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کلیه ی حقوق معنوی این اثر متعلق به نویسنده و سایت رمانخونه می باشد ،
و هرگونه کپی برداری بدون ذکر نام نویسنده و آدرس سایت پیگرد قانونی دارد.
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مقدمه:
گاهی سکوت میکنی چون انقدر رنجیدی که نمیخوای حرف بزنی...
گاهی سکوت میکنی چون واقعاً حرفی برای گفتن نداری
سکوت گاهی یک اعتراضه و گاهی هم انتظار
اما بیشتر وقت ها سکوت میکنی برای اینکه هیچ
کلمه ای نمیتونه غمی که تو وجودت داری توصیف کنه...
واین یعنی همون حسِ تنهایی...

دستامو رو گوشم گذاشتم و باگریه جیغ زدم:
_ نمیخوامــــــش ،دست از ســـــرم بـرداریــــــــن!
دراتاق روکوبیدم وخودم روی تخت پرت کردم .گریه لحظه ای امونم نمیداد .دستمو روی دهنم
گذاشتم تا صدام بیرون نره .هق هق ریزم وسعی کردم تو بالش خفه کنم...
مژه های بلندم از خیسی اشک بهم چسبیده بودن وچشمام پف کرده بود ...حتی گریه وزجه
زدنام هم بابا رو راضی نکرد...
صدای مامان از پشت در اومد
_ مهزاد ...مهزادجان ...درو بازکن عزیزم بذار حرف بزنیم...
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متعاقب دستگیره ی در چند بار پائین ،باال شد
به خودم پیچیدم ...و با صدایی که از زور بغض! گرفته وخش دار به نظر میرسید گفتم:
_ نمـــیـخــوام ...راحـتـم بــذار...
صورتم از درد سیلی و اشک های پی در پی ام میسوخت
با دستای سردم دنبال گوشیم گشتم...
مهیاد آخرین راه بود ...آخرین ریسمانی که باید بهش چنگ میزدم و امید میبستم که مبادا
ریسمان پوسیده باشد
انگشتم خودکار روی صفحه کلید میچرخید تا اینکه شماره ی مهیاد رو گرفتم .با انگشت اشاره و
شصت دست دیگم سعی کردم خیسی چشمام روبگیرم .بازهم همون صدای منحوس تو گوشم
پیچید
"دستگاه مشترک مورد نظرخاموش می باشد"
گوشی رو ازحرص پرت کردم .سرم سنگین بود واز بیچارگی سعی کردم به خواب پناه ببرم ...و
ای کاش هجوم این همه فکر که سرم رو متالشی میکرد امشب دست ازسرم برمیداشت...
هق هقم تبدیل به سکسکه شده بود ...و دیگه خبری از اشک نبود
روی تخت غلت زدم و چشم دوختم به پنجره که ماه سایه نقره فام خودش رو سخاوتمندانه به
درون اتاق فرستاده بود...
چشمام رو بستم تصویر ،پرهام لحظه ای جلوچشمم کنارنمیرفت قطره اشکی روی گونه ام سر
خورد و توی بالش فرو رفت ...و من توی خاطرات یکسال گذشته ام غرق شدم...
****
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مانیا :مهزاد دیگه سفارش نکنما ...حتماً باید بیای...
_ عزیزم تولد تو قاطیه بابای منو که میشناسی نمیذاره تو اینجور مهمونیا باشم ...به خدا خودم
خیلی دلم میخواد بیام...
_ تو سعی خودتو بکن ایشاال که راضی میشه
ساندویچمو گاز زدم و بادهن پر گفتم:
_ ببینم چی میشه!!!
مانیا لبخندی به من زد و رفت کارت دعوت چندتا دیگه از بچه هارو بده
زنگ زده شد و منم نصفه ساندویچمو انداختم تو سطل آشغال و کارت و گذاشتم توجیبم
بچه ها با مانتوهای سرمه ای مثه مورچه از پله ها باال میرفتن خانوم نوری ناظم بداخالق مدرسه
امون با مقنعه چونه دار و مانتوی گشاد سرمه ایش راس راه رو ایستاده بود دراز و الغر بود مثل
خط کش آهنی
از کنارش رد شدم که صدام زد
_ رادمان؟
زیر لب بسمه اللهی گفتم و برگشتم سمتش این فقط میخواست گیر بده به من
_ بعله خانوم؟
_ بیا اینجا ببینم؟
کنارش رفتم و با سری افتاده مظلوم نگاهش کردم گفت:
_ چرا ابروهاتو برداشتی مگه شوهر کردی؟؟
ووییی که اگه خودمو کنترل نمیکردم باکله میرفتم تو شکمش...
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_ خانوم نوری من ابروهام همین جوریشم رنگش بوره ...اگه بردارم به نظر شما چیزی ازش
میمونه؟
با دستای الغرش دو طرف صورتم رو نگاه کرد وگفت:
_ خیلی خوب برو سر کالست!!!
بااجازه ای گفتم و ازش گذشتم پوفی رو هوا کردم که مهتا یکی ازدخترای کالس گفت:
_ چی شد باز زلزله گیر داد بهت؟
لقب نوری زلزله بود چون هرجا میرسید اگه چیزناخوشایندی میدید آنچنان جیغ میزد که کل
ساختمون مدرسه میلرزید
_ آره بابا زنیکه خود درگیری داره ...دیوونس هر چند هفته یه بار از من میپرسه ابروهاتو
برداشتی؟
آخه اگه همین چار تا شویدم بردارم ابرو برام میمونه؟
خندیدو گفت :حرص نخور بابا بیا سیب بخور
_ نمیخورم...
سرجام نشستم میز آخر که سردسته تمام شیطونای کالس من بودم و از اینجا به همه نظارت
میکردم
امروز هم برنامه داشتم چندتا سوزن ته گرد از روی بُرد راهرو برداشته بودم و تو جیبم بود
برعکس فروش کردم تو صندلی معلم .از معلم درس زیستم متنفر بودم همیشه باهام لج داشت
ولی چون درسم خوب بود و جزو شاگردای زرنگ بودم نمیتونست چیزی بهم بگه...
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بعد از اینکه کارم تموم شد خونسرد نشستم روی نیمکت تا معلما به طبقه سوم میرسیدن کلی
طول میکشید .یکی از بچه ها روی میز ایستاده بود و آهنگ تکون بده آرش رو میخوند بقیه هم
پائین میرقصیدن .به معنی واقعی کلمه دیوونه خونه بود
بااومدن هاشمی معلم درس زیست همه جا سکوت شد اونم بااخمای درهمش بدون اینکه به
صندلی روش نگاه کنه نشست ولی به دودیقه نکشید از جاش پرید
جلوی خودمو جور ناجوری گرفته بودم که نترکم از خنده!!!
دیگه نشست روی صندلی همین طور که راه میرفت گفت:
_ جلسه قبل گفتم این جلسه کوئیز میگیرم جاهاتون رو مشخص کنید تا برگه هاروپخش کنم
بعضی ها اعتراض میکردن بعضی هام آماده امتحان بودن
سرنگ وایتکس که از خونه آورده بودم رو از کیفم کشیدم بیرون وازنایلون خارجش کردم
انداختمش توی جیبم
صبح وقتی داشتم وایتکس کش میرفتم توجه کردم که بدون بو باشه چون مامان کمی
چون مامان کمی وسواس داشت ازهمه نوع مواد شوینده ها تو خونمون موجود بود
برگه هارو پخش کردن پنج تا سوال بیشتر نبود تندتند جواب سواالیی که بلد بودم رو نوشتم
یکیش موند
هاشمی عادت داشت بین میزها راه بره وقتی به میز من رسید گفتم:
_ ببخشید خانوم؟
_ بله؟
_ میشه کمی این سوال رو راهنمائی کنید یادم نمیاد؟
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در همین حین با اون یکی دستم سرنگ رو درآوردم هاشمی گور به گور شده باانگشت چندبار
زد رو برگه وگفت:
_ فکر کن یادت میاد
اااا نه بابا تو نمیگفتی من فکر نمیکردم عجوزه خانوم
تاخواست بره سرنگ محتوی وایتکس رو خالی کردم روی پائین مانتوی مشکی رنگش
همه ی کالس نگاهشون به من بود که با عالمت دادن ساکتشون کردم سرنگ رو انداختم داخل
کیفم و سوال آخر هم نوشتم
هاشمی ساعتشو نگاه کردو گفت چیزی تاپایان وقتمون نمونده
برگه رو تحویلش دادم و نشستم
کالس که تموم شد اول از همه هاشمی از کالس رفت بیرون بادیدن مانتوش کل کالس ترکید
از خنده ...پشت مانتوش یه لکه بزرگ قرمز افتاده بود
خوبی کالسمون این بود که همه پایه بودن هیچکس کسیو لو نمیداد تازه ازهم حمایت هم
میکردیم
چقدر یه آدم میتونه بی حس باشه که نفهمه مانتوش خیسه
البته پائین مانتوش بود هیچ تماسی با بدنش نداشت که بشه گفت نفهمیده
آخ که دلم خنک شد...
*****
دستمو گرفتم زیر شیر آب و کمی از آبسرد کن آب خوردم
مانیا :صددفعه بهت گفتم باخودت لیوان بیار دستت پُره میکروبه
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_ برو بابا همه مثه تو که سوسول نیستن
صدای بلندگو که اسممو صدا میزد اومد
مانیاگفت :اوه اوه برو کارت دراومد رفیق
لبمو جویدم وگفتم :نمیدونم چرا هرکجای مدرسه هراتفاقی میفته اول منو صدا میزنن
_ چون از همه شر تر خود توئی مهزاد امروز اخراج رو شاخته
_ چیزی نمیشه بابا
بعد در حالی که عقب عقب میرفتم و میخندیدم گفتم:
_ اگر بار گران بودیم و رفتیم
اگر نامهربان بودیم و رفتیم
هم گریه میکردم هم میخندیدم ذره ای ترس تو دلم نبود
مانیاداد زد:
_ خیلی پررویی مهزاد من جات بودم شلوارمو خیس میکردم
خندیدم و دستمو براش تکون دادم دوباره صدام زدن این بار باسرعت بیشتری قدم برداشتم
رسیدم به دفتر مقنعه امو درست کردم و در زدم
_ بفرمائید
درو باز کردم سه نفر تواتاق بودن زلزله ..هاشمی پِدَ سگ ...خانوم توکلی مدیرمون
که میشد خواهر زن عمو و خاله ی احسان ازدواجم نکرده بود و خونواده ی مارو خوب
میشناخت
_ بامن کاری داشتین خانوم؟
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مهناز خانوم یاهمون خانوم توکلی گفت:
_ بیا تو مهزاد جان
دستگیره ی درو ول کردم و رفتم داخل
زلزله از پنجره بچه هارو زیرنظر داشت هاشمی با حرص نگام میکرد
توکلی هم آروم پشت میزش نشسته بود
عینکشو به چشمش زدوگفت:
_ خانوم هاشمی راست میگن؟
_ چیو؟
_ اینکه جوهر ریختی پشت مانتوشون
از دهنم یهو پرید:
_ جوهر نبود وایتکس بود
بعد محکم زدم تو دهنم لو دادم اساسی ای گِل بگیرم دهنی رو که بی موقع بازشه
هاشمی از جا پریدوگفت:
_ دیدید گفتم کار خودشه؟ اگه کار خودش نیست پس از کجا میدونست وایتکس بود جوهر
نبود؟
شما قبول نمیکردین بفرمائید تحویل بگیرید دانش آموز نمونه اتون رو...
خانوم توکلی از جابلند شد و اومد پیش من
_ کار تو بوده مهزاد؟
_ نع
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_ پس از کجا میدونی جوهرنبود
_ نمیدونم
توکلی :جواب سرباال نده
_ من جواب سرباال ندادم
توکلی :خانوم نوری ،خانوم هاشمی؟ میشه مارو تنها بذارید؟
دوتاشون رفتن بیرون مدیر مدرسه بودنم خوب بودااا
_ چرا این کارو کردی؟
_ من اینکارو نکردم
_ ولی همه مطمئنن کار تو بوده
_ کسی الپرتمو داده؟
_ پس کار خودته!! کسی هم الپورت نداده هممون بعداز سه سال تورو میشناسیم یادت نرفته
که پارسال الستیک ماشین یکی از معلمارو تو پنچر کردی
چیزی نگفتم دستم رو شده بود و نمیتونستم دروغ بگم
توکلی :بایدبه خانوادت زنگ بزنم تا سه روز حق اومدن به مدرسه رو نداری
_ مهناز جون تورو خدا نمیشه یکم پارتی بازی کنی به خدا قول میدم همه ی نمره هام باال
باشه
_ مهناز جون ماله تو خونس دختر؛ من نمیتونم کاری کنم چون خانوم هاشمی حسابی از
دستت شکار بود دعا کن ترم آخری درستو حذف نکنه
_ پس یه لطفی کنید به مامان بابام زنگ نزنید؛ به داداشم بگید بیاد
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_ سالم از مدرسه ی ولیعصر تماس میگیرم من توکلی هستم مدیر مهزاد جان
_...
_ بله زنگ زدم بگم اگه براتون مقدوره هرچی سریعتر بیاین مدرسه
_...
_ نه آقای رادمان چیزی نشده نگران نباشید ...باید با شما صحبت کنم
_...
_ پس منتظرتونم ...خدانگهدار
نیم ساعت بعد مهیاد درحالی که میدوید از راهرو اومد داخل
وقتی منو دید گفت:
_ مهزاد خوبی؟ طوریت شده؟
_ نه خوبم ...خانوم توکلی میخواد باهات حرف بزنه...
همراه با مهیاد به اتاق مدیر رفتیم زلزله هم اونجا بود که به احترام مهیاد از جا بلند شد
و من ازدیدن مهیاد تولباس فرمش و ابهت برادرم غرق لذت بودم
خانوم توکلی برای مهیاد توضیح داد که چه اتفاقی افتاده و بعد از نوری خواست
هاشمی رو بیاره دفترش...
تو این فاصله مهیاد بااخم منو نگاه کرد که سرموانداختم پائین
مهیاد :من چیکار کنم باتو مهزاد؟ چرا کارای بچگانه ازت سرمیزنه؟
وقتی هاشمی اومد داخل مهیاد ازش معذرت خواهی کردومنم مجبور کرد معذرت بخوام
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ولی هنوزم اون سه روز اخراجی که خانوم توکلی گفته بود برقرار بود و من سه روز اخراج شدم
نوری هم که تا مهیاد رو دیده بود انگار درد ودلش باز شده باشه
کل کارایی که تواین چندماه سال تحصیلی انجام داده بودم رو گزارش کردو به اطالع مهیاد
رسوند حتی اون مهتابی هم که شکستم ازقلم ننداخت
مهیادهم که دید دلشون خیلی پُره گفت اگه خسارتی به جایی زده من هزینه اشو پرداخت کنم
که اونا قبول نکردن
*****
با اصرارهای مداوم من مهیاد قول داد چیزی از ماجرای اخراج شدنم به مامان بابانگه
البته منم قول دادم دیگه بچه ی خوبی بشم وفقط و فقط تمرکزم رو بذارم روی درس به قول
مهیاد امسال؛ سال سرنوشت ساز من بود ،سال کنکور...
بخاطراینکه مامان اینا نفهمن که اخراج شدم روز اول خودمو زدم به مریضی و بی حالی خالصه
روز اول پیچیده شد
روز دوم که رفتم مدرسه حتی توی حیاط هم رام ندادن
نشستم جلوی در مدرسه تا ساعت بگذره
****
کم کم داشتم کالفه میشدم ازساعت هشت صبح من اینجا نشسته بودم
به ساعتم نگاه کردم روی دوازده بود
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امروز ساعت دو تعطیل میشدیم و مجبور بودم تا اون موقع صبر کنم کتاب تست روبستم؛ مهیاد
هر دو هفته یکبار برام یه کتاب جدید تست میخرید و منه بدبخت محبور بودم کل تست هاشو
بزنم البته مهیاد تا هرکجا که میتونست از کمکش دریغ نمیکرد
از توی کیفم یه بسته آلوچه که مهیاد برام خریده بودو درآوردم و شروع کردم به خوردنش...
نیم ساعت بعد یه ماشین خوشگل جلوی مدرسه پارک کرد و یه پسرتقریبا جوون ازش پیاده شد
تکیه اشو زد به کاپوت
من اصال بهش توجهی نداشتم و با بسته آلوم کشتی میگرفتم
همیشه وقتی آخر آلوچه میرسید برعکسش میکردم تو دستم و لیسش میزدم
_ ببخشید خانوم شما میدونید مدرسه ساعت چند تعطیل میشه؟
_ بله
_ خب ساعت چند؟
نگاش کردم اول یکم باتعجب بعدباخنده ای گشاد نگاهم کرد
_ ساعت دو
چشم غره ای به نیش بازش رفتم بسته آلو رو گوشه ای پرت کردم و از جام بلند شدم پشت
مانتوم رو تکاندم و یواشکی جوری که خانوم قدسی نبینه دویدم رفتم تو دستشوویی
به صورت خودم تو اینه نگاه کردم یه لحظه ترسیدم کل صورتم با آلو یکی بود
مقنعه هم کج شده بود و ب-غ-ل سرم وایستاده بود موهای طالئیم به طور نامرتبی ازش بیرون
زده بود
ازدیدن خودم تو آینه ی شکسته دستشوویی جیغی کشیدم و دستمو جلوی دهنم گرفتم
13
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سریع صورتم رو شستم و مقنعه امو صاف کردم
کوله ام بااون سه صورتک چوبی آویزون بهش رو از روی زمین برداشتم و یه وری رو دوشم
انداختم...
ازمدرسه رفتم بیرون چیزی تا خوردن زنگ نمونده بود
پسره بااون ماشین خوشگلش هنوزم جلوی در مدرسه بود
_ شما چرا اآلن سرکالس نیستی؟
تخس گفتم:
_ اخراج شدم
خندید که اخمام رفت توهم...
_ چرا؟
شونه هامو باال انداختم و بانوک کتونیم روی زمین خط فرضی کشیدم
_ روی مانتوی معلممون وایتکس ریختم
صدای زنگ اومد وبعد بچه ها دسته دسته از مدرسه ریختن بیرون یه لحظه فکرکردم زامبی ها
حمله کردن
مانیا رو از دور دیدم با خنده به سمتم اومد
_ خوش گذشت
خمیازه کشداری کشیدم و گفتم:
_ خیلی خسته شدم سردمم شد
_ الهی...
14
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باصدای سالم دوتائی برگشتیم ،همون پسره بود! مانیاگفت :سالم پَری!
پری؟؟؟ اسمش پری بود؟؟؟
مانیا گفت:
_ مهزاد؛ پسرخالم پرهام
نگاه گذرایی به صورت خندونش کردم و گفتم
_ خیلی خوشبختم...
خمیازه ی دیگه ای کشیدم وگفتم:
_ من برم دیگه مانی ب-و-س بای!
پرهام :برسونیمتون مهزاد خانوم
بی تعارف قبول کردم کی حال داشت با اتوبوس بره خونه!!!
پرهام از پررویی من جاخورد
سوار ماشینش شدم و سرمو تکیه دادم به شیشه
وقتی رسیدیم ازشون تشکر کردم و رفتم داخل
****
روز سوم اخراج هم جلوی در مدرسه گذشت و همه چیز به روال عادی خودش برگشت
سه روز دیگه تولد مانیا بودو هر روز رو مخ من دراز نشست میزد تا حتماً دعوتشو قبول کنم
باید به مهیاد میگفتم با ،بابا صحبت کنه
من غیر از مهمونی های خانوادگی عادت به رفت اینجور مهمونی ها نداشتم
تولد مانیا یجورایی جشن پایان سال هم محسوب میشد
15
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چیزی تاعید نمونده بود اوایل اسفند ماه بودیم و من سخت درگیرکتاب تست و کنکور
اون سه روزی هم که تعلیق شده بودم همش کتاب تست جلوم بود
مهیاد ازبابا بیشتر بهم سخت میگرفت همش میگفت امسال؛ سال سرنوشت توست ...باید تالش
کنی...
****
شب تولد مانیا تو اتاق آماده شدم یه پیرهن آبی آسمونی که به رنگ چشمام خیلی میومد
پوشیدم ...مامان موهامو سشوار کشید و بهش حالت داد
نیم ست نقرمو انداختم و بعداز پوشیدن پالتو از اتاق خارج شدم همیشه ساده میپوشیدم و
خیلی کم آرایش میکردم اما بااین حال مامان معتقد بود که باز هم تو چشمم
مهیاد توحیاط منتظرم بود ...بابا شرط گذاشته بود
که اگه میخوام برم مهیاد باید منو ببره و بعداز جشن هم خودش بیاد دنبالم...
آدرس رو از روی کارت خوندم مهیاد ابروهاشو باال برد وگفت:
_ ساعت چند بیام دنبالت؟
_ زنگ میزنم
وقتی رسیدیم ازماشین پیاده شدم و برای مهیاد دست تکون دادم
در حیاط باز بود و یه نفر به همه خوشامد میگفت از جاده ی سنگی که دو طرفش باغچه بود
گذشتم مانیا به استقبالم اومد
_ پس باالخره خان بابا اجازه رو صادر کرد
_ مهیاد به دادم رسید
16
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_ وای نمیدونی چقدر خوشحالم اومدی بیا بریم لباستو عوض کن
به اتاق مانیارفتم و بعد از تعویض لباس دستی به موهام کشیدم و از اتاق رفتم بیرون
مانیا اولین نفر بود که منو دید
با خنده ی گشادی که جزو الینفک صورتش بود به سمتم اومد
_ چه ناز شدی کصافط
خندیدم و تشکر کردم مانی ابراز عالقه اشم با فحش بود
دستمو کشید و برد به سمتی که همه ی جوونا
ایستاده بودن
مانیا :بیا میخوام به چند نفر معرفیت کنم
نگاهی به اطراف انداختم
دی جی آهنگ خیلی شادی رو میخوند و همه پیرو جوون وسط میرقصیدن
بقیه هم یا به خودشون میرسیدن یا گپ میزدن
یه سمت از سالن یه میز بار کوچیک بود
همه ی قوانین خونشون شکل فیلما بود
اصال م-ش-ر-وب خوردن تو هیچ کدوم از مجلس های ما باب نبود فقط بعضی از عروسی ها
جوونا میخوردن...
مانیا با ذوق رو به همونایی که کنار میزبار بودن جیغ جیغ کنان گفت:
_ اینم از دوست خوشگلم مهزاد؛ همونی که کلی ازش تعریف کردم
رو به من گفت  :این پسر عموم شهرامه
17
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و به یه پسر 25یا26ساله اشاره کرد
اینم دختر عمم پریسا و برادرش پدرام
رو به جفتشون لبخند زدم و سر تکان دادم
رو به یه دخترگفت:
_ اینم یکی یدونه خل و دیوونه دختردائیم فرناز
و دو قلوهای افسانه ای الهام و پرهام دخترو پسر خالم...
چشمم رفت سمت همون پسر پرهام
همون بود که اون روز جلوی در مدرسه دیدمش
لبخند آشنایی زد که جوابشو دادم
دختری که مانیا ،الهام معرفیش کرد اومد کنارم ایستاد چقدر شبیه برادرش بود
چشمای کشیده ی طوسی و لباشون کپی هم بود
و بسیاااار خوشگل بودن دوتاشون
همه ی خانوادشون پوست سبزه و گندمی داشتن
ولی این دوتا پوستشون سفید بود که جذاب ترشون میکرد
مخصوصاً اینکه نور لوستر های بزرگ و الماسی تو چشماشون افتاده بود و درخششون رو بیشتر
میکرد
رو به همشون گفتم :ازآشنایی باهمتون خوشبختم
هرکسی در جوابم یه چیزی گفت
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همراه فرناز و مانیا رفتیم وسط وای که چه آهنگی بود تازه یادم افتادچقدرقر تو تنم خشک شده
بود...
فرناز_ چه چشمای نازی داری حالش مثه گربه اس
اه اینم گفت؛ خیلی خوشم میاد یکی بهم بگه گربه هرکیم منو میبینه اولین چیزی که میگه
همینه...
قیافم به وضوح جمع شد و اخمام رفت توهم
_ فرناز جون میشه دیگه نگی گربه؟ بدم میاد
متعجب سری تکون داد و دیگه حرفی نزد!
بعداز یکم رقصیدن با فرناز ازش جدا شدم و گوشه ای نشستم مانیا با یه ظرف پراز تنقالت و
میوه نزدیکم شد
_ از خودت پذیرایی کن عزیزم
بشقاب روگذاشتم رو میز و از مانی تشکر کردم
توی جمعیت رقصنده ها نگاهم گیر کرد روی الهام و پرهام که روبه روی هم خیلی قشنگ
میرقصیدن
تو یه لحظه پرهام انگشتای الهام رو تو دستش گرفت و الهام چرخید
با چرخ زدن الهام دامن لباس قرمز رنگش روی هوا پخش شد
انقدر خوشگل میرقصیدن که نگاه هر بیننده ای روشون خیره میموند
محو اون دوتاشده بودم که یکی کنارم نشست و جلوی دیدمو گرفت
یکم جاخوردم و خودمو جمع وجور کردم نگاهش کردم پسر عموی مانیا بود
19
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اسمشم یادم رفت چی بود؟؟؟ داشتم فکر میکردم به اسمش که گفت:
_ چرا تنها نشستین؟
_ خسته شدم...
_ اسمت بهت میاد اگه اشتباه نکنم یعنی زاده ی ماه درسته؟
_ بله!
جام توی دستشو تکون داد زیتون های ته گیالس تو اون مایع قرمز رنگ غوطه ور شد
ازش خوشم نیومد نگاه خیرش اذییت میکرد
الهام از پیست رقص جدا شد و اومد کنار من خودمو باالهام سرگرم کردم دختر خون گرمی بود
وقتی شام سرو شد پرهام هم کنارما نشست با حضورش معذب شدم ولی انقدر خوش مشرب بود
و خودمونی رفتار میکرد که کم کم یخم باز شد!
شب خیلی خوبی بود...
فقط گاهی وقتا نگاه سرکشم بود که پرهامو دنبال میکرد وازاین میترسیدم که مبادا سنگینی
نگاهم رسوام کنه...
حسی درمن داشت شکل میگرفت که ازش میترسیدم زیادی نوپا بودم برای عاشق شدن...
تااومدن مهیاد چندتا هم عکس گرفتم توی همه ی عکسا پرهام با مسخره بازی خودشو
جامیکرد...
***
روی تخت درازکشیده بودمو داشتم عکسای تولد مانیارو نگاه میکردم
روی چهره ی پرهام زوم کردم..نیشش تاکجا بازبودو برای الهام ومانیاشاخ گذاشته بود
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عکس بعدی دماغ مانیارو خامه مالیده بودو خودش از خنده غش کرده بود...
هرعکسی که نگاه میکردم پرهام بیشترو بیشتر توی قلبم مینشست...
لبخندی روی لبم جاگرفت ...وباهزارتافکردخترونه به خواب رفتم
***
نزدیکای عید بودو من همچنان سرم گرم درس و کنکوربود ...شبا قبل ازخواب باعکس پرهام
حرف میزدم..
همیشه باخودم فکرمیکردم چقدرعشق تویک نگاه میتونه مزخرف باشه
ولی من بایک نگاه دلم لرزیده بود...
و چقدر هم برای دوست داشتن بچه بودم...
مانیا ازصبح که اومده بودیم مدرسه تو گوش من داره درمورد رنگ سال و مد جدید حرف
میزنه ...دیگه خسته شدم
_ اه مانی بس میکنی؟
مانیا :خو چیه مگه؟
_ مگه نمیبینی دارم درس میخونم؟
مانیا :توام که همش چشات توکتابه
ایشی گفت و سرشو برگردوند
همین طور که داشتم کتاب رو ورق میزدم گفتم:
_ حاال قهر نکن خانوم لوس
مانیا :امروزمیای بریم بیرون؟
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_ کجا؟
مانیا :من یه بسته روباید ببرم شرکت بابای پرهام اینا ...بیاباهم بریم اونجا بعدش هم میریم خرید
باشنیدن اسم پرهام گوشام تیزشد زل زدم به مانیا وگفتم:
_ شرکتشون کجاست؟
_ نزدیکه ...زود میریم وبرمیگردیم
وای خدایا یعنی پرهامم هست؟ یعنی میشه ببینمش؟؟
_ اوووم باشه میام اماباید به مامانم خبربدم
_ باشه بعداز کالس باگوشی من زنگ بزن بهش
***
سوتی کشیدم وبه مانیا گفتم:
_ اوالال ...مانی چه شرکت توپی!!
مانیا خندیدودستمو گرفت :بیابریم ندیدبدید بازی درنیار...
دستمو کشیدو بردسمت آسانسور ...دکمه ی طبقه ده رو فشرد گفتم:
_ میگم زشت نیست باهمچین لباس مسخره ای اومدیم یه جای های کالس؟
خندید :نه بابا چه زشتی؟ االن آخره ساله انقدر سرشون شلوغه که کسی به ماتوجه نمیکنه
با توقف آسانسور نگاهی به خودم توی آینه انداختم ...شبیه آب دهن مرده شده بودم ازبس رنگم
پریده بود وطبق معمول لبام خشکیده بود
نفس عمیقی کشیدم واز اون قوطی آهنی نفس گیر پریدم بیرون همزمان صدای داد یک نفر به
گوش رسید باتعجب به مانیا گفتم:
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_ صدای چیه؟؟؟
اونم مثه من بهت زده گفت:
_ نمیدونم
هرچی به در قهوه ای رنگ نزدیک ترمیشدیم صدا بیشتروبلندتر به گوش میرسید
_ خانوم رئوف چندباربگم شمامسئول خریدشرکت بودین مگه نباید حداقل ازسه تافروشنده
استعالم بها برای من بیاری؟ همه ی مواد خریداری شده بابیشترین قیمت ونامرغوب هستن...
انبار مرجوع کرده آقای سرمد به شما اطالع داده ولی شما پیگیری نکردی؟
این صدای پرهام بود که ازخشم سرخ شده بود هیچ وقت فکر نمیکردم که شخصیت پرنشاط و
شادوشیطون پرهام عصبی هم میشه!!!
معلوم بود خیلی عصبانیه...
منم طبق معمول تاازچیزی میترسیدم چشمام گرد میشد وگلوم خشک ...قلبم تند تندمیزد
پرهام یهو برگشت ومنومانیا که ازترس بهم چسبیده بودیم رو دید
_ ســ..ســ ...ســـالم
اول باتعجب نگاهمون کردوبعدهمونطور باصورت جدی اومدسمتمون
پرهام :سالم..مانیانامه وآوردی؟
مانیاسریع دست کردتوکیفش ویه بسته که مهروموم شده بود داددستش!
مانیا :خب اگه کاری نداری مابریم دیگه!!!
پرهام نگاهی به صورت رنگ پریده ی من کردوگفت:
_ چند لحظه صبرکنید اآلن میام
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رو به اون زنی که داشت باهاش دعوا میکردگفت:
_ شما تشریف ببرید دایره کارگزینی ...تسویه حساب
تازن اومد دهن بازکنه دوباره دادزد:
_ همین که گفتم...
راه افتاد سمت اتاقی وگفت:
_ مانیا بیاید تواتاقم
پشت سرش رفتیم تواتاق مانیادروبست وگفت:
_ حاال چرا انقدر دادمیزدی؟ قبضه روح شدیم...
پرهام زیر چشمی نگاهی به دوتامون کردوزیرلب زمزمه کرد:
_ ببخشید عصبی بودم...
وای خدایا همه ی حاالتش قشنگه آخه مگه میشه عاشق همچین آدمی نبود؟
نفس حبس شدمو دادم بیرون و با اشاره پرهام به نشونه ی بفرمائید سری تکون دادمو روی مبل
نرم اتاقش فرود اومدم
پرهام چندتا برگه رو امضاکردو داد به مانیا
_ اینارو بده به بابات...
مانیا :باشه دستت دردنکنه پس مابریم دیگه
همون موقع در زدن ومنشی اومد توباصدای جیغ جیغوش گفت:
_ نهار چی میل دارین آقای رئیس؟
پرهام :نهارو باهم بخوریم؟
24

www.RomanKhone.IR

حس تنهایی – عاطفه.تی

رمــان

_ نه مزاحمتون نمیشیم بایدبریم
مانیا :آخ آره خیلی گشنمه قربون دستت پری جون ،جوج سفارش بده...
با اعتراض اسم مانیارو صدازدم که گفت:
_ اینجوری نگام نکن نهار میخوریم زود میریم دیگه...
چشم غره ای بهش رفتم که خندیدو با پرروئی لم داد رومبل.
پرهام :تعارف نکنید مهزاد خانوم بذارید یه امروز کنارما بد بگذره!
_ اختیاردارید این چه حرفیه..
پرهام روبه صداقت گفت که برامون جوجه سفارش بده ،بیشعور حتی از من نظر نخواست...
مانیا :پرهام دستشوئی کجاست؟
_ بیرون سمت چپ
اه مانیا بمیری که منوهمیشه تومواقع سخت تنهامیذاری..صدای قلبم رومیشنیدم وازاین همه
نزدیکی درحاله مرگ بودم!مانیارفت ومشت من ازاسترس روپام سنگین ترشد!
به طورخیلی تابلوئی شروع کردم درو دیوارو دید زدن ...پرهامم سرش توی زونکن مقابلش بود..
زیرچشمی نگاهش میکردم که سرشوبلندکردو غافلگیرم کرد
_ تاغذابرسه طول میکشه!چی میخوری بگم صداقت بیاره؟
یه لحظه رسمی یه لحظه خودمونی!نمیفهمیدمش
_ اگه ممکنه یه لیوان آب
گوشی وبرداشت وبه منشیش گفت برام آب بیاره این مانیاگوربه گورشده معلوم نیست
کجارفت!بندکوله پشتیمو تودستم میفشردم
25

www.RomanKhone.IR

حس تنهایی – عاطفه.تی

رمــان

پرهام :ازمدرسه میای اینجا؟
_ بله!
نگاهی به سرتاپام کردوزیرلب گفت:
_ بالباس مدرسه معصوم تری!
خیلی آروم گفت امامن شنیدمو به روی خودم نیاوردم که چقدرقلبم دیوونه وار میزنه...
چند دقیقه بعد تقه ای به در خورد وبابفرمائید پرهام ،صداقت اومد داخل بالبخند لیوان آبو
گذاشت رومیز روبه روی من ،تشکر کردن وآبو الجرعه سرکشیدم ...انگار آروم شدم
اون روز بهترین نهار زندگیموبادوست داشتنی ترین فرد زندگیم خوردم وازنگاه های خیره و گاه
و بی گاهش حس خوبی داشتم
شایدم زیر نگاه های گرم پرهام بود که تب دارم میکرد...
روزها میگذشت ومن بیشتر تو تب وتاب عشق پرهام پرسه میزدم...
چشمای طوسی و خندونش همه دنیای من بود!
وسهم من ازاین عاشقی شده بود یه عکسوحرفای تکراری توقلبم!
بعضی وقتا که قلبم میخوابید و عقلم بیدار میشد ،خسته میشدم ازاین عشق یکطرفه وسرگشته
تسلیم میشدم که پرهام هیچوقت برای من نمیشه ...چطور دلخوش شدم به یه عکس؟ منی که
غیراز سه چهاربار پرهام روبیشتر ندیدم ،تصمیم میگرفتم که فراموشش کنم اما غافل ازاینکه
باهمون سه چهاربار دیدن چشم و لرزش قلب ،میشه عاشق شد ،غافل ازاینکه قلبم دوباره
بیدارمیشد وعاشقانه تپیدن میگرفت برای موجودی به اسم پرهام!
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امتحانای ترم شروع شده بود ...سرموباکتاب ودرس گرم میکردم وانقدرغرق میشدم تاوقتی برای
دوست داشتن پرهام نمونه!
ولی ای وای که این دل بیچاره وبیمار من طبیب میخواست ونبود!!!
عشق میخواست ونبود...
توی حیاط مدرسه بعداز امتحان بایکی ازدوستام داشتم درمورد نتیجه آزمون صحبت میکردم
که مانیا آشفته وگریون اومدافتاد تو ب-غ-لم...
_ مانیا ...چی شده؟؟
وجواب فقط گریه بود
_ مانیا جان عزیزم به من بگو چی شده شایدبتونم کمکت کنم...
_ مانیا دیوونم کردی برای کسی اتفاقی افتاده؟
باألخره بعدازنیم ساعت گریه کردن مانیابه حرف اومد وفقط یک کلمه گفت:
_ پرهام...
همون یک کلمه کافی بودقلبم ازکاربیفته...
حس کردم یکباره تمام تنم یخ زد
_ پـــَـ ...پــرهــــام چــــی شــ..شده
_ پرهام داره برای همیشه میره آلمان ...میره برای..
دیگه نمیشنیدم داره چی میگه!!!
سرم گیج رفت ...عشقی که خودم تودلم کاشتمو پرورشش دادم داره قطع میشه ...داره میره...
نه نمیذارم بره ...الاقل بایدحرفاموبشنوه بعد بره!
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بی توجه به مانیای داغون ونذاربه سمت درمدرسه دویدم ...سرخیابون برای اولین تاکسی دست
بلند کردم وآدرس رو گفتم
بغضم سنگین میشدونمیشکست...
ازماشین پیاده شدموبه سمت ساختمون رفتم...
فقط خداکنه شرکتش باشه ...تمام تنم میلرزید ودستام توگرمای خردادماه یخ زده بود...
آسانسور که از حرکت ایستادو من رفتم داخل تازه متوجه شدم که اینجاجای من نیست؛ اصن
من کی بودم که بخوام جلوی رفتنشو بگیرم؟
وبازهم لعنت به من که فکرنکرده کاریوعملی میکنم ...ولی دیگه دیرشده بود منشی
منودیدوگفت:
_ بفرمائید
به پاهام نیرویی تزریق شدو جون گرفت برای راه رفتن
به سوی اتاقش راه افتادم
بی هوا دستگیره ی درو کشیدم.بی توجه به حرفای منشی رفتم داخل پرهام سرش توی
گاوصندوق بزرگی بودبیرون اومدو متعجب به چشمای سرخ من خیره شد!
صداقت_ آقای رئیس من به ایشون تذکر دادم...
پرهام دستشو آوردباال وگفت :شمامیتونید برید
درپشت سرم بسته شدویه قدم جلوتراومدم
پرهام :چیزی شده؟ بامن کاری داشتین؟
حتی لحنشم مثه سابق نبود به خداکه نبود ...سرد ورسمی حرف میزد منوجمع میبست
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گرمی اشک روی گونه ام افتاد
باصدایی گرفته گفتم :مانیا گفت میخوای بری!
با پوزخند گفت :خب؟
_ واقعاً میخوای بری؟
داد زد
_ بله میخوام برم ...همینم مونده به توی بچه جواب پس بدم به توچه ربطی داره اخه؟
مثه خودش بلند داد زدم :خیلی هم ربط داره
سیماش قاطی کرد اومد نزدیک ترو از الی دندون غرید :چرا؟
محسور چشماش گفتم :چون دوستت دارم...
رو هوا خشک شد ...چشمامو بستم و خجالت زده از حرفی که زدم سرمو زیرانداختم
نگاه ناباورش چند ثانیه روم خیره شد کالفه سرموبلندکردم وزل زدم بهش
دیگه آب از سرگذشته بود ...نباید پاپس میکشیدم
تااینکه پوزخندش تبدیل به قهقهه شد
_ بروبچه جون!برواین حرفاروبه پسردبیرستانیایی بزن که جلو مدرستون جولون میدن..
هنوزسنت به این حرفانمیخوره!من ازکسی که راحت الوصوله بدم میاد ازدختری که غرور نداشته
باشه متنفرم ...پس همین االن این بچه بازیارو ازاینجا جمع کن برو
نمیدونستم یکی دوبار گفتن وخندیدن تو روی یه دختر این حرفا توش باشه...
حتما تو خیاالتت تاشب عروسی هم پیش رفتی!!
قلبم مچاله شد ازاین همه بی رحمی و سنگدلی!
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پرهام نامرد قلبمو جلوت گرفتم چرا نگرفتی؟ چراپس زدی؟
باته مونده ی غرور شکسته ام بی جون ازاون شرکت کذایی زدم بیرون!
حس میکردم لِه شدم ...هرروز بیشتراز دیروز ازوجود پرهام متنفر میشدم رابطه ام با مانیا هم به
کل از بین رفته بود ...مهیاد؛ مثل همیشه پشتم ایستادو کمکم کرد که این شکست بشه یه
خاطره ی سیاه گوشه ی مغزم...
خودمو غرق درس کردم
حماقتی که اسمش رو عشق گذاشته بودم و هر روز هم بیشتر از دیروز با افکار واهی خودم بهش
پروبال میدادم رو ریختم دور...
انقدر درس خوندم تاکنکور شرکت کنم دیگه برام مهم نبود این رشته رودوست ندارم دیگه مهم
نبود آینده چی میشه فقط مهم غرور زخمی ام بود که میخواستم ترمیمش کنم...
غرور شکسته ام باعث شد عشقی که تو دلم بود رنگ ببازه و بوی نفرت بگیره...
شدم همون دختری که همه ی دنیاش برادرش بودو اونقدر مرد بود که بخاطراین موضوع
هیچوقت سرزنشش نکردو مثه همیشه کنارم موند ...البته قبل ازاینکه بره ماموریت ،من بهش
قول دادم که کنکور و قبول بشم و دیگه هم به چیزایی که اتفاق افتاده فکر نکنم...
که تا حدود خیلی زیادی هم موفق شدم این شکست نبود تجربه ای بود که منو تو زندگی
محکم کرد...
فقط چیزی که آزارم میداد نبود مهیاد بودوبس!!وترس ازاینکه نکنه براش اتفاقی افتاده باشه منو
به مرز جنون میبرد
***
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دوماه بعد...
باصدای جیغ مامان که صدام میزد از خواب پریدم ...باهول اومدم ازتخت بیام پائین که پام تو
پتوپیچیدو محکم خوردم به عسلی کنار تخت ...ازدرد وحشتناکی که توکمرم پیچید نفسم برید...
با بدبختی ازجام بلند شدم و همونجور بلند بلند
جواب مامان ودادم..اونم که فهمیدبیدارم دیگه بیخیالم شد
نگاهم روی عقربه که دوازده رونشون میداد ،افتاد ...نیشم بازشد هر روز دیرتر از دیروز ...قربون
خودم برم میترسم انقدر میخوابم یه روز کپک بزنم از درد کپک زدگی بمیرم ...اه گمشومهزاد
الاقل تادستشویی که میری یه تحرک داری باالخره...
صورتموشستم ورفتم توآشپزخونه یه تیکه بیسکوئیت ازروی کابینت برداشتم و خرچ خرچ
جویدم...
مامان نگاهی بهم کردوگفت:
_ چه عجب بیدارشدی؟ یه چیزی بخوربیا کمک کن شب مهمون داریم
_ ماماااااان توروخدا بیخیال من شوبابا تازه از شرکنکورو درس راحت شدم بذار استراحت کنم...
مامان با اخم گفت:
_ یک هفته اس به همین بهونه از زیرکار در میری
اآلنم میری کل سالن وجارو برقی میکشی
خیلی جلوی خودمو گرفتم تاجیغ نزنم...
بعداز اینکه صبحونه ونهارو باهم خوردم
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مامان مجبورم کرد کل خونه روتنهایی جارو بکشم یعنی وقتی کارم تموم شد حس میکردم
کمرم صاف نمیشه...
برای درامان بودن ازهرگونه دستور مامان سریع پیچیدم رفتم توحیاط پشتی که خیلی باصفابود
حیاطی که به وسیله باغبون گلکاری شده بود وکلبه ی من درست وسط پیچ امین الدوله ای که
تا دیوار همسایه باال رفته بود قرار داشت و با یه نردوبون کوتاه چوبی از زمین جدا میشد..
وقتی هفت سالم بود مهیاد برام ساختش،
االن دقیقا یک ماه ونیمه که مهیادو ندیدم هروقت دلتنگش میشم میام اینجا میشینم وکتاب
میخونم وخودم باخودم خلوت میکنم ...تانبود مهیاد کمترحس بشه
بااینکه کلبه خیلی کوچولوئه اما هنوز توش جا میشم
یه کلبه با یه در گرد وسقفی که حالت شیروونی داره و روی دیوار باارتفاعی کم از زمین نصب
شده...

دقیقا دوماه از رفتن پرهام میگذره و من باتموم وجود سعی کردم که فراموشش کنم و روی قولم
بامهیاد بمونم...
هرچند بعضی وقتادلم خیره سرمیشه وافسارش دیگه دست خودم نیست...
ولی بااین وجود دیگه پرهام برام هیچ جایی نداره ...خیلی کم بهش فکرمیکنم واین خیلی خوبه...
کتابی که دیروز نصفه اینجارهاش کرده بودم روباز کردم ومشغول خوندنش شدم
نمیدونم چقدر گذشته بود اما کم کم پلکم روهم افتادو خوابم برد
با اصوات نامفهومی چشمامو باز کردم
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_ ای بابا ،چرا بیدار نمیشه...
این صدای بم و مردونه متعلق به مهیاد بود
بااین فکر مثه ترقه توجام پریدم و از کلبه پریدم بیرون...
مهیاد چند قدم اونور تر تکیه داده بود به دیوار و حیاط رو از نظر میگذروند
دویدم سمتش اونم متوجه من شداومد نزدیکتر
محکم ب-غ-لش کردم وسرمو گذاشتم رو شونه اش
مهیاد :به به سالم آبجی خانوم
حتی دلم برای صداشم تنگ شده بود چیزی نگفتم از شدت دلتنگی گریه ام گرفته بود
مهیاد :خوبی؟
بازم چیزی نگفتم مهیاد متوجه گریه کردنم شد...
_ آخه دختر خوب گریه برای چی؟ من اینجام که
_...
_ مهزاد؟ نمیخوای چیزی بگی
بغضمو قورت دادم و لرزون گفتم:
_ یک ماهه گذاشتی رفتی هیچ خبری ازت نیست گوشیتم یا خاموش بود یاتو دسترس نبودی...
ماهمش سراغتو ازعمو میگرفتیم
میدونی چقدر نگرانت بودیم؟ میدونی وقتی نیستی چقدر سخت میگذره؟ اصن توبه مافکر
میکنی؟
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مهیاد دستشو گذاشت رو لبم که باعث شد صدام قطع بشه با چشمای خیسم زل زدم تو
چشماش ،بالحن مهربونی گفت:
_ من قربون خواهر کوچولوی نگرانم بشم که دلم براش انقدر تنگ شده بود حتی واسه غر غر
کردناش و جیغ زدناش..
هولش دادم عقب و گفتم:
_ من کی غرغر کردم و جیغ زدم؟
خندید عاشق خنده هاش بودم که دندونای سفیدو مرتبش رو به نمایش میذاشت و گوشه
چشماش چین میخورد به صورتش نگاه کردم آفتاب سوخته شده بود
با لبخند دستی روی ته ریشش کشیدم وگفتم:
_ نمیدونی چقدر دلم برات تنگ شده بود
_ من بیشتر دلم برای گربه ی بداخالق مهربونم تنگ شده بود
با لبخند دستی روی ته ریشش کشیدم وگفتم:
_ نمیدونی چقدر دلم برات تنگ شده بود
_ من بیشتر دلم برای گربه ی بداخالق مهربونم تنگ شده بود
_ اگه هر دفعه دیگه بود انقدر کتکت میزدم برگردی همون جایی که بودی اما اآلن فقط میخوام
نگات کنم
با چشمایی پُر شده از اشک و لبایی که به خنده ی کمرنگی باز شده بود نگاهش کردم
روی موهام رو ب-و-سید
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دستی روی قپه های روی لباسش کشیدم و اتیکت لباسش رو ب-و -سیدم"سرگرد مهیاد
رادمان"
_ اَه اَه اَه جمع کنید بساطتونو حالم بهم خورد
از ب-غ-ل مهیاد بیرون اومدم و به سمت احسان برگشتم ...احسان پسر عموم بود و همکار
مهیاد
سریع گارد گرفتم وگفتم:
_ حسودیت میشه؟
احسان :نه واال ماکه بخیل نیستیم
به مسخره پام رو کوبیدم رو زمین احترام گذاشتم:
_ رسیدن بخیر جناب سرگرد
احسان :عاقبتت بخیر شیطونک خوبی؟
به سمتش رفتم و محکم ب -غ -لش کردم
_ معلومه وقتی شمارو میبینم خوبم
روبه مهیاد گفتم:
_ خوش گذشت حاال؟
احسان :جات خالی نبود!!
چپ چپ نگاهش کردم که خندید
احسان :آخه عزیزم بین یه گله آدم رذل که از هیچ خالفی ابا ندارن بگم جات خالی بود؟؟
_ اینا مهم نیست همین که اینجائید خوبه!!
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مهیاد دست انداخت دور گردنم و منوباخودش همراه کرد...
زیر گوشم گفت :همه چی مرتبه؟
لبخند زدم خوب میدونستم منظورش چیه!! من فقط برای مهیاد لوس بودم ...فقط برای اون ناز
میکردم و فقط مهیاد بود که بی هیچ منتی ناز میخرید و محبت خرج میکرد ...پدرانه هایش
همیشه متعلق به من بودوبس!
بالبخند پهنی گفتم :همه چی مرتبه تو باشی عالی ترم میشه!
ابروشو داد باال وگفت :مطمئن؟
چشمکی زدم وگفتم :مطمئن جناب سرگرد!
مهیادلبخند عمیقی زد وسرشو تکون داد
باهم از حیاط رد شدیم و بی توجه به احسان که سرش تو گوشیش بود وارد خونه شدیم
با دیدن عمو از مهیاد جداشدم و رفتم کنارش روی دسته مبل نشستم
_ سالم و صد سالم خدمت خان عمو خان خودم ...احواالت جناب سرهنگ ما؟
_ سالم به دختر قشنگم خوبم تو چطوری؟
همزمان دستش باال اومد و یه خوشه انگور گرفت جلوی چشمم یه دونه ازش کندم وگذاشتم تو
دهنم
شیرینیش به اندازه همین جمع خونوادگی و صمیمی مون بود که من خدارو ازداشتن همشون
شکر میکردم
ب-و-سه ای رو گونه ی چروک خورده ی عمو زدم و دویدم سمت آشپزخونه که مریم جون
اونجا بود...
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به زن عمو سالم کردم که بامهربونی همیشگیش جوابمو داد
زن عمو :چشمت روشن خان داداشتو دیدی؟
_ بعله!چشم شماهم روشن بازگشت غیورانه ی پسرتون هم تبریک میگم
زن عموخندیدوگفت :مهناز سراغتومیگرفت یه سر بهش بزن
سرموتکون دادم :منم خیلی دلتنگشونم حتما میرم دیدنشون!!
زن عمو :دیروز پیشم بود از شیطنت هات تو مدرسه حرف میزد من که غش کرده بودم از خنده!
_ پس بفرمائید من ملیجک شمام دیگه
زن عمو به لحن شوخم خندیدوگفت;
_ راستی مهزادجواب کنکورت کی میاد؟
_ واال من هفته ی پیش کنکور دادم فکر کنم تا آخرمرداد ماه نتیجه میاد
_ الویت بندی هاتو کردی؟
_ نه هنوز ولی اولویت اولم پزشکیه
_ موفق باشی عزیزم
_ مرسی
صدای زنگ اومد از مامان پرسیدم:
_ مگه کس دیگه ای هم دعوته؟
_ آره عمه مهتاب ایناهم هستن
با چندش صورتمو جمع کردم اصال از بودنشون راضی نبودم
مخصوصاَ هیراد و هوتن وهلیا
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هلیادختر زن اولیه شوهر عمه م بودو هیراد و هوتن پسرای عمم کال پنج نفری چندش بودن
هلیا رو کال دختر خانواده قبول نداشتیم هیچکدوممون؛ و من به عنوان تک دختر خانواده و عزیز
کرده ی آقاجون خیلی توچشم بودم
آقاجون خدابیامرز منوخیلی دوست داشت و وقتی هم به دنیا اومدم یکی از زمین هاش توی
لواسون رو به نام مامان زده بود وگفته بود که مهزاد وقتی به سن قانونی رسید این زمین باید به
نامش بشه
همین باعث شده بود که عمه چشم دیدن منو نداره و همش میگه هلیاهم دختراین خانوادس
چرا آقاجون سرقضیه ارث بی انصافی کرد
بابا همیشه میگفت آقا جون عاشق دختر بوده و از اونجایی که هم عمو هم عمه صاحب پسر
شدن منو خیلی دوست داشته
الهی قربونش بشم چقدر دلم براش تنگ شده
خدابیامرزتش...
از فکر دراومدم و رفتم به استقبال مهمونا
از دلبری های هلیابرای احسان بدم میومد بخاطر همین چشم دیدنشو نداشتم احسان خیلی
خیلی خوشگل بود و صدالبته خوش هیکل هر دختری که میدیدش براش غش میکرد
هلیاهم از این موضوع مستثنا نبود
زن عموکنارم وایستاد درگوشش پچ پچ وار گفتم:
_ زن عمو این هلیا امشب بخواد هی به احسان نخ بده خودم چشماشو درمیارم
زن عمو بلند خندید و زد تو کمرم همین موقع عمه رسید به ما
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_ همیشه به خنده مریم جان
_ سالم مهتاب جان حالت خوبه؟ پات بهتره؟
_ خوبم خداروشکر
اصال بهم محل نداد کثافت تا اومدم بگم سالم دست زن عمو رو کشید برد
با حرص رومو برگردوندم که دیدم هلیا با خنده ی دلبرانه ای با احسان دست داد و ب-و-سش
کرددددد
میفهمیــــن ب-وسش کررررررررد
دختره ی پرروی بی تربییییت به چه حقی همچین غلطی رو انجام داد
سالم سرسری با هوتن و هیراد کردم و رفتم پیش احسان در حالی که با باسنم هلیارو هول
میدادم کنار لبخندمم حفظ کردم
_ سالم هلیاخوش اومدی برو لباستو عوض کن
بعد رو به احسان با لحن خاصی گفتم:
_ احسانی چرا سرپا وایسادی خسته میشی بریم بشین رو مبل
احسان که فهمیده بود دردم چیه دستشو گذاشت پشت کمرم و گفت :بریم عزیزم
مهیاد با تعجب نگاهمون میکرد واالحق داشت نه من تاحاال با احسان اینجوری حرف زده بودم
نه اون با من همیشه تو سروکله هم میزدیم
باتموم لجبازی هایی که مقصرشم خودم بودم ولی احسان رو برادرانه دوست داشتم و اونم به قدر
مهیاد همیشه هوام رو داشت
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دستشو کشیدم سمت مبالی سالن اینطرف که به اونجایی که بزرگترا نشسته بودن اصال دید
نداشت میخواستم امشب حال این هلیا رو بگیرم مهیاد ،هیراد ،هوتن ودر آخر ازهمه هلیا اومدن
پیش مامبالی این طرف نیم ست بودن و پنچ نفره و چون ما شش نفر بودیم یکی مجبور بود رو
زمین بشینه مهیاد خواست اینکارو بکنه که سریع من نشستم رو پای احسان و جارو برای مهیاد
باز کردم اخمای هلیا رفت توهم و مهیاد درحالی که مینشست گفت:
_ حال گیریه؟؟
_ چجورم!!!
هیراد نطقش باز شد
_ مهزاد پای احسان درد میگیره بیا پائین اصال همگی رو زمین میشینیم چه اشکالی داره؟
برگشتم سمت احسان وگفتم:
_ احسانی پات درد گرفت؟
احسان لبخندی زد که جفت چال لپش مشخص شد :نه تو وزنی نداری راحت باش
انگشتامو کردم تو چال لپش وگفتم:
_ الهی من قربونت برم
احسان چشماش گرد شدکه نامحسوس زدم توپاش
مهری رو بلند صدا کردم که سریع اومد
_ جانم مهزاد جان چیزی میخوای؟
_ الهی فداتون شم مهری خانوم ما اینجا نشستیم لطف کنید ظرف میوه رو بیارید اینجا
_ چشم
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مهری رفت همه داشتن باهم حرف میزدن اما من سرمو تکیه داده بودم به شونه احسان و چیزی
نمیگفتم
احسان :مهزاد جون مادرت پاتو فشار نده له شدم
بخاطر اینکه احسان پسم نزنه و جلوی این دختره خیط بشم گفتم:
_ ببخشید ...ببخشید
و طرز نشستنمو درست کردم احسان نفس راحتی کشید و دوباره سرگرم بحث شد
هیراد همسن مهیاد بود و بیست و هفت ساله
هوتن هم سه سال از من کوچیکتر بود و امسال انتخاب رشته کرده بود و طبق معمول هرکاری
من میکردم هوتن هم مثه دخترا تقلید میکرد تجربی انتخاب کرده بود
هلیاهم سی سالش بود ازهمه بزرگتر ،من بهش میگفتم مامان بزرگ!نمیدونم واالباچه اعتمادبه
نفسی عاشقاحسان که سه سال ازش کوچیکتربود شده بود!
مهری اومد و چای تعارف کرد
احسان تاخواست چای برداره من گفتم:
_ برات برمیدارم عزیزم
چای رو برداشتم و گذاشتم رو میزهلیاخصمانه نگام میکردپشت چشمی براش نازک کردمو
مشغول میوه پوست کندن شدم
سیب و خیار و هلو رو خورد کردم و به طرز قشنگی توی بشقاب چیدم
یه دونه هلو از توی بشقاب برداشتم و جلوی دهن احسان گرفتم
همینموقع عمه خانوم اومد پیش ما و من و احسان و در اون حالت دید
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لبمو گاز گرفتم اآلن آبروم میرفت
تا منو تو ب-غ-ل احسان دیدبلند گفت:
_ خان داداش برای احسان عروس گرفتی؟
یه لحظه حس کردم انگشتام یخ بست
خان عموبلند گفت:
_ برای چی میپرسی مهتاب جان؟
_ آخه اومدم موبایلمو از حلما بگیرم دیدم..
ادامه ی حرفش رو خوردوسر تکون داد
تو چشمای احسان نگاه کردم داشت برام خط و نشون میکشیدلبمو محکمترگازگرفتم
بخاطر اینکه عمه خانوم حرفشونصفه زدزن عموسرک کشیدتا ببینه چه خبره بادیدن من که
خشک شده بودم خندید گفت:
_ من از خدامه مهزادعروسم بشه
و اومد سمت عمه خانوم و کنارش ایستاد
یا ابرفرض سریع از رو پای احسان لیز خوردم و با سری افتاده بین اونو مهیاد خودمو جاکردم
هرچند داشتم میپوکیدم اما بهتر بود تا قبل از اینکه همه بیان و ببینن چی شده
عمه خانوم_ پس زودتر اقدام کنید نا محرم بمونن درست نیست
زن عمو نگاهی به من کرد وبا گفتن هرچی خدا بخواد قضیه رو جمع وجور کرد
الهی فداش بشم که انقدر موقعیت شناسه
دستشو گذاشت پشت کمر عمه و هدایتش کرد عمو که هنوزم متعجب بودگفت:
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_ مهزاد چیکار کرده مگه؟؟
صدای زن عمو رو شنیدم که گفت :تو هنوز به شیطنت های این دختر عادت نداری؟
نمیدونم چی شد اونور ولی دیگه هیچکس دنباله ی بحث رو نگرفت...
موقع شام هلیابه طور خیلی ضایعی به زن عمو خوش خدمتی میکرد
از احسان ناامید شده اومده خودشو تو دل زنعمو جاکنه
کنارش ایستادم مالقه سوپو از دستش گرفتم و گفتم :عزیزم من میزبانم این وظیفه ی منه شما
بفرمائید غذا سرد شد
حلما که دید چاره ای نداره پلکاش رو چند ثانیه روهم فشرد ورفت
همین طور که واسه زن عمو سوپ میکشیدم گفتم :زن عمو به خدا اگه بخوای این دختره ی
نچسب رو برای پسرت بگیری دیگه دوستت ندارم
_ باشه عزیزم ...بسه دیگه نریز
بی توجه به زن عمو یه مالقه دیگه سوپ تو بشقابش ریختم و گفتم
_ اااا دختره ی پررو دید من کنار احسانم تیرش به سنگ خورد اومد برای شما خوش خدمتی
کنه
_ بسه گلم زیاد ریختی
اما من یه مالقه دیگه تو بشقاب ریختم و گفتم:
خجالتم خوب چیزیه واال
_ بسه مهزاد جان
داشتم مالقه بعدی رو میریختم که زن عمو بلند گفت :بسه...
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صاف ایستادم سرجام خب باشه چرا داد میزنی خوبیم به هیچکی نیومده واال
وقتی دید جا خوردم دوباره با مهربونی گفت:
_ عزیزم من چندبار گفتم کافیه اما تو حواست نبود
لبخند نیم بندی زدم و با گفتن نوش جون کمی هم سوپ برای خودم کشیدم
دست مهری درد نکنه خیلی غذاهاش خوشمزه بود بشقاب اول برنج و خورشت رو خوردم
خواستم دوباره بکشم که هلیاگفت:
_ مهزاد جون امشب خیلی خوردی اضافه وزن پیدا میکنی ها
_ عزیزم تو فکر خودت باش خیلی چاق شدیا سعی کن رژیم بگیری
هلیاسرخ شدوگفت :من شبا فقط ساالد میخورم سالم ترم هست
_ کار خوبی میکنی ورزش هم بکن
******
موقع خداحافظی احسان رو به مهیاد گفت:
_ قرار فردا یادت نره ها رستوران() ...
تند پریدم بین حرفش و گفتم:
_ قراره چی؟ منم میام
احسان :نمیشه
_ چرا خوبم میشه منم میام
خالصه بعد از کلی بحث مظلوم نمایی قول دادن منم ببرن
به همه شب بخیر گفتم و بدون عوض کردن لباسام پرت شدم رو تخت داغونم
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*****
جلوی آینه شال نخی تابستونیم رو سرم کردم یه شال سرمه ای با طرحای زرد لیموویی
مانتوم هم ازاین مدالیی بود که شُل و انگار یه تیکه پارچه بابند به خودت بستی رنگش زرد بودو
خیلی بهم میومد یه کمربند نازک طالیی هم روش میخورد که کمر باریکم رو نشون میداد با
ساپورت سرمه ای و کفش تخت سرمه ای تیپم کامل شد کیفمو برداشتم و از اتاق اومدم بیرون
مهیاد :مهزاد آماده ای؟
_ آره بریم
احسان از کنارم مثه باد رد شد وگفت:
_ آویزون
زبونمو براش درآوردم و گفتم :خودتی
اصال وایسا ببینم این اینجا چیکارمیکنه؟ احسان چپ چپی نگام کرد که نیشم باز شد
مهیاد تو ماشین منتظربود
از کشتی مهیاد بدم میومد .کال باماشین های شاسی بلند میونه خوبی نداشتم
از مدالشونم سردرنمیاوردم؛ فقط یه پراید و میشناختم با ماشین خودمون که زانتیا بود .این
خارجکیارو همش باهم قاطی میکردم
_ اه مهیاد عوض کن دیگه این کشتی رو
_ چشه به این خوشگلی؟
_ شاسی بلند دوست ندارم یه شاسی ندار بخر
احسان :خودتو آویزون کردی دیگه غر نزن همینکه با خر نبردیمت باید خداروشکر کنی
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_ با خر هم که میبردین باید وسط خیابون نعش کشی میکردین اون خر فلک زده ترافیک
تهرانو ببینه سکته کرده
_ مهزاد میشه انقدر حرف نزنی؟
_ لیاقت نداری باید همون دیشب میذاشتم هلیا بیاد مغزتو بخوره هی نازو عشوه تحولیت بده تا
قدر آفیت بدونی جناب سرگرد
اصن من چرا دارم باتو حرف میزنم؟ خیابونا به این قشنگی هوا به این کثیفی...
رو برگردوندم سمت شیشه و خیابونا رو نگاه میکردم احسان و مهیاد ریز ریز حرف میزدن
نیم ساعت گذشته بود که مهیاد ماشین روپارک کرد...
شالم رو یکم شل کردم وگفتم:
_ چقدر هوا گرمه
مهیاد بااخم گفت :شالتو درست کن کل گردنت پیداس!
_ ای بابا یه امروز منو نهار آوردی رستوران سعی کن بهم گیر ندی جون مادرت
احسان عینک پلیسشو به چشمش زد و کنار ماایستاد تیپش عین تیپ مهیاد بود بااین تفاوت که
احسان شلوارش سفید و پیرهن سرمه ای تنش بود مهیاد پیرهن سفید شلوار سرمه ای پوشیده
بود ولی مدل لباساشون عین هم بود
_ حاال من چیکار کنم با آقایون خوشتیپ؟ دخترا االن ببینن دلشون میخواد که!
دوتائیشون خندیدن و باهم وارد رستوران شدیم
مهیاد مستقیم رفت سر یه میز گوشه ترین قسمت سالن نشست
_ اا مهیاد چرا اینجا نشستی؟ خوب نیست هیچکیو نمیبینیم
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_ مگه اومدی سینما؟ مهزاد امروز ضایع نکن ما اآلن تو مأموریتیم
با خنده ی گشادی گفتم :ایول کسی هم میمیره؟
که با نگاه توبیخ گر مهیاد و احسان مواجه شدم
_ خو چیه؟
_ بشین مهزاد حرف نزن
لبامو جمع کردم و نشستم روی صندلی
به محض نشستن احسان و مهیاد به طور نامحسوسی دوربین شکاریاشونو زوم کردن رو یه میز
من طوری نشسته بودم که پشتم به میز مورد نظر بود تا خواستم سرمو بچرخونم احسان زد بهم
_ ضایع نکن
_ دشووری دارم میشه برم؟
مهیاد :برو!بعدروبه احسان گفت :چرانیومد؟
احسانم شونه هاشوبه معنی ندنستن انداخت باال
ازجام بلند شدم و رفتم سمت سرویس بهداشتی انقدر کارم عجله ای بود که نتونستم دقت کنم
کی نیومد ومنظور مهیاد چی بود؟
بعداز کلیه عملیات الزم برای تخلیه شدن از دستشویی اومدم بیرون و جلوی آینه ی سرتاسری
مشغول درست کردن شالم شدم که دیدم یه پسره از در اصلی اومد تو
اول یکم باتعجب نگاش کردم وبعد باصدای نسبتاً بلندی گفتم:
_ آقا خجالت نمیکشی اومدی تو دستشویی زنونه؟ حاالخوبه عالمت به اون بزرگی روی در نصب
شده!بفرمائید بیرون...
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تاخواست حرفی بزنه یه در بازشد و یه مرد شکم گنده درحالی که زبونش ده متربیرون بودو
داشت کمبربند شلوارش رو درست میکرد اومد بیرون!
یه نگاه متعجب به من انداخت و رفت دستشو بشوره!منم که دیدم خیلی ضایع شدم
گفتم :اینجامردونه زنونه اش یکیه؟
پسره که تااون موقع دست به سینه داشت منو نگاه میکرد پوزخندی زد و گفت:
_ نخیر شما اومدین دستشویی مردونه
بعدم با لحن لج درآری گفت :حاال خوبه عالمت به اون بزرگی روی در نصب شده
کثافت جمله ی خودمو به خودم برگردوند دوست داشتم دکوراسیونشو بیارم پائین
هم از دست خودم عصبانی بودم که کور بازی درآوردم هم از دست این پسره ی نچسب که با
پوزخندش هنوزم رو به روم ایستاده بود با حرص نگاش کردم و سریع ازاون محل مزخرف زدم
بیرون به محض بیرون اومدن نگاهم به تابلوی نصب شده وروردی آقایان میخ شد
با حرص پامو کوبیدم زمین که ضعف کردم با دستم پامو گرفتم و اون یکی دستمو رو هوا تکون
میدادم لبمو محکم به دندون گرفتم حاال خوبیش اینجا بود که سرویس بهداشتی اصال به
رستوران مشرف نبود وگرنه کل مردم منو میدیدن و بیشتر ازاین آبرو ریزی میشد
یکمی که حس کردم درد پام آرومتر شده صاف ایستادم و خواستم برم پیش مهیاد اینا که یه
صدایی گفت:
_ تو کال مشکل داریا
برگشتم همون پسره بود که تو دستشویی بهم برخورد کردیم
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چشمامو جمع کردم دهنم باز شد که چیزی بگم اما اون سریع درحالی که از کنارم رد میشد
گفت:
_ دیرم شده هرچی فحش بدی خودتی
ورفت ...بعداز چند دقیقه که حس کردم صورتم از رنگه قرمزی به حالت طبیعی برگشت رفتم
سر میز و نشستم مهیاد اینا داشتن پیش غذا میخوردن بادیدن ساالد میگو اخمم رفت توهم
_ شما نمیدونید من از میگو متنفرم؟
احسان :ببخشید مادمازل شما دستشویی تشریف داشتین میومدین خودتون سفارش میدادین
_ خب حاال مگه چند دقیقه شد؟
مهیاد :چرا انقدر دیر اومدی؟
_ خو طول کشید!
با چنگال یه کاهو که اصال با میگو برخورد نداشت رو جدا کردم خرچ خرچ جویدم که صدای
مهیاد درومد همیشه ازاین صدا بدش میومد و میگفت
_ "یه خانم وقتی داره غذا میخوره باید انقدر لقمه هاشو آروم بجوه که هیچ کس متوجه نشه و
از صداش حالش بد بشه"
کال مهیاد بودو آداب خودشو داشت فکر کنم مهیاد منوبیشتر تربیت کرده تا مامان بابا
همیشه یه کاریو میخواستم انجام بدم مهیاد باالسرم بود که کدوم راه غلطه کدوم راه درسته
انقدر روابطمون محکم و صمیمی بود که مهیاد ازتموم راز های زندگی من باخبر بود و راهنمائیم
میکرد
هروقت کاربدی کردم هیچ وقت توبیخم نکرد بیشتر سعی کرد راه درست رو نشونم بده
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حتی وقتی فهمید من عاشق شدم...
هه ...پوزخنده صدا داری به افکار مسخرم زدم واقعاً به اون برهه از زندگی میگفتم عاشق شدن؟
سعی کردم خودمو از فکر بیارم بیرون دقیقا همون موقع گارسون غذاهارو آورد و من مشغول
سرو کله زدن با ماهی توی بشقابم شدم
_ وای که چقدر از ماهی و کال غذای دریایی بدم میاد ...مهیاد چرا سفارش دادی؟
_ بخور بگو خدایا شکر
_ خب خداروشکر اما تو که میدونستی من ماهی دوست ندارم
_ این رستوران ایتالیائیه غذای دریایی داره و پاستا منم نمیدونستم سس پاستاهاشون چیه
گفتم یه چیزی بخوریم بفهمیم چیه
چیزی نگفتمو به غذام نگاه کردم اخه شما به من بگید این غذاس؟
یه تیکه ماهی نیم پخته گذاشتن وسط یه بشقاب چهل نفره دورش چنتا نقطه سس گذاشتن
بایه برگ علف؛ شده غذای ما
وای که چقدر دلم میخواست لبه ی بشقابو بکوبم تو دهنه سرآشپز
مهیاد واحسان ریز ریز حرف میزدن توجه نمیکردم چی میگن با ماهیم کشتی میگرفتم
تکه تکه اش کردم اما نخوردم تا حاال لب به ماهی نزده بودم و از فکر اینکه میخوام بخورمش
حس بدی بهم دست میداد
مهیاد :چرانخوردی؟
چشم غره ای بهش رفتم اون خودش میدونست من دوست ندارم دوباره میپرسه چرا نمیخوری
_ ترجیح میدم برم خونه املت بخورم اما لبم به این نخوره
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احسان :آخ آخ منم خیلی هوس املت کردم اصن سیر نشدم بااین غذاعه بریم خونه یه املت
مهزاد پز بزنیم تورگ
_ چقدم من بلدم آشپزی کنم
احسان :یعنی یه املتم از دستت برنمیاد؟
_ نع
احسان :نُچ نُچ نُچ بیچاره شوهر بدبختت باید بمیره از گشنگی
مهیاد که فهمید بحث منو احسان تا صبحم ادامه داره گفت:
مهیاد :احسان بریم؟
_ بریم داداش
مهیاد یکم به اونور نگاه کرد منم از غفلتش استفاده کردم و یه نگاه تند و سریع به نقطه ای که
مهیاد نگاه میکرد انداختم
اه همون پسر دستشوئیه سرمیزش نشسته بود با دیدن اون باچندش سرمو برگردوندم
همراه مهیاد و احسان از رستوران خارج شدیم وای که دلم ضعف میرفت برای یه تیکه نون
از کل رستوران رفتن فقط بوی غذاهاشو فهمیدم
*****
دلم میخواست کله امو بکوبم به دیوار مهیاد هنوز نیومده داشت میرفت ازوقتی حاج عمو بهش
زنگ زدو گفت حتماً باید بره کردستان قهر کردم و اومدم تو اتاق
چقدر دل نازک و لوس شده بودم
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تقه ای به در اتاق خورد ،مهیادبود در زدنش رو میشناختم وقتی دید جواب نمیدم سرشو آورد
داخل و منو روتخت دید باااینکه نگاش نمیکردم اما حرکاتش رو از حفظ بودم اول در میزد اگه
من جواب نمیدادم سرشو میاورد داخل با یه نگاه کل اتاق رو از نظر میگذروند
اگه بیدار بودم که کارشو میگفت اما اگه خواب بودم صورتمو میب-و-سید و میرفت
اآلن هم بادیدن من که رو تخت نشسته بودم اومد داخل و دروبست نشست لب تخت
_ جواب ندادی فکر کردم خوابی؟ ولی خواهر من اونقدر بی معرفت نشده که داداششو بدون
خداحافظی بفرسته مأموریت نه؟
بازم سکوت کردم
_ نمیخوای چیزی بگی؟
_...
_ باشه پس من میرم
بلند شد که سریع گوشه شلوارش رو گرفتم و نگاهش کردم چشمام لبریز اشک بود خودمو
انداختم ب-غ-لش و گفتم:
_ توکه همش دو روزه اومدی به این زودی داری میری؟
_ قول میدم زود برگردم و زیاد طول نکشه...
صورتشو با دستام گرفتم و لرزون گفتم:
_ مهیاد اگه خدای ناکرده تو یه چیزیت بشه من میمیرم میفهمی؟
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هروقت تو میری مأموریت منومامان یه دستمون تسبیحه یه دستمون قرآن که تو سالم برگردی
هروقت میری تازه دلیل مخالفت های بابا رو میفهمم وقتایی که تو نیستی حتی بابا باوجود تو
دار بودنش مضطربه توئه!
مهیاد تورو جون من خودخواه نباش به ما هم فکر کن ...ببین به فکرتیم
مهیاد با صدای بمی گفت :منم که اونجام همه ی فکر و ذکرم شمائید ...عزیزم منو همکارای من
باید باشیم تا مردمای کشورمون تو امنیت زندگی کنن ...تا به جامعه آرامش ببخشیم
فقط که من نیستم تموم همکارای منم خونواده دارن اوناهم یکیو دارن نگرانشون باشه
درسته؛ شغلم پُر خطره
هزار اتفاق ممکنه بیفته اما همینکه تو برامون دعا کنی کافیه مراقب خودت باش منم زود
برمیگردم
پیشونیم رو ب-و-سید چشمام بسته شدو یه قطره اشک چکید
_ خیلی مواظب خودت باش داداشی
_ توام همین طور هوای پیشی منو داشته باش
هولش دادم عقب و گفتم:
_ پیشی عمته بی ادب
با لودگی گفت_ اوا عمه خانوم بشنوه بهش گفتی پیشی ناراحت میشه هاا
_ مهیاد مگه تو دیرت نشده بوود؟
همون موقع صدای احسان دراومد
_ ای بابا مهیادکجایی بیاتا به شب نخوردیم
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با حرکت کردن ماشینی که از اداره دنبال مهیاداینا اومده بود کاسه آب رو ریختم پشت سرشون
و در حیاط رو بستم
مامان به بهانه سر درد تو اتاقش خواب بود بابا هم سرکار ...تنها من بودم که مهیاد رو بدرقه
کردم ...قرآن توی سینی رو برداشتم و به سمت کلبه ی چوبی رفتم
خونه ی مادوتا حیاط داشت که کلبه ی من توی حیاط پشتی ساخته شده بود
این حیاط باسه تا پله به تراس بزرگ خونه وصل میشد و از در شیشه ای بزرگ راحت میشد به
پذیرایی رفت و بیشتر رفت و آمد ما هم از روی تراس بود
بااینکه حیاط پشتی خیلی کوچولو بود اما من عاشقش ومخصوصاً حوض و فواره ی کوچولومون
و تختی که بیشتر شبهای تابستون شام رو؛ روی اون میخوردیم
پنجره ی اتاق من هم روبه این حیاط باز میشد
روی پله کلبه نشستم و قرآن رو باز کردم
با خوندن قرآن یکم آروم شدم و از تَه قلبم برای سالمتیش دعا کردم
*****
_ دخترم پارچ دوغ هم بیار
_ چشم
پارچ دوغ و لیوان هارو برداشتم و به سمت حیاط رفتم بوی قرمه سبزی مامان توی کل خونه
پیچیده بود...
پارچ رو گذاشتم سر سفره و خودمم نشستم توی حیاط شام خوردن واقعا صفا داشت
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سرسفره شام حکومت نظامی بود بابا دوست نداشت وسط غذا کسی صحبت کنه در سکوت شام
خورده شد
ظرفارو کمک مامان جمع کردم و بردم داخل آشپزخونه هرچند از ظرف شستن بیزار بودم اما
دلم برای مامان سوخت هنوز سر دردش خوب نشده بود دستکشارو دستم کردم و مشغول
شستن ظرفا شدم بعد ازاینکه تموم شد در حالی که دستمو با حوله خشک میکردم بابا صدام
کرد
_ بله بابا؟
_ بیا اتاقم دخترم باید باهم صحبت کنیم
_ چشم اآلن میام
یواشکی از مامان پرسیدم :تو میدونی بابا چیکارم داره؟
بدونه اینکه نگام کنه سرشو به معنی نه تکون داد خوب فهمیدم میدونه مامان همیشه وقتی
میخواست دروغ بگه به صورت طرف مقابلش نگاه نمیکرد
دستی به لباسم کشیدم بابا هروقت کار مهمی داشت توی اتاق کارش قرار میذاشت با فکری
مشغول تقه ای به در اتاق زدم که باباگفت:
_ بیا تو
درو باز کردم بابا پشت میز کارش نشسته بود و با دقت به برگه های روی میز نگاه میکرد؛
اخم داشت آب دهنمو قورت دادم دوباره دلشوره گرفته بودم
_ چیزی میخواستین بگین بابا؟
_ آره دخترم؛ بیابشین!
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نشستم لبه تخت و خیره شدم به بابا هنوزم سرش رو از تو برگه بلند نکرده بود
پنچ دقیقه گذشت هیچی نگفت منم تو جام وول میزدم و دیگه از یکجا نشینی داشتم عصبی
میشدم
نمیدونم چند دقیقه گذشت که بابا برگه های تو دستش رو مرتب کرد و گذاشت کنار رو به من
گفت :
_ خودت میدونی که زیاد اهل مقدمه چینی نیستم پس میرم سر اصل مطلب صدات زدم بگم
پنجشنبه آخرهمین هفته خانواده پاکزاد میان خواستگاریت یک هفته وقت داری فکراتو بکنی و
شرط های الزم روبگی آخرهفته بعد هم وقتی مهیاد اومد عقد میکنید
باتعجب به دهن بابا خیره شدم؛ یعنی چی آخه؟
من نمیخوام ازدواج کنم
_ یعنی ...با ...با...
_ پسر خوبیه!دکتره ...حاالبیشتر باهم آشنا می شین!جواب"نه"نداریم مهزاد این خواستگارای
دیگه ات نیست که با یه نمیخوام خودتو راحت کنی من جواب قطعی رو بهشون دادم پس سعی
نکن با آبروی من بازی کنی
آخرهفته هم میان برای صحبت های نهایی...
بابا خواست از اتاق بره بیرون که گفتم:
_ یعنی چی بابا؟ این نهایت بی منطقیه ...آخه چطور این حرفو میزنید؟ مگه عصرجاهلیته که
ندیده و نشناخته دخترو پسر به عقد هم دربیارن؟
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بابادادزد :همین که من میگم من چهارتا پیرهن بیشتر از تو پاره کردم بهتر میدونم کدوم راهته
کدوم چاه!حاال واسه من زبون درآوردی؟
نکنه میخوای با رفتن به دانشگاه دست یکی ازپسرای بی سروپای اون خراب شده رو بگیری
بیاری تواین خونه؟؟
بابغض خیره شده بودم به بابا! میدونستم یه حرفی رو بزنه محال ممکنه از حرفش برگرده حتی
اگه آسمون به زمین بیاد رو حرفش میمونه
_ بابا ...ولی
_ ولی واما واگر نداره ...این آینده توئه ومن بهتر از هرکسی صالحتو میخوام
_ صالح منوبا خودخواهی میخواید؟
_ این خودخواهی نیست هول دادن توبسوی خوشبختیه
_ من این خوشبختی زوری رو نمیخوام مگه به قول خودتون این آینده من نیست؟ پس خودم
براش تصمیم میگیرم
همزمان با تموم شدن حرفم یه طرفه صورتم سوخت اشک تو چشمام حلقه بست
_ آخرین حرف من همینه
وقتی خواست از در اتاق بره بیرون داد زدم و گفتم:
_ حرف آخر منم همینه
چندلحظه مکث کرد نیم نگاهی بهم انداخت و ازاتاق رفت بیرون من موندم و دنیایی که دور
سرم چرخید و روم آوار شد!
باید با مهیاد حرف بزنم نمیذارم بابا منو تباه کنه
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به اتاق خودم رفتم سریع شماره ی مهیاد رو گرفتم
"مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد"
اه لعنتی
یباردیگه زنگ زدم که گفت خاموشه
بغض کردم باید چیکار میکردم بابا دست از خودخواهی و غرورش برداره؟
سکوت کردم مثه تموم این چند روز کارم شده
از اتاق کار بابا رفتم بیرون!
مامان لرزان پشت درایستاده بود وخبری ازبابا نبود!
بغضم رو قورت دادم و گفتم:
_ مامان به بابابگو من قصدازدواج ندارم ،قرارپنجشنبه روکنسل کنه چون جواب دلخواهش
روازمن نمیگیره...
صدای بلند بابا ازکنارگوشم باعث شد توجام بپرم
_ تو خیلی بیجا میکنی!مهزاد اینو تو مغزت فرو کن جواب نه نداریم اگه بخوای بامن لج کنی
من میدونم وتو!
دویدم تواتاق از شدت گریه چشمام همه جارو تار میدید
دستامو رو گوشم گذاشتم و باگریه جیغ زدم:
_ نمیخوامـــــش ،دست از ســـــرم بـرداریــــــــــــــن!
دراتاق روکوبیدم وخودم روی تخت پرت کردم
گریه لحظه ای امونم نمیداد
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دستمو روی دهنم گذاشتم تاصدام بیرون نره
هق هق ریزم وسعی کردم توبالش خفه کنم...
مژه های بلندم ازخیسی اشک بهم چسبیده بودن وچشمام پف کرده بود...
حتی گریه وزجه زدنام هم بابارو راضی نکرد...
صدای مامان ازپشت دراومد
_ مهزاد ...مهزادجان ...دروبازکن عزیزم بذار حرف بزنیم...
متعاقب دستگیره ی درچند بار پائین ،باالشد
به خودم پیچیدم ...وباصدایی که از زور بغض! گرفته وخشدار به نظرمیرسید گفتم:
_ نمـــیـخــوام ...راحـتـم بــذار...
صورتم از درد سیلی واشک های پی در پی م میسوخت
بادستای سردم دنبال گوشیم گشتم...
مهیاد آخرین راه بود ...آخرین ریسمانی که باید بهش چنگ میزدم وامید میبستم که مبادا
ریسمان پوسیده باشد
انگشتم خودکار روی صفحه کلید میچرخید تا اینکه شماره ی مهیاد رو گرفتم
با انگشت اشاره و شصت دست دیگم سعی کردم خیسی چشمام روبگیرم
بازهم همون صدای منحوس تو گوشم پیچید
"دستگاه مشترک مورد نظرخاموش میباشد"
گوشی رو ازحرص پرت کردم

59

www.RomanKhone.IR

حس تنهایی – عاطفه.تی

رمــان

سرم سنگین بود واز بیچارگی سعی کردم به خواب پناه ببرم ...و ای کاش هجوم این همه فکر
که سرم رو متالشی میکرد امشب دست ازسرم برمیداشت...
هق هقم تبدیل به سکسکه شده بود ...ودیگه خبری ازاشک نبود
روی تخت غلت زدم و چشم دوختم به پنجره که ماه سایه نقره فام خودش رو سخاوتمندانه به
درون اتاق فرستاده بود...
چشمام روبستم تصویر ،پرهام لحظه ای جلوچشمم کنارنمیرفت قطره اشکی روی گونه ام سر
خورد وتوی بالش فرو رفت..نمیدونم چقدر گذشت که با گریه خوابم برد
*****
با سردرد عجیب ووحشتناکی ازمرورخاطرات گذشته تا امروز توجام نشستم...
دراتاق زده شد و مامان پریدتو ...توی تخت نشسته بودم و پتوروکشیده بودم روسرم
_ مهزادتوکه هنوزنشستی؟ بلندشواالن میان
جوابی ندادم مثل تموم این یه هفته کارم شده بود گریه وسکوت...
بابابی رحم شده بود حتی اشکام هم دلشو به رحم نمی آورد سخت رو حرفی که زده بود
پافشاری میکرد باز صدای مامان ناخن کشید به تخته سیاه اعصاب درهمم
_ بلند شو برو یه دوش بگیر بیا این لباسارو بپوش نکنه میخوای امشب آبروی منو ببری با
چشمای پف کردت؟
خودش اومد نزدیک و پتو رو از سرم کشید موهای لخت طالئیم به طرز نامرتبی ریخت تو
صورتم تالشی برای کنار زدنش نکردم
مامان خودش موهام زد پشت گوشم نگاهش به چشمای اشکیم افتاد
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_ الهی فدات شم مادر ...چراخودتوعذاب میدی؟
به خدا بابات صالحتو میخواد خانواده پسره از همه لحاظ تکن!
دوست داشتم داد بزنم و عقده این چندوقته رو خالی کنم من دلم نمی خواست تسلیم این
اجبار مسخره بشم ولی انگار هیچ چیزاین زندگی دلخواه من نبود
وقتی مامان سکوتم رو دید دستمو کشید سمت حمام
_ برات حوله توی حمام آماده کردم یک ساعت وقت داری آماده بشی زود باش
با یه حس بی حسی لباسو از تنم خارج کردم و زیر دوش آب سرد ایستادم کمی از التهاب درونم
رو کم کرد!خودمو گربه شور کردم و اومدم بیرون ...با حوله دویدم تو اتاق که دیدم مامان کل
لباسای کمد رو ریخته بیرون
جیغ زدم :مامان چرا ریختیشون بیرون؟ من این همه لباسو میتونم جمع کنم؟
_ خودم جمع میکنم شلخته این چه وضع کمده؟
پاچه ی شلوارت تو آستین مانتوته یه لنگه کفش آویزونه یه لباسه یه لنگه دیگه اش نیست
تو کی ازاین خونه میری من از دستت راحت بشم؟
باچشمای پُر شده از اشک گفتم:
_ توام ازم خسته شدی مامان؟
وقتی دید از حرفش ناراحت شدم لباس توی دستشو انداخت رو زمین و اومد سمت من
ب-غ-لم کردوگفت :مگه میشه من از عروسکم خسته بشم؟ شوخی کردم مامان جان!
منواز خودش جدا کرد و گفت:
_ حاالهم اینجوری نایست اینجا سرما میخوری کولر روشنه!
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بیا این لباسا که انتخاب کردم برات از همه مناسب تره
یه تونیک صورتی خیلی قشنگ با گالی ریز سفید که سرسینه اش جمع میشد و سه تا دکمه
میخورد باشلوار تنگ سفید
لباسامو پوشیدم مامان موهامو سشوار کشید و جمعش کرد
یه شال صورتی کمرنگ هم از بین لباسا کشیدبیرون که حسابی چروک بود سری از روی تأسف
برام تکون دادو اطو رو زد به برق
مامان پشت سرم ایستاده بودو شالمو بادقت اطو میزد به چهره ی خودم توی آینه نگاه کردم
چشمای آبیم که مهیاد میگفت گربه ای درهاله ای از سرخی فرو رفته بود و از همیشه بی فروغ
تر بود
لبام به رنگ صورتی مات دراومده بود و زیبائی صورتم رو بیشتر به رخ میکشید
داشتم به خودم نگاه میکردم که بادیدن یه جوش روی دماغم اخمام جمع شد
_ مامان جوش زدم چیکارش کنم معلوم نباشه؟
_ یه ذره کرم پودر بزن روش
یه ذره از کرم روی میز زدم روی دماغم خداروشکر معلوم نشد
مامان شال رو سرم انداخت و صورتموبرگردوند سمت خودش
با اخم گفت :پوستت دو رنگ شد که کرم به کل صورتت بزن
به صورتم کرم زدم و کمی هم برق لب به لبام کشیدم همین کافی بود
با مامان از اتاق رفتیم بیرون و منتظر شرف یابی خواستگاران محترم شدم که دلم میخواست سر
به تن هیچکدومشون نباشه
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لبامو روی هم فشار دادم دوباره شماره ی مهیاد رو به امیداینکه این بار برداره گرفتم باز هم
همون صدای نازک و همون پیام به گوشم خورد که دلم میخواست صاحب این صدارو از وسط
نصف کنم ...صدای زنگ باعث شد قلبم به شدت به قفسه سینه کوبیده بشه!
بابا برعکس این یه هفته که همش اخم میکردتا حرفش رو پیش ببره اآلن شاد بودو میخندید
تواین چند روز اصال یه کلمه هم باهاش حرف نزدم ...یه لحظه ازش بدم اومد ولی زود پشیمون
شدم سرمو تکون دادم تااین افکارم درهم ازبین بره
جلوی در ورودی کنار مامان ایستادم ...خدامیدونه که دلم آشوب بود
هرآن ممکن بود مثل باروت منفجرشم
اول از همه آقای پاکزاد اومد تو
بعد زنش خانمی خوش سیما و تقریباًجوون مشغول رو ب-و-سی با مامان شدو مامان آسا
صداش کرد
وقتی منو دیدگفت :ماشاهلل ...ماشاهلل چه عروسی خدا داده!دخترم خوبی؟
زیرلب تشکر کردم و منتظر موندم تا پسرشون بیاد حتی اسمشم بلد نبودم با صدای بم و محکم
سرمو بلند کردم که دیدنش همانا و شدن چشمام قده یه پرتقال همانا
این همون پسره ی نچسب تو رستوران بود
همونکه تو دستشوویی دیدمش ...اونم ازدیدن من تعجب کرد وبعدحالت صورتش تغییرکردو
شدیه پوزخند گوشه لباش!
محلش ندادم پشت چشمی براش نازک کردم اونم سرگرم سالم و احوال پرسی با ،باباشد
بعداز اون ایکبیری یه دختره پرید تو وگفت:
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_ سالم عزیزم خوبی؟ من ماهورم!خواهراهورا الهی قربونت برم چقد نازی تو!
پس اسمش اهورا بود چه شیک!
خیلی سردباماهور احوال پرسی کردم و تعارف کردم بشینه خودمم کنارش نشستم ...دقیقاً رو به
روم نشسته بود با اخمای درهمش که هرلحظه غلیظ ترمیشد!
نیم ساعت گذشته بود ماهور کنار گوشم یکریز حرف میزد منم باانگشتام بازی میکردم دوست
داشتم هولش بدم عقب وبلند شم برم تواتاق
فَکت بیفته دختر چقد زر میزنی!
_ ماهور جان دخترم؛ خسته کردی مهزادرو
_ آخه خیلی دوسش دارم ماماااان ولی چشم دیگه زیاد صحبت نمیکنم
بخاطراینکه واقعاً دیگه حرف نزنه گفتم:
_ عزیزم از خودت پذیرائی کن
مامان با آسا خانوم مشغول صحبت بود ...بابا وآقای پاکزاد هم باهم بلند بلند بحث میکردن
اهورا سربه زیر با اخمای درهمش خیره شده بود به میز ماهورم میوه میخورد
منم هر لحظه چشمام پُر و خالی میشد گاهی هم آه میکشیدم
پاکزاد :خب مهبد خان از هرچی گذریم سخن دوست خوش تراست
_ آخه خیلی دوسش دارم ماماااان ولی چشم دیگه زیاد صحبت نمیکنم
به خاطراینکه واقعاً دیگه حرف نزنه گفتم:
_ عزیزم از خودت پذیرائی کن
مامان با آسا خانوم مشغول صحبت بود ...بابا وآقای پاکزاد هم باهم بلند بلند بحث میکردن
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اهورا سربه زیر با اخمای درهمش خیره شده بود به میز ماهورم میوه میخورد
منم هر لحظه چشمام پُر و خالی میشد گاهی هم آه میکشیدم
پاکزاد :خب مهبد خان از هرچی گذریم سخن دوست خوش تراست بهتره این دوتا جوون رو
بیشتر ازاین منتظر نذاریم
بغض نشست توگلوم انگار واقعاً همه چیزواقعیت داشت
پاکزاد ادامه داد :خب من مهزاد جان رو برای اهورا خواستگاری کردم شماهم قبول کردی فقط
میمونه نظر خود مهزاد جان؛ نظرت چیه دخترم؟
آب دهنم رو قورت دادم وسعی کردم صدام نلرزه تا خواستم حرفی بزنم بابا گفت:
_ من با مهزاد صحبت کردم؛ نظر مهزاد نظر منه!
هاج و واج مونده بودم ...بغض هر لحظه تو گلوم بزرگ تر میشد خدایا من نمی خواستمش
چشمام پرشد از اشک جواب خودخواهی و خودسری چی بود؟
چی باید میگفتم منکه هنوز حس میکردم اون تَه مَهای دلم هنوز پرهام برام زندس! عشقش
زندس!
پاکزاد :خب پس اجازه بدین حرفای آخرشونو باهم بزنن
مامان ناراحت تو چشمام زل زد و گفت:
_ عزیزم پاشو اهوراجان رو راهنمائی کن
از جام بلند شدم بخاطر اینکه اتاقم خیلی بهم ریخته بود به سمت تراس رفتم
اصال نگاه نکردم ببینم اومد یا نه
درشیشه ای تراس رو باز کردم و دستامو به نرده های سرد تکیه دادم نفس هام تند و عصبی بود
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وقتی حضورش رو کنارم حس کردم بی مقدمه شروع کردم به حرف زدن:
_ خودشون بریدن و دوختن حاالم منتظرن بپوشم نظر بدن! ببینید آقااهورا بابام از طرف
خودش حرف زده حتی از من نظر نخواست وگرنه نظر من قطعا منفیه...
ما اصال بهم نمیخوریم ...من حس میکنم هنوز خیلی بچه ام آمادگی و پذیرش یه ازدواج رو
تحت هیچ شرایطی ندارم...
مطمئن باشین ما باهم خوشبخت نمیشیم
باصدای بمش گفت :فکرمیکنی اآلن که من اینجام خیلی راضیم؟ به خواست خودم اومدم اینجا؟
نخیر ...پدرمن هم مثل پدر شما منو مجبور به این کار کردن و گویا خیلی هم مصمم هستن این
ازدواج سر بگیره...
_ شما چرا قبول کردی؟ شمامیتونی مخالفت کنی...
_ چرا خودت اینکارو نمیکنی؟
_ فکر کردی مخالفت نکردم؟ من حتی برای اولین بار از بابام کتک خوردم ...من ...نمیتونم
_ پس منم نمیتونم!!!
_ یعنی شما راضی میشی زنی بگیری که هیچ عالقه ای بهت نداره؟
آروم اومد پائین و زل زد تو چشمام حاالدیگه هم قدهم شده بودیم نفسهاش میخورد تو صورتم
زیرلب گفت:
_ همین طور که من عالقه به تو ندارم ...انتظارم ندارم منو دوست داشته باشی
_ ولی من نمیتونم زندگیمو بدون عشق شروع کنم...
پوزخندی زدوگفت :هه عشق؟ فیلم هندی زیاد میبینی؟
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آهی کشید و رفت عقب خیره شد به آسمون گفت:
_ ماهردومون مجبور به این شدیم ،به قول خودت برامون بریدن و دوختن حاالم منتظرن تنمون
کنیم ...گرچه هیچ کدوم تمایلی به این ازدواج نداریم...
نگاهمو دادم به آسمون چشمام اشکی شدن چرا همیشه باید این من باشم که تسلیم میشم؟
یه قطره اشک خواست ازچشمم بچکه که جلوشو گرفتم
زیرلب گفتم :شاید مهیاد بتونه بابا رو منصرف کنه...
_ برادرت؟ نه نمیتونه با چیزایی که من میدونم هیچکس نمیتونه بابا هارو ازاین تصمیم منصرف
کنه
چه گوشای تیزی داشت گفتم :چه چیزایی؟
_ بماند
یه وقتایی هست از همه چی زده میشی...
دلت میخواد گریه کنی و یه حس دلزدگی مدام باهاته حس میکنی تو یه باطالق گیر افتادی و
برای نجاتت به همه چی چنگ میزنی!حتی یه طناب پوسیده میتونه دلگرمت کنه ولی غافل
ازاینکه پوسیدگی طناب انقدر زیاده که آخرین امیدت هم ازدست میدی و تسلیم میشی تا
باطالق جونتو بگیره
اهورا برای من دقیقا حکم همون طناب پوسیده رو داشت
اهورا :بهتره بریم
چقدر خونسرد بود!مگه نه اینکه اینم از ازدواجمون ناراضیه؟ همراه هم از تراس اومدیم بیرون
آسا با لبخند گفت:
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_ چی شد پسرم؟ شیرینی بخوریم؟
ای که من درد بخورم به جای شیرینی بغضم اجازه هیچ حرفی رو نمیداد...
اهورا یک بار چشمشو بازو بسته کرد و مامانش و ماهور با خوشحالی کِل کشیدن و بقیه دست
زدن
مامان هم خیره نگام میکرد خوب حاالت منو میشناخت میدونست مرزی تاگریه ندارم منو اهورا
به اصرار ماهور کنار هم نشستیم و ماهور خودش شیرینی رو به همه تعارف کرد
آسا خانوم :آقای رادمان اگه اجازه بدین عروسمو نشون کنم
این همه عجله برای چی بود؟ یک شبه اومدن همه چیز روتموم کنن!؟ حتی
حتی به رسم سنت تمام خواستگاری ها به من اجازه ی یک هفته فکر کردنم ندادن
پاکزاد :خب میمونه تاریخ عقد و عروسی...
زدم تو حرفش
_ ببینید آقای پاکزاد اگه شما اآلن اینجائید و من نشون کرده ی پسرتون و به عنوان عروس
خانوادتون معرفی شدم مطمئن باشید به خواسته ی قلبی من نبوده شما خودتون با پدرم از
طرف منو (با دستم به اهورا اشاره کردم) وگفتم :ایشون اظهار نظر کردین و به جای ما تصمیم
گرفتین
ماهم بنا به دالیلی تسلیم شدیم وگفتیم چشم هرچی شما صالح میدونید ولی در رابطه با
مسئله ی عقد باید بگم من به یه عقد ساده توی محضر راضیم نیازی به تجمالت و گرفتن
عروسی نیست...
آسا خانوم دخالت کردوگفت :آخه مگه میشه دخترم؟
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محکم و جدی گفتم :بله میشه!
_ یعنی تو آرزو نداری لباس عروس بپوشی؟
پوزخندی زدم :داشتم ولی نه اینجوری ...نه باهرکسی...
صدام آروم بود ولی نه در حدی که اهورا نشنوه اتفاقاً شنید و اخماش غلیظ ترشد
پاکزاد :پس دخترم نظرتو اینه که عروسی نگیریم؟
بدون اینکه نگاش کنم گفتم :بله نظرمن همینه نه عقد نه عروسی هیچ کدوم؛ فکرنکنم واسه
خوندن چارتا جمله عربی انقدر بریز بپاش الزم باشه فقط ازتون میخوام تا پایان مأموریت برادرم
صبر کنید میخوام اونم باشه!
تمام مدت جدی وبا اخم محوی که روی پیشونیم افتاده بودحرفامو زدم لبخند روی لبای هرسه
تاشون ماهور ،پاکزادوآساخانوم ماسید باباهم ازگستاخی من قرمزشده بود
مطمئن بودم وقتی اینابرن یه جنگ اساسی راه میفته ولی بیفته به درک منم خیلی حرف
داشتم بزنم ...بسه هرچی سکوت
تااخرشب مهریه رو مشخص کردن که اصال تعداد سکه ها برام مهم نبود
مگه با سکه میشه خوشبختی رو خرید
وقتی رفتن تا دم در بدرقه اشون کردم وبرگشتم توهال خواستم برم تواتاق که صدای بابا متوقفم
کرد
_ صبرکن
ایستادم روی پاشنه پا چرخیدم و زل زدم توچشماش کجارفته بود اون بابای مهربون؟
مرد جلوی روم رو اصال نمیشناختم
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_ بله؟
_ اون حرفاچی بود زدی؟
_ حقیقتی بودکه تااالن تودلم نگه داشته بودم
احساس میکنم یه رباتم توی این خونه که هرکی بهم یه برنامه ای میده و منم مجبورم انجامش
بدم اون از روز انتخاب رشته؛ یادتون که نرفته؟ من عاشق هنر بودم شما رویای اینو داشتی که
دخترت پزشک بشه
گفتی صالحتو من میبینم ومنم باخودم فکرمیکردم بابامه ،دلسوزمنه ،بهترمیدونه چی خوبه چی
بده!پس همونیو اجرا کردم که شما میخواین ...دهنم رو بستم و گذاشتم به جای من تصمیم
بگیرین...
اینم ازاآلن که یه شبه من نامزد کسی شدم که هیچ شناختی روش ندارم...
اما مجبوربودم قبول کنم چرا؟ چون خواسته ی شما بود اگر هم اعتراضی کنم جوابش میشه یه
سیلی تو گوشم ...که باز الل بشم ولی نه اگه اینبارهم قبول کردم انتظار نداشته باشید که
شرطامو نگم این بحث یه عمر زندگیه که برای من ساختی زندگیمو عرض چندساعت تباه
کردی کافی نیست؟ تاکی اللمونی بگیرم؟
بابا؛ ناباوربهم نگاه میکرد هِه حقیقت تلخه نه پدرجان؟
کالفه دستاشو کشید پشت گردنش مونده بود چی بگه انقدر که من باحرص و کمی بیزاری
حرفامو زدم که نتونست چیزی بگه
عقب عقب رفت و نشست رو مبل معلوم بود داره عذاب میکشه
دلم به درد اومد ازاین وضعیت بابا از طرفی هم نگران قلب مریضش بودم
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آروم باصدایی خسته زمزمه کرد :توفکرکردی من ازاین وضعیت راضیم؟
بی رحم گفتم :جوانب امرو که بررسی میکنی اینطور به نظر میاد
نیم نگاهی به مامان انداختم که ساکت ایستاده بودو زل زده بودبه من بابا هم سرشو گرفته بود
بین دستاش و حرفی نمیزد
آخرین حرفم رو زدم و زاهی اتاقم شدم:
_ اگه ازاین وضعیت راضی نبودی این همه جنگ اعصاب رو به جون نمی خریدی ،شب بخیر!
رفتم تو اتاق و درو محکم بستم پر بودم از بغض...
صدای بحث مامان و بابا رو میشنیدم ولی معلوم نبود چی میگن...
به همین راحتی همه چیزتموم شد به حلقه ی تودستم نگاه کردم
ازدستم درش آوردم و به شدت پرتش کردم دور خودش چرخید و رفت زیر میزعسلی
شال رو از سرم برداشتم و باهمون لباس روی تخت دراز کشیدم
ساعدمو روچشمم گذاشتم و بی اختیار اشکام باریدن گرفت برای اولین بار ازآیندم وحشت
داشتم ...حتی اهورا هم از ازدواجمون ناراضی بود ...خودش گفت اونم مجبور شده
اه لعنت به این اجبار که همیشه تو زندگیمه!
چشماموبستم وسعی کردم چهره ی اهورا رو یادم بیارم اما چیزی به ذهنم نرسید
فقط میدونستم جذابه و خوش هیکل حتی از پرهامم جذاب تر بود
همیشه فکرمیکردم زندگیم مثل رمانای ایرانیه ...همیشه پرهام رو کنار خودم میدیدم و مرد
زندگیم اون بود ولی ارزو های من خیلی وقته نابود شدن...
ازکی؟ از اون شبی که فهمیدم عاشق شدم؟ یا اون روزی که غرورم زیرپاهای پرهام خرد شد؟
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یا شایدم به دست خودخواهی های بابا؟
با سردرد از فکرایی که به مغزم هجوم میاورد نمیدونم کی خوابم برد
***
بااحساس نوازش دستی روصورتم چشمامو بازکردم مامان بود لبه تخت نشسته بود و مغموم
خیره شده بود به من
_ بیدارشدی؟
سرمو تکون دادم و رفتم تو دستشووی به چشمای پف کردم آب زدم بعداز مسواک زدن اومدم
بیرون...
مامان همین طور که روتختی رو صاف میکردگفت:
_ هرچقدر صبرکردم بیدارنشدی؛ خودم اومدم بیدارت کنم
_ ساعت چنده مگه؟
_ ده و نیم
مامان دست از کارش کشید وخیره شد به من که باحوله صورتمو خشک میکردم
_ دیشب با ،مهبد حرف زدم
نگاهش کردم تا ادامه ی حرفش رو بزنه
آهی کشیدوگفت :مرغش یه پا داره...
_ مامان جان اگه میخواست از حرفش برگرده و دست از لجبازی برداره تا دیشب که هنوزحلقه
دستم نبود؛ حرفش رو میزد تو بعد از این همه سال بابا رو نمیشناسی؟ یه حرفی رو بزنه تا آخر
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عمرش رو حرفش هست ...خودت همیشه میگفتی این اخالقش رو از آقا بزرگ گرفته یادت
رفته؟
از سردی کالمم خودم سردم شد
اشک حلقه زد تو چشمای مامان...
بابا ،باخودخواهی و غرور بی جاش منو نابود کرد...
ولی دلم ازهمه بیشتراز اون پسره ی عوضی که اسم نامزدم رو یدک میکشه پُره اون مرد بود
آزادی عمل داشت راحت میتونست جلوی خانوادش بایسته و بگه حرفش چیه!
ولی سکوت کرده تا اونابه خواستشون برسن!!
من ته مخالفتام با ،بابا کتک خوردم و دادزد و حرمت هارودرهم شکست
حتی یه روز قبل از خواستگاری به من گفت:
_ "اگه با پسرپاکزاد ازدواج نکنم باید قید دانشگاه رفتن رو بزنم"
توهمین فکرا بودم که در بی هوا باز شد و مهیاد پرت شد داخل اول یکم باتعجب بهش نگاه
کردم بعد پریدم ب-غ-لش :سالم داداشی کی اومدی؟
مهیاد منو از خودش به زور جدا کرد اخمش صدبرابر اخم بابا منو میترسوند
آروم زمزمه کردم  :چیزی شده مهیاد؟
مامان هم اومد پشت سرم ایستاد :کی اومدی پسرم؟
مهیاد منوکنار زد و رفت وسط اتاق ایستاد فکش منقبض و صورتش سرخ شده بود
میدونستم تاسرحد مرگ عصبانیه به قول احسان مثه وقتایی که از یه متهم بازجویی میکرد و
پرونده به دلخواهش پیش نمیرفت فکش منقبض میشد
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اخمش برام وحشتناک بود
چون همیشه مهیاد بامن خوب رفتار میکرد وعادت نداشتم اینجوری ببینمش برای همینه که
عاشقشم...
با دادی که مهیاد زدسه مترازجام پریدم در جواب مامان گفت:
_ همین اآلن رسیدم؛ همین اآلن رسیدم میبینم دیشب نامزدی خواهرم بوده ومن خبرنداشتم
سه ماه ازاین خونه و زندگی دور بودم مثه اینکه خیلی چیزا تغییر کرده یعنی تو نبود من مهزاد
انقدر بزرگ شده که به فکرشوهر دادنش افتادین؟ مگه مهزاد چند سالشه؟؟؟
جمله ی آخرو چنان داد زد که حتم داشتم پرده ی گوشم برای همیشه ازبین رفت از مهیاد
بعید بود اینجوری با مامان حرف بزنه..
یه جوری باحرص جمله هاشو ادا میکرد و دندوناشو روهم می فشرد که امکان میدادم هرلحظه
دندوناش خرد بشه
من اون موقع فقط به فکردندونای مهیاد بودم
ولی از حمایت هاش شیر شدم میدونستم مهیاد از بابا غد تره باهمین مخالفتاش میتونست این
نامزدی مسخره رو تموم کنه
مامان :مهیادجان حاال که چیزی نشده!
مهیاد دوباره آتیشی شد
_ دیگه چی می خواستین بشه؟ مراسم خواستگاری وبله برون و نامزدی رو دیشب یکی کردین
تازه میگین چیزی نشده؟ ...نه؛ معلومه چیزی نشده!فقط من به عنوان یه سیب زمینی بی رگ و
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بی غیرت معرفی شدم که ندیده و نشناخته خواهرم زن یه نفر بشه که ماهیچ شناختی روش
نداریم
البد خیلی هول بودین ...میترسیدین بترشه بمونه رو دستتون؟ تاهرکی ازراه رسید تو یه جلسه
همه چیزو سرهم کنید وبگید بفرمائید؟ اینم دخترما؟ خوب شد به موقع رسیدم وگرنه عقدش
میکردین
رو به من گفت :تو دیشب مرده بودی نمیتونستی بگی من یه داداش دارم باید اونم حضور داشته
باشه؟
از حرف مهیاد رنجیدم تو چه میدونی برادر من که خودمم هیچ کاره بودم
رو به مامان گفتم :میشه مارو تنهابذاری؟
مامان باتردید سرشو تکون داد بانگاه پُرترسش ازم میخواست به مهیاد ازاین ازدواج زوری چیزی
نگم...
دلم سوخت ...مامان میترسید بین پسرش و شوهرش دعوا بیفته ...باید طرف کدوم رو میگرفت؟
بین دوراهی گیر کردم...
مامان از اتاق رفت بیرون رو به مهیاد گفتم:
داداشی از من ناراحتی؟
چیزی نگفت با حرص نگام کرد ...دستشو گرفتم و نشوندمش رو زمین
_ بخداخیلی دوست داشتم توام باشی ...خیلیم بهت زنگ زدم تواین یه هفته اما دردسترس
نبودی بابا هم قول آخر هفته رو بهشون داده بود زشت میشد اگه می گفتیم نیان!
_ تواین پسره رو چندبار دیدی؟ بابامیگفت آشنان!!!
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_ من تاحاال ندیده بودمش ...پسر رفیق قدیمی باباست آقای پاکزاد میشناسی که؟
مهیاد سرشو تکون داد بعد عین جن زده ها یهو بلند گفت:
_ اهورا پاکزاد؟
شوکه از تغییر حالت ناگهانی مهیاد فقط سرمو تکون دادم چش شد یهو؟
دستشو به صورتش کشید و لبخند محوی زد! از جابلند شدوگفت :اگه همونی باشه که من فکر
میکنم؛ پسر خیلی خوبیه!!بابا راست میگه...
دوال شد صورتمو ب-و-سیدوگفت:
_ چه زود بزرگ شدی خواهر کوچولو!!!
با بهت به مهیاد نگاه کردم پس اینم قبولش کرد؟ حرفایی که میخواستم بگم هنوز به لب
نرسیده تو دلم تلنبار شد...
مهیاد رفت و درو بست
حس میکردم هوا نیست ...بغضم رو قورت دادم تقدیر همین بود!!!
گوشیم رو برداشتم و شماره ی مانیا رو گرفتم
چند ماه بود ازهم بی خبر بودیم؟
تقریباً از وقتی که مدرسه ها تعطیل شد
نه من بهش زنگ زدم نه اون به من چقدر ما بی معرفت بودیم...
صدای خسته اش توی گوشی پیچید
_ بله؟
_ سالم بی معرفت چطوری؟
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انگار که شناخت جیغ کشون گفت:
_ مهزاد خودتی دختر؟ بی معرفت منم یا تو؟
_ معلومه که تو!!
مانیا تند تند گله و شکایت میکرد
ولی ته صداش معلوم بود بغض داره...
من دوستم رو میشناختم ...بعد از کمی گپ زدن و سوال پرسیدن درمورد کنکور گفتم:
_ مانی؟
_ هوم؟
_ دارم ازدواج میکنم!!!
چند لحظه هیچ صدایی نیومد
_ الو مانیا گوشی دستته؟؟
_ آره آره چی گفتی؟
_ گفتم دارم ازدواج میکنم
_...
_ ای بابا چی شد دوباره؟ رفتی رو سایلنت؟
باصدای آرومی گفت :اسمش چیه؟
_ اسم کی؟
_ شوهرت
_ اهان ...اهورا
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تعجب کردم مانیا چیکاربه اسمش داشت؟
با صدای آروم تری گفت :مبارک باشه...
از لحنش جا خوردم یعنی ناراحت شد؟؟
_ مانیا ناراحت شدی؟؟
_ نه نه خیلیم خوشحال شدم عزیزم امیدوارم خوشبخت بشی...
من زنگ زده بودم براش درد دل کنم ولی مثل اینکه حال خودش ازمن خراب تر بود
_ چیزی شده؟
مانیا :نه چی میخواستی بشه؟
_ حس میکنم ناراحتی!!
مانیا :نه اما یه ذره خسته ام سرم درد میکنه
_ باشه پس مزاحمت نمیشم ...خداحافظ
_ مراحمی دوستم! ب-و-س بای
اومدم بپرسم پرهام کجاست و چیکار میکنه اما پشیمون شدم گوشی رو قطع کردم و افتادم رو
تخت وخیره شدم به سقف...
انقدر بی حوصله وخسته بودم که حتی دیگه اشکم نمیریختم...
"حس اون ته سیگار مچاله
حس شاخه شکسته رو زمین
حس بیمار درکما رفته
حس اون بره که گرگ براش نشسته به کمین
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حس تنهایی و رخوت
حس جون دادن تو خلوت
حس مرگ دارم امشب!"
**
امشب دوباره قراربود خانواده پاکزادبیان خونمون ..این بارمهیاد هم حضور داشت
حاال دیگه مهیاد هم رفته بود توگروه باباو بدجوری موافق این وصلت بود..
فقط این من بودم که با نگاه سردم نگاهشون میکردم و هر لحظه چشمام از اشک پر و خالی
میشد...
دلم میخواست هرچه زودتراز این مخمصه خالص شم
دلم از بی تو جهی همشون نسبت بهم گرفت و باز هم پناه آوردم به آلونک چوبیم که مأمن
آرامشم بود
چونه اموتکیه دادم به زانوهام وازدریچه کوچک کلبه خیره شده بودم به حیاط...
امشب خانواده عمو وعمه هم میومدن ومن به عنوان نامزد اهورا اعالم میشدم...
رسما میشدم نامزدی کسی که هیچ شناخت وعالقه ای بهش نداشتم...
انگار این چندروز ،روزه سکوت گرفته بودم
فقط در حد چندکلمه با مامان یامهیاد حرف میزدم و تماما نگاه ولحنم سرد بود...
به باباحتی نگاه هم نمیکردم ...یه جورایی باهاش قهر بودم واون عین خیالشم نبود..
بابایی که حتی تحمل یه ذره ناراحتی ورنجش منو نداشت حاالبااین اخالق جدیدش داشت
بینمون فاصله می انداخت...
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حس اینکه تواین خونه یه موجود اضافه ام منو میخورد...
چرا بابا انقدر عجله کرد؟ چرا میخواد زودتر ازدستم راحت بشه؟؟
حتی به من توان فکر کردنم نداد...
تاکی میخواست باخودخواهی وخودکامگی هاش حرفشو به کرسی بنشونه؟
من به دردمو به کی بگم؟؟
از کی به کی شکایت کنم؟
به کی بگم نمیخوامش؟؟
خدایا میبینی؟
_ کجاست این عروسک قشنگ من؟
صدای زنعمو بباعث شدازفکربیرون بیام..سرموازکلبه بردم بیرون وگفتم:
_ سالم ...اینجام زنعمو
همین طور که قربون صدقم میرفت نزدیکم شداز پله های چوبی پریدم پائین ...زنعمو محکم
درآ-غ-وشم گرفت
_ حاال دیگه من آخراز همه باید بفهمم؟؟ چرا زودتر بهم نگفته بودی که یکیو زیرسر داری؟؟
گله مند گفتم:
_ کی به شماگفته من یکیوزیرسر دارم؟
_ مامااااان جونت گفتن ،ببینم خیلی دوسش داری نه؟؟
ای مامان آب زیرکاه حاال به همه گفته من خودم خواستم...
لبخند زورکی زدم وسرمو انداختم پائین...
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زن عموگذاشت به حساب خجالت کشیدن دوباره ب-غ-لم کردوگفت:
_ الهی من قربونت برررم دوست داشتن خجالت نداره ...خوشبخت بشی گلم
گونه ام روب-و-سید...
_ خیلی مشتاقم دامادتوببینم؛ میخوام ببینم کی بوده این شازده که دل عروسک منوبرده!!
_ امشب میبینیدش
یهو هینی کشیدودستشو گذاشت جلودهنش
_ چیشد؟
_ من کال یادم رفت ،اومدم توروصدا کنم بری آماده شی زودباش وقت نداریم...
دستمو گرفت وباهم رفتیم تواتاقم دلم نمی خواست خیلی توچشم باشم ولی مگه کسی حریف
این زن عموی زیادی سرخوش من میشد؟
موهامو سشوار کشید وجمعش کردباالی سرم یه تل پرنگین روی موهام گذاشت
_ زن عموبه خدا این چیزاالزم نیست امشب ماجشن نداریم که ،فقط میان برای صحبتای
نهایی...
_ خب باشه تو عروسی ،خودت ماشاهلل همین جوری بی آرایش خوشگلی اما امشب فرق میکنه...
رو حرف من نباید حرف بزنی
پوزخندی تودلم زدم من رو حرف هیچکس نباید حرف میزدم نه فقط تو زن عمو...
***
بعدازآماده شدنم به دست زن عمو لباسم که یه کت شلوار نخودی رنگ بود پوشیدم حسابی بهم
میومد وتوی تنم مینشست...
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به صورتم نگاه کردم یه آرایش الیت و مالیم روش نشسته بود وخوشگلترم کرده بود
برعکس همیشه که آب دهن مرده بودم حاال بایه کوچولو آرایش خیلی تغییر کردم
صدای زنگ باعث شدتوجام بپرم
زن عمو که داشت شال حریرشو سرش میکرد گفت:
_ نترس عمه مهتاب اینان
دندونامو روی هم فشردم وگفتم:
_ به خدا حوصله ی نیشو کنایه هاشو ندارم مخصوصا هلیا
خندیدوبا بدجنسی گفت:
_ در مورد عروس آیندم درست صحبت کن مهزااااادد
جیغ کشیدم :زن عمو به خدا دیگه نه من نه تو ...هلیا سه سال ازاحسان بزرگتره
باصدای خندیدوگفت:
_ باااااشه چرا جیییغ میزنی عجب خواهر شوهری بشیا بیچاره زن مهیاد
باهم خندیدیم و ازاتاق رفتیم بیرون
مامان به استقبال عمه مهتاب رفته بود
حاال انگار کیه که مامان من تا حیاط جلوپاشون رفته...
باسرو صدا داخل شدن نزدیک رفتم وسالم کردم...
عمه خانوم نگاهی به سرتا پام کرد وجوابمو داد
هلیاهم بایه تیپ خیلی جلف ظاهرشد
نگاهش میکردم چشمام دردمیگرفت
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سرتا پا سبز فسفوری پوشیده بودموهای شرابی رنگشو کوتاه کوتاه کرده بود...
بهش سالم کردم که باعشوه سری تکون داد
تویه موقعیت مناسب با مامان توآشپزحونه تنها شدم سریع گفتم
_ مامان خانوم چرا به زنعمو مریم گفتی من خودم خواستم ازدواج کنم چرا حقیقتو نگفتی؟
مامان نگاه مهربونی بهم کرد نشوندم روی صندلی
_ دلم نمی خواست وقتی خبربه گوش مهتاب وهلیارسید بهت نیش بزنن وباحرفاشون رنجت
بدن ...بذارفکر کنن خودت خواستی تا حرفی توش نباشه ...من اخالق عمتو میشناسم از اول باتو
خوب نبود ازاینجا به بعدم نمیشه ...اصن دلم نمی خواست مریم هم بفهمه چون میدونم دوستت
داره وشاید از روی دوست داشتن بهت ترحم کنه..میفهمی؟
سرموانداختم پائین مامان راست میگفت ،بذار همه فکرکنن من خوشبختم ...من مرد آیندمو
خودم انتخاب کردم...
مامان از کنار من رد شدوگفت:
_ یه زنگ بزنم ببینم این بابات کجاموند؟ اآلن مهمون ها میان زشته نباشه مامان رفتو
من هم رفتم کنار زن عمونشستم
عمه تامنو دید گفت:
_ گویا خیلی عجله داشتی مهزادجون! تو هنوز هجده سالت نشده داری ازدواج میکنی
لبخند مسخره ای زدم و بالودگی گفتم:
_ نه پس عمه جون به مامانم میگفتم منوترشی بندازه که تاسی سالگی بمونم بترشم
خیلی ریز اشاره ام به هلیابود که خود عمه گرفت وباخشم روشوکرد اونور
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****
با اومدن خونواده اهورا این بار جو کمی صمیمی ترازقبل بود البته منواهورا نسبت به هم بی
تفاوت بودیم...
کال هرکدوم سعی میکردیم وجود دیگری رو نادیده بگیریم ولی برعکس من ازوقتی اومدن
مهیادو اهورا باهم میپریدن
حتی یکبارم رفتن توتراس وخصوصی حرف زدن
ماهور خیلی خوش صحبت وبامزه بود انقدر گرم وصمیمی برخورد میکرد که نمیتونستم در
مقابلش بی تفاوت باشم
بیست سالش بودوحقوق میخوند خیلی هم مهربون بود
ماهور :مهزاد میگم چرا دختر عمه ت اینجوریه؟؟
باخنده گفتم :چه جوریه ؟
_ ناراحت نشیا اما این لباس واین حرکات مناسب سنش نیست چندسالشه؟؟؟
_ نه ناراحت چرا اصال ازش خوشم نمیاد ،هلیا سی سالشه!!
_ عه ایول حاالکه ناراحت نمیشی بیاپشت سرش غیبت کنیم میگم این دختر عمت چقدر
چندشه؟؟؟
_ هلیادختر عمه من نیست ...دختر شوهر عممه!!
باخنگی سرشوخاروندوگفت :هان؟ اینا دوتاچه فرقی باهم میکنن؟؟ منوگرفتی؟
بلند به قیافش خندیدم
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که یهو همه ی صداهاقطع شدوفقط صدای خنده ی من بود که فضارو پرکرده بود ...سریع
متوجه وضعیت شدم وخندموخوردم
همیشه مهیاد بهم میگفت خندیدنم جلب توجه میکنه اماگوش نمیکردم
حاالو تواین وضعیت میفهمم مهیاد چی میگفت ،مصلحتی سرفه کردموبابخشید ریزی روموکردم
سمت ماهورگفتم:
_ نه ماهور جون شوهرعمه ی من یه زن دیگه هم داشته و هلیا از اون زنشه!!
دوباره صحبتا ازسر گرفته شدکه مامان گفت:
_ تاکی میخواین هرکی براخودش یاربگیره به حرف زدن؟ احسان جان پاشو یه آهنگ بذار کمی
جمعمون سرخوش شه...
احسان از جاش بلند شدوگفت:
_ ایول! نوکرتم هستم زنعمووو
به سمت استریو رفت وفلشی ازجیبش درآورد وزد تودستگاه ،اوه چه مجهزم اومده!
باپخش شدن آهنگ مثل همیشه که همش منواحسان پایه رقص جمع بودیم
رفتم وسط وبی توجه به اینکه امشب نامزدی من بود وبی توجه به اخمای درهم اهورا یه دور
کامل با احسان وهیراد رقصیدم
بعداز اون هم ماهور و هلیا اومدن بااینکه اصال چشم نداشتم هلیاروببینم ولی انصافا قشنگ
میرقصید...
مهیاد کنار اهورا ایستاده بود وبالبخند دست میزد...
رفتم کنارش وبدون اینکه به اهورا نگاه کنم دستشو کشیدم وگفتم:
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_ مثه پیرمردا چرا یه گوشه ایستادی؟؟ بیا یکم با خواهرت برقص نامرد!
روبه روی هم تکون میخوردیم مهیاد زیاد اهل رقصیدن نبود امامردونه وقشنگ میرقصید
_ حاال دیگه منوفراموش کردی چسبیدی به اهورا؟؟؟
مهیاد :دارم کم کاری شمارو جبران میکنم
_ واااااا به من چه؟
مهیاد :من نمیدونم واال دخترای دیگه تا نامزد می کنن دودستی می چسبن به طرف که یه
موقع در نره اما تو از وقتی این پسره اومده حتی بهش نگاه هم نکردی!!!
لبامو جمع کردم و گفتم:
_ دوستش ندارم!!!
مهیاد :چـــی گفتی؟
زل زدم تو چشمای خوشگلش و گفتم:
_ دلم بودنشو نمی خواد
مهیاد برای لحظه ای چشماشو بست و باحرص گفت:
_ اآلن باید بگی؟
_ تو اصال دراین مورد بامن حرف زدی؟ نظرمو خواستی؟ بعدهم خب اآلن بگم مگه چیه؟
نامزدشم ،زن عقدیش که نیستم!
_ میتونستی نباشی ،وقتی دوسش نداری چرا قبول کردی؟
_ اآلن وقت این حرفا نیست ،بذار مهمونامون برن صحبت می کنیم!
مهیاد نفس عمیقی کشید و از کنارم رد شد رفت...
86

www.RomanKhone.IR

حس تنهایی – عاطفه.تی

رمــان

جاشو اهورا گرفت سرمو بلندکردم وزل زدم توچشماش که با اخم نگاهم میکرد
_ هووووم؟
مچ دستمو گرفت گفت:
_ بیابریم
_ من باتوجایی نمیام
دستمو بی هوا کشید که نزدیک بود بیفتم توب-غ-لش سریع خودموکنترل کردم اما دماغم
محکم کوبید به سرشونه اش
زیرلب وحشی نثارش کردم وهمقدم باهاش راه افتادم یک راست رفت رو تراس!
کنارش ایستادم وگفتم:
_ فرمایش؟
باخشم گفت:
_ زبونت خیلی درازه کاری نکن از دستش بدی!
_ تو کی هستی که منوتهدید میکنی؟
باپوزخندگفت :نامزد فعلی وشوهرآیندت
با مسخرگی گفتم :چقدرم بودنت برام مهمه!
چونمو گرفت تودستش و گفت:
_ کاری نکن بشکنمش!
_ تو غلط...
فشاردستش روی چونم بیشترشد...
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چشمام هرلحظه بیشتر ازخشم و عصبانیت میدرخشید
_ کارتو میگی یا برم تو؟
_ امشب به بابا میگم تاریخ عقد رومشخص کنه!
شونه هامو باال انداختم باز بغض مهمون گلوم شده بود!
_ برای من فرقی نداره هر کاردوست داری بکن!
چیزی نگفت ورفت تو!
سرمو تکیه دادم به ستون و دستام رو گذاشتم روی نرده ی آهنی!!متنفر بودم ازاینکه هرلحظه
هرکس برام یه تصمیم میگرفت ومن مجبور به اطاعت بودم
اولین دونه اشک ریخت رو گونه ام و ه-ر-زمان من دلزده تر میشدم ازاین زندگی سردو بی روح!
با نشستن دستی روی بازوم ترسیدم و تکونی خوردم!
بادیدن احسان نفس عمیقی کشیدم وبااخم بهش توپیدم:
_ چته؟ ترسوندیم!
_ با اهورا حرفت شده؟
نگاهی به صورتش کردم جدی بااخم محوی که رو پیشونیش افتاده بود زل زده بود به من؟
_ نه چه حرفی؟!
_ دروغ نگو مهزاد خودم شاهدبودم!
وای که احسان ازمهیاد گیرتر بود!
نفس عمیقی کشیدم :نه عزیزم بحث نمیکردیم فقط ناراحت شده بود من با هیراد و تو رقصیدم
اوف چه دروغی گفتم!همین مونده اهورا سرم غیرتی شه!
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احسان لبخند نمکینی زدوگفت:
_ اوه پس غیرتی هم تشریف دارررن!
چشماش برقی زدو خبیث خندید خدا میدونه چه فکری ذهنشه!!!
_ بریم تو دیگه خیلی وقته اینجائیم!
_ بعله بفرمائید
بعد ازشام همگی دور هم جمع شده بودیم بعضی وقتاصدای قهقهه های مهیاد
واهورافضاروپرمیکرد
آقای پاکزاد صداشوصاف کردوازهمه اجازه خواست تاحرفشوبزنه همه ساکت شدن!
پاکزاد :حاالکه مهیاد جان هم حضور داره بهتره تاریخ عروسی رو مشخص کنیم
پریدم وسط حرفش وگفتم:
_ اما آقای پاکزاد منکه گفتم نیازی به جشن نیست...
عمه خانوم دخالت کرد:
_ واه واه یعنی چی نیازی به جشن نیست؟ نکنه میخوای تک دخترمهبد بدون عروسی بره سر
خونه زندگیش؟ مردم چی میگن؟
دندوناموازحرص روی هم ساییدم وبرای چندلحظه چشمامو بستم وزبونمو با زحمت توی دهنم
نگه داشتم تا چیزی بهش نگم
پاکزاد :بله دخترم عروسی گرفتن وظیفه خانواده داماده ...مثالً این ممکنه مابگیم دخترمون
جهیزیه نمیخواد؟ اینا همه رسم خانوادگی هاست نمیشه روش پاگذاشت ...بعدم دخترم تو چرا
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منو جای پدرت نمیدونی؟ وقتی میگی آقای پاکزاد انگارمنشیم منو صدا میکنه ...حس میکنم
غریبه ای!
لبخند مسخره ای به روش زدم و چیزی نگفتم
پاکزاد تقویم کوچیک جیبیشو درآورد و نگاهی کرد مهیاد ازجاش بلند شدو بااجازه ای گفت و به
سمت من اومد
بازومو تو دستش گرفت زیرلب گفت:
_ بیا کارت دارم...
همراه مهیاد رفتم توآشپزخونه جایی ایستاد که به پذیرایی دید نداشت
_ بعله؟
مهیاد :هیچ معلوم هست اینجا چه خبره؟ مهزاد مگه نگفتی نمیخوایش؟ پس چرا دارن موعد
عروسی رو مشخص میکنن؟
زل زدم توی چشمای براق وآبی مهیاد؛ وقتی دید چیزی نمیگم گفت:
_ من توی خوب بودن اهورا اصال شکی ندارم و حاضرم سرش قسم بخورم ...اینکه قبولش دارم
دلیل نمیشه که تورو به زورمجبور کنم زنش بشی مهزاد یکباردیگه بگو نمیخوای بیخیال رفاقتم
با اهورا وهمه اونایی که اونجا نشستن میشم و همه چیزوبهم میزنم!
خواست قدم برداره که سریع دستشو گرفتم ...خدایا اگه مهیاد همچین کاری میکرد بابا برای
همیشه ازمن متنفر میشدچون آبروش از هرچیزی براش مهم تره!ازطرفی هم دلم نمی خواست
جلوی برادر و خواهرش خجل بشه!
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_ چی میگی مهیاد؟ میدونی این کارتو مساویه با چی؟ میخوای بابارو آتیشی کنی؟ من سکوت
کردم و راضیم ...توهم حقی نداری چیزی بگی تا من نخوام ...درسته دوستش ندارم اما به عشق
بعداز ازدواج ایمان دارم ،همینکه توازاین قبولش کردی منم قبولش میکنم...
_ مطمئنی؟
لبخند غمگینی زدم وگفتم:
_ مطمئنم داداشی ...دیگه دارم بزرگ میشم شاید ازدواج کردنم مهر تائید میزنه به فراموش
کردن عشقی که تو بچگیم شکل گرفت...
مهیاد چیزی نگفت فقط سرمو ب-و-سید وهمراه هم ازآشپزخونه رفتیم بیرون!
تاریخ عقدوعروسی شدبرای یک ماه دیگه که مامان هم جهیزیه منوآماده کنه!منم زیرپوستی
حرص میخوردم وچیزی نمیگفتم...
من بادستای خودم آخرین ریسمان روازبین بردم و حاالدیگه واقعاًتنهابودم...
واین منوبرای همیشه از زندگی متنفر میکرد...
****
بااخمایی درهم آخرین دکمه ی مانتوموبستم واز اتاق رفتم بیرون ساعت هفت صبح بودوهنوز
مامان و بابا خواب بودن مهیاد هم تکلیفش مشخص نبود...
یبار صبح زود ازخونه میزد بیرون یبارتا ظهرخواب بود...
درشیشه ای روباز کردم و از خونه رفتم بیرون هوای صبح به گرمی میرفت عینک دودیمو به
چشمم زدم همین که خواستم درو باز کنم مهیاد دروباز کرد و بادوتانون سنگک تازه اومدتو با
لبخندگفت :سالم آبجی خانوم صبح عالی بخیر
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باترش رویی ازبیدارشدن صبح زود سالم کردم
که خندید وگفت :بازتو صبح زود بیدارشدی قیافت اینجوریه؟
هیچی نگفتم و از کنارش خواستم ردبشم که سریع از جلوی درکنار رفت وگفت:
_ بفرمائید اهورا خان منتظره
زیرلب خداحافظی کردم واز دررفتم بیرون!ماشین اهورا یه بی ام و مشکی بود اونورتر پارک شده
بود باقدم هایی که ازحرص محکم رو زمین گذاشته میشد به سمت ماشین رفتم توی ماشین
نشسته بود و با تلفن حرف میزد وتمام مدت لباش میخندید
تامنو دید اخم کرد و دوالشد دروباز کرد بدون اینکه سالم کنم نشستم کنارش وبااخم زل زدم
به روبه رو ...اونم بایه خداحافظ گوشی روقطع کردوراه افتاد
بعداز دادن آزمایش قرارشد یک ساعت دیگه بریم به یه اتاق..
روی صندلی منتظرنشسته بودیم تانوبت مابشه
یه چیزی همش توذهنم رژه میرفت آخرم نتونستم به زبون نیارم
برگشتم به اهورا نگاه کردم متوجه نگاهم شدولی اهمیتی نداد
زل زده بودم به نیم رخش وبالحن آرومی گفتم:
_ بابا میگفت تو دکتری!
از گوشه چشمش نگاهم کرد واین یعنی اینکه ادامه بدم لبمو بازبون ترکردم وگفتم:
_ میشه بپرسم تخصصت چیه؟
بادی به غبغب انداخت وبانگاه مغرورش گفت:
_ داروسازی!
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برقی ازچشمام رد شدگفتم:
_ توی آزمایشگاه آشناداری؟
_ خب آره چه ربطی داره؟ نکنه میخوای پارتی بازی کنم زودتر بریم تو؟
_ نه باباکی خواست پارتی بازی کنه منظورمن یه چیزدیگه اس
_ و منظورت چیه؟؟
_ من میگم یه کاری کن جواب این آزمایشارو عوض کنن که باهم جور درنیاد اونوقت دیگه
هردومون ازشر این ازدواج مسخره راحت میشیم هووم؟
بازومو گگرفت تودستش وگفت:
_ شیطون باید ،بیاد پیش شمادخترا درس پس بده ...پاشو نوبتمون شد من هنوز از جونم
سیرنشدم که اینکارو بکنم...
منو کشوند تواون اتاق؛ زوج های جوون دیگری هم بودن!چشمای هرکدومشون از ذوق
میدرخشید فقط منو اهورا بااخم زل زده بودیم به یه نقطه نامعلوم
یه نفر اومدشروع کردبه حرف زدن اهورا خونسرد نگاه میکرد ومن فقط از خجالت عرق
میریختم ...حاالدرسته هنوز دانشگاه نرفته بودم ولی کتاب تنظیم خانواده مهیادرو یواشکی
خونده بودم میدونستم چی به چیه!البته توی زیست سال سوم هم به یه چیزایی اشاره شده بود
ولی نمیدونم چرا داشتم ازخجالت میمردم خالصه اون یکی دوساعت طی شد
از آزمایشگاه اومدیم بیرون که گوشی اهورا زنگ خورد
اهورا :به سالم نوید کالغه!
صدای کسی که اونور خط بودو نمیشنیدم ولی اهورا بعداز مکثی گفت:
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باشه اآلن میام میگیرم مرسی!
گوشی رو داخل جیبش گذاشت وبه من گفت بریم داخل جواب آزمایشمون آماده شد
باتعجب گفتم :به این زودی؟
جوابمو نداد وراه افتاد
ازصبح چیزی نخورده بودم دلم داشت ضعف میرفت برای یه چیزشیرین...
این نره غول هم نمیفهمیدمن گشنمه ...عمرا اگه خودم بهش میگفتم حاضربودم بمیرم اما
چیزی به این نگم ...دوباره اون همه پله رو رفتیم باال سرم گیج میرفت ونمیتونستم درست قدم
بردارم در شیشه ای توسط اهورا باز شدسریع روی اولین صندلی نشستم تانیفتم
اهورا رفت سمت پرستار زنی که اونجا بود چیزی بهش گفت وبرگشت همزمان صدای یه نفر از
پشت سر اومد
_ تبریک میگم اهورا خان
اهورا برگشت پشت سرس یه پسر تقریباًجوون بود که حسابی باهم گرم گرفتن
ازجام بلند شدم و کنار اهورا ایستادم پسره چشمش به من افتادوگفت
_ سالم خانوم تبریک میگم آزمایشتون خداروشکر مشکلی نداشت خوشبخت بشید
لبخندزورکی زدم وبه رسم ادب تشکر کردم
اهورا دستشوگذاشت پشت کمرم وگفت:
مهزاد جان ایشون نوید پسرخالم هستن دکتر آزمایشگاه
_ خیلی خوشبختم...
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نوید :راستش دیشب خاله زنگ زد به مامان گفت داری ازدواج میکنی وفردا میای اینجا برای
آزمایش منم فوری فوتی جوابو آماده کردم تا معطل نشید تازه خاله میگفت وقتی جوابش آماده
شد اولین نفر به خودم بگو...
اهورا هم ادامه حرفشوگفت :توهم که به کالغ بودن معروفی االن کل فامیل وخبر کردی
نوید خندید و سرشو به معنی آره تکون داد
منو اهورا هردو ،دوباره ازش تشکر کردیم وهمراه هم از آزمایشگاه اومدیم بیرون ونشستیم تو
ماشین و اهورا حرکت کردوگفت:
_ مامان گفت یه روز وقت بذاریم بریم خرید
باحرص گفتم :بخاطر همین چیزای مزخرف گفتم عروسی نمیخوام...
به مامان جونت بگو با مامان من برن هرچی خواستن خودشون بخرن! تا اینجاکه من هیچ کاره
بودم از اینجا به بعدشم هستم...
با اخمی صد برابر بدتر از خودم گفت :فکرنکن منم که اینجام خیلی مشتاقمو ازاین وضعیت
راضی؛ اگه تاحاال هرحرفی زدی وهیچی بهت نگفتم فکر نکن جایی خبریه فعال تو دختر خونه
باباتی و من هیچ اختیاری روت ندارم!
ولی بعد از اینکه عقد کنیم خوب میدونم چیکارت کنم تادیگه زبون درازی نکنی!!!
اگه زخم زبونات رو تحمل میکنم فقط بخاطر حرمت پدر و برادرته!!!
ولی تاچند وقت دیگه بریم توزندگی خصوصی خودمون خوب بلدم زبونتو بچینم تا جرئت حرف
زدن نداشته باشی!!
و خنده ی مرموز و بدجنسی کرد...
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ترس توی دلم نشست و لرزیدم از وحشت آینده مبهم و سیاهی که جلوی روم بودو تهش
نامعلوم...
****
ده روز دیگه عروسیمون بود تواین یک ماه مامان و آساجون هر روز دنبال خریدکردن بودن ولی
حریف من نشدن که یکبار باهاشون برم...
ماهور خودکشی کرد که حداقل لباس عروسم و خودم انتحاب کنم ولی من حتی از اتاقم بیرون
هم نرفتم...
مامان هروقت ازخریدمیومد باذوق هرچیزی که خریده بودرو نشونم میدادولی من اصال توجهی
بهشون نداشتم ..مامان میگفت وسایل بزرگ مثل یخچال و ماشین لباسشویی و ..فرستادن خونه
اهوراو قراره نصاب بره نصبشون کنه
پرده هم سفارش داده بود تا فردا آماده میشد
تواین چندوقت بجزیکی دوبار بیشتراهورا روندیدم واصال برام بودونبودش مهم نبود...
این چند وقت فقط بالشم بودکه ازگریه های شبانه ام خبرداشت...
صبحا مامان بود که با نگرانی زل میزد توی چشمای پف کرده و قرمزم وچیزی نمیگفت...
پشت لبتاپ نشسته بودم و منتظربودم سرور باز شه ببینم کنکورقبول شدم یانه؟
تند تند کدها رو زدم بادیدن اسم خودم و رتبه ی سه رقمی لبخندی به پهنای صورت زدم
قبول شدمممم
باجیغ جیغ ازاتاق رفتم بیرون مامان و باباو مهیاد متعجب به من خیره شده بودن!
مهیاد :چی شده؟
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خندیدم برای اولین باربودکه تواین یک ماه خنده رولبای من بود!!
گونه اشو ب-و-سیدم وباخنده نشستم روپاش وگفتم:
_ مشتلق بده داداشی!
مهیاد ابروهاشوانداخت باالوبه خنده ی پهن من خیره شد که روی لبام جاخوش کرده بود
_ به مشتلقش می ارزه؟
با سرخوشی خندیدم وگفتم :بــــــعـــــلـــــــه که می ارزه!!!
_ تو خبرتو بگو مشتلقت محفوظه!
از روی پاش بلند شدم وتعظیم کوتاهی کردم
_ کنکور با رتبه ی چهار صدوسیزده قبول شدم
بعدم جیغی کشیدم و پریدم هوا
مهیاد کف دستشو به دستم زد وگفت:
_ ایول پزشکی روحتما میاری!!!
بابا ،بالبخندگفت :آفرین دخترم آفرین
نگاهی به بابا انداختم لبخندم خودبه خود خشک شد ...همه ی شادی های چند دقیقه قبلمو
فراموش کردم وبرگشتم تو اتاق وبه نگاه کالفه بابا توجهی نکردم
قبل ازاینکه درو ببندم داد زدم:
_ مامان شام نمیخورم؛ بیدارم نکن!
چقدرفرصت شادی و خنده کم بود!!!
سرمو گذاشتم رو بالش و به سقف سفید زل زدم...
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اشک توی چشمام جوشید وقطره قطره شدو چکید رو گونه ام...
خودم سردرگم بودم من چه دفاعی جزسکوت کردن ازخودم داشتم؟
بابا ،قفلی ازجنس خودخواهی روی دهانم کوبیده بود و من رومحکوم به سکوت میکرد...
حرفها.صداها.گالیه ها.دردها.درنطفه خفه میشن تنهایک روزنه باقی میمونه و اون سکوته!
****
روبه روی میزتوالت نشسته بودم وموهامو شونه میکردم که در زدن!
بابفرمائید من مامان ومهری اسپندبه دست اومدن داخل...
مهری درحالی که اسپندرو دور سرم میچرخوند ب-و-سم کردوگفت:
_ خوشبخت بشین مهزاد جان!
چندبارپشت هم ماچم کردو از اتاق رفت بیرون مامان اومد پشتم ایستاد وموهامو شونه زدو
باکش جمعش کرد وگفت:
_ چراهمش نشستی توغارتنهائیت بیرون نمیای؟ ناسالمتی دو روز دیگه داری ازاین خونه
میری!چرانمیای پیشم تا باهم ازاین فرصت باقی مونده لذت ببریم؟
لبخندتلخی زدموگفتم:
_ نمیرم ،بمیرم که مامان؛ من همیشه پیش خودتم مطمئن باش
مامان خندید ونایلونی که دستش بودو گذاشت توب-غ-لم:
_ ببین خوشت میاد؟
نایلونوبرگردوندم وکلی لباس خواب های رنگی رنگی ازش ریخت بیرون باتعجب بهشون نگاه
کردم:
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_ مامان این لباسای بی ناموسی چیه خریدی؟
خندید :برای توخریدم مامان جان ببین چه قشنگه!
دستشوبردبین لباساویه لباس نارنجی کشیدبیرون...
بادهن باز واخم گفتم :من اینارو نمیپوشم!
_ یعنی چی اینکارا مهزاد؟ توباید ازشوهرت دلبری کنی!
باحرص گفتم :بااستفاده از جذابیت های زنانه؟
_ چه اشکالی داره؟ هروقت این پسره اومداینجاتوکم محلی کردی ویه کلمه حرف باهاش
نزدی!نکنه میخوای تادوروز دیگه که رفتی سرخونه زندگیه خودت به همین روال ادامه بدی؟
عزیزم توزندگی زناشویی زن باید صبوری کنه ،بایدمهربونی کند به شوهرش توجه کنه تا مردش
پایبند خونه باشه ...گلم جنست ظریفه ،لطیفه توبا دلبری های دخترونه ت از هرکسی میتونی
دل ببری! تو پر از نازی بایدکاری کنی بیادطرفت نازتو بکشه!
مهزاد مردا دلشون مریضه نه اینکه این بد باشه ها نه ،کالجنس مردا همین طوره فقط کافیه
ازیک طرف توجه ببینن تابه اون سمت کشیده بشن!
دختر گلم مبادا بذاری مردت جای دیگه نیازاشو برطرف کنه ها ...تودرسته که هیچ عالقه ای به
اهورا نداری اما میتونی بعد از ازدواج اونو عاشق خودت کنی میتونی طعم عاشق شدن روبچشی!
به این فکرکن که شما دو تا میتونید با کمک هم درکنارهم آیندتون رو بسازید ...صاحب بچه
بشید
اهورا واقعا پسرمقبولیه با ادب و خوشتیپه ...خانواده خوبیم داره آسا برات میمیره!
نمیدونی چه سنگ تمومی برای عروسیتون گذاشته!
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عزیزدلم تو از این به بعد مسئولیت یه زندگی رو دوشته برو ثابت کن میتونی ازپسش بر بیای برو
مطمئنم کن مهزاد من ،دختری که من تربیت کردم کسی نیست که جابزنه!!
مامان بعدازگفتن حرفاش بلندشد دستی به سرم کشید و رفت بیرون
ازالبالی حرفاش فقط آرامش بود که به دلم سرازیر میشد ...ونمیدونم چه سری بود که باحرفاش
همیشه آروم بودم...
گوشی روبرداشتم وشماره ی مانیارو گرفتم خداکنه جواب بده چندبار زنگ زده بودم بهش حتی
خونشون هم رفتم اماکسی جواب نمیداد
دلم میخواست بهترین دوستم توی جشنم باشه هرچند دیدنش مساوی بود با به یاد آوردن یه
عشق قدیمی که حاال چیزی جز یه دوست داشتن ساده ازش نمونده بود
جواب نداد بیخیالش شدم...
بعدازکلی پیام که چرا جواب نمیدی از طریق فیسبوک براش پیام گذاشتم که:
"سالم
هرچی زنگ زدم جواب ندادی ،پنجشنبه این هفته جشن عروسیمه دلم میخواد باشی!!
حتماً بیا؛ نیای دلم میشکنه هااا
دوستدار تو مهزاد"
آدرس هم براش نوشتمو فرستادم
لباسایی که روتخت ریخته شده بودو جمع کردموهمه رو توی کمد ریختم درشم قفل کردم!
نگاه کردن بهشون عذابم میداد
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فکراینکه تاچند روز دیگه هم آ-غ-وش کسی میشم که هیچ عالقه ای بهش ندارم منو به مرز
جنون میبرد
چه دلخوش بود مامان!!!
روی تخت دوباره دراز کشیدم و توی خودم جمع شدم
باصدای لرزش گوشیم دست ازفکر کردن برداشتم یه پیام بود از طرف مانیا
_ "شرمنده عزیزم نمیتونم بیام"
چیزی نگفتم حس میکردم مانیا ،دیگه اون دوست گذشته ام نیست ...این روزا عجیب دلم یه
همدردی میخواست از یه دوست که نبود!
****
ماهورکنار گوشم جیغی کشیدوگفت:
_ وای مهزاد چه جییییگری شدی!اهورا امشب برات میمیره
پوزخندی زدم وگفتم:
_ مرسی توام خیلی برازنده شدی!
بالحن بچگونه ای گفت:
_ میسی نَنداداش!
بالخندکمرنگی نگاهش کردم خوشگل شده بود لباسش دکلته آبی فیروزه ای بود وازسرزانوش تا
پائین تور نازک به همون رنگ کارشده بود
با اون موهای خرمائیش که ازباالجمع کرده بود حسابی دلبری میکرد!
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نگاهم به دختری که توی آینه بود؛ افتاد ...صورت بی روحم زیر خرواری از آرایش پنهان شده
بود .دختر توی آینه داشت میخندید؛ اما دلش خون بود!!!
دختر توی آینه با لباس سفید وپاک دلبری میکرد
اما ازهمه دل بریده بود!!!
دختر توی آینه شکسته بود!
گوشیم زنگ خورد؛ ازماهورخواستم جواب بده
حدس میزدم مامان باشه!
آرایشگر تاج وتور روی موهام گذاشت وآرزوی خوشبختی کرد ماهور گوشی به دست نزدیکم شد
گفت:
_ مهزاد جون یه خانومیه خودشومانیا معرفی کرد
_ ااا دوستمه بده بده!
_ الو؟
گرفته گفت :مبارکه عروس خانوم!
_ چرا صدات انقدر...
مانیا :گرفتس؟؟؟
_ آره
مانیا :خودمم گرفته ام ...دلمم گرفته
_ چی شده؟ چرانمیگی؟ غریبه شدم؟
مانیا :از همه آشناتری!
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_ پس بگو!
صدای گریه اش به گوش میرسید
نفس بریده گفتم:
_ جون به سر شدم بگوووو...
ازماهور و سونیا آرایشگر جدا شدم ورفتم به اتاقی که در داشت...
مانیا :امشب عروسیته غم های من فقط دلتو کدر میکنه! امشب شاد باش فقط بخند ...مثل
همیشه!
_ دل من کدر هست غمهای توفقط غلظتشو بیشتر میکنه
مانیا :عروس ازاین حرفامیزنه؟
_ عروس امشب شب مرگشه نه عروسی!
مانیا :نگووو!!!
بابغض لرزون گفتم:
_ میخوام بگم ...بذاربگم سبک شم دلم داره میترکه!!
مانیا :بگو عزیزدلم بگو آروم شی!
_ مانی..دوستش ندارم!دلم نمیخوادش تادوساعت دیگه زنش میشم!امازوری ...اجباری ...امشب
همخوابش میشم اما نه از روی عشق ...چرا نبودی؟؟ لعنتی تو فقط سنگ صبور بودی که
یهوغیبت زد!!
مانیا گریه میکرد منم بابغض براش حرف میزدم ...همه ی تالشم برای گریه نکردن وخراب
نشدن آرایشم بی نتیجه بود آخرهم یه قطره اشک از چشمم چکیدپائین!
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بعدازاینکه مانیا قطع کرد خواستم ازاتاق برم بیرون که ماهور خشک شده جلوی درایستاده
بود!لباش میلرزید وسیب گلوش باالپائین میشد
یعنی همه ی حرفامو شنید؟
نزدیکش رفتم...
_ شنیدی؟
فقط سرشو تکون داد
_ میشه خواهرانه خواهش کنم به کسی چیزی ازحرفام نگی؟
دوباره سرشو تکون داد لبخندبی روحی زدم وخواستم ازکنارش ردبشم که مچ دستموگرفت
_ برای نخواستن اهورا هنوزهم دیرنیست!
خدایاچقدر مهربون بود بااین حرفش صدبرابر گذشته تودلم جا باز کرد
_ هیییس حتی فکرشم زشته اگه این عروسی بهم بخوره آبروی دوتا خانواده میره!!
من نمیتونم خودخواهانه تصمیم بگیرم به پدر مادر خودم و خودتم فکرمیکنم ...همه چیزو
سپردم دست تقدیر توبهش اعتقاد داری؟
دستمو تودستش گرفت وگفت:
_ من بهش اعتقاد دارم ازته دل دعامیکنم روزی برسه طعم عاشق شدنو بچشی!
لبخندی به روش زدم وچیزی نگفتم
_ بخندعروس اخمو بذار امشب حسابی بهت خوش بگذره!
این دفعه خندم ازته دل بود
****
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توی ماشین ،کناراهورانشسته بودم واز زیر کاله شنلم خیره شدم به نیم رخش
اخماش حسابی توهم بودوانگشتاش روی فرمون ازشدت فشار سفید شده بود!
"دیو دوسر ...من ازاین به بعد چه جوری تورو کنار خودم تحمل کنم؟ "
نگاهمو دوختم به دست گل رُزم!
نه اون چیزی میگفت نه من!فقط صدای پخش ماشین بود که سکوتومیشکست!اونم یه آهنگ
فوق العاده غمگین که هرکسی هم که غم نداشت بااین آهنگ دلش میخواست های های گریه
کنه!
"امشب میخوای بری بدون من
خیسه چشای نیمه جون من
حرفاام نمیشه باورت چیکارکنم خدایا
راحت داری میری که بشکنم
عشقم بذارنگات کنم یکم
شاید باهم بمونه دستای ما
به جون تو دیگه نفس نمونده واسه ی من
نرو توهم دیگه دلم رونشکن
دلم جلو چشات داره میمره
نگام نکن بذاردلم بمونه روی پاهاش
فقط یه ذره آخه مهربون باش
خداببین چه جوری داره میره
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اره توراست میگی که بدشدم
آروم میگی که جون به سرشدم
امشب بمون اگه بری چیزی درست نمیشه
ساده نمیشه بی خبربری
عشقم بگو نمیشه بگذری ازمن
بگوکنارمی همیشه
توروخداببین چه حالیم نگوکه میری
دلم میخواد که دستموبگیری
نرو بدون توشکنجه میشم
پیشم بمون دیگه چیزی نمیگم اهریشه
کسی واسم شبیه تونمیشه
بمون الهی من واست بمیرم!
آهی کشیدم وبغضمو قورت دارم ...باغی که قرار بود توش عکسامونوبگیریم کمی دور بود
وهنوزنرسیده بودیم
آهنگی که روپخش بود حالموحسابی دپ کرده بود وسعی کردم اصال توجهی نکنم
به قول ماهور مگه آدما چند شب عروسیشونه که بذارن بهشون بد بگذره؟؟؟
بارسیدن به آتلیه عکاسی ازماشین پیاده شدم
زمین سنگالخی بودوراه رفتن رو بااین کفشای پاشنه بلند لعنتی برام سخت کرده بود
دوتاخانوم نسبتاجوون به سمتمون اومدن
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_ سالم ازاین طرف تشریف بیارید
پشت سر دختره راه افتادیم وسط باغ یه ویالی کوچیک ونقلی سفید ساخته شده بود که بین
انبوه درختای سرسبز باغ نمای خوشگلی داشت
نگاهی به اهورا انداختم اون بی توجه به اطراف سرش تو گوشیش بود!
به داخل ویال که رفتیم دهنم ازتعجب باز موند داخلش خیلی خیلی بیشتر از بیرونش خوشگل
بود!
دختره که هنوزنمیدونستم اسمش چیه گفت:
_ عروس خانوم رونما میخوای؟ شنلتوبردار دیگه!
نگاهی بهش کردم باتردید دستمو بردم گره اشو باز کردم
شنلمو ازتنم بیرون آوردم و دادم به دختره!
سرم پائین بود داشتم با تور لباسم ور میرفتم که صدای دختره باعث شد سرموبلندکنم!
_ واووووو چه عروس ملوسی!
سرمو باال آوردم ونگاهم قفل شد تونگاه خیره ی اهورا...
گوشی به دست از پشت سردختره ایستاده بود وزل زده بود به من
نگاهمو ازش جداکردم ولی سنگینی نگاهش هنوز روم بود!
خالصه اینایک ساعت تمام ژست دادن وعکس گرفتن؛ انقدرحرکاتمون بی مزه ومصنوعی بود که
هرعکسی روباسه چهارتاجیغ اون دوتا خوب درمی آوردیم!
فکر کردم کارمون تموم شده ولی بااومدن مهیاد واحسان تعجب کردم
ماهورو الیسا دخترخالش هم همراهشون بودن
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_ شما اینجاچیکارمیکنید؟
ماهور :ساقدوشیما...
نگاهم افتادبه مهیادواحسان که باکت شلوار یه مدل به رنگ سرمه ای کنارهم ایستاده بودن
مهیادیه دستشو برده بود زیرکتشو زده بود به کمرش!
بادیدن ژستش دلم براش ضعف رفت
جیغ کشون به طرفش قدم برداشتم وباصدایی که ازهیجان جیغی شده بودگفتم:
_ الهی دورت بگردم داداشی ...این همه خوشتیپ شدی نمیگی من برات میمیرم؟
مهیاد منوتوآ-غ-وش کشیدوسرموگذاشت روسینه اش چشماموبستم وازته دل لبخند زدم
همون لحظه صدای فلش دوربین اومد
چشماموباز کردم که خانم کبیری(عکاس)گفت:
_ خیلی صحنه قشنگی بود دلم نیومد شکارنکنم
مهیاد درگوشم گفت:
_ تو بری دیگه کی اینجوری قربون صدقه من بره!؟
_ خودم هیچکس حق نداره نزدیکت شه ها
_ قربون خواهرکوچولوی حسودم بشم
_ مهیاد اگه داداشم نبودی زن تو میشدم
مهیاد بلند خندید وگفت :دیووونه!!
احسان :چی میگید درگوش هم شما؟؟ مهیاد بیا اینور منم ببینم!
ازمهیادجداشدم احسان بایه لبخند جذاب منو نگاه میکرد:
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_ چه خوشگل شدی زشتو!بیاب-غ-لم ببینم!
_ احسان من یادم باشه امشب زنگ بزنم به اورژانس کشته مرده هاتو جمع کنه!
_ نوشابه بازنکن شیطون بال!به این داداش ایکبیرتم بگو!تاوقتی این هست من ترشیدم!
احسان سرمو ب-و-سید محبت های برادرانه اش هیچ وقت ازم دریغ نمیشد
ماهور :بریم عکسامونوبگیریم دیگه؛ یک ساعت دیگه بایدتاالرباشیم ها...
ماهور والیساهم لباساشون مثل هم بود عکسایی که شش نفری گرفتیم خیلی قشنگ شدن ولی
خانوم کبیری اون عکسی که بقول خودش ازمنومهیاد شکار کرده بودو نشون نداد گفت
سوپرایزه!
****
سالن درسکوت مطلق بود هیچکس هیچ حرفی نمیزد همه منتظر بله گفتن من بودن!
نگاهم روی تک تک کسایی که حضور داشتند چرخید ...مامان لباش میحندیداماگریه میکرد
ماهور کنارم ایستاده بودو گوشه پارچه روتودستش گرفته بود مهیاد لبخند میزد وبابا فقط نگاهم
میکرد نگاهش سرد بود
ترس توی چشماش بود که نکنه من مراسم بهم بزنم!!
قرآنی که تودستم بودوبستم!
آساجون هدیه ای به عنوان زیرلفظی تودستم گذاشت وگونه اموب-و-سید!
پوزخندی تودلم زدم وهمون لحظه شیطون زیرپوستم رفت!
آروم طوری که فقط اهورا بشنوه گفتم:
_ بااجازه عشقم...
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وبلندتر ادامه دادم :بعله!
همه فقط بله گفتن منوشنیدن ولی اهورا قسمت اول حرفموشنید ورنگش به قرمزی رفت!
صدای بله گفتنم توی هلهله ی بقیه گم شد
اهورا هم بله روگفت وبعداز مراسم حلقه دست کردن ازاتاق عقدتاالربیرون اومدیم
بااکراه دستمو تودست اهورا گذاشتم وهمراه هم به مهمونهاخوشآمد گفتیم!
اخماش بدرقمه توهم بودو من همینو میخواستم!ولی اعتراف میکنم امشب باکت شلوار خوش
دوختی که تنش بودو مدل موهای منحصر به فردش ازهمیشه جذابتر شده بود!
دی جی حسابی غوغاکرده بود!
کنار اهورا توی صدف بزرگ سفیدی که جایگاه عروس وداماد بود نشسته بودم!
اون نگاه مخمورشو به میز دوخته بود ومن ازگرما خودمو بادمیزدم!
بعدازشام که زیرلنز دوربین وفیلمبردار به سختی وتومحیطی تاحدی عاشقونه مصنوعی سپری
شد
همه توی باغ تاالر جمع شدن!
یه گروه بالباس های محلی وموسیقی سنتی محلی میرقصیدن!
داشتم بالبخندبه رقص اون چندنفر نگاه میکردم
نتونستم ذوقموپنهون کنم باهیجان برگشتم به اهورا گفتم:
_ چقددد خوشگل میرقصن!
اما اون بانگاه سردو پوزخندش خیلی قشنگ زدتو برجکم...
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خندم جمع شد! باید ،یاد میگرفتم و عادت میکردم که اهورا ،احسان یا مهیاد نیست که همیشه
نازمو بکشه! باید عادت میکردم این مرد هوایش و ابریست و نزدیکی ممنوع!
رقصشون که تموم شد
ماهور به سمت منو اهورا اومدوگفت:
_ حاال نوبت شما دوتاس!
همه مشتاق به منو اهورا خیره شده بودن وبا هلهله وشادی ازمون خواستن رقص دونفرمون رو
به نمایش بذاریم!
خدایا من بلد نبودم..این چه رقصیه آخه؟ مگه ما خارجکی ایم؟
برعکس رقص بندری وعربی با ریتم وضرب تند تواین رقص الیت ومالیم بی استعداد بودم
دستای داغ اهورا روی دستم قرارگرفت وهمراهش کشیده شدم به پیست رقصی که برای ما
خالی شده بود!
موزیک مالیمی پخش شدو همزمان دستای اهورا پیچید دور کمرم!
نمیدونستم باید چیکار کنم اهورا باحرص گفت:
_ دستتو بذار رو شونه ام
کاری که گفت وانجام دادم وتمام حواسم به پاهام بود که پاهاشو لگد نکنم!پائینونگاه میکردم
تحمل نگاه سردومغرور اهورا رونداشتم!
""از عشقت دیوونه ام
تا زندم ازتومن میخونم
خیلی دوستت دارم
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عشق من خیلی دوستت دارم
ازامشب قلب من تو دستای تو آروم میشه
خیلی دوستت دارم
عشق من خیلی دوستت دارم""
باشنیدن آهنگ یه حس خاصی پیداکردم همراه اهورا آروم تکون میخوردم سرموباال گرفتم
ونگاهش کردم!اونم زل زد توچشمای من که پرده ی نازک اشک خیسش کرده بود!
اه لعنت به این اشکاکه همیشه توچشمامن!
دوست دارم دستاتو تو دستام میگیرم عشق من
اروم و آهسته اومدی توقلبم
دوستت دارم عزیزم
ازحاال تااخر دنیا
توچشمام میبینی
میخوامت یه دنیا
دوستت دارم
دوستت دارررررم
دوستت داااررررم
حلقه دست اهورا دور کمرم شل شد همه با جیغ و سوت وفریاد میگفتن:
"دوماد عروسوبب-و-س یاال ،یاال ،یاال...
اهورا بی هیچ حسی درحالی که کالفه شده بود لبای سردشو رو پیشونیم فشرد!
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توجمعیت چشمم افتاد به احسان چشمای سبزش ازهمینجاهم برق شیطنت توش پیدا بود!منکه
میدونستم همش تقصیر این احسان گوربه گورشدس!
با حرص نگاهش کردم که متوجه شد خندید لباشو غنچه کردو روهوا ب-و-س فرستاد
به کارش خندم گرفت وخندیدم!
دستای اهورا دور مچم سفت شد ...فکرکنم دید
ازالی دندوناش غرید:
_ خیلی خوشت اومده که اینجوری میخندی؟
باتعجب نگاهش کردم
اهورا واقعاً غیرقابل درک بود ...برام رفتاراش گنگ بود...
بالحن بدجنسی گفتم:
_ آره خیلـــی!!!
*****
*اهورا*
نیم ساعت بودکه مهزادتوب-غ-ل مهیاداشک میریخت ومهیاد سعی داشت آرومش کنه ولی اون
بدترمیکردوخودشو توب-غ-ل مهیادفشار میداد..
احسان :مهیاد ،ولش من دیگه صبح شدااا آقا اهورا دیگه طاقت نداره!منتظره ،زشته!
این حرفشوفقط منومهیادومهزاد شنیدیم چون خیلی آروم گفت ،مهیاد همین طور که مهزاد تو
ب-غ-لش بود با پا ،ضربه اس به ساق پای احسان زد و در دم خفه شد!
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باالخره مهزادخانوم دل کند وازب-غ-ل خان داداشش اومدبیرون! کنارمن ایستاد وچشمای
خیسش وپاک کرد
مادرش اومد درگوشش چیزی گفت واونم سرتکون داد!
ازهمگی خداحافظی کردیم ودستای یخ زده ی مهزادو تودستم گرفتم
از نگاهش ترس میبارید ...کامال میشد فهمید ازمن میترسه!
با دستاش دامن لباسش و جمع کرد وباهم ازپله هاباالرفتیم
آپارتمانم توی طبقه دوم بودونیازی به استفاده از آسانسور نداشت!
درخونه روبازکردم ومنتظرایستادم تابره تو!
ازکنارم رد شدورفت ،پشت سرش چراغارو دونه دونه روشن کردم
بانگاه جستجوگرش کل خونه رو از نظر گذروند...
گره ی کراواتم شل کردم وازتوی یخچال بطری آب دراوردموسرکشیدم...
بطری وگذاشتم روی کانتروتکیه زدم به درگاه آشپزخونه ودست به سینه نگاهش میکردم
مردمک چشماش میلرزیدودستاش مشت شده بود!
نگاه گذرایی بهش انداختم وگفتم:
_ از بچگی از هرچیزی که بهم تحمیل میشد متنفر بودم ...هیچ وقت دوست نداشتم زیربار
حرف زور برم ...ولی...
لپمو ازداخل جویدم وادامه دادم:
_ توهم ازهمون چیزایی هستی که به من تحمیل شدی و من ازت متنفرم هیچ؛ هیچ میلی هم
بهت ندارم که بخوام نزدیکت بشم...
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من حالم ازت بهم میخوره!
اول بابهت وچشمای گرد شده نگاهم کرد بعدسریعا تغییرحالت دادو دادزد:
_ فکرکردی من عاشق سینه چاکتم بدبخت؟ فکر کردی نمیدونم خانوادت بخاطراینکه ازدست
کثافت کاریات وگندایی که زدی خالص بشن
تصمیم گرفتن زنت بدن که بیشترازاین آبروشون نره؟ هرچند...
پوزخندزدوگفت :هرخرابی درست میشه جز ذات خراب ...لیاقت توهم همون دخترای هرجائیه
که شباتو با هاشون میگذرونی...
به سمتش خیز برداشتم که یک قدم به عقب رفت وخورد به مبل
_ فرق تو واون دخترایی که ازش حرف میزنی چیه؟ توام ذهنت ه-ر-زه اس وقتی که داری
شوهر میکنی و حرف ازیک نفردیگه میزنی...
تو رو خیلی باید کنترل کنم چون به اسم یه زن شوهردار خیلی غلطا میتونی بکنی!!!
یه جا یه گند باال بیاری وبه اسم شوهرت تموم بشه!
قفسه سینه دوتامون باخشم باال پائین میشد!
باخشم خواست چیزی بگه که پیش دستی کردم وشمرده شمرده گفتم:
_ تو ..همون دختربی ارزشی هستی که پدرت بخاطرپول واعتبارش توی بازار فروختت...
مجبورت کرد شوهرکنی به پسرکسی که تاخرخره زیرقرضش بود
اشک ازچشماش میبارید بابهت زل زده بود به لبهای من وزیرلب نالید:
_ دروغ میگی...
پوزخندی تحویلش دادم وپشتموکردم بهش وراه افتادم سمت اتاق که پشت سرم داد زد:
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_ دروغ میگی عوضی ...بابام با من همچین کاریو نمیکنه!!
اهمیتی ندادم و درو بستم...
کتمو گوشه ای پرت کردم ...سرم سنگین بودو صدای گریه مهزاد هم بدترش میکرد
چه روز نحسی بود ،دلم نمی خواست باحرفام آزارش بدم اما خودش از سرعقد عصبانیم کرد
مشتمو رو بالشت کوبیدم:
_ اه لعنتی بابا گفته بود چیزی ازشراکتشون وقرضای باباش بهش نگم!
ولی حقش بود دختره ی پرروی سرتق!اهورا نیستم اگه آدمش نکنم...
حرفاش سنگین بود برام
_ مهزاد خانوم نشونت میدم من کیم!
****
*مهزاد*
چشمامو باز کردم روی مبل بودم چند دقیقه طول کشید تابتونم موقعیتم روبشناسم نگاهی به
لباسم انداختم هنوز توتنم بودساعت توهال روی هشت بود!
وقتی یاد حرفای اهورا می افتادم توقلبم نیشتر فرو میشد!بابا چطور میتونست همچین معامله ای
بازندگی من بکنه؟
ازجام بلند شدم روی مبل خوابیدن وباد کولر باعث شده بود بدنم خشک بشه
آرایش دیشب رو صورتم سنگینی میکرد مخصوصاً که تاچندساعت هم گریه کرده بودمو همه ی
آرایشم ریخته بود
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دراتاقی روباز کردم که اهورا توش خوابیده بودو تخت دونفره داشت پس این اتاق خودمون بود
مامان گفته بود وسایلم و توی کمد سمت چپی چیده
پاورچین پاورچین رفتم وآروم درکمدوباز کردم همش میترسیدم اهورا بیدار شه
اصال دیگه دوست نداشتم ریخت نحسشو ببینم
لباسایی که الزم داشتمو برداشتم ورفتم توحمام!
برخورد قطره های آب روی تنم حس خوبی داشت وسبک شدم
لباسامو تو خود حمام پوشیدم ممکن بود اهورا بیدار باشه
حوله رو دور سرم بستم ورفتم بیرون!
ازدیشب چیزی نخورده بودم وحسابی گرسنه ام بود..
دریخچال وباز کردم ازهرچیزی توش پیدا میشد اما من هیچکدوم رو دوست نداشتم
کابینت هارو دونه دونه بازمیکردم و دنبال جعبه ی کرنفلسم میگشتم
به مامان گفته بودم حتما برام بخره بذاره رو وسایلم!
باالخره پیداش کردم قوطی شیرهم از یخچال بیرون آوردم و چهرزانو نشستم روی کابینت
اینجوری بیشتر حال میداد
پاکت کرنفلکس رو باز کردم و ریختم توکاسه و شیرهم ریختم توش داشتم با قاشق روی
کرنفلکس ها ضربه میزدم تاخیس بشن که اهورا اومد تو
نگاهش نکردم مشغول خوردن شدم اونم بی توجه به من رفت تویخچال
یکی از پاهامو ازکابینت آویزون کردم و روهوا تکون میدادم
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اهورا اومدکنار من ودرکابینتی که روش نشسته بودم وبی هوا بازکرد وچون پای من ازش آویزون
بود کشیده شدبهش
زیرلب گفتم :وحشی کور
شنید اما خودشوزد به نشنیدن مخلوط کن رودرآورد پاکت شیرکه کنارمن بودو برداشت وخالی
کرد و چند تا دونه موز ودر آخرهم یه تخم مرغ انداخت توش
صورتم از چندش جمع شد اه فکرکن تخم مرغ خام...
قاشق دستم هنوز به دهنم نرسیده خشک شد روهوا ...طعم تخم مرغ خام روتودهنم حس
میکردم و این حالمو بد میکرد
نگاهمو از مخلوط کن که میچرخید گرفتم قاشق و به دهنم بردم
زیر چشمی به اهورا نگاه میکردم شیرموزش وریخت توی لیوان معجون بزرگ و نشست پشت
میز اه چه سوسول بود
منم دوباره شروع کردم به تاب دادن پام وهی توجام تکون میخوردم
اهورا لیوان ونزدیک لبش بردو همه رویجا سرکشید
نتونستم جلوی خودموبگیرم وعق زدم فقط فکرم به سمت تخم مرغ خامی بود که اون خورده!
لیوانش و با عصبانیت کوبید رو میز وگفت:
_ چرا مثه زنای حامله میکنی؟ حالمو بهم زدی دارم صبحانه میخورم
برگشت وزل زد توچشمام:
_ نکنه از عشقت حامله ای!
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چشمام از وقاحت این بشر درشت تراز این نمیشدن! چطور به خودش جرئت میداد که چنین
فکری درباره ی من بکنه؟
بالحنی که رد خور نداشت حرصش دربیاد گفتم:
_ آره باعمل گرده افشانی
از روی کابینت پریدم پائین که صدای خیلی بدی داد اهورا چپ چپ نگام کرد
براش پشت چشمی نازک کردم وازآشپزخونه اومدم بیرون
خواستم برم تواتاق که تلفن زنگ خورد شماره ی خونه بودخواستم جواب ندم حتی دلم نمی
خواست صداشونو بشنوم ولی تویه تصمیم آنی گوشی وبرداشتم
_ بله؟
_ سالم عزیردلم خوبی مامان جان؟
سرد گفتم :بله...
_ دیشب مشکلی نداشتی؟
_ هه مشکل؟ مثال چه مشکلی؟ اگه اونیه که تو فکر میکنی ...آره ،باید بگم مشکل داشتم
مشکل داشتم که تاصب گریه کردم ...مشکل من بابا بودکه دخترشوفروخت،
مشکل من یه زندگیه که تا آخرش باید زخم زبون بشنوم که بابات تورو به اعتبارش تو بازار و
چکاش دست مردم فروخت!! مشکل من آینده نافرجامیه که سیاهش کردین!
این همون خوشبختیه که ازش دم میزدین؟ اره مامان؟ خوشبختی این شکلیه؟ که دستی دستی
بچه اتو هل بدی ته چاه؟
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مهیاد نمیدونست درسته؟ به اونم چیزی نگفته بودین وگرنه ممکن نبود بذاره من به اینجا
کشیده بشم
بغضمو قورت دادم:
_ به بابا بگوهجده سال برام پدری کردی همه رو دادی به دستای باد ...بهش بگو مهزاد مُرد
دیگه سراغ دخترشو نگیره!!
گوشیو کوبیدم سرجاش و دویدم تو اتاق با گریه تمام لباسامو ازکمد جمع کردم وتمامشو به اتاق
ب-غ-لی بردم
یه تخت یک نفره داشت ویه کتابخونه کوچیک وفرش شده بود
لباساموتاکردم وگذاشتم توکشوی زیرتخت هرچی بود بهترازاینه که واسه هرچیز به اتاق اون
هرکول برم!
کارتن کتابام هنوزخونه بابا اینابود باید به مهیاد میگفتم حتما برام بیارتشون!!! از یک ماه دیگه
هم دانشگاه شروع میشد و خیلی توخونه نمیموندم اینجوری حوصلمم سر نمیرفت!
از اتاق رفتم بیرون سرک کشیدم تاببینم اهورا کجاست؟ روی کاناپه دراز کشیده بودو لبتاپش
روی شکمش بود!! حوصلم سررفته بود اینجانه لبتاپ داشتم نه کتاب حتی تنهادلخوشیم که
کلبه م بود و هم از دست دادم!
گوشیمو به باندهای تلوزیون وصل کردم و یکی از آهنگامو پلی کردم!
بدون اینکه به اهورا نگاه کنم یکی از مجله های روی میزو برداشتم والکی ورق میزدم!
مجله مد بود ...بالذت به مدل لباس و آریش موهاشون نگاه میکردم و آهنگ گوش میدادم که
نگاهم به اهورا افتاد لبتاپشو گذاشته بود رو میز ،دستشوگذاشته بود زیرسرشو خوابیده بود!!
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برای اولین بارتوصورتش خیره شدم!
موهای خرمایی و خوشحالت ،چشمای خماربه رنگ موهاش که حاالبسته بود
دماغ قلمی و لب خوش فرم و فک مستطیلی که به چهرش صالبت خاصی میداد
با دوتا تو رفتگی جایی پائین تراز گونه اش؛ صورتش استخونی ترشده بود
تودلم گفتم"دیو دوسرِ هرکولِ گوالخِ کله بادمجونی باهیکل بیشعورش وته ریشای مزخرفش،
جذابِ زشتهِ تفلون نچسب!
چشم ازش گرفتم و رفتم دنبال فضولی!
در کابینت هارو دونه دونه بازمیکردم تاببینم توشون چیه!خوراکی های خیلی خوشمزه بهم
چشمک میزدن ازبینشون یه چیپس فلفلی برداشتم وگذاشتم رومیز تابعد ازجستجو بخورمش!
با بیخیالی دکمه ی هرکدوم ازوسایل برقی روفشارمیدادم ونمیدونستم چی به چیه!اصال کار
کردن با هیچ کدومشون روبلد نبودم
بیخیال آشپزخونه شدموآهسته آهسته خودموبه اتاق اهورا رسوندم
البته اتاق خودمم محسوب میشد که ازش استفاده نمیکردم اما همه ی وسایلم اینجا بود تواون
یکی اتاق فقط چند دست لباس بود که داشتم هموناهم ضروری بود!
اتاق به رنگ سفید وآبی مالیم دکور شده بود
تخت سفیدو رو تختی آبی مالیم ،تورحریر صدفی وآبی هم از سقف آویزون شده بود وپائین
تخت به دو طرف جمع شده بود!
اتاقش آرامش داشت
درکمد هارو باز کردم سه تاش فقط کت شلوار ولباس وکفش اهورا بود
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همش هم مارک وبرند های خیلی مهم بودن!
کاش چندتاشو کش برم برای مهیاد چون خیلیهاشون نو بودن!
کشو ی عسلی هم پر بود از کراوات های رنگی!
سرکی به حمام توی اتاق کشیدم
اااااا چه خوشگل بووود با گلبرگ خشک وقلبهای قرمز تزئین شده بود
وان هم پراز حباب های رنگی بود وهمه چیز ازتمیزی برق میزد!
اتاق بعدی که هنوز وقت نکرده بودم ببینمش با دوتا پله ویه پاگرد کوچولوازبقیه سالن جدا
میشد ودرش بابقیه درهافرق داشت بزرگتر وباطرح هایی از اژدهای کنده شده روی چوب بود!
دستمو بردم نزدیک تادروباز کنم که اهورا ازپشت مچمو گرفت!
جیغ کوتاهی کشیدم وبرگشتم
اهورا :حق ورود به این اتاق ونداری همیشه درش قفله وکلیدش هم پیش منه فکر رفتن بهش و
از سرت بنداز!
_ ایش چته نطق میکنی؟ منم خیلی مشتاق نیستم به اتاقی که براتوئه برم!!
باطعنه ازکنارش رد شدم که گفت:
_ زبونت باید قیچی بشه!
با دهن کجی گفتم :بَ رَ بَ بَ (بروبابا)
من اگه بخوام جلوی این هرکول کم بیارم کالهم پس معرکه اس!خودشیفته خودنکبت پندار!!
****
*اهورا*
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با عجله ازپله های شرکت رفتم باال ،خانوم حکمت پشت سیستم نشسته بود و ناخن هاشو
سوهان میکشید
تامنو دید از جا بلند شدو سالم کرد
_ رئیس نیومدن؟
_ چرا تو اتاقشون منتظرتونن ...گویاخیلی هم عصبانی هستن!
سری تکون دادم و به سمت اتاق هرمز رفتم بعداز در زدن باگفتن بیاتورفتم داخل ودروبستم
_ سالم هرمز خان!
_ اهورا هیچ معلوم هست چیکار میکنی؟
_ چی شده مگه؟
_ تازه میپرسی چی شده؟ دوشب پیش جشن عروسیت بوده ...بهت گفته بودم تو خط ما ازدواج
نیست نگفته بودم؟ گفته بودم دست روهر دختری بذاری جلوتو نمیگیرم هرکار خواستی
باهاشون بکن اما دور ازدواج رو خط بکش! گفتم عشق وعاشقی رو بریز دور...
داد کشید :نگفته بودم؟؟؟
خونسرد گفتم :چرا گفته بودین!
_ پس چرا کر شده بودی نشنیده گرفتی؟؟؟
_ مجبور شدم ...پدرم مجبورم کرد گفت اگه ازدواج نکنم کل سرمایه ای که بهم داده رو با سود
این شش سال باید بهش پس بدم!
این همون پولیه که من توی این شرکت سرمایه گذاری کردم بهتون که گفته بودم ...اونا فکر
میکنن من این پول و صرف آزمایشگاه وتجهیزات آزمایشگاهی کردم
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پوفی کردم وبعد مکثی طوالنی ادامه دادم:
هرمز خان نمیتونستم بی گدار به آب بزنم
شرکت وضعیت درستی نداره ...کم پولی هم نیست با سود چندسالش چیزی هول و حوش چند
میلیارد میشه ...تمام حساباهم خالیه!!!
حاال اگه ازدواج نمیکردم چه جوری باید این پول رو به پدرم برمیگردوندم؟
چیزی نمیگفت رنگش ازکبودی به حالت طبیعی برگشت ونشست ...هنوز هم یادم نمیره با
خونواده حمید بدبخت چیکار کرد ...حمیدی که جرمش فقط عاشقی بود!!
هرمز :حق بچه دار شدن نداری!
سیگاری آتیش زدم وگفتم:
_ این یه تهدیده؟؟؟
_ نه این یه دستوره!!
_ تمایلی هم بهش ندارم آبا از آسیاب بیفته طالقش میدم!
پوزخندی زد و گفت:
_ نازی از وقتی فهمیده ازدواج کردی داره دیوونه میشه ...همش تواتاقشه وصدای گریه اش
میاد...
_ من که با نازی بهم نزدم پس گریه اش دیگه واسه چیه؟
_ چه میدونم حرفای خاله زنک ...میگه اهورا منو واسه خودم نمی خواست اآلنم رفته با یکی
دیگه...
_ از اولم قرار من با نازی ازدواج نبود مافقط پارتنر هم بودیم ...هنوزم هستیم
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_ یعنی تو مشکلی نداری با نازی هم باشی؟
_ معلومه که نه اون دوست دختر منه!
_ با وجود زنت؟
_ زن با دوست خیلی فرق داره ...اآلنم به دختر یکی یدونه لوست زنگ میزنم از دلش درمیارم
خندیدوگفت:
_ باشه!
_ چه خبر از طرف قراردادمون باترکیه؟
اخمش رفت توهم مشتشو کوبید رومیز وباحرص غرید:
_ مرتیکه زبون نفهم ...میگه باید کل مرسوله ی این دفعه ی شرکتشون روبخریم تافرمول رو
بهمون بفروشه!
_ این یعنی چی؟ نکنه شماقبول کردید؟
هرمز :آره چاره ی دیگه نداشتم!
_ آخه چرا؟ میدونید اینجوری چقدضررمیکینم؟
هرمز :صداتوبرای من باالنبر!خودم میدونم!
_ اگه میدونید چراهمچین معامله ی مسخره ای کردین؟
_ وقتی نشستم پای قرارداد حال خودم نبودم اآلن هم نمیتونم بزنم زیرش...
دندونامو از حرص روهم فشردم؛ مرتیکه م-س-ت نشسته پای میز معامله میخواد شرکت به ف-
ا-ک نره!
سیگارو توی زیرسیگاری طالیی رومیز خاموش کردم وگفتم:
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_ میخوام چندوقتی برم سفر!
باپوزخندگفت :ماه عسل؟
نگاه خیرم جوابش بود سری تکون دادوگفت:
_ کجا؟
_ نمیدونم هرجاکه بشه یکم استراحت کرد!
هرمز :میگم ویالی کیش وبرات آماده کنن
برقی ازچشمام گذشت ونتیجه اش شدیه لبخند گوشه لبم
_ باشه پس من میرم یه سر به آزمایشگاه باالبزنم
ازجام بلندشدم که گفت:
_ اهورا
_ بله؟
از جاش بلند شد میزو دور زد واومد جلوم ایستاد
_ همیشه برام از بهترینا بودی تواین چند سال هیچ وقت کج نرفتی ...من دلم نمیخواد یار
باوفامو از دست بدم ...میدونم مجبور شدی ازدواج کنی ،من قبولت دارم .میخوام قول بدی هر
اتفاقی که افتاد پشت نکنی! اوضاع بدی درپیش داریم ...مبادا گرفتار زن و بچه بشی ویادت بره!!!
دستی به سرشونه اش زدم وگفتم:
_ تو مرام من خیانت نیست قول میدم
هرمز :خیالم راحت شد!!
_ پس بااجازه!
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ازاتاق بیرون زدم حکمت داشت باتلفن صحبت میکرد جلوی میزش ایستادم تا تلفنش تموم
بشه!!
گوشی وگذاشت وگفت:
_ آقای دکتر؛ آقای رئیس گفتن براتون بلیط کیش رزرو کنم .خودتون تمایل دارید چه روزی
باشه؟ فردا خوبه؟
_ بله برای فردا ،اولین پرواز دوتا بلیط بگیرید پرونده  365هم برای من فکس کنید
_ بله چشم!
سوارآسانسور شدم وتکیه دادم به دیوارچشمامو بستم
در باز شد انقدر آشفته وخسته بودم که نمیتونستم یه طبقه رو بدون استفاده ازآسانسور برم...
در آزمایشگاه بازبود وهیچ صدایی نمیومد رفتم تو که صدای خش خشی از زیر میز شنیدم
دوال شدم تاببینم چیه که چشمام گردشد
فرنود عوضی زیر میز نشسته بودو مواد تزریق میکرد
از یقش گرفتم و کشیدمش بیرون بی حال سرنگ ازدستش افتادوگردنش کج شدیه طرف
وچشماش بسته بود سیلی محکمی بهش زدم تاکمی هوشیار شد کشی که دور بازوش بسته بود
جاش کبود شده بود روی میز پرتش کردم که خورد به دستگاه بن ماری و افتاد
لیوانی آب از پارچ رو میزبرداشتم وخالی کردم رو صورتش هینی کشیدو چشماش کامل بازشد با
منگی گفت:
_ نریز هرچی زده بودم پرید!
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_ داشتی چه غلطی میکردی مرتیکه؟ تودکتری خیر سرت ...شدی یه تزریقی بی مصرف؟ از کی
این مکانو کردی برای کثافت کاریات؟
چیزی نگفت باضربه ای که به شکمش زدم ناله وارگفت:
_ غلط کردم دکتر دیگه چیزی مصرف نمیکنم نزن جون مادرت!
ولش کردم از درد به خودش میپیچید وناله میکرد...
_ چی زدی؟
_ از همونایی که هرمز خان داده بود آزمایششون کنم!
داد زدم :چـــــــــــــــــی؟
منتظر نشدم فرنود چیزی بگه از پله ها دویدم پائین ولی خبری از هرمز نبود!
سریع شمارشو گرفتم که جواب نداد چندین بار تکرار کردم بازم جوابی نگرفتم!
***
*مهزاد*
ظهر هالک از دانشگاه برگشتم خونه!ازبس مراحل ثبت نام طوالنی بود و همش ازاین اتاق به اون
اتاق شدم پاهام ذوق ذوق میکرد
هوای اوایل شهریور فوق العاده گرم وطاقت فرسا بود سریع پریدم تو حموم و یه دوش آبسرد
حالمو جا آورد
بایه تاپ شلوارک جلوی تلوزیون ولو شدم کم کم داشت خوابم میبرد که صدای زنگ در ازجا
پروندم اَه ...هیوال که کلید داشت ...از توی آیفن نگاه کردم ماهور وآساجون بودن
درو زدم دستی به موهام کشیدم ومنتظرشدم تابیان باال
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ماهور باجیغ جیغ ب-غ-لم کرد وچندتا ب-و-س تفی گذاشت رو لپم
آسا جون بسته ی کادویی روگذاشت ب-غ-لم و ب-و-سم کرد
خیلی مهربون بودن انقدر ساده و بی ریا محبت خرج میکردن که نمیتونستم نسبت بهشون بی
تفاوت باشم
حتی پدر جون هم بااینکه اوایل اصال ازش خوشم نمیومد ولی بین منوماهور هیچ تفاوتی قائل
نمیشد! منودخترخودش میدونست
طوری که بعضی وقتا درجواب مهرو محبتشون شرمنده میشدم ونمیدونستم چی بگم...
فقط نمیدونم هیوال به کی رفته انقد نخاله از آب درومده!
با خوش رویی بهشون تعارف کردم بنشینن ازتنگ بلوری یخچال شربت بهلیموتوی لیوان های
پایه بلند ریختم واز آشپزخونه رفتم بیرون
آساجون سریع سینی شربت وازم گرفت وگفت:
_ زحمت نکش عزیزدلم
_ خواهش میکنم زحمت چیه شمارحمتین!
نگاهی به جعبه کادویی روی میز کردم وگفتم:
_ آسا جون این بسته چیه؟
_ عزیزم این کادوهایی هستش که شب عروسی فامیل بهتون هدیه دادن ...یه حساب بانکی به
اسم دوتاتون باز کردم وپوالرو واریز کردم تواون حساب ..بقیشم طال وسکه اس برای خودت!
_ ممنون زحمت کشیدین!
ماهور :بیرون بودی؟
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_ آره رفته بودم دانشگاه ثبت نام کنم چطور؟
_ آخه قبل از اینکه بیایم زنگ زدم خونه جواب ندادی!
_ خوب زنگ میزدی به گوشیم همراهم بود
کمی از شربت داخل لیوانش خورد وگفت:
_ عقلم به اونجا نرسید! راستی چه بارتبه ای قبول شدی؟
_ چهارصدوسیزده رشته پزشکی!
_ واووو این عالیییه اهورا هم با رتبه ی زیرهزار بیوشیمی قبول شد!
چیزی نگفتم ...کال هیچ نظری در مورد هیچکدوم
از رفتارهای اهورا نداشتم...
آساجون :همه چیز مرتبه مهزاد جان؟ چیزی الزم نداری؟
_ نه فداتون شم همه چیز خوبه!
(دروغگو هم سگه)
آساجون :یه سفرحتما باهم برید ماه عسل!
_ درموردش با اهورا صحبت میکنم
دستی به موهام کشید وبامهربونی گفت:
_ خیلی خوشحالم اهورا زن گرفته مخصوصاً که عروسکش تویی..اهورا باید خداروشکر کنه
همچین فرشته ای گیرش اومده
لبخندی به آساجون زدم ماهورگفت:
_ ایش ،مامان حاالانگار تحفه اس ،انقد لوسش نکن چندوقت دیگه میخواد رو کولت سوار شه
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بانگاه من خندید گفتم:
_ داری خواهرشوهر بازی درمیاری؟
دوباره بلند خندید وگفت :آره دارم تمرین میکنم
_ ولی اصال بهت نمیاد
دوتایی زدیم زیرخنده که آساجون گفت:
_ اااا ماهور اذیت نکن عروسمو!
یک ساعت بعد ماهور وآسا جون ازپیشم رفتن وباز تنها شدم چقدر سخت بود تنهایی حاال
درسته تو خونه هم ،همش تنها بودم وهم صحبتی نداشتم اماباالخره مامان بود چندتا کلمه
حرف باهاش میزدم دلم سبک میشد آهی کشیدم وباصدای شکمم رفتم توآشپزخونه ،غذای
آنچنانی بلد نبودم وحوصلشم نداشتم بسته ناگت رو از یخچال بیرون آوردم و دوسه تا تیکه
ناگت انداختم تو تابه ی پراز روغن ومنتظر شدم تا سرخ بشه ،تلفن زنگ خورد شماره ی
خونمون بود
جواب ندادم هنوزم دلم ازبابا خون بودوبخشش به این راحتیا ممکن نبود
وقتی اهورا ونیش وکنایه هاش یادم میاد
به قلبم نیشتر فرومیشه وهرلحظه بیشترازقبل احساس حقارت میکنم و خردمیشم
صدای تلفن بعداز چندزنگ مکررتوگوشم باالخره قطع شد ورفت روپیغامگیر
صدای بغض آلود مامان تو سکوت خونه پیچید
"مهزاد ...عزیزم توروخدا جواب بده میخوام صداتو بشنوم ...بذار خیالم راحت بشه خوبی...
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بابات نمیذاره بیام دیدنت ...اونکه نمیدونه من مادرم دلم هزار راه میره دارم ازدوریت دق میکنم
مادر؛ نذار بی خبری ازت نابودم کنه"
بانگاهی اشکی ویخ زده که به روبه روخیره مونده بود روی تخته چوبی خیارشور حلقه حلقه
میکردم
صدای تق تق برخورد چاقو باتخته چوبی اعصابم رو متشنج ترمیکرد...
اشک میریختم وزیرلب غرمیزدم:
_ پیازکه نیست بیشعور ،خیارشوره ...کم ببارلعنتی کورمیشی!!!
بااحساس سوزش دستم کارد وپرت کردم کناری وانگشتمو چسبیدم
خیلی بدوعمیق بریده بود سریع گرفتمش زیرشیر آب سرد تادردش کم بشه اما درد قلبمو
چیکارمیکردم؟ اونکه بیشتربه درمان نیاز داشت اونکه زیربار این همه خفت له وشکسته شده بود
بیشتربه مرهم محتاج بود!
کنار کابینت زانوزدم خونریزی دستم تاحدی کم شده بود ولی بغض راه گلوموبسته بودو
نمیتونستم درست نفس بکشم لبام بازو بسته میشد اما انگارهوایی برای تنفس نبود
چندبار بامشت کوبیدم به قفسه سینه ام وعمیق نفس کشیدم همزمان بغضم شکست وهمراه
بانفسِ آزاد شدم هق هقم به هوا رفت...
انقدر توهمون حالت موندم و که دوباره دستم خونریزی کرد خیلی میسوخت میترسیدم عفونت
کنه با بتادین ضدعفونیش کردم وبا ،باند استریل پانسمانش کردم!
صورتمو زیرشیرآبسرد گرفتم تاکمی از التهابش کم بشه!!
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با بوی سوختگی سریع تابه رواز روی گازبرداشتم وگذاشتم تو سینک اه لعنتی این دیگه چرا
اینجوری شد!!!
همه ی حرصمو با اسکاچ روی تابه ی سوخته خالی کردم وزیرلب غرمیزدم:
_ احمق خرمثه گاوگریه میکنی که چی بشه؟ انقدرضعیف نباش که هیوالهرچی خواست بهت
بگه و تحقیرت کنه احمق تو مغروری نذار غرورتو بشکنه توام تحقیرش کن مثه خودش غرورشو
بشکن!
دیگه میلی به غذانداشتم یه لیوان شیر برای خودم ریختم و خواستم برم تواتاق که کله به سینه
اهورا شدم مثه جن یهو ظاهرمیشه!
چپ چپ نگاهش کردم که چشم غره رفت
خندم گرفته بودبیشترباحرکت چشم باهم صحبت میکردیم
اهمیتی بهش ندادم یه نگاه سرد بهش کردم که اون کال رفت قطب شمال هیوال قطبی...
خدایا من اگه یک ماه دیگه تواین خونه بمونم حرف زدن عادی یادم میره
برای منی که هرجامیرفتم اونجارو ،روسرم میگذاشتم و شیطنت میکردم این همه سردی و
یکنواختی سخت بود
اهورا باهمه ی افرادی که توی زندگیم بودن فرق داره ...من همیشه مرکزتوجه همه بودم عادت
کردم به اینکه همه نازمو بکشن وحاال این رفتار اهورا منوعصبی میکرد
یادم رفت میخواستم برم تو اتاق نشستم روی مبل وباپام روی زمین ضرب گرفته بودم!!
صدای زنگ از جا پروندم ...نمیدونم چرا استرس گرفتم و مثه همیشه تنم به لرزمیرفت
شایدم میترسیدم مامان وبابا باشن و من توان روبه رو شدن باهاشون رونداشته باشم!
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پاهام چسبیده بودن به زمین اهورا خودش رفت و دروباز کرد
باشنیدن صدای خنده احسان دویدم جلوی در ...مهیادهم همراهش بود
پت ومت هرجا میرفتن باهم بودن!!
بادیدنشون لبخندپهنی روصورتم جاگرفت از گردن مهیاد آویزون شدم وصورتش وغرق ب-و-سه
کردم!
مهیاد :دلم برا محبتای خرکیت تنگ شده بود جغجغه!!
همین طور که تو ب-غ-ل مهیاد بودم تعارفشون کردم بیان داخل سریع رفتم توآشپزخونه و
وسائل پذیرایی روآماده کردم
باسینی چای ازآشپزخونه اومدم بیرون
احسان :خانوم شدی!!!
_ بودم تو چشم نداشتی ببینی!
سربه سراحسان میگذاشتم ومیخندیدم جالب بود که مهیاد چیزی نمیگفت وخیره شده بود
میز...
دستمو روشونه اش گذاشتم برگشت وزل زدتوچشمام ،زیرلب جوری که فقط من بشنوم گفت:
_ گریه کردی؟
مهیادبودو محرم دل ،کسی که همیشه ازتوچشمام حرفامومیخوندومیگفت چشمات آینه است
خیره شدن بهش حقیقت رومشخص میکنه ،میدونستم میدونه امازبونم چرخیدوگفتم:
_ نه..
سرمو انداختم پائین مچ دستموگرفت وازجاش بلندشد دنبالش کشیده شدم تواتاق
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_ چیکارمیکنی مهیاد؟ دستم کند...
دروبست وگفت:
_ صددفعه بهت گفتم به من دروغ نگو!اهورا اذیتت میکنه؟
تند تند گفتم :نه نه اون اصال بامن کاری نداره فقط ...فقط دلم گرفته بود همین!
_ چرا جواب مامان رو ندادی؟ میدونی چقرنگرانت بود؟ زنگ زد به من که بیام پیشت ببینم
خوبی بانه...
چونم لرزید وسرمو چرخوندم اونور تامهیادنبینه
_ وقتی فهمیدم بابابرای چی اینکاروکرده دیوونه شدم ...مهزاد فکرنکن فقط برای خودت
سخته ...دیروز با ،بابا دعوام شد اونم ازحرص زیاد دوباره قلبش دردگرفت!!! لعنت به من که
گذاشتم کاربه اینجا بکشه! شایداون روزکه گفتی نمیخوام باید کاری میکردم نه حاال...
اما بدون هر اتفاقی بیفته من پشتتم ...نمیذارم چیزی رنجت بده میفهمی؟
_ مهیاد چیزی منو رنج نمیده اهورا هم کاری باهام نداره فقط دارم میمیرم ازاینکه بابا
منومعامله کرد ...خودخواهی بابامنورنج میده ..دلم میخواد ببخشمش امانمیتونم بهشون بگوفعال
نمیخوام ببینمشون! چندوقتی راحتم بذارن!
_ اهورا چی؟ خوبه؟
_ کنار میایم باهم ...مهیاد؟
_ جانم؟
_ توکه تنهام نمیذاری؟
اومدنزدیک ومن توآ-غ-وشش فرورفتم
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_ معلومه که نه عزیزدلم ...من همیشه کنارتم...
_ مثه همیشه!
باتاکیدگفت :مثل همیشه ،خودت میدونی دنیامی!
چقدربرادرانه های مهیادو دوست داشتم وچقدر خداروبرای داشتنتش شکر کردم!
احسان :کجائید دوساعته؟
کنارش نشستم وگفتم :صحبت میکردیم جناب سرگرد!
احسان یه تای ابروشو انداخت باال وگفت:
_ حرفای خصوصی دیگه!؟
مهیاد :حرفای به تو ربطی نداره!
باحرف مهیادبلندخندیدم دستمو روی چال لپ احسان گذاشتم وفشارش دادم
_ خوردی جناب؟ هستشو تف کن!
احسان مثه وقتایی که دلش برام ضعف میرفت
دوالشد لپمو گاز گرفت
_ آیــــــــــــــــــــــــی توهنوز این عادت مزخرفتو ترک نکردی؟
خندید وگفت :حقته پیشی!
_ گربه خودتی ،سگ!
بلند خندید نگاهم به اهورا افتاد ازنگاه یخیش آتیش میبارید!اماوقتی دیدنگاهش میکنم باز یخ
بست و روبه مهیادگفت:
_ بیا تواتاقم...
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باهم رفتن به اتاقی که ورود من بهش ممنوع بود!احسان سرش تو گوشیش بود گفتم:
_ احسانی میوه پوست بگیرم برات؟
_ نه ،دستت درد نکنه ،خوردم!
_ حوصلم سر رفت خو یه چیزی بگو
احسان :فکرکنم اهورا ناراحت شد گازت گرفتم!
_ نه بابا ازاین عادتا نداره
احسان :هنوز مونده تا مرداروبشناسی
سرموگذاشتم رو شونه اش وگفتم:
_ حوصله ی شناختنشونم ندارم!
_ تغییرکردی!!
_ دارم بزرگ میشم داداش
احسان :تلخ حرف میزنی!
_ شیرین بودنم به درد کسی نخورد...
احسان :از زندگیت راضی ای؟
_ غریزه انسان بودن وقف دادن خودش با هر شرایطه ...منم کناراومدم باهاش!
آهی کشیدم وچشمای لبریز ازاشکم روبستم نمی خواستم خرد شدنم روکسی ببینه!احسان از
چیزی خبرنداشت...
_ احسان اون شعره که همیشه باهم میخوندیم چی بود؟
_ شهریار؟
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_ اوهوم همیشه حالمو خوب میکرد
احسان :منم هروقت میخونمش آرامش میگیرم
_ بخونیم یه بیت تو یه بیت من
_ باشه..
احسان :آمدی جانم به قربانت ولی حاالچرا
_ بی وفاحاال که من افتاده ام از پا چرا؟
احسان :نوش دارویی و بعد مرگ سهراب آمدی
_ سنگدل این زودترمیخواستی حاالچرا
احسان :عمرمارامهلت امروز وفردای تونیست
_ من که یک امروز مهمان توام فردا چرا
احسان :نازنینا ما به نازتو جوانی داده ایم
_ دیگراکنون باجوانان نازکن باماچرا
احسان :وه که بااین عمرهای کوته وبی اعتبار
_ این همه غافل شدن ازچون منی شیدا چرا
احسان :شورفرهادم به پرسش سربه زیرافکنده بود
_ ای لب شیرین جواب تلخ سرباال چرا؟
احسان :ای شب هجران که یک دم در تو چشم من نخفت
_ اینقدر بابخت خواب آلود من الالچرا؟
احسان :آسمان چون جمع مشتاقان پریشان میکند
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_ درشگفتم من نمیپاشد ز هم دنیا چرا
احسان :درخزان هجران ای بلبل طبع حزین
_ خامُشی شرط وفاداری بود غوغا چرا
احسانم سرشو تکیه داد به سرم ودوتایی باهم خوندیم:
_ شهریارا بی حبیب خودنمیکردی سفر
این سفر راه قیامت میرود تنها چرا؟
باصدای دست زدن مهیاد چشمامو باز کردم
احسان در گوشم گفت:
_ اوه اوه اهورا اآلن یاخودش دود میشه یامنو از زمین محومیکنه
نخودی خندیدم وزیرچشمی به اهورا نگاه کردم تکیه زده بودبه دیوار ودستاشو پشتش گذاشته
بود ...چنان فکشو روهم میفشرد که هرلحظه ممکن بود دندوناش بریزه توحلقش جرئت نگاه
کردن به چشماشو نداشتم
مهیاد :به به عالی بودحسابی فیض بردیم
برای اینکه حرص اهورا بیشتر دربیاد گفتم:
_ صدای احسان فوق العاده اس ...همیشه از شعر خوندن باهاش لذت میبرم ...مخصوصاً این
شعر!!!
احسان باز پچ پچ وار درگوشم گفت:
_ اینو که دق میدی آخرش من برم تایکیمونو ناکار نکرده
بلند خندیدم چه غلطا ازاین هیوالی قطبی ...احسانم توهم میزد!
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احسان :مهیاد داداش بریم؟
مهیاد :بریم
_ اااا کجا؟ خوب بمونین دیگه..
مهیاد منو ب-و-سید وگفت :نه دیگه عزیزم کلی کارداریم بازم بهت سرمیزنیم
_ خوشحال میشم ،حتماً بیاین
بااحسان هم خداحافظی کردیم واهورا دروبست ...بارفتن مهیاد واحسان باز تموم غمهای عالم
تودلم رخنه کرد!خونه به این بزرگی برام شده بودمثه زندونی که دیواراش بهم فشار میاوردن
وقصد خفه کردنم رو داشتن!
ظرف های میوه رو گذاشتم توی سینک ومشغول شستنش شدم دوست نداشتم خونه م همیشه
کثیف باشه!حضور اهورا روپشت سرم حس کردم ...آخرین دونه ی ظرف روگذاشتم توی جاظرفی
و دستموباحوله خشک کردم
تمام مدت اهورا تکیه زده بود به کابینت ونگاهم میکرد ولی من همچنان به کارم ادامه دادم
وسعی کردم نادیدش بگیرم
باالخره هیوال دهن باز کردو گفت:
_ آماده شو میخوایم بریم مسافرت!
کامل چرخیدم سمتش :به چه علت؟
بامسخرگی گفت :ماه عسل
و پوزخند زد
بامرموزی گفتم:
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_ مامانت هم همین نظرو داشت..نمیدونستم تا این حد...
ادامه حرفمو خوردم ونگاه معنی داری ازسرتاپاش کردم
_ تااین حدچی؟
_ بچه ننه باشی!
_ برام مهم نیست توچی فکرمیکنی یعنی اونقدر توزندگیم بی ارزش هستی که به گفته هات
توجه نکنم من زندگیه خودمو دارم وخودم براش تصمیم میگیرم
توهم مختاری هرجور دوست داری فکرکنی!
فرداهم ساعت یک بعدازظهر پرواز داریم گفتم آماده باشی..
اینو گفت ورفت ...ومن هزاربار درون خودم شکستم ازتحقیرشدنم هزاربار قلبم تیکه تیکه شد
باحرفاش که از هرنیشتری برنده تربود
***
از بیرون صدا میومدمعلوم بوداهورا داره وسایل سفرشو آماده میکنه توجهی بهش نداشتم
وسرصبرناخنامو الک میزدم ساعت یازده بوداهورا گفته بود که دوازده میره فرودگاه البته
مستقیم به من نگفته بود وقتی داشت باتلفن حرف میزد فهمیدم...
ولی من آماده نبودم هرگورستونی میخواست بره تنها میرفت ...در بازشدو هیوال اومدتو
داد زدم :چراا مثه گاوسرتومیندازی میای تو؟
باخشم اومد سمتم و ازموهایی که بافته بودم گرفت وبلندم کرد
خون توسرم جوشید وازدرد چشماموبستم...
برای اینکه اشک نریزم فرچه ی الک روتودستم فشردم
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باصدای بم وعصبیش گفت:
_ یبار دیگه بگوچه زری زدی؟
داشتم ازدرد میمردم ولی دادزدم:
_ مگه کر بودی؟؟؟؟
فشاردستشو روی موهام بیشترکرداین بار دیگه نتونستم تحمل کنم اشک ازچشمام چکیدو در
کسری از ثانیه صورتمو خیس کرد
آروم دستشوشل کرد ولی موهام هنوز توچنگش بود
_ چرا هنوز حاضر نیستی؟
_ من باتوهیچ قبرستونی نمیام...
_ قبرستون نه ،ولی کیش میای
باحرص ودادگفتم :نمیییام...
_ نکنه میخوای بزور ببرمت؟
ولم کرد ورفت بیرون ازهمونجادیدم که رفت تواتاق خودشو ازتوی کمدهرچی دم دستش بود
ریخت توی چمدون ...یه مانتو وشال هم ازروی چوب لباسی برداشت و اومد تواتاق من لباسو
پرت کرد تو ب-غ-لم و ساک به دست رفت بیرون وگفت :پنج دقیقه دیگه آماده ای وگرنه خودم
میام میبرمت
کثافت ..آشغال ...حیوون ...وحشی ...هیوال
دیگه بدون بغض فقط گریه میکردم واختیار اشکام دست خودم نبود...
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ازتوی کشوی لباسام چندتالباس خونگی برداشتم وگذاشتم تویه کیف بزرگ ،احمق وحشی
هرچی لباس برداشت فقط مانتو و روسری بود..اشکامو محکم پاک کردم ورفتم بیرون...
توی حال منتظرم نشسته بودتامنو دیدازجاش بلندشد
کفشامو پوشیدم ودنبالش رفتم...
****
تازه توی هواپیما جاگیرشده بودیم مهماندار داشت زر میزد اعصاب خودمم نداشتم این دیو
دوسر هم کنارم نشسته بود
با اوج گرفتن هواپیما بغضم ترکید وبی صدا گریه میکردم
میدونستم االن صورتم سرخ و متورمه! بدی پوست سفید هم همین بود با دو تا قطره اشک کلی
تغییر میکردو تابلو میشد...
سرموتکیه دادم به پشتی صندلی و از پنجره چشم دوختم به بیرون!
باصدای نازک مهماندارسرمو چرخوندم داشت به هیوال شکالت تعارف میکرد...
وقتی منودید با تعجب گفت :خانم شماحالتون خوبه؟
اهورا نگام کردو روبه دختره گفت:
_ یه لیوان آب بیارید لطفا
اهورا :چته؟
لرزون گفتم :حالم ازت بهم میخوره کثافت
سرشوتکون داد :خوبه تازه داری میشی مثه من!!!
همراه باخوردن آبی که مهماندار آورد بغضم هم قورت دادم وچشماموبستم...
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باصدای اهورا هشیارنشستم
_ بیدارشو رسیدیم
دستی به صورتم کشیدم وخودموجمع وجور کردم اصال حواسم نبود تمام مدت سرم رو شونه
اهورا بوده وخوابیدم...
ازفرودگاه باماشینی که امده بود دنبالمون به ویالرفتیم
کل عمارت بااون همه زیبایی پیش چشمم جهنم بود...
اصال نمیدونم این ویالبرای کی بود ...خانم پیری که خودشو فاطمه معرفی کرد یکی از اتاقهای
باالرو نشون دادوگفت:
_ این اتاق برای شما آماده شده
نگاهی به داخلش انداختم و بعدازاینکه فاطمه رفت درو ،رو اهورا بستم ومشغول جابه جایی
وسایلم توی کمد ،شدم!
هوا به شدت گرم بود وکولر گازی کفاف این اتاق سی چهل متری رو نمیداد
شال رواز دور گردنم بازکردم وبعداز برداشتن حوله راهی حمام شدم یه دوش آبسرد حسابی
حالمو عوض کرد!
یه لباس گشاد که هرکدوم از آستیناش تایه وجب از انگشتام پائین تربودبخاطر خنک بودنش؛
بدون شلوار پوشیدم...
پرده ی توی اتاق روجمع کردم و زل زدم به دریا
که باچه شدتی موج هاشو به صخره میکوبید
انگار عصبانی بود که دق ودلیشو سرصخره بی جون خالی میکرد
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دریا غمگین بود...
دریاهم دلش گرفته بود ...درست مثل من!
دریاغصه داشت مثل دل من که زیرباراین همه درد له شده بود!
دریاهم بی کس بود؟
بااون همه عظمت بازهم تنهابود؟
شایدهم رودی سرکش مسیرشو از دریا به این بزرگی جدا کرده بود!
دریا مغرور بود...
رود لجباز...
دریا عاشق بود...
رود معشوق...
که وصل عاشق و معشوق ،هم قربانی غرور دریا و لجبازی رود شده بود
دریا هم به وسعت نبود یک رود در آ-غ-وش پهناورش احساس تنهایی میکرد...
سرمو تکیه دادم به شیشه وخطوط کج ومعجوجی باانگشتم روش کشیدم ...خیره شدم به دستام
چرا انقدرمیلرزید وسردبود؟
یه لحظه ته دلم خالی میشد ویه لحظه بعداز
زندگی باتموم بدی وخوبیای کمرنگش سیرمیشدم...
***
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دو روزه تواین ویال ،هم مثه تو خونه زندونی ام هیوالقطبی همیشه تنهامیرفت بیرون ومن از
پشت پنجره نگاهش میکردم تمایلی هم به همراه شدن باهاش نداشتم وهمینکه کاری بهم
نداشت خداروشکرمیکردم حوصله ی نگاه تحقیرآمیزشونداشتم...
من هیچ وقت نمیتونستم روحیه لطیف دخترونه ام رو به آدمای سردومغرور بدل کنم
اما ازاین نظرهم نمی خواستم جلوی اهورا کم بیارم پس برای همین خودمو بهش نشون
نمیدادم...
کل مکالممون تواین دو روز شده بود"مهزاد بیا بیرون شام آمادس"یامثال"نمیخوای بیای
نهاربخوری؟ "
حوصله م سر رفته بود فهمیده بودم که ویال یه حیاط دیگه داره که ازاونجا میشه به ساحل رفت!
مانتوی نخی آبی رنگی پوشیدم وشالم رو انداختم رو موهای خیسم که بازشون گذاشته بودم
تاخشک بشن!
ازپله هارفتم پائین توآشپزخونه فاطمه داشت برای شام برنج آبکش میکرد ...نگاهی به دستای
پیرو چروکیدش کردم ...دلم براش سوخت نزدیکش رفتم وگفتم:
_ کمک نمیخواین؟
_ نه عزیزدلم...
_ فاطمه خانم در پشتی ویال قفله؟
نگاهی بهم کردوگفت:
_ میخوای بری ساحل؟
_ اگه اشکالی نداره!
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_ ولی من نمیتونم کلید وبه کسی بدم!
قیافه مظلومی به خودم گرفتم و بابغضی ساختگی گفتم:
_ حیف ...خیلی حوصلم سر رفته بود!
باسری پائین افتاده نسشتم روی صندلی وآهی کشیدم...
_ صبرکن آقای دکتربیان باایشون برید ،نمیشه از درپشتی ویال رفت وآمدکرد...
زیرلب گفتم :میخوام هفتادسال سیاه نیاد!
لبامو جمع کردم و بغ کرده زل زدم به روبه رو!!
فاطمه باهیکل درشتش تندتند ازاین ور به اون ور میرفت وکارهاشوانجام میداد
زیر گاز روکم کرد ودستی به چادرش که خیلی بامزه به کمرش بسته بود کشیدوگفت:
_ خیلی دلت میخواد بری؟
_ اوهوم خیلی!
_ خب من کلید روبهت میدم برو ولی در رو از اون ور قفل کن!زودهم برگرد
پریدم وگونه اش رو محکم ب-و-سیدم :خیلی گلی!
خندید و از توی کشویی که توی کابینت بود کلید واز دستش جدا کرد وداد دستم:
_ نیم ساعت دیگه برگرد ...کلیدهم بیاربده به من
_ چشم!
از ویالزدم بیرون وبا دو خودمو از بین درختا به درسبز رنگ رسوندم...
باهیجان کلیدوانداختم تودر وبازش کردم!
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حس زندونی وداشتم که بعداز مدت هابه آزادی رسیده ...فکرم وآزاد کردم دیگه نمی خواستم به
چیزهای بیهوده فکرکنم...
ازصخره های بلندباالرفتم ونشستم روی یکیشون ،هواروبه تاریکی میرفت ونسیم مالیمی
میوزید ...صدای برخورد موج باصخره هم فضارو دلنشین ترکرده بود!به نظرم این صدابهترین
سمفونی طبیعت بود...
زل زدم به آب سرمه ای رنگ که نور کشتی هاازدور توش منعکس شده بود...
باد زد وشالم افتاد تالشی برای برگردوندن سرجاش نکردم و ازرقص باد البالی موهام غرق لذت
شدم!!
آرامشی که به قلبم رخنه کرده بود سراسر وجودم رو دربرگرفته بود ...وچه ساده بودن این نعمت
هایی که خدا بی منت بخشیده بود!
با احساس بوی سیگار سرمو چرخوندم اهورا بودکه باچندقدم فاصله ازمن درحالی که یه دستش
سیگاربود ودست دیگرش توی جیب گرمکنش فرو رفته بود به دریانگاه میکرد!
وقتی متوجه نگاهم شد ،پک عمیقی به سیگارش زد و دودش روفرستاد ،بیرون!
چشم ازش گرفتم و سرمو گذاشتم روی زانوهام حضورش درست درکنارم ناخودآگاه باعث
شدکمی جمع تربشم!زیرچشمی نگاهش کردم ولی اون همه ی حواسش به روبه روبود!
ازجام بلند شدم که مچ دستم روگرفت ...سیگارش وزیرپاش له کردوگفت:
_ بابت حرفام ورفتار اون روزم متأسفم...
کثافت مغرور میگه متأسفم ،معذرت خواهی نمیکنه!!!
البته همینم از هیوالی قطبی بعیدبودگفتم:
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_ هیچ کدوم ازاین حرفاو رفتارا دست خودما نیست ...مادوتامون بازندگی هیچی ،باخودمون هم
لج کریم ...چون به جای اینکه خودمون آیندمون رو انتخاب کنیم چند نفر دیگه تصمیم گیری
کردن ...ازدواج ما ازاولم اشتباه بود ..وقتی هیچکدوم از کنارهم بودنمون راضی نیستیم به نظرم
دلیلی برای ادامه نیست ...بعدازاینکه کمی گذشت خیلی جدی به جدایی فکرمیکنیم ...اینطوری
به نفع هردومونه! ادامه دادن به این زندگی ،جفتمون روتباه میکنه...
پوزخندی زدوگفت :حرفت منطقی وعاقالنه اس...
_ پس قبولش داری!؟
_ صددرصد ...هرچند باباتم تورو نخواست چه برسه به من!!!
برگشت وزل زد توعمق چشمام که ازاشک میلرزید ...حرفاش از گدازه های آتیش روی جگرم
بدتر بود
مچ دستم و از بین پنجه هاش کشیدم بیرون و باحرص گفتم :ولم کن!
ولی اون منو محکم ترگرفت وگفت:
_ چیه؟ ازمن میترسی؟
با گریه دادزدم:
_ آره ...آره ..میترسم ...من از تو میترسم ..ازبابام میترسم از هرچی همجنس توئه میترسم...
چون همشون بهم بد کردن ...پدری که قهرمان زندگی هربچه ایه ،برای من شده ملکه عذاب...
فکرنکن من ازبودنم توی زندگیت خیلی راضیم اگه به اجبار نبود مطمئن باش هیچ وقت سر از
اینجا در نمی آوردم...
دست اهورا از دور مچم شل شد دستمو گرفتم جلوی دهنم وعقب عقب رفتم
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اشکام روپاک کردم:
_ برات دعوتنامه نفرستاده بودم اهورا خان که دائم تحقیرم میکنی ...میخوای به چی برسی با
این حرفات؟ هان؟؟
خرد کردن من وزخم زبونایی که میزنی بخاطر این ازدواج مسخرس؟ مگه من مقصربودم؟؟؟
اینکارارو میکنی تاغرورت جریحه دارنشه؟؟
آفرین تو مرد موندی من شدم نامرد!
لعنتی مگه این ازدواج تقصرمن بود که بهم نیش میزنی؟؟؟
بهت گفتم ازهم جداشیم گفتم از زندگیت میرم ...به خدا میرم ...ولی حق نداری همیشه تحقیرم
کنی بلند تر داد زدم:
_ حـــــــــــــــق نــــــــداااریـــــــــــــی!
نزدیک بود ازصخره پرت شم پائین که اهورا خودشو بادوقدم بلند بهم رسوند ومنوکشید توب-غ-
لش!!!
_ ولــــــــــــــم کن!
_ هیــــســســـســـــس آروم باش داری میلرزی!!!
_ نمیـــــــــخوام ولــــم کـــــــن من دلم ترحم نمیخواد اونم ازکسی که دائم تحقیرم
میکنه!!!
_ بــاشه ولت میکنم اول آروم شوبعد!!!
مشتی توی سینه اش کوبیدم وباگریه گفتم:
_ من خودم ازفکراینکه بابام منوفروخته دارم میترکم ...تودیگه باحرفات نمک به زخمم نپاش!!
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_ باشه دیگه چیزی نمیگم گریه نکن تاآتش بس کنیم!
اشکامو باتیشرت اهوراپاک کردم وازش جدا شدم...
سرموانداختم پائین گلوم ازشدت بغض و دادهایی که زده بودم میسوخت ودردمیکرد!
اهورابدون اینکه نگام کنه گفت:
_ گفتی ازهم جدا شیم تازدگیمون تباه نشه حرفات روقبول دارم اما...
نگاهم کرد  :خانواده هامون چی؟
_ ماتوافقی ازهم جدا میشیم اون موقع خونواده هامونم میفهمن ازدواج ماازاول اشتباه بوده...
دستشو آورد جلو وگفت:
_ پس آتش بس تاروز جدایی...
دستمو تودستش گذاشتم و لبخند بی روحی زدم!
هردو غرق فکربه ویال رفتیم البته از اون یکی در ،به اهورانگفتم که کلید درپشتی ویال رو ،دارم
اهورا دست به جیب جلو میرفت ومنم درحالی که ریشه شالمو به دندون گرفته بودم پشت
سرش میرفتم...
تاچندماه دیگه میشدم یه دختر مطلقه؛ کسی که توسن هجده سالگی یه ازدواج ناموفق داشته
بایه برگ سیاه شده از شناسنامه م وخط خوردگی اسمی که روش حک شده بود!!!
من اآلن توی ذهن بقیه دیگه یه دخترنبودم ...یه زن شوهر دار بودم...
چقدر وجود آدمها بااونی که دیگران فکرمیکنن ،فرق داره!!!
بعداز طالق مطمئنا اهورا میرفت دنبال زندگی خودش ،بازهم من میموندم و تنهائیم!
دیگه تنها پناه من فقط مهیاد بود!دیگه حتی دلخوش به پدر ومادرم هم نبودم!
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***
*اهورا*
مهزاد طبق معمول روی تک نیمکت حیاط نشسته بود وزانوهاش روتوب-غ-لش گرفته بود
دستاشو آوردباال و کشید به چشماش از این فاصله زیادمشخص نبود اما انگار داشت گریه
میکرد ...این دختر چش بود که تا تنها میشد میزد زیرگریه؟ باهمه ی زبون درازیش ،توچشماش
غم موج میزد ...حتماً از نرسیدن به عشقی که ازش روزجشن حرف زد ،ناراحته!
باصدای زنگ گوشیم چشم ازش برداشتم
_ سالم هرمزخان!
_ چطوری پسرخوش میگذره؟
_ ممنون جاتون خالی ...اوضاع شرکت چطوره؟
_ مثل قبل چیزی تغییرنکرده ...نکنه انتظار داری تواین چند روز معجزه شده باشه؟
باحرص چونه اموخاروندم:
_ فرمول روخریدین؟
_ نه هنوزنصف مرسوله وارد ایران نشده اوناشرط گذاشتن در ازای خرید کل مرسوله این سری
شرکتشون فرمول رو بهمون نصف قیمت میدن...
_ کی قراره واردبشه؟
_ معلوم نمیکنه کم چیزی نیست نیم تن داروئه!
_ مطمئنید فقط داروئه؟
صداش خشن شد :بعداز چهار سال به شریکت شک داری؟
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_ نه شک ندارم فقط محض احتیاط گفتم! نکنه سرمون کاله بذارن
_ مثه اینکه منودست کم گرفتی
با پوزخندگفتم :نه فقط ازاین میترسم باز م -ست بشینی سرمیز معامله
با حرص از غلطی که کرده گفت:
_ کاش بهت نمیگفتم که بکنیش پتک وبکوبیش توسرم!
_ حق بدین عصبی باشم سررسید اولین چک برای دوهفته ی دیگه اس ،یکی ازبهترین شرکتای
امارات طرف قراردادمونه اگه نتونیم چک روپاس کنیم کل اعتبارمون میره زیر سوال...
_ نگران چی هستی پسر؟ همه چیزو بسپر به من...
_ من تو این شش سال به شما اعتماد کامل دارم امیدوارم این بارهم اشتباه نکنید
گوشی رو قطع کردم ..هواتاریک شده بود ...رفتم روی تراس تا مهزاد روصدا کنم اما بادیدن جای
خالیش فهمیدم که خودش اومده تو...
بیخیالش شدم ...هرجا که بود..به من چه؟
لبتاپ روباز کردم یه ایمیل ناشناس برام اومده بود"..سالم اهوراجان دوز داروئی که فرستاده
بودی خیلی باالبود"
سریع نوشتم" :رسیدم تهران حتماً رسیدگی میکنم"
همون موقع صدای جیغ بلند مهزاد روشنیدم از روی تراس نگاه کردم اماتوی تاریکی چیزی
مشخص نبود...
از ویال زدم بیرون و به سمت اونجایی که نشسته بود دویدم
_ مهزاد کجایی؟
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یکی از نگهبان هابا چراغ قوه نزدیکم شد
_ چی شده آقا؟
مرتیکه سوال مزخرف میپرسه چراغ روازدستش قاپیدم:
_ این خراب شده یه المپ نداره؟
منتظر جوابش نشدم راه افتادم بین درختاروگشتن صدای گریه مهزاد میشنیدم هرچی صداش
میزدم چیزی نمیگفت که کجاست همین هم منو عصبی میکرد!!
_ مهزاد جواب بده کجایـــــــــــی؟؟
باهق هق گفت:
_ اهورا بیا ته باغ تو استخر!!!
من نمیدونم این دخترسرتق فضول چه جوری سراز استخر خالی ته باغ درآورده؟!
نور چراغ قوه رو داخل استخر انداختم پر بوداز برگ خشک بعضی جاهاشم لجن بسته بود!
از پله های زنگ زده ی کناراستخر پائین رفتم
***
*مهزاد*
اهورا مثه گونی سیب زمینی منو زد زیر ب-غ-لش واز پله ها باالرفت انقدر محکم گرفته بودم
که دردم گرفت وسوزش زانوم رو فراموش کردم وگفتم:
_ آی چیکار میکنی؟ پهلوم سوراخ شد!!
یه گوالخ ازاونایی که همیشه جلوی در بود با دو خودشوبه مارسوند!!
_ آقاچیزیشون شده؟
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_ آره ...ها؟؟ نمیدونم ...مهزاد چیزیته؟
خاک باغچه خونمون توسرت اهورا همچین دوبامبی!آخه این چه طرزمعاینه اس
همین طور که ازب-غ-لش آویزون بودم گفتم:
_ آره زانوم خراش ...برداشته! مچ پام ...هم درد میکنه فکر کنم شکسته آیــــــــــی!
همین طورگونی سیب زمینی وار ،اهورا منو تو ماشین گذاشت زیرلب غر میزد:
_ تو بالی آسمونی بودی سرم نازل شدی!! آخه من چه گناهی کردم گیرتو افتادم؟ نعش کشی
نکرده بودم که اونم به لطف تو شدم
آخرش از دست غرغراش کالفه شدم وگفتم:
_ ازت متنفرم بابت منت گذاشتنت
در ماشین روباز کردم ولنگ لنگون پیاده شدم وگفتم:
_ حاالبفرمائید دیگه نمیخواد نعش کشی کنی منم به درد خودم میمیرم بهتراز اینه که زیرمنت
تو باشم...
درد پام کم کم داشت بهتر میشد میدونستم یه ضرب دیدگی خفیفه ولی زیاد روش نمیتونستم
بایستم و شل میزدم اهورا سفت تو ماشین نشست وازجاش تکون نخورد غول بیابونی به خودش
حتی زحمت نداد کمکم کنه! هرچندکه ازش توقعی هم نداشتم!
از فاطمه یه قرص مسکن گرفتم و باخوردنش دردم کمی ساکت شد!!
زیرپتو خزیدم و باخودم گفتم:
_ توبه گرگ مرگه! آتش بس ت به درد عمه ات میخوره اهورا خان! ماهمون موش وگربه ای
هستیم که هیچ وقت باهم سازشون کوک نمیشه!؟!
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مسکنی که خورده بودم اثر کرد ومن کم کم به خواب رفتم!!!
****
توی آشپزخونه روصندلی نشسته بودم وفاطمه .باوسواس زخم زانوم رو تمیز میکرد
خونی که دیشب ازش اومده بود روش خشک شده بود با دستمال وآب گرم روش میکشید
تاپاک بشه!
_ آخ آخ فاطمه خانم میسوزه...
چشمامو محکم بسته بودم و ،رومیزی رو توی مشتم میفشردم!
_ تحمل کن گلم اآلن تموم میشه! باید دیشب باآقای دکتر میرفتی بیمارستان تابرات پانسمان
کنن!!
زیرلب گفتم:
_ آقای دکتر بمیره ازدستش راحت شم..
_ چیزی گفتی؟
_ نه ...نیازی نبود!!
_ گل دختر تورفته بودی ته باغ چیکارکنی آخه؟
_ داشتم قدم میزدم ...ته باغ تاریک بود ندیدم افتادم تواستخر دیگه!
فاطمه سری از روی تأسف تکون داد ورفت دستشو بشوره پاچه شلوارمو کشیدم پائین مچ پام
کمی درد میکرد وقرمز شده بود ...باتشخیص فاطمه خانم فهمیدم مشکل حادی نیست
خداروشکر
_ فاطمه خانم شمااین همه اطالعات پزشکی رو ،ازکجامیدونین!؟
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همین طور که پیاز خردمیکرد گفت:
_ قبالً پرستار بودم...
نگاهی بهش کردم تنها همدم من تو این خونه درندشت فاطمه خانم بودکه اونم زیاد حال و
حوصله ی منو نداشت وکسلم میکرد
_ میشه بعدازظهر باهم بریم مرکز خرید؟
_ نه دخترم من کلی کاردارم ...خب با آقای دکتر برو
اه من نمیدونم این هیوالچیه که یکسره آقای دکتر تو دهنشه! بند نافشو با آقای دکتربریدن
از جام بلند شدم وگفتم:
_ نمیخواد ،خودم میرم...
چیزی نگفت اونم انگاراونم میخواست ازشر یه مزاحم حراف خالص شه که باسکوتش موافقتشو
اعالم کرد!
به اتاقم رفتم ویه مانتوی خنک صورتی کمرنگ باروسری وشلوار مشکی پوشیدم ...اهورا معلوم
نبود کجا گور گم شده..کال زیاد تو ویال نمیموند!
رژ لب و محکم به لبام کشیدم وگفتم:
_ ایشاال بری جایی که عرب نی انداخت!خودم باهمین دستام کفنت کنم توی ساحل دریای
دزدان کارائیب خاکت کنم!
بعداز برداشتن کیفم ازپله هاسرازیر شدم پائین ،خبری ازفاطمه توی آشپزخونه نبود ازنبودش
سواستفاده کردم وازتوی کشو کلید در حیاط پشتی روبرداشتم ورفتم بیرون
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آفتاب داغی مستقیم توچشمام میزد دستمو سایبون چشمام کردم فقط میخواستم ازاین ویال
برم بیرون حتی نمیدونستم کجا؟ کیش قبال بامهیاد اومده بودم پاساژ هاومرکز خرید هارو
تاقسمتی بلد بودم ...فقط نمیدونستم چه جوری به ویالبرگردم آدرس دقیقی ازش نداشتم
تو کشمکش رفتن نرفتن بودم که چشمم به استخری که دیشب افتادم توش خورد!
نزدیکش شدم هنوزهم نمیدونستم چی شد که پرت شدم تواستخر ولی بازجای شکرش باقی بود
که توی قسمت کم عمق افتادم وگرنه چیزی ازم نمیموند
لبه استخرنشستم و دوال شدم تاببینم ،دیشب بین اون همه هجوم دردی که توزانوم پیچید ولی
یه چیزی خیلی عجیب بود ومن حسش کردم!
دستی روی گردنم قرار گرفت تاخواستم جیغ بزنم صدایی گفت:
_ نکنه میخوای اون یکی پاتم چالق شه
برگشتم تاببینم کیه ...یکی ازنگهبانها بود!!
باجیغ جیغ گفتم:
_ ولم کن وحشی ...بکش کنار
_ اینجا چیکار میکردی؟
_ به تو چه یابو
_ ولش کن اسی!
نگاهم افتاد به اهورا روی بالکن ایستاده بود وسیگار میکشید دست اسی روی گردنم شل شد
خودمواز زیر دستش کشیدم کنار وگردنمو ماساژ دادم چه دستای گنده ای داشت دربرابرش قد
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یه مورچه بودم! ...اهوراجوری دستور داد ولش کن انگار داشت در مورد حیوون خونگیش حرف
میزد ،این مرد اصال بویی ازاحساس وانسانیت نبرده بود!
بیخیال روی یکی ازنیمکت های مشکی رنگ نشستم وزل زدم به روبه رو!اینم تقدیر منه نمیشه
جنگید باید کنار اومد...
موهای طالئیمو بردم زیر شال نورمستقیم آفتاب چشمامو اذییت میکرد!اه مثال اومدم مسافرت
همش نشستم تواین ویال که باتموم بزرگ بودنش ازقفس تنگ تربود
کلبه ی خودمو میخواستم!
همونی که بامهیاد بامهربرادرانه اش برام ساخته بود!!!
گوشیمو ازجیب مانتوم درآوردم وشمارشو گرفتم بعداز چند دقیقه صدای خواب آلودش تو
گوشم پیچید
_ جانم؟
چشماموبستم ...خدایاچه آرامشی بود ،بودنش!
_ سالم داداشی!خواب بودی بیدارت کردم؟
_ سالم عزیزم ..نه دیگه بایدبیدارمیشدم برم ستاد خوبی؟ خوش میگذره؟
_ خوبم ...بدون تو ...نه ...خوش نمیگذره!
_ چرت نگو وروجک مگه میشه ماه عسل خوش نگذره مخصوصاً با اهورا
پوزخند تلخی که زدم رومهیاد ندید!!و چه خوب که ندید!
بعداز مکالمه ی کوتاهی که بامهیاد داشتم گوشی رو قطع کردم و روی همون نیمکت مشکی
رنگ نشستم..طبق عادتم ،سرمو به زانوم تکیه دادم وخیره شدم به یه نقطه ی نامعلوم..
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خدایا کسی نمرده ها فقط دلم گرفته همین...
زیرلب یکی ازشعرهایی که بااحسان میخوندم وزمزمه کردم:
"-قفسم برده به باغی و دلم شاد کنید ،من نگویم که مرا ازقفس آزادکنید"
صدای قدم های کسی اومدو متعاقباً صدای اهورا:
_ آماده شو بریم بیرون!
نگاهش کردم دستاشو توجیبش فرو برده بود و تکیه داده بود به درخت کنارش!
مثه خنگا گفتم :چی؟
_ خیلی عجیب بود؟ گفتم حاضرشوبریم بیرون!
سعی کردم خوشحالیمو پنهوون کنم اولش خواستم کالس بذارم و بگم نمیام ولی بعد پشیمون
شدم
مطمئناً اهورا باگفتن "به درک "میرفت وباز من میموندم واین نیمکت تنهایی!
باشه ای گفتم و به سمت اتاقم دویدم ...دیگه درد زانوم هم زیاد مهم نبود
نمی خواستم لحظه ای دیرکنم تااهورا پشیمون بشه!!همین که ازتوی این قفس پر ،بزنم برام
کافی بود حتی اگه اهورا همون هیوالی سرد قطبی باشه...
مانتو وشالم خوب بود فقط کمی کرم ضد آفتاب به صورتم زدم وآرایش کمرنگی روی صورت
همیشه بی روحم نشوندم...
اهورا توی ماشین منتظرم بود سوار شدم و نگهبان درو برامون باز کرد
باپائین شالم خودمو باد زدم وگفتم:
_ چه گرمه!
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اهورا بی حرف کولر ماشین و روشن کرد وراه افتاد...
زل زده بودم به خیابون ها و چیزی نمیگفتم اهورا هم عینک خوشگلشو زده بودبه چشمش
وبااخم رانندگی میکرد...
هنوز هم جو بینمون سنگین وسرد بود!که همه ی این سردی و بی روحی از طرف اهورا بود
وگرنه من دختری با احساسات لطیف و دخترانه بودم و هیچ وقت نمیتونستم ادای آدمای سنگی
رو دربیارم ...وبرام سخت بود که احساس پاکمو به نفرت بفروشم...
وفقط برای اینکه جلوی اهورا خرد نشم سعی میکردم چیزی نگم!
درسته هیچ کدوم ازما دوتا به دیگری عالقه نداشتیم اما دوست نداشتم نفرت و توی نی نی
چشمای قهوه ایش ببینم وحقیر شم!
همینکه آروم بودوچیزی نمیگفت ...خوب بود!
جلوی یکی از پاساژ هانگه داشت وگفت:
_ پیاده شو!
با گذاشتن پام به بیرون ازماشین هجوم داغی هوا به صورتم خورد!!حس میکردم االناس که ذوب
شم!
اهورا کنارم ایستاد ومچ دستمو گرفت
کنارهم راه میرفتیم ومغازه هارو نگاه میکردیم جلوی مغازه ای که کفش های مردونه داشت
ایستاد ...نگاهی به کلشون انداختم وانگشتمو محکم گذاشتم رو شیشه و گفتم:
_ این چه خوشگله!
یه کالج سورمه ای بود که یه مارک استیل گوشه اش کارشده بود...
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اهورا :اون یکی خوشگل تره!
ودستشو گذاشت روی یه کفش قهوه ای اما به دل من ننشست خندم گرفت کال مادوتا توهیچ
زمینه ای باهم تفاهم نداشتیم!
وارد مغازه شدو کد کفشی که مد نظرش بودو به فروشنده گفت تابراش بیاره!
ایــــــــــش خودخواه حیف سلیقه ای که برای توخرج کردم کناری ایستادم و نگاهش کردم
نشست روی صندلی وکفش وپا زد جلوی آینه قدی چند قدم عقب جلو رفت و مثه مدال ژست
گرفت!خودشیفته!
رو به فروشنده که تندتند ازجنس کاراش تعریف میکرد گفت:
_ اون کالج سورمه ای هم برام بیارید!
کفشی هم که من انتخاب کرده بودم و پوشید
انصافاً بهش میومد...
باخنده ی مسخره ای گفت:
_ خوش سلیقه ایا..
_ شک داشتی؟
درحالی که کفش و توپاش نگاه میکرد گفت:
_ نه واال اگه بدسلیقه بودی که منوانتخاب نمیکردی!!
باحرص پوست لبمو جویدم وگفتم:
_ کسی بهت گفته خیلی خودشیفته ای؟
_ کسی به توگفته حرص میخوری شبیه پیشی میشی؟؟
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صورتم ازعصبانیت قرمز شده بود اینم دقیق دست گذاشت رو نقطه ضعف من!
دلم میخواست کفشارو فروکنم توحلقش!
دستم توی جیب مانتوم مشت شد ودندونامو روهم سابیدم!
اهورا ازتوی آینه نگاهی به صورت کبودم کرد وگفت:
_ اآلنم شبیه گوجه فرنگی شدی!
خندیدوهمه ی حواسم رفت پی دندونای ردیف ویکدست سفیدش!
به زور چشم ازش گرفتم ونگاهمو به زمین دوختم..
بعدازاینکه اهورا پول کفشاشو حساب کرد همراه هم ازمغازه رفتیم بیرون!
از پله برقی های توی پاساژ باالرفتیم اهورا گفت:
_ به نظرم کفش قهوه ایه برای مهیاد مناسبه!
باتعجب گفتم :چرا برای مهیاد؟
_ سوغاتی دیگه!
_ آها پس اون یکی چی؟
شونه ای باال انداخت وگفت:
_ خودم!
لبامو تو دهنم جمع کردم اهورا هنوز هم برام گنگ بود!!
بعداز خرید چندتا مانتو و کفش برای من از پاساژ زدیم بیرون خوبی اهورا این بود که دست رو
هرچی که میگذاشتم برام میخرید خیلی حال داد بسی خر کیف گشتیم
به ماشین که رسیدیم اهورا زد روی پیشونیش وگفت:
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_ یادم رفت برای ماهور چیزی بخرم!
_ خب بریم بخریم براش!
_ از خستگی نمیتونم روپاهام وایستم
غرزدم :دوقدم راه رفتیا انقد زود خسته شدی؟ خب فردا بیایم
_ فردا پرواز داریم ...نمیشه تویکی از کفش یامانتو هاتو بدی به ماهور؟
کیسه های خریدمو ب-غ-ل کردم و باتخسی گفتم:
_ نخیر همش برا خودمه ...تازه مگه ماهور سایزش اندازه منه؟
چیزی نگفت وبااخم زل زد بهم تادیدم اوضاع خرابه گفتم:
_ خو دوستشون دارم ..همشون قشنگه!
در عقب ماشین روباز کردوگفت:
_ بذارشون اینجا تابریم برای ماهورهم بخریم
باخوشحالی خندیدم وهمه ی خریدامو گذاشتم روی صندلی وهمراه اهورا دوباره وارد پاساژ دیگه
ای شدیم
_ اوووم میگم اهورا؟
همونطور که مغازه هارو ازنظر میگذروند گفت:
_ هوم؟
_ یه چیزی...
_ چی؟
_ تو دقت کردی موقعیت ویال عادی نیست
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یهو چنان برگشت سمتم که یه قدم باترس رفتم عقب؟
_ چی گفتی؟
_ هـــیــــ ...هـــیـــچـــی
بازوهامو گرفت و تکونم داد:
_ بگو چی گفتی؟
_ هیچی به خدا فقط گفتم موقعیت این ویال که توشیم عادی نیست...
_ چی شده مگه؟ چیزی دیدی؟
_ اووم نه فقط به نظرت اون همه نگهبان وسگ غیر طبیعی نیست؟
_ نه چه چیز غیر طبیعی وجود داره مگه؟ اونها برای امنیت خودمونه!!
مشکوک گفتم :آره اینم حرفیه...
اهوراهم دیگه دنباله ی بحث رو نگرفت ولی من یه موضوعی قلقلکم میداد ونمیتونستم از
نگفتنش بگذرم ...چیزی که دیشب خودم حسش کرده بودم!!
به سلیقه ی اهورا یه کت دامن شیک برای ماهور خریدیم وبرای خوردن شام به یکی از رستوران
های اون حوالی رفتیم...
موقع انتخاب غذاهم کلی اهورا رو حرص دادم و دستش انداختم جالب بود که چیزی هم
نمیگفت ...مثل اینکه امشب حالش خوب بود
_ اهورا؟
_ ها؟
چپ چپ نگاهش کردم میمیره مثل آدم جواب بده ...ولی من باید حرفمو میزدم..
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_ دیشب که افتادم تو اون استخر خالی...
_ خب؟
_ حس کردم یه چیزی هست
تکه ای از کاهو توبشقابش و خورد وگفت:
_ چی؟
_ کف استخر به جای اینکه سیمانی یا بتنی باشه از جنس آهن بود...
_ مهزاد داری اعصابمو بهم میریزی این چیش عجیبه آخه؟ توامشب یه چیزیت هست
_ خب عقل کل میگم کف استخر آهنی بود وقتی افتادم روش صدای توخالی بودنش و شنیدم
بعدم ویال سه تا استخرداره که همشون هم پراز آبه پس چرا این یکی که ازهمه بزرگتره خالیه؟
و کفش از فلز؟ اگه پربشه از آب مطمئناً سریع میپوسه ...اصال ساختنش چه سودی داره؟ وقتی
مساحت زیادی از اون باغ رو گرفته وبال استفاده افتاده!؟ از هرنظر که نگاه کنیم بازهم بودنش و
نوع ساختارش عجیبه!اینطور نیست؟ من امروز بهش دقت کردم استخر جدیدی نیست نگاهش
کنی متوجه میشی که ساختش از قدیم هم همین شکلی بوده یعنی به تازگی این شکلیش
نکردن
اهورا متفکر گفت:
_ چرا وقتی اومدم ازتوی استخر آوردمت بیرون من چیزی حس نکردم؟
_ کل سطحش بارنگ آبی پوشونده شده و وقتی راه میری مشخص نیست خصوصاًتوی شب!
با اومدن گارسون حرفامون نیمه تموم موند!
اهورا :فعال غذاتو بخور تابعد درموردش حرف میزنیم!
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یکم باغذام بازی کردم ولی میلی به خوردنش نداشتم
_ من میرم بیرون توهم کارت تموم شد بیا
_ صبرکن باهم میریم
لباموکج کردموگفتم باشه!
از رستوران که اومدیم بیرون اهورا گفت
_ خب؟
_ خب که خب؟
_ بقیه حرفات؟
_ همینابود دیگه؟
_ فکر میکنی باید دالیل بچگانت رو باورکنم؟
شونه اموباالانداختم وگفتم:
_ میخوای باور نکن!من هرچی دیده بودم وگفتم هرچند از نظر تو بچگانه اس!
هردو درسکوت قدم میزدیم اهورا تو خودش بود ...منم غرق افکارخودم بودم..چرا اهورا حرفامو
باور نمیکرد؟ من مطمئن بودم اون زیر یه خبری هست!
این همه خود رای بودن اهورا عذابم میداد اینکه نظر هیچکس جزخودش مهم نبود دیوونه
کننده بود و اصال تحملش رونداشتم...
اهورا :وایسا همینجا تا ماشین روازپارکینگ دربیارم!
_ باشه...
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روی سکو های سنگی همونجا نشستم وبازوهامو ب-غ-ل کردم نسیم خنکی میوزید و موهامو تو
هوا تاب میداد...
چندتا جوون همسن وسال خوداهورا جلوی دریه بوتیک جمع شده بودن وقهقهه اشون به هوا
بود...
بعضیاشونم زل زده بودن به من ،بدون اینکه به حرکات جلفشون عکس العمل نشون بدم ،با برگ
نخل کوتاهی که قدش تاروی شونه ام بود ور میرفتم...
خوبی این خرید وگشت وگذاراین بود که چندساعت ازدست فکرهای درهمم خالص شدم و
اعصاب درب وداغونم کمی رهاشد ...و ای کاش اهورا همیشه همین طور اخالقش ثابت بمونه و
متغیر نباشه!!
درسته من هیچوقت ازحرفای عاشقونه اش به عرش نرسیدم ..درسته هیچوقت یه کلمه ی
محبت آمیزازکسی که اسم همسرمو یدک میکشید نشنیدم ...اما همین که باحرفای نیش دارش
قلبمو شکسته تراز این نکنه برام کافی بود نیش حرفاش ازصدتاخنجربه قلبم سوزناک تربود که
هیچ نوشدارویی مرهمش نبود!!
باصدای بوق ممتّد ماشین ونورش که به چشمم خورد ازجا پریدم...
یه دست که یه تیکه کاغذتوش بود اولین چیزی بودکه دیدم ...وبعد اهورا که باخشم توی ماشین
نشسته وخیره ی من شده بود!
_ بگیر دیگه!!!
بامنگی نگاهی به پسر روبه روم وکاغذ تودستش کردم ولی خیلی زود پسش زدم وخواستم برم
توماشین که اهورا گازش وگرفت و ازکنارم ردشد رفت!
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باور نمیکردم انقدرپست باشه بابهت به جای خالی ماشینش نگاه کردم واولین قطره اشک
ازچشمم ریخت پائین!!
صدای پسره کنار گوشم ویزویز میکرد
_ آخی قالت گذاشت جوجو؟ نترسیا من هستم!
تو یه حرکت باتمام حرص وعقده های قلنبه شده توگلوم کیفمو کوبیدم تو صورت پسره وداد
کشیدم:
_ خفه شو کثافـــــــت!!!
واز هیاهوی به وجود اومده گریختم...
دستمو گذاشتم رو دهنم وباگریه ازاون همهمه فرارکردم...
کنارمسیرخیابون راه میرفتم وگریه میکردم حتی مسیرم مشخص نبود!!فقط میرفتم تاتوی
سیاهی شب گم شم...
حجم شب سیاه تنم رو مچاله میکرد ازلرز بی پناهی ...قدم به قدم آهسته میرفتم در بزرگ راهی
که هرلحظه امکان داشت طعمه گرگی..هرچند گرگ های دوره گرد شرف داشتن به اهورای
کفتار صفت!!!
صدای ویراژ دادن ماشین هاازکنار گوشم رد میشد وریزش اشک وترسمو دوچندان میکرد!!!
این رفتن اهورا اومدنی نداشت مثل تموم قصه های خیالبافی شده ...این رفتن نامردی بود و
بس!این رفتن حجم شبی بود که قصدشکست دادنم روداشت ...حجم تیغ هایی که خط می
انداخت به دلی که خیلی وقته دل بودن ازیادش رفته بود!!!
هق زده روبه آسمون نالیدم:
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_ خدایا من میترسم ...هستی؟؟؟
رسیدم به کوچه پس کوچه هایی که صدای هق هق خورده نخورده ام توش میپیچید ومخروبه
بود ومنتهی میشد به دریا...
به سمت ساحل دویدم و روی شن هاش زانو زدم وخداروصدا کردم ...تاشاید بشنوه!!!
انقدر زار زدم که سرم افتاد روی شونه ام ودیگه جونی توی تنم نمونده بود!!!
دیگه بدون اشک فقط هق میزدم!!!
صدای پارس سگی باعث شدتوی خودم جمع بشم واز ترس بلرزم!!!
با دیدن سگ سیاهی که روی زمین و بو میکشید وبه سمت من میومد چیزی تاسکته کردنم
نمونده بود میدونستم فرار کنم اوضاع بدتر میشه پس بخاطرهمین همین طور که نشسته بودم
خودمو به سمت عقب کشیدم...
نفسهام لرزون ازسینه ام خارج میشد وسگ بهم نزدیکتر! ...
باگریه گفتم:
_ توروخدا نزدیک نیا ...من میترسم
زوزه ای کشید وهمونجا نشست دستاشو گذاشت زیرسرش و باچشمای براقش زل زد به من...
تاسگه تکون میخورد من شش مترتوجام میپریدم وقتی کامل مطمئن شدم که کاری بهم نداره
سرمو گذاشتم رو زانوهام وآروم سرجام نشستم!!!
_ کاش آدما میومدن ازت معرفتو یادمیگرفتن!
چیزی نگفت فقط خرناس کشید
_ حیف اسم پاکت که میذارن روصفت آدمای کثیف!!!
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بازم چیزی نگفت وتنها عکس العملش بازو بسته کردن چشمش بود
این بار رو به خداگفتم:
_ خدایا میبینی؟ تو که قاضی هستی بین معرفت آدما و یه حیوون پست قضاوت کن!
چشمامو روی هم گذاشتم و خوابیدم ...با وجود این سگ کنارم ترس ازدلم پرزده بود وخیالم
راحت بود بودنش کنارم حس امنیت داشت وبس!
***
با برخورد موج های بلند به پاهام وشلوارم که تازانو خیس شده بود از خواب بیدار شدم...
قدرت تکون خوردن نداشتم وبدنم خشک شده بود!!
به سختی روی پاهام ایستادم و کمرمو صاف کردم صدای ترق تروق استخون هام بلند شد...
با دیدن طلوع خورشید همه چیز رو فراموش کردم وزل زدم به خورشید نارنجی رنگ که طره
های طالئی موهاشو باسخاوت تمام به رخ میکشید!!
همه ی تنم چشم شد برای دیدن این لحظه ی ناب وزیبا...
با برخورد پوزه ی سگ به پاهام چشم از خورشید گرفتم وجلوش زانو زدم
تمام جسارتمو برای نوازش کردن تنش جمع کردم و دستمو روی تن نرمش کشیدم
_ تو دیشب تاصبح نگهبانی منو دادی؟ مرسی دوست با وفا...
تنش و نوزاش میکردم واونم خودشو بیشترلوس میکرد به کاراش خندم گرفته بود...
عقربه ساعتم  5/7رونشون میداد
دستی روی پیشونیم کشیدم خدایا من چه جوری برگردم خونه؟ حتی شماره ی اهوراهم نداشتم
که بهش زنگ بزنم که البته اگه هم داشتم عمرا بهش زنگ نمیزدم...
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چندباردستم رفت روی شماره ی مهیاداما نتونستم بگیرمش نمی خواستم نگران بشه!!!
با صدای لخ لخ راه رفتن کسی سرمو بلند کردم اهورا بود خسته وداغون بالباسهای خاکی وشونه
های افتاده و چشمای سرخ به طرفم میومد!!
تمام نفرتم و توی چشمام ریختم و زل زدم بهش!!
باچشمای خستش نگام کرد ...بغض گلوم روتلخ کرده بود فقط ازخدامیخواستم تانشکنه!
پوزخندی زدم وگفتم:
_ ماشاهلل به غیرتت اهورا خان...
روی هرچی نامرده سفید کردی!!!
مجازات آدمای بیگناه به چه قیمتی هان؟
بااین کارات میخوای چیوثابت کنی؟
اینکه منوبه حال خودم تویه شهرغریب توخیابون ول کردی بزرگیه؟ میخوای بگی هرکاری ازت
سرمیزنه و بزرگی؟ به توهم میگن مرد؟
_ بدکردم میدونم..اما نامردی نه!!!
گر گرفتم از حرفش چه راحت حاشا میکرد
_ هجوم اون همه ترس که به دلم راه دادی اسمش نامردی نیست پس چیه؟ تو ازیه سگ هم
کمتری!
باخشم به سمتم اومدمچ دستم وگرفت وفشار داد
_ بفهم چی از دهنت درمیاد ...حقت بود که ولت کردم به توکه فکرنکنم دیشب بدگذشته باشه
خوب بانگاهت به پسرانخ میدادی
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یخ کردم ازحرفش ...مثه مرده ها زل زدم به دهنش که حرفاش ازش میریخت بیرون وتأثیرش
مستقیم روی قلب شکسته ام بود دردی توی ناحیه قفسه سینه م پیچید ونفس کشیدن رو ازم
سلب کرد...
رنگم پریده بود وقدرت ایستادن روی پاهامونداشتم ...نزدیک بودبیفتم که اهورا بادستش نگهم
داشت ...زمزمه کردم:
_ به اندازه ی تموم بد بودنت ازت متنفرم!
ولم کرد وکالفه واردستشو به موها وگردنش میکشید گفت:
_ راه بیفت
ناچاراً پشت سرش رفتم ولی مهزادنیستم اگه کار دیشبش رو تالفی نکنم...
***
مثل شمرکنارم بااخمای درهم وایساده بود تا در ویال روباز کنن ولی مثل اینکه کسی قصد
نداشت درو ،روی ماباز کنه!
اهورا دوباره زنگ درو به صدا درآورد ...توی آفتاب موندن کالفه اش کرده بود منم کلید حیاط
عقبی توجیبم بود اما چیزی نمیگفتم!
کمی که گذشت خودمم کالفه شدم بدون اینکه به اهورا چیزی بگم راهموکج کردم به سمت
پشت ویال دادزد:
_ نری دوباره گور گم شی!
باعصبانیت دندونامو روی هم فشردم و قدمامو محکم تربرداشتم...
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ازجیب شلوارم کلید روکشیدم بیرون وانداختمش توی قفل تاخواستم دروباز کنم اهورا پشت
گوشم گفت:
_ داری چیکارمیکنی؟
هینی از ترس کشیدم ولی بعدش دوباره بدون اینکه نگاهش کنم خونسرد کارمو انجام دادم ودرو
آروم باز کردم...
باحرص غرید
_ میمردی زودتر بگی کلید داری؟
چپ چپ نگاهش کردم وگفتم:
_ یه چیزیم مثه اینکه بدهکار شدم
خواست جوابمو بده که صدای یه نفرمانع شد
_ دکتر نیست؟
_ نه بجنب!!
اهورا سریع دستشو گذاشت روبینیش وگفت:
_ هیشششش!
بی سرو صداباگام هایی آروم خودشوبه پشت درخت هارسوندمنم هاج و واج همونجا ایستاده
بودم نمیدونستم چیکار کنم...
اهورا اشاره کردبرم پیشش اما من ازجام تکون نخوردم وباسرتقی زل زدم توچشماش!
_ بیا اینجا دیگه!
بی اهمیت بهش خواستم ازکنارش رد شم که راهمو سد کرد!
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محکم شونه هاموگرفت وگفت:
_ زبون نفهمی؟ مگه باتونیستم؟
دستمو گرفت ،کشیدو با خودش برد!
_ ولم کن وحشی!
_ صدات دربیاد خفت میکنم
دهنمو بازکردم تاجیغ بزنم لجبازی کردن باهاش وقتی که حرص میخورد ودوست داشتم
صدام که از حنجره م درنیومده بود دستشو گذاشت روگلوم وفشار داد...
به سرفه افتاده بودم و باچشمایی وق زده نگاهش میکردم ...حس میکردم صورتم کبود شده
وحشت زده دستشو ازروی گلوم برداشت وگفت:
_ چت شد؟
روی زانوخم شدم وچند تاسرفه ی خشک کردم نمیتونستم درست نفس بکشم...
اهورا از کمرم گرفت وب-غ-لم کرد نفس هایی که سعی میکردم منظم باشه با عطرتلخ اهورا
مخلوط شده بود
اشک هایی که ازچشمام راه گرفته بودو بادست پاک کردم وگفتم:
_ داشتی خفم میکردی وحشی بعد میگی چت شد؟
حق به جانب گفت :گفتم صدات دربیاد خفت میکنم!
مشتی تو سینه اش گذاشتم:
_ تویه روانی هستی و امیدی هم به خوب شدنت نیست!
باصدای کوبیده شدن چیزی به زمین به خودمون و موقعیتمون برگشتیم
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_ هی احمق معلومه چیکارمیکنی؟
_ از دستم ول شد...
_ زود باش االن دکتر برمیگرده!
_ خیله خب انقدر دکتر دکتر نکن حاال انگار کی هس!
_ اونقدری هست که تنهایی دودمانتو به بادبده
_ از هرمز که بدتر نیست الکی بزرگش کردی
_ به فکر زن و بچت باش بااین همه سربزرگی سرتو به باد میدی!!
از پشت درخت سرک کشیدم دونفر بودن ازهمونا که همیشه توی حیاط جوالن میدادن!
یکیشون دسته کلید بزرگی روتوی دستش چرخوند وگفت:
_ شعر نگو بریم..
مرد دیگه که وقتی چهرشو دیدم فهمیدم همونی بود که دیروز مچمو گرفت واسمش اسی بود
دست اون یکی رو گرفت واز استخر کشیدش بیرون!
تو کل مکالمه ای که ازاون دوتا شنیدم فهمیدم منظورشون از دکتر اهورا بود!یعنی اهورا انقدر
خطرناکه ،که اون دوتا اینطوری ازش میترسیدن؟
با استیصال زل زدم به صورتش من برای چندمین بار ازته دلم اعتراف کردم که ازاین مرد هزار
رنگ هزار رومیترسم...
اهورا بعدازاینکه ازرفتن اون دونفر مطمئن شد دست منوگرفت وباهم ازپشت درختا به سمت
همون استخر رفتیم ...باترس خودمو جمع کردم
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و دستمو کشیدم تا ولم کنه امانتیجه معکوس دادو محکمتر کمرمو فشار داد ...حالم ازاین همه
نزدیکی داشت بهم میخورد ولی ناچاراً تحمل کردم نفرت و خشم ازاهوا تو خونم میجوشید اینکه
بازهم من متهم به بد بودن شدم منوبه مرز دیوونگی میرسوند!
اهورا تمام حواسش رفته بود به استخر و تاکمر دوال شده بود ومنم همراه خودش کج کرده بود
تا دیدم شل گرفته ازغفلتش استفاده کردم وخودمو کشیدم کنار اهورا آروم از پله های زنگ زده
استخر پائین رفت وگفت:
_ بیا پائین!
_ امر دیگه؟ نمیام خسته م میخوام برم بخوابم
بعدش خمیازه ای کشدار وبلند نمایشی کشیدم
_ زبون آدم حالیت نمیشه نه؟
_ مگه تو آدمی؟
حرصش گرفت اومد جلوی پام و ازپاهام گرفت وبلندم کردوگذاشتم کف استخر
جفتک می انداختم و روهوا دست و پامیزدم
_ صدات دربیاد کشتمت
_ بهت هم میاد قاتل باشی
نکبت هی منو تهدید میکنه
اهورا نگاهی به اطراف انداخت و بادست نقطه به نقطه ی استخر رو چک کرد تارسید به
همونجایی که من اون شب کذایی افتادم...
چند بار بهش ضربه زد کامالً مشخص بود که زیرش خالیه!
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دست به سینه از دور نظاره گر کاراش بودم...
تکه چوبی از زمین برداشت و باکمک اون در فلزی که کف استخر تعبیه شده بود رو باز کرد با
تعجب رفتم کنارش و به داخل اون سیاهچاله نگاه کردم ...عمقش به سه مترمیرسید وتوش
تاریکه تاریک بود...
اهورا نور گوشیشو روشن کرد وبه وسیله ی اون کمی ازفضا روشن شدو تونستم واضح تر ببینم
تنها چیزی که مشخص بود یه نردبون آهنی بود
اهورا :بیا پشت سرم وایسا
باخنگی گفتم :چیکارکنم؟
_ بیا اینجا
و به کنار خودش اشاره کرد باانزجار نزدیکش شدم وپشت سرش قرار گرفتم
اهورا :پاهاتو حلقه کن دور کمرم
_ واسه چی؟
_ زود باش اآلن یکی میاد
کنجکاویم برای رفتن به اون زیرزمین خیلی بیشتراز لجبازی بااهورا بود پس بخاطرهمین کاری
که گفته بود روانجام دادم ومثه عنکبوت ازپشت اویزون اهورا شدم و اون آروم ازسه تاپله ی
آهنی پائین رفت وصدای قیژقیژشون رو درآورد و درم بست
حاال بغیراز نور کم گوشی اهورا هیچ روزنه ای برای دیدن وجود نداشت
اونجا چیزی شبیه انبار بود ...کارتن وبسته های بزرگ که کلشون با چسب کاور شده بودن
تاسقف چیده شده بود
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نفسهام ازهیجان تند شده بود وچشمام درشت...
آب دهنمو با سرو صدا قورت دادم و از اهورا جدا شدم...
چراغ چشمک زن قرمز رنگی گوشه ترین نقطه ی انبار کارشده بود
_ نور گوشیتو خاموش کن اینجا دوربین مخفی هست
اهورا :ازکجا میدونی؟
با حرکت چشم وابروم پشت سرشو نشون دادم
اهورا :اون دوربین نیست...
_ پس چیه؟
_ یه دستگاه برای کنترل دما...
دستی روی یکی از بسته ها کشیدم دستم پراز نمک شد
_ انبار نمکه؟
_ نه مثه اینکه بسته هارو انداختن تودریا حاالکه خشک شده شوره زده!
یکی ازبسته هاکه ازبقیه کوچیکتر بود روباز کرد همشون بسته وقوطی های قرص بود اما
نمیدونم قرص چی؟
_ اینا چی ان؟
بدون اینکه نگام کنه گفت:
_ قرص
_ خودم دیدم منظورم اینه که چه قرصی ان؟
*اهورا*
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حجم زیادی از قرص و دارو
تواین انبار احتکار شده بود
 ...مهزاد باسواالش رو اعصابم بود
به روش غریدم:
_ میشه یه دیقه اون دهنتو ببندی؟
قیافه اش به وضوح جمع شد و
باحالت قهر روشو کرد اونور...
بسته ای که من بازکردم
تعدادی قرص الغری و افزایش توان ج-ن -سی بود که ازدرصد زیادی شیشه ساخته شده بود...
ولی اون چیزی که من میخواستم این نبود..دنبال چیز دیگه ای میگشتم و پیدا کردنش تواین
انبار و فرصت کم ممکن نبود!
نگاهم رفت به مهزاد موهاشو باز کرده بود و به کمک دندونه های تیز گیره ی موش چسب یکی
از کارتن هاروباز کرد!
_ کی به توگفته همچین غلطی روبکنی؟
باچشمای درشتش که تواون تاریکی بی شباهت به گربه نبود زل زد بهم وگفت :
_ میشه یه دیقه اون دهنتو ببندی؟
موهایی که دورش پریشون شده بود و تودستام گرفتم وکشیدم
باحس فرو رفتن دندوناش توی گوشت بازوم ولش کردم
_ وحشی!
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_ مهزاد میزنمت صدای سگ بدیا
_ منم وایمیستم نگات میکنم
چپ چپ نگاهم کرد وادامه کارشو ازسر گرفت دریکی از جعبه هارو باز کرد بادیدن چیزی که
توی دستش بود به سمتش رفتم و سرنگ هارو ازدستش گرفتم
مهزاد :چرا همچین میکنی؟
نگاهی روی بارکد بسته هاکردم ...فیلگراستیم دارویی کمیاب برای بیماری های صعب العالج...
چیزی که قاچاقش جون هزاران نفر رو به خطر انداخته بود و حاالاینجا ،جاخوش کرده بود!!!
با اومدن صدای در همه رو توی کارتن ریختم دست مهزادو گرفتم و باهم به سمت گوشه ی
انبار دویدیم!
نفسهاش میلرزید
_ میترسی؟
صادقانه گفت:
_ از تو آره!
فشاری که به دستش دادم از روی عصبانیت نبود از حرص ترسی که ناخواسته به دلش القا کرده
بودم ،بود
باترس تو خودش مچاله شد ...انگار ازاینکه بزنمش واهمه داشت!!!
چیزی نگفتم و پشت کارتن ها پنهان شدیم
صدای بحث چند نفر میومد
_ نمیدونم از دیشب غیبشون زده
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_ یه زنگ به موبایل دکتر بزن ببین کجان
صدای هین مهزاد بلند شد پچ پچ وار گفت:
_ تورو خدا زود گوشیتو خاموش کن
_ خاموشه نگران نباش
_ میگه خاموشه!
_ نکنه اتفاقی افتاده واسشون؟
_ نمیدونم یاال بجنب تا نیستش برو جنسارو بیار انبار پشتی تفکیکشون کنیم

*مهزاد*
صدای ترق تروق اون دوتا که بازحمت کارتن هارو به بیرون ازاستخر میبردن میومد
تودلم دعا میکردم که نزدیک ما نشن!..
حتی از نفس کشیدن هم میترسیدم فکرمیکردم صدای قلبم رو که چه باهیجان میکوبید رو اونا
هم میشنون!
بعدنیم ساعت رفتن ،نفسمو باصدا از سینه م خارج کردم!
چشمام دیگه به تاریکی عادت کرده بود و میتونستم همه جارو تشخیص بدم
انقدر استرس داشتم که متوجه نشده بودم با اهورا تو چه موقعیتی هستم
اهورا سرشو نزدیک قفسه سینه م کرد وگفت:
_ چه تند میزنه!
شک زده از حرکتش ازش فاصله گرفتم وگفتم:
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_ کارش فقط پمپاژ خونِ!
بامسخرگی گفت_ ااا من فکر کردم واسه شخص خاصی انقد محکم میکوبه!!!
_ آره واسه هرکسی غیر از توووو!
پوزخند زد و چیزی نگفت دوباره رفت تو جلد قطبیش ...خدایا هرثانیه هر لحظه که میگذره
بیشترازقبل ازش متنفر میشم این همه حجم نفرت وکینه ازیه نفر تو قلبم زیاد نیست؟
خدایا اون لوح پاکی که تو وجودم گذاشتی داره تیره وتار میشه!
غبار غم و نفرت شیشه ی دلمو کدر کرده خودت یه راهی پیش روم بذار!!!
آب دهنمو باسروصدا قورت دادم فشارم افتاده بود ونمیتونستم روی پاهام بایستم...
انگار تموم تنم ازداخل میلرزید وچشمام سیاهی میرفت!هوای خفه ی زیرزمین هم حال بدمو
دوچندان کرده بود!
نالیدم_ حالم بده ،بریم!
زیرچشمی نگاهی به حال نذارم کرد و گفت:
_ نمیشه باید صبر کرد هنوز از اون بیرون صدامیاد!
تکیه زدم به یکی از کارتن ها وبازوهامو توب-غ-ل گرفتم...
از گرسنگی وضعف داشتم از حال میرفتم این وسط ترس واضرابی هم که داشتم بی تاثیر نبود!
اهورا باخودکاری که تو جیبش بود بین انبار راه میرفت و چیزهایی کف دستش مینوشت!
چشمام در حال بسته شدن بود که حس کردم رو هوام...
اهورا ب-غ-لم کرده بود ...فرصت طلب!
از البالی بسته ها به طرف نردبون ودریچه آهنی میدوید
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از زانوش برای نگه داشتنم کمک گرفته بود وبایه دست تالش میکرد در وباز کنه...
کمی خودمو جمع وجور کردم تا تعادل داشته باشه درکه باز شد باهجوم نور به صورتم چشمامو
جمع کردم اهورا سرکی به بیرون کشید و اول منو گذاشت باال
بعدم خودش اومد ...کمی سرگیجه داشتم اما بازهم خودمو حفظ کردم و به دنبالش به سمت پله
ها رفتم!
اهورا :کلید کو؟
باتعجب اطراف واز نظر گذروندم وگفتم:
_ نمیدونم فکر کنم گمش کردم
غرید
_ دختره ی بی حواس!عرضه ی یه کلید نگه داشتن و نداری؟
نگاهی از سر بیزاری بهش انداختم چقدر ازش بدم میومد! فقط خدا میدونست...
***
نگاهی به نیم رخ اهورا که توی آفتاب قرمز شده بود کردم باعصبانیت دندوناشو روی هم
میسائید ومنتظر بود که درو باز کنن ...باکلی زحمت خودمونو ازدر پشتی به در اصلی ویال
رسوندیم حاالهم دروباز نمیکردن!
اهورا خواست قالب بگیره واز دیوار بره باال که دربازشد ...اهورا عربده کشید
_ همتون مُردین؟ چرا هیچکس درو بازنمیکنه؟
_ بـــــ بـبــخشــیـد آقا ...سیروس و بابک رفتن مرخصی منو اسی هم تو باغ بودیم نشنیدیم
_ بی خاصیتا ...این بود آدمایی که هرمز تعریف میکرد آرره؟
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درحالی که به ویال میرفتم خطاب به اهورا گفتم :کی پرواز داریم؟
_ امروز نمیریم کار دارم!!
بیخیال شونه ای باالانداختم برام مهم نبود که کی میریم هرکجاکه اهورا بودباجهنم فرقی
نداشت!حاال چه اینجا بودم چه تهران!
لبخندی به فاطمه که دم در ایستاده بود زدمو به سمتش رفتم
_ کجا بودین خانم جان نگران شدیم!
_ بیرون!
کوتاه ومختصر ...چه لزومی داشت که من به این جواب پس بدم؟
_ گشنمه!
دستشو پشت کمرم گذاشت وبه داخل هدایتم کرد:
_ بریم عزیزم صبحونه بدم بخوری!
توآشپزخونه پشت میز نشستم فاطمه خانم تندتند از یخچال وسائل و روی میز میچید
_ نون تازه هم هست اآلن براتون میارم
سرمو تکون دادم وانگشتمو زدم توی ظرف عسل و خوردمش!
هیچ لذتی باالتر از ناخنک زدن اینجوری نبود!
در عرض نیم ساعت کل میز توسط من درو شد!
حسابی که تقویت شدم دست از خوردن برداشتم!
بعداز صبحونه سرفرصت تمام لباسهامو توی چمدون چیدم باالخره امروز یافردا اینجارو ترک
میکردیم!سخت مشغول جابه جایی وسائل و سوغاتی ها بودم که در زدن
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_ بفرمائید
در باز شد و جثه ی درشت فاطمه خانم بین در نمایان شد لبخندکمرنگی زدم و گفتم :
_ چیزی میخواین؟
_ خانم جان موبایل اقای دکتر توی سالن جا مونده بود چند بار زنگ خورد اما قطع شد آوردم
خدمتتون شاید باز زنگ بزنه!
باتعجب گفتم :چرا من؟ خب بدش به خودش!
_ رد شو جُستم امانبودن!
_ ردشو جُستی؟ یعنی چی؟؟
باهول گفت :یــ یـــعـنی..دنبالشون گشتم ولی ایشون رفته بودن
دستمو سمتش دراز کردم و گفتم:
_ خیله خب..بدش به من ...نفهمیدی کجا رفت؟
_ نه واال
گوشیو ازدستش گرفتم وپرتش کردم رو تخت به فاطمه اشاره کردم بره بیرون...
باصدای بلندزنگش دست ازبسته بندی سوغاتی هایی که خریده بودیم برداشتم
اسم نازی روی صفحه خودنمایی میکرد
اول نخواستم جواب بدم اما کنجکاوی بیش از حد باعث شد دستم بره رو دکمه وتماس وصل
شه!
صدای پر ناز و عشوه ی دختری تو گوشم پیچید وباعث شد پوزخندی رولبم جا خوش کنه
_ اهورا جووون؟ چرا جواب نمیدی عزیزم نمیگی نازی نگران میشه؟
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فکم از این همه نازی که توصداش بود باز موند
لحن لوندش به قدری دلنشین بود که حتی منی که دختر بودم محو صداش شدم!
_ عزیزم نمیخوای یه چیزی بگی؟
به خودم اومدم گوشی رو توی دستای عرق کرده م جابه جاکردم وگفتم:
_ اهورا نیستش اومد میگم تماس بگیره!
خشن گفت:
_ توهمون دختره ای؟
صداش صدوهشتاد درجه نسبت به قبل تغییر کرد غیرقابل باور بودنمیدونستم جوابشو چی بدم
دوباره گفت:
_ کری؟ میگم توهمون دختره ای که اهورامو ازم گرفت؟
آب دهنمو قورت دادم وگفتم:
_ اهورات ارزونی خودت بیتربیت کر خودتی و هفت جدو آبادت!
باحرص تماس رو قطع کردم لیاقت اهورا همون آکله های خیابونی بود ازبودن اینجور دخترها
کنارش نه تنها ناراحت نشدم بلکه خوشحالم شدم که سرش باهمونا گرمه و کاری به من نداره
به اتفاقاتی که این چند مدت افتاده بود فکرکردم!
به اون انبار مشکوک ته باغ و حجم داروهای مختلف!درسته ازاسم ونوعشون سردرنمیاوردم اما
کامالً مشخص بود که داروهای خاص و مهمی هستن!!
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از پنجره به ته باغ خیره شدم برعکس این چد روز اخیر رفت و آمد اهالی ویال به اون قسمت
زیاد شده بود ...هنوز هم این خونه برام یه مسئله سه مجهولی بود ...درست مثل آدماش..نفسمو
عمیق دادم بیرون و پرده رو انداختم وروی تخت دراز کشیدم ومشغول ور رفتن با گوشیم شدم!

****
_ آماده ای؟
چمدونم رو کشیدم و درحالی که سعی داشتم با دست دیگه م شالمو روی سرم نگه دارم جواب
اهورا رو با کج خلقی دادم:
_ دارم میام دیگه!
از اتاق رفتم بیرون اهورا بی حرف چمدونم رو گرفت و جلوتر ازمن رفت پائین!
با فاطمه خانم تندتند خداحافظی کردم اونم برای هردومون آرزوی خوشبختی کرد و درگوشم
گفت:
_ این چند روز ،متوجه سردی بین تو و شوهرت شدم!مادرانه میگم عزیزم ...تو زنی با لطافت
زنونه ات میتونی کدورت هارو از بین ببری!!مردها ممکنه از زنهای لجباز خوششون بیاد اما هیچ
وقت حاضر نیستن کنارخودشون تحملشون کنن!به خدا میسپارمت!!!
لبخند تلخی به فاطمه زدم و ازش جدا شدم!!!
کی از درد دل من خبر داشت؟
کی میدونست این مرد به اصطالح شوهر منو توی شب توی یه شهر غریب به حال خودم رها
کرد؟
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اهورا و زخم زبوناش ،اخالق سردش ،رفتار های بد و زننده اش جوابگوی تمام سوالهایی بود که
پشت سر هم توی مغزم دیوار میشدن ومنو از من جدا میکردن!
نگاهمو ازساختمون سفید ویالکندم واز راه سنگ فرش شده به سمت ماشینی رفتم که رانندش
با دستمال چرکی به جون شیشه های دودی رنگش افتاده بود و پاکشون میکرد!
کنار اهورا روی صندلی عقب نشستم وماشین حرکت کرد!!!
ذهنم از هیچ خالی تر بود!
نگاهی به انگشت های کشیده ی اهورا کردم سرش توگوشی بود و تند تند چیزهایی مینوشت
ولبخند میزد!
رومو ازش گرفتم ...باید هرچه سریعتر برای این زندگی لنگ در هوا فکری میکردم!
***
چمدونم رو پرت کردم گوشه اتاق ودرحالی که تندتند دکمه های مانتومو باز میکردم روبه روی
کولر دراز کشیدم وبالذت بالش یخ کردموب-غ-ل کردم...
صدای اهورا خط کشید رو اعصابم
_ مهزاد ...تلفون!
دستمو دراز کردمو گوشی که تواتاق بودو ازباال سرم برداشتم
_ بله؟
_ سالم عزیزم
باشنیدن صدای مامان سیخ توجام نشستم چقدر دلتنگش بودم!ولی درعین حال سرد سالم
کردم
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_ خوبی؟
_ خوب؟ چی هست؟
_ عذابم نده مهزاد ...من مادرتم به چه گناهی مجازاتم میکنی؟
سکوت کردم دوهفته ای میشد ندیدمش ودلم براش پر میزد اما دست خودم نبود تلخ شده بودم
من نمیتونستم به این زودی ببخشمشون!
_ حرف بزن عزیزدل مادر بذار صداتو بشنوم!
_ چیزی ندارم بگم!
_ خوش گذشت؟
_ نه!
بانگرانی گفت  :چرا؟ چیزی شده؟
_ نه!
_ بااهورا حرفت شده؟
_ نه!
_ چرا اینجوری جوابمو میدی؟ مهزاد دخترم میدونم درحقت بد کردیم اما تو منو ببخش نذار
عذاب بکشم!
_ من از تو کینه ای ندارم مامان!
یهو زد زیرگریه وبریده بریده گفت:
_ دلم برا مامان گفتنت تنگ شده بود
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خواستم بگم بابا کجاست اما نتونستم چی میخواستم بشنوم؟ اینکه باز هم با غرور روی حرفش
مونده و ذره ای هم پشیمون نیست؟ چیزی جزاین ازبابای غد و یکدنده بر نمیومد!
_ خسته ام مامان سرم درد میکنه
_ برو استراحت کن عزیزم مزاحمت نمیشم!
_ خدافظ
گوشی رو قطع کردم و بااعصابی درهم دوباره دراز کشیدم وزل زدم به سقف!
صدای قیژ لوالی در اومد و اهورا توی چهارچوب نمایان شد!
نگاهش نکردم فقط تودلم بهش فحش دادم که چرا مثه گاو میاد تو!
میدونستم حرف بزنم خودم سکه یه پول میشم این روزها تنها دفاع من از خودم سکوت بود
همون قفل محکمی که به دهنم کوبیده شده بود و بازهم من محکوم میشدم به این سکوت تلخ
وعذاب آور!
اهورا :چرا جواب مادرتو اونجوری دادی؟
عوضی ازاون ور باتلفن منوچک کرده!
روی تخت غلت زدم و گفتم:
_ دلم خواست!
_ هرچقدر هم بد باشه بازهم مادرته!
_ نصیحت نکن که اصال به گروه خونیت نمیاد!
_ نصیحت نکردم فقط میخوام بگم قدرشو بدون تا وقتی هست!.
پوزخندی زدم و زیرلب گفتم:
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_ اا از این حرفام بلدی؟
انگار نشنید چون بدون اینکه چیزی بگه در و بست و رفت بیرون!
چشمام رو بستم اگه اجبار پدر و مادرم نبود من اآلن تورو کنار خودم تحمل نمیکردم!تمام
معضل زندگی من تویی!!
تاشب توی اتاق استراحت کردم و دوش گرفتم ساعت هشت بود که ازاتاق بیرون رفتم!
توی آشپزخونه برای جلوگیری از هرگونه مرگ باگرسنگی کمی سوسیس بندری تند درست
کردم و خوردم
اهورا با شلوارک و نیم تنه ل-خ-ت روی کاناپه ولو شد چپ چپ نگاهش کردم
پررو خجالتم نمیکشه! با اون هیکل بیشعورش!
نگاهم واز روش برداشتم خواستم برم تواتاق که صداش متوقفم کرد
_ وایسا
همزمان صدای آیفون بلند شد!
اهورا رفت درو باز کنه منم از فرصت استفاده کردم و پریدم تو اتاق!
تحمل روبه رویی باهاشو نداشتم!
اون فقط بلد بود تحقیر کنه و زخم بزنه!
صدای دادش درومد:
_ کجا رفتییی؟
زیرلب فحشی نثارش کردم و رفتم بیرون!
_ چیکارم داری؟
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صداش ازتو آشپزخونه اومد
_ بیا اینجا!
پشت میز نشسته بود و تاکمر دوال شده بود تو ظرف غذاش!
مثل اینکه وقتی زنگ زدن غذاشو آورده بودن!
تکیه دادم به کابینت ودست به سینه نگاهش کردم ...لیوان نوشابه رو سرکشید ودستای چربشو
باشلوارکش پاک کرد!
چشمامو تو حدقه چرخوندم واین پا و اون پا کردم!خیر ...مثه اینکه قصد نداشت حرفی بزنه!!
دستمو بردم توی موهام و پوفی کشیدم!
از روی صندلی بلند شد و رفت تو حال پامو کوبیدم روزمین ودنبالش رفتم!
ازاین که غرورمو به بازی گرفته بود عصبانی شدم:
_ میگی یا برم؟
کانال تلوزیون رو باالپائین کردو گفت:
_ نمیخوام ازاتفاقایی که تو کیش افتاد کسی بو ببره خصوصاً مهیاد!
_ هه منم قصه بی غیرتی تورو واسه کسی خصوصاَ مهیاد تعریف نمیکنم ...دلم نمیخواد
ناراحتش کنم میفهمی که!!
قیافه سردش خشن شد:
_ یکبار دیگه انگ بی غیرتی بهم بزنی زندت نمیذارم!
ازجام بلند شدم و تنها جوابم بهش پوزخند تلخی بود که رولبام نقش بست!
در اتاق رو بهم کوبیدم و بغضی که ته گلوم رو تلخ کرده بود و قورت دادم!
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این بغض های تلنبار شده آخر تبدیل به یه توده سرطانی میشن و جونمو میگیرن!
***
چند روزی از سفرمون به کیش گذشته بود ...سوغاتی هایی که خریده بودیم و اهورا خودش
تنهایی به خونمون رفت وتقدیم ساحت مقدس بابا کرد!هه ...حتی ازمن نخواست همراهش برم
که هرچند منم مشتاق رفتن نبودم!!! بعد از اون هم مامان دعوتمون کرده بود هم آسا جون که
دعوت هردوشون رو ردکردیم!
حوصله ی مهمونی و این بازی های مسخره رو نداشتم ...اهورا هم از خدا خواسته منو سپر بالی
خودش کرده بود و میگفت مهزاد اینجور مهمونی هارو دوست نداره ...ولی همچنان هردومون
سرد بودیم و به دیگری توجهی نداشتیم ...بعضی وقتا ازشدت تنهایی باخودم جلوی آینه حرف
میزدم که حرف زدن یادم نره!!
جلوی آینه نشسته بودم وبه صورت بی روحم زل زده بودم ...موهای پریشونم دورم و گرفته بود
وهرکدوم به یه طرف متمایل شده بود!!!دستامو جلوی صورتم گرفتم ...میلرزید
لرزش عصبی دستام ،عصبی ترم کرد مشتشون کردم وچشمام وبستم...
من ذره ذره تواین خونه روبه نابودی بودم وکسی نبود که درک کنه!
بی محبتی های بابا وبی مسئولیتی های مامان حتی مهیاد وکم محلی های اهورا که منو یه
موجود اضافی منفور کنار خودش حس میکرد عقده ی دلم شده بود!
حس یه آدمی رو داشتم که وجودش برای هیچکس مهم نیست و بود و نبودش فرقی نداره!
یه قطره اشک از گوشه چشمم چکید!
دلم برای تنها بودنم سوخت!
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متنفر شدم ازاین زندگی...
متنفر شدم ازاین حس تنهایی که مدام باهامه
متنفر شدم از همه ی کسایی که تو زندگیم بودن وهیچ نقشی نداشتن!
متنفر شدم از خودم ...که ای کاش هیچ وقت منی وجود نداشت تا زجر نکشه!
تا از بی توجهی افراد جگرش تکه تکه نشه و نسوزه تا از زندگی دلسرد و دلمرده نشه!
خدایا من از توام تنها ترم میبینی؟
توکه درک میکنی تنهایی یعنی چی هان؟
دستم رفت سمت مانتوم تندتند پوشیدمش و دکمه هاشو یکی درمیون بستم ...شال چروکی
ازبین لباسام بیرون کشیدم وسرم کردم
تحمل این قفس ونداشتم
باید میرفتم تا آروم شم ...تاآرامش همیشگی مهمون قلبم شه!!!
از اتاق زدم بیرون دستمو برای بازکردن در دراز کردم قبل از اینکه من درو بازکنم از اون ور
اهورا بازش کرد
بادیدن یه دختر لوند وخوشگل کنارش سرجام خشک شدم!
چشمای اشکیم یخ بست وتنم به مهمونی لرز رفت ...دستم رو تکیه گاه کردم تا نیفتم ...باتته
پته سالم کردم ...لعنت بهت مهزاد کجا رفت اعتماد به نفست؟؟
حتی خودمم نمیدونستم چرا این همه دست وپامو گم کردم!
اهورا تای ابروشو برد باال وگفت:
_ جایی میرفتی؟
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_ نه ...آره ...چرا...
_ داره شب میشه ...زود برگرد!
این یعنی برو ...اگه هروقت دیگه ای بود هزار بار سوال پیچم میکرد حاال با بودن اون دختر
کنارش فقط یک چیز به ذهنم میرسید...
بغضم و قورت دادم دستای یخ زدم روتوی هم پیچوندم
یه نگاه به دختره که اول نیشش تا ناکجا باز بود و حاال بادیدن من حسابی اخماش توهم بود
کردم!
پوزخندی رولبام جا خوش کرد
همین طور که ازکنار اهورا میرفتم گفتم:
_ تو به فکرخودت باش آقای غیرتمند!
مچ دستمو سریع گرفت بایه حالت خاصی گفت :نشنیدم؟
_ گفتی بی غیرت نیستی دیگه نه؟
چیزی نگفت فقط عمیق نگاهم کرد دستمو باحرص از بین انگشتای محکمش کشیدم بیرون
وگفتم:
_ پس به مهمونت بِرس!میرم که مزاحم خلوتت نباشم...
اشک پشت پلکم جمع شده بود اما نمیریخت
این همه سرد بودنم عذابم میداد...
بی هیچ حرفی ازکنار اون دوتاگذشتم ...ازخونه زدم بیرون دم دمای غروب بود و هوا کم کم روبه
تاریکی میرفت اما ماه توی آسمون نقاشی شده بود و معلوم بود...
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کنار خیابون قدم میزدم ونمیدونستم مقصد کجاست...
اهورا چقدر وقیح بود که باوجود من دوست دخترشو آورده بود خونه...
این کارش خیلی معنی ها داشت وبارز ترینش بی ارزش کردن من بود
بغض کردم ...گریه کردم ...هزاربار درون خودم شکستم ...تحقیر شدم ...راه رفتم وهمه ی بغض
هامو به آسمون سپردم فقط خدابخیر کنه باران امشب رو...
انقدر راه رفتم که حس میکردم جونی توی پاهام نیست!
روی صندلی های ایستگاه اتوبوس نشستم وخیره شدم به خط های ممتد وسفید...
دیگه نه خبری از بغض بود نه اشک وگریه و نه درد قلب...
حاال دیگه قلبم با واقعیت کنار اومد همه ی غصه هارو پس زد و تبدیلشون کرد به یه سلول
خاکستری گوشه های مغزم!
باصدای دلخراش گریه کودکی ازفکر بیرون اومدم ...کمی اطراف ونگاه کردم کسی غیراز من توی
ایستگاه نبود!
جیغ های اون بچه با صدای ویراژ ماشین ها یکی میشد و اون هردفعه بدتر ازقبل بلندتر جیغ
میکشید
ازجام بلند شدم ودنباله روی صدا رفتم...
اون نزدیکی یه پارک کوچیک بود که توی اون موقع شب پرنده توش پرنمیزد...
ازبین شمشادهای بلند توی پارک باالخره پیداش کردم بازوی الغر و لرزونش رو گرفتم و
کشیدمش بیرون واین کارمن مصادف شد با جیغ بنفشی که از گلوش خارج شد ...یه دختر پنج
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شش ساله با موهای فر مشکی ،با تعجب به بدن ل-ختش نگاه کردم غیراز یه تاپ بندی چیزی
تنش نبود!
دور تا دور لبش کاکائویی بود واشکای درشت از مژه های فرش میریخت پائین...
جثه ی ریزشو توب-غ-لم گرفتم ودر گوشش گفتم:
_ عزییییزززمممم ...هیشش آرووم بااشش
اما اون شدت بی تابیش بیشتر میشد ومثل اسفند روآتیش باال پائین میپرید
نمیدونستم چیکار کنم کسی هم نبود که ازش کمک بخوام!
ناگهان لرزید و افتاد تو ب-غ-لم از بین پاهاش خون راه گرفت واز هوش رفت...
قلبم به شدت میکوبید ...سرم از هجوم فکرها گیج میرفت!
ب-غ-لش کردم و به سمت خیابون اصلی دویدم تمام مانتوم کثیف شده بود!
تنها دلخوشیم تن گرمش و نبض ضعیف پوستش زیر دستم بود!
باگرفتن تاکسی خودمو به بیمارستان رسوندم و به بخش اورژانس رفتم...
حتی منتظر نشدم که برانکارد بیارن پرستار بادیدن رنگ و روی زرد من سریع بچه رو از ب-غ-
لم گرفت و با دیدنش گفت:
_ این چه وضعیه؟
درحالی که نفس نفس میزدم گفتم:
_ نمیدونم ...چشه ...از تو پارک پیداش کردم
اون بی توجه به بال بال زدنای من داد زد:
_ خانوم کریـــــــــــــمی؟؟؟ به دکتر بگو بـــــــــیاااد سریع...
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پرستار بچه رو ،روی تخت خوابوند وپرده های آبی رنگ که به وسیله اونها بخش اورژانس به
چند قسمت تقسیم شده بود رو کشید...
به دیوار تکیه دادم وسُر خوردم تنم ازبچگی وقتایی که میترسیدم لرز میگرفت وفشارم میفتاد...
دکتر اومد و بعد از معاینه و تزریق چندنوع سرم و دارو وضعیتشو عادی نگه داشت
همین طور که تکیه داده بودم به دیوار به رفت و آمدای پرستارهانگاه میکردم!!!
دکتر همراه همون پرستار اولیه به طرف من میومدن سعی کردم روی پاهام بایستم
پرستار بادیدنم گفت:
_ دکتر ،ایشون اون دختر رو به بیمارستان رسوندن!
سالم کردم که گفت:
_ شما چه نسبتی باهاش دارید؟
_ هیچی ...من گفتم اونو توی پارک پیدا کردم!
_ یعنی شما حتی بستگانشم نمیشناسید؟
_ نه آقای دکتر!میشه بگید اون بچه چشه؟ وقتی دیدمش انقدر جیغ زد وگریه کردتاازحال رفت
بعدم من سریع رسوندمش بیمارستان...
عینکشو روی بینیش جابه جا کرد و گفت:
_ بیاین اتاقم
دنبالش از راهروی طوالنی بیمارستان به سمت اتاقش رفتم پرسیدم:
_ آقای دکتر حالش چطوره؟
دراتاقی روباز کرد وگفت :بفرمائید میگم خدمتتون!
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روی صندلی نرم اتاقش نشستم وپامو به حالت عصبی تکون دادم ...ازفکرایی که به مغزم هجوم
میاورد درحال مرگ بودم دکترلیوان آبی برام ریخت و گرفت جلوم ...بی تشکر الجرعه آب-و-
سرکشیدم وگفتم:
_ میشه بگید چی شده؟
_ شما اونو از کجا میشناسید؟
عصبی بلندشدم ایستادم روبه روش وگفتم :آقای محترم هزاربارگفتم نمیشناسمش میشه اینو تو
مغزت فروکنی که راه به راه ازمن نپرسی؟ من اون بچه رو توپارک پیدا کردم
_ خیلی خب چرا عصبانی میشید؟ آروم باشید لطفا...
توپیدم بهش انگارمیخواستم تمام عقده هاموسراین بدبخت خالی کنم!_ چه جوری آروم باشم؟
جوری حرف میزنی انگار داری ازمن بازجویی میکنی ،من که اینجام هیچ نسبتی بااون دخترکه
هیچ فرقی االن بایه مرده نداره ،ندارم...
_ بنشینید من توضیح میدم خدمتتون!
نشستم روبه روش وباچشمای خون بارم خیره شدم بهش...
دکتر_ من حرفای شماروقبول دارم امادراین مورد نمیتونم خودم تنهاتصمیم بگیرم ماباید به
پلیس گزارش بدیم...
باچشمای گردشده نگاهش کردم ودادزدم:
_ چی میگی براخودت پای پلیس وچراوسط میکشی؟ اینکه جون یه نفرونجات دادم جرمه؟
عجب گرفتاری شدما اومدم ثواب کنم کباب شدم!
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_ خانم شما چرا سریع ازکوره درمیری؟ به اون دختربچه ت-ج-ا-وز شده ماباید گزارش کنیم
الاقل خانوادش پیدابشن!
کلمه ی ت-ج-ا-وز توی سرم میکوبید ...صدام خودبه خود قطع شد وبابهت خیره شدم به دکتر!
خدای من ...چرا آدمابویی از انسانیت نبردن؟ آخه چطور تونستن بایه بچه همچین کاریوبکنن؟
قلبم تو سینه ام به شدت میزدیه دفعه بخاطر مظلومیت اون دختر دل وبغضم باهم شکست و
اشک از چشمام سرازیرشد...
الهی بمیرم چه رنجی روتحمل کرده ...روح اون بچه نابود شده بود ...یکم که اروم شدم گفتم:
_ میشه یه تلفن بزنم؟
دکتر :بله بفرمائید!
تندتند شماره ی احسان روگرفتم ودعامیکردم که اشتباه نزده باشم
_ الو؟
_ سالم احسان
_ شما؟
باحرص گفتم :مهزادم!
_ عه جغجغه تویی؟ این شماره خونته؟ بی معرفت چه عجب تو یه زنگ به من زدی ...ازوقتی
شوهر کردی نامرد شدی..
دادزدم:
_ احسان یه دیقه اون فکتو میبندی؟
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خودم ازصدام تعجب کردم تاحاالهیچ وقت اینجوری بااحسان حرف نزده بیچاره تااینو گفتم در
دم ساکت شدوصداش درنیومد
_ ببخشید داد زدم احسان من بیمارستانم میشه بیای؟
بانگرانی گفت :چی؟ چی شده؟ مهزاد حالت خوبه؟ اهورا کجاست؟
_ من خوبم به خدا چیزیم نیست...
_ کدوم بیمارستان؟
_ بیمارستان ( ) ...فقط احسان؟
درحالی که نفس نفس میزد انگار داشت میدوید گفت:
_ جانم؟
_ خواهش میکنم به مهیاد چیزی نگو...
چندلحظه مکث کرد انگار دودل بود جواب بده ادامه دادم :لطفاً
_ باشه ...من االن خودمو میرسونم تو مواظب خودت باش
_ باشه منتظرم
گوشی روقطع کردم و روبه دکترگفتم:
_ االن توچه وضعیتیه؟
_ متاسفانه فشار زیادی روتحمل کرده همچنین درد زیادی رو ...بچه هایی که بهشون ت-ج-اوز
میشه به دلیل نارس بودن دستگاه تناسلی بهشون آسیب زیادو جدی وارد میشه که خب اون
بامراقبت ودرمان التیام پیدامیکنه آسیب جدی به روان اینجور بچه هاوارد میشه!
_ اآلن بیهوشه؟
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_ آره بخاطراینکه دردنکشه بهش مسکن تزریق کردیم...
نگاهی به مانتوم که کثیف وخونی شده بود کردم انقدر حواسم پرت بود که متوجه نشده بودم
حالم ازاین وضعیت داشت بهم میخورد خیلی جلوی خودمو گرفتم تا عق نزنم!
نیم ساعت بعد احسان درحالی که به سمت بخش میدوید از راهروی بیمارستان پیداش شد
به سمتش رفتم بانگرانی که کامال توصداش مشهود بود گفت :یاامام زمان مهزاد چی شده چرا
لباسات خونیه؟ تصادف کردی؟
_ نه ...نه احسان من خوبم چیزیم نیست بذار توضیح بدم
تمام جریان رو برای احسان البته باسانسور بازگو کردم گفت:
_ من باید یه مشت ومال اساسی به اهورا بدم!
هینی کشیدم و دستمو جلوی دهنم گذاشتم من چیزی درمورد اهورا ورفتار زنندش به احسان
نگفتم نمیدونم چرا یهو پای اونو کشید وسط
_ چی میگی احسان؟ چه ربطی به اون داره؟
_ ساعت نه شب نباید سراغی ازتو بگیره
بااینکه اهورا کلی با حرفاش رنجم داده بود اما دلم نمی خواست کسی از زندگیم چیزی بفهمه
_ تقصیر اهورا چیه؟ من خودم بی حواسی کردم گوشیمو خونه جاگذاشتم ...حتماتااالن نگرانم
شده
بعد تودلم اضافه کردم "آره جون خودش اون اآلن با دوست دخترش خیلی هم داره بهش خوش
میگذره"
احسان درحالی که با گوشیش گزارش رو به ستاد میداد گفت:
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_ بعدازاینکه کارم تموم شد یه زنگ بزن!
بابی میلی گفتم باشه!
یک ساعتی طول کشید تااز کالنتری بیان وگزارش رد کنن همه ی چیزایی هم که اتفاق افتاده
بود رو دوباره برای همکارای احسان تعریف کردم و روی یه برگه نوشتم!
احسان منو رسوند خونه و خودش رفت ...ازتوی حیاط نگاهی به پنجره ی خونه کردم همه ی
چراغا روشن بود و پرده تکون خورد معلوم بود اهورا پشت شیشه منتظر من بوده
از پله ها باخستگی باالرفتم وپشت در کفشامو ازپام درآوردم...
درو که بستم صدای عربده ی اهورا پرده ی گوشمو لرزوند:
_ تا اآلن کدوم گوری بودی؟
دیگه ازش نمیترسیدم اون فقط هارت و پورت میکرد مثه کبریت بی خطر بود!
خونسرد کفشمو توی جاکفشی گذاشتم و سردنگاهش کردم ،نگاهم عاری ازهر احساسی بود حاال
دیگه کامالً توی دیدرس نگاهش بودم
_ اللی؟ گوشی بی صاحابت چرا خاموشه؟
از اینکه چیزی نمیگفتم حرصی شد باخشم به سمتم اومد ولی ازجام تکون نخوردم!
بازهامو تو دستش گرفت وکمی دوال شد تا هم قد من بشه تکونم داد:
_ بهت میگم کدوم گوری رفته بودی؟
بدون اینکه چیزی بگم زل زدم توچشمای قهوه ایش مسکوت بودنم جری ترش کرد...
فشاردستش و روی دستام بیشتر کرد!
زیرلب گفتم :ولم کن!
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_ ولت کنم بری بچسبی به اون احسان بی همه چیز آره؟
دستامو گذاشتم تخت سینه اش و هولش دادم عقب ازم جداشد تازه نگاهش به سرو وضع آشفته
وخونی من افتاد...
رنگ نگاهش تغییر کرداین دفعه آروم گفت:
_ کجا بودی مهزاد؟
آروم گفتم:
_ بیمارستان!
نگاهش رو جز جز اعضای صورتم چرخید و توی چشمام ثابت موند...
عقب عقب رفت و دیگه چیزی نگفت...
رفتم تو اتاقم و همه ی لباسامم مچاله کردم تو سطل آشغال دلم نمیومد دوباره بپوشمشون
بایه دوش آبسرد که گرفتم خستگی ازتنم جدا شد همه ی فکرم پیش اون بچه بود ...یعنی اآلن
خانوادش کجان؟ چیکارمیکنن؟ وکلی فکرای جور واجور دیگه که تومغزم خونریزی میکرد
ودرآخرمیرسید به روح شکسته اش و زندگی تباهی که پیش و رو داشت ...که چطور عرض یه
روز ازدنیای رنگی عروسکاش جدا شده و اسیر شهوت گرگ های جامعه شده!!!
ازبس وول خوردم صدای قیژ قیژ فنر تخت دراومد ...طاقت نیاوردم دستم رفت روشماره ی
احسان وتماس رو برقرار کردم
_ بله؟
_ الو احسان؟ خواب که به نبودی؟
_ نه مهزاد بگو...
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_ احسان من از دلشوره خوابم نمیبره ...خبری از خانواده ی دختره نشد؟
_ نه فعال بچه ها درحال پیگیری ان!
_ هرچی شد به من بگیا
_ باشه کاری نداری باید برم!
_ نه ،قربونت بای
_ خدافظ
گوشی روقطع کردم انقدر زل زدم به درو دیوار تا اینکه سپیده دم صبح خوابم برد...
باصدای تق و توقی که ازبیرون میومد چشمامو باز کردم...
بالش رو کوبیدم رو گوشم و زیرلب غرغر کردم
"اهورا احمق کوره نمیبینه خوابم"
از سروصدا عصبی شدم ...روی تخت نشستم ودادزدم:
_ میشه انقد سروصدا نکنی؟ خوابم میاد...
هنوز یک دقیقه نگذشته بود که در اتاق باز شد بی توجه به تاپی که بدون لباس زیر پوشیده
بودم با حرص رفتم توشکم اهورا و مشت آرومی به س-ی-ن-ه ل-خ-ت-ش زدم:
_ این همه سرو صدا برای چیه؟ مگه نمیبینی خوابم؟
چشمای پف آلودم رو گرد کردم وباتخسی نگاهش کردم ...همیشه وقتی اینجوری ازخواب
بیدارمیشدم کج خلقی میکردم ودست خودم نبود!
اهورا اول باتعجب نگاهم کرد وبعد بااخم گفت:
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_ بیا برو صورتت روبشور حالمو بهم زدی یه شونه هم به اون موهات بزن آدم رغبت کنه نگاهت
کنه!چشاتم برا من اونجوری نکن لوسیفر!
تماماً جمالتش دستوری بود ...هه خوبه واال یه چیزیم بدهکار شدم
باجیغ جیغ گفتم:
_ گربه خودتی بیشعور !!!همون بهتر بری دوست دختراتو نگاه کنی وفیض ببری لیاقتت همونان!
درو ،روش کوبیدم و باگریه افتادم روتخت...
چقدر دل نازک ولوس بودم ازبس همیشه نازم رو میکشیدن تحمل حرکات اهورا رو نداشتم!!!
باید بهش میفهموندم که من محتاج محبت ازطرف اون نبودم ...وتوی زندگیم ذره ای مهم نبود
اشکامو پاک کردم و رفتم بیرون خبری از اهورا نبود کصافت فقط میخواست منوبیدار کنه!
دست و صورتم رو شستم و کمی نسکافه بابیسکوئیت خوردم نگاهم خورد به برگه ای که روی
در یخچال چسبونده شده بود
"مامانت زنگ زد ،گفت شب باعمه و عموت میان اینجا به آسا هم گفتم بیان دور هم باشیم"
کاغذ رو ازروی در یخچال برداشتم وبه این فکر کردم که چقدر از خانوادم فراری شدم وحوصله
ی روبرویی باهاشون ونداشتم...
صدای زنگ تلفون بلند شد ازفکربیرون اومدم وجواب دادم:
_ بله؟
اهورا :مامان اینا ازشام میان
_ که چی؟
_ شام درست کن!
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_ خودت مهمون دعوت کردی دستورم میدی؟ زنگ بزن رستوران...
بیتربیت بدون اینکه جواب بده گوشی روقطع کرد ...به درررک به من چه؟ شام درست نمیکنم تا
آبروت بره...
یهویاد عمه وهلیا افتادم ...وااای بدبختی اینجا بود که اگه اونا هم میومدن زخم زبون هاشونو به
من میزدن پس نباید بهوونه هیچ حرفی رو دستشون بدم...
بااین فکر سریع دست به کارشدم کل خونه رو جارو برقی کشیدم وگرد گیری کردم...
جای بعضی از وسایل هم تغییر دادم ...پرده های سرتاسری رو کنار کشیدم که باعث شد نور به
داخل بزنه و فضا روشن شه ...لباس های کثیف اهورا که این چند وقت جمع شده بود رو گوله
کردم تو سبد رخت چرکا تابعدا براش یه فکری بکنم ...هنوز هم بلدنبودم باماشین لباسشویی
کارکنم روش پراز دکمه بود که هرکدوم رومیزدم جیغ میکشید ...کارم که تموم شد
تندتند یه لیست ازوسایلی که الزم داشتم رو نوشتم وبعداز برداشتن پول از خونه رفتم بیرون
نیم ساعت بعد خریدم با یه دسته گل بزرگ از رزهای مخملی قرمز تموم شد ...عاشق گل بودم
شاید این گلهامیتونستن به زندگی بی روح و سردم طراوت بدن!!!
سر راه هم رفتم به یه رستوران شیک چندمدل کباب ،کوفته تبریزی و کشک بادمجون سفارش
دادم تا شب برامون بیارن...
اهوراهم چشمش کور باید حساب کنه...
وقتی رسیدم خونه پودینگ وچند رنگ ژله که خریده بودم و درست کردم وگذاشتم تو یخچال
تاببنده...
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همه ی کارامو کرده بودم گلهایی هم که خریدم رو توی دوتا گلدون بزرگ وخوشگل چیدم و
گذاشتمشون روی میز
یه حمام کوتاه گرفتم ...حاال نوبت حاضرشدن خودم بود قصد داشتم امشب جلوی چشم همه
باشم...
موهامو اتو کشیدم ولخت دورم ریختم لباسامو زیر و رو کردم
باالخره ازبینشون یه بلوز شیک بنفش با دامن کوتاه و جوراب شلواری مشکی انتخاب کردم
صندل مشکی که کنارش یه تک گل سفید بود هم پام کردم و ناخنام رو الک بنفش زدم
وصبرکردم تاخشک بشه به خودم توی آینه نگاه کردم عالی بودفقط یه جای کار میلنگید اونم
آرایش صورتم بود ...سریع دست به کارشدم
پشت پلکم سایه کمرنگ بنفش کشیدم وچندبار پشت سرهم ریمل زدم تا مژه های بیرنگم رو
پرپشت نشون بده .سرمه هم کشیدم توی چشمام .رژگونه ی کمرنگ که هاله های طالئی داشت
به اضافه رژ پررنگ بادمجونی عالی شدم...
لبخند پهنی ازآینه به خودم زدم ...خیلی خوشگل شده بودم مخصوصاً لباسم که حسابی توی
تنم نشسته بود بیشتر به تیپم جلوه میداد
جلوی آینه کمی عقب جلو رفتم و مثه مدال ژست گرفتم!
تنها چیزی که توی چشم میزد گل سفید صندلم بود که اصال به لباسم نمیومد ...صندل دیگه
ای هم نداشتم که بهش بیاد...
شیشه ی الک رو از میز توالت برداشتم و گلبرگ های سفیدشو با الک بنفش پُر کردم...
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وقتی تموم شد لبخندی از روی رضایت به ابتکارم زدم ...حاالدیگه تیپم کامل شد ...قربون خودم
برم که انقد خوشگل بودم...
خیالم از تیپم راحت شد راهی آشپزخونه شدم برای انجام بقیه کارا به رستوران دوباره زنگ زدم
تابهشون سفارش کنم که چه ساعتی غذارو بیارن ...توی تنگ های بلور شربت درست کردم و
میوه هایی که شسته بودم همراه شیرینی توی ظروف مخصوص چیدم...
یه موزیک آرومم گذاشته بودم وهمراه باهاش درحالی که کارامو انجام میدادم زمزمه میکردم...
باصدای چرخش کلید توی در صاف ایستادم اهورا بود صدای خش خش لباساش همراه بابسته
شدن در اومد پشتم بهش بود ...بااعتماد به نفس برگشتم مطمئن بودم از اون دختره که دیروز
همراهش بود خوشگل تر بودم هرچندفکر دیروزمنزجزم میکرد اما سعی کردم به خودم مسلط
باشم نگاهش توی خونه چرخید و روی من که تو درگاه آشپزخونه ایستاده بودم ثابت موند
_ سالم...
کیسه های خریدشو گذاشت روی کانتر ودرحالی که چشم ازم برنمیداشت جوابمو داد...
اهورا :همه کارارو خودت تنهایی کردی؟
_ آره...
اهورا :زودتر اومدم کمکت کنم!
_ نیازی نیست تموم شد...
اهورا :پس من میرم آماده شم
به تکون دادم سرم اکتفا کردم ...وقتی که رفت اداشو درآوردم وبا دهن کجی گفتم:
_ همه کارارو خودت تنهایی کردی؟
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نه پس عمه ننه آق بزرگ خالت اومد کمکم!
_ مهزاد؟
دستام رو هوا خشک شد برگشتم نگاهش کردم خاک به سرم دید که اداشو دراوردم...
لبخند کجی گوشه لبش بود سرفه ای کردم وخودم رو از تک وتا نینداختم:
_ بله؟
_ سشوار کجاست؟
_ تو اتاق منه!
_ برام میاریش
گردنمو به معنی باشه کج کردم که همه ی موهام ریخت تو صورتم...
از کنارش آروم رد شدم خواستم برم تواتاق که زمزمشو شنیدم:
_ خوشگل شدی
توجه نکردم ...نه از تعریفش به اوج رسیدم نه حس خاصی بهم دست داد برعکس باعث
پوزخندی رولبم شد من همون کسی بودم که صبح رغبت نمیکرد بهم نگاه کنه ...سشوار رو از
روتخت برداشتم و بردم بیرون
صدای شرشر آب میومد معلوم بود رفته حمام...
سشوارو گذاشتم پشت در اتاقش...
ساعت هفت بود نمیدونم چرا انقدر استرس داشتم ...چه جوری باید رفتار کنم؟ نکنه سوالی
بپرسن که نتونم جوابشون رو بدم یا ...یا ...چه جوری با بابا صحبت کنم که غرورم نشکنه ...من
نمی خواستم جلوی عمه کوچیک ترین تنشی ایجاد بشه...
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اووو مهزاد چراانقدر قضیه رو بزرگش کردی؟ هیچ اتفاقی نمیفته نترس فقط جلوی عمه بااهورا
خوب رفتار کن ...نذار باحرفاش اذیتت کنه...
اعتمادبه نفس رفته م برگشت سرجاش مشت دستام خودبخود باز شد...
چندبار نفس عمیق کشیدم ومشغول عوض کردن کانال های تلوزیون شدم بایدتا اومدن مهمونا
خودمو سرگرم میکردم...
بادندون درحال کندن الکای خشک شده دور ناخنم بودم که سنگینی نگاه اهورا باعث شد سرمو
بلند کنم روبه روم بایه ژست خاص درحالی که روی مبل لم داده بودو پاهاشو ازهم باکرده بود،
دست به سینه منو نگاه میکرد
نگاهم روی تی شرت جذب بادمجونی که پوشیده بودچرخید ،هیکل بی نقصش حسابی توش
خود نمایی میکرد...
چشم ازش گرفتم و همزمان صدای زنگ درومد ...نمیدونم ترس بود یادلهره ولی دوباره تودلم
رخنه کرده بود و میدونستم بادیدن بابا خودم میشکنم!!!
کناراهورا برای استقبال ایستادم ...اولین نفر آسا جون بود و درحالی که قربون صدقه من میرفت
ب-غ-لم کرد و با مهربونی جواب سالممو داد:
_ زحمتت دادیم عروسک!
_ شما رحمتین ،این چه حرفیه؟
پدرجون جعبه ی شیرینی بزرگی که دستش بود وداد به اهورا و خم شد پیشونی منو ب-و-
سید...
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اوایل چقدر ازش بدم میومد اما اآلن مهرش تودلم بازشده ونمیتونم درمقابل این همه احترامی
که میذارن سرد وبی تفاوت باشم...
باماهور هم رو ب-و-سی کردم و تعارفشون کردم بنشینن
هنوز چند دقیقه نگذشته بود که صدای زنگ آیفون نشون از اومدن بقیه مهمونا میداد
نوک انگشتام بی حس شد ...نه خوشحال بودم نه ناراحت نه دیگه حتی میترسیدم توی یه حس
خأل دست و پامیزدم ونمیدونم اسمش چی بود
توهمین فکرا بودم که احسان ومهیاد ،زن عمو وعمو همراه عمه وهلیا وهیراد وهوتن اومدن
داخل...
عمه نگاهی ازسرتاپا به من و کل خونه انداخت جعبه ی شکالتی که دستش بود رو گذاشت
توب-غ-لم وبااکراه باهام سالم و احوال پرسی کرد...
بادیدن مهیاد باخوشحالی زائد الوصفی مثه همون وقتا از گردنش آویزون شدم و صورتش و غرق
ب-و-سه کردم...
مهیاد از جونم هم عزیز تربود برام...
مهیاد :عزیزم دلم برات تنگ شده بود!
_ منم همین طور
از مهیاد دل کندم وبا احسان وبقیه هم خوشآمد گفتم
نیم ساعت گذشته بود هنوز خبری از مامان و بابا نبود
دلم برای دیدن مامان پرمیکشید بیشتر از یکماه بود که ندیده بودمش وفقط تلفونی باهاش
حرف زدم که اونم بخاطر سرد بودنم همش مامان گریه میکرد
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دلم ازگریه هاش ریش میشد اما دست خودم نبود نمیتونستم تلخ نباشم...
توی آشپزخونه مشغول ریختن نسکافه داخل فنجون ها برای پذیرائی بودم که ماهور اومد کنارم
گفت:
_ کمک نمیخوای؟
لبخندی بهش زدم و گفتم:
_ نه ..تو برو منم میام...
سرتقانه ایستاد سرجاش وبا لحن بچگونه ای گفت:
_ ننداداش؟
_ جانم؟
_ یه چیزی بگم؟
_ بگو...
ماهور :مهیاد...
دست ازکارم کشیدم چرخیدم وزل زدم توچشماش
_ خب؟
ماهور :چندسالشه؟
_ یازده سال ازمن بزگتره میشه  29سالش برای چی میپرسی؟
چیزی نگفت فقط سعی میکرد هرجایی رو بغیراز من نگاه کنه ...منم دنباله ی قضیه رو نگرفتم
آخرین دونه ی فنجونم پر کردم وسینی رو برداشتم ،درحالی که سعی میکردم چیزی از نسکافه
ها توی سینی نریزه ازکنار ماهور رد شدم وبهش گفتم بیاد بیرون!
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اهورا اومد تو و بدون اینکه چیزی بگه با یه دست سینی رو ازم گرفت و رفت بیرون...
ماهور :اهوووع میبینم داداشمو کاری کردی ،تو خونه که دست به سیاه وسفید نمیزد میگفت کار
خونه واسه زنه وو ازاین حرفا...
با دست یدونه زد توکمرم وگفت:
_ چیکارش کردی کلک؟
اخم مصنوعی کردم وگفتم:
_ بیا بریم فضولی نکن!
روی مبل کنار آسا جون نشستم تا منو دید با دست چندتا تقه به چوب مبل زد وگفت:
_ هزار ماشاهلل بزنم به تخته ...هرچی نگات میکنم سیر نمیشم!
_ شرمندم نکنید مامان جون چشماتون قشنگ میبینه!!
صدای بحث احسان ومهیاد وخنده های اهورا باالگرفته بود...
هیراد وهوتن هم گاهی توی این گفتگوها خودشونو دخالت میدادن!
هلیا سرش تو گوشیش بود و عمه هم با بادبزن چوبی خودشو باد میزد وهمه رو ازباال نگاه
میکرد...
هرچند از حضورش توی خونه ام راضی نبودم اما بااین حال برای اینکه آبرو داری کرده باشم
تعارف کردم شیرینی ومیوه برداره که بالحن بدی گفت""نمیخورم"" این کلمه روچنان با غیظ
ادا کرد که همه ی نگاها چرخید روی ما حاال انگار بهش فحش دادم...
نگاهم تار شد دیگه بدون اینکه چیزی بگم سرجام نشستم اگه این همه ازمن بدش میومد دلیلی
نداشت که پاشو توی خونم بذاره!
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دست ماهور روی دستم نشست انگار متوجه شد ناراحت شدم!لبخند کم جونی بهش زدم آروم
گفت:
_ ناراحت نشو!
بغض کمرنگی بیخ گلوم نشست اما لبخندی زدم وگفتم:
_ انگار بهش فحش دادم البته مهم نیست همیشه بامن همین جوری بوده!
ماهور سعی داشت باحرفاش رفتار عمه رو ازیاد من ببره!
منم الکی پابه پای اون میخندیدم و خودمو زده بودم به اون راه!
بااین همه حواسم به زنگ در بود که ببینم کی به صدا درمیاد ومامان اینا میان!
نگاهم چرخید روی صورت مهیاد که به لبخندی بازشده بود!
با ایما واشاره ازش پرسیدم:
_ پس کی میان؟؟؟
ساعت مچی بزرگش رو توی دستش چرخوند ولب زد :میان نگران نباش!
با ماهور ازهمه چی حرف زدیم از کیش وسفرمون واز دانشگاهی که باید شنبه برای ثبت نام
میرفتم...
گوشی ماهور زنگ خورد مجبور شد بره تو اتاق جواب بده منم از فرصت بدست اومده استفاده
کردم و پریدم کنار احسان روی دسته مبلش نشستم وخم شدم سمتش
_ چه خطرا احسانی؟
لپمو کشید وگفت :سالمتیت جغجغه!
_ راستی خبری ازخانواده اون دختره نشد!
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با هیجان گفتم :خب چی شد؟
بادهن پر گفت:
_ از این بچه های کاره برای یه نفر کار میکرده مثل اینکه فال فروش بوده!
لبمو گاز گرفتم خدای من اون بچه چه سختی هایی کشیده!!
بعداز چند لحظه سکوت گفتم:
_ حاال چی میشه؟
_ تحویل بهزیستی میدنش!قطعا اونجازندگی بهتری داره!
_ حالش چطوره؟
_ افتضاح؛ از وقتی بهوش اومده جیغ میزنه و فقط گریه میکنه!
اشک توی چشمام جمع شد
_ خوب میشه؟
احسان دستی به موهام کشید وگفت:
_ آره عزیزم معلومه که خوب میشه...
_ ولی آینده ی اون بچه نابوده احسان میفهمی؟
احسان با تأسف سرشو تکون داد
_ کاریه که شده ...فعال تحت نظر چندتا روانپزشکه بهترم میشه!
_ امیدوارم
صدای اهورا باعث شد کمی از احسان فاصله بگیرم :
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_ مهزاد جان ،عزیزم بیا پدر ومادرت اومدن
انقدری از عزیزم گفتن اهورا متعجب شدم از خبری که داد هیچ حسی پیدا نکردم
تاچند لحظه باتعجب نگاهش کردم و بعد با سقلمه ای که احسان زد به خودم اومدم
احسان :برو دیگه
اهورا اومد کنارم ودستشو دور کمرم انداخت مثه برق گرفته ها توجام ایستادم و اهورا منو همراه
خودش کشوند برد
با دیدن مامان باشوق به سمتش رفتم و بوش کردم تندتند زیرلب میگفت:
_ عزیزمادر ...الهی قربونت برم مهزادم ...دختر قشنگم...
ب-و-سیدمش و ازش جدا شدم بابا پشت سرش باهمون جذبه ی همیشگی ایستاده بود
آروم بهش سالم کردم باکس هدیه ای که برام خریده بود رو بهم داد و پیشمونیم رو ب-و-
سید...
بی تشکر هدیه اشونو کناری گذاشتم و راهنمائیشون کردم سمت سالن!
کناردست مامان نشستم مشغول خوش و بش با آسا بود...
دستشو توی دستم گرفتم چقدر دلم براش تنگ شده بود به خودم که نمیتونستم دروغ بگم
حتی دلم برای بابا هم تنگ شده بود اما نمی خواستم فعال از موضع ام جلوی بابا کناره گیری
کنم
مامان :الغرشدی مامان جان!
باشیطنت گفتم :خوشگل تر شدم
_ خوشگل بودی!
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کم نیاوردم
_ به تو رفتم...
خندید ولی اشک توی چشمای همرنگ دریاش پیدا شد
_ مامان جونی آخه گریه ات واسه چیه من که خوبم!
_ خوشبختی؟
بعداز چندلحظه مکث گفتم:
_ هستم!
باید خیالش رو راحت میکردم اون مادر بود نباید نگرانی ازجانب من داشته باشه!
صدای مهیاد باعث شد توجه همه بهش جلب شه
درحالی که گردن احسان وگرفته بود وفشار میداد گفت:
_ زن عمو نمیخوای واسه پسرت آستین باال بزنی بلکه آدم شه؟
احسان تویه حرکت سریع گردن مهیاد وگاز گرفت که دادش درومد:
_ ومپایر عوضی هزار دفعه گفتم این عادت مسخره رو ترک کن
با حرف مهیاد همه زدن زیر خنده واحسان گفت:
_ اونی که باید زن بگیره تویی که ترشیدی!
مامان سریع گفت:
_ من که از خدامه ولی خودش زیربار نمیره
مهیاد :مامان من هنوز خودم بچه ام زن میخوام چیکار؟
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احسان :خرس گنده سی سالته قد خر حضرت نوح سن داری اونوخ میگی بچه ام؟ حتما تو بچه
ای منم نوزاد شیر خواره م
مامان :بحث نکنید بچه ها خودم یه کیس خوب برای جفتتون پیدا میکنم
احسان :آه بفرما مهیادخان ،االن بامامان من گروه تجسس راه میندازن برای زن یابی من وتو!
همزمان با این حرف احسان ماهور ازاتاق اومد بیرون وگفت :
_ میگم داداش این اتاقه چقدر خوب شده اینجوری چیدینش بزرگتر نشون میده
مامان با مرموزی اشاره ای به ماهور کرد وگفت:
_ آب در کوزه و ماگرد جهان میگردیم
مهیاد بامسخرگی خندید واهورا اخم کرد...
ماهور که هنوز متوجه مامان اینا نشده بود این حرف مامان روشنید وسرخ شد:
ماهور :ااا سالم سیمین جون اومدین؟ سالم آقای رادمان...
بابا جواب سالمشو داد ولی نگاهش روی من خیلی سنگین بود و منم ترجیح دادم نگاهش نکنم!!
ساعت نه بود که شام رو آوردن در عرض چند دقیقه میز خوشگلی توسط گارسون های رستوران
چیده شد..
ساالد وژله و دسری که درست کرده بودم هم روی میز چیدم و اهورا همه رو به سمت میز شام
راهنمائی کرد...
هرکسی حسابی ازخجالت شکمش در اومد همه ی صداها خوابیده بود و فقط صدای بهم خوردن
قاشق چنگال وبشقاب بود که میومد...
عمه با چنگال تکه ای کباب داخل بشقابش گذاشت وگفت:
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_ چرا غذای بیرون سفارش دادین حاال؟
اهورا سریع از اون ور گفت:
_ مهزاد بلد نیست یه تخم مرغ آبپز کنه این یکماه همش یا حاضری خوردیم یا رستوران...
عمه با تاسف سری تکون داد و گفت:
_ سیمین پس به دخترت چی یاد دادی؟
چیزی نگفتم زخم زدن کار اهورا بود و استخوان الی زخم گذاشتن کار عمه...
دست از غذا خوردن کشیدم مامان درجواب عمه گفت:
_ گوهر وجود دخترم از هر چیزی با ارزش تره!
پوزخندی تحویل اهورا دادم که بانگاه حق به جانبش خیره شده بود به من
قبل ازاینکه بقیه غذاشونو تموم کنن بشقاب خودمو برداشتم و رفتم تو آشپزخونه...
شیر آب و باز کردم و زل زدم بهش ...بااین کار انگار آرامش وجودم برمیگشت ...دستی رو شونه
ام قرار گرفت
باترس برگشتم و به مهیاد نگاه کردم
_ چرا اینجوری میکنی؟
_ خوبی؟
_ آره!
_ نه ...مهزاد خوب نیستی!!!چرا دروغ میگی؟
_ من خو...
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_ نیستی ...باید تکلیف این زندگی همین امشب مشخص شه من شاهد نگاههای سرد تو و رفتار
اهورا شدم
_ چه زندگی ای مهیاد؟ این جهنم از اول اساسش اشتباه بود میفهمی؟ من به اهورا خورده
نمیگیرم اونم حق داشته برای زندگیش انتخاب داشته باشه ...این همون خوشبختی که بابا ازش
میگفت یادته که؟
ولی نمیذارم ...دیگه نمیذارم کسی دخالت کنه شما این بازی رو شروع کردین خودددم تمومش
میکنم ...مردونگیت به من ثابت شدس خودت میدونی از همه ی دنیا برام عزیز تری اما این
دفعه رو بسپر به من وکاری نداشته باش بهم!
ازکنارش رد شدم رفتم بیرون ...ممکن بود مهیاد حرفی بزنه که باعث شاد شدن هلیا وعمه
بشه...
باکمک ماهور میز رو جمع کردم وهلیا خانم دست به سیاه وسفید نزدن!
از رفتار ونگاه های عمه خیلی دلم گرفت!!!اون فقط اومده بود تابشه سوهان روح من وهمش دلم
بلرزه که نکنه چیزی بگه و جو رو متشنج کنه...
بعداز شام همه دورهم جمع شده بودیم احسان باخوشمزگی داشت یکی ازخاطره های
بامزه ی ماموریتش رو تعریف میکرد دلدرد گرفته بودم ازدستش درحالی که اشک گوشه چشمم
روپاک میکردم نگاهم به نگاه خیره ی بابا روی خودم گره خورد
باپوزخند چشم ازش گرفتم بااین حرکتم کالفگی بابا رو حس کردم از وقتی اومده زیاد باکسی
حرف نزده فقط گاهی جواب سوالهای پدر جون وعمو رو میداد...
عمه زودتراز همه عزم رفتن کرد که من حسابی از رفتنش استقبال کردم...
222

www.RomanKhone.IR

حس تنهایی – عاطفه.تی

رمــان

جلوی در ،درحالی که مامان رومیب-و-سید چیزی در گوشش گفت که مامان آروم خندید
وگفت:
_ انشاهلل عروسی هلیا ،مهتاب جان
عمه پشت چشمی برای من نازک کردوگفت:
_ هلیا تا خودش نخواد شوهر نمیکنه دوست دارم به اراده خودش باشه نه اینکه به یه نفر
تحمیلش کنم و بزور شوهرش بدم...
نیشخند اهورا وحرف عمه تیرخالص من بود...
لبمو گاز گرفتم وسرمو انداختم زیر ...هلیا باموزی گری منو ب-و-سید ودر گوشم گفت:
_ ناراحت شدن نداره عزیزم واقعیته ،باید کنار بیای باهاش ...دراصل تو فروخته شدی همین!
خدایا این دختر ازجنس چی بود؟ چرااین همه زبونش تند وتلخ بود؟
بابغض اومدم دهنمو بازکنم حرف بزنم که دست ماهور پشت کمرم نشست :
_ هیس هیچی نگو ...هیچی ...فعال نه ...نذار شکستنت رو کسی ببینه
دهنم رو بستم چیزی سد گلوم شده بود حس میکردم هوایی برای نفس کشیدن نیست
خدایا کی به اینا قضیه ازدواج منو گفته؟ مگه قرار نبود کسی ازاین موضوع خبردار نشه؟
زن عمو بادلسوزی ومامان بانگاهی تیره نگاهم میکردن ،بارفتن عمه اینا نفسمو سنگین بیرون
دادم ...مامان دستمو تو دستش گرفت که سریع دستمو کشیدم و اهمیتی به نگاه غمگینش
ندادم ...عموگفت:
_ خانم آماده شو دیگه ماهم رفع زحمت کنیم
اهورا :کجاعمو جون تازه سر شبه هستین حاال
223

www.RomanKhone.IR

حس تنهایی – عاطفه.تی

رمــان

زن عمو_ نه دیگه پسرم خیلی زحمتتون دادیم بهتره بریم...
اهورا دیگه اصرار نکرد و بقیه هم تند تند منو ب-و-سیدن وبا اهورا تعارفات معمول رو تیکه پاره
میکردن
من فقط با نگاه سرگردون وگیجم کز کرده بودم گوشه مبل حتی جلوی پاشون بلند نشدم
مهیاد قبل رفتن سرم رو ب-و-سید ودر گوشم گفت:
_ بغض نکن ...دیوونه میشم ...تقصیرمنه بی غیرت بود که تو باید از هر کس و ناکسی حرف
بشنوی ...مهزاد؟
سرموبلند کردم حس الیه خیس و مزاحم اشک توی چشمام دیوونه کننده بود مهیاد بادیدنم
چشماش رو بست وگفت:
_ اشک بریزی من میدونم باتو...
زیر لب گفتم :این تباهی تقصیر تونیست ...خودتو مقصر زندگی ای که با ندونم کاری یه نفر
خراب شده ندون!
مهیادبا غیض نگاهی به اهورا انداخت و بی حرف از در رفت بیرون
در عرض چند دقیقه خونه از اون همه سروصدا خالی شد و بازهم من موندم و خلوت بی روحم
با اهورا...
باسری زیر افتاده وغمگین ظرفای میوه رو جمع کردم و گذاشتم توی آشپزخونه
دلم گریه باصدای بلند میخواست اون گریه های ریز و یواشکی دردی از روی دلم برنمیداشت...
اسفنج رو برداشتم و کلی مایع ظرفشویی روش ریختم با حرص روی بشقابا میکشیدم شیر آب
رو باز کردم قطره قطره اشکای گرمم روی گونه م میریخت...
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تااینکه تبدیل شد به هق هق های ریز...
حضور اهورا رو با خرچ خرچ جویدن خیاری که دستش بود فهمیدم سعی کردم صدامو تاجایی
که ممکنه خفه کنم پشتم بهش بود و صورتم رو نمیدید...
دستش روی شونم قرار گرفت که باعث شد تو خودم بلرزم...
بشقاب ازدستم لیز خورد وباصدای بدی افتاد توی سینک
با آستینم اشکمو پاک کردم وبرگشتم سمتش باصدای گرفته وخش دارگفتم:
_ چیه؟
_ خفه خون بگیر میخوام بخوابم!
نگاهش روی صورتم چرخید نیشخندی به صورت سرخ وخیسم زد روی پاشنه ی پاچرخید و
رفت بیرون!
خنده اش بیشتر حکم خورد کردن منو داشت...
گریه ام شدت گرفت ...بغضم ترکید...
میتونی حالم رو درک کنی؟
این موقع هابیشتر از همه وقتی دلت یه تکیه گاه میخواد کسی که بتونه دستتو بگیره وآرومت
کنه! احساس میکنی یکی باید باشه تا نازت و بکشه ...مرهم بذاره روی دلواپسی هات ولی غافل
ازاینکه وقتی که توداری توی تنهائیات دست و پامیزنی و جون میدی یکی از راه میرسه لگد
میزنه به همه ی باورهات به اشکات میخنده ...رد میشه ومیره!
فقط یه رد پای زخمی ازش جامیمونه روی قلبت...
ظرفا رو همونجور به حال خودشون رهاش کردم و رفتم تو اتاق...
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گوشیم خاموش روشن میشد نگاهی به صفحه اش انداختم عکس مهیاد روش چشمک میزد
سایلنتش کردم و بدون اینکه جوابشو بدم دراز کشیدم رو تخت وباهمون لباسا خوابم برد...
****
خسته از دانشگاه برگشتم خونه کارای انتخاب واحد خیلی زود انجام شد واز هفته ی دیگه
کالسام شروع میشد ...برای رفتن به دانشگاه شوق داشتم یه محیط جدید میتونست منو کمی
ازاین همه روتین بودن روز مرگی نجات بده...
کمی خونه رو تمیز کردم واز توی نت دستور چندمدل غذا رو پیدا کردم وازبینشون پاستارو
انتخاب کردم راحت ترازبقیه بود...
یک ساعت بعد وقتی خیالم ازبابت آماده بودن غذا راحت شد راهی حمام شدم بعداز یه دوش
نسبتاً کوتاه از حمام بیرون اومدم وتوی اتاق مشغول لوسیون زدن به پوستم شدم ...موهام رو
خشک کردم
و دم موشی بستمشون صمیم گرفتم کمی هم آرایش کنم خسته شده بودم از یکنواختی و بی
روحی! آرایش ملیحی روی صورتم نشوندم و تاپ شلوارک باب اسفنجی که خیلی دوستش
داشتم بهم میومد و پوشیدم واز اتاق رفتم بیرون
بادیدن خودم توی آینه سالن خندیدم مدل موهام ولباسم منو شبیه دختربچه های لوس سه
ساله کرده بود ...بامزه شده بودم
زیرلب آهنگی زمزمه میکردم و ورجه وورجه کنون به سمت آشپزخونه رفتم...
نمیدونم چرا امروز بی دلیل شاد بودم کمی از الک افسردگیم اومده بودم بیرون...
بادیدن اهورا پشت میزجاخوردم یه بشقاب بزرگ پاستا جلوش بود وباولع داشت میخورد...
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باصدای کفشای رو فرشیم سرشو بلند کرد
نگاهش مثل اسکنر ازباالبه پائین وازپائین به باال هیکلمو برانداز کرد مرتیکه هیز جوری نگاه
میکرد انگار ل-خت جلوش وایستادم...
پشت چشمی براش نازک کردم ویه بشقاب پاستا هم برای خودم ریختم
سس تند روازیخچال بیرون آوردم و نشستم روبه روش قاشق اول رو نخورده بودم که اهورا گفت:
_ خوشگل کردی جوجو!
چشمامو براش گرد کردم وچپ چپ نگاهش کردم!
_ این اآلن یعنی چی؟
چیزی نگفتم باحرص دماغمو چین دادم وازش رو گرفتم...
_ زبونتو هاپو خورده لوسیفر؟
باحرص ازجام بلند شدم و انگشتم و رو به روش تو هوا تکون دادم
_ یکبار دیگه به من بگی گربه من میدونم و تو!
میز و دور زد وجلوم ایستادسرشو آورد پائین تاهم قدم بشه باصدایی بم وگیراگفت:
_ مثالً میخوای چیکارکنی؟
متعجب بهش زل زدم نفس های د-ا-غ-ش به پوستم میخورد و یه جوری میشدم از لحن تب
دارش..کمی ازش فاصله گرفتم وگفتم:
_ هیــــــ هــیـچــی!!
نزدیکترم شد آروم خندید وگفت:
_ توکه جربزه نداری چرا قُمپُز درمیکنی؟
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چیزی نگفتم با پام صندلی روهل دادم عقب تا راه فرارم رو بازکنم که اهورا دوتادستشو انداخت
دو طرف بدنم وکامل محاصرم کرد...
گیج مبهوت به حرکاتش نگاه میکردم این همه نزدیکی بهش زنگ خطربود برام انگار حالش
خوب نبود اولین باربود که حرکاتش عاری ازخشونت وآروم بود...
سرشو آورد نزدیک گردنم وگفت:
_ اوووم چه بوی خوبی میدی جوجو ...دوست دارم...
خدایا این چش بود؟ چرا اینجوری میکرد؟؟ خودمو کشیدم عقب تا فاصله رو حفظ کنم اما بدتر
شد...
_ م-ستی؟
تو همون حالت خندیدوگفت :نه!
_ اومدنی سرت به جایی نخورد؟
_ نه!
_ تو آزمایشگاه عوضت نکردن؟
دوباره خندید لپاش کمی تو رفت ودندونای مرتب وسفیدش و به نمایش گذاشت!
_ نه!
بابیزاری گفتم :پس ولم کن
ازم جدا شد و هلم داد عقب باحرص گفت:
_ میمیری ضد حال نزنی؟
_ به سؤاستفادت؟
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_ چه سؤاستفاده ای؟ توزنمی!
چشمام ازاین همه وقاحت گشاد شد...
_ تو منو زن خودت میدونی امامن چی؟ اسم توشوهره؟ تواین مدت چیزی جز بدی ازت ندیدم
که بخوام دل به دلت بدم!توی رابطه ی ما این درست نیست...
باخشونت ذاتیش گفت:
_ من دل ندادم که ازت توقع داشته باشم باهام راه بیای ...نگاهی بهم کرد که ازصدتا فحش بدتر
بود نیشخندی زدوگفت:
_ خیال خام برت نداره هوس بود
وقتی از آشپزخونه رفت بیرون ولو شدم رو صندلی...
این مرد هواش مثل هوای ابری شمال دمدمی بود...
گاهی خوب وآفتابی گاهی ابری ومه آلود...
شده بودم یه اسباب بازی که هرکی حوصلش سرمیره میاد سمت من...
وقتی هم ازم خسته شد پرتم میکنه باالی کمد بی توجه به اینکه باهربارپرت کردنم به گوشه ای
قلبم رو پراز ترک کردن واز کنارم رد شدن!
نفسمو آه مانند از دادم بیرون ...خدایادارم دیوونه میشم! این شکستن صدا نداشت ...درد داشت
که شوهرت از روی ه-و-س بهت نزدیک شه...
*اهورا*
تلفون روی میز زنگ خورد شماره ی اتاق هرمز بود
_ بله؟
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_ امروز جلسه داریم یادت نره!نزدیک به پنجاه نفرمیان برای پرزنت توباید براشون صحبت کنی!!
_ باشه ساعت چند؟
_ چهار!
بدون اینکه چیزی بگم گوشی رو قطع کردم لبتاپ وبستم و با انگشت اشاره وشصت خستگی
چشمامو گرفتم
یک ساعتی مونده بود تاجلسه شروع بشه داخلی خانم حکمت وگرفتم وگفتم برام یه قهوه غلیظ
بیاره
سرمو گذاشتم رومیز و چشمام بستم!
این جلسه سوق دادن یه مشت جوون به سمت بدبختی بود!
دوتقه به در خورد بدون اینکه سرمو بلندکنم گفتم:
_ بفرمائید تو...
صدای تق تق پاشنه ی کفشی اومد تارسید به میزم
_ بذار روی میزم خانم حکمت مرسی!
فنجون رو خیلی آروم کنار سرم گذاشت ولی هنوز حضورش وحس میکردم ازاون گذشته بوی
عطر شیرینی هم که به خودش زده بود حس میشد
_ آقای دکتر؟!
سرمو از روی میز برداشتم و با دیدن دختری لوند و با تیپ امروزی یه تای ابرومو دادم باال:
_ بفرمائید؟...
دستشو سمتم دراز کرد وگفت:
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_ من شیما راد هستم ...دانشجوی رشته ی بیوشیمی از جام بلند شدم و باهاش دست دادم
میزو دور زدم ورو به روش ایستاد...
_ خوشبختم
_ به عنوان دستیار شماوبه دستور عموهرمز اومدم آزمایشگاه تا چند مدت به صورت کارآموز
کنارتون باشم
ابرومو دادم باالو بایه لبخند محسور کننده گفتم:
_ خوش اومدین!
_ مچکرم...
رو پوشی که روی چوب لباسی بود رو پوشیدم و همین طور که یقه امو درست میکردم گفتم:
_ ترم چندی؟
_ ترم آخرم برای تکمیل پایان نامم اومدم پیش شما...
سرمو تکون دادم وگفتم:
_ این آزمایشگاه تجهیزات خیلی مختصری داره ما اینجا فقط نوع دارو و تعداد دوز های مثبت و
منفیشونو مشخص میکنیم ...تهیه دارو کار مانیست برای تهیه ی دارو باید به آزمایشگاه مرکزی
بوعلی بری!
سرشو تکون داد وگفت:
_ من بیشتر اینجام تا نکته های مهم رو از شما بپرسم وگرنه کار عملی رو که توی دانشگاهم
انجام میدیم!
_ خوبه!
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_ میتونیم کارمون روشروع کنیم؟
_ البته!
درحالی که به همه جاسرک میکشید گفت:
_ کسی بغیر ازمنو شما نیست؟
_ خیر..
خندید دستشو گذاشت رولبش و آروم گفت:
_ چه عالی!
خودمو زدم به نشنیدن سرفه ای کردم وگفتم:
_ بفرمائید این اتاق ،پوشه هائیم که روی میز هست روبرای من بیارید...
دفتر کارم با یه در بزرگ قهوه ای رنگ جدا میشد و آزمایشگاه کوچکی اتاق هم جوار وجود
داشت که کارای کوچیک و توی این انجام میدادم شیما پشت سرم اومد داخل ودرو بست...
پشت دستگاه نشستم وگفتم:
_ پوشه هارو بذار اونجا و لباستو بااون روپوش عوض کن...
خرامان خرامان به سمت پارتیشن هایی که اتاق و دوقسمت میکرد رفت
شالشو ازروی سرش برداشت ودستاشو توی موهای رنگ کردش برد تو دلم اعتراف کردم که
ازموهای طالئی طبیعی زیادی خوشم میاد نه این عروسک سرتاپا عمل بزک کرده...
عینک مخصوص کار وزدم وگفتم:
_ قانون اول سرعت عمل باال ...شما االن یک ساعته داری باااون مانتو ور میری بخوای آهسته
کار کنی تشریف میبری بیرون!
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مانتو رو تنش کرد و بعداز پوشیدن کاله روی صندلی کنارمن نشست
_ قانون دوم بدون هماهنگی بامن کاری رو انجام نمیدی...
سرشو به معنی باشه تکون داد
_ قانون سوم همه ی این دستگاهها حساسن پس باید بارعایت نکات مهم ازشون استفاده کنی...
سوالی هم داشتی آخرسر میپرسی...
_ باشه!!
یه توضیح مختصردرمورد محیط آزمایشگاه ودستگاههای مختلف ونوع عملکردشون بهش دادم
دخترباهوشی بود هرچیزی روسریع میگرفت یکی از پوشه هارو ازتوی زونکن دراوردم وگفتم:
_ این اطالعات خوبی بهت میده چیزایی که من جا انداختم یا یادم رفته رو کامل توضیح داده
میتونه کمکت کنه!!!
پوشه رو ازم گرفت ومنم مشغول کارخودم شدم ...سنگینی نگاهش و روی خودم حس کردم
_ طوری شده خانم راد؟
روی خانم راد تاکید کردم که زیاد صمیمی نشه از اون دخترای آویزون بود
_ نه ...نه ...فقط داشتم به این فکرمیکردم که نازی حق داره برات بمیره!!
زیرلب گفتم:
_ مردنش الکیه!
_ چی؟
_ هیچی شمادیگه اینجا کاری نداری میتونی بری!
_ باشه خسته نباشید آقای دکتررر
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کارم که تموم شد لبتاپ و برداشتم ورفتم دفترکار هرمز ...روبه خانم حکمت گفتم:
_ هرمز تو اتاقشه؟
_ مهمان دارن!
_ کی؟
_ آقای راد...
_ اوکی ...مشکلی نیست
طبق عادتم دوتقه به در زدم و بدون اینکه منتظر جواب باشم دستگیره درو کشیدم و رفتم تو...
باصدای محکم سالم کردم هرمز و راد بلند شدن شیماهم توی اتاق بود یالبخند پاشو از روی
پاش رد کرد و گفت:
_ چه حالل زاده هستین آقای دکتر داشتم ازتون برای عمو میگفتم...
با راد دست دادم و بعداز آشنایی که هرمز داد گفتم:
_ شما لطف دارین خانم هوش شماهم ستودنیه!!
ذوق مرگ از تعریف من رو به هرمز گفت:
_ نمیدونم چه جوری این لطفی که در حقم کردین و این فرصتی که به من دادین وجبران
کنم ...اطالعات آقای دکتر فوق العادست...
رو به راد گفت:
_ عمو جون میشه جلسه امروز منم باشم؟
راد :البته دخترم
پس عموش بود من فکرمیکردم دخترشه
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هرمز باافتخار نگاهم کرد وگفت:
_ اهورا توی کارش یه نابغه است برای همینه که نمیخوام از دستش بدم
شیما باحرصی که توصداش مشهود بود گفت:
_ پس بایدخداروشکرکنید بابت چنین دامادی...
هرمزخندیدوگفت:
_ اینجادیگه بدشانسی آوردم نتونستم صیدش کنم...
شیما :یعنی چی؟
هرمز :اهورا داماد من نیست!
شیما نگاهی به من کرد وگفت:
_ پس حلقه ی دستتون؟
بااینکه خوشم نمیومد ازش ولی برای اینکه دیگه سوال نکنه گفتم:
_ من ازدواج کردم!
_ پس نازی؟
با اخم وحشتناکی نگاهش کردم که هرمز سریع گفت:
_ نازی دوستشه ،دوست باهمسر فرق داره!
با صدای زنگ گوشیم نگاهمو ازمیز روبه رو گرفتم وجواب دادم :
_ بله؟
صدای عصبانی مهیاد توی گوشم پیچید:
_ باید ببینمت!
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_ چی شده؟
مهیاد :بیامیگمت!
گوشی روقطع کرد رو به هرمز گفتم:
_ شرمنده کاری پیش اومده باید برم!
_ پس جلسه؟
_ یه کاریش بکنید کارم واجبه!!!
هرمز قرمزشد وباچشم وابرو به راد اشاره کرد...
_ من میخواستم جلسه امروز باحضور تو برگزار بشه!
شیما :اهوراخان ما بخاطر شما اینجائیم
_ من واقعا متاسفم ...ولی مهمونی پنجشنبه شب حتما هستم اونجا میبینمتون!
با راد دست دادم و از در زدم بیرون وبه آدرسی که مهیاد فرستاده بود رفتم ...پارک دنج وخلوتی
چند تا خیابون پائینتر بود!
وقتی رسیدم خودش روی نیمکت نشسته بود و بااخمای درهمش زل زده بود به روبه روش..
_ سالم
باخشم ایستادروبه روم وگفت:
_ هیچ معلوم هست داری چیکارمیکنی؟ اهورا وقتی اومده بودی خواستگاریش بهت گفته بودم
چقدر برام عزیزه گفته بودم یه تیکه از وجودمونه داریم میدیم بهت گفته بودم نباید بذاری
چیزی تو دلش تکون بخوره اینه مردونگیت؟ اینه حرمت دوستیمون؟
ضربه ای به شونه ام زدوگفت:
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_ همدیگه رو دوست ندارین حقم نداری اذیتش کنی ...میبینی باهم کنارنمیاید قطعش کن این
طناب پوسیده رو...
روی نیمکت نشستم وگفتم:
_ من زنمو طالق نمیدم!
_ پس بیجامیکنی باکارات مایه عذابش بشی...
_ توام حق نداری توزندگی مادخالت کنی...
نشست کنارم وباچشمایی که به سرخی میزد زل زد توچشمام وگفت:
_ به والی علی قسم؛ به رفاقتمون قسم اهورا اگه یکبار دیگه بفهمم دلش شکسته یاحتی اشکی
شده چشم روی همه چیزمیبندم و هرطور شده طالقش رومیگیرم...
_ خیلی خب حاالچراانقدر توپت پره؟ چرا داد میزنی؟
_ دِ همین خونسردیت منودیوونه میکنه دیگه ...لعنتی من حاضرم روی اسمت قسم بخورم یه
تیکه از گوشتمون زیردندونته تو گازمیگیری؟؟ اینه رسمش؟
_ مهیاد ،داداش ...باشه من قول میدم دیگه اذیت نشه و آب تودلش تکون نخوره...
یکم آرومتر شد چندتانفس عمیق کشید وبالحن آرومی گفت:
_ خودت میدونی چقدر دوستش دارم میدونی حاضرم بمیرم ولی خار به دستش نره ،میدونم
دلت ازاین ازدواج زوری پره مهزاد هم به من گفته به تو خرده نگیرم اونم حقو به تومیده میگه
توام حق انتخاب داشتی وبهت فرصت ندادن ...اما ...اما..حاالکه شده؛ حاالکه یکماه از ازدواجتون
میگذره اگه میتونی باهاش کناربیا بردارانه میگم ،بدون توجه به اینکه من برادر مهزادم؛ به عنوان
یه غریبه ازم قبول کن اگه میتونی به خودت فرصت عاشق شدن بده مهزاد دختری نیست که
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بشه ساده ازش گذشت اگه میخوای و میتونی باهاش به لحظه هات نفس بده اگرنه ریشه ی این
زندگی روتاجون نگرفته قطعش کن
دستمو روی شونه اش گذاشتم وگفتم:
_ خیلی مردی داداش...
همدیگه رو مردونه درآ-غ-وش گرفتیم ودر گوشم گفت:
_ قول دادی ،روش حساب میکنم ...به توسپردمش خیالم راحته!
_ رو چشمم
ازمهیاد جداشدم و به سمت خونه حرکت کردم ذهنم درگیر حرفای مهیاد بود درسته حق رو
بهش میدادم اما نمیتونستم دربرابر مهزاد جلوی خودمو بگیرم ودلیل اصلیش هم خودمهزاد بود
که بازبون تند وتیزش حرفایی میزد که باعث میشد جواب صدبرابرتلخ تری بشنوه!
این بازی مضحک ومسخره اسمش زندگی بود!نه آرامشی وجود داشت که روح خسته اتو
جالبده ...نه عشقی که دلگرمت کنه!!یا حتی با حرفاش آرومت کنه!!
خسته شده بودم از جنگ اعصاب و کل کل ...دلم یه زندگی آروم میخواست ونبود...
شایدم بود و من نمی خواستم ببینمش...
ماشین روتوی پارکینگ پارک کردم ...ورفتم باال آروم کلیدانداختم توی در وباز کردم میخواستم
یواشکی برم ببینم مهزاد تنهایی چیکارمیکنه؟
خبری توی سالن وآشپزخونه ازش نبود ...در اتاقش بسته بود وصدای آروم آهنگی ازاتاقش
میومد ...بیخیالش شدم رفتم تو اتاق خودم و لباسامو با یه شلوارک عوض کردم عادت نداشتم از
تی شرت یا پیرهن توی خونه استفاده کنم مگراینکه مهمون میومد برام!!!
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دستمو روی گردنم گذاشتم وکمی فشارش دادم ...باز این گردن درد لعنتی اومده بود سراغم
ازاتاق رفتم بیرون وتوی آشپزخونه دنبال پماد پیروکسیکام گشتم از وقتی مهزاد اومده بود تواین
خونه جای خیلی از وسایل تغییر کرده بود ومن اطالعی ازجاشون نداشتم...
دراتاق مهزاد بازشد و لی لی کنون از روی سرامیکا میپرید ...رفتاراش کم ازیه بچه ی سه ساله
نداشت ...سرش پائین بود که باصدای من به ضرب بلندش کردوصاف توجاش ایستاد
_ پماد شل کننده عضالت رو کجاگذاشتی؟
چشم غره ای بهم رفت و گفت:
_ توسبد کنار یخچال!
_ سالمم که بلد نیستی؟
_ سالمی نشنیدم که جواب بدم
_ تو کوچیک تریا
دستشو به معنی برو بابا رو هوا تکون داد ورفت به غذاش سر بزنه!!
اگه دنباله ی بحث رو میگرفتم قطعاً بازشروع یه جنگ اعصاب دیگه میشد واصال تحملش رو
نداشتم پس برای همین ،کوتاه اومدم وجوابشو ندادم...
کمی از غذاش چشید و در قابلمه رو بست...
_ اون آهنگه که داشتی گوش میکردی اسمش چی بود؟
نیم نگاهی بهم انداخت و گفت:
_ یه روز خوب...
کمی ازپماد روی دستم ریختم وگفتم:
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_ قشنگ بود...
کاهو رو ازیخچال بیرون آورد وگفت:
_ دیگه چیزی تو یخچال نداریم همه چیز تموم شده!
گردنمو با پماد کمی نرمش دادم وگفتم:
_ خب زودتر میگفتی ...باشه فردا قبل از اینکه برم سرکار ،میرم میخرم هرچی الزم داری
بنویس!!!
منتظر جوابش نشدم جلوی تلوزیون ولو شدم و
برنامه نود داشت پخش میشد زل زده بودم به تی وی اما چیزی ازش نمیفهمیدم صدای عادل
توی گوشم میپیچید اما نمیفهمیدم چی میگه ذهنم پر بود از هزارن فکرکه پشت سرهم قطار
میشدن وقصد متالشی کردن مغزم رو داشتن...
نگاهم کشیده شد سمت انبوهی از روزنامه ی نیازمندیها که روی میزبود...
دست دراز کردم وبرشون داشتم تو قسمت استخدام چندتا ازتبلیغ ها دورشون خط کشیده شده
بود
""منشی خانم با روابط عمومی باال ومسلط به کامپیوتر پاره وقت"
بعدی "کارمندخانم مسلط به نرم افزار فتوشاپ جهت کار درآتلیه عکاسی"
"کارمند خانم جهت بسته بندی قطعات یدکی خودرو"
روزنامه رو کوبیدم رو میز کار مهزاد بود ...شک نداشتم...
بلند صداش زدم_ مهزاد؟
_ هااااا؟
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_ بیا اینجاببینم؟
باقدم های کوتاه درحالی که با شلوارش دستاشو خشک میکرد گفت:
_ هوووم؟ چیکارم داری؟
روزنامه روباالگرفتم وگفتم:
_ این چیه؟
_ روزنامه!
_ اااا نه بابا تونمیگفتی نمیدونستم میگم واسه چی اینجاس؟
_ باید ازتو اجازه میگرفت؟
_ چرا داری دنبال کارمیگردی؟
_ نکنه انتظار داری برم گدایی؟ من از چند روز دیگه میخوام برم دانشگاه به پول احتیاج دارم
کار هم عار نیست...
_ پول میخوای چرا به خودم نگفتی؟
_ من دستمو جلوی یکی مثل تو دراز نمیکنم
_ بس کن بچه بازی رو
ازجام بلند شدم کارت بانکیمو ازجیب شلوارم درآوردم و به سمتش رفتم
_ بگیر!
_ من نمیخوام زیردین توباشم که فردا روز هزارتا حرف بهم بزنی!
_ مهزاد داری اون روی منو باال میاری ...بگیرش میگم!هنوز اونقدر بی غیرت نشدم که اجازه بدم
تو هرخراب شده ای بری کارکنی!
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کارت رو ازبین دوانگشتم کشیدبیرون وگفت:
_ راست میگی یادم رفته بود این کار جزوی از وظیفته!رمزش چیه؟؟؟
_ نود وهشت صفر دو
بالحنی کشیده گفت :اوکییی!
پوفی کشیدم و دوباره خودمو روی کاناپه ولو کردم از دستش سرطان نگیرم خیلیه ...بعد مهیاد
میگه کاری نکن که دلش بشکنه!!!
گوشیم زنگ خورد ...بردیا بود یکی از دوستای صمیمی من و هرمز
_ بگو بردی...
_ سالم چطوری تو کجایی چند وقته ازت خبری نیست؟
_ کارت و بگو!
_ ایششش توباز هاپو شدی؟ میتونی بیای دفتر؟
_ امروز؟
_ آره دیگه!!!
_ سرم خیلی درد میکنه نمیشه بذاری فردا؟
_ نه واجبه!!
_ خیله خب اآلن میام
_ منتظرم...
گوشی رو قطع کردم و رفتم تو اتاق تالباس بپوشم...
سوئیچ و گوشیمو برداشتم و رفتم بیرون...
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جلوی دفتر بردیا زدم رو ترمز دفتر وکالت داشت و وکیل هرمز بود!!
از پله های ساختمون تقربیا قدیمی رفتم باال منشی جلوی پام بلند شد و گفت:
_ سالم آقای پاکزاد...
_ سالم..آقای محبی هست؟
_ بله تشریف ببرید اتاقشون االن میان
توی اتاق بردیا پوشه و زونکن هارو بررسی میکردم که دستی دور کمرم حلقه شد بردیا بود دیگه
به دیوونه بازیاش عادت کرده بودم
بردیا :سیالم عشقم
با اخم دستاش و باز کردم و گفتم_ زهر مار..این چه طرز حرف زدنه؟
بامشت کوبید توشکمم وگفت :قربون هیکل ورزشکاریت بشم خب دوستت دارم دیگه!
_ بردیا به خدا پرتت میکنم پائینا ...حالمو بد کردی اه ...منو صدا کردی اینجا مسخره بازی
دربیاری؟ چیه کبکت خروس میخونه امروز؟
رفت سمت یخچال شارژی گوشه اتاق آب میوه رو درآورد وگفت:
_ اهورا خیلی بیشعوری من این همه دوستت دارم...
_ خفه شو
_ زن گرفتی بی ادب شدی این مهزاد باتو چه کرده؟؟؟ به خدا منو میگرفتی سفیدبخت میشدی
کالفه شدم ازدستش دستی توی موهام کشیدم وگفتم:
_ الاله االاهلل ...بردیا میگی یا برم؟
یه دفعه جدی شد با همون صدای خودش گفت:
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_ حسابامون هک شده!
آب دهنمو قورت دادم وگفتم:
_ ازکجا فهمیدی؟
_ صبح چک داشتیم ولی پاس نشد برگشت خورد رفتم شعبه ببینم جریان چیه میگن
حسابتون خالیه...
_ جابه جایی یه میلیارد کارسختیه دیروز استعالم گرفتم همه چیزسرجاش بود پس چی شده؟
_ سورس کد های امنیتی رو دزدیدن
داد زدم:
_ ازکجا؟؟ پس شماها چه غلطی میکنید؟؟؟
_ آروم باش خواهشاً فکر کن ببین چکار کنیم؟
_ بدبختیمون فکر کردن داره آره؟؟؟
بردیا نگاهی به مانیتور توی اتاق کرد همه جای ساختمون دوربین کار شده بود و بردیا ازتوی
مانیتور همه رو کنترل میکرد ،دستشو به معنی ادامه بده تکون داد
_ احمق ازکجا حرفتو باورکنم؟
بردیا :نکنه فکر کردی من سورس کدهارو دزدیدم
_ فکرنمیکنم مطمئنم!!
_ به خدا اینجورکه توفکرمیکنی نیست بذار توضیح بدم
_ همه چیز روشنه نیازی به توضیح تونیست
کاغذی جلوم گرفت روش نوشته بود
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"ست اول این بازی رو مابردیم"
نگاهش کردم خندید وچشمک زد
خواستم جوابشو بدم که هرمز با سروصدای منشی وارد اتاق شد
هرمز :بردیا...
کاغذ توی دست بردیا مچاله شد ،باترس گفت:
_ بله هرمز خان؟؟؟؟
_ خیانت درامانت میکنی عوضی؟ میکشمت!!!
هرمز خواست حمله کنه به بردیا که سد راهش شدم
آروم گفتم:
_ منم عصبانیم اما این راهش نیست...
***
*مهزاد*
با پولی که اهورا دراختیارم گذاشته بود همه چیزایی که الزم داشتم رو خریدم...
از دو روز دیگه کالسام شروع میشد ،برای رفتن به دانشگاه شوق داشتم ...سروکله زدن دانشجوها
بااستاد و اون جو علمی برام خوشایند بود...
الاقل کمی ازاین همه روتین بودن راحت میشدم ...کارم ازصبح تاشب شده بود زل زدن به درو
دیوار و ترک دیوار رو شمردن!
بعضی وقتاهم آشپزی میکردم که به جای غذا شوربا تحویل میگرفتم
نصف مواد غذایی هایی که اهورا میخرید صرف سطل آشغالی میشد...
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به درررک مگه آشپز آورده بره گمشه رستوران غذاشم کوفت کنه ...واال
باخیال راحت ازاینکه غذامو سوزوندم پامو روی اون یکی پام انداختم و مشغول ورق زدن کتابم
شدم!
صدای چرخش کلید توی قفل و بعدش قدم های اهورا اومد پشتم بهش بود و نمیدیدمش ولی
از خش خش لباسش فهمیدم کتشو درآورد و پرت کرد رو مبل و سوئیچشم انداخت روش!
بلند شدم و آروم سالم کردم...
با قیافه ای جمع شده درحالی که گردنشو ماساژ میداد زیرلب جوابمو داد...
یه نایلون بزرگ دستش بود گرفتش سمتم باتعجب گفتم:
_ این چیه؟
_ خب بازش کن...
_ برا منه؟؟؟
_ مزخرف میپرسی؟ خب اگه براتو نبود نمیدادمش بهت...
کیسه رو ازدستش گرفتم ونگاهی به محتویات توش انداختم یه جعبه ی کفش و کیف بود
نشستم رومبل و بسته رو باز کردم...
یه کفش خوشگل مارک و گرون قیمت با کیف کوله ستش بود
خیلی قشنگ بودنتونستم چیزی نگم
_ مرسی اهورا ...خیلی قشنگه
بدون اینکه اخماشو بازکنه گفت:
_ مبارکت باشه ...برای دانشگاه الزمت میشه
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_ باپولی که دادی؛ خریدم نیازی نبود
_ حاال یکیم من بخرم چی میشه؟
ایش میمرد یکم بالحن آرومتری حرف بزنه نکبت؛ دستتم شکست...
کیف وکفش رو از روی زمین برداشتم و رفتم تو اتاقم همون یه تشکرکافی بود ،نبود؟؟؟
توی اتاق کفشم وپوشیدم اندازه پام بود فقط یکم انگشت کوچیکه پامو میزد که مشکلی نبود
چندبارباهاش راه برم درست میشه!!!
در اتاق زده شد بعدصدای قیژ بازشدنش بود که اومد
اهورا :اندازته؟
روی پاشنه وپنجه ی پام جابه جا شدم وگفتم:
_ آره!
ازکنارم رد شد ونشست رو تخت ...عکسی که روی میز عسلی بود رو برداشت ونگاهش کرد
عکسی ازمنو مهیاد بود که من ،مهیاد رو محکم ب-غ-ل کرده بودم و دوتامون ازته دل خندیده
بودیم ...مهیاد میگفت من توی این عکس شبیه یه بچه گربه افتادم وفقط سیبیل کم دارم...
این حرفش همیشه جیغ منو درمیاورد انگار هرچی بیشترحساسیت نشون میدادم رواین قضیه
مهیاد بیشتراذیتم میکرد...
اهورا نگاه عمیقشو ازعکس گرفت وبه من دوخت ...باصدایی بم وگیراگفت:
_ کالسات چه ساعتیه؟؟
_ شنبه ها ویکشنبه ها ساعت هشت صبح تا چهار کالس دارم پنجشنبه هام چهار تاهشت
شب...
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_ دیر میشه که ...تابرسی خونه ساعت ده شبه!!!
_ باتاکسی میام مشکلی نداره!
_ نه نمیشه ...منم هرروز نمیتونم بیام دنبالت!!
_ خب پس چیکارکنم با خر بیام خوبه؟؟؟
_ رانندگی بلد نیستی؟
_ نچ!!
ازجاش بلند شد قاب عکس رو گذاشت سرجاش وگفت:
_ فعال روزهایی که دیرکالس داری خودم میام دنبالت...
چیزی نگفتم باسکوت رضایتمو اعالم کردم
***
توی آینه خودمونگاه کردم مانتو ومقنعه ی سرمه ای و شلوار جین مشکی والبته کیف وکفشی
که اهورا برام خریده بود ...عالی شده بودم یه تیپ شیک وساده که برای محیط دانشگاه مناسب
بود...
کیف پول وکلید خونه رو برداشتم ورفتم بیرون همیشه روز اول مدرسه ها مامان منو از زیر قرآن
بدرقه میکرد اما امروز کسی نبود ...خودم قرآن روی میزو ب-و-سیدم وزیرلب گفتم:
_ الهی به امید تو
تا ایستگاه اتوبوس پیاده روی کردم صبح بود وهمه ی خیابونها خلوت ...فقط صدای رد شدن
بعضی ازماشینها به گوش میرسید
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با اتوبوس خودمو به دانشگاه رسوندم هرگوشه از حیاط بزرگ دانشگاه تعداد زیادی از دانشجوها
ایستاده بودن زیرلب گفتم:
_ فکرکردم فقط خودم خرخونم...
_ از این فکرا نکن اینجا همه این مدلین
با تعجب برگشتم وبه دختری که پشت سرم بودنگاه کردم
تونگاه اول دختربامزه ای به نظرم اومد...
چتری هاش تاروی ابروهاشو پوشونده بود و ل-بای صورتی رنگش به لبخند بزرگی باز شده بود!!!
اما ...این ازکجا حرف منوشنید؟ منکه خیلی آروم گفتم...
بیخیال قدم برداشتم تابرم که سریع گفت:
_ ااا کجا؟
بااخم گفتم :خونه آق شجاع...
چقدر پررو بود ...انگارباید به اینم جواب پس بدم خندیدوگفت:
_ باشه چراعصبانی میشی عزیزم من گیسوام افتخار آشنایی میدی؟
بی توجه به دست دراز شده اش ،دستمو توی جیب مانتوم مشت کردم وگفتم:
_ رادمان هستم!
لبخندروی لباش ماسید ولی زود به حالت قبلش برگشت وگفت:
_ ترم اولی هستی؟
چشمامو توی حدقه چرخوندم وگفتم:
_ بااجازتون
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دستاشوبه هم کوبید وگفت:
_ وای چه عااالی
بعد روبه یه نفردیگه گفت:
_ لیلی بدوبیا بچه گربه پیداکردم...
باحرص دندونامو روی هم فشردم اگه جاش بود فکشو میاوردم پائین بااین حال نتونستم چیزی
نگم
_ این چه طرز صحبته خانم؟ چطوربه خودتون اجازه میدین هرحرفی رو راجع به هرکسی
بزنید؟
_ من فقط...
نگذاشتم حرفش تموم بشه یه اخم غلیظ روی صورتم نشوندم وسریع ازکنارش رد شدم دختره
ی پررو تامنو دیده پسرخاله شده ...بچه گربه ننته احمق بیشعور...
بعدازپیدا کردن کالسم روی یه صندلی نزدیک میزاستاد ،نشستم
چند دقیقه بعد همون دختره هم اومد توی کالس به کسی توجه نمیکردم سرم توی یه برگه بود
و باخودکار خطوط نامفهومی روش میکشیدم...
استاد اومد و دیگه ازاون همهمه ی قبل کم شد بااینکه ساعت کالس طوالنی بوداما جو شادی
داشت ...دانشجوها گاهی باحرفایی که میزدن همه رو میخندوندن ...شوخی وخنده آزاد بود اما به
موقع اش به گفته ی دکترعامری هرچیزی به اندازش قشنگ بود از حدکه میگذشت دلو میزد...
کالس که تموم شد وسایلمو جمع کردم و اومدم بیرون توکیفم دنبال گوشیم میگشتم که یه
صدایی گفت:
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_ خانم رادمان ...ببخشید
سرمو بلند کردم همون دخترصبحی بود
سرشوانداخته بود پائین وباانگشتاش ور میرفت...
_ من منظوری نداشتم
ازحالتش فهمیدم که چیزی تاخفه شدن از خنده نداره ...خیلی تابلو جلوی خودشو گرفته بود
تانخنده ،لبخندکوچیکی زدم وگفتم:
_ باشه!
کیفم رو روی دوشم انداختم وبه سمت پله ها حرکت کردم
_ دنبالم اومد وگفت:
_ مرسی مهزاد جون خیلی ماهی!!
باتعجب نگاهش کردم خواستم بپرسم اسم منو از کجا میدونی که اوپس رفتم تو دیوار...
صدای آخ ونالم بلند شد بادستم پیشونیمو ماساژ دادم حس میکردم یه طرف صورتم بی حس
شده کمی که دردش آروم شد نگاهم افتاد به دختره ریز ریز داشت میخندید...
دستمو از روی صورتم برداشتم وگفتم:
_ چیش خنده داره؟
_ هیچی عزیزم فقط تو باید امروزبه یه پسر خوشگل مستون میخوردی که جزوه هاش بریزه
توام همون دیالوگ همیشگی و بگی""اواا ببخشید حواسم پرت شد""بعد اونم درحالی که داره
جزوه هاشو جمع میکنه بگه""فدا سرت""بعد تو دلش اضافه کنه""خانومم"" و دیگه وو دیگه
بعله دیگه شام عروسی هم مامیزنیم بر بدن!!!
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چشمای ریزشده نگاهش کردم چشماشو بسته بودو یک ریز حرف میزد دوضربه باانگشتم به
پیشونیش زدم:
_ ببین حالت خوبه تو؟ چی داستان سرایی میکنی؟؟
خندیدوگفت  :شوخی کردم!
_ خیلی بی نمک بود...
_ نمکش به بی نمکیشه..
_ برو بابا دیوانه
_ ایش چه تلخی تو مهزاد...
روی پاشنه ی پاچرخیدم وباابروهای باالرفته گفتم:
_ تو اسم منو از کجا میدونی؟
_ وقتی استاد داشت حضورغیاب میکرد
فهمیدم...
کالسورم و رو سرم گذاشتم وبادرموندگی گفتم:
_ چیکارکنم دست از سرم برداری؟
نیشش تابناگوش باز شد:
_ انقدر چندش بازی درنیار و آدم باش...
اخم کردم که سریع گفت:
_ غلط خوردم ...چیز..منظورم اینه که باهام دوست باش!
_ مگه اآلن باهات دشمنم؟؟
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_ نهه اما خب دوست صمیمی باش
_ ازت خوشم نمیاد
_ چرا؟
_ خیلی پر حرفی حوصلتو ندارم بای!
پاشو کوبید به زمین وگفت:
_ جهنم!!
برنگشتم جوابشو بدم ازکسایی که نرسیده احساس صمیمیت میکردن بدم میومد
توی سلف نشسته بودم و آروم ازساندویچ هات داگم میخوردم...
سالن تقریبا خلوت بود فقط صدای خنده های آروم یه دخترچادری که خیلی متین میخندید
میومد داشت باتلفن صحبت میکرد
توفکراون دخترچادریه با چال لپش بودم که صندلی رو به روم کشیده شد عقب
لقمه ای که تودهنم بود وقورت دادم و گفتم:
_ وووووی بازم تو!
باالی مقنعشو درست کردوگفت:
_ بلی اینجانب گیسو خانم گل گالب!!
_ مگه اینکه خودت از خودت تعریف کنی!
_ نیاز به تعریف ندارم چون هرکسی منو تونگاه اول ببینه عاشقم میشه
_ سیم تحویلت نبره یه وقت!
_ نه واال اگه یه دوست مارو تحویل بگیره نیاز به سیم تحویل نداریم!!!
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_ من دوست نمیخوام
_ خیلی خب نخواه اما بذار الاقل نسکافمو بخورم
شونه امو انداختم باال وگفتم:
_ بخور به من چه؟
وقتی ساندویچم تموم شد مقنعمو صاف کردم وبادست چروک پشت مانتومو گرفتم
گیسو زیرچشمی منونگاه میکردو توی لیوان کاغذی نسکافش فوت میکرد ...نمیدونم چرا
گیرداده بود به من پسرم نبود که بگم میخواد مخمو بزنه ...اما ...نکنه ازاوناس...
اَییی حتی از فکرشم چندشم شد و لرزی به تنم نشست...
ولی...
نه بهش نمیخوره قیافش خیلی نجیب بود...
دست بردم عینک دودیمو ازروی میز برداشتم که سریع دستمو گرفت وگفت:
_ نرو دیگه بمون تاکالس بعدی کلی مونده
_ تو از کجا میدونی ماباهم کالس داریم شاید خدا خواست و من تو کالسی که تو هستی نباشم!
باخنده ی گشادی گفت:
_ اینجاهمه ی ترم اولیا کالساشون باهمه!!!
پوفی کردم و دستمو از زیر دستش کشیدم بیرون!
_ شانس منه...
گیسو_ باباخب تو چرا اینجوری میکنی؟ مگه من جذام دارم؟
_ نه عزیزم تو جذام نداری مشکل ازمنه که نمیخوام دوستی داشته باشم!!!
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از ب-غ-لش رد شدم که پشت سرم بلند گفت:
_ مگه دوست شدن بایه دخترشهرستانی تویه شهر غریب گناهه؟؟
نگاهش کردم مردمک چشماش میلرزیدو توشون اشک جمع شده بود
خدای من..این دخترداشت بخاطریه دوستی ساده گریه میکرد؟
_ این همه دخترهم سن وسال ماتواین دانشگاه هست چرا من؟؟؟
ازاون حالت گرفته دراومد ونزدیکم شد
_ من فقط یه همدم میخوام همین حس کردم تو میتونی باشی...
چیزی نگفتم زل زدم توچشمای مشکی رنگ شبش!!
_ هستی؟
اون لحظه دلم براش سوخت صدق حرفاش از چشمای زاللش پیدا بود
سرمو تکون دادم باذوق از سروکولم آویزون شدوگفت:
_ همیشه باکسایی دوست میشم که خوشگل باشن !!
_ مثه خودت!
تاآخر وقت با شیطونیای گیسو گذشت دخترشاد وسرزنده ای بود!!وقتی باهاش بودم خبری از
کسلی و بی حوصلگی نبود
گیسو ازکوچیک ترین اتفاقات زندگی یه خاطره خوب میساخت واین موضوع شخصیتشو منحصر
به فرد ترمیکرد...
کالسمون که تموم شد از گیسو خداحافظی کردم وبه سمت ایستگاه مترو رفتم...
گیسو هم به همراه لیلی دوستش رفت خوابگاه...
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دلم میخواست هرچه زودتر برسم خونه واین مقنعه اعصاب خورد کن و از سرم بکنم...
تارسیدم خونه لباسامو عوض کردم وپریدم تو آشپزخونه ...دلم بدجور هوس قرمه سبزی کرده
بود ولی خب مشکل اینجابود که هم بلدنبودم بپزم هم اینکه میترسیدم باز خراب کنم وهمش
صرف سطل آشغال بشه!!
بهترین راه این بود که زنگ بزنم به مامان...
گوشی رو برداشتم وتندتند شماره ی خونه رو گرفتم..صدای بابا توی گوشم پیچید عجیب بود
که این ساعت از روز خونه بود...
_ بله؟
سرفه ای کردم و گفتم:
_ سالم مامان هست؟
چندلحظه هیچ صدایی نیومد
_ الووو؟
باصدای بم وگرفته ای گفت:
_ چندلحظه گوشی دستت...
چیزی نگفتم تنها داشتم پوست لبم ومیکندم وپامو عصبی تکون میدادم ...مثالً دخترش زنگ
زده بود ...هه حتی حالمو هم نپرسید
صداش ازاون ور خط اومد که گفت:
_ خانم بیا تلفن...
مثل همیشه مامان با لطافت خاص خودش گفت:
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_ جانم؟
_ سیالم نَن جون..
_ سالاام عزیزدلم خوبی مادر؟
_ میسی شما چطورین
_ خوبم...
_ مامان زنگ زدم ازت دستور قرمه سبزی رو بپرسم..
_ الهی قربونت برم هوس کردی خب من برات درست میکنم تو نمیخواد خودتو خسته کنی...
_ نه آخه میخوام یاد بگیرم ،بگین چه جوریه خودم درست میکنم!
مامان تندتند کارای اولیه که بایدانجام میدادم وگفت وقطع کرد قبل از اون تاکید کرد که
هرجابه مشکل خوردم بهش زنگ بزنم...
پیازا رو هرکدوم یه اندازه خورد کردم...
مو به مو همه ی دستورات مامان رو اجرا کردم در زود پز و گذاشتم ودعا دعامیکردم یه چیزقابل
تحملی از آب دربیاد ...تا حاال فکر نکنم یه کدوم ازغذاهام خوب شده باشه...
جالب بود که هرگندی که میزدم اهورا هیچی بهم نمیگفت فقط یه چشم غره میرفت وخودش
زنگ میزد به رستوران وغذا سفارش میداد تواین مدت فکرکنم مشتری نمونه شده بودیم...
برج هم آماده کردم و رفتم تو اتاق چشمام داشت گرم خواب میشد که اهورا بالنسبت گاو مثه
خر سرشو انداخت زیراومد تو...
_ مهزاد ...خوابی؟
توجام غلت زدم:
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_ بودم که به لطف شما بیدار شدم کاری داشتی؟
_ نه فقط خواستم بگم من اومدم...
_ باشه به سالمتی چشم ننت روشن...
دندون قروچه ای کرد و رفت بیرون!!
بیخیال دوباره خواستم بخوابم که اهورا دادزد:
_ غــــــذات ســــــوخـــت!
مثه جت ازجام پریدم و با دو خودمو به آشپزخونه رسوندم...
اهورا روی مبل افتاده بود وباخنده ی مرموزش منو نگاه میکرد
نگاهی به غذام انداختم همه چیز سرجاش بود خورشتم خیلی خوشگل داشت می پخت و
هیچیش نبود
باحرص به سمت اهورا رفتم باز با نیم تنه ل-خ-ت روی مبل دراز کشیده بود
دوال شدم تو صورتش ودست به کمرگفتم:
_ مگه مرض داری میگی غذام سوخت؟
چیزی نگفت فقط چشماش از گردن به پائینمو رصد میکرد...
نگاهی به خودم کردم تاپم تازیر سینم جمع شده بود وشلوارکم یکم رفته بود پائین تر...
چشماش رو کل هیکلم چرخیدو توچشمام ثابت موند...
سریع خودمو درست کردم وبااخم گفتم:
_ مرتیکه هیز عوضی!
به دنبال این حرف من غش غش خندید
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میدونستم بانگاهش فقط قصد اذییتمو داره دراصل اهورا هیز نبود!! ولی اعتراف میکنم
باچشماش جادوم میکرد!
صاف ایستادم وگفتم:
_ کوفت!!
موهامو پشت گوشم فرستادم تا خواستم قدم بردارم اهورا زیرپایی گرفت ومنم که گیج خوردم
زمین...
تند از جام بلند شدم وگفتم:
_ به خدا میکشمت!
قبل ازاینکه بتونه فرارکنه روشکمش نشستم و با مشت وکوسن های مبل تو سرو صورت
وشکمش میکوبیدم
_ سادیسمی ...کرم داری؟ ...مریضی؟
اهورا میخندید ودستشو حایل خودش کرده بود...
با هر حرکتم موهام به یه طرف پخش میشد و اعصابمو بهم ریخته بود مخصوصاً اینکه اهورا
میخندید جری ترمیشدم
_ چه خوش خنده شدن بعضیا...
_ توام اگه جای من یه پیشی تو ب-غ-لت بود سرگرمی خوبی داشتی...
دست از تقال کشیدم ضربه های کوچیک وبی جون من هیچ تاثیری روی عضله های اهورا
نداشت...
چنان باغیض نگاهش کردم که دوباره به خنده افتاد
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_ ببین ...ببین اینجوری که نگاه میکنی ،خود لوسیفرمیشی!!
چیزی نگفتم تواین مدت فهمیده بودم هرچی بیشترحساسیت نشون بدم بدتر میشه ،انگار از
حرص خوردن من لذت میبرد...
دستشو البالی موهام فرو برد سرمو نزدیک خودش کرد ...هیچ حسی ازاین نزدیکی بهش
نداشتم ...اهورایه آهن ربا بود که فقط منو مثل یه تیکه آهن سرد جذبش میشدم!
شایدم خاصیت من مثل همون آهن بود...
چیزی نمیگفتم زل زده بودم تو چشماش مردمکش میلرزید آهی کشید وگفت:
_ جوجو فکر کنم این دفعه واقعاً غذات سوخت!
از روی مبل اومدم پائین اهورا فقط برای هوس منو میخواست پس نباید اجازه میدادم منوبازیچه
هوس خودش بدونه ...وباقدم های آروم رفتم توآشپزخونه زیرقابلمه روخاموش کردم ومیزو چیدم
از عمد همه چیزو بهم میکوبیدم
درکابینت ها رو باز میکردم و بدون اینکه چیزی از توش بردارم میزدمش بهم!
اهورا اومد و بیخیال نشست روصندلی ...غذارو کشیدم توی ظرف و گذاشتمش روی میز انصافاً
هم خوشگل شده بود هم خوش بو
اهورا بشقاب خورشت و به بینیش نزدیک کرد وبو کشید:
_ اوووم جوجو چه کرردیــــــــــی!
چیزی نگفتم به این فکر کردم که اهورا امروز یه چیزیش هست ...چه اخالقش خوب شده!!!
کال همین جوری بود دمدمی و بی ثبات...
یبار خوب بود یباردیگه نمیشد با ده من عسل خودرش!
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که البته خوب بودنش یه نصفه روز درماه بود...
کمی از خورشت روی برنجم ریختم خوشمزه شده بود ولی کمی شور بود...
اهورا :شوره یکم ،ولی قابل تحمل تراز غذای رستورانه...
اهورا باولع غذاشو خورد دستشو با رو میزی پاک کرد که جیغمو درآورد غش غش خندید وگفت:
_ مرسی خیلی چسبید!
ظرفارو جمع کردم وگذاشتم توی سینک حوصله ی شستنشو نداشتم...
رفتم تو اتاق و باخستگی افتادم رو تخت به ثانیه نکشید که بیهوش شدم...
****
پنجشنبه بود ...جلوی در دانشگاه منتظراهورا وایساده بودم که بیاد دنبالم...
هوا تاریک شده بود و روبه سردی میرفت خیلی وقت بود گیسو رفته بود خوابگاه...
نیم ساعت گذشت خبری از اهورا نشد...
کالفه شدم ازیکجا موندن ،راه افتادم سمت آژانسی که اون نزدیکی بود ...به دررک که نیومده
مگه خودم چالقم برم خونه؟ حاال روز یاشب چه فرقی میکنه؟؟
باگرفتن یه دربستی خودمو به خونه رسوندم
ازاینکه اهورا یک ساعت قالم گذاشته بود عصبی بودم!
از ته کولم داشتم دنبال کلید میگشتم که یه ماشین باسرعت پیچید توی کوچه و جلوی پام
ترمز کرد!
وحشت کردم صدای جیغ الستیکاش و بوی لنتش بلند شد...
شیشه های ماشین دودی بود و داخلش ونمیدیدم ...زدم رو کاپوت وگفتم:
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_ هوووی مگه کوری؟ بلد نیستی رانندگی کنی برو یابو کشی!!
رانندش که فکرکنم واقعاً کور یا کر بود هیچ عکس العملی نشون نداد...
دندونامو روهم فشار دادم و کلیدمو درآوردم ...همزمان بااینکه من خواستم در وباز کنم اهورا هم
بازش کرد یه قدم رفتم عقب ونگاهش کردم!
انقدر تیپش نفس گیر بود که تاچندلحظه مات موندم بهش چه خوش تیپ شده بود! تاکسیدوی
سرمه ای با پیراهن یقه فراک سفید و پاپیون سرمه ای ...شبیه لباس بازیگرای هالیوود شده
بود!!!
حتی به جرئت میتونم بگم ازشب عروسیمون هم جذاب تربود!
اهورا بادست کوبید رو پیشونیش وگفت:
_ وای فراموش کردم بیام سراغت!
خواستم حرفی بزنم که در اون ماشین بازشد ویه دختر خیلی شیک پوش ازش پیاده شد...
اومد رو به روی اهورا ایستاد وگفت:
_ عزیزم چه زیبا شدی باید امشب مواظب باشم ازم ندزدنت!
قلبم لرزید ...توجام خشک شدم ...اهورا چقدر پست بود خدایا...
خیره شدم بهش بالبخند کنج لبش به دختره نگاه میکرد ...دستشو گرفت ورفت...
چونه ام از حرص میلرزید حتی نیم نگاهی به من نکرد و بدون اینکه چیزی بگه با اون دختر
رفت...
باکینه ای که تودلم ریشه دوونده بود درو کوبیدم بهم ...هرقدمی که روی پله ها میگذاشتم انقدر
محکم بود که پاهای خودم ضعف میرفت ولی هیچ اهمیتی برام نداشت...
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دکمه های مانتوم رو دونه دونه بازکردم وبلند بلند باخودم حرف میزدم
_ خجالتم نمیکشه عوضی مثال زن داره...
بی غیرت ه-و-س-باز ...خوبه منم برم مثه خودش بایکی ازهمون پسرای ولگرد خیابونی دوست
شم تاببینم جرئتشو داره زری بزنه یانه!
خودمو توآینه نگاه کردم از حرص زیاد دکمه های مانتوم وکشیده بودم کمی شل شده بودن
مقنعه ام هم ازسرم کشیده بودم وموهام توی صورتم ریخته بود!
_ دیدی مهزاد خانم؟ تقصیر خودته ...حرف مامان درست بود ...گفته بودنذار شوهرت نیازهاشو
بیرون از خونه برطرف کنه یادت رفته؟ انقدر سرد رفتار کردی تا زده شد ...پایبندت نشد!!!
سروجدانم داد کشیدم:
_ تویکی خفه شو مگه ندیدی منو برای هوسش میخواد ...اگه هوس پس بذار باهمون اهلش
باشه!!خودش گفت از من متنفره!
بغضم شکست ...انگارشده بودم عروسک خیمه شب بازیش که هروقت حوصلش سرمیرفت
میومدسراغم!!
_ لعنت به تو اهورا که زندگیمو بهم ریختی لعنت بهت که خودمم خودمو نمیشناسم...
زندگیم شده بود مثه قطب یخ و برفی وبدون هیچ گرمایی...
سرمو گذاشتم لبه مبل و باصدای بلندمظلومانه گریه کردم ...انقدر که دلم سبک شد...
آدماهمونقدر که به خنده وشادی نیاز دارن به اشک وگریه هم نیاز داشتن!
بابی رمقی مانتوم وازتنم دراوردم و روی کاناپه دراز کشیدم
_ اینم تقدیر توئه مهزاد ...تاچندماه دیگه راحت میشی!!!
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بامچ دستم رد اشک چشمام وپاک کردم ...کز کردم گوشه مبل همه جاتاریک بود فقط از تک
چراغی که توی آشپزخونه روشن بود روزنه های نور به این طرف هم پخش شده بودن...
صدای زنگ گوشیم ازاون حالت گیجی پروندم
بادیدن اسم مهیادسریع جواب دادم:
_ جانم؟
_ سالم...
_ سالم عزیزم ...خوبی؟؟
مهیاد :آره ...تنهایی؟
_ اووهووم...
_ بیام دنبالت بریم بیرون
_ بااینکه خیلی دلم برات تنگ شده اما اصال حالشو ندارم!توبیا پیش من!
_ بهونه نیار ...نیم ساعت دیگه آماده باش...
حتی نگذاشت جوابشو بدم قطع کرد!
بابی حوصلگی صورتم وشستم و آرایش نسبتا غلیظی روی صورتم نشوندم!
پف چشمام تاحدی پوشیده شدولی برای قرمزیش کاری نتونستم بکنم!
رژ قرمز به لبام زدم مانتوی پائیزه قرمز رنگ باکمربند پهن مشکی به همراه شلوارمشکیمو
پوشیدم و دسته های شال قرمزم رو آزاد گذاشتم!
کمی عطر به گردن ومچ دستام زدم ومنتظر مهیاد نشستم روی مبل ...پام رو به حالت عصبی
تکون میدادم! نمیدونم چه حسی بود که تودلم رخنه کرده بودیه چیزی شبیه دلشوره...
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حسادت ...سردگمی ...کینه ونفرت شایدم..دلزدگی دست از سرم بر نمیداشت ...حالم بدبود دست
و پاهام میلرزید و از فکر اینکه اهورا واون دختره االن تو چه حالین منزجر میشدم!
یه جیغ عصبی کشیدم و مشتم وکوبیدم رو مبل
_ به توچه که اون عوضی اآلن کجاست؟ احمق چرا فکرت همش تو حال وهوای اون چرخ
میخوره؟؟ اون االن حالش خوشه تو چرا بدی؟ مگه نه اینکه اون ازتو بدش میاد وذره ای براش
اهمیت نداری؟
بابغضی که گلوم رو تلخ کرده بود رو به عکس اهورا گفتم:
_ منم ازت متنفرم ...توام برای من هیچ اهمیتی نداری!!
پس چرا این حس حسادت و دلشوره دست از سرم برنمیداشت؟
من چم شده بود؟ نکنه دارم مریض میشم!قلبم به تندی میزد حالم از این همه حسی که تویک
لحظه به سمتم هجوم میاورد بهم میخورد...
جیغ زدم :اهـــــــــــــــه من چمه؟
کالفه وسردرگم بودم حس وحالم توصیفی نداشت انگار همش منتظریه خبربد بودم!!
باتک زنگی که مهیاد زد فهمیدم بایدبرم پائین خودمو توی آینه چک کردم همه چیزعالی بود
خوشگل شده بودم ولی حالم ازچشمام کامال مشخص بود!
کفش لژدار مشکی که جزو خریدای کیش بود وپوشیدم ورفتم پائین!
مهیاد واحسان دست به سینه تکیه داده بودن به کاپوت ماشین وحرف میزدن پت ومت همیشه
باهمن!لبخندی زدم وخودمو بهشون رسوندم
_ سالم...
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دوتاشون اول نگاهی به من کردن احسان بالحن جدی گفت:
_ سالم خانم
بعد روشو کرد طرف مهیاد ومثال ادامه حرفشوگفت ...واا چرا همچین کرد!
مهیاد یه دونه زد تو سر احسان وگفت:
_ سالم گلم
احسان چنگی به گونه اش زد و گفت:
_ گلم؟ این کیه بهش میگی گلم؟؟
بادهن بازبهش نگاه کردم چرا همچین میکرد؟
_ مهیاد بریم؟
قبل ازاینکه مهیاد چیزی بگه دوباره احسان بالحنی جدی ترازقبل که البته اخمم قاطیش کرده
بود گفت:
_ کجا بریم خانم؟ ماشمارو نمیشناسیم لطفاً مزاحم نشید
با انگشت اشاره زدم رو پیشونیش وگفتم:
_ سرت به جایی خورده؟
باصدای نازک وزنونه ای گفت:
_ اوا خدا مرگم بده...
روبه مهیادگفت :حاج آقا شما نمیخوای چیزی بگی؟ دست رو عیالت بلند میکنه!!
لبمو گزیدم تانخندم ...مهیاد باصدای این داش مشتیا دستی به سیبیالی نداشته اش کشید
وگفت:
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_ شوما برو تو ماشین ضعیفه!
احسان :حاجی دعوا نکنی؟
مهیاد تسبیح فرضی اش رو توی هوا تاب داد وگفت:
_ شوما به چه حقی دست رو حَج خَنوم ما بلند کردی؟ مگه خودت ناموس نیستی؟
باحرف مهیاد غش غش خندیدم ...وسط خنده هام گفتم:
_ خیلی ...خُلین ...بخدا
سه تامون زدیم زیرخنده
مهیاد :بچه هازشته ،بریم دیرشد!
توی ماشین نشستیم احسان دروبست وگفت:
_ هوا سرد شده ها!!
دستمو جلوی دهنم گرفتم وها کردم:
_ آره ...بی سابقه اس ...هنوز تو مهرماهیم انقدر سرده...
مهیاد :زمستون سردی در راهه!! ...خب کجابریم؟
احسان :هر وری بری باتم داوشم!!
سرمو ازوسط دوتا صندلی ،جلو بردم وگفتم:
_ بریم رستوران() ...خیلی گشنمه
احسان :پس به زن بریم ...پس پیش به سوی شکم!
تو مسیر رستوران احسان بامسخرگی دستشو حلقه کرده بود دور بازوی مهیاد وحاجی حاجی از
دهنش نمی افتاد
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انقدرازدستش خندیدم که دلدرد گرفتم!
سنگینی نگاه مهیاد ازتوی اینه باعث شد چشم ازاحسان بگیرم ونگاهش کنم
چنان عمیق زل زده بودبه من که لبخندم محو شد ...نگاه مهیاد بیانگر خیلی حرفابود
احسان یکسره داشت حرف میزد ولی نه من نه مهیاد چیزی ازش نمی فهمیدیم...
نگاه مهیادبرام مثه بازجویی بود ...میدونستم فهمیده گریه کردم سرخی چشمام خیلی تابلو بود...
سرموانداختم پائین!
مهیاد پوفی کشیدوگفت:
_ احسان انقدرحرف نزن پخشو روشن کن
احسان :ای به چشم!
باصدای فریدون فروغی سرمو بلند کردم
خواننده مورد عالقه مهیاد بود
احسان :اه این چیه بااین صداش ،انگارداره تو لوله بخاری فوت میکنه.
مهیاد خونسردگفت :خفه شو!
ازپنجره زل زدم به بیرون!
دلم نمی خواست نگاهم بانگاه مهیاد یکی بشه!
شاید یه جورایی برای فاش نشدن حقیقت ،ازش فرار میکردم!
اون تنها کسی بود که درد منومیفهمید!
توی رستوران احسان دیوونه ام کرد...
هی میرفت ومیومد تیکه می انداخت!الکی شماره میداد و سربه سرم میذاشت!
268

www.RomanKhone.IR

حس تنهایی – عاطفه.تی

رمــان

از دستشویی اومد بیرون آب دستشو پاشید تو صورتم ...جیغم رفت هوا
_ اییی احسان کثیییف!
احسان :آخییشش چشام همه جارو زرد میدید
باصورتی جمع شده نگاهش کردم یهو باتعجب روبه من گفت:
_ خانم من شمارو جایی ندیدم؟
_ نه چطور؟
_ آخه حس کردم شبیه مادر بچه هامی!
کیفمو کوبیدم رو شونه اش وگفتم:
_ دیووونه!
غش غش خندید وگفت:
_ آخ که اگه اهورا اینجا بووود ...ووووی ووووی ووی ...ازهستی ساقطم میکرد!
پوزخندم از زهر هم تلخ تربود ...این رو فقط مهیاد فهمید!
احسان :ولی مهزاد جدی جدی ازوقتی ازدواج کردی خیلی خوشگل شدیاااا ...نه اینکه همیشه
شبیه میت بودی ازاون نظر میگم تغییر کردی!
باچشمای گرد شده گفتم:
_ احسان من شبیه میت بودم؟
_ اره ...بی روح و بارنگ و روی پریده!
_ خیلی بیشعوری!
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هیچی نگفت فقط بالقمه بزرگی که تو دهنش بود ونصفش زده بود بیرون خندید وچشمک زد!
آخ که برای قیافه اش ضعف کردم ...شبیه بچه های تخس شده بود!!
برعکس احسان ،مهیادساکت بود!
آروم باغذاش ور میرفت در گوشش گفتم :
_ چیزی شده داداشی؟
سرشوبلند کردوکوتاه گفت:
_ نه!
میدونستم وقتی اینجوریه نباید بهش پیله میکردم..پس چیزی نگفتم
بعداز غذا قرار شد بریم روی تخت های بیرون رستوران بشینیم تابرامون قلیون بیارن
فضای خوشگل و دنجی بود
یه حوض بزرگ وسط حیاطش بود که پراز ماهی های قرمز بود ودورتادورش گلدون های حسن
یوسف ودیفن باخیا چیده شده بود!!
کفش سنگ فرش شده بود و چراغ های پایه بلند نئون فضارو ،رویایی ترمیکرد!
روی یکی از تخت هایی که نزدیک حوض بود نشستم وگفتم:
_ بیایداینجا خیلی خوشگله!
احسان رفت قلیون بگیره ومهیاد بااخمای درهمش نشست رو به روی من!
تحمل اخمای مهیاد رو نداشتم ...دلم نگاه مهربونشو میخواست...
سرمو نزدیکش کردم وگفتم:
_ ماکه همیشه پیش هم نیستیم ...چرا نگاه هیشگیتو ازم دریغ میکنی؟
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مهیاد من کار بدی کردم که ناراحتی؟؟؟
رنگ نگاهش تغییر کرد ...مهربون شد
_ نه توهیچ بدی نکردی..من کار بدی کردم!مهزاد من وقتی غم چشماتومیبینم دیوونه میشم...
هردفعه که دیدمت چشمات سرخ بود!
میخندی اما چشمات گریه میکنن!
من دارم ازعذاب وجدان میمیرم که تک دونه خواهرم اینجوری غصه داره ...که نتونستم
خوشبختش کنم!!
_ من وقتی تورو دارم خوشبختم!تو باش ،بودنت برای من بسه!
مهیاد پلکاشو روهم گذاشت وخندید
احسان درحالی که نی قلیون روتاته کرده بود تودهنش نزدیکمون شد...
دودشو فوت کرد سمت من وگفت:
_ بکش کنار جوجه...
کمی جابه جا شدم تا احسانم بشینه
احسان :داداش میکشی؟
_ نه!
_ مهزاد توچی؟
خیلی دلم میخواست بگم آره اما میدونستم مهیاد بدش میاد!پس گفتم:
_ منم نه!
منو مهیاد چایی خوردیم خدایی تواون هوای سرد حسابی میچسبید!
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احسان وقتی حسابی قلیونشو کشید سینی چای و برداشت وگفت:
_ میخوام براتون یه دهن بخونم!
_ آخ جووون
باچشمای مشتاقم خیره شدم بهش صداش واقعاً خوب بود ،چشمکی زدوگفت:
_ همراهیم کنید...
روی سینی ضرب گرفت و شروع کرد
"نامهربونی
نمیدونم میدونی
که عشقت مارو کشته
تیرنگاهت
دوتاچشم سیاهت
مثه آلو درشته
رحمی نداری
بر رنج و دردم
آخرمگه من باتو چه کردم؟
انقد چرا لج میکنی
هی چشماتو کج میکنی
ترک منو کردی چرا
رفتی تواز پیشم کجا؟
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ای المروت
نکن مارو اذیت
که هیچ طاقت ندارم
غش کرده بودم از خنده ،آهنگی که انتخاب کرده بود یکی ازترانه های خیلی خیلی قدیمی رو
حوضی از مرتضی احمدی بود
مخصوصاً اینکه احسان صداشو تغییر داده بودازهمه بیشترحالتایی که به خودش میگرفت خنده
داربود
"پیش رقیبون
سیه کردی عزیزجون
تو روز و روزگارم"
به اینجای اهنگ که رسید مکث کرد گفت
_ این دکلمه اشوبلد نیستم بقیشو میخونم!
_ منتظرجوابی ازجانب مانشد خودش دوباره خوند:
"موندم تودنیا
عزیزتنهای تنها
خوراکم آه و دردِ
ازغصه وغم
مامان گفت
رنگ و رویم
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مثه زرد چوبه زرده
یادم نمیره
اون شب توکافه
کردی باعشوه
ماروکالفه
هی بافتحی ل-ا-س میزدی
چشمک به عباس میزدی
حرفایی از عشق و وفا
هرچی دلت خواست میزدی
ای المروت
نکن مارو اذییت
دیگه طاقت ندارم
پیش رقیبون
سیه کردی عزیز جون
تو روز و روزگارم "
منو مهیاد دست زدیم خود احسان انقدر جوگیر بود دوتا انگشتشو کرده بود ته حلقش و سوت
میزد!
همه به دیوونه بازیای مانگاه میکردن!
اون شب سه تایی بیخیال ازهمه ی مشکالتمون خندیدیم و دیوونگی کردیم!
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ساعت نزدیکای دو بود که منو رسوندن خونه و رفتن!!
آروم آروم درحالی که سعی میکردم کفشام سروصدا ایجاد نکنه ازپله ها رفتم باال و آهسته درو
باز کردم
من کبوتر جلد همین قفس بودم
چندساعت آزادم میگذاشتن و دوباره مجبور بودم برگردم به همین زندون!
همه جا سکوت و تاریک بود!
تک چراغ توی آشپزخونه هنوز روشن بود ...فکر کردم اهورا نیست برای همین باخیال راحت
خواستم برم تو اتاقم که صداش ازجا پروندم
_ پس باالخره ازش دل کندی!؟
هینی گفتم وچرخیدم سمتش!
روی مبل دراز کشیده بود و چشماش توی هاله ای از سرخی میدرخشید!!
_ خوبه؛ به نام من ،اما یکی دیگه ازت کام میگیره!
دیوونه شده بود؟ این چه چرت وپرتایی بود که میگفت؟؟
_ چی میگی؟ دیوونه شدی؟
باخشم به سمتم اومد چونمو تو دستش گرفت و فشارداد
_ فکرکردی احمقم آره؟ تااالن باهاش کدوم قبرستونی بودی؟ مثه اینکه یادت رفته شوهر داری
_ همون قبرستونی که تو با دوست دخترات ه-ر-ز میپریدی! توام مثه اینکه یادت رفته زن
داری؟
هولم داد عقب کمرم کوبید به لبه کانتر ودرد وحشتناکی توش پیچید!
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ناله ی آرومی کردم که گفت:
_ اااا پس دردت اینه...
یکم نگاهم کرد وگفت:
_ یکی مثه تو هیچ جذابیتی واسه من نداره که بخوام یه شبمو باهاش بگذرونم!اونم کسی که
مطمئن نیستم سالمه یانه!
گفته بودم چقدر ازت بدم میاد که حاضرنیستم کنار خودم حتی تصورت کنم...
صدای شکستنم خیلی بلند بود!
میلرزیدم اهورا تمام خوشی و لذتی که امشب در کنارمهیاد واحسان برده بودم و ازم گرفت!
تیره ی پشت کمرم یخ بسته بود
چطور به خودش جرئت میداد همچین حرفی و درموردم بزنه؟
به کدوم گناه نکرده داشتم مجازات میشدم
آخ خدا چی میشد یکم انسانیت تو وجود این آدم سنگی میذاشتی
اشک تو چشمم میجوشید ولی زهر خندی زدم دستمو رو کمرم گذاشتم دردش هرلحظه بیشتر
می شد!
چیزی نمیتونستم بگم یه قطره اشک از چشمم چکید لبخندتلخم هنوز رو لبم بود
دیگه حتی حالم از خودمم بهم میخورد ...منی که جلوی چشمش انقدر حقیربودم!
کالفه واردستشو کشید پشت گردنش و تو موهاش عقب عقب رفت کت ش که روی زمین افتاده
بود و چنگ زد و به سرعت از خونه زد بیرون!
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روی زانو فرود اومدم ...اهورا یه وزنه روی قلبم بود که باهر حرف و حرکتی بیشتر سنگینی می
کردو وجودمو له میکرد!!
نفسمو آه مانند از سینه م خارج کردم سرم درد میکرد وتنم عاجزانه خواب میطلبید
توی یه حس خأل دست و پا میزدم ...دور من پر شده بود از نقاب های مختلف که هربار یکی رو
به صورتم میذاشتم...
با دلی گرفته روی کاناپه دراز کشیدم
ساعت نزدیکای صبح بود اما خواب به چشمام نمیومد انگار اون حس امنیتی که همیشه داشتم
پر زده بود!!
بایداعتراف کنم اهورا باهمه ی بد بودنش حامی خوبیه ...وقتی هست بیشتراز همه وقتی احساس
امنیت میکنم ...حتی بیشتر از مهیاد...
صدای رعد و برق بلندی باعث شد جیغ کوتاهی بکشم ...همه جای خونه به یکباره روشن شد
هنوز چندثانیه نگذشته بود که صدای بارون تندی سکوت شب و بهم ریخت!!
توی مهرماه بودیم وشاید این بارون کمی اغراق آمیز بود دویدم پشت پنجره و پرده رو کنار زدم
سرتاسر خیابون خیس شده بود
بارون به چه تندی میکوبید و پنجره رو میشست ...خواستم پرده رو بندازم که نگاهم رفت به ،رو
به رودرست جایی که تیر چراغ برق نورشو داخل کوچه پخش کرده بود
اهورا تکیه داده به تیر برق و سرش پائین بود با کفشش روی زمین خط میکشید...
احساس کردم ...نه نه دیدم ...آره باچشمای خودم دیدم شونه های مردونه اش آروم میلرزه
یه لحظه سرشو بلند کرد صورتش خیس بود ..نه از بارون آسمون بلکه از بارون چشماش!!
277

www.RomanKhone.IR

حس تنهایی – عاطفه.تی

رمــان

اهورا داشت گریه میکرد ...مردی که حتم داشتم از سنگه و بهش میگفتم هیوال قطبی گریه
میکرد.
نور تو صورتش افتاده بودو اونو بی نهایت شبیه به یه تندیس کرده بود...
شالق بارون به صورتش میکوبید ولی اون بی توجه بود!
چشمشو بسته بود وزیرلب یه چیزایی زمزمه میکرد انقدر حالتش قشنگ بود که وقتی به خودم
اومدم ،دیدم صورتم خیسِ از اشک...
دیدن اشکای کسی همیشه برام عذاب آور بود حتی اگه اون کس مرد مغروری مثل اهورا باشه!
کنار پنجره لیز خوردم و روی زمین نشستم ...پریشون بودم ...میدونی چی میگم؟ مثل اون وقتا
که حتی خودتم نمیدونی چه دردته فقط بهونه داری...
حتی خودتم حالتو درک نمیکنی...
نیم ساعت گذشت از پنجره نگاهی به کوچه انداختم اهورا داشت قدم میزد
بیخیالش شدم هر وقت باخودش کنار اومد میاد تو دیگه من چرا تااالن بیدارم؟
شیرجه رفتم رو کاناپه وسعی کردم بخوابم اما نشد ...دقیقا تاوقتی که اهورا نیومد تو و نرفت تو
اتاقش من خوابم نبرد!
وقتی خیالم راحت شد نفس عمیقی کشیدم وچشمامو بستم
***
صدای سرفه های خشک اهورا باعث شد توجهم جلب شه داشت توی سبد داروها دنبال چیزی
میگشت!
شونه هاش افتاده و موهاش بهم ریخته بود...
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شدید سرما خورده بود توبارون موندن دیشب کار دستش داد ...موقع راه رفتن تلو تلو میخورد
وچشماش سرخ بود
کمی سرک کشیدم ببینم چیکار میکنه ...دستشو گذاشته بود زیر سرش و روی میز خوابیده بود
بی تفاوت دوباره مشغول خوندن کتابم شدم...
صدای ناله ی اهورا بلند شد
از جام بلند شدم و آروم آروم به سمتش رفتم
سرشو گذاشته بود روی میزو خواب رفته بود احمق ...با اینکه سرما خورده بود ولی بازهم ل-خ-
ت بود
دستمو گذاشتم رو بازوش ازداغی بدنش وحشت کردم داشت توی تب می سوخت
نمیره بمونه رو دستم؟ خونش بیفته گردنم!!
از توی سبد دارو ها یه تب بر پیدا کردم و بالیوان آب گذاشتم رو میز ...خودش میبینه میخوره
دیگه!!
اومدم برم تو اتاق که صدای نالش پشیمونم کرد داشت هذیون میگفت
دستمو روی شونش گذاشتم وتکونش دادم
_ اهورا ...اهورا پاشو قرص بخور میمیریا
هرچی صداش کردم بیدار نشد زورم هم نمیرسید که ب-غ-لش کنم ببرمش توی اتاق،
یادمه وقتی بچه بودم تب میکردم مامان دستمال خیس میگذاشت روی پیشونیم ...سریع دست
به کار شدم یه لگن پراز آب یخ کردم و بادستمال رفتم باال سر اهورا
تندتند دستمال خیس و میکشیدم روی صورتش و روی سینه اش
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انقدر تبش باال بود که قسم میخورم وقتی دستمال و از روی بدنش برمیداشتم دستمال خیس،
خشک می شد
تاوقتی که حس کردم ،دمای بدنش اومده پائین تر چندبار این کارو تکرار کردم!
از داغی بدنش کم شده بود ولی زیرلب یه چیزایی میگفت که نمی فهمیدم!
صداش کردم تکونی خورد و سرشو از روی میز برداشت یه قسمت از صورتشو که گذاشته بود رو
میز قرمز شده بود آب دهنشو قورت داد وباچشمای خمار و تبدارش خیره شد بهم
قرص و ازتوی جاش درآوردم وگذاشتم توی دهنش ،لیوان آب و نزدیک لبش کردم چند قلوپ از
آب خورد ولی همچنان زل زده بود به من
_ پاشو برو تو اتاقت استراحت کن!!
چیزی نگفت ،بلند شد خواست بره تو اتاق که سرش گیج رفت وسریع خودش وبه میز بند کرد...
زیر ب-غ-لش و گرفتم وآروم بردمش تو اتاق ،تمام سنگینی بدنش روی من بود جون نداشتم
نگهش دارم ...روی تخت نشست یکباره همه بدنش شروع کرد به لرزیدن ،پتو روکشیدم
دوربدنش که گفت:
_ من اینجوری گرم نمیشم!
_ آره باید لباس گرم بپوشی
چیزی نگفت دستمو کشید وگرفتم توی ب-غ-لش متعجب گفتم:
_ چیکار میکنی؟ ولم کن!!
حلقه دستاشو محکم تر کرد تو ب-غ-لش هی وول میخوردم تا ولم کنه...
میدونستم حالش خوب نیست
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_ هیسسس بذار گرم بشم بعد برو!
دست ازتقال کردن برداشتم دستم روی سینه اش بود که قلبش به چه تندی میزد وزیر پوستم
میتونستم احساسش کنم
انقدر کوبش قلبش شدید بود که ترسیدم سنکوب کنه!!
نگاهش کردم چونه اش و گذاشته بود روی شونه ام و چشماشو بسته بود
دوست نداشتم این همه نزدیکش باشم ...حسی که داشتم باعث شد بغض کنم
ازاین میترسیدم روزی برسه که معتاد آ-غ-وشش بشم و اون نباشه
میترسیدم که وقتی حالش خوب شد بهم نیش وکنایه بزنه و دوباره حرفایی بزنه که باعث
رنجش من بشه...
خودمو کشیدم عقب نمیدونم دوباره تب کرده بود یاگرمای بدنش بود که تنمو میسوزوند
دستامو گذاشتم رو سینه اش وگفتم:
_ ولم کن!
بابی رمقی گفت :نه!
_ اه مریض میشم..بذار برم!
دستاشو باعصبانیت ازدورم برداشت ...چشمای تبدارش ازخشم سرخ شده بود ...یه نگاه
تحقیرآمیز بهم انداخت انگار داشت میگفت لیاقت نداری!
از زیر دندوناش غرید :
_ گمشو بیرون!
ازجام بایه جست بلندشدم ولی زمزمه اشو شنیدم که گفت:
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_ انقدرسخت بود؟
منظورشو نفهمیدم ...یا شایدم من اشتباه شنیدم که البته برامم مهم نبود ...فقط میخواستم
ازدستش خالص بشم!
ازاتاق پریدم بیرون وخواستم درو ببندم که داد زد:
_ درو نبند!!
فحشی نثار خودش وجد وآبادش کردم و رفتم تو هال...
غول بیابونی..خیلی اخالقش خوبه انتظار داره دل به دلش بدم!
نمیدونستم چرابغض گلومو گرفته بود ...من دلم فقط یه ذره احساس خوشبختی وآرامش
میخواست ...مگه خواسته ی زیادیه؟
به خدا نیست...
رفتار متغیر اهورا واینکه احساسش به من هوس بود ...دیوونه ام میکرد
ای کاش منم عاشق یکی بودم و باهاش ازدواج میکردم ...یکی مثه پرهام..آخ که دلم پر زده واسه
چشما...
خفه شو مهزاد ...خفه شووو ...اون احساس بچگانه خیلی وقته که مرده!
یادت که نرفته چه جوری زیرپاهاش لهت کرد و رفت!!
اصال ...اصال ازهمشون متنفرم همه ی مردا فقط بلدن زور مزخرف مردونه اشون رو به رخ زنا
بکشن و دادبزنن!
کارشون شکستن غرور ماست
طبق عادتم رفتم جلوی آینه...
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بی اراده برس و برداشتم و موهای طالئیمو شونه زدم...
چشمای بی فروغم آبی تراز همیشه و کدر بود!
رشته های بلند موهام و بافتم وکنار گوشم انداختم باهرگره ای که به موهام میزدم بغض هام و
به هم میبافتم وزنجیر میکردم تا کسی نفهمه چقدر از این زندگی جهنمی خسته ام...
کمی آرایش ،کمی هم عطر به زیر گردنم زدم...
نیشخندی به نقاب دوخته شده ی صورتم زدم!
نگین فیروزه ای که مامان همیشه بدشگون میدونستش و به گردنم آویزون کردم
جلوه ی زیبایی به گردن بلندم داد...
درآخر!!!
زیبا شدم وحسرت خوردم...
دلم برای خودم سوخت که زندگیم تواوج جوونی وشادابی تباه شد...
سهم من ازخوشبختی چی بود؟
چرا اون طعم گسش زیر دندون های من حس نمیشد؟؟
آهی کشیدم نگاهم افتاد به چهار چوب ،قامت بلند اما افتاده ی اهورا تکیه زده به در نمایان شد
از توی آینه نگاهش کردم باصدای گرفته ای گفت:
_ میشه ازت خواهش کنم برای دشمنت که چشم دیدنشو نداری سوپ درست کنی؟
از جمله اش یه حس خاصی بهم دست داد شاید اهورا هم درکنار من خوشبخت نیست!!
اون هم حق داشته کنار یکی که دوسش داره زندگی کنه...
دلم برای اون هم سوخت!!
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سرمو تکون دادم وگفتم:
_ آره!
همزمان لب تاپم و ازروی میز برداشتم تا یه سرچ کنم ببینم چه جوری سوپ درست میشه...
لب تاپ وازدستم کشید وگفت:
_ اینو ولش کن من بهت میگم چیکار کنی؟
سرمو کج کردم وباهم رفتیم توآشپزخونه اهورا روی صندلی نشست ودستورمیداد چیکار کنم...
وسطای حرف زدناش سرفه های شدیدی میکرد هرچی هم بهش گفتم بریم دکترگوش نکرد و
هی میگفت"خوب میشم"
همین طور که هویج هارو روی تخته خورد میکردم گفتم:
_ اهورا؟
_ هوم؟
_ تو نظرت ...راجع به زندگی چیه؟
خیسی چشماشوبا دستمال کاغذی گرفت وگفت:
_ خب زندگی ...همیشه اون جوری که ما میخوایم نیست ...گاهی وقتا باید باال وپائین بودنشو
تحمل کنیم به قولی سردی و گرمی روزگار وبچشیم!
_ اوهووم! اما من زندگی خودمون وگفتم!
لبشو با ژست خاصی گزید وگفت:
_ کاش بهتر بود!
_ پس توام احساس خوشبختی نمیکنی..
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آهی کشیدو نگام کرد.
نگاهی عمیق و سوزنده توی نی نی نگاه مخمور جذابش یه چیزی فریاد میزد که من نمیتونستم
بشنوم!
سرمو انداختم پائین ،جوابمو گرفتم
اهورا هم حس منو داشت...
بعدازچندلحظه اهورا درحالی که ازجاش بلند میشد گفت:
_ جوجو هویجارو ریختی توقابلمه نمک هم بریز!
_ باشه!
_ من میرم بخوابم..
اهورا رفت ومن موندم بایه دنیا سوال و چرا هایی که تو مغزم سوار میشد!
وقتی غذا آماده شد ریختم توی کاسه بزرگ و توی سینی گذاشتمش وبردم تو اتاق اهورا پشت
به من خوابیده بود
_ اهورا؟
غلتی خورد و روی تخت نشست
_ خب یه چیزی بپوش دیگه چرالج میکنی؟
_ عادت ندارم!
سینی رو گذاشتم روی میز وگفتم:
_ اینو بخور نیم ساعت بعدم وقت قرصته!!
_ باشه
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****
یک هفته از اون شب و مریضی اهورا میگذره ...زندگیمون مثل همیشه یخ بسته بود تنها
حرفمون توی چندجمله ی روتین خالصه میشد ...چیزی که سرگرمم میکرد دانشگاه رفتن و
درس خوندن بود تواین مدت بابیشتر بچه ها که تقریبا تویه کالس بودیم آشنا شده بودم ،نمیگم
صمیمی ،چون فقط درحد یه سالم و سوالهای کوتاه در مورد درس باهم صحبت میکردیم تنها
کسی که بیشتر اوقاتم باهاش سپری میشد گیسو بود!
دختر خوش مشرب وبذله گویی بود همه ی بچه ها دوستش داشتن ...همیشه پر انرژی بود
_ گیسوووو الهی بمیری بچه مگه درد داری؟
غش غش خندید وباقی مونده ی آب بطری رو ریخت رو زمین:
_ حقته!!
دستمو آوردم باال و صورتم وپاک کردم دیگه به شوخی های خرکیش عادت کرده بودم ...خودشو
ولو کرد کنارمن وگفت:
_ آخیش خیلی حال داد
_ کصافطی دیگه دست خودت نیست ...ببین چیکارم کردی
_ عیب نداره بشین اینجا زود خشک میشی!
پوفی کشیدم که باصدایی متعجب گفت:
_ مهزاد؟
_ هوووم؟
_ این چیه؟؟
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نگاهش به دستم بود ،رینگ ساده ای که بعداز عروسیم ازدستم درنیاورده بودم توی نور کم
جون خورشید برق میزد
_ خب حلقه اس...
_ چرا توی دست چپته؟؟؟
چشمامو تو حدقه چرخوندم هیچکس ازبچه های دانشگاه نمیدونست که من ازدواج کردم البته
برامم مهم نبود که بدونن یانه!
_ کجا باشه پس؟
_ مگه تو ...تو ...ازدواج کردی؟
_ با اجازتون!!
جیغ خفه ای کشید وبامشت زد رو شونه ام
_ بیشعورچرا زودتر رو نکرده بودی؟
چیزی نگفتم...
_ دوستش داری؟؟؟
_ کیو؟
_ شوشوت رو!
خونسرد گفتم:
_ میمیرم براش!
ولی همچنان به این اصل اساسی باور داشتم""دروغگو هم سگه""
_ وای عزیزم خوشبخت بشی!
287

www.RomanKhone.IR

حس تنهایی – عاطفه.تی

رمــان

_ مرسی..
تاوقتی رفتیم سرکالس و استاد اومد گیسو بافضولی همه چیز و درمورد اهورا و خونوادش
پرسید ...از سوال جواباش خسته نمیشدم ولی جواب های کوتاه میدادم و دوست نداشتم کسی
ازجزئیات زندگیم باخبر شه...
بذار همه فکرکنن من خوشبختم ...بذار فکر کنن از نجواهای عاشقونه ی شوهرم من به عرش
رسیدم...
بذار فکرکنن زندگیمون با آتیش دوست داشتن و خواستن همدیگه گرمه گرمه!!
خودکارم تو دهنم بود
بادقت به حرفای استاد گوش میدادم و نت برمیداشتم ...پای درس خوندن که میرسید همه
چیزو فراموش میکردم
گیسو در گوشم پچ پچ کرد:
_ آقا اینجوری نمیشه من دارم سینگل به گور میشم
خندم گرفت...
_ خب دست بجنبون ...کیس که زیادِ!
با شیطنت خندید وگفت:
_ پس من برم توکار یکیشون!!
چشمای درشت ومشکی گیسو مثل فانوس دریایی میچرخید ...بالبخندی مرموز کل کالس و از
نظر گذروند دوباره ب-غ-ل گوشم گفت:
_ نمیخوام اینا همشون جوجه ان...
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_ حاال تو یه سرچ دیگه بکن!!.
بعد چند دقیقه بالحنی پر تمنا گفت:
_ من استاد و میخوام
خیلی جلوی خودمو گرفتم که بلند نخندم ...گیسو چنان باعشق زل زده بود به دکتر انصاری و
من ریز ریز میخندیدم...
دکترانصاری یه پیرمرد قدکوتاه الغر ،با ریش های پرفسوری و موهای کم پشت سفید بود ...بی
نهایت هم بداخالق بود!!
پچ پچ وار گفتم :خیلی بهم میاین
چشمکی زد وگفت:
_ پس مبارکه!!
***
توی محوطه منتظر گیسونشسته بودم ...گوشیم زنگ خورد همین طور که ازتوی کوله ام
دنبالش میگشتم برای گیسو که بانیش باز نمایان شد ،دست تکون دادم
با دو خودشو بهم رسوند وگفت:
_ تبریک نمیگی؟
گوشی رو گذاشتم دم گوشم و به گیسو اشاره کردم چیزی نگه!
_ الو؟
صدای خشن اهورا تو گوشم پیچید
_ کدوم گوری هستی چرا تلفن خونه رو جواب نمیدی؟
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آب دهنم و قورت دادم جلوی گیسو نمیتونستم صحبت کنم چهارچشمی زل زده بود به من
_ حالت خوبه اهورا؟ من امروز دانشگاهم!
_ کی کالست تموم میشه؟
_ هشت!
_ میام دنبالت
اینو گفت و قطع کرد بی تربیت ...تو دلم فحشی نثارش کردم و روبه گیسو گفتم:
_ تبریک بابت چی؟
دستاشو باشوق بهم کوبید وگفت:
_ از چهار نفر شماره گرفتم ...بادوتاشون دوست شدم؛ اون دوتای دیگه هم گذاشتم تو آب نمک
واسه روز مبادا...
_ فعالیتت مستدام خواهر
گیسو مثل ماتادور های اسپانیایی دوبار دستاشو بهم کوبید و تعظیم کرد:
_ کوچیک شوما..راستی آقاتون چی میگفت رنگت پرید؟
اوووف این دیگه کی بود
_ هیچی..یادش رفته بود کالس دارم زنگ زده بود خونه من برنداشتم نگران شده بود...
گیسو_ راستی کالس امروز کنسله میای بریم کتاب خونه؟
کوله امو روی دوشم انداختم وگفتم:
_ بریم!
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_ کل انتشاراتی های انقالب و بالیلی زیر پا گذاشتیم فنون تدریس گیر نمیاد انگار تخمش و
ملخ خورده ...گفتم بریم کتاب خونه ببینیم نسخه اشو داره بهمون بده یانه؟
_ خیلی خب بریم!
کنار هم راه میرفتیم گیسو از زبون افتاد سرشو کرده بود تو گوشی ...منم یه نفس راحت کشیدم
از پر حرفی این دختر...
_ راستی گیسو تو کجایی هستی؟
_ شیرازیُم کاکو!
_ اوهوم خونوادت اونجان؟
آهی کشید وگفت:
_ آره!
انگار دلش نمی خواست جواب بده ...گیسو هیچ وقت در مورد خونوادش حرفی نمیزد حتی وقتی
من از مهیاد براش میگفتم باغمی عجیب وغریب نگاهم میکرد...
رسیدیم به کتابخونه دانشگاه ،گیسو دوباره رفته بود تو گوشیش
_ گیسو خانم نری تو دیوار رسیدیم!
سرشو به ضرب بلند کرد و بانیش باز گفت:
_ از دست این سعید واسه آدم حواس نمیذاره!
گوششو گرفتم وگفتم:
_ بیا بریم ببینم بچه پررو بذار یه ساعت بگذره بعد ،سعید سعید کن واسه من
_ خیلی خب بابا ول کن گوشمو!
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ولش کردم صاف ایستاد وگفت:
_ به خدا اگه کتاب خونه این کتاب رو نداشته باشه کل قفسه هاشو میکنم تو حلق مسئولش!
_ بیا بریم حاال خداکنه داشته باشه!!
_ المصب سختم هست...
مسئول کتابخونه که خانمی پیر بود گفت نسخه این کتاب دست استاده و دیگه ازش نداره قیافه
گیسو اون لحظه دیدنی بود
مثه زودپز درحال انفجار شده بود...
ازکتابخونه اومدیم بیرون گفتم:
_ حاال چرا انقد این کتاب برات مهم شده؟
_ درس مهمیه خیلی هم دنبالش گشتم
_ خیلی خب ،میری خوابگاه؟
خمیازه کشداری کشید وگفت:
_ آره دیگه!!
_ باشه...
گیسو رفت منم تصمیم گرفتم یکم این اطراف وقت کشی کنم تا اهورا برسه!
دلم نمی خواست بهش زنگ بزنم ...حتی دلم نمی خواست تا وقتی نزدیکش نیستم صداشو
بشنوم!
هنوز چند دقیقه نگذشته بود که گوشیم زنگ خورد
_ الو؟
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اهورا :بیا بیرونم!
قطع کرد ...عادتش بود کال به سالم و خداحافظ اعتقادی نداشت ...مغرور خر
بی سالم توی ماشین نشستم و درو محکم کوبیدم بهم..به ثانیه نکشید که ماشین ازجا کنده شد
و پرواز کرد...
سرعتش بیش ازحد باالبود ...ولی به روی خودم نیاوردم فوقش دوتامون راهی دیار باقی می
شدیم ...دست به سینه خونسردنشسته بودم اهورا زیر چشمی نگاهم کرد اخماش در هم بود
وبادستش روی فرمون ضرب گرفته بود
معلوم نیست چه مرگشه...
یک بار خوب یک بار بدتراز بد! یه چیزی قلقلکم میداد که اگه نمیگفتم میمردم!
_ کفن پوشیدی میخوای بمیری به امید خدا؟
و بادست اشاره ای به ست ورزشی سرتا پا سفیدش کردم و نیشخند زدم!
ازاون خنده های شیطانی و لج درار که آدمو حرصی میکنه!!
برخالف انتظارم ،مثل خودم پوزخندی زدودستمو تو دستش گرفت وبا صدای بم ولحنی خاص
گفت:
_ من اگه بخوام بمیرم هم تورو با خودم میبرم عزیزم ،شک نکن!!
باحرص دستمو از زیر دستش کشیدم بیرون
و رومو کردم اونور...
اهورا همه ی خصوصیات یک کثافت رو باهم داشت...
باگرمی هوای داخل ماشین و موزیک مالیمی که اهورا گذاشته بود حس خواب گرفته بودم
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مخصوصا اینکه دیگه تند نمیرفت ...چشمامو بسته بودم انگار مسیر قصد نداشت تموم بشه...
نفس عمیقی کشیدم که عطر سرد اهورا مخلوطش شد ...انقدر بوش خوب بود که دلم نمی
خواست نفسمو بیرون بدم!!!
_ مهزاد؟
غم صداش به قدری مشهود بود که قلبم فشرده شد...
چیزی نگفتم ،فکر کرد خوابم! آب دهنشو پر سرو صدا قورت داد و دوباره دستمو گرفت...
عکس العملی نشون ندادم ...زیرلب چیزایی میگفت که نمی فهمیدم کاش صدای پخش کمتر
بود ...یهو باصدای نسبتا بلندی گفت:
_ لعنتی مگه دست من بود؟
چشمام بی اختیار باز شد نگاهی باشرمندگی بهم انداخت و آروم گفت:
_ ببخشید...
چیزی نگفتم دوباره خوابیدم!
چشمای اهورا گویای حرفای زیادی بود...
انگار که از چیزی رنج میبرد ...کالفه و سردرگم بود...
دستای گرم اهورا حس خوبی رو بهم متنقل میکردم برای اولین بار لمس دستای مردونش بین
انگشتام برام خوشایند بود و آروم بودم...
ماشین از حرکت ایستاد ...زیر چشمی نگاه کردم هنوز نرسیده بودیم
کم کم چشمام داشت سنگین میشد تنها چیزی که به ذهنم رسید این بود که چرا مسیر نیم
ساعته انقدر طوالنی شد؟
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***
با تکون های ماشین و صدای اهورا از اون حالت خواب و بیداری دراومدم با دست چشمامو
مالش دادم و با صدای گرفته گفتم:
_ بله؟
اهورا :پیاده شو!!
به رستوران روبه رو نگاه کردم وگفتم:
_ میرفتیم خونه یه چیزی درست میکردم!
_ الزم نیست ،توام خسته ای!!
از خدا خواسته از ماشین پریدم پائین و با اهورا وارد رستورانِ شیک شدیم ،نسبتا شلوغ بود
گوشه ی دنج رستوران روبه روی هم نشستیم...
کل رستوران با نور های آبی و سفید هالوژن مزین شده بود و فضا رودلنشین تر میکرد ...باصدای
اهورا چشم از اطراف برداشتم
اهورا :چی میخوری!؟
_ فرقی نداره!!!
گارسون رو صدا زد وگفت:
_ دوتا میکس با مخلفات لطفا!!
با دستمال فانتزی های روی میز ور میرفتم و حواسم پی نگاه خیره ی اهورا بود!!
بادقت داشت ،تمام اجزای صورتمو موشکافی میکرد و هیچی نمیگفت...
خسته از نگاه سنگینش چشمامو تو حدقه چرخوندم و لبامو جمع کردم:
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_ شاخ دارم یا دُم؟
هیچ تغییری تو حالتش ایجاد نکرد حتی مردمک نگاهش هم جابه جا نشد ...دست به سینه زل
زده بود تو چشمام!
بیخیالش شدم ،بذار انقدر نگاه کنه تا جونش درآد...
باآلخره به حرف اومد:
_ مهزاد؟
_ هوووم؟
_ تو...
بااومدن گارسون حرفش نیمه تموم موند ...نگاهی به غذاهای هوس انگیزی که گارسون به چه
زیبایی روی میز چید ورفت ،انداختم!تازه یادم افتاد چقدر گرسنه بودم!!!
تکه ای از کباب توی دهنم گذاشتم طعمش بی نظیر بود!! با ولع شروع به غذا خوردن کردم تو
همون حالت از اهورا پرسیدم:
_ چی داشتی میگفتی؟ من چی؟
کمی اینور اونور کرد وگفت:
_ تو ...تاحاال ...عاشق ...شدی؟
چنگال به دهن ،موندم چی بگم ،از سوال غیر منتظره اش تعجب کردم!
به نرمی پلک زدم و چنگال رو گذاشتم تو بشقاب ..دلم میخواست بگم پرهام رو دوست داشتم یه
ذره جزش بدم اما کرم درونم که خبییث بود نگذاشت..
_ برای چی میپرسی؟
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_ توفکر کن محض کنجکاوی...
_ خب ...خب ...باید بگم آره
پوزخندی زد وگفت:
_ جداَ؟
_ بعله جداَ ...نکنه فکر کردی من دل ندارم؟
بامسخرگی گفت:
_ نه بانو ...حاال کیو دوست داری
دستمو گذاشتم زیر چونه ام و بالبخند زل زدم بهش ...خودش ادامه داد:
_ البته به من ربطی نداره دوست نداری نگو!!
_ اگه بهت ربط نداره چرا پرسیدی؟
اهورا :خب بگو!
نکبت کم نمیاورد ...مخصوصا لحن بد و پوزخندش حسابی لجمو در میاورد!
بااین حال کمی به جلو خم شدم و بالحنی اغوا گرانه پچ پچ کردم:
_ تو شوهرمی چرا نباید بدونی؟؟
یه تای ابرو شو داد باال مثه خودم دوال شد روی میز ،آروم لب زدم:
_ تورو ...تورو دوست دارم
چشمای قهوه ای اهورا اون لحظه دیدنی بود ...از تعجب مثل برق گرفته ها سیخ نشست و به ل-
ب-ای من نگاه میکرد ...آب دهنشو پرسرو صداقورت داد که پقی زدم زیر خنده!
سرمو گذاشته بودم روی میز و درحالی که سعی میکردم صدام بلند نشه میخندیدم!!!
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بین خنده هام گفتم:
_ آخه تو چی داری؟؟ چرا باید عاشق یکی مثل تو بشم؟ مگه خر مغزمو گاز زده؟؟
با خشم مشتشو آروم رو میز زد وگفت:
_ بهتره دهنتو ببندی لوسیفر...
نیشم خود به خود بسته شد...
چشماش به خون نشسته بود گفت:
_ اینکه کنار خودم تحمل ات میکنم فکر نکن جایی خبریه ...دفعه ی آخرت باشه هر مزخرفی
که به مغز معیوبت میرسه رو به زبون میاری...
توجام فرو رفتم وچیزی نگفتم ،من حقیقتی رو گفتم که تو دلم تلنبار شده بود ،حاال اهورا اونو
مزخرف میخوند ،به من ربطی نداشت...
لبخند تلخی زدم ...دیگه نمیتونستم چیزی بخورم اهورا هم کمی با غذاش بازی کرد و رفت
صورتحساب رو پرداخت کنه...
تا رسیدیم خونه اهورا تو ماشین سیگار کشید ناراحتی وکالفه بودنش رو به خوبی حس می
کردم!!
قبل از اینکه از ماشین پیاده بشم گفتم:
_ انقدر خودخوری نکن!یه رو همه چی تموم میشه!!
با حرص روشو کرد اونور وازبین دندوناش گفت:
_ برو پائین یکم آروم بشم میام خونه.
چیزی نگفتم درو بستم وطولی نکشید که پاش و گذاشت روی گاز و از پیچ کوچه گم شد...
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سرمو رو به آسمون ابری گرفتم وگفتم:
_ اینم یه بازیه مگه نه؟؟
قطره ای روی صورتم چکید چشمامو بستم وزیرلب گفتم:
_ بارون رحمته ...من به فال نیک میگیرم!
اون شب باز هم من بودم و بی خوابی وخیره به در که اهورا ازش بیاد این ور...
نمیتونستم دروغ بگم وجودش بهم اطمینان میداد...
***
کنج پنجره نشسته بودم و قطرات بارون که به شیشه میخورد و میشمردم...
اهورا تو اتاقی بود که من حق ورود بهش رو نداشتم ...صدای آهنگ غمناکی از توی اتاقش
میومد
"دوباره نم نم بارون
صدای شرشر ناودون
دل بازم بی قراره
دوباره رنگ چشاتو
خیال عاشقی باتو
این دل آروم نداره نداره نداره
سوز صدای خواننده خنجر میکشید روی قلبم!
آسمون پرشده بوداز ابرای تیره همرنگ دالمون ...مثل دل من...
دل اهورا...
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میبارید و خیس میشد مثل چشمامون...
هوای خونه سرد بود حتی با وجود شومینه که شعله های ناموزونش هال نیمه تاریک رو ،روشن
کرده بود!
"شبامو خواب نوازش
دوباره هق هق وبالش
گریه یعنی ستایش
ستایش تو و چشمات
دلم هنوز تورو میخواد
دل بازم پر زده واسه عطر نفس هات
اتاقم عطر تو داره
دلم گرفته دوباره
کار من انتظاره
یه عکس و درد دالمو
میریزه اشک چشامو
غم تمومی نداره نداره نداره
صدای باد وو کوچه
داره تو خونه میپیچه
قلبم آروم نمیشه
ب-غ-ل گرفتمت انگار
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دوباره خواب وو تکرار
باز نبودی ومن تکیه دادم به دیوار
اشک از چشمام چکید ...سردم شده بود دلم آ-غ-وش تنگی رو میخواست که دلگرمم کنه...
_ مهزاد؟
سرمو چرخوندم سمت اهورا پالتوی چرم مشکی و شلوار کتون قهوه ای تیره ی خوش دوختی
تنش بود...
_ بله؟
_ آماده شو میخوایم بریم جایی!
_ من درس دارم ،نمیام
یقه اش رو توی آینه صاف کرد وگفت:
_ گفته بودم زیاد حرف میزنی؟ پاشو حاضر شو
_ نمیــــــــام!!!
_ تا سه میشمرم...
با حرص پامو کوبیدم زمین و رفتم تو اتاقم میدونستم اگه لجبازی کنم به زور باخودش میبرتم،
فعال که شده بودم غالم حلقه به گوش آقا...
پالتوی کرم نخودی وشلوار شتری رنگمو از کمد کشیدم بیرون و پوشیدم،
خیلی توی تنم خوشگل بود!
روسری ساتن قهوه ای هم سرم کردم ودستی توی صورتم بردم به مژه های بی رنگم با ریمل
حالت دادم و توی چشمام سرمه کشیدم
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رژ لب و رژ گونه ی مسی محشرم کرد...
نیم پوت های مشکی رنگ به عالوه کیف همرنگش رو پوشیدم ورفتم بیرون
اهورا از باال به پائین تیپمو از نظر گذروند وگفت:
_ حاال خوبه نمی خواستی بیای قرتی خانم!
_ اگه میخوای نیام همچین مایل هم نیستم
اهورا نزدیکم شد ...قدم به قدم ...باهمون تیپ و استایل محسور کننده اش..
کمی دوال شد تا هم قدم بشه صورتمو بین دستاش گرفت و باحالت خاصی که تن صداش لرزه
به دلم می انداخت گفت:
_ یه امشب مال من باش!!میشه؟؟
نباید میلرزید و لرزید این دل لعنتی!!!
آخه مگه دست خودم بود؟
این مرد خوب بلد بود چطوربازیگری کنه ...برای اینکه از اون حال و هوا دربیام گفتم:
_ من قرتی نیستم!!!
حرفم کامال بی ربط بود ولی برای ادامه ندادن بحث قبل بد نبود!
_ ولی من میگم هستی...
_ ولی از نظر خودم من همیشه سعی میکنم ست و مرتب باشم!
_ اوالال ماد مازل امشب افتخار بدین در جوارتون باشیم
باخنده مشت آرومی بهش زدم وگفتم:
_ دیوونه!!
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اهورا لبخند تلخی زد وگفت:
_ بریم دیرشد
از خونه بیرون رفتیم و سوار ماشین شدیم
_ کجا میریم؟
اهورا :پیش یه نفر!!
_ کی؟
اهورا :وقتی رسیدیم می فهمی
ایشی گفتم وسرمو کردم اونور
_ قهر نکن پیشی ...بذار یه امروز بی ضد حال تا آخرش آروم باشم!
اون لحظه نفهمیدم منظورش یعنی چی ،ولی راست میگفت ،همیشه من با زبون تیزم یه چیزی
میگفتم و میزدم تو پرش ،اما اهورا صدبرابر بدتر جوابمو میداد ...اون موقع ضد حال واقعی رو من
میخوردم...
تصمیم گرفتم چیزی نگم تا یه جنگ اعصاب دیگه درست نکنم!!
_ چقدر هوا خوبه!!
پنجره رو دادم پائین و دستمو گرفتم زیر بارون..
اهورا :دلگیره!!
چرخیدم به سمتش دنده رو عوض کرد و برف پاک کن و زد تا شیشه تمیزبشه!
_ من عاااشششق بارونم ...هوای اینطوری خیلی شاعرانه است...
_ من برف رو بیشتر دوست دارم
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_ برفم خوبه ،وقتی بچه بودم می نشستم کنار پنجره ومنتظر آفتاب بعد از هوای برفی بودم تا با
مهیاد بریم برف بازی...
اهورا لبخندی زد وگفت:
_ آدم برفی هم درست می کردیم!!
_ آره یادش بخیر!من شبابه عشق اینکه فردا ننه سرما برام کادو بذاره تو کفشم می خوابیدم
صبح که بیدار میشدم وقتی میدیدم توی کفشم پر از خوراکی های خوشمزه است ذوق میکردم
که حتما دختر خوبی بودم ...اما وقتی بزرگ شدم فهمیدم مامانم کادو هارو میذاشته تو کفشم...
اون موقع درک کردم که هیچ وقت نباید به وعده ی کسی دلخوش کرد
اهورا :منم دلم برای دلخوشی های کوچیک بچگیم تنگ شده!
حواسم به مسیر نبود فقط زل زده بودم به هوای بارونی وقشنگ شهر مخصوصا اینکه هوا کم کم
رو به تاریکی میرفت و چراغ های یکی درمیون روشن برق میزد
اهورا از سمت خودش شیشه ی منو داد باال بااعتراض گفتم:
_ ااا داشتم نگاه میکردم!
_ سرما میخوری دختررر!
دیگه چیزی نگفتم وبه صدای برخورد بارون به سقف ماشین گوش سپردم!!!
بعد از نیم ساعت رسیدیم به یه درآبی بزرگ اهورا بوقی زد..
یه پیرمرد درحالی که یه پالستیک سیاه روی سرش گرفته بود اومد بیرون و در و باز کرد
اهور :سالم پدر جان!
_ علیک سالم پسرم ...این موقع شب اینجا چیکار میکنی؟
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_ دلِ دیگه آدمو میکشونه!!
پیرمرد باقد خمیده اش اشاره ای به من کرد که اهورا گفت:
_ همسرم ...مهزاد
سالم کردم که بامهربونی جوابمو داد...
روبه اهورا گفتم:
_ اهورا اینجا کجاست؟
_ برو پائین
در ماشین رو باز کردم زمین سرتاسر گل و لجن بود ...بااحتیاط پامو بیرون گذاشتم و رفتم پائین
اهورا کنارم ایستاد و دستمو تودستش گرفت...
همه جا ظلمات بود وصدای زوزه ی گرگ میومد ناخودآگاه به اهورا نزدیکتر شدم!
از در رفتیم تو...
با بیرونش کلی فرق میکرد یه امامزاده ی کوچیک وخیلی با صفا بود که حیاطش گلکاری شده
بود
هنوز هم نمیدونستم چرا اینجائیم!
پیرمرد گفت:
_ بابا جان زیر بارون نمونید بیاین زیر سایبون!
نور سبز رنگی از داخل امامزاده بیرون میزد...
که فضارو ،روشن کرده بود!!
اهورا :کفشاتو دربیار ،بیا تو!!
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خودش هم خیلی آقا وار کفشاشو درآورد و رفت تو...
پشت سرش داخل شدم...
چقدر قشنگ بود ...یه صحن کوچولوی نقره و دیوار های آینه کاری شده و کلی قالیچه کوچیک
وبزرگ اونجا بود...
باالی رواق باخط خوشی نوشته شده بود
"امامزاده پوربن علی"
چه آرامشی ...نگاهم رفت سمت اهورا
پیشونیش وچسبونده بود به ضریح وزیرلب دعا میکرد!
نور سبز به نیم رخش افتاده بود و اون بی نهایت شبیه به یه تندیس کرده بود...
در چوبی باصدای قیژی باز شد همون پیرمرد مهربون بایه سینی چای داغ اومد داخل!
اهورا :بابا حیدر چرا زحمت کشیدی؟
_ زحمت چیه پسرم!رحمتین شما...
لبخندی بهش زدم کنار گوش اهورا گفتم:
_ چقدر نورانیه!!!
اهورا :ماهِ به خوش قلبی این مرد کسیو ندیدم!
_ نگهبان اینجاس؟
_ باباحیدر متولی این امامزاده اس!
چای خوش عطر و رنگ بابا حیدر و باشیرینی حرفاش خوردیم!
واقعا می چسبید تو هوای سرد...
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بارون بند اومده بود بابا حیدر از جاش بلند شد و فانوس روشنی آورد و داد دست اهورا
_ بیا بابا جان...
اهورا چنان متواضع بااین مرد برخورد میکرد که شک کردم خودش باشه!!
دست منو گرفت وگفت:
_ بریم
برخالف انتظارم به سمت ماشین نرفتیم اهورا امامزاده رو دور زد درست جایی پشت ساختمون
کاهگلی و قدیمی امامزاده یه آالچیق کوچیک بود و دورتا دورش قبر های قدیمی!!!
چسبیده بودم به اهورا تاریکی شب و صدای ناودون و زوزه گرگ باعث میشد بترسم!
پائین یکی از قبرها زانو زد و فانوس رو گذاشت رو به روش!!
به نوشته های روی قبر نگاه کردم
"یغما نورانی"
کنار اهورا نشستم و فاتحه خوندم نمیدونستم صاحب این قبر کیه!!
بعد از کمی سکوت اهورا گفت:
_ مادرم عاشق پدر بود ،همدیگه رو خیلی دوست داشتن با همه ی نداری ها و تنگ دستی های
پدرم مدارا میکرد همیشه جز لبخند روی صورتش چیزی نبود...
متوجه حرفاش نمیشدم اهورا داشت از چی صحبت میکرد؟
آهی کشید که بخارغلیظی از دهنش خارج شد...
منتظر بقیه حرفاش بودم وچشم دوختم به لبهاش...
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_ وقتی شبها ،بابا ،با دستای سیاه و روغنی و صورت گرد گرفته میومد خونه ...مادرم با آب گرم
و دستای ظریفش خستگی رو از چهرش بیرون میکرد باباهمیشه میگفت:
_ اعجاز دستای مادرت حالت منو خوب میکنه!!
زندگیمون با همه ی سختی ها و بی پولی هاش خوش بود!!
اگه سفره ی خونمون خالی بود ...سفره ی دل مامان پر از محبت بود که سیرم میکرد!!!
بابارو اصال نمیدیدم روی ماشین این و اون کار میکرد و از صبح تاشب به قول خودش دنبال یه
لقمه نون حالل بود!
اما انگار هرچی بیشتر می دوید بیشتر به در بسته میخورد
بعضی شبها که دیر میومد خونه مامان هزار بار تاسر کوچه میرفت و برمی گشت و هربار که
ازش میپرسیدم چرا انقدر پریشونی میگفت:
_ تو دلم آشوبه!!!
یه بار ازش پرسیدم:
_ مامان آشوب یعنی چی؟
گفت :مثل اینکه یه نفر چنگ بندازه تو سینه ات و قلبت و فشار بده
دست مثل اآلن ..من هم دلم آشوبه...
دوباره آه کشید و چشماشو روی هم فشرد
اون زمان ها خیلی کوچیک بودم ...این چیز ها حالیم نبود ...یه روز وقتی خسته از مدرسه و
فوتبال بازی با بچه های کوچه اومدم خونه دیدم مامانم داره با کاموا های رنگی شال گردن می
بافه و غذاش روی گازِ...
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گفتم_ مامان غذا آماده نیست خیلی گشنمه!!
صورتش رنگ پریده بود و گاهی از درد جمع میشد اما با مهربونی گفت:
_ نه اهورای مادر تا تو درساتو بنویسی آماده میشه...
درسام تموم شد باز هم ازش پرسیدم :
_ درست نشد؟
گفت :نه یک ساعت دیگه بذار بابات بیاد...
یک ساعت دیگه هم گذشت و خبری از غذا نبود آخرش با گریه قهر کردم و رفتم کنار بخاری
کز کردم...
انقدر خسته بودم که همونجا خوابم برد...
صبحش هم با کج خلقی رفتم مدرسه...
اما وقتی اومدم خونه دیدم قابلمه ی دیشب روی گاز ،درش و که باز کردم چیزی جز آب توش
نبود!!
مامان رو هرچی صدا زدم جواب نداد...
دنبالش گشتم ...تو دلم آشوب بود ...شالی که دیشب میبافت کاملش گوشه ی اتاق بود ولی
خودش نبود!!!
بغض نفس گیرشو قورت داد گفت:
توی اتاق ته حیاط پیداش کردم
افتاده بود کنج اتاق
هرچی صداش میکردم جواب نمیداد...
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گریه ام گرفته بود ...با گریه ازش میخواستم چشماشو باز کنه و بهم لبخند بزنه!!!
دست روی گونه اش گذاشتم برعکس همیشه سفید و سرد بود!!
چشمای آبیش بسته بود و مژه های بلندش سایه انداخته بود رو گونه اش!
کل بدنش سرد و کرخت بود...
اونجا فهمیدم که بی مادر شدم که قلب مهربونش پر درد بود و من نمیدونستم...
ضجه زدم ...ولی کسی نبود که به دادم برسه...
تاشب که بابا بیاد سرش توی ب-غ-لم بود و چسبونده بودمش به خودم که مبادا ازم بگیرنش
چشماشو با درد بست و ساکت شد...
دستی روی صورتم کشیدم از اشک خیس بود...
دستای سردشو تو دستم گرفتم وفشار آرومی دادم...
سیگاری از جیبش کشید بیرون و آتیش زد...
_ تویه لحظه همه ی دنیامون رو باختیم!! گرد سفیدی روی موهای بابا نشست و شکسته شد...
تا چهل روز اول حال خودمون رو نمی فهمیدیم
اما به چشم برهم زدنی بابا ،یغما رو فراموش کرد ...یکسال نشده بود که گفت:
_ میخواد مامان جدید برام بیاره
اون موقع ازش متنفر شدم...
هنوز یکسال از مرگ زن جوون و زیباش نگذشته بود که دلش هوایی شده بود پی دختر جوون و
پولداری که خودش مهرآسا صداش میزد...
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مهرآسا هم عاشق بابا شده بود حتی با وجود تمام مخالفت های خانوادش که نباید زن دوم یه
مرد بشه ایستادگی کرد و باهم ازدواج کردن!
زندگیمون زیر و رو شد...
توسط پدر آسا به باالترین مرتبه ها رسید و شد آقای خودش...
اوایل اصال آسا رودوست نداشتم اونو یه مزاحم میدیدم که جای مادرمو تو قلب بابا گرفته...
اما من هم کم کم وابسته ی محبت های بی ریا ی آسا شدم
اون منو مثل پسر خودش میدونست و بهم محبت میکرد...
دو سال بعد وقتی ماهور به دنیا اومد خوشبختیمون کامل شد...
من شدم یه برادر که نمی گذاشت کسی چپ به ماهور نگاه کنه...
بااینکه خواهرناتنیم بود اما همه جا هواشو داشتم و ازش مراقبت میکردم!!!
فقط بعضی وقتا که میدیدم آسا چطور ماهور و ب-غ-ل میکنه و میب-و-ستش دلم برای مادر
خودم تنگ میشد...
آهی کشید وسرشو انداخت زیر ،منتظر ادامه حرفاش بودم اما انگار قصد نداشت حرفی بزنه بعد
از چند لحظه سکوت گفتم:
_ اهورا سردمه ،بریم؟
سرشو تکون داد وفانوس رو از روی زمین برداشت
فکر کردم مثل جنتلمن ها کتشو درمیاره می اندازه رو شونه ی من ولی اهورا کال با همه ی آدم
های دنیا فرق میکرد..
بیشعور بود دیگر...
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باهم به سمت اتاقک کوچک باباحیدر رفتیم وبعداز خداحافظی ازش ،از امامزاده زدیم بیرون؛
توی ماشین نشستم و اهورا حرکت کرد ...دستای سردمو جلوی دهنم گرفتم و توشون هااا
کردم ...اهورا فهمید سردم شده بخاری ماشین و روشن کرد و درجه اش رو به سمت من تنظیم
کرد...
توی سکوت آروم حرکت میکردیم سکوت فقط توسط جیر جیر شیشه پاک کن ،ماشین و صدای
برخورد بارون به شیشه؛ شکسته میشد..
اهورا :گرم شدی؟
درحالی که با انگشتم روی بخار شیشه شکلک میکشیدم گفتم:
_ آره ،اهورا؟
_ هوم؟
_ چرا امشب اومدیم اینجا؟
_ سالگرد یغما بود...
_ اهووم خدا رحمتش کنه..چقدر این امامزاده خوب بود آرامش غریبی داشت...
اهورا :منم تاقبل ازاینکه بیایم اینجا دلم آشوب بود
_ ولی اآلن...
اهورا :من آرومم!!
لبخند زدم ...بایه حس آسوده دلی تکیه دادم به صندلی و چشمام و بستم زیر لب گفتم:
_ منم همین طور
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اون شب هردوتامون غرور و کنار گذاشتیم و بدون هیچ جنگی فقط صحبت کردیم و به نظرم
همین گفتگوها چقدر شیرین بود!!
وقتی پیشنهاد قدم زدن زیر بارون و به اهورا دادم؛ از تعجب کم مونده بود ،شاخ دربیاره اما
چشمای براق و مشتاقمو که دید ،بی چون و چرا قبول کرد.
ماشین و گوشه ای پارک کرد و باهم پیاده شدیم کنار پیاده رو ،روی جدول ها دستامو از هم باز
کرده بودم و راه میرفتم و می خندیدم اهورا خونسرد کنارم میومد ومراقب بود نیفتم!
مثل پدری شده بود که هوای دخترشو داشت ولی هنوز هم نگاهش سرد و جدی بود؛ درست
برعکس کاراش ،نرم و با مالیمت رفتار میکرد!!!
همین که آروم بود ،خوب بود!
با دیدن پسری که رو منقل ذغال ،بالل می فروخت هیجان زده ،به سمتش رفتم و قبل ازاینکه
اهورا خودشو بهم برسونه ،دوتا از بالل هایی که خوب برشته شده بود و انتخاب کردم ،و منتظر
شدم تا اهورا بیاد حساب کنه!
طعمش بی نظیر بود ...مخصوصا با آب نمک چرکی که توی سطل قرمز رنگ کنار پسرک بود،
بیشتر مزه میداد!!
تمام حواسم پی خوردن بالل بود که اهورا صدام زد ...سرمو بلند کردم ونگاهش کردم کنار یه
دختربچه کوچولو زانو زده بود وبا حضی ناگفتنی باهاش حرف میزد
اهورا :ببین چه
خوردنیه!
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دخترک داشت با شیرین زبونی جوراب شلواری سفیدشو نشون اهورا میداد و شکایت از گلی
شدنش میکرد
صورت گل انداخته اش از سرما و مو های فر مشکی رنگش که از زیر کالهش اومده بود بیرون
اونو بی شباهت به هلو میکرد!!!
نمیدونم اهورا چی بهش گفت که لبای سرخشو غنچه کرد و اهورا رو ب-و-سید!!
اخمام تو هم جمع شد!
اهورا خندید و باعشق ب-غ-لش کرد...
مردی همسن اهورا نزدیکمون شد دست دختره رو گرفت وگفت:
_ باران جان بابا ،عمو رو اذییت نکن!
اهورا بلند شد وباهاش دست داد گفت:
_ نه اصال اذیتت نکرد ،ماشاهلل خیلی شیرین زبونِ!خداحفظش کنه براتون!!
مرد بعداز تشکر دست دخترشو گرفت و رفت اهورا بالبخند براش دست تکون داد وبرگشت
سمت من!
با تعجب به من که خشک شده بودم سرجام نگاه کرد و زیرلب خیلی آروم گفت:
_ من فعال نباید امیدی به پدر شدن داشته باشم...
اما من شنیدم و چیزی نگفتم!!
دستمالی از جیبش درآورد و نزدیکم شد آروم دستمال رو ،دورلبم کشید وغر میزد
_ چرا مثل بچه ها میخوری؟ کل صورتت سیاه شده!!!
بادقت سیاهی صورتمو پاک کرد و آروم گفت:
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_ من باید تورو بزرگ کنم جوجو!!
پشت چشمی براش نازک کردم که خندید و ردیف دندون های سفیدشو به نمایش گذاشت...
خمیازه ی کشداری کشیدم وچشمامو روی هم مالیدم...
اهورا :مرغمون خوابش میاد؟؟
باچشمای خمارنگاهش کردم و به آرومی پلک زدم...
تا رسیدیم خونه شب بخیر بلندی گفتم و پریدم تو اتاق...
باید زودتر میخوابیدم که فردا راحت بیدار بشم...
لباسامو بایه بلوز شلوار نخی سفید عوض کردم و شیرجه زدم رو تخت...
امشب تمام اتفاقاتش شیرین بود!
فرصت لحظه های خوب توی زندگی خیلی کمِ!
مهیاد همیشه میگفت فاصله ی خوبی و بدی یا عشق و نفرت از باریکی تار مو هم کمتره ،راست
میگفت!
من که فکر میکردم اهورا داره نرم میشه اما اشتباه میکردم ...اون از هر چیز کوچیکی یه جنگ
ساخته ی ذهن خودش درست میکرد و هزار بار تو سرم میزد...
بعضی از حرفاش چنان نفرتی موج میزد که حاضر بودم ازش کتک بخورم ولی با حرف رنجم نده
اون روز توی حیاط دانشگاه با چندنفر از همکالسی هام و گیسو درحال بگو بخند بودیم که
گوشیم زنگ خورد..احسان بود ،خیلی کم پیش میومد بهم زنگ بزنه بااینکه خیلی تعجب کرده
بودم از جمع بچه ها کمی فاصله گرفتم وجواب دادم:
_ الو؟
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احسان :سالم ...خوبی؟
_ سالم ...مرسی تو چطوری؟
احسان :خوبم ...کجایی؟؟
_ دانشگاه ،دیگه دارم میرم خونه ،چطور؟؟؟
احسان :صبر کن میام دنبالت!!
_ چیزی شده احسان؟
احسان :نه ...فقط میخوام حرف بزنیم
باتردید گفتم:
_ باشه منتظرم!
بی جواب گوشی رو قطع کرد ...تو فکر رفتم احسان مشکوک بود!
دست گیسو روی شونه ام نشست و باجیغ جیغ کنار گوشم گفت:
_ با کی حرف میزدی جیگرطال؟
_ گیسوکر شدددم ...به توچه آخه؟
بانیش باز گفت:
_ قراره با بچه ها بریم کاپی شات بخوریم ،مهمون امید!!
کاپی شات استعاره از همون کافی شاپ بود گیسو به سمت امید یکی از بچه های اکیپ برگشت
و چشمک زد
امید داد زد:
_ من به گور تو یکی خندیدم!!
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گیسو_ ای کارد بخوره اون شیکمت اون روز که خودتو هوار کردی سرمن یادت رفته؟
امید نزدیکمون شد وگفت:
_ حرف نزن بابا بعد رو به من گفت :
_ البته شمارو چشم ما جا دارین..
باپوزخند گفتم:
_ دوستان جای ما ،برید خوش باشید من نمیام!
گیسو با اعتراض گفت:
_ اااا چراااا؟؟؟
مقنعمو صاف کردم وگفتم:
_ میان دنبالم!
امید دخالت کرد:
_ مهزاد خانم...
بااخم گفتم :خانم رادمان!
خوشم نمیومد ازش خیلی پررو بود ،کم نمی آورد
_ خانم رادمان..یه امروز کنار ما بد بگذرونید خودم میرسونمتون وسیله هست!
_ نیازی نیست!
گیسو ریز ریز پشت سرم میخندید ،برگشتم گفتم:
_ مرض چته؟؟
باخنده و پچ پچ وارگفت:
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_ چرا یه کلمه نمیگی ازدواج کردی این بدبخت خودشو نکشه؟؟
_ چه ربطی داره گیسو؟؟
با دست به معنی خاک برسرت کوبید رو سرم وگفت:
_ یعنی هنوز نفهمیدی داره نخ میده؟
_ بیخیال بابا ،تو ام حق نداری چیزی به کسی بگیا!
گیسو_ باشه باباحواسم هست...
نمیدونم چرا اون لحظه دوست نداشتم کسی غیراز گیسو بفهمه ازدواج کردم!
پنج دقیقه بعد احسان زنگ زد وگفت:
_ جلوی درم!
با بچه ها خداحافظی کردم و گیسو تا دم در دنبالم اومد
احسان با لباس فرم تکیه زده بود به ماشینش!
عینک دودی خوشگلش به چشمش بود و چقدر با ابهتش کرده بود!
لبخندی زدم وبراش دست تکون دادم وقتی متوجه من شد تکیه اشو از ماشین گرفت و به
سمتم اومد توهمین فاصله گیسو باهیجان گفت:
_ نگفته بودی شوهرت پلیسه!
_ این شوهرم نیست که ،احسان پسر عمم!!
به احسان که تازه به مارسیده بود سالم کردم و دست دادم گیسو هم پیرو من سالم کرد...
احسان نگاه بی تفاوتی بهش انداخت و جوابشو با احترام داد.
احسان :مهزاد بریم؟
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قبل از اینکه من جوابی بدم کسی از پشت سر صدام کرد ...نگاه هر سه ی ما چرخید سمت امید
که خشک شده بود به دست من تو دست احسان!
با حرص بند کوله امو فشردم وگفتم:
_ کاری داشتید آقای کیانی؟
آروم سرشو انداخت پائین وگفت:
_ نه!
و رفت ...پشت چشمی برای جای خالیش نازک کردم و با گیسو خداحافظی کردم
احسان عینکشو از چشمش برداشت و با چشمایی ریز شده گفت:
_ این کی بود؟
بی تفاوت شونه امو باال انداختم وگفتم:
_ هم کالسیم بود..
پوست لبشو جوید و گفت:
_ هووووم همکالســـــــــی !!
با خنده بازوشو گرفتم:
_ بیا بریم که این غیرتی بازیا اصال بهت نمیاد!
برای گیسو که تااون موقع خیره شده بود به ما دست تکون دادم که گفت:
_ مهزاد وایسا!
احسان :تو ماشین منتظرم!
برای احسان سری تکون دادم و منتظر شدم ببینم گیسو چی میخواد بگه!
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گیسو دستشو گذاشت رو قلبش و گفت:
_ وااااای!!
_ چی شدی؟؟؟
_ مامااان!
_ گیسو حالت خوبه؟؟
آب دهنشو قورت داد و گفت:
_ چشمااشش ...وای مامااااان ...چشمااااششش!!
_ چــــــــتــــــــه؟
صاف وایساد و گفت:
_ احسان زَن مَن نداره؟
_ زن که ...نه نداره ،ولی مَن و نمیدونم!!
جیغ خفه ای کشید و آروم پرید باال
با ذوق گفت:
_ زن که نداشته باشه مَن هم نداره!!!
مشکوک نگاهش کردم که ب-غ-لم کرد وگفت:
_ میـــخــــوامـــــــشــــش...
با اخم هولش دادم عقب و گفتم:
_ تو غلط کردی هیز بیشعور..
خندید وگفت:
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_ حاال میبینی!!!
دستمو به معنی برو بابا تو هوا تکون دادم وگفتم:
_ گمشو ...دیرم شد!
به سمت ماشین احسان رفتم و سوار شدم
احسان :چی میگه دو ساعته؟
بااخم انگشتمو به سمتش گرفتم و گفتم:
_ دیگه حق نداری بیای جلوی دانشگاه...
خندید و از توی آینه عقب رو نگاه کرد متوجه شدم گیسو هنوز اونجا وایساده!
احسان :چرا؟
شونه امو انداختم باالوگفتم:
_ حوصله ی جمع کردن دخترا رو ندارم!
خندش به قهقهه تبدیل شد لپمو کشید وگفت:
_ چرا؟؟ دوست نداری من ازدواج کنم؟
_ معلومه چی میگی؟ آرزومه تو خوشبخت باشی!
_ پس چی میگی؟
با یه حسرتی که تو صدام مشهود بود گفتم:
_ دلم میخواد تو و مهیاد با کسی که عاشقش هستین ازدواج کنید..کسی که در کنارش
خوشحال باشیدو انتخاب خودتون باشه ...نه انتخاب مامان ها ...یا هرکسی که خودشو بهتون
آویزون کنه!
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حقیقت همین بود..دلم نمی خواست دوتا داداشام مثل من مجبور بشن کسی رو که دوستش
ندارن کنار خودشون تحمل کنن!!
احسان با لبخند مهربونش گفت:
_ تو چی؟
_ چی من چی؟؟
احسان :خوشبختی؟
به بیرون خیره شدم وگفتم:
_ میگذره...
_ خوب یا بد؟؟؟
_ من امیدم به روزای خوبیِ که باالخره از راه می رسه!
بعد از چند لحظه سکوت گفتم:
_ راستی چی میخواستی بهم بگی!؟
_ صبرداشته باش میفهمی ...بریم کافه؟
خندیدم و گفتم:
_ با لباس فرم بیای تو کافی شاپ همه رو فراری میدی ...فکر میکنن از گشت ارشاد اومدی!
احسان :انقدر خسته ام که حتی فکر نکردم که باید لباسمو عوض کنم!
_ پس بریم خونه ی ما که هم صحبت کنیم ...هم تو استراحت کنی...
احسان بی حرف مسیر رو به سمت خونه من تغییر داد...
در و باکلید باز کردم وکنار وایسادم تا احسان اول بره تو!
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خودمم کفشامو درآوردم ودرو بستم!
احسان :اهورا نیست؟
_ نه!بشین...
رفتم تو آشپزخونه و کتری رو زدم به برق سبد میوه و کیک گردویی که دیروز پخته بودم و از
یخچال بیرون آوردم و وقتی چای آماده شد همراه قالب های شکالت بردم بیرون!
احسان سرشو گذاشته بود روی پشتی مبل و چشماشو بسته بود با حس حضورم لبخند خسته
ای زد وگفت:
_ زحمت نکش!
_ زحمتی نیست...
چای رو گرفتم جلوش و گفتم:
_ برای رفع خستگی خوبه ،حالت و خوب میکنه!
کمی از چای تو فنجون خورد وگفت:
_ مهزاد اون دختر بچه ای که چند هفته پیش تو پیداش کردی؟ یادته؟
_ آره ..همون که بهش ت-ج-ا-وز ...راستی چی شد اون؟؟
احسان تکیه داد به مبل و گفت:
_ تو سطح شهر نظیر این بچه ها خیلی هستن!
_ یعنی...
_ آره ...نزدیک به دوازده نفر تواین دو سه هفته همچین موردی گزارش شده
_ واااای..
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_ تو کجا اون بچه رو پیدا کردی؟
_ حوالی میدون کاج!!
_ چیز مشکوک یا چیزی که باعث جلب توجه بشه ندیدی؟؟
_ نه!!!احسان بازجوئیه؟
سرشو بین دستاش گرفت وگفت:
_ نه ...بعد از کمی مکث باتردیدگفت:
_ من ...برای این ،به اینجا ...نیومدم!
_ چیزی شده؟
_ نه ولی ...منو مهیاد برای ...پیگیری پرونده ای که زیر دستمونه منتقل شدیم ...به شهر دیگه!
_ کجا؟
_ یکی از شهرای جنوب ...ازت میخوام تا وقتی ما برمی گردیم مراقب مامان خودت و من
باشی...
_ مهیاد کجاست؟
_ مهزاد قول میدی؟
چونه ام از بغض لرزید باشه ی زیر لبی ای گفتم و دوباره پرسیدم:
_ احسان ،مهیاد کجاست چرا خودش نیومد!
_ د ،گریه ت برای چیه دخترخوب؟ مهیاد ...نتونست بیاد!
_ زنگ که میتونست بزنه ...کی میرید؟؟؟
احسان :مهیاد که سه روزه رفته ...منم امشب!
324

www.RomanKhone.IR

حس تنهایی – عاطفه.تی
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احسان :نمیتونه صحبت کنه!
_ احسان چیو داری قایم میکنی؟
_ هیچی ،باور کن!!
_ پس زنگ بزن!
احسان :عزیزمن نمیشه!
_ چرا ...چرا میشه تو نمیخوای!
تلفن خونه رو برداشتم و خودم شماره ی مهیاد وگرفتم!
باز همون آوای سنگین که میگفت خاموشه ...تو گوشم پیچید...
گوشی رو کوبیدم سرجاش وبا حرص گفتم:
_ من نمیدونم این موبایله یا خروس قندی ...چرا همیشه خاموشه؟؟
احسان با مهربونی سرمو تو ب-غ-لش گرفت وگفت:
_ عزیزم اون اآلن موقعیتشو نداره ...بذار من که امشب رفتم پیشش بهش میگم زنگ بزنه!
_ اگه خدایی نکرده بالیی سرش بیاد...
_ ااا این چه حرفیه مهزاد؟ بار اولش که نیست...
خودمو مثه یه بچه جمع کردم و پائین پای احسان کز کردم!
_ خیلی مواظب خودتون باشید.!..
سرمو ب-و-سیدوگفت:
_ توام همین طور!برامون دعا کن کارمون تو هم پیچیده! مهزاد؟
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باصدای گرفته گفتم:
_ بله؟
_ اونا پی به هویت منو مهیاد بردن!حتی همه ی نقطه ضعف هامون و خونوادمون رو میشناسن!
_ منظورت از اونا چیه؟
_ چیزایی که بهت میگم و خوب گوش کن ولی نترس ،نمیخوام به ترس بندازمت؛ نزدیک به
شش ساله ما پیگیر این باند هستیم ...توش آدمایی هستن که کشتن آدما براشون از خوردن آب
هم کمتره!ازهیچ کاری ابا ندارن!
بوی گند کثافتشون کل شهر رو برداشته و هرلحظه ممکنه با یه لغزش پا ،یه جوون به فساد
کشیده بشه و جونشو ازدست بده ...مثل سرطان تو کل ایران ریشه دوانده ...خطر بیخ گوش
هممونه! از منه پلیس بگیر تا یه آدم معمولی...
اینکه دارم به تو میگم چون میدونم از همه عاقل تری حوصله ی گریه و زاری مادرا رو ندارم!
از طرف ستاد چند نفر هستن که مواظب شما ها باشن ...من خیالم ازاون بابت راحته!
دستامو گرفت تو دستش وگفت:
_ مهزاد ،من نگرانم ...توروخدا هرجا میری مواظب خودت باش بیشتر سعی کن با اهورابیرون
بری؛ باشه؟
سرمو کج کردم و باگریه گفتم:
_ احسان من نمی ترسم ...من فقط دلم برای تو و مهیاد شور میزنه!
_ هیسسس ،چیزی نیست تموم میشه!مهیاد به من گفت چیزی بهت نگم ...اما تو که بچه
نیستی باید بدونی چی اطرافت میگذره!!
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فین فینی کردم وبا دستمال اشک چشمامو پاک کردم احسان ازجاش بلند شد وگفت:
_ من دیگه باید برم!
بی حرف دویدم تو اتاقم و قرآن و از توی کتاب خونه برداشتم نمی خواستم جلوی احسان گریه
کنم رفتم بیرون احسان رو زمین نشسته بود و بندای کفششو می بست!
دروباز کرد که بره قرآن رو باالی سرش گرفتم ب-و-سید و از زیرش رد شد..
لحظه ی آخر قبل ازاینکه پاشو از در بذار بیرون روی موهام و ب-و-سید وگفت:
_ انقدر گریه نکن دیگه مهزاد ...من که نمردم هنوز!
با گریه داد زدم :خفه شوو احسان اگه بالیی سر شما دوتا بیاد من میمیرم!
لبخندی زد و دوباره تو آ-غ-وشش گرفتم:
_ وروجک گریه نکن دیگه ...درسته خطرناکه ،اما قرارنیست با داعش جنگ کنیم که!میریم
دوسه تا ازاین کیو کیو بَنگ بَنگ ها میزنیم تموم میشه میایم باز...
تلخ خندیدم هم من میدونستم هم خودش که کارشون سخت تراز این حرفاس!
از ب-غ-لش اومدم بیرون که گفت:
_ ببین چه میخندی زشت میشی!!
قرآن رو گذاشتم روی جاکفشی وگفتم:
_ کصافطی دست خودت نیست!!
خندید وگفت:
_ دیگه سفارش نکنما...
_ خیالت راحت...
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برگشت که بره اما با دوتا گوی قهوه ای به خون نشسته مواجهه شدیم!
اهورا روی پله ها بافک منقبض ودستای مشت شده وایساده بود ...ازعصبانیت گوشه ی پلکش
میپرید...
احسان باخوش رویی باهاش دست اما وقتی اهورا سرد رفتار کرد و نگاه خیره اش و از روی من
بر نمیداشت مشکوک نگاهش بین ما دوتا چرخید وبعد از یه خداحافظی کوتاه رفت یا بهتره بگم
از مهلکه فرار کرد...
نگاه طوفان زده ی اهورا مستقیم به من بود دوسه قدم فاصله رو با گام های بلند طی کرد تا
رسید به من یه قدم رفتم عقب ،که اومد تو خونه و درو محکم کوبید بهم...
از صدای بلندش ،برق از سرم پرید...
از عصبانیت تمام اعضای بدنش میلرزید و به وضوح مشخص بود...
نگاهش افتاد به میز و چای های نیم خورده و وسایلی که روش بود!
لپشو از داخل جوید و با یه لحن بدی گفت:
_ بزم داشتین؟
چیزی نگفتم تجربه ثابت کرده بود ،که هرچی جوابشو بدم آتیش خشمش دوبرابر میشه!!
پوزخندی زد وگفت:
_ خوبم بهش سرویس دادی!!نمونه اش رو جلوی در دیدم!
_ نه ...نه ...اینطور که فکر میکنی...
یهو داد زد:
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_ من چی فکر میکنممم؟ با چشم خودم دیدم چه غلطی کردی ...مهزاد زندگی رو برات جهنم
میکنم!!
به علی قسم اگه تا وقتی که تو خونه ی منی بخوای به این کارات ادامه بدی ...نابودت میکنم!
تنم از صدای بلندش لرز گرفته بود ...هر کدوم از جمله هاشو بلندتر از قبلی می کوبید توسرم
ازخشم به کبودی بود!
اون داد میزد و تهدید میکرد من گریه میکردم وچیزی نمی گفتم!
حتی توان ایستادن هم نداشتم از روی دیوار لیز خوردم و کنار مبل نشستم!
اهورا با قدم های بلند خودشو پرت کرد تو اتاق و درو محکم کوبید!!
دلم تیکه تیکه می شد وقتی همه چیز و اونطور که میخواست باور میکرد ...تهمت میزد ...وجود
آدمو له میکرد و از روش رد میشد!
چقدر دلم میخواست با همه ی وجودم داد بزنم که چقدر ازش متنفرم!
به سمت اتاق رفتم همه ی وسایلی که الزم داشتم و ریختم توی ساک دستی و دم دستی ترین
لباسامو پوشیدم و از اتاق رفتم بیرون!
_ کجا؟
برگشتم سمتش لیوانی که دستش بود و روی کانتر کوبید و اومد سمتم!
باغیض توی چشماش زل زدم وگفتم:
_ خونه ی باباااام!
خنده ی بلندی کرد وگفت:
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_ بابا؟ کدوم بابا؟؟ به نظر من کسی که سال تا ماه حالی از دخترش نمیگیره بابا نیست نه؟ چرا
نمیخوای باور کنی که بابات تورو نمیخواد؟
چمدون از دستم ول شد...
اهورا دست گذاشته بود رو نقطه ضعفم لرزون گفتم:
_ حالم ازت بهم میخوره!
خونسردگفت:
_ منم همین طور...
ناخنامو تو دستم فرو کردم که اهورا گفت:
_ انقد خودتو اذیت نکن ...تو اگه بخوای هم نمیتونی منو بزنی!
_ خیلی پستی عوضی !
دستمو گرفت و با ساک کشیدم تو اتاق گفت:
_ تا وقتی نگفتم حق بیرون اومدن ازاتاق و نداری!مهیاد که تا پنج شش ماه دیگه ازش خبری
نیست تواین مدت من تورو باید ادب کنم تا بفهمی با بزرگترت چه جوری حرف بزنی!
در رو روم بست اما قفل نکرد و رفت!
با حرص دستامو روی اشکام کشیدم تا پائین نیان!
روی تخت نشستم و به تنها چیزی که فکر میکردم طالق بود!
سرم درد میکرد ...مچاله شدم رو تخت و فقط به روزی فکر کردم که ازاین قفس آزاد شم!
بابت حرفایی که اهورا بهم زد هنوز هم بغض ،گلوم رو تلخ کرده بود...
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شالی که پیچیده بود دور گردنم رو باز کردم وخیره شدم به سقف سفید اتاق؛ باید هرچی زودتر
درخواست طالق میدادم!
دیگه تحمل این زندگی سخت شده بود؛ از این همه بی رحمی بغض و دلم باهم شکست ،آخه
من به کدوم گناه نکرده باید اینجوری مجازات میشدم؟
برای مهار کردن صدای بلند گریه ام کاری نکردم!
همه ی دنیا باید میشنیدن صدای بد بختی منو...
نمیدونم چقدر گذشته بود ،انقدر تو خودم فرو رفته بودم که باصدای قهقهه ی زنونه ای؛ سیخ
توی جام نشستم!
اول فکر کردم اشتباه شنیدم ،ولی نه...
درست بود ...اهورا میخواست با این کاراش عذابم بده...
بغض سر خورده ام رو قورت دادم؛ هیچ حسی ازاین کارش جز ،سرخوردگی و حقارت نداشتم!
اون به بدترین شکل داشت منو تنبیه میکرد اونم به خطای نکرده!
احسان مثل برادر من بود ،رفتارش هم اصال زننده و بد نبود ولی اهورا...
از اینکه دوست دخترشو دعوت کرده بود خونه مثال میخواست ،حسادت منو ت-ح-ر-ی-ک یا
تالفی کنه؟
صداشون باعث کالفگیم میشد ...اذییت م میکرد مخصوصا صدای خنده های بی دلیل اما پر از
ناز و عشوه ی دختره!
نمیدونم تو چه وضعیتی بودن ،اما اصال دلم نمی خواست برم بیرون!
چون میدونستم ،تاب نگاه اهورا رو ندارم!!
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کنار پنجره ی کوچک اتاقم نشستم ...چنار بلندی درست کنار پنجره بود و با هر وزش باد یه
برگ نارنجی ازش جدا میشد وهمراه باد می رفت!
سرمو تکیه دادم به آهن سرد پنجره ،کاش میشد آدما هم توی باد رها باشن
به اندازه ی همون برگ خشک پائیزی
و همونقدر سبکبال و آزاد!
پنجره رو باز کردم سوز سردی روی صورتم نشست ...دوال شدم ،میخواستم ببینم ارتفاعش
چقدره!
حدوداَ به سه متر میرسید ...با دیدن ارتفاع سرم کمی گیج رفت..نمیدونم چی شد که حس
کردم نیرویی از پشت سر هلم داد به سمت پائین...
تنها چیزی که یادمه صدای جیغ بلندی بود که ناخواسته از ته گلوم خارج شد و بعدش سیاهی!
***
رو به روی نازی روی مبل نشسته بود و به حرفای بی سر و ته اش گوش میداد ...نازی که
حسابی از دعوت اهورا سر ذوق امده بود ...با دلبری میخندید و میخواست کم کم خودش را به
اهورا نزدیک کند که ،اهورا بازیرکی از او دور می شد.
با ب-و-سه ای که نازی روی سرشونه ی ل-خ-ت-ش گذاشت ...صاف نشست
حقیقت این بود که هیچ حسی به این دخترک سرتا پا عمل بزک کرده نداشت و فقط از
حرکتش جا خورده بود!
تهدید وار انگشت سبابه اش را جلوی صورت خندان نازی تکان داد و خواست چیزی بگوید
که صدای جیغ بلند مهزاد ،از جا پراندش!
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وحشت زده به اتاق مهزاد هجوم برد و وقتی پنجره ی باز و جای خالیش را دید..گویی که همه
ی دنیا سرش آوار شد ...از پنجره دوال شد و با دیدن مهزاد بی جون افتاده روی آسفالت خیابان
و موهای طالئی اش دورش را گرفته بود ،نفسش برای لحظه ای قطع شد ...قلبش از کار افتاد و
دوباره تپیدن گرفت! نازی را به سبکی یک پر کنار زد...
پیرهنش را از جا لباسی اتاق چنگ زد و همانطور که تن میکرد،
با دو از خانه بیرون پرید و با سرعتی که باعث شد چند بار توی پله ها زمین بخورد ،خودش را
به مهزاد رساند...
با دیدن مهزادی که نشسته بود و با صورت خونی آرام آرام گریه میکرد ...کمی ازآن ولوله ای که
به جانش افتاده بود ،کم شد!!
نمی دانست ،دل بسوزاند یا سرزنش کند و هوار بزند بر سر این دخترک چموش برای چنین کار
احمقانه ای که از او سر زده بود...
از تصور اینکه بالیی سر این نازدانه ی چشم آبی بیاید به خود می لرزید وقفسه ی سینه اش
باشتاب باال و پائین می شد.کنار پای مهزاد زانو زد و به صورت مهتابی اش نگاه کرد ،دلش رفت
برای مروارید هایی که ازآن دو گوی آبی ،می ریخت روی صورت زخمی اش!
خواست دستش را بگیرد که جیغ مهزاد بلند شد با تردید پرسید:
_ درد داری؟
بی آنکه مهزاد ،جوابی دهد با سختی از جا بلند شد ...اهورا دست دراز کرد برای کمک ،که
دستش را پس زد ...غیض و نفرت ریخت در چشمانش و با درد نالید:
_ نیازی به کمک تو ندارم ،دردایی که رو دلم گذاشتی خیلی بیشتر از ایناس!
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هجم داغی از حسرت بر دل این جوانک خیره سر رخنه شد...
مهزاد روی پایش با احتیاط ایستاد و قدم اول را به سوی خانه برداشت..
هنوز هم اشک های غلتان روی گونه اش سرسره بازی می کردند؛ از درد دست نمیتوانست
ساکت بماند..فقط لب های ترک خورده اش را روی هم می فشرد تا از درد فریاد نزند،
از کنار اهورا رد شد و رفت ...دردی در گلوی اهورا پیچید ،نمی دانست که چرا بغض دارد ،پایش
را بی اراده به قصد لگد زدن در هوا پرت کرد و فقط از بین لب های بهم چسبیده اش توانست
بگوید :خدا...
و خدا اورا ببخشد بابت این همه بد بودن!
دست درجیب ،با قدم های ناموزون وشانه های افتاده به دنبال مهزاد ،به خانه رفت...
نگاه یخ زده اش رفت به سوی نازی ،که با خیره سری تمام کنج مبل نشسته بود منتظر اهورایی
که اگر حرف میزد ...انبار درحال انفجار باروت بود!!
مهزاد ،از دست شویی بیرون آمد ،با سختی روی زخمش را شسته بود و چسب زده بود..درد
دستش رفته رفته بیشترمیشد و تحمل این درد از جان کندن سخت تر بود!!
با یک دست ،لرزان شماره ی آژانس را گرفت و به اهورایی که پشت در بال بال میزد تا اورا به
بیمارستان ببرد ،توجهی نداشت..
بعداز خبر کردن یک تاکسی ،شالی روی مو های پریشانش انداخت ...سرش گیج میرفت و
چشمانش سیاهی..همین باعث شد کمی روی تخت بنشیند تا آرام شود...
در دلش عذایی بود ،چجور میتوانست با این حال نذار ،همه ی این راهی که با جان کندن تا باال
آمده بود را ،دوباره پائین برود...
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در اتاق را باز کرد و رو به اهورا که تا آن موقع پشت در بود گفت:
_ دنبالم نمیای!
سردی کالمش ،آب سردی بود که به یکباره روی اهورا ریخته شد...
مهزاد آنقدر گیج بود که متوجه نازی نشد و رفت ...اولین بار بود که برای پائین رفتن آن هم،
ازیک طبقه ،از آسانسور استفاده میکرد...
وقتی رسید پائین ،ماشین هنوز نیامده بود؛ لرز تنش باعث شد کنار باغچه ی کوچک جلوی در
بنشیند ،هر لحظه حس میکرد روح از تنش در حال پر زدن است ...اینجا دیگر نتوانست صدای
ناله اش را مهار کند و از درد به خود پیچید نزدیک به یک ربع منتظر ماند و باآلخره تاکسی آمد
اهورا که پس از رفتن مهزاد ،با نازی درگیر بود ...دکمه های لباسش را با عجله بست و داد زد:
_ نازی بروو بیــــــرون!
از صدای فریاد اهورا ترسید ،بابغض رو سری قرمز رنگش را به سر کرد و گفت:
_ امشب واسه من بودی!!
_ بـــــــــیــــــــــــرون!
گریه کرد و کیف دستی کوچکش را بر سینه ی ستبر اهورا کوبید وگفت:
_ پنج ساله داری ازم فرار میکنی ،هر وقت خواستم باهات باشم ...پسم زدی..لعنتی کی میخوای
بفهمی دوستت دارم؟؟؟
با حرص مچ دست نازی را در دست گرفت و فشرد با خود همراهش کرد و به سمت در ورودی
رفتند..نازی که فکر کرد اهورا کمی نرم شده گفت:
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_ واسه چی داری میری دنبالش؟؟ اون که خودش رفت ...اینجا فقط منو توئیم ...بی مزاحم!دلم
هوستو داره اهورا ...خیلی ساله...
نمی دانست این دخترک و نمی دانست که با حرف هایش چه داغی بر سینه ی این جوان تخس
مغرور گذاشت..
با پایان حرف هایش ،پشت دستی بود که روی گونه اش فرود آمد...
حاال دیگر ،به در ورودی آپارتمان رسیده بودند
اهورا بابرقی از خشم و کینه در چشمان قهوه ای سوخته اش غرید:
_ یا گورتو گم میکنی ،یا آنچنان بالیی سرت میارم که روزی هزار بار به گ*وه خوری بیفتی!
با صدای ترمز ماشینی سرش را بلند کرد ...مهزاد را دید که از کنار باغچه بلند شد و دستش به
سمت دستگیره رفت...
پا تند کرد که برسد و قبل از اینکه ماشین حرکت کند ،در را باز کرد و کنار مهزاد جای گرفت...
مهزاد ،نخواست یا نتوانست جلویش را بگیرد...
تا رسیدن به اولین بیمارستان مهزاد ناله کرد و اهورا حرص خورد ،به محض توقف ماشین...
اهورا ،مهزاد را ب-غ-ل زده بی آنکه کرایه را حساب کند به سمت بخش اورژانس دوید ،راننده
داد زد:
_ آقا پس کرایه ما چی؟؟
_ بمون بر میگردم!!
و صدای گریه ی از درد مهزاد باعث شد بیشتر به هول و وال بیفتد...
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*مهزاد*
با حس سوزش دستم هوشیار شدم اما چشمامو باز نکردم!
سر و دست ام سنگین بود
پرستار اومد کمی درجه سرم رو تنظیم کرد و گفت:
_ سرمش تموم شد ،میتونید ببریدش!
صدایی از اهورا نیومد ...آروم چشمامو باز کردم مثل عزرائیل دست به سینه باال سرم بود!
آهسته توی جام نشستم ...دستی که توش سرم بود و آروم کشیدم به پیشونیم که باند پیچی
بود!
اون یکی دستم ،هم با آتل و باند کشی ،بسته بودن ...اون لحظه انقدر درد داشتم که یادم نیست
چه جوری از هوش رفتم!!
وقتی سرمم تموم شد ،اهورا خودش سوزن و از دستم بیرون کشید و جاش پنبه گذاشت...
با احتیاط از تخت اومدم پائین و کفش هامو پوشیدم!
بعد ازاینکه دکتر اومد و از سرم عکس گرفت ،تائید کرد که چیزیم نیست و سر دردم فقط
بخاطر شکستگی پیشونیم هست ،چون چند تا بخیه خورده بود!
اهورا کیسه ی دارو هامو از ب-غ-ل تخت برداشت و دستشو انداخت پشت کمرم و به سوی در
هدایتم کرد...
سرم و گذاشتم رو شونه اش و باهاش هم قدم شدم ،وضعیتم انقدر بد بود که نمیتونستم پَسش
بزنم!
توی تاکسی نشستیم با صدای گرفته بدون اینکه به اهورا نگاه کنم گفتم:
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_ منو ببر خونه مامانم!
فکرمیکردم مخالفت کنه ،برعکس انتظارم آروم گفت:
_ بریم خونه وسایلت رو جمع کن ،بعد ...بعد هرجا بخوای میبرمت!
دیگه چیزی نگفتم تا رسیدن به خونه ،به رفتاری که باید جلوی بابا داشته باشم فکر کردم!
اونا هرچی هم که بودن خانواده ی من بودن!!
کسایی که یه روزی بعد از خدا می پرستیدمشون!
چطور شد که یهو همه چی بهم ریخت؟
چی شد که عزیز کرده های دیروزقلبم ،شدن نفرت انگیز های امروز؟
نفرت انگیز؟
تودلم نالیدم :نه ...به خدا نه ...من ازشون بدم نمیاد فقط دلگیرم!
ولی کسی ازم دلجویی نکرد!!
کسی ازم سراغ نگرفت ...چرا همه انقدر از من دور شدن؟
با توقف ماشین ،سریع تر از اهورا خودمو پرت کردم تو خونه و مشغول جمع کردن وسایلم شدم!
آبی به دست و صورت رنگ پریده ام زدم و لباس مرتبی پوشیدم!
با آرایش مالیمی چهره ی زردم رو پنهان کردم!
وقتی آماده شدم با دستی که سالم بود چمدون و کیفم رو برداشتم و رفتم بیرون!
اهورا روی کاناپه لم داده بود و چشماش وبسته بود!!
_ من حاضرم!!
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بی حرف ازجاش بلند شد و کیف و چمدونم رو گرفت ،از اینکه در برابرم کوتاه اومده بود تعجب
کردم اما چیزی نگفتم ،تا عصبانیش نکنم!
بعید نبود بزنه زیر همه چی و دوباره حبسم کنه!
کنارش توی ماشین نشستم!
چیزی نمی گفت فقط هر چند لحظه یکبار آه می کشید که دلمو یجوری میکرد!
توی شلوغی اون شب نیم ساعتی طول کشید تا رسیدیم...
چراغ خونه روشن بود!
چقدر دلم برای خونه امون تنگ شده بود ،درست از زمانی که پا به زندگی اهورا گذاشتم ،دیگه
نیومدم!!
با خوشحالی دست بردم تا دستگیره رو باز کنم ،که صدای اهورا متوقفم کرد!
_ مهزاد؟
چرخیدم سمتش وگفتم:
_ بله؟
چشمای خسته اش رو برای چند لحظه بست وگفت:
_ چرا؟؟
چشمامو تو حدقه چرخوندم و گفتم:
_ چی چرا؟
_ چرا دست به خودکشی زدی؟
پوزخندی رو لبم جا گرفت
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_ انقدر کوته فکر نیستم که برای یه بحث ،جون خودم رو تو خطر بندازم!!!
_ کاری که کردی هم جز این نبود!
_ اهورا ...من فقط پرت شدم پائین ،قصدم این چیزی که تو میگی نبود!
لباشو روی هم فشرد و در حالی که کمربندشو باز میکرد گفت:
_ امیدوارم!!
بامسخرگی گفتم_ کی تا حاال با سه متر ارتفاع خودکشی کرده و مرده؟
نگاهم کرد ...نگاهی که تا عمق وجودم رو سوزوند ،زیرلب گفت:
_ اگه بالیی سرت میومد ،من چه غلطی میکردم؟
بااینکه اهورا رو مسبب این بالیی که سرم اومد ،میدونستم ولی گفتم:
_ تقصیر تو که نبود ،خودم حواس پرتی کردم!
آب دهنش و پر سروصدا قورت داد وگفت:
_ میخوای به مامانت اینا چی بگی؟
و اشاره ای به سر و دست باند پیچیم کرد!!
_ میگم ...میگم تصادف کردم ...دروغ که حناق نیست!
زهرخندی زد وگفت:
_ به مهیادم میخوای دروغ بگی؟
_ مهیاد که فعال نیست ولی اگه فهمید ،آره ...باید همینو بگم!
بعد یهو انگار که چیزی یادم افتاده باشه ،باترس بهش نگاه کردم و دستشو گرفتم!
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_ تورو خدا به مهیاد نگی هاا..دلم نمیخواد فکر کنه کار احمقانه ای کردم ،اونوقت خیلی
سرزنشم میکنه ،باشه؟
سرشو تکون داد و چیزی نگفت ...باهم پیاده شدیم و اهورا چمدون لباسام رو برام آورد ...با
هیجان زنگ در و فشردم ومنتظر شدم!
بعداز چند لحظه صدای گرم مامان اومد گفت:
_ مهزاد ،مادر تویی ...بیا تو فدات بشم!
لبخندی زدم و درو هول دادم ،مامان از اون سر حیاط بدو به سمتم می اومد!
وقتی بهم رسید خودشو انداخت تو ب-غلم ،زیرلب تندتند قربون صدقم میرفت ..تا نگاهش افتاد
به دستم ،باترس سرشو بلند کرد و با دیدن پیشونی باند پیچیم نزدیک بود ،سکته کنه!
همچنان لبخند رو لبم بود ...دستی به زخم و کبودی روی صورتم کشید و اشک توی چشماش
جمع شد..قبل از اینکه فرصت کنه چیزی بگه گفتم:
_ یه تصادف کوچیک بود مامان جان ،نگران نشو!
_ الهی قربونت برم؛ کی همچین بالیی سرت اومده!!
_ مامان جون بیخودی شلوغش نکن ،به خدا من خوبم ،اآلن هم اومدم چند روزی پیشت بمونم
و استراحت کنم!
اهورا که تا اون موقع فقط شنونده بود ،جلو اومد و سالم کرد!
مامان که کال عالقه ی عجیبی به این بشر داشت ،با مهربونی ذاتیش جوابشو داد و سرشو ب-و-
سید!!!
وبرای خالی نبودن عریضه شکایتشو پیش اهورا برد و گله مند گفت:
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_ مگه دست تو نسپرده بودیمش پسرم؟ چرا کادو پیچ شده پَسش آوردی؟
از حرف مامان بلند خندیدم ،طوری که خودش هم به خنده افتاد...
_ مامانم ،اصال اهورا مقصر نیست ،من خودم وقتی داشتم از دانشگاه بر می گشتم ،بی احتیاطی
کردم!اآلن هم جز یه سردرد کوچولو ،هیچیم نیست ...مال بد بیخ ریش صاحبش!!
اهورا با خنده ی آرومی سرش رو تکون داد وگفت:
_ مادر جون ،من برای یک سفر کاری باید چند روزی برم اصفهان؛ مهزاد بمونه پیش شما،
اینجوری خیالم راحتِ ،من وقتی برگشتم میام دنبالش...
_ باشه پسرم؛ حاال بفرما تو ،چای تازه دم هست!
اهورا :دست شما درد نکنه؛ ان شاهلل یه وقت دیگه مزاحمتون میشم ،اآلن باید برم!
مامان اخمی کرد وگفت:
_ تعارف می کنی؟
اهورا :نمک پرورده ایم حاج خانم ،انشاهلل یه وقتی دیگه اآلن دیره!
_ خانم کی بود زنگ میزد؟؟
باصدای بابا برگشتم و به ایوون نگاه کردم ،اهورا بلند سالم کرد باباهم تعارف کرد بیاد تو ،اما
اهورا خیلی محترمانه دعوتشون رو ،رد کرد!
مامان بااهورا خداحافظی کرد و چمدونم رو برداشت ...خواست دستمو بگیره که باهم بریم اما
وقتی متوجه تعلل من شد ،لبخندی زد و گفت:
_ هوا سرده ،زود بیا تو سرما نخوری!!
_ چشم!!
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مامان که رفت به اهورا نگاه کردم و گفتم:
_ واقعا میخوای بری اصفهان؟
_ آره مجبورم!!!
سرمو تکون دادم ،باصدای بم شده ای گفت:
_ مهزاد؟
_ بله؟
_ مواظب خودت باش ،اگه درد داشتی قرصاتو بخور ...من تا یک هفته دیگه بر می گردم..خودم
میام دنبالت!!
پوزخندی تو دلم زدم ،اهورا خبر نداشت که من فقط یه چیز توی سرم رژه می رفت و اون هم
طالق بود ،این یک هفته فرصت خوبی بود برای بریدن این طناب پوسیده!
باشه ای زمزمه کردم ..نمیدونم از تو چشمام چی خوند که گفت:
_ فکر رفتن رو از سرت بنداز بیرون جوجو!
با تعجب نگاهش کردم که خندید ...با پشت دست گونه ام رو نوازش کرد وگفت:
_ برمی گردم!
دلم نیومد بگم ،میخوام صدسال سیاه برنگردی!!در عوض کمی لب هامو به سمت باال کج کردم!
ب-و-سه ای روی پیشونی ام زد..که درجا گونه هام رنگ گرفت!شاید خنده دار باشه ولی من از
مردی که شوهرم بود خجالت می کشیدم!
چیزی شبیه افتادن سیبی به زمین ،قلبم رو به بازی گرفت!
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دستم روی قلبم مشت شد ...کاش می شد گلوی این قلب لعنتی رو گرفت و فشرد که گاهی
وقت ها بی نهایت سرکش می شد!
ب-و-سه ی داغ اهورا کل بدنم رو گرم کرد ،اما من اینو نمی خواستم از این مرد نامهربان این
روزها که زیاد از حد ،ترس میریخت توی دلم!
از بین لب های بهم چسبیدم گفتم:
_ من برم دیگه!
اهورا :خداحافظ!!
_ به سالمت!
در رو پشت سرش بستم ،بادیدن مامان و بابا روی ایوون که بالذت به من نگاه میکردن ،شوکه
شدم!
با قدم های تندخودم رو بهشون رسوندم و به بابا سالم کردم ،لحنم کامال معمولی بود!
خواستم از کنارش سریع رد بشم که بین بازو هاش گیرم انداخت! گریه ام گرفت..چقدر دلم
برای آ-غ-وش گرم و پر مهرش تنگ شده بود...
اون پدرم بود ،شاید نامهربونی در حقم کرده بود اما من نمی تونستم و نمی خواستم که دوست
داشتنش رو پس بزنم!
خودم رو رها کردم اشک های درشت از چشمام می بارید و روی پیرهن بابا می نشست!
با بغض و چونه ای لرزون گفتم:
_ دلم برات تنگ شده بود بابا!
_ منم همین طور عمر بابا ...منم همین طور
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تازه متوجه ی گریه کردنش شدم ...دلم به درد اومد از اشک های مردونه اش ،گفت:
_ میدونی هر بار نگاهت می کردم ،چشمات سرد بود هزار بار می مردم؟
_ الهی من بمیرم بابا این چه حرفیه؟
_ شرمنده ام دخترم؛ منو ببخش!!
سرمو بلند کردم وگفتم:
_ از چی حرف می زنی بابا؟ من فراموش کردم که اینجام...
_ خیلی دیر اومدی دخترم!
_ دلگیر بودم!
سرمو ب-و-سید و اشکامو پاک کردگفت:
_ لعنت به من که دلجویی نکردم!
در حالی که دستشو می گرفتم و تو خونه می رفتم گفتم:
_ این چیز ها دیگه گذشته ،بهتره بهش فکر نکنید!
واقعیت هم ،همین بود..دلم نمی خواست ،وقتی طالق گرفتم وبرگشتم تو همین خونه ،کدورتی
بینمون باشه؛ درسته بابا در مورد من و زندگی ام بد کرده بود..شاید نشه اسمش رو ظلم گذاشت
ولی بد کردت بود ،اون هم ناخواسته تنها سوالی که ازش داشتم ،یک چیز بود
روبه روی هم روی مبل نشستیم و مامان برام دمنوش گیاهی آورد ،وای که از همین اآلن شروع
کرد..نمیدونم چه اعتقادی به این دمنوش ها داشت..واسه هرچیزی توصیه اش فقط دمنوش بود.
تشکر کردم و رو به بابا گفتم:
_ نیومدم اینجا برای شکایت وباز کردن زخم های کهنه فقط بابا یه سوال دارم ،ارزششو داشت؟
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سرشو انداخت زیر ،نمی تونست حرفی بزنه بعد از چند لحظه باصدای گرفته گفت:
_ شرمنده ام عزیزم ،اون روزی که پاکزاد بهم من پیشنهاد داد ،که در عوض ازدواج تو و اهورا،
در برابر قرض و بدهکاری های من صبر می کنه ،انقدر فشار روم بود که به هیچ کس فکر نکنم،
مجبور بودم قبول کنم من نمی خواستم که شماها زجر بکشید اما انگار اشتباه می کردم!
با بغض گفتم_ فروشی بودم؟
_ روم سیاهِ دخترم!
چند لحظه سکوت کرد ،مامان درحالی که چشمه ی اشکش سرازیر بود گفت:
_ ماهم پابه پای تو زجر کشیدیم مهزاد ،برای ما هم سخت بود که جگر گوشه امون؛ رو به کسی
دادیم که دوستش نداره!
بغضم رو قورت دادم و سرمو باال گرفتم ،گفتم:
_ دیگه نمیخوام بهش فکر کنم ...اما ازتون می خوام هر اتفاقی توی زندگیم افتاد ،پشتم باشید!
مامان با ترس نگاهم کرد ،انگار فهمید منظورم چیه با تردید پرسید:
_ مهزاد ...اآلن چی؟ از زندگیت راضی هستی؟
پوزخندی زدم و ازجام بلند شدم گفتم:
_ خودت چی فکر می کنی؟
_ مهزاد نکنه قهر کردی برگشتی؟
زل زدم تو چشماش و شمرده شمرده گفتم:
_ مامان ...سرم ..درد..می کنه..میخوام بخوابم!
ولی مامان انگار که نشنیده باشه گفت:
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_ رفتار اهورا که این رو نشون نمی داد...
زدم تو حرفش وگفتم:
_ مامان اگه ناراحتی برگردم!
بابا به مامان تشر زد وگفت:
_ مهزاد ،اینجا خونه ی خودته!برو استراحت کن عزیزم!
با خوشحالی زائدالوصفی در اتاقم رو باز کردم..امالبخندم خشک شد ...درست شده بود مثل
انباری ،شایدم یه چیز بدتر!!
کلی وسیله و فرش های قدیمی چیده شده بود روی همدیگه!
مامان از پشت سرم گفت:
_ برو تو اتاق مهیاد ،استراحت کن!
خندم گرفته بود ،اما گفتم:
_ مامان ،فکر نمی کردم تااین حد ،تواین خونه اضافه باشم!
روی پاشنه ی پا چرخیدم و رفتم تو اتاق مهیاد ،ولی قبل ازاون زمزمه ی مامان رو شنیدم که
گفت:
_ اومدی با حرفات ،زجرم بدی؟
چیزی نگفتم و درو بستم ...توی اتاق ،چشم چرخوندم..برعکس من ،مهیاد همیشه مرتب بود!
تخت قهوه ای ،از چوب درخت گردو و میز همون رنگ ،پرده های کرمی و فرش فانتزی
شکالتی!
بوی عطر سرد وخوشش توی فضا پیچیده بود!
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کتاب خونه ی بزرگی توی اتاقش بود که متشکل از کتاب های تاریخی و فلسفی مختلف بود!
یک طرف قفسه ها زونکن هایی قرارداشت که مربوط به پرونده های شغلیش می شد!
روی تخت دراز کشیدم و چشمام رو بستم ...در زدن!میدونستم باباست چون مامان کال اعتقادی
به در زدن نداشت ،یهو می اومد تو!
_ بیا تو بابا!
سرشو از در آورد داخل وگفت_ خواب نبودی؟
_ نه!
یه لیوان آب با قرص مسکن و پماد ،گذاشت روی میز عسلی وگفت:
_ سرت درد می کنه ،قرص آوردم برات!
_ دستت درد نکنه
قرصی از توی جلدش درآوردم و خوردم!
بابا خودش پماد رو مالید روی زخم های صورتم و چشم هام رو ب-و-سید!مامان بهش توضیح
داده بود که تصادف کردم و کار من رو راحت کرده بود!
باباهم بعد از کلی سفارش که بیشتر مواظب خودم باشم؛ رفت بیرون!
***
چهار روز از اومدنم به خونه ی بابا می گذشت،
چهار روز دلگیر و کسل کننده؛ حتی خودم هم نمیدونستم چمه فقط حس کالفگی وسرگردونی
دیوونه ام کرده بود!
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محبت های در حد افراط بابا ،به من می فهموند که چقدر از کاری که کرده پشیمونه ،و از هر
فرصتی ،برای جبران کردن استفاده می کنه!
حتی وقتی هم می رفت سر کار وبرمی گشت برام هدیه های ریز و درشت می خرید!
دلم نمیومد بزنم تو ذوقش وبنابراین تبدیل شده بودم به همون مهزاد گذشته!!
کسی که با خنده های بی غل وغشش همه رو به خنده وا می داشت...
من دل شکستن بلد نبودم!
نمیتونستم پدرم رو از خودم برنجونم!!
شاید این کاری که بابا کرده بود ،از نظر خیلی ها غیر قابل بخشش بود اما...
من بخشیدم و در عوض ازش خواستم که پشت من بمونه!!!
اهورا تواین مدت اهورا سه چهار بار زنگ زده بود به خونه ولی با مامان صحبت کرد!
اون اگر میخواست بامن حرف بزنه به گوشیم زنگ می زد!
به مامان گفته بود سه روز دیگه برمیگرده!!
امروز وقتی از دانشگاه برگشتم؛ ازش شکایت کردم و درخواست طالق دادم ،تاوقتی که بیاد،
دادخواست دادگاه ،هم به دستش میرسه!!
ادامه پیدا کردن این زندگی هرلحظه اش ،اشتباه بود وبس!
اسمی از طالق جلوی بابا ومامان ،نبردم!
باآلخره خودشون می فهمیدن!دیر یا زود نداشت...
یه حسی وجود داره ،من بهش میگم تموم شدگی!
یه حالتی مثل اغماست
349

www.RomanKhone.IR

حس تنهایی – عاطفه.تی
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انگار ذهن و روحت تو اغماست
نه توان تمرکز داری
نه حوصله ی بحث کردن
از نظر روحی شکننده می شی و تحمل خیلی حرفا رو نداری...
یه حس دلزدگی مدام باهاته!!!
سرد میشی..روزی چند بار ...نسبت به همه چیز
تموم شدگی فضای تاریکی داره؛
حس می کنم تموم شدم!
چه حس بدی ...لرزیدم تو خودم ،گریه ام گرفت حتی خودمم نمیدونم چرا!
دیگه حتی کلبه ی آرامشم هم؛ آرومم نمی کرد!
صدای مامان اومد که باقدم های آروم ناشی از زانو درد های شبانه اش ،نزدیکم می شد
_ چرا اینجا نشستی مادر؟
پتوی نازکی روی شونه ام انداخت و دستشو گذاشت روی شونه هام ،سرشو به سرم تکیه داد
_ حوصله ندارم مامان!
نوازشم کرد وگفت:
_ دل آشوب نباش جون دلم!برمی گرده پیشت!!
چه خوب بود که پوزخند تلخ ام رو ندید
مامان چه دل خوشی داشت ...فکر میکرد دل تنگ اهورام!
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انگار که فکرمو خونده باشه گفت:
_ من بزرگت کردم عزیزم ،خوب میدونم تو دلت چی میگذره!!
خواستم بگم این بار اشتباه کردی..اما یه حس شاید یه نیرو منو از حرفم پشیمون کرد!
آهی کشیدم وخیره شدم به آسمون دم غروب و کاش این وضعیت زودتر تموم بشه!!
همراه مامان؛ شام زرشک پلو بامرغ دست کردیم ،تموم طول شب نگاه نگرانم سمت بابا بود...
معلوم بود قلبش اذیتش می کنه اما فقط لبخند میزد ...براش گل گاو زبان دم کردم و قرصشو
بهش دادم ،مامان می گفت خیلی وقته که دوباره؛ قلب درد امونش رو بریده...
بااین حال اصرارمن ومامان هم ،برای دکتر رفتن بی نتیجه موند!
شب بادلی نگران ،خوابیدم ...وضع بابا اصال خوب نبود!میترسیدم ازاینکه براش اتفاقی بیفته!!!
***
*اهورا*
نیمه شب بود که خسته از رانندگی مداوم و دلمشغولی های این چند روز رسیدم تهران!
دیر وقت بود و نمیتونستم برم مهزاد رو بیارم!بافکراینکه فردا میرم سراغش ماشین و پارک کردم
و رفتم باال!
فقط یه دوش آب گرم و یه قهوه غلیظ می تونست سرحالم بیاره!
در رو باکلید باز کردم..خونه غرق تاریکی و سکوت بود ،کاغذ تا شده ای از بین در لیز خورد و
روی پارکت ها نشست!
برق و روشن کردم و نامه رو برداشتم!!!
بادیدن اظهارنامه ی طالق؛ شوکه شده نامه رو باز کردم!
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دستام میلرزید و حس میکردم گلوم خشک و تلخ شده!
"با سالم
احترماَ به استحضار می رساند با توجه به عقد نامه ی پیوست خواهان :مهزاد رادمان به دلیل
سوءرفتار شدیدخوانده :اهورا پاکزاد ،در خواست طالق نمونده ،لذا خواهشمند است...
دیگه صبر نکردم تا بقیه اش رو بخونم؛ کاغذ بین دستام مشت شد ،مهزاد بی صفت آخر کار
خودشو کرد!!
ناخودآگاه دادزدم :غلـــــــط کــــــرده! میدونم باهات چیکار کنم؛ آدمت میکنم!
گوشی رو ازجیب تنگ شلوارم کشیدم بیرون و شماره ی مهیاد رو گرفتم!
توی خونه قدم میزدم وکالفه وار دست توی موهام میکشیدم!!
مهیاد بر نمی داشت گوشی رو پرت کردم روی زمین؛ باید تا صبح صبر میکردم!!
سیگاری آتیش زدم و به دود غلیظی که از دهانم خارج شد نگاه کردم
خستگی از یادم رفته بودوفقط به یک چیز فکر میکردم ،اون هم برگشتن مهزاد بود...
صدای زنگ گوشیم باعث شد از فکر بیام بیرون!
مهیاد بود سریع جواب دادم
_ سالم مهیاد
_ سالم رسیدی؟
_ آره یک ساعتی میشه ...مهیاد ،مهزاد درخواست طالق داده..نامه ی دادگاه برام اومده!
مهیاد :چـــــیــــکـــــــار کــــــرده؟
_ داد نزن خواهشا ...سرم درد می کنه!
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مهیاد :تو نمی خواد کاری کنی ،بذار صبح شد خودم باهاش حرف میزنم!
_ لطف می کنی!
مهیاد :خسته ای برو استراحت کن ،نگران هم نباش ،مهزاد ،خیلی خودسر شده؛ باید پیچ و مهره
هاش سفت بشه!
پوزخندی زدم وگفتم:
_ فکر می کنه بزرگ شده؛
مهیاد :صدسالش هم که بشه بازم بچه اس!
_ باید ببخشی داداش ...بدموقع زنگ زدم!
آهی کشید وگفت:
_ منم خواب ندارم اینجا ،خوب کردی به من گفتی!
_ قربون داداش!
_ خداحافظ...
گوشی رو قطع کردم؛ فشار کاری این روزها ،با بازی بچگانه ای که مهزاد راه انداخته بود؛ باعث
میشد بیشتر ازهمیشه احساس ضعف وخستگی کنم!
اعصابم خرد بود و سرم داشت منفجر میشد!فقط سیگار بود که پشت سیگار ،روشن می شد!
هوا کم کم داشت روشن می شد..قهوه جوش رو به برق زدم و توی آشپزخونه منتظر شدم آماده
بشه...
***
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*مهزاد*
با نور آفتاب که توی اتاق پهن شده بود چشم هامو باز کردم!
امروز اهورا برمی گشت وقطعاَ اظهارنامه ی طالق به دستش می رسید..
سرخوش از این حس آزادی از جام بلند شدم ...حس پرنده ای رو داشتم که از قفس رها شده...
ساعت هفت ونیم صبح بود ...دلم هوس یه صبحانه ی مفصل با نون تازه کرده بود!!
ازجا پریدم وبعداز شستن دست وصورتم ،راهی آشپزخونه ی تمیز مامان شدم...
همه چیزتوی یخچال بود.پنیر ،کره مربای مامان ساز ،حلوا ،تخم مرغ...
دلم میخواست همه چیز خوب باشه ،وقتی کنارشون بودم ذوق وانرژی خاصی داشتم!
انگار اعتماد به نفس بهم میدادن ،مخصوصا وقتی که بابا گفت:
_ هرچی که بشه ،هراتفاقی که بیفته بازم تو دختر همین خونه ای ...من هم قول میدم کنارت
باشم!
همه رو آماده کردم و مشغول دم کردن چای شدم ...باصدای فریاد های وحشت زده ی مامان که
من رو صدا می زد قوطی چای از دستم افتاد و پخش زمین شد...
هراسان خودم رو به اتاق بابا رسوندم ...مامان پریشان و گریون بر سروصورتش می کوبید بابا
همانجور که به پشت خوابیده بود ،به نظر می اومد چهره اش از نفس تنگی ،کبود شده و خرخر
می کنه!
با گریه و دستای لرزون به سمت بابا رفتم چهره اش از درد جمع شده بود و بدنش سرد بود
بی اختیار فقط بلند..بلند صداش میزدم و انتظار داشتم جواب بده!!
صدای مویه کردن های مامان توی سرم می پیچید و نوید یک چیز رو میداد...
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با دست های کم جونم به قفسه سینه ی بابا فشار می آوردم
دهانم رو ،روی دهانش گذاشتم و با تمام وجود دمیدم!
صدای خر خری که در حنجره اش پیچید امیدوارم کرد
بی خبر ازاینکه صدای نفس های خودم رو می شنوم!!
به قفسه ی سینه اش فشار آوردم و با گریه زار زدم:
_ ماماااان زنگ بزن اورژانس!
مامان مثل ترقه از جا پرید و با دست پاچگی تلفن رو برداشت و زنگ زد!!
سر بابا رو توب-غ-لم گرفتم و التماسش میکردم نفس بکشه.!.
نباید انقدر زود منو تنها می گذاشت!!
چند لحظه بعد دو نفر با برانکار باعجله اومدن و به زور مامان من رو از بابا جدا کرد
دکتر اورژانس دستش را کامال باال برد و روی سینه ی بابا کوبیدروی قلب مهربان و پراز
عطوفتش!!
قلبم تیر کشید و درد گرفت ...دستگاه های شوک را به سینه ی بابا وصل کردند و جلوی
چشمای وحشت زده ی من و مامان ،به بدنش شوک دادند...
یکبار ...دوبار ...سه بار ...چهاربار ...فایده نداشت..نه غیرممکن بود ،پدرمن ،بابای قوی و قدرتمند
من دیگه نفس نداشت!
مظلوم اما استوار همانطور که زندگی کرده بود ،خاموش شده بود
زانو زدم کنار تختش!چشمام سیاهی میرفت با دستی که هنوز باند پیچی بود روی صورتش
دست کشیدم و زار زدم
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دنیا پیش چشمم هرلحظه سیاه تر میشد ...تصویر ها دور و نزدیک گنگ می شدند!
انگار جان ذره ذره از تنم بیرون می رفت...
بابا سکته کرده بود!
دکتر پتوی بابا رو ،روی سرش کشید و تسلیت گفت..
برای یتیم شدنم زود بود!!
آخ لعنت به من که قدرتو ندونستم بابا!
منو مامان انقدرگیج وسرگردون بودیم که نمیدونستیم اآلن به کی باید زنگ بزنیم و خبر این
مصیبت رو بدیم!
گوشی خودم رو پیدا کردم و زنگ زدم به عمو...
هق هق گریه ام رو نمی تونستم کنترل کنم!
صدای مهربون عمو ،منو یاد بابا انداخت!فقط یه جمله تونستم بگم:
_ عمو بیا که بدبخت شدم!!
صدای یا زهرا گفتن عمو بلند شد وبا دادگفت:
_ مهزاد چی شده؟؟؟؟
با هق هق گفتم:
_ عمو ...بابام!
صدای گریه ام انقدر جگر سوز بود ،که دل سنگ رو هم آب میکرد
طولی نکشید که عمو و عمه و همه ی کسایی که فهمیدن اومدن!
هیراد و هوتن سریع کارای منتقل کردن بابا رو به بیمارستان انجام دادن!
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عمه پیش مامان بود و زن عمو هم منو دلداری میداد!
_ زن عمو چطوری به مهیاد ،بگیم؟ اون سکته میکنه!!!!
زن عمو هم که صورتش غرق اشک بود زیرلب میگفت:
_ الهی قربونت برم...
مامان روی دست های عمه غش کرد که صدای جیغ هلیا بلند شد!
صدای پای کسی که بدو بدو به سمتم می اومد توجهم رو جلب کرد..انقدر حالم بد بود که نمی
تونستم به داد مامان برسم!
اهورا با عجله به سمتم می دوید ،منو ازبین دستای زن عمو کشید بیرون وب-غ-لم کرد!
اون لحظه همه چیز از ذهنم پر زده بود ...نه به طالق فکر میکردم ،نه به کینه ای که قلبم رو
سیاه کرده بود؛ من به آ-غ-وشش احتیاج داشتم،
به نوازش هاو ب-و-سه هایی که روی صورتم می زد!
سرمو گذاشتم روی سینه اش و هق هق ام رو توی ب-غ-لش رها کردم!
_ اهورا ...یتیم شدم!!
انقدر این یه جمله رو مظلومانه گفتم که اشک توی چشمای قهوه ایش نشست و منو به خودش
فشرد!
پچ پچ وار تو گوشم حرف میزد حقیقتا نه من میفهمیدم چی میگه نه خودش!
وقتی که یاد مهیاد می افتادم بیشتر جگرم خون میشد!
_ اهورا ...به مهیاد خودت خبر بده!
به آرومی پلک زد و منو سپرد دست زن عمو...
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کم کم داشتم از حال می رفتم...
تنها صدای فریاد وشیون های عمه و اشک های مظلومانه ی مامان رو از پش چاهی تاریک می
دیدم و بعد سیاهی مطلق!
***
با نوازش های دستی بیدار شدم؛ تا چند لحظه موقعیت خودم رو درک نکردم!
اهورا کنارم نشسته بود و لباس مشکی تنش بود!
بخیه های پیشونیم رو ب-و-سید وگفت:
_ بلند شو لباساتو عوض کن ،برات از خونه لباس آوردم...
بلند شد که بره ،چنگ زدم به لباسش ونگهش داشتم!
چشمام خیس شدن...
_ به مهیاد گفتی؟
چونه اش میلرزید لب زد:
_ تو راهه!
با سستی و کرختی لباس هامو عوض کردم وشال مشکی رنگی روی موهام انداختم!
چشمام به اندازه ی یک سانت گود رفته و شونه هام افتاده بودن!
از اتاق مهیاد رفتم بیرون..خونه مملو از مهمون بود و نگاه همه به من پراز ترحم بود!
دوراز ادب بود اگه سالم نمی کردم!
هرکسی که میدیدم ب-غ-لم میکرد و تسلیت میگفت!
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ماهور و آسا جون هم اومده بودن ،توی ب-غ-ل آسا بیشتر از بقیه موندم؛ اهورا به سمتمون اومد
و به ماهور سفارش کرد از همه به خوبی پذیرایی کنن!!
همه چیز رو از پشت الیه خیس اشک می دیدم!
حس وحالم گفتنی نبود؛ زن عمو صدام زد وگفت:
_ مهزادجان ،مادر از صبح چیزی نخوردی از حال میری!
_ نمی تونم چیزی بخورم!!
بغض گلوم رو گرفته بود ،حتی صدام هم به زور در می اومد!
اهورا شونه هامو گرفت و بردم تو آشپزخونه ،با اصرار و اخم های اهورا چندتا لقمه ،بیشتر
نتونستم بخورم!
سرم رو توی آ-غ-وش اهورا پنهان کرده بودم وبی صدا اشک می ریختم!
مامان ماتش برده بود؛ گریه نمی کرد حتی یک کلمه هم حرف نمی زد!فقط زل زده بود به یه
نقطه ی نامعلوم!
صدای همهمه با اومدن مهیاد واحسان باال گرفت ،سرم و چرخوندم نگاه خیسم با صورت غرق در
اشک مهیاد گره خورد!
چهار دست و پا به سمتش رفتم و خودمو پرت کردم تو ب-غ-لش ،اولین بار بود که می دیدم،
مهیاد داره گریه می کنه اون هم باصدای بلند!
شونه های مردونه اش از هق هق تکون میخورد
_ مهیاد ...بابا رفت...
این جمله به قدری درد ناک بود که ،صدای گریه ی همه رو باالببره!!!
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صدای ضعیف و رنجور مامان رو شنیدم که گفت:
_ مهیادم ...مادر اومدی؟؟
مهیاد ازم جداشد وبه سمت مامان رفت ،جلوی پاهاش زانو زد و دامنشو تو دستش مشت کرد!
احسان خواست ب-غ-لم کنه ،که اهورا زود تر منو بین بازو هاش اسیر کرد و نگاه غضبناکش از
چشم های تیز بینم دور نموند!
تنم داغ شده بود ازاین تقال های تلخ..
که میدیدم مثل کودکی نوپا ،دنبال سهم محبتم بگردم!
توی حجم دردناک تنهایی ،بی کسی و یتیم شدن ،بدنبال کسی بودم که بهم محبت کنه؛
درد منو بفهمه والحق هم که اهورا خودش وضعیت رو درک کرده بود وکم لطفی در حقم نمی
کرد!
من هم مثل دختر بچه های بهانه گیر ،هرجا که می رفت دنبالش بودم!
و چسبیده بودم به اهورا یا مهیاد!
از تنها شدن وحشت داشتم ،این ترس یکباره تو وجودم ریخته بود و نشأت از زمان بچگی
میگرفت!
اهورا مدام کنار من بود؛ وجودش بهم حس امنیت می داد؛ شب توی خواب چندبار باگریه
پریدم؛ چهره ی دردکشیده و کبود بابا جلوی چشمم بود!
اهورا کنارم روی تخت نشست وگفت:
_ خواب بد دیدی؟
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سرمو با گریه تکون دادم که ب-غ-لم کرد ،آروم کنار گوشم زمزمه می کرد؛ اما من نمی فهمیدم
چی میگه ،بغضمو قورت دادم وگفتم:
_ اهورا ،خاکش می کنن!؟
_ عزیزم ،انقدر فکر نکن ،چشماتو ببند وبخواب!
_ نمی تونم ،اهورا نمی دونی من چی دیدم ،بابام توی ب-غ-لم رفت؛ صورتش کبود ،بود!وقتی
رسیدم باال سرش داشت خرخر میکرد!
چیزی نمی گفت ،فقط گذاشت من حرفامو بزنم تا سبک شم!
نمی دونم از خستگی بود یا قرص هایی که خورده بودم که کم کم خوابم برد ،یابهتربگم بیهوش
شدم!
از مراسم خاک سپاری ،چیز زیادی یادم نمیاد ،در بی هوشی و بی حسی ،مثل جنازه بین مرگ
و زندگی دست و پا می زدم!
این بود که من جسدی شده بودم با سرمی در دست و آرامبخش هایی ،که اگه نبودن ،جان
میدادم!
بابا مثل پرنده ای معصوم و مظلوم ازبین ما رفته بود!باورش سخت و عذاب دهنده بود؛ چه حرف
ها و چه آرزو ها که بین خانواده ی چهار نفره ی ما ،نگفته خاک شد!
توی همون روز های سیاه و تلخ عزا و عذاب زجرآور بود که مامان ازم خواست برگردم به خونه
ام؛ دوسه هفته ای می شد که توی خونه با بی خبری سپری میشد ،حتی دانشگاه هم نرفته
بودم!

361

www.RomanKhone.IR

حس تنهایی – عاطفه.تی

رمــان

کال قضیه ی دادخواست طالق ازخاطرم رفته بود ،وقتی مامان گفت برگرد خونه ات؛ تازه یادم
افتاد من که دیگه قرار نبود برگردم؛ باترس به اهورا نگاه کردم که باعصبانیت دندوناشو روی هم
سائید و روشو ازم گرفت ،رفته رفته بغض توی گلوم نشست ...دوباره خودم باعث شدم که اهورا
نگاهم نکنه!
دروغ که نمی تونستم بگم تواین دوهفته انقدر مهربون شده بود ،که وابسته اش شده بودم!
بین دوراهی گیر کردم ،بودن اهورا رو ،هم می خواستم هم نمی خواستم!
چیزی شبیه ریزش عمیق بهمن از کوه؛ قلبم رو زیر و رو می کرد!
این یه حس جدید و نوظهور بود که تاحاال تجربه اش نکرده بودم؛ از احساس جدیدم می
ترسیدم ومیخواستم پسش بزنم اما درعین حال برام دوست داشتنی بود!
مهیاد متوجه تردید نگاهم شد ،اشاره ای به اهورا کرد ومنو کشید تواتاق ،دروبست وگفت:
_ این چند روز نشد در موردش حرف بزنیم ،مهزاد اون چه کار احمقانه ای بود که کردی؟
چشمای آبی اهورا توی هاله ی قرمزی به خشم نشسته بودزیرلب گفتم:
_ قرارمون از اول هم ،همین بود!!
مهیاد :مهزاد خوب گوشاتو وا کن ببین چی میگم ،به من ربطی نداره قول و قرارت با اهورا چی
بوده ولی نمی ذارم بااین کارت ،بالیی سر مامان بیاد ...اون خودش به قدرکافی درد تو دلش
هست تو دیگه با بچه بازیات سوهان روحش نباش!!!
_ مهیاد من انگار توی هوا معلقم ،نمی دونم کدوم یکی از رفتار های اهورا رو باور کنم ،یه وقت
مغرور و بداخالق یه وقت دیگه مهربون ،خب به منم حق بده!
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_ تو خوب باش؛ اگه اهورا بد بود ،اون وقت بیا بگو ...تواین مدت من جز محبت کردن به تو
چیزی از اهورا ندیدم!اون هرجا که بود همه ی حواسش به تو بود...
_ میدونم ...برای خودمم جای تعجب داره!!
_ برگرد ،سر زندگیت ،ازت خواهش می کنم!
روی پنجه بلند شدم و گونه اش رو ب-و-سیدم:
_ باشه ،هوای مامان رو داشته باش!
سرشو تکون داد گفتم:
_ توکی برمی گردی؟
مهیاد :معلوم نیست!!
_ هروقت خواستی بری؛ مامان رو بیار خونه ی ما ،نمیخوام تنها باشه...
لبخند مهربونی زدوگفت:
_ شاید با خودم ببرمش ،اونجا یه سوئیت کامل در اختیار منه!براش خوبه ،یه آب و هواهم عوض
میکنه!!
_ باشه داداشی
لباسام رو برداشتم و با مهیاد رفتیم بیرون ،مامان رو ب-و-سیدم و سفارش کردم که مراقب
خودش باشه...
نه دل موندن داشتم ،نه پای رفتن!!!
اهورا مامان رو ب-و-سید و خداحافظی کرد...
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توی ماشین کنار هم نشستیم ،اهورا حرف نمی زد ،اخم هم نکرده بود صورتش بی روح و جدی
بود!
دلم میخواست محبتشو واسه همیشه داشته باشم ولی...
_ اهورا؟
دنده رو عوض کرد وگفت:
_ هوووم؟
_ چرا اینطوری رفتار می کنی؟ قرارمون از اول همین بود!!
برگشت و نگاهم کرد ...نگاهی داغ و سوزاننده!!
_ آره تو راست میگی ،قرارمون از اول همین بود ،رفتار من هم به نفع هردومونه!
چیزی نگفتم ،حق با اهورا بود...
***
روزهاسرد و بی روح تر از همیشه می گذشت ...روزهایی که دانشگاه بودم باعث می شد کمتر،
افکار مختلف به سمتم هجوم بیارن و گریه کنم ...روزبه روز ،از افسردگی تحلیل می رفتم!
اهورا می فهمید و حرص می خورد!چون کاری ازدستش برام بر نمیومد؛
مراسم چهلم هم گذشت ،مامان همراه مهیاد رفتن ماهشهر!!
دیگه واقعا تنها شده بودم ،بااینکه ماهور و آسا جون بیشتر وقت ها کنارم بودن!
زن عمو هم محبت های مادرانه اش نسبت به من کم نشده بود...
کنار شومینه نشسته بودم و به صدای جرقه های سوختن هیزم گوش میکردم!!
هوا ابری وگرفته بود!مثل دل من باشروع شدن آهنگ مالیمی که پخش میشد زدم زیر گریه!
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""الالکن دخترزیبای شبنم
الالکن روی زانوی شقایق
بخواب تا رنگ بی مهری نبینی
توبیداریه که تلخ حقایق
تومثل التماس من می مونی
که یک شب روی شونه هاش چکیدم
سرم گرم نوازش های اون بود
که خوابم برد و کوچش رو ندیدم
حاال من موندم ویک کنج خلوت
که از سقفش غریبی چکه کرده
تالطم های امواج جدایی
زده کاشونه امو صدتکه کرده
دلم میخواست پس از اون خواب شیرین
دیگه چشمم به دنیا وا نمی شد
میون قلب متروکم نشونی
دیگه از خاطره پیدا نمی شد
صدام غمگینه ازبس گریه کردم
ازم هیچ اسم و هیچ آوازه ای نیست
نمی پرسه کسی هی درچه حالی
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خبر از آشنای تازه ای نیست
به پروانه صفت ها گفته بودم
که شمعم میل خاموشی من نیست...
آهنگ قطع شد سرمو بلند کردم ،اهورا با دو قدم بلند خودش رو بهم رسوند و سرمو تو آ-غ-
وشش گرفت!
چقدر جنس محبت های این روز هاشو دوست داشتم!
اگه اون نبود قطعا دق میکردم!!
بعدازاینکه یه دل سیر گریه کردم گفتم:
_ اهورا بریم بهشت زهرا؟
لبخند تلخی زد وگفت:
_ برو آماده شو...
از جام پریدم و سریع از همون لباس هایی که جلوی دست بود مانتوی مشکی رنگی انتخاب
کردم و شال پشمی همون رنگ هم روی سرم انداختم!
اهورا با دیدنم اخمی کرد و گفت:
_ بااین مانتو یخ میزنی...
و خودش رفت از توی اتاق پالتوم رو آورد و تنم کرد!
بااینکه هوا خیلی سرد بود اما نیم ساعت کنار قبر بابا نشستم و درد دل کردم!سبک شدم
اهورا کمی دورتر از من ایستاده بود و با پاش سنگی رو بازی میداد
نگاهی بهش کردم و گفتم:
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_ بابا ،اون خیلی مرد خوبیه ،من اگر از اول لجبازی نمی کردم ،اآلن خیلی خوشبخت تر
بودم!!برام دعا کن...
ازجام بلند شدم و به سمت اهورا رفتم ،توی مسیر برگشت بارون گرفت و کم کم تبدیل به دونه
های درشت برف شد!!
باهیجان گفتم:
_ وای داره برف میاد!!
آسمون سرخ و ابری دم غروب و برف وهوای مه گرفته باعث شد توی خلسه ی شیرینی فرو برم
اهورا کنار کافه ای نگه داشت وگفت:
_ بایه فنجون قهوه و کیک گردویی چطوری؟؟
دستای یخ کردمو بهم مالیدم وگفتم:
_ باید هوس انگیز باشه!
_ پس بپر پائین!!
هوای گرم و مطبوع کافه خیلی لذت بخش بود ازشیشه های بخار گرفته ی کافه به مردمی زل
زدم که باعجله هرکدوم به سمتی می رفتند
انگار اونا هم دلشون میخواست زودتر برسن خونه و جلوی بخاری لم بدن و از این هوا لذت
ببرن!!
اهورا باسینی قهوه و کیک نزدیکم شد بهش لبخند زدم که جوابمو داد
اهورا :بهترین کیک های گردویی رو اینجا داره!
_ مگه قبال اومده بودی؟
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_ آره...
از دهنم پرید گفتم:
_ با دوست دخترت؟
چنان باخشم نگاهم کرد که در دم خفه شدم!!
غلیظ گفت:
_ آره با دوست دخترم!!
این بار نوبت من بود که اخم کنم...
با چنگالم کمی از کیک رو جدا کردم و خوردم اهورا انگار دلش نمی خواست بحثمون ادامه پیدا
کنه گفت:
_ بریم خرید ،انقدر تورو تواین لباس های مشکی دیدم خسته شدم...
نگاهی به خودم انداختم وگفتم:
_ ولی من لباس دارم!
_ حاال بریم ...یکی دیگه هم بخریم چی میشه مگه؟
مخالفتی نکردم..کمی تنوع هم بد نبود؛ راستش خودم هم ازاین یک نواختی خسته شدم بودم...
قهوه ام رو که خوردم طبق عادت دیرینه ام فنجونم رو برعکس گذاشتم توی بشقاب اهورا گفت:
_ فال بلدی؟
_ نه ،ولی هروقت قهوه میخورم فنجونم رو برمی گردونم!
_ ولی من به این چیز ها اعتقادی ندارم همش خرافاته!
_ به فال واینا؟
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_ آره
_ منم همین طور ...ولی هلیا دختر عمه ام خیلی ازاین چیزها خوشش میاد ...اعتقاد داره که
راستن!
کمی خم شد به جلو وگفت:
_ من از هلیا خوشم نمیاد؛ سعی کن زیاد باهاش دم خور نشی!
_ چشم دیدنش هم ندارم ولی آخه چرا؟
_ مهم نیست..همین که گفتم!!
تعجب کردم ،اهورا آدمی نبود که در مورد دیگران نظر بده!اصوال توی کار بقیه دخالت نمی کرد؛
اما اینکه چه رفتاری از هلیا دیده ،که داره این حرف رو میزنه برام جای سوال بود!!
توی پاساژی که اهورا برای خرید ،انتخاب کرده بود؛ هرچیزی که نگاهم رو خیره میکرد،
میخواست برام بخره!
کنار هم قدم میزدیم ومغازه های رنگ و وارنگ ونگاه می کردیم!
اهورا سرش تو گوشی بود و من عمیق توی فکر بودم ،یهوگفت:
_ ماهور اس زده ،شام بیاین پیش ما!
_ بهشون بگو مزاحم نمیشیم...
اهورا :میگه مامان فسنجون درست کرده ،آخ که دلم ضعف رفت!!
چنان بالذت و پرآب و تاب این جمله روگفت که فکر کردم چندین سال هست ،غذا نخورده!
_ باشه بریم!
کیسه های خریدو تو دستش جابه جا کرد و گفت:
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_ چیز دیگه ای الزم نداری؟
_ نه همینا کافیه!
_ پیش بسوی شکم!!
خندیدم و پشت سرش راه افتادم...
شب خوبی رو کنار مهربونی های بی حدو اندازه ی آسا سپری کردیم!
فقط تنها چیزی که عذابم میداد و چشم هام رو اشکی کرد ،دیدن رفتار صمیمی پدر جون با
ماهور بود!
خب من هم یه دختر بودم؛ یه دختر لوس و بابایی که درست؛ وقتی باباشو ازدست داد که فهمید
چه جواهری رو کنار خودش داشته!
***
با حرص شونه رو کوبیدم رو میز توالت که صدای بدی داد و لیز خورد افتاد رو زمین این بار
صداش بلند تر شد و شونه شکست
اهورا با اخم وارد شد و گفت:
_ چته؟
برگشتم سمتش موهام دورم ریخته بود و کالفه ام میکرد بایه دستم جمعش کردم و گفتم
_ کالفه شدم موهام شونه نمیشه؛ دستام درد گرفت!
دستگیره ی درو ول کرد و اومد سمتم
شونه ای از توی کشو برداشت و گفت:
_ برگرد و بشین اینجا
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بی حرف برگشتم و اونم پشتم وایساد و آروم طوری که دردم نگیره موهامو شونه میزد
حس خوبی بود انقدر آروم کارشو انجام میداد که خوابم گرفته بود گفتم:
_ موهام خیلی بلند شدن باید کوتاهشون کنم
خیلی رک و خونسرد گفت :توغلط میکنی!
سریع به طرفش برگشتم یه چیزی بهش بگم هم نونش شه هم آبش که موهام توشونه بود باعث
شد کشیده بشه و جیغ بکشم:
_ آییییی
آروم خندیدوگفت :تقصیرخودت بود
از توآینه چشم غره ای بهش رفتم که باعث شد نیشش گشاد تر بشه
وقتی کامل موهامو شونه زد ،شروع کرد به بافتنش همین طور که کارش رو انجام میداد آروم
خوند:
آهای خوشگل عاشق
آهای عمر دقائق
آهای وصل به موهای تو سنجاق شقایق
آهای ای گل شب بو
آهای گل هیاهو
آهای طعنه زده چشم تو به چشمای آهو
ذوق مرگ شدم حسابی ولی جلوی خودمو گرفتم نیشم باز نشه چون ممکن بود از تو آینه ببینه
و با پوزخندای معروفش بزنه تو برجکم اهورا استاد حالگیری بود
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کش رو آروم به انتهای موهام بست و سرمو ب-و-سید دیگه رسما داشتم غش میکردم
آروم گفت_ موهات مثه ابریشمه هیچ وقت کوتاهشون نکن
برگشتم سمتش که دوباره دستشو کشید توموهام و همونطور که نگاهش بهشون بود گفت:
_ من دوستشون دارم
نگاهش چرخید و تو چشمام قفل شد یه لبخند خوشگل زد اولین بار بود که تو روم میخندید
با حرفی که زد خیلی شوکه شدم دقیقا بازم اولین بار بود که از من تعریف میکرد همیشه یا بهم
میگفت پیشی یاجوجو یا لوسیفر صدام میکرد
همینم کلی از اهورای خشک و خشن بعید بود
بی حرکت زل زده بودبه چشمام
مثال اومدم عشوه بیام تند تند پلک زدم و باخنده ولوس گفتم :راست گفتی چشام شبیه آهوعه؟
خندید :نه من کِی گفتم؟
_ همین اآلن گفتی "آهای طعنه زده چشم تو به چشمای آهو"
_ اون که تو آهنگ بود وگرنه تو پیشی خودمی
خندم جمع شد
ایشی گفتم و رومو برگردوندم این بار دیگه قهقه ای زد که متعجب از تو آینه نگاهش کردم
_ فکر نمیکردم بچه داری انقدر کیف بده...
حس میکردم از تو دماغ و گوشم دود میزنه بیرون امروز دقیقا دست گذاشته بود رو نقطه ضعف
های من تا اومدم بگم (بچه عمته غول بیابونی) که از پشت ب-غ-لم کرد الل شدم اهورا خوب
میدونست چه کاری رو چه موقع انجام بده نفس عمیقی کشید چشمامو بستم و سعی کردم
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عطر تنش ،آ-غ-وش گرمش رو برای خودم ذخیره کنم سرشو کرد تو گردنم و نفس داغش رو
فوت کرد تو گوشم؛ نفسم باال نمیومد
اهورا :ناراحت شدی لوسیفر؟
حتی نمیتونستم جوابشو بدم
اگه هر موقع دیگه بود ازاون جیغ معروفام میکشیدم تا یه ماه نتونه چیزی بشنوه اما حاال و بااین
وضعیت نمیتونستم چیزی بگم سرمو انداختم پائین از تو آینه تمام حرکاتم رو زیر نظر داشت
زیر چشمی نگاهش کردم پوزخند صدا داری زد و دستاش رو از دور کمرم جدا کرد آب دهنمو
قورت دادم نمیتونستم دروغ بگم آ-غ-وشش خیلی لذت بخش بود انگار متوجه شد لذت بردم
گفت :توچشمام نگاه کن؟
نگاهم رو آروم کشیدم باال و تو چشماش زل زدم چند لحظه نگام کرد و اومد چیزی بگه که
نتونست سرشو انداخت پائین و به سمت در قدم برداشت
قبل از اینکه بره بیرون گفت:
_ دل نبند هوس بود...
رفت و درو بست تو خودم فرو ریختم ...یعنی واقعا هوس بود؟ بغضم گرفت
خاک تو سرت مهزاد با یه ب-غ-ل وا دادی؟؟؟
که بفهمه تحقیرت کنه؟ تو واقعا بعد چندماه زندگی اهورا رو نشناختی که خودتو راحت بهش
سپردی؟
با حرص بافت موهامو کشیدم که دردم گرفت اشک تو چشمام جمع شد خدایا چقدربدبختم
من...
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****
*اهورا*
روبه هرمز گفتم:
_ شرکت  brojuترکیه ،درخواست همکاری داده!
_ چجور شرکتیه؟
فنجون چای رو گذاشتم توی بشقاب و تکیه دادم به صندلی ،گفتم:
_ شرکت لوازم داروئی و بهداشتی!
_ سوابقش؟
_ از برند های معتبر ،بااینکه تازه تأسیس هست اما حسابی گل کرده و فروشش هم خوبه!
خم شد روی میز و باپیپ گوشه لبش گفت:
_ ازما چی می خواد؟؟
پوزخندی رو لبم جا گرفت ،این"از ما چی می خواد" کلی معنی و تفسیر داشت!
_ همون دارو هایی که احتکار شدن!
به وضوح رنگش پرید ،وبا چشمای گشاد شده نگاهم کرد:
_ ازچی حرف می زنی؟
_ هرمز خان ،چهارساله که کنارتون و پابه پاتون دارم میام و هرکاری که گفتین کردم ،فکر می
کردم ،سابقه ای که پیشتون دارم حداقل اون قدری هست که چیزی رو ازم پنهون نکنید ،اما...
مکث کردم زل زدم توی چشماش و گفتم:
_ اشتباه می کردم!!!
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خواست حرفی بزنه که پیش دستی کردم:
_ بااین حساب ...دیگه نمی تونم به این همکاری ادامه بدم!
زدم به هدف ...با دست پس زدن و با ،پا پیش کشیدن سیاست من بود...
ازجام بلند که پرید جلوم وگفت:
_ چی میگی برا خودت؟ همون روزی که اومدی اینجا بهت گفته بودم ،تا هرجا که برسی راه
برگشت نداری یادته؟
_ آره یادمه ،اما اآلن پشیمونم!!!
_ پشیمونی ای تو کار نیست ...من نمی خوام از دستت بدم!!
دوباره نشستم روی مبل و پام رو انداختم رو پام ،سیگاری از توی قوطی فلزی روی میز برداشتم
و درحالی که فیلتر سرخ رنگشو می جویدم گفتم:
_ موندن من اینجا شرط داره!
پرغرورگفت :برای زنده بودنت شرط می ذاری؟
لبخند کجی زدم و خیره شدم به رو به روم ،درست جایی که خورشید غروب میکرد!
پشت پا زدن به هرمز مساوی با مرگ بود وبس!!
ب-غ-ل گوشم گفت:
_ اهورا ...تو با ذهن وایده ی معرکه ای که داری خیلی از معامله های منو به نحو احسنت انجام
دادی ،حاال داری میزنی زیر قول وقرارات؟ من همیشه بهترین هارو برات زیرنظر دارم ...دلم
موفقیتت رو میخواد ...میخوام بعد از من صاحب این تشکیالت تو بشی!
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این شرکت ،پاساژ های زعفرانیه ،برج رامسر ،ویالی کیش همه ی اینها برای تو میشه ،چون من
پسر ندارم!
هرمز کثافت ،رذل تراز تو ،توی عمرم ندیدم!!
داشت به تطمیع پول منو سست میکرد ،جوری رفتار کردم که فکر کنه ،به هدفش رسیده!
خنده ی کثیفی چهره اش رو پوشوند گفتم:
_ من هم جایی نمی شینم که به ضررم باشه..
_ میدونم ،من تورو بار آوردم!اخالقات تو مشتمه!
_ و این هم میدونی که از اینجا چی میخوام؟
_ نگران چی هستی پسر؟ تاچند ماه دیگه همه چیز درست میشه ویه بلیط تک سفره به ایتالیا
برات می گیرم وبرو اونجا با پوالت خوش باش!
لبخند رضایت بخشی زدم و به خیال هرمز ،خام حرفاش شدم!
سرشو باالگرفت وباغرور گفت:
_ این پول حاصل دست رنج تمام این سال هاست؛ که تا هفت نسل بعدت میتونن ازش بخورن!
میزو دور زد و روبه روم نشست!
_ حاالتوضیح بده ،جریان دارو های احتکار شده رو ازکجا فهمیدی؟
_ بی کفایتی آدمای خودت!!!
دندون قروچه ای کرد که گفتم:
_ حاال شما توضیح بده!
_ چیو میخوای بدونی؟؟
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_ همه چی رو!
_ از اونجایی که خودتم میدونی ،تو ایران برای 107قلم دارو یارانه پرداخت میشه؛ که موجب
ارزون شدن قیمت دارو می شه ،نصف بیشتر اون داروهائی که توی انبار کیش موجود بود ،از
بهترین و معتبر ترین منابع دنیا ساخته شدن!
این یعنی یه دنیا سود...
_ نوع داروها چیه؟
پوشه ای از توی قفسه های پشت سرش برداشت وگفت:
_ تااونجایی که من خبر دارم ،داروی بیمار های سرطان ،تاالسمی ،Ms ،هموفیلی ،سقط جنین
و دیالیزی که داروی سقط جنین از همشون پرفروش تره!
نگاهی به پوشه انداختم:
_ این دارو ها وارداتی و دولتیه پس ...چجوری...
_ از دالل خریدم ،داروهای سقط جنین اروپایی و پاکستانی وهندی هست!فروش دارهای سقط
جنین ،زیبایی اندام ،هرمون های ج-ن-س-ی توی کشور ممنوع و قاچاقش سود بی نظیری
برامون داره!!
_ مگه تو ایران هم فروش داریم؟
_ اینا هم مثل قبل ،خرده فروشی توی ایران ،فروش عمده به خارج ..جوری که در داروخانه های
300کیلومتری پاکستان داروی ایرانی یافت میشه!
_ من میرم باال ،پوشه هم پیش من بمونه!
_ باشه؛ به فرنود بگو بیاد کارش دارم!!!
377

www.RomanKhone.IR

حس تنهایی – عاطفه.تی

رمــان

از اتاق هرمزیه راست رفتم
واحد باال ،فرنود روبلند صدا کردم ،ازتوی دستشویی درحالی که دماغشو به شدت باال می کشید
اومد بیرون وگفت:
_ جونم آقا؟
باچشمای تنگ شده نگاه عمیقی بهش کردم وگفتم:
_ برو پائین آقاهرمز کارت داشت!
دستاشو باشلوارش خشک کرد و گفت:
_ چکار داره؟
_ نمیدونم!!!
از زیر نگاهم در رفت پائین ،وقتی از نبودنش مطمئن شدم ،رفتم تو دستشویی بوی نامطبوعی
فضا رو پر کرده بود!
فرنود مثل همیشه داشت یه غلطی این تو میکرد و من دیر رسیدم!
توی اتاقی که وسایل شخصیش رو می گذاشت رفتم و کمدش رو ریختم بیرون ...همش لباس
های یکبار مصرف آزمایشگاهی بود توی کشو هم یه فندک و چندتا بسته سیگار بود!
چیز خاصی پیدا نکردم فقط کیف سامسونتش مونده بود ...سریع درش رو باز کردم و خداروشکر
رمز نداشت...
پایپ شیشه و چندتا سرنگ استفاده شده توش بود ...لعنت بهت فرنود هم می کشید هم تزریق
می کرد ،شده بود یه کثافت به تمام معنا و توی این آزمایشگاه همه غلطی می کرد...
همش زیر سر هرمز حروم زاده بود!
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اون مواد هارو میداد بهش که آزمایششون کنه!
یه کاغذ و خودکار برداشتم و گزارش کوتاهی از گفته های هرمز و اطالعات اون پوشه توش
نوشتم!
شب دیر وقت بود که خونه رفتم ،همه جا سکوت بود ...معلومه که مهزاد خوابیده!
در اتاقش رو باز کردم میدونستم خوابش سنگینه و به این راحتی بیدار نمیشه ...سرش رو توی
بالش قایم کرده بود و موهاش دورش رو گرفته بودن..کنارش نشستم و دستمو البه الی موهای
ابریشمی اش بردم ...چقدر چهرش توی خواب شیرین بود ...مخصوصا لباش که از هم باز مونده
بود ...نور مهتاب از توی پنجره روی صورتش نقش بسته بود و مالحتش رو بیشتر میکرد!
لبخندی به چهره ی غرق در خوابش زدم و رفتم بیرون!!
این روز ها دردی رو تحمل میکرد که من توی بچگی چشیده بودم!
انقدر مظلوم و گوشه گیر شده بود که دلم نمیومد اذیتش کنم ،وابستگی اش به من نباید بیشتر
می شد ...توی رابطه ی ما این اشتباه بود ...نباید می گذاشتم نابود بشه!!
از همه طرف تحت فشار بودم ،مجبور بودم کار هایی رو انجام بدم که هیچ میلی بهش نداشتم!
دستم رو قائم پنجره کردم و زل زدم به کوچه ی تاریک و خلوت...
دلم پر بود از بی رحمی ها و اجبار های پی در
پی زندگی که تمومی نداشت و قصد جونم رو کرده بودن...
از حرف ها و آرزوهایی که نگفته تو دلم تلنبار شده بود
از بغضی که سرطان شده بود ،به گلوم ومی خواست خفه ام کنه...
خسته شده بودم ...روحم خسته شده بود ،حس میکردم دیگه نمی کشم!
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پرنده تو قفس بمون
راه رهایی دور نیست...
***
استاد با گفتن خسته نباشید از کالس رفت بیرون!
چیزی از درس امروز نفهمیدم ،ذهنم مشغول یک چیز بود و نمیدونم چی...
خواب های نامفهومی که هرشب می دیدم و بجز یه سایه ی مرد چیزی ازش به یادم نمی موند...
یه مرد قد بلند که نوازشم می کرد و توی خواب چقدر حس میکردم دوستش دارم!!
کش و قوسی به بدنم دادم و خمیازه کشداری کشیدم مطمئناً اگه این حرکت رو سر یه کالس
مختلط انجام میدادم سوژه ی پسرا میشدم اما خوبی این کالس این بود که همه خانوم بودن
خمیازه کشدارم هنوز قطع نشده بود که دست محکم و سنگینی خورد تو سرم
باعصبانیت برگشتم ببینم کی همچین غلطی رو کرده که با نیش باز گیسو مواجه شدم
وقتی صورت عصبی و خشمگینم رو دید پاگذاشت به فرار
دنبالش از کالس رفتم بیرون میدوید میخندید
اصال حوصله ی این شوخیای مسخره گیسو رو نداشتم وقتی میخندید انگار بیشتر عصبی شدم
به دانشجوها طعنه میزدم و میرفتم دلم میخواست گیرش بیارم تا میخوره بزنمش
دیگه رسیدیم به بیرون از دانشگاه به مقنعه اش چنگ زدم و کشیدمش سمت خودم در حالی
که نفس نفس میزدم گفتم:
_ الهی دستت بشکنه مگه درد داری که میزنی تو سرم؟
گیسو میخندید و سعی داشت خودشو از دستم خالص کنه پشت گردنش رو گرفتم و فشار دادم
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همه با تعجب نگامون میکردن
_ آی آی گردنمو شکستی مهزاد
_ حقته اگه من ضربه مغزی میشدم میمردم جواب شوورمو چی میدادی؟ بچه هامو کی بزرگ
میکرد؟
گیسو با لحنی که حرصمو بیشتر میکردگفت:
_ من از خدامه تو بمیری زن اون شوشوی جیگرت بشم...
اون موقع که بابا تازه فوت کرده بود ...اهورا شده بود سرویس من و گیسو هم اونجا با اهورا آشنا
شد...
دستم شل و از گردنش جدا شد اخمام رفت تو هم و باچشمایی خونبار گیسو رو نگاه میکردم
از حرفش اصال خوشم نیومد بااینکه میدونستم شوخی میکنه ولی بازم یه حس حسادت تو
وجودم شعله ور شد
اون حق نداشت همچین حرفیو بزنه
برای چی مهزاد؟
توکه چند وقت دیگه میخوای جدا بشی و اهورا هم میره دنبال زندگی خودش
حتما زن هم میگیره
بغض کردم خوشبحال زنش؛ اگه اهورا عاشق بشه مطمئنم تکیه گاه خوبی میشه
و باز هم خوشبحال زنش که خوشبخت ترین زن دنیا میشه...
گیسو تکونم داد
_ مهزاد ..مهزاد ..چرا اینجوری نگام میکنی ...غلط کردم شوخی بود بابا ...تو که بی جنبه نبودی
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به خودم اومدم همون طور با خشم خیره شده بودم به گیسو و رفته بودم تو هپروت.
_ دیگه از این شوخیا بامن نکن
دستاشو گرفت باالو گفت :باشه ...باشه ...من تسلیمم ...حاال میای بریم یه بستنی بزنیم به بدن؟
_ تو این سرما؟ اصال حوصله ندارم به خدا میخوام برم خونه فقط بخوابم...
داشتم با گیسو بحث میکردم که یه دفعه گفت:
_ هی مهزاد ...اون اهورا نیست؟
برگشتم به جایی که اشاره میکرد نگاه کردم
ماشین اهورا بود ولی تنهاهم نبود یه ختره هم کنارش نشسته بود و باهم صحبت میکردن
حس از بدنم رفت دوست دخترش بود
گیسو :مهزاد با تو بودم میگم اون اهورا نیست؟
زیرلب گفتم :چرا خودشه
_ پس اون دختره کیه؟
وای حاال جواب این فضول رو چی بدم ...گیسو تا از چیزی سر در نمیاورد ول کن قضیه نبود
چی میگفتم بهش؟؟ که اون خانوم دوست دختره شوهرمه؟ ریشخند نمیشدم؟
_ خواهرشه ،ماهور
_ اوکی عزیزم برو بیشتر از این منتظرشون نذار خدافظی
آروم از گیسو خداحافظی کردم و به سمت ماشین اهورا راه افتادم ...اهورا متوجه من شد و با
تعجب نگاهم کرد
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خدا خدا میکردم که یه وقت نذاره بره ...میترسیدم بخاطر اینکه اون دختره ناراحت نشه منو
سوار نکنه اون وقت مطمئنا خورد میشدم ...با استرس باال و دستایی یخ زده دستگیره ماشین رو
کشیدم و عقب نشستم...
گیسو همچنان از اونور خیابون نگاهم میکرد وبرام دست تکون داد
یعنی دست هرچی فضوله ازپشت بسته بود
زیر لب سالم کردم
دختره برگشت و با چندش نگاهم کرد
صورتش عمل خالی بود فکر کنم وقتی رفته پیش دکتره زیبایی گفته "همش با هم چند"
لبا و گونه هاش پروتز بود ...دماغشم که سرسره کرده بودن براش چشم هاشم لنز آبی گذاشته
بود ...ولی با این همه جذاب و خوش لباس بود...
پوزخندی به صورت غرق در آرایشش زدم و نگاه ازش گرفتم سنگینی نگاه اهورا از تو آینه باعث
شد نگاهش کنم همچنان پوزخندمو حفظ کردم ...کالفه وار دستشو کشید پشت گردنش و
فرمون رو فشار داد
دختره باصدای لوسی گفت :بخاطر این دختره منو پس زدی؟
انتظار داشتم اهورا ازم دفاع کنه اما هیچی نگفت حرصم بیشتر شد و ناخن هامو تودستم فشار
دادم خواستم یه چیزی بارش کنم که با نگاه خواهشمند اهورا مواجه شدم ...با نگاهش ازم می
خواست چیزی نگم ،از طرفی هم اصال حوصله ی کل کل بااین دختره ی سرتا پا عمل تازه به
دوران رسیده رو نداشتم
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و هم ممکن بود با حرف زدنم بغضم بشکنه و غرورم رو خورد کنه ..سعی کردم بغضمو قورت بدم
و صدام تا حد ممکن نلرزه که تا حدودی موفق هم شدم
رو به اهورا گفتم:
_ اهورا جان من خسته ام میشه بریم خونه؟
اهورا سرشو تکون داد و لبخند خسته ای زد ماشین رو حرکت داد
دختره هنوز با حرص نگام میکرد
بی توجه بهش سرمو گذاشتم رو شیشه و به بیرون نگاه کردم اونم با عشوه لبخندی به اهورا زد
و بازوشو تو دست گرفت سرشو به اهورا نزدیک کرد و زیر گوشش آروم آروم حرف میزد
متوجه نمیشدم چی میگه اما بغضم مثه یه تومور به گلوم چنگ زد...
نمیدونم چرا داشتم حسادت میکردم...
یه حس هایی تو دلم وول میزد وبرام ناشناخته بود!
من حتی جرئت نداشتم دست اهورا رو بگیرم اما این دختره بازوشو گرفته تو ب-غ-لش و انقدر
نزدیک داره باهاش حرف میزنه...
فقط زمانی که بابا فوت کرده بود ب-غ-لم می کرد که اون هم دلش به حالم سوخته بود...
وگرنه به قول خودش تمایلی به این کارا نداره و همش از روی هوسه!
توی حجم افکار مختلف...
تنها چیزی که عذابم میداد حس بی سرپناهی بود!
حس تنهایی داشت منو می کُشت...
من هیچ کسی رو نداشتم که تو ب-غ-لش بمونم و دلخوش به این باشم که تکیه گاه دارم...
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از همه جا رونده شده بودم!!
کاش مامانم بود...
اشکی خواست از چشمم سرازیر بشه که سریع جلوشو گرفتم
چشماموبستم و سعی کردم نگاهشون نکنم...
که دلم بیشتراز این آتیش بگیره...
چشمامو رو هم فشار میدادم که اشکی ازش نچکه...
دلم میخواست هرچی زودتر برسم خونه و بغضمو توی بالشتم بشکنم
دستام جونی توش نبود حس میکردم از خودم نیست...
نمیدونم چی شد اما اهورا یه دفعه داد زد:
_ میشه خفه شی نازی؟
چشمام ناخودآگاه گشاد شد و توجام فرو رفتم اهورا از خشم به قرمزی میزد
دختره یا همون نازی با گریه ای ساختگی از اهورا جدا شد و
دیگه چیزی نگفت اهورا سرعتش رو بیشتر کرد
بعد از چند دقیقه جایی پارک کرد و رو به نازی گفت:
_ پیاده شو!!
اما اون با گریه های الکی گفت :چی میگی مگه قرار نبود برسونیم خونه؟ اینجا که خونه ما
نیست!!
_ اونوور خیابون یه آژانس هست اگرم نخواستی با آژانس بری اتو زدن هم فکر خوبیه تو که این
کاره ای ...به سالمت
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_ من به بابا میگم منو این وقت شب تو خیابون ول کردی رفتی!
_ برو به هر خری که میخوای بگو
_ راجع به بابای من درست صحبت کن
اهورا خونسرد گفت :میری پائین یا پرتت کنم؟
دختره پیاده شد وگفت_ حالتو میگرم اهورا خان
_ برو هر غلطی که دوست داری بکن
نازی با کفش های پاشنه بلندش رفت اهورا بهم گفت :بیا جلو بشین
من که تا اون موقع بهت زده فقط شاهد ماجرا بودم ،ازبین لبهای ققل شدم گفت:
_ بودن خدمتتون نازی خانم
اهورا :بهت میگم بیا جلو بشین لج نکن
_ من جام راحته زودتر برو خونه خیلی خسته ام
روی صندلی عقب دراز کشیدم حس خوبی داشتم ازاینکه حال اون دختره ی از خود راضی
گرفته شد
همین طور که به رفتار اهورا فکر میکردم خوابم برد...
با حس معلق بودن بین زمین و هوا هوشیار شدم اما چشمامو باز نکردم اهورا ب-غ-لم کرده بود
صدای قلبش رو آروم میشنیدم و آرامش میگرفتم یه دستش زیر گردنم بوداز زانوش برای نگه
داشتنم کمک گرفته بود و با دست دیگه اش کلید انداخت تو قفل و درو باز کرد
مثل اون دفعه که توی استخر کیش ب-غ-لم کرده بود رو دستاش بلندم کرد و به سمت اتاق
رفت...
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در اتاق رو آروم باز کرد در حینی که منو میذاشت روی تخت گفت:
_ هیچ چیز ارزش اشکی شدن چشمات رو نداره بابت اتفاقای امروز متأسفم
ب-و-سه ای روی چشمام زد ومن روی تخت فرود اومدم...
دلم نمی خواست دستاشو از دورم برداره...
اومد بره اما پشیمون شد حلقه دستاشو تنگ تر کرد و کنارم دراز کشید
حس میکردم انقدر صدای تپش قلبم زیاده که میشنوه تحمل انقدر نزدیکی رو نداشتم
سعی کردم آروم باشم
اهورا :گاهی وقتا سنگین بودنه خوابت خیلی خوبه...
با ب-و-سه ای که روی گونه م گذاشت غرق لذت شدم..
یه لحظه یاد جمله ای که اون روز گفت افتادم "دل نبند ه-وس بود "
یعنی رفتارای اآلنشم ه-و-سه؟
دلم نمی خواست بازیچه اش بشم خودمو جمع کردم و آروم طوری که نفهمه بیدارم از ب-غ-
لش بیرون اومدم و قِل خوردم رفتم گوشه تخت خوابیدم...
از صدای خش خش لباسش فهمیدم از روی تخت بلند شده
اهورا داری نابودم میکنی من همنجوریشم دیوونه هستم تو دیگه بدترم نکن...
تو که منو نمیخوای پس خوردم نکن...
زیرلب نالیدم :خدایاا کمکم کن
...
صدای بلند آهنگی که اهورا گذاشته بود سکوت رو می شکست...
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خلوت بی روح دوتائیمون؛ توی سکوت پابرجا بود...
افسرده با روح زخم خورده فقط نفس می کشیدم...
اما نفس کشیدن که زندگی کردن نیست!!!
تنها چیزی که باعث می شد سرپا بمونم این بود که خودمو غرق درس خوندن کنم
کتاب رو محکم کوبیدم روی میز و خواستم داد بزنم که اهورا صدای پخش رو کم کنه اما...
توجهم جلب شد به آهنگی که گذاشته بود...
انگار خط به خطش رو من نوشته بودم..از دل من بود!!
"منو تو همخونه اما همیشه از هم جداییم
دستامون اگرچه دوره ولی با هم همصداییم
منو تو روی یه گیتار دو تا سیم خسته هستیم
که یه عمره به صدامون عاشق و دلبسته هستیم
خیلی وقتا از صدای منو تو خیلیا کنار هم عاشق میشن
عاشق و ساده مثل کبوترا هم نفس تا اوج عشق پر میکشن
اما ما که عمری عاشق همیم نمیتونیم برسیم به همدیگه
هرکسی یجوری عاشق میمیره اینم تقدیره تو و منه دیگه
منو تو…
منو تو همخونه اما همیشه از هم جداییم
دستامون اگرچه دوره ولی با هم همصداییم
منو تو روی یه گیتار دو تا سیم خسته هستیم
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که یه عمره به صدامون عاشق و دلبسته هستیم
عشق من عشق تو واسم نفسه
صفحه ی چوبی گیتار قفسه
بیا فریاد بزنیم تا پای جون
واسه دستای ماها دوری بسه
میخوام آرزو کنم که بشکنه
صفحه ی چوبی گیتار واسه ما
تا رها بشیم از این دوری و درد
بمونیم با هم نشیم از هم جدا
منو تو"..
منو اهورا با فاصله یک اتاق کنار هم بودیم اما قلب هامون از هم دور بود...
خیلی دور...
به اندازه یک دنیا!!
یک هفته ای می شد سرقضیه ی اون روز نازی و تموم توهیناش باهاش حرف نزده بودم!!
وقتی از خواب الکیم بیدار شدم ...مثل باروت رو به روی اهورا منفجرشدم و شکایت کردم...
جالب اینجا بود که جلوی هیچ کدوم از پرخاشگری های من ،عکس العملی نشون نداد فقط
وقتی دادو بیداد های من تموم شد در حالی که نفس نفس میزدم نگاه طوفان زدم رو توی نگاه
آرومش دوختم که گفت:
_ خالی شدی؟
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از آروم بودنش حرصم گرفت جیغ عصبی کشیدم و خودمو انداختم توی اتاق!
از اون شب به بعد ،کنار هم بودیم امادر سکوت مطلق!
کنار هم شام میخوردیم ،فیلم می دیدیم...
من کتاب می خوندم و اهورا درحالی که با آیپدش ور می رفت ،موزیک گوش میکرد
اما هیچ کدوم قصد نداشتیم سکوت رو از بین ببریم!
اما بااین همه حمایتاش نسبت به من کمرنگ نشده بود..هنوز هم ساعت های رفت و آمدم به
کالس رو می دونست و هرجا که بود اون ساعت خودش رو می رسوند خونه تا من رو به
دانشگاهم برسونه...
برای اولین بار باید اعتراف کنم ،که دلم برای صداش تنگ شده بود
تقه ای به در اتاق خورد و بعد قامت اهورا و سینه ی پهنش توی درگاه نمایان شد...
نگاهم بهش نه از سر نفرت بود ،نه دوست داشتن پوچ و توخالی!
بدون اینکه چیزی بگه اومد روبه روم روی تخت نشست!!
از روی میز عسلی عکس ام رو برداشت و نگاهش کرد ...یه نگاه عجیب غریب!!!
دستاشو به سمت پشت قائم بدنش کرد ...وخیره شد توی چشمای متعجبم!!
ازبین لب های بهم چسبیده اش آروم گفت:
_ آماده شو بریم بیرون!!
و از جاش بلند شد...
خواستم مخالفت کنم ...اما دلم نگذاشت ،خصوصا چشمای پراز خواهش اهورا که مثل پسر بچه
ها شده بود!!
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از جلوی میز مطالعه ام رد شد که صداش کردم
_ اهورا؟
چرخید سمتم از رفتاراش کامال مشخص بود که بی اراده اس!
خم شد به سمتی که نشسته بودم چشماش وبست و لب زد
_ جونم؟
کمی ازش فاصله گرفتم و گفتم:
_ چته؟
_ چند روزه حرف نزدی ،صداتونشنیده بودم حواسم پرت شد پاک قاطی کردم!
لبخند کمرنگی روی لبم نشست ...حتی اعتراف کردنشم قشنگ بود برام!!
یه قدم رفت عقب وتند گفت:
_ آماده شو بیرون منتظرم!
وبه ثانیه نکشید که از اتاق رفت بیرون!!
از جام بلند شدم و با حوصله قشنگ ترین لباسی که چند روز پیش برام خریده بود و تنم کردم!
یه پالتوی کرم شیری و شلوار قهوه ای سوخته!
شال همرنگ شلوارم پوشیدم و بدون ذره ای آرایش به صورت مرده ام ،از خونه رفتم بیرون!
بعد از کلی چرخیدن توی خیابون ها باآلخره اهورا خان رضایت داد تا برای خوردن شام به
رستوران بریم که هرلحظه اش برام شیرین بود؛
اهورا بیشتر ازم سوال می پرسید که منم مجبور بودم جواب بدم ...سوالهایی کامال بی مورد و
الکی!!
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اهورا :قدم بزنیم؟؟؟
دستامو توی جیب پالتوم قایم کردم و مطمئن بودم لپام گل انداخته!
_ با اینکه خیلی هوا سرده اما بریم ،برای هضم غذا هم خوبه!!!
اهورا دستش انداخت دور کمرم و منو به خودش نزدیک کرد...
حجم گرم تنی که منو تو خودش جا داده بود رو دوست داشتم...
عطر تلخ و بوی گس سیگارش هم این تن رو ،رویایی تر کرده بود!
خزیدم تو ب-غ-لش و خودم ولوس کردم!
اهورا امشب خوب بود و باید از این خوب بودن استفاده کرد...
باصدای بم شده گفت:
_ دیگه نمی دارم کسی اذیتت کنه پیشی!
داشت به قضیه ی قهرمون اشاره می کرد...
لبخندی زدم و چیزی نگفتم!
ب-و-سه ی نرمی روی سرم زد وگفت:
_ بریم؟
_ باشه!
راهی که پیاده اومده بودیم و برگشتیم...
ماشین روبه روی رستوران پارک شده بود ،اهورا دزدگیر و زد وگفت:
_ یه سر بریم خونه رفیقم ،یه امانتی پیش من داره ...بعد میریم خونه
کمربندمو بستم وگفتم:
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_ باشه بریم!
از مسیر هایی که می رفت معلوم بود که خونه ی دوستش اون باال ماالهاست!!
جلوی در بزرگ ویالیی ایستاد و گفت:
_ تو ماشین بمون ،من این بسته رو برسونم به اینا زود میام!
_ منتظرم نذاریا!زود بیا...
_ باشه جوجو
از توی داشتبرد یه بسته برداشت و پیاده شد...
عرض خیابون رو دوید اون سمت و زنگ خونه رو زد!!!
بعد از چندلحظه یه مرد قوی هیکل ،از خونه اومد بیرون!
یه تیشرت جذب مشکی پوشیده بود که بازو های درشتش ازتوش قلپی زده بود بیرون!
هیکلش بیش از حد تصور گنده بود!!!
مخصوصا که خالکوبی کرده بود و زیر نور تیر چراغ ،برق میزد!!
ازم دور بودن اما خیلی راحت می تونستم ببینمشون!
اهورا باهاش دست داد و خداحافظی کرد...
اهورا وسط خیابون بود یه لحظه دیدم که ماشین شاسی بلندی با سرعت داره از پشت به
سمتش میاد،
اما اهورا حواسش به من بود...
ماشین هر لحظه نزدیک و نزدیک میشد
با ترس داد کشیدم:
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_ اهورا مواظب باش!!
ماشین انقدر نزدیک بود که خود اهورا هم متوجه اش شد ...وحشت زده خودشو کشید کنار و
ماشین هم با سرعت سرسام آور از کنارش رد شد رفت!
از ترس پاهام خشک شده بود..
خودمو از ماشین پرت کردم پائین و خودمو رسوندم بهش...
خدا میدونه که قلبم به قدری تند می زد که احساس می کردم میخواد از توی سینه ام بیاد
بیرون!
اشک صورتم رو خیس کرده بود ،خودمو رسوندم بهش ...رنگش پریده بود!
لرزون گفتم_ اهورا ...خوبی؟ چیزیت نشد؟؟
_ نه...
معلوم بود خودش هم قفل کرده
خودمو انداختم تو ب-غ-لش و سرم وگذاشتم روسینه اش قلبش با چه سرعتی می کوبید...
اهورا :خانومی چیزیم نشد خوبم!
درحالی که به راننده ی اون ماشین فحش و بدو بیراه میدادم..ازتوی ب-غ-ل اهورا اومدم بیرون
وگفتم:
_ نزدیک بود بمیرم از ترس!
_ چرت نگو جوجو!!
انقدر از اهورا پرسیدم که حالش خوبه یانه ،که کالفه شد!
فکر اینکه اگه خدای نکرده بالیی سرش میومد باعث می شد به خودم بلرزم!!
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تصورش هم دردناک بود...

*اهورا*
نمی دونم کار کی بودکه میخواست ازمن زهرچشم بگیره...
کامال مشخص بود که فقط قصد زیر گرفتنم رونداره فقط برای کمی ترس و تهدید بود!
مطمئن بودم اون ماشین از طرف کسی هست!
چرا متوجه تعقیب نشدم؟
کنار مهزاد بودن انقدر حواسم وپرت کرده بود که چشمم فقط اونو می دید!
نگرانیش و دوست داشتم وباعث می شد اعتماد به نفس بگیرم؛ پشت فرمون نشستم ودر همون
حین مهزاد رو قانع می کردم که نیازی به دکتر نیست..
گوشیم زنگ خورد ...هرمز بود!!!
_ بله؟
_ الو ...اهورا خوبی؟
از لحن پراز ترس واضطرابش شوکه شدم:
_ آره ...چطور؟
نفس عمیقی کشید و گفت:
_ اآلن کجایی؟
_ سمت فرمانیه ،دارم میرم خونه!!
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_ خوب گوش کن ببین چی میگم ،اآلن یه شماره ی ناشناس رو خطم زنگ زد ...یه سری چرت
وپرت گفت که نگرانت شدم؛ اهورا چیز مشکوکی ندیدی؟
فرمون رو تو دستم فشردم و گفتم:
_ نه!
_ اونا تورو تحت تعقیب دارن ،خیلی مراقب باش..
سپردم به چند نفر از دور مراقبت باشن!
_ خطر رفع شد نگران نباش ...فردا میام دفتر توضیح میدم!
_ اهورا دیگه سفارش نکنم؛
باشه ای گفتم و گوشی و قطع کردم ،به ثانیه نکشید که دوباره زنگ خورد ...این بار نازی بود،
دلم نمی خواست جوابشو بدم ولی نمی شد
_ بله؟
صدای گریه هاش توی گوشم پیچیدباهق هق اسممو صدا زد:
_ اهورا
لعنتی ...مشت ارومی به فرمون زدم وغریدم:
_ بگو نازی!
ناخودآگاه چشمم رفت سمت مهزاد ،بااینکه سعی می کرد خودشو بی تفاوت نشون بده ولی همه
ی تنش گوش شده بود که بشنوه چی میگم!!
نازی_ بابا یه چیزایی گفت نگرانت شدم ،خوبی؟
_ آره ...همین؟
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دلخور گفت:
_ چرا بامن اینجوری حرف می زنی؟ بخاطر اون دختره؟ خب ببخشید..به خدا از اون شب چیزی
به بابا نگفتم!
صدای پوزخندم اونقدر بود که بشنوه!
_ اهورا؟
_ هوم؟
_ من دوستت دارم؛ از دستم نری!
شدیداَ دلم می خواست نازی جلوی دستم بود ،تا می خورد بزنمش!!
دختره ی خیره سر زبون نفهم!!!
نگاهم کشیده شد سمت دستای مشت کرده ی مهزاد ،چشمای مخمور ومغمومش به جلو خیره
بود و چیزی نمی گفت!
بی حرف گوشی رو قطع کردم ،بهترین تنبیه برای نازی کم محلی کردن بود ،چیزی که همیشه
ازش نفرت داشت!
ماشین رو جلوی در پارکینگ توقف کردم ،مهزاد بدون اینکه نگاهم کنه از ماشین پیاده شدو
باحرص ،پا کوبون رفت!!
لعنت بهت نازی ،خوشی امشبم و ضایع کردی،
رومو کردم سمت آسمون گرفته ی آبان ماه
_ چرا این چینی شکسته بند نمی خوره؟ کجای کارم اشتباه کردم؟
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مگه تو اون باال نیستی؟ مگه همه چیزو نمی بینی؟؟؟ منم بنده اتم خدایا به خودت قسم خسته
شدم؛ دیگه نمی کشم ...صبرم تموم شده!!!چرا تاهمه چیز خوب می شه یه اتفاق برای جدا شدن
میفته؟
من ازاین زندگی فقط آرامشش رو می خوام همین!!!
چند دقیقه بعد ،رفتم باال وخودمو پرت کردم تو خونه ،صداهای نامفهومی از اتاق مهزاد میومد،
پشت در ایستادم ...آروم آروم گریه می کرد وگاهی چیزی زمزمه می کرد که نمی فهمیدم...
پشت در اتاقش نشستم تا اینکه صداها یکباره خاموش شد ،سیگاری که تو دستم به نصفه
نرسیده بود و پرت کردم داخل سینک ظرفشویی وآروم در اتاقش رو باز کردم ،شده بودم مثل
پسر های هجده ساله که برای اولین قرار با دوست دخترشون هیجان زده ان؛
چیزی درون این دختر بکر وجود داشت که همیشه برام تازه بود!!!
کنار تختش نشستم وساعت ها زل زدم به صورت گیرا وزیباش...
گرگ و میش صبح بود که از اتاقش رفتم بیرون ،خوابش انقدر سنگین بود که حتی زمزمه هامو
نشنید...
***
جلسه تموم شده بود ،وسایلم و برداشتم و از دفتر هرمز زدم بیرون...
توی راه پله منتظر اومدن آسانسور بودم که صدای بحث دو نفر توجهمو جلب کرد ...صدا متعلق
به شیما و آقای راد بود!!!
کمی عقب رفتم که توی دیدشون نباشم
شیما :عمو جون ،بخدامن از پس اینکار بر نمیام..
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راد :دختر من به تو و تواناییات شک ندارم!
شیما :آخه این پسره خیلی خشکه ،اصال نمی شه باهاش وارد بحث شد!
راد :اهورا هرچی هم باشه باز هم یه مردِ ،ببین عزیزم تو نیازی نیست کاری انجام بدی ولی سعی
کن اونو به خودت نزدیک کنی ...جوری که وابسته ات بشه!
شیما :و بعد؟
راد :بعدشو همون بعد میگم!دستور خسرو ست باید انجامش بدی!!
شیما :باشه! سعی امو می کنم!!
خسرو ،خسرو شایگان!!!
پس باآلخره این مردک مار صفت داره رخ نشون میده!
مسیرمو به سمت طبقه ی باال تغییر دادم ...خبری از فرنود نبود!
از پنجره به رفتن شیما و عموش نگاه کردم!!
معلوم نبود چه نقشه ای تو سر راد و این دختر عفریته اس ولی منم کسی نبودم که راحت اجازه
بدم برام زیر و رو بکشن!
ولی باید کمی شل می گرفتم تابه گمان خودش به خواسته اش برسه!!
شاید اینجوری شر نازی هم از زندگیم کم می شد!!!
***
شیما باعشوه روبه روم نشست وگفت:
_ دکتر می خواستم یکم از عملکرد شرکت بدونم!
یه تای ابروم و بردم باال وگفتم:
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_ مثال چه چیزی؟
_ هرچیزی که الزمه بدونم؛ ناسالمتی ماهم جزو سرمایه گذارهای این شرکتیم...
_ فکر کنم خود هرمزخان همه چیزو توضیح دادن
_ آره ...اما خیلی کلی بود ،جزئیات مهمِ!!
موهای رنگ کرده اش رو پشت گوشش فرستاد و باناز صداش گفت:
_ دلم می خواد توبگی!!
پوزخند زدم :دلت دیگه چیا می خواد؟
چشماش برق زد...
لیوان شربت رو به لباش نزدیک کرد وخورد
_ چیزهایی که من دلم می خواد دست نیافتنی هستند!
_ مثل؟
نگاه خمارش رو به چشمام دوخت وآهسته گفت:
_ تو!
دست به سینه بالبخندی مرموزبرلب تکیه دادم به صندلی وگفتم:
_ احیاناَ بانو واقف هستند که بنده زن دارم؟!
خندید و دلبری کرد:
_ میدونم ،اما این هم خوب می دونم که تو دنبال تنوع هستی ،وگرنه کسی که زن داره دوست
دختر نمی خواد...
کمی خم شد به جلو وگفت:
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_ بامن بیشتر ازنازی بهت خوش می گذره ،قول میدم!!
لبخندم از هزار گریه به حال این دختر چموش وگستاخ بدتر بود!
_ خوش اومدی ...بودنت خوبه!
خوشحال به سمتم اومد ویک وری روی میزم نشست خم شدو صورتش و به قصد ب-و-سیدن
جلو آورد که ازش فاصله گرفتم
_ زوده بانو!!!
_ اوه راست میگی؛ اماباور کن سخته عزیزم!
به نرمی پلک زد وعقب رفت
_ حاال می شه توضیح بدی؟
_ فکر کنم هرمز خان گفته باشه که اینجا یک شرکت هرمی شکل هست
سری به تأئید حرفام تکون داد گفتم:
_ روزانه چیزی حدود صدنفر درسراسرکشور به شعب شرکت های ما پرزنت می شن وفعالیت
خودشونو تواین زمینه آغاز می کنن!
هرمز خان ،من وبردیا روی پله ی چهارم وپنجم وشما و آقای راد روی پله ی ششم هستید
_ چندتا شعبه هست؟
_ شش هفت تا توی شهر های بزرگ سه تا هم شهرک ها ...تهران ،تبریز ،اصفهان وشیراز که
همشون اکتیو هستن ،هرکدوم از زیر مجموعه هایی که شماقرار دارید ،چند درصد از فروش هر
محصول به عنوان پورسانت به سرگروه زیرمجموعه ها داده می شه!
_ عزیزم ،گفتی که گروه تو وهرمزخان روی پله ی چهارم هستین ،سه پله ی اول کی هست؟
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_ من اطالعی ندارم ،فقط می دونم تمامی این شرکت ها زیرنظر آقای شایگان اداره می شه!!
_ اسمش رو من هم شنیدم ،ولی مثل اینکه ایران نیست...
چیزی نگفتم ،از سوال های بی مورد ومسخره اش خسته شده بودم ،دلم هوای جوجو رو کرده
بود!
ازجام بلند شدم ورفتم تو دستشویی تمام مدت نگاه سنگین شیما که باچشماش بدرقه ام می
کرد و حس کردم!
مخصوصا لب تاپ رو خاموش  stand byنکردم
رفتم تو دستشویی تاسه شمردم اومدم بیرون!
درست حدس میزدم ،شیما تند فلشی رو به لب تاپ زد وبعد از انجام یه سری کارها اونو درآورد
و نشست سرجاش!
چیزی دست گیرش نمی شد؛ اطالعاتی که توی لب تاپ بود برای هفت سال پیش بود و دیگه
کاربردی نداشت
خونسرد باصورت جدی وارد اتاق شدم لبخند مرموزی روی لبش بود گفت:
_ اهورا جون ،خیلی دلم می خواد بیام خونت رو ببینم!!!
_ نمیشه ...دوست ندارم همسرم ناراحت بشه!
_ ولی من از نازی شنیدم که میاد خونه ات!
_ گفتم نمیشه ...پس تمومش کن!
نگاه دلخورش و ازم گرفت وبه زمین دوخت!
این روزها دلم عجیب برای مهزاد تنگ می شد...
402

www.RomanKhone.IR

حس تنهایی – عاطفه.تی

رمــان

آرامش وجودش رو می خواستم که برام بس بود..
***
*مهزاد*
از وقتی مامان رفته بود ،تقریبا َهر روز بهش زنگ می زدم و ساعت ها باهم حرف می زدیم...
صدای مامان گاهی بغضی می شد و دلم رو به درد می آورد...
ستاد محل کار مهیاد واحسان اصفهان بود و خونه ای که بهشون اختصاص داده بودن؛ جایی
نزدیک چادگان بود...
مامان همش ازآب و هوای خوب اصفهان می گفت و اصرار داشت با اهورا بریم پیششون که من
درس و دانشگاه رو بهانه کردم ولی ازم قول گرفت ،که برای فرجه ی امتحانات یه سربهشون
بزنیم!
ازمامان خداحافظی کردم و همزمان با قاشق چوبی زدم روی دست اهورا که داشت شیب زمینی
سرخ شده کش می رفت ،بااخم گفتم:
_ دست نزن!
_ چرا میزنی؟ جوجوی بی اعصاب...
_ حقته!
_ دوساعته داری با کی حرف می زنی؟
چپ چپ نگاهش کردم وبااخم گفتم:
_ مامانم...
باهاش سرسنگین بودم و اونم بی تفاوت ،همین خونسردیش بیشتر حرصی ام میکرد
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یعنی یجورایی به روی خودش نمی آورد ...سخته زمزمه های دوستت دارم یک زن رو از پشت
گوشی بشنوی که داره به شوهرت می گه از دستم نری...
حس می کردم محبت های اهورا نسبت به من ترحم و اون موقع بیشتر از همیشه احساس یه
موجود اضافه رو می کردم...
شب با دلی خون شده شب بخیر آرومی گفتم و پریدم تو اتاق خودم؛ چقدر دلم می خواستش...
ولی اهورا قسمت من نبود ...برای من نبود تا میومدم بهش تکیه کنم یه اتفاقی می افتاد و منو
بیشتر یاد گذشته می انداخت...
تموم تحقیر هاو توهین هاش وزخم زبون هایی که میزد...
با صدای افتادن چیزی پلکام روی هم لرزید ...خوابم هنوز سنگین نشده بود و بااینکه صدا بلند
نبود اما توی سکوت خونه به وضوح شنیده میشد زیرلب به اهورا غر زدم
نصفه شبی داشت چه کار میکرد؟
مگه نمیدونه من فردا ساعت هفت باید دانشگاه باشم؟؟ همین طوری تو خونه جولون میده
روی تخت جابه جا شدم و سعی کردم دوباره بخوابم که از خستگی زیاد سریع خوابم برد
نمیدونم چقدرگذشت که بااحساس تشنگی زیاد دوباره بیدار شدم
ولی همش چرت میزدم و یه لحظه که خوابم عمیق میشد خواب میدیدم دارم آب میخورم
از تخت با یه چشم بسته اومدم پائین و ازاتاق رفتم بیرون
بااحساس یه سایه دوتا چشمام بالفاصله گرد شد فکر کردم توهم زدم اما با صدای پچ پچ و
دیدن یه نفر تولباس مشکی جلوی دهنمو گرفتم تا جیغ نزنم...
از استرس زیاد دست و پام یخ کرده بود پاورچین پاورچین رفتم سمت اتاق اهورا
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میترسیدم صدای نفسهامو بشنون یا سایه امو ببینن ...دیگه به وضوح اشک میریختم و سعی
داشتم صدامو تاحد ممکن خفه کنم
دستم به دستگیره اتاق اهورا که رسید دعا کردم قفل نباشه که نبود خداروشکر
درو بستم و رفتم داخل .اهورا بانیم تنه ل-خ-ت رو ت-خ-ت خواب بود .با استرس و صدایی که
خودبه خود از شدت بغض خفه شده بود صداش کردم .اما هیچ عکس العملی نشون نداد...
دستمو گذاشتم رو بازوش و تکونش دادم سریع از خواب پرید میدونستم خوابش سبکه .باصدای
دورگه گفت :چی شده؟
با گریه و بغض گفتم :اهورا دو نفرن تو خونه ان نگاهش به صورتم افتاد اخماش رفت توهم
پتورو کنار زد و الی درو باز کرد ...سرکی کشید و روبه من گفت:
_ همین جابمون
_ نه میام میترسم تنهایی
با عصبانیت گفت :لج نکن بهت میگم همینجا بمون
از چشمای پرخشمش واقعاً ترسیدم و پاهام رو زمین قفل شد...
اهورا آروم از در رفت بیرون...
اشکامو پاک کردم ولی دوباره صورتم خیس شد هیچ صدایی از بیرون نمیومد...
ترسیدم تادم در یواش رفتم صدای نکره یکیشون اومد که گفت:
_ چیزی پیدا نکردی؟
_ نه
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سرمو آروم ازالی در بردم بیرون اهورا با یه جست ازپشت کانتر آشپزخونه اومد بیرون و یقه
یکیشونو گرفت و گردنشو فشار داد با پاش زد تو شکم اون یکی که باعث شد اسلحه ازدستش
بیفته
سریع خم شد و از رو زمین ورش داشت
جرئت نداشتم حتی آب دهنمو قورت بدم
سریع دوباره برگشتم تو اتاق و سعی کردم نگاه نکنم
یه صداهایی اومد و بعد صدای آخ محکمی
اهورا :تو خونه ی من شما دو تا چه غلطی میکنین؟
_ آخ آخ آقا میگم به خدا میگم...
_ بنال کی تورو فرستاده!!
اونا دونفر بودن و اهورا نمیتونست ازپس دوتاشون بربیاد
از اتاق رفتم بیرون جفتشون رو زمین دراز کشیده بودن و اهورا با پاهاش نگهشون داشته بود
_ هُر..مُز خان
اهورا تا منو دید گفت :مهزاد تلفن رو بده!!
_ آقا جون بچت زنگ نزن پلیس به خدا ما کاری با شما و خانومت نداشتیم فقط هرمز خان
دستور دادن بیایم اگه به چیز مشکوکی برخوردیم بهشون اطالع بدیم ...خودتون که هرمز رو
میشناسین هرکاری میکنه آقا ما نمی خواستیم...
مرد همین طوری حرف میزد و اهورا فشار پاهاش روی کتف اون دوتا بدبختو بیشتر میکرد
بادستای لرزون و گریه ازترس بیش از حد تلفن رو به اهورا رسوندم
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_ زنگ بزن به مَه...
هنوز حرفم تموم نشده بود که اهورا با داد گفت:
_ برو اینجوری واینستا جلو این مرتیکه
هینی گفتم و سریع رفتم تواتاق اهورا
به خودم توآینه نگاه کردم یه پیراهن بلند تا یه وجب باالی زانو تنم بود آستناشم بندی بود
اهورا حق داشت اینجوری داد بزنه...
از بیرون سرو صدا میومد ومن توفکر این بودم که هرمز کیه که دونفرو اجیر کرده برای اینکه
چیز مشکوکی از ما ببینه
نیم ساعت روتخت اهورا درحال فکر کردن بودم تا اینکه سرو صداها خوابید و من اصال نفهمیدم
کی اومد و کی رفت
اهورا اومد تو اتاق وقتی منو دید روی تخت نشستم باتعجب گفت:
_ چرا اینجایی من فکر کردم خوابی!!!
_ خوابم نمیبره
اهورا چشماشو فشرد و اومد کنار من رو تخت نشست ...بالحن مهربونی گفت:
_ چرا خوابت نمیبره؟
با بغض گفتم :امشب خیلی ترسیدم
ناخواسته اشکی رو گونه ام ریخت سرمو انداختم پائین...
انگشتای اهورا زیر چونه ام رو گرفت و سرمو بلند کرد
لبخند جذابی رو لبش بود
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باخجالت و شرم خیلی زیادی گفتم:
_ میشه ...میشه امشب اینجابخوابم تنهایی خوابم نمیبره
چیزی نمیگفت فقط زل زده بودبه چشمام
نگاهی به بدنش کردم چقدر دلم میخواست تو ب-غ-لش بخوابم...
من واقعاً چه جایگاهی توی زندگی داشتم که برای یه ب-غ-ل باید حسرت بخورم ...اونم ازکسی
که شوهرم بود و نبود...
جوابمو نداد یعنی نمی خواست پیشش بخوابم ...بهم گفت از من بدش میاد اما نمی دونستم تا
این حد که حتی نتونه یه شب رو تحملم کنه
تند تند گفتم  :ببخشید ببخشید...
از جام بلند شدم اما مچ دستمو گرفت
_ کجا؟ مگه نمی خواستی اینجا بخوابی؟
_ خب ...خب فکر کردم نمیخوای...
دستمو کشید و افتادم تو ب-غ-لش ...از شدت خوشحالی اشک ریختم اهورا فقط بلد بود پس
بزنه...
باورم نمیشد که تو آ-غ-وشش باشم و اون اینطوری منو به س-ینه اش فشار بده
حتی موقعی که بابا هم فوت کرد اینطوری وبا این وضعیت ب-غ-لم نکرده بود...
از توی چشماش می خوندم که هوس نیست ...به خدا که هوس نبود؛ خیره شدم به چشمایی که
از سیری قهوه هم سیر تر بود
چشماش دروغ نمی گفتن!
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ولی اگر هم هوس باشه
اگرهم ترحم باشه من بهش نیاز دارم!
اشکم ریخت رو سینه اش که دستاش دورم محکم ترشد
_ هییشش!!خانومی تموم شد دیگه نترس قول میدم دیگه هیچ اتفاقی نیفته ...امشب خیلی
ترسیدی آروم باش عزیزم ...بخواب فردا میخوای بری دانشگاه خواب میمیونی
اینو گفت و همراه من که تو ب-غ-لش بودم روی تخت دراز کشید سرمو روی بازوش جابه جا
کردم
_ اهورا؟
_ جانم؟
اولین بار بود که انقدر بامالیمت جوابمو میداد از لحنش ذوق زده شدم
_ اینا کی بودن؟ هرمز کیه؟
نگام کرد که ازپائین زل زده بودم به چشماش
باصدای تحلیل رفته گفت:
_ اینجوری نگام نکن...
نگاهم افتاد به خون خشک شده ی گوشه لبش
سرمو از روی بازوش بلند کردم و خم شدم رو صورتش از میز عسلی کنار تخت دستمال
برداشتم و لبش رو پاک کردم
معلوم بود خودشم تمیزش کرده اما بازخون اومده ...بادقت دستمالو کشیدم رولبش
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موهام همش ریخته بود تو صورتم و من سعی داشتم همین طور که زخم اهورا رو پاک میکنم
اوناهم پشت گوشم نگه دارم اما نمیشد
اهورا چشماشو بست و نفس عمیقی کشید
مچ دستمو گرفت وگفت:
_ خوبه نمیخواد ...بخواب مهزاد
روی دستش خوابیدم
اهوراهم دستشو کرد الی موهام و آروم نوازشم کرد انقدر این کارو انجام داد که کم کم خواب
مهمون چشمام شد
انقدر آروم بودم که موضوع یک ساعت پیش رو فراموش کردم...
بگذار هرچه میخواهد بشود
حتی اگر قیامت شود
دنیا ازهم بپاشد
امن ترین نقطه ی جهان
برای من آ-غ-وش گرم توست...
*****
اهورا
نیم ساعتی میشد مهزاد روی دستم خوابش برده بود اما من نتونسته بودم بخوابم
فکر و خیال دست بردار نبود
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جواب اینکه چرا هرمز همچین کاریو کرده و دونفر برای تفتیش خونه ی من فرستاده زیاد دور از
ذهن نبود
هرمز ازسایه خودشم میترسید و همیشه محتاط عمل میکرد
اما من نگران مهزاد بودم امشب باتمام تخس بودنش مظلوم بود
نگاهی به صورت مهتابیش کردم لباش موقع خواب از هم باز مونده بود و من رو بیشتر ت-ح-ر-
ی-ک میکرد
دلم رو زدم به دریا و برای اولین با ب-و-س-یدمش
این دختر پر ناز بکر بود و خاص
و امشب با ترسش ازهمه بیشتر خواستنی شده بود
ب-و-س-یدمش و پر شدم از یه حس ناب که تا به حال تجربه اش نکردم ب-و-س-ه ای که
دلتنگ بود ...حریص بود ...خسته بود واز سر حس قلب بود نه نیاز...
ب-و-س-یدم و با بدجنسی به خواب سنگینش لبخند زدم
حلقه دستم رو دورش محکم کردم آرامشی که گرفتم از آرامش وجودش بود که دیگه به هیچ
چیز فکر نکنم و پر بشم از داشتن این موجود بکر و خواستنی
مهزاد :اون پسر چشم آبیه بود میدونی کدومو میگم؟
یه لحظه از بیدار بودنش ترسیدم اما بایاد آوری اینکه بعضی شبا توخواب حرف میزنه آروم شدم
مهزاد :گیسو تو انقد خنگ نبودی همون پسره که تو تندیس بوتیک داشت باهم رفتیم لباس
خریدیم
لبخندی رو لبم جا خوش کرد...
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مهزاد :اونکه چشاش آبی بود قدش کوتاه بود
_...
مهزاد :اره بیشعور چند روز پیشم که با مانیا رفتیم اونجا شماره داد
من :غلط کرد
مهزاد :خب آره غلطو که کرد منم جوری جوابشودادم تا عمر داره یادش نره
خیلی خوب بود که خودشو تو خواب لو میداد مهیاد میگفت اگه مهزاد چیزیو دروغ گفت تو
خواب که حرف میزنه ازش بپرس همه چیزو برات توضیح میده...

*مهزاد*
یه آهنگ پر انرژی می تونست حال صبح ام رو خوب کنه..
میز صبحانه رو چیدم وهمزمان با ریتم آهنگ تکون میخوردم!!!
مدام به آرامش آ-غ-وش اهورا فکر می کردم دلم غنج می رفت براش ،به جرئت میتونم بگم
دیشب یکی ازآروم ترین وبهترین خواب های عمرم رو داشتم؛
ولی فعال می خواستم موضع خودم رو حفظ کنم ،خوشم نمی اومد جلوی مهربونی های اهورا
خودم رو ببازم ،درسته که دیشب آرومم کرد ولی زندگی ما فعال لنگ در هوا بود ومن از دل
اهورا باخبر نبودم!
وقتی یاد حرفا و کارهایی که قبل تر باهام کرده بود ،میفتم از همه چیز زده می شم!
اهورا باچشمای خواب آلود وارد آشپزخونه شدو بهم لبخند زد
سرمو کج کردم وگفتم:
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_ صبح بخیر
_ صبح توام بخیر خانومی ،من امروز عجله دارم زود بخور بریم!!
_ باشه!
تندتند روی نون خامه مالیدم و کل لقمه رو یکجا تو دهنم بردم!
نصف نون از دهنم زده بود بیرون ولی من باپررویی خوردمش ،اهورا باچشمای متعجب نگام می
کرد ویک دفعه زد زیرخنده،
_ چته؟
_ دختر خوب بهت گفتم زود بخور ،اما نه اینجوری لقمه تو گلوت می مونه!
جلوی دانشگاه اهورا ترمز کرد قبل ازاینکه پیاده شم گفتم:
_ اهورا ،بعداز ظهر نیازی نیست بیای دنبالم!
باچشمای تنگ شده حق به جانب پرسید :چرا؟
با حوصله موهام رو کنار زدم وگفتم:
_ یکم خرید دارم؛ خودم بر می گردم!
یکم باشک نگاهم کرد وگفت:
_ باشه فقط مواظب خودت باش ،پول داری؟
_ چشم؛ آره پول هم دارم!!!
از هم خداحافظی کردیم و من به سمت دانشگاه رفتم!!
چه خوب بود سرویس مفتی!
***
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کتلت هایی که درست کرده بودم و چرخوندم تا اونورش هم سرخ بشه ،تندتند بسته ی نون و
گوجه رو از توی یخچال درآوردم ومشغول شستن گوجه ها شدم؛
باصدای زنگ آپارتمان دست از کارم کشیدم ،اهورا که کلید داشت پس کی بود این موقع شب؟؟
شال بلندی از روی چوب لباسی برداشتم و کشیدم روی سرم از چشمی نگاهی به بیرون کردم
ولی چون تاریک بود چیزی ندیدم!
در رو آروم باز کردم و با دیدن نازی پشت در جا خوردم!!!
نازی :سالم ،تعارف نمی کنی بیام تو؟
_ اینجا چی می خوای؟
نازی :اومدم باهم صحبت کنیم
_ من باتو حرفی ندارم
اومدم درو ببندم که مانع شد ،در رو هول داد و اومد تو ،نمی تونستم جلوش رو بگیرم هیکلش
دوبرابر من بود!
با پررویی از کنارم رد شد و نشست روی مبل؛ باژست خاصی پای چپش رو ،روی پای راستش
اندخت و روسری اش رو برداشت!
روبه روش نشستم وچشمام رو توی کاسه ی سرم چرخوندم
_ چیکار داری؟
_ اوه عزیزم ،جوش نزن!صحبت می کنیم حاال!
پوفی کشیدم که یعنی از بودنش راضی نیستم کمی خودش رو جابه جا کرد وگفت:
_ اهل مقدمه چینی نیستم اومدم بگم که...
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ادامه حرفش رو نگفت ،از توی کیفش یه برگه درآورد وگذاشت روی میز مقابلم
نازی :از زندگی من و اهورا برو بیرون!
پوزخندی زدم وگفتم:
_ اااا نه بابا ،از کی تاحاال تو واسه زندگی دیگران تصمیم می گیری؟؟
_ ببین مهزاد به نفع خودته ،من نمی خوام بالیی سرت بیاد!!
با داد گفتم:
_ نه تو ببین خانم ،بهتره تو بکشی کنار وگرنه اون کسی که براش بد تموم میشه تویی!
اون هم مثل من قاطی کرد وگفت:
_ من و اهورا هم دیگه رو دوست داریم ،این وسط تویی که اضافه ای ...مطمئن باش اهورا هم
ازت خوشش نمیاد یه زن بی عرضه ی ضعیف...
و اشاره ای که به زخم پیشونیم کرد که جز ،یه خط باریک چیزی ازش نمونده بود!!!
_ من زن عقدی و رسمی اهورا م ،اینو بدون که اون کسی که اضافه اس تویی..یه دختر خیابونی
بی سروپا!!
_ آره ولی نه اآلن که مادر بچه اشم!!
یه لحظه نفهمیدم چی گفت آروم زمزمه کردم:
_ مادر بچه؟؟
با لبخند مرموزی کاغذ روی میز رو پرت کرد توب-غ-لم وگفت:
_ آره ،این بچه ای که اآلن توی شکم منه ،بچه ی اهوراست...
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بی توجه به منی که خشک شده بودم ،روسری اش رو انداخت روی موهاش وهمین طور که از
در میرفت بیرون گفت:
_ متأسفم مهزاد ...بکش کنار!!!
باصدای بهم خوردن در چونه ام لرزید ...از غلطی که اهورا کرده بود ،سرم گیج رفت و تنم لرز
گرفت!!
بغض توی گلوم هرلحظه بزرگتر می شد ومن به این باور می رسیدم که چقدر بی ارزشم!!!
بوی سوختگی کتلت ها و دودی که از آشپزخونه می اومد ،ازجام پریدم و تابه رو از روی گاز
برداشتم و پرتش کردم داخل سینک وشیر آب و باز کردم!
اشکی که میخواست از چشمم پائین بیاد و با دست گرفتم وزیرلب گفتم:
_ همون قدر که تا اآلن ضعیف بودی ،باید محکم باشی ،یه ضعیفِ محکم ،که باهر حرفی می
شکنه اما انقدر محکمِ که نذاره بقیه بفهمن!!
چرخش کلید توی قفل رو حس کردم وچشمام رو ،روی هم فشردم!
انبار باروتی بودم ،که فقط منتظر یه جرقه ی کبریت بودم!
صدای سالم بلند و پر انرژی اهورا باعث شد برگردم سمتش ،یه دسته گل بزرگ از رز قرمز
دستش بود
پوزخندخشک شده ی لبم روحفظ کردم وگفتم:
_ سالم!
گلها رو به سمتم گرفت وتا خواست چیزی بگه پشتم رو کردم و خواستم از کنارش رد شم که
مچ دستمو گرفت:
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_ مهزاد؟
_ ها؟
_ چیزی شده؟
_ نه...
_ پس چرا توهم رفتی؟ توکه صبح حالت خوب بود!!
_ اآلن هم خوبم فقط...
بی مقدمه گفتم:
نظرت چیه توافقی همه چیز رو تموم کنیم؟
اهورا :منظورت چیه؟
_ واضحه؛ توافقی طالق بگیریم ،کار هامون زود تر انجام می شه!
فشار دستش روی مچم بیشتر شد وازبین دندون هاش غرید:
_ باز چی شده که فیل ت یاد هندستون کرده؟
_ قرارمون از اول همین بود ،یادت که نرفته؟ من توی کیش گفتم و تو هم صد در صد قبول
کردی!
_ مهزاد ،داری دیوونه ام میکنی بگو چی شده که انقدر تو عرض چند ساعت تغییر کردی؟
_ چیزی نشده ولی من دیگه نمی تونم این زندگی رو تحمل کنم!!
چنان داد زد که خونه لرزید:
_ منم نمی تونم زنی رو که راه به راه اسم طالق رو زبونشه تحمل کنم ،زنی که اسم طالق بیاره
برای من زن نیست ،طالقت میدم تا بری هر غلطی که میخوای بکنی ،اما...
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مچ دستم رو ول کرد ،وحشت زده زل زده بودم بهش که گفت:
_ صبر میکنی تا از اصفهان برگردم!بخداوندی خدا قسم اگر تا حاال این همه اتفاق نمی افتاد
همون اول که در خواست طالق دادی سه طالقه ات می کردم!
منم مثل خودش داد زدم:
_ تو که از خداته ،تویی که با وجود اینکه زن داری ،میری یه جا دیگه گند باال میاری؛ بدون
زنت قطعاَ راحت تر به ه-ر-ز پریدنات میرسی!
دستشو برد باال ولی نرسیده به صورتم مشت کرد؛ چشمام از اشک پر شده بود ولی نگذاشتم
بریزن!
لبخند تلخی زدم وگفتم :پدر شدنت رو باید تبریک بگم؟
_ چـــــــــــی؟
_ پدر شدنت مبارک اهورا خان
از روی اپن برگه ی آزمایش رو چنگ زدم و کوبیدم تو سینه اش
صدام می لرزید و بغض تو گلوم بود:
_ نازی خانمت حامله اس!
با گشمای گشاد شده ،برگه آزمایش و باز کرد ...قفسه ی سینه اش به شدت باال و پائین می شد
و صدای تپش قلبش به قدری بلند بود که من هم که نزدیکش بودم به راحتی می شنیدم عربده
ای که کشید باعث شد یه قدم برم عقب
_ مــی کشمـــــــت نـــــــــازی!!!!
_ درد داره؟
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انگشتش رو به سمتم گرفت وگفت:
_ نمک به زخمم نپاش
نیشخندی زدم وگفتم:
_ اهورا خان ،بهت گفته بودم بخوای غرورم و بشکنی تموم مردونگیت رو به آتیش می کشم!!
اینو گفتم و ازش گذشتم ،حتی به خیسی چشماش اهمیتی ندادم ،رفتم تو اتاق و در وکوبیدم
بهم صدای دادش اومد که گفت:
_ این بچه ،بچه ی من نیست!!
بغض ام شکست ،پشت در تا شدم و گریه کردم!!
انقر جگر سوز که دلم به حال خودم سوخت؛ در سالن با صدای خیلی بدی بسته شد و نشون از
رفتن اهورا می داد
سینه ام می سوخت و درد می کرد ،هر لحظه ممکن بود قلبم سینه ام رو بشکافه وبیرون بزنه و
نفسم رو قطع کنه؛ رو به مرگ بودم

تانیمه های شب گریه کردم وبه خودم پیچیدم ،انقدر که چشمام خسته شد و روی هم افتاد...
حتی نفهمیدم که اهورا برگشته خونه وتاصبح سیگار کشیده!
از صداهایی که توی کوچه میومد پلکای بهم چسبیده ام رو باز کردم ...چون طبقه ی اول بودیم
و اتاق من هم روبه کوچه بود خیلی راحت میتونستم صداهارو تشخیص بدم ،صدای اهورا بود
مثل جت ازجام پریدم و پرده ی پنجره رو کنار زدم
اهورا چمدون به دست توی کوچه ،داشت با گوشی اش بلند بلند صحبت می کرد...
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_ کوچه ی بهار٤پالک 32بیا منتظرتم
از پشت نگاهش کردم توی این سرما فقط یه تیشرت آستین کوتاه مشکی تنش بود وکتش هم
روی دستش انداخته بود ...طولی نکشید که
توی خلوت صبح یه ماشین قشقایی قرمز جلوی پاش زد رو ترمز و یه دختر خیلی شیک پوش
ازش پیاده شد وبه سمت اهورا رفت!
وجودم لرزید ...این دختره دیگه کی بود؟
به اهورا دست داد و خواست ب-و-سش کنه که سریع عقب کشید وگفت:
_ بریم شیماجان دیره!
و خودش رفت تا چمدونش رو بذاره تو صندوق؛ بغضم رو قورت دادم وچشمام رو بستم تا به
خودم بیام اهورا همراه اون دختر رفته بود...
نگاهی به ساعت روی میز انداختم چیزی به شش نمونده بود ...بیخیال خواب شدم و به
دستشوویی رفتم هرچند که دیشب خواب حرومم شد!
از توی آینه به خودم نگاه کردم ،یه دختر تکیده و ژولیده با شونه های خم شده!!
این من بودم؟
همون کسی که به عنوان تک دختر خونواده از گل نازک تر بهش نمی گفت و عزیز داداشش و
لوس ناز کرده ی باباش بود؟
همونی که سربه سراحسان می گذاشت و هلیا رو دست می انداخت حاال اینجوری تنها شده؟؟
چشمام گود رفته بود و رنگ آسمونی اش از همیشه ابری تر بود!
به خودم تشر زدم:
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_ بغض نکن احمق ،حق نداری گریه کنی ...بسه ضعیف بودن...
با این همه یه قطره اشک خودسر از گوشه ی چشمم چکید ،با مشت آبی که به صورتم زدم یکی
شد و ناپدید شد!!!
توی دانشگاه چیزی از درس هام نفهمیدم مدام زل زده بودم به یه نقطه ی نامعلوم وتمام فکرم
حول وهوش اهورا و دوست دختر جدیدش می چرخید!
وقتی به زندگی تباه شده ای که تا چند روز دیگه تموم می شد فکر میکردم چشمام رو اشک
می گرفت...
حجم این همه درد برای من توی سن کم و روح زخم خورده کافی که هیچ ،زیاد از تحمل هم
بود،
سوزش این داغ درونی برای از پا انداختنم بس بود!!
باضرب دستی که روی شونه ام کوبیده شد فهمیدم کار گیسوست؛ هیچ کس جز اون جرئت
شوخی های خرکی رو نداشت!
اگر هر وقت دیگه ای بود چنان میزدمش که صدای بز بده ،امافقط باچشمای بی روحم نگاهش
کردم که نیشش بازشد
گیسو :یعنی اآلن نمی خوای منو بزنی؟
با اینکه کتفم هنوز میسوخت ودرد میکرد گفتم:
_ دیگه به شوخیات عادت کردم ،به این باور رسیدم که یه تخته ات کمه!
کشدار گفت:
اون که فرش پاتریسه!
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چیزی نگفتم جزوه و خودکارم رو شوت کردم تو کیفم و گفتم:
_ دارم میرم بوفه ،میای بیا ...نمیای هم شرت کم!!
کنارم راه افتاد و درحالی که با بند کوله اش ور میرفت غر میزد...
_ چه خبر از دوست پسرات؟ خبری نیست ازشون!!؟
به ضرب سرشو بلند کردویه نگاه عجیب غریبی کرد که خودم درکش نکردم ،زیرلب گفت:
_ با همشون بهم زدم ،خیلی وقته!!
متعجب پرسیدم :چرا؟؟
سرشو انداخت زیر و چیزی نگفت ،گیسو امروز یه دردی تو جونش افتاده بود و حرف نمی زد
چونه اش رو توی دستم گرفتم که با چشم های پراز اشکش مواجه شدم!!
بهت زده گفتم:
_ گیسو چی شده؟؟ خب حرف بزن!!
لباش می لرزید می خواست چیزی بگه اما بغض توی گلوش نمی گذاشت!
دستشو کشیدم به سمت نیمکت ها و دستمالی از کیفم درآوردم گرفتم سمتش!
دستمال و از دستم گرفت واشکش رو پاک کرد ..دستشو تو دستم گرفتم و با دلسوزی گفتم:
_ نمی خوای بگی چی شده؟ دوست ندارم اشک توی چشمای مخملیت ببینم!!
فینی کشید و دوباره اشک صورتش وخیس کرد
دلم نمی خواست گریه ی گیسو رو ببینم اون همیشه شاد و سرزنده بود و منم سرحال می
آورد ...حاال گریه کردنش واقعا َعذابم میداد
سرش رو توی ب-غ-لم کشیدم وگفتم:
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_ گیسو جان؟ آخه چی شد یه دفعه؟
لرزون گفت :مهزاد؟؟
_ جونم؟
_ من ...من ...عاشق..شدم!
لبخندی زدم وگفتم:
_ عزیزدلم اینکه گریه کردن نداره!
گیسو_ ولی من دختر بدیم!
_ اصال هم اینطور نیست...
گیسو_ چرا ...چرا..من دختر بدیم که راحت باپسرا دوست میشدم؛ اآلن هم که عاشق شدم
مطمئنم بهش نمی رسم چون لیاقتشو ندارم!
گیسو داشت خودشو بخاطر کارهایی که کرده سرزنش می کرد و دلش میخواست تبرئه بشه!
_ تو بد نیستی عزیزم ،کسی که قلبش پاکه و میتونه همه رو دوست داشته باشه هیچ وقت بد
نیست! شیطنت هایی که داشتی مختص سنت بوده و ممکنه خیلی از دخترها مثل توباشن اما
یه رابطه ی پاک وسالم رو گذروندن!
با این حرفم مثل آتیش زیر خاکستر گر گرفت و گریه اش بدتر شد!!
مقنعه ام از اشک هاش خیس شده بود و هق هق میکرد ...هرکار برای آروم شدنش میکردم
فایده ای نداشت خودش کم کم آروم شد و همین طور که سرش روی شونه ام بود گفت:
_ فقط چهارسالم بود که بابام تصادف کرد و مرد؛ مامانم بیوه شد و من و خواهر یک ماهم
یتیم...
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بچه بودم چیزی حالیم نبود ،فقط شب ها اشکای مامانم رو می دیدم که سرسجاده می ریخت و
به خدا شکایت میکرد که فالن کس بهش نظر بد داره..
شهرمون کوچیک بود و همه ،همدیگه رو میشناختن!مامانم مجبور بود بخاطر اینکه خرجمون رو
دربیاره تو خونه ی این و اون کار کنه ...یادمه یبار وقتی که از سرکار برمیگشت و مچ دست های
منم تودستش بودزمزمه های حاجی های خاله زنک رو شنیدم که حرفشون در مورد مامان
منه!..
یادم نیست که یه نفر اومد در گوش مامانم چی گفت که مامان چنان زد توی گوشش که چادر
از سرش ول شد و پشت سرش گریه های من...
از اون به بعد رفت و آمد مامانبزرگم به خونمون بیشتر شد و هر روز روی مغز مامانم بود که بیا
و شوهر کن هم این بچه هارو یتیم بزرگ نمی کنی ،هم این همه حرف پشت سرت نیست!
حیف از جوونیتِ دختر ،من مادرتم بدتو نمیخوام...
اما حرف مامانم یکی بود:
_ من بچه ام رو زیر دست ناپدری بزرگ نمی کنم!
تا اینکه زد و گیتا خواهر کوچیکم مریض شد نمی دونستم مریضیش چی بود ولی هرچه بود ما
واسه درمانش پولی نداشتیم...
شبها بالشت کوچیکش پر از خون می شد و سرفه های خشک شرایط رو برای کوچولوی سه
ماهه سخت می کرد!
یکی از خواستگار های مامانم از فرصت مریضی خواهر کوچولوم استفاده کرد و گفته بود که اگه
بامن ازدواج کنه ،هم سرپرستی بچه هاش با منه هم خرج ومخارجشون...
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مامانم بااین حرف یکم نرم شده بود و اجازه داد برای خواستگاری بیان..
بار اولی که دیدمش ازش متنفر شدم...
ب-غ-لم کرد و گفت:
_ یه ب-و-س بده ببینم پدر سوخته!
با سن کمم فهمیده بودم که پدر سوخته حرف بدیه از بچه های تو کوچه یاد گرفته بودم که تف
کنم ،همون موقع توی صورتش تف کردم وباگریه گفتم:
_ من پدر سوخته نیستم؛
و فرار کردم
خالصه حاج کاظم با مامانم ازدواج کرد و به واسطه ی پول های اون گیتا هم بردن دکتر و خوب
شد ولی من...
با همون دیدار اول کینه ی نفرت از خودم رو توی دلش ریشه دار کردم که هیچ وقت بامن
خوب نشد و با یه خطای کوچیک ازش کتک می خوردم!
زیر دست ناپدری بزرگ شدم ...مامانم دوباره حامله شده بود و این بار داداش دار شده بودم...
علی داداشم به دنیا اومد...
من دوستش داشتم ولی اون زیر دست تربیت باباش از من متنفر بود ...نمی دونم چی تو گوش
علی و گیتا می خوند که حتی خواهر کوچولومم از من جدا کرد...
مدرسه که می رفتم دنبال بهانه
بود برای کتک زدن من ،مامانم گریه می کرد و به واسطه ی اون از شر کمر بندش خالص می
شدم!
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از همه چیز میترسیدم ،شب ها با یه صدای کوچیک از خواب میپریدم و تا خود صبح گریه می
کردم!
گیسو سرش رو از روی شونه ام بر داشت و مقعنه رو تا زیر چونه اش زد باال یه رد بخیه درست
از زیر گلوش تا وسط سینه اش ادامه داشت نشونم داد وگفت:
_ این یه نمونه از شاهکار حاج کاظمِ!
لبم رو محکم گاز گرفتم تا چیزی نگم خودش ادامه داد:
_ این وضعیت تادبیرستان هم ادامه داشت ...خوب که نشد هیچ بد تر هم شد ...چون علی هم به
دردام اضافه شد و نمی گذاشت یه آب خوش از گلوم پائین بره!
منم یه دختر نو جوون بودم که احساس بزرگی می کرد و مغرور بود!
برخالف قلبم ،لبام همیشه خندون بود ...توی راه مدرسه چند نفری بودن که آزارم میدادن...
یه روز وقتی که برمیگشتم علی منو دید که پسره داره بهم شماره میده واین شد شروع یه جنگ
توی خونه وباز من بودم و کمربند وکتک های حاج کاظم و برق نگاه شیطنت آمیز علی و
چشمای گریون مادرم که جرئت نداشت بیاد منو نجات بده!
زخم هایی که با زبون بهم میزد ،دردش از درد کمربند هایی که تنم زو کبود می کرد بیشتر
بود ...میزد و متهم می کرد به خراب بودن
در حالی که خون از دهنم بیرون میزد و ازدرد ناله می کردم رفتم تو اتاق گیتا پشت سرم اومد و
با اکراه تمیزم کرد گفت:
_ تقصیر خودته دیگه ،معلوم نیست چه غلطی میکنی که هی بهت گیر میده وگرنه بابا کاری به
من و علی نداره!!
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من چی میگفتم به خواهر کوچولوم که داشت بزرگ می شد و کم کم عالئم بلوغش داشت
خودشو نشون میداد...
از اون شب به بعد تصمیم گرفتم هرطور شده از اون خونه خودم رو نجات بدم و مامان هم شده
بود مشوق من...
اون بنده خدا هم بین دوراهی گیر کرده بود بین دختر و شوهر وزندگیش مونده بود کدوم رو
پیدا کنه..
تنها راه خالصی ام قبولی دانشگاه بود ،درسته حاج کاظم بد بود اماهمیشه ظاهر و حفظ می کرد
و آرزوش بچه های تحصیلکرده بود...
با دانشگاه رفتم مشکلی نداشت من هم شب و روز درس خوندم تا به هدفم برسم..
دانشگاه برام سکوی پرواز بود حتی همیشه یه پنجاه تومنی همراهم بود که پشتش رو نگاه کنم
عمارت دانشگاه تهران بهم انرژی میداد برای زنده بودن ،توی تالطم های امواج زندگی...
روزی که خبرقبولی ام رو توی روزنامه خوندم از ذوق زبونم بند اومده بودحاج کاظم که فهمید
پوزخند دردناکی زد وگفت:
_ خوووبه ،ه-ر-زه بازیات رو ببر توی شهر دیگه تا آبروی منو بیشتر از این نبردی...
خیلی زود کارهاموبرای اومدن به تهران انجام دادم و با اتوبوس راهی تهران شدم ،حداقل دلم
خوش بود که خرج و مخارجم توی شهر غریب با خونوادمه ،خودش توی ترمینال بهم گفت که
نگران پول نباشم و هروقت الزم داشتم زنگ بزنم؛ شاید تنها پدری که در حقم کرده باشه
همینه!وقتی اومدم تهران ،یه دختر عقده ای شهرستانی بودم که تازه چشمش باز شده بود ،پسرا

427

www.RomanKhone.IR

حس تنهایی – عاطفه.تی

رمــان

برام تفریح وسرگرمی بودن و برام پشیزی ارزش نداشتن ،فقط از کمبود محبت سمتشون پناه
میبردم...
پوزخندی زد وسرشو گرفت روبه آسمون...
گیسو :اونا بخاطر چشم وابروم هم که شده قربون صدقه ام میرفتن و محبت می کردن!
اما اآلن ...برای اولین بار حس می کنم که عاشق شدم!
_ عاشق کی؟؟
با خجالت سرشو انداخت زیر وگفت:
_ بار اولی که دیدمش جلوی در دانشگاه بود وقتی اومده بود دنبالت دلم لرزید...
با چشمای گرد شده گیسورو نگاه می کردم ،نکنه ...نکنه عاشق اهوراست...
سراسر وجودم و نفرت گرفت باحرص بلند شدم برم که مچ دستم رو گرفت وگفت:
_ مهزاد تورو خدا ناراحت نشو ،ازمن بدت نیاد من احسان رو واقعاَ دوست دارم...
باشنیدن اسم احسان دوباره نشستم که گفت:
_ روزی که پدرت به رحمت خدا رفته بود ،وقتی دیدم که چطور هوای برادرت رو داشت و به
همتون محبت می کرد مطمئن شدم که عاشقشم؛ میدونم که برای من دست نیافتنی ولی من
به طور احمقانه ای امیدوارم...
با لبخند گرمی دستشو فشردم وگفتم:
_ دیوونه چرا ناراحت بشم؟ کی از توبهتر برای احسان؟ بذار بیاد تهران هرکاری از دستم بربیاد
براتون انجام میدم...
با ذوق از سرو کولم آویزون شد و گفت:
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_ الهی قربونت برم خیلی گلی ...ایشاال واسه اهورا یه پسر کاکل زری بیاری ،خودم ببرمش دختر
بازی...
خندیدم وگفتم:
_ تو بیجا میکنی پسرمو به راه بد ببری!
اما بعد با فکر اینکه تا چند وقت دیگه قراره چه اتفاقی بیفته ،اشک توی چشمام حلقه زد و
حرفم تو دهنم خشک شد...
سرمو تکون دادم تا افکار مسخره ام ازبین بره ،به گیسو هم قول دادم که هرکاری بتونم براش
انجام بدم فقط دیگه اون رو اینجوری افسرده نبینم!
احسان هم به اندازه ی گیسو لیاقت خوشبختی رو داشت...
***
به خونه که رسیدم ،تلفون داشت زنگ می خورد ،کیف وجزوه رو پرت کردم یه گوشه و باخیال
اینکه مامان باشه بدون اینکه به صفحه نگاه کنم تماس رو وصل کردم:
_ جووووون دلم مامانـــــــی!
صدای سرد اهورا تو گوشم پیچید و تنم یخ بست:
_ سالم!
زیرلب ،آروم سالم کردم چند دقیقه چیزی نگفت فقط صدای نفس هاش رو می شنیدم آروم
گفت:
_ از دانشگاه اومدی؟
_ اوهوم
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اهورا :فردا کالس داری؟
خودش میدونست فردا کالس ندارم ولی باز می پرسید
_ نه...
دوباره بینمون سکوت شد ،صداش بم و خسته بود از نظرم خواستنی تر شده بود!
یه صدا از درونم فریاد کشید
_ مهزاد خفه شو؛ هیچی اهورا سهم تو نیست!
اهورا :من پس فردا میام...
_ باشه
اهورا :اگه ...اگه شب میترسی برو خونه ی ما یا زنگ بزن به ماهور بیاد پیشت!
_ نیازی نیست خونه راحتم!
اهورا :اوکی خداحافظ
_ به سالمت...
علی رغم میلم گوشی رو گذاشتم سرجاش وبا دلی گرفته لباس هامو عوض کردم...
نگاهم رفت سمت اتاقی که اهورا روز اول اجازه ی ورودم رو بهش نداده بود...
تا امروز هم سراغی ازش نگرفتم ولی اآلن یه حسی قلقلکم می داد...
باقدم های آهسته به سمت اتاق ممنوعه رفتم و دستگیره رو کشیدم که از شانس خوبم قفل
نبود ...آروم الی درو باز کردم همه جا تاریک بود
کور کورانه کلید برق و زدم وهمه جا روشن شد...
از چیزی که می دیدم دهنم به غایت غار علیصدر باز موند...
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تموم عکس های روز عروسیمون که نمیدونم کی آماده شده بود ...اونجا بود
عکس های تکی و دونفره ی من و اهورا...
بوی عطرتلخش تو فضا پیچیده بود بی اختیار نفس عمیقی کشیدم و نگاهم روی تک تک عکس
ها چرخید ...توی سایز ها وابعاد مختلف ،بعضیا رو به دیوار زده بود...
بعضی اش هم چیده بود روی زمین و میز...
روی مبل راحتی اتاق نشستم ،غیر از عکس ها ویه ال سی دی بزرگ واستریو چیز خاصی توی
اتاق نبود...
سی دی های روی میزو برداشتم با ماژیک تاریخ عروسیمون و اسم هامون نوشته شده بود...
سی دی رو توی دستگاه گذاشتم و باشروع شدن فیلم بغضم گرفت...
مثل دوتا غریبه کنارهم نشسته بودیم ...نگاه مغموم من و چشمای مخمور اهورا...
صدای آهنگ وهلهله ی فیلم تو سرم می پیچید و قطره های اشکم هرلحظه دیدم رو تار تر می
کرد...
روی کاناپه دراز کشیدم وخیره شدم به صورت های شادی که پخش می شد!
یه قسمت از فیلم ،تصویر بابا اومد که سریع فیلم رو پاز کردم و به صورتش نگاه کردم ،چقدر
دلم براش تنگ شده بود!
نوبت رقص من و اهورا شد وپخش اون آهنگ محشر...
"از عشقت دیوونه ام..تا زنده ام از تو من میخونم
خیلی دوستت دارم ...عشق من خیلی دوستت دارم
از امشب قلب من تو دستای تو آروم میشه
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"خیلی دوستت دارم ...عشق من خیلی دوستت دارم
نرم نرم می رقصیدیم و اسیر نگاه هم بودیم ،چشمام رو بستم و خودم رو بین دست های اهورا
تصور کردم...
ولی...
ولی این درست نیست ،قرار ما دوتا یه چیز دیگه اس ،اون اآلن با دوست دختر جدیدش خوش
تره!
چقدر هم زیبا بود...
خوبه الاقل اهورا بااین حیف نمی شه ،خیلی بهم میومدن!!
از نازی خیلی خوشگلتر و با کالس تر بود!
آهی کشیدم و فیلم رو قطع کردم ،میلی به خوردن غذا نداشتم فقط تن خسته و رنجورم خواب
می طلبید...
***
_ الو ...الو..صداتون نمیاد..
دوباره صدای خش خش توی گوشی پیچید
_ مهزاد؟ سالم ...االن خوبه؟؟
_ آره ،بفرمائید؟
_ نشناختی؟؟
صدای دخترک خیلی آشنا بود ولی هرچه فکر می کردم چیزی به ذهنم نمی رسید!
_ نه متأسفانه؟
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_ مانیا م!!!
مانیااا دوست بی معرفت من ،بعد از پنج شش ماه دوری وبی خبری حاال برگشته بود؛ آخ که
چقدر به بودنش احتیاج داشتم!
زیر لب اسمشو زمزمه کردم که بابغض گفت:
_ دلم خیلی برات تنگ شده مهزاد!
چشمام و بستم روی مبل کنارم نشستم
_ منم همین طور بی معرفت ،میدونی چقدر بهت زنگ زدم برنداشتی؟
_ میخوام ببینمت!کلی حرف دارم باهات
_ حتماَ؛ آدرس خونه امو برا اس میکنم؛ همین االن پاشو بیا!!!
زد زیر گریه وگفت:
_ انقدر برای دیدنت عجله دارم که االن خودمو با جت میرسونم!!!
_ قدمت رو چشم؛
_ می بینمت!
_ فعال...
گوشی رو قطع کردم و تندتند آدرس و برای مانیا اس ام اس کردم...
تا اومدن مانیا دوش گرفتم و آماده شدم ،دلم نمی خواست از نظرش شلخته باشم!!
میوه و قالب های شکالت رو چیدم روی میز و منتظرش نشستم!
اهورا گفته بود که شب می رسه ،حاال خیلی مونده بود تا شب...
ساعت ها وقت داشتم برای اختالت با دوست عزیز تر از خواهرم...
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با صدای زنگ ،نگاهی به خودم توی آینه انداختم و به استقبال مانیا رفتم...
از پیچ راهرو پیداش شد ،آ-غ-وشم رو به روش باز کردم و مانیا خودش رو پرت کرد تو ب-غ-
لم...
مانیا از خودم به من نزدیک تر بود...
بعداز کلی ابراز دلتنگی ،از ب-غ-لم جدا شدو گفت:
_ سالم عروسک!!
لبخند مهربونی زدم وگلی که برام خریده بود و ازش گرفتم:
_ سالم به روی ماهت ،چرا زحمت کشیدی؟
تعارف کردم بیاد داخل کفشاش رو درآورد و توهمون حین خونه رو برانداز می کرد:
_ قابلتو نداره...
روی مبل نشست و من رفتم تو آشپزخونه تا چای بریزم!!
مانیا :مهزاد شوهرت نیست؟
_ نه راحت باش ،اهورا رفته مسافرت شب بر میگرده!
سینی به دست از آشپزخونه رفتم بیرون مانیا مانتوش رو درآورده بود و یه تاپ دکلته تنش بود،
پوستش به نظرم از زمانی که دیده بودمش
تیره تر شده بود وبه چشمهای خرمائیش میومد!
کنارش نشستم که گفت:
_ خوبی دوست جون؟
چشمام کدر شد و آروم گفتم:
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_ نه درد دارم!
_ آدم همیشه زندگیش خوب نیست ،بعضی وقتا باید سختیا رو بگذرونه...
_ آره ولی نه کسی که تو زندگیش همیشه درد داشته
مانیا مهربون دستم رو گرفت وگفت:
_ دردت چیه ،دردت به جونم؟؟؟ چرا چشمای آسمونیت بارونیه؟؟
آخ که چقدر به سنگ صبورم احتیاج داشتم؛ نتونستم تحمل کنم هق هق گریه ام تو آ-غ-وش
خواهرانه اش شکست و براش با بغض همه چیزو تعریف کردم!
از روز عروسی ام که بهم زنگ زده بود تا روز هایی که رفتاربد اهورا رو تحمل می کردم و مرگ
بابا وقضیه طالق...
مانیاصورتم رو بین دستاش گرفت و گفت:
_ نبینم بشکنی؟ مهزادی که میشناختم همیشه محکمِ ...با این تعریف هایی که تو کردی بعید
می دونم اهورا دوستت نداشته باشه..
اشکامو با پشت دست پاک کردم وگفتم:
_ چی میگی مانیا؟ این مرد چیزی جز درد رو دلم نگذاشته!!
_ دیوونه ،اگر اون هم دوستت نداره تا وقتی که زنشی به رخ بکش داشته های فکری وذهنیتو...
یه زن توی جذابیت ج-ن-س-ی خالصه نشده!!
شعور و درک تو عالم سازه ...مهزاد همیشه اون میوه ی نوک درخت باش ...دست نیافتنی و دور..
که همون اندازه به دست آوردنت کار هر کسی نیست...
محکم باش و جوری رفتار کن که اگر از هم جدا شدین ...اهورا حسرت داشتنتو بخوره!!!
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چشمام رو بستم و به قول سهراب چه خوش بود دوستانی بهتر از آب روان...
نخواستم بیشتر از این اوقات مانیا رو تلخ کنم لبخند بی جونی زدم وگفتم:
_ از خودت پذیرایی کن ،ببخشید اگه ناراحتت کردم دلم خیلی پر بود...
_ دیوونه این چه حرفیه ،دوستا که باهم این حرفا رو ندارن...
لبخندی به مهربونیش زدم مانیا همین طور که میوه پوست می کند گفت:
_ حاال عکس این تحفه رو داری؟
_ عکس کی؟؟
مانیا :شوشوت...
_ آها ...آره اآلن میارم ببینی!
ازجام بلند شدم و به اتاق اهورا رفتم ...یکی از عکس های تکی خودش که روز عروسی مون
انداخته بود برداشتم و بردم بیرون!
عکس رو جلوی مانیا گرفتم وگفتم:
_ اتفاقا َخیلی هم خودشیفته تشریف داره!!
مانیا :واااوووو مهزاااااد ،جای برادری چه جذابه؟
و بادستش چند بار به چوب میز زد وگفت:
_ بزنم به تخته ،خیلی بهم میاین!!
پوزخند تلخی زدم وبرای عوض کردن بحث گفتم:
_ دیگه چه خبر؟ خودت چیکار میکنی درس میخونی؟
عکس رو گذاشت کنارش و گفت:
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_ هیچی واال؛ امسال که نتونستم دانشگاه شرکت کنم ...دارم میخونم واسه سال دیگه!
تا یک ساعت با مانیا از هر دری حرف زدیم ،از هر چیزی جز پرهام و یادآوری اون...
غروری که زیر پاهای پرهام له شد و دوباره بند زده شد ...برام باارزش تر از هر چیزی بود!
ساعت نزدیکای هفت شب بود که مانیا گفت:
_ مهزاد جان زنگ می زنی آژانس بیاد؟
_ ااا خب بمون حاال!
_ نه دیگه فدات شم دیر شده ،مامان نگران میشه!
با بی میلی زنگ زدم و براش ماشین گرفتم...
مانتوش رو پوشید وقبل از رفتن یه بسته از توی کیفش درآورد وگفت:
_ میدونم خیلی سختی کشیدی و آرامش نداشتی؛ من هم نیومدم اینجا که نمک باشم روی
زخم ات...
سرشو بلند کرد وخیره شد به چشم هام و بعد از کمی مکث گفت:
_ من ...من ...از اتفاقاتی که تو زندگیت افتاده خبر نداشتم واقعاَ هم دلم نمی خواد که اآلن
ناراحتت کنم ،ولی من مجبورم این و بدم بهت...
جعبه ای که دستش بود و به سمتم گرفت
_ این چیه؟
مانیا درحالی که اشک تو چشماش جمع شده بود گفت:
_ پرهام قبل از رفتنش این رو برای تو داده...
به طرف در رفت و به من که سرجام خشک شده بودم گفت:
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_ حالل کن مهزاد..خداحافظ!
در و که بست به خودم اومدم ،با دستای لرزون در جعبه ی سفید رنگ و باز کردم...
توش چندتا عکس بود و یه فلش و یه نامه و یه گوی پر از آب باقلبی قرمز داخلش که روش
باخط طالیی نوشته بود "دوستت دارم"...
اول از هر چیزی نامه رو باز کردم
با خوندن خط به خط نامه صدای گرم پرهام تو سرم می پیچید...
"مهزادم سالم...
کاش به جای کاغذ بی جون ،به لب های پر مهر تو ب-و-سه می زدم!
روزی که این نامه به دست تو می رسه ،من از تو خیلی دورم؛ مهزادم ،عزیزم...
قصه ی شروع عشقم وآشنایی با تو تقصیر من نبود ...تقدیر چنین خواست...
روز اولی که تو رو دیدم جلوی مدرسه بود با مانتوی سرمه ای و معصومیت صورت وچشمای
روشن دلم رو لرزوندی
هربار به بهانه ای به مدرسه می امدم که با نگاهت دل بی قرارم آروم بگیره...
در خلوت تنهایی من تو بُت بودی که هر روز ستایشت می کردم؛
آن روزها گفتن نداره ،شب تولد مانیا نگاه تو روی خودم احساس می کردم واز اینکه تو به من
فکر میکنی غرق در لذت بی وصفی می شدم؛
روزی که تصمیم گرفتم حرف دلم رو بهت بگم ،تا ازاین جنجالی که بر قلبم به پا کرده بودی
خالص شم ،اتفاقی افتاد که باعث شد ،حرف دلم را ماه ها پشت لبهایم و در قلبم زندانی کنم...
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وقتی عالئم سردرد و خون ریزی شدیدم آنقدر باال گرفته بود که شرایط رو برام طاقت فرسا کرد؛
برای خالصی از این درد هایی که استخوان می ترکاند
از من و جان رو ذره ذره ازم می گرفت به دکتر رفتم و بعد از آزمایشات الزم جواب دکتر یکی
بود آن هم سرطان معده و روده...
تمام امیدم را باختم ،زندگی پیش چشمم تاریک و پوچ شده بود ...ناامید بودم و از طرفی ترس از
دست دادن عشقم ،برای ازپا انداختنم کافی بود...
تصمیم براین شد که برای معالجه به آلمان برم و وقتی که بهبود یافتم به پیش .تو باز گردم...
ولی از عشق و دوست داشتنم با تو حرفی نزدم واز این میترسیدم که عشق بی ارزش من با بدنی
رنجور و مریض الیق تو نباشد ...هرگز دوست نداشتم کسی رو که از جانم هم عزیز تر است
برنجانم...
تورو پایبند خودم کنم درحالی که نمیدانستم نفس هایم تا کجا ادامه دارد...
وجود پر گهر تو ارزش واالیی داشت!!
توقع بیجایی بود که بخواهم وجود ناقص و مریض منوکنار خودت تحمل کنی و پایبند عشق و
احساس من شوی!
پس بهتر بود بروم و با تنی سالم پیش تو برگردم اما...
وقتی که به شرکت اومدی و با تمام جسارتت منه عاشق رو دیوونه ترکردی...
وقتی گفتم ازاینجا برو...
وقتی چینی قلب زیبای دخترانه ات میون دست های بی مهر و نفرین شده ی من شکست و آن
روز کذایی از من گذشتی ...حال من هزار بار بدتر شد...
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همراه با تو شکستم و زیر بار این عشق ممنوعه خورد شدم...
سرزنش و عذاب وجدان خوره ای شده بود به جانم که تن مریضم را بیش از پیش در خود له
می کرد...
من توروقلب نازنینت رو رنجاندم تا خودم فرار کنم...
اصال خودت بگو ...چطور با دلبستگی به چشمان زیبات دل بکنم؟
چطور با وابستگی از همه چیز ببرم؟
وقتی که درمان را در روزهای غربت و بی کسی شروع کردم
مریضی آنقدر پیشرفت کرده بود که به درمان جواب نده ...ولی عشق تو و یاد تو باعث می شد
مقاومت کنم...
ماه من...
خانمم...
من هنوز هم تو رو دوست دارم ،قسم به لحظه های نابی که با فکر تو گذشت
قسم به عشق پاکی که تو دل داشتم و دارم...
و قسم به چشم های زیبایت و اسمی که در وجود مریضم حک شده بود...
من هنوز هم تو رو دوستت دارم!
من غرامت عشق تورو با دل و جان پرداخت کردم امید وارم عشق بی چیز من الیق وجود پراز
گرم و مهربونیت باشه...

دوستدار تو پرهام..
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پائین صفحه امضا وتاریخ زده بود ...ناخودآگاه کاغذ و به بینیم چسبوندم وهمراه هق هق درد
آلودم بو کشیدم!!!
قطره های درشت اشک که دیدم رو تار میکرد روی کاغذ می افتاد و خیس می شد...
از توی جعبه فلش رو درآوردم و به دستگاه زدم با روشن کردن تلوزیون ،فیلم پلی شدو صفحه
پر شد از تصویر آسمون...
با دستمال اشک چشمام رو گرفتم وچهار چشمی زل زده بودم به تلوزیون که یهو تصویر برگشت
و نگاهم توی چشمای اشکی طوسی رنگ آشنایی گره خورد...
انقدر تصویر واضح بود که انگار من اونجا بودم ،صورت تکیده و الغر پسری که توی فیلم بود
قلبم رو به درد کشنده ای مبتال کرد...
باورم نمی شد ،اون پسر پرهام باشه؛
پرهام خوش چهره و خوشگل من تبدیل شده بود به اسکلتی که تنها یک الیه پوست روش بود...
زیر چشماش کبود وصورت بی رنگ وچشم هایی که یه روز دنیام بود ،حاال از همیشه کدر تر
بود...
با شروع حرف زدنش بغض و دلم همراه هم شکست...
از چشمای بی ریا و خوش رنگش اشک می ریخت ولی صداش به همون اندازه گرم و پر محبت
بود...
پرهام" :عشقم؟
عشقت شد؟؟
عشقش باش!!!
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مهزادم ...تو خانم خونه ی من بودی ،حاال چطور میتونم کنار یکی دیگه تحمل ات کنم؟
مهزاد؟
من عاشقتم...
میدونی االن مانیا زنگ زد بهم چی گفت؟
خبر مرگ خودم رو بهم داد...
عشقم امروز عروسیته؟؟؟
به اینجای حرفش که رسید شونه های افتاده اش از هق هق لرزید...
پرهام :امشب شب عروسی تو و مرگ منه!!!این دردمنو میکشه!
چند لحظه سکوت شد فقط صدای گریه ی منو پرهام بود که سکوت خونه رو میشکست!
پرهام توی فیلم اشکاشو پاک کرد و سعی لبخند بزنه بغضش رو قورت داد وگفت:
_ عزیزدلم من انقدر خودخواه شدم که یه لحظه نتونستم به تو و آیندت فکر کنم!
تو حق داری زندگی کنی ،حق داری خوشبخت باشی ،خوشبخت باش و به جای منم زندگی کن
ولی بدون تا وقتی که نفسم هست عشق تو ...یاد تو ،توی قلبم می مونه!!!
من عاشقتم و نمی تونم فراموشت کنم...
سرفه های خشک و پی در پی اش مانع حرف زدنش شد دست برد از ب-غ-ل نیمکتی که
نشسته بود ماسک اکسیژن رو برداشت و روی دهانش گذاشت...
قطره های بی امانی که از چشمام میومد و درست نمی تونستم ببینم!!
کمی که آروم شد ماسک رو از روی دهانش برداشت و آروم گفت:
_ درد امونم رو بریده ،دیگه طاقت ندارم!!
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قطع امید دکترا بهم فهمونده موندنی نیستم!!!
زندگی دو سر یک بازی است که یک طرفش برد و دیگری باختِ...
اما نازنینم من برنده ی این بازی بودم که تونستم برای مدتی کوتاه عشق تو رو توی قلبم نگه
دارم ...دوست داشتن تو شانس بزرگی بود تا بتونم عشق مقدس رو با تو حس کنم..
من در یک قدمی مرگ از تو ...دو خواهش دارم..
من رو حالل کن عزیزدلم...
بابت اشک های مقدسی که بخاطر من چکیدن گرفت...
و دلی که ازت شکستم منو ببخش و حالل کن و دیگر اینکه برای آخرین بار ،به دیدنم بیا که
خیلی تنهام...
قطره ی اشکی از چشم چپش چکید وگفت:
_ قطعه  271ردیف 5خونه ی ابدی منه!!
وصفحه ی تلوزیون سیاه شد...
از بغض نفس تنگی گرفته بودم و درست نمی تونستم تنفس کنم!
نفس های کوتاه و مقطع می کشیدم و مثل ماهی بیرون از آب افتاده دهانم و بازوبسته میکردم
تا هوا رو پیدا کنم ولی چیزی برای نفس کشیدن نبود...
که یک دفعه بغضم شکست و راه نفسم باز شد...
این روز هایم درد می کنند
حتی درد هایم هم درد می کند
من از جنس دردم!!!
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من از جنس خیس بغض و گریه ام...
سرم و باال گرفته ام یک لحظه هاله ی کمرنگی از چهره ی خشمگین وناراحت اهورا رو دیدم که
جلوی در بود...
حتی نفهمیدم کی اومد.!.
سریع ازجام بلند شدم وبدون اینکه نیم نگاه دیگه ای بهش بندازم دویدم تو اتاق
***
*اهورا*
خسته بودم و دلم پر می کشید برای آرامش خونه ام...
وقتی که از بیرون می اومدم و میدیدم که چراغ خونه روشنه ،حس لذتی وصف نشدنی وجودم
رو فرا می گرفت...
بودن مهزاد و حس کردنش برام خوشایند بود و دلم می خواست هرچه زود تر برم جایی که
هوای نفس های اونه...
با این که ازش ناراحت بودم و غرورم اجازه نمی داد نزدیکش بشم اما...
همین که کنارم حسش می کردم کافی بود
این دختر بکر بود ...ناب بود...
همه ی رفتاراش به جا بود ،ناز توی صداش و رفتاراش معلوم بود غیر ارادیه...
شجاعت پسرونه نداشت ،ترس دخترونه داشت!!
به موقع قلدر می شد و به موقع نرم ولطیف رفتار می کرد...
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خالصه این که این دختر منو لحظه ای به اوج می رسوند و لحظه ی بعد از اون باال ،پرت می
کرد پائین...
با لذت لبخند زدم و لبمو گاز گرفتم...
کلید انداختم توی در و آروم بازش کردم ،دوست داشتم یواشکی برم ببینم در نبودم مهزاد در
چه حاله...
آروم رفتم تو و با صدایی که می شنیدم حس کردم یه سطل آب یخ ریختن روم...
" مهزاد؟
من عاشقتم...
میدونی االن مانیا زنگ زد بهم چی گفت؟
خبر مرگ خودم...
دیگه صدا رو نمی شنیدم ...قلبم به شدت میزد ودست های مشت کرده ام میخواست توی
صورت صاحب صدا فرود بیاد ،دوسه تا قدم تا پذیرایی رو با خشم طی کردم و چشمای خونبارم
فقط پسری رو جستجو می کرد که میخواستم زیر مشتام لهش کنم...
کل خونه رو از نظر گذروندم و چشمام روی صفحه ی تلوزیون و مهزاد گریون ثابت موند...
کمی آروم شدم ولی خشمم وقتی باال گرفت که فهمیدم این پسره کیه و چکارس...
مهزاد هنوز هم عشقی که روز عقد ازش حرف زد و فراموش نکرده بود!!!
خودم رو به اتاق رسوندم و درو محکم کوبیدم بهم!
سردرد ناشی از خستگی بیشتر شده بود و هرلحظه ممکن بود سرم از هم بپاشه!
صدای گریه ی بلند مهزاد حال خرابم رو داغون تر می کرد...
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توی اتاق قدم میزدم و پر بودم از حرص؛ فکم ناخودآگاه منقبض می شد و دستام مشت!
نمی دونستم ما کجای این دنیائیم واشتباه از کی بوده که ما داشتیم تقاص پس می دادیم!!!
سرنوشت چیز غریبیه که درکش برای من سخت بود...
کجای راه رو اشتباه رفته بودم که مستحق این همه عذابم؟
صدای زنگ گوشیم مانع از فکر کردن شد ،بردیا بود دستی به پیشونیم کشیدم و جواب دادم...
***
*مهزاد*
چشمای پف کرده و سرخم رو پاک کردم ...گریه ام بخاطر مظلومیت و پاکی پرهام بود ،نه عشق
دروغین بچگانه ی گذشته...
سرنوشت چه بازی هایی با ما آدما می کرد و چقدر پایان بعضی بازی ها تلخ بود.
حرفای پرهام توی سرم رژه می رفت و دلم می سوخت ازینکه چطور پر پر شد!
جوونی ای که تسلیم مرگ شد...
آهی کشیدم و سعی کردم زیاد بهش فکر نکنم؛ بااینکه جگرم خون بود ازاین نامهربونی ها...
برای فکر کردن به بدبختی ها همیشه وقت بود ،اآلن باید فکرم رو ،روی امتحانات نیم ترم
متمرکز می کردم؛
کتاب رو باز کردم ولی انقدر فکرم مشغول می شد که هر جمله رو ده بار بیشتر می خوندم تا
بفهممش...
دو ساعتی درس خوندم و چون توی طول ترم مطالب رو دوره می کردم برام تازگی نداشت و
بیشترش رو بلد بودم!
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بااحساس گرسنگی جزوه و کتاب و پرت کردم اونور و رفتم تو آشپزخونه؛ یه لقمه ی بزرگ پر
پیمون نون پنیر برای خودم درست کردم و اهورا هم به درک ،درد خورد به جای غذا...
همین طور که لقمه رو گاز میزدم به سمت اتاقم رفتم که صدای اهورا مانع رفتنم شد...
به در نیمه باز اتاقش نزدیک شدم داشت با تلفن صحبت می کرد
اهورا :تو دیگه چرا این حرف رو میزنی؟ بعد ازاین همه سال به من اعتماد نداری؟
قهقهه ای که زد بیشتر شبیه یه خنده ی هیستریک و عصبانی بود...
اهورا :چی؟ عاشقی؟
بردیا تو که منو میشناسی ،من هیچ حسی جز دلسوزی و ترحم به مهزاد ندارم!!
لقمه ای که توی دهنم بود و با بغضم فرو خوردم الیه خیس اشک توی چشمام پر شده بود که
با حرف بعدیش تبدیل به هق هق ریز شد...
اهورا :کینه ی من از مهیاد ،قبل از موقعیت شغلی هر دو مونه ...این کینه ،انقدر ریشه دارشده
که چندین سال طول بکشه
و حاال برای تسویه حساب پا پیش بذارم...
از جاش بلند شد و توی اتاق شروع کرد به قدم زدن ،مدام توی موهاش دست می کشید وعاقبت
با یه لحنی که توش بیزاری موج می زد گفت:
_ من برای انتقام از مهیاد ،با خواهرش ازدواج کردم و اآلن هم یک قدمی هدفم ایستادم و
نمیذارم کسی نقشه هامو خراب کنه!
چشمام سیاهی می رفت دستم رو گرفتم به چهار چوب تا نیفتم؛
گریه بامن عجین شده بود ،دست از سرم بر نمی داشت!
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چی میشنیدم از مرد بی رحم این این روز هام؟
اهورا با حرفاش نابودم کرد
نگاه اهورا متوجه ی حال و روز من شد ،بهت زده وگوشی به دست خیره شده بود به منی که
چیزی تا مردن فاصله نداشتم...
گوشی رو قطع کرد و با یه گام بزرگ به سمتم اومد...
بازو هام رو تو دستش گرفت و گفت:
_ چی شده مهزاد؟
دادزدم و خودم وکنار کشیدم :به من دست نزن عوضی...
ولی وضعیت بدتر شد چون کامل با ،بازوهاش محاصرم کرد وگفت:
_ چقدر از حرفام رو شنیدی؟
تقال کردنم برای بیرون اومدن از حصار دستاش بی فایده بود ،ولی همچنان اشک های درشت از
چشمام می بارید که کنترلش غیرممکن بود...
من بازی خورده بودم!
_ مهم نیست چقدر ازحرفاتو شنیدم ،مهم این که فهمیدم چه آشغالی هستی...
با خشم گفت:
_ بهت میگم تا کجای حرفامو شنیدی؟
گریه کردم ...زار زدم و غرور دیگه برام معنایی نداشت؛
_ همه اش رو شنیدم؛ تو یه آدم بی وجود وپستی ...تو اصال آدم نیستی ...ازت متنفرم آشغال...
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ازم جدا شد و چند عقب به داخل اتاق رفت ...سرش رو با دستاش گرفته بود و ناباور نگاهم
میکرد ...ترس توی چشماش بیداد میکرد اما من پشت سرهم لیچار بارش می کردم
_ تو حیوونی ،لعنتی مگه داداشم چه کار کرده که منم قربانی این بازی مسخره کردی؟
استخوان الی زخمم شدی؛ زندگی رو برام جهنم کردی ...انتقام از این بدتر که تو جوونی منو
جان سوز خودت کردی؟
صاف ایستادم واشکام رو پاک کردم این دفعه با تن صدای آروم تری گفتم:
_ عیب نداره ،من تحملت کردم ،ولی به والی علی اهورا؛ بالیی سر مهیاد بیاد ،آنچنان کاری
باهات می کنم که از خدا روزی هزار بار طلب مرگ کنی!!
عقب گرد کردم وباتنی لرزون خودم و به تختم رسوندم ...سرطانی که توی گلوم بود قطرش
بیشتر و بیشتر می شد...
دیگه اشک نمی ریختم فقط ترسیده بودم ،خیلی هم ترسیده بودم از خنده ی عصبی اهورا به
صورت غرق اشکم...
از فکر اینکه نکنه بالیی سر مهیاد بیاد لرزه به تنم می نشست و دلم هری می ریخت پائین!
از سوی دیگه هم ،قلب بند خورده ام بود که جنس محبت اهورا گرمش کرده بود و سوسوی نور
کوری ،کمی روشنش کرده بود
اما یکباره چینی بنده خورده افتاد و شکست...
نور خاموش وسرد شده بود وبتی که ساخته بودم فرو ریخت!!!
"من با زخم زبونات رفیقم
مرهم بذار،
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باحرفات رو زخم عمیقم
با توام که داری
به گریه ام می خندی
کاش می شد
بیای و به من دل ببندی
تنها بودن یه کابوس شومه
عزیزم...
کار دل نباشی تموم عزیزم!!"
بغض فرو خورده ام سر باز کرد ،کیسه های اشکی ام خشک شده بود وبدون اشک هق هق می
کردم!!!
در اتاق با صدا باز شد و اهورا اومد تو ،تا به خودم بیام توی آ-غ-وش گرم و تب دارش فرو رفتم،
پرخاش کردم و داد زدم که ولم کنه ...با لحن عجیبی گفت:
_ حرفام رو باور کردی؟
فین فینی کردم وگفتم:
_ کمر به نابودی من بستی باور نکنم؟
_ بعضی وقت ها مجبور میشیم کار هایی رو انجام بدیم ،حرفایی رو بزنیم که هیچ عالقه ای
بهش نداریم ...از تو هم میخوام که باور نکنی تو رو به روح بابات قسم...
زدم تو حرفش و گفتم :قسم نده!چرا انتظار داری باور نکنم؟
_ آدم عاقل دروغ رو باور نمی کنه!
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_ یعنی میخوای بگی...
_ به ارواح خاک مادرم قسم دروغ بود...
صداقت رو از توی چشمای پر آبش خوندم و کمی آروم شدم ،هیوالیی که چند لحظه پیش ازش
ساختم ،تبدیل شده بود به همون پسر بچه ی مظلوم و پاک وچقدر نقش چشماش شفاف بود
که همه چیز رو نشون می داد
اهورا :باآلخره یه روز پرده ی این نمایش کنار میره و همه چیز برمال می شه ...من به صبح فردا
امید وارم...
متوجه منظوری که در حرفش بود نشدم ،فقط اون لحظه صداقت حرفاش بود که منو از خود بی
خود کرد...
پیشونیم رو تکیه دادم به سر شونه اش وآروم گفتم:
_ اهورا چیز هایی که من ،ازت شنیدم ،خیلی وحشتناک بود ...حق بده تکذیبش برام غیرقابل
باور باشه ...مخصوصا با پیشینه ی زندگی ما...
_ خدای باالسر شاهده که همه چیز صحنه سازی بود ...من برای باز کردن یه نفر از سر خودم
مجبور شدم این حرفو بزنم...
زل زده بودم بهش و سکوت کردم خیره شد تو چشمای پر از تردیدم و نالید:
_ چکار کنم که باورم کنی؟
_ چرا تو بودن هات همیشه یه اتفاق غیر منتظره داری برام؟ من کاسه ی صبرم که لبریز شدم...
دیگه نمی کشم ،خسته شدم ازاین همه سختی و گرفتاری!اهورا من درد زیادی رو گوشه دلم
تحمل می کنم ...این دیگه خارج از تحملم بود!!
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قطره اشکم رو با انگشتش گرفت و ب-و-سید...
باصدایی که می لرزید گفت_ نریز اینا رو!!!
ادامه دادم:
_ اگه قراره همیشه با یه اتفاق غافلگیرم کنی ،اگه قراره درد باشی برام بهم بگو ...تن خسته ی
من هنوز به این درد های همیشگی عادت نکرده...
چشمای سر گردونم توی چشمای قهوه ایش که هر لحظه بهم نزدیک می شد ،چرخید...
با تن صدای آرومی به حالت پچ پچ وار گفت:
_ چقدردلم برات تنگ شده بود مهزاد...
اظهار نظرم با حس گرمی لبهاش تو گلوم خفه شد ...شوک زده مونده بودم چکار کنم...
نه میتونستم عقب بکشم نه هیچ کار دیگه ای...
مغزم قفل کرده بود...
نگرانی و ترس چند دقیقه پیش جاشو به یک چیز دیگه داد...
با ب-و-سه ی اهورا یک چیزی در من شکست وفرو ریخت ...اما چیزی قوی تر شکل گرفت و
رشد کرد...
ب-و-سه اش با من چیکار کرد؟
اون مهزاد کینه ای و انتقام جو رنگ باخت و یه مهزاد جدید متولد شد...
لبهای داغ اهورا روی لبهام می نشست و باز تابش روی قلبم بود یه حس شیرینی به دلم تزریق
می کرد که گفتنی نبود...
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آروم ازم جدا شد وخیسی چشماش رو گرفت ،رو به منی که با گونه های ارغوانی خشک شده
بودم با بغض مردونه ای گفت:
_ باورم کن مهزاد...
با ببخشید ریزی ،از اتاق بیرون زد و چند دقیقه ی بعد صدای بهم کوبیده شدن در اتاق خودش
اومد!.
دست های لرزونم و روی لبام کشیدم و خودمو پرت کردم رو تخت زیر لب زمزمه کردم:
_ همه باورم تو شدی اهورا ...باور کن!
****
دیگه دارم از دست اهورا دیوونه می شم؛ هر روز خودشو با یه اخالق جدید نشونم میده و همین
تغیر شخصیتی کالفه کننده اس ...نمیدونم کدوم به یکی از رفتار هاش عادت کنم چند روز آروم
و سر به زیر ،تو الک خودش فرو رفته ولی بار دیگه سر هر بهانه جدید دعوا می گیره و بنای
دادو هوار می ذاره
اوایل جلوش می ایستادم و هرچی می گفت جوابشو می دادم اما وضع بد تر می شد ،بعد به این
نتیجه رسیدم که در مقابل پرخاشگری های بی دلیلش سکوت کنم؛ کم کم خودش آروم می
شه
بعضی مواقع به نبودن نمکدون یا حتی گرم بودن آب توی پارچ هم ایراد می گرفت و مقصر منو
می دونست وروز طالق روبه رخم میکشید
دلیل این رفتار جدیدش و سؤظن هایی که به من داشت وقتی مشخص شد که طبق خواسته
ی پرهام ازمن ،تصمیم گرفتم یه روز بعد از دانشگاه سر مزارش برم...
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یه دسته گل مریم از سر راهم گرفتم و بامترو خودم رو به بهشت زهرا رسوندم و با کمی جستجو
از دیگران شماره ی قطعه و قبرش رو پیدا کردم...
سنگ قبر مشکی زیر نور خورشید می درخشید و اسم وعکس پرهام روش خودنمایی می کرد...
کنارش نشستم و گل هارو پر پر کردم
فضای غمگینی بود ...همه چیز سرد و بی روح و یه غم سرد بین دلهای اهالی اون دیار موج می
زد ،بی اختیار شروع کردم به حرف زدن!
"روزی که منو از شرکت بیرون کردی و غرور دخترونه ام رو شکستی برای همیشه عشقی که تو
دلم بود رو ازبین بردی ،ازت متنفر شدم ولی هیچ وقت نفرینت نکردم...
هر بار که دهنم باز می شد برای بد گویی یاد چشمات می افتادم و خود به خود ساکت میشدم،
در حقم بد کرده بودی نمی تونستم بخشنده باشم و بدون ذر نظر گرفتن دلی که ازم سوزوندی
ببخشمت اما حاال...
آهی کشیدم و با سرانگشتم اسم تراشیده شده روی سنگ رو لمس کردم...
"اما حاال فهمیدم که اگه ترکم کردی اگه غرورم رو شکستی بخاطر خودم بوده...
که نابود نشم ...ولی افسوس که زندگی هیچ وقت سر سازگاری با من نداشت...
کاش بودی پرهام ،کاش به جای این سنگ بی جون با خودت حرف می زدم...
تو این روزگاری که همش پر از درده و جز یه شب تاریک و وهم انگیز چیزی پیش روم نیست؛
وقتی که به فردای خودم امید ندارم به دنبال چی هستم؟
کدوم معجزه؟ کدوم روز روشن؟؟؟
کاش اآلن روبه روی خودت نشسته بودم و خیره تو چشمای روشنت برات درد دل می کردم
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پرهام کاش بودی تا این لحظه رو وصل می کردیم به گذشته...
بغض گلوم مانع از بقیه حرفام شد
نشستن دست کسی روی شونه ام باعث شد از ترس بپرم..
با دیدن مانیا نفس عمیقی کشیدم وخیره شدم به زمین ،مانیا روبه روم نشست وگفت:
_ چقدر دیر کردی رفیق ،هر روز اینجا منتظرت نشسته بودم تا بیای...
سکوت کردم ،در واقع هیچ کلمه ای روی زبونم نمی چرخید...
مانیا :خیلی قبل تر از وقتی که برای درمان به آلمان بره برای خودش قبر خریده بود وکسی از
این موضوع تا چند روز قبل از فوتش خبر نداشت!!
خیلی دوستت داشت مهزاد ،نیما می گفت روزای آخری که پیشش بوده ،شب ها با عکست
حرف میزده ،گریه می کرده و بعد از خستگی یا شاید هم اثر دارو ها به خواب می رفته!!
درد سرطان و عمل های سخت پی در پی و رنج تحمل شیمی درمانی یک طرف ،دوری از تو و
تحمل عشقت یک طرف...
عشقش خیلی پاک بود...
اشکام رو کنار زدم وگفتم:
_ خودش هم پاک بود و پاک رفت ...امیدوارم روحش قرین رحمت بشه!
ایستادم و پشت مانتوم رو تکاندم بدون هیچ حرفی رفتم!
یک لحظه بطور اتفاقی سرم و بلند کردم و بادیدن ماشینی که شبیه وهمرنگ ماشین اهورا بود
نگاهم خیره شد...
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اول باور نکردم که خودش باشه اما وقتی با سرعت زیادی از کنارم رد شد رفت مطمئن شدم
خودشه!!!
همیشه وقتی استرس می گرفتم بدنم شروع به لرزیدن می کرد...
به خدا که حوصله ی جنگ اعصاب رو نداشتم؛ کم کم رو به افسردگی میرفتم و حتم داشتم این
دفعه هم ناخواسته بهانه ای دست اهورا دادم برای یه دعوای حسابی...
با تاکسی دربست خودم رو به خونه رسوندم از ترس تمام پوست لبم رو جویده بودم و تو دلم
آشوب بود...
خداروشکر اهورا خونه نبود ،مقنعه رو از سرم کندم و با یه لیوان آب خنک التهاب درونم رو کم
کردم...
توی خونه قدم می زدم که زنگ به صدا درومد از توی آیفون فک منقبض شده ی اهورا رو دیدم
عجیب بود که با وجود کلید زنگ زده بود ...شاید هم این یک نوع اعالم جنگ بود
با دستای لرزون دکمه اف اف رو زدم ،پریدم تو اتاق...
منتظر بودم مثل همیشه بیاد باال سرم که همینم شد ...در اتاق و به شدت باز کرد و اومد تو...
سعی کردم آروم باشم:
_ سالم...
که جوابم نگاه طوفان زده ی اهورا بود...
نفسم رو پر کردم از هوایی که عطر تلخ ومدهوش کننده ی اهورا باهاش مخلوط شده بود با
صدای ریزی پرسیدم:
_ چیزی شده؟
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برای یک لحظه اون خشم از روی صورتش کنار رفت و دوباره برگشت...
از بین دندون هاش غرید:
_ زیادی شل گرفتم دوباره شدی همونی که بودی...
دو پهلو حرف میزد و معنی حرفاش زیادی درد داشت برام!
آب دهنم رو قورت دادم که از توی جیب شلوارش کاغذ مچاله شده ای بیرون آورد وگفت:
_ تو همون آشغالی هستی که روز اول دیدم ،هیچ تغییر نکردی فقط وجودت کثیف تر شده..
کاغذ و پرت کرد تو صورتم وگفت:
_ بوی خیانت وقتی تموم شهر و میگیره که اسمت تو شناسنامه من باشه و تو فکر یکی دیگه
باشی...
با دوتا انگشت شقیقه ام رو فشار داد وزیر لب گفت:
_ تورو باید آدم کنم...
دستش رو از روی سرم پرت کردم اون ور وگفتم:
_ د آخه المصب تو که هر روز با یکی هستی چرا دم از خیانت من میزنی؟
دست پیش میگیری که پس نیفتی؟ تمام گندایی که زدی رو میخوای با یه نامه ویه فیلم از
کسی که دیگه وجود نداره بندازی گردن من؟؟
د آخه یکی بیاد معنی خیانت رو هجی کنه!!
لعنتی از وقتی پام رو گذاشتم توی خونه ات یه آب خوش از گلوم پائین نرفته؛ این شک و بد
دلی تو داره منو نابود می کنه!!
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من هیچ راهی رو کج نرفتم اونی که کج رفته تو بودی منم دنبال خودت کشوندی با افکار
مریضت اهورا خان...
حیف من مثل دخترای خیابونی که هر روز باهاشون الس میزنی نیستم وگرنه معنی خیانت رو
بهت نشون می دادم!
چند لحظه نگام کرد و باحرص از اتاق بیرون زد سرم وگرفتم بین دستام ونالیدم:
_ خدایا چرا تموم نمی شه؟
***
کوله امو روی شونه جابه جا کردم وزیر لب غر زدم:
_ اه لعنت به این روزهای کوتاهه پائیز..
شب شده بود و مجبور بودم تا ایستگاه مترو پیاده برم از عرض خیابون رد شدم
استرس داشتم به ساعت مچیم نگاه کردم هشت بود قدم هامو تندتر کردم
وای که اگه دیر میرسیدم خونه حسابم پاک بود اهورا این روزا به اندازه کافی بدخلق و عصبی
رفتار میکرد نمی خواستم بهونه دستش بدم
انگار خیابون قصد نداشت تموم بشه سرمای آذر ماه به صورتم میخورد مطمئن بودم دماغم االن
سرخه
با صدای بوق ماشین و نورش که چشممو میزد سر بلند کردم
_ خانومی در خدمت باشیم
اهمیتی بهش ندادم قدم هامو باسرعت بیشتری برداشتم
مریض های ج-ن-س-ی توی شهر کم نبود و هر روز داشت بیشتر می شد..
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ول کن نبود اونم سرعتشو زیاد کرد
چرا این خیابون انقد خلوته سگ پر نمیزد ای لعنت به این شانس گند من
_ نترس خوش میگذره بپر باال
چرا گورشو گم نمی کرد بره؟
حس میکردم کفشام تنگ شدن و انگشت پاهام رو فشار میدن
استخونام یخ زده بودن صدای در ماشین اومد
برگشتم دیدم از ماشین پیاده شد و اومد سمتم
دیگه هیچی مهم نبود نه یخ زدگی استخوانام نه تنگی کفشو دردپاهام فقط طول خیابونو دویدم
_ در نرو خوشگله وحشی میشم
به نفس نفس افتادم دستش روی بازوم قرار گرفت
محکم دستمو کشیدم تا رها شم ولی اون سفت نگهم داشته بود
_ ولم کن عوضی وحشی گمشو کنار
از پشت سرم اومد و رو به روم ایستاد ولی هنوز بازوم تو دستش بود
چشمای سبز وحشیش برق میزد
_ اووم هرچی بیشتر فرار کنی بیشتر تشنه میشم نگو که از خدات نیست با من باشی
_ خفه شو کثافت دست نجستو بکش اونور
تا جیغ نزدم
_ اینجا که کسی نیست حنجرتم پاره کنی کسی نمیاد
دستشو اورد پائین و دست چپم رو گرفت منم تقال میکردم که ازش خالص شم
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متوجه انگشتر تو دستم شد
_ شوهر داری که داری منم سیر کن همه چیمو به پات میریزم
همزمان بااین حرف از عقب کشید شد بادیدن اهورا کل دنیا پتک شدو تو سرم کوبید
همه جارو تار میدیدم
مشت محکمی تو دهنش زد وغرید
_ فعال از کتکای شوهرش سیر شو تا بعد...
اهورا میزد و من با گریه و ترس نگاه می کردم...
بعد از نیم ساعت باالخره پسره رو پرت کرد اونور و درحالی که خون از دماغش میزد بیرون و از
درد به خودش میپیچید زیر لب فحش میداد
اهورا اومد سمت من بازومو محکم گرفت که باعث شد ناله ی آرومی بکنم دقیقا همون دستمو
گرفته بود که اون یارو حسابی چلوندش
خیلی درد میکرد
اهورا با عصبانیت منو دنبال خودش کشید و برد تو ماشین
صورتش از عصبانیت و خشم سرخ بود هیچوقت تااین حد عصبی ندیده بودمش
جرئت نفس کشیدن هم نداشتم فقط آروم آروم اشک میریختم
هر لحظه درجه سرعت سنج بیشتر میشد
دستمو گذاشتم روی داشبرد وگفتم
_ اهورا یواشتَ...
محکم و عصبی داد زد :بِبُر صداتو
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چشمام بسته شد
حس کردم دیگه چیزی نمیشنوم
تمام بدنم لرز گرفته بود نه از سرما بلکه از ترس
اهورا زیرلب غر میزد و تهدید میکرد
منم باصدای آروم فقط گریه میکردم چرا انقدر بی منطق شده بود مگه تقصیر منه که اون
عوضی افتاد دنبالم؟
جلوی خونه چنان زد رو ترمز که جیغ الستیک ها بلند شد
_ پیاده شو
خدا رحم کنه فقط همین
آروم از ماشین پیاد شدم از پله ها رفتیم باال کلید انداخت تو قفل و درو باز کرد
کنار ایستاد تامن برم آروم از کنارش گذشتم و کفشام رو دراوردم و رفتم تو
همه جای خونه تاریک بود درو با صدای بلندی بست که باعث شد نیم متر بپرم هوا
رفت وسط حال ایستاد حتی نگاهمم نمیکرد
توی سالن قدم میزدو کالفه وار دست تو موهاش میکشید
منم از ترس تو خودم جمع شده بودم تصمیم گرفتم برم تو اتاق
قدم اول رو برداشتم نعره کشید :
_ بتمرگ سرجات؛ نمیدونم تا کی باید ه-ر-ز پریدنات رو تحمل کنم مهزاد من یکبار بهت گفتم
که نمیذارم بااین کارات آبروی منو ببری حالیته؟
خیر سرت شوهر داری من سیب زمینی نیستم که ازاین کارات ساده بگذرم
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تا وقتی اسمت توی شناسناممه تا وقتی توی این خونه زندگی میکنی حق نداری باااین حرکات
باعث آبروی من بشی
هر وقت طالق گرفتی برو هر غلطی که میخوای بکن ولی نه تا وقتی اینجایی فهمیدی احمق؟
چنان داد میزد که با هر حرفش یه دور کامل سکته رو زدم ولی منم مثه خودش صدامو انداختم
پس سرم و داد زدم :
_ نه نفهمیدم اهورا هیچ وقت نفهمیدمت تو یه عوضی ای که منو با امثال خودت مقایسه میکنی
فکر میکنی از گندایی که زدی خبر ندارم؟ من ه-ر-ز میپرم کثافت؟ تو از من ه-ر-ز-گی دیدی؟
شش ماهه زن و شوهر نه نه اصالح میکنم شش ماهه هم خونه ایم تا حاال دیدی پا کج بذارم؟
به من چه که اون آشغال تو خیابون افتاد دنبالم؟
با پوزخندگفت :کرم از خود درخته حتما یه حرکتی از تو دیده که افتاده دنبالت دیگه اینطور
نیست؟
_ تو میدونی مشکلت چیه؟ انقدر باااین دخترای خیابونی بودی و تن ه-ر-زشون به تنت خورده
فکر میکنی منم مثه اونام کافر همه را به کیش خود پندارد تو به من انگ ه-ر-زه بودن میزنی
خودت چی هستی؟؟؟
کسی که با وجود یه تعهدچشم به ناموس مردم داره!
بااین حرفم فقط دست اهورا رو دیدم که توی صورتم فرود اومد
اشک توی چشمام جوشید و قطره شدو ازگونه ام چکید
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_ تا از چیزی مطمئن نیستی دهنتو بازنکن برای گفتنش ...من صد سالم بگذره یه دختر رو توی
زندگیم راه نمیدم همتونو از روی اجبار تحمل میکنم ...ولی یه روزی میشه همتون از زندگیم
پاک میشید
_ تو به این جهنمی که ساختی میگی زندگی؟ الزم نیست تو پاکم کنی من خودم پاک میشم...
با گریه داد زدم  :متنفرم اهورا ازت متنفرم،
تو مثه صاعقه همه ی زندگیمو بهم ریختی
من میرم که آبروتو نبرم
که بفهمی خودت باعث آبروتی لعنتی
تو ام بااین افکار مسمومت بپوس ...بمیییییر
کیفمو ازکنار پام چنگ زدم و انداختم روی شونه ام و رفتم سمت در
درو باز کردم لحظه آخر قبل ازاینکه برم بیرون نگاهش کردم مثه مجسمه همونجا وایساده بود
اومدم بیرون و درو محکم با صدای بدی بستم
اشکام بی اختیار جاری بود
نفس هام تند مقطع شده بود بغض داشت خفم میکرد
_ خیلی بی رحمی اهورا خیلی
تا سر خیابون دویدم نمی دونستم مقصد کجاست فقط میخواستم ازاینجا دور بشم...
آسمون سرخ شروع کرد به باریدن دونه های نرم برف...
صورتم یخ زده بود و قدم های تند برمیداشتم...
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انقدر توی خودم و اشکای آرومم فرو رفته بودم که نفهمیدم موتوری با سرعت بسیار زیاد نزدیکم
شد فقط حس کردم به جایی پرت شدم و موتور کیفم رو زده بود...
روی برف هایی که قطرش به نیم سانت نمی رسید پرت شده بودم و توان از جا بلند شدن هم
نداشتم با سختی از روی آسفالت ها بلند شدم که یه پژوی مشکی رنگ جلوم ترمز زد مرد داخل
ماشین داد زد:
_ خانم بیا تا دور نشدن بریم دنبالشون...
متعجب به مرد نگاه کردم که گفت:
_ معطل چی هستی بیا تا نرفتن!!
خوشحال از یافتن منجی توی این شب سرد برفی دستای سردم رو برای باز کردن در جلو بردم
وسریع سوار شدم...
با نشستنم توی ماشین مرد پاش و گذاشت روی گاز و به طرفی که موتوری رفته بود ،رفت...
هوای گرم ماشین کمی از حالت رخوت درم آورد زیر لب گفتم:
_ ممنون بابت کمک
ولی جوابی نشنیدم بیخیال شدم...
کم کم متوجه تغییر مسیر شدم ،با تعجب گفتم:
_ کجا داریم میریم؟؟؟
با دستپاچگی به تابلو ها نگاه کردم که از شهر خارج می شدیم مرد با پوزخند چندشی گفت:
_ داریم میریم دزدارو بگیریم خانم موشه!!
اشکم در اومد اون لحظه فهمیدم که بازی خوردم
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دستگیره ی درو کشیدم که هنوز دستم نرسیده بهش قفل مرکزی رو زد وگفت:
_ بتمرگ سرجات !!
_ تو کی هستی؟ چی از جون من میخوای؟
_ دهنت رو ببند تا خوردش نکردم!!
_ عوضی میگم تو کی ای؟؟
با مشتی که به سر شونه ام زد خفه شدم مرد عربده زد:
_ خفه شووووو ...وگرنه مجبور میشم واسه همیشه اللت کنم!.
از ترس حتی نفسم هم بند اومده بود ،ذهنم پوچ شده بود و فرمان چیزی بهم نمیداد...
قلبم محکم خودشو به قفسه سینه ام می کوبید و سک سکه ام گرفته بود...
من مثلِ قایق شکسته ای بودم که میونِ موج و طوفان و تالطم بین دست های بادِ سرد بی
ترحم اسیر بودم
مردی که کنارم رانندگی می کرد اخمای ترسناکش تو هم فرو رفته بود ،آب دهنم روقورت
دادم ،من از مردن نمی ترسیدم ،بلکه خوشحال وخشنود هم بودم؛ توی زندگی با اهورا انقدر
فشار های عصبی و روحی رو تحمل کرده بودم که به بی تفاوتی محض رسیده بودم ...توی
حالتی مثل خلسه دست و پا می زدم و هیچی برام مهم نبود ،تنها از این هراس داشتم که لطمه
ای به عفتم وارد بشه و بااین لکه ی ننگ روی دامنم دنیا رو ترک کنم
از تصور این که بالیی سرم بیاد ،تنم لرزید و بغض توی گلوم نشست ،سعی کردم از در التماس
وارد شم ولی هنوز کلمه ها به زبونم نرسیده بود که یک نفر از صندلی عقب ،دستمالی گذاشت
جلوی بینیم وفشار داد ،انقدر سریع اتفاق افتاد که نتوستم هیچ عکس العملی نشون بدم ،بوی
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نامطبوعی توی مشامم پیچید و فهمیدم قراره چه اتفاقی بیفته ،چشمام سیاهی و سرم گیج رفت
و آروم آروم بیهوش شدم
***
به خودش که امد جوجوی نازش رفته بود ...خدا لعنت کند او را که دل رنجانده بود از دلی که
پایش گیر بود...
خدا نبخشد کسی را که باعث این همه شک و بد دلی شده بود از جوجویی که خودش می
دانست از برگ گلها نیز پاک تراست...
در پی او از خانه بیرون زد و تاسر خیابان با گام های بلند دوید ولی اثری از مهزاد نبود...
همه ی وجودش را لرز گرفته بود نه از سرما بلکه از ترس ازدست دادن کسی که نفس هایش به
نفسش بسته بود...
نگاه تار شده اش سراسر خیابان سفید پوش شده را کاوید...
زندگی یک چمدان است که می آوریش
باروبندیل سبک میکنی و می بریش
خودکشی مرگ قشنگی که به آن دل بستم
دست کم هر دوسه شب سیر به فکرش هستم
در این شب سرد پائیزی که برف آن را مزیّن کرده بود ،مهزاد قطره ی آبی شده بود که در دل
خاک فرو رفته باشد...
گاه و بی گاه پراز پنجره پای خطرم
به سرم میزند این مرتبه حتما بپرم!
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دلش از اتفاق های ناگواری که در راه بود هراس داشت
چمدان دست تو وترس به چشمان من است
این غم انگیزترین حالت غمگین شدن است
انگارکه مغزش قفل کرده ،در میان حجم باد و برف و سرمایی که پوست و گوشت را می شکافید
وبه مغز استخوان می رسید؛ ایستاده و به انتهای خیابانی که گویی به ابدیت پیوسته است ،خیره
مانده بود...
"بی تو من با بدن ل-خ-ت خیابان چه کنم
با غم انگیز ترین حالت تهران چه کنم"
بغض مردانه ای استخوان ترقوه اش را آزار می داد و الیه ی مزاحمی چشمانش را تار کرده بود
"و چه درد ناک است بغض مردی
در پس کوچه ها شکسته شود
و چه آزار دهنده است شبهایی که بی او
طوالنی تر از یلدا سپری می شود" ...
به پاهای لغزانش جان تزریق شد و بی آنکه به خانه رود برای برداشتن ماشین ،از کنار خیابان
راه افتاد مغز یخ زده اش بکار افتاده بود و باید قبل ازین که دیر شود کاری کرد...
برف ها روی صورت درد آلودش می نشستند اما او بی اهمیت بود...
در قهوه ای چشمانش غوغا بود و کسی نمی دانست که یک عابر تنها که در گوشه ی خیابان
تند قدم بر میدارد چه درد عمیقی را به جانش خریده است...
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زیر نور زرد رنگ تیر های چراغ برق؛ با آن اوور کت بلند مشکی موهایی که جعد خرمایش اسیر
دست باد شده بود و برف طره هایش را به بازی گرفته بود شبیه به مرد هایی شده بود در رمان
های کالسیک اروپایی یا شاید هم مینیاتوری در لوور پاریس ...که غمی بی انتها را به دوش می
کشید!!
"بی تو پتیاره پائیز مرا می شکند
این شب وسوسه انگیز مرا می شکند"
تغییر کرده .من مثلِ قایق شکسته ای بودم که میونِ موج و طوفان و تالطم بین دست های بادِ
سرد بی ترحم به مقصد مورد نظرش که رسید ،سیگار دست نخورده اش را زیر پا له کرد و داخل
رفت...
هجوم گرمای مطبوعی که به صورتش خورد ،جریان خون را در رگ هایش حس کرد و جان تازه
ای گرفت ،استخوانهایش زق زق می کردند ولی اهمیتی نداشت.
بی توجه به سربازی که کنار در ایستاده بود ،در را به شدت باز کرد و داخل اتاق سرهنگ شد...
نگاه متعجب اهالی اتاق روی اهورای خسته و داغون میخ شد...
گویی که یک طوفان سهمگین ،او را ده سال پیر تر کرده است...
جناب سرهنگ عموی مهزاد ،اولین کسی بود که به طرف اهورا رفت...
مرد تنهای امشب ،خسته از جنگ یک تنه اش با طوفان های پی در پی زندگی؛ شکسته بود...
سرههنگ دست های قرمز و یخ زده ی اهورا گرفت و گفت:
_ چی شده اهورا این چه وضعیه؟؟
زبانش را روی لب های خشکیده اش زد وگفت:
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_ حاجی بدبخت شدم...
این جمله انقدر دردناک وسنگین از میان لب هایش بیرون ریخت که همگی عمق فاجعه را
خواندند...
با اشاره ی عمو ،همه از اتاق خارج شدند و دوباره عمو پرسید:
_ جون به سرم کردی پسر ،بگو ببینم چی شده...
صورتش را میان دست هایش گرفت و گفت:
_ حاجی مهزاد ...مهزاد و بردن!!!
حاج عمو وحشت زده شانه های اهورا رو گرفت ودادزد:
_ کیا بردنش؟ اهورا د حرف بزن...
اهورا :باهم بحثمون شد مهزاد از خونه زد بیرون ،دنبالش رفتم اما وقتی رسیدم سر خیابون ازش
خبری نبود؛ حتی اگه بال هم درآورده باشه نمی تونه به این سرعت دور شده باشه!
_ خب شاید رفته خونه ی باباش...
اهورا نالید :کسی اونجا نیست که بره ،بعد هم تو این شب برفی به این سرعت و راحتی تاکسی
گیر نمیاد ...حاجی به واهلل من میدونم کار کیه ،دلم گواه بد میده...
حاج عمو به سمت تلفن روی میزش رفت و با گفتن:
_ نگران نباش درست میشه توکل به خدا ...شماره ای گرفت و آنجا بود که بغض مردانه ی اهورا
سرباز کرد وگرمی اشک روی گونه اش حس کرد...
"قبل رفتن دو سه خط فحش بده داد بکش
هی تکانم بده نفرین کن و فریاد بکش
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قبل رفتن بگذار از ته دل آه شوم
طوری از ریشه بکش اره که کوتاه شوم"
دستش روی زانو مشت شد و چطور توانست به صورت عزیز دردانه اش سیلی بزند و او نجابت
کند مانند بانوی ایرانی؟
دلش به درد می آمد از آن مروارید های غلتان دو گوی آبی و چرا مهزاد قبل از رفتن جواب
سیلی اش را نداد زیر لب زمزمه کرد:
_ برگرده ،هرچقدر دلش می خواد منو بزنه اصال منو بکشه؛ فقط برگرده ،باید برگرده ...حتی اگه
دوباره بخواد طالقش میدم اما بدونم جاش امنه برام بسه...
"مثه سیگارخطرناک ترین دودم باش
شعله آ-غ-وش کن وحضرت نمرودم باش"
سیگاری از قوطی فلزی در آورد وآتش زد ،کام سنگینی از فیلتر کنت نعنایی گرفت و دود
غلیظش را همراه آه بیرون داد
چه کردی اهورا چه کردی؟؟؟
همون یک ذره وابستگی هم که به وجود اومده بود رو از بین بردی!
لعنت بهت نازی که باعث شدی شک و تردید تو وجودم ریشه کنه؛ اگه وز وزه های اون نبود
اآلن اینطوری نمی شد..
"هر پسربچه که راهش به خیابان تو خورد
یک شبه مرد شد و یکه به میدان زد و مرد
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چه بد است عادت بعضی آدم ها که برای اثبات خود همیشه به دنبال کسی هستند که همه ی
تقصیر ها را گردن او بیندازند و خود را تبرئه کنند
"من تورا دیدم و آرام به خاک افتادم
من از آن روز که در بند تو ام آزادم"
حاج عمو بلند پای تلفن صحبت می کرد و به همه اطالع گم شدن مهزاد رو می داد ،ولی
مهیاد...
با آن همه مردانگی اش جرئت زنگ زدن به مهیاد را نداشت و می دانست اگر بفهمد همین اآلن
قصد تهران می کند ...پس تنها راه ممکن احسان بود..
اهورا در حالتی مثل اغما به سر می برد ،سرش را تکیه داده بود به مبل و غرق در خودش فقط
سیگار می کشید
"چای داغی که دلم بود به دستت دادم
آنقدر سرد شدم که از دهنت افتادم"
حس چیزی که سد گلویش شده باشد و نفس کشیدن را برایش غیر ممکن می ساخت باعث
شد به طرف پنجره هجوم ببرد و اکسیژن طلب کند از آسمانی که بی رحم شده و شالق می
کوبید بر تن ل-خ-ت خیابانها ...به طرف پائین خم شده و سعی داشت نفس هایش را منظم کند
اما بی فایده بود انگار که هوایی نبود برای تنفس...
با مشت به سینه اش کوبید تا راه نفسش باز شود
"می پرم ،دلهره کافیست خدایا تو ببخش
خودکشی دست خودم نیست خدایا تو ببخش"
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دستی از پشت نگهش داشت و گفت:
_ اهورا چه کار میکنی؟ داشتی پرت می شدی پائین!!
وقتی صورت کبود اهورا رو دید وحشت زده گفت:
_ نفس بکش پسر داری خفه می شی...
عمو کمک کرد تا منظم تنفس کند ،لیوان آبی از پارچ پر کرد و جلوی دهنش گرفت
_ تا وقتی مهزاد پیدا بشه تو صد دفعه سکته کردی...
کم کم اهورابه حالت عادی بر گشت و در جواب عمو آروم گفت:
_ نفس کشیدن تو هوایی که نفس هاش نیست حرومم باشه...
این خود خوری کم از خودکشی نبود..
****
*مهزاد*
با تکون های شدیدی هوشیار شدم ،از جای تنگ وتاریک وبوی بنزین فهمیدم صندق عقب یه
ماشینم ،روی دهنم چسب و دستای سردم رو باطناب بسته بود...
حس از بدنم رفته بود و متعلق به خودم نبودم ...انگار نیرویی منو تو خودش گرفته بود و قصد
داشت خفه ام کنه!
با کم شدن سرعت ماشین و توقفش از ترس دلم ریخت و تنم شروع کرد به لرزیدن!!
صداهای نامفهومی توی گوشم می پیچید در صندوق عقب باصدایی باز شد ،صدایی که برام
حکم ناقوس مرگ رو داشت!
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با ،باز شدن در باد سردی روی تن ،لرزونم نشست مردی که راننده بود وقتی دید چشمام باز با
لبخند کثیفی گفت:
_ شاهزاده خانم از خواب خرسیشون بیدار شدن؟
چیزی نمی تونستم بگم فقط خشم و نفرت بود که از چشمام شعله می کشید
مرد با بی رحمی شونه ی سمت چپم رو گرفت و با یه حرکت بلندم کرد ،وزش باد به حدی
شدید بود که خاک منطقه رو فرا گرفته بود ،گرگ و میش صبح بود و بجز یه ساختمون آجری
اون هم وسط یه بیابون چیز دیگه ای نبود...
از سوزش گردو غبار چشمم روجمع کردم یه نفر از توی ساختمون با دو خودش رو به ما رسوند
و گفت:
_ بابک ،آقا دستور دادن بیاریش تو...
همون مرد یا بابک منو کشید دنبال خودش و رفتیم داخل اون ساختمون متروکه...
سرم گیج می رفت و هرلحظه ممکن بود سقوط کنم فقط دستای محکم مرد نگه ام داشته بود...
با وارد شدنمون به ساختمون گرمای رخوت انگیزی توی تنم پیچید ،نور زرد رنگی از بین آجر
ها بیرون می زد و هر ده قدم یک نفر مسلح کشیک میداد ،جلوی یه در آهنی و رنگ و رو رفته
ایستاد و دوتا قلچماق درو باز کردن؛ نگاهی به اتاق خالی که فقط یه صندلی راک توش بود
انداختم و نگاهم روی مردی که پشت به ما روی صندلی نشسته بود و پیپ می کشید ثابت
موند.
_ آوردمش قربان!
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و منو به جلو پرت کرد که باعث شد سکندری بخورم و پرت شم جلوی پای مردی که روی
صندلی نشسته بود...
درد بدی توی ناحیه بازوی چپم حس کردم و از درد دلم ضعف رفت
شالم از روی موهام کنار رفته و دور گردنم محکم شده بود ،از چشمام آتیش خشم بیرون می زد
کسی که روی صندلی نشسته بود بلند شد و با صدای کریهش گفت:
_ چقدر دیر کردی؟
_ شرمنده هرمز خان ،توی راه کولی بازی راه انداخت مجبور شدیم بیهوشش کنیم...
_ باهاش که کاری نکردین؟
قهقهه ای زد و گفت:
_ نه ،کی جرئت داره دست به خواهر سرگرد بزنه ،این پیشی ملوس زود خط بر میداره!
وحشت زده از مکان و موقعیتی که درش گیر افتاده بودم به اون دوتا نگاه می کردم!
نکنه اینا همونایی بودن که احسان می گفت؟؟
آب دهنم رو پر سرو صدا قورت دادم نباید جلوی اینا ضعیف جلوه می کردم مرد مسن که بابک،
هرمز خطابش کرد نزدیکم شد نگاهم و از روی کفش های براق واکس خورده اش باال کشیدم و
رسیدم به کت و شلوار طوسی تیره و بعد سیبیل های چخماخی که هیبت بی اندازه ای به
صورت استخونی و الغرش داده بود...
جلوی پام زانو زد و توی حرکت چسب روی صورتم وبرداشت ،از سوزشی که در اثر برداشتن
چسب ،دور تا دور لبم ایجاد شده بود صورتم جمع شد!
دستای طناب پیچ شده ام رو توی هوا پرت کردم و داد زدم:
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_ تو دیگه کدوم خری هستی؟ چی از جونم می خوای؟؟
_ آآآآ از همین اآلن بخوای جفتک بندازی کالهمون میره تو همااااا...
نگاه مملو از نفرتم رو توی صورتش پاشیدم و گفتم:
_ چرا منو آوردی اینجا؟
با خونسردی پیپ رولب دهنش گذاشت و گفت:
_ جوش نزن مهزاد خانم ،ما حاال حاال ها باهم کار داریم!
_ من با توی عوضی کاری ندارم!!
لگدی توی هوا پرت کردم و تقال کردم تا از شر طناب دور دستم خالص شم!
خندید که از نظرم کثیف ترین خنده ی دنیا بود با چندش صورتم رو جمع کردم که گفت:
_ نه خوشم اومد؛ آفرین اون خوی سرگرد توی وجود توام هست...
صدای بابک اومد که گفت:
_ جفتک میندازه ،پدر سگ هار شده!
_ پدرسگ تویی و تموم دور و بریات...
نفس نفس می زدم توی دلم ترس بود ومصر بودم که پسش بزنم!
هرمز بامکث ،کمی نگاهم کرد ،به جلو خم شد و آروم گفت:
مثل خودشی چموش و گستاخ ...ولی من میخوام این عروسک گستاخ رو ادب کنم
با غیض نگاهش کردم ،ازش می ترسیدم و دلم آشوب بود ،اضطراب داشتم اما نمی گذاشتم
چیزی توی صورتم مشخص بشه...
صدای مهیاد توی گوشم بود که همیشه می گفت:
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(_ اگر از چیزی ترسیدی سعی کن پسش بزنی ،حتی توی بد ترین موقعیت ها ...ترسیدن باعث
می شه قوه فکر کردنت از کار بیفته و نتونی درست تصمیم بگیری!!)
توی صورتش تف کردم که موهام رو توی دستش گرفت و کشید:
_ کاری نکن برات از ریشه بکنمشون!!
درد زیادی داشت و خون توی سرم می جوشید اما ذره ای ضعف نشون ندادم و با خشم زل زدم
توی چشماش ،لگدی به پهلوم زد و پرتم کرد روی زمین ،صدای ناله ای که میخواست از دهنم
خارج بشه رو پشت دندون هام خفه کردم و از درد به خودم پیچیدم
صورتش و پاک کرد و شروع کرد به قدم زدن توی اون اتاق سی چهل متری همزمان که پیپ
می کشید گفت:
_ وقتی که تصمیم گرفتم بیارمت اینجا ،فقط و فقط به فکر ضربه زدن به برادرت بودم ،اون
چندین ساله که خواب رو به چشم من حروم کرده ،با کشتن تنها پسرم زخم عمیقی روی دلم
گذاشته که تا ذره ذره جون دادن عزیزش رو نبینم آروم نمی شم ،پس دست گذاشتم روی نقطه
ضعفش که تو بودی!
می تونستم با تو کمرش رو خرد کنم و نابودیش رو به چشم ببینم ،اما حاال برنامه های دیگه ای
برات چیدم...
همراه بابک قهقهه زد وجواب من فقط سکوت بود و همون نگاه که آتیش بیزاری درش شعله می
کشید
با پاهاش روی زمین ضرب گرفت وباپوزخند گفت:
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_ کاری می کنم که مثل سگ از کرده ی خودش پشیمون بشه ،پا روی دم شیر گذاشته و باید
تقاص خیلی چیز هارو پس بده..
_ خیلی پستی!!
و جوابم شد ،مشت ولگد های پی در پی که بدنم رو هدف گرفته بود زیر هجوم درد هایی که بر
جثه ی ظریف و شکننده ی وارد می شد جون می دادم اما صدام در نمی اومد...
بعد از چند دقیقه ی طاقت فرسا دست از لگد زدن به تن نیمه جونم کشید و رو به بابک گفت:
_ ببرش...
بابک همراه یک نفر دیگه زیر بازوم رو گرفتن و از ساختمون خارج شدیم ،این بار سوار یه
ماشین شاسی بلند مشکی شدیم و راننده با یه تیکاف ماشین رو از جا کند و راه افتاد ،مثل ماربه
خودم می پیچیدم و با فشار دادن دندونام روی هم سعی می کردم ناله نکنم!فقط قطره های
اشک روی صورت سردم می نشست توی چنگال جماعتی کفتار صفت اسیر بودم که بویی از
انسانیت نبرده بودند و فکر اینکه نکنه بالیی سر مهیاد بیارن هم به درد های دلم اضافه شده
بود...
کنار بابک نشسته بودم و زمان و مکان از دستم در رفته بود حتی نمی دونستم چقدر زمان
گذشته بود ،با ایستادن ماشین باز هم من شدم یه جسم بی جون و ضعیف بین دستای بابک و
بردنم به جایی که نمی دونستم کجاست و برای من شبیه قتلگاه بود
یه زیر زمین خارج از شهرک های صنعتی و کارخونه جات که بوی گند فضوالت شهری و دود
های غلیظ شیمیایی اونجا رو فرا گرفته بود...
از پله های بلند و سیمانی پائین رفتیم در و دیوار های آهنی فضارو ترسناک تر کرده بود...
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از یه راهروی تنگ و تاریک که از بین دیوار های آهنی ،هوا رد می شد و صداهای خوف انگیزی
بوجود آورده بود وارد اتاقک کوچیک نموری شدیم ،بابک منو همونجا رها کرد و خودش رفت،
هجوم بردم سمت در قفل شده و سعی در باز کردنش ،کردم اما بی فایده بود...
همین طور که لنگ می زدم به گوشه ی اتاق رفتم و تکیه دادم به دیوار های سرد اتاق که
بیشتر شبیه کانال آب بود..
نگاه نمکناکم توی اتاق چرخید و روی سقفش ثابت موند برخالف دیوار هاش ،سقفس از تور
فلس های آهنی درست شده بود و همون روزنه باعث می شد نور بیرون ،داخل رو هم روشن
کنه!
صدای قدم های چند نفر که نزدیک می شدند ترس توی دلم انداخت ،ضربان قلبم از نظم
خودش خارج شده بود دستگیره تکون خورد .چشمام کم مونده بود از حدقه بزنه بیرون ،با
صدای باز شدن در تنم یخ بست و توی خودم جمع شدم و از گوشه ی چشم به در باز شده نگاه
کردم اولین چیزی که توجهم رو جلب کرد یه مرد نشسته روی ویلچر بود و دو سه نفر قلچماق
باال سرش وایساده بودن...
مردی که روی ویلچر نشسته بود ،خودش ویلچر و حرکت داد و نزدیکم شد...
توی خودم مچاله شده بودم و نفس نفس می زدم توی بد مخمصه ای گیر کرده بودم
_ به به ببین کی اینجاست¡
سرمو بلند کردم و زل زدم توی چشمای بی پروا و گستاخ مرد رو به روم
_ مهزاد خانم رادمان ،خواهر جناب سرگرد مهیاد رادمان؛ یا بهتر بگم...
_ همسر سروان پاکزاد!!
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از چیزی که شنیدم کم مونده بود شاخ دربیارم سروان پاکزاد؟ یعنی اهورا...
نه غیر ممکن...
_ شما ها کی هستین؟ چرا منو آوردین اینجا؟
بی توجه به من چرخی زد و گفت:
_ حتماَ تا اآلن فهمیده که نیستی ،شاید هم نفهمیده که خواهرش توی چنگ من اسیرِ...
دستشو دراز کرد سمت اون دو سه نفر که جلوی در ایستاده بودن و گفت:
_ عطا گوشی...
یکیشون که درشت هیکل تراز بقیه بود ،موبایلی رو کف دستش گذاشت و رفت عقب...
مردی که روی ویلچر نشسته بود و حتی اسمش هم نمی دونستم شماره ای گرفت و گوشی و
ب-غ-ل گوشش گذاشت...
_ سالم سرگرد...
_...
قبل از اینکه بفهمم پشت خط کیه رفت بیرون اون کسی که فهمیدم اسمش عطاست نزدیکم
شد و شالی که دور گردنم پیچیده بود رو گرفت وکشید ،به سرفه افتادم داشت خفه ام می کرد
با ناله ازش خواستم اذیتم نکنه ولی اون انگار کر شده بود ،وحشیانه موهای پریشونم رو گرفت و
با یه خیز از حالت نشسته ،ایستاده نگه ام داشت ،از شدت درد چشمام روی هم فشردم عطا زیر
گوشم گفت:
_ اوووم چه صورت نازی داری ،زیادی حیفی برای تو گور رفتن؛ باید قبل از اینکه کار خسرو
باهات تموم بشه ،چند ساعتی با من باشی!!!
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از این همه وقاحت و رذالت این خوک بی همه چیز حالم بهم خورد لگدی پرت کردم که خورد
وسط پاش و صدای آخ گفتنش به هوا رفت ،پرتم کرد یه گوشه و تا کمر خم شد بعد از اینکه به
خودش اومد با پشت دست زد به صورتم ،داغی خونی که از بینیم خارج شد رو به خوبی حس
کردم ..چند تا فحش رکیک نثارم کرد و رفت بیرون...
***
سه روز بدون هیچ خبری سپری شد ،فقط در کل روز دو ،وعده غذا برام میاوردن و مجبورم می
کردن بخورم!
اگر لجبازی می کردم و از دستوراتشون سرپیچی می کرم ،زورمسخره ی مردنه اشون رو به رخم
می کشیدن و فحش های رکیک که حتی از شنیدنشون تنم می لرزید!
از سرما همه ی بدنم حتی مغزم کرخت و بی حس شده بود...
قطره های بی امان اشکم از روی گونه ی کبودم سر می خوردن و البالی دستمال دور دهنم فرو
می رفت؛ در با صدای بدی باز شد و برای هزارمین بار دلم ریخت...
خسرو با ویلچر وارد شد و پشت سرش عطا در و بست!!
با اشاره ی خسرو ،عطا دستمال رو از روی دهنم برداشت ،لبام از شدت ضربه متورم و بی حس
شده بود ،نمی دونستم این بار قراره چه بالیی سرم بیاد بی تفاوت به عطا نگاه کردم که نقابی
روی صورتش کشید و با کابل سیم باریکی که دستش بود به قوزک و مچ پام کوبید ،از درد
ضعف کردم هر ضربه ای که می زد فشار دستش بیشتر و بیشتر می شد ،این دیگه از تحملم
خارج بود خیلی سعی کردم زیر این شکنجه ی زجر آور صدام درنیاد ولی آخرش کم آوردم و
ناخودآگاه اسم "خدا" رو فریاد زدم
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خسرو در حالی که با موبایل حرف میزد گفت:
_ میشنوی سرگرد ،صدای ناله های خواهر عزیزتِ...
_...
_ تهدید نکن سرگرد ...دِ می گم تهدید نکن!!!
_...
با گریه اسم مهیاد و با آخرین توانم صدا زدم ،کاش می تونست نجاتم بده!!
عطا که انگار از گریه و ضجه های من انرژی بیشتری می گرفت و قوی تر به جسم بی جونم می
زد ،زیر دستش جون می دادم تا اینکه همه چیز پیش چشمم سیاه شد و از هوش رفتم...
***
زمان به کل از دستم رفته بود ،نمی دونستم چه مدته که اینجام؛ کار هر روزم شده بود کتک
خوردن و وعده ی غذا هم یک بار در روز شده بود ،که فقط از مردنم جلو گیری می کرد مردی
قوی هیکل با خشم قاشق و توی دهنم فرو میکرد و هربار از خدا می خواستم تمومش کنه و
جونم رو بگیره...
منو با دست و پاهایی بی جون و زخمی به دستشوویی می بردن تا اگه کاری دارم انجام بدم؛
از ضعف و عجز خودم ،زیر دست اون ها متنفر بودم ،وکاری هم از دستم بر نمی اومد...
رد سیم کابل هایی که رو پام مونده بود ،با هر حرکتی که می کردم زخمش سر باز می کرد و
خون راه می گرفت ،سوزشش غیر قابل تحمل بود!
صدای باز شدن در هربار رعشه بر بدنم می انداخت و زانوم هام شروع به لرزیدن می کرد ،این بار
کسی غیر از عطا همراه خسرو بود ،مرگ رو با همه ی وجودم حس می کردم و چند قدمی
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باهاش فاصله نداشتم از خدا خواستم که زیر شکنجه های دردآلود امروز جونم رو بگیره وگرنه
خودم دست به کاری می زدم که گناه بود...
مردی که کنار خسرو ایستاده بود به طرف من اومد ،برای دفاع از خودم کاری نمی تونستم بکنم
جز اینکه خودم رو جمع و دستام و سپر بالکنم!
_ آخ نترس کوچولو ...کاری باهات ندارم...
خودم و عقب کشیدم ومرد نقابی به صورتش زد و خسرو با دوربینی که دستش بود شروع کرد
به فیلم گرفتن و حرف زدن...
_ ما قرار بود معامله کنیم ولی زدی زیر قولت جناب رادمان ،توی آشغال منو دور زدی پس
معامله ای در کار نیست...
با تموم شدن این حرف جسمی داغ روی پاهای زخمی ام فرود اومد صدای فریاد درد آلودم،
انقدر بلند بود که به عرش برسه و خدا هم بشنوه!
صدای نحس خسرو باز توی اتاق پیچید و توی ناله های من گم شد وخشن گفت:
_ حتما باید یه تیکه از بدنشو برات بفرستم که باور کنی شوخی ندارم؟؟
باز سکوت کرد و ناله های جگر سوز من بود که فضای مسکوت و سرد اتاق رو می شکست...
قطره ی اشکی از چشم چپم بیرون زد ،دلم زیر و رو می شد و به امید اینکه دیگه بیدار نشم از
هوش رفتم...
...
با حس خنکی آب روی صورتم چشمام برای لحظه ای باز شد و باز روی هم افتاد...
کسی باالی سرم ایستاده بود و جز یه سایه ی گنگ چیز مفهومی نمی دیدم!!
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_ می بینم که سگ جون تر از این حرفایی امروز دهمین روزی که مهمون مایی...
قهقهه ای زد و موهام و تو دستش گرفت ،گفت:
_ ما هم عادت نداریم مهمون رو بدون پذیرایی بفرستیم سینه قبرستون...
نفسم توی سینه حبس شد ،چشمای وحشی و ناپاک عطا از گردن به پائینم رو رصد می کرد،
حالم از طرز نگاه کردنش بهم میخورد و دلم از شدت ضعف زیر و رو می شد و نزدیک بود باال
بیارم که عطافهمیدو سریع خودش و کنار کشید ،من که فکر می کردم اسید معدم رو باالمیارم
دهنم رو باز کردم و کل لباس و جلوی پاهام خونی شد ،چشمام از حدقه بیرون زده بود و با
دیدن این وضعیت بیشتر حالم بد می شد!
صدای وز وز عطا باز خط کشید روی تخته سیاه اعصابم
_ یکی از بچه ها رو می فرستم تمیزت کنه ،با اینکه داغونی و از صورت زیبات چیزی نمونده ،اما
برای یک شب خوبی...
خنده ی مستانه ای کرد و به دنبال این حرف سعید نامی رو بلندصدا زد که بیاد اتاق رو تمیز
کنه طولی نکشید که یه پسر ریزه میزه پشت در آهنی نمایان شد...
عطا قبل از خارج شدن از اتاق به سعید اولتیماتوم داد که "حواسم بهت هست"
در با صدای بدی بسته شد و پسرک با دستمال چرکی خون روی زمین و پاک کرد و از جاش
بلند شد و نگاهی از سر دلسوزی بهم انداخت و گفت:
_ صبر کن برمی گردم!!
به نرمی پلک زدم و اون رفت ،حالت نگاه کردنش با همه ی آدمای اینجا فرق داشت سرم رو به
دیوار آهنی تکیه دادم
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اشکی نمی ریختم ،از حجم زیادِ درد به بی حسی رسیده بودم ولی از ترسِ حرف عطا تو دلم
ولوله ای ایجاد شده بود .من یه زنِ شوهر دار محسوب می شدم اگه بهم ت-ج-ا-وز می کردن
چی؟
اگه با این لکه ی ننگ از دنیا میرفتم چی؟
اوت وقت هم پیش خدا هم بابا شرمنده و سر افکنده می شدم زیر لب باصدایی لرزان گفتم:
_ خدایا نذار قبل از مرگم دست ناپاک بهم بخوره ،خدایا صدامو می شنوی؟ این فریاد بی صدای
من از همون گلویی در میاد که تو از رگ گردن بهش نزدیک تری عفتم رو حفظ کن تورو به
فاطمه ی زهرا قسم که نذار پر از ننگ چشمام رو به دنیا ببندم؛ من نمی خوام عطا به خواسته
ی شوم و پلیدش برسه...
توی دلم زار می زدم ولی صدام در نمیومد؛ بغضی که گلوم رو سفت کرده بود نه گریه می شد
نه دست ازسرم برمی داشت...
در آهنی باز شد و همون پسرک ازش اومد تو...
این بار یه سینی بزرگ دستش بود ،کنار پام زانو زد و با دستمالی که همراهش بود و مقداری
آب خون صورتم رو تمیز کرد وطوری که با خودش حرف می زد گفت:
_ خدا لعنتشون کنه ،المروت ها چه جوری هم زدن این دختر بیچاره چه گناهی کرده...
به چشمای نیمه باز من نگاه کرد وگفت:
_ سوختگی پاهات کار کریم خله اس ،عفونت کرده حس می کنی؟
با اشاره ی سر گفتم:
_ نه...
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سری از روی تأسف تکون داد و دوباره پرسید:
_ لبت حس داره؟
باز هم با سر جواب منفی دادم ،پسرک که اسمش سعید بود از سوپ آبکی توی کاسه مقداری
توی دهنم ریخت ،و آروم آروم بهم غذا می داد ،باچشم هام ازش تشکر کردم؛ خیلی بهتر از اون
مردک غول بیابونی بود...
وقتی که کارش تموم شد سینی رو هول داد یه گوشه و کمی این ور اون ور و نگاه کرد و پچ پچ
وار گفت:
_ تو واقعاَ زن سروان پاکزادی؟؟
خودم هم از لقب سروان کنار اسم اهورا تعجب می کردم ولی با این حال چشم هامو به معنی
آره بستم!!
_ من سعیدم؛ قول می دم کمکت کنم!!
نمی تونستم اعتماد کنم ،این جماعت هیچ کدوم بویی از احساس نبرده بودن و خوی دیکتاتوری
داشتن ولی بااین حال گفتم:
به سختی با صدایی گرفته وضعیف گفتم:
_ تورو خدا ...نذار ...دس..دستِ..عطا...
دستاشو آورد باال و درحالی که به در نگاه می کرد گفت:
_ خیالت راحت اتفاقی نمی افته...
چشمام رو با درد جمع کردم ،صدای عطا باز شده بود سوهان روحم:
_ هووووی چه غلطی می کنی دوساعته؟ گمشو بیرون دیگه!!!
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سعید سریع سینی رو زد زیر ب-غ-لش وگفت:
_ چــــ ...چــــ ...چــــشم آقا..
تو دلم پوزخندی زدم سعید خودش مثل سگ از دیدن عطا قالب تهی کرد چطور می تونست
منو نجات بده؟
خسرو پشت سر عطا با ویلچرش وارد شد چرخی زد و پشت به من ایستاد
_ حتماَ تا اآلن فیلمت رو دیدن!آخ که چه حالی دارن؛ مخصوصا اون اهورای بی همه چیز ح-ر-
و-م-ز-اده ...دستم بهش برسه ذره ذره وجودش رو به آتیش می کشم...
مشتی به کف دستش کوبید و باصدایی خشن گفت:
_ پس فطرت آشغال سر من کاله میذاره؟ می دونم چیکارش کنم...
با آوردن اسم اهورا و مهیاد ضربان قلبم باال گرفت ،اولین چیزی که از صورت اهورا برام تداعی
شد ،چشمای قهوه ای رنگش بود و مهیاد لبخند مهربونش
دلم برای داداشم تنگ شده بود ،بعد از بابا تکیه گاه امن من ،مهیاد بود...
یاد آوری مهیاد باعث شد بیش از پیش به بغض گلوم اضافه بشه
در مورد اهورا هم...
نمی تونستم چیزی بگم وقتی بهش فکر می کردم ،حس های مختلفی گریبان گیرم می شد و
حالم رو بد می کرد ،بیشتر از همه چیز ازش دل چرکین و ناراحت بودم...
خیلی وقت بود از شدت اون نفرتی که داشتم کم شده بود رنگ باخته بود!!!
جمله ی خسرو باعث شد رشته ی افکارم پاره بشه و به آلونک آهنی برگردم...
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_ داداشِ(بوووووق هر فحشی دوست داشتین بذارید)باعث شد من پاهام و از دست بدم و یکجا
نشین بشم که علیل بشششممم
فریاد خشم آلود خسرو اتاقک رو لرزاند:
_ اما حاال که جگر گوشه اشون زیر دندون منه ،خوب می دونم چه جوری تیکه تیکه اشو
بفرستم در خونش...
ویلچر رو به سمت من حرکت داد موهام و با یه دستش گرفت و با دست دیگرش مشت محکمی
به دهنم کوبید...
صدای خورد شدن فکم رو به خوبی حس کردم و طاقت دردش رو نداشتم انقدر زیاد بود که دلم
و خالی کرد و باز از هوش رفتم...
***
نگاه هر سه مردی که توی اتاق بود ،امواج صدای نقش بسته در مانیتور را دنبال می کرد فاصله
ی اندکی تا مقصدشان داشتند ،احسان نگاه غم زده اش را از مانیتور گرفته و به زمین دوخت ،از
وقتی که سعید دستگاه شنود را به مانتوی مهزاد نصب کرده بود ،منتظر بودند که صدای نفس
هایش را بشنوند ،مهیاد بهم ریخته با چشمانی سرخ دستی در موهای لختش کشید وگفت:
_ عمو نکنه اتفاقی افتاده؟ مامان داره سکته می کنه مهزاد رو از من میخواد...
عموسعید که خودش هم خسته و دلمرده شده بود گفت:
_ توکلت به خدا باشه ،پیداش می کنم هر طور که شده...
در به شدت باز شد و اهورا با سرو وضعی بهم ریخته و چشمانی غبار گرفته وارد شد!!!
احسان هول زده به سمت اهورا برگشت وگفت:
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_ چی شده؟؟
اهورا که هنوز هم دلش با احسان صاف نشده بود ،بی توجه به سمت مهیاد رفت و باصدایی که
خش دار و گرفته به نظر می رسید گفت:
_ این از طرف خسرو به دستم رسیده...
مشت عرق کرده اش را به سمت مهیاد باز کرد و فلش نقره ای رنگی کف دستش بود...
نفس نفس زدن های پی در پی مانع از ادامه ی حرفش شد!!
مهیاد فلش را از اهورا گرفت وبه دستگاه پخش نصب کرد!!!
احسان با حرص از داخل لپش را می جوید نگاه خونبارش صفحه ی سیاه تلوزیون را می کاوید!
مهیاد و عمو هم از دلهره نتوانستند بایستند ،هر دو همزمان روی مبل چرم مشکی فرود آمدند
اما اهورا...
باز رو آروده بود به سیگارهایی که همدم لبش شده بود و در دلش آشوبی برپا بود ،یه حس تلخ
و مبهم آزارش می داد گویی که منتظر حادثه ی شومی بود ودلش گواه بد می داد
چشمای قهوه ای رنگش در هاله ای از قرمزی می درخشید انگار که الیه ای از جنس نمناک
اشک آنها را پوشانده و براق نشان می دهد...
نفس هایش تند مقطع شده بود؛ دو دقیقه ای که تا شروع فیلم مانده بود به اندازه ی یک عمر
سپری شد و بعد صدای خسرو و تصویر مهزاد نیمه جان ،طنین انداز اتاق شد
"" _ ما قرار بود معامله کنیم ولی زدی زیر قولت جناب رادمان ،توی آشغال منو دور زدی پس
معامله ای در کار نیست"" ...
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مردی نقاب زده جسمی را روی پای مهزاد گذاشت و خسرو با سنگدلی تمام فیلم گرفته بود
صدای فریاد مهزاد قلب اهورای مات مانده را تکان داد...
سد گلویش شکست و به هق هق افتاد ،همگی با تعجب به اهورای سخت و خشن نگاه می
کردند برای لحظه ای هرسه مهزاد را فراموش کردند و اهورا بلند نام مهزاد را فریاد می کشید و
با
ناله ی مهزاد قلبش را صد تکه کرد دست مشت شده اش را شیشه ی میز فرود آورد و که شیشه
به هزاران تکه تبدیل شد و با فریاد گفت:
_ می کشمت عوضی...
از صدای فریاد گلویش خش برداشت ...بی توجه به رد های خون روی دستش ،خیز گرفت
سمت در انگار که آتش به بال و پرش کشیدند وقتی صدای درد آلود عزیزکرده ی قلبش را
شنیده بود بدنش تکانی خورد و افتاد روی مبل ،از بچگی چنین بود از شدت ترس و اضطراب
بدنش رعشه می گرفت و می لرزید ،مهیاد سریع فیلم را قطع کرد ،خودش نیز حالی بهتر از
اهورا نداشت..لیوان آبی پر کرد و به دستش داد...
این فیلم ،برای از پا انداختن اهورای زخم خورده ی این روز ها کافی که هیچ؛ زیاد هم بود...
احسان نم چشمانش را گرفت و با طعنه و زبانی تلخ گفت:
_ نوشدارو بعد از مرگ سهراب آقا اهورا؟ چرا این همه بی تابی؟
نگو عاشقی که باور نمی کنم؛ تو...
نگاهی تحقیر آمیز به اهورا انداخت و ادامه داد:
_ لیاقت مهزاد رو نداشتی؛ تو باعث شدی اون شب مهزاد از خونه بیرون بزنه و اسیر بشه...
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کم کم صدای احسان رنگ خشم می گرفت و جمالتش را بلند تر بر سر اهورا ی درمانده می
کوبید؛ عمو نیز از سر عصبانیت داد کشید:
_ احسان تمومش کن!
احسان خاموش شد و خواست اتاق بیرون برود که صدای عمو مانع شد
_ تو دیگه نمک به زخمش نپاش ،نمیبینی حال و روزش رو؟
احسان دوسه قدمی که رفته بود را برگشت وگفت:
_ چی میگی بابا؟ از وقتی مهزاد ازدواج کرده یه چشمش اشکه یه چشمش خون ،یه روز خوش
ندیده.اون حتی جرئت نداشت با من که پسر عموشم گرم بگیره و صحبت کنه ،چون این آقااااا،
زهره چشم بدی ازش گرفته بود حاال داری طرفداریش رو می کنی؟؟؟
عمو با توجه به حال داغون و گرفته ی اهورا چشمانش را بست و با صدای نسبتاَ بلندی گفت:
_ احسان برو بیرون تا ازاین خراب ترش نکردی!!
آخ که چقدر حقیقت تلخ است ،اهورا قبل از این که احسان از اتاق بیرون رود با صدایی نادم
گفت:
_ تموم حرفات حقیقته...
نگاه عمیقی به رو به رو انداخت وادامه را با بغضی در گلو گفت:
_ اما تلخیش مثل ش-ر-اب می مونه ،این قدر وجدانت آروم می گیره که م-س-ت میشی،
درسته که بعدش که سر درد و یه حال خراب از شنیدنش می مونه ،اما ته تهش آرامشه...
احسان نگاهی از سر استیصال به اهورای غم زده انداخت و پا تند کرد برای بیرون رفتن!!
در که بسته شد ،اهورا رو به مهیاد گفت:
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_ امانت دار خوبی نبودم ،داداش روم سیاهه!!
این اهورا بود؟
همان مرد مغرور و سرد؟؟
چطور به یکباره این چنین مظلوم و بی پناه مانده بود؟
چه کسی می دانست در اهورای درمانده ی این روزها هزاران درد نهان گریه می کند؟
باورش برای مهیاد نزدیک تر از برادر هم سخت بود ،چند ضربه به شانه های فرو افتاده ی اهورا
زد وگفت:
_ پیدا می شه من دلم روشنه!
سیگاری را که میان انگشتانش هنوز دود می کرد به لب نزدیک کرد و پک آخر را محکم تر زد...
میان دود غلیظی که ازبینی اش خارج میشد تصویر مهزاد جلوی چشمانش نقش بست و بعد از
لحظه ای ازبین رفت!!
عمو نزدیکش شد سیگار را ازمیان انگشتانش برداشت و گفت:
_ بس کن دیگه ،همش این لعنتی گوشه لبته...
مهیاد :راست میگه دیگه اهورا ،ضرر داره میخوای خودکشی کنی یه راه دیگه رو انتخاب کن
_ سیگار انقدر هم که تو میگی بد نیست ،درسته که ضرر داره اما خوبیش اینه که در جواب پک
هایی که میزنی نمی گه "درست میشه" ،نمی گه "چه میدونم واال"فقط پا به پات می سوزه!!
مهیاد نگاه غمگینی به او انداخت ،درد دلش را فقط مهیاد بود که برادرانه درک می کرد ،می
دانست چه حجم سنگینی از این باراندوه را به دوش می کشد...
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کاش می شد سفر کنیم به روستایی دور افتاده در غرب ،بپرسیم از اهالی آن دیارغربت که
گذشتگان ،پیش از کشف توتون چه می کردند با اندوه هایشان؟
تصویر پیکر نیمه جان ،عزیز کرده ی قلبش جلوی چشمش مارش نظامی می رفت...
تمام روز های خوبی که با لمس حضور مهزاد گذرانده بود یکی پس از دیگری در ذهنش رفت و
آمد راه انداخته بودند
به سرعت از جا برخواست و به سمت در رفت ،عمو به طرفش آمده و گفت:
_ کجا می ری اهورا؟
خشم اش را نتوانست کنترل کند ،غرید وگفت:
_ تا کی بشینیم دست رو دست بذاریم؟ سرهنگ من دارم دیوونه میشم بیشتر از دوازده روزه
که خبری ازش نیست...
عمو مچ دستش را محکم گرفت وگفت:
_ نمی ذارم غفلت کنی ،مهره ی اصلی این بازی تویی اهورا ،میدونی اگه پات توی این بازی
بلغزه و راه رو اشتباه بری چه بالیی سرت میاد؟
ولی مگر در گوشش فرو می رفت این جوانک مغرورِخیره سر زیادی از زیر تربیت در رفته!!
دستش را از میان پنجه ی قوی عمو جدا کرد و شتاب زده بیرون زد ...ته دلش نگرانی خاصی
داشت و هیچ کس درکش نمی کرد ،نکند بالیی...
به سرعت قدم هایش افزود و امشب دلش می رفت اگر جوجو می رفت و خدا نکند خط بردارد
این بکر دوست داشتنی...
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چیزی مثل خوره گریبانش را گرفته بود و نفس تنگ میکرد از این گلوی پربغض ،جوجوی بی
پناهش میان جمعی کفتار صفت که بی رحم فقط چپاول می کنند؛ اسیر بود..
****
زیر شکنجه های روحی و جسمی ،جونم به آخر رسیده بود و مرگم حتمی ،دیگه حتی به هیچ
کسی امید نداشتم ،نزدیک به هفده روز بود که اینجا بودم...
غیراز کتک خوردن هایی که کار هر روزه ام شده بود ،حرف های خسرو بود که تن و بدنم رو می
لرزوند!!
زیر چشمم ترکیده بود و بخاطر شکستگی فکم ،نمی تونستم درست حرف بزنم ،یه تیکه گوشت
بی جون بودم که آخرین نفس هاشو میکشید...
زیر چشمی نگاهی به خسرو کردم ،مثل قبل با هر بار اومدنش به اتاق دیگه ازش نمی ترسیدم!
خسرو :همین که گفتم ،جناب سرگرد شرط من برای آزاد کردن خواهرت و اون اهورای ح-ر-و-
م-زاده ،این که در کمال امنیت از ایران خارج بشم ،پام که برسه اون ور جاشون رو بهت میگم!
در غیر این صورت برو برای جفتشون قبر بخر!!
خنده ی هیستریک و بلندی کرد ،گوشام انقدر تیز شده بود که حتی خرگوش هم جلوش کم
می آورد ...یعنی اهورا هم اآلن اینجاست؟
تند تند نفس می کشیدم و هوا رو می بلعیدم ،جون به همه ی وجودم تزریق شده بود...
در مقایسه با چند دقیقه ی قبل خیلی حالم عوض شد...
دوباره صدای خسرو توی فضا پیچید که می گفت:
_ بهم خبر دادن ،فکش شکسته نمی تونه حرف بزنه!!!
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نمیدونم اون ور خط چی شد که خسرو به طرفم اومد و گوشی رو در گوشم گرفت...
صدای مهربون و شکست خورده ی مهیاد تو گوشم پیچید که با ناله ازم می خواست دووم بیارم
تا خودش رو بهم برسونه
_ مهزاااد ،عزیزم ...خواهش می کنم طاقت بیار قسم میخورم نجاتتون میدم..قول میدم...
تمام توانم رو جمع کردم و فکم رو حرکت دادم ،درد امونم رو بریده بود و فقط صدایی
شبیه"ممممم"از دهنم خارج شد و خسرو گوشی رو کشیدکنار...
خسرو :شنیدی که داره جون میده ،روی شرطم خوب فکر کن جناب ،روز خوش!!
قطره ی اشکی از گوشه چشم باد کرده ام ریخت.!..
خسرو از اتاق بیرون رفت و من باز تنها شدم ،نگاه خیسم گره خورد به نور آبی رنگی که از سقف
توری به داخل می زد ...صدای راه رفتن آدمای خسرو ،از روی سقف می اومد!!
قفسه ی سینه ام به شدت درد می کرد و نفس کشیدن و برام مشکل کرده بود...
امروز نه خبری از غذا بود نه سعید ،رفت و آمد ها به اتاقک زیاد شده بود و قدم های کسایی که
از طبقه ی باال روی سقف راه می رفتند انقدر محکم بود که کل آلونک آهنی که من توش بودم
می لرزید!
با بی چارگی خودم روباال کشیدم و زیرلب دعا می خوندم...
پلکام روی هم افتاده بود و توی حسی خأل به سر میبردم که صدای فریاد های آشنایی منو به
خودم آورد ،با همه ی رگ و پی تنم گوش شدم که باز ناله های درد مند مرد و بشنوم ...قلبم به
سرعت کوبیدن گرفته بود و میخواست سینه ام رو بشکافه ،چشمای نیمه بازم ،اشکی شده بود و
بغض راه گلوم رو بسته بود...
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صدا متعلق به اهورا بود که از توی اتاق هم جوار من میومد!
مطمئن بودم اون هم مثل من اآلن زیر شکنجه های بی رحم خسرو و دارو دسته اش داره زجر
می کشه ،قلبم به درد اومد ،بااینکه مسبب تمام بالهایی که سرم اومد ،اهورا رو میدونستم و
ازش دل چرکین بودم اما نمی تونستم تو این وضعیت تحملش کنم...
صدای قفل وبند های آهنی و قیژ در کابوس شوم لحظه هام شده بود
دو نفر به سمتم اومدن و پیکر بی جون و حس منو بلند کردن و بیرون بردن ،این مدت فقط
برای دستشویی رفتن بیرون می اومدم!
همراه اون دو نفر کشیده می شدم یک آن سرمو بلند کردم نگاه اشکی ام گره خورد به مرد
شکست خورده ای که از دو دست آویزون بود با پاهایی کبود و روحی آزرده و به سالخ کشیده،
لبام لرزید و اسمشو صدا زدم اما هیچ صدایی از گلوم خارج نشد با چشمای بی فروغ ام از پشت
هاله ای اشک می دیدمش ،سنگینی نگاه رنج کشیدم باعث شد سرشو باال بگیره!
بهت و ناباوری جاشو به سکوتی خفقان آور داد ،برای لحظه ای همه در خاموشی محض فرو
رفتند فقط چشم های من بود که اهورا رو می دید و حس میکرد
مثل ماهیِ بیرون از آب ،لب های کبودش و باز و بسته کرد اما دریغ از کلمه ای برای گفتن..
ناچار دهانش رو بست و قطره اشکی از چشماش فرو افتاد
قطره ای که سیخ داغ شد روی تنم ،نفس در سینه خشکش زد،
اهورایی که من میشناختم این نبود ،مرد مغرور و سردی که همیشه تو اوج بود و دست نیافتنی،
حاال و یکباره با اصابت درد های روزگار این همه درمانده شده؟
این همه پیر و شکسته؟
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جلوی چشم های غمگین من به پاهای اهورا سیمی وصل کردن ،متعجب به مردی نگاه می
کردم ،فهمیدم قصدش چیه.خواستم داد بزنم ولی درد فکم مانع شد
بدنم لمس بود و هیچ کدوم از اعضا حرکتی نمی کردن از ته گلوم صدا هایی نامفهوم خارج شد
و جلوی چشم های وحشت زده ی من به بدنش برق وصل کردن چشم هامو بستم که این لحظه
هارو نبینم از جون دادن هم سخت تر بود ،دو دقیقه اندازه ی دو قرن برای من با روحی مریض
و زخم خورده گذشت
مردمک چشماش برگشته بود و چشماش سفید شده بود ...تن سیاه شده ش تکون میخورد...
چیزی شبیه هق هق از سینه ی درد ناکم بیرون اومد ،صدای خسرو سوهان روح خسته ام بود
_ هنوز هم نمی خوای حرف بزنی نه؟
اهورا نخواست یا شاید هم نتونست جوابی بده
توی کوچه پس کوچه های این درد ته نشین شده دو تایی گم شده بودیم و امیدی به روز
روشن نداشتیم...
دو مردی که از هر دو طرف من رو محاصره کرده بودن به سمتی کشیدن ولی نگاه من خیره ی
اهورا بود و از او جدا نمی شد!!
تا اینکه بردنم به جایی شبیه کانال تنگ و باریک آب که شاید عرضش به دو مترهم نمی رسید...
اینجا هم مثل آلونک قبلی سقفش از فلس های توری محکم بود و دیوار های آهنی داشت...
دست هامو از دو طرف به دیوار آهنی قفل و زنجیر کردن ،توی بی حسی فرو رفته بودم و توان
مقاومت نداشتم ،گردنم به سمت چپ خم شده بود ،بعد از بستن دست های من ،عطا به همراه
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یک نفر دیگه و البته خسرو؛ اهورا رو آوردن ...هنوز هم می لرزید و فکر کردم چقدر مرد پیش
روم از غریبه ای هم غریب تره ،یه غریب آشنا که ازش دلگیر بودم!
اهورا هم مثل من ،به دیوار رو به رو زنجیر شد..
زخم عمیقی که توی چشمام بود و اشک هام همه دنیا رو به خون می کشید...
یک دنیا ناراحتی ،غم و غصه و درد ،حرف لب های خاموشم بود
نگاهم توی چشم های تیره ی اهورا افتاد ،از صورت جذابش جز الشه ای زخمی چیزی نمونده
بود دهانم بسته و این چشم هام بود
که درد و گالیه ها رو بیرون می ریخت و جوابش قطره اشکی بود که از پلک شکسته ی اهورا
پائین چکید...
در بسته شد...
تنها شدیم ،کاش می تونستم حرف بزنم و شکایت کنم
از ترس هایی که به دل و جانم ریخته شده بود از شکنجه های طاقت فرسا و جان کاه
از تنهائیم
از تنهائیم
از تنهائیم...
سرمو انداختم پائین و نفس حبس شدم و دردناک بیرون دادم ،آخ که لعنت به این حس مبهم
که مدام با منه،
یه حسی تلخ و دلتنگ
حس جون دادن تو خلوت
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حس تنهایی و رخوت
حس سایه ی وحشت
که روی زندگیم افتاده بود وسنگینیش شونه هامو خورد کرده بود
صدا های مختلفی میومد و بد تر از همه قدم هایی که به غیر از دیوار های حلبی به تنم لرزه می
انداخت ،با تموم وجود خواستم که چیزی نشنوم توی این دقیقه های آخر زندگی کر بشم و
واقعا هم دیگه چیزی نفهمیدم...
توی سکوتی مطلق و مرگ آسا فرو رفتم و بعد از چند لحظه با صدایی که قلبم شنید ،هوشیار
شدم از حالتی مثل اغما بیرون اومدم
اهورا صدام زده بود و لحن غم انگیزش خنجر می کشید رو قلبم..
_ مهـــ..زاد
گوش سر کر شده بود و این لحن و آهنگ رو فقط گوش قلب بود که می شنید ،هیچ حرکتی
نکردم دوباره گفت:
_ نگاهم کن..
لب گزیدم ،خدایا این هم شکنجه اس؟؟
تحمل این یکی برام از بقیه درد آور تر...
صدام نزن لعنتی من به درد تو دچارم منو بد تر از اینی که هستم نکن...
هنوز عادت نکردم به این درد های هر روز...
اهورا با سختی و فکی بهم چسبیده سعی داشت چیزی بگه که جریان آب از سقف مانع شد،
مردمک چشم هامو حرکت دادم و باالی سرم و نگاه کردم ،فلکه ی آب باز شده بود و اتاق تنگی
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که ما توش بودیم به شدت در حال پر شدن بود ،نگاهم با چشمان ترسیده ی اهورا یکی شد،
دست های بسته امون مانع از این بود که بتونیم راهی برای فرار ازاین منجالب پیدا کنیم ،آب با
سرعت پائین می ریخت و تا زانوهام خیس شده بود اهورا زود تر از من دست به کار شد و با
ضربه هایی که میزد تقال می کرد تا از شر زنجیر و بند دستش خالص بشه اما من که می
دونستم بی فایده اس هیچ کاری نمی کردم فقط خیره شده بودم به آب ،که سایه ی وحشتی
بود ،روی جوونی من و پایان می داد به این زندگی سیاه شده...
حجم آب توی آلونک فلزی بیشتر و بیشتر می شد و تا روی بدنم رسیده بود اهورا هنوز هم
سخت با زنجیر در جدل بود
هیچ وقت فکر نمی کردم انقدر دردناک از این دنیا برم...
انقدر زود پیش بابام پرواز کنم و توی آ-غ-وش مرگ آروم بگیرم..
من خیلی وقت بود که ازاین دنیا بریده بودم و مگر زندگی کردن بهونه نمی خواست؟
من که بهونه ای نداشتم فقط از این می ترسیدم که با مرگم باز داغ بذارم روی دل صد تکه ی
مامانم...
آب به گردنم رسیده بود که اهورا موفق شد یکی از دست هاشو باز کنه اون قدش از من بلند تر
بود و آب روی شکمش رسیده بود...
حرکت وحشیانه ی آب باعث می شد چند قلوپی توی دهنم بره و از بی حسی فکم ناخودآگاه
قورتش میدادم...
نفس هام به آخر و زندگی توی این دنیا به ته خط رسیده بود ...چشم هام بسته شد
کم کم سرم زیر آب فرو میرفت
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تنها چیزی که دیدم اهورا بود که با دست های آزاد به طرفم اومد
“پائیز هنوز از راه نرسیده
داره اون خصلت بدشو نشون میده
داریم کم کم نزدیک می شیم به منفور ترین فصل سال
از این فصل وحشی چیزی جز درد برام باقی نمونده
دلتنگی ...بغض ...شب گریه ها و بالش خیس ...دوری و جدایی
ارمغانی از پائیز است
هوای دونفره ی عشاق برام هوای مرگه...
و من چقدر متنفرم از این فصل گستاخِ بی رحم...
پائیزتون بی غم
دلتنگی”
)عاطفه.تی(
**
حجم آب زیاد می شد و قدرت هر کاری از بدن ناتوان و رنج کشیده ی اهورا سلب می کرد...
نمیتوانست زنجیر دستان مهزاد را باز کند و اورا از زیر آب بیرون بکشد ،جسم بی جان مهزاد هر
لحظه بیشتر در آب فرو میرفت ،سینه ی درد ناکش را پر از اکسیژن کرد و پائین رفت...
صورت مهتابی مهزاد ،از همیشه سفید تر شده بود و بی حرکت زیرآب افتاده بود...
دست هایش را از بین زنجیر گرفت و کشید بخاطر خیس شدن بند ،دست های مهزاد لیز خورد
و بیرون افتاد ...پاهای سست و خشک شده اش را حرکت داد و ایستاد بخاطر شوکی که بابرق به
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بدنش داده بودند ،تعادل کافی نداشت ...اشک بی پناهی روی صورتش النه کرده بود و ترس از
دست دادنش چنگ می زد به روح خسته اش
مهزاد را روی دست گرفت و به خود آویخت آب تا روی گردن رسیده بود و گویی جان به لب
رسیده بود!!
دست های لرزانش را روی نبض مهزاد گذاشت و فهمید نبض احساسش مرده است...
باصدایی ضعیف ضجه زد:
_ طاقت بیار عزیزکم ...منو کنار این ب-غ-ل رها نکن!
و اهورا بود که به آمدن مهیاد ،امید داشت و خدا کند حس گر های ردیاب داخل آب از بین
نرفته باشد!!
صدای شر شر آب سمفونی مرگ آور تدریجی بود و گاهی اهورا هم به پائین کشیده می شد
وسرش زیر آب می رفت اما پیکر بی روح عزیز کرده ی قلبش را محکم ب-غ-ل زده بود و گویی
که جدایی نا ممکن بود!!
تن سست و بی طاقت اهورا در میان سیل برق آسای آب سرد غوطه ور بود هر لحظه وممکن
بود فرو بریزد و تنها دستش محکم میله ی آهنی را در بر گرفته بود...
صدای فریاد های مهیاد ،گوشش را خراش داد و با آن همه درد ،لبخندی روی لب های
خشکیده اش نشست ،همزمان با قطع جریان آب لگد محکمی به در آلونک کوبیده شد...
جسم سرد مهزاد به مرز مرگ رسیده بود و اهورا مانند مترسکی پوشالی در میان
این طوفان سهمگین در مانده بود...
صدای فریاد های احسان و مهیاد ،جانی بود که به بدن نااستوار اما محکمش تزریق می شد!
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بعد از چند ضربه در باز شد و حجم خفقان آور آب یکباره خالی شد ،احسان و همچنین چند تن
از نیرو هایی که همراهشان بودند ،شتاب زده خودرا به اهورای تن مرده رساندند و مهزاد را از او
جدا کردن ،چشمان غم گرفته اش ،اشک شد ،خون شد ،آب شد و چکید روی گونه ی
استخوانی مردانه اش ،لباش لرزید و اسمش را صدا زد..
مهزاد را به بیمارستان متنقل کردن و پنداری تکه ای از جسم وجان اهورا جدا شد و همراه او
رفت!
مهیاد فریاد زنان گفت:
_ احسان ،پتو رو بنداز روی اهورا...
حرفش تمام نشده بود که اهورا ،نقش زمین شد!
توانی برای ایستادن نداشت..
جانی در جسم لرزانش نبود
زنده ماندنش فقط به نبض کندی وصل بود...
به صدای نخراشیده و سوهان روح آژیر آنبوالنس که هر لحظه دور تر می شد گوش سپرد ،بغض
مهیاد ،بغض ماند ،با بازویی تیر خورده و زخمی رفتن ماشین و چراغ های چند رنگش را می
نگریست ...فقط خدا می دانست چه آشوبی در دلش بر پاست که اگر مهزاد میرفت ،جانش می
رفت و احسان بود که با حسی تلخ در تمام رگ و پی تنش به کمک او شتافت...
****
صدای ضجه زدن های بلند و بی طاقت مادرش ،دلش را خون می کرد اما مگر این بغض بی
رحم تمام شدنی بود؟
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راهروی بیمارستان بوی مرگ می داد و چه تلخ بود این لحظه های غم انگیز جدایی!!
دست های چروکیده ی مادر را دردست گرفت و فشرد:
_ حاج خانم امیدت به خدا باشه ،انقدر بی تابی نکن!!
جوابش فقط صدای گریه بود ،زن عمو مریم تکیه زده به دیوار های سرد بیمارستان و با یک
دست کتاب دعای کوچکش را نگه داشته بود و با دست دیگر ،اشک های روانش را پاک می
کرد..
چند ساعتی بود که مهزاد را به اتاق عمل برده بودند و به گفته ی دکتر ،بخاطر شکستگی قفسه
ی سینه خارج کردن آب از ریه کار دشواری بود و بهمین علت به عمل انجامید!!
کنار احسان با چشمانی یخ زده ایستاد و پچ پچ وار گفت:
_ اهورا چطوره؟
_ تغییری نکرده ،بی هوشِ ،دستت چطوره مهیاد؟
نگاهی به بازوی باند پیچی شده اش انداخت و زمزمه کرد:
_ خوبه!
چقدر درد داشت در دل سنگین شده اش ،وقتی خواهر عزیز تر از جانش در یک قدمی پرتگاه
مرگ بود.
بغضی خوره وار قصد جانش را کرده بود ،دست برد دکمه ی اول پیراهنش را باز کرد ولی فایده
ای نداشت هوا ،هوای مرگ بود...
تحمل نکرد با قدم هایی ناموزون از آن راهروی تنگ و باریک بیرون زد و خودش را روی نیمکت
خیس خورده از باران پرت کرد...
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دستی میان موهای پرپشت مشکی رنگش فرو برد و نفس عمیقی کشید!
به خودش اعتراف می کرد که دیگر کم آورده و نیست ،مهیاد مرد روز های سخت بود ،محکم
می ایستاد حتی در تالطم های امواج سهمگین زندگی...
اما روح خسته اش ،شکسته و نابود شده بود...
حس حضور احسان باعث شد سرش را بلند کند برای اولین بار حس بی سرپناهی می کرد...
سرطانی که گلویش را زهر کرده بود شکست خورد و از چشمانش بیرون ریخت!
به آ-غ-وش پهناور پسرعموی عزیز تر از برادرش پناه برد؛ احسان بود و محرم اسرار...
احسان بود و سنگ صبور روز های بی کسی و بی پناهی...
احسان بود و برادرانه های بی پایانش که بی منت خرج می شد...
مهیاد :اگه اتفاقی بیفته جواب مامان رو چی بدم؟ کم آوردم احسان ،دیگه طاقت ندارم
چه سنگین جمالتش را بیان کرد و گفتنش هم سخت بود حتی از تصور این که بالیی سر ناز
دردانه ش بیاید احساس تنگی نفس کرد!
احسان :سعی کن زن عمو رو با مامان بفرستی خونه ،حالش زیاد مساعد نیست می ترسم اینجا
بمونه بد تر بشه..
دو مرد از جا بلند شدند و با شانه هایی افتاده و خمیده به سمت راهروی اتاق عمل حرکت
کردند همزمان با آنها دکتر از اتاق بیرون آمد
سرعت قدم هایشان بی اراده بیشتر شد مهیاد بی آنکه رد خیسی اشک هایش را پاک کند گفت:
_ چی شد دکتر ،حال خواهرم چطوره؟
دکتر که مردی میانسال و جا افتاده ای بود گفت :آروم باش پسرم ،خودت که حالت بد تره!
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مهیاد با بی رمقی گفت:
_ من به درک ،حالش چطوره؟
_ تشریف بیارید اتاقم ،صحبت می کنیم
خونسردی بیش از حد دکتر باعث شد احسان اختیار از کف بدهد و با اعصابی ضعیف داد زد:
_ د المصب یه کلمه بگو خوبه یا نه چرا انقدر لفتش میدی؟ نمی بینی حال مادرش رو!؟
مهیاد دستش را گرفت وگفت:
_ آروم باش احسان ،رعایت کن!!
_ چرا جوش میاری جوون؟ به لطف خدا و تالش من و همکارام حالش خوبه و بهتر هم میشه!!
نفس هایی که در سینه حبس شده بود بیرون ریخت...
دکتر بی توجه به حالت هر چهار نفر ،رو به مهیاد گفت:
_ شما همراه من بیاید ،باید صحبت کنیم!
مهیاد همراه دکتر رفت و احسان گفت:
_ زن عمو شما با مامان تشریف ببرید خونه یکم استراحت کنید ،یک ساعت دیگه برگردید
_ نه مادر ،من دلم رضا نیست به رفتن...
مریم با مهربونی ذاتی مخصوص به خودش گفت:
_ سیمین جان ،دیدی که دکتر گفت حالش شکر خدا خوبه ،بریم خونه یه حمام بگیر تا آرومت
کنه باز بر می گردیم!
سیمین که خود ،رمقی برای ماندن نداشت سریع تسلیم شد و همراه مریم به خانه رفت!
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مهیاد کنار دکتر قدم بر می داشت و منتظر بود لب های دکتر برای گفتن وضعیت مهزاد باز
شود ،به اتاقی که مخصوص کادر پزشکی بود رفتند باآلخره بعد از دقایقی جان گیر دکتر انگشت
های دستش را بهم گره زد و گفت:
_ ببینید جناب سرگرد ،من حال شما و خانوادتون رو درک میکنم ،ولی اهل حاشیه رفتن و
مقدمه چینی نیستم عادت به دروغ گفتن هم ندارم صدماتی که به بدن خواهر شما وارد شده
خیلی جدی هستند در اثر ضرب و شتم هایی که شده ،جناق سینه و دو تا از دنده های پائین
شکسته و دیسک کمر به شدت آسیب دیده اما به نخاع هیچ ضربه ای وارد نشده در این مواقع
ممکن هست که طحال هم آسیب ببینه که خب در مورد خواهر شما خداروشکر هیچ کدوم از
اعضای حیاتی داخلی صدمه ای ندیده ،از مچ تا پنجه ی هر دو پا زخمی شده و عفونت کرده که
البته زیاد حاد نیست و باید کمی تحت مراقبت باشند
فک از یک ناحیه دچار شکستگی شده که با عمل جراحی مشکل رفع شد و فقط مجبور هست
تا چند مدتی از آتل استفاده کنن
دکتر مکثی کرد و به جلو خم شد ادامه داد:
_ همه ی این هایی که گفتم با تحت مراقبت بودن درست میشه حتی اگر وضع بیمار خیلی
حاد تر چیزی که هست باشه ،تنها چیزی که هست...
_ چی شده؟
_ هر آدمی وقتی که دچار شکستگی توی ناحیه ی سینه میشه ،نفس کشیدن براش مشکلِ،
خواهر شما درست بعد از این حادثه توی آب می افتند و آب زیادی وارد ریه شده و همونطور که
خدمتتون عرض کردم ما به سختی تونستیم آب رو از ریه خارج کنیم ،وضعیت تنفس هم تا
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حدی نرمال نگه داشتیم که با ترمیم شدن شکستگی نفس کشیدن هم به طبع راحت میشه،
خواهر شما وقتی که دچار خفگی شده هیچ حرکتی نکرده واین خوبه ،چون اگر دست و پا میزد
اکسیژن زیادی رو از دست میداد و به جای هوا ،آب تنفس می کرد...
عکس رادیولوژی از ریه و نوار قلب و کنترل میزان اکسیژن خون ،همگی انجام شده و جوابشون
خوب بوده...
مهیاد بی طاقت بین حرف دکتر پرید وگفت
_ آقای دکتر زنده می مونه؟؟؟
دکتر لبخند دلگرم کننده ای زد وگفت:
_ توکل به خدا ،ماهمه ی تالشمون رو می کنیم ،تشویش و نگرانی شما هم قابل درک ،عالئم
حیاتی رو نرمال نگه داشتیم ولی سطح هوشیاری خانم ،خیلی پائینه ...اگر هوشیاری ،تا حد
امکان باالنیاد ،ممکن که بیمار توی کما بره!!!
دستی روی شانه های افتاده ی مهیاد کشید وگفت:
_ بسپر به اون باالیی ،خودش همه چیز و درست میکنه!!
***
روز چهارم اهورا به هوش آمد ،به تشخیص دکتر ،در اثر فشار روحی و جسمی حاد ،سیستم
عصبی اش مختل شده و پاهایی که زیر شکنجه زخمی و کبود شده بودند پانسمان شده بود!
ماندن زیاد در آب سرد اورا به سرما خوردگی شدید و تب ولرز مبتال کرده بود...
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آسا و ماهور و همچنین پدرش لحظه ای چشم از اون نمیگرفتند و فقط اهورا بود که بی طاقت
سراغ مهزاد را می گرفت و بی جواب می ماند آن قدر ضعیف و رنجور شده بود که باز هم تحت
تأثیر قرص و آرامبخش ها به خواب می رفت...
***
روز و شب ها عذاب آور و پر تنش در پی هم می گذشت ولی حال مهزاد هیچ تغییری نکرده
بود ،اهورا کمی از آن حالت منگی و سستی درآمده بود و از پشت در اتاق مهزاد تکان نمی خورد
بار ها و بارها خواست اورا ببیند که با مخالفت دکتر مواجهه شده بود
سهمش از دیدن مهزاد ،فقط از پنجره ای کوچک پشت در اتاق بود...
نیمه شب بود و می دانست که شیفت پرستار ها چه ساعتی عوض می شود ،همان موقع سرم به
دست از اتاق خودش خارج شد ،آن شب مادر مهزاد به عنوان همراه بیمارستان مانده بود ولی
فعال هیچ خبری ازش نبود...
راهرو خلوت بود و همه ی بیماران روی تخت خود استراحت می کردند ،به اتاق مهزاد رفت و
آرام الی در را باز کرد ،ترس این که کسی اورا ببیند ،دهانش را خشک و بد طعم کرده بود ،قلب
بی قرارش با چه تندی برای دیدن و لمس کردن عروسک چشم آبیش به طپش افتاده بود...
وارد اتاق شد...
فضای سرد و بی روح بود دستگاه های بزرگ و عجیبی دور تا دور مهزاد را احاطه کرده بودند و
هرکدام صدای مخصوصی داشتند ،ازبین آنها دستگاه کنترل ضربان قلب را با آن خط های کج و
کوله ی سبز رنگ را تشخصی داد ،با پاهای خسته و لرزان به سمت تخت او رفت ،چشمان آبی
براقش بسته بود و سایه ی مژگان بی رنگش روی صورت کبودش افتاده بود...
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لوله ی اکسیژن توی دهانش خر خر می کرد و چه درد ناک بود دیدن آن زیبای فرنگی با آن
همه دخترانه ها و دلبرانه های خاص وبکر روی این تخت منفور و لعنتی ،به خود جرئت داد و
دستش را روی دست مهزاد سُر داد...
اشک دیدگانش را تار کرده بود و نگاهش روی تن و صورت مهزاد می لغزید از بغض رخنه کرده
به گلویش ،صداش هم می لرزید
_ عزیزم ،نمی خوای چشماتو باز کنی؟ نمی خوای عاشقتو ببینی؟ مهزادم من خیلی وقت پیش
چشم تو شکسته ام ...به انتهای بودنم رسیدم می فهمی؟ این مسکوت بودنت ،این که هر روز
اینجا میبینمت منو می کشه ،داره ذره ذره نابودم می کنه
مهزاد تورو به علی قسم چشماتو باز کن ،نذار دیدنش برام حسرت بشه ،دست رد به سینه ی پر
دردم نزن من تو این بازی شکست خوردم...
دستی روی گونه ی مهزاد کشید و ادامه داد:
_ بذار یکبار دیگه چشماتو ببینم ،اون وقت حاضرم اگه بخوای برای همیشه از زندگیت برم
راضی ام به مرگم!
لب های سرد و خشکیده اش رو روی دست مهزاد گذاشت و ب-و-سید قطره های بی امان از
چشمش چکید و روی دست مهزاد افتاد...
_ عشق تو درد لذت بخشی بود که توی وجودم ذره ذره ته نشین شد ،تا اآلن فکر می کردم
فقط دلمو بهت باختم ولی حاال می فهمم که چشمات دین م هم ازم گرفت...
مهزاد تورو به علی قسم چشماتو باز کن ،نذار دیدنش برام حسرت بشه ،دست رد به سینه ی پر
دردم نزن من تو این بازی شکست خوردم...
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دستی روی گونه ی مهزاد کشید و ادامه داد:
_ بذار یکبار دیگه چشماتو ببینم ،اون وقت حاضرم اگه بخوای برای همیشه از زندگیت برم
راضی ام به مرگم!
لب های سرد و خشکیده اش رو روی دست مهزاد گذاشت و ب-و-سید قطره های بی امان از
چشمش چکید و روی دست مهزاد افتاد...
_ عشق تو درد لذت بخشی بود که توی وجودم ذره ذره ته نشین شد ،تا اآلن فکر می کردم
فقط دلمو بهت باختم ولی حاال می فهمم که چشمات دین م هم ازم گرفت...
صدای هق هق بلند مردانه ای فضای سرد را غم انگیز کرده بود...
نگاه خون بارش را نثار خط هایی کرد که نشان از نفس کشیدن مهزاد بود ،قفسه ی سینه ی
مهزاد به آرامی باال و پائین می شد و خس خس می کرد زیر لب گفت:
_ الهی این نفس ها بی پایان باشه...
دستی روی پیشونی کبودش کشید و آنرا ب-و-سید در گوش مهزاد ،نجوا کرد:
_ بلند شو و بگو این خواب طوالنی بد ،نقطه ی پایان تو نیست...
پرستاران بخش گیج و متحیر به مردی نگاه می کردند که عشقش را به تمام مقدسات قسم می
داد تا چشمانش را باز کند ،نگاه همه و از جمله مادر مهزاد پراز اشک و ترحم بود!!
سوزناک بود ،دیدن گریه ی مرد
دردناک بود ،ریزش کوه غرور
با قدم هایی نااستورا و قدی خمیده ،ازبخش بیرون آمد و بی اهمیت به تمام کسانی که آنجا
حضور داشتند ،خودش را در اتاق منحوس حبس کرد...
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و بغض ها را به آسمان ابری و پر گریه سپرد ،خدا بخیر کند باران امشب را...
***
صداهای نامفهوم در سرم می پیچید ،گلوم می سوخت ،سرفه آرومی کردم و چشم های به هم
چسبیده ام را به سختی باز کردم ،زیر چشمی به جایی که بودم نگاه کردم ،همه جا سفید بود و
تصویر های گنگ کم کم واضح می شد ،سرم سنگین بود اما می فهمیدم لبخند رو لبهای هر
سه نفری بود که باالی سرم ایستاده بودند
دو پرستار زن و یک مرد کهنسال ،فکم رو حرکت دادم درد آرومی که کرد باعث شد لبهام بهم
دوخته بشه...
مرد نزدیکم شد و گفت:
_ پس باآلخره ،دختر ما از خواب خوشش دل کند...
هیچ حرکتی نمی تونستم انجام بدم ،همه ی بدنم کرخت و بی حس بود ،تنها مردمک چشمم
می چرخید ،یکی از پرستار ها درجه ی سرم و تنظیم کرد و گفت:
_ به دنیا خوش اومدی خانمی ،اون بیرون همه منتظر تو ان...
چشمام با درد روی هم افتاد ،کم کم اتفاقاتی که افتاده بود توی ذهنم روشن می شد...
تمام شکنجه هایی که تحمل کرده بودم جلوی چشمم نقش بست...
صدای دکتر رو شنیدم که گفت:
_ بسه هر چی خوابیدی دختر خوب ،اآلن کار های واجب تری داریم...
چشمام خودکار باز شد و نگاه بی رمقم به چشمای میشی رنگ دکتر یکی شد ،همونطور که به
من نگاه می کرد به پرستار گفت:
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_ خانم سلیمی ،آزمایشات نهایی رو انجام بدین و منتقلش کنید به بخش...
تقریبا چند ساعتی طول کشید تا همه ی آزمایش و عکس برداری ها گرفته شد ،با کمک پرستار
روی تخت دراز کشیدم با صدایی ضعیف که از ته حنجرم به گوش می رسید گفتم:
_ خانوادم ...کجان؟
لبخند مهربونی زد گفت:
_ با زور پشت در نگهشون داشتیم ،االن میان میریزن سرت ،درد نداری؟
کمی مرتبم کرد وگفتم:
_ نه ،میخوام..بشینم!!
تخت رو تنظیم کرد و رفت بیرون ،اتاق خالی رو از نظر گذروندم ،پنجره ی بزرگی داشت و باعث
شده بود آفتاب کم جونی به داخل بتابه...
در محکم باز شد ،سرمو چرخوندم سمت مامان و مهیاد که به سمتم می اومدن..
لبخند خشکی روی لب هام نشست و تا به خودم بیام سرم تو آ-غ-وش برادرانه مهیاد فرو رفت،
مامان دست های سردشو روی دست هام گذاشت و قطره های اشکش پشت هم روی گونه اش
میچکید آروم گفتم:
_ گریه نکن قربونت برم
مهیاد سرم رو ب-و-سید و فاصله گرفت لب زد:
_ خوبی؟
سرمو تکون دادم ،وجود آتل فکم حرف زدن رو برام مشکل کرده بود
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دست های لرزونم و روی صورت چروکیده ی مامان کشیدم و به جرئت میتونم بگم از وقتی
دیدمش ،شکسته تر شده!!
مهیاد و مامان از وضعیت هم سوال می پرسیدن و هر بار صورتم توسط یکیشون غرق ب-و-سه
می شد ،چیزی نگذشت که احسان ،عمو و زنعمو هم با دسته گل بزرگی وارد اتاق شدن احسان
تا منو دید گفت:
_ باآلخره اون چشم های ال مصبتو باز کردی؟ پیر شدم از دست تو ،گفتم میمیری راحت میشم
نگو بادمجون بمی آفت نداری..
احسان هم ب-غ-لم کرد و ابراز خوشحالی کرد از اینکه حالم خوبه
دور تخت رو گرفته بودن و هر کدوم سوالی می پرسیدن که با حوصله وآروم جواب میدادم...
نگاه کردن به عمو منو یاد بابا می انداخت و همین چشمام رو تَر می کرد
عمو درد م رو از نگاه در موندم خوند و به طرفم اومد در ب-غ-لم کرد و در گوشم زمزمه کرد:
_ تا وقتی من هستم ،نمیذارم حسرت چیزی رو بخوری ،جای مهبد رو نمیتونم برات پر کنم اما
هر مشکلی ازاین به بعد داشتی و هر چیزی خواستی من پیشتم...
چقدر برعکس عمه ،با محبت بود و چقدر دوستش داشتم ،نیم ساعت بعد همه از اتاق بیرون
رفتن و گذاشتن من استراحت کنم
چشمام گرم شده بود و تحت تأثیر مسکن ها به خواب میرفتم که در باز شد ،نگاهم چرخید
سمت در که اهورا با ظاهری آشفته و پریشون اومد تو..
دلم بودنش رو نمی خواست ،اهورا سدی بود روی روال زندگیم که نفس کشیدن و برام سخت
می کرد ،اون باعث و بانی تموم سختی هایی بود که من تحمل کرده بودم
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نگاهم و ازش گرفتم و خیره شدم به آسمون حضورش و کنارم حس کردم و بعد دستش روی
دستم نشست!
صدام کرد ،صدام کرد و دلم لرزید اما نباید می لرزید...
صدای غمگینش آتیش شد به جونم افتاد..
اما نباید از موضع ام پائین می اومدم ،من و اهورا به آخر خط رسیده بودیم و بند زدن چینی این
رابطه ی در هم شکسته عمر تلف کردن بود.
گذشته ی شومی که توی خاطره هام می پیچید نمی تونستم چشم ببندم!
سکوت و بغض اتاق رو پر کرده بود ،زمان به صفر رسید وزمین سقوط کرد..
بغض گلوی هردومون به مرز مرگ رسیده بود و کاش می شد به گریه کوچ کنیم ،به چشم های
آروم و خیسش نگاه کردم
چشمای اهورا دریای آروم بود و من طرحی از خروش که هر لحظه به طوفان می رسید
اهورا :نگاهتو ازم نگیر ،من روی دور برگردون بدبختی دارم غلت می خورم ،تو دیگه نابودم نکن...
میدونی سه هفته اس منتظر این لحظه ام؟
لعنتی ،چرا این جوری حرف میزد؟ من خودم توی بد خلسه ای دست و پا میزدم تحمل این
نگاه و این حرف ها رو نداشتم؟
باید چیکار می کردم تا ازاین باتالق جدا شم؟
پا روی قلبم گذاشتم و احساسم رو خفه کردم گفتم:
_ چرا نگاهت نکنم؟ اتفاقا خوب نگاهت میکنم تا حرفامو از چشمام بخونی!!
با یک دنیا دلخوری و دلواپسی زل زدم توی قهوه ای چشماش که تارشده بود...
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توی نی نی نگاهش یه خشم دوست داشتنی موج میزد ،نمیدونم از چشمم چی خوند که زیر لب
گفت:
_ همیشه حس می کردم احساس تو هم نسبت به من متقابله...
_ دوست داشتن که کاال نیست اهورا خان ،یه حسه ،حس هم هیچ وقت ازبین نمیره فقط تغییر
حالت میده ،گاهی وقتا به اندوه و غم گاهی هم درد ،بد تر از همه نفرت!!!
با درد رو شو ازم گرفت و سرشو زیر انداخت ،با هر کلمه ای که میگفتم نفسم بند میومد و دیوار
های اتاق هر لحظه به من نزدیک تر می شدن و قصد خفه کردنم رو داشتن ،توی دوراهی گیر
کرده بودم و تکلیف احساسم مشخص نبود ،می ترسیدم تصمیم اشتباه بگیرم و حسم به اهورا
اونی نباشه که باید باشه...
اهورا از من دل می خواست نه ترحم!
دلی که خودش شکسته بود و همه ی ترس من این بود که عالقه ی من بهش ،وابستگی زندان
به زندانبان باشه...
کسی که با رفتار های متغیرش هر بار به نحوی دست رو دلم می کشید و احساسم رو قلقلک
میداد ،و باز اعتمادی که خودش به وجود آورده بود؛ در هم میشکست مردی نبود که بشه بهش
تکیه کرد و این راه و باهاش ادامه داد ،ما اآلن ته این راه طوالنی و سخت بودیم...
قلبم به شدت می زد و از حرف هایی که از دهان خودم بیرون می ریخت ضربان می گرفت
_ برو اهورا ...نمی خوام ببینمت!!
اشکی از پلکش آویزون شد و آروم گفت:
_ اشکی که به پلک مرد می آویزد
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قانون غرور را به هم می ریزد
می گریم و اشک مرد دیدن دارد
سر خوردن کوه درد دیدن دارد
دیگه کم مونده بود که خودمم به هق هق بیفتم اما با دست آزادم چنگی به پام انداختم و
دندون هامو روی هم فشردم!
از جا بلند شد صورت خیسش رو پاک کرد و گفت:
_ میرم اما فعال ،آروم که شدی باز بر می گردم!من نمیخوام از دستت بدم!!
با صدای در نگاهمو از سنگ های براق و سفید اتاق گرفتم و سرمو کردم زیر پتو!
خدایا این چه حس و حالیه؟
***
_ کجا میری مامان جان؟
چرخیدم به طرف مامان و در حالی که شالم و طوری تنظیم میکردم که آتل گردنم پیدا نباشه
گفتم:
_ میخوام کمی قدم بزنم!
_ تو این هوا سرما میخوری الزم نکرده جایی بری
با غرغر گفتم:
_ مامان دیگه داری لوسم میکنی دو هفته اس از بیمارستان مرخص شدم پوسیدم تو این خونه!
_ امروز اهورا میاد ،دنبالت
با پرخاش گفتم:
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_ غلط کرده ،نمی خوام ببینمش چرا شما ها حرف منو نمی فهمید؟
مهیاد از اتاق اومد بیرون و به مامان اشاره ای کرد و اومد روبه روم ایستاد؛ با اخمای درهم زل
زده بودم بهش بازوم رو گرفت و منو با خودش همراه کرد ،همین طور که توی حیاط قدم
میزدیم گفت:
_ مهزاد ،تصمیم ات برای آینده چیه؟ هربار که اهورا اومده اینجا با دعوا و داد وبیداد بیرونش
کردی
_ دیگه نمی خوام برگردم پیشش مهیاد ،دلم بودنش رو نمی خواد می فهمی؟ می بُرم این
طناب پوسیده رو!!
مهیاد ناباور بهم نگاه می کرد باورش نمی شد من باشم که انقدر جدی و مصمم روی حرفم
ایستادم و همش فکر می کرد یه بازی بچگونه راه انداخته بودم یه درصد هم احتمال نمی داد
قضیه تا این حد جدی باشه
وقتی دیدم چیزی نمی گه گفتم:
_ زندگی خودمه ،و خودم براش تصمیم می گیرم
از کنارش خواستم رد شم که مچ دستم رو گرفت:
_ حرف آخرت همینه؟
_ حرف اولمم همین بود
دستمو از بین دست های محکمش کشیدم بیرون و به سمت در حیاط رفتم ،از درون داشتم
میترکیدم اما خودم رو نگه داشتم
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مهیاد و اهورا هر دو فکر می کردن که من بعد از اون اتفاق دچار یه اختالل روحی شدم که نیاز
دارم تا چند مدت تنها باشم ولی من توی همین تنهایی فکر کرده بودم و تصمیم گرفتم
در و باز کردم که با دیدن اهورا هینی کشیدم با بد خلقی خواستم در و ببندم که با پاش مانع
شد و با زور خودش و انداخت تو ،نتونستم و زورم نرسید که مانعش بشم عقب عقب رفتم و با
اخم نگاهش کردم:
_ اینجا چی میخوای؟
لباشو جمع کرد و با لبخند آرومی لب زد:
_ خانممو!!
چشمام از این همه وقاحت این بشر گرد شد ،اهورا اینطوری نبود چطور به یکباره این همه تغییر
کرده بود؟
_ عزیزم؛ امروز حالت چطوره؟
چیزی نگفتم ،فقط نفرت بود که از چشمام زبونه می کشید
دسته گلی از رز سفید و قرمز به طرفم گرفت و گفت:
_ قابلتو نداره خانم گل!
با خشم به سمتش رفتم هنوز هم بوی عطرش م-س-تم می کرد ،اما توجهی نکردم گفتم:
_ مثل این که نمیخوای حرف منو بفهمی ،چند بار بگم نمی ...خواااااااااام ریختتو ببینم
بی توجه به حالت عصبی من ،دستشو دور کمرم انداخت و چونه اش رو به سرم تکیه داد تقال
کردم تا از بین دستاش خالص بشم ،اما محکم گرفته بودم بخاطر ضعیف بودنم به نفس نفس
افتادم...
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_ چرا دست از سرم بر نمیداری؟
کنار گوشم گفت:
_ آخه چه دردته خانم من؟ چرا میخوای نابودم کنی؟
کمی ازش فاصله گرفتم و گفتم:
_ من؟ من نابودت کردم یا تو؟ همون شبی که کاری کردی تا از خونه ات برم نشون دادی
چقدر مردی...
من از زندگیت میرم همون چیزی که هر دو می خواستیم ،تو دنبال زندگی خودت منم همین
طور
اهورا بی طاقت داد کشید:
_ حاال دیگه نمی خوام ...نمی خوام لعنتی ،من اشتباه کردم ،تو این مدتی که نبودی و بعدش
هم بیمارستان ...باور کن من روزی هزار بار جون دادم...
با یادآوری زجر هایی که کشیدم داد زدم:
_ ولم کن ...اهورا از اینجا برو
_ مهزاد بمون برام ،خراب تر از اینی که هستم نکن!
_ بمونم کجا آخه لعنتی؟ من نمی تونم به کسی تکیه کنم که اون شب نحس ،با حرف های
وحشتناکش باعث شد دیوونه بشم و از خونه بیرون برم ،توو ...مسبب همه ی بالهایی هستی که
به سرم اومد...
دست اهورا از دور کمرم شل شد و کنارش افتاد با بهت زل زده بود به لب های من...
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باورش کمی سخت بود ،دسته گل از بین دستاش افتاد و پنجه اش رو توی موهاش فرو برد و
نجوا کرد:
_ تیشه به ریشه ی زندگیم نزن!
پشتم و کردم بهش و گفتم:
_ منتظر اظهارنامه باش ،این دفعه تمومش میکنیم...
قدم تند کردم به سمت کلبه ام توی حیاط پشتی ،بغض به گلوم چنگ می انداخت و نبض قلب
خرابم زیاد و کم می شد...
طعنه ای به مهیاد خشک شده زدم مشخص بود که اون هم شاهد مشاجره ی منو اهورا بوده،
دردی توی پاهام پیچید سرپا ایستادن زیاد کار دستم داد گوشه ی پله ها نشستم و پاهامو از
کفش بیرون آوردم و مشغول ماساژ دادنش شدم!!
دلخور بودم ،از همه ی دنیا بریده و به بی تفاوتی محض رسیده بودم
اشک پشت پلکم جمع شده بود ولی نمیگذاشتم بریزن ،تصمیم گرفته بودم و محال بود ازش
برگردم ...یه صدایی از درون فریاد میزد که این کار رو نکنم اما لجباز تر از این حرفا بودم...
مامان با چشم هایی اشک بار کنارم نشست لبای باریکش می لرزید اما دریغ از کلمه ای برای
گفتن...
سرمو تو آ-غ-وشش پنهون کردم و گفتم:
_ مامان من می ترسم!
دست های لرزونش روی موهام نشست و مشغول نوازشم شد...
_ دخترم داری راه رو اشتباه میری ،هیچکس بهتر از اهورا برای تو نیست
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انگشتمو روی لباش گذاشتم گفتم:
_ هیشششش ،مامان سعی نکن منو منصرف کنی
_ هنوز هم لجبازی!
_ نه
مهیاد با قدم هایی آروم ،پیش اومد یه دستش توی جیب ودست دیگه اش یه نخ سیگار بود،
تعجب کردم مهیادی که یه روز از سیگار متنفر بود حاال خودش داشت پک می زد به فیلترش و
کام های سنگین می گرفت...
نگاه میخ شده ام روی سیگارش رو که دید پوزخند زد و نگاهش و ازم گرفت ،دلخور بود و من پر
از بغض ،ناراحت بود منم غصه داشتم ،دلگیر بود من هم دلواپس فردایی بودم که نمی دونستم
چی میخواد بشه...
مهیاد :جونش رو به لب رسوندی ،امونش رو بریدی حاال به همین راحتی میخوای زندگیشو بدی
به باد؟؟؟
پرخاش کردم و داد زدم ،صدا بلند کردم روی برادری که فقط برادر بزرگتر نبود ،پدر بود برای
روز های یتیم بودنم!
_ این چه قضاوت مسخره ایه؟ مگه تو زندگی من بودی؟ مگه از دردایی که تو سینه ام جا
خوش کرده خبر داری که انقدر بی رحم قاضی شدی؟ حاال من شدم ظالم و اهورا مظلوم؟ اونی
که باعث کابوس های شوم شبامه؟ مگه تو زندگی باهاش کم بال سرم اومد؟ اهورا پل های پشت
سرش رو خراب کرد و راه برگشت نگذاشت ،بد بود و تو خاطرم بد موند ،نمی تونم حرف ها و
رفتار های گذشته اش رو ندید بگیرم و اونقدر هم بخشنده نیستم که ببخشم!!
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از حرف های کوبنده و پی در پی ای که زده بودم به نفس نفس افتادم و بدنم لرز گرفت ،مهیاد
و مامان وحشت زده به طرفم اومدن و مامان مشغول ماساژ دادن کتف و گردنم شد ،مهیاد هم به
سرعت داخل خونه رفت و با یه لیوان آب برگشت
و به خوردم داد حالم کمی بهتر شد
مامان سریع گفت:
_ بریم تو ،بدنت ضعیف شده,سرما می خوری
با تن صدایی آروم گفتم:
_ داخل هوا کمه ،همین جا خوبه!!
مهیاد :مامان جان یه پتو بیار
مامان از جا بلند شد و رفت ،مهیاد کنارم نشست و گفت:
_ چرا عصبانی میشی عزیزمن؟
_ من یه روح ترک خورده ام مهیاد یه زخم عمیقی که فقط از اهورا نمک خورده!!
لبخند تلخی زدم و گفتم:
_ اعصاب ضعیف من ،هدیه ی زندگی دردناکیه که با اهورا داشتم...
سرم رو به شونه اش تکیه دادم وگفتم:
_ خسته شدم مهیاد ،حس می کنم دیگه نمی کشم!
مامان پتو رو انداخت روی هر دومون و خودش رفت ،خوب می دونست احتیاج داریم تنها باشیم!
مهیاد :تو برای من از همه چیز توی دنیا عزیز تری دلم نمیخواد چیزی آزارت بده ،امانت دار
خوبی برای بابا نبودم امااز این به بعد هر چی تو بگی روی جفت چشمام قبوله
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_ هیچ وقت تنهام نذار مهیاد
_ تا ته هر چیزی که بخوای باهاتم!!
لبخند کم جونی زدم و چشم هامو بستم!دلم یه معجزه می خواست ،معجزه ای که بتونه راحتم
کنه از این درد...
عقربه ها مرده بودن و زمان به کندی می گذشت ،با شکایت من و دادخواست طالقی که
فرستاده بودم برای اهورا و منتظر روز دادگاه بودم؛ با کمک مهیاد وسایلم از خونه ی اهورا به
خونه ی خودمون انتقال پیدا کرد و توی اتاق سابقم جا گرفت ،غمگین بودم ،آخرین رشته ای
هم که به اهورا وصل می شد رو با دست های خودم از بین بردم؛ جالب این بود که به گفته ی
مهیاد ،اهورا از آوردن وسیله هام جلو گیری نکرده و اصال حرفی نزده ،جدایی خواسته ی خودم
بود ولی به طرز احمقانه ای امید وار بودم که اهورا ،مانع از رفتنم بشه!
هنوز هم نمیدونستم که چی میخوام ،اما وقتی به فکر فرو میرفتم ،می دیدم که روز های بدی
که با اهورا داشتم تعداش خیلی بیشتر از روز های خوش بود ،پس تصمیمی که گرفته بودم
درسته!
با گواهی پزشکی که داشتم برای سه ماه از دانشگاه مرخصی استعالجی گرفتم وقرار بر این شد
تا بعد از عید کالس هایی که مونده بود رو بگذرونم و خرداد ماه امتحان ترم اول رو بدم...
البته همه ی این کار ها روی دوش مهیاد بود ،من افسرده و هر روز الغر تر از دیروز تنگ اتاقم،
تحلیل می رفتم ،و به خودم امید می دادم چند وقت دیگه که از بالتکلیفی در بیام و طالق
بگیرم ،همه چیز درست میشه و زندگی روی روال خودش میفته ،اما نمی دونستم که وضعیت
بد تر از چیزی که هست میشه!!
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روز ها میگذشت و اوایل بهمن ماه بودیم ،هر روز وجود یک چیز خالی رو ،کنارم بیشتر حس می
کردم!
کم حرف شده بودم و ساعت ها زل میزدم به یه نقطه ی دور و نامعلوم!
حوصله ی چیزی رو نداشتم و منتظر بودم کسی بهم حرفی بزنه تا داد بزنم و هرچی جلوی
دستمه به سمت دیوار هدف بگیرم!
گاهی از رفتار های خودم شرمنده میشدم اما دست خودم نبود.
فشار های روحی زیادی از هر طرف احاطه ام کرده بود...
کابوس هایی که شب ها رو ازم گرفته و فکر اینکه اگه اهورا راضی نشه طالقم بده خوره وار
مغزمو متالشی می کرد.
کالفگی ام رو فقط مهیاد میفهمید و حس میکرد ،بیچاره حتی از کار خودش هم باز مونده بود و
بخاطر من نمیتونست برگرده اصفهان!
وضعیت جسمانی ام رو به بهبودی و حال روحی رو به وخامت می رفت ،آتل فکم رو باز کردم و
فقط مواقعی که درد می گرفت ،استفاده می کردم...
افکارم هر لحظه به سمتی پرسه می زد و انگار اهورا ممنوعه ای بود با خط قرمز که فکر کردن
به او گناه بود وبس!
در گیر دنیای تاریکی بودم که هر لحظه یک راه برام روشن می شد ،گاهی پر می شدم از حس
دلتنگی و دوست داشتنی غریب ،گاهی سراسر وجودم رو نفرت می گرفت
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روز دادگاه فرارسید ،رنجور و خسته تر از همیشه کنار مهزاد روی نیمکت های سرد و بی روح
دادگاه نشسته بودم و بی توجه به زنی که کنارم شیون میکرد ،خیره شده بودم به سرامیک های
طوسی رنگ ،چشمای آبیم لبریز اشک میشد و بعد یخ میبست و هیچ خبری از اهورا نبود
وقتی اسممون رو صدا زدن ،خون توی رگ هام یخ بست و رمق از پاهام رفت...
داشتم پا به راهی می گذاشتم که تهش نامعلوم بود ،مهیاد منو کشید و دنبال خودش به اتاق
برد ،روی صندلی چوبی رو به روی قاضی و دو منشی که هرسه مردی مسن بودن ،نشسته بودم
و به سوالهای بی موردشون جواب های کوتاه میدادم ،نیم ساعت گذشته بود ولی باز هم خبری
از اهورا نشد...
عصبی تر از همیشه از راه پله ی دادگاه پائین می اومدم ،اهورا حق نداشت نادیده بگیره ،باید
امروز می اومد ،باخشم سر مهیاد غریدم وگفتم:
_ یه زنگ بزن بپرس کجاست؟ چرا نیومد؟
_ هزار بار زنگ زدم جواب نمی ده
_ یه پرس و جو از خانوادش بکن!
مهیاد سرش رو تکون داد وگفت:
_ باشه حتما
_ وقت بعدی دادگاه کیه؟؟
_ با کلی التماس افتاد برای یک هفته دیگه!به این زودیا وقت نمیدن که!!!
ناخنم رو با حرص جویدم و زیرلب گفتم:
_ این دیگه چه بازی بچگانه ایه که راه انداخته؟
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مهیاد در ماشین رو برام باز کرد وگفت:
_ اگه تا سه یا چهار بار توی جلسه دادگاه حضور نداشته باشه ،خود دادگاه دستور طالق غیابی
رو میده!
_ خدا کنه بیاد الاقل حرف حسابشو بزنه ،بگه چی میخواد ،اینطوری منم میتونم وکیل بگیرم و
زود تر این مخمصه تموم شه!
مهیاد زیر چشمی نگاهم کرد ،حرف های نگاهش به قدری واضح بود که طاقت نیاوردم و
ازشیشه به بیرون خیره شدم.!.
کالفه ام ازاین سردرگمی ،کالفه ام از این زندگی به اصطالح مشترک ،هر روز آتیش دودلی هام
بیشتر میشه ...حرف های اهورا هربار با یه لحنی توی گوشم نجوا میشد!
من باید بند هایی که به دست و پایم پیچیده بود رو باز می کردم و این بار سنگین رو از شونه
هام بر می داشتم...
دومین بار بود که احضاریه دادگاه برای اهورا ارسال شد ،دلهره ی عجیبی داشتم نه برای اینکه
دوباره نیاد ،از این ناراحت بودم که نکنه اتفاقی افتاده باشه چون حتی آسا جون و ماهور هم از
اهورا بی خبر بودن!
شب ها تا نیمه شب پشت پنجره می نشستم و همراه با آسمون گریه می کردم!
احمقانه بود که فکر می کردم با بایکت کردن اهورا از زندگی ،خودم رو روال میفتم!
از اون روز ها جز یه حس دلتنگی و تو خالی چیزی یاد ندارم!
فقط من بودم و خیره شدن به آسمون
من بودم و بی قراری هام
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من بودم و شب و گریه!!!
حس نبود یک چیز کنارم ،توی وجودم شعله می کشید!
یک هفته به سرعت سپری شد و موعد دادگاه فرا رسید ،این بار مامان هم همراهم اومد...
چشمم به در بود که ببینم کی اهورا میاد داخل ،دادگاه مملو از آدم های مختلف بودآدم هایی
که هرکدوم یک سرنوشتی داشتند...
بعضی ها خوشحال از اینکه دادگاه به نفعشون تموم شده و خیلی ها ناراحت از بد بیاری های
زندگی...
محیط نا آروم و جوی دلهره برانگیز داشت؛ اضطرابم با دیدن کسایی که اونجا در رفت و آمد
بودن ،بیشتر و بیشتر می شد!
دوباره نوبت ما شد و سربازی اسمم رو بلند خوند ،صداش ناقوسی بود که تو سرم اکو می شد
وارد اتاق شدم و همون اتفاق های دفعه ی قبل ،بدون حضور اهورا افتاد...
کنار مامان و مهیاد نشسته بودم و به غرور لگد مال شدم فکر می کردم
با خودم در حال کلنجار رفتن بودم که یکی از حرف های تحقیر کننده و توهین آمیز اهورا رو به
یاد بیارم تا ازش متنفر شم اما با یادآوری لبخند های ناب ،چشمای خوش رنگ وحالوت عزیزم
گفتن های اخیرش ،همه ی تصوراتم رو فرو می پاشید!
و جای نفرت یک حسی ناگفتنی توی قلبم رخنه می کرد...
تمام سعی ام رو می کردم که عقلم رو به احساسم ارجح بدم و به جای فکر کردن به یک حس
الکی و ناشناخته ،به آیندم بیاندیشم
دستم روی زانوم مشت شد زیر لب گفتم:
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_ یعنی من دوستش دارم؟
مهیاد که زمزمه ام رو شنیده بود ،دست به سینه بدون اینکه نگاه از روبه رو برداره سرشو خم
کرد به سمتم و گفت:
_ عشق و نفرت دو روی یک سکه ان ،مبادا عشقت رو به نفرت تعبیر کنی...
از جمله ی مهیاد تکان سختی خوردم ،بیدار شده بودم اما خودم رو زده بودم به خواب...
تند تند پشت سر هم گفتم:
_ نه من عاشق نیستم ...من دوستش دارم
سرمو تکون دادم تا افکارم از بین بره!
مگر نه اینکه همیشه گفتن آدمی که خوابه رو میشه بیدار کرد اما کسی که خودش رو زده
بخواب نه...
_ بفرمائید
با صدای قاضی رشته ی افکارم پاره شد و سرمو بلند کردم و نگاهش رو دنبال کردم ،اهورا الغر
تر از وقتی که دیدمش ،با صورتی پریشان و حالی ناآروم وارد شد ،نگاهش از روی صورتم
برداشته نمی شد ،چشماش توی هاله ای از سرخی می درخشید استخوان ترقوه اش باال و پائین
می شد!
کنارم نشست ،عطر سردش با بوی سیگار مخلوط شده بود زیر لب گفت:
_ من باید تو رو اینجا ببینم بی معرفت؟
لبم رو گاز گرفتم تا چیزی نگم ،حسابی ضربان قلبم باال رفته بودو دستام سر شده و می لرزید
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با حلقه ام که از بعد ازدواج هیچ وقت ازم جدا نشده بود بازی می کردم که صدای قاضی بلند
شد
_ خب بسم اهلل ...خانم مهزاد رادمان ،تقاضای طالق از جناب پاکزاد از طرف شما بوده ،کدام یک
از موارد حق طالق را ایشون دارد ،دست به زدن ،ندادن نفقه ،عدم تمکین و...
تمام اعتماد به نفس ام رو جمع کردم و با صدایی که مشهود می لرزید گفتم:
_ نداشتن تفاهم و اختالف نظر ،من و ایشون آینده ای باهم نداریم
_ چطور به این نتیجه رسیدین؟
پوزخند تلخی زدم:
_ بعد از شش هفت ماه زندگی و نداشتن عالقه!
اهورا صداشو صاف کرد و دستشو باال برد و گفت:
_ ببخشید آقای قاضی ،چند لحظه...
قاضی با سر اشاره کرد :بفرمائید
اهورا چرخید سمت من و سرشو نزدیکم کرد وگفت:
_ حرف هایی که زدی...
زدم تو حرفش .وگفتم:
_ همش حقیقت بود از ته قلبم!
آب دهنش رو قورت داد و باحالتی لبشو گزید ،با تن صدایی آروم که فقط من بشنوم گفت:
_ باشه ...باشه..اگه فکر میکنی کسی پیدا میشه که از من بیشتر بخوادت ،از من بیشتر دیوونه
ات باشه ...از زندگیت میرم بیرون ،طالقت میدم!برو ...تو موندن التماسی نیست...
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سرشو چرخوند سمت قاضی ،تمام مدتی که حرف میزد ،قلبم ریتم خودشو از دست داده بود و
اشک توی چشمم می جوشید!
اهورا رو به قاضی حرف های منو تصدیق کرد و در خواست طالق توافقی داد ،جو اونجا برام
متشنج شده بود و هوا برای نفس کشیدن کم!!
قفسه ی سینه ام به شدت باال و پائین می شد.
قاضی رو به من گفت:
_ دخترم ،حامله که نیستی؟
سرم رو به نفی تکون دادم و پوزخند زدم ،ضعیف و لرزون گفتم:
_ نخیر...
_ الزمه که برای طالق ،برگه از آزمایشگاه بیاری..
قاضی از من و اهورا خواست پیش بیایم برای امضا ،با قدم هایی ناموزون به سمت میزش رفتم
دست های سردم حتی جون نداشت خودکار رونگه داره ،به سختی روی برگه رو امضا کردم و
کنار ایستادم ،اهورا هم مثل من با دست هایی لرزون برگه رو امضا کرد ،قاضی گفت:
_ با این حکم میتونید ،هروقت که خواستید برای طالق اقدام کنید!
مهر دادگاه با ضرب روش کوبیده شد که چشمامو بستم ،آخرین نگاه و به اهورای مغموم انداختم
و همراه مامان از اتاق بیرون رفتیم!
به سینه ام فشار آوردم تا راه نفسم باز بشه اما بی فایده بود...
سدی از جنس سرطان راه گلوم رو بسته بود و تلخ کرده بود
مگه خودم همین رو نمی خواستم؟ پس دیگه چه مرگم بود؟
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مامان به شدت خودش رو کنترل میکرد تا جلوی من گریه نکنه ،وگرنه من حالتش رو خوب
میشناختم ،میدونستم مرزی نداره تا مثل انبار باروت منفجر بشه!!
چشم های آسمونیش هر لحظه پر و خالی می ش!!
هیچ کلمه ای نمیتونست حال اون لحظه رو توصیف کنه جز مرگ
درست لحظه ای که باید می رفتم ،اسیر حس های مبهم شده بودم و تو این برزخ لعنتی اسیر
شدم...
با قدم هایی تند از ساختمون منحوس دادگاه ،بیرون زدم و کنار ماشین مهیاد منتظر ایستادم،
طولی نکشید که اومد ،هرسه در سکوت وهم انگیز سوار ماشین شدیم ومهیاد حرکت کرد ،نگاه
آخرم به مردی خمیده با پالتویی مشکی وسیگار برلب روی پله های دادگستری خشک شد،
مردمک چشمش می لرزید و من رو می کاوید ،گلوم خشک شده بود توانایی حرف زدن نداشتم
بااین حال گفتم:
_ کی میریم محضر؟
مهیاد از آینه نگاهی بهم انداخت که تا عمق وجودم رو سوزاند ،زیرلب گفت:
_ فردا وقت میگیرم...
چشم از مهیاد گرفتم و مشغول ور رفتن با انگشتای دستم شدم...
سرزنش نگاه مهیاد و مامان عذابم میداد..
***
پلکای سنگینم رو از هم جدا کردم ...سقف سفید اتاق که تابش نور آفتاب روشنش کرده بود،
اولین چیزی بود که برای زل زدن پیدا کردم
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سخت نبود دونستن اینکه امروز چه روزیه...
این روز در این ماه و این سال ،میتونست پر ایهام ترین روز عمرم باشه
هیچ میلی به تکون دادن اعضای تنم نداشتم ...مثل یه مجسمه خشک شده بودم ...یه مجسمه
ی گچی سفید که هیچ حسی نداشت ...خیلی وقت بود که فرقی با مجسمه های بی جون
نداشتم...
در اتاق به آرومی باز شد ...مامان از جلوی تخت رد شد و پرده هارو کشید ...اتاق تاریک تر شد...
قبل از اینکه متوجه بشه بیدارم ،چشمام رو بستم
قبل از بیرون رفتن چند لحظه کنار تختم مکث کرد ...آه عمیقش قلب سوخته م رو بیشتر
آتیش میزد
با صدای بسته شدن در اتاق ،چشمه ی خشک نشده ی اشکم جوشید ...دیگه جونی برای گریه
کردن برام نمونده بود ...ولی این اشکای لعنتی تموم نمیشدن
از سوز سردی که به تن رنجورم می خورد پتو رو پیچیدم دورم و روبه روی آینه نشستم ،لبخند
هیستریک و عصبی روی لبم جاخوش کرد و رو به نقش دختر تکیده ی توی آینه گفتم:
_ امروز راحت میشی...
هنوز حرفم به انتها نرسیده بود ،با بغضی که نمیدونم از کجا آب می خورد سرمو انداختم پائین،
حتی از روی خودم هم شرم داشتم ،حلقه ی پریشان موهام دورم ریخته شده بود ،یاد روزی
افتادم که اهورا موهام و بافت و آهنگ خوند ،صداش اکو شد و توی اتاق پیچید
طره ای از موهام رو گرفتم و بو کشیدم ،اون روز گفت"عاشق موهامه"
قیچی رو از توی کشو برداشتم و دسته ای از موهام رو جلو آوردم
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صدای اهورا تو گوشم بود
"آهای خوشگل عاشق
آهای عمر دقائق"
قیچی روی موهام قرار گرفت و با فشاری که دست لرزونم بهش داد ،چیده شد ودسته ی مو
جلوی پاهام افتاد...
"آهای وصل به موهای تو
سنجاق شقایق"
دسته ی بعدی هم چیده شد و روی سرامیک ها ریخت...
"آهای ای گل شب بو
آهای گل هیاهو"
سرمو بلند کردم و تیکه ی آخر شعر رو با صورتی خیس و چشم هایی خون بار خوندم
_ آهای طعنه زده چشم تو به چشمای آهو..
به موهام نگاه کردم که به طرز نامرتبی کوتاه شده و تا گردنم می رسید...
چیزی که توی آینه میدیدم غیر قابل باور بود
من ،دختری که موهاش رو به هرچیزی تو دنیا ترجیح میداد و زندگیم به موهام وابسته بود،
حاال غریبه ای شده بودم که خودم هم نمیشناختم..
چشمام رو بستم و تموم روزهای خوب باهم بودنمون رو یادم اومد...
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اهورا و خاطراتش شد ،اشکی که از پلکم آویخت قلبم با خودش کنار اومد و سرجاش آروم
گرفت ،خاطره ها شد یک سلول خاکستری گوشه مغزم ،من با کوتاه کردن موهام از اهورا و
احساسم بریدم..
بغض مثل یه تیکه سنگ سفت تو گلوم گیر کرده بود ،قلبم درد می کرد...
مهیاد بدون اینکه در بزنه چپید تو اتاق و مات من موند که قیچی به دست زل زده بودم به آینه،
با حالت منگ و بی رمقی چرخیدم سمت مهیاد و گفتم:
_ مهیاد؟
یه قدم به سمتم اومد و گفت:
_ جون دلم؟
_ من مُردم؟؟ خودم حواسم نیست؟!
لبشو گزید و هیچی نگفت ،فقط آ-غ-وشش رو به روم باز کرد ،قیچی رو پرت کردم رو زمین و
به سمت مهیاد پناه بردم ،اشکی نبود که بریزه فقط صدای نفس های لرزونم اتاق رو پُر کرده
بود...
مهیاد :از چی بریدی خواهر من که دست به موهات زدی؟
_ از زندگی
مهیاد منو از خودش جدا کرد و با دستاش دو طرف صورتم رو گرفت ،چشماش توی چشمای
من دو دو میزد...
_ یه دختر وقتی موهاش رو کوتاه می کنه یعنی از احساسش بریده...
دوال شد از روی زمین رشته های بلند موها روجمع کرد وریخت تویه پاکت...
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_ چیکار میکنی مهیاد؟
_ وقتش رسیده به دلت رجوع کنی
متعجب نگاهش کردم تا منظورش رو بگه
_ برای موندن هنوز دیر نیست مهزاد ،تو فرصت داری ،عشق رو به نفرت بدل نکن!!
روم و چرخوندم سمت پنجره و گفتم:
_ نمیشه مهیاد ،نمیتونم ...تنها بااین کار غرور شکسته ی من ترمیم میشه!
_ اصراری نمی کنم ،اما وظیفه ام بود بگم که عشق رو قربانی غرور نکن!
_ کدوم عشق؟ من از احساس خودم مطمئن نیستم تو چطور با اطمینان این حرف رو میزنی؟
_ من تو رو بزرگ کردم ،جنس نگاهت هم میشناسم!
پوزخند صدا داری زدم
_ جالبه!!
مهیاد که حس کرد حرفاش فقط حکم میخ توی سنگ کوبیدن ،رو داره چیزی نگفت پاکتی که
موهام داخلش بود رو به دستم داد
مهیاد :اینا رو نگه دار..
_ الزمش ندارم!
مهیاد :احساستو میخوای بریزی دور؟
_ احساس من خیلی وقته مرده
مهیاد سری از روی تأسف تکان داد و از اتاق رفت بیرون
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اشتهایی برای غذا خوردن نداشتم ،ولی برای اینکه مامان ناراحت نشه دو سه لقمه با زور از
کشک بادمجون خوردم و پریدم تو اتاق
مهیاد داد زد:
_ مهزاد زود حاضر شو ساعت دو باید دفتر باشیم!
باشه ی زیر لبی گفتم که مطمئنا صدام رو نشنید
جالب بود که مامان بخاطر موهای کوتاه و بلندم مواخذه ام نکرد ،فقط مغموم نگاهم کرد...
لباس هایی سرا پا مشکی پوشیدم و بدون ذره ای آرایش برگه ای که دیروز از آزمایشگاه گرفتم
رو برداشتم و از خونه خارج شدم...
کنار مهیاد توی ماشین جا گرفتم ،هرچقدر به محل مورد نظر نزدیک می شدیم ،چشمام تر می
شد و دلم پرخون...
پایان راه رسیدم
با کوله باری از هیچ
و دلی آکنده ازهر احساسی
سرگذشتی تلخ
جدایی ناکام و شومی که مانند قطع عضو بود
نمردم ولی...
کمتر از پیشم!!!
ماشین مهیاد پشت سر ماشین اهورا متوقف شد ،اهورا ازمن زود تر رسیده بود و حاال برای پا
پس کشیدن دیر بود
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نگاهی به صورت زرد و بی روحم انداختم موهای نامرتب و تیزم از زیر شال مشکی بیرون زده و
صورتم رو قاب گرفته بود...
از ماشین پیاده شدم ،سوز و هوای ابری بهمن ماه به تن شکست خورده ام هجوم آورد و لرزی
سراسر وجودم رو گرفت...
همراه مهیاد از پله ها باریک و مشکی رنگ دفتر خونه باال رفتیم ،ساختمون تجاری قدیمی بود،
در چوبی و زهوار در رفته ای توسط مهیاد باز شد و اولین چیزی که دیدم اهورا بود...
با چشمانی بی فروغ زل زده بود به رو به رو...
پدر جون هم ،به عنوان شاهد طالق همراهش اومده بود!
سالم آرومی کردم که جوابی سرد از اهورا شنیدم ،ولی پدر جون ب-غ-لم کرد و ب-غ-ل گوشم
گفت:
_ هر اتفاقی بیفته تو باز هم عروس خونه ی منی!!
لبخند تلخی به مهربونی بی پایانش زدم ،یه روز تمام زندگی سیاه شده ام رو تقصیر این مرد می
دونستم اما...
کنار مهیاد روی صندلی منتظرنشستم ،پیرمردی با کاله سفید و عبای قهوه ای رنگ روی
دوشش از اتاقی خارج شد ،مهیاد سریع به احترامش بلند شد و سالم کرد
مهیاد :سالم حاج آقا مهدوی...
_ سالم پسرم ،حالت خوبه بابا جان؟
مهیاد تشکر کرد و من هم به تبعییت از اون سالم کردم
حاج آقا گفت:
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_ توی اتاق تشریف داشته باشید تا بیام
از جا بلند شدم و بدون اینکه به کسی نگاه کنم به اتاقی که اشاره کرده بود رفتم...
چند تا کتابخونه ی بزرگ با کتابهای قطور و میز فلزی تنها چیزی بود که اونجا موجود بود...
به در و دیوار نگاه می کردم که پدر جون و اهورا و مهیاد پشت سرم اومدن تو...
مهیاد داشت زیر لبی با اهورا بحث می کرد ،انگار میخواست در مورد چیزی قانعش کنه
زمزمه اش رو شنیدم که داشت می گفت:
_ مهزاد بچه اس تو بزرگتری ،تو باید نشون دهنده ی راه درست باشی ،تو چطور می تونی دل از
عشقت بکنی؟
مهیادجان چه کار میکنی برادر؟ داری التماس عشق می کنی؟ اون هم به این مرد خود خواه و
مغرور؟؟
اهورا از کوره در رفته با صدایی بلند گفت:
_ گفته بودم غرورم زخمی بشه ،عشقم رو سر می بُرم!
پوزخندی زدم و با نگاهی سرزنش وار مهیاد رو نگاه کردم...
همین رو میخواستی داداش؟
بس نیست سنگ رو یخ شدن و سبک شدن؟؟
بس نیست بازیچه ی دست اهورا شدن؟؟
لج گرفتم از این همه غرور و تکبر ،چرا وقتی اون انقدر غرور براش مهمِ ،من خونسرد باشم؟
منم مغرورم...
حاج آقا مهدی وارد شد و درحالی که سرش توی کتاب بود گفت:
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_ خب ،صیغه رجعی جاری بشه یا بائن؟
قبل از اینکه هر کس چیزی بگه گفتم:
_ بائن حاج آقا...
همه مخصوصا مهیاد با تعجب به من نگاه می کردن...
_ دختر جان مطمئنی؟
_ بله!
حاج آقا نگاه طوالنی به مهیاد که پشت سرم ایستاده بود کرد و گفت:
_ خیلی خوب ،تشریف بیارید اینجا بنشینید
***
*اهورا*
"داری با هر قدم دور میشی از دستام
من این حال بد و اصال نمی خواااام"
توی دلم آشوبی برپا بود ،رگ گردنم بیرون زده ،از خشم سرخ می شدم ،مهزاد غرور من رو به
بازی گرفته بود و داشت پیش تازی میکرد
از درون دیگ زود پزی بودم که مرزی تا انفجار نداشت...
مهزاد کنارم نشست و باز دلم بی تابش شد ،چه به سرم آوردی دختر؟
اومدی یک تنه تموم زندگیم رو نابود کردی حاال داری میری؟
من نمیتونم جلوت رو بگیرم ،کاش میشد این غرور لعنتی رو کند و تبعید کرد به یه جای دور
افتاده و با گریه التماس کنم هرجور میشه برگرد...
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"خودت گفتی که از من خیلی دلگیری
میبینم که داری از دست من میری"
چه راحت باختمت ،آخ که دلم آتیش زیر خاکستر بود...
توی خلسه ی مرگ آوری غرق می شدم
چطور میتونستم بعد از این کنار یکی دیگه تحملش کنم؟
"تو این مدت چقدر خاطره جمع کردیم
شاید یه روز پیش هم دیگه برگردیم"
دلم میخواست داد بزنم و قسمش بدم به تموم روزای خوب وبگو برگرد...
"ولی فعال رسید روز جدائیمون
ببین خیس شده چشمای دوتائیمون"
سرشو بلند کرد و نگاهم رو غافلگیر ،چشمای آسمونش بارونی بود...
حاج آقا شروع کرد به خوندن صیغه ی طالق و من و مهزاد کنار هم با چشم هایی مسخ شده که
تا حاال هم رو ندیده بود به هم زل زدیم!
"از اون روز که دلت سرد شد
من امروز و تو خواب دیدم
میگفتم خواب بی ربطه
چون از امروز می ترسیدم"
عجب روز غریبیه امروز ،عجب روز سیاهیه امروز...
عجب خاکسپاری ها برپاست امروز...
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جسد ی که یک روز ملکه ی کاخ قلبم بود
امروز به مراسم تدفین خودش آمده بود
شدنی بود؟؟؟
خاک کردن کسی که تموم آینده با رویای بودنش ساخته شده بود؟
"از اون که من میترسیدم
سرم اومد چقدر ساده
دیگه عاشق نمیشم من
ولی قلب تو آزاده
دیگه عاشق نمیشم من
ولی قلب تو آزاده"
صیغه به پایان رسید ،قلبم از ریتم خودش خارج شده بود و خودش رو به در و دیوار سینه ام
میکوبید تا بیرون بیاد ...از دست دادم اونی که همه ی زندگیم بود...
دستم روی زانو مشت شد ،مهزاد بلند شد و برگه هایی که روی میز بود رو امضا کرد..
نوبت من بود اما جونی برای سرپا ایستادن نداشتم ،همه ی عضالتم از هر طرف کش می اومد،
حاج آقا که فهمید چه حالی دارم ،خودش دفتر رو باز کرد و روی پاهام گذاشت و من امضا
کردم...
مهزاد پیش اومد و مقابلم ایستاد ،حلقه اش رو از دستش بیرون آورد و کوبید روی دفتر :
_ خداحافظ آقای پاکزاد!
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صداش می لرزید و پا تند کرد و بیرون رفت ،مهیاد خداحافظی سرسری بامن کرد و دنبالش
دوید...
***
*مهزاد*
_ مهیاد نیا ...میخوام یکم قدم بزنم!
مهیاد :اآلن بارون میگیره...
_ مهم نیست میخوام تنها باشم ،راهم بلدم زود برمی گردم خونه!
قبل از اونکه منتظر جوابی از مهیاد باشم ،راهمو کج کردم سمت خیابون...
بااین که هنوز روز بود اما هوای ابری و گرفته تاریک شده بود ،آسمون رعد بلندی زد عابر ها با
عجله از این طرف به اون طرف خیابان می دویدن تا از شر خیس و گلی شدن زیر بارون در امان
باشن ،تنهاکسی که بی تفاوت به راهش ادامه میداد من بودم!
رعد و برق دیگه ای روی خیابون برق انداخت و همزمان عضالتم منقبض شد...
بغضم به مرگ رسیده بود و همزمان با بارون که باریدن گرفت از چشمم سرازیر شد...
برای دومین بار بعد از بابا حس می کردم که یه پشتوانه رو از دست دادم ،دوباره تنها شدم...
شالق بی رحم بارون روی تن ضعیفم می کوبید ،حس کمبود یک چیز کنارم به حد خودش
رسیده بود و امروز فهمیدم اون چیزی که مدت ها سردرگم بودم که پیداش کنم ،کنار اهورا
میتونم به دستش بیارم!
حتی فکر برگشتن هم محال بود چون خودم خواستم صیغه بائن باشه...
آه لعنت به من
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لعنت به اهورا
لعنت به همه...
چرا االن باید بفهمم حسم چیه؟
***
به پیشنهاد مهیاد ،قرار براین شد که دوماه آخر زمستون رو بریم اصفهان که هم منو مامان تنها
نباشیم ،هم مهیاد به کارش برسه...
از روزی که زیر بارون موندم ،بخاطر ضعف بدنی که داشتم ،سرمای شدیدی خورده بودم!
با حالی زار ،چیز هایی که الزم داشتم رو توی چمدان کوچیکی جا دادم ،هیچ مسکنی درد قلبم
رو تسکین نمی داد؛ درست زمانی که برای همیشه از دستش دادم ،فهمیدم چقدر به بودنش
توی زندگی محتاجم...
لباس توی دستم مشت شد و مثل این چند روز صدای گریه های مکرر م بود که جگر مامان رو
خون میکرد...
من با آتیش حماقتم ،همه ی زندگیم رو سوزوندم
بعضی وقت ها از شدت گریه ،نفسم باال نمی اومد و به خر خر می افتادم
بعد از اون حادثه ،زیاد دچار تنگی نفس میشدم این هم عوارض خفگی توی آب بود...
در اتاق به ضرب باز شد و مامان با یه لیوان آب و کیسه ی دارو هام کنارم نشست
_ آروم باش دردت به جونم ،یه ذره آب بخور.!.
لیوان رو به دهنم نزدیک کرد وکمی خوردم ،قیافه ام جمع شد:
_ چقدرر تلخه؟!
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_ حالت بده؟ بریم دکتر؟؟
با دست اشاره کردم "نه"
مامان هم داشت پا به پای من آب میشد ،تا نزدیک های صبح کنار تختم مینشست ،ذکر می
گرفت و اشک می ریخت...
پاهام رو توی شکمم جمع کردم و سرم و گذاشتم روی پای مامان و شروع کرد به نوازش موهام
و با صدای آرومش الالیی خوند
الال الال ،گل پونه  /گدا آمد در خونه ،نونش دادیم بدش اومد /خودش رفت و سگش اومد ،الال،
الال ،گلم باشی /تو درمون دلم باشی ،بمونی مونسم باشی  /بخوابی از سرم واشی ،الال ،الال ،گل
خشخاش  /بابات رفته خدا همراش ،الال ،الال ،گل فندق  /ننه ات آمد سر صندوق ،الال ،الال ،گل
پسته  /بابات رفته کمر بسه ،الال ،الال ،،گل زیره  /چرا خوابت نمی گیره ،که مادر قربونت میره...
چشمام کم کم بسته شد و آروم گرفتم ،بوی عطر سرد مهیاد فضا رو پر کرد ،حضورش کنارم
احساس کردم ،مامان فکر می کرد خوابم باصدای لرزونش گفت:
_ مهیادم یه کاری بکن مادر ،این بچه داره از بین میره من میترسم بالیی سر خودش بیاره
مهیاد باصدایی گرفته و خشن گفت:
_ خودش خواسته و کاری هم ازدست من برنمیاد..
دلم گرفت از لحن سرد و بی روحش ،مهیاد راست میگفت این تنهایی ترجیح خودم بود نه
تقدیرم!
سرزنش شدن حق منی بود که با دستای خودم دنیارو خاکستری کردم..
مامان دوباره گفت:
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_ یعنی نمیشه...
مهیاد صداشو بلند کرد وگفت:
_ نه نمیشه ،صیغه بائن بوده مادر من ...وقتشه مهزاد دیگه بزرگ شه ،تاکی میخواد پاسوز ندونم
کاری های خودش بشه؟؟
آرومتر گفت:
_ تا جایی که تونستم کنارش بودم و راهنمائیش کردم ،اما خودش خواست و تهشم شد اینی که
میبینی...
مهیاد با حرص از جاش بلند شد و رفت ،من که تااون موقع ،خودم روبه خواب زده بودم آروم
پلکم رو باز کردم و بدون نگاه کردن به مامان دل خسته روی تخت افتادم ،طاقت نداشتم مامان
رو ببینم...
دیروز وقتی که داشت با عکس بابا ،درد دل میکرد واشک می ریخت ،دلم خون شد من مسبب
همه ی غم های مامان بودم
باید یاد میگرفتم که حداقل جلوی مامان خودم رو کنترل کنم
***
فرداصبح با رخوت از جا بلند شدم از جلو دستی ترین لباس هام رو پوشیدم و چمدان به دست
از اتاق رفتم بیرون..
بادیدن مامان لبخند زدم و سالم کردم!
مامان باخنده گفت:
_ سحر خیزشدی مامان جان ،گفتم مثل همیشه تا دقیقه نود خوابی
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آروم خندیدم و زیرلب گفتم:
_ آشفته دالن را هوس خواب نباشد...
اون که نمیدونست تاصبح بیدار بودم و خواب به چشم هام نمیومد
مامان گفت:
_ صبحانه حاضر کردم ،برو بخور توی راه حالت بد نشه...
من که نمی خواستم شیرینی این مسافرت و به مامان تلخ کنم چشمی گفتم و راهی آشپزخونه
شدم
وگرنه کام خودم تلخ بود و شیرینی هیچ عسلی ،طعمش رو عوض نمی کرد
توی درگاه آشپزخونه ایستادم و مهیاد رو نگاه کردم ،پشتش به من بود و آروم آروم طبق عادت
همیشه اش صبحانه میخورد
شانه های پهنش توی پیرهن مردونه ی آبی که پوشیده بود ،با هرحرکت باال و پائین می شد و
جذاب ترش کرده بود...
قدم به قدم نزدیکش شدم و ب-و-سه ای سریع روی گونه اش کاشتم
_ قهری باهام داداشی؟
نگاهم کرد ،هیچ نرمشی مثل قبل توی چشماش نبود ،می دونستم ازم دلخوره و این چند وقت
هم باهام سرسنگین رفتار میکرد!
_ با من قهر نباش ،دلم میگیره
لبمو گزیدم وسرمو انداختم پائین ،سکوت مهیاد عذاب آور بود ،نگاه آبی یخ زده اش درد داشت..
آروم صندلی رو عقب کشیدم و نشستم ،به زور چند لقمه با آب میوه فرو خوردم
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ظرف هارو کمک مامان جمع کردم و شستم ،دستم رو با دنباله ی شالم خشک کردم ،مهیاد
همین طور که چمدون خودش وبیرون میبرد خطاب به مامان گفت:
_ من باید ظهر ستاد باشم عجله کنید...
تند صداش شدم:
_ مهیاد ...مهیاد...
چرخید به سمتم و گفت :ها؟
_ چمدون منم اونجاست ،بی زحمت اونم ببر!
_ ببخشیدا ولی مگه خودت چالقی خواهر محترم؟
باچشم های گرد شده ،رفتنش رو نگاه کردم
سابقه نداشت بامن اینطوری حرف بزنه ،چطور شده که از چشمش افتادم؟
دست مامان روی شونه ام نشست وگفت:
_ به دل نگیر ،اون خیلی نگران توئه!!
باپوزخند گفتم:
_ نگران یا دلسرد؟؟
دست مامان رو پس زدم و چمدون ام رو برداشتم به قول مهیاد ،خودم چالق نبودم
رسیدم به ماشین وخودم رو انداختم روی صندلی عقب ،همون طور که دراز می کشیدم خودم
روکش دادم و قلنج دست هام رو گرفتم...
باآلخره رسیدیم به جاده ،هیچ کس هیچی نمی گفت ،قبال مسافرت با مهیاد انقدر بهم خوش
می گذشت که حد نداشت ،اما اآلن...
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چنان با اخم رانندگی میکرد که میترسیدم از توی آینه نگاهش کنم...
دلم برای مهیاد مهربون خودم ،تنگ شده بود تحمل این نگاه سرد و زبان تلخش رو نداشتم
به کدوم گناه نکرده مجازاتم میکرد؟
از وقتی که سوار شده بودیم بی وقفه بدون هیچ حرفی می روند ،مامان هم سرش توی کتاب
قرآنش بود..
از بی حوصلگی کالفه شده بودم ،ترجیح میدادم زیاد فکر نکنم چون فکر کردن زیاد ،منو به
سمت اهورا سوق میداد و با یاد آوری اون ،اوقاتم تلخ میشد
مهیاد ضبطو روشن کرد و موزیک مالیم و عاشقونه ای پخش شد ،چه عجب این داداش ما دست
از سر شجریان و فریدون فروغی برداشته و آهنگ قشنگ گوش می کرد
زیرلب با آهنگ زمزمه می کردم و چشم هام گرم شد ،در اثر بی خوابی های شبانه ام به خواب
رفتم..
نمیدونم چه مدت گذشت که با صدای یا زهرای مامان از جام پریدم،
ماشین تکون های شدیدی خورد و باالخره متوقف شد لب های خشک شده از ترس ام روی هم
فشردم ،زبونم بند اومده بود و نگاه جستجو گرم فقط مامان و مهیاد رو می دید که مطمئن بشه
سالمن...
چند دقیقه گذشت که همه به حالت طبیعی برگشتیم ،مهیاد با یه جست پرید پائین و مامان
هم دنبالش...
پا های سست ام رو حرکت دادم و با سرانگشت سردم در رو باز کردم از ماشین پیاده شدم،
صدای ویراژ ماشین هایی که با سرعت از خم جاده می گذشتن ،توی سرم میپیچید ،به طرف
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مهیاد قدم برداشتم ...جسم بی جون دختری رو توی آ-غ-وش کشیده بود ،خرمن موهای مشکی
رنگ دختر در جهت باد به حرکت دراومده بود ،کنارش نشستم توی سرما جز یه پیراهن نخی
هیچ چیز تنش نبود
هنوز از حضور یه دختر اون هم وسط جاده سر در نمی آوردم
مهیاد گفت:
_ نبضش میزنه ،زنده اس...
و تو یه حرکت از جا کنده شد و دخترک روی صندلی عقب جا گرفت ،حواسم رفت به پوست
سفید و مژه های بلندش که روی گونه اش سایه انداخته بود...
_ مهیاد چقدر تا بیمارستان راهه؟؟
معلوم بود که دستپاچه اس تندتند گفت:
_ نیم ساعت مونده تا اصفهان!!
دست های ظریف و سرد دختر رو توی دستم گرفتم ،مامان سرشو چرخونده بود به عقب وتند
تند قل هواهلل میخوند و به صورتش فوت می کرد
با رسیدن به اولین بیمارستان ،دخترک به اورژانس منتقل شد ،بیهوشی اش به خاطر برخورد با
ماشین نبود از ضعف عصبی بود که گرفتارش شده بود ،چون قبل ازاینکه مهیاد زیرش بگیره،
ماشین رو به سمت چپ هدایت کرده بود..
مهیاد به سمت من و مامان که توی حیاط بیمارستان آوره بودیم اومد وگفت:
_ زنگ زدم به احسان بیاد شمارو ببره خونه ،خسته میشین اینجا
مامان دستی به رو سریش کشید وگفت:
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_ حالش چطوره؟
مهیاد :واال هنوز که بیهوشه ،بهوش اومد زنگ میزنیم به خانواده اش بیان ببرنش...
یکی از پرستار های سفید پوش از روی پله های ساختمون بیمارستان داد زد:
_ آقای رادمان مریضتون به هوش اومد
ناخودآگاه پاهام دنبال مهیاد کشیده شد و به بخش رفتیم ،همیشه از محیط سرد و بی روح
بیمارستان متنفر بودم ،تنهایی اون دختره بیچاره که روی تخت افتاده بود ،رو فقط من حس
میکردم!
کنار تختش ایستادیم و مهیاد گفت:
_ خانم ،شما حالتون خوبه؟
پلکش حرکت کرد و چشم هاش رو به آرومی باز کرد ،نگاه مخملی سیاهش برق اشک افتاده بود
و چونه اش ریز می لرزید برای اینکه نترسه دستش رو گرفتم و به مهربون ترین لحن ممکن
گفتم:
_ عزیزم ،خوبی؟ یادت میاد چی شده؟؟
_ کجام؟
_ بیمارستانی ،متأسفانه تصادف کردی یادت میاد؟
اشک های درشتش روی گونه سر خورد ،محکم لبه ی پتو رو گرفت و به مهیادگفت:
_ تورو خدا کاریم نداشته باش!!!
به مهیاد نگاه کردم ،بهت زده محو چشمای مشکی دختر شده بود و حرفی نمی زد
سریع گفتم:
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_ نه ...نه آروم باش ،هیچکس به تو کاری نداره!
دختر که معلوم بود زیر نگاه مهیاد کالفه اس ،سرشو آروم چرخوند سمت من ،لبخندی به چهره
ی رنگ پریده اش زدم:
_ از هیچی نترس باشه؟ اینجا هیچکس به تو آسیبی نمیزنه!!
همزمان آستین مهیاد رو کشیدم تا به خودش بیاد ،معلوم نبود چشه! ،؟ تاحاال به صورت هیچ
دختری اینجوری زل نمیزد ،همیشه یه نگاه گذرا و الکی به صورت طرف می انداخت که بی
ادبی نکرده باشه.
_ چته تو؟ داری دختر مردم رو بانگاهت قورت میدی ،برو بیرون معذبش نکن!!
مهیاد چشم از من گرفت و اخمی کرد ،قربون جذبه ات برادر ،با اخم خواستنی تر میشد
مهیاد که رفت پرده ای که حریم بین بیمار ها بود رو کشیدم و روی صندلی نشستم
_ اسمت چیه؟
اول چیزی نگفت باتردید به من نگاه کرد و زیرلب گفت:
_ نورا
_ خب نورا خانم ،بهتری انشاهلل؟
سری به معنی آره تکون داد
_ خداروشکر ،توی برخوردی هم که با ما داشتی طوریت نشد ولی یهو از حال رفتی...
_ سه روز بود که لب به چیزی نزده بودم ،راه زیادی هم دویده بودم
دستی به موهای فر و مشکی اش کشیدم نمی خواستم که سوال پیچش کنم ،فقط حس اعتماد
رو توی دلش ریشه دار میکردم تا خودش حرف بزنه
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_ شماره ی پدر و مادرت رو داری که زنگ بزنیم بهشون؟ حتما تا االن خیلی نگران شدن
لباش لرزید ولی چیزی نگفت ،غم بی نهایتی توی چشم هاش پنهان بود
آهسته گفت:
_ ولی من کسی رو ندارم!
از حرفش تعجب کردم ،مگه میشه؟؟؟
_ تو خدا رو داری عزیزم
_ پس به خدا بگو بیاد منو ببره پیش خودش!
چقدر ناامید بود ،چقدر حس میکردم مثل خودم تنهاست و چقدر غم توی چشماش لونه کرده
بود!!
تنها فکری که به سرم میرسید این بود که از خونه فرار کرده باشه...
لب هامو توی دهن کشیدم ،باید از یه در دیگه وارد میشدم ،این دختر قصد حرف زدن نداشت
الاقل اگر فرار کرده باشه ،خانوادش حتما استعالم گم شدنش رو به پلیس دادن...
_ برادر من همون که دیدیش پلیسه ،اگر مشکلی داری بگو باهم حلش کنیم هووم؟؟؟
_ مشکل من با هیچ کس حل نمیشه...
غمگین نگاهش کردم ،بغضش رو توی گلو می کشت تا نشکنه
_ مشکل آدما هرچقدر بزرگ باشن ،خدا ازاون بزرگتره!!
دیگه نتونست دوام بیاره زد زیر گریه و بلند بلند گریه کرد
_ مشکل من تنهائیه ،مشکلی که خود خدا هم درگیرشه
به طرفش رفتم وسرش رو توی آ-غ-وش گرفتم چقدر حس میکردم نورا به من نزدیکه!!
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_ من هیچکس رو توی دنیا ندارم ،میخوااام بمـــــیـــــرم...
هق هق می کرد و البالی حرف هاش میگفت قصد داره خودش رو بکشه و نمیخواد زنده بمونه،
کم کم ساکت شد و آروم گرفت
نورا :بعد از اینجا کجا برم؟ من که جایی واسم نمونده
نگاهی به من کرد وگفت:
_ برو میخوام تنها باشم!!
لبخند کم جونی زدم وگفتم:
_ اسم من مهزاده!همینجام کاری داشتی صدام کن
از بخش خواستم بیام بیرون که گفت:
_ وایسا
روی پاشنه ی پا چرخیدم وگفتم:
_ جانم؟
_ چرا میخوای کمکم کنی؟ من واسه هیچکس مهم نیستم ،تودلت برام میسوزه؟؟
دو سه قدم نزدیکش شدم وگفتم:
_ متأسفانه آدمی نیستم که به کسی ترحم کنم و خودمم از ترحم بیزارم...
_ پس دلیل کمکت چیه؟ حس انسان دوستانه؟
_ نه ،دلیلی که حس میکنم بهت نزدیکم اینه که من و تو از جنس همیم ،از جنس تنهایی..
_ تو که تنها نیستی برادرت هست!!
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_ تنهایی به این معنی نیست که کسی رو نداشته باشی ،حس تنهایی وقتی میاد سراغت که تو
اوج شلوغی آدم هایی که دورت رو گرفتن ،کسی رو نداشته باشی که از هم جنس خودت باشه!!
پوزخندی زد وگفت:
_ قشنگ حرف میزنی!
_ تأثیرات تنهائیه ،شنیدی میگن تنهایی آدم رو دانا میکنه؟
کمی به رو به رو زل زد مغموم درحالی که باخودش حرف میزد گفت:
_ من میخوام نادون بمونم ،به بابام بگو برگرده!
تو حالتی فرو رفته بود که انگار روحش اینجا نیست ترجیح دادم تنهاش بذارم
قدم تند کردم و به حیاط بیمارستان رفتم ،احسان هم کنار مامان و مهیاد بود
با لبخند گشادی به سمتش رفتم و سالم کردم ،طبق گذشته انتظار داشتم تو آ-غ-وشم بگیره
ولی به یک دست دادن اکتفا کرد ،تعجب کردم ولی چیزی نگفتم ،بدون اینکه کسی چیزی
بپرسه خودم شروع کردم به تعریف کردن
_ اسمش نوراست ،اینطور که از حرفاش پیدا بود ،کسی رو نداره و تنهاست میگفت جایی رو هم
نداره بره!!خیلی هم مضطربه ،یک دم گریه میکنه و یک دم تو خودش فرو میره و خیره میشه به
دیوار روبه رو...
احسان با دقت به همه ی حرفام گوش میداد وگفت:
_ باید این رو صورت جلسه کنیم برای دادگاه ،اگه این دختر راست بگه ،تحویل داده میشه به
بهزیستی!!
مهیاد با عجله گفت:
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_ نه ...نه..الزم نیست کار فعال به دادگاه برسه ،فعال میبریمش خونه تا بعد یه تصمیم بگیریم
و خودش زود تر از همه راهی بخش اورژانس شد ،باتعجب به احسان گفتم:
_ چرا اینجوری کرد؟؟
احسان شونه ای باال انداخت وگفت:
_ نمیدونم!!
_ اآلن دیگه باید مرخص بشه ،بریم کارهای ترخیصش رو انجام بدیم
از توی چمدون خودم که تو ماشین بود ،یه روسری و مانتوی گرم برداشتم و پیش نورا رفتم،
باکمک من مانتو رو پوشید و از تخت پائین اومد
مامان پرده رو کنار کشید و بالبخند گفت:
_ بهتری الحمداهلل دخترم؟؟؟
نورا لبخند کم جونی زد
_ شکر خدا بله...
کنار مامان ایستادم و روبه نورا گفتم:
_ ایشون مامان خوشگله من هستن
با غمی بینهایت زل زد به مامان و زمزمه کرد:
_ خیلی خوشبختم!
طی نیم ساعتی که مهیاد برگه ی ترخیص نورا رو گرفت ،به نورا توضیح دادم که به خونه ما بیاد
و ازاین بابت کلی شرمنده بود و قبول نمی کرد ،امامن و مامان متقاعدش کردیم که فعال به
عنوان میهمان پیش ما باشه...
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نورا لبخند محجوبی زد و موهای فرش رو از توی صورت کنار زد
_ من تا همین جاهم کلی بخاطر زحمت های شما شرمنده هستم ،نمیخوام بیشتر ازاین اسباب
زحمت بشم
مامان دستشو گرفت و گفت:
_ نزن این حرف رو عزیزم ،تو برام با مهزاد فرقی نداری!!
از مامان و نورا جدا شدم و کنار احسان وایستادم اخماش بدرقمه تو هم بود
و زل زده بود به سنگ های سفید و براق بیمارستان
_ چیزی شده احسان؟
نگاهش رو کشید باال و خیره شد توی چشمام
_ مهیاد عقل نداره!
باخنده گفتم:
_ و شما چطور به این نتیجه رسیدی؟
باعصبانیت گفت:
_ هنوز متوجه موقعیتی که درش هستیم ،نیست مهیاد یه پلیسه ،هر خطری ممکنه جون
خودش و خانوادش رو تهدید کنه ،چطور راضی میشه یه غریبه اون هم انقدر ناگهانی وسط
زندگیش سبز شده رو توی خونه اش راه بده؟؟
از جهتی حرف احسان رو منطقی حساب کردم ولی چشم های نورا نمیتونست دروغ بگه ،با
صحبت های احسان نسبت بهش دچار دوگانگی شدم و ته دلم خالی شد ،یعنی بالیی که به سر
من اومد ممکن بود دوباره تکرار بشه
556

www.RomanKhone.IR

حس تنهایی – عاطفه.تی

رمــان

حتی از فکرش هم تنم به مهمونی لرز رفت
احسان سکوت من رو به تأئید حرفش گذاشت و ادامه داد:
_ من دلم نمی خواد دوباره یکی از عزیزام روی تخت بیمارستان ببینم...
_ چی میگی احسان؟ تا کجای قضیه پیش رفتی برادر من؟ این همه بدبین نباش عزیزم ،مهیاد
خودش میدونه داره چیکار میکنه ،تو به توانایی های مهیاد شک داری؟؟
به نورا هم نمیاد که نیت بدی داشته باشه!
احسان پوست لبشو می گزید و با پا روی زمین ضرب گرفته بود ،حالتش مشخص بود که
سردرگمِ ،پزشک نورا رو برای بار آخر معاینه کرد و همه راهی خونه ی مهیاد شدیم ،تو این شهر
غربت حس دلتنگی داشتم
حس دلتنگی قبل و بعد نمی فهمه ،فرقی نمی کنه که کجا هستی ،این آسمون همیشه غم
انگیزه!!!
آپارتمان مهیاد ،توی منطقه ی زیبا و خوش آب وهوایی قرار داشت و نمای سنگ مرمری جلوه
ی بیشتری بهش بخشیده بود...
با اولتیماتوم مامان ،همه ی حواسم به نورا بود که با ما احساس غریبگی نکنه ،وارد خونه ی
مهیاد شدیم ،از تعجب دهنم به غایت یه غار باز مونده بود ،بازار شامی بود واسه خودش
مامان بادیدن وضعیت جیغ کشید:
_ مهیـــــــــــــــــــــاد
مهیاد که تا اون موقع ،هنوز ندیده بود خونه توچه وضعی به سر میبره برگشت وگفت:
_ جانَــــ...
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حرفش نیمه موند و مثل مامان داد کشید:
_ احســــــــــــــــــــان !!
احسان بیچاره با فریاد مهیاد ،قالب تهی کرد و با ترسی ساختگی گفت:
_ جونم حاج آقا؟ الهی حاج خانم تصدقت ،چرا داد میکشی بچه ام افتاد...
حرف احسان که تموم شد قهقهه ی منو مامان بود که توی سالن پیچید ،نورا هم سرشو انداخته
بود پائین و ریز میخندید
نگاه عجیب غریب مهیاد ،جلب خنده ی نورا شد ،انقدر نگاه نافذش سنگین بود که نورا رو
متوجه خودش کنه و معذب بشه ،احسان که دید اوضاع خیطه چمدون مارو کشید سمت
خودش و گفت:
_ بَه بـــــــــه ...هوا چه خوبه ،غرق نشی برادر..
دستی به شونه ی مهیاد کشید و با شیطنت خندید
مهیاد تشر زد وگفت:
_ کوفت ،این چه وضع خونه اس؟
_ به جون حاج آقا وقت نداشتم تمیز کنم
مهیاد گوش احسان رو گرفت و پیچوند درحالی که به سمت سالن میبردش گفت:
_ زهر مار بااین حرف زدنت حالم رو بهم زدی ،همین االن آستیناتو باال میزنی و از خجالت اینجا
در میای ،حاج خانوووم
و کمی به جلو هولش داد ،احسان با پرروئی خندید :
_ نوکرتم هستم ،حاجی
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مهیاد در اتاقی رو باز کرد و نگاه گذرایی بهش انداخت و گفت:
_ اینجا در امانه ،شما فعال وسایلتونو اینجا جا بدین تا احسان زحمت تمیز کردن بقیه اتاق هارو
بکشه...
احسان درحالی که غرغر میکرد ،پالستیک ساندویچ و جعبه ی پیتزا رو از روی زمین برداشت و
زیر لب گفت:
_ من به گور تو خندیدم!!
مهیاد :نشنیدم احساااان خان...
_ هیچی نگفتم ،دعا به جونت میکردم
معنی نگاه مهیاد به احسان ،همون خرخودتی معروف بود..
مهیاد :مهزاد نو
لبخند نیم بندی زدم و دوباره مشغول شدم ،ازلباس های خودم یک دست کامل روبه روی نورا
گذاشتم وگفتم:
_ ببخشید ،من اینجا لباس نو ندارم ،مجبوری از همین ها استفاده کنی تا سرفرصت بریم خرید!!
نورا :مرسی نمیدونم چطوری این هارو جبران کنم ،فقط میشه من حمام بگیرم!؟
_ آره ،چرا که نه ...اینطوری خستگی هم از بدنت میره!
نورا رو به سمت حمام هدایت کردم و خودم هم بعد از تعویض لباس هام به کمک مامان رفتم
احسان با غرغر جارو برقی میکشید ،هرکی که نمیدونست من خوب میدونستم چقدر از کار
خونه فراریه ،همیشه میگفت کار کردن تو خونه برای زنه ،باخنده سری تکون دادم و درجواب
مهیاد که گفت:
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_ نورا کجاست؟ کوتاه گفتم :حمام...
از این همه سردی مهیاد به تنگ اومده بودم ،بخاطر روشن بودن جاروبرقی صدام و کمی بلند
کردم و روبه مهیاد گفتم:
_ چرا اینجوری بامن رفتار میکنی؟ چون طالق گرفتم؟ چون خودم و از شر یه زندگی نکبتی
راحت کردم؟؟
تو از زندگی من تو این شش ماه خبر داشتی؟ میدونی دم به دم تحقیر شدن و سر کوفت شدن
یعنی چی؟
تو دختر نیستی بفهمی مهیاد ،نمیتونی درک کنی چقدر درد داره وقتی بشنوی در عوض تو،
معامله کردن...
نمیدونی چه سخته اگه بدونی وقتی شوهرت بهت نزدیک میشه از دوست داشتن نیست ،از
هوسِ...
من چطوری میتونستم گذشته رو ندید بگیرم و بخشنده باشم؟
تو انتظار داشتی باهمه چیزهایی که از اهورا دیدم دوباره برگردم؟
کور بشم و فقط نغمه دوستت دارم های الکیش رو بشنوم؟
اهورا باشکی که به من داشت باعث شد اون شب لعنتی از خونه فرار کنم و اون بالها سرم بیاد...
همیشه با رفتار های متغیرش باعث میشد سردرگم باشم ،یه بار خوب ،صد بار بد...
اون حتی به رابطه ی منو احسان هم شک داشت و دم از خیانت من می زد درحالی که خودم
دخترایی که باهاشون دوست بود رو دیدم...

560

www.RomanKhone.IR

حس تنهایی – عاطفه.تی

رمــان

نفس هام به شماره و چشم هام به اشک افتاده بود ،خیلی وقت بود که صدای جاروبرقی احسان
قطع شده بود و فقط فریاد های من بود که فضارو پر میکرد با گریه ادامه دادم:
_ تو فکر کردی واسه من سخت نیست؟ من تو سن نوزده سالگی شدم یه دختر با مهر مطلقه
بودن روی پیشونیش ،تو فکر کردی نگاه آدمای اطرافم رو درک نمی کنم؟
اهورا هرچقدر هم بد بود ،همیشه منو حمایت میکرد ،وقتی از دستش دادم فهمیدم بعد از بابا یه
پشتوانه ی دیگه هم از دست دادم ،اگه ...اگه تو هم بخوای به من پشت کنی ازاینی که هستم
تنها تر میشم...
من وقتی طالق گرفتم ،توی دوراهی گذشته و آینده اسیر بودم...
نمیتونستم بدون چشم پوشی از گذشته ،آیندم رو کنارش بسازم ،حرف های روز های گذشته
اش رو باور میکردم یا تغییر ناگهانیش بعد از پیدا شدن من؟؟
دستم رو جلوی دهنم گرفتم و بی اشک به هق هق افتادم ،شاید هیچ کدوم از این آدم ها منو
درک نمی کردن ،ولی من حقیقت رو گفته بودم من اهورا رو دوست داشتم ولی این یه حس
ممنوع بود ،هر بار که به حرف و رفتار هاش توی این شش ماه زندگی می افتادم ،عشق و نفرت
تو دلم باهم جنگ میگرفتند .جنگی که هیچ برنده و بازنده ای نداشت ،فقط بی قرارم میکرد
احسان و مامان ناباور به من نگاه می کردند ،مهیاد دو سه قدمی نزدیکم شد که عقب عقب رفتم
تو اتاق و بی حواس طعنه ای به نورا زدم ،روی تخت نشستم و زانو هام رو توی ب-غ-ل گرفتم،
موهای کوتاه و بلندم به طرز نامرتبی دورم رو گرفته بودن ،بغض خوره وار گلوم رو میجوید ،نه
گریه میشد نه دست از سرم بر می داشت...
تقه ای به در خورد و بدون اینکه سرم رو بلند کنم ،حضور نورا رو حس کردم
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نورا :سنی ندارد عاشقی کردن! فرقی ندارد کودکی ،پیری .هروقت زانو را ب-غ-ل کردی؛ یعنی
تو هم با عشق درگیری…
از پشت پرده ای اشک خیره شدم توی عمق چشم های سیاهش ،بعد از حمام چهره اش باز تر
شده بود و لپ هایش رنگ سرخ به خود گرفته بودن ،چقدر زیبا بود..
نورا :تو عاشقی مهزاد فقط نمی تونی قبولش کنی ،بابام خدابیامرز همیشه میگفت ،وقتی عشق
در خونه ی قلبت رو میزنه ،بهش پشت نکن ،در چه باز باشه ،چه نباشه عشق ازش وارد میشه...
پس با خوشرویی به استقبالش برو نذار تو دلت بپوسه...
زیر لب گفتم:
_ تو از هیچی خبر نداری!!
_ چشم هات نقش آیینه اس ،بازتاب حرف های تو دلت ،لب های تو بهم دوخته شده ولی
چشمات حرف برای گفتن زیاد داره...
باتعجب زل زده بودم به لبهاش که به لبخندی باز شده بود ،زیرلب گفتم:
_ تو کی هستی؟
_ دختری از جنس خودت ...از تبار تنهایی
لبخندش محو شد و به فکر فرو رفت ،چشم های مخملیش از اشک براق شده و می درخشیدن
بی اراده شروع کرد به حرف زدن
_ از وقتی خودم رو شناختم ،فهمیدم تنهایی سرنوشت منه ،شبها با یه کابوس شوم از فردا به
خواب می رفتم ،و صبح ها با ترس از اینکه چه روزی در انتظار منه چشم باز میکردم
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اطرافم پر بود از دختر هایی که شباهت های زیادی بهم داشتن ،من تا شونزده سالگی توی
بهزیستی اصفهان بزرگ شدم ،یک سالم بود که خانوادم منو به اونجا سپردن ،برعکس همه ی
بچه های شیرخوارگاه من پدر و مادر و برادرم رو دیده بودم
مادرم توی سن باال منو باردار شد و وقتی فهمید حامله اس که دیگه برای سقط جنین دیر شده
بود و من توی شکمش یه آدم کامل بودم ،که کاش هیچ وقت نبودم
مکث کرد چشم هاشو روی هم فشرد و گفت:
_ وقتی به دنیا اومدم ازترس حرف مردم پدر و مادرم منو تایک سالگی قایم می کردن
حتی زن داداشم وقتی از وجود من مطلع شده خندیده بود و گفته بود"سر پیری و معرکه
گیری؟ "
واهمه ازاین داشتن که با حرف های مردم رسوا بشن ،و آبروشون بره...
من که این هارو به یاد نداشتم بعدا پدرم برام تعریف کرد
تا هشت سالگی ،مرتب بهم سر میزدن اما از تولد نه سالگی به بعد رفته رفته این دیدار ها
کمرنگ و درنهایت قطع شد ،من کنار کسایی رشد کردم و بالغ شدم که خیلی پاک بودن ،از
هیچ محبتی برای هم دیگه دریغ نمیکردن...
از خانواده هامون دور بودیم اما قلب هامون بهم نزدیک بود...
هوش باالیی داشتم ،و هیچ وقت کتاب ازم دور نمی شد ،دلم میخواست من هم ،یکی مثل
نریمان داداشم بشم
آرزوی بچگیم این بود که جراح مغز واعصاب بشم ...با سربلندی برگردم
پیش خانوادم و بگم من هم میتونم باعث افتخارتون باشم اما..
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شونزده سالم بود که با یه دیدار زندگیم بهم ریخت ،پدرم بعد از چندین سال اومده بود سراغ
تک دخترش ،از تصویر آخری که توی هشت سال پیش بخاطر داشتم ،خیلی پیرتر و شکسته تر
شده بود ،پیرهن مشکی تنش بود و خودش میگفت مامانم ،ده روزه که مرده ،سرطان داشته...
هیچ حسی از مرگ مادرم نداشتم ،اون برای من مادری نکرده بود ،هیچ مهری به دلم نریخته بود
که از مردنش ناراحت بشم ،تصورم از کلمه ی مامان همیشه یه سایه ی گنگ و بی مفهوم بود
بابام گریه میکرد و اظهار پشیمونی ازاینکه تنهام گذاشته ،اون موقع نتونستم دلش رو بشکنم،
خودمم دلم برای ب-غ-ل کردنش پر میکشید
باآلخره تحقیقات بهزیستی مبنی بر درست بودن ادعا ی بابا ،پدر واقعی منه تموم شد و با تعهد
های مختلف ،سرپرستی من به بابا واگذار شد...
پدرم از مرد های ثروتمند ،اصفهان و تاجر فرش بود
برخالف من لهجه ی غلیظی هم داشت ،حرف زدن شیرینش ،همیشه باعث خنده ی من میشد
به اینجای حرفش که رسید ،لبخندی زد انگار که شیرینی روزهای خوب بودن با پدرش رو به
یاد می آورد...
نورا :بهترین سال های عمرم پنج سالی بود کنار بابا گذروندم ،تواین دنیا تنها همدم ،هم بودیم،
مرد پخته ای بود ازش چیزهای زیادی یاد گرفتم ،با کمک بابا تونستم دانشگاه یزد ،رشته ی
روانشناسی بالینی قبولی بگیرم؛
ولی افسوس از این که عمر لحظه های ،خوب زندگی همیشه کم ان...
سال آخر دانشگاه بودم که یه تلفن شوم خبر مرگ بابا رو داد...
نورا چشم هاشو بست ،لرز هیستریکی به تنش نشست ،فرصت حرف زدن رو ازم گرفت
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_ دوماه از مرگش گذشت ،وکالت همه ی اموال بابا ،به عهده ی وکیلش آقای سعیدی بود،
سعیدی یک روز منو دعوت کرد به دفترش ،اولش با زبون نرم خواست خرم کنه ،بهم پشنهاد
ازدواج داد ،درحالی که سعیدی خودش زن و بچه داشت از این وقاحت و پستی این مرد حالم
بهم خورد ،سیلی ای که بهش زدم داغ شد روی دلش و ازم کینه گرفت ،به خودم اومدم،
سعیدی باحیله همه ی اموال بابا رو به نام خودش کرده بود و من دستم به جایی بند نبود...
یک روز با نامه ای از دادگاه به عنوان مالک خونه ،منو حتی از خونه ی پدریم هم بیرون کرد،
دیگه سقف باالی سرم هم ازدست دادم و آواره شدم
_ چرا شکایت نکردی؟؟
_ فکر کردی شکایت من به جایی می رسید؟ همه ی شواهد علیه من بود
_ بعد چی شد؟
_ تو پارک با یه زن آشنا شدم ،اون قول داد که سرپناهم باشه ،منم که بی تجربه فکر میکردم
فرشته ی نجات منه و بهش اعتماد کردم ،چیز هایی دیدم که حتی از گفتنش هم شرم دارم...
به خونه ی اختر رفتیم ،یه خونه ی کلنگی و قدیمی با چند اتاق تو در تو...
دخترایی با سرو وضع افتضاح و کریه که ساعتی فروخته میشدن...
از فکر اینکه قرار من هم بشم ،یکی مثل اونها منزجر شدم؛ مردن از گرسنگی رو به این خفت
ترجیح دادم اما راه برای برگشت وجود نداشت ،اختر ترس از این داشت که فاحشه خونه اش لو
بره و گیر بیفته!
یه هفته ی تموم پر استرس کنج اتاق گذشت ،دختر ها با صورت های خوشگل و باطن کثیف
ساعت به ساعت توی اتاق ب-غ-ل گوش من...
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لبش روگزید و ادامه نداد...
گفتن این حقیقت کثیف اذیتش میکرد ،کنارش نشستم ،گرفتاری های خودم فراموشم شده بود
و فقط به نورا فکر می کردم!
نورا :یه شب اختر بهم گفت از فردا باید خرج خودم و دربیارم ،اینجا بخور و بخواب نیست ،هتل
نیومدی!!
تمام شب رو با گریه صبح کردم اما مگه با دست رو دست گذاشتن و گریه کردن چیزی درست
می شد؟
آروم از اتاقی که متعلق به ما بود بیرون اومدم و به اتاق اختر رفتم ،همه ی کلید ها به گردنش
آویزون بود ،اون لحظه در نظرم شبیه یه خوک کثیف بود که خرناس می کشید
از اضطراب دست هام یخ کرده بود و تیره ی کمرم به عرق نشسته بود؛ این کار پیمان من با
مرگ و زندگی بود ،یا به قعر چاه سقوط می کردم یا از این زندگی خالص می شدم!!
توکل کردم به خدا و نزدیکش شدم ،خر و پف می کرد و غرق خواب بود
تکانی خورد و صدای جیرینگ کلید های گردنش در اومد ،و از یقه ی لباسش بیرون افتاد ،با
کارد میوه ای که اونجا بود بند رو پاره کردم ،انگار که بند دلم برید!
حتی از نفس کشیدن هم می ترسیدم ،با بدبختی و ترس کلید ها رو برداشتم و از اتاق زدم
بیرون...
چهار تا کلید دستم بود که نمیدونستم کدومش برای در حیاطه ،اصال هم به این توجه نداشتم
که سر و وضعم چه شکلی فقط میخواستم از اونجا فرار کنم
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وقتی در حیاط رو باز کردم و به سمت خیابون اصلی دویدم تازه فهمیدم که چه بالیی از سرم
گذشته!!
تا جون توی پاهام وجود داشت دویدم ،از شدت ضعف وقتی به جاده رسیدم جلوی ماشین شما
از حال رفتم و اآلن هم منم و یه زندگی لنگ در هوا که امیدی به ادامه اش نیست!!!
خدای من این دختر چه سختی ها که نکشیده بود ،ناگهان برای مظلومیت نورا دل و بغضم باهم
شکست!
اون هم که انگار هم پای گریه پیدا کرده باشه سرش رو ،روی شونه ام گذاشت و بغضش و رها
کرد...
بعد از شام کنار احسان نشسته بودم و به تعریف های مسخره اش ،لبخند احمقانه میزدم!مهیاد و
تورا دور از ما مشغول صحبت بودن ،با نورا کلی حرف زدم و مجابش کردم که مشکلش رو با
مهیاد ،در میون بذاره اون حتما میتونست کمکش کنه
فنجون چای رو برداشتم و کمی خوردم ،همزمان احسان گفت:
_ جوجو کنترل رو بده اآلن فوتبال داره
یکباره یادش افتادم؛ اشک توی چشمام حلقه زد و بی آن که جواب احسان رو بدم روی گونه ام
جاری شد ...چرا احسان هم باید مثل اون صدام میکرد؟
یه دفعه همه ی حرفهای اهورا توی گوشم آواز شد ،میدونستم باید تمومش کنم ،نباید گذشته
رو یادآوری کنم ،بسه مهزاد دیگه فکر نکن...
قلبم فریاد میزد نمی خوام و عقلم با بی رحمی سرکوبش میکرد...
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همه ی حرکات دلنشین اهورا و ژست های خاص خودش و تیپ محسور کنندش جلوی چشمم
رنگ گرفت و بعد از لحظه ای کوتاه ازهم پاشید و محو شد...
بین عقل و احساس ،قلب و منطقم گیر کرده بودم ،چه دوراهی سختی رو پیش رو داشتم...
احسان متعجب بهم نگاه میکرد ،لبخند تلخی زدم و با سر به فنجون چای اشاره کردم
_ چقدر داغ بود!!
احسان که خوب می دونست دارم دروغ میگم ،بدون حرف اضافه ای نگاهش رو ازم کند و
دوخت به تلوزیون
دروغ گوی قهاری شده بودم من تا کی باید دلم رو سرکوب میکردم؟
***
مهیاد به سختی درگیر کار های نورا بود؛ به برادرش که در کانادا زندگی میکرد زنگ زد و ماجرا
رو براش تعریف کرد و قرار براین شد که هرچه زودتر خودش به اصفهان بیاد...
به گفته ی نورا؛ از سعیدی شکایت کردن و منتظر تشکیل جلسه ی دادگاه بودن؛ این چند هفته
تقریبا بیشتر پاساژ ها و مکان های تفریحی اصفهان رو دیده بودم...
به هرنحوی خودم رو سرگرم میکردم تا دلم هوایی و به سمت اهورا کشیده نشه...
بی قرار و بی تاب بودم و شبها تا نیمه شب خواب به چشم هام نمیومد ،گاهی از شدت دلتنگی
اشک میریختم و لحظه ای بعد نگاه ماتم به سقف بی رنگ اتاق خشک می شد...
مرده ای بودم که فقط نفس می کشید...
روز ها کنار مامان و ماهور می نشستم و برای اینکه فلش بک به گذشته نزنم هر چرت و پرتی
که بود روی زبونم قطار میشد...
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همیشه همین طور بودم وقت های سردرگمی زیاد تر از حد معمول حرف میزدم..
بیشتر وقت ها نورا و مامان از تعریف های بیخود من خندشون میگرفت ولی از نظر خودم اصال
خنده دار نبود...
کم کم داشتم دیوونه میشدم ،اون حس سردرگمی و کالفگی از سرم ،دست برنمی داشت،
نبود اهورا کنارم به حد خودش رسیده بود و گاهی این جای خالی بغض می شد و سر باز
میکرد؛ گاهی در دلم تلنبار میشد و خوره وار وجودم رو به آتیش می کشید...
از کنار نورا که غرق خواب بود بلند شدم و بدون کوچک ترین صدایی به تراس بزرگ و دلبازم
رفتم ،پاتوق امن من تو این خونه اینجا بود!
جایی که نه با ،بابا خاطره داشتم نه با اهورا...
فقط با یاد هر دوشون عشق بازی میکردم
انس گرفتن با اینجا برام آسون نبود ولی وقتی که به آسمون خیره میشدم آرامش می گرفتن،
غربت آسمون ابری همونی بود که توی تهران هم حس کرده بودم
آه سردم بخار غلیظی شد و از دهانم بیرون اومد ،سردی هوای خشک اصفهان استخوان میترکاند
ولی مگه اهمیتی داشت؟
زندگی که سرد باشه ،حتی اگه از آسمون یخ هم بباره ،تفاوتی نداره
دلم پر میکشید برای زمانی که توی آ-غ-وش پر محبت بابا ،دخترونه هام رو به رخ می کشیدم
وسراسر وجودم از گرمای آ-غ-وش پدرانه اش گرم میشد
یاد بابا نفسم رو گرفت ،حس بی پناهی میکردم ...حتی دیگه مهیاد هم برای من نبود و خوب
میدونستم که داداشم ،دلش رفته برای دختری که توی اتاق به خوابی امن فرو رفته بود
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_ چرا اینجا وایسادی؟ هوا سرده
به سمت مهیاد چرخیدم ،توی درگاه بالکن ایستاده بود ،زیرلب گفتم:
_ خوابم نمی بره...
مهیاد :چرا؟
_ یاد بابا کرده بودم!!
آهی کشید و گفت :نبودش شونه هام رو خورد کرده...
_ تو چرا نخوابیدی؟
کالفه پوفی کشید و به موهاش چنگ زد
مهیاد :نمی دونم...
_ دلم یه خواب خوش می خواد ،بدون هیچ هراسی ...که وقتی بیدار میشم ،ببینم همه چیز یه
کابوس هولناک بوده و از شر طوفان امواج سهمگین دریا به آرامش ساحل رسیدم...
بشم یه ققنوس که آتیش گرفته و خاکستر شده اما دوباره جون میگیره و به پرواز درمیاد...
با رویای خوش فردا یه روز بهتر از راه میرسه!
زندگی خط خطی گذشته رو مچاله کنم و دور بریزم و دفتر امروز رو از مرکب خوشرنگ خدا
بنویسم!!!
مهیاد :ولی نه ...باز هم البالی خاطرات گذشته که هرگز فراموش نمی شن ،برمیخوری به چیزی
که هیچی نتونسته یاد اون رو ازت بگیره!!!
دستام رو زیر ب-غ-لم قایم کردم و گفتم:
_ مثلِ؟
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مهیاد :مثل عشق...
زمزمه کردم :مثل عشق ...عشقی که هیچ وقت باور نشد
دقایقی توی سکوت سپری شد مهیاد گفت:
_ نمی خوای بخوابی؟
سری به معنی نه تکون دادم و گفتم:
_ تا قرص نخورم خوابم نمی بره!!
مهیاد :چرا قرص میخوری دختر خوب؟ میدونی چه عوارضی داره؟
_ کاری به عوارضش ندارم خوبیش اینه که نمیذاره فکر و خیال سراغم بیاد...
آروم گفت:
_ چه به روز خودت آوردی؟
جوابی ندادم ...نشنیده گرفتم ...اصال دلم میخواست کر و کور بشم تا سرزنش دیگران رو نشنوم و
توی چشماشون نبینم...
مهیاد شاهد بی قراری های چند روزه ی من بود و فقط با چشم هایی غمگین زجر کشیدنم رو
به تماشا می نشست...
مهیاد دست هامو که از شدت سرما سرخ و بی حس شده بود و گرفت وگفت:
_ برات قصه بگم تا بخوابی؟
کجکی خندیدم  :مگه بلدی؟
_ شاید بلد باشم
_ پس بزن بریم!
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مهیاد روی کاناپه نشست و منم سرم و روی زانوهاش گذاشتم
_ بگو
_ چیزی که میگم رو هیچ وقت نخواستی بشنوی...
کنجکاو شدم با چشم های مشتاق زل زدم به لباش که آروم شروع کرد به حرف زدن
_ بیست سالم بود که بعد از سربازی توی نظام استخدام شدم ،اون هم به واسطه ی عمو و عالقه
ی خودم ...باوجود مخالفت های بابا من شغلم رو دوست داشتم و همراه احسان با تالش
خودمون رو باال کشیدیم؛ سختی تو این راه زیاد بود ،اینکه شاهد پرپر شدن کسایی باشی که
روز قبلش باهاش سرکار بودی و نهار خوردی واقعا سخت بود
از دست دادن همکارایی که بیشتر لحظات زندگیت رو کنارشون گذروندی یک نمونه از سختی
هاش بود ...ولی من به چیزی که خواستم رسیدم توی بچگی هربار که قپه های سرشونه ی عمو
رو میدیدم ،خودم رو توی اون لباس تصور میکردم و ازاینکه تونستم به آرزوی بچگیم جامه ی
عمل بپوشونم لذت میبردم
بیست و پنج سالم بود ،درست چهار سال پیش که درجه سرگردی روی شونه هام نشست ،حاال
مسئولیت هام دو چندان شده بود ،اون هم به وسیله ی هوش و ذکاوتی که توی موفقیت هام
داشتم زود تر از موعد بهش رسیدم
همون موقع ها بود که درگیر یک پرونده ی جدید شده بودم ،بازار داغ شرکت های هرمی و نت
وورک بود؛ فوج عظیمی از مردم به طمع سود بیشتر و ره صد ساله رو یک شبه رفتن ،به این
گروه ها پرزنت میشدن...
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هرکس بیشتر از پنجاه نفر برای خودش زیر مجموعه داشت و درست مثل یک هرم به شاخه
هاش اضافه میشد...
شرکت پخش دارویی که نظر مارو به خودش جلب کرده بود و توی دوسال رشد چشم گیری
کرد
فروش و پخش دارو هایی که توی ایران ممنوع بود ولی همه خواهانش بودن ،از هر طرفی جلوی
این شرکت رو می گرفتیم از یه روزنه ی دیگه بذای نفوذ جا باز میکرد...
مثل سرطانی بدخیم بود که فقط به قصد نابودی پیشروی میکرد
همون موقع ،اهورا به ستاد ما اعزام شد ،دکترای دارو سازی از بهترین دانشگاه تهران توی
خاورمیانه رو داشت و ورودش به این پرورنده برگ برنده ی ما بود...
به دلیل امنیت و اینکه پلیس مخفی بود ،حتی از گفتن حقیقت به خانوادش هم جلو گیری
میکرد ...همه فکر میکردن که توی آزمایشگاه ،همراه پسر خاله اش نوید کار میکنه...
از فاش شدن هویت اصلیش می ترسید ،آدم محافظه کاری بودو صد البته سخت و نفوذ ناپذیر..
اهورا به عنوان عامل نفوذی و خریدن نصف سهام شرکت عضو اونجا شد...
خیلی از کار های مهم ما روی دوش اهورا بود و چقدر خوب از پسش براومد و تونست اعتماد
همه رو به خودش جلب کنه...
خیلی از محموله هایی که از کشور های مختلف و مرز قاچاق ترکیه و امارات ودبی به ایران
میرسید ،توسط ما کشف وضبط میشدن و هرگز به مقصد نمی رسید
ولی باز هم وجود دالل های خرده فروش ،نقطه ی نفوذ بود...
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دارو هایی کمیاب برای بیماران صعب العالج و همچنین سیل زیادی از دارو های الغری و
افزایش توان ج-ن-س-ی که متاسفانه توی کشور ما خواهان زیادی داره از محصوالت این
شرکت بود
اما این فقط ظاهر قضیه اس ...زیر پوسته ی این شرکت ظاهراَ موفق کار های دیگه ای هم انجام
میشد
در کنار قاچاق دارو ...قاچاق مواد مخدر و اسلحه و شاید هم انسان از کارای دیگه ای این باند
مخوف خالف بود...
اهورا در عرض چهار سال تونست روی پله ی چهارم قرار بگیره وبشه همدست هرمز ،یکی از
وارد کننده های اصلی ،ولی مشکل پله های باالتر از اون بود که هیچ وقت رخ نشون نمی دادن...
جوونهای زیادی بخاطر نادونی جون خودشون رو از دست دادن و به طرز وحشتناکی مردن...
تا مهره ی اصلی این بازی فاصله زیاد بود و ما فقط ازش یه اسم میدونستیم که اون هم به
صحت داشتنش شک داشتیم
میتونست اسم مستعار باشه و دروغین"خسرو شایگان"...
تنم لرزید و ماهیچه هام ناخودآگاه منقبض شد این همون کسی بود که باعث اون همه عذاب
شد
مهیاد :هرمز سرنخی بود برای رسیدن بهش اما این سرنخ پوسیده هیچ وقت به سمت اون مایل
نشد و جوری وانمود میکرد که خسرو خارج از ایران صاحب یکی از شبکه های ماهواره اس و
سرش گرم اونه...
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هدف ما گیر انداختن خسرو شاه مهره ی این بازی کثیف بود ،نمیتونستیم لغزش کنیم و بی
گدار به آب بزنیم...
شاید برعکس چیزی که همه فکر میکردن ،با تزدیک شدن به هرمز از هدف دور میشدیم...
خاصیت یه شکارچی اینه که شکارش رو غافلگیر کنه...
ولی بازی وقتی برعکس شد که تو دزدیده شدی
هرمز و خسرو به هویت اهورا پی بردن و شناساییش کردن این درحالی بود که اهورا هنوز
متوجه نشده بود..
تو گروگان گرفته شدی که اهورا خلع سالح و
فلج بشه ،توی غیبتت اهورا یک شبه شکست ،وقتی فیلمی که خسرو ازت گرفته بود و دید
چنان فریاد زد که کل دایره جنایی لرزید
مرد مغرور و سختی که تا دیروز با یه اخمش ،همه ازش حساب می بردن به گریه افتاده بود و با
دیدن تو ،توی اون حال و فضاحت دیوونه شد و از ستاد بیرون زد ،نگرانی منو و عمو از گرو
برداشتن اهورا هم بود
کشتنش برای شخصی مثل خسرو راحت بود ،تا مخفی گاهی که تو رو پنهان کرده بودن رو پیدا
کنیم زمان زیادی میبرد...
با هشدارهایی که خسرو هر لحظه به یک نحو می داد ترس به جونمون ریخته و مارو فلج
میکرد...
هر لرزشی مساوی با مرگ تو بود و بنا براین سعی میکردیم مسالمت آمیز باهاش کنار بیایم
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خسرو در ازای برگردوندن تو از ما میخواست تا خودش در کمال آرامش از ایران بره ،اون هم به
مقصدی که فقط خودش میدونست
از دست دادن طعمه ای که چند سال پیاپی دنبالش بودیم و براش تالش کردیم سخت بود و
سخت تر از اون از دست دادن تو...
اینجا اهورا هم بیکار ننشست با تعقیب کردن نازی دختر هرمز ،گیرش انداخت و چون میدونست
نازی هم دست هرمز اون رو به مُقُر آورد و نازی ازترس به راحتی جایگاه هرمز و لو داد...
گشت ویژه وقتی هرمز رو پیدا کرد که از مرز بازرگان در حال فرار بوده ،پای چپ اهورا همونجا
تیر خورد و دو روز بیمارستان بود ،خودم از هرمز بازجویی کردم ،کفتار هاری بود و حرف
کشیدن ازش دشوار...
با حرف های بی ربطی که میگفت ،سعی داشت نشون بده که نقص العقل و چیزی حالیش
نیست ،جوری نقش بازی میکرد که انگار سالهاست الل و معلول ذهنیه...
میخواست بااینکارا مارو گمراه کنه ...اما با کتک به حرف اومد و ناخودآگاه زبونش باز شد و همه
چیز و گفت...
اما فاجعه وقتی بود که اهورا هم مثل تو غیبش زد مثل روز برام حجت بود که کار کسی جز
خسرو نیست...
دیگه جایگاهش رو میدونستیم و همچنین ردیاب و شنودی که به لباس اهورا بود کار و برامون
راحت تر کرد...
خودمون رو به محل رسوندیم و نیرو ها به طور نامحسوس مستقر شدن...
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مو به موی موقعیت به ما گزارش میشد ،وقتی فلکه ی آب روی شما باز کردن ما تازه فهمیده
بودیم شما دقیقا کجائین...
وقتی من رسیدم تو بیهوش بودی و اهورا هم نیمه جون...
خداروشکر هردوتون زنده بودین ودووم آوردین!!
فکر کنم بقیه اش رو خودت بهتر بدونی ،اما اینکه من تو مدتی که نبودی چی کشیدم رو نه...
بی قراری های مامان برای تو و مسئولیتی که گردنم بود...
آهی کشید و موهام رو نوازش کرد زیرلب گفت:
_ نمیدونم اگه بالیی سرت میومد من باید چیکارمیکردم!
دست های مردونه اش رو ب-و-سیدم ،فقط خدا میدونست وجود چنین برادری برام چقدر
ازرشمند بود...
حاال دیگه حقیقت برام روشن شده بود ،تنهاچیزی که جای سوال داشت دلیل بد رفتاری های
اهورا بود ،اون همه تحقیر و توهین چی میتونست باشه؟
_ مهیاد؟
مهیاد :هووم؟
_ یه سوال بپرسم؟
مهیاد :بپرس..
_ مگه نازی دوست دختر اهورا نبود؟
خنده ای کرد و گفت:
_ به ظاهر آره ولی اهورا ازش متنفر بود...
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_ ولی به وسیله ی اون همیشه منو اذیت میکرد!حاالکه همه چیز رو برام گفتی فقط یه چیز این
وسط مجهوله که جوابی براش ندارم
مهیاد :چی؟
_ تواین شش ماهی که پیش اهورا بودم ،بد رفتاری زیاد میکرد؛ نمی گم خوب نبود اما اوایل
خیلی سرد و تلخ بود ،اصال نمی تونم باور کنم دوستم داره...
مهیاد :اهورا مرد پیچیده ای بود ...ولی واقعا مرد بود؛ اون می دونست هرمز از چیزی ابا نداره
نمی خواست وابسته اش بشی
اخم کمرنگی بین ابرو هام دوید ،با لحن طلبکاری گفتم:
_ هرمز چه ربطی به من داره؟؟
_ ازدواج ،چیزی بود که همیشه هرمز اونو از زیردستاش منع میکرد ،حمید رسولی یکی از
قربانی هایی بود که عاشق شد و ازدواج کرد ،هرمز ازاین میترسید که پایبند زنش بشه و از گروه
بیرون بیاد ،امکان لو رفتنش اینجوری زیاد بود؛ پس نه به خودش رحم کرد نه به زن و جنین
سه ماهه ی توی شکمش...
از پستی یک نفر تااین حد دهنم باز مونده بود ،مهیاد بی توجه به حالت من ادامه داد:
_ اهورا همیشه میگفت توی این راه اگه خودش بمیره مهم نیست و نمی خواست روزی وابسته
اش بشی و اون نباشه ...انقدر تو رو دوست داشت که نخواست عالقه مندش بشی و خدای نکرده
بالیی سرش بیاد ،همیشه ازت محافظت میکرد و واقعا مثل یه مرد کنارت بود.
من خودم همین جوری نزده میرقصیدم و دلم هواش رو کرده بود بااین تعریف هایی که مهیاد
کرد دیوونه تر شدم
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_ تند خو و عصبی بود اون هم به دلیل فشار های روحی روانی بود که درگیرش کرده بود!
وقتی بهت ابراز عالقه کرد که خطر دور شده بود...
آب دهنم روقورت دادم و گفتم:
_ اون روز شما خسرو و دار و دسته اش رو گرفتین؟
مهیاد یکبار به نرمی پلک زد وگفت:
_ آره اما عطای بی همه چیز فرار کرد ،اآلن هم پلیس دنبالشه...
_ اآلن زندانن؟؟
_ خبرش رو دارم ،هرمز و خسرو چند نفر دیگه در مأل عام اعدام شدن...
سرم روی زانوش حابه جا کردم به هیچ چیز نمی خواستم فکر کنم
نه به قصاص حق کسایی که ،زندگیم رو تلخ و مختل کردن و نه به اهورا و عشق پاکش...
حتی به زندگی خوشی که در کنارش در انتظارم بود و خودم با حماقت و نادونی پسش زدم...
برای فهمیدن حقیقت و خواستن اهورا هرچقدر هم زیاد و آتشین ،دیگه خیلی دیر شده بود!!
خودم کردم که لعنت بر خودم باد...
من اهورا رو به یک سری افکار پوچ و آزار دهنده برای همیشه باختم و این نتیجه ی قمار زندگی
بود ،تک خال بازی رو به چه آسونی از دست دادم...
حاال باید بااین درد که تا عمق وجودم نفوذ میکرد ،میسوختم و می ساختم چون هرچه کردم
خودم کردم ،جای گله نداشت..
اگر اون موقع الل میشدم و خودم نمی خواستم که صیغه بائن باشه شاید وضعیت فرق میکرد..
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اهورا آب حیات بخش بود و من چقدر تشنه و پر عطش بودم ،شاید هم ،همه اش یه سراب
توخالی بود...
برای فکر کردن دیر بود؛ درست مثل درمان توده ای که قبال یه کورک ساده بود و حاال توموری
بدخیم شده و سر باز کرده بود...
تو همون حالتی که سرم رو پای مهیاد بودم ،چشمام سنگین شد ونفس عمیقی از سر افسوس و
حسرت کشیدم و به خواب رفتم...
***
ماهور بلند فریاد زد
_ بسه دیگه ،تاکی میخوای تو اون اتاق تاریک خودتو حبس کنی؟ اهورا گفته باشم به خدا قسم
اگه امشب بیرون نیای دیگه نه من نه تو..
اهورا بی توجه به داد و هوار های ماهور روی تخت غلتی زد و ملحفه را به چنگ گرفت...
در اتاق به شدت باز شد و ماهور به طرف اش هجوم برد و دستش که از تخت اویزان مانده بود را
کشید
_ خیر سر من ،امشب خواستگاریمه نمی خوای بیای؟
نگاهی به چشمان مظلوم عسلی غرق در آرایش خواهرش کرد ،با بی رمقی از جا بلند شد و
باصدایی گرفته گفت:
_ تو برو من هم حاضر میشم میام
ماهور جیغی از سر خوشحالی کشید و گونه اش راب-و-سید و با یه جست از اتاق بیرون پرید...
زهر خندی به شور و نشاطش زد و در آینه خیره شد به شانه های افتاده و صورت کدر شده اش
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رکابی مشکی رنگی ،عضله های سینه و شانه ی پهنش را در بر گرفته بود...
امشب می رفت برای خوشحالی خواهر دردانه اش ،در مراسم حضور داشته باشد
اگر ماهور اینطور خوشحال بود برای شاد کردن دل کوچک خواهرش حتما می رفت
گرچه میل و رغبتی برای حضور داشتن توی جمع را نداشت...
هیچ چیز نمی توانست دردی که در ناحیه ی قفسه ی سینه اش می پیچید و به همه ی
وجودش پخش می شد را تسکین دهد ،جز حضور مهزاد...
کسی که با بی رحمی ،قلبش را لگد کوب کرده و رفته بود...
عکس مهزاد را زیر بالش قایم کرده بود را برداشت و خیره در ساحل امن چشمانش گفت:
_ آخه لعنتی من بی تو کجا برم وقتی همه جا جهنمه؟؟
چیزی خیر سر و سفت شده در گلویش عذاب دهنده بود ،صدای پر شعف ماهور که با آسا حرف
میزد ترغیبش کرد که عکس را سر جایش ،زیر بالش پنهان کند و لباس مرتبی مناسب با جشن
امشب بپوشد ،از بین انبوه لباس و کفش هایش یکی را انتخاب کرد و پوشید ،کراوات کرم
شکالتی که ست پیرهنش بود را بست...
زیبا و جذاب شد ،در آن کت و شلوار مشکی حقا که اهورایی میکرد...
مخصوصا با ته ریشی که از حد معمول بلند تر شده بود واقعا دل می ربود!
اما برای سرخی چشمانش کاری نمی توانست بکند
امشب به طلب خواهر عزیز تر از جانش می آمدند و او باید هم پای همه برای خوشبختی ماهور،
خوشحالی میکرد و فقط خدا می دانست که چه خون دلهایی میخورد از برای لحظاتی که باید
کنار مهزاد میساخت و اویی نبود...
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آهی کشید و سعی کرد موهایش را در یک جهت مرتب نگه دارد..
ماهور دوباره با هیجان پا به اتاق نیمه تاریک آمد و با اخم گفت:
_ اوپس ..خفه نشدی تو این همه دود؟
اهورا که پشتش به ماهور بود لبخند تلخی به خودش در آینه زد و ماهور بی آنکه منتظر جوابی
از جانب اهورا باشد ،پرده های ضخیم زرشکی رنگ را با یک حرکت جمع کرد و الی پنجره را
باز گذاشت...
به طرف اهورا برگشت و با اعتراض گفت:
_ نمی خوای اون ریش های مسخره ات رو بزنی؟ شبیه طالبان شدی
با تک خنده ای که از جنس زهر بود گفت:
_ بیا ب-غ-لم وروجک ...داری عروس میشی ها ،عروس که انقدر بداخالق نمی شه...
ماهور دو سه قدم به طرف اهورا برداشت و خود را در آ-غ-وشش جا کرد ،نفس های کشدار می
کشید و سعی داشت بغض خفه اش را پنهان کند
ماهور :کاش مهز...
ادامه ی حرفی را که ناخواسته به زبان آورده بود را نزد ،می دانست که حرف زدن درباره ی
مهزاد ممنوع است چون اهورا چنین خواسته بود از روز متارکه هیچ کس جرئت حرف زدن از
مهزاد را در حضور اهورا نداشت...
محکم شدن حلقه ی دستان اهورا دور کمر باریک خواهرش ،نشان دهنده ی حرصی بود که در
وجودش دمیده شد...
آروم با صدایی بم و خش دار که ذاتا اینطور بود گفت:
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_ خوشبخت بشی خواهر کوچولوی من ،تو حق داری به جای من هم خوشبخت بشی ...به جای
من هم زندگی کن...
چیزی در دل ماهور قل خورد ،چه غمگین این دو جمله را به زبان آورد ،میدانست که برادرش
هنوز هم در فکر آن دو گوی آبی رنگ است.
بعضی حرف ها درد دارند! دردی که از قلب خراب اهورا نشأت میگرفت.
خانواده ی رستمی از آشنایان دور آسا خانم بودند ومحمد پسرشان به واسطه ی هم دانشگاهی
بودن با ماهور ،شناخت کاملی از آنها داشت و اکنون پس از چند سال توانست حرف دلش را
برای خواستن ماهور ،به زبان بیاورد و قدم پیش نهد...
در این بین ماهور هم نسبت به این پسر که سرتا پا نجابت بود ،بی میل و رغبت نبود!!!
اهورا با همان پرستیژ منحصر بفرد و مجذوب کننده اش با مهمان ها آشنا شد و ذره بین خود را
به سوی محمد نشانه گرفت!
در نظر پسر خوبی می آمد ،همچنین خجالتی و سر به زیر در عین حال نجابتش دلنشین بود!!
مراسم خواستگاری به خوبی بر گزار می شد و روی روال همه ی خواستگاری های سنت افتاد...
این اهورا بود که با دلی خون شده فقط لبخند می زد و بغض فرو می داد...
سرش سنگین بود و تنش زق زق میکرد از همه ی حسرت هایی که روی رگهای نبض گرفته
اش ،می رقصید...
دل دیوانه اش زنجیر پاره کرده بود و شایدمی توانست از دور ببیندش محض کمی آرامش برای
قلب بیمارش...
نمی دانست چقدر در افکار آزار دهنده اش فرو رفته بود که ماهور صدایش زد:
583

www.RomanKhone.IR

حس تنهایی – عاطفه.تی

رمــان

_ داداش؟
تکانی خورد و چشم های خسته اش را به ماهور دوخت و سوالی گفت:
_ بله؟
ماهور اشاره ای به آقای رستمی کرد و گفت:
_ با شما هستن!!
سر خورده بالحنی نادم و پشیمان رو به رستمی گفت:
_ شرمنده ام متوجه نشدم چی فرمودین
رستمی مردی جا افتاده با موهای خاکستری بود و جلوی سرش کمی خالی شده بود ،مردانه
خندید وگفت:
_ کجا سیر می کنی جوون؟ من میگم حاال که هر دوی عروس خانم و آقا دوماد دلشون پیش
همه ،جایز نیست که مدت زمان نامزدی طول بکشه و بهتره هرچه سریع تر عقد کنن ،نظر ما
اینه که آخر ماه دیگه که عید نوروز جشن عقد باشه و وقتی هم که درسشون تموم شد عروسی
بگیریم و بفرستیمشون سر خونه و زندگیشون؛ حاال نظر برادر عروسم چیه؟
به اجبار لبخندی روی لبهای ترک خورده اش نشاند وگفت:
_ هرجور خودتون صالح میدونید ،من حرفی ندارم خوشبخت بشن انشاهلل
خواهر محمد کل کشید و به شادمانی این تصمیم خجسته شیرینی پخش کرد تا کام همگی
شیرین شود
اهورا زورکی خندید
و آسا کف زد
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ماهور خجالت ریخت و محمد عشق کرد...
برق چشمانش ،برق عشق بود
برق خوشبختی باد آورده ای که دلش را به بازی می گرفت...
دل لب پر شده ی اهورا ،خوشحال از این طعم گس عشق که زیر دندان های خواهرش مزه مزه
می شد!!
از جا بلند شد ،طاقت ماندن در آن جمع شلوغ را نداشت تنهایی بی روح خودش با یادگاری های
مهزاد رابه این مهمانی کسل کننده ترجیح می داد...
از حاضران جمع عذر تقصیر خواست و به اتاق تاریکش پناه برد!!!
تنها نگاه غم زده ی ماهور بود که بدرقه ی راهش شد ،درک کردن دردی که برادرش به جان
می کشید ،برای ماهوری که این روز ها عجیب هم نوایش شده بود ،سخت و دور از انتظار نبود
روی تخت فرود آمد ،دست برد کراواتش را شل کرد اما این خفگی نه از گره ی کراوات بود نه از
هوای تنگ اتاق ،از بغض ناخوانده ای بود که گلویش را به دردی العالج مبتال کرده بود
سیگاری آتش زد وبوی توتون نعنایی همه جا را پر کرد ،پک های محکمش به فیلتر سیگار ،جز
جز سوختن توتون را در می آورد و خاکستر میشد
آتش سرخی بود که به جانش می ریخت...
دلش تمنای اورا داشت...
مهزاد بی رحم که پشت پا بر اصل بی بنیاد دنیایش زده بود...
بی اختیار گوشی موبایل را از جیب تنگ شلوارش بیرون کشید و شماره ی مهیاد را لمس کرد،
بعد از چند ثانیه تماس برقرار شد...
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با صدایی بم و خش دار سالم کرد که مهیاد متعجب گفت:
_ سالم ...سرما خوردی؟
_ نه!چه خبر داداش کجایی؟
_ ما اصفهانیم ...تو خوبی؟
همان لحظه صدای مهزاد از آن طرف خط پیام به گوش رسید
_ مهیاد ،شام سرد شد نمیای؟؟
مهیاد :چرا ...چرا اآلن میام
چیزی عین باد های داغ که از کویر می گذرند ،قلبش را برشته کرد ،گوشی به دست خشک شد
و حض برد از ناز صدای خواستنی این دخترک وزیرلب زمزمه کرد
""ناز گیرای صدایت زود عاشق می کند
جان من تا میشود باهیچ کس صبحت نکن""
و گفته بود که جانش به جان این ناز دردانه ی شیرین وصل است؟؟
صدای مهیاد از آن حالت م-س-تی درش آورد و چه می شد اگر باز حرف میزد و اهورا همه تن
گوش می شد برای شنیدن؟
مهیاد :نگفتی ...خوبی؟ خانواده خوبن؟؟
سرفه ی مصلحتی کرد وگفت:
_ منم خوبم ،همه سالم میرسونن ...کی برمی گردی تهران؟
_ تا آخر ماه ...برای تعطیالت عید اونجام..
_ خوبه خوش بگذره!!
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_ قربانت فعال کاری باری؟؟
_ سالم برسون خداحافظ...
و سریع تماس را قطع کرد...
"خدایا سهم من ازاین دنیا چیست؟ نام روزهایم را زندگی گذاشته ای ولی تمامش از مرگ بد تر
است"
پایش را بی اراده به قصد لگد زدن به هوا پرت کرد عصبی و پر از غم از بین حنجره ی بهم
چسبیده اش گفت :خدا...
با غم سرش را میان دستان بزرگ قدرتمندش گرفت
ماهور :همه چیز درست میشه ...بسپر به اون باالیی ،این همه دل نگرونی پیرت میکنه
_ نبودنش پیرم کرده...
همین یک جمله ی کوتاه ،کافی بود تا ماهور عمق فاجعه را بفهمد...
این مرد بیش از حد تصور دلتنگ بود و اهل درد دل کردن نبود...
ماهورا :چرا نمی خوای برگرده؟ مدت زمان عده هنوز نگذشته..
اهورا با پوزخندی مسخره و عصبی گفت:
_ خانم وکیل آینده؛ صیغه بائن بوده ،من نمی تونم خواستار برگشتنش باشم ،رجوع باید از
طرف مهزاد باشه...
چنان محکم حرف هایش را بر زبان آورد که به نفس نفس افتاده بود زیر لب در حالی که با
خودش کلنجار میرفت گفت:
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_ وقتی منو نمیخواد وگفت ازم متنفره ،چه جوری به برگشتنش دلم خوش باشه؟ اگه این حرفا
رو نمیزد که راضی نمیشدم طالقش بدم...
ماهور تکیه از چهار چوب در گرفت و پیش آمد
_ چرا نشستی؟ از جات بلند شو ...مگه نمی گی گفته ازت متنفره؟ عشق و نفرت دو روی یک
سکه ان ...فاصلشون از تار یک مو کمتره ،اگه واقعا میخوایش چرا نفرت و به عشق تبدیل نمی
کنی؟
_ نمی شه!
ماهور محکم گفت:
_ اگه تو بخوای میشه ...مهزاد یه دختر جوون و صدالبته زیباست ،سه ماه انقضای عده بگذره
مطمئن باش خواستگاراش صف می کشن برای طلب کردنش و اون هم مطمئنا به یکیشون
جواب مثبت میده و ازدواج میکنه ...به یکی مثل احسان پسر عموش که از قضا نسبت فامیلی
هم دارن و از همه نزدیک تره
حرف های ماهور زنگ خطری بود که مغزش را به دوران می انداخت...
او نوید مرگ زندگی اش را میداد خصوصا با آوردن نام احسان که هیچ وقت دلش با او صاف نشد
آن هم بر سر هیچ و پوچ...
می دانست که احسان برای مهزاد ،حکم برادری مثل مهیاد را دارد ...اما قلبش با خیره سری
قبول نمیکرد و نام رقیب بر او نهاده بود...
آب دهانش را به سختی فرو خورد و گفت:
_ حاال باید چیکار کنم؟
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_ محرک برگشتنش باش!بهش ثابت کن که دلت باهاشه ...بذار با میل خودش به سمتت بیاد
ماهور از جا بلند شد و قبل از آن که از اتاق خارج شود گفت:
_ رفتی دنبالش غرورت و جا بذار...
حرف های ماهور کابوسی شد برای چشم های پر دردش ،هوای بارانی ترغیبش کرد که از خانه
بیرون بزند...
آرام از سالن که غرق در تاریکی بود گذشت و خود را در خیابان خیس انداخت...
هوا عاشقانه بود و بدجور وسوسه اش می کرد برای داشتن مهزاد و ب-غ-ل کردنش...
عرض خیابان را بی اهمیت به شالق تند باران ،قدم میزد
"هی پرسه میزنم تو این خیابونا
هی زجه میزنم میخوامت از خدا
عجب هواییه بارون داره میاد
نیستی ندارمت دلم تو رو میخواد
نیستی کنار من ببندی چترتو
دوتایی خیس بشیم بپیچه عطر تو
نیستی حالم بده لعنت به این هوا
من بی تو ناخوشم بارون میخوام چی کار
بارون میخوام چیکار
آی نبودنت امونمو دیگه برید
آی یه کاری کن جونم دیگه به لب رسید
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آی زخمه دلم مرهمه دستاتو میخواد
آی نبودنت زندگیمو داده به باد
آی نبودنت امونمو دیگه برید
آی یه کاری کن جونم دیگه به لب رسید
آی زخمه دلم مرهمه دستاتو میخواد
آی نبودنت زندگیمو داده به باد
بارون میخوام چیکار نیستی حالم بده
لعنت به این هوا
نمیدونم چمه آخه چه مرگمه
سخته نفس برام اینجا هوا کمه
تو تب میسوزمو بازم صدات میاد
کابوسه رفتنت دلم تو رو میخواد
نمیدونم چمه درد نبودنت
رحمی کنو بیا من بی تو سردمه
هی گریه میکنم هی غصه میخورم من دل نمیکنم از تو نمیبرم
سخته بدونه تو سخته برام گلم بد تا نکن باهام من کم تحملم
آی نبودنت امونمو دیگه برید آی یه کاری کن جونم دیگه به لب رسید
آی زخمه دلم مرهمه دستاتو میخواد آی نبودنت زندگیمو داده به باد
آی نبودنت امونمو دیگه برید
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آی یه کاری کن جونم دیگه به لب رسید
آی زخمه دلم مرهمه دستاتو میخواد
آی نبودنت زندگیمو داده به باد
انقدر در بهر خودش فرو رفته بود که ندانست کی صورتش خیس شد
این خیسی از جنس باران نبود
از جنس گرم اشک بود و بس...
(بچه ها همین طوری از آهنگ نگذرید ،متنش حیفه اگه خونده نشه)
روی نیمکت های خیس و سرد نشست ،رگبار باران تن درمانده اش را در آ-غ-وش سهمگینی
در بر گرفته بود...
در این شهر بارانی مرهم زخم های کبود قلبش فقط یک نفر بود و خدا کند که بیاید...
بی هوا دلش هوایی شده بود برای آ-غ-وشی که طعم گس خرمالوی نوبرانه زیر دندان هایش
بود...
چقدر بی تاب و بی قرار می نمود...
تنها دل دریایی بابا حیدر می توانست حال ناآرامش را آرام کند...
بی درنگ از جا بلند شد و عرض خیابان رفته را برگشت و به خانه رسید...
خانه ای که این روز ها حکم جهنم را داشت ،چقدر عذاب دهنده بود یک مشت خاطره از یک
بی معرفت ،که به نوبت روی تخته سیاه اعصابش ،خط می کشید...
ساعت از نیمه شب گذشته بود و اهورا توجهی نداشت ،انگار که داغ دلش با فشردن پدال گاز
تسکین می یافت...
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به سمت امامزاده رانندگی که نه ،پرواز می کرد
این راه را ،آخرین بار همراه مهزاد بود...
بد بود و بدی کرده بود در حق اش ،میدانست؛
اما مگر مهزاد فرصتی برای جبران به این خطا کار بی گناه داده بود؟
زندگی هردویشان بازیچه ی غرور اهورا و لجبازی مهزاد شده بود...
اهورا در آتش قهر مهزاد میسوخت و می ترسید از غروری که همه جا دست هایش را بسته بود..
مرد بود و با خودخواهی ،عشقش را قربانی غروری کرد که زمانی حکم مقدساتش را داشت و هم
اکنون پیش چشمم ذره ای ارزش نداشت
از یه جایی به بعد ،قطرات نمناک باران به دانه های درشت برف تبدیل شد ،برف پاک کن
ماشین را فعال کرد و خودش غرق شد در آن گفت وگوهایی که هر لحظه اش کنار مهزاد
دلنشین بود...
صدای نازک مهزاد اکو شد ،پنداری که کنارش نشسته باشد
"" _ من عاااشششق بارونم ...هوای اینطوری خیلی شاعرانه است...
_ من برف رو بیشتر دوست دارم
_ برفم خوبه ،وقتی بچه بودم می نشستم کنار پنجره ومنتظر آفتاب بعد از هوای برفی بودم تا با
مهیاد بریم برف بازی""" ...
سرش را تکانی داد تا از خیال بیرون بیاید ،اولین فرعی را به سمت چپ پیچید ،چراغ های سبز
امامزاده روشن بودن و در آن سکوت وهم انگیز شب تنها صدای شرشر ناودان خانه ها می آمد،
پالتویی که به تن داشت را بهم نزدیک کرد و سرش را میان یقه اش پنهان برد...
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زنگ را فشرد اما آب باران دوباره باعث اتصالی برق شده بود و کار نمی کرد...
تکه سنگی از روی زمین برداشت و محکم به در زد ،بعد از چند دقیقه صدای لخ لخ کشیده
شدن کفش های بابا حیدر به آن آسفالت خیس خورده آمد و در باز شد...
بابا حیدر متعجب گفت:
_ اهورا ...تویی بابا جان؟ اینجا چه کار میکنی؟
هوای سرد به مغز استخوان رسیده بود و باعث فک لرزگی های مداوم میشد...
در حالی که دندانهایش از سرما ،بهم میخورد و صدا می داد گفت:
_ اومدم زیارت راهم نمیدی؟
پیرمرد به آرامی کنار رفت و گفت:
_ در خونه ی خدا همیشه برای همه بازه ،بیا تو تا سرما نخوردی...
_ شرمنده ام بابا حیدر ،حالم خراب بود ،به ساعت دقت نکردم خواب بودی؟
_ صالة صبحِ جوون ،داشتم وضو میگرفتم برای نماز که در زدی...
لبخند محوی زد و دوال شد تا کفش هایش را دربیاورد...
محو صدای دلنشین و آرامبخش بابا حیدر بود که با طنینی زیبا ،نماز می خواند ،چشمانش را
بسته بود و این آرامش را به جان می خرید...
با قرار گرفتن پتوی کهنه ای روی شانه اش چشم باز کرد ،لبخند به صورت چروک افتاده ی پیر
مرد مقابلش زد و دست هایش را به نرمی ب-و-سید ،اهورا فقط در مقابل این مرد متواضع بود...
باباحیدر :پسرم چی شده که این وقت روز اینجا پیدات شده؟
_ خسته ام پدر جون خیلی خسته...
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بی اراده لبهایش باز شد برای فاش این سِر درون که تا به حال با هیچکس نگفته بود...
باباحیدر_ خیلی اذیتش کردی پسر جون
غمانگیز با سری فرو افتاده گفت:
_ میدونم اما این به نفعش بود...
باباحیدر :ولی اون نمیدونست ،بهش حق بده
اهورا سریع گفت:
_ من میخواستم بهش بگم ،خودش اجازه نداد...
_ اهورا جان ،من این موهارو توی آسیاب سفید نکردم ،اندازه کف دستم میشناسمت ،غرور و
عشق درکنار هم یه چیز مثل آب و روغنه ،هیچ وقت باهم قاطی نمیشه...
اگه میخوای دلت رو به جا بیاری ،پا بذار روی غرورت!!!
اهورا که تا آن موقع در گردبادی از زخم زندگی میکرد و وزنه های حقیقت به پای رویاهایش
زنجیر شده بود ،به خود آمد...
آرامش این گرد باد و مرهم این زخم عمیق ،کنار مهزاد بود...
باید می رفت در پی او...
باید خواستار برگشتنش می شد
باباحیدر :برو دنبالش و همه چیز رو بهش بگو ،نذار یک عمر حسرت گرفتن دست های عشقت،
پیرت کنه!!
اشکی در چشمان بی فروغ پیرمرد جمع شد گویی که از دردی کهنه سال و قدیمی رنج می
برد...
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اهورا زمزمه کرد:
_ کسی که بخواد بمونه ،میمونه پس التماس نکنید ،یک عمر با این وعده گول زنک خودمو گول
زدم اما غافل ازاینکه عشق رو نمیشه کشت یا توی رگ ها اسیرش کرد ،هرچقدرهم جلوش رو
بگیری یا حتی صاحبش هم بکشی از بین نمیره
بلکه بیشتر تکثیر میشه...
باباحیدر :پس از این پیچ و خم زندگی گذر کن تا به ساحل آرامش برسی ...چه بخوایم چه
نخوایم باید از کوچه های زندگی عبور کنیم...
گاهی تلخ و گاهی شیرین،
این عبور هاست که کوچه های زندگی مارو میسازه...
و از جا بلند شد ،صدای تیریک تیریک استخوان های فرسوده اش ناله وار بلند شد...
گفت و گو بااین پیرمرد ساده و قدیمی اما خوش قلب باعث شد احساس بهتری داشته باشد...
نیروی آرامبخشی وجودش را در بر گرفت انرژی گرفته بود و باید میرفت به سرعت برخواست،
هوا روبه روشنایی میرفت و خورشید طره های طالیی رنگش را سخاوتمندانه به رخ می کشید...
از بابا حیدر خداحافظی کرد و پشت رل نشست ،باران بند آمده بود و هوا دل انگیز تر می نمود...
لحظه ی آخر زمزمه ی پیرمرد را شنید که می گفت:
_ گر مرد رهی میان خون باید رفت
از پای افتاده و سرنگون باید رفت
لبخند تلخی روی لبهایش جا خوش کرد دستی تکان داد و به سمت جاده تاخت...
صورت کدر خودرا در آینه دید ،دوری از غم عشق پای چشمانش را گود و تیره کرده بود...
595

www.RomanKhone.IR

حس تنهایی – عاطفه.تی

رمــان

صورت تکیده اش زرد و بی رنگ بود!!!
شوری که در دلش به پا شده بودآنقدر زیاد بود که به ظاهر خودش توجهی نداشته باشد...
و خدا کند دوباره پس زده نشود که این بار حتما این عشق را سر می برید...
چیزی ته دلش زق زق میکرد و شیرینی دیدن مهزاد را از طعم زهر تلخ تر میساخت...
ندایی درونش میگفت پس زده شدن از جان کندن هم دشوار تر است
با تمام جسارتش دنبال جوابی کوبنده میگشت تا حرف دلش را سرکوب کند ،اما چیزی نمی
یافت...
درون آدم که جنگ باشد ،فرقی نمی کند کدام طرف می بازد ،تو ...تکه تکه ای...
صدای زنگ موبایل اورا از کشمکش درونی ،بیرون کشاند و با صدایی گرفته جواب داد
_ بله؟
جیغ گوش خراش دهنده ی ماهور باعث شد گوشی را فاصله دهد
_ درد بی درمــــــــــــــون و بله...
حناق بیست و چهار ساعته
الهی بمیری خاک جنازتو پس بزنه کدوم گوری بودی که جواب نمیدی؟؟
قلبم اومد تو دهنم اونطوری ول کردی رفتی فکر کردم اتفاقی واست افتاده
_ رفته بودم امامزاده علی ،گوشیم توی ماشین جامونده بود!!
ماهور نفس عمیقی کشید و خودش را روی مبل رها کرد ،آسا بال بال میزد که بگوید چه شده،
حدی تا سکته کردن نداشت این مادر همیشه دل نگران...
ماهور گفت :هیچی نشده مامان جان ،رفته بوده امامزاده...
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اهورا مردانه پرسید:
_ طوری شده ماهور؟ آسا خوبه؟
ماهور چشم غره ای به گوشی رفت و درحالی که صدایش را مثل اهورا کلفت میکرد گفت:
_ طوری شده ماهور؟ هیچی نشده فقط من و مامان یه دور به عزرائیل سک سک کردیم و
برگشتیم...
_ ببخشید حالم خوش نبود
_ اآلن کجایی؟
_ دارم میرم اصفهان...
ماهور دلخوری و نگرانی یادش رفت با شادمانی گفت:
_ میری دنبالش؟؟
_ آره..
_ وای ...واااای اهورا بری پلشت بازی دربیاری خودم خفت میکنم ،خیر سرت یکم ناز کشی
کن..نری باز دست از پا دراز تر برگردی واسه من غمباد بگیری هاااا...
تورو خدا یکم مالیم رفتار کن...
_ جوری حرف میزنی که انگار من تروریستم!!
صدای خنده ی ماهور بلند شد وگفت:
_ بدتر از اون داداش...
_ دست شما هم درد نکنه!!
ماهور با شیطنت گفت:
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_ رفتی امامزاده دخیل بستی؟
اهورا :اونی که بخواد برگرده ،نیازی به دخیل بستن نداره...
ماهور :دیدی ...دیدی میگم بلد نیستی مالیم رفتار کنی!بری به مهزاد اینطوری بگی مطمئنا با
اون زبون درازش میشوره میندازتت رو بند یه دونه از این گیره آهنی هام میزنه روت که دیگه
صدات درنیاد...
اهورا کم حوصله از وراجی ماهور گفت:
_ نمی خوای با یه خداحافظی خوشحالم کنی؟
_ خیلی بیشعوری من دارم راه کار یادت میدم
اهورا از کوره در رفته توپید:
_ هنوز بلد نیستی با بزرگترت چطور حرف بزنی؟
ماهور باصدایی وا رفته و لحنی پشیمان گفت:
_ خب ببخشید ،از دهنم در رفت...
_ باشه ،فعال کاری نداری؟ دارم رانندگی میکنم!!
_ مامان سالم میرسونه ،مواظب خودت باش!
_ سالمت باشه ،خداحافظ...
_ خداحافظ!!
موبایل را روی صندلی کنار پرت کرد ،اعصاب ضعیفش ناشی از زندگی دردناکی بود که این چند
صباح گذرانده بود...
تلخ و گزنده شده بود و تحمل کوچکترین بی احترامی را نسبت به خودش نداشت...
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*مهزاد*
موهای کوتاه و بلند و شلخته ام دور گردنم ریخته بود ،انقدر بی حوصله بودم که از رفتن به
آرایشگاه و درست کردن موهایی که خودم رشته های بلندش رو قطع کرده بودم ،امنتاع می
کردم...
موهایی که همیشه با طنازی بافته میشد و یا به حال خودش پریشان رهاش میکردم ،حاال با یه
کش ساده ی مشکی پشت سرم دارش میزدم...
هول هولکی شال رو ،روی سرم کشیدم و دویدم بیرون ...نورا و مهیاد خیلی وقت بود که منتظر
من توی ماشین نشسته بودن ،ازقصد کمی طولش دادم که بیشتر باهم تنها باشن ،من خوب
جنس نگاه براق مهیاد ،به نورا رو می شناختم ،پله هارو دوتایکی کردم و از ساختمون خارج
شدم ،امروز قرار بودبریم خرید
چون هم من اینجا لباس کافی نداشتم هم نورا
رسیدم به ماشین مهیاد و با لبخند روی صندلی عقب جا گرفتم
_ ببخشید دیر شد...
نورا با شرمندگی گفت:
_ مهزاد شما میومدی جلو می نشستی من می رفتم عقب!!
این هم جوری احترام بود دیگه..
_ راحت باش گلم ،من جام خوبه!!
نگاه مرموزی از داخل آینه به مهیاد کردم که باعث شد یه تای ابروش رو باال بده و بخنده
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_ شمام آره برادر؟؟؟
با پررویی خندید که ردیف دندون هاش مشخص شد
_ من که خیلی وقته آرررره...
نورا باتعجب به حرف زدن مشکوک ما نگاه میکرد اما به خودش اجازه ی سوال پرسیدن نمی داد
با خنده به مهیاد گفتم
_ پس روشن کن اون پخشتو...
مهیاد از روی فرمون دکمه ی ضبط رو زد و صدای گرم خواننده توی ماشین پیچید ،چشم هامو
بستم که شاهد نگاه های عاشقونه و زیر زیرکی مهیاد به نورا نباشم...
من هنوزم محتاج محبت بودم و دیدن این نگاه ها عذابم میداد...
چرا من هیچ کدوم از این فضا ها رو در کنار اهورا لمس نکردم؟
سرمو تکون دادم تا این افکار پوچ و تهی کنار برن ،از طرفی هم خوشحال بودم که زندگی برادرم
دستخوش تغیراتی شده ،چه بسا اینکه اون تغییرات عشق بود و می تونست از یک نواختی درش
بیاره...
جلوی یکی از بهترین مرکز خرید ها توقف کردیم ،چشم هامو باز کردم که نورا سریع با صورتی
ملتهب و گونه ای گلگون پرید پائین ،چشم های مهیاد هم می خندید ،چیزی نگفتم تا این لذت
و خوشی نصفه نیمه که از حضورش برده بود تو ذوقش نخوره...
خواستم منم پیاده بشم که مهیاد کارت عابرش رو به سمتم گرفت و گفت:
_ هر چی دیدی الزمه بخر...
_ ای به چشم هوای زن داداشمو دارم ،نگران نباش
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مهیاد باخنده چشم غره ای رفت و گفت:
_ سوتی ندی ،اون هنوز چیزی نمی دونه...
_ یعنی بهش نگفتی؟
_ نه ،نمی خوام فکر کنه دارم از موقعیتش سواستفاده میکنم...
_ پس میخوای چیکار کنی؟
_ صبرمیکنم داداشش بیاد...
باشه ی زیرلبی گفتم و کارت رو از بین انگشتش بیرون کشیدم...
مهیاد گفت:
_ شما برید داخل پاساژ ،منم ماشین رو پارک میکنم میام...
سری برای مهیاد تکون دادم و دست نورا رو کشیدم چون میدونستم خیلی تعارف میکنه از
همین اول کار به شوخی گفتم:
_ ببین عزیزم ،اگه میخوای تعارف کنی و بدقلق بازی دربیاری ،بهم بگو چون خودت میدونی
من خیلی قاطیم ...اعصاب درست حسابی هم برام نمونده ...اگه با من راه نیای با مهیاد طرفی،
که خیلی زور گو تر از منه...
نورا خنده ی نمکینی کرد و گفت:
_ باشه من تسلیم..
از پله برقی های مارپیچ پاساژ باال رفتیم و دونه دونه مشغول دیدن بوتیک ها شدیم ،چراغ ها و
هالوژن های توی ویترین ،مغازه هارو خیره کننده تر میکرد...
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تقریبا بیشتر طبقه ها رو دیده بودیم اما نورا بجز چند دست لباس راحتی برای خونه چیز دیگه
نخریده بود...
الکی می گفت خوشم نیومده و این حرفا...
پاهام به زق زق افتاده بود و خودم به غلط کردن...
باصورتی مچاله به نورا گفتم:
_ فکر نمی کردم انقدر سخت پسند باشی...
چیزی نگفت ،رد نگاهش رو گرفتم ،خیره شده بود به یه پالتوی سرمه ای خیلی شیک اما ساده
سریع هولش دادم داخل مغازه و درحینی که ازش میپرسیدم سایزش چنده؟ از فروشنده
خواستم تا پالتو های دیگه اش هم بهمون نشون بده...
با زور و تحکم من نورا دوتا پالتو و شلوار وهمچنین چند رنگ شال و روسری انتخاب کرد
فقط مونده بود کفش ،که خدا خدا میکردم زود از یه چیزی خوشش بیاد ،بریم!!
حتی دیگه دلم نمی خواست واسه خودم یه جفت جوراب بخرم ،از بس که دنبال نورا کشیده
شدم و لبخند احمقانه می زدم!
من همونی بودم که اگه خرید ساعت ها هم طول میکشید ولی باز هم انرژی داشتم اما اآلن،
عجله میکردم هزچه سریعتر تموم بشه ،پناه ببرم به گوشه ی دنج اتاق خودم...
رو به نورا گفتم:
_ تا تو کفش های اینجارو ببینی منم یه زنگ به مهیاد میزنم ببینم کجا مونده...
از نورا فاصله گرفتم و گوشی که هدیه احسان بود و از توی کیفم درآوردم...
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احسان خنگ با اعتماد به نفس کامل ،یه عکس مسخره از خودش رو ،روی بک گراند گوشی
گذاشته بود ،که هروقت می دیدمش خندم می گرفت ،شماره مهیاد رو گرفتم و بعد از چند
لحظه جواب داد:
_ کجایی تو؟ ما خریدمون تموم شدااا
_ همونجا وایسید ،میام بریم شام بخوریم
باشه ای گفتم و گوشی رو قطع کردم و به طرف نورا برگشتم..
_ چی شد؟
دستشو روی یه نیم پوت خوشگل و ظریف گذاشت وگفت:
_ به نظرم این قشنگه!!
_ چه خوش سلیقه..
کفش نورا هم خریدیم که گفت:
_ مهزاد ،خودت نمیخوای چیزی بخری؟
_ نه دیگه حوصله ندارم بمونه برای یه روز دیگه!
دستشو گرفتم و گفتم:
_ بیا یکم این اطراف وقت کشی کنیم تا مهیاد هم بیاد...
باهم دوباره از پله برقی ها پائین رفتیم ،همین که جلوی در اصلی رسیدیم ،نورا گفت:
_ اوناها آقا مهیاد اونجاس...
سرم و بلند کردم با دیدن کسی که کنار مهیاد ایستاده بود ،تپش قلبم رفت روی هزار...

603

www.RomanKhone.IR

حس تنهایی – عاطفه.تی

رمــان

یکی از پاکت های خرید نورا از دستم ول شد و افتاد ،آب دهنم رو به سختی فرو خوردم و به
نورا گفتم:
_ نورا بدون اینکه نگاهش کنی ،میریم سمت ماشین باشه؟
نورا دوال شد پاکت افتاده رو برداشت و باتعجب گفت:
_ مگه چیه؟ چرا انقدر هول کردی؟؟
_ اون مردی که کنار مهیاد وایستاده ،اهوراست
نورا همه چیز رو درباره من میدونست ،خودش شب ها شاهد گریه ها و بی قراری های من بود...
نورا هینی کشید و به طرز ضایعی زوم شد روی اون دوتا ،زیرلب گفت:
_ اینجا چیکار میکنه؟
_ منم نمیدونم ،تورو خدا انقدر ضایع نباش بیا بریم...
به دنبال این حرف آستین مانتوش رو کشیدم اما انگار چسبیده بود به زمین ،تکون نمیخورد!!
انقدر معطل کرد تا نگاه هردوی اونها چرخید روی ما ،تحمل نگاه سنگین و نافذ اهورا رو نداشتم،
روی پاشنه ی پام چرخیدم و پشت بهشون ایستادم آه سردم مثل بخاری غلیظ از دهنم خارج
شد...
قبل از اینکه کسی به خودش بیاد ،برای حرف زدن ،تا اونجایی که پاهام نیرو داشت شروع کردم
به قدم زدن ،نمی دونستم کجا میخوام برم فقط تحمل موندن نداشتم...
تندتند قدم برمی داشتم و سعی میکردم که این دیدار هر چند کوتاه اما تلخ وشیرین رو زیر
پاهام دفن کنم...
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به صدا کردن مهیاد اهمیتی ندادم ،جرئت چرخوندن سرم رو به طرفش نداشتم ،مچ دستم از
پشت کشیده و نفسم توی سینه خشکش زد
اون لحظه به جای صورت مهیاد ،اهورا رو میدیدم ،ازپشت هاله ای اشک با زجه ازش خواستم
ولم کنه؛ کابوس شوم شبها موقع ی خواب ،حتی به بیداری هم کشیده بود...
به هر طرف نگاه میکردم صورت اهورا بود ،گاهی خوف انگیز و ترسناک ،گاهی مهربون با چشم
هایی پر از عشق بهم خیره شده بود...
داغی دستی به دوطرف صورت یخ زده ام هجوم آورد ،نفس نفس میزدم؛ صداهای مختلفی اسمم
رو صدا میزد و گوشم و خراش میداد
دستم و روی گوشم گذاشتم تا نشنوم ،توی سکوتی مطلق و مرگ آسا فرو رفته بودم...
قلبم با خودش کنار اومد و سرجاش آروم گرفت ،نفس های تندم تبدیل شد به آهی کشدار و
مقطع و کم کم آروم شدم...
چشم هامو باز کردم ،صورت اهورا از جلوی چشمم رنگ باخت و این بار تصویر واقعی مهیاد رو
دیدم ،سرم رو گذاشت روی سینه اش به دقیقه نکشید که پیرهنش از اشک چشمام خیس شد،
دستم آروم از روی گوشم پائین افتاد و همزمان صدا های مختلفی به پرده ی سماقی گوشم
هجوم آورد...
ولی یه صدا...
یه نجوا...
یا شاید زمزمه ای آشنا..
قلبم رو به بازی گرفت ،این صدا رو با گوش سر نه ،بلکه باگوش قلب شنیدم!!
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سرم رو از روی سینه ی مهیاد برداشتم ،از روی سرشونه اش دیدم که اهورا چند قدم دور تر ،با
نگاهی مغموم به من زل زده بود...
چشم هامو بستم و به مهیاد گفتم:
_ تورو خدا بریم!!
نورا کمکم کرد تا توی ماشین بشینم ،خودش هم کنارم نشست و دست های سرد ولرزونم رو
توی دست گرفت...
اهورا از سر راه ماشین کنار رفت و تکیه زد به تیر چراغ برقی که اون نزدیکی بود ،انگار توان
ایستادن روی پاهاش رو نداشت...
آسمون ابری و بهم ریخته ی و هوای سرد رو کم کم به دونه های یخ زده ی برف تبدیل کرد...
سرم رو تکیه دادم به شیشه ی سرد و بخار گرفته ی ماشین و همراه آسمون قرمز اشک ریختم،
مهیاد با کالفگی پوفی کشید و موهاش رو چنگ زد...
بی قراری و بی تابی من از عشقی بود که بی هوا ،هواییم کرده بود
وقتی رسیدیم به خونه بی آنکه به کسی نگاه کنم ،رفتم توی اتاق و در و بستم ،نفس عمیق
میکشیدم و با دست های لرزون دنبال قوطی قرصم میگشتم...
یه دونه با آب فرو دادم و روی تخت افتادم ،خیلی خوب بود که نمیگذاشت فکر بی خودی به
سرم بزنه...
هنوز توانایی روبه رو شدن با اهورا رو نداشتم ،ای کاش بگذره این روزا...
کم کم به تاثیر قرصی که خورده بودم ،خواب مهمون چشمام شد و همه ی تصویر ها از جلوی
چشمم محو شد...
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***
از جا با رخوت بلند شدم ،دل کندن از تخت گرمم خیلی سخت بود ،پرده رو کنار زدم و الی
پنجره رو باز کردم...
آسمون بهم ریخته بود اما مثل دیشب نمی بارید ،باد شدیدی به داخل هجوم آورد و لرزی به تن
نیمه جونم نشست...
زمین و درخت های بی برگ از برف سفید شده بود ،خواب آلود ،پتورو گلوله کردم پائین تخت و
نگاهی به جای خالی اما مرتب نورا انداختم..
امروز اولین جلسه ی دادگاه بود و صبح زود همراه مهیاد رفته بود ،از ته دلم دعا کردم که همه
چیز به خوبی تموم بشه و حق به حق دار برسه ،ازاتاق بیرون اومدم ،اولین چیزی که توجهم رو
جلب کرد
نیش باز احسان بود ،داشت با گوشی حرف میزد
احسان :تپش خانم قهر نداشتیما ،من بلد نیستم منت کشی کنم!!
بَه بَه چیزای جدید می شنوم ،تپش خانم کی باشن؟ احسان که اهل این کارا نبود...
با لبخند داشتم استراق سمع می کردم که یهو یاد گیسو افتادم!
وای خدایا به کل گیسو رو از یاد برده بودم ،توی گوشی جدیدم هم شمارش رو نداشتم که
باهاش تماس بگیرم ...درد عذاب وجدان به درد سردرگمی اضافه شد ...اگه احسان هم دلش بره
پی یکی از همین دخترهای حوالیش که کم هم نیستن ،من جواب عشق گیسو رو چی بدم؟
مطمئن بودم که گیسو هنوز فراموش نکرده...
احسان :اِ مهزاد بیدار شدی؟
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لبخند زورکی زدم وگفتم:
_ سالم صبح بخیر!
_ صبح توام بخیر ،صبحانه خوردی؟
_ نه هنوز...
_ پس بجنب که دلم یه برف بازی حسابی میخواد...
خندیدم وگفتم:
_ گور خودت رو کندی...
احسان :زیاد هم مطمئن نباش
_ حاال میبینی ،ضربه ای که اون سال پلور بهت زدم و که یادت نرفته...
_ اتفاقا منتظر یه فرصتم اونو جبران کنم ...خندیدم درحالی که برای هم کری میخوندیم وارد
آشپزخونه شدیم
مامان با بحث های بچگونه ی ما میخندید و سرش و به معنی تأسف تکون میداد ،برای خودم
لقمه ی بزرگی گرفتم و همه رو جا دادم توی دهنم...
مامان از آشپزخونه بیرون رفت و در همون حین گفت:
_ خفه نشی مهزاد...
لقمه ی تو دهنم اجازه نمی داد حرف بزنم ،برای همین فقط چشمام رو لوچ کردم و احسان
خندید
وقتی صبحانه ام تموم شد داشتم ،ظرف ها رو توی کابینت جا میدادم که احسان با لحنی جدی
صدام زد:
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_ مهزاد؟
متعجب از این تغییر رفتار نجومی اش گفتم:
_ بله؟
_ سرخی چشمات ازچیه؟ این همه کالفگی ات چه دلیلی میتونه داشته باشه؟ هر چقدر هم
تظاهر به سر خوشی کنی ولی من میفهمم این چیزی نیست که توی دلته...
نگاهم توی چشم های مصمم احسان دو دو میزد ،جوابی برای حرفاش نداشتم ،توی دلم یه
چیزی پیچ میخورد...
نگاهم رو از چشم های سبزش گرفتم و دادم ارزونی گچ بری های سقف...
نمی تونستم زل بزنم توی چشم هاشو دروغ بگم ،احسان بود و مرهم همیشگی برادرانه اش روی
زخم های منو مهیاد...
دستم براش رو بود ،هر چقدر هم خود دار بودم و چیزی رو لو نمیدادم...
و چقدر خوب می فهمید ،احسان هیچ وقت مثل مهیاد منو سرزنش نکرد...
دلم به وسعت همون ده تای بچگی ،دوستش داشت این پسر عموی از برادر نزدیک ترم رو...
احسان :جواب میخوام!!!
اشک توی چشمام غلتید ،با پوزخند گفتم:
_ بیخیال داداش ،ما همه جوره زمین خوردتیم ،بذار تو حال خودم باشم...
_ د آخه چرا نمی خوای بفهمی ما همه نگرانتیم؟
دلم قرص بود به همین نگرانی های زیر پوستی خانوادم...
پر سرو صدا آب دهنم رو قورت دادم احسان دوباره گفت:
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_ درد عشقه؟
تاب نیاوردم با صدایی ضعیف زمزمه کردم:
_ دردم از یار است و درمان نیز هم
دل فدای او شد و جان نیز هم
احسان بود دیگه ،کسی که از خودم به من نزدیک تر بود ،کسی که هیچ راز فاش نشده ای
پیشش نداشتم..
نگاه سنگینش خوره وار روحمو میخورد ،لب گزیدم تا به عادت اعصاب خورد کن این چند وقت
از کوره در نرم!
کاسه ی صبرم سر اومده بود و تند خو شده بودم..
باز احسان لب باز کرد و باز همون حرف های خسته کننده که همه از جمله خودم ،روزی چند
بار از خودم میپرسیدم
احسان :پس چرا طالق گرفتی؟
دلم خوش بود به سوال نپرسیدنت احسان جان ،چه زود امیدم رو ناامید کردی
آخه عزیز من تو دیگه چرا استخوان میذاری الی این زخم؟
_ تورو خدا تو دیگه سرزنشم نکن ،من وقتی احساسم رو پیدا کردم که کار از کار گذشته بود ،تا
قبل ازاینکه صیغه جاری بشه فکر میکردم باطالق چینی شکسته ی غرورم رو بند میزنم ،اما دلم
ترک هاش بیشتر شد و از هم باشید؛ من همین اآلن هم بین زمین و هوا گیر کردم ،نمی
تونستم از خطای گذشته ی اهورا چشم پوشی کنم...
_ مهیاد که گفت برای چی بوده!
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_ آره گفت ،ولی زمانی که خیلی دیر شده بود و گفتنش هیچ دردی از من دوا نمی کرد
_ اهورا رو بخشیدی؟؟؟
خدایا چه سوال سختی؟ هنوز بهش فکر نکرده بودم من میتونم ببخشم یا نه؟
اگر بخشیده بودم صد در صد دیشب ازش فرار نمی کردم...
هنوز دلم باهاش یکی نشده بود ،هرچقدر هم که این دوست داشتن هر لحظه تو وجودم
بجوشه...
شاید اگه خودش بهم میگفت و معذرت خواهی میکرد با جون و دل به طرفش برمی گشتم اما
بااین حال نمی تونم تصمیمی بگیرم
_ نمی خوام دیگه بهش فکر کنم احسان...
_ چرا عصبانی میشی خواهر کوچولو؟ همه چیز درست میشه
با بیچارگی شقیقه ام رو فشردم و گفتم:
_ دیگه هیچی درست نمی شه ،صیغه به درخواست خودم بائن بود
احسان متفکر زل زده بود به من بعد از چند لحظه گفت:
_ چقدر از مدت عده گذشته؟
_ حدود یک ماه و نیم ،چطور؟
احسان با سرانگشت روی میز ریتم گرفته بود ،واعصاب ام رو درهم تر میکرد
_ نکن ،خوشت میاد رو مخ باشی؟
نیشخندی زدو گفت:
_ خیلی خوب بابا ،پاچه ام درید ...ولی من یه فکری دارم!!
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زل زدم بهش و باچشمام ازش خواستم حرف بزنه!
_ توی طالق خلع و مبارات که جزوی از صیغه ی بائن به حساب میاد
حق رجوع با زوجه اس...
_ خب این یعنی چی؟
_ یعنی توی مدت سه ماهه ی عده زن حق داره که پیش شوهرش برگرده
_ الکـــــــــــی!!!
_ باور کن!!
با حالتی پکر گفتم:
_ فکر نکنی بااین فکر کردنت ،اینجوری که خودم رو مسخره کردم ،اگه میخواستم برگردم چرا
اصال طالق گرفتم ،میخوای غرورم ازاینی که هست زخمی تر بشه؟
ثانیا من هنوز نتونستم قلبا از اهورا بگذرم
احسان با ناامیدی به صندلی تکیه زد
_ بیخیال احسان ،خوشی صبحم رو ضایع نکن ،بذار یه امروز و بی دغدغه خوب باشم
احسان لبخند کم جونی زد وگفت:
_ پس بدو حاضر شو...
بااین حرف ،پریدم سمت کمد و از توش هرچی لباس گرم داشتم بیرون ریختم
اول از همه یه بلوز پشمی لیمویی رنگ پوشیدم و شلوار و پالتوی چرم که ست هم بود پوشیدم،
از توی لباس های مهیاد ،دستکش های چرمی اش رو کش رفتم که موقع برف بازی ،سرما با
دستم نفوذ نکنه..
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احسان هم مثل همیشه با تیپ هایی که میزد ،کوالک کرده بود...
یه کاله پشمی هم روی سرش گذاشته بود که جذاب ترش میکرد
دوتایی آماده به رزم ،بعد از خداحافظی با مامان ،از خونه بیرون زدیم...
گوشیم رو توی جیب احسان گذاشتم چون پالتوی خودم جیب نداشت ،توی کوچه همه ی برف
ها کثیف و گلی بودن با حالتی مأیوس گفتم:
_ احسان همه ی این برف ها دست خورده ان ،برف تمیز میخوایم برای بازی...
خندید وگفت_ حاال چرا لباتو اونجوری میکنی؟ شبیه منگال شدی...
قبل ازاینکه من چیزی بگم ،دستم و کشید و گفت:
_ جیغ زدن ممنوع ،بیا می برمت یه جایی که برف تمیز داشته باشه.
باهم سوار ماشین احسان شدیم و احسان راه افتاد سمت یه پارک جنگی وسط شهر...
نیمی از مردم اونجا ریخته بودن و گلوله برفی بود که از این طرف به طرف دیگه پرت می شد...
کاج های سر به فلک کشیده با اون هیبت به جنگل صالبت زیادی بخشیده بود...
از ماشین پیاده شدم و با لذت پام رو ،روی یه تیکه از برف هایی که دست نخورده بودن
گذاشتم...
قدم زدن روی برف رو دوست داشتم ،صدای ریز برف ها زیر کفشم برام خوشایند بود...
احسان کنارم وایساد و در حالی که کالهش رو می کشید پائین گفت:
_ بزن بریم...
از انرژیش ،انرژی گرفتم ،دلم لک زده بود برای همین خوشی کردنای ریز و لذت هایی که تا یه
عمر خودش و خاطره اش توی ذهن میموند...
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بازی شروع شد ،رگبار گلوله های بی رحم و مروت احسان و البته من و جیغ های سرخوشم که
گوش کر میکرد و خنده های احسان قاطی شده بود...
الکردار بد میزد اما منم کم نمی آوردم ،نشونه گیریم تقریبا خوب بود...
به ارتفاع رسیده بودیم و برف تقریبا تا زانومون میومد...
وقتی دیدم نمی تونم حریف احسان بشم تویه حرکت برف هارو به صورتش پاشیدم که باعث شد
تعادلش رو از دست بده و به پشت بیفته رو زمین...
_ احسان نمیری خونت بیفته گردنم...
صدایی ازش نیومد ،دوباره گفتم:
_ پاشو االن آدم برفی میشی زیر اون برفا...
هیچی نمی گفت ،آروم رفتم باالی سرش ،چشم هاش رو بسته بود ،کمی نگران شدم دوباره
صداش زدم وقتی دیدم جواب نمیده دیگه داشت اشکم در میومد...
_ احسان پاشو دیگه ،مسخره بازی درنیار...
در حالی که از سرما اشک چشمم رو تار کرده بود کنارش زانو زدم ،به ثانیه نکشید که حمله ی
برق آسای گلوله های احسان به صورتم شروع شد و باز جیغ من و خنده های احسان باهم قاطی
شد...
همه ی کسایی که اونجا بودن از دیدن من و احسان سر شوق اومده بودن...
بعضی ها با لذت به خنده های بی غل و غش احسان نگاه میکردن...
از جمله خود من ،آخرین باری که اینجوری از ته دل خندیده بودم رو یادم نمی اومد..
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همراه احسان تصمیم گرفتیم آدم برفی درست کنیم ،برف های تمیز رو جمع می کردم و توی
درست کردن آدم برفی به احسان کمک میکردم ،کم کم جمعی از جوون تر ها به طرف ما
اومدن و همگی مشغول شدن ،رو به احسان که به برف های جمع شده ضربه میزد تا اون رو به
بدن آدم برفی بچسبونه گفتم:
_ اهورا اصفهانه...
احسان سریع برگشت سمت من و گفت:
_ چی؟ تو از کجا میدونی؟
_ دیشب که با مهیاد و نورا رفته بودم بیرون دیدمش...
_ پس چرا نیومد خونه؟
پوزخندی زدم وگفتم:
_ حتما شرم حضور داره...
احسان حجم انبوهی از برف رو که یکی از دخترها با عشوه به دستش داد و روی تن آدم برفی
گذاشت وگفت:
_ شاید هم درد غرور داره...
چیزی نگفتم ،از اهورا چنین چیزی بعید نبود ،کله ی آدم برفی غول آسا هم درست شد و به
جای چشم و دهانش سنگ ریزه چیدیم...
تکه ای چوب خشک از روی زمین پیدا کردم و از دوطرف به جای دستش توی برف ها فرو
کردم
احسان باخنده گفت:
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_ شبیه اهورا شد...
خندیدم اما دلم برای هیبت اهورا لرزید ،همه داشتن با آدم برفی که ساخته ی دستمون بود
عکس میگرفتن که احسان از توی کوله ای که تااون موقع بهش دقت نکرده بودم فالسک
کوچکی درآورد و توی لیوان کاغذی نسکافه ریخت و به دستم داد...
هیچ چیز لذت بخش تر از خوردن یه نوشیدنی داغ اون هم توی هوای سرد نبود...
تکیه زدم به بدن بزرگ آدم برفی و احسان هم کنارم نشست
بخار داغ لیوان توی صورتم می نشست...
احسان یک نفس لیوان نسکافه اش رو سر کشید و رو به آسمون زمزمه کرد:
_ "نباشی من هیچ حسی به روز برفی ندارم"
آروم گفت ولی من شنیدم ،طوری که خودش بشنوه گفتم:
_ "نمی خوام بباره"
هر دوباهم لبخندی تلخ روی لبمون جا گرفت
سرم رو چرخوندم سمت دیگه ،نگاهم گره خورد به چشم هایی که یک زمان میگفتم از سیری
قهوه هم سیر تر بود...
لبخندم خشک شد..
قلبم باز به تپش افتاده بود و لیوان نسکافه از دستم سر خورد و ریخت روی پام
اون لحظه به تنها چیزی که توجه نداشتم ،صدای داد و هوار و جلز ولز گوشت پام بود...
احسان با صدای بلند گفت:
_ چیکار میکنی مهزاد؟ ببینم پات رو؟
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اما وقتی نگاه یخ زده و مات من رو دید ،رد نگاهم و گرفت اون هم به وضوح با دیدن اهورا جا
خورد...
اهورا سیگاری که بین انگشتاش بود ،زیر پا له کرد و قدم به قدم بهم نزدیک می شد...
با هر گام بلندی که برمی داشت دل من هزار بار فرو می ریخت و دوباره نبض می گرفت...
نبض شقیقه ام به چه تندی کم و زیاد میشد ،وقتی بهم رسید ناخودآگاه سرم باال اومد و زل
زدم بهش ،به خودم فشار می آوردم که ازبین لبهای بهم چسبیدم چیزی بگم ،اما انگار واژه ها
گم شده بودن...
چیزی به ذهنم نمی رسید...
بازوم رو گرفت و با یه حرکت خیلی نرم بلندم کرد ،بااینکه سرپا ایستاده بودم اما هنوز هم برای
نگاه کردنش باید سرم رو باال میگرفتم
با صدایی بم و لحنی خاص که دل و دینم رو به باد می دادگفت:
_ باید حرف بزنیم!
خواستم مخالفت کنم ولی انگار مسخ صداش شده بودم ،نگاهم رو ازش گرفتم و دادم به احسان،
لبخند اطمینان بخشی رو لبش بود و یکبار به نرمی پلک زد...
از اهورا که منتظر جواب من بود فاصله گرفتم به احسان گفتم:
_ احسانی گوشیمو میدی؟
احسان گوشی رو از توی جیبش درآورد و کف دستم گذاشت گفت:
_ حرفاش رو بشنو بعد تصمیم بگیر ،روی حرفای صبحم فکر کن...
لبخندی زدم و گفتم:
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_ به مامان بگو ،من زود برمیگردم ...ببخشید تنهات گذاشتما
احسان خنده ای کرد و دستش رو پشت کمرم گذاشت وگفت:
_ برو بچه!من بی یار نمی مونم!
و با چشم به دخترایی که تمام نگاهشون بهش بود اشاره کرد...
چرخیدم که برم ،احسان از پشت سر گفت:
_ قوی باش ،مثل همیشه...
انرژی مثبت و اعتماد به نفسی که احسان درونم تزریق کرد و بی جواب گذاشتم ،دوسه قدم به
ظرف اهورا برداشتم ،تمام سعی ام لین بود که در برابر عطر م-س-ت کننده اش خوددار باشم...
دست به س-ینه گفتم:
_ خب ،میشنوم!!
انگشت شصتش رو ،گوشه ی لبش کشید و با نگاه عمیقی به پشت سرم گفت:
_ اینجا نمیشه ،بهتره بریم!
ناخودآگاه و خیلی غیر ارادی ،برعکس اینکه دیشب ازش فرار کردم ،دنبالش کشیده شدم...
شاید تأثیر حرف های احسان بود
شدیدا هم تمایل داشتم حرفاش رو بشنوم..
نمیدونم ولی هرچی بود ،مغزم فقط دستور رفتن میداد...
به ماشینش که رسیدیم فکر کردم به رسم ادب و احترام در و برام باز میکنه...
اما در ،رو که باز نکرد هیچ ،خودش بدون اینکه به من نگاه کنه سوار شد و درو بهم کوبید

618

www.RomanKhone.IR

حس تنهایی – عاطفه.تی

رمــان

من مات و مبهوت وهمچنین با حرص از حرکتش مونده بودم چیکار کنم ...اهورا آدم بشو نبود،
پلکم رو محکم روی هم فشردم تا عصبانیتم از بین بره ،اومدم سوار شم که دوباره اهورا مثل برق
از ماشین پرید پائین و کنارم وایستاد ،دستی که برده بودم تا در رو باز کنم خود به خود کنارم
افتاد ،اهورا لبخندی توی صورتم پاشید و ردیف دندوناش رو به خوبی نشون داد ،در رو بایه
حرکت باز کرد و کنار ایستاد تا سوار شم
_ بفرمائید بانو...
پشت چشمی نازک کردم و روی صندلی چرم مشکی رنگ با طمأنینه نشستم
اهورا هم ماشین و دور زد و کنارم نشست...
در سکوت که هیچ وقت دلم نمی خواست شکسته بشه ،راه افتادیم
تنها صدایی که از هرطرف میومد ،خرچ خرچ پارو کردن برف روب ها بود...
کنار اهورا بودم کسی که تو تمام خوابهام بود اما اآلن توی بیداری کنارم نشسته بود و همزمان
حس های مختلفی به سمتم هجوم آورد..
دلتنگی ...دلخوری ...ناراحتی ...عصبانیت ...غم ...کینه ...و ازهمه بیشتر عشق...
عشقی که به همه ی حس ها غلبه کرد و محکم ایستاد...
و من م-ست بودم از عطر حضورش و لمس بودنش...
اما نمی خواستم فعال از موضع خودم رو بشکنم ،تا قبل از شنیدن حرف هاش ،فکر کردم غرور
خودم مهم تره...
با لحن سردی گفتم:
_ نمی خوای بگی چه حرفی داری؟
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و جوابم یک کلمه بود"صبر داشته باش"
پوفی کردم و با حرص تکیه دادم به پشتی صندلی...
با توقف ماشین و صدای ترمز دستی بخار شیشه رو با دست پاک کردم ونگاهی به بیرون
انداختم ،جلوی یه هتل شیک و مجلل بودیم...
اهورا چرخید سمتم و گفت:
_ بریم باال ...حرف میزنیم
با جیغ گفتم:
_ برای چی منوآوردی اینجا؟ حرف های ما یک ماه ونیم پیش برای همیشه از بین رفته و هیچ
حرفی نمونده...
_ ولی من حرف دارم!!
پوزخندی زدم بااینکه دلم میخواست کنارش باشم اما سمجانه گفتم:
_ بذار تودلت بمونه من گوشی برای شنیدن ندارم...
_ پس چرا باهام اومدی؟
از سوال غیر منتظره اش چشمام گرد شد ،چشم از روبه روگرفتم وگفتم:
_ نمی دونستم قصدت چیه..وگرنه توی ماشین هم میشد حرف زد...
قشنگ مشخص بود که خون ،خونش رو میخوره اما سعی میکرد آروم باشه...
ازبین دندون های بهم چسبیده اش گفت:
_ ببین مهزاد ،بامن یکی به دو نکن ،بچه بازی هم درنیار ،پیاده شو...
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وقتی دید سفت نشستم سرجام ،از ماشین پیاده شد و در سمت منو باز کرد ،بازوم رو کشید ،باز
داشتم همه چیز رو خراب میکردم و بدون فکر تصمیم می گرفتم...
پس بهتر بود باهاش راه بیام ،تا بعدا که به کارام فکر میکنم ،حرصم درنیاد...
این همه باهاش لجبازی کردم ،چیزی نشد فقط خودم چوب حسرت ،لج کردنام رو خوردم...
از ماشین پیاده شدیم و به سمت هتل حرکت کرد ،دستم بین دست های مردونه اش در حال
خورد شدن بود...
دوباره برف گرفته بود و به دلیل ابری وتاریک بودن آسمون تمام چراغ های هتل وخیابون روشن
بود...
اهورا به سمت رزروشن رفت وکلیدی ازش گرفت ،به من اشاره کرد که برم پیشش...
با هر قدمی که به طرفش برمی داشتم حرصم رو روی زمین خالی میکردم ،مرد جوانی که لباس
فرم تنش بود گفت:
_ آقای پاکزاد ،خانم...
اهورا نگذاشت حرفش تموم بشه ،پنجه اش رو بین انگشتام گره زد و خشک گفت:
_ زنمه...
اجازه ی حرفی رو بهش نداد و درحالی که دستم رو می کشید گفت:
_ لزوما صفحه ی آخر شناسنامه رو نگاه کنید...
رو به روی اهورا که توتون توی پیپ می ریخت نشستم
با اخم زل زدم به شهر برفی که ازاینجا کامال معلوم بود...
_ چرا اخم کردی خانم؟
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صدای اهورا اون هم از فاصله ی نزدیک باعث شد تو جام بپرم ...نمیدونم کی خودش رو بهم
رسونده بود
اهورا همراه قهقهه ای که زد دود غلیظ پیپش رو ،روی صورتم فوت کرد...
با حالت عصبی پام و روی هوا تکون میدادم وگفتم:
_ کارت؟؟؟
گوشی تلفن توی اتاق رو برداشت و گفت:
_ چی میخوری بداخالق؟
_ هیچی نمیخورم حرفات رو بزن میخوام برم
اهورا بی اهمیت به لفاظی من شماره ای گرفت و سفارش قهوه و کیک داد...
کنارم نشست و با لحنی غمگین گفت:
_ لبخندت فقط برای احسان بود؟
لب گزیدم ،هرچقدر بهم نزدیک می شد بیشتر به سمتش کشش پیدا می کردم و دلم حرف
های عاشقونه می خواست و نگاه های دزدکی و بااحساس ...اما اینها همش خواسته های دل
خیره سرم بود...
وقتی عقلم دوباره بیدار می شد ،منو پرت میکرد به گذشته ای سخت که همش توهین بود و
توهین...
لبم به حالتی غمگین به سمت پائین مایل شد ،خودم هم نمیدونستم واقعا چی میخوام ،توی
دوراهی عشق و نفرت گیر کرده بودم...
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تنها فکر هایی که به سمتم میومد ،همون دوران سخت بود که قلبم اصرار داشت با شدت هرچه
تمام تر عقبش بزنه...
ترجیح دادم به هرچی فکر کنم جز اون اتفاقات...
بوی تلخ قهوه بینیم رو قلقلک داد و از توی فکر بیرونم کشید...
اهورا :کجایی خانمی؟
نگاهم رو از فنجون قهوه گرفتم وخیره شدم به چشم هاش...
لبخند محوی رو لبم نشست و آروم گفتم:
_ هیچی همینجام...
انقدر غرق فکر بودم که نفهمیدم کی قهوه رو آوردن و کی اهورا برگشت پیشم...
_ پس بخور تا یخ نکرده...
کمی از قهوه رو مزه مزه کردم و گفتم:
_ چرا چیزی نمیگی؟
_ فعال میخوام لذت ببرم..
قهوه اش رو سر کشید و خودش رو روی تخت ول کرد...
_ از چی؟
نگاهش مستقیم به سقف بود ،و چشم های من فقط اونو میدید...
موهای لخت وقهوه ایش روی تشک پخش شده و ریش هاش از همیشه بلندتر...
_ از بودنت...
باز هم دل زدم ولی چیزی از این حس ناب که وجودم رو تو خودش حل کرد به زبون نیاوردم
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کنارش روی تخت نشستم و مشغول بازی با لمسه ی رو تختی شدم...
کم کم انگشت های اهورا روی دستم نشست و اون هم مشغول نوازش من شد...
اهورا :نمیدونم از کجا باید شروع کنم...
_ از هرجا که میخوای...
خودش رو کشید به طرف من سرش و روی پاهام گذاشت...
_ هجده سالم بود ،یه نوجوون پر از غرور که همیشه جای خالی مادرش رو حس میکرد ،با توجه
به محبت های آسا ،ولی من دلم جنس نگاه مادرانه میخواست...
آسا هر چقدر هم که خوب بود ،ولی اسمش نامادری بود ،زیاد لج میکردم و عقده داشتم از
نبودن مادر ،شب ها اصال خونه نمی رفتم ،سیگار وم-ش-ر-وب پایه ثابت شب هام بود ،شده
بودم یه کثافت توی لجنزاری که ققط برای عقده گشایی این کارا رو میکرد
یه شب توی پارتی یکی از دوستام ،منو با یکی از دخترا به جرم داشتن رابطه نامشروع گرفتن،
دختره ی بی صفت ،کثافت کاریش رو با یکی دیگه کرده بود توی دادگاه همه ی کاسه کوزه
هارو سر من شکست و ادعا کرد با من رابطه داشته ،درصورتی که من بی گناه بودم جرمم شد
هفتاد ضربه شالق در مال عام که کینه شد روی دلم...
سیلی بابا و نگاه های مشمئز کننده مردم حالم رو خراب تر میکرد ،من هیچ کاری نکرده بودم و
شده بودم آش نخورده و دهن سوخته...
تنها کسی که باورم کرد آسا بود ،توی حجم پس زده شدن ،آسا مرهم دلم و زخم های کمرم
شد..
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لرزی به تنش نشست رو به وضوح حس کردم ،با نگاهی که تردید داشت و حس بی سرپناهی
میداد گفت:
_ توام باور می کنی نه؟
با لبخند آرومی گفتم :آره بقیه اش رو بگو
نفس عمیقی کشید و گفت:
_ از اون به بعد ناخودآگاه از جمع دوستام کناره گرفتم ،به غرورم برخورده بود که هیچ
کدومشون شهادت بر بی گناهی من نداده بودن و مثل موش توی سوراخ فرار کرده بودن...
از همشون بدم می اومد...
شدم یه کسی که بغیر از خودش هیچ کس رو نمیبینه ،تا قبل از اون دوست دختر داشتم اما یه
رابطه ی خیلی معمولی که از شیطنت سنم نشأت میگرفت...
ولی بعد از اینکه بی گناه مجرم شدم و مجازاتم کردن از هر دختری نفرت گرفتم...
رفتم دانشگاه توی بهترین رشته که همیشه بهش عالقه داشتم تحصیل کردم ،دکترا گرفتم و
توی نظام استخدام شدم...
اون هم به عنوان پلیس مخفی و به دلیل تحصیالت عالیه ای که داشتم از همون اول درجه ی
سروان روی شونه ام نشست ،هم بخاطر اقتضای شغلم هم ترس از مخالفت های سرسخت بابا،
شغلم رو پنهون کردم...
هیچکس نمی دونست که اهورا شده سروان اهورا پاکزاد...
آسا از بیست و پنج سالگی که درسم تموم شد هر بار به یه نحوی ساز زن گرفتن من رو کوک
میکرد ...که هردفعه به صورتی از زیرش در می رفتم
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من تحمل یه موجود اضافه کنارم رو نداشتم ،خصوصا یه دختر که همه ی زندگیم سعی کردم
سمتشون نرم...
همون موقع ها بود که به عنوان عامل مخفی توی سازمان هرمز اعتبار پیدا کرده بودم ،فکر کنم
مهیاد برات توضیح داده که چی بود نه؟
سرم رو به تایید تکون دادم دوباره گفت:
_ همه ی هوش و حواسم به پروژه ای بود که روش کار میکردیم ،خطا می رفتم نتیجه ی
زحمات یک گروه کامل به باد می رفت...
پنج سال پی در پی به همون منوال گذشت و این بار پیشنهاد خواستگاری رو بابا بهم داد که سر
سخت تر از همیشه مخالفت کردم
ولی بابا بود و مثل همیشه حرفش یکی بود ،حتی نمیدونستم که دختری که بابا برام زیر نظر
گرفته کی هست...
فقط میدونستم دختره مهبد خان رادمان ،یکی از قدیمی ترین دوست های بابام و بخاطر بدهی
که به بابا داره ،حاضر شده این معامله رو با زندگی دخترش انجام بده و بعدا فهمیدم خواهر
بهترین دوستمه...
شب خواستگاری...
با خنده بهم نگاه کرد
_ شب خواستگاری فهمیدم دختری که بابا همش ازش تعریف میکرد ،همونی بوده که یک هفته
پیشش توی رستوران دیدمش و اون با تخسی تموم جواب منو داد...
اهورا همونطور که منو می کشید تو ب-غ-لش گفت:
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_ آخ که اون لحظه ،خودم رو نگه داشته بودم تا نزنم زیر خنده...
کمی ازش فاصله گرفتم وگفتم:
_ اااا نکن ...بعدشم من کارم عجله ای بود نتونستم دقت کنم دستشویی زنونه مردونه کدومه...
اهورا زیر گوشم خندید و لپم رو کشید
_ داشتم میگفتم ...باالجبار هر دو خانواده مجبور شدم ازدواج کنم اون هم بدون هیچ میلی،
بیشتر از همه من نگران تو بودم تو دختر بودی و احساست با من فرق داشت
جدا از اون ،من عضو گروه هرمز بودم و ازدواج توی این گروه حکم مرگ رو داشت
ولی تونستم با زیرکی و استفاده از موقعیت شرکت رای اش رو بزنم...
از همون اول تو لجبازی رو شروع کردی لحظه ی سر عقد وقتی گفتی بااجازه عشقم دلم
میخواست فکت رو خورد کنم...
حرصم بیشتر این که از حرف تو دربیاد ،ازاین بود که چرا اسمت توی شناسنامه ی منه ولی
دلت پیش کسی دیگه اس...
تو میتونستی تواین سن با کس دیگه ای خوشبخت بشی اما من نمیتونستم یه زندگی پر از
آرامش رو باتوجه به شغلم برات بسازم
همه میگفتن عالقه بعد از خوندن خطبه ی عقد ناخودآگاه توی دل جا میگیره اما ما هر روز از
هم دور تر میشدیم...
با بغض و صدایی گرفته گفتم:
_ ولی این تقصیر تو بود ،تو همش منو تحقیر میکردی...
اهورا هم با چشمایی نمناک گفت:
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_ شرمندتم مهزاد این به نفع خودت بود ،من میترسیدم از اینکه به سرنوشت یکی دیگه از بچه
های گروه دچار بشم...
اگر توی این راه برای من اتفاقی میفتاد مهم نبود ،من میدونستم تو دختری ممکنه درگیر
احساس بشی و این وسط مطمئن بودم انقدر سمتت کشش دارم که کاری کنم تو وابسته شی،
تا خطر احتمالی هرمز دفع نمی شد من نمی تونستم به سمتت بیام ،بعضی اوقات از دستم در
میرفت و نمیتونستم در برابر نگاهت بی تفاوت و سرد باشم اما وقتی به این فکر میکردم که شاید
روزی برسه تو عاشق بشی و من نباشم به عشقت پاسخ بدم...
اما اگر همین طوری پیش میرفتیم خوب بود ،من تورو دوست داشتم و تاپای جونم ازت مراقبت
میکردم ،نمی خواستم تو عاشق بشی چون اگه خودم هم میمردم...
_ ااا خدا نکنه!!
ناخودآگاه گفتم و دست خودم نبود ،ولی برق نگاه اهورا لرزه به تنم انداخت
حلقه ی دستش رو دور کمرم بیشتر کرد وگفت:
_ اکه خودم میمردم ،مهیادی بود که سرپناهت بشه خصوصا اینکه قرارمون از اول طالق بود
_ یادته تو کیش منو ول کردی رفتی؟ یه شب تا صبح توی شهر غریب من تنها بودم ،اهورا به
نظرت اینا بخشیدنیه؟؟؟
نگاهش کدر شد ،سرش رو از روی پام برداشت و روبه پنجره نشست...
نیم رخش سمت من بود و به خوبی باال و پائین رفتن سیبک گلوش رو می دیدم!!
با صدایی که می لرزید گفت:
_ اون شب تا صبح چند قدم دور تر از تو من مواظبت بودم ،اما غرورم اجازه نداد بیام سمتت...
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سکوت کرد ،چشماش رو برای لحظه ای بست و دوباره گفت:
_ تو کنارم بودی ،ولی من حق نداشتم بهت نزدیک بشم...
ممنوعه بودی برام ،ترس از دست دادنت شده بود کابوسی که حتی توی بیداری هم حسش
میکردم ،میترسیدم از اینکه بااین بدخلقی های من ازم فاصله بگیری و دلت بره پی یکی دیگه...
از طرفی وز وزه های نازی که برای بدست آوردن من ،سعی داشت تورو از چشمم بندازه کم
روانم رو به بازی نگرفته بود...
بذر شک رو نازی تو دلم ریشه دار کرد ،اون روزی که احسان اومده بود دانشگاه و باهم رفتین
خونه ،تمام مدت نازی دنبالتون بوده وقتی خبر داد تو و احسان باهم رفتین تو ساختمون سعی
کردم باور نکنم اما نشد...
درست زمانی رسیدم که داشت پیشونی تورو می ب-و-سید ،حرف های نازی داشت ،کم کم
یقین میشد و برای همین نتونستم جلوی زبونم رو بگیرم و اون حرف هارو بهت زدم...
من خیلی زود عصبانی میشم و این دست خودم نیست ،تهدید های اون دختره ه-ر-زه مبنی بر
خیانت تو من رو تا مرز انفجار می رسوند
میدونستم تو خانمی ،پاکی اما...
وقتی کسی باشه که مثل موم تو دست بگیرتت و مغزت رو شستشو بده ،خواه ناخواه باور
میکنی...
وقتی می اومدم اصفهان ،دقیقه نبود که با فکر تو نگذره ...از اینجا یکی از بچه های ستاد رو
مامور کرده بودم که با لباس و ماشین شخصی جلوی خونه مراقبت باشه...
هرمز میدونست تو تنهایی و من دلشوره داشتم ازاینکه یک نفر رو اجیر کنه برای ...برای
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عمیق و سوزان نگاهم کرد آروم از بین لب هاش گفت:
_ کشتن تو...
بعد از مرگ پدرت ،میفهمیدم تو به من نزدیک شدی ،این سخت بود ...انقدر سخت که دوباره
سعی کردم تو جلد اصلیم فرو برم!!
و درخواست طالقت ،این زمینه رو برام فراهم کرد!
شب ها تو ،تو اتاقت خواب بودی ومن تاصبح باال سرت می نشستم و می دیدمت...
تو همیشه تو اتاق بودی و کمتر پیش می اومد پیش هم باشیم ،لمس حضورت کنارم کافی بود...
وقت هایی که از دانشگاه بر میگشتی و تو ماشین میخوابیدی ،انقدر توی خیابون ها الکی دور
میزدم که بیشتر از هروقتی حست کنم...
اما دوباره میرسیدیم خونه تو باز پناه می بردی تو اون اتاق و من تنها میموندم ولی باامید روزای
بهتر...
سفر هایی که به اصفهان داشتم بیشتر باعث این دوری میشد و من بی طاقت تر...
بعضی وقت ها دوست داشتنم از حدش خارج میشد و رفتار خوب گاه و بی گاهم گیجت میکرد
ولی من باز عالقه ام رو پنهون میکردم و اون رو هوس میخوندم تا خودت زده بشی
ولی خدای باال سر شاهده که همش از روی عشق بود...
اهورا سیگاری آتش زد و دودش رو بیرون فرستاد ،سرنوشت چه بازی هایی که نداره ،لعنت به
این اجبار های پی در پی که از جاده ی صاف یکطرفه ی عشق دورمون کرد...
_ از سفر اومدم و تورو درحالی دیدم که گریه میکردی و فیلم اون پسره رو میدیدی ،همونجا
فاتحه ی این عشق رو خوندم...
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تو دلت جای دیگه اسیر بود و برای رسیدن بهش نمیدونستم کجای این مسیرم!!؟
حرص مهار نشدنی وجودم رو گرفته بود
از خودم ...ازتو ...از این شغل لعنتی که جز دردسر چیزی نداشت ...از پرهام ...از هرمز و فشار
های کاری...
دیگه داشتم زیر این فشار کمر خم میکردم؛ اون شب نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و با همه
ی عشقم ب-و-سیدمت!
همه ی سلول های بدنم تورو طلب میکردن ،این درست زمانی بود که تا اصلی ترین هدف گروه
یک قدم بیشتر فاصله نداشتم
میتونستم همون لحظه ،برای همیشه تورو برای خودم بکنم ،اما جلوی خودم رو گرفتم...
باز هم همون کابوس ها خوره وار دلم رو خالی کرد ...مهزاد میدونی چقدر سخته که معشوقه ات
جلوی چشمت باشه اما تو جرئت ابراز عالقه نداشته باشی...
درد داره وقتی ببینی اون که اومده تو زندگیت و یک شبه شده همه ی هستی ات ولی ازت
دوره ...عالقه ی من واسه یک روز دو روز نیست ،عشقت ذره ذره تو وجودم تزریق شد...
عشق یه دوست داشتن کور کورانه نبوده و نیست ...یه جنون بی قانون بود که قلبم رو تسخیر
خودش کرد و کاملم کرد...
عاشق شدن برام ناشناخته بودمهزاد ،با توجه به خاطرات تلخی از گذشته بود ،پیدا کردن حسم
به تو کار دشواری بود و سنگین از قبول کردن این عشق...
عقلم با منطق پسش میزداون هم به دالیل زیاد ولی دلم با احساس پیش میکشید چون دوست
داشتن که منطق سرش نمی شه...
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عشق همین کلمه ی سه حرفی پر رمز و راز ...چیزی بود که ناخونده وارد میشد ...همه ی
زندگیت رو ویرون میکرد و وقتی متوجه اش میشی که برای بیرون کردنش خیلی دیره ...خیلی...
همیشه عشق در نظرم حقیر بود ...از احساسم میزدم و به کوه غرورم اضافه میکردم...
اما عشق تو ،کوه غرورم رو نابود کرد...
چیزی که همیشه فکر میکردم محال بود ازش بگذرم اما شکست ...فرو ریخت ...مثل آبگینه بود
اما عشق از سنگ سخت و از الماس برنده تره...
اینکه بخوای زیر پا بذاریش و قبولش نداشته باشی حماقت محضه...
اهورا ساکت شد ...پرده رو جمع کرد و سیگار پشت سیگار بود که به آتیش میکشید ...حرف
هاش آواری از حقیقت بود که زیرش له می شدم...
من خرابم تو بشین ...زحمت آوار نکش ...نفسم باز گرفت این همه سیگار نکش...
توی خلسه ی شیرین اما وهم انگیزی فرو رفتم ،لحن و جمله های اهورا بوی پشیمونی و حسرت
میداد...
توی زمانی گم شده بودم که نه شب بود ...نه روز ...درست زمانی از بی زمانی که هیچ ساعتی
نشون دهنده اش نبود...
انگار که کسی دریچه ی این کابوس رو باز گذاشته بود و باز این حس تنهایی به سمتم هجوم
می آورد...
_ مهزاد؟
با صدای اهورا سر بلند کردم ...نگاهش رو از مهتاب کمرنگ غروب که از پس ابر های غلیظ
بیرون اومده بود گرفت و رو به من گفت:
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_ هنوزم به اون پسره فکر میکنی؟؟
_ کدوم؟؟
اهورا :همون ...همون ...پرهام
_ یه عشق مسخره بود توی عالم بچگی...
اهورا :همه میگن عشق اول مهمِ...
_ اما من میگم عشق دوم مهم تره ...چون زمانی میاد که از همه دل بریدی...
زمانی که برای اولین بار قلب آدم شکسته...
نفس آدم گرفته شده و غرورش له شده...
امید هاش از بین رفته و فهمیده که هیچکس و هیچ چیز موندنی نیست...
عشق دوم وقتی میاد و به دل می شینه که اعتماد ها دیگه صد در صد نیست...
همیشه یکم فاصله رو حفظ میکنه
یکم بیشتر مواظبه...
بیشتر زمان میبره تا به باور برسه...
عشق دوم وقتی میاد که همه ی تصویر های ذهنی آدم از عشق تو یک نفر خالصه شده و تمام...
میدونی ...عاشق شدن وقتی بیشتر بفهمی سخت تره ...چون هر چی بیشتر بشنوی ،ببینی و
تجربه کنی از سادگیت کم میشه اون موقع اس که باید دلت رو دو دستی بگیری و هر کسی رو
توش راه ندی...
کم کم واقعی و الکی رو ازهم تشخیص میدی ،دیگه فهمیدن موندنی و گذرا واست آسونه...
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دست عشق دوم رو باید گرفت و بهش افتخار کرد چون زمانی تو دلت جا میگیره که فکر
میکردی ،مطمئن بودی ،شک نداشتی که دیگه عاشق نمی شی...
طرح لبخند کمرنگی روی لب های اهورا نشست ...لبش رو به حالت خاصی گاز گرفت و دوسه
قدم بهم نزدیک شد
_ وقتی اینطوری با احساس حرف میزنی به فکر منم باش که نمیتونم خیلی خود دار باشم...
با داغ شدن گونه ام سرم رو به چپ خم کردم ریز ب-غ-ل گوشم گفت:
_ امید داشته باشم که عشق دومم؟؟
یکبار آروم پلک زدم و گفتم:
_ برای جبران گذشته چکار میکنی؟؟
_ تو یه دست جلوم دراز کن ،من از همه دنیا دست می کشم...
_ مهلت بده اهورا ...بذار فکر کنم...
بی تاب گفت:
_ چقدر؟
_ نمیدونم هر وقت که تونستم باخودم کنار بیام...
_ باشه هر چقدرکه خواستی فکر کن ولی جز جواب مثبت هیچ جوابی نمیدی؟
یه تای ابروم رو بردم باال و گفتم:
_ و اگه منفی بود؟
_ دعاکن نباشه...
نخودی خندیدم و گفتم:
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_ منو برسون خونه ...دیرم شده!!
_ حاال یکم بیشتر بمون
_ نچ نمیشه ...پررو میشی
اهورا چپ چپ بامزه ای نگام کرد و رفت تا پالتوش رو بپوشه ،جلوی آینه ایستادم و درحالی که
لباسم رو مرتب میکردم به این فکر کردم که این اتاق و این هتل یکی از بهترین خاطراتم تو
ذهنم ثبت شد...
با هم از هتل بیرون اومدیم ،بااینکه دیگه برف نمیومد ولی هوا سوز داشت و سرد بود...
اهورا :میدونی قشنگی زمستون به چیه؟
_ به برف؟
_ نه ...به اینه که نفس هاتم میتونم ببینم...
وقتی اینطوری حرف میزد تازه میفهمیدم پشت اون نقاب تلخ و سردی که دیده بودم یه مرد پر
احساس و مهربون نشسته ...با هر کلمه ازحرف هاش تا آسمون پرواز میکردم و تنم گرم میشد
احساس اهورا ناب و دست نخورده بود...
اهورا کاله پالتوم رو روی سرم کشید و انگار که ذهنم رو خونده باشه گفت:
_ همه ی این حرف ها یک عمره که تو دلم تلنبار شده و میخوام همش رو به پای تو بریزم...
از خوشی زیاد اشک توی چشمم جوشید ،زیر لب گفتم:
_ زن دوست داشتن نصفه نیمه نمیفهمه ،یه زن رو باید پرستید یا به حال خودش رها
کرد..خاکستری بودن خسته اش میکنه ،بیشتر از نبودت بیشتر از سیاهی مطلق...
_ تو بت من بمونی من همه ی دنیا رو به پرستشت درمیارم...
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و باز هم جواب محبت هاش لبخند های گرم و عمیقی بود که روی لبم جا خوش میکرد...
درخشش چشمام بود و باز این حس ناشناخته که گاهی با نفوس های بدی که میزد تمام لذت
هارو ازم میگرفت...
باید میرفتم...
باید میرفتم یک جا ...تنها ...فقط فکر میکردم ...از تمام درگیری ها حذر میکردم و به آرامش
میرسیدم...
اهورا :میخواستم شام رو پیش هم باشیم...
_ بمونه برای یک فرصت دیگه ...به مامان نگفتم ،احسان هم که نمیدونم سرش با کجا بازی
میکنه معلوم نیست خبر داده باشه یانه...
بعد گوشیم رو نگاه کردم ،جالب بود که زنگ هم نزده ...اهورا دنده رو عوض کرد و نگاهش افتاد
به صفحه که عکس احسان بود...
از اینکه اخماش توهم گره بخوره تند تند گفتم:
_ به خدا این کار فقط برای مسخره بازیه ،من وقت نکردم عوضش کنم...
اهو قبل را نیشخندی زد و گفت:
_ باشه خانمم چرا هول میکنی ...من که چیزی نگفتم...
_ گفتم شاید ناراحت بشی...
اهورا که از حرفم لذت برده بود با سرمستی خندید و گفت:
_ غیر ممکنه که جوابت منفی باشه...
منظورش رو نفهمیدم ...جمله ی من ربطی به مثبت یا منفی بودن نتیجه ی فکرم نداشت...
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ماشین رو یه گوشه پارک کرد
اهورا :انقدر فکر نکن خنگول جان ...گوشیتو بده ببینم...
_ واسه چی؟
_ تو بده...
گوشی رو کف دستش گذاشتم اول از همه عکس احسان رو از بک گراند پاک کرد ،بعد دوربین
رو تنظیم کرد و گفت:
_ بخند مهزاد...
یه عکس دو نفره از دوتامون انداخت و گذاشت رو صفحه ی گوشی...
از کارهاش لذت میبردم ،قلبم داد میزد که الاقل یه چیزی بگو اما انگار که مغزم یخ زده بود
هیچ حرفی به ذهنم در جواب محبت هاش نمیرسید دوباره ماشین رو حرکت داد و با وجود
اینکه بخاطر لغزنده بودن خیابون ها آروم می روند ،نیم ساعت بعد رسیدیم خونه
_ ااا آدرس رو بلد بودی؟
اهورا :آره قبال اومده بودم...
_ بیا تو چای بخور...
_ نه دیگه میرم که خوب فکر کنی با نتیجه ی دلخواه من...
_ زور گو..
_ همینی که هست!!
از اهورا خداحافظی کردم و بعد ازم گم شدن ماشین توی پیچ کوچه ،از پله ها باال رفتم...
اولین نفر مامان بود که باروی باز به استقبالم اومد و سیل سوال هاش شروع شد
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 :احسان راست میگه مادر؟ رفتی پیش اهورا؟ چی گفت؟ چی شد ...اصال چرا انقدر زود
برگشتی؟ مگه نرفتی بمونی پیشش؟؟ وای نمیدونی چقدر خوشحالم برم براتون اسفند دود
کنم!!!
مامان رفت و من متعجب با دهن باز مونده بودم که چی بگم ،نورا تکیه زده بود به دیوار و با
لبخند نگام میکرد گفت:
_ حاال بیاتو چرا اونجا وایسادی؟
کفش هام رو توی جاکفشی گذاشتم ،احسان با چشمای سبز رنگش که برق میزد بهم می
خندید و سیب گاز میزد ،معلوم نبود این در به در چی به مامان گفته...
من کی قرار بوده برم پیش اهورا بمونم؟
چشم غره ای بهش رفتم و دنبال مامان دویدم تو آشپزخونه ،داشت از توی کابینت شیشه ی
اسفند رو در می آورد...
_ مامان؟
نگاهم نکرد ،سرش پائین بود من حالت هاش رو خوب می شناختم ،خوب میدونستم اآلن
چشماش سرخ و متورمه
_ جانم؟
با صدای لرزونش دیگه مطمئن شدم داره گریه میکنه ،دستم و روی شونه اش گذاشتم و به
سمت خودم چرخوندمش ،با دیدن صورت خیسش ناخودآگاه تنگ ب-غ-لش کردم
_ چرا گریه میکنی آخه مامانی؟

638

www.RomanKhone.IR

حس تنهایی – عاطفه.تی

رمــان

_ من خوشبختی شما ها رو میخوام ،نمی خوام پیش مهبد شرمنده بشم ،از اینکه برگشتی پیش
شوهرت خیلی خوشحال شدم
_ من فقط رفتم با اهورا حرف بزنم ،هیچ قراری نبوده که برم پیشش بمونم...
_ پس احسان...
_ اون یه چیزی گفته ،از جریان که باخبر نبوده
_ باآلخره چی گفت؟ چیزی از مدت عده نمونده ،مهزاد میدونی یعنی چی؟؟ مدت عده بگذره
نمیتونی برگردیا ،از صبح دارم رساله رو میخونم ببینم حکمش چیه!!
_ میخوام فکر کنم مامان ...بذار یه دل بشم ،بعد تصمیم میگیرم
حوصله ی سوال های بعدی مامان رو نداشتم سریع رفتم تو اتاق و لباس هامو عوض کردم ،نورا
یکی از کتاب های مهیاد رو برداشته بود و داشت میخوند ،دیگه خانه زاد شده بود حتی بعضی
وقت ها مامان بدون نورا آب هم نمی خورد ...اینکه باهامون احساس صمیمیت میکرد و دوست
داشتم ،قبال خیلی تعارفی و اعصاب خورد کن بود ،اما با رفتار های بی غل و غش مامان ومهیاد،
حتی احسان که اوایل ازش بدش میومد کم کم یخش باز شد و اون حس غریبگی رو کنار
گذاشت...
کنارش نشستم ،دستم رو ستون بدنم کردم وگفتم:
_ اوضاع چطوره؟
کتاب رو بست وکنارش گذاشت ،لبخند زد وگفت:
_ خوبه!!
_ امروز جلسه ی دادگاه چطور بود؟
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نورا :سعیدی از اونی که فکر میکردیم زیرک تره ،جوری امروز مثل یه فاتح حرف میزد که
خودمم حس کردم داره راست میگه...
_ باآلخره اون وکیله و زبون باز ،اگر هوش و زیرکی نداشت ،اآلن همه ی اموالت سرجاش بود...
نورا سرش رو با دودست گرفت و گفت:
_ میدونم ...ای کاش نریمان زود تر بیاد
_ بهش زنگ زدی؟
_ آره ...تا عید این جاست!
_ توکل به خدا انشاهلل همه چیز درست میشه...
ازجام بلند شدم که دستم رو گرفت ،اشک توی چشماش حلقه بسته بود
_ من همه ی مال و اموالم رو از دست دادم اما درعوض یه خونواده وحامی محکم پیدا کردم،
چیزی که همیشه حسرتش رو داشتم ...نمیدونم چطوری باید محبت های تک تکتون رو جبران
کنم ،مهزاد تو برای من از خواهر بیشتر بودی ،من هیچ وقت مهر مادری رو حس نکردم ،اما
مامان تو بدون هیچ منتی این حس رو به من میده ...برادرت همیشه حمایتم کرده؛ خدا منو
خیلی دوست داشته که شما رو بهم بخشیده ،من مطمئنم با اومدن نریمان ،حسی که به شما
دارم به اون ندارم...
نریمان مرد خشک و سردیه ،هیچ وقت ازش روی خوش ندیدم زنش هم مثل خودشه ...برای
اینکه سربار زندگیشون نشم ،یک روز بعد از مرگ بابا ،با وقاحت تمام آب پاکی رو ریخت رو
دستم و گفت فکر زندگی کردن باهاشون رو از سرم بیرون کنم ...گفت نمیدونم از کدوم جهنمی
اومدی و خراب شدی سر زندگی خوبمون...
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با حرف هاش خوردم کرد ،پس زده شدن تلخیش از زهر بدتره ،دلم خوش بود بعد از بابا یه
برادر دارم که خواهرش رو تک و تنها ول نکنه بره اما افسوس...
این تنهایی تقدیر من بود!!
دستی روی موهاش کشیدم و گفتم:
_ منم هیچ وقت خواهر نداشتم من با اومدنت تو ،طعم خواهر داشتن هم چشیدم...
نورا خودش رو توی ب-غ-لم انداخت و گفت:
_ نمیدونم چی بگم ،اما امیدوارم خوشبخت بشی...
توی چشمام زل زد و بالبخند گفت:
_ با اهورا ...راستی چی بهت گفت؟
_ هیچی ...احساس پشیمونی و اینکه میخواد برگردم...
_ جوابت چی بود؟
_ گفتم باید فکر کنم!..
_ قصدت این که اذیتش کنی یا واقعا میخوای فکر کنی؟
_ نه واقعا میخوام فکر کنم ،من تا میام به اهورای حاال فکر کنم ،یه طوفان از گذشته میاد و
رویای خوشم رو خراب میکنه!!
_ گذشته رو بریز دور ...به اآلن فکر کن!!
_ گذشته کامل ازبین نمیره ،فقط کمرنگ میشه ،مثل آتیش زیر خاکستر باقی میمونه ،امیدی
به روشن موندش نیست اما یک دفعه با یه فوت گر میگیره و زندگیت رو آتیش میزنه!
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نورا به فکر فرو رفت ،انتظار داشتم اون ترغیبم کنه به سمت اهورا اما ساکت شد و فقط زیرلب
گفت:
_ آره..درست میگی!
با اومدن مهیاد از ستاد ،مامان سفره ی شام رو پهن کرد ،مدت ها بود که صفای سفره و دور هم
نشستن از خونمون پر زده بود...
اما امشب با بوی خوش قرمه سبزی که مامان با عشق پخته بود ،این مهر و صمیمیت برگشته
بود...
احسان باز معرکه راه انداخته بود و سربه سر نورا میذاشت ...مهیاد هم باهاش همکاری میکرد
بیچاره نورا نمیدونست بخنده یا خجالت بکشه
از جمعشون فاصله گرفتم و پشت به پنجره منظره ی شهر رو نگاه میکردم...
مهیاد :چرا اینجا وایستادی؟
از حضور غیر منتظره اش تکون سختی خوردم و سرم رو باال گرفتم:
_ داشتم فکر میکردم...
_ به اهورا؟
سرم رو تکون دادم دوباره مهیاد گفت:
_ میتونم حدس بزنم امروز بهت چی گفته...
_ تو از کجا میدونی با اهورا بودم؟
_ احسان کم مونده بود تو بوق و کرنا کنه ...همه جارو ،جار زد...
لبخند کمرنگی زدم وگفتم:
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_ تو دوراهی گیر کردم مهیاد ...نمیدونم چی میخوام ...تا وقتی ازم دور بود و بی خبر بودم ازش،
له له میزدم برای یکبار دیدنش اما امروز که حسش کردم برام بی تفاوت بود
کنارش آرامش داشتم ،اما هجوم ،یه موج سنگین از دور میرسید و ساحل آرامشم رو ،ویروون
میکرد
اهورا برای من مثل سرطان سینه بود ،از جا کندمش تا زنده بمونم اما هنوز جای رفتنش تیر
میکشه...
نمیدونم چیکار کنم ،حرف ها و رفتار های قبلش ذهنم رو نسبت بهش خراب کرده...
بااینکه میدونم دیگه نمی تونم از دوریش دووم بیارم اما این افکار مسموم رو چیکار کنم؟
_ پسش بزن ،مگه عاشق نیستی؟
عاشقم بر لطف و بر قهرش به جد
بوالعجب من عاشق این هر دو ضد
مهیاد :گاهی نمیشه از دوست داشتن کسی دست کشید حتی اگه به وسعت همون ده تای
بچگی ازش دلگیر باشی..
_ میگی چیکار کنم؟
_ خوب فکرات رو بکن ،باهاش بمون ...فرصت دوباره بده!!!
یه زن فقط به مردی فرصت دوباره میده که عاشقشه...
مهیاد از کنارم گذشت و رفت ،ویبره ی گوشیم رو از جیب شلوارم حس کردم...
یه پیام از یه خط ناشناس بود ،کنجاوانه بازش کردم
_ زیر قدمت بانو ،دل ریخته ام برگرد
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از طاق هزاران ماه ،آویخته ام برگرد
فهمیدم که اهوراست..چقدر خوب احساسش رو نشون میداد ،از تک تک کلماتش داغ میشدم ،و
حس ناب میگرفتم ،یه لبخند شیرین اومد رو لبم ،شیرینی لبخندم رو با تموم وجودم ،ته ته
قلبم احساس کردم...
احسان :مهزاد؟
سرم رو از توی گوشیم بلند کردم و خیره شدم به احسان
_ جانم؟
_ خوبی؟؟
از احوال پرسی بی موقع اش متعجب شدم
_ خوبم...
_ حال و حوصله داری کمی حرف بزنیم؟
سرم رو به معنی آره تکون دادم
احسان :پس بریم اتاق کار مهیاد!
رو به روی هم نشستیم ،احسان در حال بازی با انگشتر عقیق دستش شد..
_ احسان ...چیزی شده؟
خیره تو چشمام گفت:
_ ناخواسته حرفات با مهیاد رو شنیدم ،میدونم اآلن گمراه شدی و نمیدونی کجای این مسیری،
هر کدوم از ما وظیفه امونه به عنوان راهنما ،چراغ روشن سر راهت بذاریم...
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تو دقیقا توی راهی هستی که من یبار تا تهش رفتم ،اآلن هم ته این مسیر ایستادم و راه
برگشتن ندارم ...عاشقی جاده ی یکطرفه اس ،راه برگشت نداره ...خواه ناخواه هممون گم
شدیم..من ...تو ...اهورا ...حتی مهیاد که تازه به پیچ و خم اش رسیده...
همه ی آدما یک روز این راه رو تجربه میکنن ،این یه چیز غیر قابل انکارِ...
نمیشه پسش زد یا از روش رد شد!!
خدای من چه درد کهنه ای توی عمق نگاه احسان لونه کرده بود ،حرف هاش به دلم مینشست
تک به تکش رو میتونستم درک کنم و بفهمم...
_ نمیدونم من مقصر بودم یا بقیه اما ...ته این جاده برام شد یه مخروبه که مدفن قلبم شد ،تو از
خواهرم برام عزیز تری نمیخوام این تجربه ی تلخ رو داشته باشی ...چون بغیر از یه مشت خاطره
و بغض برات چیزی باقی نمی مونه!!
احسان بغض کرده بود ...از روی صندلی بلند شدم و کنارش نشستم ،دلم نمی خواست اشک
کسی رو ببینم که همیشه جز خنده چیزی مزین صورتش نمیشد!!.
_ احسان!
نگاهم کرد ،برق اشک چشماش دلم رو لرزوند
_ نمیخوام جز لبخند چیزی روی صورتت بببنم ،هیچ وقت...
لبخند زد ،کم جون و تلخ...
_ همه دلقک های دنیا یه درد عمیقی رو پشت نقاب خنده پنهون کردن ،منم مستثنا نیستم
_ دلم به خنده های تو خوشه احسان ...انقدر غمگین حرف نزن ،دلم میگیره
چیزی نگفت ،انگار که غرق افکارش شده بود
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احسان :تا جون توی رگ و پی تن ات هست ،از عشق ت محافظت کن ،نذار لحظه ای برسه که
حسرت بخوری ...برادرانه میگم ،عاشق شو ...عاشق زندگی کن ...عاشق بمیر ...سعی نکن با افکار
صد من یه غاز و پوچ نادیده اش بگیری ،اون وقت همه ی دنیاتو باختی!!
بلند شد که بره سریع صداش زدم
_ احسان؟
_ بله؟
_ تو ...عاشق شدی؟
مردد بهش نگاه کردم ،پوزخندی زد وگفت:
_ درد عشقی کشیده ام که مپرس ،زجر هجری چشیده ام که مپرس...
احسان رفت و من موندم و یه دنیا سوال مبهم که جوابی برای هیچکدوم پیدا نمی کردم!
موهام رو از حرص توی دستم مشت کردم؛ چقدر" ،چرا" توی سرم چرخ می خورد و به چیزی
نمی رسید!
گوشیم زنگ خورد ،شماره ی اهورا بود ،وقتی پیام داد ،انقدر به صفحه نگاه کردم
ناخودآگاه حفظش شده بودم ،تماس رو وصل کردم و گوشی رو به گوشم چسبوندم ،باصدای بم
و جذاب اهورا ،ته دلم ضعف کرد از خوشی!
_ عشق من چرا هنوز بیداره؟
قلبم باز ریتم گرفته بود و از هیجان صدام ریز شد
_ سالم...
_ به روی ماهت خانمی ...نگفتی چرا بیداری؟
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_ خوابم نمیاد...
_ منم!
حرف های زیادی برای گفتن داشتم اما لب باز نکردم یه دفعه اهورا گفت:
_ یکی به من بگه چرا این وقت شب ،تو این هوا..تواین شهر ب-غ-ل من خالیه!؟؟
تب کردم ،هم از صداش و لحن حرف هاش؛ هم از جمله اش...
روی صندلی ولو شدم
اهورا :بانو جواب گو نیست؟
_ چی بگم؟
_ بگو که ...توام مثل من دلتنگ شدی!!
_ همین چند ساعت پیش ،کنار هم بودیم
_ تو بگو یه لحظه!!
_ اهورا خان من هنوز جواب قطعی ندادما
_ حاالمن هی میخوام مثل مردای جنتلمن رفتار کنم تو نمیذاری ...ضد حال زدن تو ذات توئه...
بخاطر لحن شوخش ناراحت نشدم ،در عوض با خنده گفتم:
_ وای اهورا ...اینطور حرف زدن اصال بهت نمیاد!
_ دیگه به روم نیار ،من به ماهور قول دادم ،که تورو خر کنم ...نه چیز ببخشید ...مالیم رفتار
کنم تا تو برگردی وگرنه دست خودم بود ،همین االن میومدم می انداختمت رو کولم و به زور
میاوردمت پیش خودم ضعیفه ...بذار خرم از پل بگذره خانمی...
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یه لحظه ترس برم داشت ،دوباره همون افکار منفی به ذهنم هجوم آورد و زنگ خطر جور دیگه
ای به صدا در اومد..
نکنه داره تظاهر میکنه بعد که من راضی شدم برگردم پیشش مثل قبال بشه ،نکنه اینا همش
کلک و دروغ باشه ...تپش قلبم این بار از روی ترس بود آب دهنم رو قورت دادم
_ اهورا...
_ جانم ...عزیزم نترس شوخی کردم ،مهزاد من همینم تا آخرش هم همین میمونم ،تو به من
اعتماد نداری؟
_ دارم...
صدای خنده ی نرمش تو گوشم پیچید با مهربونی گفت:
_ پس نترس ،تو با من باش ،من نمیذارم چیزی تورو اذیت کنه...
صداقت از بیانش مشخص شد ،نمیشد باور نکرد
_ اهورا؟
_ هوووم
_ هوم؟
خواب آلو گفت :جونم؟
_ دلم واسه آسا و ماهور تنگ شده ،خوبن؟
_ دلت واسه همه تنگ شده جز من ،آره خوبن ماهور نامزد کرده ...عید هم جشن عقدشه...
جیغی از سر خوشحالی کشیدم و گفتم:
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_ وای راست میگی؟؟ عزییییزم الهی قربونش برم ،چه بی خبر ،چرا چیزی نگفت نامرد؟ فردا
یادم باشه بهش زنگ بزنم تبریک بگم ...چه خبر خوبی بود!!
_ این همه قربون صدقه ماهور رفتی نمی شد یه چشمه اشم واسه من بیای؟؟
_ نچ..
_ باشه دیگه مهزاد خانم!!!
_ اهورا ...توروخدا بهم زنگ نزن هواییم میکنی من نمیتونم عاقالنه تصمیم بگیرم ،بذار یه مدت
بگذره ،اهورا گذشتن از روزای تلخی که داشتیم سخته ...نمیخوام روزی باشه که با تردید کنارتم
قبول کن کم لطفی در حقم کردی ،هر فریادی که بی دلیل سرم کشیدی یه ترک به ترک های
قلب و غرورم اضافه کرد ...میدونی چقدر تلخه پس زده شدن ...نادیده گرفته شدن؟؟؟
دلیل هایی که برام آوردی به حدی منطقی بود که قبولش کنم اما صبرداشته باش!
من باید بتونم این حس منفی رو زیر پام له کنم ،نمی خوام کاخ خوشبختی که کنارت می سازم
با یه کابوس از قبل تر ها فرو بریزه...
_ لعنت به من ...انقد گند زدم که حاال نمیتونم با خیال راحت کنار خودم داشته باشمت..
_ نگو ...تو مقصر نبودی...
_ مهزاد باور کن من مجبور بودم...
_ میدونم!
_ با حرفات دلم رو خالی کردی...
_ نگران نباش فقط فرصت بده...
_ شب بخیر عزیزم ،خوب بخوابی...
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_ شب توام بخیر...
***
از پله های هتل پائین دوید ،دلش تنگ بود و تنگ ...دو هفته ای بود که فقط از طریق مهیاد
حالش را جویا می شد...
باران تند اسفند ماه باریدن گرفته بود...
مردم شهر در هیاهوی سال نو به هر طرف فرار می کردند تا از شر این باران بی موقع در امان
باشند ،فقط او بود که بی توجه ،سیگار می کشید و آرام آرام قدم میزد...
پیرمردی ،با عجله بساط سبزه هایش را زیر شیروانی محلی می چید تا رزق کاریش زیر رحمت
الهی خراب نشود!
چه غربت عجیبی در دلش رخنه کرده بود...
شانه هایش زیر بار غم این دوری خم شده بود و ای کاش روزگار کمی مهربانتر بود...
"تو هر شهرِ دنیا که بارون بیاد
خیابونی گم می شه تو بغض و درد
تو بارون مگه می شه عاشق نشد؟
تو بارون مگه می شه گریه نکرد؟ "
فقط آسمان بود که این روز ها هم نوای دلش شده بود و خود را در پس ابر های غلیظ و سیاه
رنگ پنهان کرده بود و چه آسان می گریست...
خوشا به حال آسمان هر وقت که دل گیر می شود به راحتی بغض خود را بر سر مردم می ریزد
و چه بغض و گریه ی دوست داشتنی بود ،همه از گریه هایش خوشحال می شدند...
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مردم این سرزمین ،هر وقت که مردی دلگیر میشود ،چشمانش را که می بندد و بغض خود را
رها میکند ،بالحن بدی می گویند مرد که گریه نمی کند!!
مگر مرد دل ندارد؟
" مگه میشه بارون بباره ولی
دل هیشکی واسه کسی تنگ نشه؟
چه زخم عمیقی توی کوچه هاست
که بارون یه شهر به خون میکشه"
...
بی توجه به فریاد مادر دلواپسش که می گفت
"باخودت چتر ببر بارون میاد"
از خانه بیرون زد...
این دل خیره سر آخر تاب نیاورد و پا بند خانه نشد...
پاهایش مقصدی را دنبال میکرد که دلش سودای آن را داشت...
شالق باران به صورتش می کوبید...
همراه با غرش ابر ها هق هق دخترک بیدار شد...
قدم های سست و نا موزون اش روی زمین خیس فرو می آمد و نمی دانست کجا میرود ،در این
شهر غریب که جایی را نمی شناخت فقط در پی نوای دلش می رفت تا آرام بگیرد...
"تو هر جای دنیا یه عاشق داره
با گریه توبارون قدم میزنه
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خیابونا این قصه رو میدونن
رسیدن سر آغاز دل کندن"
از اداره ی آگاهی خیلی وقت بود که دور شده و در کوچه ها قدم میزد...
با نوک کفش خطی فرضی روی آسفالت خیس خورده کشید و سعی در پنهان کردن قطره اشک
هایی داشت که تا حاال سدی از جنس خنده ،جلوگیر اش شده بود اما هم اکنون زیر رگبار تند
این رحمت الهی همه ی جسم خسته اش فریاد گریه می زدند
گریه هایی که سالها فرو خورده بود و نقش گریه را به نقاب دروغین خنده بدل کرده بود...
خنده هایی که جنس غمش با گریه فرق داشت
دردناک تر بود...
بیشتر زخم میزد بر این دل خون شده...
"هنوز تنهایی سهم هر عاشق
چه قانون تلخی داره زندگی
با یه باغی که عاشق غنچه هاست
چه جوری میخوای از زمستون بگی
یه وقتا یه دردایی توی دنیا هست"
باید عطای این عشق را به لقایش می بخشید یا که به انتظار می نشست تا از راه برسد این عشق
گمشده؟؟
" که آدم رو از ریشه میسوزونه
هر عشقی تموم میشه و میگذره
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ولی خاطره اش تا ابد میمونه
گاهی وقتا یه جوری بارون میاد
که روح از تنِ دنیا بیرون می ره"
...
پک عمیقی به توتون نعنایی زد و دودش همراه با بخار غلیظ نفس هایش بیرون دوید...
سرش پائین بود و نمی خواست کسی شاهد اشک هایی باشد که ناخوانده روی گونه اش جاری
می شدند...
به میدان بزرگ شهر رسیده بود ،نصف جهان در مه غلیظ و باران خوف انگیز شده بود
برخورد محکم چیزی به سینه اش باعث شد سرش را کمی باالتر بگیرد و غرق شد در ساحل
چشمانی که دنیایش بود
" یکی چترِ شادیشو وا می کنه
یکی پشتِ یه پنجره می میره
تو هر جای دنیا یه عاشق داره"
...
استخوان هایش از سرما به زق زق افتاده بودند ،اما اهمیتی نداشت فقط راه می رفت تا برسد به
هوای عشق...
در پی خوردن به شخصی سرش را باال گرفت و دماغ سرخ شده اش را باال کشید
برق چشمان اشکی اش گره خورد به خیسی چشم هایی که از سیری قهوه هم سیر تر بود...
نگاه بخیه زد به صورت جذاب مرد دوست داشتنی این روز هایش...
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چه نیرویی بین دو قلب عاشق وجود داشت که اینطور بر سر راه یکدیگر قرارشان داده بود
"تو هر جای دنیا یه عاشق داره
با گریه توبارون قدم میزنه
خیابونا این قصه رو میدونن
رسیدن سر آغاز دل کندن"
مهزاد م-س-ت عطر تلخ اهورا فاصله ی کمتر از دو انگشت را ازبین برد و گفت:
_ ب-غ-لم کن...
در آ-غ-وش هم فرو رفتند
حصار دستان تنومند اهورا ،کمر ظریف مهزاد را در بر گرفت
مهزاد کنار گوش اهورا زمزمه کرد
_ یه چیزایی تو وجودم هست که خرد شده ،فقط ب-غ-ل تو اون هارو بهم وصل میکنه ...دلم...
غرورم ...احساسم ...ب-غ-لم کن!
اهورا با حرص بیشتری او را به خود فشرد و سرش را در گودی گردنش فرو برد...
شاهد لحظه های عاشقی اشان فقط خدا بود و احسان که چند قدم آن طرف تر ،دست هایش را
در جیب فرو برده بود و لبخند میزد...
" هنوز تنهایی سهم هر عاشق
چه قانون تلخی داره زندگی
با یه باغی که عاشق غنچه هاست
چه جوری میخوای از زمستون بگی...
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***
"دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می باشد"
با حرص پوفی کردم و خودم و روی مبل انداختم ،دلشوره ی من حتی به احسان و مهیاد هم
سرایت کرده بود...
دستامو توی موهام فرو کردم و برای هزارمین بار تو این دوساعت شماره ی اهورا رو گرفتم،
مهیاد هم از اون طرف سعی داشت تماس بگیره...
احسان نفس زنان از در وارد شد وگفت:
_ هتل هم نبود ،رزروشن گفت ساعت چهار اتاقش رو تحویل داده و رفته...
حرف احسان تموم نشده بود که اشک توی چشمام جوشید ،از آخرین باری که هم دیگه رو
دیده بودیم دو روز گذشته بود و قرار بود که امروز جواب نهایی رو به اهورا بدم...
سفسطه کردن بیشتر ازاین جایز نبود ،حاال که خودم فهمیده بودم بدون اهورا حتی یک لحظه
هم نمیتونم دووم بیارم ،اهورا یکباره غیبش زده بود...
محبت و جنس ناب مهربونی این روز هاش بیشتر از قبل من رو پابند خودش کرده بود ،شاید
این اعتراف هیچ وقت روی زبونم جاری نشده بود اما صدای قلبم به گوشش رسیده بود...
لبم رو با حرص فشردم ،مامان با هراس گفت:
_ خب زنگ بزنید به خونشون شاید آسا اینا خبر داشته باشن!
مهیاد :زنگ زدم کسی جواب نمیده
احسان :این چه کاریه زن عمو؟ شاید اونا هم ندونن کجاست و بیشتر نگران شن
نورا با خونسردی سرش رو از توی گوشی باال گرفت و گفت:
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_ بچه که نیست گم بشه ،برمیگرده!!
از خونسردی نورا هم لجم گرفت هم کمی آروم شدم ،درست می گفت ولی این استرس کل
وجودم رو گرفته بود...
نیم ساعت به همین منوال گذشت ،با پام روی زمین ضرب گرفته بودم مامان لیوان آب هویج
جلوم گرفت وگفت:
_ بخور مامان جون..
نتونستم دستش رو پس بزنم ،بااینکه از آب هویج متنفر بودم اما دو سه قلوپ با اکراه خوردم...
بیشتر ازاین که نگران اهورا باشم ،حرصم گرفته بود و ناراحت بودم ازاینکه قرار امروزمون رو
یادش رفته بود...
خودش دو روز پیش گفته بود میاد دنبالم بریم عالی قاپو اما فراموش که نکرده بود هیچ،
گوشیش هم خاموش بود ...دلم از کوچک ترین بی توجهی نسبت بهم از جانب اهورا می گرفت و
دست خودم نبود ،در همه حالتی اهورا رو فقط برای خودم میدونستم
آخر سر انقدر من به جون احسان نق زدم تا راضی شد بره هتل و ببینه هستش یانه!!
ساعت از دوازده شب گذشته بود که چشم از صورت نگران بقیه گرفتم به اتاق رفتم ،در باصدای
بدی پشت سرم کوبیده شد!
نگاهی به صورت آرایش کرده و لباس مرتبی که پوشیده بودم انداختم ،پنبه رو از روی میز
آرایش برداشتم و محکم به چشم ولبم کشیدم ،می رنجیدم ازاین بی تفاوتی اش...
صدای زنگ موبایل مهیاد همه ی تنم رو گوش کرد ،باصدای مهیاد مطمئن شدم از اینکه
اهوراست
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مهیاد :کجایی تو پسر؟ چرا هرچی زنگ زدیم گوشیتو جواب نمیدی؟ هتل هم نبودی نگران
شدیم...
بعد از چند لحظه دوباره مهیاد گفت:
_ باشه باشه ...اآلن حالش خوبه؟ ...خب خداروشکر ...چی؟ نه تو اتاقه ...اونم نگران شده بود...
نه ...نه خیالت راحت ...یه لحظه گوشی!!
در رو با شتاب باز کردم و رو به مهیاد با اشاره ی دست گفتم گوشی رو بده به من...
گوشی رو گذاشتم در گوشم و مثل همیشه اول قضاوت کردم بعد که خون به سرم می رسید
تازه میفهمیدم باید فکر کنم!
_ زهرمار ...از ساعت پنج تا حاال منتظرتم؛ اون گوشی یا ماسماسک؟ میدونی چقدر نگران
شدیم؟ تا حاال هیچکس نتونسته بود سرم و بکوبه به طاق که تو کردی!!
حاال هم دیگه برام مهم نیست کدوم گوری هستی ،دیگه نه میخوام ببینمت نه صدات رو بشنوم
به حرف هاش که تند تند میخواست ،چیزی رو بهم بفهمونه توجه نکردم
با عصبانیت گوشی مهیاد رو کوبیدم رو سینه اش و خواستم به اتاق پناه ببرم که میون راه
احسان دستگیرم کرد...
_ هرچی خواستی همین طور گفتی و یه طرفه به قاضی رفتی؟
_ ولم کن احسان ،نه حوصله دارم نه اعصاب!
احسان :چرا انقدر زود از کوره در میری آمپر میچسبونی عزیز من؟ تو اینجوری نبودی مهزاد،
درست بعد اون حادثه ی دزدیده شدنت اینطور شدی!
با بی رمقی روی زمین نشستم ،سرم رو بین دستام گرفتم:
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_ احسان توی اون مدتی که اسیر اون دار ودسته ی خسرو و آدماش بودم ،بیشتر از شکنجه ی
جسمی ،روحم شکست؛ دیگه نه تحمل بی تفاوتی رو دارم نه یک ذره نا مالیمتی ...آسیب پذیر
شدم روحم خسته اس تحمل هیچ چیز کوچیکی که توی تنگنا و فضای استرس قرارم بده رو
ندارم...
هر حرفی برام یه زنگ خطر بزرگه ...انقدر افکار منفی به سراغم میاد که دیوونه ام میکنه ...مغزم
متالشی میشه!! هیچ وقت آدم صبوری نبودم ،اما اآلن آستانه ی تحملم خیلی اومده پائین...
خیلی..
احسان روی دو زانو نشست و دستش رو روی شونه ام گذاشت:
_ ولی تو هنوز همون دختر قوی هستی که با همه جنگید ،حتی با مرگ ...کمی به خودت
مسلط باش همه چیز درست میشه ...گوشیت هم خودشو کشت شک ندارم اهوراست ،برو
جوابشو بده تا دیوونه اش نکردی
_ ولش کن بذار ادب شه
_ فکر میکردم اهورا کله شقه ولی تو ازاونم بدتری ...مهزاد؟
_ بله؟
_ رابطه مثل االکلنگ میمونه یکی نوبتی باید کوتاه بیاد ...اگه هی لجبازی کنی و بخوای باال
بمونی ،یا اینکه اهورا با غرورش بیارتت پائین ...مطمئن باش هر دونفرتون از زندگی زده می
شید ،یکی از باالموندن ،یکی از همیشه پائین بودن...
لبخند زدم ،احسان باز هم ناخواسته مرهم شده بود روی قلب آتیش گرفته ام
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احسان :بعد هم خانم بداخالق ،اهورا بخاطر اینکه حال مادرش بد شده بود بی خبر رفته تهران،
توی راه هم موبایلش خاموش شده باطری نداشته نتونسته زنگ بزنه...
_ حاال ،حال آسا خوبه؟
احسان :آره خطر رفع شده ،یه حمله ی قلبی جزئی بوده..
_ تو از کجا میدونی؟
احسان :داشت برای مهیاد توضیح میداد کر که نبودم شنیدم...
لبخند پیروزمندی به افکار تهی و منفی ام زدم و با آرامش روی تخت دراز کشیدم...
احسان میخواست از اتاق بره بیرون که پشت در خشک شد ،کمی من و نگاه کرد بعد باخنده
اشاره کرد پیشش برم
دوتایی سرمون رو روی در گذاشتیم و مشغول استراق سمع شدیم
صدای مهیاد با حرصی که کامال توش مشهود بود به گوش رسید که به نورا گفت:
"_ خبر مرگم بین این همه گرفتاری عاشقت شدم"
احسان ریز خندید و سرشو تکون داد و زیر لب گفت:
_ بادا بادا مبارک بادااا
با اعتراض و خنده گفتم:
_ ااا اذیت نکنی داداشمو هاااا...
احسان دستشو به معنی برو باباتکون داد و بی هوا دستگیره ی در رو پائین کشید
مهیاد جا خورده و نورا با صورتی سرخ پشت در صاف ایستادن...
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با خنده ای کنترل شده روی پاشنه وپنجه ی پام جابه جا شدم طولی نکشید که احسان منفجر
شد و مهیاد با عصبانیت گفت:
_ چرا گوش وایساده بودین؟
_ خو داداش من کی پشت در یه اتاق که هرلحظه ممکنه یکی ازش بیرون بیاد حرف خصوصی
میزنه ،اونم از اووووون حرفاااا
تیکه ی آخر حرفم مواجه شد با خنده ی احسان و سوختن پهلوم ،نورا چنان نیشگونی ازم
گرفت که ضعف کردم
احسان :ناموسا روی هرچی مرده سفید کردی ،این چجور ابراز عالقه ای بود؟
_ مهیاد اینو نگیر ،دست بزن داره
اشاره ای به نورا سربه زیر کردم و بعد مثل بچه های لوس گفتم:
_ ببین چیکارم کرد؟
نورا :حقت بود
_ عروس بازی درنیارمن خواهر شوهرم زورم به تو میچربه...
احسان :اعصاب مصابم نداره میزنه میترکاندت آبجی...
بعد مهیاد رو محکم ب-غ-ل کرد ودر گوشش چیزی گفت که مهیادخندید و ضربه ای به
کمرش زد..
من هم نورا رو توی آ-غ-وشم گرفتم وکنار گوشش گفتم:
_ خوشحالم ...هم از بودنت ،هم از موندنت...
نورا با بدجنسی ابروهاش رو باال برد وگفت:
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_ چطور برای خودتون بریدین و دوختین؟ من که هنوز بله رو ندادم...
فروغ چشم های آبی مهیاد یکباره خاموش شد ولب های خندونش به سمت پائین مایل شد،
ناباور اسم نورا رو زمزمه کرد...
نورا پشت چشمی نازک کرد و با ناز گفت:
_ اجازه بدید فکر کنم؟! !
چشم غره ی مسخره ای بهش رفتم:
_ حاال ناز نکن...
احسان هم پشت سرم بشکن میزد وبا ریتم خوند:
"_ ناز نکن ،ناز نکن ...ناز نکن ،ناز نکن ...با دل عاشقش قهرو آغاز نکن" ...
باپچ پچ در گوش مهیاد گفت:
"_ تابب-و-سی لباش وقتی خوابه چشاش"
از خنده کبود شدم
_ احسان خیلی بی حیایی...
حق به جانب چشماشو گرد کرد وتخس گفت:
_ مگه چی گفتم؟
مهیاد ضربه ای پشت گردنش زد و گفت:
_ خفه شو االن مامان بیدار میشه...
بعد با لحنی خشک روبه منو نورا گفت:
_ برید بخوابید ،دیر وقته...
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احسان :جونم جذبه...
دستاشو دور کمر مهیاد حلقه کرد وگفت:
_ صد دفعه گفتم بیا من خودم زنت میشم؛ عاقبت بخیر میشی ،حاج آقا هنوزم دیر نشده هااا...
مهیاد کالفه گفت :اه گمشو کنار حالمو بهم زدی
احسان با صدای زنونه گفت:
_ توهیچ وقت منو دوست نداشتی!!
بعد هم قهر کرد رفت...
باخنده به مهیاد شب بخیر گفتم و در اتاق رو بستم ،نورا شالش رو ازروی موهای مشکی
پرپشتش برداشت و به من که خیره نگاهش میکردم گفت:
_ چرا اینطوری نگاهم میکنی؟ نمیخوای بخوابی؟
_ دارم زن داداشمو دید میزنم
نورا :مهزاااااد؟؟
_ هووووم؟
_ اذیتم نکن..
آخی عزیزم خجالت می کشید ،دیگه چیزی نگفتم آروم خزیدم زیرپتو و سرم با پیام های اهورا
گرم شد که بیشتر جنبه ی منت کشی و خنده ی من رو داشت...
بی جواب گذاشتم تا به وقتش...
نورا در حالی که پتو روی خودش رو مرتب میکرد گفت:
_ انقدر اذیتش نکن بنده خدا رو گناه داره...
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_ هیچم نداره...
نورا لجبازی گفت و چراغ خواب رو خاموش کرد ...کم کم چشمام گرم شد و بعد از چند مدت به
خواب آرومی فرو رفتم
***
آخرین سه شنبه ی سال ،همیشه توی خونه ی ماجشن بود ،طی یه قرار نانوشته این یه عادت
شده بود برای همه ی فامیل ،امسال هم مامان این به همه گفت که مثل هرسال چهارشنبه
سوری خونه ی ما دعوتن ،این شد که ماهم از اصفهان راهی تهران شدیم...
امسال با سال های دیگه تفاوت داشت ،جای خالی بابا توی خونه غم انگیز بود و هوای دلم رو
بغض آلود میکرد...
ولی بااین حال به جای نبودن درد مند بابا ،حضور اهورا و نورا کنارمون مرهم شد ،من در قهری
تظاهری به سر میبردم و نورا هم جواب مثبتش رو به مهیاد گفت...
غم از دالمون پر زده بود و خوشبختی برگشته بود ...مامان با چشم های اشکی شاهد بحث کردن
مهیاد و نورا بود
که برسر جابه جا کردن وسایل و خونه تکانی شلوغ میکردن ومهیاد با خنگ بازی هاش حرص
نورا رو درمیاورد...
احسان با یه ب-غ-ل خرید وارد خونه شد و در و با پاش بست...
در عرض چند ساعت ،خونه از خاکروبه وکثیفی تبدیل شد به قصری که هر گوشه اش برق میزد،
احسان با غرغر گفت:
_ خیر سرم االن باید ور دل ننه بابام باشم ،دارم اینجا کلفتی میکنم
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_ میبینم که پشت میز نشینی تنبلت کرده جناب سرگرد
دستشو رو هوا تکون داد وگفت:
_ برو بابا ،اآلن اگه خونه خودمون بودم؛ مامانم انقدر نازمو می کشید که نگوو باآلخره تک بچه ام
دیگه نور چشمشونم ،عصای دستشونم ،عزیز دلشونم...
مهیاد از اون ور داد زد:
_ خوبه خوبه ...میخوای از زیر کار در بری بهونه درنیار وگرنه منکه میدونم زن عمو و عمو از
خداشونم هست سرخر نداشته باشن ،به یاد اون روزا یه صفایی به دلشون دادن و لیلی ومجنون
وار زدن به دل جاده...
احسان دستمالی که روی موهاش بسته بود و باز کرد وگفت:
_ واال من هی میخوام تنهاشون نذارم ،کار نمی ذاره ...اگه چند وقت دیگه دیدید یه زنگوله
پاتابوت اومد و سهم االرث من نصف شد به من نگید چرا هاااا ...اصن چه معنی میده؟
_ چی چه معنی میده داداش من؟ اینکه به جای بچه ی خودت خواهر کوچولو یا داداش
کوچولوتو ب-غ-ل کنی؟
احسان با حرص گفت :اه نگو...
_ چرا مثه دخترا حسودی میکنی خب؟
باز بحث و دعوا و شلیک خنده های هممون از هر طرف ،مامان که می دید مهیاد چه جوری
مثل پروانه دور و بر نورا می پلِکه گفت:
_ کی میشه من این برق خوشبختی رو تو چشمای تو ببینم...
ب-غ-لش کردم وگفتم:
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_ من تاتورو دارم خوشبختم مامانی..
_ زبون نریز بچه!!
_ مامان آسا جون ایناهم دعوت کردی؟
_ آره زنگشون زدم ،هم حال آسارو پرسیدم هم قول گرفتم که امشب حتما بیان ...خانواده ی
نامزد ماهور هم دعوت کردم
_ به نظرم زشت شد نرفتیم بهشون سر بزنیم...
_ فعال که مهمون داریم ،ایشاهلل سر یه فرصت مناسب واسه احوال پرسی هم میریم خونشون!
میوه و شیرینی و آجیل رو توی ظرف های شیک و پایه دار مامان چیدم و روی میز بزرگ سالن
گذاشتم ،نورا هم دسر درست میکرد و مهیاد با ناخنک های که میزد جیغشو درمی آورد
احسان ولی معلوم نبود کجاست ،وقتی نبود انگار خونه روح نداشت...
سری به مرغ هایی که درحال گریل شدن توی فر بود زدم و دیگه هیچ کاری نمونده بود بغیر از
حاضر شدن خودم...
میخواستم برم توی اتاق که صدای مهیبی توی خونه پیچید ،مامان سراسیمه از اتاق بیرون
دوید ،صدای خنده ی احسان مصادف شد با تشر مهیاد که سر نورا رو ب-غ-ل گرفته بود
مهیاد :آخه بیشعور خونه جای این چیزاس؟
بله ،احسان خان ترقه روی پارکت ها انداخته بود و حضورش رو توی خونه اینطوری اعالم کرد...
احسان اشاره ای به مهیاد کرد وگفت:
_ واسه تو که بد نشد...
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مامان خندید ،به خدا اگه من این کارو میکردم پوستم رو سالخی میکرد حاال به احسان می
خندید...
مهره ی مار داشت این پسر ،دوست داشتنی بود و همه دوستش داشتن!!
ضربه ای به سر شونه اش زدم وگفتم:
_ احسان تو کی میخوای آدم شی؟
احسان :ای بابا ...چرا هی این سوال رو تکرار میکنید؟ بابا فرشته ها که آدم نمی شن!
_ پس تو فکر میکنی فرشته ای؟
مهیاد :آره ولی از نوع عزرائیلش...
چشم غره ای به نیش باز احسان رفت و من گفتم:
_ خب پس تعظیم کن...
احسان خنگ و متعجب گفت :هاااا؟
_ مگه نمیگی فرشته ای؟ فرشته ها به انسان تعظیم کردن دیگه ،یاال تعظیم کن...
احسان چپ چپ نگاهم کرد و رفت...
وقتی کم میاورد قیافش رو این شکلی میکرد ،با خنده سری تکون دادم و بعد از گرفتن یه دوش
سرپایی مشغول آرایش چشم هام شدم...
این بار کمی دست و دل بازی برای زدن یه رژلب قرمز بد نبود...
اُورال مشکی رنگی که مامان برام خریده بود رو پوشیدم و شال مشکی حریر روی موهام انداختم
و دسته هاش رو مثل یه پاپیون یک طرفه شل گره زدم...
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لباس به طرز زیبایی توی تنم نشسته بود ،قد بلند دامنش روی کفش های پاشنه دارم ،به
زیبایی اش افزوده بود...
نورا اول از همه من و دید و سوت زد ،خودش هم توی لباس سرمه ای رنگش زیبا شده بود،
خصوصا اینکه طره ای از موهای فر و مشکی رنگش رو بیرون از روسری کوچکش گذاشته بود...
به خواسته ی مهیاد ،حضور نورا توی جمع خانوادگی به عنوان نامزدش معرفی می شد ،به قول
خودش اینطوری حرف و حدیث هم کمتر بود!!
صدای جز جز سوختن هیزم و خنده های بی غل وغش احسان باهم قاطی شده بود
هلیا و هوتن دست تو دست هم از روی هفتمین آتیش پریدن و با جیغ به سمت کسایی رفتن
که میرقصیدن...
به دیوار تکیه داده بودم و بی هیچ حسی به اونا وخنده هاشون خیره شدم...
آسا و پدرجون همراه ماهور و خانواده ی نامزدش اومده بودن اما خبری از اهورا نبود ،دلم گرفت؛
دیگه حتی زنگ هم نمی زد...
محمد نامزد ماهور واقعا جوون برازنده ای بود ،دلنشین و آروم رفتار میکرد ،از نگاهش می شد
خوند که چقدر ماهور رو دوست داره...
تمام مدت آسا با مهربونی دست هاش رو توی دستم گرفته بود و چشمای خیس از اشکش دلم
رو به درد می آورد...
ماهور هم که بماند اولش باهام سرسنگین بود بخاطر بی معرفتی که خرج کردم و بعد از طالق از
اهورا سری بهشون نزدم...
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با نیومدن اهورا همه ی شادی که داشتم از بین رفت ،دیگه حوصله ی ادامه ی این مهمونی
کسل کننده رو نداشتم...
صدای کر کننده ی آهنگی که ازماشین احسان میومد اعصاب درهمم رو خراب ترمیکرد
نگاه خیره ی مامان رو روی خودم حس میکردم اما من دوباره توی الک افسردگیم فرو رفته
بودم وحرفی نمیزدم جشن چهارشنبه سوری هم بیشتربخاطر روحیه من تدارک دیده شده بود
اما بی حوصله ترازهمه من بودم
از جمع جداشدم وبه سمت کلبه ی قدیمی رفتم ...دیدم مامان خواست بیاد دنبالم که مهیادمانع
شد
لب حوض کوچولوم نشستم و به ماهی قرمزی که مامان توش انداخته بود نگاه کردم...
صدای قدم های کسی اومد
_ حوصله ندارم تنهام بذارمهیاد...
_ توی مدت عده زن و شوهر بهم محرمن ،چرا وقتی اومدی برنگشتی خونه ی خودت؟
برگشتم وبه اهورا نگاه کردم اگه بگم دیدنش به اندازه ی دنیا خوشحالم نکرد دروغ گفتم ...اصال
نمیدونستم چطوری اومد که من متوجه نشدم سعی کردم نفهمه چقدر دلتنگش بودم اما
نتونستم از شیفتگی چشمام بگذرم
_ آدما باید محرم دل هم باشن نه محرم تن
نزدیکم شد باهمون پرستیژ خاص خودش..باهمون ابهتی که دلمو میلرزوند
ایستادم رو به روش
باصدایی بم شده گفت:
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_ محرمه دلم شدی ...خیلی وقته!!
باتعجب نگاهش کردم که گرفتم توب-غ-لش وسرمو روسینه اش گذاشت ،چه حس خوبی
داشت این اعتراف زیبا
اهورا :اینجوری نگام نکن باهمین نگاهت دیوونم کردی...
لبمو باهیجان گاز گرفتم که گفت:
_ میمونی برام؟
اشک از چشمام ریخت وتندتند سرمو تکون دادم
چونه اش و به سرم تکیه دادوگفت:
_ دوستم داری؟
بابغض گفتم :دارم!
چیزی نگفت وفقط نفس عمیق میکشید انگار میخواست عطرتنمو ببلعه!
نگاهش کردم وگفتم:
_ توچی؟
_ نشده که نداشته باشم...
_ اهورا؟
_ جان من نفس؟
_ یه دیقه بذار برم
_ بمون پیشم
_ بذار باور کنم خواب نیستم..
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_ بمون من باورت میشم!
سرمو دوباره باخیال راحت روی سینه اش گذاشتم وگفتم
_ همه ی باورم تو شدی اهورا باور کن!
ب-و-سه های اهورا روی موهام می نشست و من فقط عطرش رو نفس می کشیدم دقایق به
همون شکل گذشت که با صدای مهیاد ازهم جدا شدیم چند قدم دور تر ازما دست در دست
نورا ایستاده بود و بالبخند گفت:
_ صیغه رجعی بود اهورا ...زنت از اول هم برای خودت بود...
باشنیدن این حرف متعجب به مهیاد نگاه کردم لبخندش رو تکرار کرد و دست نورا رو گرفت
نورا برام چشمکی زد و از همون راه باریک رفتن...
خیره شدم توی چشم های براق اهورا ،حلقه ی دستاش محکم تر شد ،قلبم با شدت تپیدن
گرفته بود و هر آن ممکن بود سینه ام رو بشکافه و بیرون بیاد سر اهورا به صورتم نزدیک و
نزدیک تر می شد ،حاال که دالمون هم ،بهم محرم بود ،پس چه گناهی بود برای لب به لب
نرسیدن؟ چشمامون از شوق خواستن لبریز از اشک بود و باعشقی که هیچ وقت به زبون نیاورده
بودم اما با قلبم به اثبات رسوندمش خیره شدم به صورت جذاب و مردانه اش
فاصله هر لحظه کم و کمتر می شد ،وقتی که هیچ سدی برای این فاصله نبود داغ شدم و همه
ی حس های دنیا جاش رو به یه همراهی لذت بخش داد ...چشمام ناخودآگاه روی هم افتادو
خودم رو به دست این عشق سپردم
ب-و-سه ای که شیرینیش تک تک سلول های بدنم رو تحت شعاع خودش قرار می داد و هر
کدوم روی لبم می نشست اما رد پای محکمش روی قلبم بود...
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آروم از هم جدا شدیم ...قطره اشکی از گوشه چشمم پائین چکید و زمزمه کردم:
"_ دوستت دارم"
اهورا با لذت چشم هاشو بست و پیشونی اش رو به پیشونی ام تکیه داد ...همون لحظه با منور
های رنگی که توی آسمون می ترکید و شراره هاش به هر طرف پخش می شد ،صورت اهورا رو
به روم هر دفعه به یک رنگی در میومد و چهره اش رو با چشمای بسته خواستنی تر میکرد...
و جوابم ب-و-سه هایی بود که داغ تر و پر عطش تر روی صورت و لبهام می نشست...
دیگه هیچکس توی دنیا مهم نبود ،فقط من بودم واهورا ...اهورا بود و من و لحظه های عاشقانه
ای که گرما رو زیر پوستم نوازش میداد...
زیر سایه ی پهناور ماه که کم کم رخ نشون میداد و از پس ابرهای کمرنگ بیرون می اومد ،قسم
خوردیم تا آخر دنیا مال هم باشیم...
****
اواخر اردیبهشت ماه بود
با کمک اهورا تونستم درس واحدهایی که از ترم اول مونده بود و پاس کنم و بخاطر تداخل
هایی که کالسم با گیسو داشت هنوز ندیده بودمش ،از یکی از دختر هایی که ترم قبل
همکالسمون بود پرسیدم که گفت توی کتاب خونه اس ،سریع راه کتابخونه رو پیش گرفتم و
بین قفسه ها درحالی که سرش توی کتاب قطور بود گیرش انداختم با صدای شاد من سرش رو
بلند کرد و متعجب بهم زل زد
_ مهزاد؟ خودتی دختر؟؟؟
کمی که از بهت و تعجب بیرون اومد جیغ خفه ای کشید و ب-غ-لم کرد
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_ کجا غیب شدی یهو؟ میدونی چقد سراغت رو گرفتم؟
_ منم خیلی دلم تنگ شده بود برات ،سر فرصت همه چیز رو توضیح میدم ،اما امروز یکی اومده
که میخواد ببینتت...
_ کی؟؟
دستش رو به سمت بیرون کشیدم و گفتم:
_ بریم میبینی!!
گیسو_ دارم از فضولی میمیرم خو بگو کی؟؟؟
حاال دیگه به در اصلی دانشگاه رسیده بودیم ،اشاره ای به احسان که اونور خیابون تکیه به
ماشینش داده بود کردم و گفتم:
_ باهاش کلی حرف زدم و از عالقه ات گفتم ...میخواد باهات حرف بزنه!!.
گیسو محکم زد تو سرش وگفت:
_ چیکاااار کردی؟؟؟
_ باید میگفتم گیسو ،حاال هم برو تا کالفه نشده..
به سمت جلو هولش دادم که قدم از قدم برنداشت ،دستش رو گذاشت روی صورتش وگفت:
_ وای خیلی یهوویی بود ،دارم از استرس منفجر میشم...
_ حاال چند دقیقه منفجر نشو ،برو تا صداشو درنیاوردی احسان کم تحمله...
گیسو دستی به مقنعه اش کشید و کتاب دستش رو توی ب-غ-لم کوبید؛ زیرلب بسم الهی
گفت و از خیابون رد شد...
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لبخندی زدم ...بااینکه احسان سفت و سخت روی حرفش پافشاری میکرد و ته دلم ازش
میترسید ولی باز هم من تونستم راضیش کنم که با گیسو حرف بزنه و امروز بعد از یک هفته
سر دووندن من باآلخره اومد
خوب میدونستم گیسو دختری نیست که به راحتی بشه ازش گذشت ...دقیقا مکالمه های یک
هفته پیش ام رو باهاش یادمه ،با وجود اخم های اهورا که می گفت چیزی رو بهش تحمیل نکن
ولی من باز سرحرفم بودم و به قولم باگیسو عمل کردم
"_ آخه احسان جان چه اشکالی داره که یک بار باهم صحبت کنید؟
با اخم و عصبانیت گفت:
_ مهزاد همین حاال این بحث رو تمومش کن...
آستین پیرهن اش رو کشیدم وگفتم:
_ تموم نمی کنم ...واسه نخواستنش یه دلیل منطقی بیار..
_ تو ام شدی مامان من؟؟ هروقت از سرکار برگشتم یه لیست بلند باال دختر جلوم گذاشت
وگفت انتخاب کن ...بابا مگه میخوام لباس بخرم؟؟؟ من زن نمی خوااااام
_ احسان ،کس دیگه ای رو دوست داری؟
احسان از خشم به کبودی رفت دست های مشت شده اش و روی دیوار کوبید وگفت:
_ به خداوندی خدا قسم اگه هرکس دیگه ای این حرف رو میزد کم کم یدونه میزدم توی
صورتش؛ تو منو نمیشناسی؟؟؟ نمیدونی اهل این برنامه ها نیستم؟؟؟
احسان وقتی عصبانی می شد ،واقعا ازش میترسیدم ،آخه موضوع انقدر هم حاد نبود که
بخاطرش سرم داد بزنه ...نمیدونم چرا همیشه انقدر بهم می ریخت!!
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وقتی چونه ی لرزون من و نگاه عصبی اهورا دید ،حالت نگاهش عوض شد ،کالفه چند بار
دستش و روی صورتش کشید و عقب عقب از خونه بیرون رفت...
اهورا با خشم سرم رو کشید تو ب-غ-لش و گفت:
_ همین رو میخواستی؟ چند بار بهت گفتم اذیتش نکن؟
_ به خدا گیسو دختر خوبیه ،احسان باهاش خوشخته...
_ باز که داری حرف خودتو میزنی خانمم
_ باشه دیگه نمیگم
همون شب احسان به دلیل منت کشی مهمون خونه ی ما شد و عذاب وجدان داشت ازاین که
سرم داد زده...
من هم به شرطی باهاش آشتی کردم که حداقل یک جلسه با گیسو صحبت کنه...
با صدای بوق ممتد ماشین رشته ی افکارم پاره شد...
نگاهم رفت به اون سمت خیابون ،اثری از ماشین احسان وگیسو نبود
***
نگاهی به چشمان مشکی و معصوم دخترک انداخت ...با استرس ریشه ی شال پارچه ای که دور
گردنش انداخته بود را می فشرد!!
واژه ها را در سرش باال و پائین میکرد و نمیدانست از کجا شروع کند...
به خودش لعنت فرستاد برای قبول این رویارویی که مغزش را مختل میکرد...
از نگاه شفاف دخترکی که کنار دستش نشسته بود قبلش فشرده شد
دستش را روی فرمان ماشین محکم کرد وگفت:
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_ چرا چیزی نمی گی؟
گیسولبخند نمکینی زد وگفت:
_ نمی دونم چی باید بگم...
_ منم همین طور حرف برای گفتن زیاد دارم اما دقیقا نمیدونم از کجا باید شروع کنم...
گیسو شیشه را پائین کشید ،آفتاب سر ظهر برایش گرم ترین و لذت بخش ترین حس دنیا بود،
رویا های شبانه اش به واقعیت تبدیل شده بود و کنار عشقش نشسته بود
حاال که طعم گس این عشق همانند خرمالویی در پائیز زیر دندانش مزه مزه میشد ،دلش نمی
خواست لحظه ای را از این حس غافل شود...
به نیم رخ جذاب و مردانه ی احسان نگاهی کرد و هربار که احسان پلک میزد دل گیسو آبشاری
میشد از پس یک کوه بلند که فرو می ریخت...
بگذار هرچه میخواهند بگویند
بگذار بگویند شرم را خورده و حیا را قی کرده ،بگویند وقیح است و اختیار چشمان خود را
ندارد...
مگر میشد چشم از این نگاه که طعم عسل میداد و جان می شد به تنش گرفت و بی خیال بود؟
بوی عطر احسان هوش از سرش برده بود و اگر خود را کنترل نمیکرد ،اختیار از کف میداد برای
گرفتن و فشردن دستان مردانه اش که روی دنده ریتم گرفته بود...
سکوت را ازجانب احسان دوست نداشت ،دلش همان شیطنت هایی را می خواست که در بودن
با مهزاد حسش کرده بود!
لب های خشکیده اش را تر کرد و با احتیاط پرسید:
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_ شما چند سالتونه؟
پوزخندی روی لب های احسان نقش بست و زیرلب گفت:
_ وقتی چیزی ازم نمیدونی چطور دل بستی؟
نگاه گیسو خشک شد و قلبش از حرکت ایستاد از این لحن سرد...
احسان وقتی نگاه گیسو را دید گفت:
_ 29سالمه..
رنجش نگاه گیسو ،برای احسان عذاب بود و عذاب آور تر حرف هایی بود که تا چند دقیقه باید
به گوش این دخترک ساده ی عاشق میزد و مثل همیشه از دخترانی که خالصانه ابراز عالقه می
کردند ،می گذشت...
هنوز هم رد تیغ های دست سپیده که خود کشی کرده بود از پس چشمانش کنار نمی رفت
همان دختر بچه ی سرمه ای پوش که دلباخته بود و جواب نه گرفته بود از این مرد دوست
داشتنی که فقط خدا می دانست چه همهمه ای در قلبش است...
می ترسید که گیسو ،تا ساعاتی دیگر سپیده ای دیگر شود و باز وجدان درد آلوده اش خوره ای
به جانش شود...
گیسو_ میشه زیاد دور نشید؟ من دوساعت دیگه کالس دارم باید برگردم دانشگاه..
احسان کنار پارک خلوتی توقف کرد و همراه هم پیاده شدند ،دوشادوش هم وارد پارک جنگلی
شدند و در سکوت که برای گیسو ی سرمست ازاین همراهی حس عشق بود و لذت و برای
احسان تنگنا بود و روحی شکسته هم قدم شدند ،احسان کامل به سمت گیسو چرخید وگفت:
_ میشنوم...
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گیسو از این لحن نچندان دوستانه سرخورده و غمگین شد:
_ فکر کنم مهزاد همه چیز رو توضیح داده باشه
احسان :مهزاد مهزاده ...تو گیسویی ...منم از گیسو جواب میخوام
گیسو بزاق دهانش را به سختی فرو داد وگفت:
_ خب...
احسان :خب؟؟
گیسو سرافکنده به زمین خیره شد
گویی که برای هردویشان واژه ها گم شده بودند گیسو برای ابراز عالقه و احسان برای فرار از
حمله ی حس های مختلف که یک به یک روح و قلب شکسته اش را به بازی خوف انگیزی
گرفته بودند
غم و ناراحتی ازاینکه باید بد بودن را جلوه میداد بر سر این دخترک بی پناه و درمانده بی گناه...
باید دل میکند و میرفت ...این به نفع هردویشان بود ،احسان نمی توانست کسی را جایگزین
عشقی کند که در سینه داشت و گیسو برای این بازی خیلی حیف و کوچک بود
نمی خواست با بی رحمی دنیای رنگارنگش را خراب کند...
غم ...خشم ...عذاب وجدان ...قلبی شکسته و روحی زخم خورده ...عشقی قدیمی که مانند ش-ر-
ا-ب هر چه کهنه تر میشد و زمان می گذشت ناب و خاص تر می شد ...دلی که همه را پس
میزد و باز سمفونی همان عشق سال های پیشش را در جانش مینواخت ...احساس پاک دختر
روبه رویش همه و همه سیخ داغی بود که در قلبش فرو میرفت...
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ناخودآگاه شروع کرد به حرف زدن ...انقدر بهم ریخته بود که نمی دانست چه میگوید فقط
میگفت تا برود که عمر و جوانیش را حرام کسی که قلبش را البالی برگ های پائیزی سالها
پیش جا گذاشته ،نکند...
احسان :برو گیسو ...تو برای دنیای من بچه ای ،من دیگه دلی ندارم که به کسی ببخشم ...جوونی
ات رو پای منی نذار که خیلی سال مرده...
گیسو میان حجم اشک و گریه خود را به آ-غ-وش پهن احسان پناه داد وبا گریه گفت:
_ شاید اسمش رو بذاری وقاحت اما احسان من دوستت دارم...
قامت بلند و مردانه ی احسان لرزید ،خود را برای هرچیزی آماده کرده بود بغیر از این یک جمله
که چقدر دردناک از میان لب های گیسو بیرون آمد...
اشک های درشت گیسو روی سینه اش ریخته می شد و آتش به جانش می کشید...
دست هایی که خشک شده دو طرف بدنش افتاده بود را باال کشید و گیسو را از خود جدا کرد...
_ برو گیسو ...حروم میشی...
شانه های تکیده ی دخترک را از خود دور کرد و چشم بست...
چانه ی لرزان و اشک هایی که از پس هم روی گونه اش میریخت ...فراموش کردن یک عشق
یک طرفه هزار بار بهتر بود از زندگی با کسی که قلب اش را خیلی وقت است که مهر و موم
کرده...
گیسو فراموش میکرد اما احسان تیر خالص را خیلی وقت بود که خورده بود وهمچنان مردانه
استوار ایستاده بود و لب از شکایت نمی گشود...
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ایستاد و روی فرو ریختن رخترک جوان که با فدم هایی ناموزون و لرزان دور می شد چشم
بست...
به هق هق های خورده و نخورده هایی که سعی در خفه کردنش را داشت چشم بست
روی قلب پاک دخترک چشم بست و همه را پشت نقابی مصنوعی همرنگ خنده ای دردناک و
تلخ پنهان کرد...
کسی چه میدانست این مرد جذاب و خندان چه کوه دردی را باخود به دوش می کشد؟
گیسو رفت و این رفتن چرا برای احسان از همیشه بیشتر درد داشت؟
گیسو رفت و دل شکسته اش را در همان سنگریزه های داغ زیر آفتاب بهاری به جا گذاشت...
خسته و ناالن با صورتی شکسته خود را به دانشگاه رسانده بود ،رد اشک های خشک شده روی
صورتش هاله انداخته بود...
مهزاد که روی نیمکت منتظرش نشسته بود ،خود را هراسان به گیسو رساند
صورت الغر واستخوانی گیسو را میان دستانش گرفت و گفت:
_ چی شده چرا گریه کردی؟
گیسو لبخند زد ،بغض سیبک گلویش را می لرزاند و تاثیرش روی صدای نازک و دلنشینش بود
گیسو :نمیدونم باید ازت ممنون باشم یا عصبانی!..
مهزاد متعجب به گیسو نگاه کرد که در گریه لبخند میزد وگفت:
_ من امروز خیلی خوشحالم چون کسی که رویای شب هام بود و ب-غ-ل کردم...
حسش کردم ...عطر تنش رو بو کشیدم ...باگریه ادامه داد:
_ سرم و روی س-ینه اش گذاشتم گریه کردم...
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ولی اون ...ولی اون منو پس زد!!!
گفت برو ...گفت بامن بمونی حروم میشی ...گفت من قلبی ندارم ...که به تو بدم ...هیک ...باید
فراموشش ...کنم!
سرش را روی شانه ی مهزاد گذاشت و گریست ،روح از تنش پر زده بود و باز شده بود همان
گیسو با روحی شکسته و غمی که در دلش زبانه می کشید...
مهزاد سعی داشت گیسو را که از شدت گریه به سک سکه افتاده بود را آرام کند اما هربار شدت
گریه اش بی تاب تر و بلند تر می شد...
گیسو :دوستش دارم...
مهزاد :هیسسس حست رو توی قلبت نگه دار این دلیل موجهی برای بودن باهاش نیست...
بیشتر ازاین غرورت رو زیر پای کسی ننداز ،تو شکست نخوردی فقط تجربه کردی!حاال هم بلند
شو به صورتت آب بزن ،یه فردابساز که به گیسوی امروز بخنده...
_ من پوستم کلفت شده رفیق ،منو حتی خانوادمم نمی تونن تحمل کنن ...چه انتظاری از
احسان هست؟ من طعم پس زده شدن رو هربار چشیده ام فقط جنس این بار خیلی دردناک
بود برام!
***
*مهزاد*
گیسو خداحافظی آرومی کرد و ازم جدا شد ،دیگه نه گریه میکرد نه می خندید ،حتی مثل اون
وقتا حرف هم نمی زد ...انگار توی زمین و هوا درمونده بود!
نگاه غمگینم رو ازش گرفتم و برای اولین تاکسی دست تکون دادم!
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تاوقتی به خونه برسم همه ی فکرم حوالی احسان و گیسو بود...
با توقف ماشین ،کرایه رو حساب کردم و پیاده شدم ،از صبح احساس سرگیجه و بی حالی امونم
رو بریده بود ،دلم می خواست هرچه زود تر برسم خونه و بخوابم...
افتان و خیزان از پله ها باال رفتم و با کلید در رو باز کردم...
نگاهم افتاد به راه باریکی از گل رز قرمز که تا وسط سالن امتداد داشت...
موزیک کالسیک آرومی پخش می شد و اهورا دست به سینه وسط سالن با لبخند منحصر به
فردش ایستاده بود و بادکنک های قرمز و سفید دورش رو گرفته بودن...
تو یه لحظه یادم اومد امروز چه روزیه ،بیست و هشتم اردیبهشت تولدم بود ...با قدم های تند
خودم رو به اهورا رسوندم و تا خواستم چیزی بگم توی آ-غ-وش گرمش فرو رفتم...
در گوشم پچ پچ کرد
_ تولدت مبارک عشق من...
چشمام از شوق به اشک نشسته بودن؛ همه ی خستگیام با آ-غ-وش اهورا پر زد رفت...
پیشونیش رو به پیشونیم تکیه داد و باز لب زد:
_ خیلی می خوامت...
خیره شدم توی چشمای قهوه ای که بوی نجابت میداد ،چشم های صادق اهورا جلوی چشمام
بود و من تک تک حرفاش رو با لرزش قلبم حس میکردم و هربار بیشتر از قبل عاشقش میشدم
چشمام رو بستم ،حالوت این عشق همه ی وجودم رو به وجد می آورد...
اهورا باهمون لحنی که هرشب برام زمزمه میکرد و از آینده ی پر از خوشبختی مون می گفت و
من با اطمینان به مردانگی مردم به خواب میرفتم ،گفت:
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_ چشماتو هیچ وقت ازم نگیر ،من واسه دیدن ساحل چشمات همه ی دنیا رو میدم...
به طور خودکار پلکم از هم جدا شد ،دلم میخواست داد بزنم که چقدر این مرد دوست داشتنی
رو دوست دارم با لبخند گفتم:
_ حس میکنم هرثانیه که می گذره بیشتر عاشقت میشم!
این بار نوبت اهورا بود که چشم هاشو ببنده و لبخند بزنه...
کمی تو اون حالت موند ،بعد ب-و-سه ای رو لبام زد و از توی جیبش یه زنجیر بلند بیرون
کشید
پشتم ایستاد و سردی زنجیر روی پوست گردنم حس کردم ،پالک بیضی شکلی بهش آویزون
بود که با یه دکمه ی ریز دوطرفش باز می شد و عکس منو اهورا توش می درخشید...
اهورا :واسه تو همه ی دنیام بیارم کمه ،این رو خیلی وقت بود سفارش داده بودم ،کادوی اصلی
تولدت اونجاست...
قبل از اینکه اهورا به طرف میزی که اشاره کرده بود هدایتم کنه ،سرم گیج رفت و بهش آویزون
شدم..
اهورا :مهزاد؟ خانمی چرا رنگت پرید حالت خوبه؟؟
_ خوبم ...خوبم فقط ازصبح سرگیجه دارم ...مریض شدم!
اهورا دست انداخت دور کمرم و روی مبل نشوندم..خودش هم سریع رفت توی آشپزخونه و
باشربت قند غلیظی برگشت..
کمی از شربت خوردم ولی حالم که خوب نشد هیچ حس کردم االنه که همینجا باال بیارم...
_ چت شد یهو؟
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_ نمیدونم...
حالم کم کم داشت بهتر میشد ،اهورا با چشم های نگرانش خیره شده بود به من که مقنعه ام از
روی موهام افتاده بود دور گردنم...
اهورا کشیدم تو ب-غ-لش وگفت:
_ بهتری عزیزم؟
_ اوهوم
گونه ام رو ب-و-سید و گفت:
_ دکتر الزم نیست؟
_ نه ...کادومو بده
خندید و جعبه کادویی بزرگی رو از روی میز برداشت و جلوی پام نشست
هیچی انذازه هدیه گرفتن خوشحالم نمیکرد در جعبه رو باز کردم ،اول از همه یه ست خوشگل
از مانتو وشلوار بهاره به رنگ سبز یشمی به همراه کفش کالج سفید...
_ چقدر خوشگلن مرسی آقاهه
اهورا :قابلتو نداره خانمم ...حاال مونده!!
هدیه ی بعدی یه شیشه عطر ازهمونی که همیشه استفاده میکردم بود...
اهورا :میخواستم یه مارک دیگه عطر بخرم اما یادم اومد که همیشه میگن عطر خاطره اس ...من
وقتی نبودی با این بو زندگی میکردم ،وقتی تو مشامم میپیچه کلی خاطره ی تلخ و شیرین و
یادم میاره...
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باز هم نتونستم مقابل عشق پاک چشماش و صدق حرفاش خود دار باشم ...جعبه کادویی رو
کنار زدم و توی آ-غ-وشش فرو رفتم ،چشمام رو ب-و-سید و گفت:
_ دیگه نمیذارم ازم دور شی که با عطرت سرکنم
خندیدم با شیطنت گفتم:
_ توهم بخوای من نمیرم ،حاالحاالها بیخ ریشتم
اهورا هم خندید و خودش آخرین کادو رو از توی جعبه بیرون آورد
اهورا :همه ی اینایی که بهت دادم کادوی تولد نبود ،چیزایی بود که وقتی دلتنگت میشدم
میخریدم...
جعبه ی کوچک دستشو باز کرد و یه دفترچه از توش بیرون آورد...
باتعجب بهش نگاه کردم که گفت:
_ یکی از دوستام باشگاه اسب سواری داره ،تاحاال نشده بود که ببرمت پیشش ببینی اما از
پنجشنبه ی این هفته ،کالس های سواری ات شروع میشه اون هم با اسب خودت!!
دفترچه رو ازش گرفتم ،شناسنامه ی اسبی بود که اهورا برام خریده بود
_ وای عاشقتم ...عاشقتم
اهورا :من بیشتر
_ بهترین کادوی تولد عمرم بووود
اهورا با خنده به ذوق و شوق من نگاه میکرد
_ اهورا چه رنگیه؟
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_ سفید و قهوه ای ...توی شناسنامه اش نوشته ...نژادش هم عربه ...ازیکی از اسب دار های معتبر
و بنام خریدمش!!.
_ میشه اآلن بریم ببینیمش؟
_ نه عزیزم اآلن دیر وقته ...تابرسیم شب میشه !
توی ب-غ-لش لم دادم وبا نازگفتم:
_ ولی من یه چیزی دارم که به همه ی کادو های دنیا می ارزه...
اهورا :چی؟
_ تو...
چشماش برق زد حلقه ی دستاشو دور کمرم محکم کرد و گفت:
_ بزن بریم که گشنمه...
با حس ،حالت تهوع مثل برق ازجام پریدم و به طرف دستشویی تقریبا حمله بردم...
به صورتم آب زدم و برگشتم توحال ،اهورا با لبخندی مرموز و چشمای تنگ شده نگاهم میکرد...
_ چیه؟
دستی به چونه اش کشید و گفت:
_ چند وقته اینطوری ای؟
_ چطوری؟
_ غیر از حالت تهوع عالئم دیگه ای داشتی؟
_ ها؟ آره دهنم همش مزه آهن میده ...احساس خستگی و بی حالی هم دارم!!
اهورا به سمتم اومد وگفت:
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_ الهی قربونتون برم من...
چند لحظه نگاهش کردم بعد تونستم هضم کنم چی میگه..چشمام گرد شد
هولش دادم عقب وگفتم:
_ نـــــــه ...یعنی ..وای اهورا میکشمت...
باخنده گفت:
_ چرا خانمم؟ نی نی که بد نیست...
جیغ کشیدم:
_ خیلی بی تربیتی اصال از کجا معلوم؟
برخالف اینکه مقاومت میکردم اهورا ب-غ-لم کرد وگفت:
_ میریم آزمایش میدی!
اشکم درومد باگریه پام رو کوبیدم زمین گفتم:
_ اآلن زوده...
_ خانمی هنوز که مشخص نیست ،باشه یا نه ...بعدم تو دلت نمی خواد مامان بشی؟
_ چرا..
_ پس چرا ناراحتی؟
_ ناراحت نیستم ،اآلن زوده..
_ عزیزم ...خانمم میدونم توهم مثل هم سن و ساالی خودت دوست داری درس بخونی ،من هم
نمی تونم خودخواه باشم ،دلم میخواد تو به همه چی برسی خانم دکتر بشی ...اما باور کن
داشتن یه بچه اون هم از تو که همه ی زندگیمی نهایت آرزوی منه...
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تکیه دادم به شونه اش و لبخند زدم ،حرفاش چه آرامشی داشت...
_ اآلن بریم آزمایشگاه؟
_ آزمایش رو صبح باید بدی ،اآلن نمیشه...
با ذوق گفتم :وای اهورا ...من یجوریم!!!
خندید :چجوری؟
_ نافرم خوشحالم!!
_ اهورا فدات عروسک تو که اآلن داشتی آبغوره میگرفتی؟
_ نه اآلن خوشحالم میگم اهورا؟
اهورا :جون؟
_ اگه نبود چی؟
اهورا :چی نبود؟
_ بچه دیگه!!
قهقهه ی اهورا توی فضای خونه پیچید
اهورا :خب نباشه ،آقاتونو دست کم گرفتیا...
مشتی به بازوش زدم و گفتم:
_ خیلی بیشعوری...
***
توی راهروی آزمایشگاه نشسته بودم و سرم رو تکیه دادم به شونه ی اهورا ...بوی تند الکل حالم
رو بد تر میکرد
687

www.RomanKhone.IR

حس تنهایی – عاطفه.تی

رمــان

_ چه بوی بدی میاد
اهورا :بوی مواد ضد عفونی کنندس حالت بده؟
_ هاا؟ نه..
اهورا :چشماتو ببند اآلن نوبتمون میشه...
با خوندن اسمم از جا بلند شدم اهورا روبه خانمی که آزمایش میگرفت گفت:
_ آزمایش بتا رو اورژانسی میگیرید؟
دختره لباش رو جمع کرد نگاهی به صورت رنگ پریده ام انداخت وگفت:
_ باشه ...تشریف بیارید!
وقتی آزمایش تموم شد ،حس میکردم سرگیجه ام بدتر شده ،اهورا زیر بازوم رو گرفت و باهم از
آزمایشگاه تهوع آور بیرون اومدیم...
شیرموز غلیظی برام گرفت و به خوردم داد ،باچشمای بیحال زل زدم بهش وگفتم:
_ حاال واسه چی گفتی اورژانسی؟ من که خودم میدونم حامله ام تموم حالتاش رو دارم،
آزمایش و این کوفت و زهرمار ام فرمالیته اس...
اهورا :حاال خوبه حالت بده خانمی چقدر حرف میزنی!
_ گمشو بابا...
_ با آقات درست صحبت کن ضعیفه...
_ آقامون این روزا خوش خنده شدن...
اهورا خبیث خندید و ردیف دندون های سفیدش رو نشونم داد...
_ جواب آزمایش کی آماده میشه؟
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اهورا :نیم ساعت دیگه
_ من بخوابم؟
اهورا صندلیم رو صاف کرد و پیشونیم و ب-و-سید:
_ بخواب گلم!!
خیره شدم به اهورا و کم کم پلکای سنگینم روهم افتاد و خوابم برد...
با تکون های آروم ماشین و صدای اهورا چشمام خودکار باز شد
اهورا :قربون داداش ،مراقب خودتون باشید ...چشم حتما ...بزرگیتو ...رسیدید خبر بده ...سالمت
باشی خداحافظ...
گوشی رو قطع کرد وگفت:
_ بیدار شدی بانو؟
_ اوهوم کی بود؟
اهورا :مهیاد ...برادر نورا خانم اومده رفتن کارهای دادگاه رو انجام بدن مثل اینکه قرار گذاشتن تا
وقتی داداشش ایرانه جشن عقدشون هم بگیرن...
_ قرار بود عید بیاد...
_ آره مهیاد میگفت اون موقع کارش درست نشده!!
_ ولی اهورا سالگرد بابا هنوز نشده اینا میخوان جشن بگیرن؟
_ نه عزیزم یه عقد سادس توی محضر...
_ آها جواب آزمایش رو گرفتی؟
لبخند اهورا پهن تر شد سرش رو تکون داد و گفت:
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_ بله مامان خانم...
خندیدم ،چه ناب بود وقتی حس میکردم یه موجود کوچولو داره تو بطن من رشد میکنه و
بزرگ میشه ...گرمایی تو وجودم دمیده میشد که توصیف نکردنی بود
دستم رو کشیدم روی شکمم؛ لبخند از لبم جدا نمی شد
_ اهورا؟
_ هووم؟
با حرص گفتم:
_ میمیری بگی جانم؟
باصدای بلند خندید
_ من عاشق این حساسیتاتم ،جانم؟
_ به نظرت دختره یا پسر؟
اهورا :خداکنه دختر باشه ...آخ که من میمیرم واسه دختر بچه...
_ ولی پسر بهتره ها ...شبیه تو میشه!!
دستم رو گرفت و گفت:
_ دعا کن سالم باشه...
****
خانم دکتر با لبخند جذابی گوشی رو از گوشش برداشت و گفت:
_ تبریک میگم ...بچه خداروشکر سالمه!!!
اهورا یک قدم به تخت نزدیک شد و با وسواس گفت:
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_ جنسیتش چیه؟
_ دختره ...میخواین صدای قلبش رو بشنوید؟
اهورا با سر جوابش رو داد و بعد صدای تپش قلب های ظریف و مرتب اتاق رو پر کرد
همه ی حواسم به اهورا بود که لباش رو کشید تو دهنش و چشماش رو تنگ کرد ،با لذت به
موجود لوبیا شکلی که توی مانیتور آروم دست و پا میزد نگاه میکرد...
از روی تخت بلند شدم ،که دکتر گفت:
_ عزیزم از ماه چهارم به بعد باید بیشتر مراقبت کنی ،جنین توی سه ماه اول و دوم توی
موقعیت حساس تری هستش ،همون قرص های اسید فولیک که برات نوشتم رو بخور ،فعالیت
های سخت و سرپا ایستادن به مدت زیاد هم نداشته باش...
اهورا نسخه رو گرفت و کمک کرد که مانتوم رو بپوشم از دکتر تشکر کردم و برای ماه دیگه بهم
نوبت داد...
با این شکم گنده و صورت پف کرده بی شباهت به پنگوئن نبودم ،اهورا و مهیاد انقدر اذیتم
میکردن که حد وحساب نداشت...
تنها جایی که احساس تنهایی نمیکردم همین مطب دکتر بود ،انقدر خانم های مختلف میومدن
که اعتماد به نفسم از زیر خط فقر به عرش میرسید...
از ساختمون پزشکان بیرون اومدیم و اهورا گفت:
_ آسا زنگ زد گفت برات حلیم درست کرده..باید بریم اونجا!!
_ اا آخ جون هوس کرده بودم...
_ خداروشکر که ویار تو به من تموم شد...
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_ اه اه اهورا یاد عقدمهیاد افتادم دقیقا وقتی که نورا میخواست بله رو بگه من تگری زدم!!!
(روتون گالب)
_ خب بانو امر بفرمایید کجا بریم؟
_ مگه قرار نیست بریم پیش آسا؟
_ میگم اول یه سر بریم پیش اون دوستم که مغازه سیسمونی داره ،واسه اتاق دختر بابا یه سری
خرید کنیم
_ پاهام درد میکنه ،ولی بریم...
تاخود فروشگاه من تو سر اهورا غرغر کردم ،اهورا هم که میدونست من حسودم دست گذاشته
بود رو نقطه ضعف من و دخترم دخترم میکرد...
با حرص داد زدم:
_ آره ...آره همین دخترتتتت منو از همه زندگیم انداخته ،درس و دانشگاه و وعده سرخرمن
اسب سواری که دادی و هنوز یادم نرفته!
اهورا باز هم میخندید و سربه سر من می ذاشت انگار ازاینکه حرص میخوردم لذت میبرد
_ آره بخند ...دارم برات!!
_ جوجو بامزه حرص میخوری هوس میکنم اذیتت کنم!!
_ این از همین اآلن که نیومده شده هووی من...
اهورا کمربندش و باز کرد وگفت:
_ پیاده شو خانمی...

692

www.RomanKhone.IR

حس تنهایی – عاطفه.تی

رمــان

به تابلوی بزرگ فروشگاه که زیر نور افتاب مرداد ماه برق میزد نگاه کردم ...یه ست کامل از
تخت خواب و کمد بچه به همراه میز و مبل های کوچولو به عنوان دکور پشت شیشه چیده
بودن
از همین اآلن دلم ضعف رفت واسشون...
با ذوق از ماشین پیاده شدم و هم قدم با اهورا وارد فروشگاه شدم
غیر از ما زوج های جوون دیگه هم بودن که برای خرید اومده بودن اون هام وضعیت مشابه ما
داشتن ،به سلیقه ی من و اهورا یه ست کامل به رنگ سفید و صورتی مالیم انتخاب کردیم و
قرار شد برامون بفرسته دم خونه ،از اونجا هم به چندتا بوتیک لباس فروشی سر زدیم ...انقدر
خوشگل و کوچولو بودن که نمی تونستم به راحتی از کنارشون بگذرم...
...
_ آی اهورا ...میکشمت ...همش تقصیر تو بود ...آخ آخ ای مامااااان ...دارم میمیرم از درد
مامان دستمالی به صورت خیس از عرقم کشید و گفت:
_ الهی قربونت برم آروم باش ...اآلن میرسیم
اهورا با صورتی رنگ پریده و نگران از توی آینه من و نگاه کرد وگفت:
_ مامان طوریش نشه؟
_ نه پسرم طبیعیه فقط زود تر برو...
_ ایییی نه ...مامان چقدر گرمه شیشه رو بده پائین...
_ تب داری عزیزم سرما میخوری داره برف میاد...
نمیدونم چقدر گذشت که جلوی بیمارستان توقف کرد ،در ماشین که باز شد
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هجوم یکباره ی سرما به تنم رعشه انداخت..
مامان باهول پتو رو بیشتر دورم کشید و اهورا دوان دوان با برانکارد نزدیک شد...
از ترس اتاق عمل ،همه ی دلداری هایی که مامان میداد فراموشم شد...
گلوم از جیغ هایی که میکشیدم خش برداشته بود و مطمئن بودم رنگم به سفیدی رفته...
از راهروی بیمارستان به سرعت به طرف اتاق عمل میرفتیم ،مامان و اهورا هم دنبالم میومدن
_ مامان نمیرم..
اهورا چشم غره رفت و مامان گفت:
_ عزیز مامان ،روزی هزار نفر میرن اون تو و برمی گردن اصال نترسیا...
قبل از اینکه در اتاق بسته شه ،اهورا گفت:
_ منتظرتونم!
***
با صدای قرآن خوندن پدر جون هوشیار شدم ،هنوز هم اثرات بیهوشی تو بدنم بود اما متوجه ی
موقعیت م بودم...
پدر جون نوزاد یک روزه رو ،روی دست بلند کرده بود و توی گوشش اذان میگفت
اولین کسی که متوجه ی هوشیاریم شد اهورا بود ،بالبخند نزدیک تختم شدو پیشونیم رو ب-و-
سید
_ بهتری عزیزم؟
_ اوهوم
نگاهی به سقف انداخت و گفت:
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_ خداروشکر...
کمی بعد اتاق پر شد از هیاهوی کسایی که اومده بودن ،ماهور وشوهرش ،مهیاد نورا مامان و آسا
آخرین نفر هم احسان همراه زن عمو بود...
احسان با احتیاط دخترم رو ب-غ-ل کرد وگفت:
_ عین خودت زشته مهزاد..
اهورا :هوووی..کی گفت تو نظر بدی؟
احسان باصدای دخترونه ایشی گفت و روبه مهیاد کرد:
_ دروغ میگم حاج آقا؟ شبیه شیر برنج
نورا این دفعه دخالت کرد وباجیغ گفت:
_ زن عمو این پسرت و بنداز بیرونا ...هووی منه!
احسان :ایکبیری جیغ جیغو...
مهیاد چشم غره ای به احسان رفت که در دم خفه شد...
احسان با محبت دستای کوچولوش رو ب-و-سید وگفت:
_ مهزاد دخترتو بنداز توی زودپز منم میرم تو فریزر تا وقتی عمل اومد بیام بگیرمش...
_ زن زشت میخوای چیکار؟
احسان :وقتی عمل بیاد میشه تحملش کرد
اهورا با اخمی ساختگی دخترشو ب-غ-ل کرد و گفت:
_ مگه مایه خمیره که میگی عمل بیاد؟ بعدشم من دخترمو به کسی نمیدم!
احسان :پس میخوای ترشی بندازیش؟
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زن عمو و مامان به بحث بی موردشون اعتراض کردن و تقریبا آخرین نفری بودم که تونستم
دخترمو ب-غ-ل کنم...
احسان از اون سر داد زد:
_ اسم این زشتو رو چی میذارید حاال؟
_ بذار چشماشو باز کنه...
دستی به موهای کم پشت و طالییش کشیدم و آروم با انگشت لپ سرخش رو نوازش کردم
کمی پلکش لرزید و از هم بازش کرد
اهورا با دیدن چشماش که همرنگ چشمای من بود در گوشم گفت:
_ فرشته های من ...خودت بگو اسمش چی باشه
خیره شدم توی چشمای آبی دخترم وگفتم:
_ آوین...
اهورا :قشنگه..
_ تو دوست داری؟
_ آره ولی نه به اندازه تو...

*سه سال بعد*
غذا ها آماده بودن یکبار دیگه چک کردم ببینم چیزی کم نباشه...
ساالدو ژله آماده تو یخچال بودن توی تنگ های بلور سه رنگ شربت درست کرده بودم .با
خورشت قرمه سبزی چند مدل کباب هم سفارش داده بودم که شب میارن
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میوه و شیرینی هم به سلیقه ی ماهور روی میز چیده شده بود
_ زنداداش ببین خوبه؟؟
_ عالیه عزیزم؛ ببخش خیلی خسته شدی
_ خواهش میشه فقط من برم خونه با محمد شب میام...
_ خب بمون دیگه چرا هی میخوای بری و بیای؟
_ نه تا شروع مهمونی کلی مونده من برم یه دوش هم بگیرم و بیام
_ باشه گلم هر جور راحتی
مانتوش رواز روی صندلی برداشت و تن کرد همونطور که میرفت سمت در با شیطنت گفت:
_ زن داداش خوابه اهورا طوالنی شد منتظره با ب-و-سه تو بیدارشه فکر کنم بدو منتظرش نذار
با خنده کثافطی نثارش کردم که خندید و از در رفت بیرون
میزی که ماهور چیده بود خیلی قشنگ بود هندوانه هارو با حالت قشنگی روی میز چیده بود...
آجیل و شیرینی هم توی ظرفهای پایه بلند گذاشته و تزئین کرده بود همه چیز عالی بود
امشب؛ شب یلدا بود همه رو دعوت کردم تا دوباره دور هم جمع شیم...
مهیاد و نورا هم صاحب فرزند شدن و سه ماه دیگه من عمه میشم الهی قربونش برم
وای یهو یاد آوین افتادم کجا بود که ازش خبری نبود؟ انقدر غرق کارام بودم بچم از صبح چیزی
نخورده صداشم در نمیاد
بدو به سمت اتاقش رفتم که صدای خنده ی اهورا رو از اتاق خودمون شنیدم خیالم راحت شد
پیش اونه در اتاق خودمونو باز کردم با چیزی که میدیدم جیغ کشون به سمتشون رفتم
اهورا با نیم تنه ل-خ-ت روی تخت دراز کشیده بود البته پتو تا حدودی روش بود
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آوین هم رو صورتش دوال شده بود و ل-ب-ا-شو می ب-و-س-ید
با جیغ من آوین پرید عقب و موهای لخت و طالئیش رو هوا پخش شد و اهورا قهقه زد
آوین :ماما
_ ماما و کوفت بیا اینجا ببینم بچه
دستامو دراز کردم تا بیاد ب-غ-لم اما با چشمایی گرد شده پشت اهورا قایم شد
روبه اهورا گفتم :مرض تو نخند که حساب توام بعدا میرسم
اهورا به زور نیشش رو جمع کرد به آوین نگاه کردم
_ چرا همچین کار بدی رو کردی؟؟؟
با صدای ریز و جیغیش گفت:
_ دُشنَم پوت...
دست به کمر با چشمایی ریز شده داشتم حرف زدن ناقص بچم رو برای خودم ترجمه میکردم
که چشمام گرد شد
گشنم بود...
ای خداااااا این بچه من به کی رفته انقدر خنگه
با چیزی که اهورا گفت بیخیال این موضوع شدم
اهورا با خنده :دخترم اگه هنوز گشنته بگو نوکرتم هستم
یه جیغ دیگه سر اهورا کشیدم و با کوسن افتادم به جونش دستاشو حایل خودش کردومیخندید
_ تو غلط میکنی ...اگه یبار دیگه لبات به کسی بخوره من میدونم با تو
رو به آوین که با تعجب خیره ما شده بودگفتم:
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_ گشنه ات بود چرا به من نگفتی غذات رو بهت بدم؟
انگشت کوچیک و نازکش رو؛ روی ل-ب-ش فشار داد و نتونست چیزی بگه...
از روی تخت بلندش کردم و بردمش توآشپزخونه قبل از اون یه چشم غره به اهورا رفتم که
دوباره خندید
نشوندمش روی صندلی مخصوص غذاخوریش و آروم آروم بهش سوپ دادم تا جایی که
چشماش رو هم افتادو خوابید چند دفعه هم بین غذا چُرت میزد و من براش غش میکردم
ب-غ-لش کردم که همون موقع اهورا اومد داخل
آشپزخونه
اهورا :بدش به من کمرت درد میگیره
با اخم آوین رو گذاشتم تو ب-غ-لش و از کنارش رد شدم و رفتم تو اتاق
هنوزم از دستش عصبی بودم البته زیاد هم نه هاااا فقط محض کمی ناز کردن و لوس شدن برای
شوهرم
خودش خوب میدونست من چقدر حسودمو به دخترمم حسودیم میشه ...همیشه هم به وسیله
آوین حرص منو درمیاورد و حسادت من و ت-ح-ریک میکرد
آخه یکی به من بگه کدوم پدرو دختری ل-ب همو می ب-و-سن باید یه کاری میکردم ازیاد
آوین بره چون مطمئناً اگه برای کسی تعریف میکرد آبروم کم و زیاد میشد...
البته هیچکس زیاد؛ به جز منو اهورا متوجه فرهنگ ادبیات آوین نمیشد واین خوب بود ...سه
سالش بود اما هیچ کلمه ای رو نمیتونست درست ادا کنه چندبار هم بردمش دکتر گفتار درمانی
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و این مسخره بازیا اما دکترش گفته بود تو سن آوین طبیعیه و اگه تا پنج شش سالگی نتونست
حرف بزنه باید ببرمش پیش دکتر
اهورا اومد داخل اتاق اصال نگاهش نکردم
بی هوا از پشت سر بلندم کرد رو زمین و هوا معلق بودم که از ترس باعث شد به بازوی اهورا
چنگ بزنم و جیغ کوتاهی بکشم
اهورا منو انداخت رو تخت وگفت:
_ جیغ نزن خانومی آوین بیدار میشه نمیذاره به کارو زندگیمون برسیم
کنارم دراز کشید با اخمی چاشنی نازگفتم:
_ ولم کن اهورا مهمونا اآلن میان
_ ساعت تازه پنجه ...دوساعت دیگه وقت داریم
اومد سمت لبم که هولش دادم و از جا پریدم وفرار کردم
اما اهورا از من زرنگتر بود و بایه حرکت غافلگیرم کرد
_ که قهر میکنی آره؟
_ هنوزم قهرم...
_ من قربون حسودیات نفس اهورا ...ب-و-سم کن آشتی کنیم
ابروهامو انداختم باال و لب برچیده گفتم :نوموخوام
اهورا رو تخت دراز کشید منم کنارش
ب-و-سه کوتاهی رو لبم زد و سرش رو کرد تو گردنم
باصدای ضعیفی گفتم :اهورا میخوام برم حموم دوش بگیرم اآلن مهمونا میان
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سرش رو بلند کرد و با چشمای خمارش تو چشمام نگاه کرد...
*****
نورا با اون لباس گشادش مثل پنگوئن راه میرفت ...مهیاد همه جوره هواش رو داشت و توی
چشماش عشق موج میزد از خوشبختی داداشم کنار نوراخوشحال بودم
باخنده ب-غ-لش کردم و بهش خوش آمد گفتم
مهیاد هم ب-و-سیدم و تعارفشون کردم بنشینن
آخرین نفر مهمونامون مهیاد اینا بودن
آوین با دیدن نورا از ب-غ-ل اهورا پرید پائین و روی نوک پنجه به سمتش رفت
درحالی که شربت تعارف میکردم گفتم:
_ نورا مواظب باشه نزنه به شکمت
_ نه عزیزم حواسم بهش هست
مهیاد آوین رو بلند کرد رو پاش نشوند
_ عسل دائی چطوره؟
آوین :اوبه
نورا دستاشو کشید روی موهای لخت آوین و به مهیاد گفت:
_ خداکنه بچم به دختر عمش بره من عاشق موهای گندمی آوینم
مهیاد با اخم گفت :باید شبیه خودت بشه
نورا :نه من اینجوری دوست دارم
مهیاد :تاحاال بهت گفته بودم چقدر رنگ موهاتو دوست دارم؟
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همه جلوی خنده هاشونو گرفته بودن که جو عاشقانه ازبین نره نورا سرخ شدو به مهیاد اشاره
کرد که ماهم هستیم تا مهیاد برگشت صدای خنده های همه فضارو پرکرد
مهیاد کمی خودشو جمع و جور کرد و با آوین سرگرم شد ،هنوز هم یادم نمیره که اوایل دوران
حاملگی نورا خجالت می کشید
آوین :نَندایی دوونم؟
نورا :جونم؟
آوین دستشو گذاشت رو شکم باال اومده ی نورا و گفت:
_ این دوو نی نئه؟
نورا نفهمید گفت :مهزاد جان ترجمه میکنی؟
_ میگه این تو نی نیه؟
نورا خندیدوگفت  :آره خوشگلم
_ نی نی دُو عه؟
_ میگه نی نی توعه؟
نورا :آره فدات شم
آوین :دووجِج دالی؟
_ میگه دوستش داری؟
نورا :آره اما نه بیشتر از تو دلبر
آوین :پش چال خولدیج؟
نورا دوباره با خنگی منو نگاه کرد خندیدمو گفتم:
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_ میگه پس چرا خوردیش
با این حرف آوین و ترجمه ی من همه زدن زیر خنده...
روبه ماهور گفتم:
_ تو نمی خوای محمد رو بابا کنی؟
قری به گردنش داد وگفت:
_ حاال وقت داریم ...احسان کجاست ندیدمش؟
_ تهران نیست مأموریته!!.
نورا که متوجه بحث ما بود در حالی که پرتقال پوست می گرفت و به آوین میداد گفت:
_ نمی بینی چقدر جمع ساکته؟؟
بعد رو به زن عمو گفت:
_ زن عمو تورو خدا واسه این پسرت آستین باال بزن میترسم آخر شوهرم و بدزده...
زن عمو مریم خندید وگفت:
_ باور کن من از خدامه احسان زن بگیره اما زیر بار مسئولیتش نمیره.!.
ماهور :آخه چرا احسان که موقعیت خوبی داره؟
قبل از زن عمو من گفتم:
_ بهتره اجبار نکنید ،چون ممکنه پابند زندگی نباشه و دختر بیچاره بهش سخت میشه
زن عمو :چه میدونم واال ...خداکنه سرعقل بیاد
_ احسان به اندازه کافی عاقل هست فقط باید بخواد تا ازدواج کنه به نظر من بهش خرده
نگیرید...
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حرفم که تموم شد صدای بحث آقایون بلند شد ،محمد سریع گفت:
_ اهورا تو خودت بار اولی که مهزاد خانم رو دیدی چه حسی داشتی؟
اهورا نگاه مهربونی به من انداخت که بالبخند جوابش رو دادم کمی روی مبل جابه جا شد و
گفت:
_ واال بار اولی که مهزاد رو دیدم...
به اینجا که رسید غش غش خندید و مابین خنده هاش گفت:
_ داشتم میترکیدم از دستشویی
خنده روی لبم خشک شد و جاش و داد به تعجب و عصبانیت ...اهورا داشت به روزی اشاره
میکرد که توی رستوران اشتباهی رفتم سرویس مردونه ...بافک منقبض شده نگاهش کردم و تو
همون حال واسش خط و نشون می کشیدم که چشمکی زد و شروع کرد ماجرا رو برای محمد
تعریف کردن
حتی لباس و رنگ شال تابستونیم هم یادش مونده بود و گفت ،کم کم حرصم فروکش کرد و
همراه بقیه می خندیدم...
آوین رو توی تختش خوابوندم و از اتاقش بیرون رفتم ،اهورا در حالی که دکمه هاش رو باز
میکرد گفت:
_ امروز خیلی خسته شدی
خزیدم تو آ-غ-وشش وگفتم:
_ حاال دیگه نیستم..
اهورا دستش رو حلقه کرد دور کمرم وگفت:
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_ میدونی امشب فال حافظ گرفتم چی اومد؟
سرم رو به معنی نه تکون دادم و اهورا با صدای خوبش خوند و کم کم من هم باهاش زمزمه
میکردم
اهورا :اال یا ایها ساقی ادر کساً ونا ولها
که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها
ببوی ای نافه ی کاخر صبازان طره بگشاید
ز تاب جعد مشکینش چو خون افتاده در دلها
پیشونی اش رو تکیه گاه سرم کرد و ادامه ی شعر رو باهم خوندیم:
"مرا در منزل جانان چه امن عیش چون هر دم
جرس فریاد میدارد که بربندید محملها
به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید
که سالک بیخبر نبود ز راه و رسم منزلها
شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل
کجا دانند حال ما سبکباران ساحلها
همه کارم ز خود کامی به بدنامی کشید آخر
نهان کی ماند آن رازی کز او سازند محفلها
حضوری گر همی خواهی از او غایب مشو حافظ
متی ما تلق من تهوی دع الدنیا و اهملها"
بعد ازتموم شدن شعر هردوباهم لبخند زدیم
705

www.RomanKhone.IR

حس تنهایی – عاطفه.تی

رمــان

حس تنهایی باوجود پر گهر و مهر همسر و فرزندم پر زده بود و من این عشق و خوشبختی رو
مدیون کسی بودم که دیگه نبود ولی انعکاس لبخند پر مهرش و روی قلبم حس میکنم...
اهورا :من و تو اسیر اجبار هایی شدیم که مسیر زندگی رو برامون روشن کرد تا به عشق برسیم...
_ چه اجبار شیرینیِ اسیر تو شدن...

پـایـان
ساعت 27 :21
آبان ماه 95
@atefeh_ novels

706

www.RomanKhone.IR

