#پارت یک
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

آدم هرقدر بیشتر بفهمد ،تنهاتر می شود.
یک عمر با ترس هایمان زندگی کردیم .
با ترس هایی که توی مغزمان فرو کرده اند.
اگر از بچگی می گذاشتند وقتی دلمان می خواهد فریاد
بزنیم وآن را توی گلویمان خفه نکنیم وضعمان بهتر از
این بود.
من در دریایی تالطم عشق بی سواد بودم.من حتی در
شناسایی حس های زندگی هم دچار اشتباه شدم.دچار شدم
بی آنکه بدانم عاشق شدم،بی آنکه بخواهم من کجا و
عشق کجا!

باران نم نمی که از عصر داشت آرام و بی وفقه می بارید
شبیه به دل بی تاب من،انگار طاقتش سر آمده بود

ورگباری شده بود که هر قطره اش با شدت به زمین می
کوبید و سرگردان به اطراف پخش می شد.پنجره اصلی را
باز می کنم و لبه ی آن می نشینم،حسی به من می گفت
االن می آید بازهم مثل همیشه نگرانم می شود و با اخم
تصنعی بر لب می گوید:
سارا جان سرما می خوری؟و من با ناز می خندم و در آغوشش پیچ وتاب می خورم:
ببین هوا چقدر خوبه من عاشق این هوام؟!اخم بیشتری می کند:
بی خود شما فقط عاشق منی!طولی نکشید که سایه قامت بلندش روی دیوار نقش بست
و من باز هم با غرق لذت در زنانگی هایم با وجود مرد
ترین مرد دنیا شدم.
به سمتم آمد و دست هایش را دور شانه ام حلقه کرد و
من سرم را بر روی شانه اش گذاشتم و مرغ خیالم به
گذشته پرواز کرد.گذشته دور با اتفاقات تلخ وشیرین که
تقدیر را جور دیگر برایم رقم زد...

یک سالی از دوستیم با بهزاد می گذشت،
بهزاد با استایل خاصش مورد توجه همه بود.
انصافا برازنده بود؛فرم صورت مردانه اش با چشم های
آبی اش از او ترکیب مقبولی ساخته بود .تنها عیب
بزرگش تهی دست بودنش بود که گاهی عجیب بلند
پروازش می کرد.آخرهفته به مهمانی که بچه ها تدارک
دیده بودند رفته بودیم.
درحال شوخی با آرزو بود که نزدیکش شدم و با حرص
در گوشش نجواکنان گفتم:
 من این رفتارات را دوست ندارم.مچ دستم را گرفت:
منم از گیردادنات متنفرم!اخم تندی کردم وگفتم:
-چیه ناراحتی اومدم؟

پشت دستم را نوازش کرد:
 -می دونی همه چیز منی!

#پارت دو
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

آرزو نگاه خصمانه ای حوالم کرد و از ما دور شد.
بهزاد دستش را دور کمرم حلقه کرد و گونه ام را بوسید.
بوسه هایش طعم عشق می دادند.

بهزاد اولین مرد زندگی من بود ،دانشجوی ترم آخر حقوق
بود .اولین روزی که به دانشگاه آمد را هیچ وقت
فراموش نمی کنم.
با اینکه رشته ام با او یکسان نبود؛ اما چنان باسواد
بود؛ که تعجب تنها واکنش من در برابر او بود.نگاه های
یواشکی و لبخند های شیرینش مرا برای دوستی با او
راغب کرد.من سارا کریمی دختر مغروری که تا به حال
مردی را به زندگیش راه نداده بود خیلی زود بهزاد نجم را
به زندگیش راه داد و بساط دوستیش را فراهم کرد.
زندگی با وجود بهزاد برایم شیرین و دوست داشتنی بود.
مهمانی که تمام شد مرا با اتومبیل اش به خانه رساند.
ماشینش پراید سفید ساده ای بود که با کار و زحمت زیاد
خریده بود؛ به خاطر ناراحت نشدنش از خیر آوردن
ماشین به مهمانی ها می گذشتم.
پدرم مرد سخت گیر و سنتی بود.آن شب خانه نبود ومن
به خیال راحت به مهمانی رفتم.
به محض رسیدنم مادرم بساط اعتراضش را پهن کرد.زنی
خانه دار وعاشق که هیچ وقت نمازش قضا نمی شد.ذکرها

ودعاهایش را از بر بودم؛سالمتی من،عاقبت به خیری سنا
و همیشه عشقش در قلب بابا جریان داشته باشد.از آن
دسته زن ها بود که کارهای خانه را برای زن در اولویت
می دانست.
گاهی اوقات می گفت" جهاد زن در خانه ماندن است"
که من به این جمله اش می خندیدم .
گونه اش را بوسیدم .مهربانانه گفت:
 کی می خوای دست از سر این کارات برداری؟ بابات اگهبدونه می فهمی چیکار می کنی؟
کالفه خودم را روی مبل پرت کردم و گفتم:
 مامان خواهش می کنم شروع نکن.سنا با خوشحالی به سمتم آمدوگردنبند زیبا ظریفی را
نشانم داد.
مامان با حرص به سنا نگاه کرد:
 -هی به فکر تجمالت باش!

حق با مامان بود.سنا فقط به تجمالت اهمیت می
داد.عاشق زروبرق وتجمالت بود.عاشق سفرهای خارج
و ماشین های آنچنان!همه دوست هایش را هم از
دخترهای ثروتمند و با کالس باال شهر انتخاب می کرد.به
عشق اعتقادی نداشت ولی دوستی های ساده جز الیفنک
زندگیش بود.برخالف او ما من با کسی صمیمی نمی شدم
و مارال تنها دوستم بود که سال های زیادی بود دوست
بودیم و بهزاد تنها مردی که به خلوت زندگیم راه داده
بودم.

ظاهرمان شبیه نبود.
من چشمان مشکی و مو های لخت مشکی و پوست سفید
به که به پدرم شبیه بودم .
سنا چشم های عسلی و موهای خرمایی و پوست سفید که
به مادرم شبیه بود.

#پارت سه

#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

با شروع دانشگاه ها بهانه جویی های بهزاد شروع
شد.مدام از اینکه وقت برایش کم می گذاشتم شکایت می
کرد.
گاه همانند بچه ها قهر می کرد و اما ویژگی های خوبی
زیادی داشت که یکی از آنها این بود که همیشه سعی در
خوشحال کردن من داشت حتی با یک کادو ساده!
روانشناسی را دوست داشتم ؛ دوست نداشتم ذره ای از
تمرکز در رشته ام را از دست بدم.تصمیم گرفتم بعد از
فارغ التصیلی ام یک دفتر مشاوره راه اندازی کنم .
عصر آن روز که از دانشگاه بر می گشتم؛ بهزاد تماس
گرفت:
سالم عزیزم. -سالم.

 خوبی ؟آره .کارام داشتی؟چند لحظه سکوت کرد بعد با لحن دوست داشتنی گفت:
 نیم ساعت دیگه بریم بیرون؟دلم می خواست ساعت های زیادی را با بهزاد بگذرانم؛ به
عالوه ماشین دست سنا بود،پس سریع قبول کردم؛
 -باشه پس ساعت  ۵میدان ولیعصرم.

#پارت چهار
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

بهزاد به محض دیدنم سریع از ماشین پیدا شد ،و در
ماشین را برایم باز کرد.
زیادی خوش تیب شده بود؛ فهمیده بودم در شرکتی
معتبری کار می کند!
شاید به همین دلیل بود؛ خوش پوش تر شده بود!
تیپش با آن کت و شلوار سرمه ای معرکه شده بود .من
غرق در لذت می شدم وقتی که نگاه تحسین برانگیر مردم
را می دیدم.
دلم می خواست بدانم با این خوشتیپی مرا کجا می برد؛
پس سر حرف را باز کردم:
 -حاال این آقای جنتلمن منو کجا می بره؟لبخندی زد و گفت:
 بریم برای خانم خوشگلم خرید کنیم بعد بهت میگم.با عجله گفتم:
ببین بهزاد نیازی نیست تو شاید این ماه هزینهنداشته....

نگذاشتم جمله ام کامل شود:
 سارا لطفا!این یعنی اینکه دوست نداشت من درباره این موضوع
صحبت کنم.
دستم را بر روی دستش که بر روی دنده بود گذاشتم و با
بستن چشم هایم حرفش را تائید کردم .
سلیقش حرف نداشت!
یک کفش ساده زیبای زینتی با پاشنه  ۵سانتی برایم
انتخاب کرد خودش کفش ها را پایم کرد.
روسری سفید ساده ای زیبایی نیز برایم انتخاب کرد و
خودش بر سرم انداخت.
مانتوی زیبایی کرم رنگی هم انتخاب کرد و اصرار داشت
برایش بپوشم.
به ماشین که رسیدم گونه ام را بوسید:
بریمبا طنازی خندیدم وگفتم:

حاال قراره کجا بریم؟با ولع به صورتم خیره شد:
 -می فهمی عزیزم.

#پارت پنج
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

مقابل یکی از معروف ترین کافه های شهر ترمز کرد؛ در
را برایم باز کرد و دستم را دور بازویش حلقه کردم.
وارد که شدیم کافه خالی از جمعیت و تاریک بود .خیلی
تعجب کردم!

با روشن شدن چراغ ها وجیغ ،کف و دست زدن دوستانم
که آهنگ تولدت مبارک را می خواندند لبخندی وسیعی
روی لب هایم نشست.حدس زده بودم برای تولدم سوپرایز
ویژه دارد اما باور نمی کردم او برایم اینچنین تولد فوق
العاده ای گرفته باشد.کافه فقط اکیپ دوستان بود و از این
نظر همه با هم راحت بودیم.
وسط کافه میز کوچکی قرار داشت که کیک تولد بزرگی
در آن به چشم می خورد.کیک اختصاصی بود و رویش
نوشته شده بود"سارا عزیزم تولدت مبارک"به قدری
غرق لذت شدم که در حضور بچه ها بدون خجالت
بهزاد را در آغوش کشیدم:
 وای عزیزم خیلی خوشحالم کردی!مارال با خنده گفت:
سارا جان لطفا تا ما اینجایم کارای مثبت هجده انجام ندیدبهتره؟!

زبانی برایش در آوردم و گفتم:
به تو چه؟!صدای خنده بچه ها بلند شد.بهزاد هم
خندید؛ خم شد و یکی از صندلی های پشت میز برایم
بیرون کشید و من با کمال میل نشستم تا مراسم را شروع
کنیم.
همه چیز بی نظیر بود .هدیه اش ساعت ظریف زیبایی بود
که بی نهایت به دستم می آمد و صدای جیغ و سوت بچه
ها را بار دیگر بلند کرده بود.
شمع ها را فوت کردم و از ته دل آرزو خوشبختی و
سالمتی کردم.
کیک را که خوردیم بهزاد به سختی بچه ها را راهی کرد
و تا قدری راحت تر باشیم  .بعد از رفتن بچه ها بهزاد با
عشق پیشانی ام را بوسید و گفت:
 -بریم بام؟

با اینکه شب شده بود مورد شماتت مادرم و عصبانیت
پدرم قرار می گرفتم اما قبول کردم.
بام را دوست داشتم؛ خلوت بود از باال تهران به نظر
کوچک می آمد ،بام در شب جای فوق العاده ای بود.در دل
تاریکی شب در چشم های یکدیگر غرق می شدیم.آن شب
در بام وقتی بهزاد در دل تاریکی با کلمات عاشقانه به
جانم می ریخت احساس کردم من خوشبخت ترین دختر
عالم خواهم شد.حس کردم برای گفتن حرف این پا و آن پا
می کرد.لبخندی به رویش پاشیدم و گفتم:
بهزادی چیزی می خوای بگی؟؟؟بهزاد دستم را گرفت وگفت:
 سارا من مثل تو ثروتمند نیستم!حتی توی مدرسه خوبمدرس نخوندم ،برای قبولی توی دانشگاه خیلی سختی
کشیدم! شاید نتونم زندگی که تو خانواده ات داری را برات
فعال فراهم کنم؛ اما عاشقتم!
به چشمانش خیره شدم:

 عزیزم مگه من از وضعیت تو خبر ندارم!من که آدم پولپرستی نیستم.
عزیزم من تو رو فارغ از ثروت انتخاب کردم.
دلش با حرف هایم قرص شد اما تلخندی زد و گفت:
-پدرت چی؟اون شاید هیچوقت من رو قبول نکنه بهعنوان دامادش!
با اینکه می دانستم پدرم مخالف سر سختیه اما ارامش
کردم.
آرام شدن خاصیت عشق است...

#پارت شش
#بغض های خفته

#آزاده میرزایی
بهزاد را دوست داشتم؛احساس وابستگی شدیدی به هم
داشتیم که همین وابستگی مرا می ترساند...
شب ها تاصبح با هم چت می کردیم،گاه تا صبح تلفنی
حرف می زدیم که تمام شدن شارژ گوشی پایان مکالمه
هایمان بود.
اما پدرم از این موضوع خبر نداشت و همین برای من
جزء بزرگترین ترس هام بود.
پدرم مرد سخت گیری بود ،پدرم ازدواج را در اصالت
وثروت می دید!
حس آن روزهایم را نمی دانستم؛اما از اینکه پدرم مرا
برای دوست داشتن سرزنش کند می ترسیدم.
یک روز جمعه بهزاد مرا به رستوران ساده ای دعوت
کرد؛ وگفت قراره درباره موضوع مهمی با هم صحبت
کنه؟

سفارشاتمان را سریع آوردند نتوانستم بیشتر از این ساکت
باشم:
 بهزادبا عشق گفت:
 جانمجانم هایش عجیب می چسبید؛ مگر می شد دختر باشی
دلت با حرف های عاشقانه ی مردی نلغزد...
 درباره چی می خواستی صحبت کنی؟ در مورد خودمون می خوام با پدر و مادرت صحبت کنم!از آن شب به بعد تصمیم مان برای ازدواج جدی شد.
مدام در مورد بهزاد با مامان صحبت می کردم؛می خواستم
هر طور شده پدرم را راضی کنه تا بهزاد بیاد
خواستگاری!
-مامان تو فقط ازش اجازه خواستگاری رو بگیر؟

#پارت هفت
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
مامان با آرامش همیشگی اش سعی داشت متقاعدم کنه؟
آخه مادر بگم کیه! اصل ونسبش چیه؟ تو که بابات رومی شناسی!شر به پا نکن مادر!
گونه اش را بوسیدم:
تو فقط اجازه خواستگاری رو بگیرباشه؟مامان تونست با آرامش همیشگی اش بابا را برای
خواستگاری راضی کنه!
مامان اطالعاتی هم در مورد بهزاد در اختیار بابا قرار
داده بود!اطالعاتی که می دانستم هیچ وقت بابا را راضی
نمی کند.

این درحالی بود که بابا ناراضی بود و مدام یک جمله را
تکرار می کرد"من دخترم رو قرار نیست به اینا بدم
فرشته خانم"
وقتی عصبانی بود از موضوعی پسوند خانم رو به اسم
مامان اضافه می کرد.
اختالف نظر زیادی همیشه بین من و بابا بود،که اکثر
اوقات من بازنده جدال پدر ودختری بودم.
خانواده ی بهزاد برای آخر هفته اجازه خواستگاری
گرفتند.
سنا کمکم می کرد آماده شوم.اما هر چه می پوشیدم به
دلم نمی نشست
استرس و نگرانی زیادی داشتم،از برخورد پدرم با بهزاد
می ترسیدم.
لباس ها را به گوشه ای پرتاب کردم به نظرم هیچ کدام
زیبا نبودن!شاید این خاصیت خواستگاری بود که ایراد
گیر شوم!

مادرم وارد اتاق شد.لباس هایم را که گوشه ای انداخته
بودم برداشت.

#پارت هشت
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
با حوصله کت و دامن سبز زیتونی را از بین لباس ها
بیرون آورد:
بیا این بهت میاد!سلیقش فوق العاده بود ،خیلی بهم می آمد.
سنا با دیدنم چشمکی زد و گفت:

فوق العاده شدی؟با ذوق چرخی زدم:
 واقعا؟ آره خیلی بهت میاد!کاش مامان زودتر می اومد!لبخندی زدم و گونه ی مامان را بوسیدم.
شال زیبای کرم رنگ اهدایی بهزاد را به سر کردم.
خانه از تمیزی برق می زد .میوه و شیرینی ها آمده
بودند.
بابا با کت و شلوار سرمه ای و پیراهن آبی با وجود مسن
بودنش جذاب شده بود و یادم آمد با همین جذابیت دل
مامان را ربوده بود ؛اما ناراضی بود،کرواتش در دستش
بود به عادت همیشه نزدیکش شدم و کروات را برایش
بستم.
مامان و سنا نیز آماده بودند.مادرهم کت ودامن سرمه ای
با روسری مشکی و سنا شومیز زیبای یاسی رنگ با شال
همرنگ سرش بود.

خیلی سریع زنگ خانه به صدا در آمد.

#پارت نه
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

سنا در را باز کرد.
مامان از من خواست تا برای خوش آمد گویی به مهمان
ها خودم را به کنار در ورودی برسانم.

نفس عمیقی کشیدم و از دستور مامان اطاعت کردم.
اولین کسی که وارد خانه شد زنی پیر و فرسوده با مانتو
و شلوار رنگ و رو رفته بود.
جواب سالمم را به آرامی داد.
چشمانم دو دو می زدند تا بهزاد را ببینم!ضربان قلبم
ناخوداگاه باال رفته بود.
بقیه به سالن رفتند.
بهزاد کفش هایش را به دقت در آورد و وارد خانه شد.
در را پشت سرش بست؛ بهزاد تک بچه بود و سالها پیش
پدرش را از دست داده بود.
مقابلم ایستاد و دسته گل زیبای ساده ای را به دستم داد.
کت و شلوار مشکی خوش دوخت با پیراهن سفید پوشیده
بود.

#پارت ده
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
نگاهی به گل ها انداختم؛ ولبخندی زدم که چال لپ هایم را
به نمایش گذاشت،
آرام گفتم:
 خیلی قشنگن مرسی.دستش سمت صورت آمد و انگشتانش چال لپ هایم را
نوازش کرد:
 تو زیبا تری!لبخندی زدم کنار یکدیگر به سالن رفتیم.

جو بینمان این قدر سرد بود؛ که هیچ شباهتی به مجلس
خواستگاری نداشت.
بابا و مامان حتی سنا رفتار سردی داشتند!
تا اینکه پدرم رو به بهزاد پرسید:
میتونم بپرسم چرا به خواستگاری دختر من اومدی؟بهزاد با تک سرفه ای صداش رو صاف کرد و گفت:
من به دخترتون عالقمندم واینکه این عالقه دو طرفهاست و همدیگه رو دوست داریم.
پدرم پوزخندی زد وگفت:
 -به نظرت عالقه میتونه آدم رو خوشبخت کنه؟

#پارت یازده
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
 میتونه باعث یک زندگی خیلی خوب بشه؟ اصال تو درموقعیتی هستی که به دختر من فکر کنی! چه برسه به
اینکه ازش خواستگاری کنی! اصال میدونی شغل من چی
بوده؟
پدرم با صدای بلند تری گفت:
 میدونی شغل ام چی بوده؟بهزاد که از رفتار پدرم خیلی ناراحت شده بود با ناراحتی
جواب داد:
 سارا گفته بود شما ریس بانک بازنشسته هستید.مادرش که تا اون لحظه ساکت بود با عصبانیت گفت:

آقا حق ندارید به پسر من توهین کنید!بهزاد با چشمانش از مادرش خواست سکوت کند!
پدرم با صدای محکمی گفت:
پس اگه میخوای توهینی نشه دست از سر دخترمبردارید!من هیچ وقت دخترم را بهتون نمیدم.
دلم برای بهزاد سوخت؛که پدرم غرورش رو خرد کرد.
درکل ساعت خوبی را سپری نکردیم؛بهزاد و مادرش با
دلخوری خانه را ترک کردند.

#پارت دوازده
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
با بغض رو به پدرم با صدای بلندی گفتم:
 چطور تونستین این کارو کنین بابا!من بهزاد رو دوستدارم!شما غرورشو نابود کردید؛ براتون متاسفم.
مامان با صدای محکمی گفت:
سارا صدات رو برای بابات باال نبر.بابا پوزخندی زد؛
 نه بذار بگه!به خاطر یک پسر بی سر و پای بی اصلسب به پدرش هر چی می خواد بگه!
ون َ
برای باز شدن بغضم به اتاقم پناه بردم.
با حرص شالم را از سرم در آوردم و روی زمین انداختم.

مامان وارد اتاق شد،سریع در آغوشم کشید و بوسه ای بر
سرم گذاشت.
مامان مثل کودکی هایم آرامش بخش جانم شد،عجیب در
آغوشش آرام می شدم.

#پارت سیزده
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
با صدای بغض داری گفتم:
مامان بابا چرا بهزاد رو دوست نداره!چون فقیره نمیتونه خوشبختم کنه!

مامان به آرامی سرم را نوازش کرد و گفت:
 پدر و مادرا جز خوشبختی بچه هاشون چیزی نمیخوان.
اونا هیچ جوره به ما نمی خوردن.
سطح خانوادگی،فرهنگی!همین فردا میشه مشکل
دخترم؛عاقالنه تصمیم بگیر نه احساسی.توکلت به خدا
باشه.
حاال هم بیا لباس تو عوض کن؟
به آرامی باشه ای زمزمه کردم.
با بیرون رفتن مامان لباسم رو با لباس خواب عوض
کردم؛روی تخت دراز کشیدم و به عالم خواب رفتم.
همیشه بخشی از آدم جایی جا می ماند آدم میرود...
اما بخش مهمی از او جایی جا می ماند
در اتاق کودکی...
زیر درختانی...

یا در چشمان عابری...
آدم نمی داند چه چیزی را گم کرده است!
همیشه بخشی از او نیست....

#پارت چهارده
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
رفتار بهزاد بعد از خواستگاری سردتر شده بودو عصبانی
تر شده بود؛بهانه جویی های الکی و گاهی اوقات قهر
های بیخودی می کرد که گاهی یادم می رفت او یک پسر
 ۲۸سال است.

من گاهی اوقات دلم حتی به این قهر هایش نیز خوش
بود.
با تماس بهزاد از خواب پریدم وجواب تلفن را دادم:
جانسارابه قدری صدایش غمگین بود که نگران شدم:
بهزاد چیزی شده؟سارا اصال حالم خوب نیست!کجایی بهزاد نگرانم کردی؟نگران نشو من االن خونه ای یکی از دوستامم براتآدرس رو می فرستم،فقط بیا اینجا خواهش می کنم.

به قدری صدایش مظلوم بود که با اینکه تا به حال با
بهزاد اینچنین تنها نبودم اما قبول کردم که ای کاش قبول
نمی کردم.
با عجله لباس هایم را عوض کردم؛مانتو آبی با شلوار
کتان مشکی پوشیدم شال مشکی سرم کردم.
با عجله از مامان و سنا خداحافظی کردم؛ماشینم رو از
پارگینگ بیرون آوردم به آدرسی که بهزاد فرستاده بود
رفتم.
مقابل آپارتمانی توقف کردم ،سویچ ام رو برداشتم و از
ماشین پیاده شدم.
زنگ در رو فشار دادم؛ چند دقیقه بعد در رو باز کرد و
کنار ایستاد؛دستشو پشت کمرم گذاشت تا منو به داخل
خونه هدایت کنه.
وارد خونه شدیم؛ یک خونه مرتب وتمیز حدودا ۱۰۰
متری ،که یک دونه اتاق خواب داشت با آشپزخانه اپن
متوسط،نمی دونم چرا اما انتظار خونه بزرگتری داشتم
چون بهزاد اکثرا با آدم های ثروتمند دوست بود.معتقد بود
باید با افراد سطح باال معاشرت کنی تا شبیه آن ها شوی

به همین خاطر همیشه با افراد سطح باال معاشرت می
کرد.

#پارت پانزده
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

دیزاین خونه به رنگ سفید دلپذیر و خاص بود،مبل های
بنفش ساده ای که زیبایی خونه رو بیشتر جلوه می دادند.

نمی دونم چرا برای اولین بار از تنهایی با یک مرد
ترسیدم؛با استرس روی یکی از مبل های ساده بنفش
رنگ نشستم
با لبخند خاصی نگاهم کرد:
لباستو عوض نمی کنی؟با استرس و تپش قلبی که به خاطر حضورم توی این
خونه بود گفتم:
با همینا راحتم ...تو که االن حالت خوبه  ...پس چراپشت تلفن اونجوری بودی،نگران شدم.
با همون لبخند گفت:
شاید حرف زدنمون طول بکشه به نظرت بهتر نیستلباستو عوض کنی؟
با همون استرس گفتم:
نه راحتم.-باشه هر جور راحتی!

بعد نگاه خیره ای به لبام کرد وگفت:
تصمیم بابات عوض نشد؟گیج و مبهوت سری تکان دادم:
نه بابا آدم سخت گیریه امیدوارم قبول کنه ...لبخند حرص داری زد و گفت:
 آره قبول می کنه .کاری می کنم قبول کنه.با استرس گفتم:
منظورت چیه؟ حاضری به خاطر من از بابات بگذری؟از روی مبل بلند شدم وگفتم:

 من باید دیگه برم .قدم به قدم بهم نزدیک شد؛ پوزخندی زد:
تا من نخوام شما جایی نمیری.با ترس چند قدم به عقب رفتم که اونم هم زمان جلو اومد
عصبی دستشو مشت کرد و گفت:
 الل نشو حرف بزن سارا بگو که بخاطر من از پدرت میگذری.

#پارت شانزده
#بغض های خفته

#آزاده میرزایی
با جسارت به چشمانش زل زدم:
 من هیچ وقت بین تو وبابام کسی را انتخاب نمی کنم!انگار این جمله ام برایش سنگین تمام شد که با عصبانیت
گفت:
 بابات می دونه اینجایی!زنگ زدم بیاد اینجا!انگار از بلندی سقوط کردم باور نمی کردم بهزاد با من
این کار رو کرده باشه.بابا مرد مقیدی بود و تعصبات
خاصی روی من و سنا داشت.
این یک اتفاق وحشتناک شرم آور بود! هنوز توی بهت
این اتفاق وحشتناک بودم که پدرم تماس گرفت و شرم زده
جواب دادم؛
 بله بابا.با عصبانیت گفت:
سارا همین االن بر می گردی خونه.به اون پسره هم بگومن نمیام منتظر نمونه.

بعد صدای بوق آزاد در گوشم پیچید ،پدرم حتی خداحافظی
نکرد و این یعنی اینکه خیلی عصبانی بود ،بهزاد عمیق
نگاهم می کرد پوزخندی زدم و با کنایه گفتم:
 منتظر نمون بابام نمیاد؛تو به خاطر غرور از دسترفتت منو بازیچه خودت کردی برات متاسفم.
و در مقابل نگاهش از خونه بیرون رفتم؛ از خودم بی
نهایت شرم داشتم ،تمام طول راه راگریه کردم.
زودتر از پدرم به خونه رسیدم و از شرم خودم را داخل
اتاق حبس کردم.
از آن شب به بعد در انتخاب بهزاد دچار شک شدم انگار
بابا مرد بودنم را فهمیده بود که در مورد اون آبرو ریزی
اون روز ازم سوال نپرسید.

#پارت هفده
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
تماس های بهزاد را جواب نمی دادم و جواب پیامک های
پر احساسش پوزخند های تلخ ام بود.
چند باری تا در خونه هم آمد ولی بابا حتی اجازه حرف
زدن هم بهش نداد و از این بابت خوشحال بودم؛ معذرت
خواهی حضوری اش در دانشگاهم نتونست من رو متقاعد
کند چرا که جایی از قلبم عجیب نسبت به او بی اعتماد
بود...
اگر زنی را برای همیشه رها کنی
تا مدت ها بسیار غمگین است
اما اگر گاهی
فقط گاهی تنهایش بگذاری
هزار بار می میرد
در دنیای زن ها
اینکه باشی و نباشی

اینکه کم باشی
بزرگترین جنایت است....
زندگی به حالت عادی بازگشته بود،بهزاد کمتر تماس می
گرفت؛بحث هایم با بابا سر جایش بود با این تفاوت که به
خاطر بهزاد با بابا بحث نمی کردم؛ بحث های بابا در مورد
ورود خواستگار جدید و ازدواج من بود.
در خیابان قدم می زدم که تلفنم به صدا در آمد با دیدن اسم
سنا آیکون سبز را لمس کردم:
 چیه سنا؟سنا با گریه گفت:
سارا بابا رو آوردیم بیمارستان!حالش اصال خوب نیست! چی شده؟ وای سنا آدرس بیمارستان رو بهم بده؟کالفه و عصبی در خیابان قدم می زدم.

#پارت هجده
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
بعد از تحمل ترافیک سنگینی وقتی بیمارستان رسیدم با
شنیدن آنچه بر بابا گذشته بود نزدیک بود جان دهم.
بابا ناراحتی قلبی پیدا کرده بود و مامان او را به
بیمارستان رسانده بود.
سنا ظاهرش پریشان و آشفته بود.
به محض ورودم متوجه حالم شد و سریع خودش را به
من رساند:
 نترس هیچی نیست فقط دکتر گفته استرس و ناراحتینباید داشته باشه فکر کنم باز این پسره روان بابا رو بهم
ریخته!

دستم را به دیوار تکیه دادم و مضطرب نالیدم:
 من باعث شدم بابا به این حال و روز بیفته خودم وبهزاد نمی بخشم.
 آروم باش سارا! رنگت مثل گچ دیوار سفید شده! باباحالش خوبه تازه قبول نکرد بستری بشه من زیاد
شلوغش کردم.
مامان و بابا که از اتاق خارج شدند هر دویمان به
سمتشان سریع دویدیم.
بابا را بغل کردم و با عشق عطر پدرانه اش را به مشامم
کشیدم.
دستش را دور کمرم حلقه کرد و گونه ام را بوسید ،سنا با
حرص گفت:
پس من چی؟خوبه من کوچیکم!مامانم ریز ریز خندید؛من چشم غره ای به سنا رفتم.

بابا رنگ صورتش پریده بود،رنگ پریده اش جگرم را
سوزاند انگار متوجه نگرانی ام شد که دستم را گرفت:
 من خوبم دخترم!بوسه ای پشت دستش زدم و به آرامی گفتم:
 -هیچ وقت دلت رو نمی شکنم بابا.

#پارت نوزده
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

بابا یک قدم که برداشت نزدیک بود بیفتد.
که کتفش را میان زمین و آسمان گرفتم.
کمکش کردم روی نیم کت بنشیند.
مامان زیرلب ذکر می گفت.
سنا پرستار را صدا زد و گفت:
 خانم لطفا دکتر را صدا کنید؟بابا دستش را به عالمت منفی تکان داد و گفت:
خوبم نیازی نیست .با تجویز دکتر بابا باید چند ساعتی در بیمارستان می ماند!
مامان و سنا را به خانه فرستادم.
چشم هایش سنگین شده بود مانع بسته شدنشان می شد
به آرامی دستش را گرفتم:
 -چشم هاتو ببند بابا مثل همیشه پیشتم!

وقتی که چشم گشود هنوز باالی سرش به دیوار تکیه داده
بودم دلم لوس شدن برایش همانند کودکیم را می خواست؛
با صدای لوسی گفتم:
 بهتری بابا جونم!با سر جواب مثبت داد اما می دانستم حال خوبی ندارد.
با اصرار و اجبار آب میوه وکمپوت را به خوردش دادم.
آژانس گرفتم و خودم در عقب را برایش باز کردم و کمک
کردم سوار شود.
سرش را به صندلی تکیه دادم:
 تا برسیم استراحت کن بابا.با صدای محکمی گفت:
من خوبم عین مریض ها باهام رفتار نکن...با مهربانی گفتم:
من نگرانتم گفتم شاید بهزاد ناراحت کرده بابا...با عصبانیت گفت:

 تمومش کن! قبال بهت گفتم هیچوقت اسم این پسر روجلوم نیار.

#پارت بیست
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
رو به راننده گفت:
آقا یک موسیقی بذار.راننده سیستم صوتی ماشین را روشن کرد.

ملودی غمگین صدای خواننده گویای تمام دردهایم بود.
درد من درد عشقی بود که باید به فراموشی می
سپردم.بهزاد با رفتارهایش و کاری که کرده بود الیق هیچ
بخششی نبود؛گاهی بخشیدن آدم ها بزرگترین ظلم به اون
هاست و من دلم نمی خواست این ظلم در حق بهزاد انجام
بدم.
" می بوسمت از راه دور تا ذهن تو زیبا کنم
شو کابوس تو رویا کنم
تا فکرت از من پر ِ
می بوسمت از راه دور تا زنده شه آرامشم
با عشق و بوس و قلبمو دنبال قلبت می ِکشم
نزدیک من نیستی تا با حرف های نو شادت کنم
پیگیر حالت باشمو و با دست پر یادت کنم
دور ورم نیستی که از هر دری صحبت کنم
باید به این دیونگی از راه دور عادت کنم"
بغض چنگال های تیزش را درون گلویم فرو کرد.
دستم را جلوی دهانم گذاشتم و بی صدا گریه کردم.
انگار خواننده با نوایش قصد مرگم را داشت.

اشک هایم یکی پس از دیگری از روی گونه هایم رد می
شدند؛
انگار خاطرات می خواستند کمر به قتلم ببندند؛
" سارا اگر روزی بخوای بری من جلوت نمی گیرم اما
هیچ وقت نمی بخشمت"
با طنازی خندیدم وگفتم:
"آقاهه من همیشه بیخ ریشتم "
و بهزاد خنده مردانه سر می داد و می گفت:
"من که از خدامه خانومم"
با یاد آوری گذشته در میان گریه لبخندی زدم که گویای
غم انگیز تناقص جهان را به نمایش گذاشتم.
راننده از آیینه ماشین با دلسوزی نگاهم کرد.
بابا چشمانش را بسته بود.

#پارت بیست ویک
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
تا وقتی که برسیم هزار بار با نگرانی نگاهش کردم،انگار
عمیق خوابیده بود....
وقتی رسیدیم بابا آرام چشم هایش را باز کرد.
کرایه را حساب کردم.کمکش کردم پیاده شود.
جلوی در خانه که رسیدیم زنگ در خانه را فشردم.
با آرامی به پدرم کمک می کردم تا پله ها را باال بریم.

وارد که شدیم در را پشت سرش بستم مادرم سراسمیه آمد
و گفت:
 بیا ببریمش اتاق  .براش آماده اش کردم.سنا با عجله از اتاقش خارج شد.بابا را سریع در آغوش
گرفت.
با کمک مامان بابا را به اتاقش رساندیم.
کمکش کردم دراز بکشه! پتو رو روش مرتب کردم .
مادرم زیرلب آیت الکرسی می خواند .سنا به آرامی گریه
می کرد.
پبشانی اش را بوسیدم.
حالم خوب نبود.پدرم مریض بود،قهرمان زندگیم! چطور
می توانستم خالف خواسته اش رفتار کنم.با دیدن
وضعیتش انگار کسی قلبم را محکم چنگ زد و جای چنگ
هایش روی قلبم مانا شده بود.
تصمیم را گرفته بودم باید از بهزاد جدا می شدم.

با اولین تماس با ناباوری جواب داد:
 جانم ساراجانمش پر احساس بود؛ احساسات دخترانه ام را قلقک
داد ،به دلم چسبید
گوشه ای از قلبم حتی با کاری که کرد هنوزم برایش می
تپید.
 می خوام ببینمت؟ باشه عزیزم من که از خدامه. آدرس رو برات می فرستم.و اجازه خداحافظی بهش ندادم وسریع قطع کردم .

#پارت بیست و دو
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
تا به حال در پارک با بهزاد هم قدم نشده بودم باید
اعتراف می کردم تجربه ی بکری برایم بود.
روی یک نیمکت نشستیم؛ با چشمانش بازی بچه ها را
دنبال می کرد.
رو کرد به سمتم و گفت:
سارا من واقعا عذر می خوام بابت رفتار اون...اجازه ندادم جمله اش را تمام کند:

 مهم نیست.با انگشتانش گونه ام را نوازش کرد:
 مهمه! اگر نبود به خاطرش ناراحت نبودی.با صدای غمگینی گفتم:
دیگه مهم نیست ...دیگه هیچی مهم نیست بهزاد فقطگوش کن..
زمان زیادی گذشت....
فهمیدم همیشه اونی که میخوای نمیشه!...
فهمیدم هر کسی باهاته الزاما دوستت نیست!...
فهمیدم کسی که تو نگاه اول ازش بدت میاد یک روزی
میشه صمیمی ترین دوستت و بالعکس!...
فهمیدم که بی تفاوتی بزرگترین انتقام!...
تنفر یک نوع عشقه!...
دلخوری و ناراحتی از میزان اهمیته!...
غرور بزرگترین دشمنه!...

خدا بهترین دوسته!...
خانواده بزرگترین شانسه!...
سالمتی بزرگترین ثروته!...
آسایش بهترین نعمته!...
فهمیدم رفتن همیشه از رو نفرت نیست!...
هر کی زبونش گرمه دلش گرم نیست!...
هر کی اخالقش تنده جنسش سخت نیست!
هر کی می خنده بدون درد وغم نیست!
ظاهر دلیل بر باطن نیست...
فهمیدم کسی موظف به آروم کردنت نیست...
فهمیدم بحث کردن با خیلیا اشتباهه محضه...
فهمیدم خیلی موقع خواسته هات،حتی با گریه و التماس
انجام شدنی نیست...
فهمیدم گاهی تو اوج شلوغی تنها ترینی!
گاهی اوقات دلت تنگ اون آدم های دوست داشتنی سابق
میشه....
گاهی اوقات صمیمی ترین کَست میشه غریبه ترین آدم ....

#پارت بیست و سه
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
با چشم های پرسش گرانه نگاهم کرد:
 منظورت از این حرف ها چیه سارا؟با صدای بغض داری گفتم:
ما نمی تونیم دیگه ادامه بدیم!پوزخند تلخی زد و گفت:

 میخوای ترکم کنی؟با صدای آرومی گفتم:
 فقط میخوام خوشبخت بشی.با صدای دردمندی گفت:
 لعنتی من فقط با تو خوشبخت میشم.دستم را باال آورد و بوسید:
 سارا خودت رو ازم نگیر؛ من بدون تو نابود میشم.در مقابلم شانه هایش لرزید و مردانه گریه کرد.
با صدای بغض داری گفت:
 تو انتخاب من نبودی .تو سرنوشتم بودی توی اینزندگی بی اعتبار؛سارا من توی زندگیم دو تا رفیق صمیمی
بیشتر نداشتم؛اگر می خواستم حرف بزنم مادرم بود،اگر
می خواستم بشنوم کتاب بود.

اما تو برام فرق داشتی ...جایگاهت ویژه بود توی قلبم..
با پشت دست دستی به گونه های خیسم کشیدم و با بی
رحم ترین جمالت به جانش افتادم تا ریشه وابستگی اش
از بین بره،گاهی واژه بدتر از سالح ها ضربه می زدند.
 قلب آدم ها گاهی زبون نفهم میشه دلیل نمیشه هر چیخواست در اختیارش باشه،من نمی خواهم قلبم برای کسی
بلرزه که هیچ وقت در حد من نیست...
ناباورانه نگاهم می کرد انگار این حرف از زبان من
برایش سنگین بود.
چون سریع با نفرت نگاهم کرد و سری از تاسف برایم
تکان داد:
 یادته اولین روز که آشنا شدیم چی بهت گفتم؛گفتم اگرزمانی ازم بخوای ترکت کنم بی درنگ این کارو می کنم
اما هیچ وقت نمی بخشمت.

#پارت بیست و چهار
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
رفتنش را با بغض های خفته در گلویم تماشا کردم...
عجیب است که گاهی ،رفتن یک نفر را برای چند لحظه
تماشا می کنی!
بعد از آن یک عمر از تمام آمدن ها بیزار می شوی!
انگار بعضی ها آن قدر قدرت دارند که می توانند با یک
بار رفتنشان ،تمام دنیا را در چمدانی با خودشان ببرند...
خبر جدایی من و بهزاد خیلی زود پیچید؛بابا خوشحال شده
بود که تونسته بهزاد رو از زندگی من بیرون کنه و به
اصطالح روی دیگه زندگی رو به من بچشاند.

مامان و سنا هم بی تفاوت بودند.
مارال زمانی که موضوع رو شنید جیغ کشید،گریه کرد و
بد و بیراه گفت.
مدام یک جمله را تکرار می کرد"تو حق نداشتی با بهزاد
این کار رو کنی"
بهزاد بعد از آخرین دیدارمون دیگه یک بار هم تماس
نگرفت انگار از اول وجود نداشت..
حال و روحیه ام خوب نبود؛گاهی عمیقا توی فکر بودم
گاهی بی اشتها بودم ،گاهی در خلوت برای دلم مرثیه
سرایی می کردم.
اگر یک روز از من بپرسند
قوی ترین انسان های دنیا چه کسانی هستند
جواب می دهم؛زنانی که تنهایی را یاد گرفتند...

#پارت بیست و پنج
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

با درس و دانشگاه بیگانه شده بودم؛خودم را در اتاقم
حبس می کردم.
در اتاقم غرق در افکارم بودم؛انگار دنیایم در اتاقم خالصه
می شد بابا و مامان حرفی نمی زدند اما سنا مدام می
خواست مرا از تنهایی بیرون بیاره،اما نمی دونست تنهایی
با دل و روحم عجین شده بود؛تنهایی سایه روحه اگر ما
می تونستیم بدون روحمون زندگی کنیم شاید می تونستیم
هیچ وقت تنها نباشیم...

اتاقم برایم حکم زندانی را داشت که محکوم بودم به
ماندن؛تنها دلخوشیم این بود که حال بابا خوب بود.
اشک هام رو پاک کردم و از اتاقم بیرون رفتم:مامان
مشغول آماده کردن میزشام بود.
به لب هایم لبخند زورکی زدم؛تا مادرم متوجه ناراحتیم
نشه گفتم:
 سالم مامان خانم!مثل اینکه خیلی خوشحالی!مامان با لبخند من شاد شد و با شعف گفت:
 آره چرا نباشم حال بابات کامال خوب شده! واقعا؟پس چرا چیزی نگفتین؟ می خواستم مطمئن شم که از دکتر امینی پرسیدم گفتخیلی خوب شده.
خدا رو شکری در جوابش گفتم و از ته دل خداشکر کردم
که حال بابا بهتر شده.

#پارت بیست وشش
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
دیروز زنی را دیدم که مرده بود!
مثل ما نفس می کشید
اما مرده بود...
راستی یک زن چطور می میرد؟
یا لبخند به لب ندارد
یا آرایش نمی کند
یا دست کسی را نمی فشارد
یا منتظر آغوشی نیست

یا حرف عشق که می شود پوزخند میزند...
زنها اینگونه می میرند...
روزهای تنهایی ام روز به روز بیشتر می شد و روح ام
روز به روز بیمار تر!
مامان تنها کسی بود که شاهد گوشه گیری های من بود و
بیشترین غم را می خورد.گاهی با بغض خیره ام می شد
وگاهی تحمل نمی کرد و زیر گریه می زد.
انگار زمان ثابت شده بود؛ تا اینکه یک شب بابا از بیرون
برگشت و یه جعبه شیرینی و چند نایلون میوه؛خیلی
خوشحال بود؛سنا در اتاقش بود.
حوصله نداشتم به اتاقم رفتم.
مامان صدام زد و گفت :
 سارا دخترم بیا من و پدرت می خواهیم باهات صحبتکنیم؟
از اتاقم بیرون رفتم و سالم کردم و منتظر ماندم تا اگر
حرفی دارند بزنند و به اتاقم برم.
بابا گفت:

سارا دخترم امروز حاج رضا معتمد رو دیدم یکی ازآشناهای قدیمی پدرم،خیلی سال بود که آخرین باری که
دیده بودمش می گذشت.مرد مومن و درستی که همیشه
پدر خدابیامرزم تعریفش می کرد،الحق هم که الیق اند.
امروز عالوه بر دوستی و یادی از قدیم،در مورد امیرحافظ
پسرش باهام صحبت کرد.
تمام جسم و روحم از حرف های پدرم لرزید! یه ترس
بزرگی در وجود رخنه کرد:
چند باری تو رو دیدن دخترم!اونا تو رو ازم خواستگاریکردن؟
سکوت سنگینی لب هایم را بهم دوخته بود؛
بابا گفت:
 سارا دخترم خوبی؟ چرا چیزی نمیگی؟این یه جلسه خواستگاری حتی اگر راضی نباشی نمیذارم
بیان؟
به مامان نگاه کردم،غم در چشم هایش موج می زد.

#پارت بیست وهفت
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
به حرف های بابا گوش کردم اما طاقت نیاوردم و از سر
جام بلند شدم و به اتاقم پناه بردم؛مامن همیشگی درد
هایم.
بدون هیچ حرفی در اتاق را قفل کردم.
چطور می تونستم بدون هیچ عالقه ای با کس دیگه ای
ازدواج کنم؛چطور می تونستم جسم و روحم رو به کسی
دیگه جز بهزاد تقدیم کنم.خدایا من چه خواهم کشید اگر
زمانی بی عشق تن به این خواسته دهم.

دستم را روی سرم گذاشتم و روی زمین نشستم.
بغض های خفته در گلویم بیدار شدند و چنگال تیزشان را
در گلویم فرو کردند.داشتم خفه می شدم .انگار بغض
اندازه گردو راه گلویم را سد کرده بود.
ساعت ها با خودم فکر کردم من حتی نمی توانستم به
بهزاد فکر کنم شاید توانستم با این ازدواج از فکر بهزاد
بیرون بیایم .
تا اینکه از اتاقم بیرون رفتم؛ بابا و مامان باهم صحبت
می کردند تا چشمشون به من افتاد و حرف شون رو قطع
کردند.
گفتم:
 باشه من قبول می کنم هر چی شما بگید!با شنیدن این حرف بابا چشمانش برقی زد.خیلی خوشحال
شد.از خوشحالی داشت بال در می آورد.

اما چشمان مامان غمگین شد و با غم گفت:
 سارا اگر اومدن از پسرشون خوشت نیومد قبول نکن یااگر هنوز به بهزاد فکر می کنی این گناه بزرگی در حق
کسی که به زندگیت میاد.
حرفی نزدم و سکوت کردم.مامان راست می گفت"این
ناحقی بزرگی در حق اویی بود که در زندگیم می خواست
باشد"
سکوتم مهر تائیدی بود بر روی تمامی حقایق!
بابا گوشی اش رو برداشت و شماره آقای معتمد رو
گرفت :بعد از سالم و احوالپرسی شروع به حرف زدن
کردند ،اما انگار گوش هایم نمی شنیدن چیزی را؛ دوباره
به اتاقم رفتم؛مامان دنبالم اومد گفت:
 اگه هنوز ته دلت...به میان حرفش پریدم:
 نه مامان من مشکلی ندارم.چند لحظه با غم خیره ام شد بعد اتاق بیرون رفت.

#پارت بیست و هشت
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
با شنیدن حرف بابا که گفت:
 قراره فردا شب بیان!تمام وجودم لرزید؛ دیگر نه چیزی را می دیدم نه چیزی را
می شنیدم انگار هیپوتیزم شده بودم.
کاری از دستم برنمی اومد تا برای خودم انجام بدم مجبور
شدم خاطراتم را در گوشه ای از قلبم دفن کنم!
جلوی آیینه رفتم؛ احساس کردم دختر تو آیینه رو نمی
شناسم،صورتم بی روح شده بود.

شب بسیار سختی بود؛تا صبح بیدار بودم
دستم را بر روی قلبم گذاشتم و زمزمه کردم:
ای ظریف ترین درد
که بر سمت چپ سینه ام نشستی
اینچنین بی تفاوت نباش!
چیزی که اینجا می سوزد فانوس نیست
قلب من است!....
نزدیک عصر بود که مامان به اتاقم اومد
و گفت:
 سارا اگر ناراضی هستی تا زنگ بزنم نیان؟سارا تو تازهبیست و یک سالت شده هنوز وقت داری می تونی دوباره
عالقه مند بشی؟
می خواستم خیال مامان را راحت کنم پس گفتم:
 -بذار بیان مامان بعد تصمیم می گیریم.

ساعت  ۸شب شده بود؛سنا و بقیه آماده شده بودند،اما
من نه،مامان با دیدنم با حرص گفت:
 خودت اجازه دادی بیان چرا لباست رو عوض نمی کنیاین جوری میخوای بیای جلوی خانواده معتمد.
با اصرار مامان به اتاقم رفتم تا لباس هام رو عوض کنم.

#پارت بیست ونه
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

با بی میلی لباس هایم رو عوض کردم؛وقتی صدای زنگ
در را شنیدم نمی دانم چرا اما دلم برای مردی که عنوان
خواستگار را یدک می کشید سوخت.
روسری ساده ای را به سرم انداختم دستم به سمت رژلب
سرخ روی کنسول رفت اما سریع به خودم اومدم و
منصرف شدم و آرایش ساده و کمرنگ کردم تا بی روحی
صورتم را مخفی کنم.
آیینه غربت زن ها را خوب می فهمد تمام غربت آن ها را
پشت رژ قرمز و خط چشم نازک والک های رنگارنگ
پنهان می کنند بعد هر صبح نقاب بی تفاوتی می زنند به
روی دلی که آشوب است!
سریع از اتاقم بیرون آمدم و به آشپزخانه رفتم ومشغول
چای ریختن شدم؛استرس داشتم دستانم می لرزید؛اما
سریع به خودم اومدم.بابا ومامان مشغول صحبت با مهمان
ها بودند؛ سنا آرام نشسته بود فقط گوش می کرد.
پیش مهمان ها رفتم،بعد از سالم و احوالپرسی آرام
سرجایم نشستم؛با صدای پوران خانم که شادمان گفت:
-این عروس گل ما نمی خواد یه چای تعارف کنه؟

از فرط خجالت کم مانده بود آب شوم اما بیشتر از آن درد
بود که در روحم پیچید.انگار کسی با پتک فوالدی در سرم
کوبید و این روز منحوس خواستگاری را برایم یادآور
شد.مات ومبهوت مانده بودم.مامان با مهربانی به سمتم
آمد.سینی چای را به سمتم گرفت.با دست های لرزان
سینی را گرفتم.با اشاره مامان از باالی مجلس شروع به
تعارف چای کردم.به همه چای تعارف کردم.هر کسی برمی
داشت با لبخند زیرلب تشکر می کرد.به دردانه حاج رضا
که رسیدم جرائت سربلند کردن نداشتم.با کمی تعلل نامش
را به خاطر آوردم!امیرحافظ؟!
دست های مردانه اش را برای برداشتن شیرینی پیش
آورد.زیرلب تشکر کرد.با شرم فاصله گرفتم و سینی را
روی عسلی گذاشتم و دوباره سرجای اولم نشستم.
آرام نشسته بود چهره اش کامال مردانه بود.چشم وابروی
سیاهش بیشتر از اجزای دیگر چهره اش جلوه گری می
کرد.
جذابیت چهره مردانه اش غیر قابل انکار بود.
حاج رضا هم مردی مسن با چهره نورانی بود و همسرش
زنی همسن و سال مامان بود که چین و چروک های
گوشه چشمانش ذره ای از زیبایش کم نکرده بود.؛پوران

خانم با تحسین نگاهم می کرد و لبخند از روی لب هایش
پاک نمی شد.

#پارت سی
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

با سنگینی نگاهی سرم را باال آوردم نگاهم در دو چشم
سیاه گره خورد؛چشم هایمان در حال رقص در نگاه
یکدیگر بودند.چند ثانیه اتصال نگاه هایمان طول کشید،او
بود که سد این نگاه ها را شکست .از نگاه خیره ام
خجالت کشیدم ،سریع سرم را زیر انداختم.صحبت ها گل
انداخت و یخ ها تا حدودی باز شد.عطر گل ومیوه

وشیرینی فضای خانه را پر کرده بود.بابا و حاج رضا در
بحث های قدیم و کار غرق شده بودند.پوران خانم
همانطور که با مامان صحبت می کرد،چشم از صورتم بر
نمی داشت و با شور و شوق زیرلب می گفت:
-ماشاهللا!ماشاهللا!

بعد از یک ساعت که دور هم جمع شده بودیم حاج رضا
گفت:
 دخترم با اجازه آقا محمود یه گوشه بشینید و باهمصحبت کنید انشاءهللا به تفاهم برسید.
بابا گفت:
 اشکال نداره برید داخل آشپزخانه حرف هاتون رو باهمبزنید.

با بی میلی بلند شدم و امیرحافظ هم پشت سرم به
آشپزخانه آمد.
روی صندلی نشستیم،سکوت کرده بودم او بود که سکوت
بینمان را شکست:
 ما اینجا اومدیم حرف بزنیم؛فکر نمی کنم برای سکوتاینجا باشیم.
صدایش تُن خاصی داشت؛طوری که دوست داشتی
صدایش را در پستو های ذهنت ذخیره کنی.
تصمیم گرفتم واقعیت های زندگیم رو براش بگویم.
نفس عمیقی کشیدم وگفتم:
 آقا امیرحافظ از این حرف ها بگذریم،من اهل مقدمهچینی نیستم و سریع سر اهل مطلب میرم .من عاشق کس
دیگه ای هستم .شما با من خوشبخت نمی شید!
فقط گوش می کرد؛ گفتم:

 شما حاضرید با دختری که قلبش رو به کس دیگه ایتقدیم کرده زندگی کنید؟ آقا امیرحافظ بیا بریم به خانواده
هامون بگیم که ما با هم تفاهم نداریم!

#پارت سی و یک
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

احساس کردم با شنیدن این حرف بسیار ناراحت شد اما
محکم و با جدیت گفت:

 بله حاضرم با این دختر ازدواج کنم! شما حرف هاتونزدید حاال شما به حرف های من گوش کنید ،هر چقدر
وقت بخواید بهتون میدم قول میدم تا وقتی شما نخواید
هیچ اتفاقی بین ما نیفته.

مهر سکوت به لبانم دوخته شده احساس کردم نمی تونم
در مقابل لحن محکمش حرفی بزنم.انگار کسی دست روی
زبانم گذاشت تا واژه ای خارج نشود.
از آشپزخانه که بیرون آمدیم بابا از من پرسید؛
 سارا دخترم به تفاهم رسیدید؟جوابی نداشتم؛ سکوت کردم پوران خانم مادر امیرحافظ
بود که با شوق گفت:
 -مبارکه!

همه دست زدند؛ سنا برایم چشمکی زد،من و امیرحافظ
سکوت کردیم .گاهی سکوت از تمام فریادهای دنیا دردناک
تر است وقتی پر از حرف های ناگفته باشی!
باصدای پوران خانم از شهر خیاالت بیرون آمدم.
 من یه انگشتر حلقه به نیت پسرم از کربال تبرک کردماالن قسمت سارا شده عروسم دست چپت رو بیار باال.
سکوت کرده بودم؛ پوران خانم انگشتر را در دستم
کرد،همه دست زدند مادرم با چشمان غمگین نظاره گرم
بود.به زور مانع لرزش چانه ام شدم.او را نگاه کردم که
با غم به من خیره شده بود.در پستوی نگاهش درد موج
می زد.با خشم به نگاهش هجوم بردم.شرم کرد و سرش
را زیر انداخت.
اما این من بودم که آینده ام را باخته بودم.من بودم که
سرنوشت ام را قمار کرده بودم .مشوش بودم؛از انتخابم
مطمئن نبودم!خودم را از جمع جدا کردم.

آدم که "غمگین" می شود؛
خودش را از جمع جدا می کند
که مبادا آسیبی به خوشی های دیگران بزند....
مورد "فراموشی"قرار می گیرد
تنها و تنهاتر می شود
آنچنان در" تنهایی" خود غرق می شود
که دیگر با هیچ تلنگری بر نمی خیزد
و این آغاز "تلخ" یک پایان است....

#پارت سی و دو
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

بعد از نیم ساعت خانواده معتمد رفتند ولی حرف های
اهالی منزل تمامی نداشت!سنا از خوشحالی روی پا بند
نبود،با خوشحالی وسایل پذیرایی را به آشپزخانه
برد.مامان هم ساکت و مغموم نگاهم می کرد اما سخت
نبود فهمیدن اینکه موافق این وصلت است.بابا با چشمان
لباب از شوق تماشایم می کرد در آخر طاقت نیاورد و
گفت:
سارا این پسره همه چی تمومه!خانواده اش هم انسانهای اصیلین!خوشحال شدم که جواب معقوالنه ای دادی!
می خواستم آنقدر به حال زارم گریه کنم که سیالبی از
چشم هایم جاری شود و غم هایم را بشوید ولی محال بود
روح بیمار من التیامی نداشت.حتم داشتم گذشت زمان هم
دردی را برایم درمان نمی کرد.
دلم خواست در این روز سخت تنهای تنها باشم.هیچ
چیزی سخت تر از غرق شدن در خیاالت و اوهام تنهایی
نبود و احتیاج به تنهایی امانم را بریده بود.

به اتاقم رفتم و روی تخت نشستم؛ مامان پشت سرم داخل
اتاق شد.با ناراحتی خیره ام شد.تاب نیاورد و با غم و
ناراحتی گفت:
 سارا مادر اگه نپسندیدی!اگه دلت رضا نیست! می تونمزنگ بزنم بگم بیاید حلقه تون رو ببرید؟
دوست داشتم بگویم همین طور است!دلم رضا نیست!اما
نتوانستم دلم نیامد!...دلم نخواست که شور و شوق اهالی
خانه را از بین ببرم!
منی که از شب گذشته تا به امروز جانی در تنم نمانده
بود!منی که از تصور اینکه به لحظه ای برسم که قلبم با
دیگری و جسم با دیگری عذاب می کشیدم!
دلم نیامد که بیشتر غصه دار شود:
 نه مامان جان دیگه تمومش کنید!شب به خیر؟بغض سختی راه گلویم را بسته بود.

 شبت به خیر.چند دقیقه بعد صدای بسته شدن در اتاق به گوشم رسید.
بعد از رفتن مامان تازه به عمق ماجرا پی بردم .مدام با
خودم فکر می کردم من دارم با زندگیم چه جدالی انجام می
دهم؟من باید با کسی زندگی کنم که ذره ای عالقه از او در
وجودم رخنه نکرده؟ بعد از ازدواج با قلبی که برای مرد
دیگه با قلبی که برای مرد دیگری بنوازد چه کار کنم؟نه
خدایا من اهل خیانت نیست و نبوده ام!
خیانت فقط جسمی وجنسی نیست!خیانت روحی چه بسا
بدتر است.گاهی اوقات قلبی که جایگاه مرد دیگری جز
شریک زندگیت باشد جانکاه تر از هر دردی در جهان
است.با اینکه دستان بهزاد هرگز مرا لمس نکرده بود اما
قلبم و روحم و احساسات دخترانه ام را لمس کرده بود.

روی تخت دراز کشیدم وپلک هایم را بستم.برای اولین بار
دانستم حتی پشت پلک های بسته ام می شود گریست.

***
حس کسی را داشتم که می خواست غرق شود ولی غریق
نجاتی نداشت.

#پارت سی و سه
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

زمان آنچنان سریع سپری می شد که گویی قرار بود تمام
هست و نیستم را به باد دهد.نمی دانم من تنها دختری
بودم که زمان برایم سریع پیش می رفت.یا نه تمام
دختران سرزمینم موقع ازدواج زمان برایشان دستکاری

می شد وعقربه های ساعت جای ثانیه ها را می
گرفتند.حتم داشتم آنقدر غم در صندوقچه دلم دفن شده بود
که گذر زمان و ثانیه هایم را از دست داده بودم.هرچه
زمان بیشتری می گذشت قلبم کندتر می تپید و حافظه ام
مشوش تر می شد.
ترتیب اولین قرار مالقات با خرید های ازدواج همزمان
شد.خرید های که خالق اش تنها من و او بودیم.خریدها را
از پاساژ های معروف تهران و مغازه لوکس انجام می داد
و من بی تفاوت رفتار می کردم پشیزی برایم نه او نه
خریدهایش اهمیت نداشت.
برایم در خرید لباس هم سنگ تمام گذاشت؛برای خرید
لباس هر قدر من بی تفاوت تر می شدم او وسواسی تر
عمل کرد.مدام سلیقه ام را می پرسید و من در سکوت
نظاره گر می شدم .با اینکه غرورش با این سکوت لگد
مال می شد ولی صبورانه رفتار می کرد.
حتم داشتم زمان را دور تند گذاشتند که من هم از قافله
اش عقب مانده بودم.هر روز که می گذشت حال دلم بدتر

می شد ولی به رویم خود نمی اوردم.جنس زن از ازل تا
ابد محکوم است،محکوم به حبس تمام ناگفته ها در دلش!
کارها به سرعت و خیلی سریع پیش می رفت.در یک چشم
بهم زدن نوبت آزمایش گرفته شد.
بی میالنه مشغول حاضر شدن بودم.مامان وسنا مشتاقانه
تماشایم می کردند و نظر می دادند.
مامان از مانتوی انتخابی ام راضی نبود:
سارا این چه مانتوی پوشیدی؟بهتر از این نبود مادر؟سنا دنبال حرف مامان را گرفت:
مامان راست میگه!مانتو های دیگه ات رو بپوش!کالفه شده بودم.به هیچ وجه قصد تعویض مانتویم را
نداشتم.روسری ام را از روی تخت برداشتم و سرم کردم.

مامان همین که دانست قصد تعویض مانتو را ندارم
خواست لب به اعتراض وا کند که صدای زنگ تلفن بلند
شد.
مامان سریع گوشی را برداشت.
خودش بود!
صدایش را می شنیدم.مامان تعارف کرد که داخل بیاید
مودبانه عدرخواهی کرد و گفت:
من پایین جلوی در منتظرم،اگه زحمتی نیست با اجازهشما سارا خانم تشریف بیارن.
مامان با مهربانی خداحافظی کرد .تلفن را که قطع کرد با
عجله به سمتم آمد و گفت:
پسره دم در منتظره خوب نیست زیاد منتطرش بذاری!آخرین نگاهم را حواله آیینه کردم و چهره ام را از نظر
گذراندم.خوشبختانه به دلیل گریه و بی خوابی های مکرر
چشم هایم قرمز و پف آلود نشده بودند.

احساس کردم بغضی بدخیم در گلویم در حال ریشه زدن
بود.نگاهی به ساعت انداختم وقت تنگ بود! این جا
ایستکاه آخر زندگیم بود!
در تمام عضالت تنم احساس کرختی و بی حسی می
کردم.طوری که توانایی سلب حرکت را از ماهیچه هایم
گرفته بود.

#پارت سی و چهار
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
هرقدم که به ماشین اش نزدیک می شدم حس می کردم به
قتلگاه ام نزدیک شده ام.

چند قدم مانده بود که به ماشین برسم که آرام از ماشین
پیدا شد.مودبانه سالم و احوالپرسی کرد.به سختی سالم
کردم.
در ماشین را برایم باز کرد و وقتی که خیالش از نشستنم
راحت شد.پشت فرمان نشست و شروع به رانندگی کرد.
در سکوت از پشت شیشه به عابرها خیره بودم.زن جوانی
دست پسر کوچکش را گرفته بود،به تندی خواست از
خیابان رد شوند که لنگه کفش پسربچه از پایش لیز خورد
و جا ماند.
خنده ام گرفت.او که در سکوت رانندگی می کرد خیره ام
شد.زیرچشمی نگاهش کردم.برق خنده در چشمانش
نشسته بود.حتم داشتم آن صحنه را از دست نداده بود.
سرچهار راه چراغ قرمز شد و توقف کردیم.دختربچه ای
دور گردی با چهره معصوم و کودکانه بر شیشه ماشین
کوبید.دسته گل های رز سرخ را در آغوش گرفته
بود.امیرحافظ شیشه را پایین داد.
دختربچه ملتسمانه گفت:
-ترو خدا آقا یه شاخه گل ازم بخر!!

او بود که اسکناس از جیبش در آورد و در مقابل شاخه
گل سرخی که از بقیه گل ها بیشتر خودنمایی می کرد داد.
دختربچه کودکانه گفت:
آخه اینهمه پول خیلی زیاده،خورد ندارم بقیش رو بدم.امیرحافظ لپش را کشید و با مهربانی گفت:
بقیه اش مال خودت!اما یه شرط داره؟انگار تمام دنیا را صاحب شده بود که با شادی و
خوشحالی گفت:
چه شرطی؟امیرحافظ اشاره ای به لپش کرد و گفت:
-با یه بوس فکر کنم جبران شه!

سریع لپ امیرحافظ را بوسید و با لحن کودکانه اش دعا
کرد:
ایشاال هر چی از خدا میخوای بهت بده!ایشاال با خانم خوشگله کنارت خوشبخت بشی!
قلبم به درد آمد.بغض بر گلویم چنبره زد.عرق سردی از
کمرم سرازیر شد.امیرحافظ با لبخند چند بوسه از لپ های
دختربچه برداشت.دیگر هیچ چیز نفهمیدم.نفهمیدم چطور
دختربچه خداحافظی کرد.امیرحافظ شاخه رز سرخ را به
سمتم گرفت:
ناقابله!پوزخندی تلخی زدم:
ممنون من رز سرخ دوست ندارم!لبخند تلخی زد و چیزی نگفت .شاخه رز را صندلی عقب
گذاشت.

دست هایش دور فرمان مشت شد و به راه افتاد.از پکری
چهره اش سخت نبود فهمیدن اینکه ناراحت شده است.

#پارت سی و پنج
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

کم کم به آزمایشگاه نزدیک می شدیم نشانه های شلوغی
و ازدحام در آزمایشگاه مشهود شد.
بوی بتادین مژک های بینی ام را آزرد و حالم را دگرگون
کرد.
برخالف زوج هایی که در حال صحبت بودند و به یکدیگر
نگاه می کردند و لبخند رد و بدل می کردند.من و

امیرحافظ در گوشه ترین نقطه سالن با فاصله ایستاده
بودیم.نگاه های غریبانه امیرحافظ رویم سنگینی می کرد
اما او بود این گونه می خواست.من واقعیت های قلبم را
به گوشش رسانده بودم.
با صدا زدن نام هایمان با راهنمایی پرستار وارد اتاق
برای آزمایش خون شدیم.لرزشش دست هایم زیاد شده
بود.انگار دستی محکم قلبم را فشار می داد.روی صندلی
نشستم.پرستار سرنگ را آماده کرد و مشغول کشیدن خون
از رگ هایم شد.
امیرحافظ باالی سرم ایستاد.یک پیراهن سرمه ای مردانه
به همراه یک جین سرمه ای تیره به تن داشت.
ساده و خوش پوش بود!اما ذره ای برای قلبم اهمیت
نداشت.به یک بی تفاوتی مفرط نسبت به او رسیده بودم.
خدا میداند لحظه ی خون گرفتن با لحظه جان گرفتنم
برابری می کرد.من در آن لحظه می اندیشیدم که ای کاش
قبل از ازدواج آزمایشی به نام قلب بود،چرا که از لحاظ
خونی نه از لحاظ قلبی زوجین باید هم خوانی داشته
باشند.

کالس مشاوره پر بود از زوج های که با ذوق وعالقه
یکدیگر را تماشا می کردند و لبخند تحویل یکدیگر می
دادند.من نیز با حسرت خیره آنها می شدم.کارشناس
شروع به صحبت کرد ولی گویی در این دنیا
نبودم.امیرحافظ کنارم نشسته بود ،عمیق و متفکرانه به
صحبت های مشاور گوش می کرد.اشکی روی گونه ام
چکید.
دست های سرد ویخ زده ام دست های مردانه اش را
فشرد.متعجبانه نگاهم کرد.با دردمندی بنالیدم:
هنوز دیر نشده تو میتونی زیر همه چی بزنی؟!با من هیچوقت خوشبخت نمی شی؟

#پارت سی وشش
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
راستی چرا چشمانش به یکباره به غم نشست.نم اشک در
چشم هایش دلم را سوزاند ولی چیزی نگفتم.امیرحافظ بی
تقصیر ترین فرد زندگیم بود و مهم ترین نقش سنایور
زندگیم را برعهده داشت.
به آرامی دستم را نوازش کرد و گفت:
سارا عزیزم خواهش می کنم قبول کن قول میدم تا تونخوای هیچ اتفاقی بینمون نمی افته و این فرصت رو به
خودم و خودت بده؛بعد اگر ناراضی بودی میتونی طالق
بگیری؟؟؟
دلم در سینه ام فریاد زد"د لعنتی قبول نکن با این کار
قلبت را چه می کنی؟؟!!
ولی عقلم پاسخ داد:قبول کن!!

چه جدال نابرابری بین عقل ودلم به وجود آمد و من بی
رحمانه با عقلم همراه شدم.
موقع بازگشت هر کدام در دنیای خود غرق بودیم.هنوز
دستم دستگیره ماشین را لمس نکرده بود.صدایم زد:
سارا؟دستش را جلو آورد و روی گونه ام گذاشت.با همان دست
وسرانگشت اشک های گونه ام را پاک کرد.
دستم را گرفت و چندین بار متوالی بوسید.گرمای لب
هایش روی دستم وجودم را آتش زد.لبخند تلخی زد و
گفت:
ممنون سارا که این فرصت رو به من دادی!اشک گرم و سوزانده از دریاچه چشم هایم چکید.با
بدبختی بغضم را قورت دادم و گفتم:
-امیدوارم بتونی به قولت عمل کنی؟!

****
با نوازش دستی روی موهایم پلک هایم را گشودم.به
صاحب دست ها نگاه کردم.با دیدن مارال از خوشحالی
جیغ کوتاهی کشیدم.هر دو یکدیگر را بی مهابا در آغوش
می کشیدیم.

ّ
#پارت سی و هفت
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

مارال تنها کسی بود که بی نهایت برای دل رنج کشیده
بهزاد محزون شد.او هیچ وقت مثل سایرین این طور فکر
نکرد که بهزاد الیق عشق نیست.چه خوب بود او را
داشتم!از آغوش مارال به سختی دل کَندم.به یکباره کاسه
چشم هایم پر شد و سروکله اشک های مزاحم پیدا شد.
تاب نیاوردم و زیر گریه زدم.مظلومانه گفتم:
مارال اشتباه کردم.اشتباه تو بگو جبران اشتباه ام چیه؟بهخدا فراغ راه و چاه هیچ عشقی نیست.بگو چی کار کنم؟
بهش زمان بده سارا،زمان ماهیت ادم های اطرافت روبرات روشن می کنه!مگه نمیگی پسره آدم خوبیه!ببین
سارا تو و بهزاد هیچ وقت ما نمی شید.بهتره فراموشش
کنی؟
فراموشش کنم!مگه به همین راحتیه!خاطره هایی که باهم ساختیم هم فراموش میشه؟
اخم کرد و با عصبانیت گفت:

پس میخوای چی کار کنی سارا؟تو تا داری متاهل میشیمیفهمی یعنی چی؟!
یعنی تعهد دار شدن!یعنی تمام روح و جسمت مال یه
نفره!
نالیدم و گفتم:
آره مارال نباید به بهزاد فکر کنم!اما دل زبان نفهم روچیکار کنم؟ولی میشه؟من باید این فرصت رو به خودم و
امیرحافط بدم،من قبول کردم نمی تونم زیر همه چی بزنم!!
اشک های روی صورتم را با دست هایش پاک کرد و در
همان حال صورتم را بوسه باران می کرد گفت:
پسبار به زمان سارا،شاید امیرحافظ تکیه گاه محکمیباشه که هر لحظه از زندگیت خدا رو بخاطرش شکر
کنی؟!گاهی اوقات خدا تقدیر بنده هاش رو جوری می چینه
که برای بنده هاش جز خوشبختی حاصلی نداره.

حرف های مارال مثل همیشه مرهمی بر دلم بود.آرام کنار
هم دراز کشیدیم ،آرام چانه ام شروع به لرزیدن کرد و
اشک هایم شروع به باریدن در آسمان صورتم.
برگشت و به سمتم غلتی زد،اشک هایم را دید و کالفه
گفت:
باز دوباره چی شد؟مگه آروم نشده بودی؟بابا دختر تواین همه اشک رو از کجا میاری؟؟؟

#پارت سی و هشت
#بغض های خفته

#آزاده میرزایی

همه چیز آن قدر سریع پیش رفت که احساس می کردم
قسمت بد زندگیم را دور تند می چرخد.
امشب شب عروسی ام بود".عروسی"واژه غریبی که با
تک تک سلول های تنم احساسش می کردم.
سنا همراهم به آرایشگاه آمده بود؛لباس گیپور زیبای
طالیی رنگ که با رنگ چشم هایش زیبایی اش را بیشتر
به رخ می کشید پوشیده بود.مارال به بهانه رامین
نتوانست این لحظات جانکاه و درد آور را همراهم باشد.
زیر دست آرایشگر نشسته بودم آنقدر حجم بغض و گریه
هایم فراوان بود که آرایشگر را از گذاشتن لنز و مژه
پشیمان کردم.
آرایشگر آرایش ساده ای را بر روی پوستم نشاند و
موهای بلند مشکی ام را به طرز زیبایی شنیون کرد.لباس
عروس انتخابی امیرحافظ به قدری زیبا بود که آرایشگر با
لبخند گفت:

معلومه خیلی دوستت داره!البته حقم داره دختر به اینخوشگلی ماشاهللا من که که دخترم دلم برات می لرزه اون
که جای خود داره!
پوزخندی تلخی زدم.هیچکس خبر نداشت در قلب من چه
می گذشت؟!

لباس عروسم را اولین بار بود با دقت نگاه می
کردم؛سلیقه امیرحافظ بود.سلیقه اش معرکه بود.
لباس زیبای پفی بود که بسیار به تنم زیبا بود و قسمت
های برهنه باالتنه یقه گرد و زیبایی داشت و سنگ دوزی
شده بود؛لباس در عین زیبایی پوشیده بود.
بعد از ساعت ها که برایم به کندی گذشت.به دستور
آرایشگر از اتاق خارج شدم.
وقتی روبه روی آیینه قرار گرفتم برای لحظاتی همه چیز
را فراموش کردم و محو عروس زیبای آیینه شدم ولی
چشم های سیاهم را غباری از غم گرفته بود و هیچ
آرایش و آرایشگری نمی توانست غم چشمانم را پنهان
کند.

#پارت سی ونه
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
سنا که خودش هم بسیار زیبا شده بود و با ذوق خاصی
مرا تماشا می کرد با ذوق و شوق خاصی گفت:
وای سارا خیلی خوشگل شدی!
لبخندی تلخ به رویش پاشیدم و سکوت کردم.سنا که
تجربه ای نداشت،تمام اوقاتش را با شیطنت و عوض
کردن دوست پسرهایش می گذراند.تا به حال حتی یک
رابطه جدی هم با کسی نداشت.

وقتی زنگ در زده شد و دستیار آرایشگر با لبخند گفت:
آقای داماد تشریف آوردن!انگار کسی قلبم را در سینه ام فشرد و جای پنجه هایش
روی قلبم نمایان بود.
آرایشگر شنل را با احتیاط روی موهایم انداخت و
صمیمانه برایم آرزوی خوشبختی کرد.نمی دانست احساس
خوشبختی درون قلب مرده ی من به جوانه نمی زند.
سنا وسایل را برداشت و سریع خداحافظی کرد و جلوتر از
من راه افتاد.کاله شنل را کامال روی موهایم انداختم.با
کفش های پاشنه بلند راه رفتن برایم سخت بود.
مثل مجرمی که حکم اعدامش آمده و کت بسته باید به
سوی چوبه دار می رفت با قدم های سست ولرزان قدم
برمی داشتم.
او آنقدر زیبا شده بود که محال بود تا آخر عمرم آن همه
زیبایی را فراموش کنم.با آن کت وشلوار مشکی و پاپیون
سفید جذاب ترین مرد روی زمین شده بود ولی ذره ای
این زیبایی ها برای دل بیچاره ام مهم نبود .نوع اصالح

چهره وآرایش موهایش به طرز شگفت انگیزی خیره
کننده و زیبا بود.
فیلمبردار هم همراهش بود.فیلمبردار از او خواست مرا
ببوسد.نفس هایم یک درمیان باال آمد.تپش های قلبم دور
تند رفت.اما او بود که به فیلمبردار گفت:
زیاد وقت نداریم بذار برای بعد شما پشت سرمونبیاید.فیلمبردار که نتیجه دلخواه را به دست نیاورده
بود.چهره اش آویزان شد.باقدم های بلند و بدون هیچ
حرفی به سمت ماشینش قدم برداشت.قرار بود عقد
وعروسی در خانه امیرحافظ،جایی که بذر زندگی
مشترکمان را پاشیده شود برگذار شود.

#پارت چهلم

#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
دسته گل زیبایی که مخلوطی از شاخه های گل های
مختلف بود وبه زیبا ترین شکل مختلف تزئین شده بود را
به سمتم گرفت.با دست های لرزان و یخ زده که کم از
کوره یخ نداشت دسته گل را گرفتم.دستش دور مچ دستم
نشست.زمزمه اش در گوشم پیچید:
دستت رو دور بازوم حلقه کن!به جای زبانم سری به معنای نه تکان دادم.انتظار داشتم
شماتتم کند اما هیچ حرفی نزد.یعنی من تنها عروسی بودم
که انگشتانم را قفل انگشتان داماد نکردم!بی شک نبودم.
یکی از دست هایش را پشت کمرم گذاشت و با فاصله
اندک میانمان به سمت ماشین اش قدم برداشتیم.
پرادوی مشکی اش را به طرز زیبایی با شاخه های گل
تزئین کرده بود.و دسته گل زیبایی به کاپوت ماشین
چسبانده بود.بوی عطر تلخ اش در فصای ماشین پخش

شده بود در مشامم پیچید و با خود اندیشیدم بعد از این
کامم هم تلخ می شود.
سنا وسایل را در صندوق عقب گذاشت و سوار شد،
امیرحافظ به محض نشستن سنا ماشین رو به حرکت در
آورد.فیلمبردار هم دنبال ما اومدند.
تمام طول راه سنا شیطنت می کرد و مدام سر به سر من
و امیرحافظ می گذاشت.
دیگر نتوانست خوددار باشد و با شیطنت آمیخته به
شوخی گفت:
 وای امیرحافظ تا آخرشب چطور میتونی تحمل کنی؟اشرم زده سرم را پایین انداختم و گونه هایم به آنی رنگ
گرفت.انگار تمام خون های بدنم یک جا به گونه هایم
فرستاده شد.زیرچشمی او را پاییدم.سرخ شد و گونه لبش
را با دندان گاز گرفت.
از دست سنا کفری شده بودم.اعتراض های من هم فایده
نداشت.توقع اینهمه گستاخی و بی پروایی را از او نداشتم.

#پارت چهل ویک
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

با رسیدنمان جلوی در مورد استقبال قرار گرفتیم؛حیاط را
چراغانی کرده بودند.مهمان های زیادی با دعوت قبلی
آنجا بودند.فیلمبردار جلوتر از همه مسئول ثبت لحظات
مثال زیبایمان بود.هیچکس نمی دانست امروز عروس این
مجلس قلبش را از سینه اش شکافته بود و سرخاک قلبش
نشسته و زار می زد.خاک می پاشید و دستش بین خاک
چنگ می شد و زار می زد.کاش می شد چند مشت از آن
خاک را بر شانه ام می ریختم تا بلکه این قلب مرده و
عشق سوزان التیام پیدا کند.مرگ هم با همه عظمت و
وحشتش فراموش می شود چه برسد به عشق در

روزگارانی که عشق را نمی شناسد.هیچکس نمی داند
گاهی برای خوشبختی فقط یک سقف و پنجره و سفره ای
که چندقرص نان داخلش باشد کافیست وقلب هایی که
عاشقانه بتپد.

و من در این روزگار همسفر مردی شدم که دانسته هایم
فقط به نام ونشان او ختم می شد.چه اندک درباره ی او
می دانستم.و چه بی تجربه بودم برای صرف کردن فعل
ازدواج!و چه خام بودم برای واژه"همسر"!
وقتی داخل خانه شدیم،همه جا را چراغانی کرده
بودند.خانه بزرگی ودلبازی بود که به راحتی تمام مهمان
هارا پذیرا بود.
بوی تند اسپند،شادی وهلهله وپایکوبی تمام خانه را گرفته
بود.
لحظه لحظه هایی که عاقد خطبه می خواند من با بغض
های فروخورده ام برای زندگیم اَشهد می خواندم.مسولیت
ساییدن قند روی پارچه سفیدی که بر سرمان گرفته شده
بود برعهده سنا بود.

بله را با چشمان بارانی نجوا کردم.حلقه هایمان را نرم در
انگشت یکدیگر جای دادیم تنها تفاوتش این بود،که او
چندبار متوالی بر انگشتانم بوسه زد.لب هایش ملتهب
وسوزاننده بود.هنوز پوست انگشتانم از گرمای لب هایش
می سوخت.سنا شنل موهایم را با احتیاط کنار زد.صدای
دست و کَف زدن ها بار دیگر بلند شد و ِکل کشیدند.او بود
که لحظه ای خیره نگاهم کرد بعد سرش را پایین انداخت.
من هم چشمانم را سریع بستم تا حسرت هایم را پشت
پلک های بسته ام دفن کنم.

#پارت چهل ودو
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

می دانم امشب گریه خواهم کرد.خیلی زیاد!برای تمام رنج
وعذاب هایی که قلبم خواهد کشید.برای آتشی که امروز در
سینه ام شعله ور شد.شبیه محکومی بودم که با پرونده
سنگینش متهم شده بود به حبس ابد زندگیش!چشم به
قاضی زندگیش دوخته بود و در دل دعا می کرد که حکم
اعدام را برایش در نظر بگیرند.اما او متهم شده بود به
ابدی ترین و سخت ترین مجازات"حبس ابد زندگیش"که
مرگ بسیار شیرین تر و با عظمت تر بود.

هیچ زجری برایم دردناک تر از این نبود که مردی که
کنارم نشسته بود هیچ سنخیتی با قلبم نداشت و من امشب
همسر و حالل او شدم و باید بهزاد را از سرزمین دلم
تبعید می کردم و او برایم حرام می شد تا ابد!
نگاهم دورتا دور سالن چرخید.عده ای در سالن مشغول
رقصیدن بودند وسنا هم عضوی از آنها بود.تا موقع شام
همین بساط برپا بود.
مامان وپوران مشغول خوش آمد گویی به مهمان ها
بودند.بابا وحاج رضا هم گوشه انتهایی سالن نشسته
بودند و مشغول صحبت بودند.

گوشه ای از سالن را که به طرز زیبایی آراسته شده بود
را برای شام درنظر گرفته بودند.
در گوشه کنار هم میزهای بزرگی گذاشته بودند که رویش
پر بود از شیرینی ونوشیدنی ها!
با بغض سرد وسخت به مهمان ها خیره شده بودم.شاید
اگر من هم عروس اجباری این مجلس نبودم این مراسم
برایم لذت بخش و تماشایی بود.
اشک چشمانم لحظه به لحظه بیشتر می شد آنقدر که می
ترسیدم روی گونه هایم سرازیر شوند.به او خیره شدم که
با غم تماشایم می کرد.دست مردانه اش دست سرد ویخ
زده ام را به آغوش کشید و فشرد و با تکان سر و چشم
هایش زیرلب آرام زمزمه کرد:
چرا دست اینقدر سرده؟!آروم باش!قطره اشکی از گوشه چشمم چکید و روی لباس عروسی
که برایم حکم کفن را داشت جان سپرد.

پایان مراسم مامان بغلم می کند و با ولع می
بوسد؛صورتش خیس از اشک است.به سختی از آغوشش
جدا می شوم.
سنا بغلم می کند و زیر گوشم زمزمه می کند:
خوشبخت بشی آبجی!دلم برات خیلی تنگ میشه!"دلتنگی"واژه غریبی است که هر دختری برای رفتن به
خانه بخت تجربه می کند یا من هنوز برای این واژه هم
خام وبی تجربه بودم!
پدرم در آغوشم می کشد؛مردانه گریه می کند و پیشانی ام
را می بوسد،عطر پدرانه اش را با ولع بو می کشم.این
عطر خاص وناب را هیچ جای جهان نمی توان یافت.
پوران خانم وحاج رضا هم او را در آغوش می
کشند؛پوران خانم قربان صدقه اش میرود و آرزوی
خوشبختی می کنند.
مرا هم در آغوش می کشند؛صورتشان خیس از اشک
است.مرا هم از دعا و ذکرهایشان بی نصیب نمی ذارند.

پدرانه مردانه او را در آغوش می کشد و با
جمله"خوشبختش کن"بر شانه اش کوبید،او هم آرام و
محکم در جوابش می گوید:
به مردانگی ام قسم نمیذارم آب تو دلش تکون بخوره!خدایا برای خوشبختی ام این مرد چه سخت قسم خورد اما
نفس راحتی که پدرم بیرون می دهد یعنی خیالش با جمله
او راحت شد.

#پارت چهل وسه
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

از شدت گریه نفس هایم به سختی باال می آمد.با
خداحافظی از پدر ومادرم کاسه چشمانم دوباره پر
شد.امیرحافظ نگاهم می کند؛غم بزرگی در چهره اش
خودنمایی می کند.سریع نگاهم را میدزدم وسر پایین می
اندازم،دستش را جلو می آورد دست های سردم را به
دستان قوی ومردانه اش می سپارم.پوران خانم وحاج
رضا با شب بخیری ما را ترک می کنند.بار دیگر گریه
امانم را می برد به آغوشش پناه می برم.سر در سینه اش
می گذارم و تمام اشک ها وهق هق هایم را به پیراهن
سفیدش هدیه میدهم.با مکث دست هایش دور کمرم حلقه
می شود و بغلم می کند.
به خود می آیم!فاصله می گیرم شرم زده سرم را پایین می
اندازم.زیرچشمی نگاهش می کنم.ساکت وصامت ایستاده
بود.وای خدا قسمت بزرگی از پیراهن اش خیس
است!همان جایی که چنددقیقه پیش اشک هایم را دفن
کردم.چانه ام دوباره لرزید و بریده بریده گفتم:
پیراهن..ت خیس....شدهلبخند مهربانی روی صورتش سایه انداخت.

فدای سرت!سکوت کردم؛برای یک لحظه نفس در سینه هایم حبس
شد.لب هایم را با شرم گزیدم.دست هایم را بار دیگر طلب
کرد.دستم را به دستش سپردم که سردی بی حدی در میان
انگشتانش خانه کرده بود.

با صدای بسته شدن در تپش های قلبم که به سان ناقوسی
زنگ دار وجودم را به لرزه در آورده بود می شنیدم.
بی تفاوت سمت پنجره ها رفت وهمه را گشود و پرده ها
را کشید.ورود هوای تازه به اتاق قدری التهاب بدنم را کم
کرد و ریه هایم پر شد از اکسیژن تازه.
تازه چشمم به اتاقش افتاد؛اتاق بزرگ و دلباز با دیزاین
فوق العاده و سرویس بهداشتی وحمام مجزا ،وتخت
بزرگ دونفره ای به رنگ خاکستری که وسط اتاق قرار
داشت.

#پارت چهل وچهار
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

امیرحافظ با کالفگی دستی درون موهایش کشید وگفت:
۱ساعت دیگه میرم اتاقم بعد از خوابیدن حاجی ومامان.شانه ای باال انداختم:

مشکلی نیست دلم نمی خواد بقیه شک کنن اتاق بزرگههرکسی میتونه یه گوشه بخوابه.
هیچ نگفت.لبه تخت نشستم و با دامن لباس عروسم
مشغول بازی شدم.
یک ساعتی گذشت که از جایش آرام بلند شد .بدون آنکه
نگاهم کند به سمت کمد رفت ولباس هایش را با یک ست
سرمه ای عوض کرد.
متکایی از کنارم برداشت ودر دورترین نقطه اتاق گذاشت
ودراز کشید.
صدای خش دارش در گوشم پیچید:
پاشو لباس عروست رو عوض کن!لباس راحتی هات توکمده!چراغم خاموش کن بخواب.
از جایم بلند شدم وسراغ کمد لباس ها رفتم؛بلوز وشلوار
ساده ی صورتی رنگم را از میان انبوه لباس ها بیرون
آوردم و بی صدا و به سختی تعویض کردم.گیره موهایم را
به آرامی از موهایم جدا کردم.موهای بلندم روی شانه ام
سرخورد.با دستمال هم به جان آرایش های صورتم افتادم
ُ
طوری که پوست صورتم قرمز شد.

چراغ را خاموش کردم و روی تخت دراز کشیدم.

امشب اولین شبی بود که در خانه همسر سر می
کردم"همسر" چه واژه ی غریبی برایمان دونفر که هیچ
تشابه بین آنها جز صفحه دوم شناسنامه نبود.
چشم هایم دور تا دور اتاق چرخید.نگاهم روی هیبت
درشت اش که بر دیوار سایه انداخته بود نشست.
تمام شب در خیاالت و گذشته ام غرق شدم.احساس تنهایی
تمام وجودم را گرفته بود.صدای ریز جیرجیرک های
باغچه را می شنیدم و ترس را در دلم بیدار می کرد.پاسی
از شب را گذرانده بودم که خوابم برد.

#پارت چهل وپنج
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
با تابش آفتاب روی پلک هایم از خواب بلند شدم .سر که
چرخاندم متوجه جای خالیش شدم.از جایم بلند شدم و وارد
سرویس بهداشتی شدم.مقابل آیینه ایستادم و مشتی آب به
صورتم پاشیدم آثار گریه هنوز روی چشم هایم هویدا
بود.باالخره بعد از درست کردن سر و وضعم از اتاق
خارج شدم.
خانه به شکل وشمایل سابق بازگردانده شده بود.صندلی
ومیزهای دیشب هم برداشته شده بود.
وارد سالن اصلی شدم.حاج رضا در صدر مجلس نشسته
بود وبقیه اهالی منزل هم دورش نشسته بودند.
آرام سالم وصبح به خیر گفتم که حاج رضا و پوران خانم
با محبت جواب دادند او بود که فقط سری تکان داد.

ملوک یکی از خدمه صندلی برایم بیرون کشید.تشکر
کوتاهی کردم.
پوران خانم با محبت وآرام گفت:
خوب خوابیدی دخترم؟با گیجی سری تکان دادم اما با فهمیدن منظور پوران خانم
احساس کردم االن از گونه هایم آتش بیرون می زند.
پوران خانم خطاب به سلیمه گفت:
سلیمه صبحانه را آماده کن؟با ِمن ِمن گفتم:
مگه صبحانه نخوردید؟پوران خانم لبخندی به رویم پاشید و گفت:

منتظر عروس خوشگلمون بودیم تا صبحانه رو با همبخوریم.اولین صبحانه با عروس ودامادخوردن سعادت می
خواد که شکر خدا شامل حالمون شده.

در دل پوزخندی به حرفش زدم،او که نمی دانست بین
عروس و داماد عقدی با عروس و داماد قلبی کلی فاصله
است.

هیچ چیز برایم کم نگذاشته بودند.عسل ویک سری
گرمیجات هم به مخلفات صبحانه ام اضافه شده بود.عسل
و گرمیحات برای زن تازه عروس مخدری مقوی بود اما
چه تازه عروسی،من که به جای غرق شدن در لذت یکی
شدن،شب در گریه هایم غرق شده بودم.
این لحظات سخت وجانکاه فرشته ای از جنس مادر می
تواند مرهم زخم های روحت باشد.انگار خدا صدایم را
شنید که اسم مامان بر صفحه گوشی ام نقش بست.برق
شادی در قلبم نشست خیلی سریع تماس را وصل کردم:

سارا مادر؟سالم مامان؟سالم بر روی ماهت مادر؟خوبی؟آره مامان خوبم؟مامان نمی دانست که بین من و دامادش اتفاقی نیفتاده اما
امان از این دل نگرانی های مادرانه.تا عمر داری برای
فرزندانت نگرانی چه بسا فرزند دختر بیشتر!
با صدای دلنشین مامان به خود آمدم.
 خب خداروشکر مادر!کاری نداری عزیزدلم؟ -نه مامان جان سالم برسون خداحافظ

بعد از خداحافظی از مادرم احساس کردم بر حجم دلتنگی
هایم افزوده شد.
***
صدای چند ضربه به در اتاق باعث می شود از جایم بلند
شوم در را که باز می کنم با دیدنش هیچ احساسی ندارم
"تهی از احساس"خوب است یا بد نمی دانم.
زیرلب سالم می دهم با تکان دادن سر جوابم را می دهد
چند ثانیه بعد شروع به حرف زدن می کند:
میدونم برات سخته ،من واقعا عذر می خوام نمیشد بازماینجا نباشم.
این قدر صدایش مظلوم بود که مغزم به زبانم فرمان داد
که هیچ آوایی از آن خارج نشود.
نگاهی به تخت دونفره انداخت و آرام یک بالش برداشت
و گوشه ای از اتاق دراز کشید.

بی اختیار برایش نگران شدم؛ شب های تابستان بدون پتو
گاهی هوا لرز به جانت می انداخت.
به سمت کمد رفتم و پتویی را برداشتم و به سمتش رفتم.
با دیدن پتو در دستم سریع بلند شد و پتو را گرفت:
 چرا زحمت کشیدی؟ سوز سردی میاد امکان داره سرما بخوری؟لبخند تلخی زد که تلخی اش کام مرا هم تلخ کرد.

#پارت چهل وشش

#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

پتو را کنار بالش گذاشت وسیگاری از جیبش در آورد و
گوشه لبش گذاشت.
باور نمی کردم سیگار بکشد قبال شنیده بودم مردها زمانی
که دردهایشان به اوج می رسد سیگار می کشند یعنی درد
هایش نه این مرد عجیب آرام بود؛شاید چون عمق درد
های مردان وزنان متفاوت بود پس راه درمان دردهایشان
هم متفاوت بود.من یک زنم ....
همانی که اگر دلش بشکند
فریاد نمی زند
مشت به دیوار نمی کوبد
پشت سرهم سیگار دود نمی کند
فقط گاهی ممکن است گاهی از سر ناسازگاری شبی تا
صبح بی صدا اشک بریزد...
ولی این مرد تمام معادالت ذهنم را به هم ریخته بود.گاهی
اوقات سکوت ظلم بزرگیست.

نتونستم بیشتر از این سکوت کنم:
 سیگار میکشی؟پوزخند تلخی زد وگفت:
 دودش اذیتت نمی کنه؟نه.جان کندم تا این کلمه را بر زبان راندم.
به دودی که از دهانش خارج می شد خیره شدم.
عمیق کام می گرفت و در همان حالت حیاط بزرگ خانه
خیره شده بود.با غمی مشهود گفت:
 سیگار آرومم میکنه.آرام و مغموم گفتم:

 سیگار کسی رو آروم نمی کنه فقط احساس می کنی باسیگار دردهات دود میشن که یه آرامش کذایی و یه امید
واهیه!مثل یه خونه ی کهنه هر لحظه منتظری سقفش
روی سرت خراب بشه امروز فردا می کنی خدایا خراب
نشه رو سرم!
هیچ نگفت و در سکوت به حرف هایم گوش می
کرد.هیبت بلندش در تاریکی و روشنی اتاق سایه انداخته
بود .آرام دراز کشید ومن مثل او ساعت ها به حیاط زیبای
خانه خیره شدم.

صبح که از خواب بیدار شدم عقربه ساعت ۱۲ظهر را
نشان می داد.امیرحافظ پتویش را جمع کرده بود و رفته
بود.تصمیم گرفتم حمام بروم.
وقتی زیر دوش ایستادم بار دیگر بغض کردم حال اشک
هایم هم به این ضیافت بکر دعوت شده بودند.به تنهایی
گریه کردن سخت ترین درد نه تنها برای یک زن بلکه
برای یک انسان است.همه میگن وقتی عزیزی را از دست
می دهی سه روز اولش سخت است.سه روز اول تمام
جسم وروحت در سوز وضجه می سوزد اما به نظر من

همه چیز وقتی بدتر می شود که این چند روز اول تمام
شود.وقتی همه تنهایت می گذارند و تو در اندوه و گریه
به تنهایی سر می کنی.شیرآب را بستم و حوله را تن
کردم.
نم موهایم را با حوله کوچکی گرفتم و
بلوز وشلوار ساده ی نخی پوشیدم.
در حال شانه کردن موهایم بودم که در اتاق باز شد.
دستپاچه شدم و کمی عقب رفتم طوری که موهایم بر روی
گودی کمرم پریشان شدند.
امیرحافظ بود که وارد اتاق شد چند ثانیه خیره موهایم شد
بعد سرش را پایین انداخت وگفت:
 معذرت میخوام نمی دونستم که اینجوری.....؟شرم مانع شد وجمله اش را ادامه نداد.

 اشکال نداره اینجا اتاق وخونه شماست. از این به خونه ی تو هم هست.مالکانه و با خشونت خاصی این جمله را بیان کرد.
سراغ آیینه رفت و دستی به موهای پرپشت وسیاه اش
کشید.پشتش به من بود که گفت:
 بیا بیرون تا با هم صبحانه مون رو بخوریم.بی اختیار پرسیدم:
 -بخاطر همین اومدی!

#پارت چهل و هفتم
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

کوتاه جواب داد:
آرهولی نمی دانم چرا با این جواب کوتاه قلبم با کوبش بیشتر
و محکم تری درون سینه ام کوبید.
 باشه میامبرگشت و عمیق نگاهم کرد جلو آمد نزدیک و نزدیک تر
دستش خرمن موهایم را نوازش کرد و دم عمیقی از
موهایم گرفت.نفس در سینه ام حبس شد.

بالفاصله مو هایم را رها کرد وگفت:
 بیا صبحانه ات رو بخور آالچیق منتظرم.و بالفاصله اتاق را ترک کرد.نفس حبس شده ام را به
سختی بیرون دادم.قلبم آنچنان محکم در سینه ام می
کوبید که گفتم هر آن ممکن است سینه ام را بشکافد.
آالچیق خانه هم مثل تمام خانه در زیبایی غوطه ور
بود.گل و درختان که تمام حیاط را گرفته بودند عطر و
جالیی خاص به حیاط وخانه داده بودند.فضای آالچیق هم
بی نظیر ترین مکان ممکن برای یه صبحانه عالی بود.
سلیمه صبحانه رو آورد امیرحافظ با دستش اشاره کرد
که نزدیکش بشینم.با حفظ فاصله کنارش نشستم و
همراهش مشغول شدم.حقا که مهمان نواز خوبی بود،آنقدر
که هوای مرا داشت هیچکس آنچنان تا به حال توجه
نکرده بود .به محض خوردن چای یادم افتاد که شیرین
اش نکردم و تلخی اش باعث شد صورتم را چین دهم.
به صورتم خیره شد و لبخندی چاشنی صورت مردانه اش
کرد؛از لبخندش عاصی شدم و با حرص گفتم:

 خنده دار نبود!اگر چیز خنده داری دیدید بگید منمبخندم؟!
عمیق به صورتم نگاه کرد و جوابی داد که بیشتر متعجبم
کرد:
 حتی وقتی صورتت رو چین دادی چال های گونه اتبیشتر مشخص شد!
هیچ نگفتم و سکوت کردم.باید زیرکی وباهوشی هم به
ویژگی هایش اضافه می کردم.
سلیمه میز رو جمع کرد خواستم بلند شوم که با تاکید
گفت:
 صبر کن؟منتظر خیره اش شدم:
 -دانشجوی چه رشته ای هستی؟

یعنی نمی دانست همسرش دانشجوی چه رشته ای
است.یعنی اینقدر بی اهمیت برایش بود.با دلخوری جواب
دادم:
 روانشناسی.متوجه دلخوری در کالمم نشد ولی
چشمانش یکدفعه شوخ شد.
یعنی یه دانشجو روانشناسی میتونه یه دوست خوب برایبچه ها باشه؟
با استفهام نگاهش کردم و متعجبانه گفتم:
چی؟ میخوام یه مدت کوتاه تا شروع دانشگاهت روانشناسپرورشگاه باشی نظرت چیه؟

این مرد فرشته ای بود در قالب انسان که خداوند وحی
کرده بود.بچه ها؟!پرورشگاه؟همیشه آرزو داشتم یک بار
در عمرم هم شده آن ها را ببینم حال این مرد وسیله برای
استجابت دعا هایم شده بود.آنچنان خوشحالی در سراسر
وجودم نشسته بود که اختیار کالمم هم از دست داده بودم
وقتی که گفتم:
 تو خیلی خوبی امیرحافظ؟اولین بار بود که صدایش می زدم.با شنیدن نامش از زبانم
آنچنان چشمانش غرق لذت شد که احساس کردم مست
شده است.گاه مستی با چند کلمه و جمله هم نصیب می
شود.
حال او بود که با چشمان و لبی که می خندید با کلمات به
جانم افتاد.
همین که خوشحال باشی بزرگترین دلخوشی رو نصیبمکردی؟!

#پارت چهل وهشت
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

پرورشگاه آمنه در تهران مختص تمام بچه هایی بود که
عجیب غم چشم هایشان میزان دردهایشان را اندازه می
گرفت،تعدادی از بچه ها والدینش را از دست داده بود و
بدون سرپرست بودند.

امیرحافظ بچه ها را چنان در آغوش می گرفت و می
بوسید که گویی همه آنها فرزندانش بود.من فهمیدم
مهربانی فقط مختص هم خون بودن نیست،هموطن بودن
هم معیار مناسبی است اگر "انسانیت"در وجودت هنوز
بیدار باشد
من با لبخند نظاره گر بودم.
تک تک بچه ها را معرفی کرد موقع معرفی کردنم حسرت
کالمش تمام وجودم را سوزاند:
خانم سارا کریمی همسرم و از این به بعد یه دوست خوببرای شما!
"همسر"چرا این واژه دوبخشی آنقدر به دلم چسبید و قلبم
را مشعوف کرد.
بچه ها با ذوق نگاهم کردند؛یکی ازدختربچه های ریزنقش
با ذوق گفت:

 خاله شما خیلی خوشگلید،مهربونم هستید؟!به امیرحافظاشاره کرد و گفت:
 مثل عمو؟!لبخندی زدم و سرم را به نشانه موافقت تکان دادم.اما
مهربانی من کجا و حجم مهربانی او کجا؟من تا به حال
حتی یکبار هم بچه ها را مالقات نکرده بودم اما او و
رفتارش نشان می داد این آشنایی قدمت زیادی دارد.

در آغوش کشیدم تک تک شان را؛بوسیدم و بوسیده
شدم.بوسید شدن توسط این موجودات پاک و معصوم
سعادت می خواست که خداوند نصیبم کرده بود.بوی
کودکی هایم را می دادند.
قرار شد به عنوان روانشناس برای کمک به روحیه بچه
ها در پرورشگاه از فردا به مدت کوتاهی تا قبل از شروع
دانشگاهم مشغول به کار شوم.

با دیدن بچه ها انگار آرامش را به قلبم هدیه داده بود.این
موجودات کوچک و معصوم توانایی این را داشتند که با
بودن کنارشان تمام غم هایت را فراموش کنی.
در ماشین رو باز کرد و نشستیم؛با بسم هللا ماشین را
روشن کرد،عادت داشت که هر کاری را با اسم خدا شروع
می کرد .این مرد حجم بزرگی اش را نمی توانستی با هیچ
وسیله ای اندازه بگیری.

#پارت چهل ونهم
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

سکوت بینمان جاری بود؛انگار هیچکدوم قدرت مقابله بر
سکوت هایمان را نداشتیم.
دقایق بعد حالت تهوع به سراغم آمد.سرم را به صندلی
تکیه دادم.

جلوی یک مغازه نگه داشت؛ با کرختی سرم را بلند کردم
،پیاده شد چند دقیقه بعد با یه آبمیوه و کیک برگشت.
با دقت نگاهم کرد و گفت:
 فکر کنم ضعف کردی برات خوبه.و آب میوه وکیک رو به دستم داد؛ نگاهش کردم و گفتم:
 ممنونزیرلب گفت:
 -نوش جونت.

کیک را تا انتها خوردم ولی آبمیوه نصفه ماند؛اشاره به
آبمیوه کردم و گفتم:
 کجا پرتش کنم؟آبمیوه را از دستم گرفت و از قسمتی که من خورده بودم
شروع به نوشیدن کرد؛در سکوت تماشایش کردم وقتی
تمام شد زیرلب گفت:
 خوشمزه ترین آبمیوه ایی بود که توی عمرمخوردم.زمزمه زیرلبیش رو شنیدم و گفتم:
 دهنی بود.لبخندی زد و گفت:
 -ارزشش رو داشت!

#پارت پنجاه
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
مایم که از باده بی جام خوشیم!
هرصبح منوریم و هرشب خوشیم...
گویند سرانجام ندارید شما،
ماییم که بی هیچ سرانجامی خوشیم...

با آرامش دوش آب گرمی گرفتم و شلوار ساده صورتی ام
را با تاپ همرنگ اش پوشیدم.
کنار پنجره با موهای خیس ایستاده بودم وبیرون را تماشا
می کردم .از پشت پنجره خیابان مشخص بود.چند ضربه
به در اتاق نواخته شد و امیرحافظ وارد شد.
با دیدنم اخم بزرگی پیشانی اش را چین انداخت و با
صدایی که سعی می کرد باال نرود گفت:
 چرا رفتی اونجا؟ داشتم بیرون تماشا می کردم.نزدیکم شد و دستم را گرفت و با خشونت داخل اتاق
کشید.
دستش به موهای خیسم خورد و گفت:
 -چرا موهات با سشوار خشک نکردی؟

 خوشم از این لوس بازی ها نمیاد،عادت خشک کردن باسشوار هم ندارم.
لبخندی دلنشینی زد وگفت:
 عادت شانه کردن هم نداری؟اخم کمرنگی کردم و شانه را از جلوی آیینه برداشتم
دستش جلو آمد و شانه از دستم گرفت.
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#پارت پنجاه
#بغض های خفته

#آزاده میرزایی
مایم که از باده بی جام خوشیم!
هرصبح منوریم و هرشب خوشیم...
گویند سرانجام ندارید شما،
ماییم که بی هیچ سرانجامی خوشیم...

با آرامش دوش آب گرمی گرفتم و شلوار ساده صورتی ام
را با تاپ همرنگ اش پوشیدم.
کنار پنجره با موهای خیس ایستاده بودم وبیرون را تماشا
می کردم .از پشت پنجره خیابان مشخص بود.چند ضربه
به در اتاق نواخته شد و امیرحافظ وارد شد.
با دیدنم اخم بزرگی پیشانی اش را چین انداخت و با
صدایی که سعی می کرد باال نرود گفت:
 -چرا رفتی اونجا؟

 داشتم بیرون تماشا می کردم.نزدیکم شد و دستم را گرفت و با خشونت داخل اتاق
کشید.
دستش به موهای خیسم خورد و گفت:
 چرا موهات با سشوار خشک نکردی؟ خوشم از این لوس بازی ها نمیاد،عادت خشک کردن باسشوار هم ندارم.
لبخندی دلنشینی زد وگفت:
 عادت شانه کردن هم نداری؟اخم کمرنگی کردم و شانه را از جلوی آیینه برداشتم
دستش جلو آمد و شانه از دستم گرفت.
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#پارت پنجاه ویک
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

به آرامی مجبور به نشستنم روی تخت کرد؛ خودش نیز
پشت سرم قرار گرفت.
به آرامی با موهایم مشغول شد ،با آرامش دستش البه الی
موهایم حرکت می کرد.درست شبیه نوازش کردن!
شانه کردن موهایم به دلیل بلندی اش سخت بود؛با کالفگی
گفتم:

 اگه کوتاه اش کنم این مشکالت رو ندارم.احساس کردن خشم در صدایش هویدا بود که گفت:
 هیچوقت حق کوتاه کردن موهات رو نداری.وقتی که جوابم را نشنید گفت:
 سارا؟اولین بار بود قلبم با شنیدن اسمم از زبان مردی غریبه
ریتم نامنظم گرفت و انگار به جای سینه ام در دهانم می
کوبید.
زمزمه وار جواب دادم:
 -باشه.

وقتی کار شانه کردن موهایم تمام شد شانه را بر روی
زمین گذاشت و گفت:
 تموم شد.لب هایم به تشکر باز شد:
 ممنوننگاه عمیقی به چهره ام کرد و آرام سری تکان داد.
روی تخت دراز کشید چند دقیقه بعد نفس های منظمش
خبر از خواب عمیقش داد.
من هم خوابم می آمد؛اما روی تخت نمی تونستم بخوابم.
بالش روی فرش گذاشتم ودراز کشیدم.
وخیلی زود خواب مهمان پلک هایم شد.
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#پارت پنجاه و دو
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

پوران خانم وحاج رضا بسیار مهربان
بودند الحق که برایم کم نمی گذاشتند؛
امیرحافظ هم مهربانی و خوبی هایش را از آنها به ارث
برده بود.
بعد از آن روز که من روی تخت نخوابیدم دیگر هیچوقت
روی تخت نخوابید.

چند روز از شروع دانشگاه می گذشت با اینکه کارکردن
در پرورشگاه و کناربچه ها روحیه ام را عوض کرده بود
اما دیدن مارال هم بی تاثیر نبود.امیرحافظ مسئول رفت و
برگشت من بود.

شنلم را برداشتم ودر حیاط آرام شروع به راه رفتن
کردم.اما فکرم مدام حول بهزاد چرخید؛دستم را سمت
سینه ام بردم می خواستم قلبم را از توی سینه ام در بیارم
تا دیگر جایگاهش نباشد؛ من همسرشرعی و قانونی
امیرحافظ معتمد بودم اهل خیانت نبودم،مگر خیانت فقط هم
آغوشی بود اگر در قلبت جایگاه مرد دیگر باشد هم خیانت
است چه بسا بدتر....
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#پارت پنجاه و سه
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

نمی دانم کی اشک هایم صورتم را خیس کرد؛با پشت
دست اشک هایم را پاک کردم همین که برگشتم با دیدن
شخص پشت سرم هین بلندی کشیدم.
امیرحافظ بود!
با نگاهی دقیق به چشم هایم گفت:
 گریه کردی؟به دروغ متوسل شدم وگفتم:
 -نه!

ابروی باال انداخت وگفت:
 دروغ گوی خوبی نیستی!تو با این چشم ها هیچوقتدروغ نگو،چشم هات زودتر از خودت حقیقت رو فاش می
کنن.
آب دهنم رو فرو دادم و گفتم:
 تا زمانی که تو کنارم باشی چشم هام همیشه اینشکلین؟!
سکوت کرد؛اینبار مستقیم نگاهش کردم دیدم که غم در
چشم هایش خانه کرد؛با لحن غمگینی گفت:
 بعضی آدم ها همیشه باید حسرت داشتن بعض چیزها روداشته باشن؟!
از لحن حرف زدنم پشیمان شدم خواستم عذرخواهی کنم
اما انگار لب هایم به هم دوخته شده بود که هیچ اصواتی
خارج نمی شد.

دوباره با همان لحن غمگین ادامه داد:
 کاش دلیل اشک هات یه مرد نباشه.خجالت کشیدم و فرو ریختن مرد روبه روی را با چشم
هایم تماشا کردم.دیدم که نفس کم آورد و دکمه باالیی
پیراهنش را باز کرد و راهش را گرفت ورفت.
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#پارت پنجاه وچهار
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

بعض اوقات فکر می کردم امیرحافظ تکیه گاه محکمی بود
که هر زنی میتوانست با او خوشبختی محض را تجربه
کند.
فکر وخیال هایم اندکی از سرم کوچ کرده بودند خودم را
مشغول می کردم تا سراغم نیایند چرا که من از این فکر و
خیال ها می ترسیدم.
آن روز کالس دانشگاهم طول کشید؛برعکس همه
روزهای گذشته امیرحافظ دنبالم نیامد سریع تاکسی گرفتم
و خودم را به خانه رساندم دلم شور میزد؛در دل تکرار
می کردم نکنه اتفاقی برای امیرحافظ افتاده که دنبالم
نیامده اما بعد خدانکنه در دل می گفتم.
یک ماشین غریبه در خانه بود؛خواستم به اتاق بروم اما
تاب نیاوردم سراغ پوران خانم رفتم نزدیکش شدم و گفتم:
 پوران خانم امروز امیرحافظ دنبالم نیامد اتفاقی براشافتاده؟این ماشین تو حیاط مال کیه؟

پشت دستم را نوازش کرد و گفت:
 امیرحافظ کاری براش پیش اومد،اون ماشینم ماشینمهساست.
با استفهام نگاهش کردم وزیرلب زمزمه کردم:
 مهساسری تکان داد و گفت:
 برادر زاده حاجیشانه ای باال انداختم و گفتم:
 -آها فقط همین؟!

], [3/2/2021 11:58 PM

#پارت پنجاه وپنج
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

دستم را گرفت و با تشویش گفت:
 مهسا عاشق امیرحافظه!یخ زدم و بی حس شدم؛ بعضی از جمالت این توانایی را
دارند که فلج ات کنند.درست مثل کسی که قطع نخاع شده
بود و قطع امید کرده بود از دنیا قادر به هیچ کادی نبودم.

با اینکه عاشق امیرحافظ نبودم اما از عالقه زن دیگری
به امیرحافظ حس بدی پیدا کردم.حسادت کشنده ترین
سالح زنانه است اما برعلیه خودت!
با اظطراب رو به پوران خانم ببخشیدی گفتم و به اتاقم
برگشتم.
تلفنم که زنگ خورد با دیدن اسم اش سریع تماس را قطع
کردم.
اشک درون چشم هایم حلقه بست و زیرلب تکرار کردم:
 برو به جهنم.خودم را به سالن رساندم و به دیوار تکیه دادم دلم می
خواست زنی را که عاشقانه همسرم را دوست داشت
ببینم؛دیدمش روی مبل کنار جمع مقتدرانه نشسته بود
موهای طالیی و چشم های عسلی؛با عشوه سرش را
نزدیک امیرحافظ برد و خیلی سریع گونه اش را بوسید.
امیرحافظ سرخ شد و باغضب به مهسا نگاه کرد؛یکهو
سرش را باال آورد و با دیدن من بلند شد و نزدیکم شد؛تا

به خود بیام دست هایم در دست های مردانه اش قفل شد
و به سالن کشاند.
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#پارت پنجاه وشش
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
حاج رضا و پوران خانم با خوش رویی برخورد
کردند؛مهسا خشم در چشم هایش هویدا شد و با غضب به
دست هایمان نگاه کرد.
بدون اینکه بلند شود با لبخند تصنعی گفت:
 -سارا درسته؟

من هم لبخند تصنعی زدم:
 و شما؟با طنازی خندید انگشتان الک خورده اش را از نظر گذرانم
زیبا بود ،با عشوه گفت:
 مهسا هستم دختر عموی امیرحافظ.نگاهم در چهره امیرحافظ نشست نگاهم نمی کند سرش را
زیر می اندازد و با کالفگی دستی در موهایش کشید.
****
چراغ را خاموش کردم و در تاریکی روی تخت دراز
کشیدم.
با همه ی خستگی ام نخوابیدم چند ضربه به در زد و وارد
شد؛خواست چراغ را روشن کند که گفتم:
 -روشنش نکن!

سنگینی نگاهش را حس کردم با گام های آرام نزدیک
پنجره شد پنجره رو باز کرد؛سیگاری از جیبش در آورد و
روشن کرد با صدای خسته ای گفت :
 اذیت نمیشی؟با صدای آرامی گفتم:
 نه راحت باشبا صدایش به خودم اومدم؛
 مهسا دختر عموی منه اون کارش فقط بخاطر..نذاشتم جمله اش تمام شود با سردی گفتم:
 به من ربطی نداره بین تون هر چیزی که باشه فقط اینمهسا خانم رو عروسی ندیدم.
کام عمیقی از سیگارش گرفت و گفت:

 عروسی نیومد؟!بهتره دیگه بخوابی.رسما گفت که به من ربطی نداره و نباید دخالت کنم.
چشن هایم را روی هم گذاشتم و نفهمیدم کی خواب برمن
غلبه کرد....
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#پارت پنجاه وهفت
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
مهسا برادر زاده حاج آقا بود که می خواست مدتی را در
خانه عمویش سپری کند عالوه بر من امیرحافظ هم راضی
به بودن مهسا نبود.

سر میز صبحانه امیرحافظ بیشتر از هر وقتی هوایم را
داشت وقتی برایم لقمه گرفت ؛حاج آقا و پوران خانم لبخند
زدند اما مهسا نگاه نفرت باری حوالم کرد که باعث شد
دست از خوردن صبحانه بکشم.
وقتی به حیاط رفتم؛نفس عمیقی کشیدم و حجم هوای پاک
را مهمان ریه هایم کردم.امیرحافظ با قدم های آرام پشت
سرم آمد،چند ثانیه بعد صدایش مرا به خود آورد:
 چرا صبحانه ات رو نخوردی؟بی تفاوت برگشتم و گفتم:
 بعضی آدم ها با نگاه هاشون نابود می کنن.دستی در موهایش کشید؛بی اختیار فکر کردم دست کشیدن
در موهایش چه حسی دارد با کالفگی سری تکان دادم.
متوجه حالم شد و گفت:
 -خوبی؟

لبخند سردی زدم و گفتم:
 خوبم اگه بخاطر قضیه مهسا...نگذاشتم جمله اش تمام شود که گفتم:
 قبال هم گفتم برام مهم نیست؛نه اون مکثی کردم و گفتم: و نه تو.دروغ گفتم؛برایم بی اهمیت نبود؛برایم مهم بودجوری که
دوست داشتم او را بیشتر بشناسم.
سکوت کرد؛بعد از چند ثانیه خداحافظی کرد و رفت.
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#پارت پنجاه و هشت
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

در آالچیق مشغول صحبت کردن با مادرم بودم که متوجه
شدم مهسا کنارم نشست.
دلم نمی خواست مهسا متوجه صحبت هایم شود برای
همین سریع خداحافظی کردم.متوجه نگاهم شد و با
گستاخی گفت:
 کی بود؟نکنه دوست پسر داری؟!چشم هانم از این همه وقاحت گشاد شد؛پوزخندی زدم و
گفتم:
 -کافر همه را به کیش خود پندارد.

پوزخندی از همان جنس تحویلم داد.
آالچیق را سریع ترک کردم حوصله حرف زدن با مهسا را
نداشتم.

به اتاق پوران خانم رفتم؛با محبت برایم خاطرات تعریف
می کرد ،یکی از خاطرات به یاد ماندنی اش تولد امیرحافظ
بود،شروع به تعریف کرد:
 من تا  ۷سال بچه دار نشدم و وقتی فهمیدم مشکل ازمنه تا مدت زیادی افسرده بودم تا اینکه تصمیم گرفتم به
حاجی بگم بچه دار نمیشیم و گفتم و حاجی هم با مهر
ومحبت رفتار کرد و من رو بیشتر شرمنده کرد.تا اینکه
بعد از ۳ماه از اون حامله شدم؛توی خونمون شور و
خوشبختی جاری شد،حاجی از خوشی روی پاش بند
نبود؛قرار شد تا وقت زایمان نفهمیم بچه چیه؟
انگار در آن سالها سیر می کرد که با لذت خاصی ادامه
داد:
وقتی زایمان کردم احساس کردم دوباره متولد شدم؛وقتیبچه رو بغلم دادن قشنگترین لحظه زندگیم بود که بعدا

اسمش رو حاج آقا امیرحافظ گذاشت و چندتا گوسفند سر
برید و همه اهل محله رو داد ،امیرحافظ رفتارو منش رو
از حاج آقا یاد گرفته؛امیرحافظ بزرگترین هدیه خدا بود
برام.
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#پارت پنجاه ونه
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
دستم را محکم گرفت گفت:
 امیرحافظ مرد الیقیه عاشقانه به پاش بریزی دنیا روبرات کن فیکون می کنه.

چیزی نگفتم؛شاید اگر بهزادی وجود نداشت من هم عاشق
امیرحافظ می شدم.
به سمت اتاقم می رفتم؛که مهسا خودش را بهم رساند:
 امیرحافظ هنوز نیومده؟میدونی کجاست؟تلفن ام روجواب نمیده؟
از گستاخی اش چشم هام گرد شد؛این زن نماد بی حیایی
بود.
پوزخندی زدم و گفتم:
خجالت نمی کشی که به یک مرد متاهل زنگ میزنی؟!اینکه دیر بیاد یا زود هم به تو ربطی نداره.
نیشخندی زد و گفت:
 زنی که ندونه شوهرش کجاست به چه دردی میخوره؟!
و با وقاحت در چشم هایم خیره شد و گفت:
مطمئن باش من امیرحافظ رو بدست میارم.با اینکه از این جمله اش ترس در وجودم رخنه کرد؛اما
بی تفاوت سری تکان دادم و به اتاقم رفتم.

امیرحافظ دیر کرده بود؛با استرس طول اتاق را طی می
کردم اما امان از غرورم که اجازه نمی داد بهش زنگ
بزنم یا حتی از پوران خانم بخوام زنگ بزنه.
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#پارت شصت
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
ساعت ۹شب بود که متوجه ورود ماشین امیرحافظ به
داخل خانه شدم.از پشت پنجره پرده را کنار زدم و به
تماشا نشستم.

امیرحافظ آرام از ماشین پیدا شد؛انگار آرام بودن از
ویژگی های ثابت وجودیش بود،ولی نمیدانم چرا سریع به
پنجره اتاق چشم دوخت.خودم را کنار کشیدم تا دیده نشوم.
(یعنی می خواست بداند منتظرش بودم!!)
سریع روی تخت نشستم فکرم سمت رفتار امیرحافظ
رفت؛انگار هر چه بیشتر فکر می کردم بیشتر گنگ می
شدم.
 ۱۰دقیقه بعد امیرحافظ در زد و وارد اتاق شد؛با صدای
آرامی سالم کردم ،سری تکان داد و به سراغ کمدش رفت
از داخل کمدش لباس در آورد و داخل حمام رفت،نیم
ساعت بعد از حمام بیرون آمد؛موهایش خیس بوداما لباس
هایش را عوض کرده بود؛نگاه عمیقی به صورتم کرد
وگفت:
 خوبی؟ چرا دیر اومدی؟انگار انتظار این سوال رو نداشت.

چندثانیه با تعجب نگاهم کردوبعدگفت:
 کارای شرکت طول کشید. شام چی؟شام خوردی؟ نه نخوردم.تو چی؟جواب دادم:
 منتظر بودم تا تو بیایی!!بعد از گفتن این جمله خجالت کشیدم.
چند ثانیه به صورتم خیره شد وبعد خندید.
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#پارت شصت ویک
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
چهره معمولی داشت اما زیبا می خندید؛آن قدر زیبا که
دلت می خواست ساعت ها بنشینی وخندیدنش را تماشا
کنی.
خندیدنش که تمام شد گفت:
پس دختر چشم سیاه منتظر بوده تا با من شام بخوره؟!بعد از چند ثانیه ژست متفکری به خود گرفت و گفت:
 باشه این شانس رو بهت میدم.حرص خوردم و ادایش را در آوردم،این بار بلند تر
خندید.که باعث شد بیشتر خجالت بکشم.
میز شام را سلیمه با سلیقه چید؛پوران خانم و حاج آقا هم
نشسته بودند؛خواستم کنار امیرحافظ بنشینم که مهسا
سریع نشست و نیشخندی زد،حالم گرفته شد و به ناچار
روی صندلی دیگری نشستم.

اشتهایم از بین رفته بود؛ساکت وصامت نشستم،امیرحافظ
برایم یک بشقاب قورمه سبزی خوشمزه کشید و جلویم
گذاشت:
 بخور عزیزماولین بار بود عزیزم صدایم زد؛خوشحال شدم اما وقتی
نگاهم در نگاه نفرت بارمهسا نشست؛خوشحالی ام به یک
باره از بین رفت وتوی دلم گفتم"حتما برای کم کردن روی
مهسا گفته" و نمی دانم چرا ناراحت شدم.
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#پارت شصت ودو
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
***

برای اولین بار دلم خانه پدری ام را خواست؛وقتی به
امیرحافظ گفتم انگار منتظر چنین لحظه ای بود که سری
تکان داد وگفت:
 منتظر بودم که بگی خیلی وقته سر نزدی؟!حاضر شو تابریم.
مثل بچه ها ذوق کردم و بهترین لباسم را پوشیدم؛تا به
خانه برسیم دل توی دلم نبود.
ماشین را مقابل خانه متوقف کرد؛پیاده شدیم،دوشادوش
یکدیگر قدم برداشتیم.
زنگ در را فشرد؛مادرم آیفون را جواب داد:
 بلهاحساس می کردم حاال از حجم دلتنگی می میرم.
ذوق زده شدم و گفتم:
 -منم مامان.

 بیا تو قربونت برم.سرم را که چرخاندم؛نگاهم در نگاه امیرحافظ گره
خورد،جدیدا در چهره ام بیشتر خیره می شد.
آن روز پدر و مادرم یک لحظه مرا از خودشان جدا نمی
کردند.سنا مدام از مسخره بازی هایش تعریف می کرد و
باعث خندیدن امیرحافظ می شد.
امیرحافظ با پدرم و مادرم با احترام رفتار می کرد جوری
که شیفته رفتارش می شدی.همین طور هم بود مادرم و
پدرم دل به دامادشان بسته بودند؛دامادی که فقط اسمش
در شناسنامه دخترشان بود.
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#پارت شصت وسه
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
در خواب بودم که با پاشیدن آب به صورتم از خواب بلند
شدم؛امیرحافظ بلند خندید،تازه متوجه موضوع شدم،سریع
بلند شدم ودنبالش دویدم.
فرار کرد تمام طول اتاق را پیمود من هم به دنبالش؛اما
دویدن من کجا و گام های بلند او کجا!!
تمام صورتم خیس بود؛دستی بر روی صورت خیسم
کشیدم و با حرص گفتم:
 چرا این کار رو کردی؟توقع داشتم عذرخواهی کند اما با ته مایه خنده در چهره
اش گفت:
 می خواستم بیدارت کنم بریم بازار اما هر کاری کردمبیدار نشدی مجبورشدم این کارو بکنم.

خواستم دوباره به سویش حمله ور شوم؛که چند ضربه به
در خورد،دستش را به عالمت سکوت بر روی لب هایش
قرار داد.
پوران خانم در را باز کرد با خوشرویی رو به من گفت؛
 چیزی شده دخترم و با لبخند به امیرحافظ نگاه کرد؛پشتسرش مهسا آمد که نیشخندی زد و گفت:
 خجالت نمی کشی سارا جون؟امیرحافط اهل این کارانیست من نمی دونی تو چرا دوست داری بی بند وباریت
به همه سرایت کنه.
سرخ شدم و خجالت کشیدم اشک در چشم هایم جمع شد
اما امان از غرورم که اجازه ریخته شدن اشک را هم
بهش نمی دادم.
پوران خانم با سرزنش به مهسا نگاه کرد؛امیرحافظ با
خشم به مهسا نگاه کرد جوری که من به جای مهسا
ترسیدم .
فریاد کشید:
 -ببند دهنت دختره عوضی نمی خوام ببینمت.
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#پارت شصت وچهار
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
سریع اتاق خالی شد؛خیلی کالفه وعصبی بود این را از
نفس های عمیق که می کشید فهمیدم.
به سمت آیینه رفتم،چشمانم قرمز ومتورم شده بود پشت
سرم قرار گرفت؛با اینکه کالفه وعصبانی بود اما با
آرامش کنار گوشم لب زد:
 -قرار شد بریم بیرون؟حاضر نمی شی؟

آب بینی ام را باال کشیدم:
 االن حالم خوب نیست. اگر با من باشی حالت خوب میشه.خوب بود؛من با امیرحافظ در بدترین حالت ممکن خوب
می شدم.
ساده لباس پوشیدم و رژ صورتی ام را بر لبانم مالیدم؛رژ
صورتی صورتم را جال داده بود.
ماشین اش از تمیزی برق می زد،بی اختیار یاد ماشین
خودم افتادم اما من به ماشینم نمی رسیدم تمام کارهایش
را سنا می کرد.
سوار ماشین که شدم؛خیره شد در چهره ام که باعث شد
شرم دخترانه در چهره ام پدیدار شود.
با تن صدایش که زیباترین آوای مردانه بود گفت:
 رژ صورتی بهت می آد.از تعریفش شاد شدم؛مگر می شد زن باشی و خوشحال
نشوی از تعریف مردی که حکم پرستش را برایت داشت.

آری من امیرحافظ را می پرستیدم در قبله قلبم.
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#پارت شصت وپنج
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
با طنازی خندیدم؛یکهو به صورتم خیره شد،این بار
طوالنی تر.
پس از چندثانیه سنگینی نگاهش را برداشت.
باز هم مثل همیشه با بسم هللا گازش را گرفت و رفت.
روبه روی یکی از پاساژ های معروف های تجریش
ایستاد.

هم گام با هم وارد مغازه شدیم؛با ذوق نگاه می کردم چند
دست لباس راحتی و چند دست لباس مجلسی انتخاب
کردم.
نگاهم در لباس مجلس زیبایی قرمز رنگ گره خورد؛زیبا
بود نظیرش را در فیلم های ترکی دیده بودم اما برهنگی
اندام را بیشتر نشان می داد.
کنار گوشم لب زد:
 قشنگه؟!اما باید همیشه حسرت پوشیدنش توی تنتتوی دلم باشه.
احساس کردم این جمله را با غم خاصی گفت.
خودم را بی تفاوت جلوه دادم و گفتم:
 این زندگی انتخاب خودت بود پس نباید شکایتی داشتهباشی.
لبخند تلخی زد و زیرلب گفت:
همین زندگیم برای منم غنیمته!!
در راه برگشت بودیم؛دستگاه پخش ماشین را روشن
کرد،آهنگ غمگینی در حال پخش بود؛نمی دانم چرا بی
اختیار به یاد بهزاد افتادم،بهزاد عاشق آهنگ های غمگین

بود و وقتی می پرسیدم"چرا این سبک آهنگ را دوست
داری؟" در جوابم لبخند تلخی می زد و می گفت":سارا
زندگی من مثل آهنگ های غمگینه"
با یاد آوردن آن خاطره کاسه چشم هایم پر شد و اشک بی
محابا از گونه هایم فرو ریخت.
متوجه گریه هایم شد خواست آهنگ را عوض کند مانع
شدم:
 نه بزار بخونه.-اگه حالت بد بشه ارزشش رو نداره.
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#پارت شصت وشش
#بغض های خفته

#آزاده میرزایی

 پس چی ارزشش رو داره؟!خندید؛
 لبخند روی لبت و چال گونه ات؛شاید باورت نشه ساراتو خیلی خوبی خیلی!
!
لبخندی زدم:
 با این تعریف ات از خود بی خود نشم خوبه؟!جذاب خندید؛خنده هایش عجیب به دل می نشست.
روبه روی خانه پیاده ام کرد؛
برو خانه من باید برم شرکت،یه چیزیمنتظر نگاهش کردم؛مکث کرد و گفت:

 -با مهساهم دهن به دهن نشو،برای شام منتظرم نمون.

امیرحافظ تنها بدیش این بود که خیلی خوب بود...
بعضی از آدم ها آن قدر خوب هستند که نباید بهشون
نزدیک شد.
باید اون ها را از دور دید،از دور سالم کرد،از دور لبخند
زد،از دور دوست داشت...
شاید این هم یک جور دوست داشتن بود...
شب امیرحافظ دیروقت به خانه آمد؛به عادت هرشب
منتظرش ماندم نمی دانم چرا عجیب برایم مهم شده بود.
وقتی که در اتاق را باز کرد خودم را به خواب زدم و پلک
هایم را بستم نمی خواستم بداند منتظرش بوده ام.
چندثانیه بعد کنار تخت حضورش را حس کردم؛چند دقیقه
کنارتختم ایستاد وبعد به سراغ بالش اش رفت؛برداشت و
دراز کشید.
چند دقیقه بعد نفس های منظمش خبر از خواب عمیقش
داد...
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#پارت شصت وهفت
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
داخل حمام درون وان نشسته بودم ولذت می بردم؛بالخره
بعد از حمام کردن حوله را تن کردم و از اتاق خارج شدم.
امیرحافظ خونه نبود؛اما در کمال تعجب دیدم روی تخت
خوابیده،آرام آرام سمت کمد رفتم ولباسم را برداشتم و
وقتی مطمن شدم خواب است لباس ام را سریع عوض
کردم.
وقتی برگشتم در کمال تعجب دیدم بیدار است ولبخند برلب
هایش بود.

با اخم گفتم:
 از کی بیداری؟ نخوابیده بودم که بیدار بشم. یعنی دیدی که من لباسم رو عوض کردم.لبخند شیرینی زد و گفت:
 تقریبا اما االن دیگه میخوابم.خجالت کشیدم و از شرم دلم می خواست آب شوم.
به پهلو دراز کشید؛سریع از اتاق بیرون رفتم.
اما به محض بیرون رفتنم مهسا جلویم ظاهر شد؛دست به
کمر شد و گفت:
 چرا گورت رو از زندگی امیرحافظ گم نمی کنی؟اصال تواز کجا پیدات شد؟!
پوزخندی زدم وگفتم:
 مثل اینکه یادت رفته امیرحافظ شوهرمه؟!کسی که بایدگورشو گم کنه تویی نه من.
نیشخندی زد:
 -کدوم شوهر؟وقتی که هیچ چیزی بینتون نیست.

با اخم گفتم:
 زندگی ما به تو ربطی نداره.دستم را گرفت و باعجز گفت:
 من اولین کسی بودم که شناختمش.واولین کسی بودم کهعاشقش شدم و دوستش داشتم اما اجازه نمیدم شانش
بدست آوردنش رو تویی که دوستش نداشته باشی داشته
باشی!!
نیشخندی زدم و گفتم:
 -از کجا می دونی دوستش ندارم.
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#پارت شصت وهشت
#بغض های خفته

#آزاده میرزایی
و این سوال؛سوال قلبم هم بود،که جوابی برایش نداشتم.
با خشم گفت:
 ازت متنفرم؛از تویی که امیرحافظ رو ازم گرفتی متنفرم.وبا گام های بلند از من دور شد.
***
در پرورشگاه بیشتر وقتم را می گذراندم؛سروکله زدن با
بچه ها بزرگترین خوشبختی برایم بود،چند تا از بچه ها به
سرپرستی والدین جدیدشون در آمده بودند و خوشحال
بودند من و امیرحافظ هم از این بابت خیلی خوشحال
بودیم.
امیرحافظ برایشان کادو خرید و تا لحظه ی آخر بوسید و
بوییدشان و مردانه گریه کرد.
جوری که باعث شد اشک کسانی که اونجا بودن رو
دربیاره.

آدم از یک جایی به بعد دیگر منتظر نمی ماند،دیگر عجله
نمی کند،دیگر حوصله اش سر نمی رود،دیگر بی قرار
نمی شود.می دانی؟ آدم از یک جایی به بعد تماشا می کند.
و من به تماشای مرد ترین عالم نشستم؛من به تماشای
خوبی های امیرحافظ نشستم،پدر مهربان یتیم های
پرورشگاه...
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#پارت شصت ونه
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

به خانه که رسیدیم؛با دیدن کفش های دخترانه ذوق کردم
می دانستم مالک این کفش ها سناست،در را گشودم سنا
را در سالن کنار حاج رضا وپوران خانم دیدم.سنا به سمتم
آمد وبغلم کرد:
 سالم عزیزم دلم برات تنگ شده بوددر آغوش یکدیگر بودیم که امیرحافظ وارد خانه
شد؛چشمانش قرمز بود که حاصل گریه های امروز بود.
سنا از آغوشم جدا شد و سالم کرد.
امیرحافظ با صدای گرفته اش با سنا سالم واحوالپرسی
کرد:
 خوش اومدی سنا جانو بعد به سمت حاج آقا و پوران خانم رفت و روبوسی
کرد.
با اشاره دست متوجهم کرد به دنبالش بروم.
سنا زیرلب گفت:
 اوه ال الچشم غره ای به سنا رفتم وبه دنبالش رفتم:

گوشه ای از سالن که کسی دیدی نداشت؛ایستاده بود به
سمتش رفتم:
 چیزی می خواستی؟ امشب شاید بخوای با خواهرت راحت باشی من نمیام.منتو اتاق کارم کاری داشتی بیا اونجا.
با تعجب گفتم:
 یعنی امشب نمی آی اتاق بخوابی!!سنا شب میره.لبخندی زد و با شیطنت گفت:
 فعال تا خواهرت هست نمیام ولی اگه دلت خواست میتونی بیای اتاقم.
احساس کردم تمام صورتم داغ شد و حرارت بدنم باال
رفت.

بلند خندید؛با حرص به بازویش کوبیدم دست هایم درد
گرفت و از دردش لبم را زیر دندانم گرفتم و زیرلب گفتم:
 بازو نیست که سنگه.این بار بلندتر خندید که باعث شد من هم بخندم و صدای
خنده هایمان در هم گم شود...
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#پارت هفتاد
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

سلیمه میز شام را چیده بود؛سر میزشام باید حاضر می
شدم.
سمت سالن که رفتم؛حاج رضا وپوران خانم را صدر
مجلس دیدم ولی مهسا تمام وقت از اتاقش بیرون
نیامد؛سنا مدام از دستپخت سلیمه تعریف می کرد؛صندلی
خالی کنار امیرحافظ را بیرون کشیدم ونشستم.
امیرحافظ از خورشت فسنجان بشقابی را پر کرد و جلو
رویم گذاشت که باعث شد سنا ریز ریز بخندد که چشم
غره ای رفتم تا حساب کار دستش بیاید.
شام با مزه پرانی ها وشوخی های سنا به پایان رسید.
بعد از شام با سنا مشغول گپ وگفت های خواهرانه شدیم.
سنا لبخندی زد وگفت:
 آجی احساس می کنم امیرحافظ دوستت داره؟!با گیجی سری تکون دادم :
 چرا این طور فکر کردی؟سنا با لودگی خندید وگفت:

 آجی جونم دوستت داره به حرفم می رسی؟!بعد با نگاهی به ساعت کرد وگفت:
 اوا دیرم شد باید برم. االن میخوای بری؟ آره یه آژانس بگیر تا برم؟باشه عزیزمبلند شدم و از اتاق خارج شدم؛خواستم به سمت سالن
بروم که سرم در سینه ستبر مردانه فرو رفت با تن
صدای خاص اش زیرگوشم گفت:
 کجا؟با گیجی سری تکان دادم:
 هان؟ریزریز خندید و نوک بینم را فشرد و گفت:

 میگم چرا تو اتاقت نیستی؟به آرامی گفتم:
 -می خواستم برای سنا آژانس بگیرم؟
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پارت هفتاد ویک
اخمی کرد و گفت:
 بگو سنا حاضر آماده باشه خودم می رسونمش.به سمت پله ها راه افتاد.به اتاقم برگشتم سنا آماده جلوی
آیینه مشغول زدن رژلب بود؛ سنا در حالی که رژلب را در
کیفش گذاشت و گفت:
 -زنگ زدی آژانس؟

 امیرحافظ خودش می رسونتت.سنا سوتی کشید:
دستش شوهرخواهرم درد نکنه.از لفظ شوهر خواهر گفتن سنا نمی دانم چرا خوشحال
شدم اون موقع نمی دونستم...

من وسنا کنار ماشین امیرحافظ ایستاده بودیم؛چند دقیقه
بعد امیرحافظ حاضر و آماده از پله ها پایین آمد،سنا
زیرگوشم گفت:
سارا حواست به زندگیت باشه،خیلی ها هستند که دلشونمی خواد زندگیت رو ازت بگیرن و اشاره ای به پنجره
اتاق مهسا کرد.
برای اولین بار بزرگترین ترس زندگیم را احساس کردم.
"ترس از دست دادن کسی" شاید بزرگترین ترس در
زندگی هر کس باشه و اون موقع تبدیل به بزرگترین ترس
زندگی من شد...

سنا شروع به تشکر کرد؛امیرحافظ مودبانه پاسخش را
داد:
 خواهش می کنم خانم این چه حرفیه؟!و رو به من گفت:
 یه لحظه می آی؟چقدر شبیه زن وشوهرها شده بودیم
آرام به سمتش رفتم:
 برو تو اتاقت بخواب نبینم بیدار باشی؟! آخه...اخمی کرد:
 آخه نداریم!!فقط باید به آقاتون بگید چشم.آخ که نمی دانست که جمله اش آبی بود بر روی آتش
وجودم...
آخ جانم به فدای آقایم گفتن هایش
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#پارت هفتاد ودو
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
فردای آن روز برخالف تمام روزها بیشتر خودم
رسیدم؛موهایم را بافتم و باعطرم دوش گرفتم.
از اتاقم خارج شدم تمام اهل خانه در سالن حضور داشتند.
امیرحافظ کنار حاج رضا نشسته بود به صحبت هایش
گوش می داد؛سرش را که باال آورد با دیدن من مبهوت
ماند.
به آهستگی از پله ها خواستم پایین بروم؛که آنی احساس
کردم کسی من رو به سمت پله ها هولم داد که باعث شد
پاهایم پیچ بخوره و تعادل بدنمو از دست بدم و به طور
ناگهانی از پله ها به پایین بیفتم.

درد وحشتناک و شوری خون؛فریاد امیرحافظ جیغ مداوم
سایرین
زمزمه "یا حضرت عباس"پوران خانم که با گریه گفت:
 یا خدا دخترم رو به تو می سپارمحاج رضا با استیاصل گفت:
 امیرحافظ بابا بلندش کن ببرش بیمارستان.و چشم های پیروز مهسا و لحن خشمگین امیرحافظ که
مدام رو به مهسا می گفت:
 صبر کن مطمئن باش ازت نمی گذرم من تکلیف تو رومشخص می کنم.
چشمانم سیاهی رفت و دیگر هیچ چیز نفهمیدم...
بدنم کوفته شده بود و سرم باندپیچی شده بود که مجبور
شدم شب را در بیمارستان بگذرانم.
تمام شب امیرحافظ کالفه در بیمارستان بود.لحظه ای
تنهایم نمی گذاشت.
اجازه نداد پوران خانم وحاج رضا به بیمارستان بیان و
تمام کارهای ترخیص را خودش به تنهایی انجام داد.
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#پارت هفتاد وسه
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
باالخره زمان ترخیص رسید روی تخت نشسته بودم و
دکتر معاینه ام کرد؛امیرحافظ با بسته دارو هایم وارد اتاق
شد.
لبه تخت نشست و دستم را گرفت و زیرلب گفت:
 خوبی؟ -خوبم تو چی؟

 لبخند تلخی زد وگفت: وقتی تو خوب باشی منم خوبم.خوب نبود چشم هایش نخوابیدن را فریاد می زد اما امان
از غم چشم هایش.
دکتر شروع به گفتن توصیه هایش کرد:
 خداروشکر صدمه جدی ندیدن و حالشون خوبهامیرحافظ با احترام ایستاد وگفت:
 خیلی ممنون آقای دکتر زحمت کشیدیددکتر در جواب تشکر امیرحافظ لبخندی زد وگفت:
 خواهش می کنم.دکتر بعد از گفتن توصیه هایش اتاق را ترک کرد.
بعد از خروج دکتر دوباره لبه تخت نشست و دست هایم را
در دست های حمایتگر مردانه اش گرفت؛برای اولین بار

برای قرارگرفتن دست هایم در دست های مردانه ای به
غیر از پدرم احساس امنیت کردم.این دست ها چرا تا این
حد سرد بودند!
با نگاهی عمیق به صورتم شروع به صحبت کرد:
 من واقعا متاسفم مهسا به خاطر من این بال رو سرتآورد.
میان حرفش پریدم:
تو تقصیری نداری مهسا به خاطر کمبودهای خودش اینکار رو کرد.
سرش را پایین انداخت:
مهسا  ۱۳سالش بود که خانواده اش را توی حادثه آتشسوزی از دست داد اون موقع سرپرستی اش رو حاجی به
سختی گرفت دلش می خواست برادرزاده اش رو خودش
بزرگ کنه از من خواست مثل خواهرم بهش محبت کنم
این کارو کردم که ای کاش نمی کردم.

مهسا بهم عالقه مند شد وقتی بزرگ شدیم عالقه اش هم
به او نسبت بزرگتر شد وقتی که بهم اعتراف کرد بهش
گفتم مثل خواهرمه اما اون دیگه مهسا بچگی نبود که
متقاعد کردنش راحت باشه مجبور شدم کنارش نباشم تا
راحتر بپذیره ولی از پیش حاجی رفت و پیش خانواده
مادری اش برگشت.
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#پارت هفتادوچهار
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
نمک نشناسی مثل یک بیماری مزمن شیوع پیدا کرده
است!

مهم نیست تو چقدر خودت را خرج حال خوبشان کرده
ای!
حالشان که با تو خوب شد دلیل حال بدت می شوند!
مهم نیست چقدر در گذشته کنارشان بودی!
مهم نیست توچقدر دردشان را به جان خریدی!
درد می زنند به جانت.
مهم نیست چقدر بارتنهایی شان را به دوش کشیدی!
در نهایت تنهایت می گذارند...
حکایت مهسا بود...
بغض کردم برای حال دختری که در کودکی خانواده اش را
از دست داد و مردی که تمام محبتش را ارزانی کرد به
قلب دخترک یتیم.
حاال نوبت من بود که دست هایش را بگیرم.
دستش را محکم گرفتم:
-واقعا متاسفم هم برای مهساو...

بغض اجازه نداد جمله ام را کامل کنم وآرام شروع به
گریه کردم.
سرم را با دستش گرفت وبه سینش چسباند.
و روی سرم را بوسید.
چندثانیه موهایم را نوازش کرد وبعد سرم را از سینش
جدا کرد.
تمام صورتم خیس از اشک بود؛اول نگاه عمیقی به
صورتم کردبعد شروع به بوسیدن اشک هایم کرد.
اشک هایم را آرام آرام بوسید؛سرش را باال آورد چشم
های او نیز خیس بود.
لبخند کمرنگی زد که با حال درونش تناقص داشت.
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#پارت هفتادوپنج
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
نگاهی به پیراهنش کرد و بینی اش را به حالت تصنعی
چین داد وگفت:
 دختره فین فینو پیراهنم رو کثیف کرد.این قدر بامزه گفت که در میان گریه هردو شروع به
خندیدن کردیم.
وقت ترخیص که رسید کمک کرد تا از تخت پایین بیایم
مانتوام را کمک کرد تنم کنم شال را سرم انداخت تا ماشین
بغلم کرد از شرم داشتم آب می شدم.
احساس می کردم همه مردم به تماشایم نشستند؛سرم را
در سینه اش مخفی کردم بوی عطر مردانه اش در بینی ام
پیچید.

نزدیک ماشین که رسید مرا از بغلش جدا کرد از فرط
خجالت سرم را زیر انداختم.
در صندلی کنار راننده را باز کرد و کمکم کرد بنشینم و
خودش در آن سمت را باز کرد و سوار شد.
طبق عادت همیشه نام خدا اول هرکارش شروع کرد.
نگاهی به صورت غمگینش کردم ودلم برایش به درد آمد
به خیرگی نگاهم ادامه دادم تا اینکه از سنگینی نگاهم
برگشت و چشمک شیرینی زد وگفت:
 سارا؟ای کاش می دانست لحن مردانه اش هنگام تلفظ سارا چه
بالیی سر قلب بیچاره ام می آورد خیلی تالش کردم تا در
جوابش جانم نگویم.
 بله از این قضیه به پدر ومادرت چیزی نگفتم.لبخندی زدم وگفتم:

 کار خوبی کردی من حالم خوبه! اونا هم الکی ناراحتمی شدند.
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#پارت هفتاد وشش
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

سکوت کرد ودیگر چیزی نگفت.
به خانه که رسیدیم همه به استقبال آمدند.
خبری از مهسا نبود می دانستم به خاطر این اتفاق سعی
می کرد خودش رو از امیرحافظ پنهان کنه.

با کمک پوران خانم تونستم دوش بگیرم اولش می
خواست امیرحافظ کمکم کنه اما امیرحافظ بهانه آورد و
همین باعث شد پوران خانم کمکم کنه.
پوران خانم زخم سرم را پانسمان کرد و کمکم کرد تاپ
وشلوارک ساده بپوشم.
امیرحافظ وارد اتاق شد نگاهش که به من افتادسرخ شد
خودم هم خجالت کشیدم اما نمی تونستم جلوی پوران خانم
واکنشی خاصی نشان دهم.
پوران خانم کارش که تمام شد گونه ام را بوسید و زیرلب
دعای چشم زخم خواند واتاق را ترک کرد.
امیرحافظ روی تخت نشست؛عمیق نگاهم کرد که باعث
شد خجالت بکشم انگار متوجه حالتم شد که گفت:
 اجازه میدی موهاتو شونه کنم؟با شیطنت ابروی باال انداختم:

 اجازه ما دست شماست.لبخندی زد و از جایش بلند شد وشانه ام را آورد.
پشت سرم نشست و دسته از موهایم را به آرامی جدا
کرد؛قلبم درون سینم رقص پاتینتاژ می کرد از استرس لب
هایم را زیر دندان هایم کشیدم.
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#پارت هفتاد وهفت
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

با آرامش موهایم را شانه کرد؛بعد از شانه کردن موهایم
زیرگوشم گفت:
 می خوای موهات رو ببافم؟مبهوت سری تکان دادم:
 مگه بلدی؟خندید و گفت:
 البته سارا بانواولین بار بود سارا بانو صدایم می کرد.
موهایم را بافت و کش مویم را برداشت وانتهایش را
بست.
در اتاق با ضرب باز شد ومهسا با نگاه پرنفرت وارد اتاق
شد وحشت زده به امیرحافظ نزدیک شدم که مهسا با این
حرکتم پوزخندی زد وگفت:

 میخواستم بمیری گفتم از پله ها می افتی پایین ومیمیری نمی دونستم هفت تا جون داری؟
امیرحافظ با عصبانیت بلند شد و باصدای بلندی گفت:
 تو غلط کردی همچین کاری کردی؟!مهسا جیغ کشید:
 غلط رو تو کردی کثافت؟!یک عمر دوست داشتم اجازهنمیدم کسی تو رو ازم بگیره.
با صدای جیغ مهسا همه جمع شدند.
امیرحافظ پوزخندی زد:
 به نظرت من میتونم کسی رو دوست داشته باشم که بهراحتی میتونه به همسرم آسیب بزنه.

مهسا با پوزخند گفت:
 کدوم همسر؟اصال میدونی چیه خوب کردم و رو به منگفت:
 کاش می مردی کثافتامیرحافظ با این کار مهسا سمتش خیز برداشت که مهسا
جیغ کشید و من هم مانع شدم.
امیرحافظ با کالفگی دستی در موهایش کشید وگفت:
 برات متاسفم هیچ وقت فکر نمی کردم دست پروده عموهمچین کسی بشه!
مهسا نیشخندی زد وگفت:
 من از اینجا میرم دیگه یه لحظه هم نمی تونم تحملکنم؟!
پوران خانم وحاج رضا به زور مهسا را از اتاق بیرون
بردند.

امیرحافظ با رفتن مهسا به عادت همیشه با کالفگی دستی
در موهایش کشید با این کار داشت خشمش را کنترل می
کرد.

], [3/5/2021 9:46 AM

#پارت هفتادوهشت
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
روی تخت نشست وسرش را در میان دست هایش فشرد.
کنارش نشستم برای اولین بار برای هم دردی پیش قدم
شدم و دست هایش را گرفتم:

 امیرحافظسرش را باال آورد وبا صدای خسته ای گفت:
 اگه اتفاقی برات می افتاد من چیکار می کردم؟ تو که نمی دونستی ببین االن من صحیح وسالمم آرومباش!
انگار با حرف هایم اندکی آرام شد.
از جایم بلند شدم و یک لیوان آب برایش آوردم روی تخت
دراز کشید احساس کردم خواب اندکی می توانست آرامش
کند.
آرام گفتم:
 بیرون میرم تا راحت بخوابی؟!با صدای جذابش که قلبم را به بازی می گرفت گفت:

 من اگه تو تا ابد کنارم باشی راحترم!گفت وقلب بی جنبه ام را بیشتر به بازی گرفت.
نشستم و بعد از چند دقیقه به خواب عمیقی رفت انگار که
این خواب اندکی آرام اش می کرد.
به چهره اش خیره شدم در خواب همچون پسربچه های
معصوم می شد...
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#پارت هفتادو نه
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

مهسا با چمدانش آماده رفتن شد برای آخرین بار عمو و
زن عمویش را در آغوش کشید.
نگاهم در نگاهش گره خورد بی تفاوت روی برگرداند.
مدام نگاهش در پنجره اتاق می چرخید منتظر امیرحافظ
بود نمی دانم شاید می خواست برای آخرین بار مردی که
دوست داشت را ببیند.
از آمدن امیرحافظ که ناامید شد .خداحافظی مختصری با
حاج رضاوپوران خانم کرد و بدون خداحافظی با من خانه
را ترک کرد می دانستم از من متنفر است و شاید
خداحافظی برایش سخت ترین کار دنیا بود....
امیرحافظ سخت مشغول کار های شرکت اش بود واکثر
اوقات در خانه نبود.معماری خوانده بود و توسعه شرکت
معروف تابان حاصل زحمت های او بود.
مهسا ناخواسته با آمدنش نزدیکترمان کرده بود که بعد از
رفتنش دوریمان عجیب به چشم می خورد.
چند روزی می شد که زخم سرم خوب شده بود می
توانستم خودم به تنهایی کارهایم را انجام دهم در حال
ضدعفونی سرم بودم که امیرحافظ وارد اتاق شد.
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#پارت هشتاد
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
نزدیکم شد و وسایل ضدعفونی را از من گرفت و لبه تخت
مرا نشاند و مشغول ضدعفونی شد با دستش موهایم را از
صورتم کنار زد و خیره نگاهم کرد که حس کردم تمام
مویرگ های صورتم پاره شده وخون در تمام صورتم
پخش شد.
سرش را زیر انداخت و با دقت مشغول ضدعفونی سرم
شد.

ضدعفونی که تمام شد بینی ام را فشرد:
 سرت هم خوبه این ضدعفونی هم برای محکم کاریبود؟!
 ممنون لطف کردی؟!بینی ام را گرفت وفشرد:
 نبینم لفظ قلم حرف بزنی؟!یا جمع یا مفرد تصمیمت روبگیر؟
با اخم خیره نگاهش کردم که باعث شد بی پروا و بلند
بخندد.
چند ثانیه بعد با لحن جذاب در میان خنده گفت:
 وقتی اخم می کنی بامزه میشی؟!خنده هایش که تمام شد به چشمانم خیره شد.

نفهمیدم چه شد که صورتش را نزدیک آورد با حس گرمی
نفس هایش بر روی صورتم حس شرم بر تک تک سلول
هایم رخنه کرد.
یکهو فاصله گرفت و از جا بلند شد؛با کالفگی دستی در
موهایش کشید.
سرم را زیر انداختم روی نگاه کردن به چشمانش را
نداشتم؛خدای من اگر او به خودش نمی آمد؟!قرار بود لب
هایش؟
چندثانیه بعد صدای بهم کوبیدن در خبر از رفتنش داد.
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#پارت هشتاد ویک
#بغض های خفته

#آزاده میرزایی
تو آن شعری که من جایی نمی خوانم....
در دنیایی از بهت گرفتار شده بودم.
شکایت قلبم را به چه کسی می کردم من که مراقب بودم
افسار قلبم را به دست کسی ندهم.
من که قسم خورده بودم بعد از بهزاد به مردی فکر
نکنم؛امیرحافظ کجای زندگیم بود که تمام زندگیم را گرفت.
من دختری نبودم به آسانی افسار دلم را از دست دهم اما
تا به خودم بیایم افسارش دست امیرحافظ افتاد.
احساس می کنم بدنم را داخل کوره آتش گذاشتند؛حرارت
بدنم باالست.
مرطوب بودن دستمال خاص اندکی هوشیارم می کند.
تصویر مبهم امیرحافظ قدری آرامم می کند.
آرام نجوا می کنم:
 امیرحافظدستم را می گیرد وبوسه ای پشت دستم می زند:

 جانم؟ من با خودم چیکار کردم؟ترو خدا تنهام نزار؟!با صدایش به قلبم نیشتر می زند:
 باشه عزیزم من کنارتم؟!زیرلب زمزمه می کنم:
 یک وقت نری؟!بوسه ای بر پیشانی ام می زند:
 هیچ وقت جای بهتری از کنار تو بودن برای من وجودنداره؟!
پارچه را چند بار روی پیشانی ام میزارد؛تب ام پایین تر
می آید و هوشیاری ام بهتر می شود.
عطر بوسه اش بر روی پیشانی ام هنوز ماناست....
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#پارت هشتادو دو
#بغص های خفته
#آزاده میرزایی
نور خورشید باعث می شود به سختی پلک بگشایم.
کامل چشم هایم را باز می کنم امیرحافظ را نشسته در کنار
تخت با چشمان بسته می بینم؛دیشب را به خاطر می اوردم
دلم برای پلک های ورم کرده و موهای ژولیده اش به درد
می آید.
به سختی خودم را تکان می دهم که باعث می شود الی
چشم هایش را باز کند؛چشم های سرخش خبر از بیداری
اش می دهد.
کش و قوسی به بدن خشک شده اش می دهد و چشم
هایش را کامل باز می کند:
 بهتری؟ آره خوبم؟! دیشب خیلی حالم بد بود؟!سری تکان داد:
-آره ولی خداروشکر خوب شدی!

 دیشب خیلی زحمتت دادم؟!لبخند شیرینی زد:
 تو هیچ وقت زحمت نیستی!و با چشمک دلبرانه ادامه داد:
 هیچ وقتلبخندی خجلی زدم و گفتم:
 ببخشید دیشب باعث شدم نخوابی ؟!مستقیم به چشمانم زل زد:
 میتونی جبران کنی مثال من االن سرم درد میکنه؟!اخم کردم:
چطوری جبران کنم؟با لحن جذاب و مردانه اش گفت:
 من همیشه با مسکن آرومم میشم اما اگه بتونی سرم روماساژ بدی احتماال درد سرم بهتر میشه.
آرام از روی تخت بلند شدم و نشستم لبه تخت
نشست؛پشت سرش قرار گرفتم و با شرم شروع به آرام
حرکت دادن دستم بر روی شقیقه اش شدم چشم هایش را
بست.
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#پارت هشتاد وسه
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
آرام دستم را بر روی شقیقه اش حرکت می دادم قبال برای
خستگی های پدرم شقیقه اش را ماساژ داده بودم که
باعث شده بودم تبحر داشته باشم.
بعد از ده دقیقه که چشم هایش را باز کرد دست از ماساژ
برداشتم.
برگشت و نگاهم کرد؛
نگاهم در نگاه خسته اش نشست.
آرام تشکر کرد:

 خیلی موثر بود ممنونگرمی لحن اش دلم را تا ابد قرص کرد...
**
به دیدن پدر و مادرم رفتم؛درد ودل کردن با مادرم آرامم
کرد.
با دیدن ساعت آه از نهادم بلند شد؛ گوشی ام را چک کردم
تماس های از دست رفته زیادی از امیرحافظ داشتم.
با دیدن اسمش تماس را وصل کردم بعد از چند بوق
متوالی صدای خس دارش در گوشم پیچید:
 الو ساراسالم امیرحافظ ببخشید ساعت از دستم در رفت االن میام. باشه االن میام دنبالت؟میدونستم تازه از شرکت برگشته وخسته است لبخندی زدم
وگفتم:
 -امیرحافظ من خودم میام نگران نباش خسته ای بخواب
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#پارت هشتاد وچهار
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

 اگر این طوری میخوای باشه فقط مراقب خودت باش؟!دلم می خواست فریاد بزنم تو مراقبم باش مرا به خودت
بسپار نه مرا به خودم
طاقت ادامه مکالمه را نداشتم سریع خداحافظی کردم.
وقتی به خانه برگشتم خیلی دیر شده بود؛امیرحافظ روی
تشک اش بر روی زمین خوابش برده بود.
آرام سمتش رفتم در خواب معصومیت چهره اش بیشتر به
چشم می آمد به چهره خواب آلودش خیره شدم سهم من
از این مرد فقط خیرگی نگاهم بود.

لباس هایم را عوض کردم و همین که خواستم سمت تخت
بروم؛پایم به پتویش گیر کرد و افتادم.
روی تنش افتادم او زیر من بود و من باالی تنش
بود.وضعیت طوری بود که از آن همه نزدیکی شرم کردم.
در آغوشش محکم مرا گرفت؛ خون به صورتم دوید با
چهره خواب آلودش پرسید:
 خوبی؟این قدر نزدیک بودیم که صدای تپش های قلب یکدیگر را
می شنیدیم سکوت کرده بودیم برق نگاهمان تنها چیزی
بود که دیده می شد.
قلبم طاقت آغوشش را نداشت سریع بلند شدم.

], [3/5/2021 9:46 AM

#پارت هشتاد وپنج
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

و زیر پتو خزیدم؛خندید وطنین خنده اش در گوشم پیچید با
صدایش که در اثر خواب خاص تر شده بود گفت:
 حاال فرار کن خانم خجالتی جای بدی نبودی که؟!سرخ شدم ؛خوشحال از تاریکی اتاق که سرخی گونه ام را
نمی دید بیشتر خودم را زیر پتو جا کردم متوجه شد
وخندید با خنده هایش دلم را بیشتر به تکاپو انداخت،گویی
این مرد با خنده هایش قصد داشت قلبم را از سینه ام
بیرون بیاورد...

صبح با بوسه ای بر پیشانی ام تکان خوردم با حرص
چشم هایم را باز کردم امیرحافظ خندان را کنار سرم دیدم.
با حرص گفتم:
 چرا نزاشتی بخوابم؟دستم را کشید و از روی تخت بلندم کرد:
 امروز سالروز تاسیس پرورشگاه است بچه هامنتظرن؟!
با بهت سر بلند کردم:
 تاریخ اش رو یک روز دیگه زده بودن!لبخندی زد:
 تاریخ اصلیش امروزه!اخم کردم:
 پس چرا به من نگفتن؟! به خاطر این که من خواستم خودم بهت بگم!!پرحرص جواب دادم:
 چرا اون وقت؟چشمکی زد:
 -می خواستم سوپرایزت کنم حاال هم بریم صبحانه

با غرولند کردن هایم صبحانه را در اتاق خوردیم؛با دست
خودش برایم لقمه گرفت بوی تخم مرغ آب پز باعث شد
بینی ام را چین دهم اما امیرحافظ تخم مرغ را در دستش
گرفت با بدجنسی شانه ای باال انداخت:
 باید بخوریش؟!نه من بدم میاد ازش!!اما منبع پروتئینهو در کمال بدجنسی مجبور به خوردن تخم مرغ آب پزم
کرد.

], [3/5/2021 9:46 AM

#پارت هشتاد وشش
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

امیرحافظ شوخ طب را بیشر دوست داشتم تمام مسیر با
شوخی های امیرحافظ و حرص خوردن های من گذشت.
امیرحافظ مرد نمونه ای بود که گاهی عجیب به داشتنش
افتخار می کردم و قدرت عاشق کردن هر زنی را داشت...
اعتراف سختی بود که باید می پذیرفتم که عاشق
شدم؛عشق به امیرحافظ در تار وپود وجودم آمیخته شده
بود.
این زمان انتخابی برای جدایی مان باعث وابستگی هایمان
شده بود؛حاال که می فهمیدم من هیچ وقت حسی را که به
امیرحافظ داشتم به بهزاد نداشتم!!
کیک بزرگی به مناسبت  ۲۵سال تاسیس پرورشگاه آماده
بود؛تمام محوطه و سالن را با بادکنک و نوارهای رنگی
زیبا با کمک بچه ها تزئین کردیم؛تمام بچه ها می خندیدند
و خوشحال بودند امیرحافظ برای تک تک شان اسباب
بازی و لباس خرید.
بچه ها با شوق کادو هایشان را به یکدیگر نشان می دادند
از خوشحالی اشک در چشم هایم جمع شد یکی از بچه ها

کنارم رسید خواست کادویش را نشان دهد اما با دیدن
چشم های خیسم بهت زده با لحن بچگانه اش گفت:
 -خاله چرا گریه می کنی؟

], [3/5/2021 9:46 AM

#پارت هشتاد وهفت
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
اشک هایم را با پشت دست پاک کردم خم شدم تا هم قدش
شوم لبخندی زدم وگفتم:
 گریه خوشحالی عزیزم؟!جمله ای با آن لحن بچگانه اش به زبان آورد که زبانم را
برای پاسخ بی جواب گذاشت:

 خوش به حالت خاله ما فقط ناراحتیم گریه می کنیم؟!و با دو سریع پیش بچه ها برگشت؛بلند شدم و خودم را به
دستشویی رساندم مشتی آب به صورتم پاشیدم تا قرمزی
چشم هایم مشخص نباشد.
به محض نزدیک شدنم به امیرحافظ با چشم های ریز شده
نگاهم کرد اشاره کرد به سمتش بروم.
کنارش نشستم زیر گوشم با صدای آرامی گفت:
 گریه کردی؟ نه؟!پوزخند تلخی زد:
 کامال مشخصه؟!حاال چرا گریه کردی؟!با همان تُن صدا جواب دادم:
 اینجا که میام بچه ها رو می بینم اینطوری میشم.لبخندی تلخی زد:
 بچه ها معصوم ترین موجودات زمین اند اینجا جایی کهبعضی اوقات آروم میشم.

موقع تقسیم کیک قشنگ ترین لحظه زندگیم بود امیرحافظ
هم پای بچه ها شمع ها را فوت می کرد و همراه آن ها با
شیطنت کیک می خورد؛کیک خامه ای که برایم گذاشته
بودن زیاد بود نمی تونستم کامل بخورم امیرحافظ که دید
نمی خورم کیک من را تا انتها خورد.

], [3/5/2021 9:46 AM

#پارت هشتاد وهشت
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
موقع عکس گرفتن تک تک بچه ها را در آغوش کشید و
بوسید؛عکس دورهمی مان کنار بچه ها ولبخند امیرحافظ
به یاد ماندنی ترین عکس دست جمعی ام بود.

موقع جداشدن از بچه ها سخت ترین لحظه را گذراند همه
ی بچه ها را باعشق بغل کرد و بوسید؛عاشق بچه ها بود
و عشق در بچه ها در قلبش حک شده بود.
نرفته دل تنگ می شد این را از نفس های عمیقی که می
کشید فهمیدم.
دستش را بر روی قلبش گذاشت نگران شدم
 خوبی؟چت شد؟لبخند کمرنگی زد:
خوبمدست داخل جیب شلوارش کرد و سوئیچ اش را درآورد،به
سمتم گرفت و با اشاره به ماشین گفت:
 برو تو ماشین منم میامبا دو دلی سوئیچ را گرفتم چشمانم را به چشم هایش
دوختم؛ چشم هایش را رو هم گذاشت این یعنی اینکه
نگران نباش من خوبم! این مرد بود.
به سمت ماشین پا تند کردم که تنه ی محکمی بهم خورد
که باعث شد تعادل ام رو از دست بدم و نقش زمین شوم.

نگاهم به پوست دست خراش خورده ام بود که با فریاد
بلند امیرحافظ به خودم آمدم.
سرم را بلند کردم نگاهم در چهره خشمگین امیرحافظ
نشست که ضربه ی محکمی به پسر جوان زد که نقش
زمین شد.

], [3/5/2021 9:46 AM

#پارت هشتاد ونه
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
امیرحافظ خشمگین بود رگ های گردنش بیرون زده بود
به قدری عصبانی بود که برای اولین بار از خشم یک مرد
ترسیدم.

خواست به سمت پسر جوان خیز بردار که سریع بلند شدم
وجلویش ایستادم:
 امیرحافظ من خوبم آروم باش!نگاهی خشمگین حواله ی پسرجوان کرد و نفس های بلند
می کشید؛ با کالفگی دستی در موهایش کشید همین که
برگشت یک لحظه غفلت کافی بود تا پسرجوان مشت
محکمی حواله ی صورت امیرحافظ کند فریادم زدم:
 امیرحافظاما دیر شده بود از بینی اش خون می آمد پسرجوان با
دیدن خون بینی امیرحافظ ترسید،سوار موتور شد و رفت.
تن یخ زده ام را حرکت دادم و خودم را در آغوشش
انداختم انگار انتظار این حرکت را از من نداشت که دست
هایش بی حرکت مانده بود.
بعد از چند ثانیه که برایم یک عمر گذشت دست های
مردانه وحمایت گراش را دور کمرم حلقه کرد.
تپش های بلند قلبم را نادیده گرفتم با یادآوری خون دماغ
اش از آغوشش جدا شدم:
 -بینی ات خون اومد؟وای خدا

لبخندی زد وگفت:
 زخم شمشیر که نخوردم زود خوب میشه!!و با شیطنت اضافه کرد:
 نهایتش اینه بینی ام را عمل کنم.زیر لب پوف کالفه ای کشیدم.
با گوشه ی شالم مشغول تمیز کردن خون بینی اش شدم با
قدردانی نگاهم کرد.
فاصله هایمان به قدری کم بود که صدای نفس های
یکدیگر را می شنیدیم.

], [3/5/2021 9:46 AM

#پارتنود
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

امیرحافظ خشمگین بود رگ های گردنش بیرون زده بود
به قدری عصبانی بود که برای اولین بار از خشم یک مرد
ترسیدم.
خواست به سمت پسر جوان خیز بردارد که سریع بلند
شدم وجلویش ایستادم:
 امیرحافظ من خوبم آروم باش!نگاهی خشمگین حوالهی پسرجوان کرد و نفس های بلند
میکشید؛ با کالفگی دستی در موهایش کشید همین که
برگشت یک لحظه غفلت کافی بود تا پسرجوان مشت
محکمی حوالهی صورت امیرحافظ کند فریادم زدم:
 امیرحافظاما دیر شده بود از بینی اش خون میآمد پسرجوان با
دیدن خون بینی امیرحافظ ترسید،سوار موتور شد و رفت.
تن یخ زده ام را حرکت دادم و خودم را در آغوشش
انداختم انگار انتظار این حرکت را از من نداشت که دست
هایش بی حرکت مانده بود.

بعد از چند ثانیه که برایم یک عمر گذشت دست های
مردانه وحمایت گراش را دور کمرم حلقه کرد.
تپش های بلند قلبم را نادیده گرفتم با یادآوری خون دماغ
اش از آغوشش جدا شدم:
 بینی ات خون اومد؟وای خدالبخندی زد وگفت:
 زخم شمشیر که نخوردم زود خوب میشه!!و با شیطنت اضافه کرد:
 نهایتش اینه بینی ام را عمل کنم.زیر لب پوف کالفه ای کشیدم.
با گوشه ی شالم مشغول تمیز کردن خون بینیاش شدم با
قدردانی نگاهم کرد.
فاصله هایمان بهقدری کم بود که صدای نفس های
یکدیگر را میشنیدیم.

], [3/7/2021 10:16 AM

#پارت نودویک
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
تمام خون بینیاش را با گوشه شالم پاک کردم با قدردانی
گفت:
 ممنونم عزیزم.چشمک دلبرانهای زدم:
 کاری نکردم.لبخندی زد،سرم را در سینه اش پنهان کردم صدای بلند
تپش های قلباش خوش نوا ترین آهنگ زندگی را برایم
به نمایش گذاشت.
روی سرم را بوسید و با صدای آرام گفت:
 سارا؟ناخواسته گفتم:
 -جانم!!

 جانت بی بال!سرخ شدم و از شرم سرم را بیشتر به سینهاش فشردم.
 میشه یه قولی بهم بدی؟سرم را از سینهاش جدا کردم:
 چه قولی؟ اینکه هیچ وقت فراموشم نکنی حتی اگر ترکم کردی؟!هنوز متحیر بودم اما گفتم:
 قول الزم نداره،وقتی یکی وارد زندگی آدم بشه آدمبخواد نخواد اون جزئی از خاطراتشه!!
 حتی اگه بره؟زمزمه کردم:
 -حتی اگه بره!...

], [3/7/2021 10:16 AM

#پارت نودودو
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
با رسیدن به ماشین در جلو را برایش باز کردم و
صندلی را برایش خم کردم با اخم نگاهم کرد وسوارشد
خودم نیز پشت فرمان نشستم و ماشین را به حرکت در
آوردم.
چشم هایش را بست و من هزار بار برای این چهره
مردانه در دل قربان صدقه رفتم.
در حال نگاه کردن به چهرهاش بودم که با صدایش به
خودم آمدم:
 مراقب باش به کشتنمون ندی جلوت رو ببین!خون به صورتم دوید و چهره ام گلگون شد.
تمام طول مسیر از شرم نگاه کردن نداشتم؛وقتی پیاده
شدیم زودتر از امیرحافظ خودم رو به اتاق رساندم.
مشغول عوض کردن لباس هایم بودم که چند ضربه به در
خورد دستپاچه شدم و گفتم:

 ببخشید دو دقیقه وایسا.کارم که تمام شد در را باز گذاشتم امیرحافظ وارد اتاق شد
کیفام روی دستش بود رو داخل اتاق گذاشت اشاره ای به
کیف کرد:
 -این قدر سریع رفتی که یادت رفت برش داری؟!

], [3/7/2021 10:16 AM

#پارت نود وسه
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
فقط نگاهش کردم؛سکوت لبهایم را به هم دوخته بود.
باز هم گوش هایم مهمان صدای خسدارش شد:
-استراحت کن خستهای؟!

بی اختیار گفتم:
تو چی؟لبخند کمرنگی زد و گفت:
 شب دیر میام مراقب خودت باش!و بی میل اتاق را ترک کرد.
تا نیمه های شب بیدار بودم؛روی تخت غلت میزدم انگار
امشب قرار بود نیاد نه اینکه دیر بیاد.
تالشم برای باز نگه داشتن چشمانم بی فایده بود؛آن قدر
خسته بودم که نفهمیدم ِکی خواب چشم هایم را ربود...
با حس نوازش موهایم الی چشم هایم را باز کردم؛با دیدن
امیرحافظ کامل چشم هایم را باز کردم و با لحن خواب
آلودی گفتم:
 ِکی اومدی؟دیشب خیلی منتظرت بودم؟ چند ساعتی میشه!دیشب کار های شرکت طول کشید؟!چشم هایش ندا بیخوابی میدادند؛ با هول گفتم:
 یعنی دیشب نخوابیدی؟! -نه!

بی اختیارگفتم:
 بمیرم برات!!اخم کرد:
 خدانکنه دور از جونت!لبخندی زدم:
 باشه عزیزم اما باید استراحت کنی!بدون هیچ حرفی اطاعت کرد؛خستگی از چشم هایش
میبارید دلم برای چهره مردانه خستهاش پر کشید.
روی تخت دراز کشید ساعداش را بر روی چشم هایش به
عادت همیشه گذاشت.

], [3/7/2021 10:16 AM

#پارت نودوچهار
#بغض های خفته

#آزاده میرزایی
پاورچین پاورچین با کمترین صدا از اتاق خارج
شدم؛پوران خانم مشغول خواندن کتاب بود دلم می خواست
تمام عمر و زندگیام را به این زن میدادم این زن کسی
بود که امیرحافظ را به دنیا آوردهبود.
کنارش نشستم عینکاش را از روی چشم هایش
برداشت،گونهاش را بوسیدم ریزبینانه نگاهم کرد:
 چی شده سارا؟چرا پریشانی؟ناگهان زیر گریه زدم:
 نمی دونم به خدا نمی دونم!پوران خانم در آغوشم کشید و موهایم را نوازش کرد:
 آروم باش عزیزم!چقدر خوب بود که چیزی به رویم نمیآورد.
آغوشش آرامم کرد.آغوشش بوی تن تمام مادران ایرانی
را میداد.مهربان وخالص!!
بعد از چند دقیقه از آغوشش جدا شدم پوران خانم با
مهربانی روی سرم را بوسید و گفت:
 -سارا حاجی میخواد باهات حرف بزنه

مضطرب شدم:
 چرا؟لبخند کمرنگی زد:
 عجله نکن خودت میفهمی!احساس کردم ناراحت بود اما چیزی بروز نداد.
سکوت سالن اضطرابم را دوچندان کرد؛حاج رضا به مبل
گوشه سالن تکیه داده بود به سمتش رفتم بعد از سالم و
احوال پرسی با اشاره دست دعوت به نشستم کرد.

], [3/7/2021 10:16 AM

#پارت نودوپنج
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

روی مبل رو به رویش نشستم چندثانیه عمیق نگاهم کرد
و گفت:
 میخواستم در مورد یه موضوعی باهات صحبتکنمدخترم؟!!
نگران شدم و گفتم:
 چه موضوعی؟ من در مورد این موضوع با پدرت هم صحبت کردمراستش امیرحافظ خانه مستقل آماده کرده،خانهای که
بتونید توش زندگیتون را ادامه بدید.
حاج آقا صحبت میکرد و من بیشتر متعجب میشدم.
بعد از اتمام صحبت هایش ادامه داد:
 نظرت چیه دخترم؟با اینکه امیرحافظ بدون مشورت با من این کار را انجام
دادهبود عقلم را در نطفه خفه کردم وغرورم را له کردم:
 من حرفی در این مورد ندارم امیرحافظ حتما صالحدانسته اجازه میدین برم.
با تکان سر موافقتاش را اعالم کرد.

تمام مسیر اتاق را با گام های بلند طی کردم در را بازکردم
هیبت بلندش را پشت پنجره دیدم؛پنجره را تا آخر باز کرده
بود و داشت سیگار میکشید نزدیکش شدم برنگشت اما
حضورم را پشت سرش حس کرد لبخند تلخی زدم وگفتم:
چرا بهم نگفته بودی؟بدون اینکه نگاهم کند گفت:
 فکر میکردم شاید هنوز هم نخوای با من زندگی کنی!!آوای درونم فریاد کشید《بسه امیرحافظ کاش بدونی چه
بالیی سر قلبم نافرمانم آوردی》 اما سکوت کردم.
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#پارت نودوشش
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

کاسه چشم هایم پر شد با بغض گفتم:
 ازم خسته شدی؟تلخ خندید:
شاید باورت نشه سارا اما من حتی دلخوشم به اسمتداخل صفحه شناسنامهام!!
با لکنت گفتم:
 پس چرا....نگذاشت جملهام تمام شود با غم گفت:
 میترسیدم!لب زدم:
 از چی؟ میترسیدم بهم نه بگی و اون خانه ...نتوانست جملهاشرا تمام کند با کالفگی دستی در موهایش کشید.
به خودم جسارت دادم و نزدیکش شدم بوی عطرتلخاش
مشامم را به بازی گرفت برگشت این بار من پیش قدم
شدم و خودم را در آغوشش محصور کردم بوسه ای بر
موهایم نشاند که از هزاران هم آغوشی برایم ارزشمند تر
بود...

تکراری ترین درد آدمیزاد رنج انتخابه،و سختی
روزگارش تصمیم هاییه که به وقتش گرفته
نمیشن،تصمیم های تلنبار شده در برزخی خودساخته و
حواله شده به بعدی نامعلوم،غافل از اینکه ما همیشه
قبال انتخابمون رو کردیم،اما پنهان از همه،حتی از
خودمون،چرا که هیچ تصمیمی سخت نیست؛در واقع
چیزی که سخته،دوست داشتن تصمیمه که از قبل تصمیم
گیری شده.
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#پارت نودوهفتم
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

تمام اهالی عمارت برای بدرقه کردنمان به خانهیمان
آماده بودند حضور پدر و مادرم و سنا خوشحالیام را
چندین برابر کرد؛این بار اشک هایم راه تیغهی بینیام را
در پیش گرفتند.
بوی اسپند تمام حیاط را در برگرفته بود چشم هایم تنها
امیرحافظ را میخواست؛با چمدان پر از پله ها پایین
آمد،اشک هایم را با پشت دست پاک کردم و برای گرفتن
چمدانها پیش قدم شدم؛چندلحظه با تعجب نگاهم کرد اما
طولی نکشید که اخم جایگزین بهتاش شد.
بی توجه به من چمدان هارا به سمت ماشین برد و
درصندوق عقب را باز کرد و چمدانها را گذاشت.
پورانخانم نزدیکم شد و در آغوشم کشید و زیرگوشم
گفت:
 ما دیگه از همین جا خداحافظی می کنیم هوای پسرم راداشته باش!!
با دست هایم اطمینان بخشیدم اما قلبم فریاد کشید؛ به
پسرت بسپار هوایم را داشته باشد...
با بغض از آغوش پوران خانم جدا شدم حاج رضا
بوسهای پدرانه بر سرم نهاد .با بقیه خداحافظی کردم

امیرحافظ مردانه پدرش و مادرش را در آغوش کشید
خداحافظی کرد.
نوبت که به پدر ومادرم رسید دست خودم نبود که چشم
هایم پیراهن پدرم را خیس کرد و چشمهای مادرم را پر از
هاله اشک کرد.
سنا را در آغوش کشیدم و برای چندمین بار با بیمیلی از
آغوشم جدا شد.آرام گفت:
 این شوهرت چرا نذاشت بیایم پشت سرتون!با تعجب نگاهش کردم:
 واقعا!خندید:
 به جون سارا راست میگم گفت میخواد سوپرایزت کنهالبته به مامان بابا گفت نمیخواد زحمت بده!
سکوت کردم و چیزی نگفتم سنا هم خداحافظی آرومی کرد
و رفت.
امیرحافظ با تواضع دست پدر و مادرم را بوسید و
خداحافظی کرد.
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#پارت نودوهشتم
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

سوار ماشین که شدیم تمام غم ها در خانه چشمانم النه
کرد؛دلم برای این خانه و اهالیش تنگ میشد.
امیرحافظ سرش را به سمتم برگرداند و خیره در چشم
هایم گفت:
چشم هات رو ببند!!مبهوت سری تکان دادم:
 چرا؟ چون باید تا زمانی که برسیم خونه چشم هات رو ببندی!شروع به غرغر کردن کردم:

 آخه چرا؟چرا نباید چشم هام باز باشه!!خنده مردانه سر داد:
چشم هات رو ببند دیگه دختر!!دختر گفتن هایش را دوست نداشتم با اینکه با خنده گفته
بود اما فاصله هایمان را یادآور می شد.

چشم هایم را بستم و خودم را در دنیای تاریک چشمانم
زندانی کردم؛ بازم با نام خدا ماشین را روشن کرد و
حرکت کرد.
با حس ایستادن ماشین خواستم چشم هایم را باز کنم که
امیرحافظ مانع شد:
 هنوز نه سارا هر وقت گفتم باز کن!!با چشمان بسته ادایش را در آوردم قهقهای مردانهای سر
داد که باعث شد از رفتار بچگانهام خجالت بکشم.
با باز و بسته شدن ماشین در جایم جابه جا شدم؛امیرحافظ
در را برایم باز کرد و دست هایم را در دست های
مردانهاش قفل کرد و کمک کرد پیاده شوم.
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#پارت نودونه
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
 حاال چشمات رو باز کن!چشم هایم را باز کردم با دیدن خانه ویالیی زیبای رو به
رویم هینی از خوشحالی کشیدم.
امیرحافظ با حرکت چشم و ابرو پرسید:
 چطوره؟لبخندی زدم:
 فوق العاده است!! هنوز داخل خونه مونده!!با دیدن حیاط زیبا ناخواسته از خوشحالی جیغ کشیدم؛تمام
حیاط پر بود از گل های زیبا و درخت های سر به فلک

کشیده.شمعدونی های زیبا که خانه را جالی بیشتری داده
بود.
با دیدن مستخدم خانه مستانه که زن جوانی بود بهت در
چشم هایم هویدا شد.
با مهربانی با امیرحافظ شروع به صحبت کرد و با خوش
رویی از ما استقبال کرد .حس خوبی به
رفتارهایشنداشتم.خواست چمدانها را باال ببرد که
امیرحافظ مانع شد و خودش مشغول باال بردن چمدانها
شد.
نگاهم را در خانه چرخاندم؛ دیزاین زیبا و چیدمان خانه
توجهم را جلب کرد.
امیرحافظ از پله ها پایین آمد و نزدیکم شد و گفت:
 چطوره؟ عالیه سلیقت حرف نداره!سری تکان داد وگفت:
 من تنها نبودم مشورت گرفتم یعنی چی؟ یعنی اینکه وسایلش رو با کمک مادرت و سنا خریدموچیدمانم وسایلم با کمک خودم مامان.
 -دست همتون درد نکنه خصوصا شما!

با ذوق و تحسین تمام خانه را با یکدیگر دیدیم نوبت به
اتاق خواب مان که رسید دستم را گرفت و به سمت اتاق
برد.
اتاقی با رنگ بندی زیبا پر بود از عکس های من و
امیرحافظ با تعجب گفتم:
 این عکس ها رو از کجا آوردی؟لبخندی زد:
 من نباید عکس زنم رو داشنه باشم.سکوت کردم و به دیدن زدنم ادامه دادم تخت دو نفرهای
گوشه اتاق و میز آرایش رو به رویش که فوق العاده بود.
حضور مستانه در اتاق خاطرم را مکدر کرد:
 آقا چی میخورین؟امیرحافظ رو به من گفت:
 قهوه یا چای؟ قهوه.با بسته شدن در امیرحافظ به سمتم اومد و گفت:
 مستانه زن خوبیه طولی نمی کشه که باهاش صمیمیمیشی!

حرف دلم را بر زبانم جاری کردم:
 فکر می کردم فقط من و تو توی این خونهایم! مستانه همسرش بهش خیانت کرده و بچه اش رو ازشگرفته
مکث کرد وگفت:
 از خونه هم بیرونش کرده کسی رو نداشت من خیلیوقت باهاش آشنا شدم و میشناسمش پس بهش اعتماد
کن!!زن سختی کشیده و ماهیه!!
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#پارت صد
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

شرمنده شدم به خاطر افکارم ؛گذشته دردناک مستانه تنها
دارایش بود آن وقت من با قساوت تمام از جانب زن
سختی کشیدهای مثل او احساس ترس میکردم.
رشته ی افکارم با چند ضربه به در پاره شد،مستانه با
سینی که دو تا قهوه داخلش بود وارد اتاق شد.
چیزی که بیشتر از همه توی چهرهاش به چشم میخورد
چشم های فوق العاده معصومش بود که احساس می
کردی غم بزرگی را به دوش میکشد.
با آرامی و با صدای لرزانی قهوه را مقابلمان گذاشت و
تعارف کرد.
امیرحافظ آرام و با صالبت تشکر کرد که مستانه زیرلب
جوابش را می داد.
استکان قهوه را به لب هایم نزدیک کردم و جرعه ای از
قهوه نوشیدم با چشیدن مزه تلخاش بینی ام را چین دادم و
با غیض استکان را از خودم فاصله دادم.
امیرحافظ با چشم های ریزشده نگاهم کرد و مستانه رو به
من گفت:
 ببخشید فکر میکردم قهوه تلخ دوست دارید؟لبخندی به رویش پاشیدم:

 اشکال نداره،اما قهوه های شما خیلی تلخن!!لبخند تلخی زد:
 درست عین زندگیم!امیرحافظ اخم تصنعی کرد:
 دیگه نشنوم این حرف ها رو!با این اخم امیرحافظ کار دستش آمد و سکوت کرد.
بعد از رفتن مستانه امیرحافظ کالفه دستی در موهایش
کشید انگار حرف زدن برایش سخت بود بعد از چند ثانیه
صدای خستهاش در گوشم پیچید:
 سارا اگر بخوای تو اتاق دیگه راحت باشی من حرفیندارم!
انگار کسی قلبم را در مشتش فشرد؛ دلم نمیخواست
ذرهای با او فاصله داشته باشم .تالش کردم تا صدایم
نلرزد و پی به احوال درونم نبرد:
 -من راحتم!
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#پارتصدویک
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
صادقانه گفته بودم من از تنهایی ،من از نبودن و از
نداشتن امیرحافظ میترسیدم.
****
مشغول صحبت کردن با تلفن با مارال بودم که امیرحافظ با
کتاب در دستش وارد اتاق شد؛مارال از پشت تلفن با جیغ
گفت:
 کجا رفتی سارا؟؟؟با مکث گفتم:
 هیچ جا همین جا!با لحن حرص زده ای گفت:
 منم که گوش هام مخملی....خواستم حرفی بزنم که

بوق های پیاپی و پشت سرهم بهم فهماند که مارال گوشی
را قطع کرده...
با حرص گوشی را روی پاتختی گذاشتم.
امیرحافظ به سمتم نزدیک شد وگفت:
 چی شده؟؟؟هیچی آرامی از میان لب هایم هجی کردم و اشاره به کتاب
در دستاش کردم لبخندی زد:
 شازده کوچولو! لباست عوض کن بیا دراز بکش تابرات کتابش را بخونم.
تی شرت و شلوارک نخی سادهای که مناسب خواب بود را
از میان لباس هایم بیرون آوردم وقتی خواستم بپوشم با
نگاه اش لباس هایم را دنبال کرد.
پشت به من لبه تخت نشست؛پشت به او لباس هایم را
پوشیدم.
با شرم نزدیکش شدم و روی تخت دراز کشیدم پتو را
رویم کشید .خیره در چشم هایم تمام شرم دخترانهام را
بیدار کرد و تپش های قلبم ریتم تند گرفتند.
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#پارت صدودو
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
کتاب را با وسواس در دست گرفت و شروع به خواندن
کرد.امان از صدایش وقتی که کتاب میخواند؛
شازده کوچولو گفت :بعضی کارا بعضی حرف ها بدجور
دل آدم را آشوب میکنه.
گل گفت :مثل چی؟
شازده کوچولو گفت:
مثل وقتی که میدونی دلم برات بیقراره و کاری
نمیکنی....
شازده کوچولو گفت:
آدم ها کجایند؟؟

گل گفت:باد به اینور و آنورشان میبرد،این بی ریشگی
حسابی اسباب دردسرشان شده....
شازده کوچولو گفت:
از کجا بفهمم وابسته شدم؟
گل جواب داد:تا وقتی که هست نمیفهمی.
کارم تمام است...مثل نقشه ی لو رفته ی یک
گنج!دوستش دارم و می داند.
کتاب را بست روی پاتختی گذاشت و به من نگاه کرد:
 برای امشب کافیه خسته شدی.زبانم برای تشکر نچرخید لبخند تلخی زدم.
خم شد و بوسه سریع بر پیشانیام نشاند وکنار کشید.
گوشهی تخت با فاصله از من دراز کشید؛
فاصله هایمان کم شدهبود حاال دیگر جای خواب هایمان هم
شریک شده بودیم می شد روزی جسم و روح مان هم
شریک شویم.
با تیک تیک ساعت از خواب بیدار شدم و سرجایم نشستم.
عمیق خوابیده بود دیشب اولین شبی بود که کنار یکدیگر

خوابیدیم و آرامش را به خودمان هدیه دادیم.به آرامی
وبی صدا از اتاق بیرون رفتم.
بوی املت تمام خانه را در برگرفته بود.به آشپزخانه رفتم
مستانه مشغول درست کردن املت بود.با دیدنم با لبخند
گفت:
 صبح بخیرخانم؟!! صبح بخیر،ولی دیگه من رو خانم صدا نکن.لبش را زیر دندان کشید:
وا خانم پس چی بگم!اخم تصنعی کردم وگفتم:
 دوباره که تکرار کردی! سارا صدام کن!خجالتزده گفت:
 باشه سارا.خندیدم و چشمکی زدم:
 -این درسته!
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#پارت صدوسه
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
خجالت زده خندید که آرام خندیدم.
با صدای مردانهاش به خود آمدم:
 صبح به خیر؟مستانه با صدای آرامی گفت:
 صبحتون به خیر آقا.با لبخند گفتم:
 صبح بخیر بیا بشین.امیرحافظ پشت میز کنارم نشست .مستانه املت خوشمزه
را روی میز گذاشت امیرحافظ به مستانه اشاره کرد تا
کنارمان بنشینید و با ما صبحانه بخورد.

امیرحافظ لقمه برایم میگرفت و با شیطنت سر به سر من
و مستانه میگذاشت.
مستانه آرام و صبور بود زنی که در عین جوانی اش زود
پیر شده بود.
****
با کت وشلوار سرمه ای فوق العاده شده بود؛هیکل
چهارشانهاش و بازوهای ورزیدهاش زیباییاش را دو
چندان کرده بود.با عطر آرامیساش دوش گرفت.
بوی عطر تلخاش مشامم را به بازی گرفت.
کارش که تمام شد به سمتم آمد و نزدیکم ایستاد:
 من دیگه باید برم شرکت مراقب خودت باش. باشه تو هم مراقب خودت باش.لبخند کمرنگی زد:
 باشه مکثی کرد و ادامه داد:مستانه میتونه دوست خوبی برات باشهسری در تائید حرف هایش تکان دادم.
تا کنار در ورودیی همقدم شدیم دلم بوسه از صورت
دوست داشتنی مردانه اش میخواست؛روی پنجه پا بلند
شدم و بوسه ریزی بر چانهاش زدم با این کارم جا خورد

خجالت کشیدم و با گام های بلند از جلوی دیدگانش
گریختم.
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#پارت صدوچهار
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
به اتاق پناه بردم؛لباس های داخل چمدان را داخل کمد جا
دادم؛نوبت که به لباس های امیرحافظ رسید ذوق زده
لباسها را بوییدم و تاکرده داخل کمد جا دادم:آخرین
پیراهنش را در آوردم بوی عطر تلخاش که هنوز آثارش
بر روی پیراهنش به جا مانده بود را با ولع بو کشیدم.

انتهای چمدان آلبومی قرار داشت،آلبوم را باز کردم عکس
های از کودکی و نوجوانیاش بود؛لبخندی زدم و آلبوم را
ورق زدم چشمم به عکس هایمان خورد،با دیدن خنده
هایش قلبم لرزید.
کارم که تمام شد آلبوم را توی کمد شخصیاش قرار دادم.
بوی قرمه سبزی مشامم را به بازی گرفت؛مستانه الحق
که فوق العاده بود،آشپزیاش معرکه بود.
تمام طول نهار به امیرحافظ فکر میکردم بدون او حتی
غذا هم از گلوم پایین نمیرفت.مستانه فهمید و لبخند
اطمینان بخشی زد:
 نگران نباش براش نگه میدارم.با قدردانی لبخندی زدم و دست هایش را فشردم:
 تو خیلی خوبی مستانه خیلی خوب.لبخند تلخی زد که دلم برای غم های این زن درد کشیده
سوخت.
شب که شد هرچه منتظر شدم نیامد.با نگرانی تلفن را
برداشتم وتماس را وصل کردم؛منفور ترین صدای دنیا در
گوشم پیچید《مشترک مورد نظر خاموش می باشد》جیغ
خفه ای کشیدم و تلفن را به گوشهای پرت کردم.

تمام طول اتاق را پیمودم نگران شده بودم اما امان از
غرورم!
تحمل فضای خفقانآور اتاق را نداشتم با اضطراب پایین
رفتم رنگ و رویم پریده بود مستانه با دیدن وضعیتم با
نگرانی به سمتم آمد:
 چی شده؟دستی به سرم کشیدم و زمزمه کردم:
 -امیرحافظ هنوز نیومده؟
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#پارت صدوپنج
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

 نه هنوز؟!! تلفنش هم خاموشه!این را گفتم و با بی حوصلگی به سمت مبل های سالن
رفتم و نشستم.
مستانه با نگرانی به من خیره شد و آرام گفت:
 من مطمئنم آقا سالمه شاید شارژ تموم کردن یاماشینشون خراب شده یا شاید هم کار مهمی براشون
پیش اومده.
تلخندی زدم و در دل آرزو کردم اتفاقی نیفتاده باشد.
آنقدر خسته بودم که روی مبل خوابم برد وقتی چشم های
را نیمه باز کردم در حال بغل کردنم بود؛از روی مبل بلندم
کرد پشت پلک های خواب آلود ام تار میدیدمش.
محکم به سینهاش مرا چسبانده بود؛سرم را در سینهاش
مخفی کردم.
جوری بغلم کرده بود که انگار شی گرانبهایی را با خود
حمل می کرد .گام هایش مسیر اتاق خوابمان را در پیش
گرفت.

آرام روی تختم گذاشت،چشمانم را باز کردم و تمام
قدردانیام را در نگاهم ریختم لبخند خستهای به رویم
پاشید و پتو را رویم مرتب کرد.
چند دقیقه بعد لباس هایش را عوض کرد و با فاصله کنارم
دراز کشید و رویش را به سمتم برگرداند.
از چشمانش خستگی میبارید دلم برای چهره خستهاش
ضعف رفت.
با صدای خواب آلودی گفتم:
 خیلی منتظرت بودم چرا دیر اومدی؟لبخندی زد و لحن خسته اش در گوشم پیچید:
 کارای شرکت طول کشید!با یادآوری تلفن اش بیدرنگ پرسیدم:
 تلفنت چرا خاموش بود. شارژ باتریش تموم شده بود!چشم هایش را بر روی هم گذاشت:
 بخواب شب بخیر.شب به خیر را نباید زبانی گفت شب را باید زل زد در
چشمانش،دستی کشید در الی موهایش و هرم نفس
هایش...
و آن وقت گفت :شب بخیر

آخر شب ها نه از خستگی خبری هست نه از خواب...
این موقع از شب! وقت پر رنگ شدن کسانی مثل تو در
زندگی کسانی مثل من است!
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#پارت صدوشش
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
با مستانه صمیمی شده بودم حاال حرف های امیرحافظ را
میفهمیدم《مستانه قربانی در زندگیش بیشتر نبود》
صدای گریه های آرام گونه مستانه مجبورم کرد به
آشپزخانه قدم بگذارم.

روی صندلی پشت میز نشسته بود و سرش را با دست
هایش میفشرد.
به سمتش رفتم و دستم را بر روی شانهاش گذاشتم؛سرش
را باال آورد نگاهم در چشمان به اشک نشستهاش قفل شد
آرام پرسیدم:
خوبی؟با چشمان اشکبارش پوزخند تلخی زد و با صادقانه ترین
لحن گفت:
نه خوب نیستم!!صندلی رو به رویش را بیرون کشیدم و نشستم .خیره به
چهره غمگیناش شدم با مظلوم تری لحن ممکن گفت:
 خیلی ترحم برانگیزم نه؟؟لبخندم زدم و گفتم:
 نه اینطور نیست!!آهی کشید:
 تو هیچی از زندگی من نمیدونی؟ اگر دوست داری میتونی برام بگی؟اشک بار دیگر به چشمهای به خون نشستهاش هجوم برد
و با صدایی خش گرفته گفت:

 بچه که بودم دستروزگار پدر و مادرم را ازم گرفت.توییه حادثه گازگرفتگی اونا رفتن و من تنها وبیکس
موندم.به معنای واقعی کلمه نابود شدم.منو سپردن به
عموم.اوایل همهچیز خوب بود؛اما زیاد نگذشت که آزاری
زنعموم شروع شد.منی که فکر میکردم وارد بهشت
شدم،جهنم واقعی را با تکتک سلولهام درک کردم.وقتی
کتکم میزد،عموم هیچی نمیگفت و بهرام پسرعموم؛از
مادرش حمایت میکرد.شونزده سالم بود که یه روز بهرام
وقتی فهمید تو خانه تنهام اون کاری رو نباید با هم
کرد.آخه نامردی تا کجا؟
جیغ میزدم و کمک میخواستم.اما بهرام با رذالت
میخندید و دست میکشید روی تن پاکم.و بدتر از اون
وقتی بود که عمو و زنعموم رسیدن و ما را تو اون
وضع دیدن.کتک ها و فحش هاشون رو هیچوقت یادم
نمیره.اون روز روح من مرد.شدم یه درخت خشکیده
وسط یه دشت برهوت.
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#پارت صدوهفت
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
دستم را روی دهانم گذاشتم تا مانع ریزش اشک هایم
شوم.
مستانه بی توجه به حالم ادامه داد:
 دوماه بعد از اون اتفاق مدام حالم بد میشد تا اینکهعموم دکتر باالی سرم آورد،تشخیص دکتر حاملگی بود
تمام امیدهام نابود شدهبود؛عموم بهرام رو مجبور به
ازدواج کرد بهرام چارهای نداشت با نارضایتی قبول
کرد.زن عموم تمام مدت با غضب بهم نگاه کرد؛بهرام آدم
زندگی نبود بعد از عقد تمام مدت مست وخمار به خانه
میآمد؛هر روز کتکم میزد.کسی هم کاری نداشت من
محکوم بودم به زندگی با مرد مریضی مثل بهرام،وقتی
هومن به دنیا اومد فکر میکردم به خاطر بچه آدم میشه
اما نشد به خاطر هومن همه چیز رو تحمل کردم وقتی
هومن ۴سالش شد کثافتکاریش زمانی به اوج رسید که
یه شب دست یه زن گرفت اومد خانه؛جلو اون زن من از

خانه انداخت بیرون .عمو و زن عمو راضی بودند من از
زندگی پسرشون برم بیرون چیزی نگفتند و رفتار
پسرشون رو تایید کردند.اما میدونی دردم چیه؟این که
خواستم پسرم رو بهم بدن ندادن!!درد من پسرمه
سارا!بهم رحم نکردند پسرم رو ازم گرفتند.
وقتی به خودم اومدم که هیچ جا رو نداشتم تمام دارایی
پدرم به عموم رسیده بود .رفتم دنبال کار گیر نیاوردم
ضمانت میخواست منم که کسی را نداشتم بعضی جاها هم
شرط میذاشتن شرط شونم کثافت کاری بود که من اهلش
نبودم.یه نفر شرکت آقا امیرحافظ رو معرفی کرد وقتی
رفتم قبول کرد کار کنم تمام زندگیم رو براش تعریف
کردم.گفتم خانه ندارم آقا بهم خانه و کار و از همه مهم تر
امید داد.روزای اول همش گریه میکردم اما آقا کمکم کرد
به کمک یه روانشناس توانست حالم رو بهتر کنه.دلتنگیم
برای پسرمه که آزارم میده کاش راهی داشتم پسرم رو
برای همیشه پیش خودم میآوردم اون وقت می تونستم
نفس راحتی بکشم.
در دل نالیدم:
خدایا آنها چطور تونستند یه مادر و فرزند ازهم جدا
کنن!!

حاال من هم پا به پایش اشک میریختم .از روی صندلی
بلند شدم و در آغوشش کشیدم گریهاش شدت گرفت
آراماش کردم اما دل خودم آرام نگرفت.
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#پارت صدوهشت
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
زندگی آنقدر لذت بخش بود که هر ثانیه اش را باید جشن
میگرفت.آخر هفته دعوت خانوادههایمان برایم بزرگترین
شادی بود.برای اولین بار در خانه خودمان خانوادههایمان
را دعوت کردیم.امیرحافظ مدام با لبخند نگاهم میکرد که
خجالت زده میشدم.مادرم و پورانخانم ریزریز
میخندیدند.متوجه نگاه های پرحسرت مستانه شده بودم

پدرم و حاج رضا هم مشغول صحبت در مورد کار شده
بودند؛سنا هم مدام در گوشیش غرق میشد و لبخند میزد
نمیدانم چرا حس خوبی به رفتارهایش نداشتم.
مامان با اشاره خواست به سمتش بروم؛به سمتش رفتم و
کنارش نشستم دست هایم را فشرد:
 همه چی خوبه؟لبخند کمرنگی زدم:
 آره خوبه!زیر گوشم گفت:
 چشم هات چیز دیگه میگن؟هول شدم ،از کودکی مادرم تمام رازهایم را از چشمهایم
میفهمید پس کار سختی نبود حس مادرانهاش.
سعی کردم به روی خودم نیاورم:
 چیزی نیست مامان. من مادرتم سارا بزرگت کردم تمام روحیاتت رو میدونم.سکوت کردم و در سکوت به نصیحت های مادرانهاش
گوش کردم.مادرم معتقد بود عشق را مهمان قلبم کردهام.
****

کم کم پاییز از راه میرسید؛پایان آخرین ترم تحصیلیام در
پاییز بود.زمان برایم سریع میگذشت جوری که عجیب دلم
ناآرام میشد؛ میدانستم زودتر گذشتن زمان برایم جدایی
را به همراه خواهد آورد《،جدایی》واژه ای که تکتک
سلول های بدنم نفرتش را فریاد میزدند.
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#پارت صدونه
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
پشت پنجره ایستاده بودم و تماشایش میکردم.سیگار
میکشید و عمیق کام میگرفت،دلم برای ژست سیگار

کشیدنش رفت؛این مرد عجیب دل میبرد؛مستانه به عادت
همیشه در آشپزخانه بود.برای اولین بار دلم خواست
همسرانه برایش وقت بگذارم.
به آشپزخانه رفتم مستانه در حال آماده کردن چایی بود با
دیدنم دست از کار کشید.
لبخند زدم:
 دو تا چایی می خواستم امیرحافظ حیاطه میترسم سرمابخوره.
لب هایش به خنده باز شد:
 دو استکان در بیار وقت خوبی اومدی چایی هاآمادهست.
با جان ودل پذیرفتم.و چایها را باسلیقه داخل سینی
گذاشتم مستانه شیرینیهم داخل سینی چید.
سخت نبود درک رفتار مستانه با تمام وجود دلش
میخواست به یکدیگر نزدیکتر شویم.
چای را به لبانش نزدیک کرد و عمیق نفس کشید با
حرکت چشم و ابرو اشاره کرد بنشینم؛روی صندلی
مقابلش نشستم در سکوت خیره اش شدم.
-تموم میشم...

با لحن شیطنت باری گفت.شرم زده سرم را پایین انداختم
و سعی کردم تا حد امکان به چشم هایش نگاه نکنم.
جرعه ای از چایش را نوشید و با لحن جدی گفت:
میخواستم درمورد یه موضوعی باهات حرف بزنم.چشم هایم را تنگ کردم و پرسیدم:
 چه موضوعی؟ یکی از دوستام سینا مهمونی گرفته دعوتمون کردهخواستم باهات درمیون بزارم؟
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#پارت صدوده
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

 ِکی مهمونی؟جواب داد:
 فرداست سینا یکی از بچه های شرکت یه مهمونی سادهگرفته اگه نخوای میتونیم نریم.
دلم میخواست امیرحافظ را بیشتر بشناسم و بیشتر به او
نزدیک شوم.این نزدیکی ها حال دلم را هم بهتر میکرد.
یک جا خوانده بودم اگر میخواهی کسی را بیشتر بشناسی
رفتار طرف مقابلت را با دوستانش در نظر بگیر.
پس با جان و دل پذیرفتم.
****
روز مهمانی رسید لباس بلند زیبایی به رنگ نقره ای
برایم خریده بود؛لباس در عین زیبایی پوشیده بود؛آرایش
مالیمی کردم.و با برداشتن شال مشکی ام از اتاق خارج
شدم.
پایین آمدم متوجه شدم رنگ لباسم با کروات امیرحافظ
ست شده بود.امیرحافظ لبخندی زد و چیزی نگفت.
مستانه اسپند را دور سرمان چرخاند؛اصرار های ما برای
آمدن مستانه به مهمانی بیاثر بود چرا که مستانه قبول

نکرد با ما به مهمانی بیاید میدانستم قصد تنها گذاشتن
مارا داشت .امیرحافظ با احترام از مستانه پرسید:
 مطمئنی نمیآی؟ بله آقا.امیرحافظ با مهربانی ادامه داد:
 پس اگه کاری داشتی تماس بگیر.مستانه با سر تائید کرد.
امیرحافظ پشت فرمان نشست و در جلو را برایم باز کرد.
سوار که شدیم با خنده برایم حرف می زد به خودم آمدم
فاصله هایمان کمرنگ شده بود و حتی در شوخیهایش
هم سهیم شده بودم.

#پارت صد ویازده
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
مهمانی در یکی بهترین منطقه های تهران برگزار شده
بود.امیرحافظ ماشین را مقابل خانه ی متوقف کرد.
با ورودمان به سالن بوی ادکلن های مختلف در بینیام
پیچید.
جمعیت زیادی داخل سالن بودند سنگینی نگاه عدهای
زیادی را روی خودم احساس میکردم.دستم در دست های
مردانه وحمایت گر امیرحافظ قفل شدهبود.
پسرجوان بلند قدی همراه با دختر جوانی به سمت مان
آمدند.
با نزدیکشان با امیرحافط دست دادند؛دختر جوان با اکراه
دستش را در دستم قرار داد.
پسر جوان با لبخند به امیرحافظ گفت:
 خیلی خوشحالم که خانومت رو با خودت آوردی.با لفظ خانومت ذوق عجیب در جانم نشست و دلم غنج
رفت؛امیرحافظ دست پشت کمرم گذاشت و با اشاره به
پسرجوان گفت:

 سینا دوستم و نامزدشون سمیرا.سینا ما را به سمت میزی در سالن هدایت کرد.
شام را در آنجا خوردیم .بعد از شام سینا شراب سفارش
داد و مدام جامش را پر میکرد.جام امیرحافظ که به
اصرار سینا گذاشته بود خالی بود.
سینا جام امیرحافظ را پر کرد و با خنده گفت:
 بخور گرمت میکنه.نترس اتفاقی برات نمیفته که تعادلترو از دست بدی؟
بار دیگر بلند خندید.از این نوشیدنیسکرآورمتنفر
بودم.معلوم بود امیرحافظ هم میانه خوبی نداشت.شاید
نمیخواست تا ۴۰روز از واجباتش دور بماند.

#پارت صدودوازده

#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
امیرحافظ جام را برداشت و یک نفس سر کشید.با چشم
های خمارش نگاهم میکرد؛لعنتی زمزمه کردم.مستی اثر
خودش را گذاشته بود.تعادلش در راه رفتن کم شده
بود.هیکل تنومندش را به من تکیه داده بود.
زودتر از همه مهمانی را ترک کردیم .سینا سریع خودش
را به ما رساند و صدایم کرد:
 سارا خانم؟برگشتم و منتظر نگاهش کردم.
با اشاره به وضعیت امیرحافظ گفت:
 اگه می خوای تا برسونمتون؟با احترام گفتم:
 نه ممنون احتیاجی نیست.خودش باعث وبانیاش بود و حال کمکرسان هم میشد.
به سختی به صندلی جلو تکیهاش دادم پشت فرمان نشستم
و ماشین را به حرکت در آوردم.
در حین رانندگی با نگاه خیرهاش براندازم میکرد؛
چشمانش قرمز و خمار شده بود.دستم را گرفت و به

لبانش نزدیک کرد و بوسهای بر سر انگشتانم زد و دستم
را در دستش گرفت.
تمام طول راه به نگاه خیره اش ادامه داد.
ماشین را در حیاط پارک کردم به سختی کمکش کردم و
داخل رفتیم.
سکوت تمام خانه را فراگرفته بود.مسیر اتاق را در پیش
گرفتیم.با هر سختی بود به تخت تکیه داد با حرص کنارش
نشستم:
 تو که میدونستی جنبه نداری چرا این قدر خوردی؟مناز این نوشیدنیها متنفرم!!اگه خوب بود که خود خدا هم
حرام اعالم نمیکرد.
تلخندی زد و در سکوت نگاهم کرد .خواستم بلند شوم که
دستم را گرفت به چشم هایم خیره شد:
 میدونستی سارا تو همهچیز منی؟با صدای گرفتهاش ادامه داد:
گاهی اوقات اینقدر دوستت دارم که از اینهمه دوستداشتنت میترسم.
چشمهایش بین لبوچشمانم در گردش بود.تا به خودم
بیایم فاصله از میان برداشته شد و لبهایم را عاشقانه
اسیر کرد.بعد از لبهایم دستم را باال آورد و با آرامش
سرانگشتانم را بوسه زد.

این مرد لطافت جزء صفات ذاتیاش بود.یکهو دستم را ول
کرد و بلند شد.با کالفگی دستی در موهایش کشید.
با چشمان مخمور وسرخاش نگاهم کرد و با صدای بلند
گفت:
چرا دوستم نداری؟چرا من هیچجا زندگیت نیستم؟!!مستی از سرش پریده بود.تمام تنش میلرزید.صدایش
بغضآلود شد و ادامه داد:
من چرا هیچسهمی نسبت به زنم ندارم؟چرا حتی یهدوستت دارم ساده هم سهمم نمیشه؟!چرا هیچحقی نسبت
به تو ندارم؟!چرا حتی حق بوسیدن زنم رو ندارم؟!!
قلبم سوخت،بغض بر گلویم بیرحمانه چنبره زد و
اشکهایم بیمحابا بر گونههایم جاری شد.
از اینکه هر دو اینگونه درد عشق را میکشیدم غم بزرگی
بر قلبم سایه انداخت.

#پارت صدوسیزده
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
قصه مبهمیست...
به دنیا آمدهام بیانکه بخواهم زندگی کنم.بیآنکه حکمت
اینروزها را بدانم.
مادرم همیشه میگفت:
هیچگاه سیلاشکهایت تمامی نداشت گویا از همان ابتدا
میدانستم پا به دنیایی گذاشتم که هرازگاهی میان خندههای
بلند گریه کرد.
پشت پنجره ایستاده بودم و تماشایش میکردم.
در حیاط غرق تاریکی ایستادهبود و سیگار میکشید و
عمیق کام میگرفت.نمیدانستم چندمین سیگار بود که
میکشید حسابش از دستم در رفته بود.
سنگینی نگاهم را حس کرد و سرش را باال آورد به پنجره
اتاق چشم دوخت .اشکهایم گونه هایم را میشست.

خودم را کنار کشیدم و روی تخت دراز کشیدم .سرم را در
بالش فروکردم و آرام گریه کردم.ساعتی بعد به اتاق
آمد؛بوی سیگار با عطر تناش ادغام شده بود.تالشی برای
روشن کردن اتاق نکرد.
آرام کنارم دراز کشید،از پشت پلک های اشک آلودم دیدم
که قطره اشک سمجی از گوشه چشمش چکید و راه
تیغهی بینی اش را در پیش گرفت .دلم به درد آمد اما
سکوت کردم...
با خستگی از خواب بیدار شدم.به امید دیدنش به
آشپزخانه رفتم اما با دیدن جای خالیاش امیدم از بین
رفت.
میلی به خوردن صبحانه نداشتم با هر بدبختی بود توانستم
چند لقمه پنیر به اصرار مستانه بخورم.
تلفنم که زنگ خورد با دیدن نام امیرحافظ تازه فهمیدم
چقدر دلم برای این مرد مهربان تنگ شده،سریع جواب
دادم:
 بلهصدای جذاب معرکهاش در گوشم پیچید:
باید خیلی پرو باشم که بخاطر وقایع دیشب زنگ زدهباشم..

مکث کرد:
 نمیدونم چرا دیشب اونطوری شد؟باور کن شرمندمنمیخواستم اونطوری شه؟!!نمیخواستم از اعتمادت
سوءاستفاده کنم؟!!
در دل گفتم"امیرحافظ من از همه مقصرترم که دلم
میخواد اون اتفاق تکرار بشه!!
به سختی لب بازکردم:
 اشکال نداره.چند لحظه سکوت کرد:
 خداحافظ.مراقب خودت باش!جان کندم تا این جمله بر زبانم رانده شد
منتظر جواب نشدم گوشی را قطع کردم.

#پارت صدوچهارده
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
چشم هایم به خاطر گریستن دیشب قرمز و غرقخون شده
بود.بر روی کاناپه لم داده بودم.
مستانه از اتفاق دیشب کم وبیش خبر داشت.کنارم نشست
و دستم را گرفت:
 حالت خوبه عزیزم؟ چرا این جوری میکنی؟مگهدوستش نداری پس چرا قدمی بر نمیداری؟
تلخندی زدم:
 چی بگم؟بهش بگم توروخدا دوسم داشته باش؟ نه اینرو نگو ولی کاری کن بفهمه دوستش داری؟فکر کردی نمیدونه؟از خودم بیشتر میشناستم. باشه شاید فهمیده اما دوست داره از زبان توبشنوه.گاهیاوقات ما آدمها دوست داریم از زبان همدیگه
دوست دارم رو بشنویم.
تلخ خندیدم.خنده ام طعم بادامی را می داد که با لذت آن را
زیر دندان فشار داده بودی اما با پیچیدن طعم تلخ و

زهرمارش در دهان تمام لذتی که دنبالش بودی به یک
باره بر باد رفتهبود:
دیشب به خاطر یه دوستداشتن که تو مستی گفتهبودعذر خواهی کرد،اون هنوز به عنوان زنش به من نگاه
نمیکنه میفهمی؟
دستم را فشرد:
 خودت قبال اینو خواستی؟برای ازداوجتون قرارداد تعیینکردید!! من هیچ وقت طعم عشق را نچشیدم؛اما برای
بهبود زندگیم با بهرام هر کاری کردم.بهرام ارزشش رو
نداشته اما آقا ارزشش خیلی باال تر از این حرف هاست.
بیشتر از هر کسی میدانستم ارزش امیرحافظ از هر کسی
در دنیا باالتر است.
افسوس که نگاه ما چه ظالمانه جای کلمات را گرفتند.
سکوت چقدر جای صدا را!
لفظ دوستت دارم با صدای مردانهاش دنیایم را کنفیکون
میکرد.افسوس که ما مبتال شدهبودیم به درد عشق
بیانکه به درمان بیندیشیم.

#پارت صدوپانزده
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
در نیمهشب غرق در کابوس بودم.چشمان آبی بهزاد در
تاریکی برق میزند.وحشت زده نگریستمش.
پورخند میزند و نزدیکم میشود،از ترس چند قدم عقب
میروم؛چند گام جلوتر میآید،جیغ خفهای میکشم خیز
برمیدارد سمتم تا به خودم بیایم در دستم را با خشونت
میکشدتالشم برای نجاتم از دستش بینتیجه است.
زیرگوشم زمزمه می کند:
بی خودی تالش نکن من که گفته بودم هیچ وقتنمیبخشمت تو تا ابد محکومی،محکوم به من...

جیغ میکشم و از خواب میپرم.دانه های خیس عرق روی
پیشانیام خودنمایی میکند.
از جیغ من امیرحافظ هم بیدار شده بود.در آغوشم کشید و
زیر گوشم زمزمه کرد:
 آروم باش عزیزم،چیزی نیست.در آغوشش مچاله میشوم و آغوشش پناهگاهم میشود.
اشک هایم روی گونه هایم سرازیر شدند؛بوسه ای بر
موهایم نشاند؛از آغوشش فاصله گرفتم.اشک های مزاحمم
که تمامی نداشتند و دیدهام را تار کرده بودند را با دست
کنار زد.لب هایش به لبخند انحنا پیدا میکند:
 خواب بد دیدی؟بغض کرده سری تکان دادم،چشم هایش را روی هم
فشرد:
 اشکال نداره خواب بوده عزیزم!معصومانه گفتم:
 میترسم بخوابم دوباره اون خواب را ببینم.سرم را در سینش فشرد:
من مراقبتم از هیچی نترس!دلم قرص شد،با خیال راحت در آغوشش
چشمهایم را روی هم گذاشتم.

#پارت صدوشانزده
#بغضهایخفته
#آزادهمیرزایی
چشمهایم را که باز کردم سرم روی سینهاش قرار
داشت.آرام خواستم از آغوشش بیرون بیایم که سریع
چشم هایش را باز کرد.شرم زده از جایم بلند شدم.لبخندی
زد که هزار برابر چهره اش را خواستنیتر میکرد:
 صبح به خیرآرام گفتم:
 -صبح به خیر،

ضعف کرده بودم و گرسنه ام بودم خواستم بگویم بریم
صبحانه بخوریم که قاروقور شکمم بلند شد؛خجالت زده
شدم که امیرحافظ خندید:
بریم صبحانه بخوریم؟
سری در تائید تکان دادم.
زودتر از همیشه بلند شده بودیم.مستانه هنوز بیدار نشده
بود،آرام وبی سروصدا وارد آشپزخانه شدیم.با دیدن ظرف
حلیم در یخچال از خوشحالی نزدیک بود جیغ بکشم.حلیم
را گرم کردیم.
با اشتها لقمه می گرفتیم و داخل دهان یکدیگر می
گذاشتیم.خوشمزه ترین حلیم عمرم را خوردیم آن قدر
خوشمزه بود که با تمام شدنش امیرحافظ لب هایش را به
حالت بامزه جمع کرد،نتونستم خودم را کنترل کنم و بلند
زیرخنده زدم.
با دیدن خندههایم اول با تعجب نگاهم کرد وبعد حرصی از
سرجایش بلند شد وشروع به قلقلک دادنم کرد.در میان
خنده بریده بریده با التماس گفتم:
 امیرحافظ تو رو خدا ُمردم از خنده.شرورانه ابروی باال انداخت:
 -نه خانم خانما شما به من خندیدی باید تاوانشم بدی.

بازوان مردانهاش در تیرراس نگاهم بود در یک چشم
بههمزدن گاز بزرگی از بازوش گرفتم که آخ خفیفی از
لبهایش خارج شد و حلقه دستهایش شل شد.
از آشپزخانه فرار کردم و به سمت حیاط دویدم.

#پارت صدوهفده
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
از صدای پایش حضورش را پشت سرم حس کردم،دنبالم
دوید؛به قدم هایم سرعت بخشیدم.با دیدن شلنگ آب با
خوشحالی سمتش دویدم شیر آب را باز کردم و به سمت
امیرحافظ گرفتم.

دست هایش را به عالمت تهدید در هوا تکان داد،با
شیطنت ابروی باالانداختم.
آب از سر وصورتش میچکید؛وقتی که کامال خیس شد
دست از شیطنت برداشتم.
آن شب امیرحافظ به شدت سرما خورد؛صدایش گرفته
بود،گلو درد و سرفه یک لحظه رهایش نمیکرد.مستانه
خواست از داروخانه قرص و مسکن بگیرد که مانع
شدم،همیشه زمانی که سرما میخوردیم مادرم با دارو
های گیاهیاش پذیرایمان می شد.دم کرده
پونهوآویشنشیرازی را با عسل مخلوط کردم و داخل
لیوان ریختم.
با ورودم به اتاق ساعداش را روی چشم هایش گذاشته
بود و دراز کشیده بود.سرفه های پیاپی امانش نداد و
سرجایش نشست؛با اضطراب نزدیکش شدم،با دیدن لیوان
دستم نگاه سوالی اش را به سمتم دوخت:
 دم کرده پونه وآویشن برای سرماخوردگی عالیه،مامانمهمیشه وقتی سرما میخوردیم برامون درست میکرد
ارزشش خیلی بیشتر از این قرص های شیمیاییه.
لب هایش را به حالت بامزه جمع کرد وگفت:
 تلخ که نیست!پشت چشمی نازک کردم:

با عسل مخلوط کردم شیرینه!
دم کرده را جرعهجرعه نوشید؛صدایش گرفته بود وقتی
کهگفت:
 این دم کرده آرومم میکنه؟ آره خاصیت آرامشدهنده داره؟با دستش به قفسه ی سینهاش کوبید:
اینجا را چی اینجا رو هم آروم میکنه؟سارا کاشمیدونستی چه دردی میکشم.
این همه ضعف به او نمیآمد.به او که همیشه حامی بود
وقوی.
همیشه فکر میکردم بغض مثل یک توپ پینگپونگ در
گلو کیپ میشود ولی بغص امشبم خار داشت مثل
کاکتوس.
کاش بعضی مالقات ها رو خدا جور دیگه ای سر راهمونقرار میداد.
آهی عمیقی کشید وگفت:
 کاش....بعضی ها چهره شان خیلی معمولیست اما....
آنچه در قسمت سمت چپ سینه شان می تپد دل نیست،
اقیانوس محبت است.

بعضی ها تُن صدایشان خیلی معمولیست،
اما....
سخن که می گویند در جادوی کالمشان غرق می شوی
بعضی ها قد وقامت شان معمولیست اما....
حضورشان تپش قلب می آورد
بعضی ها خیلی معمولی هستند
اما.....
همین معمولی بودنشان،است که در کنارشان به آرامش
میرسی.
فقط ارامش مهم است.....

#پارت صدوهجده

#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
پشت ویترین مغازه ساعتفروشی همراه مستانه با ذوق
ساعتها را نگاه میکردیم.ساعت شیک زیبای مردانهای
توجهم را جلب کرد،نگاهی به مستانه کردم که لبخندی
زد.وارد مغازه شدیم مردجوانی پشت پیشخوان بود با دیدن
ما با خوشرویی گفت:
 بفرمایین.اشاره ای به ساعت پشت ویترین کردم:
 ممنون اگه میشه اون ساعت را بیارید؟صاحب مغازه مودبانه پذیرفت.
ساعت به قدری شیک و زیبا بود که فهمیدم بی نهایت به
دستان مردانهاش میآید.مستانه پیراهن مردانه سادهای
خرید.با ذوق و شوق فراوان بادکنک های رنگی و کیک
تولد را خریدیم.
****
به خانه که رسیدیم؛ مستانه با مهربانی همیشگیاش
مسولیت غذا و دسر را به عهده گرفت .با ذوق و شوق

تمام بادکنک های رنگی را به سالن آویزان کردم .از
خستگی نای ایستادن نداشتم،دوش آب گرم می توانست
اندکی خستگی تنم را بکاهد؛دوش کوتاهی گرفتم.ساپورت
مشکیام را با تیشرت سفیدم تن کردم.
عطر محبوبم را به مچ دست و گردنم پاشیدم.امشب دلم
خواست بیشتر به چشم بیایم،رژلب صورتی را به لب هایم
مالیدم،موهایم را مانند آبشار دورم پریشان ریختم ،با
تصویرم در آیینه لبخندی مهمان لبهایم شد.

#پارت صدونوزده
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

هرچه برای شام منتظر ماندیم نیامد؛ مستانه شمعها را
روشن کرد؛خانه در سکوت و تاریکی به سر میبرد.نور
اتومبیلش که وارد حیاط شد چشمم را زد.مستانه با
مهربانی دستم را گرفت وفشرد.قصد آرامکردنم را داشت.
از استرس زیاد قلبم با قدرت زیاد خودش را به قفسه
سینهام میکوبید.
با صدای لرزان رو به مستانه کردم.
 مستانه االن که اومد المپها رو روشن کن و آهنگتولدت مبارک رو باهم تکرار کنیم؟
ریزریز خندید:
از همین االن منتظرم قیافه آقا را ببینم.صدای چرخش قفل در کلید آمد؛بوی عطر تلخش زودتر
اعالم حضور کرد.سریع چراغ ها روشن شدند؛ من و
مستانه جیغ و کف میزدیم و همزمان آهنگتولدت مبارک
میخواندیم؛
مبهوت سرجایش ایستادهبود؛مسخ شده فقط مرا
مینگریست.چشم درچشم شدیم؛به یقین چشمهایمان در
حال حرف زدن بود.
مبل تک نفره کنارم را انتخاب کرد و نشست.هنوز متحیر
بود:

باورم نمیشه،نمیدونم چی بگم واقعا از هر دوتونممنونم.
لبخند محوی گوشه لبم نشست.لبخند کمرنگی به رویم
پاشید.مستانه مشتاقانه گفت:
حاال باید آقا شمعها رو فوت کنه و کیکم ببره.صدایش طپش های قلبم را تندتر کرد.
 من که تنها فوت نمیکنم،سارا باشه حرفی ندارم؟نگاه دزدیم ولی سنگینی نگاهش را حس میکردم؛یکهو از
جایش بلند شد و کنارم نشست.مستانه با ذوق تمام
نگاهش را معطوف ما کرده بود.
دستم را که باال آورد و بوسید.پشت دستم را گرمای
خوشایندی احاطه کرد.اما جرئت سر باال آوردن نداشتم،از
شرم سر پایین انداختم و به میز چشم دوختم.

#پارت صد وبیست
#بغضهای خفته
#آزاده میرزایی
قبل از فوت کردن شمع ها میخوام یه اعترافی کنم؟سرم را باال آوردم و به چشمهایش خیره شدم.
 سارا من خیلی فکر کردم میدونم شاید هنوز دلت باهامنباشه،میدونم قرار بود من وتو،تو تاریخ مقرر حکم
جداییمون رو امضا کنیم.
با دستش به قفسه سینهاش کوبید:
اما نذاشت،هزار بار بهش گفتم سارا ممنوعه است اماالمصب حالیش نیست،سارا من عاشقتم....
قلبم مثل گنجشک به قفسه سینهام میکوبید؛ضربان قلبش
رو که محکم به سینهستبرش میکوبید را به خوبی
احساس میکردم.فاصله بین صورت هامون قد یه
بندانگشت بود.نم اشک داخل چشمهایش حلقه بست.
بغض راه گلویم را بسته بود،اشک هایم سد چشمانم را
شکستند و جاری شدند.
اشک های حلقه بسته در چشمانش قلبم را به درد آورد.
با غم نالید:

من تو رو به قلبم قول دادم سارا،اگه هستی که خوشا بهحال قلبم،اگه نخواستیم بازم...
مکث کرد و به سینه اش زد.
عزیزدل قلبم میمونی!اعترافات این مرد هرلحظه و هرساعت قدرت گرفتنجانم
را داشت.
کنترل اشک هایم دست خودم نبود.حاال دیگر از احساس
امیرحافظ مطمئن شده بودم باید منم پا به پای او این
عشق را لمس میکردم.
دستم را بر روی دستش گذاشتم.
یه بار تو زندگیم میخوام به حرف دلم گوش کنم اگه نشهدیگه هیچ وقت بهش گوش نمیکنم!من هستم امیرحافظ تا
ابد!
یهو کشیده شدم تو آغوش گرم و مردونه اش.دستش دور
کمرم حلقه کرد.سرم روی سینهاش قرار گرفت .قلبش
محکم و تپنده به سینهاش می کوبید.بوی عطرتلخش را با
تمام وجود استشمام کردم،من تکتک ثانیه های عمرم به
وجود این مرد اعتیاد پیدا کردهبودم.
حاال هر سه با هم گریه میکردیم.گریه که حاصل
شوق،شادی وشعف بود.جنس این گریه با تمام گریههای
عمرم فرق داشت.

با شوخی وخنده در میان اشکهایش شمع ها را فوت کرد
و کیک را برید.
لحظه باز کردن کادو ها مثل پسربچه ها تخس غر زد.
ا َه این چه کاری باید وقتی میخوای هدیهات رو ببینی ازهزار تا جعبه درش بیاری!
من و مستانه به حرص کالمش میخندیدم.

#پارت صدوبیست ویک
#بغضهای خفته
#آزادهمیرزایی
تمام مدت از آغوشش جدایم نمیکرد.صدای تپش های
قلبش زیبا ترین سمفونی عمرم بود.پشت سرهم بوسه بر

سر وصورت یکدیگر میزدیم.مستانه مشغول جمع کردن
ریخت و پاشها بود.لبخند دلنشینی به رویمان پاشید.
سارا با آقا برید اتاقتون من هستم می دونم چقدر ولع اینلحظات رو داشتید!!
صورتم سرخ شد و با خجالت گفتم:
مستانه زشته این حرفا چیه؟مستانه ریزریز خندید.
امیرحافظ با شیطنت خندید.
 از سارا که آبی گرم نمیشه،مستانه مگه تو من رو درککنی!کاش یه ذره راه و روش یادش می دادی؟دختر
اینهمه خجالتی!!
با حرص به بازویش کوبیدم.دستم را گرفت و به سمت
اتاق برد.سمت تخت رفتیم،
روی تخت دراز کشید،نفس آسوده ای کشید.
 سارا امروز بهترین روز عمرم بود،همیشه دوست داشتمحضورت تو زندگیم دائمی باشه اما نمیدانستم امروز به
آرزوم میرسم.
شیطنتم گل کرده بود .خودم را به ناراحتی زدم با لب و
لوچه ی آویزان گفتم:
-یعنی فکر نمیکردی حضورم تو زندگیت دائمی بشه!!

بوسه ای بر موهایم زد.
 قربونت برم من،تو همه ی زندگیمی!فکر نمیکردم بهاین زودی آرزوم برآورده شه!
با عشق نگاهم کرد.به محض اینکه دراز کشیدم سرم را
به سینهاش تکیه داد.
و آرام روی موهایم را بوسید.
 خیلی خوشگل شدی!پشت چشمی نازک کردم.
بودم از اول.سرش را خم کرد و این بار لب هایش گونه ام را شکار
کردند.
ممنون بابت امروز سارا!بهترین تولدی بود کهداشتم.کادوتم عالی بود.
با ذوق خندیدم.شروع کرد با سرانگشتانش اجزای صورتم
را نوازش کرد:
 من خیلی خوشبختم سارا که تو دارم.میترسم؟اخم کردم.
از چی؟سارا زندگی به من ثابتکرده،هر چی که دوست دارم ازممیگره.

منم میترسیدم از نداشتنش،این احساس عین موریانه
روحم را میخورد اما در عوضش برای دلگرمیاش
بغض کردم.
اما من رو هیچکس ازت نمیگیره جز یه چیز.اخم کرد.
چی؟فقط مرگ که من از تو جدا میکنه.انگشتش را بر روی لبهایم با خشونت ایست کرد.
هیس وقتی کنارمی سارا حرف از مرگ نزن،اینجا فقطایستگاه زندگی،ایستگاه زندگی ما.
انگشتش را از لب هایم جدا کرد و بوسه سریع بر گونهام
کاشت.

#پارت صد وبیستودو
#بغضهایخفته
#آزاده میرزایی
با ذوق خندید:
 میدونی سارا من روزی که خواستگاریت اومدم اولینبارم نبود تو رو میدیدم.
سرم را از سینهاش فاصله دادم و با تعجب گفتم.
چی؟من که تو رو اولین بار بود میدیدم!!لبخند عمیقی روی لب هایش نقش بست.
با ذوق عمیقی گفت:
 ۴سال پیش بود که واسه اولین بار دیدمت...با یکی ازدوستم داشتیم میرفتیم جایی وسط راه دوستم گفت با یکی
از دوستام قرار دارم و یه پرونده ازش میخوام....ماشین
رو پارک کرد و منم پیاده شدم تا وقتی برگرده یه چرخی
واسه خودم بزنم...یه پارک کوچیک اونجا بود،قدمهام
بیخودی به سمت اون پارک رفت.دمظهر بود و پارک
خلوت بود.فقط دو تا دختر مدرسهای تو پارک بودن و
داشتن تو زمین بازی برای خودشون بازی
میکردند.خودشونم میدونستن سنشون از تاب و سرسره

بازی گذشته،ولی انگار زمین خالی بازی به وجد آورده
بودشون که اونجوری داشتن باال و پایین
میپریدند.نمیدونم چرا نگاهم میخکوب شد روی یکی از
اون دخترا...حرکاتش...خنده هاش..شیطنت هاش...داشت
من رو درگیر خودش میکرد انقدری که حتی نمیتوانستم
نگاهم رو ازش بگیرم.از فردای همون روز،همون ساعت
خودم میرفتم اونجا و هر وقت بود با نهایت لذت نگاهش
میکردم،فهمیدم حسم به اون دختر یه حس ناب،یه حسی
که تا به حال تجربه نکردهبودم.
شادی عمیقی از حرف های امیرحافظ در تک تک سلول
های تنم پیچید.
با لذت تمام اجزای صورتم از نظر گرداند و با عشق
پیشانیام را بوسید.
و عاشقانه ترین اعتراف زندگیش را بر زبان آورد:
سارا خیلی دوستت دارم!!خدای من قلبم نزدیک بود آن لحظه ها از سینم بیرون
بزند.لفظ دوست دارم حتی تکرارش هم زیبا و
مسحورکننده بود.

#پارت صدوبیستوسه
#بغضهایخفته
#آزاده میرزایی
در اتاق کار امیرحافظ مشغول دید زدن کتاب هایش بودم
که نوشتهای افکارام را مغشوش کرد:
تنهایی کابوس درد ناکی یست اگر کسی را که دوست
داشته باشی نزدیکت باشد اما بیشترین فاصله را با او
داشته باشی....
بغص کرده نگاهم در نوشته ها باال و پایین شد؛با دیدن
تاریخ  ۱۰/۷/۶۴که با خط شکسته نوشته شده زاد روز
تولدم چشم هایم از فرط تعجب گشاد شد.
امروز  ۱۰مهر بود یعنی امروز تولد امیرحافظ بود؛چند
ضربه به در اتاق خورد؛نوشته را سرجایش گذاشتم و در
را باز کردم.
 -جانم مستانه

چشم هایش را تنگ کرد و پرسید:
 یه دو ساعت میشه اینجایی؟گفتم اگه کاری نداری بریمبازار،چند وقت دیگه دانشگاهت شروع میشه دیگه وقت
نداری یه بازارم با هم بریم؟
نفس عمیقی کشیدم و گفتم:
 باشه میام اما یه شرط داره!بهت در چشم هایش هویدا شد و گفت:
چه شرطی؟لبخندی زدم:
امروز  ۱۰مهر تولد امیرحافظ می خوام برای امشبتدارک ببینم و سوپرایزش کنم موافقی؟
با مهربانی بغلم کرد؛چشمان و لب هایش می خندید می
دانستم امیرحافظ را برادرانه دوست دارد و آرزویش این
بود برای این مرد مهربان کاری کند.

#پارت صدوبیستوچهار
#بغضهایخفته
#آزاده میرزایی
پشت ویترین مغازه ساعت فروشی با ذوق ساعت ها را
نگاه می کردیم.ساعت شیک زیبای مردانه ای توجهم را
جلب کرد،نگاهی به مستانه کردم که لبخندی زد.وارد
مغازه شدیم مرد جوانی پشت پیشخوان بود با دیدن ما با
خوشرویی گفت:
 بفرمایین.اشاره ای به ساعت پشت ویترین کردم:
 ممنون اگه میشه اون ساعت رو بیارید؟صاحب مغازه مودبانه پذیرفت.
ساعت به قدری شیک و زیبا بود که فهمیدم بی نهایت به
دستان مردانه و حمایت گرش می آید.مستانه پیراهن
مردانه ساده ای خرید.با ذوق و شوق فراوان بادکنک های
رنگی و کیک تولد را خریدیم.

****
به خانه که رسیدیم؛ مستانه با مهربانی همیشگی اش
مسولیت غذا و دسر را به عهده گرفت .با ذوق و شوق
تمام بادکنک های رنگی را به سالن آویزان کردم .از
خستگی نای ایستادن نداشتم،دوش آب گرم می توانست
اندکی خستگی تنم را بکاهد؛دوش کوتاهی گرفتم.ساپورت
مشکی ام را با تاپ سفیدم تن کردم.
عطر محبوبم را به مچ دست و گردنم پاشیدم.امشب دلم
خواست بیشتر به چشم بیایم،رژلب صورتی را به لب هایم
مالیدم،موهایم را مانند آبشار دورم پریشان ریختم ،با
تصویرم در آیینه لبخندی مهمان لب هایم شد.

#پارت صدوبیستوپنج

#بغضهایخفته
#آزاده میرزایی
هرچه برای شام منتظر ماندیم نیامد؛ مستانه شمع ها را
روشن کرد؛خانه در سکوت و تاریکی به سر می برد.نور
اتومبیلش که وارد حیاط شد چشمم را زد.مستانه با
مهربانی دستم را گرفت وفشرد.آرامم کرد....
از استرس زیاد قلبم با قدرت زیاد خودش را به قفسه
سینه ام می کوبید.
با صدای لرزان رو به مستانه کردم.
 مستانه االن که اومد المپ ها رو روشن کن و آهنگتولدت مبارک رو باهم تکرار کنیم؟
ریزریز خندید:
از همین االن منتظرم قیافه آقا را ببینم.صدای چرخش قفل در کلید آمد؛بوی عطر تلخش زودتر
اعالم حضور کرد.سریع چراغ ها روشن شدند؛ من و
مستانه جیغ و کف می زدیم و آهنگ تولدت مبارک می
خواندیم؛

مبهوت سرجایش ایستاده بود؛مسخ شده فقط مرا می
نگریست.چشم در چشم شدیم؛به یقین چشم هایمان در حال
حرف زدن بودند.
مبل تک نفره کنارم را انتخاب کرد و نشست.هنوز متحیر
بود:
باورم نمیشه،نمی دونم چی بگم واقعا از هر دوتونممنونم.
لبخند محوی گوشه لبم نشست.لبخند کمرنگی به رویم
پاشید.مستانه مشتاقانه گفت:
حاال باید آقا شمع ها رو فوت کنه و کیکم ببره.صدایش طپش های قلبم را تندتر کرد.
 من که تنها فوت نمی کنم،سارا باشه حرفی ندارم؟نگاه دزدیم ولی سنگینی نگاهش را حس می کردم؛یکهو
از جایش بلند شد و کنارم نشست.مستانه با ذوق تمام
نگاهش را معطوف ما کرده بود.
دستم را که باال آورد و بوسید.پشت دستم را گرمای
خوشایندی احاطه کرد.اما جرئت سر باال آوردن نداشتم،از
شرم سر پایین انداختم و به میز چشم دوختم.

#پارت صدوبیستوشش
#بغضهایخفته
#آزادهمیرزایی
قبل از فوت کردن شمع ها میخوام یه اعترافی کنم؟سرم را باال آوردم و به چشم هایش خیره شدم.
 سارا من خیلی فکر کردم میدونم شاید هنوز دلت باهامنباشه،میدونم قرار بود من وتو،تو تاریخ مقرر حکم
جدایمون رو امضا کنیم.
با دستش به قفسه سینه اش کوبید:
اما نذاشت،هزار بار بهش گفتم سارا ممنوعه است اماالمصب حالیش نیست،سارا من عاشقتم....

قلبم مثل گنجشک به قفسه سینه ام می کوبید؛ضربان
قلبش رو که محکم به سینه ستبرش می کوبید را به
خوبی احساس می کردم.فاصله بین صورت هامون قد یه
بند انگشت بود.نم اشک داخل چشم هایش حلقه بست.
بغض راه گلویم را بسته بود،اشک هایم سد چشمانم را
شکستند و جاری شدند.
اشک های حلقه بسته در چشمانش قلبم را به درد آورد.
با غم نالید:
من تو رو به قلبم قول دادم سارا،اگه هستی که خوشا بهحال قلبم،اگه نخواستیم بازم
مکث کرد و به سینه اش زد.
عزیزدل قلبم می مونی!کنترل اشک هایم دست خودم نبود.حاال دیگر از احساس
امیرحافظ مطمئن شده بودم باید منم پا به پای او این
عشق را لمس می کردم.حسکه آنلحظه که با شنیدن
اعترافش به من دست داد به سان زمانی بود که به یعقوب
ندای زندهبودن یوسف را دادند و بوی پیراهن یوسف
چشمان نابیناش را بینایی بخشید.
دستم را بر روی دستش گذاشتم.

یه بار تو زندگیم می خوام به حرف دلم گوش کنم اگهنشه دیگه هیچ وقت بهش گوش نمی کنم!من هستم
امیرحافظ تا ابد!
یهو کشیده شدم تو آغوش گرم و مردونه اش.دستش دور
کمرم حلقه کرد.سرم روی سینه اش قرار گرفت .قلبش
محکم و تپنده به سینه اش می کوبید.بوی عطرتلخش را
با تمام وجود استشمام کردم،من تک تک ثانیه های عمرم
به وجود این مرد اعتیاد پیدا کرده بودم.
حاال هر سه با هم گریه می کردیم.گریه که حاصل
شوق،شادی وشعف بود.
با شوخی وخنده در میان اشک هایش شمع ها را فوت
کرد و کیک را برید.
لحظه باز کردن کادو ها مثل پسربچه ها تخس غر زد.
ا َه این چه کاری باید وقتی میخوای هدیه ات رو ببینی ازهزار تا جعبه درش بیاری!
من و مستانه به حرص کالمش می خندیدم.

#پارت صد وبیستوهفت
#بغضهایخفته
#آزادهمیرزایی
تمام مدت از آغوشش جدایم نمی کرد.صدای تپش های
قلبش زیبا ترین سمفونی عمرم بود.پشت سرهم بوسه بر
سر وصورت یکدیگر می زدیم.مستانه مشغول جمع کردن
ریخت و پاش ها بود.لبخند دلنشینی به رویمان پاشید.
سارا با آقا برید اتاقتون من هستم می دونم چقدر ولع اینلحظات رو داشتید!!
صورتم سرخ شد و با خجالت گفتم:
مستانه زشته این حرفا چیه؟مستانه ریزریز خندید.

امیرحافظ با شیطنت خندید.
 از سارا که آبی گرم نمیشه،مستانه مگه تو من رو درککنی!کاش یه ذره راه و روش یادش می دادی؟
با حرص به بازویش کوبیدم.دستم را گرفت و به سمت
اتاق برد.سمت تخت رفتیم،
روی تخت دراز کشید،نفس آسوده ای کشید.
 سارا امروز بهترین روز عمرم بود،همیشه دوست داشتمحضورت تو زندگیم دائمی باشه اما نمی دونستم امروز به
آرزوم می رسم.
شیطنتم گل کرده بود .خودم را به ناراحتی زدم با لب و
لوچه ی آویزان گفتم:
یعنی فکر نمی کردی حضورم تو زندگیت دائمی بشه!!بوسه ای بر موهایم زد.
 قربونت برم من،تو همه ی زندگیمی!فکر نمی کردم بهاین زودی آرزوم برآورده شه!
با عشق نگاهم کرد.به محض اینکه دراز کشیدم سرم را
به سینه اش تکیه داد.
و آرام روی موهایم را بوسید.
 خیلی خوشگل شدی!پشت چشمی نازک کردم.

بودم از اول.سرش را خم کرد و این بار لب هایش گونه ام را شکار
کردند.
ممنون بابت امروز سارا!بهترین تولدی بود کهداشتم.کادوتم عالی بود.
با ذوق خندیدم.شروع کرد با سرانگشتانش اجزای صورتم
را نوازش کرد:
 من خیلی خوشبختم سارا که تو دارم.می ترسم؟اخم کردم.
از چی؟سارا زندگی به من ثابت کرده،هر چی که دوست دارم ازممیگره.
منم می ترسیدم از نداشتنش،این احساس عین موریانه
روحم را می خورد اما در عوضش برای دلگرمی اش
بغض کردم.
اما من رو هیچکس ازت نمی گیره جز یه چیز.اخم کرد.
چی؟-فقط مرگ که من از تو جدا میکنه.

انگشتش را بر روی لب هایم با خشونت ایست کرد.
هیس وقتی کنارمی سارا حرف از مرگ نزن،اینجا فقطایستگاه زندگی،ایستگاه زندگی ما.
انگشتش را از لب هایم جدا کرد و بوسه سریع بر لب هایم
نهاد.

#پارت صدوبیستوهشت
#بغضهایخفته
#آزادهمیرزایی
با ذوق خندید:
 میدونی سارا من روزی که خواستگاریت اومدم اولینبارم نبود تو رو می دیدم.

سرم را از سینه اش فاصله دادم و با تعجب گفتم.
چی؟من که تو رو اولین بار بود می دیدم!!لبخند عمیقی روی لب هایش نقش بست.
با ذوق عمیقی گفت:
 ۴سال پیش بود که واسه اولین بار دیدمت...با یکی ازدوستم داشتیم می رفتیم جایی وسط راه دوستم گفت با
یکی از دوستام قرار دارم و یه پرونده ازش
میخوام....ماشین رو پارک کرد و منم پیاده شدم تا وقتی
برگرده یه چرخی واسه خودم بزنم...یه پارک کوچیک
اونجا بود،قدم هام بیخودی به سمت اون پارک رفت.دم
ظهر بود و پارک خلوت بود.فقط دو تا دختر مدرسه ای تو
پارک بودن و داشتن تو زمین بازی برای خودشون بازی
می کردند.خودشونم میدونستن سنشون از تاب و سرسره
بازی گذشته،ولی انگار زمین خالی بازی به وجد اورده
بودتشون که اونجوری داشتن باال و پایین می پریدند.نمی
دونم چرا نگاهم میخکوب شد روی یکی از اون
دخترا...حرکاتش...خنده هاش..شیطنت هاش...داشت من
رو درگیر خودش می کرد انقدری که حتی نمی تونستم
نگاهم رو ازش بگیرم.از فردای همون روز،همون ساعت
خودم می رفتم اونجا و هر وقت بود با نهایت لذت نگاهش
می کردم،فهمیدم حسم به اون دختر یه حس ناب،یه حسی
که تا به حال تجربه نکرده بودم.

شادی عمیقی از حرف های امیرحافظ در تک تک سلول
های تنم پیچید.
با لذت تمام اجزای صورتم از نظر گرداند و به لب هایم که
رسید مکث کرد،این بار من پیش قدم شدم؛ لب های
مردانه اش را شکار کردم و بوسیدم.طولی نکشید که
همراهیم کرد.
چنان ماهرانه و عمیق مرا می بوسید که حس کردم جانم
کنده شد.
از بین لب های شکار شده ام گفتم:
 قبالً اینطوری نمی بوسیدیم؟باید اعتراف کنم تو بوسیدنماهری!!
ریزخندیدم.
لب هایش را جدا کرد:
بوسیدن کسی که دوست داری بلد بودن نمی خواد.خدای من قلبم نزدیک بود آن لحظه ها از سینم بیرون
بزند.

#پارت صد وبیستونه
#بغضهایخفته
#آزادهمیرزایی
چشم هایم را بوسید.
بخواب عزیزمامشب دلم نمی خواهد بخوابم.چرا؟با اینکه چشم هایم خمار خواب بود اما تمام تالشم را برای
بیدار بودن می کردم.
می ترسم بخوابم و بیدار شم ببینم همه ی اتفاقات امشبخواب بوده باشه؟
لبخند عمیقی به رویم پاشید.
خواب نیست عزیزم،بیدار که بشی می فهمی همه یاتفاقات امشب واقعی بوده!

دست هایم را برای نوازش صورتش باال بردم.همین طور
در حال کشف صورتش با کف دست بودم که بوسه ی
محکمی به کف دستم زد.
از راه به درم نکندستم را سریع کشیدم و سرم را در سینه اش قایم کردم.
خندید.
آخه دختر تو چقدر خجالتی هستی؟اِ...خوب اذیت می کنی...خم شد و بوسه ی محکمی از لب هایم گرفت.
تا تو باشی دیگه دلبری نکنی!!چشم هایم گرد شد.
من ِکی دلبری کردم؟با صدای بلند خندید:
 همین حاال!با حرص به بازویش کوبیدم.
اِ ...نخند دیگه...-نگاش کن ترو خدا چرا قرمز شدی؟

امیرحافظجانم؟دوست دارم.با عشق نگاهم کرد.خم شد و پیشونیم را بوسید.
بخواب عزیزم،شب بخیر؟از خستگی توانایی بازکردن پلک هایم را نداشتم با
خستگی زمزمه کردم:
-شب بخیر.

#پارت صدوسی
#بغضهایخفته
#آزادهمیرزایی
با تابش نور آفتاب پلک هایم را باز کردم.سرم روی سینه
اش بود .ارام سرجایم نشستم .هنوز خوابیده بود .به چشم
های بسته اش نگاه می کردم.تجربه اولین شب در آغوش
یکدیگر بودن به دور از خجالتی که ته قلبم بود حس
شیرینی بود.
خم شدم و آرام گونه اش را بوسیدم .یکهو چشم هایش را
باز کرد ،خجالت زده خواستم بلند شوم که آرام دستم را به
سمت خودش کشید.آروم افتادم تو بغلش ...آنقدر به
یکدیگر نزدیک بودیم که صدای تپش های قلبمان را می
شنیدیم.احساس کردم خون با تمام قوا به صورتم حمله
کرد.
سرش را در گودی گردنم فرو کرد و بوسه ای زیر گلویم
زد.سرخ شدم و گونه هایم گل انداخت.
وای که توانایی سر بلند کردن نداشتم.
لب هایش را نزدیک گوشم آورد.

نمی خوای خانمی یه نگاه مهمونم کنی،امروز کلی کاردارم.
سرم را آرام باال اوردم.
صبح بخیر.لبخند دلنشینی زد و گونه ام را بوسید.
صبح به خیر عزیز دلم.از جاش بلند شد:
میرم دوش بگیرم،میشه لباس های امروزم رو تو انتخابکنی،یه جلسه مهم دارم صبح.
از جام بلند شدم و در کمدش رو باز کردم.
احساس عجیبی بهم دست داده بود.حس خاصی که تا به
حال تجربه نکرده بودم.
امیرحافظسرش را از الی در بیرون کرد و منتطر نگاهم کرد.
روم نمیشه برم بیرون.باالتنه اش برهنه بود تنها شلوارش پاش بود.اومد بیرون
با شیطنت گفت:
-چرا؟

آخه االن مستانه پیش خودش چی فکر میکنه؟در آغوشم گرفت.
هیچی پیش خودش فکر می کنه زنم پیش خوابیده...مظلومانه گفتم:
آخه خجالت می کشم اگه برم بیرون هی سوال می کنه؟روی موهام رو بوسید.
بین ما اتفاقی نیفتاده ،اگه افتاده بود هم اشکالی نداشتچون زنمی،حاال اگه دلت نمی خواد جدی بشی زنم اینجا
واینسا چون تضمین نمیدم نشی..
صدای جیغم توی صدای خنده بلنداش گم شد....

#پارت صدسیویک
#بغضهایخفته

#آزادهمیرزایی
فصل تلخ زندگی برای ما تمام شده بود و حال نوبت روز
های سرتاسر شادی و عشق بود.با اینکه فاصله هایمان
کم شده بود اما امیرحافظ هنوز دوری می کرد.
کالس های دانشگاه شروع شده بود و مارال را کم و بیش
می دیدم،گاه با مارال هم مسیر می شدیم اما اکثر اوقات
امیرحافظ خودش مسئول رفت و برگشتم به دانشگاه بود.
****
آهنگ گذاشته بودم و مستانه می رقصیدم ،تاپ دو بندی
قرمز و شلوارک مشکی ام زیبایی تنم را به رخ می کشید
مستانه در درگاه آشپزخانه ایستاده بود با لبخند تماشایم
می کرد،هرچقدر خواستم همراهیم کند قبول نکرد.
آنقدر در رقص غرق شده بودم که متوجه آمدن امیرحافظ
نشدم.با صدای سالم بلند مستانه به خودم آمدم و آهنگ را
قطع کردم.
نگاه از من بر نمی داشت،با شرم نزدیکش شدم و گفتم:
شام خوردی؟نگاهش سرتا پایم را کاوید با خستگی آرام گفت:

خوردم عزیزم.با نگاهی به سالن متوجه شدم مستانه نیست.سخت نبود
فهمیدن اینکه تنهایمان گذاشته،مستانه خواهرانه برای
بهبود رابطه مان تالش می کرد.
دستم را کشید و به سمت اتاق کشاند.
به اتاق که رسیدیم مجال نداد و محکم بغلم کرد.ضربان
قلبم باال رفته بود،سرش را در موهایم فرو کرد و گردنم را
بوسید.
می دونی داری دیونم میکنی؟چیزی نگفتم و در سکوت خیره اش شدم.
هرم نفس های گرمش که به صورتم می خورد حس شرم
را در وجودم سرازیر می کرد.
در چشمانش با شرم خیره شدم؛در چشم هایش تمنای
خواستن موج می زد.

#پارت صدسیودو
#بغضهایخفته
#آزاده میرزایی
سر داد .فاصله صورت هایمان
دست هایش را دور کمرم ُ
به اندازه چند سانت بود.در نهایت نگاهش را در نگاهم
قفل کرد و لب هایش روی لب هایم نشست.خودم را کمی
باال کشیدم و دست هایم را دور گردنش حلقه کردم.
چشم هایش بسته بود و با لذت خاصی من را می
بوسید.من هم با عشق همراهش شدم.
گاز ریزی از لبم گرفت که بی اختیار آرام از میان لب های
شکار شده ام نالیدم:
بهزاد لبم.چه طور این اسم بر زبانم جاری شد.
آرام از من جدا شد.دست هایم را از دور گردنش جدا
کرد.انگار هنوز در بهت بود.
سرم را باال آوردم.چشمانش به سرخی می زد ولی امان از
غم چشم هایش...

خواستم حرفی بزنم اما آوایی از لبانم خارج نشد.
صدای بسته شدن در اتاق به گوشم رسید.روی دو زانو
فرود آمدم و بغض چمبره زده در گلویم سر باز کرد و
چشمانم خیس شد.
تمام شب در اتاقم ماندم انگار تازه به عمق ماجرا پی برده
بودم .تاریکی خانه بیشتر به حال زارم دامن می
زد.مستانه هم خوابیده بود،انگار قدرت هیچ کاری نداشتم.
با صدای باز شدن در ورودی با کرختی از جایم بلند
شدم.اشک هایم تمام توانم را گرفته بودند .از اتاق که
بیرون رفتم،
با دیدن چهره غم زده اش انگار کسی قلبم را چنگ زد.بی
توجه به من به سمت آشپزخانه رفت.با شیشه بزرگی از
مشروب به همراه لیوانش برگشت و به سمت کاناپه کنار
پنجره رفت .و روی کاناپه لم داد.

#پارت صدسیوسه
#بغضهایخفته
#آزادهمیرزایی
سیگاری روشن کرد و کمی از نوشیدنی داخل شیشه توی
لیوان ریخت.انگار به پاهایم وزنه ده تنی وصل کرده بودند
که توانایی حرکت نداشتم.مسخ شده تمام حرکاتش را دنبال
می کردم.
به کاناپه تکیه داد و دود سیگارش رو عمیق بیرون
فرستاد .هاله های دود در هوا به رقص در اومدن.قطره
اشک سمجی از گوشه چشمم چکید.مسبب حال امیرحافظ
من بودم.لعنت به من اگر اسم بهزاد رو نمی آوردم هیچ
وقت امیرحافظ رو این قدر شکسته نمیدیدم.
بی هیچ حرفی در سکوت خیرهام بود.چشم هایش را هاله
از خون در بر گرفته بود.
سفیدی چشم هایش به سرخی می زد.
نمیدونم چقدر گذشت من نگاهش می کردم اما او پشت
سر هم سیگار می کشید!

به پاهایم سست شدهام حرکت دادم و به سمتش
رفتم.سیاهی چشمان سرخش را به نگاهم دوخت.
بغض چمباتمه زده در گلویم سر بازکرد و اشک هایم
چکیدند.
سرش را به سمتم باال گرفت.اشک حلقه زده داخل چشم
هایش قلبم را به درد آوردم.
نتوانستم تحمل کنم کنار پایش زانو زدم.
بغض هایش را به سختی قورت می داد.نتوانست تحمل کند
با بغض نهفته در صدایش سکوت بینمان را شکست.
سارا تو هنوزم بهش فکر می کنی؟هنوز هم تو قلبته؟؟سخت بود برایش به زبان آوردن اسمی که زمانی قبل از
خودش با من خاطره ساخته بود.
نتوانستم تحمل کنم،نگاه اشکیم را به چشم های سرخش
دوختم.با دست به قلبم اشاره کردم:
حرفات اینجام رو می سوزونه امیرحافظ اما مهم نیستمن هیچ وقت از تو دلگیر نمیشم..
کالفه تو جاش جابه جا شد و چشم هاش را با کالفگی
بست:
امشب اون اسم تمام روح و روانم بهم ریخت سارا،توتمام زندگیمی اما سخته برام بدونم که....

ادامه نداد میدونستم چقدر حرف زدن در این مورد برایش
سخت بود.

#پارت صدسیوچهار
#بغضهایخفته
#آزادهمیرزایی
این مرد چی داشت که اینقدر قلبم برایش بیتابی
میکرد.نمیدانم...من این مرد را با این حجم از مهربانی
دوست داشتم.
بی تعارف در آغوشش خزیدم و سرم را روی سینه اش
گذاشتم.این تپش ها تمام زندگیم بود.روی سرم را بوسید و
مشغول نوازش موهایم شد.

نتوانستم سکوت کنم به آرامی گفتم:
امیرحافظجانمجانمش جانم را گرفت.این مرد بازی با قلبم را خوب بلد
بود،خوب بلد بود مردانه دلبری کند.
سخت بود گفتن حقایق برای مردی که تا سر حد جان
دوستش داشتی.
بریده بریده گفتم:
من اون اسم رو ناخواسته به زبان آوردم.اون مرد هیچیتوی زندگی من نیست.
پوزخندی درد آوری زد.
باید حرف می زدم تا هم من آرام می گرفتم .و هم روان
زخم خورده مردی که در کنارم بغض قورت میداد.
من تو از هرکسی توی این دنیا بیشتر دوست دارم.منعاشقتم.
بالفاصله محکم تر به آغوشش چسبیدم.سرم را کمی بلند
کردم،صورتم را نزدیکش بردم.لب هایم که به لب هایش
پیوند زده شد.چشم هایم را بستم.همراهیم نمی کرد،انگار
هنوز متحیر بود.گازی ریزی از لبش گرفتم که به خودش
آمد و همراهم شد.

نفس نفس می زدیم.اتصال لب هایمان قطع شده بود.با
صدای گرفته اش سعی در شوخی داشت.
دفعه بعد این اینجوری دلبری کنی تضمین نمی کنم کبریتبی خطر باشم!!
ابروی باال انداختم و با عشوه گفتم:
شما؟من،همسر شما!!خیز برداشت سمتم و خواستم فرار کنم در که یک حرکت
سریع دست زیر تنم گذاشت و بغلم کرد.عطر تنش را به
لذت به ریه هایم کشیدم.گرمای تنش را احساس می کردم.
با پایش در اتاق را باز کرد.
به آرامی خم شد و مرا روی تخت گذاشت.

#پارت صدوسیوپنج
#بغضهایخفته
#آزادهمیرزایی
روی تنم خیمه زد.
نفسی گرفتم و سرم را باال آوردم.نگاهش میخ چشم هایم
بود من حتی تپش نامنظم قلبش را احساس می
کردم.فاصله صورت هایمان به یک وجب هم نمیرسید و
من باز هم دیوانه وار این مرد را میخواستم.
همون لحظه باز فاصله را از بین برد.لب هایم را اسیر
لبهایش کرد.بوسه هایش که به لبم میخورد،تمام عشقم به
این مرد را در وجودم بیدار میکرد.
آخرین بوسه اش روی گونه ام بود.عقب کشید و توی
همان فاصله کم نگاهم کرد.
چشمانش سرخ بود و نگاهش آرام.زیرلب نجوا گونه
زمزمه کرد:
باز لب های عطش کرده ی منلب سوزان تو را میجوید
میتپد قلبم و با هر تپشی
قصه عشق تو را میجوید

من نیز زمزمه کردم:
دل ز تن بردی و در جانی هنوزدردها دادی و درمانی هنوز....
چشم هایش همهی آن چیزی را که صدایش
نمیتوانست،به من گفت.ما هزاران کلمه باهم حرف زدیم.

سینا و سمیرا جشن عروسی مفصلی ترتیب داده بودند تا
زندگی مشترک شون رو شروع کنند .استرس زیادی
داشتم.دلم می خواست در این مراسم بدرخشم .امیرحافظ
برای خرید لباس سنگ تمام گذاشت.مستانه با اصرار در
خرید همراهمان شد.چشم هایش غمگین بود و درد را
فریاد می کشید و من عاجزانه از درکش ناتوان بودم.
لباس زیبای بلند سنگ دوزی شده آبی فیروزه ای عجیب
به تنم زیبا بود.چرخی زدم و پرسیدم:
چطوره؟امیرحافظ چشمکی زد.و این حرکت تائید این مرد بود.
به سمت مستانه برگشتم.

چطوره؟لبخندش با چشم هایش در تناقص بود.اما با این حال با
مهربانی جواب داد:
-خیلی بهت میاد.

#پارت صدسیوشش
#بغضهایخفته
#آزادهمیرزایی
خاطرات کشنده ترین سم انسانیست.گاهی چنان مستش می
شوی که گویی لذت مند ترین جام شراب را نوشیدی.و
گاهی چنان بغض را برگلویت اسیر می کند که تا عمرم

داری رهایت نمی کند....و من از خاطرات میترسم ...از
بودن های بی تو میترسم.....
****
مشغول مطالعه بودم که با صدای خرد شدن چیزی وحشت
زده از سرجایم بلند شدم و به آشپزخانه رفتم.
لیوان خرد و خاکشیر شده و خونی که کف پارکت را
رنگین کرده بود مرا به خود آورد.با وحشت کنار مستانه
نشستم.دست خونینش را در دست گرفتم.انگشتش بریده
بود.انگار در این دنیا نبود.تکانش دادم؛چشمان خیس اش
را به نگاهم دوخت.به دلشوره افتاده بودم.قطره اشکی از
گوشه چشمش روی گونه اش چکید.
حالش خوب نبود.کامال مشخص بود.از جایم بلند شدم
وکابینت ها را گشتم.
وسایل ضدعفونی و چسب زخم را بیرون آوردم.دستش
آسیب ندیده بود فقط انگشتش را بریده بود؛نیازی به
ضدعفونی نداشت چسب زخم به تنهایی موثر بود.
آرام گریه می کرد.در آغوشش کشیدم گریه اش شدت
گرفت.همه فکرم درگیرش شده بود.
نتوانستم بیشتر از این سکوت کنم.
-چی شده مستانه؟حالت خوب نیست؟

هر دو پشت میز نشستیم.سکوت بینمان کالفه ام کرده
بود.با مهربانی گفتم:
چه اتفاقی برات افتاده مستانه؟هرچی که هست از وقتیکه کارت عروسی سینا و سمیرا رو دیدی اینطوری
شدی؟نکنه تو سینا رو دوست داشتی؟
تکان خفیفی خورد.گریه امانش را برید.بریده بریده گفت:
من عاشقش بودم...قرار بود ازدواج کنیم....حتی به آقاهم چیزی نگفتیم سینا خواست وقتی کامال جدی شد به آقا
بگیم.
هق هق مجالش نداد.نوازشش کردم.
پس چرا االن داره با سمیرا ازدواج می کنه؟لبخند محزونی زد و با بغض گفت:
خانواده اش اجازه ندادند.سینا وقتی من رو به خانوادهاش معرفی کرد.اونا مخالفت کردند .دلشون نمی خواست
عروس پسرشون یه زن مطلقه باشه که از قضا یه بچه
هم داره.سینا هر کاری کرد تا ازدواج کنیم.یه بار می گفت
پنهونی ازدواج کنیم تا توی عمل انجام شده قرارشون
بدیم.اما مادرش قسمش داد اگه با من ازدواج کنه هیچ
وقت حاللش نمی کنه.مادرش قلبش ضعیفه؛من نمی
خواستم مادرش حاللش نکنه پس از زندگیش بیرون رفتم.
وانمود کردم که دوستش ندارم.مادرشم از فرصت بدست

اومده استفاده کرد.سمیرا رو برای سینا در نظر گرفت و
مجبورش کرد،ازدواج کنن.

#پارت صدوسیوهفت
#بغضهایخفته
#آزادهمیرزایی
با بغض گفتم:
تو حق نداشتی از دوست داشتن مردی که دوستشداشتی دست بکشی؟
با غم گفت:
-اما این دوست داشتن اشتباهه!

عشق اشتباه و غیر اشتباه نمیشناسه!آه پر افسوس کشید که قلبم را به درد آورد.حال من نیز
همراهش اشک می ریختم.برای دختری که زمانه با او بد
تا کرده بود.بی پناه شده بود.مادر شده بود اما سهمش از
مادر بودن تنها نام فرزندش در صفحه دوم شناسنامه اش
بود.عاشقش شده بود و عشقش را با فداکاری از دست
داده بود.
انگار ما هنوز به درک و فهم کامل نرسیدیم.با قساوت
تمام قضاوت می کنیم.مطلقه بودن را عیب بزرگی برای
زنانمان و ننگ بزرگی برای خانواده هایمان می
دانیم.جوری که حتی اجازه
دوست داشتن را از آن ها سلب میکنیم.از یک جایی به
بعد بعضی آدم ها فقط وجود خارجی پیدا میکردند.شاید
اسم مادر را به دوش میکشیدند اما وظیفه خاصی در
زندگیت انجام نمیدادند.این آدم ها بدتر از هزاران غریبه و
دشمن به روحت ضربه میزدند و فقط خدا می دانست این
ضربه ها چقدر دردناک بود و شاید تا آخر عمر جای این
ضربه ها باقی می ماند و مثل یک دمل چرکی رشد میکرد
و بزرگ و بزرگ تر میشد.فقط کافی بود این دمل چرکی
سر باز کند آن وقت بوی تعفنش جهان را فرا
میگرفت.ترسناک بود اما باور کرده بودم خانواده گاهی
پناه فرزند نیست،فقط خواسته هایشان در اولویت

بود؛جوری که با بی رحمی تمام دلشان نمیخواست
دختری که قبال ازدواج کرده در زندگی پسرشان نقش
داشته باشد.چرا که مطلقه یا بیوه بودن برای یه زن عار
بزرگی بود! و خداوندی که در تمام لحظات زندگیشان نقش
داشت در کتاب مقدسش سوره ای به نام طالق
داشت.موضوعی که هزاران سال پیش خداوند در موردش
به مسلمانان گوشزد کرده بود اما باز هم بی توجه بودند.
اما بزرگترین تقاص را فرزندانشان با بی نصیب ماندن از
عشق پس میدادند.

#پارت صد سیوهشت
#بغضهایخفته
#آزادهمیرزایی

نیم نگاهی به چهره اش انداختم.خوشتیب شده بود! کت
وشلوار مشکی به تن داشت و کروات آبیاش با لباس
های من ست بود.تمام لباس ها سلیقه خودش بود و من
موقع خریدنشان اعتراف کرده بودم که بی نهایت با سلیقه
و ریزبین است.موهایش را مثل همیشه ساده زدهبود که
چهره مردانهاش را جذابتر نشان میداد.با چشمان نافذ
مشکیاش خیرهام شد.بدون پلک زدن لبخندی زیبایش را
به نمایش گذاشت.با صدایش به خودم آمدم.
خوشگل شدی!با شیطنت گفتم:
بودم!چشمکی زد.کنار گوشم خم شد .گاز ریزی از الله گوشم
گرفت.هرم نفس هایش گوشم را قلقک داد وقتی که گفت:
بر منکرش لعنت!با اشاره به خودش گفت:
چطوره شدم؟خندیدم و سرم را در سینه اش فشردم.
کی به شما اجازه داده این همه خوشتیب بشی!زیر گوشم زمزمه کرد.

همون کسی که اجازه داده شما این همه زیبا باشید!.درآغوشش فشردم و بوسه هایش را مهمان لب هایم کرد.
مستانه در سالن منتظرم آمدن مان بود.کت و دامن کامال
ساده یاسی رنگش را که با اصرار من خریده بود را
پوشیده بود .ارایش مالیمی کرده بود که زیبا شده بود.اما
امان از غم چشم هایش که حتی چهره آرایش شده هم
نتوانسته بود آن را مخفی کند .میدانستم شرکت در این
مراسم چقدر برایش سخت است.من نیز احساس ناراحتی
میکردم ولی چاره ای نداشتم.با فشار آرامی که به دستش
آوردم.از فکر بیرون آمد و همراهمان شد.

#پارت صد سیونه
#بغضهایخفته

#آزادهمیرزایی
چراغ های رنگارنگ تاالر و صدای بلند موسیقی شور و
هیجان تازه ای به پا کرده بود.مستانه کنارم ایستاده
بود.آرام زیر گوشش زمزمه کردم.:
خوبی؟غصه چشمانش نگرانیام را چند برابر کرد.لبخندی تلخی
زد و چشمانش را به نشانه خوب بودن روی هم گذاشت.
با خوش آمد گویی پسر جوانی داخل تاالر شدیم.امیرحافظ
با خوشحالی مرا به یک به یک مهمان ها معرفی
میکرد.مادر سینا به سمتمان آمد و خوش آمد گفت.زن جا
افتاده زیبایی که چهره اش ابهت خاصی داشت.جوری
خصمانه به مستانه نگاه کرد که من به جایش خجالت
کشیدم.خدا روشکر امیرحافظ متوجه نشد.میدانستم
مستانه برایش عزیز بود.و تعصب خاصی نسبت به او
داشت.
با صدایی که ورود عروس و داماد را اعالم کرد.نگاهم به
در سالن کشیده شد.سینا با کت و شلوار سفید و پیراهن
همرنگ و ته ریش آنکارشده فوق العاده شده بود .در دل
به مستانه برای دوست داشتن این مرد حق دادم.سمیرا هم

با لباس عروس فاخر و آرایش مات فوق العاده زیبا شده
بود.
دست های یخ زده و سرد مستانه را آرام فشردم.به سختی
نگاهم کرد.غم چشمانش قلبم را درد آورد.زن شکننده
کنارم بالیای زیادی را متحمل شده بود.نرسیدن به عشقش
تا ابد او را می سوزاند.سرم را نزدیک گوشش بردم و به
آرامی گفتم :
آروم باش عزیزم.لبخند محزونی به رویم پاشید.سینا و سمیرا با تک تک
مهمان ها سالم و احوالپرسی کردند.با نزدیک شدنش کنار
میزمون بلند شدیم.
امیرحافظ سینا را صمیمانه در آغوش کشید و تبریک
گفت.حاال وقت آن رسیده من نیز تبریک بگویم.لبخندی
عمیقی زدم و رو به سمیرا و سینا کردم.
خیلی تبریک میگم.مبارک باشه.انشاهللا که خوشبختبشین.
سینا با چهره گرفته و اخمی که بر پیشانیاش نقش بسته
بود جواب داد:
خیلی ممنون لطف کردید.سمیرا لبخند پرنازی کرد.
-مرسی عزیزم.

مستانه با صدایی که گرفته بود و به سختی شنیده می شد
گفت:
خیلی مبارکه به پای هم پیر شید.سینا با نگاه خیره اشبه مستانه لب باز کرد.
خیلی ممنون.سمیرا هم با چشمان پر نفرت به مستانه خیره شد.سخت
نبود فهمیدن اینکه از عشق بین سینا و سمیرا با خبر
بوده.

#پارت صدوچهل
#بغضهایخفته
#آزادهمیرزایی

وقتی زن یا مرد بیعالقه وارد رابطهای میشد قبل از
آنکه به دیگری ظلم کرده باشد،به خودش ظلم میکرد.
سمیرا دستش را دور بازوی سینا حلقه کرد .و با عشوه
گفت:
بریم عزیزمسینا سری تکان داد و به سمت بقیه مهمان ها رفتند.
امیرحافظ با گفتن االن بر میگردم،تنهایمان گذاشت.با
ناراحتی به مستانه نگاه میکردم.نم اشک درون چشمانش
بود .دستم را گرفت.ناراحت و غمگین گف:
سارا ازت میخواهم از عشق من و سینا به آقا چیزینگی.من کنار میام مطمئن باش.سینه ی من سنگ قبر
آرزو هام شده.شاید برام سخت باشه اما تحمل میکنم.من
سخت تر از اینم پشت سر گذاشتم.
لبخندم بغض داشت.
مطمئن باش راز نگهدار خوبیم.زمان رقص که رسید.به اصرار امیرحافظ رقصیدیم.در
آغوشش مستانه میرقصیدم و در حصار آغوشش تاب
میخوردم.لب هایش را به گوشم نزدیک کرد.هرم نفس
هایش حالم را دگرگون می کرد.

میدونستی اینقدر خوشگلی که بر داشتن چشم ازتراحت نیست!
با شیطنت زمزمه کردم:
خوب چشم بر ندار.محجوبانه خندید:
تو نافذ ترین چشم ها رو داری،حتی وقتی چشمامومیبندم.میتونم چشماتو ببینم.
دستش نوازش گونه روی کمرم نشست.و صدایش باز
گوش هایم را پر کرد:
تو خیلی خوشگلی سارا،دلم میخواد هیچ کس جز منزیبای هات رو نبینه.دلم میخواد تا ابد مخفیت کنم.ریز
خندیدم.خندیدنم لب های او را نیز به خنده زینت داد.
مرد اگر عاشق باشد.
حتی به عابر پیاده ای که از کنار معشوقه اش رد می
شود.
حسادت میکند
مرد های عاشق روی تمام زن های دنیا را سفید کرده اند.

مادرم همیشه می گفت :حسادت مردها با زنها فرق
داره.اسم حسادت مردها غیرته .و بزرگترین سالح مرد
محسوب میشه.
عطر تنش مشامم را به بازی گرفته بود.من این حال را به
قدری دوست داشتم که دلم می خواست تا ابد در آغوشش
تاب میخوردم.خیره ام شد.بدون پلک زدن و
طوالنی.نگاهش جزءبه جزء صورتم را پایید.بین چشمان
ولب هایم در گردش بود.سینهاش با سرعت باال وپایین
میشد.نفس هایم تند شده بود.من نیز خیرهاش
شدم.توانایی کنترل حس هایم را نداشتم.بوسهای گرمش بر
روی گونه نشست و رهایم کرد.

#پارت صدچهلویک

#بغضهایخفته
#آزادهمیرزایی
بعد از شام و زمانی که وقت تاالر تمام شد،با ماشین دنبال
عروس و داماد راه افتادیم.تنها نگرانی ام مستانه بود که
مغموم صندلی پشت نشسته بود اما با این حال کاری از
دستم بر نمی اومد نگرانی من ممکن بود امیرحافظ را
مشکوک کند پس با این حال سکوت اختیار کردم.باالخره
بعد از ساعت ها خیابان گردی و بوق بوق کردن امیرحافظ
رضایت داد به خانه برگردیم.
به اتاق رفتم.گیره موهایم اذیتم می کرد.به سختی توانستم
گیره را از موهایم جدا کنم.بوی تافت و ژل تمام موهایم را
در بر گرفته بود.تنها راه چاره حمام بود.لباس هایم را در
آوردم.خواستم شیر آب را باز کنم که یکهو با بازشدن در
حمام قامت بلند امیرحافظ در چارچوب در نقش
بست.امیرحافظ تنها شلوارک کوتاهی پوشیده بود.سنگینی
نگاهش داشت ذوبم می کرد.تازه به خود آمدم برهنه در
مقابلش ایستاده بودم.به خود آمد دستی پشت گردنش
کشید،صورتش سرخ شده بود.با لحن لرزانی گفت:
-ببخشید سارا فکر نمیکردم حمام باشی.

خجالت زده سری تکان دادم و مشغول بازی با شیر آب
شدم.فشار اندکم به شیر آب باعث شد،آب با سرعت روی
تنم فرود بیاد.جیغ خفه ای کشیدم.امیرحافظ در حال بیرون
رفتن با شنیدن جیغ من برگشت
.با دستپاچگی خودش را به من رساند.
چی شد جیغ کشیدی؟با شرم لب گزیدم.
هیچی،یه لحظه شیر آب رو باز کردم فشارش روم بود.لبخندی محوی گوشه لبش خانه کرد.آب باقدرت روی تن
و بدنمان میریخت.تمام بدنمان خیس آب شده بود.احساس
کردم هر آن ممکن است از شدت حرارت بدنش ذوب
شوم.چشمان خمار و پر نیازش را به چشمانم
دوخت.سرش را خم کرد.فاصله را به صفر رساند.با
عطش لب هایم را بوسید.همراهیش کردم.
نفس نفس می زدیم.از آغوشش جدایم کرد.
میرم بیرون تا تو دوش بگیری!متحیر مانده بودم.میدانستم کنترل خودش چقدر برایش
سخت بود.بی درنگ بر زبانم جاری شد.
چرا؟لرزش صدایش مشهود بود وقتی گفت:

ما مردها مریضیم.خدا این مرض و غریضه رو خدا
بهمون داده.کنترل کردنش هم سخته،خیلی سخته اما من
جلو تو،تویی که حالل ترینم خودم کنترل می کنم چون
هنوز آمادگیش رو نداری!
حرفش را زد.بدون اینکه منتظر جوابی از طرف من باشه
رفت.
چه قدر ببخشید بدهکار مرد بودنش بودم؟
چه چیزی جبران مرد بودنش را می کرد؟
من آمادگی نداشتم.من می خواستمش اما...
لعنت به تمام "اما"های دنیا
لعنت به تمام اما هایی که دست دلم را بسته بود و عقلم را
در گنجینهدلم مخفی کردهبود.

#پارت صدوچهلودو
#بغضهایخفته
#آزادهمیرزایی
فرصت کردی سری به خاطراتمان بزن
کسی البه الی آن خاطرات هر روز غباری از خیالت را
میشورد و چشم به راه توست....
داستان زندگی مستانه هم یک تراژدی تمام عیار بود ولی
کنار آمدن مستانه توانسته بود از عمق ناراحتی هایم کم
کند.نگرانی بزرگترم از بابت دوری کردن های امیرحافظ
بود.با مارال سر حرف را باز کردم .احساس کردم نیاز
دارم کسی راهنمایی کنه.از احساسم به امیرحافظ برایش
گفتم.از دوری کردن هایش.از معاشقه های ناقصمان.با
دقت به حرف هایم گوش کرد.در پایان حرف هایم
متفکرانه سری تکان داد:
سارا به نظرم با یه مشاور مشورت کن؟اون میتونهکمکت کنه؟اینجوری میدونی چیکار کنی که نه تو عذاب
بکشی نه امیرحافظ!
لب هایم را با کنجکاوی از هم فاصله دادم.

یعنی نیازه با یه مشاور مشورت کنم؟دستم را میان دست هایش محبوس کرد.
نگران چی هستی عزیزم مطمئنم با چند جلسه مشاورهمشکلت حل میشه.تو خودت روانشناسی خوندی میدونی
مشکالت زیاده اما وقتی مشکلی واسه خودت پیش
بیاد،نمیدونی چیکار کنی و دست و پات رو گم میکنی
ولی مشاور کمکت میکنه.
تازه یه مشاور خوبم میشناسم و برات وقت می گیرم!
حرف هایش مرا به فکر عمیقی فرو برد.مارال درست
میگفت کمک گرفتن از مشاور بهترین راه حل بود.همیشه
در تنهایم به این موضوع عمیق فکر میکردم شک به دلم
راه پیدا میکرد .و میترسیدم نکنه مشکلی در رابطه مان
وجود داشت اما حاال با حرف های دلگرم کننده مارال آن
ترس ناشناخته به نوعی از بین رفته بود.با لبخند
نیشگونی ریزی از دستم گرفت.
ور پریده چطور زودتر از احساست به امیرحافظ برامنگفتی؟
با یاد آوری امیرحافظ لبخندی محوی روی لبم نشست که
از نگاه تیزبین مارال دور نماند و تا توانست سربه سرم
گذاشت و شوخی می کرد تا مرا از فکر و خیال در بیاورد
که الحق در این کار سر رشته داشت و موفق هم بود.

#پارت صدچهلوسه
#بغضهایخفته
#آزادهمیرزایی
دکتر تقوی مشاور حاذقی بود.با توصیه های مارال جلسات
مشاورهاش را شرکت کردم انصافا موثر بود و اطالعاتم را
باال میبرد.وقت مشاوره داشتم در دفترش نشسته
بودم.دکتر تقوی موهای خوش رنگ هایالیت شده اش را
زیر روسری ساتناش فرستاد و با آرامش همیشگی اش
شروع به صحبت کرد:
سارا جان حرف هام برات مفیده؟خجول در جایم جا به جا شدم:

خوب اطالعاتم باال رفته و توصیه هاتونم موثره.به میان حرفم پرید:
ببین این توصیه ها در صورتی کارآمده که در زندگیتعملیش کنی نه اینکه فقط در حافظه ات ثبتاش کنی!
منظورتون چیه؟دست هایش را در هم قالب کرد.
ببین سارا تو گفتی با اینکه چند وقت از ازدواجتونمیگذره اما شوهرت دوری میکنه.به نظرت دلیل چیه؟
به معنی ندانستن شانه باال انداختم.
خدا زن ها و مردها را مکمل یکدیگر قرار داده یعنیتکمیل کننده یکدیگراند.زن و مرد مثل آهنربا اند .خدا این
دو قطب مخالف هم را مکمل هم قرار داده است،همین
است که میگن زوجین هیچکدام بدون دیگری کامل نیست.
گوشه ی لب هایم را به دندان گرفتم دکتر تقوی که مرا
متفکر دید ادامه داد:
گاهی نیازه زن از مرد یا متقابال مرد از زن بشنود...دالیلخواسته شدن را...این یکی مهم ترین نیازها بود...مشکلی

که اکثر بیمارها دارن...بلد نبودن....این بلد نبودن را
میشه در خیلی از چیزا معنا کرد.اولی نشناختن
هم،نشناختن تک تک زوایای روح و روان حتی جسم
یکدیگر.این که سریع بفهمیم طرف مقابلمون دردش
چیه؟خواسته اش چیه؟
سارا امیرحافظ عاشقانه دوستت داره جوری تو رو
میپرسته که اگر با تو عشق بازی کنه احساس میکنه
داره بهت دست درازی میکنه.جوری که از مهم ترین
حقش دست کشیده.این خانواده است که عشق ورزی را به
بچه هایشان یاد می دهند.خانواده و حتی جامعه میدونن
زن و شوهر نسبت به هم وظایفی دارند.در کشور ما سنت
ها ارجح ترند.نجابت و حیا در خجالت کشیدن میدانن.زن
ها به طرف مردها نمیرن چون با این کار نجابت خدشه
دار میشه اما اصال اینطور نیست.زن های خانه باید برای
شوهرشان معشوق باشند نه آشپز...نه مادر بچه
هایشان ...تو یک زنی پر از احساس...پر از زیبایی
خدادادی،و اون یک مرد پر از نیاز و خواستن پس باید تو
هم بخاطر دلش هم که همانطور که روح وروان تون را
تسلیم یکدیگر کردید جسم هاتون هم تسلیم کنید.همیشه
یادت باشه روابطه زناشویی جزعی از زندگیه و بودنش
الزام زندگی.به نظرت چرا آمار طالق و خیانت باال
رفته؟چون زوجین در خانه به هم توجه نمیکنند.اگر توجه

میکردند خیانتی پا نمی گرفت.چشمشون با دیدن زنی بهتر
از خودشون دو دو نمی زد.
اب دهانم را قورت دادم و گفتم:
شما میگید من اینجوری میتونم به همسرم کمک کنم؟لبخند اطمینان بخشی به رویم پاشید.
-حتما میتونی عزیزم.

#پارت صدچهلوچهار
#بغضهایخفته
#آزادهمیرزایی

کالس های دانشگاه واقعا کالفه کننده بود.امیرحافظ هم
مدام غر میزد.که باید با معدل خوب فارغ تحصیل شوم.
استاد در حال تدریس بود.وسط کالس احساس سر گیجه
کردم.مارال کنار دستم نشسته بود.با نگرانی پرسید:
خوبی؟دستی به پیشانی دردناکم کشیدم.
نه سرم درد میکنه.میخوای با استاد حرف بزنم؟سری تکان دادم.مارال با صدای بلند رو به استاد کرد.
استاد ببخشید.استاد مرادی عینک ته اسکانی اش را از روی چشم
هایش برداشت و گفت:
بله خانم موسوی؟استاد خانم کریمی حالشون خوب نیست میتونن زودتربرگردن؟
استاد مرادی نگاهی عمیق بین ما رد و بدل کرد و محکم
گفت:
اگه نمیتونن کالس را ادامه بدن اشکال نداره فقط جزوهرا بعدا از شما بگیرن.

آرام گفتم:
ممنون استاد.سری تکان داد و مشغول ادامه تدریساش شد.
مارال شروع به جمع کردن کتابهایم شد.زیرچشمی نگاهم
کرد.آرام زمزمه کرد.
خوبی؟چت شده بود؟بهترمبا لبی خندان اشارهای به من کرد:
خبریه؟ دارم خاله میشم.چشم غره ای رفتم و با تشر افزودم.
کمتر خیالبافی کنی به جایی نمیخوره.اخم تصنعی کرد که کیفم را از دستش گرفتم و با
خداحافظی از کالس خارج شدم.

#پارت صدچهلوپنج
#بغصهایخفته
#آزادهمیرزایی
خسته و کالفه به خانه برگشتم.قبل از هر کاری دوش
گرفتم و بعد از خشک کردن موهایم خودم را با مستانه
سرگرم کردم.زن جوانی که پوششی بر روی غم هایش
کشیده بود و لبخند هایش را به حراج میگذاشت.امیرحافظ
شرکت بود.روی کاناپه لم داده بودم که صدای زنگ
گوشیم توجهم را جلب کرد.گوشی ام روی میز بود.گوشی
را از روی میز برداشتم و به صفحه.اش نگاه کردم.نام
مادرم بر روی صفحه گوشیم چشمک می زد.تماس را
برقرار کردم.صدای گرم مادرم در گوشم پیچید:
سالم سارا مادر خوبی؟سالم قربونت برم خوبم.خودت چی؟بابا و سنا چطورن؟صدای مهربانش در گوشی پیچید:
ما هم خوبیم مادر.امیرحافظ چطوره؟-خوبه مامان.دست بوسه.

 الهی شکر مادر.زنگ زدم برای امشب دعوتتون کنمشما که فراموش کردی پدر و مادری داری که دلتنگتن اما
من فراموش نکردم اوالدی دارم.
مادرم مهربان و فداکار بود.این خاصیت تمام مادران
ایرانی بود.ناب و مهربان.و من این زن را به وسعت
دریاییاش دوست داشتم.تماسم که تمام شد.گوشی را روی
میز قرار دادم.
باران شروع به باریدن کرده بود.با لذت از پنجره به
بیرون خیره شدم.باران شدت گرفت و با قدرت تمام به
پنجره می کوبید.لبخند لذت بخشی روی لب هایم شکل
گرفت و به خاطرات دوران کودکیام برد.زمانی که کودک
بودم.از باریدن باران وحشت داشتم برخالف من سنا اصال
نمیترسید.باران که می بارید گریه میکردم مادرم در
آغوشم میکشید و دست های پرمهرش را روی سرم
میکشید.با بغض در آغوشش جمع می شدم و با لحن
کودکانهام میگفتم:
مامان باران یعنی خدا داره گریه می.کنه؟مگه کسیمیتونه خدا را اذیت کنه؟
مادرم با شنیدن حرف هایم میخندید و مادرانه شروع به
توضیحدادن درباره باران میکرد:

باران یعنی رحمت،یعنی بزرگواری خدا نسبت بهبنده.میدونی وقتی بارون میآد چقدر برای مردم سود
داره.لحظهای که بارون میآد یعنی خدا به بندهاش توجه
داره.
با حرف هایش آرامم میکرد.از آن لحظه به بعد عاشق
باران شدم.من باران را با مادرم شناختم و دوست داشتم.
از یاد آوری آن خاطره شیرین لبخندم وسعت بیشتری
گرفت.

#پارت صدوچهل وشش
#بغضهایخفته
#آزادهمیرزایی

سریع برای قدم زدن زیر باران آماده شدم.قدم زدن در
باران را دوست داشتم.
آرام وبی سر وصدا از خانه خارج شدم.قطرات ریز باران
روی صورت خودنمایی می کرد.با لذت بوی خاک نم
خورده را به ریه هایم فرستادم.باران خیسم کرده بود و
من چقدر لذت می بردم.سرم را به سمت باال گرفتم و
چرخی زدم.احساس کردم نگاهی در تعقیبم است اما با
برگشتنم متوجه شدم خیاالتی شدم.سرم را میان دستانم
فشردم.این روزها احساس می کردم من و امیرحافظ از
یکدیگر دور شدیم مشاوره های دکتر تقوی را عملی
نکرده بودم و همین احساس اضطراب را در وجودم چندین
برابر می کرد.امیرحافظ که جزء جدا نشدنی از وجودم
بود.من زمانی هم به بهزاد عالقه داشتم اما حاال که فکر
می کردم احساسم به بهزاد احساس پوچ و توخالیه بود.
"اولین عشق" یه اسم وقیحانه و تلخ.معنیش اینه که
عشق های دیگه هم بعد از آن می آید .اما اشتباه میکنن
هیچ کس دو بار عاشق نشده عشق فقط یک بار اتفاق می
افتد و شکر که من این احساس را با امیرحافظ تجربه
کردم.امیرحافظی که با گوشت و پوست و استخوان من در
آمیخته بود.تکه ای از وجودم بود.من بارها خدا را بابت
داشتنش شکر می کردم.

شب با وسواس خاصی حاضر شدیم.مستانه خستگی را
بهانه کرد و با ما نیامد من هم اصرار نکردم می دانستم
حضور در جمع معذبش می کند.و من باز دلم برای زنی
که تنهایی و رنج با وجودش عجین شده بود به درد آمد.

#پارت صدچهلوهفت
#بغضهایخفته
#آزادهمیرزایی
مادرم سنگ تمام گذاشته بود.خورشت فسنجان و باقالی
پلواش معرکه شده بود،بوی غذا در خانه پیچیده بود.مادرم
عاشق امیرحافظ بود.نمیدانستم او چطور این قدر در دل
پدر و مادرم جا داشت .قبل از آمدن امیرحافظ دوباره
مادرم تماس گرفته بود و از عالیق امیرحافظ به غذا

پرسیده بود.مامان سفره را به سنا داد تا پهن کند.متعجب
به مامان خیره شدم و گفتم:
مامان میخوای سفره پهن کنی؟لبخندی عمیقی زد و آرام گفت:
آره مادر میدونی که من عاشق همین سادگیام.مامان عاشق سادگی و سفره های پهن شده روی زمین
بود مامان معتقد بود غذا های سنتی را باید روی زمین
نشست و خورد تا آن صفا وصمیت حفظ شود.همیشه از
خاطرات اوایل ازدواجاش برای من وسنا میگفت.از سفره
های پهن شده و عاشقانه هایش با بابا که همیشه باعث
لبخند عمیقی روی لبهایش میشد .محو سفره پهن شده
روی فرش شده بود که گونهاش را با عشق بوسیدم و
آرام لب زدم:
قربونت برم من.اخمی روی پیشانی اش نقش بست.
-خدا نکنه.

سنا با خنده چینی به بینی اش داد.
ایش حسودیم شد.مادرم چشم غره ای به سنا رفت که متقابال سنا چشمکی
زد و دستم را کشید و همان طور که من را به سمت سفره
می برد کنار گوشم گفت:
تو و امیرحافظ امشب توی یک بشقاب غذا میخورید.هرچی ظرف کمتر بشه به نفع منه!
با خنده سری برایش تکان دادم و گفتم:
بهانه بهتر نبود بیاری؟بهانه نیست عزیزم بده که دارم به شوهرت نزدیکتمیکنم.
با شیطنت کنار گوشش گفتم:
کیه که بدش بیاد؟باالخره به امیرحافظ که صدر سفره کنار بابا نشسته بود
رسیدیم.سنا رو به امیرحافظ گفت:
امیرحافظ یکم جمع بشین خانمت میخواد کنارت بشینه.صورتم سرخ شد و با حرص غریدم:
سنابابا با صدای بلند خندید و با ته مایه خنده در صدایش
گفت:

کی بشه منم از دست تو راحت بشم بفرستمت بری!سنا با لب و لوچه آویزان گفت:
باباامیرحافظ با خنده کمی خودش را عقب کشید و من هم با
همان صورت گلگون کنارش نشستم.
مامان با دیس ته دیگ مورد عالقه داماد عزیزش برگشت
و روی سفره گذاشت.
.امیرحافظ بشقابی را از دیس برنج پر کرد.ظرف خورشت
فسنجان را مقابلم گذاشت و قاشق و چنگال را به دستم
داد.
شروع به غذا خوردن کردیم.امیرحافظ بی تعارف در
بشقاب من غذا می خورد.و من با هزاران سرخ و سفید
شدن غذا می خوردم.بابا و مامان با لبخند محو گوشه لب
هایشان نگاهمان میکردند و سنا هم شیطنت لب و
لوچهاش را کج میکرد.خنده ام گرفته بود این دختر هیچ
وقت بزرگ نمیشد.

#پارت صدوچهلوهشت
#بغضهایخفته
#آزاده میرزایی
بعد از شام سفره را پاک کردم .و به کمک سنا ظرف ها
را جمع کردیم و داخل ماشین ظرفشویی گذاشتم .سنا مدام
شیطنت میکرد و سر به سر من و امیرحافظ می
گذاشت.من سرخ و سفید می شدم و امیرحافظ بلند می
خندید.بابا و مامان با لبخند هایشان پذیرایمان می شدند.از
خستگی خودم را روی راحتی گوشه پذیرایی ولو
کردم.خسته بودم چشم هایم را به سختی باز نگه داشته
بودم.بقیه هم پذیرایی آمده بودند و دور هم نشسته
بودیم.امیرحافظ نزدیک ترین مبل به بابا نشسته بود و
صحبت می کردند.وقتی چشم های پر از خستگی ام را دید
لبخند زد و رو به بابا کرد و گفت:
با اجازه تان پدرجان ما دیگه رفع زحمت کنیم؟بابا دستش را روی شانه امیرحافظ گذاشت.

این چه حرفیه پسرم؟شب را بمونید پیشمون.امیرحافظ با طمانینه جواب داد:
خیلی ممنون از لطفتون.مامان موقع خروج از خانه تاکید کرده بود که هوای
زندگیم را داشته باشم.زنانگی کنم برای مردی که مردانگی
در وجودش عیان شده بود .مهربانی پیشه کنم برای مردی
که جای پسر نداشته اش را پر کرده بود.گفته بود "عشق
را مراقبت و محافظت الزم است" من خجول سری تکان
داده بودم
خیلی سریع به خانه برگشتیم.جلو تر از او وارد خانه
شدم.از خستگی نای ایستادن نداشتم.روی کاناپه به حالت
درازکش نشسته بودم.خیلی سریع از خستگی چشم هایم
روی هم افتاد .در خواب عمیق بودم که بوی عطر تلخ و
مردانه اش زیر بینی ام پیچید .دست زیر تنم گذاشت و
همانند پر کاهی از روی کاناپه بلندم کرد.از خستگی قدرت
باز کردن چشم هایم را نداشتم.سرم را به سینش
فشرد.ضربان قلبش به طرز دیوانه کنندهای می کوبید.من
فکر کردم چرا ضربان قلب این مرد اینگونه میتپد؟

در عالم سیاه پشت پلک هایم به سر میبردم که در اتاق
را باز کرد.و ثانیهای نگذشته بود روی تخت گذاشتم.

#پارت صد چهلونه
#بغضهایخفته
#آزادهمیرزایی
هیچ نگفت و مشغول در آوردن مانتویم شد.خواستم مانع
شوم که دستم را پس زد.
خیلی خسته ای عزیزم بخواب.خواب آلود گفتم:
-مرسی

حتی توان باز کردن پلک هایم هم نداشتم.صدای نفس
هایش تنها صدایی بود که در گوشم پیچید.
از صدای خش خشی که میآمد متوجه شدم در حال
تعویض لباس است.چشم هایم بی شرمانه میل بازشدن و
دیدن آن بدن عضالنی را داشت اما خستگی بیش
از حد چشم هایم مانع میشد.
لبه ی دیگر تخت پایین رفت و من می توانستم حدس بزنم
کنارم روی تخت دراز کشیده.
در آغوشم کشید سرم را به سینهاش تکیه داد.بوسه ای به
موهایم زد و شروع به رقص انگشتانش در میان موهایم
کرد.از این کارش غرق لذت شدم و نفهمیدم کی خواب
چشم هایم را ربود.
با تابش نور آفتاب به صورتم چشم گشودم.کمی که به
خودم آمدم در میان آغوش امیرحافظ محبوس بودم.
جوری در آغوشش محکم گرفته بود که انگار می خواست
مرا در آغوشش حل کند.لبخند بی ارادهای روی لب هایم
نقش بست.

به هر سختی بود از آغوشش جدا شدم و از اتاق بیرون
رفتم.
بوی نیمرو با روغن حیوانی مشامم را به بازی گرفته
بود.به آشپزخانه رفتم.مستانه مشغول درست کردن نیمرو
بود.با دیدنم لبخندی زد و با خوشرویی گفت:
صبح به خیر بیا بشین االن نیمرو درست میشه؟صبحت به خیر عزیزم بوی نیمروت کل سیستم های مغزمرا از کار انداخت.
لبخند شیرینی روی لبهایش نشست.

#پارت صدوپنجاه

#بغضهایخفته
#آزادهمیرزایی
مستانه نمونه بارزی از زن های نمونه سرزمینم بود
خالص و مهربان
روی صندلی نشستم.
قدرشناسانه نگاهش کردم.کاش همه دلی به بزرگی این
دختر رنج کشیده داشتند.
صدای خواب آلودش رشته افکارم را برید.
سالمبا صدایش سر چرخاندم.نگاهم به سر تا پایش کشیده
شد.کت و شلوار توسی رنگ اسپرتی همراه با پیراهن آبی
رنگ به تن داشت و موهایش را به باال و یک طرف شانه
زده بود .به چارچوب در آشپزخانه تکیه زده بود.خوشتیب
بود و این انکار نشدنی بود.لبخندی زدم.
سالم عزیزم بیا بشین صبحانه ات رو بخور.مستانه با خوشرویی جواب داد:

سالم آقا صبح تون به خیر.بفرمایید بشینید.آرام و با متانت تشکر کرد و پشت میز کنارم نشست.
نیمرو مستانه به قدری خوشمزه بود که امیرحافظ با اشتها
لقمه های بزرگ می گرفت و بَه بَه چه چه می کرد.به
سختی جلوی خندیدم را گرفتم.تمام که شد لبهایش را با
حرص کودکانه ای جمع کرد.من و مستانه دیگه نتوانستیم
تحمل کنیم و با صدای بلند شروع به خندیدن کردیم.
اخم شیرینی تحویلمان داد و از جا برخاست.
ممنون بابت صبحانه.کاری ندارید من برم؟با خنده جواب دادم:
برو به سالمت.چشمک ریزی زد و بوسه ای روی سرم کاشت و با
گفتن"خداحافظ" فاصله گرفت و رفت.

#پارت صدوپنجاهویک
#بغضهایخفته
#آزادهمیرزایی
با پیشنهاد من با مستانه به خرید رفتیم.
خرید بود اما ذوق زیادی داشتم .با دیدن لباس توری پشت
ویترین دست مستانه را کشیدم.
وای اون رو ببین چه خوشگله!از بس تند راه می رفتم مستانه به نفس نفس افتاده بود و
نای راه رفتن نداشت.

من دیگه خسته شدم.و همان جا به لبه ویترین تکیه داد.دست روی سینه اش
گذاشت و نفس عمیقی کشید تا حالش جا بیاید.اما من هم
چنان انرژی داشتم و با دقت به لباس های پشت ویترین
نگاه می کردم.دل از ویترین ها کندم و کنارش امدم و به
لبه ویترین تکیه دادم.به لطف پرده های پشت
ویترین،فروشنده متوجه مان نبود وگرنه حتما ما را به
دلیل توقف بی جا،مانع کسبش می دانست.
نفس عمیقی کشیدم.
ولی خسته شدیما.مستانه چپ چپ نگاهم کرد.
مگه توام خستگی میدونی چیه؟به خدا نفسم گرفت.بلند زیرخنده زدم،خودش هم خنده اش گرفته بود.
بعد از کمی استراحت و خنده به داخل همان مغازه رفتیم.

#پارت صدپنجاهودو
#بغضهایخفته
#آزاده میرزایی
از دیدن لباس خواب های دو تکه و توری هم شرم می
کردم و هم دلم عنج می رفت.از میان آن لباس های نیم
متری،لباس خواب توری قرمز رنگ را انتخاب کردم.
این قشنگه؟مستانه نگاه شیفته ای به لباس کرد و با لبخند جواب داد:
-آره قشنگه!

فروشنده که شنونده بحث ما بود.شروع به تعریف کردن
از انتخابم کرد:
خیلی خوش سلیقه اید شما این یکی از کارای فوق العادهامونه و رو به من پرسید:
برای خرید عروسیت میخوای؟نه من یه مدت میشه ازدواج کردم.فروشنده دیگه چیزی نگفت.بعد از خرید چند دست لباس
خواب دوتکه و نیم متری از مغازه بیرون آمدیم.
با اصرار من بعد از خرید پیشنهاد کافه رفتن و خوردن
قهوه دادم.
در حال خوردن قهوه ام بودم که صدای لرزش گوشیم از
ته کیفم به گوشم رسید.حدس می زدم امیرحافظ باشد و
درست هم حدس زدبودم.

جانم.جانت بی بال عزیز دلم.همیشه اینجوری با شوهرت حرفبزن داری کم کم راه و رسم همسرداری رو یاد می گیری!

خون به صورتم دوید و با لبخند جواب دادم:
 سالم حال شما چطوره جناب همسر؟خندید و من هزاران بار جان دادم برای خندیدنش.
به روی ماهت عزیزم،من خوب بودم االن که صدات روشنیدم عالی شدم تو خوبی؟
نگاهی به مستانه کردم که داشت قهوه اش را می خورد.
-آره خوبم با مستانه اومدیم بیرون کاری داشتی؟

خوب کاری کردی نه عزیزم فقط گفتم حالت رو بپرسم.با شوخی و قربان صدقه او و خنده های من تماس خاتمه
پیدا کرد.

#پارت صدوپنجاهوسه
#بغضهایخفته
#آزادهمیرزایی
خرید و کافه رفتن که تمام شد.آرام شروع به قدم زدن
کردیم.خیابان ها خلوت شده بود و مغازه دار ها کرکره
مغازه ها را پایین میکشیدند.مستانه به مغازه روسری
فروشی رو به رو خیره شده بود.رد نگاهش را دنبال کردم

و به دختر جوانی رسیدم.آرام سقلمهای به پهلویش
زدم.تکان خفیفی خورد هنوز متحیر بود.آرام گفتم:
میشناسیش؟سرش را پایین انداخت و زیرلب جواب داد:
آره راضیه ست ،یکی از دوستای مدرسه ام.هر چقدرخانواده اش بد بودن و نامهربون این خوب بود و کمک
رسون.
لبخندی زدم و سرم را سمت گوشش بردم.
اگه این قدر که میگی دختر خوبیه پس برو یه سر بهشبزن؟
سرش را بلند کرد و با تردید نگاهم کرد.لبخند اطمینان
بخشی به رویش پاشیدم .با این کار خیالش راحت شد و به
سمت مغازه گام برداشت.

آن قدر خیره مستانه شدم تا وارد مغازه شد و از دیدم محو
شد.صدای مردانهای مرا به خود می آورد.مرد جوانی رو
به رویم ایستاده بود وکاغذ کوچکی را از جیبش در آورد
به سمتم گرفت.
ببخشید شما میدونید این معازه کجاست؟سرم را به جلو متمایل کردم تا آدرس را بخوانم.دستمال
سفیدی به تندی جلوی جلوی لب هایم قرار گرفت و فشرده
شد.خواستم حرفی بزنم اما در نطفه خفه شد.چشم هایم کم
کم بی حس و سنگین شد.تصویر مرد پشت پلک هایم تیره
و تار شد.در حالی که به شدت مقاومت و تقال می کردم کم
کم احساس یک رخوت شدیدی در تمام اندام های بدنم
جاری شد.از خود بی خود شدم و دیگر هیچ چیز
نفهمیدم....

#پارت صدوپنجاهوچهار
#بغضهایخفته
#آزاده میرزایی
به سختی پلک هایم را گشودم تمام تنم سست بود.سرم را
چرخاندم با دیدن اتاق نا آشنا برق از سرم پرید و تمام
اتقافات دیروز مانند فیلم کوتاهی در میان چشمانم به
نمایش در آمدند.رنگ از رخم پرید و با نفسی تنگ شده از
تخت بیرون خزیدم.

وحشت زده دستگیره در را چندبار چرخاندم قفل
بود.محکم به در کوبیدم و جیغ کشیدم.در دل خدا را صدا
می کردم و آرام و قرار نداشتم.نا امید از ضربه های
محکم به در نواختن و جیغ های پی در پی گوشه از اتاق
نزدیک به در چمباتمه زدم و زانوهایم را به آغوش کشیدم
و به اشک هایم اجازه باریدن دادم.سرم را روی زانوهای
گذاشتم و از ته دل زجه زدم همانند مادری که در سوگ
دختر جوانش عذار دار است اما هنوز هم رفتنش را باور

نکرده من نیز باور نکرده بودم حتی نمی دانستم کجا
هستم؟و چرا کنار امیرحافظ نیستم؟
سرم از حجم سوال هایی که در ذهنم بود سنگین شده
بود.از صبح که چشم گشوده بودم خودم را در این چهار
دیواری منفور یافته بودم دائم به او می اندیشیم،به او که
االن کجاست؟در نبودم چکار می کند؟
اشک هایم تمام صورتم را خیس کرده بود.صدای چرخش
قفل در کلید را شنیدم
و هیبت مردی بر دیوار سایه افکند.سرم را از زانوهایم
بلند کردم و از پشت پرده ی اشک هیبت مردی را تماشا
کردم که در باورهایم هم سایه اش را نمی دیدم.

#پارت صدپنجاهوپنچ
#بغضهایخفته
#آزادهمیرزایی
بهزاد!
ناباورانه بلند شدم انگار به چشم هایم
اعتماد نداشتم چندین بار پشت سرم
پلک زدم تا دیدم بهتر شود اما نه اشتباه
نمی کردم خودش بود.مردی که در روزگاری سند قلبم را
شش دانگ به نام او زده بودم.مرد چشم آبی که زمانی
تمام رویایم در رنگ چشم هایش خالصه می شد.
گوش هایم را می گیرم!
چشم هایم را می بندم!
زبانم را گاز میگیرم!
ولی حریف افکارم نمی شوم!
چقدر درد ناک است فهمیدن!!!...

خوش بحال عروسک آویزان به آینه ماشین،تمام پستی و
بلندی زندگیش را فقط می رقصد!!!...
کاش زندگی از آخر به اول بود....
پیر به دنیا می آمدیم....
انگاه در رخداد یک عشق جوان می شدیم...
سپس کودکی معصوم می شدیم
و در نیمه های شبی تاریک،
با نوازش های مادر آرام میمردیم....
به زور بغضم را کنترل می کنم تا صدای فس فسم بلند
نشود.من نمی دانم اولین کسی که پی برد اشک های یک
زن سالح اویند به این فکر کرد که این سالح زنانه چه
بالیی بر سرش می آورد حتی قدرت تکلمم را از او می
گیرد و چقدر درد ناک است اشک هایت باعث سکوتت
شود.
بهزاد لبخندی روی لب کاشت که از نظر من مشمئز کننده
ترین لبخند دنیا بود روزی دنیایم را برای لبخند های این
مرد می دادم اما حاال این لبخند برایم بی معنا ترین لبخند

دنیا بود.چند قدم جلو آمد،بهت زده عقب رفتم.بریده بریده
با صدای که در اثر گریه خش دار شده بودم نالیدم:
جلو نیاگام دیگر به سویم برداشت فریاد کشیدم.
جلو نیا،جلو نیا بهزاد!بی اختیار نامش از دهانم پرید اما با شنیدن نامش از زبانم
ایستاد حتی قدرت پلک زدن نداشت انگار به گوش هایش
اعتماد نداشت.

#پارت صدپنجاهوشش
#بغضهایخفته
#آزادهمیرزایی

آرام گفت:
یک بار دیگه بگو چی گفتی؟یک بار دیگه صدام کن!صدایش مثل یک صاعقه بود که بر جانم اصابت کرد و
سوزاند!صدایش مرا از دنیای واهی بیرون کشید و ثابت
کرد که بهزاد واقعی ترین واقعه ی امروز من است.واقعی
ترین و البته ترسناکترین!

آرام تر از قبل تکرار کرد:
نمیدونی چقدر دلم برای تلفظ اسمم از زبونت تنگ شدهبود.
نمی دانم چرا احساس کردم عالوه بر دلخوری در صدایش
بغض هم عیان بود.
دو دستی جلوی دهانم را محکم گرفتم تا مبادا بغضم
بترکد!

گنگ و حزن آلود به نقطهای خیره شد.
نگاه دردمندم را به سویش روانه کردم.با حس سنگینی
نگاهم سرش را باال آورد و نگاهم را شکار کرد.
لب های خشکیده ام را از هم باز کردم و با صدایی که از
آن دلشکستگی میبارید گفتم:
چرا منرو دزدیدی؟چرا این کار رو باهم میکنی؟ازدیروز تا حاال من اینجام؟
نگاهش را از روی لب های لرزانم به چشم های بی حالم
سوق داد.آبی های او هم انگار میل باریدن داشت.
از دیروز تا حاال اینجایی البته بیهوش بودی.هدف من اینبود شب رو اینجا بگذرونی که گذروندی!
با عصبانیت گفتم:
تو خجالت نمی کشی آشغال چرا با من این کار روکردی؟چرا منو دزدیدی؟من شوهر دارم.من یه زن شوهر
دارم که...

با فریادش حرف در دهانم ماسید:
بسه...خفه شو....تکه آخر را با چنان فریادی گفت که لرز به جانم افتاد و از
ترس در خودم جمع شدم.
دندان هایش را از خشم روی هم می سابید و از میان
دندان های کلید شده اش غرید:
اینقدر این کلمه منفور"شوهر" رو برام تکرار نکن ساراخودت میدونی دیونه بشم کار دستت میدم.
طرز ادای نامم همانطور بود که در گذشتهها تکرار می
کرد،گذشتهای که سوزانده شده بود و جز خاکسترش
چیزی باقی نمانده بود که همین خاکستر گاهی از گدازه
های آتش هم سوزاندهتر بود.
بعد با لحنی پر از کینه و نفرت ادامه داد:

اون شوهر پست فطرتت تو رو از من گرفت،این تاوانکوچکی از کارش بود ولی به نظرت همین تاوان کوچک
چه بالیی سرش میاره،مثال امیرحافظ معتمد چه حالی
میشه بدونه شب زنش توی خونه من یه غریبه سر کرده!

#پارت صدپنجاهوهفت
#بغضهایخفته
#آزادهمیرزایی
ای کاش گذر زمان در تمام آن دقایق و ثانیه ها از حرکت
باز می ایستاد! تازه به عمق فاجعه پی برده بودم.
ای کاش آن لحظه ها جانم را ذره ذره می گرفتند اما هیچ
وقت شاهد شکستن غرور امیرحافظ در مقابل بهزاد
نبودم!

مگر نه اینگه غرور مرد واال ترین حس مرد بود و بهزاد
غرورش را نشانه گرفته بود مانند زخم سر بازی که
عالجاش مراقبت و محافظت است اما در یک لحظه
دشمنت چنان نمک را بر روی زخمت بپاشد که درد در
تمام استخوان های بدنت بپیچد.

دیگر طاقت نیاوردم؛به سمت اش یورش بردم و مشت
های گره کردهام را بر سر و سینه اش کوبیدم.بغض و
گریه هایم در هم آمیخته شده بود.
با گریه گفتم:
بی رحم تو خیلی پستی!چطور تونستی این کار رو با همبکنی؟چرا از بدبخت کردن من لذت میبری؟مگه قیمت
بدبخت کردن من چقدره برات؟
مچ دستانم را در میان پنجه هایش اسیر کرد ،مشت های
گره کردهام را در میان دستانش فشرد و سپس هر دو
دستم را رها کرد و چند قدم فاصله گرفت در حالی که خشم

تمام وجودش را گرفته بود و نمی توانست آن را کنترل
کند به سمتم برگشت و گفت:
آره من بی رحمم من پَستم.اما همین پست عاشق توبود،آرزوش تو بودی اما تو چیکار کردی؟قیمت بدبختیات
می خوای؟
با اشاره به تیپ و ظاهرش ادامه داد:
ازدواج با دختری که دوسش نداشتم و ارثیه اشدارایمه.خیلی درد داره مگه نه؟من هر لحظه درد
میکشم.افتادم توی لجنی که هر چه دست و پا میزنم
بیشتر غرق میشم اما فرق من اینه که همه ی آدم های
اطرافم هم با خودم غرق میکنم.

#پارت صد پنجاهوهشت
#بغضهایخفته
#آزادهمیرزایی
تازه نگاهم به ظاهرش افتاد،بی نهایت تغیر پیدا کرده بود
اما من آن چنان عاشق امیرحافظ بودم که حتی متوجه
تغیر ظاهر مرد گذشته هایم نشده بودم.بهزاد باورهایم
مردی تنها و سختی کشیده بود.مردی که در کودکی هایش
عذادار پدرش شده بود و درد جانسور یتیمی و فقر را به
دوش کشیده بود اما باور اینکه قاتل احساسات اش شود
برایم غیرممکن بود،اینکه با دست های خودش احساسات
را خفه کند و مرگ احساسات اش را با چشمانش ببیند
وحشتناک ترین کابوس برایم بود.
قلبم در سینه مچاله شد بهزاد حقش نبود،هیچ مردی حقش
نبود که صبح هایش را با زنی که دوست نداشت سر کند و
شب ها را بر بالین بی عشق سر بگذارد شاید این
بزرگترین زجر در زندگی هر انسانی بود.
دلم به سختی به درد آمد.من در میانه راهی بودم که از هر
طرف که می رفتم مردی وجود داشت!

مردانی عاشق و زخم خورده.مردانی که عشق در قلبشان
مانا شده بود!امیرحافظی که آنقدر صاف و زالل بود که در
عشقش غرق می شدی و خودت را گم می کردی و
بهزادی که برای ترمیم غرور زخمیاش قاتل جسم و
روحش شده بود!
اما این حق من نبود!
این انتقام ناعادالنه بهزاد از من که در وجودش جوانه
زده بود حق من نبود!
حق هیچ زنی از سرزمینم گذشتهاش نبود که بر زندگی
اش سایه بیاندازد و ترس و وحشت را برایش به ارمغان
بیاورد!
چشمانم سرکشانه دنبال نشانی از ازدواج در دست چپ
جایگاه حلقه کشیده شد شاید هنوز امید داشتم بهزاد نقش
بد آدم قصه داستان را نپذیرفته اما با دیدن حلقه رینگ
ساده دستش تمام امیدهایم دود شد و به هوا رفت.

#پارت صد پنجاهونه
#بغضهایخفته
#آزاده میرزایی
باز نگاهش سمتم معطوف شد،رد نگاهم را دنبال کرد و به
حلقه دستاش رسید .با نگاهی پر از نفرت به حلقه
دستش دوباره گفت:
میدونی سارا من به خاطر تو باید خیلی از چیزا رو تحملکنم مثل همین حلقه منفور،مثل همین صاحب حلقه منفور
آرزو رو میگم.
گوش هایم به شنیده هایش اعتماد نداشت".آرزو" با اینکه
چندباری در مهمانی هایمان دیده بودمش اما از او خوشم
نمی آمد.اوایل به هرطریقی خودش را به بهزاد نزدیک
میکرد و من چقدر آن روزها حرص میخوردم و بهزاد
آرامم میکرد و تکرار میکرد:

عزیزدلم قلب من فقط با عشق تو میتپه!!فقط تو!بهزاد این روزها عجیب قابل ترحم شده بود .آدم هایضعیف انتقام میگیرن و آدم های قوی میبخشن،بهزاد
متاسفانه در رده آدم های ضعیف زندگی قرار میگرفت.
حس دردناک و کشنده از احواالت بهزاد به من منتقل شده
بود.در دل هیچ حسی از عشق به او نداشتم که به
واسطهی آن حس خودم را توجیه کنم ولی عجیب دلم به
حالش می سوخت اما این هم نتوانست جلوی زهر زبانم را
بگیرد.
بهزاد تو از ِکی اینقدر پست شدی،تو یه زمانی آدم بودیمردی و نامردی سرت می شد!
تلخ خندید:
دیگه خیلی دیره سارا خیلی دیر! االن آماده شو امیرحافظجونت منتظره!
ناگهان قلبم به شدت تپیدن گرفت.آخ امیرحافظ من با تو
چکار کردم؟گذشته لعنتیام تا کی سایه اش را از زندگیمان

بر نمیداشت و مانند بختکی از دستش خالصی نداشتیم.کم
درد کشیدی که حال اینهم به دردهایت اضافه شود.
***
ناگهان با تکان شدید،ماشین از حرکت ایستاد.بار دیگر
چشمانم به روی واقعیت های امروزم گشوده شد.چقدر این
ماشین و صاحبش با همه ی شکوهش عذاب آور بود.به
جز بهزاد دو مرد دیگر نیز همراهمان بودند.بهزاد صندلی
عقب کنار من نشسته بود و من آن لحظه از وجود خودم
منزجر بودم.بهزاد به جلو خیره شده بود و نیم نگاهی
سمتم انداخت.احساس کردم بهزاد آن لحظه سنگ دل ترین
آدم دنیا بود.
-شوهرت منتظره!

#پارت صدشصت
#بغضهایخفته
#آزادهمیرزایی
نفس در سینه ام حبس شده بود!
دهانم کامال خشک و زبانم بند آمده بود!
سیخ سر جایم نشستم.نگاهم دور تا دور خیابان ناآشنا را
گشت.خیابان ناآشنا بود ولی قامت بلند امیرحافظ که کنار
ماشین اش ایستاده بود آشناترین صحنه ی عمرم بود.
باران آرام آرام می بارید.قلب آسمان شهر هم عجیب
بارانی بود و از سرنوشت تلخ مردمانش آرام میگریست.
چه زود مغلوب جنگی شده بودم که برای بردنش آن همه
نقشه کشیده و استراتژیک به خرج داده بودند!
جرات به خرج دادم به امیرحافظ نگاه کردم.موهایش
آشفته و خیس روی پیشانیاش ریخته بود و چشم هایش
خستگی را فریاد می کشیدند.باران آرام بر روی موهایش

می لغزید و قشنگ ترین شاهکار خلقت را به نمایش
میگذاشت.من در دل هزاران بار تصدق اش شده بودم.
یکباره به خودم آمدم،طاقت رویاروی با امیرحافظ را
نداشتم!
شرمنده بودم از مهربانی هایش!و چشم هایی که مخمور
نگاهم می کرد و من در شب نگاهش غرق می شدم!
تصمیم آخر را گرفتم و بدون اینکه نیم نگاهی که به مرد
کنارم نشسته بود بیندازم از ماشین منفورش پیاده شدم .با
قدم لرزان به سمتش رفتم قطرات باران آرام بر سر و
رویمان میبارید انگار آسمان هم بغض را برگلویش حمل
میکرد که آرام میبارید.سرش را باال نیاورد و این برای
من بزرگترین و کشنده ترین درد دنیا بود.
با سرد ترین لحن ممکن بدون اینکه نگاهم کند قلبم را از
ریشه در آورد.
-سوار شو!

بدون اینکه منتظر این باشد من قبل از او سوار
شوم،سوار می شود.کوبش های نامنطم قلبم را داخل دهانم
احساس کردم با اضطراب دستگیره در را چرخاندم و
سوار شدم.

#پارت صدشصتویک
#بغضهایخفته
#آزادهمیرزایی
بی توجه به عابرین و ماشین ها و چراغ ها می تاخت و
بین خیابان های شلوغ و پر ترافیک البی می کشید.کم
مانده بود به موتور سواری که زن و بچه همراه داشت
بزند اما باز هم پا از آن پدال لعنتی بر نمی داشت.از ترس

در صندلی مچاله شده بودم.صدای زنگ و آالرام تلفن
همراهش هم بلند شده بود اما به آن هم اهمیت نمی داد.
دلتنگ صدایش شده بودم! نامرد حتی صدایش هم از من
دریغ می کرد!
شبیه بغض کودکی هایم که ساعت ها می گریستم پر از
حرف اما کسی زبانم را نمی فهمید بغض کردم.
نمی دانم چرا یک لحظه هوس صدا زدن نامش با صدای
آمیخته به بغضم به جانم افتاد.
امیرحافظجرات پیدا می کنم همانند مجرمی که بی گناه است اما تمام
مدارک بر علیه اش است به دفاع کردن خودم بپردازم.
من نمی دانم چی شده؟من نمی دانم چرا این اتفاقافتاد؟اما باور کن من بی تقصیرم،بهزاد من رو دزدیده
بود.

دست هایش طوری دور فرمان مشت شده بود که بی رنگ
شده بود حتم داشتم خون بهشان نمی رسید اما صورتش
به سرخی می زد انگار تمام خون های بدنش در صورتش
جمع شده بود و به کبودی می زد.
نگران اش شدم.طولی نکشید که دستش راستش را به
سمت قلبش برد و چند بار دستش را روی قلبش فشرد.از
نگرانی حتم داشتم رنگ به رویم نمانده بود.با نگرانی و
عصبانیت گفتم:
امیرحا..خفه شو.از فریادش قلبم در سینه سنگین شد انگار کسی با ناخن
های تیز و سوهان کشیده دیواره دلم را خراش می داد.
بار دیگر صدایش زدم که این بار به جای فریادش ناگهان
سمت راست پیچید و همین باعث تکان شدیدم و خوردن
سرم به لبه ماشین شد.

"آخ"خفیفی از میان لب هایم خارج شد.دستی به پیشانی
دردناکم کشیدم .خراش عمیقی روی پوست پیشانی ام
نشسته بود که سوزش می کرد.نمی دانم دید یا نه اما
اعتنایی نکرد.آرام هق زدم و اشک هایم بی صدا روی
گونه هایم لغزید.
به خانه که رسیدیم با خشم ریموت را زد و ماشین را به
داخل برد.با صدای ترمز وحشتناکی که روی سنگ فرش
های حیاط انجام داد.مستانه از خانه بیرون آمد.
صدای باز وبسته شدن در را شنیدم اما سر بلند نکردم و
در همان حالت ماندم.با باز شدن در سمت من کوتاه و آرام
سر باال آوردم و گردن طرفش چرخاندم.
با اخم های غلیظ و وحشتناک دستگیره در را رها کرد و
اشاره کرد پیاده شوم.

#پارت صدشصتودو
#بغضهایخفته
#آزادهمیرزایی

با دلهره پیاده شدم،مستانه که صورتش از شدت گریه زیاد
به سرخی می زد خودش را به من رساندو در آغوشم
کشید.وقتی فهمید به اندازه کافی ابراز دلتنگی کرده
است،خودش را ازمن جدا کرد.با گریه و نگرانی پرسید:
 تو که ما رو کشتی از نگرانی عزیزم خوبی؟همه ی حواسم به امیرحافظ بود که داخل خانه رفت و حتی
پشت سرش هم نگاه نکرد.
سوال و نگرانی های مستانه را می شنیدم اما باز هم سعی
برای آرام شدن نمی کردم.
میان گریه و هق هق صدایش زدم.

مستانه؟مستانه با گوشه روسری اش اشک هایش را پاک کرد و
گفت:
جانم عزیزدلم؟با چانه ی لرزان گفتم:
مستانه امیرحافظ ...دیگه دوستم نداره!تو ماشین بهم..گفت"خفه شو"به من،به منی که از گل نازکتر نمی گفت.
چشم هایش گرد شد اما با این سعی در آرام کردنم داشت.
این حرف ها چیه عزیزم که باهاش اوقاتت رو تلخ میکنی*،خدا خاک شما رو از یه جا برداشته* بعد آقا
عصبانی بود یه حرفی زد به خدا بعدا ً پشیمون میشه نگاه
به قد و هیکل مردها نکن دلشون اندازه گنجشنگه،وقتی
از پیش راضیه برگشتم ندیدمت نمیدونی چه حالی
شدم،سریع خودم رو رسوندم خونه گفتم شاید برگشتی

وقتی اومدم خونه نبودی به آقا خبر دادم.ندیدی چه حالی
شد تمام دیروز دنبالت می گشت.جای نبود سر نزده!وقتی
شب شد به حدی حالش بد شد که قلبش گرفت.دکتر خبر
کردم خدا بهمون رحم کرد،دکتر می گفت شوک عصبی
بهش وارد شده!می گفت باید استرس وتنش رو از خودش
دور کنه!بعد از رفتن دکتر آقا سجاده رو پهن کرد و
شروع کرد به درد ودل با خدا! من که تحمل نمی کردم
گریه می کردم آقا هم شروع می کرد به دلداری،اما حال
خودش از من بدتر بود توی خفا می نشست گریه
کردن!تازه چندباری با گریه به خدا گفت"خدایا فقط سالمت
باشه و نفس بکشه من عطاش رو به لقایش بخشیدم"می
دونی یه مرد به چه درجه ای از عشق میرسه که این
حرف رو میزنه! تا اینکه اون از خدا بی خبر زنگ زده و
پشت تلفن هرچی دلش خواست گفت و داغ آقا رو با دروغ
هایش تازه کرد.

چرا هوا برای نفس کشیدن کم شده بود.چرا احساس می
کردم اکسیژن به ریه هایم نمی رسید.سینه ام به خس خس
افتاده بود و گلویم به شدت می سوخت و اشک هایم آرام
بر روی گونه ام جاری شدند.

وای امیرحافظ چی کشیده!بهزاد چی گفت؟چه چرتوپرتی گفته تا ذهنیت امیرحافظ رو نسبت به من خراب
کنه؟
من نمی دونم یعنی حرف هاش رو نشنیدم ولی وقتی بهآقا حرف می زد آقا رنگ به روش نمونده بود و دستش
روی قلبش مشت شده بود ومدام داد و فریاد می کشید.
با دستم پیشانی دردناکم را فشردم.مستانه تازه نگاهش به
پیشانی ام افتاد.با نگرانی چند بار پشت سر هم پلک زد.
اینجات چی شده؟ چرا رو پیشونیت خراش افتاده؟قطره اشکی سرخودانه از گوشه چشمم چکید.با بغض و
صدای دو رگه گفتم:
هیچی نشده خورده به لبه صندلی،کاش می ُمردم اماامیرحافظم رو دلشکسته نمی دیدم.

#پارت صدشصتوسه
#بغضهایخفته
#آزادهمیرزایی
در قسمت سمت چپ سینهام شورش به پا شده بود،سپاه
غم دست بر نمی داشت که با قدرت تمام می تاخت.
مستانه با ترحم و نگرانی خیره ام شد.من از جنس این
نگاه پرترحم حتی به مردم هم بیزار بودم چه برسه به
خودم...
اما عجیب دلم دیگر هیچ چیزی نمی خواست جز او که
روی برگرداند.
مستانه دستم را گرفت و کمکم کرد داخل برویم.با اشاره
اش روی مبل گوشه سالن نشستیم.

صورتم را بین دست هایم پنهان کردم و چشمه اشک هایم
دوباره جوشید.مستانه با مهربانی بغلم کرد و در حالی که
مرتب آب بینی اش را باال می کشید گفت:
گریه نکن عزیزم تموم شد.شکر که همه چی به خیرگذشت،اون پسره می گفت بیهوش بودی راست می گفت؟
سرم را زیر انداختم و با بغض آمیخته به شرم گفتم:
آره بیهوش بودم بعد هم که اینجوری...بغض مجال ادامه صحبت نداد.مستانه با گفتن"حتما گرسنه
ای" از جایش بلند شد و به آشپزخانه رفت و چند دقیقه
بعد با یک سینی پر برگشت و جلویم گذاشت:
بخور عزیزدلم از دیروز تا حاال حتما غذا نخوردی؟با اکراه شروع به لقمه گرفتن کردم.
گرسنه بودم ولی هر لقمه که می خوردم انگار سنگ به
خورد معده ام می دادم که از گلویم پایین نمی رفت.

به زور و اصرار مستانه چند لقمه دیگه هم خوردم.
مستانه دیگه نمی تونم بخورم .مستانه دستم را گرفت وفشرد:
برو یه دوش بگیر تا آروم بشی بعد به وقت مناسب با آقاحرف بزن بعد یه موضوع دیگه.
منتظر به لبش چشم دوختم لبخند دستپاچه ای روی لبش
نشاند و دست هایم را بیشتر در آغوش کشید.
راستش نمی خواهم احساس کنی دارم تو زندگیت دخالتمی کنم من تو رو مثل خواهرم میدونم سارا،تو به توصیه
های دکتر تقوی عمل می کنی دیگه درسته؟
سرم را پایین انداختم و با خجالت لب زدم:

نمی دونم گفتنش درسته یا نه ولی امیرحافظ دوری میکنه نمیزاره رابطه مون از حدی فراتر بره،دکتر تقوی می
گفت مشکل مردهای مثل امیرحافظ عشق زیاد که باعث
میشه کسی رو که دوست دارن رو اون قدر بپرستن که
دست زدن به زن شرعی و قانونی شون رو گناه بدونند.
چشمانش گرد شد و با تعجب گفت:
نه مگه میشه؟یعنی بینتون هیچ اتفاقی نیفتاده؟سرم را به عالمت مثبت تکان دادم.دست هایش را دور
شانه ام حلقه کرد:
غصه نخور عزیزم ولی باید از یه جایی شروع کنید،اینآرامش رو هم باید به جسم هاتون هم بچشانید.االنم تو
اتاقش نشسته هم دلخور و هم ناراحت من آقا را خوب می
شناسم ولی کلید دلخوری هایش هم دست خودته آروم که
شُدید با هم حرف بزنید.

#پارت صدشصتوچهار
#بغضهایخفته
#آزادهمیرزایی
مستانه راست میگفت....
جسم هایمان هم به تبع روحمان به آرامش نیاز داشت!

زن ها تا وقتی کم سن وسالاند عشق برایشان همه چیز
است آب ونان،خواب،خوراک،چشمشان را به روی نقطه
ضعف های طرف مقابل می بندند،همین که عاشقشان باشد
کفایت می کند،دلشان گرم بوسه های یکهویی،بغل کردن
های یکهویی،غیرتی شدن یکهویی،قهر و آشتی کردن ها
وهمه این دیوانگی های عاشقانه میشود.

اما زن ها هرچه سنشان باال تر برود الویت رابطه
برایشان امنیت می شود نه عشق....
به دنبال یک تکیه گاه می گردند،کسی که شاید آنقدر ها
عاشق نباشند ولی خوب بلد است اضطراب یک زن را آرام
کند،زن ها برای اشک هایشان،دلتنگی های گاه و
بیگاهشان یک درک مردانه می خواهند....
دلشان میخواهد چشم هایشان را ببندند و برای لحظاتی
همه ترس شان را از آینده بسپارند به یک آغوش
مردانه....
زن ها برای دنیای عمیق و بزرگشان یک مرد بزرگ می
خواهند....
شاید گذشته هر کسی مهم باشد اما به گذشته کسی کاری
نداشته باشد.اگر کسی را دوست دارید باید با تمام اشتباه
هایش او را قبوا کنید!
مگر پیدا می شود کسی که حداقل یک بار در زندگی اش
شکست نخورده باشد؟
خیلی ها تجربه کرده اند اتفاق های تلخ تر را اما در کنار
یکدیگر ماندن و همدردی بزرگترین تسکین دردهایشان
می شود.

زیر و رو کردن گذشته آدم ها فقط خراب می کند هر چه
را که قرار بود با هم بسازید و به دست بیاورید!
درست بود من در گذشته حس وابستگی ام به بهزاد را به
عشق تشبیه کرده بودم!
اما حاال که فکر می کردم عشقی که به امیرحافظ داشتم با
احساس وابستگی که به بهزاد داشتم قابل قیاس نبود.من
واله و شیدا امیرحافظ شده بودم!
دکتر تقوی در آخرین جلسه مشاوره نکته مهمی را
گوشزد کرد:
نیمی از رابطه ها را میتوان نجات داد....
تنها کافیست هر دو بدانند،همدیگر را همان طور که
هستند دوست بدارند؛
نه آن طور که می خواهند!...
هم دیگر را تغیر ندهید...
این راز یک رابطه عاشقانه است!

#پارت صدشصتوپنج
#بغضهایخفته
#آزادهمیرزایی
همیشه دوش آب گرم آرامم می کرد اما این بار زیر دوش
اشک هایم با آب قاطی شده بود.صدای فریاد"خفه
شو"امیرحافظ مدام در گوشم اکو می شد.من امیرحافظ
مهربان را می خواستم نه امیرحافظ که بی توجه هایش
جانم را می گرفت.امیرحافظ حق نداشت که بدون وجود من
به دادگاه عدالت برود و حکم صادرکند.یک آن فکری مثل
خوره به جانم افتاد نکند امیرحافظ به پاکیام شک کرده
باشد،نکند فکر کرده باشد بهزاد....
نه خدایا این ممکن نیست!
نه خدایا این حق من نیست!....
حق هیچ زنیاز سرزمینم بیآبرویی نیست!
تن من سهم امیرحافظ بود!

نکند زمانی که من بیهوش بودم بهزاد از من سوءاستفاده
کرده باشد!
نه ممکن نیست بهزاد هیچ وقت تا این حد مرا عذاب نمی
داد!مگر می شود کسی که عاشق باشد و با تن معاوضه
کند پس دیگر فرق عشق با هوس چه بود؟
امیرحافظ هم همین افکار او را از پا در آورده بود.گاهی
افکاری مثل خوره به جانت می افتاد و تو را در ورطهای
می کشاند که سرگردان می شدی و همین سرگردانی ذره
ذره جانت را می گرفت.
حوله تن پوش را تن کردم و با همان افکار مقشوش از
حمام بیرون آمدم.
امیرحافظ کنار پنجره پشت به من به بیرون خیره شده
بود.دلخور بودم اما بیشتر محتاج محبت هایش،توجه های
گاه و بی گاهش!شاید حق داشت شاید هم نه!
همان جا ایستاده بودم و به قامت بلند و هیکل ورزیدهاش
از پشت خیره بودم!برگشت و مچ نگاهم را گرفت.خجالت
کشیدم و حتم داشتم خون تمام بدنم در گونه هایم جمع
شده.

زیرچشمی نگاهش کردم.پرده را با شدت کنار کشید و در
شیشه ای را تا انتها باز کرد.خنکای هوا به داخل اتاق
هجوم آورد و لرز خفیفی در جانم نشست.ابرهای بارش زا
آسمان را ترک کرده بودند و بوی خاک نم خورده در
مشامم پیچید.
دستانش را لبه پنجره گذاشت و چند نفس عمیق
گرفت،شانه هایش آرام لرزید و انگشتانش در هم مشت
شد.طاقت دیدن این همه ناراحتی را در او نداشتم،من با
این مرد چه کرده بود!
از پشت سر خیره کارهایش بودم.دقایق به سختی گذشت
می خواستم جلو بروم و معذرت بخواهم،امیرحافظ برایم
خیلی ارزش داشت اما ترسیدم پسم بزند.
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#پارت صدشصتوشش
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
لرزش شانه هایش که افتاد صدایش این بار گرفته و خش
دار بلند شد:
من از دیروز تا به حاال هزار بار ُمردم و زنده شدم!منیه َمردم سارا،یه مرد که هرچقدر هم عاشق
باشه،غرورش قبل از عشقشه!من امروز وقتی صدام روت
بلند شد ُمردم میفهمی؟
به طرفم برگشت و چشمان پرحرارتش را به چشمانم
دوخت و با غم گفت:
من دیروز وقتی فهمیدم با اون َمرتیکه زیر یه سقف توشب....
ادامه نداد و با کالفگی دستی در موهایش کشید.
داغ دلم تازه شد و صدایم ناخوداگاه باال رفت.

تو به پاکی من شک داری؟اگه اون اتفاق شوم و لعنتیبرای من افتاده باشه بازم دوستم نداری؟یا نه طالق میدی
و جدایی را انتخاب می کنی؟
حرفم تمام شد.نگاهم به صورتش خیره ماند.صورتش
کبود شده بود و چشم هایش دو کاسه خون شده بود و
مشکی هایش در آن حجم از خون رنگ باخته بودند.
انگار با حرف هایم خنجر زهر آلود را به سوی قلبش
نشانه رفته بودم که سکوت کرده بود و رنگ به رو
نداشت.
قطره اشکی سمجی از گوشه چشم چپش چکید و بر روی
پیراهن اش دفن شد.
جلو آمد و بازویم را گرفت
با صدایی که سعی می کرد تحکم و جدیت داشته باشد و
رگه های بغض داخلش را مخفی کند گفت:
سارا عزیزم مگه پاکی یه دختر را داخل لباس زیرش بایدپیدا کرد،پاکی یه دختر خصوصا تو!

دستش را روی قلبم گذاشت.
پاکی تو به قلب پاک و معصومته،به دل مهربونت،بهمعصومیت چشم هاته!
ما مردها از غرورمون درد می کشیم،من حاال که به تو
شک کردم دارم میمیرم سارا،همین که یه جایی بودی که
نفس های اون نامرد بوده نابودم می کنه!من نفر دوم
بودن توی قلبت نابودم می کنه!
برای من قلب باکره ات از همه چیز مهم تره!
من باز هم مغلوب این مرد شدم!
امیرحافظ حتی از شکی که در دلش راه افتاده بود هم
شرمنده بود.
من این را می دانستم عین روز برایم روشن بود،بهزاد
هیچ وقت با جسمم انتقام نمی گرفت!
محکم مرا سمت خود کشید و سرم را میان آغوشش در
جایی که قلبش با ضرب می کوبید نگه داشت:

گوش کن صداش رو میشنوی،المصب عین دیازپام میمونی براش!
به قلب اش اشاره کرد که کوبش های بی امانش را می
شنیدم.
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#پارت صدشصتوهفت
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
از تک تک جمالتی که بینمان رد وبدل شده بود بار دیگر
قلبم لرزید و لبم را گاز گرفتم.سرم روی سینه اش قرار

داشت و نوای قلبش را گوش می دادم حتی فراموش کرده
بودم با حوله در آغوشش به سر می بردم.
من می خواستمش!
سرم را باال آوردم و اندکی از آغوشش فاصله گرفتم.
هرم نفس هایش پوست صورتم را قلقک می داد و
نگاهش ملتهب و سوزاننده بود.من در زیر نگاه خیره اش
در حال جان دادن بودم.
روی پنجه پا بلند شدم و فاصله را از میان بردم.و چه زیبا
بود تفاوت قدی وقتی که هدف لبهای محبوبت بود.
و من شکارچی لب های مردی شدم که از مردانگی نم
اشک در چشمانش نشسته بود!
انقدر محکم و سریع عمل کرد احساس کردم او پیش قدم
این سناریوی عاشقانه است!
دستانش دیوانه وار در میان موهایم مرطوب ام پیچید.
چشمانش مخمور و دلربا شده بود!
فشار روی پاهایم و سر بلند کردن در جست و جوی لب
هایش زیاد شده بود.

دست هایش را پیچک وار دورم حلقه کرد و فشار پاهایم
را تمام کرد.خیلی راحت مرا از جا کنده و در آغوشش به
سمت باال کشید.
بوسه هایش...
لب هایش...
و اسارت شیرین نفس های ملتهب و سوزانده مان....
شنیدن صدایش که زیر گوشم با بغض هزاران بار گفت:
عشقم،جانم من رو ببخش!سردی اشک هایش که روی صورتمان پخش می
شد.انگشتانم را در انبوه موهای یکدست مشکی اش فرو
بردم و رقص وارانه تکان دادم.
لب هایم را آرام از اسارتگاه شیرینم جدا کردم و آرام زیر
گوشش زمزمه کردم:
-عشقم!منم دوست دارم.عاشقتم!

], [3/15/2021 2:48 AM

#پارت صد شصتهشت
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

آرام لب هایش را به الله گوش چسباند و گاز ریزی گرفت.
اخم محوی بر چهره نشاندم و سرم را باال آوردم
.چشمانش می خندید،لبانش نیز...با صدایی که جدیت
وتحکم دلنشین داشت گفت:
چیه؟چرا این طوری نگاه می کنی؟مال خودمه،سهمخودمه حرفیه!

بی اختیار لب هایم به لبخند شیرین وسعت گرفت.سرش را
به سمت سرشانه و گودی گردنم متمایل کرد و لب هایش
مالکانه تمام سرشانه و گودی گردنم را بوسید و من در
هیجانی لذت بخش غوطه ور شده بودم.
دست هایم را به سمت دکمه های پیراهن اش سوق
دادم.دستم را روی اولین دکمه پیراهن اش قرار دادم
بالفاصله مانع شد.
نه سارا این کار رو نکن!من رو ببخش که به فرشتهمعصومم شک کردم!نه سارای من !
چقدر زیبا بود "میم"مالکیت های که به نامم می چسباند و
من دلم غنج می رفت از این همه عشق که به سلول هایم
ترزیق می کرد.
دستش را پس زدم و تمام دکمه های پیراهنش را باز
کردم.در چشمانش هاله از غم نشسته بود اما باز هم سینه
اش سخت باال و پایین می شد.
صدای نفس های ممتد وحرارت و گرمای بدنش مشخص
بود کنترل اش را از دست داده.

گره حوله تنم را باز کردم و با یک حرکت حوله را ازتنم
در آوردم.
حال برهنه در مقابل نگاهش ایستاده بودم.نگاهش خیره
بر اندامم قفل شد.حال او بود که پیراهنش را از تن کَند و
به طرف پنجره رفت و آن را بست و پرده را کشید و سینه
فراخ و ستبرش و عضالت برآمده اش زیبا ترین تصویر
را بر روی چشمان عاشقم نمایش داد .باز دوباره به سمتم
آمد.
و من با شرم دخترانه ام دست هایم را روی برجستگی
های بدنم قفل می کردم.
تعلل نکرد.با چند قدم بلند خود را درست مقابلم رساند و
لب هایش گودی گردنم را بوسید و من در شرم و لذت
غرق شدم.
طوری محکم مرا میان بازوهایش کشید و پناه داد که زنده
شدم.سرم روی قلبی نشست که ضربانش روی حد اعال
بود.
سرش را در گریبانم فرو برد و بوسید و من غرق لذت می
شدم از این که تن بکرم را در اختیار اویی می گذاشتم که
مرد ترین بود و چه زیبا بود و غرق لذت می شدم از لمس
زیبایی هایم توسط او.

امیرحافظ لب هایش همه جای تنم را مهر کرد و با یک
حرکت مرا روی تخت خواباند و روی تنم خیمه زد.
حال اشک هایش هم به این ضیافت دعوت شده بودند.
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#پارت صدشصت ونه
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
تماس پیکرش را احساس می کردم شرم و شادی در تک
تک سلول های تنم پیچیده بود.
بوسه هایش،نوازش های همراه بغضش و طلب عفو
هایش که خمارگونه زیرگوشم نجوا کرده بود مرا وارد

دنیای دیگری کرده بود.دنیای دیگری که امیرحافظ تمام
لحظاتش را گریسته بود و مرا هزاران بار بوسیده و
بوئیده بود.با دنیای دخترانه ام خداحافظی کردم و وارد
دنیای جدیدی شدم که به طرز نامحسوس بیشتر دوست
داشتم.دنیایی که احساس بزرگ بودن و به کمال رسیدن
داشتم.دنیایی که حتم داشتم زنانگی و ناز کشیدن هایم
بیشتر شده بود .و عشق هم به مراتب در این دنیایم وفور
تر شده بود.من حتی احساس کردم امیرحافظ را بیشتر از
قبل دوست دارم.
مالفه را با یک دست تا روی سینه ام باال کشیدم و به
امیرحافظ چشم دوختم.پلک هایش بسته بود اما می دانستم
بیدار است.
پیشانی اش خیس عرق شده بود و دانه های ریز و درشت
روی آن خودنمایی می کرد.انگشتانم پیشانی خیس اش را
لمس کرد،خواستم دستم را بکشم که چشم هایش را باز
کرد و نگذاشت .تک تک انگشتانم را مورد آماج بوسه
هایش قرار داد.
دستش پشت سرم نشست و شروع به بوسیدنم
کرد.ناخواسته دستم دور گردنش حلقه شد.ازم فاصله
گرفت و نرم پیشونیم رو بوسید .و برای بار چندم پرسید:

خوبی؟درد نداری؟مگر می شد درد داشت امیرحافظ تمام لحظات مراعات
کرده بود و یک لحظه از من غافل نشده بود.
چشم هایم را به نشانه مثبت روی هم گذاشتم که زمزمه
کرد:
مطمئنی؟آرام جواب دادم جوری که شک کردم صدایم را شنیده
باشد ولی شنیده بود.
 خوبم عزیزم.سرش را کنار گونه ام سر داد و لب هایش گونه ام را
شکار کرد و آرام زیر گوشم نجوا کرد:
من در کنار نفس های باران،گنجشک هایی،البه الی گیسهایت پرواز می کنند....

یک سوال دارم....
خدا چرا تو را این همه خوب آفرید؟
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#پارت صدوهفتاد
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

قلبم را میهمان اشعار عاشقانه کرد و صدایش آنقدر جذاب
و گیرا بود که به سان الالیی عمل کرد و خواب را بر
چشمانم میهمان کرد.

همزمان با باز شدن در اتاق پلک هایم را گشودم.نگاهم
روی امیرحافظ نشست که با کاسه ای وارد اتاق شد.به
سمتم آمد و لبه تخت نشست .کمک کرد بنشینم بدون
حرف کاسه ای که فهمیدم کاچی داخلش است را مقابلم
گذاشت و با قاشق که داخلش بود را پر از کاچی کرد و در
دهانم گذاشت.
مزه شیرین کاچی در دهانم پیچید و غرق لذت شدم.بی
اختیار یاد مامان افتادم.همیشه وقتی ماهیانه می شدم برایم
کاچی درست می کرد.کاسه چشمانم پر شد و به سختی
خودم را کنترل کردم که چشم هایم در این لحظات بارانی
نشود و روز قشنگم خراب نشود با لبخند پرسیدم:
کاچی بلدی درست کنی؟شانه اش را باال انداخت و گفت:
نه بلد نیستم.چشمانم درشت شد:

پس این کاچی؟نفس را بیرون داد و کمی در جواب دادن تعلل کرد:
 ناراحت نشی!خودم که بلد نبودم از مستانه خواستمکاچی درست کنه!
با تعجب گفتم:
یعنی مستانه فهمید بین ما چه اتفاقی افتاده؟آره خوب پس چطور به نظرت کاچی درست کرده.بیشتر از آن طاقت نیاوردم و دست هایم را با خجالت روی
صورتم گذاشتم.
وای امیرحافظ خجالت می کشم!به خدا از مستانه خجالتمی کشم دیگه حتی نمی تونم تو چشماش نگاه کنم!

دست هایم را از صورتم کنار زد و نگاهش را دقیق روی
صورتم چرخاند:
چرا عزیزم خجالت نداره همه ی دخترا این روز روتجربه می کنن!
چشمکی زد و با شیطنت آمیخته به خنده گفت:
تازه کلی خوشحال شد،تبریک هم گفتخانوم شدنت رو خانم لپ گلی!
شرم زده لب گزیدم.امیرحافظ با دستان مهربانش کاچی را
با تا آخرین قاشق به خورد معده ام داد.ته مانده کاچی را
با انگشتانش خورد.
چپ چپ نگاهش کردم و لب و لوچه ام را آویزان
کردم.غش غش به نگاهم خندید.
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#پارت صدهفتادویک
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
دستش را دور شانه ام حلقه شد و مرا به آغوش خود
فراخواند.سرم را آرام به سینه اش تکیه دادم و با صدای
لرزان گفتم:
تو دیروز فشار عصبی بهت وارد شد؟پوفی کشید و گفت:
-این مستانه عجب آمار رسونی و من خبر نداشتم!

سعی در شوخی داشت اما وقت مناسبی برای شوخی نبود
زمانی که پای سالمتیاش در میان بود.
سرم را بلند کردم و نگاهم را به نگاه جذاب و مردانه اش
دوختم.ابروی باال انداخت و با شیطنت گفت:
من سالم سالمم سارا خانم تا ابد بیخ ریشتونم!در برابر جمالتش شیطنت بارش خندیدم.
با مهربانی چانه ام را گرفت و کنار لبم را بوسید:
جانانم وقتی لبان تو هست"چه نیاز به شراب صدساله
بوسه از تو،مستی از من
شعرش آن قدر زیبا بود که نتوانستم جمله ای را بر زبان
برانم،نشد بگویم که من هیچ وقت خوشبختی را تا این حد
نزدیک تصور نکرده بودم.بی اختیار کاسه چشم هایم پر
شد و چشم هایم به آنی خیس شد.
امیرحافظ نگران تماشایم کرد.نگاه خیسم را به نگاه
مشکی اش دوختم با اخم گفت:

سارا قربونت برم چرا اینقدر چشمات پر وخالیمیشه...میدونی که اشکاتو می بینم دیونه میشم.
امیرحافظ؟جانم عزیز دلم.دوستت دارم امیرحافظ! اینقدر دوست دارم که گاهی ازاین همه دوست داشتن می ترسم!
بیشتر مرا در آغوشش فشرد.سرم را روی قلبش که
کوبش هایش گوش فلک را کر می کرد گذاشت.لبهای
گرمش بر روی موهایم نشست و آرام زمزمه کرد:
قول میدم سارا بهایی دوست داشتنت ،خوشبختی مونبشه!

سکوت کردم و چیزی نگفتم،ولی صدای کوبش قلب
هایمان گواه همه چیز بود.قلبم که به قفسه سینه می کوبید
با لحن دلگرم کننده امیرحافظ آرام گرفت.
****
نگاهم را از چمدان سرمه ای رنگ گرفتم و به امیرحافظ
که داشت لباس هایش را تا می کرد دوختم:
امیرحافظ خوب این سفر چقدر طول می کشه؟نفسش را پر حرص بیرون داد:
عزیزم فکر کنم تا حاال چندین بار این سوال رو جوابدادم.این سفر تفریحی نیست،سفر کاریه!
حق با امیرحافظ بود.این سوال را چندین بار پرسیده
بودم.صبح سینا زنگ زده بود واز امیرحافظ خواسته بود
به جای او امیرحافظ در این سفر کاری شرکت
کند.امیرحافظ مهربانم هم با جان و دل پذیرفته
بود.خاصیت قلبش مهربانی بود.

دهان باز کردم که دستش را باال آورد.
سارا عزیز دلم سینا از من خواسته نمیشه روش روزمین بندازم.
خوب از کارمندهای دیگه ات بخواه؟لبخند شیرینی روی لب هایش وسعت گرفت:
نمیشه عزیزدلم سینا از من خواسته،بعدم دلیل نمیشه کهریس شرکتم همه ی وظایفم بیفته رو کارمندا.
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#پارت صدهفتادودو
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
جورابش را مرتب و در زیب مخفی چمدان گذاشت و درش
را بست.چمدان را بلند کرد و به کمد تکیه اش داد و بلند
شد.با چهره ماتم زده نگاهش کردم.لبم را محکم میان
دندان گرفتم.
یعنی چقدر باید از هم دور باشیم؟چشم هایش خندید و دست هایش را برای به آغوش
کشیدنم گشود.با جان دل پذیرای آغوشش شدم .دست
هایش را دور کمرم حلقه کرد،سرم را به سینه اش
چسباندم و بوسه پرمهر بر قلبش نشاندم.
صدایش نه تنها در گوشم بلکه در گوش دلم پیچید:
قربونت برم عزیزدلم معلوم نیست دقیق چقدر طولمیکشه،به جون خودت که میدونی چقدر برام عزیزی منم
دلم تنگ میشه!

باالخره آرام از آغوشش بیرون آمدم و با مظلومیت گفتم:
بذار بیام فرودگاه حداقل،خوب دلم من بیشتر تنگ میشهچیکار کنم؟
پیشانی اش را به پیشانی ام چسباند،گرمی نفس هایش را
روی صورتم پخش کرد.گردنش به عقب رفت و چشمان
شب رنگش را به نگاهم دوخت.
قربون اون دل کوچیکت بشم که تنگ میشه،اصفهاننزدیکه عزیزدلم!تازه مستانه هم کنارته،اگه حوصلت هم
سر رفت برو خونه مامانت اینا یا خونه ی ما خوبه.
سرش را جلو آورد و نرم و شیرین لب هایم را بوسید.قلبم
به سان طفلی معصوم آرام به سینه ام کوبید و گونه هایم
به آنی سرخ شد و لپ هایم گل انداخت.چشمانش برقی زد
و شیطنت در صدایش گل کرد و خباثت گفت:
-قربون این شرم وجودیت،تا کار دستم ندادی من برم؟

چشمانم درشت شد و با ناز موهایم را پشت گوشم
فرستادم:
من! مگه چیکار کردم؟با صدای تقه ای به در بالفاصله از هم جدا شدیم.مستانه
سرک کشید داخل اتاق با چشمان چراغانی شده که به
خاطر بهبود روابطمان بود نگاهمان کرد و رو به
امیرحافظ گفت:
آقا آژانس اومده منتظره؟خم شد و پیشانی ام را بوسید و قد راست کرد.
مواظب خودت باش،خداحافظ.چمدانش را برداشت آخرین نگاه و بوسه اش را حواله ام
کرد و رفت.

خداحافظ گفتنش برابر شد با دلتنگ شدن قلبم که حال هر
ثانیه تپیدنش به نام او بود.
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#پارت صدهفتادوسه
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

خانه غرق در سکوت بود.جای خالی امیرحافظ بیشتر به
چشم می آمد.دلتنگی های من هم بیشتر شده بود.امان از
قلب دلتنگ و عاشق این دو هریک به تنهایی توان به
صالبه کشیدن قلبت را دارند وای به هر دو دیگر معلوم

نیست چه بالیی بر سر قلب بیچاره بیاورد! مامان همیشه
می گفت"مرد خانه نور خانه است" حقا که راست می
گفت.حوصله هیچ کاری را نداشتم،مستانه با مهربانی هر
کاری می کرد تا من از پیله تنهایی در بیایم اما افائقه نمی
کرد.چند باری پوران جون هم زنگ زد،گویا امیرحافظ از
سفرش گفته بود که اصرار می کرد به دیدنشان بروم.در
جوابش به تشکری اکتفا کردم.او هم دیگر اصرار نکرد و
با مهربانی اش بعد از کلی توصیه مادرانه قطع کرد.حال
می فهمیدم امیرحافظ مهربانی اش را از چه کسی به ارث
برده بود و بزرگ شده چه خانواده اصیلی بود.
با صدای رینگتون موبایلم از خواب پریدم؛با اخم های در
هم و چشم های خواب آلود از روی پاتختی چنگش زدم و
جلوی صورتم نگه داشتم.
با دیدن نام مامان چشم هایم را مالیدم و روی تخت
نشستم.با وصل تماس صدای گرم و دلنشینش در گوشم
پیچید:
-الو سارا مادر؟

سالم مامانسالم به روی ماهت مادر!خوبی عزیزم؟زنگ زدم خونهمادر،مستانه جواب داد منم زنگ زدم به خودت.

 خوبم مامان جون.خوب کردی زنگ زدی دلم براتونتنگ شده بود!

 قربونت برم خوب یه سری بزن! راستی مادر مستانهمی گفت امیرحافظ براش کار پیش اومده رفته سفر؟به
سالمت؟!
سفر کاری پیش اومد مامان،یکی از دوستش خواست بهجاش بره،شما چه خبرا؟بابا وسنا خوبن؟
رنگ صدایش تغیر می کند و با بغضی که سعی در مخفی
کردنش داشت به حرف آمد:

خوبن مامان فقط...چیزی شده مامان؟چی شده؟انگار از حرفش پشیمان شد که گفت:
هیچی عزیزدلم!مادر دعا و ذکر برای مسافر.....به میان حرفش پریدم:
مامان جان من بگو چی شده؟بابا خوبه؟برای سنا اتفاقیافتاده؟
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#پارت صدهفتادوچهار
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

متوجه شدم که گریه می کند.
چی بگم این دختر پاک عقلش رو از دست داده،لی لی بهالالش گذاشتیم که یاغی شده!
سنا چه کرده بود؟چرا اشک مامان را در آورده بود.
با صدای لرزان کلمات از دهانم پرید:
-چی شده؟سنا چیکار کرده؟

هق هق مانع می شد ولی به سختی گفت:
چند وقتی بود خیلی عوض شده بود،همش با تلفنصحبت می کرد و توی خونه بند نمی شد.تا اینکه چند
روز پیش داشتم از بازار برمی گشتم با چشم های خودم
دیدم از ماشین مدل باالیی پیاده شد.گفتم یکی از دوستاشه
ولی با دیدن راننده که یه مرد بود که کم کمش سه دهه
بزرگتر از سنا بود تمام روانم به هم ریخت نمیدونی چی
کشیدم.هرچی هم باهاش حرف میزنم انگار نه انگار کتمان
نمی کنه و پشیمونم نیست!
تازه کاش همش همین بود،بعضی اوقات بوی سیگار
میده!سخت نیست فهمیدن اینکه سیگار می کشه!

تمام تنم از حرف های مامان لرزید.مامان چه دردی کشیده
بود که سنا را آن گونه دیده بود؟سنا چرا این کارها را می
کرد؟چه اهدافی از این رفتارهای احمقانه داشت؟سنا
شیطنت زیاد داشت هیچ کس منکر نمی شد اما همیشه
روابطش را محدود می کرد.دوستی با مردی که چند دهه

بزرگتر بود ماورای تصورات و خیاالتم بود".سیگار"حتی
در باورم هم نمی گنجید سنا سیگار بکشد.
بغض کردم و با بغض پرسیدم:
مامان بابا چی؟بابا خبر داره؟نه خبر نداره،اگه بهش می گفتم تحمل نمی کرد من باباترو می شناسم.
من باید االن بفهمم؟خودمم دو هفته پیش فهمیدم،کم غصه خوردم بیام ور دلتو چی بگم؟تازه یه بارم روی دوشت میذاشتم.سنا تا حاال
کی حرف گوش کرده که این دومین بارشه؟
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#پارت صدهفتادوپنج
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
حق داشت هرقدر من مطیع بودم وفرمانبردار،سنا لجوج و
گستاخ بود.حرف هیچ کس را گوش نمی داد.به واسطه ته
تغاری بودن جایگاه ویژه ای در قلب بابا و مامان
داشت.به شدت تجمالتی بود.تمام زندگیش در مادیات
خالصه می شد.ماشین های آنچنان،لباس های برند و ویال
های زرق وبرقدار سنا وجد می آورد.با آرامش سعی بر
آرام کردن ذهن مامان کردم و با گفتن امروز سرمی زنم و
با سنا حرف می زنم.در میان گریه خندید و دست به دعا
برداشت و با گریه دعاهای مادرانه اش را بدرقه ام
کرد.بعد از کمی درد ودل مادرانه گوشی را قطع کرد.

باید هر طور شده بود سنا را می دیدم و با او حرف می
زدم.اگه این موضوع حقیقت داشت بی شک جنجال بزرگی
در خانواده برپا می شد.نباید اجازه می دادم سنا روی
سرنوشت و آینده اش قمار کند.
حتی اگر مجبور می شدم بابا را هم در جریان می ذاشتم.

قبل از بیرون آمدن از خانه مستانه هزار بار تاکید کرده
بود که مراقب خودم باشم .و تماس هایش را جواب
دهم.حتم داشتم امیرحافظ این توصیه ها را به او گوشزد
کرده بود!

ماشین را مقابل خانه پارک کردم.صدایی آالرم گوشی ام
مرا از پایین بودن درصد شارژاش خبر کرد قرار بود با
مستانه تماس بگیرم.
خواستم به او اطالع دهم که شارژ موبایل در یک حرکت
تمام شد و گوشی خاموش شد.خنده ام گرفت!بیچاره این
بار از خاموش بودن گوشی وحشت می کرد.تصمیم گرفتم
به خانه رفتم تماس بگیرم.

بوی خوش دلمه مشامم را تحریک کرده بود.مامان عزیزم
می دانست دلمه هایش را دوست دارم که تدارک دلمه دیده
بود.مادر نعمت عجیبی بود،زمانی در خانه فقط نفس
هایش هم جاری باشد آن خانه بوی زندگی می داد.
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#پارت صدهفتادوشش
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

حضور بابا در خانه تمام نقشه هایم را نقش بر آب کرد.با
دیدنم از جایش بلند شد و به سمتم آمد و در آغوشم

کشید.سنا در حالیکه لبخند شیطنت آمیز و بزرگی بر لب
داشت خطاب به بابا گفت:
ا ِه بابا!این چه کاری منم دخترتونم داره کم کم حسودیممیشه!
بابا با خوشحالی و پرانرژی آغوشش را به روی سنا
گشود و در همان حال گفت:
بیا حسود خانم!کم آتیش بسوزون!شاید داشتم زود قصاوت می کردم.سنا عوض نشده بود و
مثل همیشه حتی شادتر و شنگول تر شده بود.
باسنا عادی رفتار کردم.باید فرصت مناسبی پیدا می کردم
و با مسالمت از او می پرسیدم.مامان هنوز متوجه ورودم
به خانه نشده بود.کنار گاز ایستاده بود ومتفکرانه به
محتویات قابلمه خیره شده بود.می دانستم حاال پرنده
خیالش به ناکجاها سفر نمی کند؟این روزها مدام به سنا
فکر می کرد!!
در درگاه آشپزخانه ایستادم و با عشق خیره اش شدم.

پاورچین پاورچین در کمال احتیاط به سمتش قدم
برداشتم.دست هایم را روی چشم هایش گذاشتم.دست هایم
را از روی چشم هایش برداشت وبوسید.
همه ی مادرای دنیا با چشم سر نه با قلبشونفرزندانشون رو تشخیص میدن.همه ی مادرها عطر وجود
فرزندانشان رو توی وجودشون،توی صندوقچه دلشون
میزارن این قابون قلب یه مادره!
برگشت و صورتم را با کف دو دست مهربان و گرم اش
محاصره کرد و پیشانیم را بوسید و در همان حال گفت:
هیچ وقت قانون قلب یه مادر و عشق یه مادر رو دستکم نگیر!
من هم فوری دست هایش را بوسیدم.
بابا که آخرین جمالت مامان را شنیده بود.با صدای بلند
خطاب به مامان گفت:

قانون قلب یه مرد چی میگه خانم؟صدای خنده سنا مثل توپ ترکید و باعث شد لپ های
مامان از فرط خجالت به رنگ لبو شود!
مامان حال دیگر روی نگاه کردن به من هم نداشت ولی
زبانش را به کار انداخت و با تشر بلند گفت:
خجالت بکش محمود!بچه ها اینجان!!زشته این حرف ها!!
آرام می خندیدم.مامان عضبناک نگاهم کرد و غرید:
زهرمار!!سنا همچنان می خندید.
از فرصت استفاده کردم و سریع لباس هایم را عوض
کردم در پذیرایی روی مبل مقابل بابا و سنا نشستم.
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#پارت صدهفتادوهفت
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

بابا تکیه اش را به مبل داد و گفت:
چه خبرا بابا جون؟امیرحافظ خوبه؟شنیدم از مادرت کهبرای سفرکاری رفته!
در جواب بابا گفتم:

سالمتی!آره یه سفر کاری پیش اومد.صدای لرزش خفیف گوشی سنا باعث شد تا به او چشم
بدوزم.به تندی از جایش بلند شد وگوشی را از جیبش در
آورد وبا نگاه به صفحه اش آب دهانش را پر استرس
قورت داد و بریده بریده گفت:
ببخشید من تلفنم جواب بدم االن بر می_ گردم؟و به سمت اتاق راه افتاد،شاید هم داشتم سریع قضاوت
می کردم .ناخوادگاه حواسم جمع سنا و حالت هایش شده
بود.لحظه ی آخر با آن تماس سنا دست پاچه شد و این
چیزی نبود که عادی باشد.با فکری مشغول و پر از سوال
آرام از جایم بلند شدم و به دنبال سنا به اتاق رفتم.همین
که خواستم وارد اتاق شوم صدای آرام سنا مرا متوقف
کرد.
خسرو جان این چه فکرهایی که می کنی عزیزدلم؟گفتمکه سر یه فرصت مناسب،همه چیز رو میگم.االن بیام به
بابا چی بگم،خسرو شرایط ما عادی نیست،تو یه پسر
بزرگ داری،زنت هنوز توی زندگیت و صفحه دوم

شناسنامه ات این چیزی نیست که خانواده ام راحت
بگذرن؟!من باید کم کم بابا را راضی کنم!

نفس هایم یک در میان باال می آمد.هضم این جمالت برایم
دشوار بود.سنا چطور می توانست دل به مردی ببندد که
چند دهه از او بزرگتر بود،چگونه راحت افسار زندگیش
را به دست احساسات تازه جوانه زده اش داده بود؟از همه
بدتر وارد زندگی مرد متاهل شده بود که از قضا یک
فرزند بزرگ داشت.
مامان حق داشت سنا پا در بی راهه ای گذاشته بود که
اگر زود دست به کار نمی شد،این بی راهه دودمانش را به
باد می داد.نمی دانم آن مردک پشت خط چه گفت که سنا
پر عشوه خندید و پر ناز صدایش زد.
خسرو؟آب دهانم تلخ تلخ شده بود.به سختی آب دهانم را قورت
دادم.خواهرم چگونه می توانست این چنین برای مردی
عشوه و غمزه بیاید و با ناز صدایش بزند؟
طاقت نیاوردم و سریع وارد اتاق شدم.

با دیدن سنا که پشت به من ایستاده بود و در حال صحبت
کردن با تلفن بود.صدایش زدم.صدای آرام و پر از خشمم
باعث شد تا سنا با بهت و ناباوری به عقب برگردد.شوکه
و ناباورانه نگاهم می کرد.گوشی را از گوشش فاصله داد
و با گفت"بهت زنگ می زنم"گوشی را قطع کرد.
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#پارت صد هفتاد وهشت
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
دلم نمی خواست صدایمان را کسی بشنود.از میان دندان
های کلید شده ام آرام غریدم:

با کی داشتی صحبت می کردی؟معلوم هست داری چیکارمی کنی؟
آرام سری تکان داد وگفت:
یکی از دوستام! سارا ببینم این سوال وجواب ها چی میکنی؟ تو که من می شناسی این سوال و جواب ها چه
معنی میده؟
به سختی تن صدایم را کنترل کردم تا باال نرود.
آره میشناختمت،اما االن نمی شناسمت!تو هیچ وقت با هیچ کس اینقدر پر احساس صحبت نمی
کردی؟!هیچ وقت اسم یه مرد با اینهمه ناز وعشوه نمی
آوردی؟!کمه یا بازم بگم؟
متعجب بود.انگار باور نمی کرد تمام مکالمه هایش را
شنیده باشم.
پرحرص خندید:

فالگوش وایسادن اصال چیز خوبی نیست!سنا خودش را به کوچه علی چپ زده بود یا واقعا نمی
فهمید.
این حجم از گستاخی اش خارج از ظرفیتم بود.حرف از
فالگوش وایسادن می زد.
پوزخندی زدم.
به جای اینکه من طلبکار باشم تو طلبکاری؟معلوم نیستداری چه غلطی می کنی؟

آرام گفت:
ببین سارا بذار این موضوع بین خودمون بمونه؟تن صدایم اندکی باال رفت:

خجالت بکش سنا معلوم نیست با زندگیت داری چیکارمی کنی؟
انگشت اشاره اش را به نشانه هیس مقابل لب هایش
گرفت:
هیس!آروم باش االن صدامون رو میشنون!باالخره که می فهمنن دیر یا زود فرقی نداره!کالفه شد و با دستش پیشانی اش را مالید:
خودم وقتش بشه همه چی رو به بابا میگم!اما دلم نمیخواهد تو برای زندگی من تصمیم بگیری؟
زبانم بند آمده بود.سنا هیچ وقت اینگونه با من صحبت
نمی کرد.
ناباور و متعجب بودم.بریده بریده زمزمه کردم:

باور نمی شه سنا تو با من داری اینجوری صحبت میکنی؟با من خواهرت!بخاطر چی؟بخاطر کی؟ یه مرد متاهل
که از قضا بچه داره!هنوز اسم و وجود زنش توی
شناسنامه و زندگیشه!
کلمات ناباورانه از میان لب هایش خارج شد:
تو اینا رو از کجا میدونی؟تلخندی زدم:
پس درسته؟سکوت اش حاکی از واقعیت بود.سرم را میان دستانم
فشردم:
وای سنا تو چیکار کردی؟رابطه با مرد متاهل کجای دلمبزارم؟اصال تو چطور تونستی وقتی زن داره وارد
زندگیش بشی؟
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#پارت صد هفتادونه
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

با کالفگی نفسش را بیرون داد:
ببین سارا زنی که عین یه تیکه گوشت روی تختافتاده،هیچ وقت برای زندگی مناسب نیست.بچه اشم آنقدر
بزرگ شده که بدونه پدرش نیاز به شریک زندگی داره؟
اینبار مات شدم.سنا با جمالتش تمام ذهنیت هایم را از
خودش به هم ریخت.ناباور بودم وغمگین!

سنا از کی بی رحمی در وجودش ریشه دوانده بود.پای
یک زن هم در میان بود!
یک همسرناتوان!یک مادر ناتوان!
حتم دارم اگر زنی با مرگ هم دست وپنجه نرم کند.دلش
نمی خواهد همسرش به او خیانت کند.دلش فقط میخواهد
با او به جنگ مرگ برود.با او برای نفس کشیدن تالش
کند.
زندگی که روی آب ساخته شود محکوم می شود به غرق
شدن و این غرق شدن تمام هست ونیست را از آدم می
گیرد.
کاش سنا می فهمید پا در چه ورطه ای خطرناکی گذاشته
بود.
توان از بدنم سلب شده بود.آرام خواستم روی زمین فرود
بیایم که سنا با عجله سمتم آمد و دستم را گرفت و با
نگرانی گفت:
-سارا چی شد؟خوبی؟

دستم را از دستش بیرون آوردم و با دست اشاره کردم
تنهایم بگذارد.
کوتاه نیامد:
سارا عزیزم ببین من...میان حرفش پریدم.
تنهام بذار سنا!بذار یه لحظه فراموش کنم که بی احترامیکردی!که حرمت خواهر بزرگت رو شکستی!
اشک در چشمانش جمع شد.
دلم به حالش سوخت.آرام و پربغض برای آخرین بار
نالیدم:
سنا اون زن گناه داره!آهش دامنت رو می گیره!دستبکش از این عشق نامتعارف!ریشه اش رو بسوزون!این
عشق جز تباهی چیزی نداره!این عشق نفرین شده است!
قطره اشکی روی گونه اش غلتید را با پشت دست پاک
کرد.و با اندوه گفت:

نمی تونم پا رو دلم بزارم!نخواه که بزارم سارا!به قلبش آرام کوبید:
المصب نمی ذاره،براش مهم نیست چند بهار وتابستونفاصله است،زن و بچه داره.فقط خودش مهمه!خود
خودش!
آخرین جمله اش که حالم را خراب کرد را گفت و از اتاق
بیرون رفت.
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#پارت صدهشتاد
#بغض های خفته

#آزاده میرزایی
دانستن همیشه تلخ است و این تلخی گاهی تا آنجا پیش
می رود که آرزو می کردی کاش در دریای بی خبری
دست وپا می زدم اما هیچ چیزی نمی دانستی.کاش می
توانستی همه ی داشته هایم را برای عشق فدا می کردیم
جز وجدان!در این دنیا بی رحم "وجدان"مهم ترین ارثیه
بشر است.
آرام دستم را به لبه تخت گرفتم و روی تخت نشستم.لبم
رامیان دندان هایم کشیدم و بغض گلویم بزرگتر شد.
صدای در اتاق آمد.مامان آرام صدایم زد:
سارا؟به سختی خودم را کنترل کردم تا چیزی را لو ندهم و
مامان نفهمد عزیز دردانه اش چه گلی به سرش ریخته!
به سمت مامان برگشتم.برگشتنم مصادف شد با صدای
مامان.

آره عزیزم سارا هم اینجاست االن گوشی رو میدمبهش!پس از من خداحافط!
لب زدم:
کیه مامان؟گوشی را از گوشش فاصله داد و آرام زمزمه کرد:
امیرحافظ!گوشی را که به سمتم گرفته بود را از دستش گرفتم .آرام
لب زد:
با سنا حرف زدی؟سرم را تکان دادم و آرام جواب دادم:
-بیخودی نگرانی مامان هیچ اتفاقی نیفتاده!

دروغ بزرگترین جنایت در حق یه مادر را من انجام دادم!
انگار خیالش راحت شده باشد نفس راحتی کشید و از
اتاق بیرون رفت و من در دل نالیدم"مامان من رو
ببخش".
گوشی را به گوشم نزدیک کردم.شنیدن صدایش در آن
لحظات خوشایند ترین حس دنیا را نصیبم کرد.یاد مامان
افتادم که قبل تر ها گفته بود سارا حس می کنم این
روزها حال دلت بهتره!لپ هات سرخه و این نشان از یه
خوشبختی واقعیه!راست می گفت کنار امیرحافظ بودن
برایم تماما احساس خوشبختی بود.

سالم خانممکاش می دانست آن "میم"مالکیت هایش قلبم را هوایی و
بیشتر دلتنگم می کرد و حال قلبم را زیر ورو می کرد.با
صدایی که سعی می کردم رنگ و بوی نگرانی وبغض
نداشته باشد گفتم:

سالم عزیزم؟خوبی؟-نه!خوب نیستم!

نگران شدم.
چی شده عزیزم؟چرا خوب نیستی؟دلم برات تنگ شده سارا!نمی دونم چرا االن که از همدوریم اینقدر دلتنگ میشم؟!تو بگو با قلب دلتنگم چیکار
کنم؟
منم دلتنگ بودم.هرکجا وهر لحظه دلم برایش تنگ می
شد.عالج دل عاشق مگر جز زیارت معشوق عالج دیگری
هم داشت.دلتنگی مثل آتش زیرخاکستر است!
گاهی فکر می کنی تمام شده اما یک دفعه همه ات را آتش
می زند!
سکوتم که طوالنی شد با

دلواپس شد و پرسید:
-سارا تو خوبی؟

#پارت صدهشتادویک
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

آره داشتم به حرفات گوش می کردم.تو چرا اینقدر قشنگحرف می زنی؟
اگر قشنگ حرف نمی زدم که دلت رو نمی بردم.خندیدم و انگار تمام غم هایم فراموش شده بود.با شنیدن
خنده هایم خندید و من دلم برای خنده هایش غنج رفت.
سکوتم دوباره او را به حرف آورد.
سارا گوشی رو بذار رو قلبت!چشمانم گرد شد و با تعجب پرسیدم:
چرا؟-بزار میگم؟

کاری که می خواست را انجام دادم و گوشی را به قلبم
چسباندم.بعد از چند لحظه گوشی را برداشتم و به گوشم
چسباندم و گفتم:
بگو دیگه؟خندید و گفت:
می خواستم صدای قلبت رو بشنوم!بی اختیار لب هایم به لبخند شیرینی وسعت گرفت و
شمرده گفتم:
حاال قلبم چی گفت که خندیدی؟قلبت گفت دلش واسه مالکش تنگ شده!میدونی سارازیباترین ملودی عمرم رو با صدای قلب تو شنیدم!این
تپش ها و این قلب همه سهم دل عاشق منه همین حس
خوبی بهم میده!

حساب نیست!جر زنی هم قبول نیست! تو صدای قلب منرو شنیدی منم باید صدای قلبت رو بشنوم.حاال تو گوشی
رو بذار رو قلبت تا من صداش رو بشنوم!

حال من بودم که ریتم دل انگیز نفس های قلبش را می
شنیدم.او هم آن لحظات سکوت کرده بود.گویا می خواست
من هم همانند او در آن لحظات دلپذیر سهیم باشم.
گوشی را برداشت و خنده صداداری سر داد وگفت:
-شما چندثانیه از من بیشتر گوش کردی؟

ریزخندیدم.
آقای خسیس سهم دل خودم بودم حرفیه!اصال هرچقدردلم بخواد گوش میدم!

با تحکم دلنشینی گفت:
زن که روی حرف َمردش حرف نمی زنه!مردش گفتنش به جانم چسبید و شیرینی وحالوتش تمام
جانم را گرفت.
نفس هایم یک درمیان می آمد.انگار راه نفس هایم از
هیجان بند آمده بود.
با صدایش به خود آمدم انگار تصمیم داشت تمام جانم را
با کلمات بگیرد.
احبتک
حب
لو تعلم ِبه،
لئدِمت خجالَ ِمن البُعد....
دوستت دارم

دوست داشتنی
که اگر از آن باخبر بشوی،
حتما ً از این دوری خجالت می کشی....

#پارت صدهشتادودو
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

آهنگ کالمش و ریتم موزون جمالتش جادو می کرد.این
مرد قدرت این را داشت در هر شرایطی حال دلم را خوب
کند.قدرت جمله ی دوست داشتن گاهی از هر محبتی در
دنیا بیشتر است۱.ساعت تمام قربان صدقه هم رفتیم.تک
تک کارهایش را اطالع داد.من با شوق قربان صدقه
مردانگی هایش می رفتم.
شام را در در جمع ۴نفره مان خوردیم.سنا در چشمانش
پشیمانی موج می زد اما من بودم که بی توجه به او رفتار
می کردم.چندین بار مرا مخاطب قرار داد که من بی توجه
تا پایان شام سکوت کردم.سعی کردم نسبت به سنا بی
تفاوت باشم.نیاز داشتم با کسی مشورت کنم،امیرحافظ!مرد
مهربانم می توانست کمکم کند!به محض بازگشتش از او
کمک می خواستم.امروز تلخ دروغ را که زمانی که
پرسید:
سارا امروز احساس می کنم مثل همیشه نیستی؟!چشیدم و تظاهر به خوب بودن کردم.من با دروغ او را
فریب دادم.اما گاهی دروغ همین دشمن مزاحم از تلخی
واقعیت بهتر است اگر به مصلحت باشد.

یاد جمله معروف مامان افتادم"آدم که هرچی رو به َمردش
نمیگه!
مرد من فرق داشت!مرد من تکیه گاه بود.چرا داشتم با دلم
راه می آمدم؟یعنی امیرحافظ می توانست همه چیز را
درست کند؟

یک هفته از رفتنش می گذشت و من هرروز دلتنگ تر
می شدم.چشمان بارانی می شد و عاشق تر از قبل می
شدم.با اینکه با تماس و عکس های که رد وبدل می کردیم
اندکی دلتنگی هایم برطرف می شد ولی گاهی زورت به
همه چیز میرسه غیر دلت!زبان نفهم ترین عضو بدن دل
است که با هیچ بهانه ای آرام نمی شود جز خودش!
آن روزعصر وقتی آخرین کالسم را گذراندم و به خانه
برگشتم.خسته بودم،خستگی ناشی از کالس طوالنی مدتی
که کسلم کرده بود.لرزش خفیف گوشیم را که درحالت بی
صدا در گوشم نواخته شد را برداشتم،گوشی در دستانم
لرزید و صدایش بلند شد.دستپاچه،دکمه تماس را فشردم.

#پارت صدهشتادوسه
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

سالم بر بانوی قلبم؟-سالم بر آقای زندگیم.

-چطوری آقات به قربانت شه؟

در دل خدانکنه ای گفتم و با تشر گفتم:
چرا همیشه از جون آقای من مایه میذاری یه ذره ازجون زنت مایه بذار؟
خندید:
-حسود خانم چطوره؟خوبه فقط دلتنگه؟زمزمه کرد:
دلتنگیش ام برطرف میشه!
متوجه کامل زمزمه اش نشدم.و در همان حال از کلید
انداختم و وارد حیاط شدم.در حال شوخی با یکدیگر بودیم

که با خستگی وارد خانه شدم.بوی خوش قورمه سبزی
پیچیده بود.
مستانه در چارچوب آشپزخانه در حالی که لبخند بر لب
داشت ایستاده بود.نگاهش کردم بیش از اندازه مشکوک
می زد.با حال خوبی که از مکالمه ام پیدا کرده بودم با
شیطنت گفتم:
مستانه خوبی؟مشکوک می زنی؟دستپاچه شد و با دستاچگی گفت:
نه بابا چه مشکوکی؟در حالی که هنوز شک داشتم و می دانستم بیش از اندازه
خوشحال است متعجبم کرده بود.
مطمئنی؟سرش را به نشانه خوب بودن تکان داد.بی خیال دوباره
گوشی را به گوشم چسباندم و آرام گفتم:

مستانه یه جوریه امروز؟امیرحافظ با شیطنت گفت:
مثال چه جوریه؟هیچی بابا ولش کن؟صدایم زد و با خنده گفت:
سارا می خوام یه خبر بهت بدم فقط یه وقت هول نکنیبیفتی رو دستم؟یه سوپرایز...؟
با هول واسترس میان حرفش پریدم:
-چی خوب بگو دیگه؟

شوهرتون پشت در خونه است منتطره خانمش در رو بازکنه؟
قدرت تکلم نداشتم انگار این سوپرایز زبانم را بند آورده
بود فقط جیغ خفه ای از خوشحالی کشیدم و به سمت در
دویدم.وقتی صدایش را از پشت گوشی شنیدم که نوید
آمدنش را داد دیگر حال خودم را نفهمیدم.جوری در رو
باز کردم و به حیاط دویدم که کم مانده بود سکندری
بخورم و پخش زمین شوم.امیرحافظ آمده بود.اصال
نفهمیدم در را چطور باز کردم و او وارد حیاط شد.با
دلتنگی دستانم را دور گردنش حلقه کردم و او هم بوسه
هایش را مهمان صورتم کرد و کنار گوشم چندین با
دلتنگی زمزمه کرد:
-خیلی دلم برات تنگ شده بود؟!

#پارت صدهشتادوچهار
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

بوسه ای روی قلبش گذاشتم وبا دلخوری گفتم:
خیلی بدی؟کمی مرا از خودش فاصله داد و با لبخند دلنشینی گفت:
-معذرت می خوام فکر کردم اینجوری سوپرایز میشی؟

اخم کردم و لوس گفتم:
نه اینجوری سوپرایز شدن رو دوست ندارم؟بَه بَه چه بوو برنگی هم راه انداخته مستانه خانم؟معترضانه گفتم:
حتما مستانه هم از این سوپرایز باخبر بوده؟!چشمانش شوخ شد و با شیطنت گفت:
شک نکن!خواستم دوباره اعتراض کنم که روی دست هایش بلندم
کرد و لب هایم رو آرام بوسید و قدرت اعتراض را از من
سلب کرد.

با محبت و برادرانه با مستانه رو بوسی کرد.دستانش را
یک لحظه هم رها نکردم همین باعث خنده های زیرپوستی
مستانه شده بود.با شوخی و خنده که دیوار های خانه یک
هفته بود به خود ندیده بود نهار را خوردیم.امیرحافظ بعد
از نهار وعده سوغاتی داده بود و من یک لحظه آرام و
قرار نداشتم و چشمانم میخکوب چمدانش شده بود.
چمدانش را آورده وکنج اتاق گذاشت بود تا سوغاتی
هایمان را بدهد.
امیرحافظ چمدان را باز کرد.با شعف نگاهش کردم.توقع
هدیه از او نداشتم او که سفر کاری رفته بود اما همین که
یاد وخاطره من در دلش بود دلم پر از حس های خوب می
کرد.هدیه مستانه یک دست لباس مجلسی مشکی رنگ
زیبابرای مستانه با کیف و کفش ست بود.
هدیه من هم عالوه لباس،کیف و کفش های زیبا که
انتخاب کرده جعبه ای کوچکی و خاصی از چمدان در
آورد.
تندی از دستش گرفتم و جعبه باز کردم.با دیدن گردنبند
لبخند عریضی روی لب هایم نقش بست.گردنبند زیبایی که
زنجیر ساده و با پالک که نماد مرغ آمین بود.چشم گیر و
فوق العاده خاص!

مستانه گردنبند را از دستم گرفت و با لبخند گفت:
خیلی خوشگله مبارکت باشه عزیزم!نمی دانستم چطور تشکر کنم.آرام گونه اش را بوسیدم که
چشمکی زد و از جایش بلند شد.گردنبند را از مستانه
گرفت و پشت سرم آمد و مشغول بستنش شد.گردنبند را
که بست با ذوق خودم را نگاه می کردم.نماد مرغ آمین
روی گردنم را دوست داشتم.

#پارت صد هشتادوپنج

#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

به اتاق رفتم و روبه روی آیینه قرار گرفتم .چندین بار
گردنبند زیبای مرغ آمین را در گردنم وارسی کردم.از نگاه
کردن به خودم سیر نمی شدم.چند دقیقه بعد امیرحافظ هم
به اتاق آمد.همانطور که پشت سرم ایستاده بود وبا عشق
خیره ام بود،دستانش را از دو طرف چون پیچکی دور
ادور تنم را احاطه کرد.مرا چرخاند و حال روبه روی
یکدیگر قرار گرفتیم .و خودم را در آغوشش رها کردم.لب
هایش را روانه گودی شانه ام کرد و نفس هایش را کنار
گوشم رها کرد.
روی پنجه پا بلند شدم و زیرچانه و گودی گردن ستبرش
را بوسیدم و چندین بار بوییدم.
دلم برایش تنگ شده بود؛آنقدر دلتنگش بودم که می
خواستم تالفی کنم.تالفی تمام شب و روزهایی که حالل
یکدیگر بودیم و دست از پا خطا نکردیم.

بی معطلی لب هایش را به زنجیر لب هایم کشید.عمیق و
عاشقانه می بوسید و من غرق در لذت می شدم از اینهمه
شور و شعف برای یکی شدن!

چشمانش مخمور و مست شده بود.حس شهوت و
خواستن و امیال مردانه در چشمانش هویدا شده بود.دمای
بدنش باال رفته بود و گرمای بی حد وحصری از تنش
ساطع می شد.در دل گفتم"مرد من حتی در اوج شهوت
مردانه و حس خواستن چه بی اندازه زیبا می شود.

من او را به لذت بخش ترین شکل ممکن،به خواستن های
مردانه رساندم.خوشحالم بود که با پیچش پی در پی تن
زنانه ام او را غرق در لذت کرده بودم.حتی در اوج
خواستن هم در گوشم از تکرار عشق سیر نمی شد.
سارا؟زمزمه کردم:

جانم؟لبخند روی لب هایش نشست:
عاشقتم!لب هایم را تکان دادم و نجوا کردم:
منمخسته از این مارتون تن به تن در حالی که نفس نفس می
زدیم در آغوش یکدیگر دراز کشیدیم.

#پارت صد هشتادوشش
#بغض های حفته
#آزاده میرزایی

کمی روی خودم را باال کشیدم و سرم را روی سینه برهنه
اش گذاشتم زمزمه وار صدایم زد:
سارا؟پلک هایم را بسته بودم ولی بیدار بودم انگشتانش را نرم
و نوازشگرانه روی موهایم کشاند و گفت:
عزیزدلم خوابی؟لبخندی زدم و گفتم:

نه بیدارم؟با بدجنسی گفت:
-ای شیطون می خواستی قربون صدقه هامم رو بشنوی؟!

پلک هایم از هم باز شد و با عشوه گفتم:
ای همچین چیزی؟!قهقه ای زد و چانه اش را به شانه ام چسباند و با جمله
اش آچمزم کرد:
چرا احساس می کنم یه چیزی آزارت میده؟!امیرحافظ مرا از خودم بیشتر بلدبود.

قرار نبود که قضیه سنا را برایش بگویم.قرار نبود تا
دقایقی پیش که در عشق بازی غرق شده بودیم را با این
موضوع خراب کنم اما هیچ آنگونه که می خواستم پیش
نرفت مقابلش نشستم در یک لحظه قفل زبانم باز
شد.مقابلش نشستم سیرتا پیاز ماجرا را برایش تعریف
کردم.در پایان صحبت هایم
مات نگاهم کرد.آه عمیقی کشیدم و گفتم:
نگران سنام امیرحافظ تو بگو چی کار کنم؟به مامان گفتمچیزی نیست اما شک کرده،خب حق داره احساس مادرانه
هیچوقت اشتباه نمیکنه!

ناباور پرسید:
-از کجا میدونی متاهله؟!

وقتی تلفنی باهاش حرف زد شنیدم البته خودشم تاییدکرد.
نفس عمیقش را بیرون داد و دستی به صورتش کشید.
من با سنا حرف می زنم؟در رابطه با اون مرد اطالعاتیبدست می آورم لطفا تا این حد تو خودت نریز،میدونم
شاید بین تون شکر آب شده بود اما درست نیست سارا
توفقط تصمیم بگیری؟پدر و مادر بیشترن حق رو دارن در
مورد آینده سنا بدونن؟!
پس حدس زده بود بین من وسنا شکرآب شده!
با نگرانی گفتم:
بابابدونه تحمل نمی کنه مامان حالش بد میشه سنا هم باگستاخی تو روشون وایمیسه؟!من سنا رو می شناسم!
ابروی در هم کشید و گفت:

باشه فقط به خاطر تو خودم پیگر میشم پای پدر ومادرتوسط نمی کشم در صورتی که حق مسلم شونه اما تو هم
سارای همیشگی باش!
باشه ای گفتم و سرم را به بازویش تکیه دادم.آری من
سارای همیشگی نبودم؟
فقط کاش این مشکالت سنا قبل از باخبر شدن بابا و
مامان تمام می شد.

#پارت صدهشتادوهفت
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

در پارک روی چمن ها نشسته بودیم.آذرماه بود و هوا
سرد!به اصرار من امیرحافظ آمد مدام غر می زد"که
سرما می خوری"جالب اینجا بود که مستانه هم مخالف
بود و همین بود که با ما نیامد.من و امیرحافظ هم به
قسمت بازی بچه ها خیره بودیم.صدای جیغ و خنده
هایشان در فضا پیچیده بود .وروجک ها هر کدام سمتی
می دویدند.با لبخند تمام حرکاتشان را دنبال می کردم.
چندتایی هم سرسره بازی می کردند.دو و سه تا بچه هم
سر تاب دعوا داشتند و با یکدیگر بحث می کردند.با دیدن
لواشک در دست یکی از دختربچه ها آب از لب و لوچه ام
آویزان شد.امیرحافظ در حالی که عمیق تماشایم می کرد
به این حالتم خندید و با اشاره به بچه ها گفت:
المصب ها جوری خوراکی می خورن آدم دلش می خوادبرم بخرم؟!

و سری کج کردم و گفتم:

کاکائو هم می خوام؟!دست روی چشم هایش گذاشت و گفت:
به روی جفت چشام؟اخمی کردم:
کم زبون بریز؟!چشمکی زد وخنده کنان از جایش بلند شد و رفت.

نگاهم دوباره میان بچه ها غرق شد.آنها که بدون دغدغه
و با خیال راحت بازی می کردند و بی دلیل شاد بودند.

با برگشتن امیرحافظ و نایلون های دستش نگاه از بچه ها
گرفتم و به او چشم دوختم.
نایلون را سمتم گرفت سریع نایلون را از دستش گرفتم و
کاکائو داخلش را بیرون آوردم و مشغول شدم.مقابلم
نشست و پاکت پفک را بیرون آورد و شروع به خوردن
کرد.

#پارت صد هشتادوهشت
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

پاکت پفک را از وسط پاره کرد و نزدیک من گذاشت.
المصب خیلی خوشمزه است تو هم بخور؟!در حالی که کاکائو را با آب و تاب می خوردم گفتم:
باشه.مردمک سیاه چشمانش را به نگاهم دوخت و سر جلو
آورد و گوشه لبم را بوسید.
کاکائویی میشه خوشمزه تر میشه!چشمانم گشاد شد و سرم را پایین انداختم که خندید و
کاکائو را که به دست گرفته بودم و مثل بچه ها مشغولش
بودم را از دستم گرفت و کنار کشید:

دستش رو روی لبم کشید و با گوشه انگشت کاکائویش را
پاک کرد:
دوست دارم جای این انگشت ....مکث کرد ولبش را آروم روی لبم گذاشت.بدون اینکه
برداره همونطور لب زد و لب هاش روی لبم لغزید.
این طوری پاکش کنم!سرش پایین برد و عمیق و کوتاه بوسید.
دو دستم را روی سینه ستبرش گذاشتم و به عقب هولش
دادم و با تشر توپیدم:
نمی بینی کجایم؟لبخند کجی زد و با لحنی مظلوم گفت:
-خوب چیکار کنم االن دلم خواست؟

جوری با مظلومیت این جمله را ادا کرد که خنده روی لبم
آمد و آرام خندیدم.
نگاهش بین بچه ها در نوسان بود و گاه گاه لبخند چاشنی
نگاهش هم می کرد.
هر کس که نمی دانست ولی من از عالقه او به بچه ها
آگاه بودم.
آرام گفتم:
-امیرحافظ؟

جانم-تو بچه دختر دوست داری یا پسر؟

لبخند عمیق روی لب هایش نشست و لب هایش کش آمد:
خوب دختر یا پسر فرقی نداره.سالمتیش مهمتره ولیدختر بیشتر دوست دارم.
خودم را لوس کردم:
-دلیل قانع کننده می خوام؟

لب پایینش را گاز گرفت و با حالت خاصی گفت:
دلم می خواد دخترمون شبیه توباشه؟معصومیتش،چشماش درست عین تو؟!
موهاش بلند باشه خودم شونه کنم،اسمش رو صدا نزنم
فقط بگم دختربابا تو حسودی کنی اون بخنده.تو بخندی
اون حسودی کنه.جیغ بکشی سرم از شیطنت هاش
بگی،از دستت آسایش نداشته باشیم یه زلزله  ۸ریشتری
باشه ولی امید خونمون!

با شنیدن تصوراتش قلبم کوبش نرم و شیرینی آغاز
کرد.نگاهم کرد و با لبخند گفت:
حاال تو بگو؟چی رو؟دختر دوست داری یا پسر؟دختر یا پسر مامان همیشه می گفت سالم باشه.می گفت
دختر و پسر فرقی نداره سالمت باشه کافیه ولی من هر
دویشان را دوست داشتم ولی االن فرزند پسر جایگاه
باالتری برایم داشت.پسری به سان امیرحافظ و شباهتش
با او بیاندازه باشد.
با صداقت گفتم:
قبل از ازدواج همیشه دوست داشتم دختر دار بشم؟!دخترمونس و همدم مادره اما بعد از ازدواج.....

مکث کردم و نگاهم را به چهره اش دوختم:
پسر دوست دارم یه پسر مثل تو!انگار که انرژی گرفته باشد چشمانش برقی زد وگفت:
-سارا نظرت در مورد بچه چیه؟

#پارت صد هشتادونه
#بغض های خفته

#آزاده میرزایی
بچه؟
بچه ی که من مادرش بود و امیرحافظ پدرش؟!
بچه ی که از وجود و خون مان بود.موجودی که حاصل
یکی شدن جسم و روحمان بود .
موجود کوچکی درون شکمم که اول یه لخته است و بعد
بزرگ می شود و قلب و دست و پا واعضای بدنش تشکیل
می شود.موجودی که نه ماه درون بطنام پرورش اش
میدهم و شکمم قلمبه می شود و دست و پایم ورم می
کند.ویار می کنم و نصف شب از امیرحافظ لواشک
بخواهم و او با خواب آلودگی بگوید"سارا صبر کن صبح
برات میخرم؟ و من مصمم تر شوم و پایم را به زمین
بکوبم و بگویم همین االن می خوام!دست من نیست خب
بچه ات هوس کرده!او هم قربان صدقه مان برود.لگد بزند
و دستم را روی شکمم بگذارم و با او حرف بزنم.موجود
معصومی که ثمره عشق من و امیرحافظ باشد.
سرم را تکان دادم و با تصورات شیرینی که در ذهنم نقش
بسته بود با شوق گفتم:

بچه شیرینی زندگیه،یه معجزه از طرف خداست اما..نگاهم را کامل سمتش چرحاندم که خیره به بچه ها بود
ادامه دادم:
کسانی که پدر و مادر میشن باید مسولیت پذیر بشن،بایدآمادگی داشته باشن،تنها فقط به دنیا اومدنشون مهم نیست
باید بچه ها از همه لحاظ تامین بشن.خیلی از پدر ومادر
فقط به وجود بچه ها فکر می کنن بعد بچه ها از لحاظ
هایی کمبودهایی دارند که همین کمبودها اون بچه ها رو
دچار مشکالتی می کنه!

نفس را باصدا رها کرد:

 آره متاسفانه بعضی خانواده از این مسولیت شانه خالیمی کنن و فقط به فکر به دنیا اومدن بچه هان؟!

امیرحافظ برایم یه تکیه گاه محکم وقرص نه تنها برای
من بلکه برای تمام کسانی که می شناختم بود.
با سنا مثل یک برادر بزرگ حرف زده بود و سنگ هایش
را وا کرده بود.حتی درباره خسرو شایگان مردی که این
روزها در زندگی خواهرم پررنگ شده بود هم تحقیق کرده
بود.

#پارت صدنود
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

خسرو شایگان یکی از تاجرهای معروف تهران و صاحب
شرکت تبلیغاتی پویا اما هرجور که فکر می کردم ربطش
را با خواهرم پیدا نمیکردم.مردی که هیچ وجهه تشابهی
با خواهرم نداشت پس آشنایی شون هم یقینا ً وجهه
تشابهی نداشته!متاهل و  ۲۰سال از سنا بزرگتر
بود.تفاوت هایی که هیچ وقت خانواده ما با آن کنار نمی
آمد.
چند دقیقه بینمان سکوت شد.من فکر وخیالم پیش سنا
بود.با تردید نگاهی به او انداختم.دلم می خواست بپرسم
سنا
چه حرف هایی زده و خسرو شایگان کجای زندگیم را
گرفته است اما هربار بی خیال می شدم و پا پس می
کشیدم.
نمی توانستم بی خیال باشم بی خیال شدن یعنی دست
کشیدن از سنا که من هیچ وقت این رفتار رو انجام نمیدم.
لبم را الی دندان گرفتم و بی طاقت پرسیدم:
-امیرحافظ؟

جان؟لعنتی آخرش با این جان گفتن هایش جانم را می گرفت.
اون روز بین تو و سنا چه حرف هایی رد وبدلشد؟مطمئنی بی خیالش شده؟
با مهربانی جواب داد:
سارا عزیزم من تموم تالشم کردم.باهاش حرف زدم و ازعواقب این رابطه گفتم،از مشکالتش گفتم از اینکه چند
صباحی دیگه نیاد بگه چرا جوونیم رو تباه کردم،افسوس
این رو نخوره چرا با مرد جوانتری ازدواج نکردم،چرا
وارد رابطه ای شدم که بجز خودم دونفر دیگه هم دخیل
بودن اما موضوع این که من بیشتر می ترسوند سنا نبود
بلکه....

با هول میان حرفش پریدم:

چی امیرحافظ؟چی تو رو ترسوند؟با آرامش همیشگی گفت:
خسرو شایگان رو دیدم؟یخ زدم و احساس کردم خون در رگ هایم منجمد شد.گنگ
بودم و با تعجب پرسیدم:
تو خسرو شایگان رو دیدی؟پس چرا چیزی نگفتی؟پر درد نفسش را بیرون داد:
آره دیدمش،دلم نمی خواست تو با شنیدن این موضوعناراحت بشی!
خب برای چه موضوعی من باید ناراحت بشم؟چطوریبود و به نتیجه ای باهاش رسیدی؟

یه مرد جذاب و جا افتاده بود،یکی از دالیلی هم مطمئنمسنا دلش رو بهش باخته همون ویژگی های ظاهریشه!
سنا حساسه و یه دختر بیست ساله خام که اولین ویژگی
که باعث میشه به یه مرد فکر کنه ویژگی های ظاهری و
ثروتشه!باهاش مالقات کردم و گفتم این راهی که میره بی
راهه ست؟!

#پارت صدنودویک
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

ولی سارا حسی که تو چشم های اون مرد بود من روترسوند؛اون بدجور عاشق خواهرته شاید از سنا هم
بیشتر!

آه از نهادم برخاست.همین را کم داشتم که آن مرد هم
عاشق خواهرم شود.نمی دانم حالت چهره ام چقدر زار بود
که امیرحافظ عصبی توپید:
به خدا اشک از چشات بیاد من میدونم تو؟چانه ام لرزید و اشک تا پشت پلک هایم آمد اما به سختی
مانع شدم.با حال زار نالیدم:
سنا خیلی حساسه لجبازم هست میدونم به راحتی ازخواسته اش دست نمی کشه من می شناسمش حاال باید
چیکار کنم امیرحافظ؟

نچ نچی کرد و گفت:
سارا عزیز دلم من با سنا حرف زدم و آوانس هم بهشدادم باید بزاریم تو این زمان خودش تصمیم بگیره و اگر
به گفته تو راه اشتباه رو انتخاب کرد به پدر و مادرت باید
بگی قبوله ؟حاال هم اون اشک های المصب رو پاک کن تا
قاطی نکردم؟
زیرلب شروع به غرولند کرد:
من نمی دونم این همه اشک رو از کجا میاری؟!هر دقیقهاشکت دم مشکته!
با پشت دست اشک های خزیده از گوشه چشمم را پاک
کرد و لب زد:
قبوله؟زمزمه کردم:

قبوله.چه کسی می توانست مثل امیرحافظ تا این حد درک و فهم
داشته باشد.امیرحافظ همان معجزهای بود که خداوند برایم
کنار گذاشته بود.همان دعایی که کسی در حق ات انجام
می دهد بدون آنکه بدانی و فقط اجابتش را ببینی.
خدا ارحم الراحمین است هیچ کارش بدون حکمت
نیست.خدا بخشنده ی تمام عیاریست که امیرحافظ را برای
تمام روزهایم کنار گذاشته بود.همان اعجاز باور
نکردنی!همانی که روزی از داشتنش پشیمان بودم و حاال
تمام داشته هایم محسوب می شد.

#پارت صدنودودو
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

شب یلدای امسال در کنار خانواده معتمد متفاوت ترین شب
یلدای زندگیم بود.
همه چیز آماده بود.
انارهای قرمز دان شده
هندوانه شیرین و خوشرنگ
و شیرینی یزدی و آب و آیینه
حافظ و سیب سرخ
کرسی آماده شده گوشه پذیرایی یاد و سنت گذشته ها را
زنده می کرد.
با کمک پوران خانم همه را آماده کرده بودیم.

دور ادور کرسی نشستیم اولین بار بود که دور کرسی می
نشستم و پاهایم را دراز می کردم.حس ناب و بکری بود
که تا به حال تجربه نکرده بودم.
گرمای بی حد وحصری در میان پاهایم خانه کرد عالوه بر
آن اهالی خانه هم با محبت شان هیزم این گرما را بیشتر
کرده بودند.امیرحافظ کنارم نشست و دست هایش را دور
شانهام حلقه کرد.در آیینه روبه رویم تصویرمان همانند یه
قاب درون آیینه نقش بست.
لبخند روی لب هایش آیینه زندگیم من بود من هم لبخندی
زدم و لبخندهایمان را با یکدیگر رد وبدل می کردیم.لب
های گرمش بر روی موهایم نشست و مرا بیشتر به خود
چسباند و در آغوش کشید.
سنگین نگاه های محبت آمیز پوران خانم و حاج رضا را
حس می کردم و از شرم قدرت سربلند کردن نداشتم و
نگاهم را به فرش دوختم.
شک نداشتم گونه هایم حاال به رنگ انار های دان شده
داخل ظرف در آمده است.

حاج رضا و پوران خانم ریزریز خندیدند و من به سختی
سرم را بلند کردم.حاج رضا با ته مایه خنده در لحنش رو
کرد به امیرحافظ و به شوخی گفت:
پدر سوخته عیال دوست بودی رو نمی کردی؟داغ داغ شدم.آنچنان حرارت باالی بدنم زیاد شده بود که
دستپاچه شده بودم.
امیرحافظ چندین مرتبه دیگه هم مرا بوسید و صدای خنده
حاج رضا را بلند کرد.
پوران خانم به دادم رسید و چشم غره ای به حاج رضا
رفت و با تشر گفت:
خجالت بکش حاجی!کم سر به سرشون بذار سارا رنگبه روش نموند؟!

#پارت صدنودوسه
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

حاج رضا دست هایش را به نشانه تسلیم باال برد و گفت:
خانم گردن من از مو باریک تره!پوران خانم چشم غره ای رفت .من و امیرحافظ هم کوتاه
خندیدیم.
حاج رضا اشاره ای به دیوان حافظ کرد و گفت:

خانم اون دیوان حافظ رو بده؟پوران دیوان حافظ را برداشت و گفت:
بعد از حاجی شما هم بگیرید امشب فال حافظ شگونداره؟!
حاج رضا نیت کرد و کتاب را باال آورد و زیرلب چیزی
زمزمه کرد وقتی کتاب را باز کرد لبخندی حاصل از دیوان
را که باز کرده بود روی لبش نقش بست و کتاب را به
دست امیرحافظ داد.
امیرحافظ شروع به خواندن اشعار حافظ کرد.ترانه
صدایش آنچنان زیبا بود که همه سکوت کرده بودیم و من
در مسخ شده در موسیقی صدایش گم شده بودم.
ابیات زیبا عارفانه و عاشقانه حافظ چنان با صدای
زیبایش آمیخته شده بود که هوس خواندن آن ابیات به
سرت می زد.
از خواندن ابیات که فارغ شد چشمکی زد و با ذوق گفت:

حاال نوبت فال حافظ؟!و رو به من پرسید:
سارا تا حاال فال حافظ گرفتی؟فال حافظ چندین مرتبه گرفتم ولی هیچوقت باورش نکردمو اون اعتقاد رو که باید داشته باشم نداشتم.
پوران خانم مهربان نگاهم کرد وگفت:
عزیزم حافظ حافظه ذهن و روح ما ایرانیاست.حافظاشعارش سبب گرمی مغز ما میشه مانند قرآن و مانند
اشعار موالنا،صحیفه سجادیه یا نهج البالغه...
هر چه مغز گرمتر باشه،افکار مثبت و روشن در آن
بیشتر میشه،امید بیشتر میشه و می تونه روح هم درمان
کنه!
اشعار شعرایی مثل حافظ و موالنا از روی غرض یا نیت
شخصی نبوده و حتی این شعرا پادشاهان زمان خود رو

چه صلح طلب بودن و چه خون خوار،با کمال جسارت به
طور عیان یا پوشیده،آن ها رو مثل پیامبران و امامان
البته منظور من مقایسه نیست؛به هر حال منظور من
اینکه این اشعار تجلی گاه آیات قرآنیه و اینکه غرض
ورزی در آنها وجود نداره و این متون نوعی متون الهی
است که به زبان ادبیات عصر شاعر دراومده و برای تمام
اقشار جامعه از جمله درباریان،زیر دستان و مردم و حتی
برای اقشار الت و کوچه بازاری هم نوشته شده!

#پارت صدنودوچهار
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

خیلی ها تالش کردند این اشعار رو زیر سوال ببرند چوناین اشعار از هزاران هزار شمشیر برنده تر بوده و
جاودان موندن این آثار این شعرا مثل حافظ مدیون اراده
الهی هستیم.
حاج رضا هم در ادامه صحبت های پوران خانم افزود:
حافظ مثل ما انسانی بوده که ممکن بوده در حل مشکالتزندگی اش گاهی درمانده می شده اما یه موضوعی که
حافظ خیلی روشن بهش اعتقاد داشته که اون قانون جاذبه
وهمچنین به قول عرفا و روحانیون نوعی طلب خیر کردنه
وگرنه قرار نیست معجزه ای از فال گرفتن نصیب ما
بشه؛این یه قاعده است که اگر قدرت تفکرات ادمی با باور
همراه باشه به واقعیت تبدیل میشه و حدو مرزی نداره و
فال زدن اگر همراه با اعتقاد قلبی به آن فال باشه می تونه
محقق بشه این فلسفه فال حافظه حاال هم نیت کن
دخترم؟!

امیرحافظ دیوان را به من سپرد.مشتاقانه دستم را روی
دیوانی که در دست داشتم گذاشتم و نیت کردم و در دل
زمزمه کردم:

ای حافظ شیرازیتو محرم هر رازی
تو را به خدا و شاخه نباتت قسم
که هر چه صالح و مصلحت بینی برایم آشکار سازی"
با چشمانم بسته انگشتانم را در میان صفحات دیوان
گذاشتم.وقتی صفحه مورد نظر را یافتم دلم می خواست
بازهم او فقط می خواند و من سراپا گوش می شدم.

#پارت صدونودپنج
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

نگاهم را با تردید به امیرحافظ دوختم.سر باال آورد و مچ
نگاهم را گرفت.انگارخواستهام را از چشم هایم خواند که
دیوان را بی حرف از دستم گرفت.آب دهانش را قورت داد
و با حوصله شروع به خواندن کرد:
اگر آن ترک شیرازی به دست آورد دل ما را
به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا
بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت
کنار آب رکناباد وگلگشت مصال را
فغان کاین لولیان شوخ شیرین کار شهر آشوب

چنان بردندصنبر از دل که ترکان خوان یغما را
زعشق ناتمام با جمال یار مستغنی است
به آب و رنگ و خال و خط و چه حاجت روی زیبا را
حدیث از مطرب و می گوید و راز دهر کمتر جو
که کس نگشود ونگشاید به حکمت این معما را
من از آن حس روز افزون که یوسف داشت دانستم
که عشق از پرده عصمت برون آرد زلیخا را
اگر دشنام فرمایی و اگر نفرین دعا گویم
جواب تلخ می زیبد لب لعل شکر خارا
نصیحت گوش کن جانا که از جان دوستت دارند
جوانان سعادتمند پند پیر دانا را
غزل گفتی و دُر سفتی بیا و خوش بخوان حافظ
که بر نظم تو افشاند فلک عقد ثریا را

دهانم را به گوشش رساندم و هجی کردم:
میدونستی عاشق شعرم و تو قشنگ میخونی؟یک تای ابرویش را به حالت بامزه ای باال داد.
تو چرا وقتی بین جمعیم خوشمزه میشی؟!خنده بر لبانم نشست.با شیطنت سر جلو آورد و پُر شیطنت
گفت:
فکر نکنم همینجوری خوشمزگی کنی کاریت ندارم،همینطور به خوشمزه گیات ادامه بدی جلوی مامان و اینا
قورتت میدم.
گر رفتم و گونهام سرخ شد ولی دلم از شیطنت کالمش
قیلی ویلی رفت ولی با این حال لب زدم:
فرصت طلب.آرام با لودگی جواب داد:

تا باشه از این فرصت ها؟!راستش دل من هم از این فرصت ها می خواست.

#پارت صد نودوشش
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
روزها از پی هم گذشتند و من قشنگ ترین روزهای
زندگیم را سپری میکردم.
برای احترام به عقیده امیرحافظ سنا را به حال خودش
گذاشتم.سخت ترین و محال ترین امر دنیا را انجام

دادم.گذاشتن خواهرم و تصمیم هایش به حال
خودش!بزرگترین دغدغه مشوشی که داشتم و دست از
سرم بر نمی داشت.

باالخره موفق شدم با آموزش های امیرحافظ لیسانس
روانشناشیام را بگیرم.ذوق زده مدرکم را درون کیفم
گذاشتم و از دانشگاه بیرون آمدم.
مارال و تمام بچه ها متعجب شده بودند نمرات هم فوق
العاده بود و همین باعث وفور تعجب شان شده بود اما
آنها که نمی دانستند استاد من امیرحافظ بود.از شادی در
پوست خودم نمی گنجیدم.شور این را داشتم خیلی سریع
او را هم در این خبر خوش سهیم کنم.
با صدای چند بوق بی اراده نگاهم را سمت خیابان
کشیدم.ماشین مدل باالیی سانتافه ای ناآشنایی آن سوی
جدول ایستاده بود.همزمان با پایین آمدن شیشه سمت
شاگرد توانستم رانندهاش را ببینم!

#پارت صد نودوهفت
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

مرد سانتافه سوار!نمی شناختمش و برای اولین بار بود
می دیدمش!
با اشاره دست مرا صدا زد متعجب شدم و در جایم
میخکوب شدم.
متعجب شده بودم که من او را نمی شناختم و برای اولین
بار بود او را می دیدم ولی انگار او مرا می شناخت.
با صدایش به خودم آمدم.

خانوم کریمی میشه چنددقیقه وقتتون رو بگیرم؟!تعجب وقتی بیشتر شد که او مرا به نام خانوادگیم صدا زد
پس یقینا او مرا میشناخت.با جان کندن قدم های سنگینم
را بلند کرده و به طرف ماشینش رفتم.
به محض ایستادن کنار ماشینش خم شد و در رو باز
کرد.نگاهم سمتش جلب شد و توانستم دقیق تر بررسیاش
کنم.
موهایش جوگندمی بود!سن و سالش حدود۴۰تا  ۴۵سال
می خورد.خوش چهره و جذاب بود از آن دسته چهره
هایی که خیلی سریع جذبش می شدی!
نگاه کوتاهی و عمیقی روانهام کردنگاهی که هیچ حس
بدی را منتقل نمی کرد.دوباره چهره ام را از نظر گرداند و
گفت:
خانم کریمی میشه چندلحظه وقتتون رو بگیرم؟!اخم کردم:

من شما رو نمی شناسم میتونم بپرسم شما من رو از کجامی شناسید؟!
لبخند کجی روی لب هایش نقش بست.
خسرو شایگان هستم می خوام در مورد سنا باهاتونحرف بزنم؟فکر کنم به جا آوردید؟!
آوردن اسم سنا باعث شد اخم هایم بیشتر درهم شود.پس
خسرو شایگان او بود!
لب هایم را با حرص جمع کردم و پوزخند عصبی زدم:
سنا؟چه جالب؟!میتونم بپرسم شما چه نسبتی با خواهرمدارید که به اسم کوچیک صداش می زنید؟
خواهش می کنم زیاد وقتتون رو نمی گیرم لطفا سوارشید حرف می زنیم؟

#پارت صد نودوهشت
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

نگاه پر تردید را به او دوختم.انگار ترس را از وجود
حس کرد.که با لحن دلگرم کننده گفت:
نترس دخترجون بالیی به سرت نمیارم!من بی خطر ترینآدم دنیام!فقط می خوام چند کالم باهات حرف بزنم.

به تندی گفتم:
فقط در صورتی حرفاتون رو گوش میدم که بعدش دستاز سر زندگی خواهرم بردادید و از زندگیش محو شید؟
نیمچه لبخندی زد و جواب داد:
این تو نیستی که شرط میزاری دخترجون بیا سوار شوحرف می زنیم؟!
با قلبی که تپش هایش شدت گرفته بودند و دلی پر از
استرس وارد ماشین شدم.
بوی ادکلن مردانه اش تمام فضای کابین اتومبیل را گرفته
بود.

به محض سوار شدن من سریع اتومبیل را روشن
کرد.دستش را به سمت ضبط ماشین برد و چند لحظه بعد
صدای محمد معتمدی با آهنگ سنگ قبر آرزو در ماشین
پخش شد.

گریه مکن که سرنوشت گر مرا از تو جدا کرد عاقبت دل
های ما با غم هم آشنا کرد
چهره اش آیینه کیست؟آنکه با من رو به رو بود
درد و نفرین بر سفر،این گناه از دست دادن او بود
ای شکسته خاطر من،روزگارت شادمان باد
ای درخت پرگل من،نوبهارت ارغوان باد
ای دلت خورشیدخندان،سینه تاریک من سنگ قبر آرزو
بود
آنچه کردی با دل من قصه ی سنگ و سبو بود
هر دو سکوت کرده بودیم تنها صدای خواننده بود که در
فضای ماشین پخش می شد.
از سکوت بینمان کالفه شدم و من بودم که سد این سکوت
را شکستم:
-قرار بود حرف بزنیم؟!

این آهنگ خیلی شبیه زندگی منه!ابروهایم باال انداختم و با حرص پرسیدم:
فکر نکنم سوال من این بود این آهنگ شبیه زندگیتونهیا نه؟!پرسیدم قرار بود حرف بزنیم؟!
عجولی خیلی!نگران نباش به چیزی که می خوایمیرسی؟!فقط بریم یه جای مناسب حرف بزنیم؟
خواستم دوباره روی خواسته ام مصمم شوم که متوجه شد
و خیلی سریع گفت:
-خواهش می کنم لطفا؟!

#پارت صد نودونه
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
جمله خواهشیاش راه مخالفتم را بست.تا پایان هر دو
سکوت کردیم.مقابل یک کافی شاپ پارک کرد.ماشین را
خاموش کرد و پیاده شد.همزمان من هم کیفم را روی
دوشم انداختم و از ماشین پیدا شدم.حال کامل می توانستم
در مورد نحوه لباس پوشیدنش نظر دهم.خوش پوش و
جنتلمن بود!هیکلش زیادی روی فرم بود و نشان می داد
این هیکل حاصل ورزش است .وارد کافه مجللی شدیم که
بسیار خاص بود.موزیک فرانسوی هم داخل کافه با فضای
کافه هم خوانی داشت.
به سمت خلوت ترین میز ممکن رفت.به محض نشستن
پشت یکی از میزها گفت:

چیزی می خوری؟جدی و با تاکید گفتم:
ما االن برای کار مهمتری اینجا هستیم لطفا برو سر اصلمطلب؟!
خسته و کالفه گفت:
حوصله داری از زندگی یه مرد خسته بشنوی؟اگه مربوط به خواهرم باشه آره؟پیش خدمت خواست نزدیکمان شود که با اشاره دست
منصرفش کرد.متوجه شدم یکی از مشتری های پر و پا
قرص این کافه است و آن ها احترام خاصی برایش قائل
بودند.
لب هایش کش آمد و تلخندی زد:

هیچ وقت تو زندگیم نتوانستم اون طور که بخوام زندگیکنم،حاال به اون حرف میرسم که بیشتر ما تو زندگیمون
زندگی نمی کنیم.من تو زندگیم ُمردگی نکردم ولی زندگی
نه!

#پارتدویست
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

از وقتی یادمه هیچ وقت تو زندگیم خوشبختی رو لمسنکردم.من تو زندگیم خیلی چیزا رو تجربه نکردم.

ولی متحمل به پدیرفتن خیلی چیزا شدم!مثل یه زندگی
تحمیلی و اجباری!من  ۴۵سالمه اما اندازه یه کودک پنج
سالهام تو زندگیم شادی نبوده!خیلی زودتر اونچه فکر کنم
و آماده باشم عنوان پدر رو گرفتم.
نیمچه لبخندی زد.
با اینکه برام زود بود ولی شیرینی اون لحظه رو با هیچچیز تو دنیا عوض نمی کنم!
من ۱۹سالم بود که پدر شدم!پدر یه پسر!
شوک زده به چشمانم خیره شدم.داشتم جمالتش را سبک
و سنگین می کردم یعنی پسرش ۲۶سالش بود!
ناباور خیره اش شدم.
لبخندی زد و گفت:
میدونم به چی فکر می کنی؟درست فکر کردی پسرم۲۶سالشه من خیلی زود ازدواج کردم و زود هم پدر
شدم.از ازدواجم همیشه پشیمونم اما از پدر شدنم نه؟!من
تاجرم و یه سرمایه گذار همیشه چرتکه می اندازه حساب
کتاباش درست از آب در بیاد.سنا رو دوست داشتم اینو با
صداقت میگم!وقتی کنارش بودم آرامش داشتم و خود
واقعیم بود.تو این دنیا تنها چیزی که چرتکه در مقابلش

کم میاره عشقه!من عاشق سنا شدم با وجود اینکه متاهل
بودم.فکر کنم اینو بدونید که همسرمن سالهاست قطع
نخاع شده!هیچ وقت زن زندگی نبود و مهر مادری هم
نداشت!

#پارتدویستویک
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

این جمله را با حالی زار بیان کرد.به قدری شکسته بود
که کلمه و جمله ی را برای تسلی حالش پیدا نکردم.
فقط آرام زمزمه کردم:

متاسفمآهی کشید و گفت:
تاسف تو هیچ فایده نداره؟عمر بر باد رفته من رو پسنمی گیره!می خوام از زندگی سنا گم وگور شم حیف
سناست که عمرش رو با منی بگذرونه که نصف راه رو
رفتم.من اینقدر خودخواه نیستم که عمرش رو به پای
خودم تلف کنم پسرم معتقده عشق پیری رسوایی میاره دلم
نمی خواد اندازه دانه گندمی سنا تو این رسوایی من نقش
داشته باشه و اون هم نمی تونه هیچ وقت با ازدواج
دوباره من کنار بیاد؟!جدایی بهترین راه حله؟!هم برای من
و هم سنا؟!
با سنا حرف زدی؟!اشک در چشمانش حلقه بست و خیلی سریع قطره اشکی
از گوشه چشمش چکید و روی پیراهنش دفن شد و حلقه
کوچکی از خیسی را با خود به یادگار گذاشت.آرام سری
به تایید تکان داد.

قبول کرد؟خیره در چشمانم گفت:
مجبوره کنار بیاد؟!با حرص و عصبانیت جواب دادم:
هیچ اجباری وجود نداره!کاش می دونستید قبل از شروعرابطه باید به پایانش هم فکر کنید؟!فکر می کنید سنا به
راحتی کنار میاد خوش و ُخرم به زندگیش می رسه؟نه
اینطور نیست سنا تو سن حساسی!تمام شدن این رابطه
تبعات روحی زیادی براش داره کاش قبل از شروع رابطه
به این موضوع هم فکر می کردید؟!
چشم هایش را لحظه ای بست و سریع باز کرد و درد مند
گفت:
-از دیوانه ای پرسیدند:

چه کسی را بیشتر دوست داری؟
دیوانه خندید و گفت:
"عشقم"....
گفتند "عشقت" کیست؟؟
گفت"عشقی ندارم"!!
خندیدند و گفتند برای "عشقت" چه کارهایی حاضری
بکنی....؟
گفت:مانند عاقالن نمی شوم،نامردی نمی کنم،خیانت نمی
کنم،دور نمی زنم،دروغ نمی گویم،تنهایش نمی
گذارم،خودم را فدایش می کنم....
به او گفتند اگر "عشقت" تنهایت گذاشت،بی وفایی
کرد،خیانت کرد چه...
اشک در چشمان دیوانه حلقه بست وگفت:
اگر با من اینکار را نمی کرد که....دیوانه نمی شدم.
من دیوانه بودم خانم همین رو می تونم بگم؟!

#پارتدویستودو
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

اهل زندگی نبود؛ازدواج ما یه ازداوج تحمیلی بود امابرای اون نه چون به من عالقه داشت البته با چاشنی
هوس!عشق به فرزندش در وجودش نبود.انقدر که به
خوشگذرانی و سفرهاش می رسید به شوهر و زندگیش و
بچه اش نه!توی یکی از همین سفر های کوفتیش تصادف
کرد و قطع نخاع شد۱۰.ساله که زمین گیر شده و روی
تخت افتاده و حتی از یه حرکت کوچیک اعضای بدنش هم
عاجزه!پسرم یکی از بهترین دوران زندگیش صرف
ناراحتی و رنج شد برای زنی که هیچ وقت بهش توجه
نداشت!

با حرص غرید:
زنی که حتی یکبار هم به بچه اش "دوستت دارم"نگفت.مسخ شده به حرف هایش گوش می کردم.من متوجه شدم
که هر آدمی داستان جداگانه ای دارد!و هرکسی مشکالت
خودش را در داستان اش دارد!و خسرو شایگان مردی
سختی کشیده و رنجور بود.
تنش را به سمتم خم کرد و با جدیت گفت:
من در سیاه و تاریک ترین بخش زندگیم سنا رودیدم!عین یه نابینا بودم که احساسش کور شده بود اما با
سنا حالم خوب بود!اونقدری که یادم می رفت من یه مرد
 ۴۵سالهام فکر می کردم یه پسر نوجوانم که تازه دل
دختر همسایه شون رو برده!وقتی پیام می داد دستام می
لرزید دنیام بهشت می شد تماس که می گرفت تپش های
قلبم تند می شد من اون روزا بود که معنی عشق رو
فهمیدم!

لب هایم تکان خورد و هجی کردم:
اما این عشق اشتباه خودت میدونی که سنا حتی ازپسرت هم کوچیکتره؟!
تلخ زمزمه کرد:
میدونم؟!ادامه داد:
-یه نصیحت از من بشنو؟!

با تجربه چند سال زندگی مشترکش گفت:
به خاطر اینکه زن یا مرد خوبیه؟خوشتیپه،پولداره،خوشپوش و زیباست ازدواج نکنید.

دستی به تارموهای خاکستریش شقیقه اش کشید و ادامه
داد:
نمی دونید بوسیدن کسی که دوستش ندارید چقدرسخته....

#پارتدویستوسه
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

دلم به حالش سوخت.خسرو شایگان روبه رویم هیچ
شباهتی به یه تاجر ثروتمند و بزرگ نداشت.بیشتر شبیه
تاجری بود که تمام داراییاش را یکجا باخته بود.او مهم
ترین دارایش را به روزگارباخته بود.ما چرا فکر می کنیم
بزرگترین دارایی حتما ثروت می باشد.بزرگترین دارایی
عشق و محبت است جوری که اگر از دست بدی می فهمی
بزرگترین باخت زندگیت را انجام دادی.هرچقدر بزرگتر می
شویم و هرچی بیشتر تجربه می کنیم.تهش به واقعیت مهم
می رسیم؛زندگی آدم ها از دور مثل یه تندیس قشنگه!
صداش سکوت بینمان رو شکست.
دنیا قانون عجیبی داره هفت میلیارد آدم و فقط با یکی ازآنها احساس تنهایی نمی کنی و خدانکنه اون یه نفر رو به
هر طریقی از دست بدی اون وقت حتی با خودت هم تنها
میشی!
کیفم را از روی میز برداشتم و گفتم:
نمی تونم بهت بگم از دوست داشتن کسی که دوستداری خودداری کنی چون دوست داشتن با خیلی از چیزا

فرق می کند.من خودم عاشق همسرمم میتونم فقط بگم
درکت می کنم اما عشق ممنوعه هیچ سودی نداره!
زندگی ما آدمها حکایت یخ فروشی است که از او
پرسیدند:فروختی؟
گفت:نخریدند ولی تموم شد.
نگاه عمیقی بهش انداختم و از جام بلند شدم.بغض گلوم را
چنگ زد.
متاسفماز کافه خارج شدم و به راه افتادم.هوای بیرون کمی از
حس خفگیام کم کرد.سردی هوا با سردی تنم آمیخته شده
بود.بهمن ماه تازه داشت رخ نشان می داد انگار می
خواست به ماه های دیگر فخر فروشی کند.از کنار ماشین
ها عبور کردم و توجهی به عابراین که از کنارم می
گذشتند نکردم.
از خیابان گذشتم و دستم را برای اولین ماشینی که رد می
شد تکان دادم.
پیکان قراضه و قدیمی مقابل پایم ترمز کرد.به محض
سوار شدن راننده اش فردی خشن و عصبی بود شروع به

گله از اوضاع و ترافیک کرد.برای فرار از صدایش
پیشنهاد دادم:
آقا لطفا رادیو تون رو روشن کنید؟از آیینه با تعحب نگاهم کرد و بعد از فهمیدن علتم با گله
گفت:
آبجی خوب یه کلوم(کالم)می گفتی الل شو اگه من دیگهحرف زدم.و با دستش بر دهانش کوبید.

#پارتدویستوچهار
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
خجالت کشیدم و با شرم گفتم:
-ببخشید من امروز حالم خوب نیست؟!

خواهش می کنم آبجی،کجا برم؟!با بی حوصلگی آدرس خانه را بر زبان راندم.
راننده که جلوی در خانه نگه داشت.اسکناسی از کیفم در
آوردم و به سمتش گرفتم:
بفرمایید آقادر کمال تعجب اویی که با گله هایش شناخته شده بود
اسکناس را به سمت لبانش برد و زیرلب زمزمه کرد:

اوس کریم شکرت؟پس شکر هم بلد بود و مدام گله ورد زبانش بود.
سریع از ماشین پیاده شدم.کیفم را روی دوشم انداختم
وآرام کلید را در قفل چرخاندم و ازحیاط که تمام درختانش
عریان و بی پوشش شده بود گذر کردم و وارد خانه شدم.
مستانه روبه روی تلویزیون نشسته بود و ساالد خورد
می کرد.با صدای در از جایش بلند شد و با خوشرویی
گفت:
سالم خسته نباشی؟خیلی کوتاه و سرسری جواب دادم:
-ممنون

مستانه با تعجب نگاهم کرد.نمی دانم قیافه ام چگونه بود
که زیرلب زمزمه کرد:
خوبی؟سری به معنای خوب بودن تکان دادم و به سمت اتاق راه
افتادم و دیگر نشنیدم مستانه زیرلب چه گفت.

#پارت دویستوپنج
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
در اتاق را بستم و مقنعه ام را از سرم کشیدم احساس
کردم سرم در حال انفجار است.با بی میلی لباس هایم را
عوض کردم.خودم روی تخت پرت کردم و زیر پتو خزیدم.
چهره خسرو شایگان یه لحظه هم از جلو چشم هایم کنار
نمی رفت.چهره اش آن لحظه بسیار ترحم برانگیز و بی
پناه شده بود.

بی اراده در میان هیاهوی افکارم دلم برای خواب رفت و
دیگر نفهمیدم کی خوابم برد.....

با صدای خش خش کنار تخت از دنیای خواب بیرون آمدم
ولی چشم باز نکردم.عطر تلخ امیرحافظ در مشامم پیچید
ولی چشمانم همچنان بسته بود.
صدای مستانه که امیرحافظ را مخاطب قرار داد هم شنیدم:
عصر که برگشت اومد تو اتاقش خوابید راستش زیاد روبه راهه نبود منم ازش نپرسیدم؟
مگه امروز دانشگاه نرفته بود؟چرا فکر کنم رفته باشه؟!-باشه بیدار شد ازش می پرسم؟!

کار خوبی می کنی؟!من برم دیگه شام نخوردید؟!نه فعال تو برو بخور منتظر ما نمون؟!مستانه باشهای گفت و از اتاق خارج شد.امیرحافظ کنارم
نشست و مشغول نوازش موهایم شد.حس دلپذیری از
نوازش موهایم به دستش بر جانم نشست و لبخند پت و
پهنی هم روی لب هایم!
دیگه خود را به خواب زدن هم فایده ای نداشت.سریع
چشم هایم را باز کردم.
دستش را عقب کشید و با لبخند گفت:
ببخشید بیدارت کردم؟و بعد با چشمکی افزود:
-البته زودتر هم بیدار شده بودی؟!

در جایم نشستم و لبخند کمرنگی زدم:
کی اومدی؟نگاهی به ساعت مچیاش انداخت و گفت:
نیم ساعتی میشه؟!مستانه می گفت اومدی خونه رو بهراه نبودی االنم حالت دیدم می بینم بی راهم نگفته؟!

آرام گفتم:
امروز خسرو شایگان رو دیدم؟!اخمی میان ابروهانش نشست و با اخم گفت:
-چطور پیدات کرد؟چی می گفت بهت؟

سرم را زیر انداختم و مشغول بازی با انگشتانم شد.
دست زیرچانه ام گذاشت و مجبورم نگاهم را به نگاهش
قفل دهم:
سارا جان حال االنت به اون ربط داره؟اون باعث شده تاتو....
دستش را گرفتم و نگذاشتم ادامه دهد:
نه عزیزم خسرو شایگان خودش از همه داغون تربود؟رابطش رو با سنا بهم زده؟
ناباورانه پرسید:
به خاطر همین ناراحتی؟!خوب تو باید خوشحال باشی؟!بی اختیار گفتم:

اون خیلی سختی کشیده اولین بار بود دیدمش ولی دلمخیلی به حالش سوخت،من امروز یه مرد تکیه رو دیدم
حتی عظمت اسمش هم نداشت ؟!
پچ زد:
این خاصیت عشقه تبدیل میشی به آدمی که هیچکس نمیشناستت؟!
ادامه داد:
تو االن باید خوشحال باشی ریشه این وابستگی کندهشده؟!!
لب هایم تکان خورد و آرام گفتم:
خودمم نمیدونم چمه؟!باید خوشحال باشم اما نیستم؟!سنابا اون هیچ سنخیتی نداره،حرف مردم و سرزنش پدر
ومادر و اطرافیان برای آزار دادن یه دختر کافیه،سنا اگر

با خسرو شایگان ازداوج می کرد مجبور بود به تحمل
خیلی چیزا؟!

#پارت دویستوشش
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
با انگشتانش دستم را نوازش کرد:
-عزیزدلم ناراحتی تو االن دقیقا چیه؟

مغموم جواب دادم:
-اگه سنا نتونه کنار بیاد چیکار کنم؟

با مالیمت گفت:
عزیزم تو خودت رو نباید مورد شماتت قرار بدی؟!قبولکن اگه تو با این رابطه مخالفت نمی کردی پدر ومادرت
این کار رو می کردن؟!تو صالح و مصلحت سنا رو می
خواستی؟!ببین اگه سنا با خسرو ازدواج می کرد خوش
وخرم زندگیشون رو شروع می کردند نه عزیزدلم تازه
اول راه بودن،مخالفت پدر ومادر و اطرافیان؛فاصله سنی
شون هم زیاده؛خوب همین باعث میشه از هم دیگه درک
متقابلی نداشته باشن،یه عالوه خسرو زن و بچه داره سنا
نمی تونه هیچ وقت رو وجدانش پا بزاره و بنای زندگیش
رو روی خونه زندگی کس دیگه بنا کنه؟!!

با حال خوبی که از صحبت هایش گرفته بودم لبخند
وسیعی روی لب هایم نقش بست.امیرحافظ فوق العاده
خوب بود و همیشه راهکار هایش سریع جواب می
داد.سریع آرامم می کرد،خوب مرا بلد بود!!
نمی دانستم در برابر اینهمه آرامشی که از او می گرفتم
باید چه بگویم فقط نجوا کردم:
دوستت دارم؟!برق خوشحالی در چشمانش درخشید و پشت دستم بوسه
زد:
منم دوست دارم عزیزدلم؟!نامش را صدا زدم:
امیرحافظ؟!-جانم خانومم؟!

لب را گاز گرفتم و بی اختیار گفتم:
امروز می خواستم یه خبر خیلی خوب بهت بدم؟!!لبخند شیرینی زد و جواب داد:
اتفاقا منم یه خبر خیلی خوب برات داشتم؟!ولی اول توبگو خانوم ها مقدم ترن؟!
معترضانه و محکم نامش را صدا زدم و گفتم:
-چه ربطی داره؟تو اول بگو؟!

نچ نچی کرد.
-نه خیر اول خبر شما؟؟!

#پارت دویستوهفت
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
با شادی که در قلبم خانه کرده بود گفتم:
امروز مدرک کارشناسیم رو گرفتم؟!و با لب های آویزان ادامه دادم:
تازه نقشه ها برات داشتم همش خراب شد!!

چشمانش و لب هایش همزمان خندید و طولی نکشید
دستانش دور بدنم قفل شد و در آغوشم کشید:
قربون خانم خودم برم؟!انگشتم را به لبش رساندم و زمزمه کردم:
هیس!خدا نکنه؟!انگشتم را بوسید:
حاال می رسیم به خبر خوب من؟!کمی فاصله گرفتم تا چهره اش را واضح تر ببینم:
امروز مسعود یکی از کارمند های خوب شرکت مستانهرو ازم خواستگاری کرد؟!

ناباورانه به چشمان غرق در شادی اش خیره شدم و
گفتم:
چطوری؟مستانه رو کجا دیده؟!مستانه خبر داره؟!لبخند مهربانی زد و گفت:
باالخره کدوم رو جواب بدم؟!با خباثت گفتم:
همه ی سواالم؟!بوسه ای به موهایم زد و جدی گفت:
مسعود یکی از کارمندهای فوق العاده شرکته کهچندباری برای برای دیدن من به خانه سر زده و مستانه
رو دیده و پسندیده و مهرش به دلش افتاده ؟!

لبخند کمرنگی زدم که با یاد آوری گذشته مستانه محو
شد.امیرحافظ متوجه شد که پرسید:
چیزی می خوای بگی؟!با غم گفتم:
گذشته مستانه؟از گذشته مستانه باخبره دلم نمی خواد باندانستن این موضوع پاپیش بزاره؟!مستانه دختر آروم و
مهربونیه دلم نمی خواد دلش بشکنه؟!
با لبخند جواب داد:
آره خبر داره اون گذشته مستانه براش مهم نیست خودمستانه مهمه؟!
و با یاد آوری موضوعی با ناراحتی ادامه داد:

مسعود خودش هم سختی های زیادی رو گذرونده و طعمتلخ از دست دادن رو چشیده!باورت میشه خانواده اش رو
توی یه تصادف از دست داده!همسر و دختر
کوچولوش؟!خیلی سالهاست تنها زندگی می کنه شاید خدا
این دوتا رو برای هم آفریده تا همدرد همدیگه باشن؟!
خدای من چه می شنیدم؟چقدر سرگذشت های تلخ در دنیا
وجود داشت؟!انگار هیچ وقت قرار نبود زندگی سایه تلخی
هایش را بردارد!
مرگ خانواده وحشتناک ترین ترس درون هر آدمی است
وای به حال اینکه تجربه اش کنی!این از دست دادن ذره
ذره مثل موریانه روحت را نابود می کند و جز مرده ای
متحرک از وجودت باقی نمی گذارد.انگار خدا هم راه
خوشبختی را برای مستانه باز کرده بود.حال به مصداق
جمله ای مامان می رسیدم"گر خدا زحکمت ببندد دری ز
رحمت بگشاید در دیگری؟!
دستش بین موهایم لغزید وگفت:

میدونم مستانه هنوز دلش شور پسرش رو میزنه؟!دارمبا یه وکیل خیلی خوب مشورت می کنم بتونیم حضانت بچه
رو برای مستانه بگیریم؟!

دلم آرام گرفت.مستانه اگر حضانت فرزند اش را می گرفت
یقینا خوشحال می شد.
زمزمه وار گفتم:
-چطوری می تونی انقدر خوب باشی؟!

#پارت دویستوهشت
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

پیشانی ام را بوسید:
من خوب نیستم عزیزم این وظیفه هر انسانی که نسبتبه هم نوعش باید داشته باشه؟!ما توی آیه قرآن داریم که
اگر فریاد مظلومی رو شنیدی و کمکش نکردی از ما
نیستی بعدش هم مستانه عین خواهر نداشته ام هرکاری
بتونم براش انجام میدم؟!
لبخند مهربانی از این تعبیر زیبایش بر لبانم شکوفه زد و
سرم را در گودی گردن و شانه اش فرو کردم.عطر تن
مردانه را با ولع به ریه هایم کشیدم.زیرگلویش را بوییدم
و بوسیدم و زمزمه کردم:
-چقدر خوبه که دارمت؟!

بلند خندید و لب هایش را روی موهایم گذاشت:
منم خوشحالم که تو رو دارم؟!بعد با شیطنت و شروانه ادامه داد:
راستی گفتی نقشه ها داشتی که نقش بر آب شد میتونمبگم چه نقشه ها داشتی؟!
با لب های خندان خودم را در آغوشش جا دادم و با ناز
گفتم:
می خواستم یه شام مهمونت کنم هر چی نباشه خیلی بهتمدیونم؟!
با شیطنت چشمکی زد و گفت:
-نمیشه به چیز دیگه مهمونم کنی؟!!

چی مثال؟؟؟شرورانه خندید:
 به یه شب عاشقانه پر تب وتاب!!دست هایم را مشت کردم و آرام وبا حرص به سینه اش
کوبیدم:
خیلی بی ادبی؟!خیلی!!به سان پسربچه ای شاد و شیطون می مانست گفت:
خوب من استادت بودم دیگه یه قرار و مداری همگذاشتیم؟!
لپ هایم سرخ شد و لب گزیدم:

چه قراری من که یادم نمیاد؟!!با شیطنت خندید:
یعنی هیچی یادت نمیاد خانم خوشمزه؟!!با بدجنسی گفتم:
نه هیچی؟!!ابروی با خباثت باال انداخت و گفت:
که اینطور!!و شروع به قلقک دادنم کرد.از خنده ریسه رفتم.روی
پهلوهایم حساس بودم و امیرحافظ هم با بی رحمی قلقکم
می داد.آنقدر خندیده بودم که اشک از چشم هایم جاری
شده بود!

امیرحافظ که به مراد دلش رسیده بود.دست از قلقک دادنم
برداشت.
سرم را به سمت بازوانش هدایت کرد.سرم را روی
بازویش گذاشتم و گفتم:
با مستانه حرف زدی؟نفسش را کنار گوشم رها کرد:
نه هنوز خواستم تو باهاش حرف بزنی؟!!کار خوبی کردی بهتره من اول باهاش حرف بزن؟!سرم را اینبار به سینه اش چسباند.کوبش های قلبش را
می شنیدم.چشمانم را بستم و به صدای قلبش گوش دادم.
با صدایش چشم هایم را باز کردم:
-شام خوردی؟!!

زمزمه کردم:
نه؟!!سرزنشگرانه گفت:
اون وقت اگه من نمی اومدم شام نمی خوردی؟!!سری به تایید تکان دادم که با تاسف سری تکان داد و
دستم را کشید و گفت:
بریم شام بخوریم؟گونه اش را آرام بوسیدم و لبخندی زدم:
-بریم....

#پارت دویستونه
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

نگاه سردرگمم به مواد غذایی روی کابینت مستانه را به
خنده انداخت.قرار بود مستانه طرز تهیه خورشت قیمه را
به من آموزش دهد.
با حالتی متفکر موهایم را پشت گوشم فرستادم و گفتم:
-حاال باید از کجا شروع کنیم؟؟؟

مستانه بسته گوشت را برداشت و روی میز گذاشت.کاسه
ای که پیاز پوست کننده داخلش بود و روی کابینت قرار
داشت را به دستم داد.
بیا اینها رو بشور بعد بهت میگم؟!!شیر آب را باز کردم و مشغول شستن پیازها شدم.مستانه
هم مشعول خاللی کردن سیب ها شد.بعد از شستن پیازها
دست از کار کشیدم.می خواستم موضوع خواستگاری را
با او در میان بگذرام و به قول قدیم تر ها مزه دهانش را
بسنجم؟!!
پس سرحرف را باز کردم و گفتم:
مستانه تو دلت نمی خواد از این تنهایی در بیای؟!!همانطور که سیب های خاللی را داخل ماهیتابه ریخت
جواب داد:

تنهایی سایه روحه شاید اگر ما بدون روحمون زندگی میکردیم بدون تنهایی هم می تونستیم،من سالهاست تنهام
سارا دیگه عادت کردم؟!!

روغن را از روی کابینت برداشتم و به سمتش رفتم و
داخل ماهیتابه ریختم.
کافیه؟!آره کافیه؟!فقط یه قابلمه پر آب هم بذار رو گاز برنجهاتم خیس کنه دانه بلند و خوشمزه بشه؟!
کاری را گفت را انجام دادم.سراغ مراحل بعدی پختن قیمه
رفتم.امروز قرار بود با راهنمایی مستانه آشپزی را یاد
بگیرم حتی اجازه ندادم امیرحافظ ماشین را به شرکت ببرد
بهانه آوردم که برای خرید مواد غذایی مورد نیاز به آن
احتیاج دارم که او با آرامش پذیرفته بود.

زرد چوبه و ادویه را به خورشت اضافه کردم و در قابلمه
را بستم.برای آخرین بار مستانه نگاه جستجوگرش را به
هر دو قابلمه انداخت و در قابلمه برنج را هم بست تا
برنج دم بکشد.

#پارت دویستوده
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
دستش را کشیدم و گفتم:
-بیا بریم بشینیم تا آماده میشه؟!!

چیزی نگفت و همراهم آمد.
پشت میز وسط آشپزخانه نشستیم و غر زدم:
این آشپزی هم چه سخته ها؟!!مامان همیشه می گفت بیایادت بدم شونه خالی می کردم اهل کار کردن تو خونه هم
نبودم مامان همیشه سرکوفت می زد اینا به کارت می آید
پس فردا شوهر کردی بتونی یه چیزی به خوردش بدی!!
مستانه ریزریز خندید و گفت:
شگرد همه ی مادرای ایرانی اینه دلشون می خواددختراشون کدبانو و شوهر دوست باشن!
طرح خنده ی روی لبش به یکباره محو شد و با افسوس
و آه گفت:
من خیلی تو زندگی نتونستم داشته باشم اما تو همونبچگی هم میدونستم مادر یه فرشته است!بیخود نیست که
خدا بهشت رو زیرپاشون قرار داده!

دلم نمی خواست این فرصت را برای پرسیدن نظرش در
مورد زندگی و ازداج را از دست بدهم.
مستانه تو دلت نمی خواد ازدواج کنی؟!بتونی به یه مردتوی زندگیت تکیه کنی و بقیه عمرت رو با اون سپری
کنی؟!!گذشته ات رو فراموش کنی و با خیال راحت با
زمان حالت زندگی کنی؟!!
تلخندی زد و گفت:
گذشته من چیزی نیست که بتونم فراموشش کنم؟! حتیاگر من هم فراموش کنم یا نادیده بگیرم گذشته من
چیزی نیست که کسی وارد زندگیم میشه باهاش کنار
بیاد؟!!

دستم را روی دستش گذاشتم و گفتم:
اگه کسی باشه که با گذشته ات مشکلی نداشته باشه فقطتو براش مهم باشی اون وقت چی؟!!

چشم هایش روی صورتم چرخ خورد و روی چشم هایم
مکث کرد و پرسید:
کی؟!من می شناسمش؟!آقای مسعود امیری یکی از کارمند های شرکت امیرحافظچندباری دم خونه دیدت و از امیرحافظ خواستگاریت کرده
؟!!
زمزمه زیرلبی کرد و صدایش را ضعیف شنیدم:
مرد خوبیه؟!چندبار دیدمشون اما...؟!!!با شک پرسیدم:
-اما چی؟!!

من یه مادرم سارا دلم برای یه لحظه بغل کردن پسرم پرمیکشه!!من بدونه پسرم نمی تونم!!دلم خیلی چیزا دیگه
هم می خواد!دلم یه بغل عشق می خواد!یک بوسه از
جنس دوست داشتن
یک نگاه از روی محبت،یک تکیه گاه قرص و محکم که
پناه خودم و پسرم بشه!!

#پارت دویستویازده
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

چقدر درناک بود که در جمالتش بوی بی پناهی به مشامم
می خورد باید زن باشی تا بفهمی گاهی اوقات داشتن پناه
در زندگی معجزه می کند.قلبم از شنیدن حرف هایش به
درد آمده بود.
رک و بی پرده پرسیدم:
مستانه آقای امیری منتظر جوابته؟!خوب فکر کن به همهچی؟!به اون به خودت به پسرت که در آینده نزدیک یه
عضو سه نفره می شید؟!
سرش را با شتاب به سمتم چرخاند و با مردمک های
لرزان در چشمانم خیره شد.
بریده بریده و به سختی گفت:
یه بار د...یگه بگو چی گفتی؟!!!سرش را در آغوش کشیدم و پچ زدم:
-درست شنیدی گفتم با پسرت یه عضو سه نفره بشید؟!

سرش را از آغوش جدا کرد و با برق شادی بی حد و
حصری در چشمانش با تردید پرسید:
از هومن خبری داری؟!لبخندی مهربانی روی لب هایم نقش گرفت و گفتم:
امیرحافظ با یه وکیل خوب مشورت کرده می خواد کمککنه حصانت پسرت رو بگیری؟!
اشک در چشم هایش حلقه بست.یکهو در اوج گریه
خندید.تناقص زیبایی بود اشک و لبخندش قاطی شده بود.
"مادر"چه واژه عظیمی بود این کلمه سه حرفی!!!
بار دیگر او را خواهرانه در آغوش کشیدم.آرام که شد از
آغوشم جدا شد.دستی به چشمان خیس کشید.این بار لبخند
واقعی زد و گفت:
سارا ممنون ازت،تو و آقا لطف بزرگی در حقم کردیدنمی دونم چطوری تشکر کنم؟!!!

با لبخند آرامش بخش پلک بستم و گفتم:
نیازی به تشکر نیست عزیزم همین که تو خوشبختباشی و بتونی به پسرت برسی برای من و امیرحافظ
کافیه؟!!!

صدای گوشی ام که بلند شد از جایم بلند شدم و گوشی را
از روی کانتر برداشتم.با دیدن نام مامان تماس را وصل
کردم:
سالم مامان جان چه عجب یادی از ما کردی!!هق هق های ریز مامان همراه با گریه در گوشم پیچید:
سارا بیا سنا حالش خوب نیست؟!وحشتزده پرسیدم:

-چی شده مامان؟!سنا کجاست؟!!

فقط بیا سارا بیا خونه؟!!و صدای بوق ممتد در گوشم پیچید.نگرانی در جانم پیچیده
بود.مستانه از جایش بلند شد و ترسیده پرسید:
اتفاقی افتاده؟!!با نگرانی جواب دادم:
نمیدونم باید هر چه سریعتر برم خونه؟!!لبخند تصنعی زد و گفت:
-انشاهللا که اتفاقی نیفتاده!!!

#پارت دویستودوازده
#بعض های خفته
#آزاده میرزایی
اصال نفهمیدم چطور حاضر شدم و از خانه خارج
شدم.داخل اتومبیل نشستم با حالی غریب و خراب و با
دستان لرزان استارت زدم و به راه افتادم.تا زمانی که به
خانه برسم هزار بار ُمردم و زنده شدم.

دست هایم می لرزید و نفس کم آورده بودم.هراسان به
ماشین اورژانس که مقبل خانه ایستاده بود زل زدم و ازته
دل نالیدم:
خدایا بهمون رحم کن!!با دلواپسی از ماشین پیاده شدم و به طرف آمبوالنس
دویدم.آمبوالنس خالی از برانکارد اندکی امید در دلم نشاند
که اتفاقی نیفتاده اما با دیدن دو مرد که با برانکارد از
خانه خارج شدند همان اندک امید هم محو شد.دیدن بابا که
رنگ از رخش پریده و مامان که صورتش از گریه زیاد
سرخ شده بود پشت سر برانکارد از اتاق خارج شدند
زانوهایم سست کرد و به سختی تحمل کردم تا سقوط
نکنم.
نفس کم آورده بودم تپش های قلبم هم کند شده بود.
نگاهم روی سنا نشست.رنگ و رویش پریده بود و لب
هایش به سفیدی می زد و پلک هایش بسته بود.
اشک هایم سد چشمانم را شکستند و جاری شدند.

تمام مدت با چشمان اشک بار و خیس گذاشتن برانکاردی
که جسم خواهرم را حمل می کرد تماشا کردم انگار قدرت
از پاهایم سلب شده بود.به سختی سرپا ایستادم و با قلبی
نا آرام و پاهایی که به سختی کشیده می شد به سمتشان
رفتم.
بابا با نگاه هاج و واج به آمبوالنس که درش داشت بسته
می شد خیره بود به سختی رو به مامان گفت:
فرشته تو با سارا بیا؟!!نتوانستم تحمل کنم و بلند زیر گریه زدم.
چه اتفاقی برای سنا افتاده؟!!مامان لب هایش لرزید:
-نمی دونم وقتی دیدمش بیهوش بود؟!!

بابا درحالی سعی می کرد لرزش صدایش را مخفی کند
گفت:
نترسید ایشاال که چیزی نشده من با آمبوالنس میرم؟!!مامان با صدایی که در اثر گریه گرفته شده بود گفت:
-باشه ما هم پشت سرتون میایم !!!

#پارت دویستوسیزده
#بغض های خفته

#آزاده میرزایی

بابا سوار آمبوالنس شد.من و مامان سریع سوار ماشین
شدیم و پشت سرش راه افتادیم.تنها صدایی داخل اتومبیل
هق هق های مامان و فین فین های من بود.تمام بدنم می
لرزید تصویر پلک های بسته سنا یه لحظه هم از جلوی
چشم هایم کنار نمی رفت.
همزمان که راهنما می زدم از مامان پرسیدم:
مامان چه اتفاقی برای سنا افتاده؟!سنا چرا بیهوشبود؟!!

مامان بریده بریده جواب داد:
بابات رفته بود خرید ...تو آشپزخانه بودم چندبار صداشکردم جواب نداد رفتم اتاق دید...م بی...هوش افتاده و...

گریه اجازه نداد جمله اش را کامل کند.من هم گریه ام
شدت گرفت.
چشم هایم می سوختند.مامان چندبرگ دستمال کاغذی از
جعبه بیرون کشید و اشک هایش را پاک کرد .در حالی که
صورتش به سرخی می زد با انگشتان دستش شروع به
خواندن ذکر های زیرلب کرد.
نگاهم سمتش چرخید.آرام و قرار نداشت و بغض کرده و
مغموم در خودش بود.
مامان آروم باش چیزی نیست ایشاال سنا خوب میشه؟!!خودم به جمله ای که گفتم اعتماد نداشتم اما برای دلداری
مامان باید می گفتم.

به بیمارستان رسیده بودیم و همزمان با پیاده شدنمان
هردو به سمت بیمارستان پا تند کردیم.
بابا نشسته روی نیکمت پیدا کردیم.سرش را با دست
هایش گرفته بود و پایش را مدام تکان می داد.این یعنی
استرس داشت!

به طرفش رفتیم.مامان با نگرانی و گریه پرسید:
چی شد؟!بابا خسته وبی حال جواب داد:
حرف نزدن ولی گفتن االن دکتر میاد!!!
اشک هایم روی گونه ام غلتید و زار زدم:
وای...وای خدایا خودت؟!!!طول و عرص سالن بیمارستان را متر می کردم و آرام و
قرار نداشتم.بابا و مامان هم خسته و بی رمق روی
نیمکت انتظار نشسته بودند.با باز شدن در هر سه تقریبا
به سمت دکتر هجوم بردیم.مامان آرام هق هق می کرد
حتم داشتم حتی توانایی سوال از پزشک هم نداشت .بابا
لواپس پرسید:

چی شد آقای دکتر؟چه بالیی سر دخترم اومده؟!دکتر که مردی میانسال با موهای جوگندمی بود.با آرامش
نگاهی به همه مان انداخت.
با عجله پرسیدم:
آقای دکتر اتفاقی افتاده؟چرا چیزی نمی گید؟محکم گفت:
آروم باشید لطفا همراهم بیاید؟!!دکتر از کنارم گذشت و مامان از پشت شیشه کوچک
توانست سنا را ببیند.
با حالی خراب و قلبی نا آرام به همراه بابا وارد اتاق
پزشک شدیم.با تقه در زدیم و با گفتن اجازه داخل شدیم.
بابا بدون تعارف روی صندلی چرم مشکی نشست من هم
کنارش نشستم.

دکتر به پرونده زیر دستش نگاهی انداخت و دست هایش
را در هم قالب کرد و گفت:
من یه پزشکم اعتقاد بر اینه که به همراهان بیمارم بایدرک و راست حرف بزنم؟!!طبق آزمایشات که از دخترتون
و خواهر شما گرفتیم ایشون اعتیاد دارند!!!
به شنیده هایم شک داشتم لحظه نفس کشیدن را از یاد
بردم.بیچاره پدرم که با لحن خسته و نامطمئنی گفت:
مطمئنید؟!!دکتر سری تکان داد و گفت:
بله من چندین بار آزمایش گرفتیم؟!توی آزمایشمشخص شده؟!!!
تنها جسمم در اتاق دکتر حضور داشت.انگار روح خیلی
سالها بود جسمم را ترک کرده بود.حتی زبانم هم نمی
جنبید سوالی بپرسم.

بابا با حالی آشفته گفت:
آخه دختر من به این حرف ها نمی خوره!!کسیرو هم نداشت اون رو به این راه ها بکشونه؟!!
پرونده رو چندین بار ورق زد و گفت:
دختر شما به قرص ترامادول اعتیاد پیدا کرده البته دورمصرف کوتاه بود و ما خیلی سریع می تونیم سم زدایی را
انجام بدیم؟!!
بیشتر از آن تاب نیاوردیم و با حالی خراب از اتاق بیرون
امدیم.
بابا با شانه های افتاده به سختی راه می رفت حتی
احساس کردم امروز تکیده شده بود.هیچگاه
پدرم را اینطوری ندیده بودم.غم اوالد هر لحظه و هر
دقیقه پدر و مادر را شکسته می کند.مامان در سالن نبود
این نشان می داد که کنار سناست.قطره اشکی از چین و
چروک ریز گوشه چشمانش راه گرفت و چکید.
چندبار با التماس صدایش زدم:

بابا؟!!اما جواب نداد.جواب را همیشه جان بابا می داد اما امروز
حتی بله هم نگفت.
بابا نای حرف زدن نداشت.دست روی بازویش گذاشتم و
گفتم:
تو رو جون سنا آروم باش بابا؟!!به دیوار تکیه داد ودستش را حائل صورتش کرد و بی
صدا گریه کرد.کدام دختر بود که گریه پدر را ببیند و جان
نبازد.به خدا که تلخ ترین صحنه ی گریه در تمام عمرم
بود.

#پارت دویستوچهارده
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
سرش را بلند کرد و در چشمانم خیره شد و با بغض آرام
گفت:
سارا می تونم چیزی ازت بپرسم؟!!متقابال با بغض جواب دادم:
جانم بابا؟!کسی تو زندگی سنا بوده؟!کسی که دوستش داشته؟!!-فقط یه نفر بوده؟!!!

خدایا من این لحظه در پاسخ این سوال هزار بار عرق
شرم ریختم.چرا خودم فکر نکرده بودم حال امروز سنا بی
شک به خسرو شایگان ربط داشت".اعتیاد"این واژه
وحشتناک دیگه از جانم چه می خواست.اصال به سنا این
وصله اعتیاد نمی چسبید.خسرو شایگان در اعتیاد خواهرم
نقشی داشت.وای خدا!وای!

***
کنار بابا روی نیمکت انتظار نشسته بودم.بابا عمیق در
فکر بود.شک نداشتم هضم واقعیت ها از زبان من برایش
سخت و غیر قابل باور بود.
نفسش را به سختی بیرون داد و زمزمه کرد:
به مادرت چطور بگم؟!!طاقت نمیاره؟!!دکتر گفت سم زدایی دویا سه هفته طول میکشه و سناخوب میشه؟!!!

سری تکان داد ونالید:
جسمش شاید خوب بشه اما روحش بیماره؟!!!ساراآدرس خسرو رو داری؟!!
با بغض نهفته در کالمم گفتم:
بابا آدرسش رو ندارم اما پیدا می کنم اما ازتون خواهشمی کنم بذارید من موضوع رو بفهمم پای شما وسط باشه
پای مامان هم وسط می آید به این خاطر صالح نیست شما
باهاش حرف بزنید؟!!!
دندان هایش را برهم فشرد و غرید:
پس بزارم همینجوری راست بچرخه و انگار نه انگاردخترم روی تخت بیمارستان افتاده؟!!
دستی به چشمانم کشیدم و گفتم:

بابا ما هنوز نمی دونیم اون خبر داشت یا نه؟!!من خودمزیرو بم این موضوع را در بیارم لطفا به من اعتماد
کنید؟!!
دست روی شقیقه اش گذاشت و با تردید پرسید:
سارا من احساس می کنم پای فرد دیگه ای هم در میانباشه؟!کسی که بدجور از ما کینه به دل گرفته؟!!
ابرو در هم کشیدم و گفتم:
 ِکی مثال؟!!تنها یک جمله از دهانش خارج شد:
-بهزاد؟!!!

انگار آتش به جانم انداختند.بهزاد برای انتقام غرور زخم
خورده اش خواهرم را در تله انداخته بود و او را به
قرص ها معتاد کرده بود.نمی توانستم باید مطمئن می شدم
تنها راهم خسرو شایگان بود.با صدای زنگ تلفنم گوشی
را از جیبم بیرون کشیدم و با دیدن نام امیرحافط داغ دلم
تازه شد.بابا هم از سرجایش با گفتن"برم قدم بزنم "بلند
شد و مرا تنها گذاشت.
با صدایش که در گوشم پیچید دوباره بی اختیار زیر گریه
زدم.
با دلواپسی گفت:
سارا عشقم چی شده؟!!!بریده بریده و با گریه جواب دادم:
االن بیمارستانیم....امیرحافظ؟! تو رو ...خدا بیا حالم...خیلی بده؟!!!
با ترس گفت:

بیمارستان برای چی؟!!چه اتفاقی افتاده؟!!سنا بیمارستانه؟!تو رو خدا بیا؟!!-باشه عزیزم آروم باش االن میام؟!!!

#پارت دویستوپانزده
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

دقایق به کندی می گذشت.طوالنی و سخت...
در این مدت سنا به هوش امده بود ولی کسی حق مالقات
نداشت.تنها توانسته بودیم از پشت شیشه کوچک سنا را
ببینیم .امیرحافظ سریع خودش را به بیمارستان
رساند.مدام سعی در آرامش حالم داشت.وجودش کنارم
سرشار از آرامش بود.وقتی فهمید سنا اعتیاد پیدا کرده
تماما دلداری ام داد و می خواست آرام باشم.وقتی در
مورد شک ام به خسرو و گذشته کامل حرف زدم.توقع
داشتم سرزنش ام کند اما با آرامش گفت"آرام که شدم به
سراغش بریم"
امیرحافظ بزرگترین معجزه خدا برایم بود.خدا می دانست
چقدر وجودش آرام بخش جانم بود.
لیوان آبی برایم آورد و کنارم نشست.
به سختی قلوپی آب خوردم.زمانش رسیده بود که به
سراغ خسرو بروم.آرام هم شده بودم.االن تنها دلم می
خواست بدانم تمام اتفاقات امروز خواب بوده و اعتیاد سنا
قسمتی از خوابم؟!!!
با صدای گرفته گفتم:

امیرحافظ؟جانم عزیزم؟کمی در جایم جا به جا شدم و گفتم:
بریم سراغ خسرو من دیگه طاقت ندارم؟!خیره به روبه رد جواب داد:
میریم عزیزم ولی قبلش باید بریم یه جایی غذابخوریم؟!میدونی چند ساعته غذا نخوردی اینجوری از پا
می افتی؟!!
خسته گفتم:
-باشه؟!!

با لبخند و شوخی گفت:
آفرین همیشه به حرف آقاتون گوش کن ضعیفه؟!!شوخی می کرد و من حس و حال حتی لبخندی هم
نداشتم.حالم گرفته بود و در دل دعا می کردم خسرو هیچ
نقشی در اعتیاد سنا نداشته باشد.

رستوران نزدیک بیمارستان را برای صرف غدا انتخاب
کردیم.نزدیک عصر بود رستوران خلوت از مشتری
بود.وقتی امیرحافظ بشقاب را مقابلم گذاشت.تازه فهمیدم
چقدر گرسنه ام!!زرشک پلوی اشتهایم را برانگیخته
بود.بدون حرف مشغول شدم.وقتی کامل سیر شدم دست از
خوردن کشیدم و با دستمال دور لب هایم را پاک
کردم.امیرحافظ هم دست از خوردن کشید و با لبخند
رضایتی رو لب هایش راضی گفت:
-حاال با خیال راحت می تونیم خسرو شایگان رو ببینیم؟!!

#پارت دویستوشانزده
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
کنار امیرحافظ داخل اتومبیل نشستم.اتومبیل را روشن کرد
و به راه افتاد.آرام و پر استرس گفتم:
-کجا باهاش قرار گذاشتی؟!!

-آدرس یه کافه رو داد فکر کنم پاتوقش اونجاست؟!!!

سری تکان دادم و گفتم:
هرچی بیشتر فکر می کنم دیوونه می شم"اعتیاد"سنا اگهکار اون باشه چیکار کنم؟!!!
نگاهش را سمتم چرخاند و گفت:
ببین عزیزدلم آروم باش؟!!سارا باید آروم باشی تو و پدرومادرت حتی سنا داره یه دوره سخت رو می گذرون
مخصوصا سنا؟!!دوره سم زدایی دوره سختیه اما اگر شما
با آرامش کنارش باشید تو روحیه و جسمش تاثیر خوبی
دارید؟!!!
دوره سم زدایی دوره سختی است شنیده بودم بیمار در
این دوره درد زیادی را می کشد!!
لبخند تلخی زدم و با دلسوزی گفتم:
بمیرم براش دوره سم زدایی سخته؟!!ای خدا حکمتت روشکر این چه امتحانی بود که سر راهمون قرار دادی؟!!!

نگاهم را به خیابان های پرتردد دوختم.صدایش حواسم را
جمع کرد.
خدا گاهی امتحان های بزرگتری سر راه بنده هاشقرارمیده تا ببینه بنده هاش هنوز هم شکرگذارن؟!!!
خدا بزرگترین مصائب و مشکالت را برای خالص ترین
بنده هایش قرار می داد من بنده حقیر نزد خدا بودم پس
چرا امتحان الهی برایم سخت بود؟پدرم که امروز تکیهتر
از هر زمانی شده بود و مادرم که اشک هایش پایانی
نداشت.
وارد همان خیابان شد و مقابل همان کافه که خسرو
شایگان با من صحبت کرده بود پارک کرد.
دوشادوش یکدیگر از اتومبیل پیدا شدیم.خنکای مطبوع
داخل کافه جریان داشت و موزیک مالیمی مثل دفعه پیش
داخل کافه پخش می شد.بوی مالیمی از سیگار به هوا
برخاست.نگاهم را چرخاندم در پس حلقه های از دود
تصویر خسرو شایگان در مقابلم ظاهر شد.امیرحافظ هم
مسیر نگاهم را دنبال کرد و با اشاره به خسرو گفت:
بریم؟!و دستم را گرفت و فشرد و زیرگوشم زمزمه کرد:

آروم باش؟!!آرام باشم چرا امیرحافظ آنقدر بی رحم شده بود که آرامش
از من میخواست.از منی که خواهرم گریبانگیر اعتیاد
شده بود.
با قندهای تند به میزش نزدیک شدم امیرحافظ هم پشت
سرم آمد.چهره اش در میان هاله ای از دود محاصره شده
بود.با نفرت خیره اش شدم.پک عمیقی به سیگارش زد و
خاکستر سیگار باقی مانده را داخل جاسیگاری فرو کرد
لب هایش به لبخند تلخ انحنا پیدا کرد و گفت:
بفرمایید خانم کریمی؟!!پارسال دوست امسال آشنا؟!!فکرنمی کردم دیگه چشمم به جمالتون روشن شه؟!!
این جمله به مذاق امیرحافظ خوش نیامد که با خشم قدمی
جلو آمد که دستم رو بازویش گذاشتم و لب زدم:
-آروم باش امیرحافظ؟!!

#پارت دویستوهفده
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

با نفرت و کینه درون چشمانش خیره شدم و بانفرت گفتم:
اون روز که اومدی و گفتی دیگه تو زندگیمون نیستیباور کردم اما ندونستم قرار زندگیمون را طور دیگه
نابودیکنی؟!!
اخم کرد و گفت:

مگه نیومدم بیرون از زندگیتون،از زندگیخواهرت؟!!دیگه چیمیخوای؟!!
خواست سیگار دیگری از پاکت سیگارش در آورد که زیر
دستش زدم و داد زدم:
خواهرم رو معتاد کردی نشستی جلوی من سیگار دودمیکنی؟!!
صدای بلندم باعث شد توجه عدهای از افراد کافه به
سمتمان جلب شد.خسرو مات و مبهوت نگاهم کرد و
زیرلب با بهت زمزمه کرد:
معتاد؟چی داری میگی؟!!لبخندتلخی زدم و گفتم:
کاش دروغ بود؟!!کاش؟!!با خواهرم چیکار کردی؟!!توخودت بچه داری اگه این مشکل کسی برای بچهات به
وجود می آورد چیکار می کردی؟!!

از جایش به تندی بلند شد و صندلی با صدای دلخراشی
واژگون شد.با بهت و ناباوری گفت:
سنا چیشده؟توروخدا دقیق بهم بگو چیشده؟!!دلم به حالش سوخت.با التماس خیره ام بود.تلخ جوابدادم:
سنا اعتیاد پیدا کرده؟!!البته پزشک گفته مصرف کوتاههبوده خدا بهمون رحم کرده ولی کمر بابا شکست وقتی این
خبر رو شنید!تو خودت پدری باید حال بابا رو درک
کنی؟!!
به سختی گفت:
به چه قرصی اعتیاد پیدا کرده؟!!!به تندی جواب دادم:
-مهم نیست چه قرصی؟!!مهم اینکه معتاد شده؟!!!

سرش را با دستش فشرد و گفت:
مهمه!خیلیمهمه؟!!چرا مهمه؟!!سوال امیرحافظ باعث شد منتظر نگاهش کنم با انگشت
شصتش گوشه چشمش را فشرد ونالید:
سنا قربانی یه کینه شده؟!!اعتیاد سنا عمدی بوده؟!اسماون قرص چیه لطفا بگو؟!!!
سوالی نگاهش کردم و گفتم:
چه کینه ای؟چرا رک وراست حرفت رو نمیزنی؟!!من سنا رو دوست داشتم این بزرگترین واقعیتی کهبهتون گفتم ولی اعتیادش کار من نیست؟!پشت این قضیه

بهزاد نجمه؟!!بهزاد نجم توی کار وارد کردن قرص های
ترامادول به بازار و وسیلهای برای اعتیاد جوانهاست!!.
بنددلم پاره شد.تپش های قلبم شدت گرفتند.امیرحافظ هم با
اخم های شدت گرفته به خسرو خیره شده بود.
دستم را به میز گرفتم و با لکنت گفتم:
بهزاد نجم؟!!چرا باید با خواهرم این کار رو انجامبده؟!!!
پوزخند تلخی زد و گفت:
هزاران دلیل ولی مهم ترین دلیل؟!!انتقام از تو و پدرتکه سنا نقطه ضعف هر دوتون بود؟!!!بهزاد از پدرت کینه
به دل داشت و از پس زده شدن عشقش توسط تو همین
یه دالیل محکمی برای انتقامه؟!!
با بغض گفتم:
-پس سنا ندانسته طعمه یه کینه شده؟!!وای خدا؟!!!

با خشم خیرهاش شدم و توپیدم:
توی آشغال از کدوم جهنمدره ای وارد زندگیمونشدی؟!!!پس آشنایی تو با سنا هم یه نقشه بود؛یه نقشه
تر وتمیز که از قبل برنامه ریزی شده بود؟!!!
تلخ خندید:
من مجبور بودم وارد زندگی سنا بشم؟!!اما قرارمونعشق نبود؟!!عشق توی برنامه یه مرد  ۴۵ساله مثل من
نبود؟!!اما عاشق شدم؟!!عاشق سنا،عاشق معصومیت و
مهربانی هاش؟!!

#پارت دویستوهجده
#بغض های خفته

#آزاده میرزایی
با تضرع و غم نالیدم:
خواهش میکنم اینقدر تجاوز نکن به حریم این کلمهمظلوم و بیپناه؟!!تو عاشقی،عاشق چیزی رو با چیزی
تاخت نمیزنه!!عاشق ترسو نمیشه!!عاشق با دروغ
شروع نمیکنه؟!!عاشق هیچوقت زیر بوق هیچکس
نمیره!!
با دستش صورتش را پوشاند و مردانه گریست و گفت:
باشه تمام مشکالت زندگیتون من مسببشم اما هیچکسنمیدونه من چقدر از وجود خودم متنفرم!!هیچکس
نمیدونه حجم شرمندگیم چقدر زیاده که حتی حاضر
نمیشم زنی که دوستش دارم رو ببینم!!حتی برای آخرین
بار!!
خانم کریمی شما راست میگفتید من در بدترین زمان
عاشق شدم و بدترین ظلم هم به سنا تاراج احساسات بکر
ودستنخورده اش بود.ولی هیچوقت پشیمان نیستم!!مگه
میشه از عاشق شدن پشیمان شد!!تمام عمر دلم یه
شریک زندگی میخواست!!کسی درکم کنه با تمام وجود
دوستش داشته باشم درسته که پایان ما عین داستانها

نیست ولی خوشحالم که توانستم اونطوری که میخواستم
عاشقی کنم.خواهش میکنم از سنا بابت همهچی
عذرخواهی کن!!بابت تمام بدیهام ازش بخواه ببخشه!!
تلخندی زدم:
هنوز سنا را درست نمیشناسی وگرنه نمیخواستی کهبخشیده بشی سنا میبخشه بهخاطر اینکه روحبزرگی داره
بهخاطر اینکه همهی آدمها را الیق بخشش میدونه حتی
تو!!ما یه شکایتنامه تنظیم میکنیم لطفا تمام اطالعات
بهزاد نجم را در اختیارمون بذار!!نه تنها بهخاطر سنا
بهخاطر تمام جوانان هایی که بعدها قربانی این اعتیاد
میشن!!
امیرحافظ هم در ادامه توضیح داد:
جوانان زیادی هستند که قربانی اعتیاد میشن خودتفرزند جوان داری باید بدونی که این قرصها عوارض
زیادی دارند.خیلیها مثل سنا خوششانس نیستند که مدت
کوتاهی این قرصها را مصرف کرده باشند و بدن
سمزدایی بشه!!خیلی از جوانها به خاطر مصرف این
قرص به کما میروند.و خیلی از پدرومادر هایی که
فرزندشان رو به خاطر مصرف زیاد از دست دادهاند.فقط

به خاطر جوانان وطنمون هم که شده لطفا با پلیس
همکاری کنید و اطالعات رو در اختیارشون بذارید.من در
اسرعوقت به اداره اگاهی مراجعه میکنم مطمئنا اطالعات
شما هم الزمه لطفا همکاری کنید!!
خسرو با انگشتشصتش گوشه چشمش را فشرد و با
صدای گرفتهای گفت:
باشه حتما میآم.هروقت خواستید کافیه بهم بگید مطمئنباشید میآم و هر اطالعاتی که الزم باشه در اختیارتون
میذارم.

#پارت دویستونوزده
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

با شانه های افتاده همراه امیرحافظ سالنهسالنه به طرف
ماشین راه افتادیم.
هضم واقعیت از آنچه فکر میکردم وحشتناکتر بود.باور
اینکه سنای عزیزم ناخواسته طمعهی یک انتقام شده باشد
حالم را بد میکرد.
بغض سختی راه گلویم را گرفت.کاش بهزاد عقدهای
نداشت.کاش انتقام غرور زخم خوردهاش را نمیگرفت.
کاش میتوانست مثل خیلیها از راه حالل وتالش به ثروت
برسد.
کاش عقدهای نداشت.کاش تهیدستی او را بلندپرواز و
عقدهای نمیکرد.این کاش های ذهنم مدام به مغزم فشار
میآورد.خدایا چرا ما انسانها از وجودت گاهی غافل
میشویم و به بیراهه کشیده میشویم.بیراههای که مثل
باتالقی آدمهای زیادی را گرفتار میکرد.
چرا ما آدمها دست از زیادهخواهی وکینهوکدورت
برنمیدارند.چرا فکر نمی کنند دنیا بدون کینه
وزیادهخواهی دنیای قشنگتری هست.
همهچیز را کنار هم میپیچیدم پازل بیرحم واقعیت زندگیم
را به رخ میکشید.
حقیقت به همین شکل کثیف وغیرقابل باور بود.چرا
عریانی حقیقت گاهی اوقات بدترین سناریو را به نمایش

می گذاشت.چه کسی میگفت دروغ خوب نیست؟!!من
امروز فهمیدم گاهی اوقات
شنیدن دروغ از شنیدن حقیقت تلخ هزاران برابر بهتر
است.
قبل از آنکه فرصت کنم سوار ماشین شوم.چشمانم سیاهی
رفت.حالت تهوع امانم را بُرید.امیرحافظ با نگرانی دستم
را گرفت و گفت:
سارا عزیزم چت شده؟!!کنار جدول خیابان نشستم و امیرحافظ هم با نگرانی کنارم
نشست.معده خالیام را عق زدم.من تمام واقعیت های تلخ
را عق زدم اما چیزی جز آبدهانم خارج نشد.امیرحافظ
کمرم را ماساژ داد و با ناراحتی خیرهام شد و گفت:
خوبی سارا؟!!با بغض نالیدم:
خوب نیستم امیرحافظ!!امروز واقعیتهایی فهمیدم کهبرای بدبودن حالم تا ابد کافیه!!
آروم باش عزیزم،میدونم قربونت برم فقط باید صبورباشی خدا خودش بهت آرامش میده!!

#پارت دویستوبیست
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

روی تخت نشسته بودم و زانوهایم را به آغوش کشیده و
به تمام اتفاقات که برایم رخ داده بود فکر میکردم.به
سنای بیگناه!!به بهزادی که پا در راهی گذاشته بود که
راه نبود بیراهه بود.بغض به گلویم فشار آورد.
چشمانم میل باریدن داشت.چشمانم را بستم و سرم را
روی زانویم گذاشتم و همراه با قطرهاشکی که از چشمم
فروریخت آرام هق زدم.

صدای قدم های امیرحافظ باعث شد تا با پشت دست
اشکهایم را پاک کنم و سرم را باال بیاورم و به او خیره
شوم.
لیوان که حاوی گلگاوزبان بود را به سمتم گرفت و با
اشاره به لیوان داخل دستش گفت:
بگیر بخور عزیزم مستانه زحمت کشیده برات گلگاوزباندرست کرده آرومت میکنه!!
پوزخند تلخی زدم:
هیچچیز من رو آروم نمیکنه!!با دستم گلوم را فشردم و گفتم:
یه چیزی بیخ گلوم گرفته مثل بغض توانایی محکم بودنرو ازم گرفته!!!وقتی میفهمم تمام مشکالت خانوادهام به
من گره خورده نابودم میکنه!!وقتی میدونم این حال
سنا،اعتیادش به من مربوطه!!
نتوانستم تحمل کنم زیر گریه زدم.لیوان روی عسلی کنار
تخت گذاشت و کنارم نشست.با محبت روی موهایم بوسید
و نوازشم کرد:

سارا جان این اتفاقات تنها به تو مربوط نیست.بعضی ازاتفاقات خواست خداست!!بعضی از اتفاقات باید افتاده بشه
ولی خداروشکر کن که سنا مدت کوتاهی از اون قرصها
استفاده کرده و سمزدایی خیلی سریع انجام میشه!! گویا
پدرت درباره قضیه اعتیاد سنا با مادرت صحبت کرده!!
سرم را سمتش چرخاندم و مغموم گفتم:
پس مامانم خبر داره؟!!سری در تایید تکان دادم.بغکرده گفتم:
باعثوبانی تمام مشکالت منم!!این وضع سنا حال وروزپدر و مادرم!!
مکثی کردم و گفتم:
حتی از تو هم خجالت میکشم.من گذشتهی خوبی نداشتمامیرحافظ حتی شرم میکنم تو چشمهات نگاه کنم!!
دستم را گرفت و پشت دستم را بوسید و با مهربانی گفت:
سارا هیچکس نمیتونه تو رو مقصر بودنه!!گذشته توچیزی نیست که بهخاطرش خجالت بکشی!!سنا و پدر
ومادرت و من دوستت داریم تو تمام زندگیمونی تنها
مشکل این روزها فقط اتفاقات درهمبرهمی که آرام و قرار
رو ازمون گرفته که اونم به امید خدا درست میشه!!سارا
خدا با همه بزرگیش و اتفاقات تلخ کمک کرد که بتونیم

مانع بشیم جوانانمون معتاد بشن؛با اطالعات و کمک
خسرو یه شکایتنامه تنظیم می کنیم که به دستگیری
بهزاد نجم کمک کنه.
با نفرت که در لحنش بود ادامه داد:
این آدم بویی از انسانیت نبرده چرا که با این قرصها یهعده رو بدبخت نمیکرد،یه خانواده و پدر ومادر رو نابود
نمیکرد.غرور یه عده جوان رو دستخورده نمیکرد.
آهی کشید و گفت:
ما از کی اینهمه بیرحم شدیم؟!!مگه نمیگن بنیآدماعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار
دگر عضوها را نماند قرار
سارا ما هنوز معنی این شعر رو نمیدونیم ولی میدونی
دردم چیه؟!!ما که کمک نمیکنیم بههم بدی هم نکنیم.

#پارت دویستوبیستیک
#بغضهایخفته
#آزاده میرزایی
دوای درد هم نمیشیم الاقل درد به روح و تن همدیگرنزاریم.سارا انسانها خطا میکنن!خطا از زمان آدم و حوا
بوده تا ابدیت تا زمانی که آخرین منجی ظهور کنه هم
هست ولی ما نباید معنی انسانیت و وجدان رو هیچ وقت
فراموش کنیم.انسانیت مهم ترین اصل بشریت الاقل اگر
انسان نیستیم کاری به کار هم نداشته باشیم!!از زمانی که
هابیل برادرش قابیل رو کشت باید میدانستیم این کینهو
نفرت بذرش پاشیده شده و تاابد ممکن نیست مردم دست
از کینهونفرت بردارن؟!!!
لب برچیدم و با بغض گفتم:

امیرحافظ من باعث وبانی تمام اتفاقاتی هستم کهافتاده؟!!
در آغوشم کشید و شانهام را فشرد:
نه عزیزدلم تنها اشتباه تو این که باید پدر و مادرت رودر جریان خطاهای سنا قرار میدادی که ندادی که حاال
اتفاقی که افتاده ولی شکرخدا به خیر گذشت؟!!
هقزدم و گفتم:
همش تقصیر منه!!اگر من نبودم بهزاد نامی هم نبود.سنااعتیاد پیدا نمیکرد بابا شرمنده و سرافکنده نمیشد.گذشته
لعنتی منه که باعث این همه مشکله!!
مثل پدری مهربان نوازشم کرد و زیرگوشم گفت:
آروم باش عزیزدلم هرکسی ممکنه اشتباه کنه تو همدرگذشته اشتباهاتی داشتی اما گذشته اسمش روشه گذشته
پس قصه نخور بهخاطر چیزی که گذشته اتفاق افتاده!!

ما بیشتر زندگیمون را صرف نگفتن چیزای میکنیم کهباید میگفتیم مخصوصا ً به آدمهای مهمزندگیمون مثل تو
امیرحافظ!!
خودش را جلوتر کشید و هرم نفسهایش را روی صورتم
رها کرد:
عزیزم من هیچوقت از دست تو ناراحت نمیشم بانو!!توزندگیمی سارا هرروز بیشتر از روز پیش خدا را بابت
داشتنت شکر میکنم این حرفها چیه میزنی دیوونه!!
بغض کردم و چانهام لرزید:
معذرتمیخوام!!دستم را باال آورد و انگشتانم را بوسید:
دیوونه شدی؟!!!سری با استیصال تکان دادم که سریع لبهایش روی
موهایم نشست و با عشق پچ زد:
سارا تو تمام داشتهیی هستی که هزاران بار اگر بابتشاز خدا تشکر کنم کمه!!حال به ذکر مامان میرسم سارا
خدا ارحمراحمینه وقتی به بنده لطف میکنه بنده باید تا

عمر داره تشکر و عبادت کنه!هر چند که هزاران سال
عبادت هم کفایت نمیکنه!!
دلیل شیدایی یک زن هیچگاه زیبایی یک مرد نیست،یک
مرد همیشه زیباست وقتی که زخمهای دل مجروح زنی را
میبوسد!!من عاشق مردی شدهام که بوی مردانگیاش
غرور زنانهام را دیوانه کرد و حقا که امیرحافظ الیق ترین
معشوق و معبود عشق بود.

#پارت دویستبیستودو
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

روز دوم بستری شدن سنا به قدری جانکاه و زجرآور بود
که هیچگاه فراموش نمیکنم.
وقتی فهمید اعتیاد به قرص ترامادول پیدا کرده
است.همانند دیوانهها جیغ کشید و به سر وصورتش
میزد.موهایش را به حدی کشیده بود که سرش درد گرفت
و در آخر با درد گریست.
تمام مدت شاهد حالش بودیم.حال که نه اوضاع نابسامان
روحیاش!
از سنا شرو شیطون جز دختر افسرده و دلمرده چیزی
نمانده بود.رنگ به صورتش نمانده بود و لبهایش به
سفیدی میزد.
به سرو صورتش میکوبید و مدام خودش را لعنت
میفرستاد.انقدر حالش بد بود که دکتر را مجبور به ترزیق
آرامبخش کرد.ما هم مدام پابه پایش اشکمیریختیم و آه
میکشیدیم.
مامان که چندباری از هوش رفته بود و به سختی با دست
های لرزان و چشمه جوشیده اشکهایش ذکر میگفت.
بابا تمام مدت به دیوار پشت اتاق تکیه داده بود و گریسته
بود.

وقتی مردی گریه میکند من احساس میکنم زمان
میایستد.قلبش گریه میکند،گریه مرد با گریه زن خیلی
فرق دارد.من با گریه پدرم عمق فاجعه را شناختم.وقتی
مردی در فیلمی گریه میکند فقط با شانههایش گریه
میکند.
حتی گریه نمایشی هم وحشتناک هست چه برسد به
گریستن از ته دل پدری برای دختری!!بیچاره امیرحافظ
نمیدانست کدام یکمان را آرام کند؛پدر و مادرم یا من!!
پنجروز گذشت.پنج روز سخت که کار همهی خانواده گریه
و زاری بود.انگار به زندگیمان خاک مرده پاشیده
بودند.هنوز به بابا نگفته بودم سنا طعمه یک گرگ زخم
خورده شده بود.حالشان بیشتر بد میشد.این روزها حال
مساعدی برای شنیدن بعضی حقایق نبود.حال سنا به
نسبت روزهای گذشته بهتر شده بود.حرف نمیزد و مدام
در حال خودش بود.در این پنج روز سنا را به تنهایی
مالقات نکرده بودم.زمانی که وقت مالقات میشد مامان
میرفت .اشتهایش هم را از دست داده بود و میل به
خوردن نداشت اما مامان داخل اتاق سنا بود میخواست با
ترفندهای مادرانه سنا را مجبور به کند حتی شده چندلقمه
را به خوردن معدهاش دهد.

#پارت دویستبیستوسه
#بغضهایخفته
#آزاده میرزایی
تنها من و مامان داخل بیمارستان بودیم.بابا که حال
مساعدی نداشت به سختی و با کلی اصرار و تمنا به خانه
رفت تا استراحت کند اما چه استراحتی وقتی میدانستم
تمام فکر و ذکرش پیش سنا و ماست.
امیرحافظ هم با اصرار من و مامان با نارضایتی به
سرکارش رفت تا لحظهی آخر مدام توصیه میکرد مراقب
خودم باشم و استرس نداشته باشم.

روی نیمکت انتظار نشسته بودم و چشم به در اتاق سنا
دوخته بودم.
مامان باظرف غذا در دستش از اتاق سنا بیرون آمد.با
دیدن مامان از جایم بلند شدم و به سمتش رفتم.
چشمهایش قرمز و بینیاش پف کرده بود.سخت نبود
فهمیدن اینکه دوباره گریه کرده است.
اشاره به غذای دستش کردم و گفتم:
چیزی خورد؟آهی کشید و با صدای گرفته گفت:
نه هیچی دریغ از یه لقمه!!دستم را به سمت ظرف غذا دراز کردم و گفتم:
بدید به من شاید تونستم بهش بدم؟!!ظرف غذا را به دستم داد و گفت:
اگه خورد مادر آروم بهش بده؟!!باشه آرامی زمزمه کردم.
در اتاق را آرام باز کردم و داخل رفتم.سنا روی تخت
نشسته بود و خیره به دیوار بود.با صدای آرام بسته شدن
در با چشمان بیفروغ و گودافتاده نگاهش سمتم چرخید.

سریع خودم را به کنارش رساندم و ظرف غذا را روی
میز گذاشتم.سرد و بی روحم خیرهام شد.بغض به گلویم
فشار آورد اشک تا پشت پلکهایم آمد به سختی مانع شدم
تا چشمهایم بارانی نشود.

#پارت دویستوبیستچهار
#بغضهای خفته
#آزاده میرزایی
با صدایی که سعیمیکردم رسا و محکم و عاری از بغض
باشه گفتم:

مامان نگرانت بود یه لقمه هم غذا نخوردی؟!لبخند دستپاچهای رویش پاشیدم و گفتم:
-ولی من گفتم خودم بهش غذا میدم از دست من محالهمیل نکنه!!مثل بچگیهامون یادته خاله بازی میکردیم و
من میشدم مادر و تو میشدی دخترم با دستهای خودم
لقمه میگرفتم برات!!
با یادآوری آن روزها لبخند از تهدلی روی لبم نشست.سنا
قطره اشکی از چشمش سر خورد و روی گونهاش غلتید.
با بغض گفت:
کاش تو همون بچگی میموندم نه تو این حال و اینوضعیت!!همون وقتیهایی که دردم نمره ضعیفم تو
ریاضی مامان و معدل پایینم رو بابا نبینه!!دوران شیرینی
بود بچگی که همیشه آرزو داشتیم بزرگ
بشیم!!نمیدانستیم بزرگ شدن مثل آواز دهله از دور
خوشه وقتی بهش برسی تازه میفهمی اشتباه کردی.
ظرف غذا را باز کردم و بوی قورمه سبزی در مشامم
پیچید.مامان قاشق و چنگال هم آماده کرده بود.همین
چندشب پیش با التماس از دکتر خواسته بود خودش
برایش غذا بیاورد و دکتر به سختی پدیرفته بود.سرد و

بیحرف به قورمه سبزی خیره شده بود.ظرف را جلوی
رویش گذاشتم و گفتم:
سنا باید بخوری نمیدونی چقدر الغر شدی اگه نخوریمجبور میشم مثل بچگیهامون خودم دهنت بزارم!!
سری به معنی نه تکان داد که گفتم:
دهنت رو باز کن!!قاشق را پس زد.
تکخندهای کردم و گفتم:
چرا پسمیزنی؟نکنه دوست داری خودم دهنت بزارم؟!!با ناراحتی و غم پرسید:
حال بابا چطوره؟!!!با این سوال سنا قاشقپر را داخل ظرف گذاشتم و یکقدم
فاصله بینمان را از بین بردم و نزدیکش شدم.
دستش را گرفتم و با مهربانی گفتم:
خوبه فقط دلش واسه تهتعاری شیطونش تنگ شده!!ایناتفاقات باید قبول کنیم شوک بزرگی به همهمون وارد کرد.

#پارت دویستوبیستپنج
#بغضهایخفته
#آزاده میرزایی

نفس پردردی کشید و گفت:
کم چیزی نیست اعتیاد!!حق دارن به خدا شرم میکنم بهصورتشون نگاه کنم!!
چشم هایش را بست و با غم ادامه داد:
کمرم بابا را با این کار خم کردم میدونم!!لعنت به من!!کنارش نشستم.تلخندی روی لب هایم نشست و گفتم:
من بهت گفتم راهی که میری بیراهه!!سنا گاهی اوقاتبعضیراهها خود طرف هم میدونه اشتباهه اما انجامش
میده!!

شرمنده سرش را پایین انداخت و گفت:
سارا من دنبال خوشبختی بودم بدبختی نصیبم شد.خسرویه مرد ایدهال بود شاید اگر گذشته و پیشینه خوبی داشت
و تاهل و فاصله سنی رو فاکتور بگیریم خیلی راحت هم
بابا راضی میشد برای ازدواج!!
تند پرسیدم:
االن بحث فقط خسرو نیست!!شرمسار جواب داد:
میدونم!سنا قرصهای ترامادول رو از کجا آوردی؟کی تو روترغیب به مصرف این قرصها کرده؟از کی این قرصها
رو مصرف کردی؟
در چشمان بیفروغ و گود رفتهاش هاله اشک
نشست.بغض کرد و هر دو دستش را روی چشمهایش
گذاشت با چانه لرزان به حرف آمد:
من خیلی بد کردم سارا اعتیاد کم چیزی نیست!!خیلی!ازوقتی خسرو وارد حریم زندگیم شد نباید میذاشتم این
عالقه اینقدر پیشروی کنه؟
اضطراب به سراغم آمد.با ترسی عجیب گفتم:

به هم بگو سنا این رابطه تا کجا پیشرفته؟میدونم باتکتک کلمات جون میدم اما بهم بگو که اون چیزی که
ذهنمه نیست؟سارا تعریف کن بهم بگو با عمق خریت تا
کجا پیش رفتی؟
نفس در سینهام حبس شد و تماما ً گوش شدم برای شنیدن
واقعیتها!!
دست هایش را از روی چشمهایش برداشت.لب هایش
لرزید و با بغض ادامه داد:
رابطه ما جسمی نبود .درسته ما که جسما ً یکی نشدهبودیم اما تکتک زوایای روحی همدیگه رو لمس کرده
بودیم.
نفسی که در سینهام حبس کرده بودم به راحتی بیرون دادم
و گفتم:
-ادامه بده سنا؟میخواهم از همهچی باخبر بشم؟

#پارت دویستوبیستشش

#بغضهایخفته
#آزاده میرزایی
باهاش تو کوهنوردی آشنا شدم.یه روز صبح جمعه با
بچهها قرار کوه گذاشتیم.مثل همیشه اکیپ بودیم.اکیپ
دختر و پسرای جوان!خسرو اومده بود اولین بار بود
میدیدمش!یه مردی جذاب و دوران دیده که همهی
دخترای اکیپ منتظر یه نگاه ازش بودند.دوست یکی از
پسرا بود که با اون اومده بود.با اون ژست مکش مرگش
به من خیره شده بود همین باعث حسادت دخترا شده
بود.من حس غرور بهم دست میداد،احساس عزت نفس
میکردم.شوخی و شیطنت هام با بچهها به راه بود.شاید
همین شوخیوشیطنتها باعث شد جذب من بشه.خیلی
راحت تر از اونچه فکر کنم بهم پیشنهاد دوستی داد.از
اون روز به بعد گوشیم پر شد از پیامها و جمالت
عاشقانهاش!بهم گفت متاهله و بچهی بزرگ داره.زنش
چندسال زمینگیر شده اما من احمق گفتم ما که دوتا
دوست معمولی هستیم مشکلی پیش نمیآد ولی کمکم برام
مهم شد.وقتی میدیدم زن وبچهاش حضورشون تو
زندگیش پررنگه حالت خفگی بهم دست میداد.وقتی
میرفت خونه قسمش میدادم که مبادا حتی یه بوسه
مهمون زنش کنه!قسمش میدادم اون بود که با مهربانی

میگفت سنا من با اون رابطهای ندارم من و اون زن فقط
یه وجهه مشترک داریم پسرم.پیام هاش همش استیکر
بوس و گل بود.اینستاش پر بود از جمالت عاشقانه.انگار
حس زندگی بهش دست داده بود.قرارمون شده بود بام و
رستوران و کافه.تو چشماش عشق بود و خواستن!
وقتی نگرانم میشد وقتی دیر میکردم عصبانی میشد و
عتاب آلود رفتار میکرد باورت میشه دلم یه حالی
میشد.از این ها که میگن غنج میره.شبها تا صبح برای
شنیدن صدای مردونش دلم ضعف میکرد.غیرتیشدنش
وقتیمیرفتیم جایی همه نگاهش میکردند باعث شد قلب
من تندتر بتپه و عاشق تر بشم.من عاشق شده بودم
سارا!خیلی سریعتر از اونچه فکر کنم.هردو در باتالق
عشق ممنوعهای گیر افتادیم.
عشق ممنوعهای که دو تا رکن مهماش مانع ما
میشد.اولیش تاهل و فرزند داشتن و دومی فاصله
سنیمون!
چشمان بی روح وسرخش را به نگاهم دوخت:
خسرو مرد خوبیه سارا وقتی ازم خواست جدا بشیم منُمردم روحم ُمرد دوستش داشتم با بیرحمی خواست جدا
بشیم اما من نمیخواستم سارا کاش درکم کنی؟!!

سنا درک کردن آدمها به این معنی نیست که حقروبهشون بدیم.من نمیتونم بهت حق بدم.قرصترمادول از
کی مصرف کردی؟چطوری شد به اون قرصها روی
آوردی؟

#دویستوبیستهفت
#بغضهای خفته
#آزاده میرزایی
اون قرصها مال یکی از بچهها بود.یکی از
دخترها؛نمیشناختمش فقط میگفت آرومت میکنه بعدهم
استفادهاش رو شروع کردموقتیهایی که حالم بد بود
بیشتر استفاده میکردم.آرامش کذایی ازش بدست میآوردم
ندونستم اعتیاد آورن!!
حاال که دارم درد میکشم میفهمم چه غلطی کردم.
هق زد:

میدونی از چی میسوزم؟لعنتی حتی فکر نکرد باید بهخاطرم بیاد بیمارستان؟!!حتی فکر نکرد چه قدر سخت
میون اینهمه آدم فقط دلت اون رو بخواد که نیست.دلم
میخواست بهجای تو اون من رو آروم کنه!اون کنارم
باشه و اون دلداریم بده ولی نیست!!
چشمانم تَر شد و لب گزیدم.
سنا اومدن خسرو تو زندگی تو اتفاقی نبوده و همینطوراون قرصها و اعتیاد تو هم ازپیش برنامهریزی شده بود.
انگار که دچار شوک شده باشدگنگ پرسید:
منظورت چیه؟اینحرفها چیه میزنی سارا؟پلک هایم را بستم و همزمان جواب دادم:
منظورم کامال مشخصه!چشمانم را باز کردم و بیتوجه به حالش گفتم:
وارد کننده قرصهای ترمادول به بازار بهزاده!اون بودهکه طی یه نقشه پای خسرو رو به زندگیمون باز
کرده.اون قرصها هم از طریق آدمهاش به دست تو
رسونده!!
سنا آبدهانش را به سختی قورت داد و با لکنت گفت:
-یعنی آشنا..یی خ..سرو با من اتفاقی نبوده!

انگار ازبلندیی بلند پرت شدهباشد
مثل کسی که تمام ثروتش را یکجا حماقت هایش به باد
دهد شده بود.شروع به کوبیدن در سروصورتش و کشیدن
موهایش کرد.با دستش ظرف غذا را از روی زمین پرت
کردو برخورد ظرف با سرامیکهای کف بیمارستان صدای
ناهنجاری تولید کرد و تمام محتویات ظرف کفبیمارستان
ریخته شد.در حالی که به سختی دستهایش را مهار
میکردم سعی کردم قوی باشم و به خودم مسلط
باشم.انگار که زورش دوبرابر شده باشد دستهایش را با
قدرت از دستم بیرون کشید و به سروصورتش کشید و
شروع به ناله و نفرین کرد.بدنش یکهو شروع به لرزیدن
کرد.دندانهایش را سفت و سخت روی یکدیگر فشار
میداد.انگار که تشنج به سراغش آمده باشد.رسما گریهام
گرفته بود فکر نمیکردم فهمیدن واقعیت اینچنین بهماش
بریزد.از سر و صدایی که ایجاد کرده شده بود مامان به
همراه دو پرستار وارد اتاق شدند.یکی از پرستارها سریع
به سمت سنا رفت و مهارش کرد و پرستار دیگر نیز
همزمان با عتاب توپید:
خانم بفرمایید بیرون!انگار کسی پایش را با قدرت روی گلویم گذاشته بود و
قدرت نفسکشیدن را از من سلب کرده بود و هوا برای
تنفس ریههایم نبود.به سختی گفتم:

تورو خدا بزارید اینجا باشم؟پرستار دستش را روی کمرم گذاشت به تندی گفت:
خانم بفرمایید بیرون مزاحم کار ما نشید.بفرمایید.مامان در حالی که نظاره گر بود اشکهایش را با گوشه
روسریش پاک کرد و با صدایی گرفتهاش گفت:
سارا جان بیا بیرون.با لحبازی گفتم:
آخه مامان؟بیا مادر.پرستار آرامش بخشی به سنا تزریق کرد.آرام شد و
پلکهایش را با خستگی و درد روی هم گذاشت.با بغض و
درد پرسیدم:
درد میکشه؟پرستار که انگار دلش به حالم سوخته باشد با ترحم جواب
داد:
دوره سختی رو میگذرونه،توکلتون به خدا باشه ایشاالکه نتیجه میگیرید.
زیرلب زمزمه کردم:
-خدایا خودت کمکمون کن!!

#پارت دویستوبیستهشت
#بغضهایخفته
#آزادهمیرزایی
حال بدم را نمیفهمیدم.چشمانم سرخ و بینیام متورم شده
بود.حالم از بد هم بدتر بود.وقتی به خودم آمدم که مقابل
امامزاده صالح ایستاده بودم.پاهایم میلرزید و دستانم
میلرزید.خداراشکر که مامان دنبالم نیامده بود.شاید او هم
میدانست این همه مشکل در زندگی خیلی سخت وجانکاه
است و تنها بودن برای حال زار من بهتر بود.
دهانم خشک شده بود و طعم تلخی در دهانم پیچیده بود.
پاهایم سستم را تکان دادم و وارد امامزاده شدم.از میان
چادر های داخل سطل چادر سفید برداشتم و به سر کردم.
باالی پلکان امامزاده ایستادم.دستان بیرمقم را به
نردههای نقرهای رنگش گره زدم.بغض دوباره به گلویم

هجوم آورد.اشک تا پشتپلک های دوید.چشمانم خیس
شد.امام زاده خلوت بود و عدهای کمی آمده بودند.هوای
معنوی امامزاده دلم را هوایی کرده بود و چشمانم را
بارانی.در نزدیک ترین قسمت به ضریح نشستم.دستانم را
بند میلههای نقرهای رنگ ضریح کردم و از ته دل
گریستم.اشک گرم و سوزانده نه تنها ضریح بلکه دلم را
سوزاند.لب هایم را به میلهها چسباندم و حین بوسیدن
ضریح آرام گفتم:
خدایا کمکم کن!خدایا دلشکسته پیشت اومدم دلشکستهراهیم نکن!مشکل دارم گره گشایی مشکالتم باش!خدایا
درد دادی درمونم بده!
آنطرف تر قسمت کناری ضریح زنی از ته دل بلند گریه
میکرد.انگار آنقدر حجم مشکالتش زیاد بود که از صدایی
بلند گریه کردن ابایی نداشت.در میان هقهق هایش بریده
بریده میگفت:
خدایا خود..ت طفل معصوم..م،دخترم رو تو نجات بده!بهجوانی..ش رحم کن!خدایا یادگار شوهرم رو برام حفظ کن.
کمک کن روسف..ید بشم.
انگار هیچکس با مشکالت بیگانه نبود.همهی انسان های
کرهی خاکی طعم تلخ درد را میچشیدن یا شاهد درد
کشیدن عزیزانشان بودند.

زن جوانی از آن طرف به سمتش رفت و دستمالی به
دستش داد و گفت:
بفرمایید خانم؟زن دردمند در حالی که از هقهق نفسهایش باال نمیآمد
ملتسمانه نالید:
خانم تو را خدا دعام کنید میگن دعای مردم در حقهمدیگه برآورده میشه.
زن جوان کنارش نشست و همزمان با دلداریش پرسید:
ایشاال خدا به همهمون کمک کنه!!ما همه مشکل داریم یهعده اینجا هستند مشکل دارن و برای حاجت گرفتن اومدند
یه عده هم اینجان که حاجت گرفتن و گره مشکالتشون
باز شده!شمام ایشاال حاجت میگیرید؟
زن دوباره گریههایش شدت گرفت و تلخ و دردمند سفره
دلش را باز کرد:
دختر جوانم تازه دانشگاه قبول شده بود،از دار دنیا فقطاین یدونه دختر رو دارم سرطان داره چندماه فهمیدم
دکترها جوابم کردن دکترها قطع امید کردند چهل شبانه
روزه کار من اینه که دستم رو به این ضریح بند میکنم
بلکه حاجت بگیرم!
زن جوان سری با استیصال تکان داد و آرام دعاگویان
گفت:

ایشاال خود خدا جوابت رو میده!توکلت به خودشباشه.اگه بخواد یه لحظه دست رو میگیره چنان بلند
میکنه که خودت در عجب میمونی!
زن با دستمال چشمان قرمز و خیسش را پاک کرد و با
صدای ضعیف جواب داد:
نذر کردم حاجت رو برآورده کنه با پای برهنه برم کربالحرم امام حسین.
زن لبخند تلخی زد و گفت:
-ایشاال میده!

#دویستوبیستنه
#بغضهایخفته
#آزاده میرزایی
و با صدای بلند خطاب به همه بلند گفت:

خانما امروز به خاطر مشکل این خانم همهتون برایمن یُجیب المض َ
شفای دخترشون ا َ َ
کشف
طر اذَا دعاهُ و ی
ُ
سوء بخونید.همگی شروع به خواندن این آیه وتکرارش
ُ
کردند.من نیز زیرلب آرام تکرار کردم:
امن یُجیب المض َسوء
طر اذا َ دعاهُ و ی
کشف ُ
ُ
چشمانم خیسم را بستم و در دل گفتم"خدایا مرا ببخش
مشکالت بعضی از بندههایت خیلی بیشتر است؛مشکالت
من در مقابل اونا هیچه،خدایا به این زن دردمند کنارم
کمک کن!او بیشتر از من محتاج بزرگواریته!!
دست دراز کردم و تسبیحی از قفسه تسبیح های نزدیکم
برداشتم و شروع به ذکر گفتن کردم.
یا هللا...یاهللا..یاهللا****
راوی
سارا از او خواسته بود که به شرکت برسد اما مگر با این
افکار مغشوش میتوانست به کارش برسد وقتی تمام ذهن
و قلبش از سارا و حالش بدش پُر شده بود.در این اوضاع
وقتی که هیچکس حال خوبی نداشت او هم دستش به هیچ
کاری نمیرفت.امروز چندین قرارداد کاری داشت که کنسل
کرده بود.قبال به اداره اگاهی مراجعه کرده بود و شکایتش

از بهزاد نجم را ثبت کرده بود.اعتراف خسرو شایگان هم
ثبت شده بود و این به ضرر بهزاد نجم بود .پلیش خواسته
بود با سنا هم صحبت کنند اما وقتی از حال بد سنا
شنیدهبودند و فهمیده سنا از هیچ چیز خبر ندارد پشیمان
شدهبودند.
سرگرد قادری که مسئول پرونده بود امیرحافظ را به اداره
اگاهی فراخواند.مقابل سرگرد قادری روی صندلی
نشست.سرگرد قادری نگاهش روی مرد جوان نشست و
پرونده مقابلش را باز کرد و محکم گفت:
اعترافات خسرو شایگان رو شنیدیم و باید بگم کهاعترافات درست بوده!یعنی تمام اطالعات درست بوده
اما....
امیرحافظ چشمهایش را ریز کرد و پرسید:
اما چی جناب سرگرد؟سرگرد قادری دستهایش را چپلی سینهاش کرد و ادامه
داد:
بهزاد نجم فرد بسیار زرنگیه یعنی یه خالفکارزرنگ!اون آدرسی که به خسرو شایگان داده بود برای
ردگمکنی بوده حتی میتونیم بگیم عالوه بر خونهاش
هویتش رو هم عوض کرده.تقریبا میشه گفت ایشون تحت

حمایت فردی مهمی هستند که کارشون بینقص انجام
میشه.
گره میان ابروهایش ایجاد شد و گفت:
یعنی چی این حرفهاتون؟یعنی اینکه بهزاد نجم اطالعاتی ازشون نداریم اسمشونو اطالعاتشون رو تغیر دادن ولی از کشور خارج نشدند
و هیچ آدرس و اطالعاتی ازشون نداریم.باید صبر کنیم تا
بتونیم اطالعات درستی بدست آوریم وبعد اقدام کنیم.
حرص و عصبانیت در وجودش جوشید.انگاره تازه مغزش
داشت تمام اطالعات را مانند جورچینی میچید.با
عصبانیت از جایش برخاست و با عصبانیت گفت:
یعنی میخواید اجازه بدید یه آدم کثافت که اسم آدم همنمیشه روش گذاشت راستراست بچرخه و به ریش ما
بخنده.
سرگرد قاسمی این حرف به مذاجش خوش نیامد.پوزخندی
زد و گفت:
شما در مورد ما چی فکر کردید؟فکر کردید همینجوریبه حالش خودش میذاریمش!نخیر آقا اینطوری نیست.با
قانون جلوش میگیریم.ایشون باعث بدبختی جوانان زیادی
شدند و میشه اما باید با فکر جلو بریم االن هیچ
اطالعاتی نداریم.

#پارت دویستسی
#بغصهایخفته
#آزاده میرزایی

با تندی و عصبانیت توپید:
چرا نمیتونید مگه وظیفه تون این نیست!کاش بدونیدخانوادهی من چه حالی دارن!
سرگرد قاسمی شرمنده سر پایین انداخت:
ما فعال نمیتونیم اما قول بهتون میدم که خیلی سریعاطالعاتی کاملی بدست میآریم و دستگیرش میکنیم.
با کالفگی دستی در موهایش کشید.موهایش خوشحالتش
پریشان شد.نگاه تندی به سرگرد قاسمی انداخت که

سرگرد قاسمی سرش را پایین انداخت و از اتاق بیرون
زد.با عصبانیت از سالن خارج شد.کم درد برای رسیدن به
سارا نکشیده بود و حاال این مشکالت هم ریشه
پر از اضطراب
زندگیشان را سست کرده بود و سارا را ُ
کرده بود.
با نزدیک شدن به ماشیناش لگد محکمی به الستیک های
ماشین زد و زیرلب گفت:
لعنتی!سوار ماشینش شد و با سرعت حرکت کرد.دوبار در
عمرش با این سرعت رانندگی کرده بود.به سارا هم در
مورد آگاهی رفتنش نگفته بود.چه میگفت وقتی هیچ
نتیجهای نداده بود.بیشتر ناراحت میشد سارای
معصومش!
کمکمسرعتش را کم کرد و ماشین را کنار پل متوقف کرد.
از ماشین پیدا شد.دردش فقط سنا نبود جوانان زیادی
بودند که با اعتیاد به آن قرصها نابود میشدند.چه بسا
جوانانی بود در ازیاد مصرف آن قرصها سنگسرد قبر
را به خانواده هایشان میدادند.لعنت به او که هدفش
جوانان سرزمیناش بود.بغض راه گلویش را بست.مرد
بود همیشه در کودکیهایش شنیده بود؛
"مرد گریه نمیکنه"

با این تفکرات بزرگ شده بود.حتی از کارتون های
کودکیش هم شنیده بود.او هم مرد بود مثل تمام مردان
اصیل ایرانی!حتی بسا بهتر هم بود!
اما طاقتش تمام شده بود.انگار تمام راه های تنفساش را
سلب کرده بودند.نفسش به خسخس افتاد.قلبش تیری
کشید.دستش روی قلبش مشت شد.
همیشه عصبانی که میشد این تیرها به سراغش
میآمد.فریاد کشید:
خداتُنصدایش ضعیف تر شد وقتی از ته دل فریاد زد:
خدایا کمک کن این زالو که خون مردم رو می ِمکه گیربیفته!یه ردی یه نشونی ازش پیدا کنیم تا بتونیم یه نفس
راحت بکشیم.
قدری که آرام تر شد.با قدم های سست و شانههای تکیده
به سمت ماشینش رفت.باید نقاب بیخیالی به چهرهاش می
زد تا هیچکس نفهمید در دلش چه خبر است.

#دویستسیویک
#بغضهایخفته
#آزاده میرزایی
"بهزاد"
حوله رو دور تنش پیچید و از حمام بیرون آمد.به سمت
آیینه کنسول گوشه اتاق رفت.سشوار روی کنسول قرار
داشت.خواست سشوار را به برق بزند که گوشیش زنگ
خورد.کالفه پوفی کشید و جواب داد:
چیه؟سالم آقا راستش این پسره دوباره اداره آگاهی بود؟!زهرخندی روی لبش نشست و گفت:
بذار بره دستش جایی بد نیست!مرد به حرف آمد:
اما آقا این یارو زرنگه!بهزاد پوزخندی زد:

پیدا کردن من عین پیدا کردن سوزن داخل انبار کاهحشمت همانقدر سخت و زمانبر!
خسرو کثافت هم که ازم آدرسی نداره نترس من جایی
نمیمونم آب زیرم بره!
حشمت عمیق نفسش را بیرون داد و گفت:
آقا کاری ندارید؟بهزاد کوتاه جواب داد:
از اولم نداشتم!سریع تماس را قطع کرد.مقابل آیینه ایستاد و به خودش
خیره شد.با شانه آرام موهای کوتاهش را شانه کرد.کارش
که تمام شد به چشمانش در آیینه خیره شد.چشمان آبیش
که هاله ازنفرت گرفته بود.حوله را از دور تنش باز کرد و
لباس هایش را پوشید.برای بار آخر دوباره لختی
چهرهاش را برانداز کرد و از اتاق خارج شد.
آرزو جلوی تلویزیون نشسته بود و داشت مطابق برنامه
آشپزی تلویزیون عمل میکرد.ظرفی از قارچ جلویش قرار
داشت با مواد موردنیاز برای درست کردن پیتزا مشغول
خرد کردن قارچها بود.با قدم های شمرده به سمتش رفت
و کنارش نشست.درست بود که آرزو را دوست نداشت اما
با یکدیگر نشست و برخاست داشتند حتی رابطههایشان
هم سرجایش بود.رابطه بود اما ذرهای عشقبازی

نداشت.ذرهای عشق چاشنیاش نبود.تنها ارضای هوس
بود و بس!تنها غرایز مردانهاش را رفع میکرد.آرزو با
حس آرامشی که از نشستن بهزاد کنارش گرفته بود لبخند
محوی روی لبهایش نشست.بهزاد با اشاره به فلفل دلمه
های روی میز گفت:
فلفل بیشتر بذار پیتزا رو خوشمزهتر میکنه.آرزو که از نظردادن بهزاد ِکیفش کوک شده بود لبخند
واقعی زد:
حتما!بهزاد که میدانست آرزو بازهم در ذهنش خیالبافی میکند
در دل به نظر دادنش لعنت فرستاد.

#دویستسیودو
#بغضهایخفته
#آزادهمیرزایی

و سرحرف را باز کرد:
امیرحافظ معتمد امروز دوباره رفته بوده اداره آگاهی!و قهقهای سر داد:
میخواد به اصطالح من رو گیر بندازه!آرزو سر بلند کرد و خیرهاش شد و با تعجب گفت:
چی؟دوباره رفته؟نکنه واست شر بشه؟!!بهزاد پوزخند زد و پرنفرت غرید:
نه من شر نشم اون نمیشه!آرزو جواب داد:
کاش از ایران میرفتیم تو به چی اینجا دلبستی؟مادرتهم اصفهان فرستادی و خیالت ازش راحته!
همان اوایل ازدواج بعد از قطع رابطه با سارا مادرش را
به اصفهان فرستاد.آنجا خیالش از بابت مادرش راحتتر
بود تا تهران که نقشههای زیادی داشت و دلش
نمیخواست پای مادرش به کارهایش باز شود.هدفهای
که خودش میدانست چهقدر پلیدانه و کثیف است.
نچنچی کرد و گفت:
من تمام زندگیم اینجاست تازه دارم به ثروت آنچنانی وکالن میرسم پس نمیرم تو مملکت غریب خصوصا اینجا
داره کارم میگیره سود زیادی بدست میآرم.

آرزو لبخند مهربانی نثارش کرد:
آخه عزیزدلم تو یه وکیلی چرا میخوای آیندهات رو تباهکنی،تو هیچوقت نباید وارد کننده قرصهای اعتیادآور به
بازار بشی که میدونی اگه گیر بیفتی میدونم حبس و
هزار تا کوفت و زهرمار دیگه داره!
بهزاد خندید و با تمسخر گفت:
خوب نظر شما چیه خانم؟آرزو بیتوجه به تمسخر کالم بهزاد با آرامش گفت:
ببین ما یه زندگی آروم اونور واسه خودمون درستمیکنیم تو وکیلی میری سرکار من میشینم خانهداری
میکنم.غذا درست میکنم و وقتی اومدی مثل زن
وشوهرها میشینیم از روزی که گذشت میگیم.
لب های بهزاد کمی باال رفت و با تمسخر ابروی باال
انداخت :
مثل اینکه فیلم هندی زیاد میبینی حتما بعدا ً بچه دارمیشیم و اینا درسته؟

#پارت دویستسیوسه
#بغضهایخفته
#آزادهمیرزایی
آرزو سری تکان داد و با شوق گفت:
آرزوم و تمام رویاهام اینه!!بهزاد دستی به موهای مرطوبش کشید و کالفه گفت:
آرزو قبل ازداوج هم بهت گفتم که خیالبافی نکن!ازدواجما یه ازدواج مصلحتی نه یه رابطه عاشقانه!
دخترک ظرف قارچ و وسایل را از روی میز برداشت و به
آشپزخانه رفت.با حرص صدا بلند کرد:
خیالبافی نکن!من چه خیالبافی کردم.بهزاد پشتسرش وارد آشپزخانه شد عصبی غرید:
پس چی نشستی تمام وقتت رو به خیالبافی گذراندی؟!آرزو ظرف قارچ را روی کانتر گذاشت و در کابینت را به
تندی باز کرد روغن را بیرون آورد.سمتش برگشت و تند
جواب داد:

پس مثل تو بشینم به بدبخت کردن وسیاه بخت کردنجوان های مردم فکر کنم.
دهان بیچفت وبست همین بود.پشیمان از حرف گفته شده
در یخچال را باز کرد و خمیر و نان پیتزا را از یخچال
برداشت.همین که خواست در یخچال را ببندد بهزاد به
سمتش یورش آورد و در اثر فشارش یخچال بسته
شد.آرزو را محکم به یخچال چسباند.محتویات از دست
دختر رها شد.چانهی ظریف دختر را میان پنجهاش
گرفت.آرزو از درد آخی از میان لبهایش بیرون آمد.بهزاد
دندان از عصبانیت به هم سابید و عصبی داد کشید:
چه زری زدی؟حاال زندگیم به جایی رسیده تو بیشعوربراش نظر بدی؟!حالم ازت بهم میخوره احمق!
اشک در چشم های دختر جمع شد.با بغض به سختی
گفت:
آره من احمقم!اگه نبودم که عاشق تو نمیشدم که باگنداخالقیت بسازم.
فشار پنجه مرد از روی چانهاش جدا شد و اندکی فاصله
گرفت اما تیر نگاه خشمگین و عصبانیش هنوز به سمت
آرزو روانه بود.آرزو فاصلهاش را با بهزاد بیشتر کرد و
به کانتر چسبید.کف دستهایش را روی چشمهایش
گذاشت و بلند به گریه افتاد.مثل یک بچه بیپناه که مورد
عتاب مادرش قرار گرفتهباشد گریست.چرا هیچوقت این

مرد حرف زدن نداشت؟حرف حق را که میزد یا کتک
میخورد یا بهزاد با فحش و کلمات زشت به جانش
میافتاد.بهزاد پوزخندی زد و خواست از آشپزخانه خارج
شود که با صدای غمگین آرزو در جایش میخکوب شد:
هنوز بهش فکر میکنی؟هنوز هم دلت پیش اونه!چرافکر میکردم میتونی فراموشش کنی در صورتی که تمام
روحت پیش اونه!چرا دوستش داری در حالی که اون
شوهر داره.شوهری که عاشقانه دوستش داره.
#پارت دویستسیوچهار
#بغصهایخفته
#آزاده میرزایی
بهزاد از تکرار کلمه شوهرش رگهای گردنش برآمده شد
و صورتش کبود شد.دستهایش را مشت کرد و آرام
غرید:
خفهشو.آرزو لبخند پرتمسخری زد:
-شنیدن حقایق همیشه تلخه مخصوصا ً به نفعت هم نباشه.

بهزاد نتوانست این بار به خود مسلط باشد و به سمتش
یورش برد و محکم در دهان دختر کوبید.خون از لب های
دختر جاری شد اما سوزشی در لبش ایجاد شده بود در
مقابل درد قلبش هیچ نبود.
آرزو با انگشتش خون لبش را پاک کرد و تلخ ودردناک
گفت:
تمام مدت ازدواج فکر میکردم میتونم قلبت رو بدستبیارم ولی اشتباه میکردم تو یه حفاظ خیلی محکم دور
قلبت پیچیدی که جز سارا جایی هیچکس نیست.میدونی
ازش متنفرم.از اینکه تمام توجهات و تمام ذهنت
مکث کرد و محکم به سینه مرد کوبید:
قلبت را از آن خودش کرده!سپس افزود:
کاش بدونی چه دردی میکشم بهزاد!من هنوز به یاد دارماولین شب ازدواجمون!اولین شبی که تنم را در آغوشت
کشیدی و مست بودی.مدام از رنگ موهام گالیه
میکردی.چندبار تکرار کردی"موهای مشکی دوست
دارم" بدتر از اون میدونی چی بود؟وقتی بود که سارا
صدام زدی؟تو نفهمیدی ولی من اون لحظه دلم میخواست
بمیرم.مگه مرگ چطوریبود؟چشمانم رو میبستم و
ارتباطم با این دنیا قطع میشد ولی من نمردم بلکه هزاران

بار جان دادم و زجر کشیدم.بهزادی تو ذرهذره من رو
نابود کردی.من کجای زندگیت بودم من یه پله بودم درسته
که تو برای رسیدن به آرزوهات ازش استفاده کردی.تو با
ثروت پدرم ازدواج کردی نه با من؟تو همیشه تو خیالت
وحتی تو صحبت های روزمرهمون هم من رو سارا تصور
کردی.حق دارم درد بکشم یا نه؟
اشک پشت پلکهایش نشست.با ته مانده بغض که تحمل
میکرد ادامه داد:
نابودم بهزاد!درست مثل یه ماشین قدیمی که تمامدمودستگاهش رو از دست داده.
بهزاد هم درد داشت.هر دوی آنها درد میکشیدند.درد
عشق جانسوز که عالجی نداشت.او عاشق بهزاد بود و
بهزاد عاشق سارا!بهزاد پره های بینیش به سختی باز و
بسته میشد.عصبانی جواب داد:
گفته بودم تو این ازداوج دلبستن نداریم.من عاشقتنیستم و نمیشم.
آرزو تمام ظرف و ظروف روی کانتر را پخشوپال کرد و
با نفرت وعصبانیت صدایش را بلند کرد:
همش تقصیر اونه!خدا لعنتش کنه.ایشاال روز خوش توزندگیش نداشته باشه!ایشاال بمیره!

بهزاد گره در صورتش ایجاد شد.برای سارا نفرین
میکرد.در چند قدمیش ایستاد و انگشتش را به نشانه
تهدید جلوی چشمان آرزو گرفت.
بسه آرزو خیلی دارم تحمل میکنم به جونتنیفتم.میدونی پا رو خرخرهام بزاری خودت ضرر میکنی
جز یه تن کبود و آشوالش هیچی نصیبت نمیشه.

#پارت دویستسیوپنج
#بغضهایخفته
#آزادهمیرزایی
آرزو بیتوجه به عصبانیت بهزاد جلو آمد.و در یک حرکت
به آغوش مرد پناه برد.دستهایش را دور کمر مرد حلقه
کرد.خودش هم درد بود و هم درمان!
از خودش به خودش پناه میآورد.دستهایش آرام و
احاطهوار دور کمر دختر پیچیده شد.آرزو با چشمانی که
پر وخالی میشد نگاهش کرد و زمزمهوار و پردرد گفت:
-چرا دوستم نداری؟

با این جمله قلب مرد در سینهاش سخت باال و پایین
شد.چه رنجی میکشید این زن!
سرش را باالتر کشید وچشمان خیسش را به چشمان آبی
مرد دوخت و سپس با دلخوری گفت:
اون چی داره که من ندارم؟خواهش میکنم بهم بگو؟شایدتونستم خودم رو اصالح کنم.
بهزاد آه سوزناکی کشید.واقعا سارا چه داشت که هیچکس
نداشت.چرا نمیتوانست دل به هیچ دختری دهد؟هنوز هم
سارا را با تمام وجود میپرستید.همین چندشب پیش بود
که از حشمت خواسته بود بساط عیشونوشاش را با
دختری با موهای بلندو مشکی و چشمان سیاه فراهم
کند.او حتی در عیشونوش هایش هم شبیه سارا را
میخواست.
آرزو لبخند پردرد روی لبهایش خانه کرد و نامش را
صدا زد:
بهزاد؟مرد چشمان آبی را به نگاه لرزان دختر گره زد.
چیه؟دستی در موهای بلوندو کوتاهش کشید و زمزمهوار گفت:
اگه میخوای تا موهام رو مشکی کنم؟حتی لنز مشکی همبذارم؟

بهزاد دقیق نگاهش را به موهای بلوند رنگ دختر که
ساخته دست آرایشگر بود و قهوههای چشمانش که با
صداقت این جمالت را به زبان آورده بود شد.بهزاد بی
رحم بود و بیرحمی در وجودش عجین شده بود:
هیچ زنی سارا نمیشه؟شکست.زلزله رخ داد و با تمام قدرت احساساتش زیر
آوار ماند.دستهایش را از دور کمر مرد جدا کرد.امشب
این پتانسیل را داشت بمیرد اما چرا نمیمرد؛چرا روحش
مرده بود و جسما هنوز نفس میکشید.مرد بازدم عمیقش
را بیرون داد:
لطفا اینهمه به پر وپام نپیچ!دلم نمیخواد حرفی بزنمناراحتت کنم.من دیگه بهزاد گذشته نیستم.االن تو کثافت و
ُگوه غرقم پس بیخالم شو.
عاشق که شوی دیگر خودت نیستی،میشوی عروسکی
در دستان معشوق...
هر چقدر هم در خلوتت تمرین غرور و سردی کنی،نوبت
به دیدنش میرسد دست و پای احساست شل میشود و
همهی رشتههایت پنبه...
عاشق که شدی کاش رحمی در دل معشوق بیفتد....
وگرنه در مقابلش میشوی ضعیف ترین آدم جهان...

بارها به او زخم زد ولی در دلش بازهم التماس بودنش را
کرد.

#پارت دویستسیوشش
#بغضهایخفته
#آزادهمیرزایی

سههفته سخت گذشته بود.سههفتهای که سمزدایی بدن سنا
برای پاکسازی اعتیاد طول کشیدهبود.وقتی تمام
اصلمطلب را برای پدر ومادرم با راهنمایی امیرحافظ گفته
بودم تمام مدت شرمسار بودم چرا که یکطرف قضیه من
بودم.اوضاع به قدری وخیم بود که قابل توصیف نبود.بابا
با فهمیدن موضوع به هم ریخته بود و مامان هم خیلی
ناراحت شده بود.اوضاع بدی بود اهالی خانه همه بههم
ریخته بودند.مارال زنگ زده بود و حالم را پرسیده

بود.من یک دل سیر با او حرف زده بودم.از سنا گفته
بودم و از تمام مشکالتی که گریبان زندگیمان را گرفته
بود.وقتی از شرایط سنا برایش گفته بودم اظهار تاسف
کرده بود.و پنجشنبه قرار بود سرخاک مادرش برود و از
من هم خواست همراهش بروم و من ناچارا ً پذیرفتم .سنا
مرخص شده بود و امیرحافظ به بیمارستان رفته بود تا
کار های ترخیص را انجام دهد.اجازه نداده بود بابا در
بیمارستان بماند و خودش همهی کار ها را انجام داده
بود.سنا هم در اتاقش بود.رنگ به رویش بازگشته بود و
از لحاظ جسمی حالش بهتر از قبل بود ولی از نظر روحی
افسرده و منزوی شده بود و دختر شاد و از شنگول
گذشته خبری نبود چرا که او ضربه هولناک و سختی
خورده بود.
مشغول دمکردن چای شدم.بابا همیشه عادت داشت چایی
را وقت و بیوقت بنوشد خصوصا ً زمانی که خسته بود
همین باعث شده بود بساط چای در خانه ما همیشه برپا
باشد.استکان های چای خوشرنگ و همراه بیسکویت
داخل سینی چیدم.
سینی به دست وارد پذیرایی شدم.بابا و مامان خسته به
مبل لم داده بودند.انگار این مدت بیشاز حد مجاز تحمل
کرده بودند.تمام وجودشان خستگی را فریاد میزد.

مامان با دیدنم لبخند خستهای زد و گفت:
بیا بشین عزیزم خسته شدی؟کنارش نشستم و سینی را روی میز گذاشتم.استکان چای
بابا را به دستش دادم و بعد هم مامان با لبخند خستهای
تشکر کرد.
بابا همانطور که جرعهای از چایش را مینوشید همزمان
گفت:
باباجان از امیرحافظ تشکر کن نمیدونی امروز چقدرشرمنده شدم.
مامان سپس افزود:
یه پارچه آقاست.اصیل و درست عین پدرومادرش.ساراجان این مدت از زندگیت خیلی غافل شدی
باید هوای زندگی و شوهرت رو داشته باشی.
لب گزیدم و گفتم:
حتما مامان.مامان با یادآوری حرفی که به خاطر آورده بود پرسید:
حاج رضا و پوران که از اتفاقات ما خبر ندارن؟امیرحافظکه چیزی بهشون نگفته؟
با خیال آسوده جواب دادم:

نه مامان.خود امیرحافظ گفت در جریان نزاریمشونبهتره.چه کاری بریم بگیم؟!

#پارت دویستسیوهفت
#بغضهایخفته
#آزاده میرزایی
مامان خواست حرفی بزند که صدای زنگ خانه همزمان
بلند شد .با شتاب از جایم بلند شدم و با
گفتن"امیرحافظه"با لب های خندان و گونه های رنگ
گرفته به سمت در رفتم.خجالت زده از اینکه همهی نگاه
روی من زوم شده است در را باز کردم.با دیدن امیرحافظ
قلبم کوبش نابههنگامی شروع کرد.در هر شرایطی که
بودم قلبم با دیدنش بیشتر و تندتر میتپید و خون به
صورتم میدوید.
لبخند ملیحی به رویم پاشید و گفت:

اجازه میدی بیام داخل؟سالم آره بیا تو؟خجالت زده از جلوی در کنار رفتم تا داخل بیاد.
جلوتر از او وارد خانه شدم.بابا و مامان با احترام از
جایشان بلند شدند و با امیرحافظ احوالپرسی کردند.مامان
با لبخند شیرینی که مخاطبش من بودم:
سارا جان مادر شوهرت خستهست یه چای خوشرنگبرای شوهرت بیار؟
امیرحافظ با طمانینه جواب داد:
ممنون مادرجان.عادت داشت به مامان مادرجان و به بابا پدرجان
میگفت.در هر شرایطی آداب ادب را رعایت میکرد و
همین باعث میشد بابا و مامان بیشتر از قبل شیفتهاش
شوند.
دو چای خوشرنگ که دارچین هم ادغامش کرده بودم .را
از قوری داخل فنجان جهاز و قدیمی مامان ریختم و خرما
داخل بشقاب گلسرخ داخل سینی چیدم.نهایت سلیقه را به
کار برده بودم.مامان همیشه میگفت زن خانه باید
حواسش باشد که فنجان خوب و باسیلقه مهمان را ترغیب
به چای خوردن میکند چه برسه به مردخانه و خصوصا ً
قلبت

همین که خواستم سینی را بلند کردم بوی عطر امیرحافظ
مشامم را پر کرد.پشت سرم ایستاده بود .آرام به طرفش
چرخیدم.با دلتنگی تمام اجزای صورتم را رصد کرد.سینی
هنوز داخل دستانم چفت شده بود.آرام گفتم:
خیلی خسته شدی داشتم چای میآوردم.پچ زد:
گور بابای خستگی دلم برات تنگ شده بود.
خفه لب زدم:
منم دلم برات تنگ شده بود.لبخند شیرینی پشت لبهایش خانه کرد ولی اجازه
پیشروی به لبخندش را نداد و گفت:
زود بیا میخواهم باهاتون حرف بزنم.لب هایم تکان خورد:
چشمبیبال عزیز دلم.امیرحافظ پاهایش را روی پا انداخت و فنجان چایش را
نزدیک بینیاش برد و عمیق نفس کشید.انگار میخواست
عطرش را در ریههایش ماندگار کند.

من هم عطر چای را با ولع بو کشیدم.عطر خوش دارچین
در مشامم پیچید.بابا رو به امیرحافظ گفت:
پسرم من واقعا شرمندهام تمام زحمت های ما افتاد رودوشت.
امیرحافظ جرعهای از چایش را نوشید و جواب داد:
چه زحمتی پدرجان وظیفهست.مامان دعای خیری کرد و گفت:
-خدا آخر و عاقبت رو خیر کنه پسرم.

#پارت دویستسیوهشت
#بغضهایخفته
#آزاده میرزایی
امیرحافظ با لبخندی که هزاران برابر چهرهاش را زیباتر
کرده بود گفت:

ممنون مادرجان همین دعا خیرتون بدرقه راهم باشهکافیه .فقط میخواستم یه موضوع مهم رو بهتون بگم.
نگاه هرسه ما به سمت او رفت.انگار برای گفتن تردید
داشت.پنجه با موهایش کشید و ِمن ِمنکنان به حرف آمد:
راستش من چندروز پیش به اداره اگاهی رفتم بابتشکایت از بهزاد نجم.البته پیشتر هم رفته بودم ولی
دیروز به درخواست جناب سرگرد رفتم.
قلبم با سرعت از قفسهسینهام رها شد.نفسم به سختی باال
آمد.تماما ً گوش شده بودم که ببینم چه میخواست بگوید؟
بابا سوال ذهنم من را پرسید:
تونستن دستگیرش کنن؟امیرحافظ پوزخندی زد و گفت:
نه متاسفانه.مکارتر از ایناست که گیر بیفته.قلبم در دهانم میکوبید.به سختی آب دهانم را قورت
دادم.خون در رگهایم پمپاز نمیشد.بهزاد چرا هنوز هم
ردپایش از زندگیم پاک نمیشد.وجود منحوسش تمام
زندگیم را نحس کرده بود.
بابا آهی کشید و پر افسوس گفت:

چرا مدرکی ازش پیدا نکردن؟اینا نقل دختر من نیست اینآدم داره جوان هم نابود میکنه.با قرصهای پرعوارضی
که به بازار وارد میکنه.
مامان با ناراحتی گفت:
این آدم تن و بدن مردم رو میلرزونه.کاش قانونسریعتر دستگیرش میکرد.
امیرحافظ نگاهش را به نگاهم دوخت و جواب داد:
نمیشه متاسفانه هیچاطالعات و ردی از خودش به جانذاشته به این خاطر قانون هیچ ردی ازش نداره.
بابا به سختی گفت:
اون مرد چیه تونست اطالعاتی رو در اختیارشون بزاره."مرد" منظور بابا به خسرو بود.میدانستم چه قدر صحبت
درباره خسرو برایش سخت است.
امیرحافظ به سختی نگاهش را از من گرفت و گفت:
اطالعات ایشون واقعی بوده و دروغی نگفته.ولی انگاربه اونم اعتماد نداشتند که اطالعاتشون رو در اختیارش
نذاشتند.
بابا خیلی جدی گفت:

پس باید قانون تمام اطالعاتش کامل در اختیار داشتهباشه.اون اطالعات ناقص بوده و نمیشه باهاش کاری
کرد.
امیرحافظ سری در تایید تکان داد:
بله متاسفانه.مامان پرغصه گفت:
خدا ازش نگذره که تمام روح و روانمون رو به همریخته.این آدمها عقده و کمبود دارند که اینجوری خون
مردم رو تو شیشه میکنن.
سپس ادامه داد:
گرگزاده گرگ شود گرچه با آدمی بزرگ شود.

#پارت دویستسیونه
#بغضهایخفته
#آزادهمیرزایی

با اصرار مامان برای بردن سینی که شامل بشقاب سیب
قاچشده ویژه و لیوان آبمیوه که برای سنا بود دم در
اتاقش ایستادم و چند ضربه آرام به در نواختم.وقتی
جوابی نشنیدم وارد اتاق شدم.کز کرده گوشهی تخت
نشسته بود.با اینکه رنگ و رویش بهتر شده بود اما
بیروحی در چهرهاش بیداد میکرد.به سمتش رفتم و
همانطور که سینی را روی میز میگذاشتم صدایش زدم:
سنا؟با همان نگاه بیفروغ خیرهام شد.با اشاره به لیوان
آبمیوه و بشقاب سیب قاچ شده روی میز کردم و گفتم:
مامان فرستاده بخوری ویژه واسه تهتعاریش!پوزخند تلخی زد:
نمیخورم.کنارش نشستم و با مهربانی گفتم:
چرا نمیخوری عزیزدلم؟تا کی میخوای به این وضعیتادامه بدی؟
در آغوشم خزید و سرش را به شانهام تکیه داد:
هنوز باورم نمیشه احساس میکنم همهی این اتفاقاتخوابه من دارم یه خواب میبینم.

در آغوش کشیدنم بهانهای بود که از ته دل به گریه
بیفتد.چشمانش خیس شد و با صدای گرفته گفت:
چرا هیچوقت اون چیزی که میخوایم نمیشه؟من دارم هرلحظه فکر میکنم مگه خسرو میتونه همچین ظلمی در
حقم انجام بده؟آشناییمون نقشه بوده و منم جزء از
نقشهاش مگه میشه!
دستهایش را جلوی صورتش گرفت و دوباره گریست.
دستهایش را از روی صورتش برداشت وسرش را بلند
کرد و با تضرع و التماس در چشمانم خیره شد و با بغض
گفت:
من باید ببینمش.باید بدونم تمام عاشقانههاش دروغبوده.میخوام برای بار آخر باهاش حرف بزنم.اون
حرفهاش رو زده منم باید باهاش حرف بزنم.این حق منه
سارا،این حق رو ازم دریغ نکن!
 ِمن ِمنکنان گفتم:نمیشه االن بابا و مامان و امیرحافظ داخل سالننشستهاند.االن بابا و مامان بیشتر از هر وقتی مراقب تو
هستند،پس دقیق زیر نگاه ذرهبینیشون هستی؟
دستم را گرفت و نالید:
بهشون بگو میریم حالوهوامون عوض شه؟اونا تو روقبول دارن.

اما جمله بعدیاش تمام نفسم را برد.
عاشق رفتارشونم.اونا حتی من رو اندازه دانه ارزن قبولندارن انگار اسیری گرفتن،جوری به من نگاه میکنن که
خجالت میکشم.
آرام پچ زدم:
داری اشتباه می کنی؟مامان و بابا خیلی دوستت دارن.صدایم لرزید:
تمام زندگی یه پدرومادر اوالد هاشن.تو...داری...همهچیرو با هم..قاطی میکنی؟سنا اونا همون شرایط سخت تو
رو گذروندن تو رو خدا اشتباه فکر نکن.
ابروهایش در هم فرو رفت و تلخ گفت:
باشه تو راست میگی ولی من امروز باید خسرو روببینم.خواهش میکنم سارا.
اخم ریزی کردم.
سنا باید این قائله خیلی زود تموم شه!همون طور کهبرای خسرو تموم شده.قول بده.
خم شد و گونهام را سریع با همان صورت خیسش بوسید.
قول میدم آبجی.پوف کالفهای کشیدم.
-از دستت تو.

#پارت دویستچهل
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
حاضر و آماده همراه سنا از اتاق بیرون آمدیم.دیدن
منظره مقابلم بیاختیار لبخند بر لبانم نشاند .امیرحافظ
میان بابا و مامان نشسته بود و با آنها صحبت میکرد.
مامان و بابا با لبخند به صحبت هایش گوش
میکردند.امیرحافظ بدجور جایپایش را دل پدر و مادرم
محکم کرده بود که اینچنین پدر ومادرم با عشق و عالقه
نگاهش میکردند.تازه توجه هر سه به سمت ما جلب
شد.نگاه مامان روی صورت سنا نشست و گفت:
جایی میرید؟سنا دستپاچه شد و با تردید جواب داد:

سارا خواست بریم با هم یه دوری بزنیم که حالوهوامون عوض شه.
لبخند بیجان گوشهی لب بابا نشست.
برید باباجون بهتون خوش بگذره.هیچی مثل بیرونرفتن خواهرانه آدم را به وجد نمیآره.
مامان در ادامه حرف بابا افزود:
آره مادر بابات راست میگه.تو این چندهفته که زندگینداشتیم االن برید یه حال وهوای عوض کنید.ما پیریم
عادت کردیم به خونه و کاشونه شما جوانها که باید لذت
ببرید.
امیرحافظ دست دور شانه مامان انداخت و دستش را باال
برد و بوسهی پرمحبت به پشت دستش نشاند و با شوخی
و شیطنت گفت:
مادرجان شما کجاتون پیره همین حال هم از هرچی دخترجوونه زیباترید.
این جمله شیطنتآمیزش مخاطبش من و سنا بودیم و با
خباثت تمام منظورش ما بودیم.مامان خنده ریزی کرد و
بشاش جواب داد:
آره مادر زمان ما دخترها کدبانو بودن االن دختره بلدنیست یه نیمرو هم درست کنه.

این بار بابا هم آرام خندید.داماد و مادرزن دست به دست
هم داده بودن تا سربهسرم بگذارند.
این بار امیرحافظ با خباثبت تمام گفت:
آخ مادرجون گفتی دست رو دلم نذار که خو ِنه.کاش منزمان شما زن میگرفتم یدونه از این کدبانو و همهچی
تمومهاش گیرم میاومد.این بار سنا هم خندید.
چشمغرهای به امیرحافظ رفتم.
پس شما زن میخواید؟زنت ایراد داره و پختوپز بلدنیست؟!!
امیرحافظ نگاه خاصی به من انداخت .و رو به همه گفت:
وهلل من از زنم راضیم.همهچی تمومه.مامان ریز خندید.
پس کی بود میگفت زن از دوره شما میخوام؟کدبانو وهمهچی تموم؟
امیرحافظ لبش را تصنعی گاز رفت و مظلوم گفت:
من؟کی گفتم؟من نگفتم مادرجون؟!لبم را گاز رفتم تا زیرخنده نزنم .او هم خنده تا پشت
لبهایش آمد و به سختی لبخندش را فرو خورد.
گره میان ابروهایم ایجاد شد و گفتم:
-بخند.خندهام داره.

وا ِه من کی خندیدم.با طلبکاری گفتم:
همین االن!با مالیمتی دلنشین و خاص گفت:
قربون خانم خوشگلم دیگه نمیخندم خوبه.فقط ببخشیددیگه.
دستم را سمتش دراز کردم و با بدجنسی گفتم:
-سویچات رو بده بعدا ً درمورد بخشیدنت فکر میکنم.

#دویستچهلویک
#بغضهایخفته
#آزاده میرزایی
سارا با حالی خوب که از شیطنت های امیرحافظ در
وجودش جاری شده بود پشتفرمان نشست.سنا در خودش
بود و چیزی نمیگفت.این سکوتش بیشتر سارا را
ترساند.سنا شاد و شیطون بود و این روی ساکتش را

نمیپسندید.عادت نداشت ناراحتیاش را تحمل کند.بچه که
بودند هر چه قدر سارا آرام بود به همان اندازه سنا شاد
وشیطون بود.
استارت زد و به راه افتاد.نیم نگاهی به نیمرخ سنا که
غرق در فکر بود انداخت.
صدایش زد:
سنا؟آن قدر غرق در فکروخیال بود که صدای سارا نشنید.این
باز بلندتر صدایش زد:
سنا؟دخترک با صدایش که اندکی بلندتر شده بود از فکرو خیال
بیرون آمد و بیحواس گفت:
جانم؟سارا لبخندش که از لفظ جانم سارا تا پشت لبهایش آمده
بود به زحمت فرو خورد و گفت:
کجا برم؟سنا نگاهی به خیابان کرد و آدرس شرکت خسرو را به
زبان راند.نگاهی به چهرهی بی روح سنا کرد و گفت:
سنا خوبی؟اگه رفتن به اونجا حالت رو بد میکنه....تمسخرامیز میان کالمش پرید.

خوبم.عالیه راضی شدی؟سارا با ناراحتی گفت:
تو روخدا سنا آروم نباش این آروم بودنت من رومیترسونه.مثل گذشته باش.عصبانی و ناراحت بشکن
فریاد بکش اما تو خودت نریز.
سارا چه میفهمید نابود شده بود.کاخ آرزویش بیرحمانه
با گفتن حقیقت به تاراج رفته بود.چه کسی حالش را
میفهمید؟
سنا پوزخند تلخی زد.
با فریاد و داد کشیدن چیزی درست میشه.اگر میشد کهمن حنجرهام رو پاره میکردم.
بغض کرد و دستش را به گلویش کشید و گفت:
یه چیزی راه گلوم رو بسته نمیذاره نفس بکشم.سارا با شنیدن صدای بغضدار خواهرش دلش ریش شد و
با اندوه گفت:
بمیرم برات.چی بالیی سرت اومده؟سنا چشمهایش به آنی خیس شد و پرغصه جواب داد:
قلبم داره میترکه.روحم داره جویده شده از وقتی فهمیدمطعمه یه آدم شدم که از مرد بودن فقط نر بودنش رو به
ارث برده.

سارا پردرد نگاهش کرد.خسرو هم درست عین سنا شاید
بدتر حالش گرفته بود.خسرو در زندگی کم سختی نکشیده
بود ولی بزرگترین اشتباهش همین بود که پاهایش را با
نیرنگ به زندگی سنا باز کرده بود.

#پارت دویستچهلودو
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
سنا دست روی قلبش گذاشت و نالید:
اینجام داره میسوزه.وقتی فکر میکنم به اینکه خسرواینطوری ُخوردم کرد قلبم میسوزه.انگار از درون قلبم
زیر فشار زیاد داره له میشه.
سارا برگی دستمال از پاکت بیرون کشید و به دستش داد
و گفت:
اشکهات رو پاک کن؟سنا دستمال را گرفت و اشکهایش را پاک کرد .از آیینه
نگاهی به چهرهاش کرد.دماغش قرمز و صورتش سرخ

شده بود .سارا نیم نگاهی به صورت سرخ سنا کرد و
گفت:
ببینم سنا قرار نبود اینهمه گریه کنی؟دیگه بسه بایدریشه این رابطه رو از یه جایی ببری.
سنا غمگین گفت:
فکر کردم حاال که عاشق همدیگه شدیم.بابا و مامانراضی میکنم.میدونستم راه سختی رو در پیش داریم.دیدم
تو اوایل دوستیت با بهزاد بابا راضی نبود اما با خودم
گفتم سارا همیشه آرام و مطیع بوده من نه راضیشون
میکنم.دلم میخواست باهم ازدواج کنیم براش غذا
بپزم.بشینم منتظر تا بیاد.تلویزیون ببینیم.بریم پارک،سینما
هر روز گل برام میخرید،من هم عاشقتر از روز قبل
میشدم.نمیدونستم اینا همش تو فیلمهاست.
آب بینیاش را بیصدا باال کشید و گفت:
خسرو یه مرد همهچی تموم بود.ثروتمند و جنتلمن.گفتمباهاش به تمام آرزوهام میرسم.من هنوز از اینکه عاشق
شدم پشیمون نیستم چون من عشق واقعی رو با اون
تجربه کردم از این ناراحتم چرا دروغ هاش رو به پای
عشقش گذاشتم و باورش کردم.
سارا پوزخند تلخی زد:

خاصیت عشق همینه.باور حرفهای کسی که دوستشداری و به خاطرش غرورت رو زیر پات له کنی.سنا من
روزی هزار بار خدا رو بابت اینکه امیرحافظ قسمتم قرار
داد شکر میکنم.امیرحافظ همون حکمت پنهانی بود که
یک روزی گلهاش میکردم و حاال شکرش.
با یادآوری روز عروسیش لبخند سرد گوشه لبش نشست.
من فکر کردم از این به بعد یه زندانیام و زندگی یهزندان و امیرحافظ مامور عذاب و زندانبانم .باورت میشه
شب ازدواج حتی بهخاطر من روی تخت نخوابید.بالشت
برداشت و روی زمین با فاصله دراز کشید.حتی گفت صبر
کن حاجی و پودان خانم بخوابن میره تو اتاق کارش.من
خیلی به امیرحافظ ظلم کردم و هنوز چیزی به اسم وجدان
تمام روحم رو میجوه.
سنا چشمانش گرد شد و با تعجب گفت:
واقعا؟پس چرا هیچی نگفتی؟با درد جواب داد:
چی میگفتم؟میگفتم دردی دوا میشد؟!مامان همیشه میگفت زندگی مشترک فقط بین دونفره
وقتی به نفر سوم گفته بشه پایه های زندگیت رو شل
کردی.ناخوداگاه به نفر سوم اجازه مداخله میدی.

#پارت دویستچهلوسه
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
سنا نگاهش کرد و گفت:
ما خانوادهات بودیم سارا.من خواهرت بودم.هیچ کدوم بدتو رو نمیخواستیم.
دلمون میخواست بفهمیم بینتون چی گذشته تا یه
راهنمایی چیزی انجام میدادیم.هر کسی تو دنیا باید کسی
رو داشته باشه که بهش حرفهاش رو بزنه؛آزادانه،بدون
رو دربایستی،بدون خجالت وگرنه آدم از تنهایی دق
میکنه.تو چطور هیچی به ما نگفتی؟
سارا پوزخند تلخی زد و گفت:
بیخیال گذشتهها گذشته.جز افسوس کاری از دست آدمبرنمیاد.اما برای تو سنا این روزهای سخت هم

میگذره،تحمل این روزهای سخت بهاییاست برای رسیدن
ما به خوشبختی.
سنا اشکی که از چشمهایش چکید را با پشتدست پاک
کرد و گفت:
هیچکس نمیفهمه من چه دردی میکشم.من ناخواستهوارد بازی شدم که دلم بازیچه شد.درست مثل عروسک
خیمه شببازی با هم رفتار شد.حتی ارزشی براش نداشتم
که از واقعیتها آگاه بشم.چه کسی مثل من تلخی
خداحافظی را میفهمه وقتی تمام زندگیم پر از خاطرات با
اون بودنه.
سارا راهنما زد و همانطور که فرمان را میچرخاند جواب
داد:
تو خیلی زود فهمیدی آدمها برای رسیدن بهخواستههایشان چه دروغها،چه محبتها،چه تظاهرها که
نمیکنند.
سارا در ادامه افزود:
لیوان که لیوانه سرد و گرم بشه میشکنه دل آدم کهدیگه جای خودش داره.
سنا چشمهایش دوباره بارید و با بغض گفت:
-از قدیم میگفتند چشم عاشق کوره!

راست میگفتن ما هر دو کور بودیم.من دروغ هاش
نمیدیدم و اون خوبیهایم رو...

#پارتدویستچهلوچهار
#بغضهایخفته
#آزاده میرزایی
سارا ماشین را مقابل ساختمان سهطبقهی سنگکاری شده
مدرن پارک کرد.با نگاهی دقیق به خیابان گفت:
اینجاست؟سنا شالش را مرتب کرد و گفت:
آره همینجاست.و با نگاهی دلتنگ تمام خیابان را رصد کرد.انگار
میخواست تمام تقاطعهایش را به ذهنش برای همیشه

بسپارد.خم شد و خواست از ماشین پیدا شود که با صدای
سارا در جایش میخکوب شد:
تنها میری؟مطمئنی میخوای برای همیشه این رابطه روتموم کنی؟
سنا چانهاش لرزید:
آره.با اینکه تردید در کالمش بود که حتی سارا هم متوجه
شده بود ولی با تمام وجود دیگر به ادامه این رابطه
عاشقانه با خسرو امیدوار نبود.تمام مدتی که فکر میکرده
است از عشق خسرو سیرآب میشده دروغ بوده که
چاشنی هوسهایش به خوردش میداد.با پاهای بیرمق و
چشمهایی لباب از اشک از ماشین پیاده شد.با دیدن تابلو
بزرگ روی سردر ساختمان چشمهی اشکش دوباره
جوشید.دست جلوی دهانش گرفت و آرام وبیصدا هق زد.
"شرکت تبلیغاتی پویا"
شرکتی معتبر که صاحبش خسرو شایگان بود.اسم شرکت
به اسم پویا پسرش بود.حاال که فکر میکرد هیچوقت
جایی در قلب این مرد نداشت.او تمام زندگی و نفسهایش
در پویا خالصه میشد.شاید زنش هم دوست داشت بیهوده
نبود که این همه عمر را با او گذرانده بود.گفته بود زنش
را دوست ندارد جزیی از دروغهایش برای اغفال او بود.

نگاهش را به در بسته اتاقش دوخت.با صدای آقا قاسمی
آبدارچی شرکت لب به دندان گرفت و خجالت زده از چهره
و شمایل آشفتهاش سرش را زیر انداخت.آقا قاسم استکان
قهوه را روی میز گذاشت و گفت:
چندهفته است که حالش بده!شما که نیومدید گفتم حتمااتفاقی افتاده؟! مبنی بر فضولی نذارید خانم ولی
نگرانشون بودم.
سنا لبهایش را تکان داد:
میدونم نگرانشون بودید.آقای قاسمی بیرودروایسی پرسید:
شما خبر ندارید چیشده؟چه میگفت.میدانست درد خسرو چیست؟ولی چه میکرد
که خسرو خراب کرده بود هم دنیایش را و هم عشقش را.
خفه جواب داد:
نه.آقای قاسمی شانهای باال انداخت و گفت:
ببخشید دخترم گفتم شاید حالش به شما ربط داشتهباشد؛آخه شما هم امروز میزون نیستید.معلومه شما هم
حالش خوبی ندارید.

چانهاش لرزید،صدای خسرو از اتاقش بلند شد.داشت بر
سر کسی فریاد میکشید.بیاختیار از صدای فریادش قلبش
محکمتر به سینهاش کوبید.نگاه آقای قاسمی به در دوخته
شد.با افسوس گفت:
این روزا حال خوشی نداره.باورتون میشه دیروز سر آقاپویا داد زد.آقا پویا بندهخدا کپ کرد از بس که آقا همیشه
رفتارشون با آقا پویا خوب بوده.

#پارت دویستوچهلوپنج
#بغضهایخفته
#آزاده میرزایی
دستی به چشمان خیسش کشید و با ِمن ِمن گفت:
بذاری...د من قهوه رو برا..ش میبرم.آقای قاسمی لبخندی زد.

آره اینجوری بهتره.پوزخندی در دل زد.او که نمیدانست بینآنها چه گذشته
است.به پاهایش قدرت داد و چندقدم به سمت در
برداشت.و با تقهای به در وارد اتاق شد.
پشت به در و خیره به ویو مقابلش بود و سیگار
میکشید.بوی سیگار با عطرش استکان قهوه را بیصدا
روی میز گذاشت.همانطور که دود سیگار را از دهان
بیرون میزد و بدون اینکه برگردد عصبی گفت:
آقای قاسمی مگه نگفتم نیاید اتاق.من چندباری باید یهجمله رو بگم.
سنا سکوت کرد و آرام چانهاش لرزید.با سکوت باعث شد
به طرفش برگردد ولی با دیدن سنا جاخورد.زمزمهوار و
با دلتنگی صدایش زد:
سنا؟سنا زیر نگاه تبدار و سوزاننده خسرو احساس کرد به
سان سرب ذوب میشود.نگاهش دلتنگ و سوزاننده بود.
زیر این نگاه دلتنگ سالخی میشد.
چانهاش دوباره لرزید و قطرهی اشک از چشمانش روی
شالش دفن شد.
جلو آمد و نزدیکش شد.تهمانده سیگار را روی پیشدستی
خاموش کرد و گذاشت.نفس های بلندی کشید و توپید:

اینجا چیکار میکنی؟سنا با این حرفش از کوره در رفت و عصبی فریاد زد:
میفهمی باهام چیکار کردی؟اونوقت میگی اینجا چیکارمیکنم؟
خسرو پرحرص با کفشش روی زمین ضرب گرفت و
گفت:
اومدی اینجا چیکار؟میخوای بدونی اون حرفها راسته؟سنا منتظر نگاهش کرد.به تندی جواب داد:
آره راسته من با نقشه وارد زندگیت شدم.بهت دروغگفتم؛تمام مدت داشتم نقش بازی میکردم.دروغ هایی دیگه
هم گفتم مثل اینکه زنم رو دوست ندارم من جونم رو برای
زنم میدم.به نظرت چرا این همه مدت باهاش ادامه دادم
جز عالقه چه دلیلی داشتم.
دروغ گفته بود.میخواست با این حرفها سنا را ناامید
کند.خدا میدانست دلش برای این دختر چقدر تنگ شده
بود.
سنا دست روی گوشهایش گذاشت و گفت:
داری دروغ میگی.محال ممکنه حرفهات حقیقت داشتهباشه.من اومدم سواالم رو جواب بدی نه دروغ هایت را
به خورد ذهنم بدی.

خسرو بینفس نگاهش کرد و آرام ادامه داد:
من زنم دوست دارم سنا.تو فقط یه بازیچه بودی و شایدیه هوس که پشیمونم از اینکه رابطهمون به تخت و اتاق
خوابم...
دستش را با قدرت به گونهاش کوبید.آنقدر محکم سیلی
زده بود که دستش درد گرفته بود.اما جمله خسرو ناتمام
ماند و دستش را روی گونهاش گذاشت.

#پارت دویستوچهلشش
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
دستش را از روی گونهاش برداشت.محکم زده بود به آن
دستهای ظریف نمیآمد اینچنین محکم بزند.به آن
دستها جز نوازش و عطوفت سیلی هیچچیز نمیآمد.طعم
نوازشها و عطوفتهایش را چشیده بود.

تبسم محو روی لبهای خسرو نشست.الیقش بود کم خون
به جگرش نکرده بود.اگر سنا او را هم میبخشید خودش
که نمیتوانست ببخشد.کف زد و گفت:
آفرین میدونم الیقش بودم.سنا شرمزده شد.دستش زرق زرق میکرد.دستش سنگین
بود یا این بار محکم زده بود.در دلش نالید "حق این مرد
بیشتر از ایناست".چشمانش پر شد و زیر گریه زد.
چرا بهم دروغ گفتی؟چرا من رو وارد بازی کردی کهبازندهای جز خودم و خانوادهام نداشت؟من سههفته پیش
به عنوان یه دختر معتاد بستری بودم،اوضاعم به حدی بد
بود که خانوادهام خجالت میکشیدند به خانواده امیرحافظ
دامادمون بگن.باعث وبانی همهی مشکالتم تو بودی.
خسرو با شنیدن حرفهای دردناک سنا انگار قلبش را از
سینه در آورند.کم که نبود آبروی یه دختر با لفظ اعتیاد و
کلمه منفور معتاد به تاراج رفته بود.
صدای بغضدار دخترک بار دیگر آتش به جانش ریخت.
یه روزی فکر میکردم با تو به تمام آرزو های نرسیدهاممیرسم اما امروز معنای آرزوهامم از یاد بردم.
سنا بیتوجه به حال خسرو افزود:
میدونی مظلوم ترین آدم کسی که عاشق یکی شده ومیدونه هیچ آینده قشنگی در انتظارش نیست ولی باز از

بودن باهاش خوشحاله.من با تو این حس رو تجربه
کردم.دوست داشتم میدونستم این عالقه اشتباهه ولی
عقلم رو خفه کردم و گوش به دلم دادم.
خسرو نتوانست تحمل کند و تن دخترک را در آغوش
کشید.با لبهایش بوسه گرم روی سرش نشاند.سنا با
مشت به سینه مرد کوفت.
ولم کن.سعی کرد از آغوش مرد بیرون بیاد ولی تقال هایش فایده
نداشت.خسرو حلقه دستانش را تنگتر کرد و با دیدن
تقالی دوباره سنا خنده تو گلویی کرد.
تا من نخوام جایی نمیری.سنا حرصی غرید:
تو خیلی خودخواهی.خسرو خندید:
-میدونم.سنا با حرفهای تلخ خسرو دوباره بغض بر گلویش ریشه
زد و با بغض گفت:
تو گفتی کاش بیشتر ازم سوءاستفاده میکردی تا بتونیجسمم عین روحم نابود کنی.

#پارتدویستچهلوهفت
#بغضهای خفته
#آزاده میرزایی
خسرو بیشتر دخترک را در آغوشش گرفت و زمزمه کرد:
هیس بسه!سنا بی طاقت در آغوشش هق زد:
تو من رو نابود کردی!خدا ازت نگذره.من دارم دردمیکشم انگار یه قسمت از وجودم یه دمل چرکیه.
خسرو با صداقت گفت:
منم دارم درد میکشم و آسیب دیدهام،هیچ تمایلی هم برایپنهان کردنش ندارم.همیشه زن ها حق دارن تا درد
کشیدنشون رو نشون بدن؛حتی بیشتر از حد واقعیش،اما
بزرگترین درد برای یه مرد اینه که حتی درد کشیدنش رو
هم باید پنهان کنه.

سنا دوباره با مشت به سینهاش کوبید:
دروغگو؛دروغگو من کدوم حرفهات رو باور کنم.خسرو تلخ خندید:
من هیچوقت در مورد عالقهام بهت دروغ نگفتم.شایداشتباهی سر راهت قرار گرفتم ولی بعدش دوست
داشتم.من که فکر میکردم از زندگی بیزارم دلم میخواست
تا ابد با تو فقط زندگی کنم.کاش میشدهمهچی رو با تو
روی زمین تجربه کنم.
چشمان سرخش را به خسرو دوخت.
دیگه خیلی دیره خسرو.خیلی دیر.خسرو مات نگاهش کرد و با نگرانی گفت:
من دوستت دارم سنا.همیشه دوست داشتم.نفسش با آه از سینهاش در آمد.سنا را از آغوشش جدا
کرد.با دلتنگی تمام نگاهش کرد .سنا بیمعطلی تلخ گفت:
تو تمام پل های پشتسرت رو خراب کردی.ما هیچسنخیتی با هم نداریم.
خسرو بار دیگر محکم در آغوشش کشید.جوری که
میخواست دخترک را در آغوشش حل کند.
سنا پرحرص گفت:
-ولم کن.تو محرم من نیستی که بغلم میکنی.

خسرو لبخند دلنشینی زد.
اگه بخوای محرم هم میشیم.محرمیت که به یه تیکهکاغذ نیست ما دلهامون بهم محرمه.چی از دل مهمتر.
سنا با خشم از آغوشش جدا شد و عقب رفت.فریاد کشید:
بسه خسرو.تموم کن این سناریوی کوفتی عاشقانهاترو .دیگه نمیخوام دوستت داشته باشم.
آتش به خرمن جان خسرو انداخت .خسرو با التماس در
چشمانش خیره سنا شد و با درد گفت:
سنا این حرفها یعنی چی؟سنا چشمهایش دوباره خیس شد و گرفته گفت:
عشق همیشه به این معنی نیست که باید به معشوقبرسی؛بعضی وقتها باید از یک نفر بگذری تا بهش
برسی.
خسرو فریاد کشید:
بسه.دیگه بسه.بگم غلط کردم خوبه.سنا چطور دلت میآداین رابطه عاشقانه رو تموم کنی.
سنا بیرحم گفت:
میشه.این رابطه عاشقانه باید زودتر از اینا تموم میشدولی حاال هم دیر نیست .سعی میکنم دیگه بهت فکر نکنم
تو هم همین کار رو انجام بده.

خسرو غمگین گفت:
گفتم این بازی یه قربونی داره.اونم منم!از این به بعددیگه حوصله هیچرو ندارم جز فکر کردن به تو!جدا
افتادن از کسی که دوستش داری...
مکث کرد و با غم افزود:
جهنمی بزرگتر از این تو زندگی میشناسی.سنا با چشمان لبریز از اشک نگاهش کرد و گفت:
منم همین جهنم رو درست عین تو تحمل میکنم.چرانمیخوای بفهمی خسرو فرصتی که تو زندگی از دست
رفت،برای همیشه از دست رفته.خسرو بینفس نگاهش
کرد.
سنا زیر نگاه پردردش از اتاق بیرون آمد.باید زودتر از
این غزل خداحافظی را میخواند و او را فراموش
میکرد.باید خیلی سریع میرفت وگرنه معلوم نبود شاید
دوباره پای دلش سست میشد.

#پارتدویستوچهلهشت
#بغضهایخفته
#آزاده میرزایی
مارال بطری آب را روی سنگقبر خالی کرد و همانطور
که دستش را روی سنگقبر میکشید.لبخند محزونی زد و
گفت:
باورت میشه هنوز نداشتنش رو باور نکردم.انگار یهخوابه.یه کابوس دردناک که وقتی از خواب بیدار شم
میفهمم واقعی ترین اتفاق زندگیمه.
برخالف تمام روزهایی که مارال را میدیدم.نمیدانم چرا
حس میکردم چشمانش برق عجیبی دارد.شاید از
شعف!خوشحالی!
چهرهاش بشاش به نظر میرسید.نوک پنجانگشت دست
راستم را روی سنگ قبر گذاشتم و زیرلب فاتحهی کوتاهی
خواندم.مارال چشمانش خیس شد و محزون نالید:
وقتی مامان فوت کرد.بچه بودم.یه نوجوان!باوری ازمرگ نداشتم ولی وقتی مامان مرد تازه دانستم مرگ چقدر
وحشتناک.یه قانون طبیعت عادالنه و وحشتناک.هر کی
میگفت خدا رحمتش کنه حالم بد میشد.میگفتم مامان
زنده است چرا میگین خدا رحمتش کنه.داشتن رامین و

بابا اون لحظات سخت رو برام آسونتر میکرد.شاید اگر
اونا نبودن من خیلی سختی بیشتری میکشیدم.
نگاهی به قبرستان انداختم که جز چندنفر کسی
نبود.لبخندی به روی مارال پاشیدم و گفتم:
روحشون شاد.ایشاال بابات و رامین سالمت باشن.اشکهایش را با سر انگشت زدود و گفت:
اومدم اینجا ازش اجازه بگیرم؟متوجه منظورت نشدم؟اومدی چه اجازهای بگیری؟برقی در چشمانش درخشید و با بغضی عجیب گفت:
واسم خواستگار اومده؟خواستم مامان رو در جریانبذارم.دستش را دوباره روی سنگ قبر کشیدو شروع به
حرف زدن با مادرش کرد:
کاش مامان زنده بودی.نمیدونی چقدر سخت روزخواستگاریت مامانت کنارت نباشه و نصیحت نکنه.
انگار برق دوولتی به من وصل کرده باشند.
متحیر نگاهش کردم.چشمانم گرد شد و گفتم:
دیوونه تو خواستگار داری؟چرا زودتر بهم نگفتی؟منمیشناسمش؟
اشکهایش از روی گونههایش سرازیر شد و هق زد:

من خیلی بدبختم سارا!من باید تمام لحظات خوب زندگیمرو تنهایی سر کنم.
چشمانش خیس و سرخ شده بود.به یکباره تنش را در
آغوش کشیدم.

#پارت دویستچهلونه
#بغضهایخفته
#آزادهمیرزایی
از تهدل گریست.
سارا حالم خیلی بده.دیگه سرخاک اومدنم آرومم نمیکنه.کمرش را نوازش کردم و زیرگوشش گفتم:
آروم باش عزیزم.همه مهمون زمینیم خاک سرانجامهمهمون.گریه نکن مخصوصا ً حاال که این خبر خوش رو
به مادرت میدی.

از آغوشم بیرون آمد.هیجانزده گفتم:
نگفتی این داماد خوشبخت کیه؟لبخند نرمی زد.
سهراب پسر عمه هما!ناباورانه نگاهش کردم.تا جایی که به یاد داشتم مارال
همیشه با عمهاش در جدال بود.زنی سختگیر و بداخالق
شکوه داشت.پسر دوست و
که مارال همیشه از دستش ِ
همیشه به جان مارال غر میزد.سهراب هم چندسال پیش
دیده بودمش مردی بسیار باوقار و مهربان بود.و تنها
ایرادی که داشت این بود که همیشه مطیع حرفهای
مادرش بود و همین مارال را کفری میکرد.و همیشه خدا
بچهننه صدایش میزد.لبخند از تهدل زدم و گفتم:
سهراب که پسر خوبیه به نظرم زوج فوقالعادهایمیشید.
پرحرص غرید:
با مادرش آره ولی با من نه.خندهام گرفت و با شوخی و شیطنت گفتم:
نظرت چیه زنش شدی اسیرش کنی که اینجوری تااطالع ثانوی مادرش رو نمیبینه.
لبخند تلخی زد و گفت:

سارا من دردم این نیست.من میترسم...مکث کرد و جملهاش را ادامه نداد.
با دلواپسی پرسیدم:
مشکلی پیش اومده؟مارال سهراب مشکلی داره؟دستپاچه شد و با ترس نهفته در کالمش گفت:
مشکل اصلی من رامینه.من نمیتونم بعد از ازدواجرامین رو تنها بذارم.میدونم برای اینکه رامین بخواد با
ما زندگی کنه عمه هما نمیذاره و مشکل دیگه خود
برادرم رامینه اون تحمل نداره من به کسی جز اون محبت
کنم یا عاشقانه رفتار کنم.
نفس عمیقی کشیدم و با دلداری گفتم:
مارال با یه روانشناس مشورت کنه.من میدونم رامین بهتو وابسته است اما تا کی؟رامین االن یه نوجوان
پیشفعاله تا کی میتونه با تو زندگی کنه.اون توی این
جامعه قراره زندگی کنه،قراره بعدها ازدواج کنه.تو با این
کار داری بیشتر به خودت وابستهاش میکنی.به حرف هام
فکر کن اگه به نتیجه نرسیدی با یه روانشناس مشورت
کن.
بالفاصله از جایم بلند شدم .و مانتویم را که به خاطر
نشستن خاکی شده بود تکاندم.

#پارت دویستپنجاه
#بغصهایخفته
#آزاده میرزایی
باید مارال را با مادرش تنها میگذاشتم.او به این تنهایی
صحبت کردن با مادرش بهشدت احتیاج داشت.مارال چیزی
نگفت و با چشمان سرخش سری تکان داد.او به این
محتاج بود حال که ناجی خوش خبر ترین اخبار برای
مادرش بود.
ما فکر میکنیم کسانی که ساکن خاک شدهاند از دنیا
دستشان کوتاه است و هیچ آگاهی از یه این دنیا
ندارند.اشتباه فکر میکنیم کسانی که زیر خروارها خاک
خوابیدهاند به اعمال و رفتار نزدیکشان آگاه هستند.تمام
اهالی خاک خاموش هستند چون نمیتوانند کالمی را به
زبان بیاورند.این قبرسرد و خاموش شاید اندکی تسلی حال
مارال میشد.

از میانقبر های تازه و سنگقبر های قدمتدار و قدیمی
گذر کردم.
متوجه زنی شدم که کنار سنگ قبری نشسته بود و گالب
روی سنگ قبر میریخت.چند شاخه گل هم روی سنگ قبر
پرپر کرده بود.زنی جوان که سنوسال زیادی نداشت.شاید
سیوچندساله بود.
صدایش! امان از صدایی زن عاشق که هر جا که باشد
حتی گورستان سرد و خاموش رسوای عشق
میشود.سرش را بلند کرد.آرام سالم کردم.لبخند سردی
زد.
بفرمایید خانم.چشمانش دو گوی سرد و یخی بود حتی سرد هم تعارف
کرد.سنگقبر تصویر پسرجوانی رویش حک شدهبود .کنار
سنگقبر نشستم و دستم را آرام روی سنگ قبر گذاشتم و
فاتحهای خواندم.
زن خم شد و بوسه به تصویر سنگ قبر زد .و با مهربانی
نجوا کرد:
دلم برات تنگ شده!تو بیمعرفت شدی اما من بیمعرفتنیستم.یادم بود امروز به دیدنت بیام.
برخالف تعارف های سردش با صاحب قبر با مهربانی
صحبت میکرد.

جعبه خرما را از روی سنگقبری کناریش برداشت و
مقابلم گرفت و گفت:
بفرمایید؟دانه خرما برداشتم و همزمان که هستهاش را جدا میکردم
گفتم:
خدابیامرزه همسرتون بود؟به چه علت فوت شدن؟هاله اشک در گورستان سرد چشمانش نشست.آهی از
سینه بیرون داد و گفت:
بله.احمد شبعقدمون تصادف کرد و من قلبم مشکلداشت به این خاطر بهم نگفتن.یک ماه بعد اعضای بدنش
رو اهدا کردن.قلبش هم سهم من شد.
متعجب نگاهش کردم.تلخ خندید و گفت:
میدونم به چی فکر میکنی؟بزار جواب ذهنت رو بدمخیلی سخته کنار اومدن با قلبی که مال عزیزترین آدم
زندگیت بوده.

#پارت دویستپنجاهویک
#بغضهایخفته
#آزاده میرزایی
سکوت کردم.دقیق به این اندیشیدم که این زن چه دردی
میکشد کنار آمدن با قلبی که روزی در سینه عزیزترین
فرد زندگیت بتپد یقینا روحیه محکم واستوار میخواست.
او که انگار خاطرهی شیرینی به یاد آورده باشد تبسمی
محو روی لب نمود و با شعف از یادآوری گذشته گفت:
احمد مرد خوبی بود.هنوز خاطره فرحزاد رفتنم یادمه.منبا اون بود که معنای خوشبختی رو فهمیدم.
تبسمش رفته رفته محو شد و با غم گفت:
خیلی جوون بود.مرگ جوان خیلی سخته.یه عده متعقدنکاش باهاش آشنا نمیشدی تا طعم تلخ از دستدادنش رو
بچشم ولی میگم حتی اگر زودتر از اینها هم از دستش
میدادم.حاضر نبودم لحظات کوتاه وخوبی که باهاش
داشتم رو تجربه نکنم.
لبخندی زدم و گفتم:
این نشونه عشق که حتی کوتاهی لحظاتش هم چیزی ازارزشمندیش کم نمیکنه.

ِمن ِمنکنان پرسیدم:
شما بعد...از مرگ..شون ازدواج کردید؟تلخندی زد:
نه مگه میتوانستم.من هنوزم بیشتر از قبل دوستشدارم.
آهی کشیدم و از جایم بلند شدم و با تاثر گفتم:
متاسفم.روحشون شاد.انشاال قرین رحمت الهی باشن.ما اشتباه میکردیم عشق را در کتاب و فیلمها جستوجو
میکردیم.عشق همینجا بود.در خاک سرزمینم.حتی
گورستان هایی که یک روزی عاشقان زیادی در زیر
خروارها خاکش خوابیده بودند.
نگاهم به مارال که منتظرم ایستاده بود افتاد.خداحافظی
کوتاهی از زن کردم و به سمت مارال راه افتادم.

#پارت دویستپنجاهودو

#بغضهایخفته
#آزادهمیرزایی
نگاهم روی چشمان سرخس مارال نشست.موشکافانه
نگاهم کرد و پرسید:
کی بود؟میشناختیش؟شانهای باال انداختم و گفتم:
یهبندهخدا!چشمانش را تنگ کرد و گفت:
نسبت شما با این بندهخدا؟!مشتی به بازویش کوبیدم و گفتم:
بیخیال بریم خونه که خسته شدم.پشت چشمی نازک کرد و با ناز گفت:
آسه آسه خانم.امروز کار زیاد داریم؟مثال؟لب زیر دندان کشید و با خجالت گفت:
مثال ما امروز باید بریم خرید.کلی لباس میخوام تو بایدهمراهم باشی.
هیجان زده گفتم:

خواستگاری؟با شرم جواب داد:
تقریبا.نفس حرصی کشیدم و غر زدم:
چرا زودتر نگفتی؟لبخند پرشیطنتی زد و گفت:
میدونستم از اول بهت میگفتم نمیآمدی.چشمکی زد:
مجبور شدم اینجوری بیارمت.***
با وجود آنکه بیحوصله بودم اما به اصرار مارال برای
خرید لباس همراهش شدم.
آژانس که گرفته بودیم مقابل پاساژ که مارال انتخاب کرده
بود ایستاد.هر دو پیاده شدیم.با شوخی و خنده وارد پاساژ
شدیم.با نگاه های پرشعف دستش را دراز میکرد و جنس
های مغازه را نشانم میداد.
پرحرص غریدم:

مارال خانم من خودم چشم دارم میبینم آبرومون روبردی اینقدر دستت رو دراز نکن.
ریز خندید.
واال تو شبیه یه پیرزن غرغروی تا یه جوان مدرن.چشم غرهای رفتم.
اونوقت تو یه جوان مدرنی.لبخندیزد و با شیطنت گفت:
شک نکن.با دیدن مغازهای که جنس عالی داشت و لباس هایی
فوقالعاده زیبا دستم را کشید و داخل مغازه برد.
باالخره بین غرزدن هایم مارال با آرامش لباس و هرچه
که احتیاج داشت خرید.با اشاره چشم و ابرو از من هم
خواست خرید کنم ولی من لباس به حد کافی داشتم ولی با
یادآوری آنکه مستانه شاید لباس احتیاج داشته باشد
چنددست لباس و روسری خریدم و مارال هم تا زمانی که
به حد کافی خرید نکرد اجازه بازگشت نداد.

#پارت دویستپنجوسه
#بغضهایخفته
#آزاده میرزایی
راوی
#امیرحافظ
امیرحافظ آخرین قرارداد را امضا زد و همانطور که
جرعهای از چایش را مینوشید رو کرد سمت
منشیاش(خانم حاتمی) گفت:
-به مهندس امیری بگید بیان اتاق؟خانم حاتمی َچشمی گفت و از اتاق بیرون رفت.
نفس عمیقی کشید.همانطور که به بدنش کش و قوسی
میداد.رو به سینا کرد و گفت:
تموم نشد؟سینا همانطور که داشت قرارداد شرکت را حساب
میکرد.سرش را بلند کرد و لبخند خستهای زد و گفت:
نه هنوز خیلی مونده.امیرحافظ با لحن توبیخگرانه گفت:

اگر اشتباه حساب کتاب نمیکردی من نباید االن رو سرتباشم که اشتباه نکنی.معلوم نیست سرت کجا گرمه که
هوای شرکت رو نداری.تمام حساب توی این چندهفته بهم
ریخته.
سینا تکخندهای کرد و گفت:
بابا من تا حاال هیچوقت پیش نیومده بود حساب کتاباشتباه کنم که این بار پیش اومد.
امیرحافظ گره میان صورتش ایجاد شد و گفت:
 ازت توقع نداشتم سینا لطفا حواست به حساب کتابهاباشه چون قبال اشتباه نکردی.حسابو کتابهات درست
بوده دلیل نمیشه االن اشتباه کنی خداروشکر خیلی سریع
متوجه شدی وگرنه معلوم نبود چه رسوایی به بار بیاد.
سینا خواست حرفی بزند که چند تقه به در نواخته شد و
بعد با "بفرمایید"رسا امیرحافظ قامت مسعود در اتاق
نمایان شد.مسعود در اتاق را بست و وارد اتاق شد
پوشهی در دستش را روی میز گذاشت.امیرحافظ از جایش
بلند شد و با دست دعوت به نشستنش کرد و گفت:
مسعود جان بشین.مسعود لبخند کجی زد و گفت:
-ممنون راحتم.

امیرحافظ پوشه را باز کرد و با دقت آن را وارسی
کرد.بیهیچ خطایی مرتب تمام پروژه را انجام داده
بود.لبخندی زد و با لحن تشکرآمیزی گفت:
آفرین عالی و بینقص انجامش دادی.نقشههای ساختمانچیشد؟
مسعود مطمئن جواب داد:
نقشهها هم در مرحله اجراست.و سرش را نزدیک گوش امیرحافظ برد و آرام گفت:
امیرحافظ قرار خواستگاری چیشد؟با مستانه خانم حرفزدی؟
امیرحافظ سرش را شرمسار پایین انداخت و با شرمندگی
گفت:
ببخش دادش این مدت خیلی درگیری ذهنی داشتممتاسفانه نرسیدم یه قرار خواستگاری بذارم اکثرا ً خونه
پدرخانمم بودیم ولی با مشورتشون یه قرار میذارم بهت
خبر میدم.
حس خوشایندی در وجود مسعود جریان یافت .تمام
قدردانی ازش را در نگاهش ریخت و آرام گفت:
دستت دردنکنه دادش.ایشاال بتونم جبران کنم.امیرحافظ دست روی شانهاش گذاشت و با محبت گفت:

بزرگترین جبران تو اینه که مستانه خوشبخت باشه.همینبرای من کافیه.
مسعود خنده تا پشت لبهایش آمد را به سختی مهار کرد
و با جدیت گفت:
تمام تالشم رو برای خوشبخیتش میکنم.امیرحافظ با لبخندی که بسیار به چهرهاش میآمد گفت:
بقیه توصیه های برادرانه رو بعدا بهت میگم.#پارتدویستپنجاهوچهار
#بغضهایخفته
#آزاده میرزایی
سینا موشکافانه نگاهشان کرد و زیرچشمی زیرنظرشان
داشت.احساس کرد عمال دارند موضوعی را از او مخفی
میکنند.مسعود پوشه را از روی میز برداشت و از اتاق
خارج شد.بعد از رفتن مسعود امیرحافظ سرگرم کارش
شد.سینا نتوانست بیشتر از این بر حس کنجکاویش غلبه
کند.با کنجکاوی از امیرحافظ پرسید:

چیشده؟مسعود کپکش خروسمیخونه؟قرعهکشی،چیزی برنده شده؟
امیرحافظ همانطور که سرگرم کارش بود با شنیدن این
حرف از زبان سینا بلند خندید:
چه قرعهکشی؟البته اگر زن گرفتن جزء قرعه کشی باشهآره برنده شده!
سینا گیج نگاهش کرد و با تمسخر گفت:
عمرا اگر مسعود ازدواج کنه.یادت رفته مسعود بهخاطرگذشتهاش هنوز هم حال خوشی نداره.
امیرحافظ خنده از روی لبهایش محو شد و غم عالم با
شنیدن صحبت های سینا در دلش نشست و مستاصل گفت:
شاید خدا خواسته دوتا آدم رنجکشیده رو سر راه همدیگهقرار بده که با وجود همدیگه به خوشبختی برسن.
سینا تکابروی باال انداخت و گیج پرسید:
منظورت چیه؟حاال قراره با کی ازدواج کنه؟مستانه.سینا به گوشهایش اعتماد نداشت انگار که اشتباه شنیده
باشد تکرار کرد:
-با کی قراره ازدواج کنه؟مستانه.

امیرحافظ همچنان که سرگرم کارش بود سری تکان
داد.نفس در سینه سینا حبس شد.تلخندی روی لبهایش
نقش بست.در قلبش کرور کرور غم نشست.در دلش به
مسعود حق داد مستانه معصوم بود و پاک!کدام مرد دلش
همچین زنی نمیخواست؟
چشمهایش را بست و تصویر عاشقانه مستانه پشت
پلکهایش به پرده آمد.بغض سخت و کشنده راه گلویش
را بست.چهقدر خوب بود که امیرحافظ هیچ چیز
نمیدانست.خجالت میکشید در چشمانش نگاه کند.وگرنه
امیرحافظ به راحتی گذشت نمیکرد.او ازداوج کرده بود و
مستانه هم ازدواج میکرد.هیچکس از گذشتهیشان چیزی
نمیفهمید.البته گذشته آنها فقط در نگاه و کالم خالصه
میشد.سینا به سختی گفت:
ایشاال خوشبخت بشن.هردوشون الیق یه زندگی پرآرامشهستند.
امیرحافظ سرش را بلند کرد و متوجه حسرت و غم کالم
سینا نشد دعاگویانه گفت:
-ایشاال.

#پارتدویستپنجاهوپنج
#بغضهایخفته
#آزاده میرزایی
قاشق آش را با لذت داخل دهانم گذاشتم.از چشیدن طعم
خوشمزهاش لبخندی روی لبهایم نشست.مستانه
زیرزیرکی نگاهم کرد و منتظر گفت:
چطوره؟خوشت اومد؟با شیطنت گفتم:
مگه میشه مستانه تو غذایی درست کنی خوشمزه نباشه.از تعریف واقعی من لبخند شیرینی زد:
سهم آقا رو گذاشتم.با لحن قدردانی گفتم:
ممنون عزیزدلم.و بوسهای سریع روی گونهاش کاشتم:
اگر تو رو نداشتم چیکار میکردم.ریز خندید:

هیچی زندگی!مشتی بر بازویش کوبیدم.
بیمزه.با صدای باز شدن در از داخل آشپزخانه سرکی کشیدم:
امیرحافظ عزیزم تویی؟پر احساس جواب داد:
خانم خوشگلم همسرت اومده نمیخوای بیایاستقبالش.مستانه به سختی خندهاش را پشت لبهایش
پنهان کرد.
به سرعت همراه مستانه از آشپزخانه بیرون آمدیم.کیف و
کتش را روی مبل پرت کرد و دستانش را برای به آغوش
کشیدنم باز کرد و گفت:
بیا بغلم عزیزم که دلم برات تنگ شده بود.گونههایم به آنی گر گرفت.این عاشقانه های پر احساس
امیرحافظ اگر کسی نظاره گر بود همیشه شرم را مهمان
چهرهام میکرد.حتی اگر مستانه که بهسان خواهرم
دوستش داشتم.
مستانه که تعلل مرا دید زیرچشمی اشاره پرمعنایی
کرد.چشم غرهای رفتم و به طرف امیرحافظ قدم برداشتم.

همزمان در آغوشش فرو رفتم.دستانش را دور کمرم حلقه
کرد و دم عمیقی از موهایم گرفت.اندکی مرا از آغوشش
جدا کرد.بوسه روی پیشانینواخت .و اول چشم راست و
بعد چشم چپم را به نوبت بوسید.نگاهش را قفل نگاهم کرد
و لب زد:
دوستت دارممن هم زمزمه کردم:
منم دوستت دارم.و این بار بیتوجه به حضور مستانه که صدای خنده های
ضعیفش به گوش رسیده بود لبهایم را به لبهایش پیوند
زد و مرا در لذتی بیکران غرق کرد.

مستانه قابلمه کوچکی از آش را بقچهپیچ کرد.دو پیاله
کوچک و دو قاشق هم در کیسه گذاشت.امیرحافظ که
جواب قطعی خواستگاری مسعود را پرسیده بود.مستانه
گفته بود تنها چیزی که آزارش میدهد"جدا ماندن از
پسرش" است.امیرحافظ هم در جوابش جدی و محکم گفته
بود:
زمان میبره ولی قسم میخورم سرپرستی پسرت روبگیرم.

من با قسمهایش آشنا بودم.زیر قول زدن و قسم دروغ در
قاموس این مرد نبود.هنوز طعم صداقت شب ازدواج در
جانم ریشه داشت.قسم سفت وسختش که در شب ازدواج
و با چشمان بارانی نظارهگر بودم.هنوز هم از حالوت آن
قسم دلم غنج میرفت.
مستانه با لحن محکم امیرحافظ آرام شده بود و پیشنهاد
داد امشب او را به حال خود بگذاریم و خبیثانه از من و
امیرحافظ خواسته بود:
آش را در بیرون بخوریم؟با این پشنهاد یک تیر و دونشان زده بود .هم من و
امیرحافظ را تنها میگذاشت و شب خاطرهانگیزی دونفره
زمستانی را برایمان رقم میزد و خود نیز در خلوت به
مسعود فکر میکرد.هر دوی ما به این خلوت احتیاج
داشتیم.من به خلوت با امیرحافظ و مستانه با خلوت با
خود و تنهایی که قرار بود از این به بعد چه کسی پر کند.
مستانه با دیدن من در آشپزخانه نفس پرحرصی کشید و
غر زد:
تو که هنوز حاضر نشدی نکنه میخوای آش سردبخوری؟!
سرم را جلو بردم و آرام و مظلومانه گفتم:

دلت میاد ما رو این شب اسفند سرد بیرون بفرستیمستانهخانم؟!
هماطور که قابلمه را در نایلکسی میگذاشت باجدیت که
چهرهاش را بامزه کرده بود گفت:
تا سه میشمارم حاضر شدی که شدی وگرنه...با بدجنسی گفتم:
وگرنه چی؟خواست سمتم یورش بیاورد که دستهایم را باال بردم و
گفتم:
-من تسلیم.االن میرم حاضر میشم.

#پارت دویستپنجاهوشش
#بغض هایخفته
#آزاده میرزایی

به سمت اتاق رفتم و کمی به خودم رسیدم.پالتوم را به تن
کردم و کاله و شال مخصوص زمستانیام را به سر و
گردنم کشیدم.با یاداوری اینکه این هوای سرد امیرحافظ
هم سرما میخورد شال گردنم اضافهام را از کمد بیرون
اوردم و داخل کیفم جا دادم .کیفم را برداشتم و از اتاق
خارج شدم.سرکی داخل آشپزخانه کشیدم.مستانه نایلون که
قابلمه را داخلش گذاشته بود به دستم داد و با توصیه
هایش روانهامکرد.سرما نخوری؟خودت بپوشون،مراقب
خودتون باشید! یک لحظه فکر کردم امشب مستانه چقدر
شبیه مامان شده بود.نگرانیهایش!غرزدن هایش!
با قدم های شمرده محوطه حیاط را طی کردم.امیرحافظ
کنار ماشیناش ایستاده بود و از سرمایی زمستان بخار
انبوهی از دهانش خارج میشد.
پالتوی کوتاه مشکی به تن داشت.
این شب زمستانی سرد را بیشک کنار امیرحافظ گرم
میشدم یقینا ً قلبم گرمتر میشد.
به قدم هایم سرعت بخشیدم و نزدیکش شدم.امیرحافظ هم
با قدم های محکم نزدیکم شد و فاصله میانمان را از میان
برد .و نایلون نایلکس را از دستم گرفت.
با چشمانش پرمهر نگاهم کرد و پچ زد:

این چیه پوشیدی؟این چیه سرت کردی؟منطورش به پالتو و کالهام بود.نگاهی به خودم
انداختم.هیچ عیب و نقصی ظاهرم نداشت اما با حرف
امیرحافظ تمام امیدم دود شد و هوا رفت.
با چشمان مظلوم نگاهش کردم و نالیدم:
بد شدم؟بهم نمیاد؟لبهایش به لبخندی شیرینی انحنا پیدا کرد:
بد شدی!چی میگی اینقدر بهت میآد که دلم میخوادکاش قدرت این رو داشتم مثل غول چراغ جادو محوت
میکرد تا نگاه هیچ احدی حتی از جنس مونث هم بهت
نیفته.
با ناز نالیدم:
واقعا؟با دوستداشتنی ترین لحن گفت:
-آره عزیزم تو همیشه زیبای اما االن اعتراف میکنمخیلی بیشتر از قبل خوشگل شدی.این کاله و شال خیلی
بهت میاد.
با آوردن اسم شال سریع دست بردم و شال گردن را از
کیفم در آوردم.امیرحافظ با تعجب مرا مینگریست.پا بلندی

کردم و شال را دور گردنش محکم کردم.با شگفتی مرا
مینگریست.با چاشنی عشق!احساس!
آرام زمزمه کردم:
دیگه سردت نمیشه!سرما نمیخوری!لبخند مهربانی زد و گفت:
حاضرم تمام عمر سرما بخورم وقتی پرستارم تو باشی!با گونه های گرگرفته گفتم:
بریم تو ماشین هوا سرده؟بریم.اتومبیل را روشن کرد و به راه افتاد.بخاری اتومبیل را
روشن کردم و روی بیشترین درجه گرمایشی تنطیم
کردم.گرمای بیحد و حصری اتاقک اتومبیل را در
برگرفت.
لبخند یکوری زد و همانطور که فرمان را میچرخاند
گفت:
 بریم کجا؟فرقی نداره!هر جا خودت خواستی!باشهای زیرلب گفت و دیگر حرفی نزد.
با طی کردن مسیر بام لبخند نصفونیمهای زدم.بام تهران
در سرما و آخرین فصل زمستان معرکه بود.

برخالف گرمایی بیحد وحصر داخل اتومبیل بام فوقالعاده
سرد بود.گونههایم و نوک بینیام بهخاطرسرما سرخ
شدهبود اما امان از حال وهوایی وجودیم!انگار تماما
کورهی آتش در وجودم جریان پیدا کردهبود.روی نیمکت
کنار یکدیگر نشستیم و آرام شروع به خوردن کردیم.آش
در آن هوای سرد گرممان میکرد.با ولع تمام تا ته قابلمه
را در آوردیم.
امیرحافظ با حال خوبی که از خوردن اش پیدا کردهبود به
حرف آمد:
دستش دردنکنه!خیلی خوشمزه بود.از پیشمون برهدلمون براش تنگ میشه!
بیاختیار با شنیدن این حرف از زبان امیرحافظ غم عالم
در دلم رسوخ کرد.ما به مستانه عادت کرده بودیم بیشک
دلتنگش میشدیم.خیلی زیاد!

#پارت دویستپنجاههفتوهشت

#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
نگاهم را به تاریکی شب دوخته بودم.اولین بار نبود بام
میآمدم ولی این بار عجیب به دلم چسیبیده بود.حضور
امیرحافظ کنارم ارزشمندترین حس در دنیا بود.نگاهم را
به نیمرخ غرق تفکرش دوختم و گفتم:
امیرحافظ؟در تاریکی شب سرش را چرخاند و نگاهم را شکار کرد و
خواستنی و شیرین تلفظ کرد:
جانم؟سردمه!طولی نکشید که پالتوش را آهسته در آورد و روی
شانههایم انداخت.حاال دیگر از سرما خبری نبود.گرما
تاعمق جانم نفوذ کردهبود.بوی عطر تلخش در مشامم
پیچیده بود.من در عرض چندثانیه پر شده بودم از عطر
مردانه امیرحافظ و بوی تنش و گرمایی که در تنم به
یکباره پیچیده بود!
صدایش در گوشم پیچید:
-گرم شدی؟سردت نیست؟

پالتو را بیشتر دور تنم مچاله کردم که امیرحافظ نگاه
خواستنیاش را روانهام کرد و گوشه چشمش چین ریزی
نقش بست.که نشان از خنده زیرپوستیش میداد.
لب گزیدم.
نه سردم نیست!از جایش بلند شد و پالتو را بیشتر دور تنم مچاله
کرد.دستش را پیش آوردوتارمویی که لجوجانه از زیر
کاله بیرون زده بود را پشتگوشم فرستاد.دوباره نزدیکم
نشست.قلبم کوبش شدیدی گرفت.آنقدر شدید که احساس
کردم حال او تپش های تند قلبم را میشنید.
صدایم زد:
سارا؟عاشقانه و پراحساس گفتم:
جانم؟چشمانش برقی زد.لبخند محوی گوشهی لبش دیده
شد.نگاهش را به چشمانم دوخت و سرحال گفت:
سارا عزیزدلم نمیگی این همه پراحساس گفتن بعضیکلمات چه بالیی سر قلب بیچارهام میاره.
با سرعت خون در رگهایم پمپاز شد.حس خوشایندی
تواءم باخجالت وجودم را گرفت.

لبش کش آمد و گفت:
هنوز مثل روزای اولی که دیدمت ناب وبکری!هنوز ازشنیدن کلمهها و جمالت از زبانم گونهات سرخ و دلت
شرمگین میشه!
بیاختیار بیشتر در خودم مچاله کردم.امیرحافظ همیشه
میگفت من با روزای اول ازدواج هیچ فرقی نکردم.هنوز
هم سارای بکری هستم که با شنیدن جمله عاشقانهاش
زلزله درون دلم رخ میداد.او درونم را ناخوداگاه بلد
بود.نگاهش را به دوردست دوخت و مردد گفت:
یه چیزی بپرسم؟زیرلب زمزمه کردم:
بپرس؟انگار برای پرسیدن این سوال با خودش در جدال بود.
سختترین سوال عمرش را پرسید:
البته اگه برات سخته میتونی جواب ندی؟تو دیگه بهشفکر نمیکنی؟
منظورش چه بود؟من به چه کسی فکر میکردم و خودم
نمیدانستم؟

بیانصاف بودم اگر سوالش را گوش نمیکردم.ولی چرا
تهدلم یه دلخوری به وجود آمد.چرا از این سوال ناراحت
شدم.من کی به بهزاد فکر کرده بودم که اینبار دوم
باشد.من از وقتی وارد زندگیش شدم بهزاد برایم کمرنگ
و کمرنگ تر شد تا جایی حتی یادش هم محو شد.
سرم را پایین انداختم و بغضم را بلیعدم.
دستش را جلو آورد و با نرمش خاص خودش چانهام را
باال داد و پچ زد:
سارا جان چیشد؟اگه جوابش سخته میتونی جواب ندی؟سرم را آرام باال آوردم.نگاه در نگاهش دوختم.تمام تالش
را کردم که این اشک های طغیانگر رسوایم نکند.لب هایم
لرزید:
تو به من شک کردی؟امیرحافظ تمام ذهنم پر شده ازتو!تمام مشامم پر شده از عطرت تو!
به قلبم کوبیدم:
اینجا پر شده از اسم و وجود تو!اونوقت تو به من شکمیکنی!فکر میکنی از اون دسته زنهام وجودش پیش یه
مرد و خیالش پیش یه مرد دیگهست.
انگشت اشارهاش را به لبانم چسباند و نجوا کرد:
-هیس!حق نداری در مورد خودت اینجوری حرف بزنی!

چشمانم پر شد و حق به جانب گفتم:
اما تو فکر کردی؟خشم و ناراحتی در چشمانش نشست و خشدار گفت:
من غلط کردم!منظور من دیوونه یه چیز دیگه بود.منچرا نمیتونم منظورم رو درست برسونم!
انگشتانش مشت شد و با کالفگی از جا برخاست و چند
قدمی راه رفت.
انگشتانش در میان موهایش چنگ شد.برگشت و چشمانم
را به من دوخت.
اشکهایی که مانع ریزششان شده بودم و سد چشمانم را
نشکسته بودند ازگونهام چکیدند.
امیرحافظ با چندگام بلند سمتم آمد.کنترل اشکهایم دست
خودم نبود.انگار میخواستم با این اشکها او را از تمام
حس های بد و مشمئزکنندهای ۹که به جانش انداخته بودم
نجات دهم.
سمتم خم شد و دستمالی از جیبش در آورد:
بگیرش!اشکهات رو پاک کن!با چشمان اشکبار نگاهش کردم.نفسش را به سختی
بیرون داد و گفت:

خدا من رو لعنت کنه که چشمای خوشگلت رو بارونیمیکنم.
کنارم نشست و دست دورشانهام انداخت.به دستش چنگ
زدم و با بغض نالیدم:
من هیچوقت بجز تو به هیچکس فکر نکردم!من با تومعنای تکیهگاه بودن را دریافتم.قبل از تو مثل کسی بودم
که توی برزخ دستوپا میزد بدون آنکه بدونه!وقتی با تو
ازدواج کردم و کمکم شناختمت.وارد بهشت شدم.من رو به
بهشتت عادت دادی!به وجودت!بهمهربانیات!به عطرت
وجودت!
امیرحافظ من یکسال از عمرم را با بهزاد گذروندم که
پشیمونم ولی با تو یک عمرم را میگذرونم ولی تا ابد
عاشقانه دوستت دارم!
چشمانش درخشید.از شادی!عشق!
به خواستهی قلبی اش رسیده بود.
و من این بار با بغض نالیدم:
-متنفرم از اینکه اینقدر عاشقتم!

#پارتدویستپنجاهونه
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

عاجزانه گفت:
ولی خاطرهها که نمیمیرن،میمیرن؟این اتاقک تاریکذهن همیشه به همهچی و همهجا سرک میکشه!
او هم بغض کردهبود.شاید برای هجی این جمالت بسیار
باخودش جنگیدهبود.
نگاهم را به چشمانش دوختم که ناراحتی و غم را میشد
از نگاهش خواند.
باز هم بغض کردم و چانهام لرزید:
خاطرهها هم میمیرن ذهن ما آدم گورستان خاطرههامیشه!این ذهن و قلب که ریکاوری میکنه.همیشه اونی
که بیشتر دوستش داری؛عاشقشی رو ثبت دائم میکنه مثل
تو!

با اعتراف این جمله از من انگار تمام حس های خوب را
یکجا به چشمانش ترزیق کردند.دلش آرام گرفته بود و
چشمانش هم میخندید.این را از چروک ریز گوشهی
چشمانش فهمیدم.در یک حرکت غافلگیرانه پیشانیام را
بوسید و عقب کشید.
سارا دوستت دارم.بیشتر از قبل!بیشتر از همیشه!اینبدون اگر این سوال را ازت پرسیدم فقط به خاطر این بود
که به چیزی از درون روحام رو میجوید مجبور شدم
برای آروم شدنم بپرسم.
آرام شدنت؛امیرحافظ کاش بدانی من حاضرم بهخاطر
داشتن آرامشت هزاران سوال محال و غیرممکن را جواب
دهم.
دستم را برای لمس صورتش پیش بردم.گونهی استخوانی
و بینی نهچندان بزرگ ولی مردانه!انگشتانم که لبانش را
لمس کرد.سریع انگشتانم را آماج بوسههایش قرار داد.
آرام گفتم:
میشه یه قولی بهم بدی؟نگاه حیرانش را به نگاهم دوخت و نجوا کرد:
-چه قولی؟

اینکه همیشه هر وقت از همدیگه دلخوری داشتیم بهمبگیم!نذاریم تو چاله چوله های دلمون بمونه که دلخوری
و کدورت پیش بیاد!
دستانش را مصرانه فشردم تا قول دهد.
انگشت کوچکم را در انگشتش چفت کرد و گفت:
قول میدم!قول تا دلت آروم بگیره!شیرین خندیدم .او هم با جمالت و کلمات زیبایش قربان
صدقهام رفت.
در همین حین قطرهای باران روی گونهام لغزید و باران
آرام شروع به باریدن کرد.امیرحافظ از جایش بلند شد و
محکم گفت:
بلند شو بارون داره میباره!االن کامال خیس میشیم!از جایم بلند شدم و پالتو را از روی شانههایم جدا
کردم.پالتویش چروک شده بود.آهی کشیدم و پالتو را به
دستش دادم و آرام زمزمه کردم:
ببخشید چروکش کردم.شیرین خندید:
فدای سرت قابلت رو نداره!بریم تا این بارون رگبارینشده خیسمون کنه!گونههات سرخ شده از گزگز این
سرما!

#پارتدویستشصت
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
سرخ شده بودم.هم از سرما!و بارش باران و نگاه
عاشقانه او!
بارش باران که شدیدتر شد.امیرحافظ مجبورم کرد که به
ماشین پناه ببریم اما نمیدانست من عاشق این هوا و این
تاریکی شب وقتی که ابر بارشزا باریدن میگرفت.
اتومبیل را روشن کرد و همانطور که را برف پاککن
ماشین را روشن میکرد گفت:
االن باران شدید میشه!خوب بود زود اومدیم وگرنهسردت میشد.
امیرحافظ که نمیدانست دلم برای ماندن زیر باران و لذت
از این معجزهی خدادادی به تپش افتادهاست.

نتوانستم بیشتر از این سکوت کنم.من امشب دلم
میخواست زیر این باران به اوج شیدایی برسم.
با ناز صدایش زدم:
امیرحافظ؟معتجبانه مرا نگریست!حیران و سرگشته گفت:
جان؟نامرد آنقدر این کلمه را به کار نبر!تو از این دل بیجنبه
بیخبری!که هر با شنیدن این کلمات انقالب درونش رخ
میدهد.
چشمانش را ریز کردم و با نگاه مظلوم ولحن پر بود از
مظلومیت گفتم:
میشه ازت بخوام!میشه زیر این باران قدم بزنیم.نفسش را پرحرص بیرون داد و معترضانه نالید:
این وقت شب زیر این باران سارا!لبم را محکم الی دندانم گرفتم:
خب دلم میخواد!نگاهش به لبم دوخته شد و زمزمه کرد:
میشه اینقدر نامردی نکنی و از این سالح زنانهات نازحرف زدن دست بکشی وقتی که کارت گیره!

با شیطنت پچ زدم:
آقاهه نمیخوای که به دلم بدقول بشم!و تمام مظلومیتم را در چشمانش فرو کردم.
فرمان را محکم میان دستانش فشرد و خیره به چشمانم
که خود شبیه به پسربچهی تخسی میماند غر زد:
لعنت به چشمات!لعنت به این نگاه مظلومت که آرام وقرارم رو گرفته مگه میشه نه بگم بهت!
ته دلم گرم شد.انگار آتش کوچکی راه انداخته باشند.مگر
میشد از امیرحافظ مهربان انتظاری جز این داشت!این
مرد احساساتم را به تاراج برده بود و حقا که الیقش بود.
پیاده شدیم.باران هنوز هم نرم نرمک میبارید.کاله و شال
گردن را دور سر و گردنم محکمتر کرد و بعد بوسه
عمیقی از روی لپ سرخم برداشت.مسیرمان را به سمت
پلعابری در همان نزدیکی کج کردیم.دستم را محکم میان
دستش محبوس کرد و گرمایی بیاندازهای از دست
مردانهاش انگشتانم را در بر گرفته.یکی از دستانم در
دست یکدیگر چفت بود و دست دیگرمان در جیب
پالتوهایمان گذاشته بودیم.

#پارت دویستشصتویک
#بغض هایخفته
#آزاده میرزایی
باالی پل رسیدیم.قطرات پرمهر باران هنوز هم بر سر
وصورتمان میبارید.خیسی شیرینی لباسهای تنمان را در
برگرفته بود.دست هایمان را محکم به میله های قطور پل
چسباندیم.نفس عمیقی کشیدم و با لذت هوای بارانی را به
ریههایم چشاندم و با لذت گفتم:
من عاشق این هوام!نگاه عمیقی روانهی صورتم کرد و با سرزنش گفت:
آخه من به تو چیبگم!هوس مریضی به سرت زده!نه دیوونه مگه هر کی زیر این بارونه سرما میخورهاصال هم اینجوری نیست!
شیرین و خواستنی خندید:
راستی هوا به شدت دونفرهست! شنیدی میگن هوایبارونی و دونفرههاش!

پر شرم خندیدم و نزدیکش شدم.دستانش را برای به
آغوش کشیدنم گشود.اطاعت کردم و سریع در آغوشش
خزیدم.به خدا که هیچ سرمایی از آغوشش عبور
نمیکند.سرم روی سینهاش نشست.کوبش های بیامان
سینهاش را زیر سرم حس میکردم.زندگی من در این تپش
های بیامان خالصه میشد.
سرم را از سینهاش جدا کرد و دوباره با آن چشمان
مهربان و سیاه نگاهم کرد و صورتش را نزدیک در
چندمیلمتری صورتم نگهداشت و بوسهی بر نوک بینم که
سرخ بود زد.
آخیش این بوس چقدر فرق داشت!با شیطنت گفت.شیطنت در چشمانش هویدا بود.مرد
مهربان من!
پرشرم خندیدم.آنگونه که هلوهای سرخ صورتم پدیدار
شدند.گونه هایم عالوه بر سردی هوا از شیطنت های او
هم عین لبو شده بودم.برای فرار هز نگاه های پر
شیطنتش زل زدم به مسیر ماشین هایی که از یک مسیر
به سمت مسیر دیگر حرکت میکردند.چراغ ماشین ها در
تاریکی شب برق میزد.
یکآن فکری به سرم زد.حاال او هم خیره به ماشین هایی
بود که حرکت میکردند.خودم را لوس کردم و با لحن
بچگانه گفتم:

میدونی االن آرزوم چیه؟
سرش را بلند کرد و مهربان به من چشم دوخت و گفت:
دیگه چی میخوای خانم لپگلی!خانم لپگلی اسمی که همیشه وقتی گونهام سرخ میشد با
آن صدایم میزد.
چرا که امشب سرمای هوا بیش از همیشه لپهایم را
قرمز کردهبود.
لب پایینش را گاز گرفت و معترضانه گفت:
دیگه چیمیخوای؟دلم میخواد امشب روی این پل با صدای بلند جمله"دوستت دارم"رو بهم بگیم!
حیران و شگفتزده گفت:
یاخدا!االن مردم فکر میکنن دیوونه شدیم!#پارتدویستشصتودو
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

آری امیرحافظ دیوونه شدیم.مگر عاشقی همان دیوانگی
نیست!عاشقی همان بود که غیث را مجنون کرد.من به
خاطر تو حاضرم رسوای عالم شوم دیوونه خطاب کردن
که چیزی نیست!
تردید در چشمانش النه کرد .سرش را با افسوس تکان
داد و زیرلب چندینبارگفت:
از دست تو!ریزخندیدم.او هم به لبخند کمرنگی بسنده کرد.با حال
خوبی که پیدا کردهبودم گفتم:
هرکی صداش بلندتر باشه اون عاشقتره!آهی کشید و پرحرص گفت:
چه میشه کرد وقتی تو این رو میخوای!باشه فقط منَمردم صدام کلفتتره،فریادم بلندتر نیای دبه کنی که تو
مردی و صدات بلندتره!
وقتی اینقدر بامزه حرص میخورد دلت میخواست تا ابد
تماشایش کنی!فیزیولژیک صورتش زمانی که حرص
میخورد بیش از اندازه زیبا میشد.
ریزخندیدم و گفتم:
باشه قبول!

با شمارشم یک،دو وسهام سریع فریاد کشیدیم"دوستت
دارم"طنین صدایمان منعکس شد.فریادی از ته دل و
حنجره هایمان جوری که احساس کردیم تارهای
صوتیمان پاره شد اما حال دیگر هیچ کدام سیراب از این
کلمه نشدیم.انگار به جنگ عشق رفته بودیم و تمام
هستیش را غارت کردیم".دوستت دارم" و
"عاشقتم"اینقدر تکرار و فریاد کشیده بودیم که صدایمان
گرفته و خشدار شده بود.چندنفری که از کنارمان رده
شده بود با تاسف سر تکان داده بودند.گویا ما را دیوانه
میپنداشتند.وقتی که از تکرار این مکرارت خستهشدیم
خیلی سریع فاصلهنزدیکمان را به صفر رساند و در
آغوشش پناهم داد و زیرگوشش با آن صدای معرکهاش که
خشدار شده بود گفت:
دوستت دارم!عاشقتم سارا!همانطور که در دلم قند آب میشد .همزمان با او نجوای
عاشقانه سر دادم و دوستت دارم را هجی کردم.هیچ کس
از تکرار کلمه "دوست دارم"و "عاشقتم"هیچگاه سیراب
نمیشود.این کلمه چهار بخشی عطشمان را سیراب
نمیکرد و تکرارش باز هم تکرار میطلبید.تپش های
قلبمان به حد اعالء رسیدهبود.آنقدر قلبم پرتپش شدهبود
که هر آن میگفتم قلبم از سینهام رها میشود.شاید هیچ
زنی و مردی نمیدانند که جمالت"دوستدارم"یا

"عاشقتم" دل را به لرزه در میآورد و قلب را کنفیکون
میکند.شاید اگر میدانستند روحم نیاز به این کلمات دارد
بیرحمانه این جمالت را از زندگیش محو نمیکردند.او
آنشب در تاریکی شب میان نجواهای عاشقانهیمان لب
هایم را شکار کرد و به لبهایم شبیخون زد.من او را
بوسیدم و از شیرینی لبهایش کام گرفتم.

#دویستشصتوسه
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
قرار خواستگاری مستانه و مسعود گذاشته شد.از صبح
در تکاپو بودیم.چند مستخدم امیرحافظ برای کار های خانه
استخدام کردهبود.گردگیری و تمام کار های خانه را با
نظارت من انجام میدادند.مستانه از یک طرف اجازه
نداده بودیم در کارهای خانه این شب خجسته خودش

مشارکت داشته باشد کمی دلخور بود اما شعف و شادی و
چشمانش را نمیتوانست مخفی کند.این شب بسیار برای
همهیمان باارزش و خجسته بود.امیرحافظ آنشب که بعد
از آن حال خوشی که پیدا کردهبودیم به خانه بازگشتیم بله
را از مستانه گرفتهبود.نمی توانم آن حال خوش آنشب را
توصیف کنم.هزاران حس خوب در وجود پدیدار
شدهبودم.انگار به تمام آرزوهایم دست یافتهبودم.دلتنگی
برای دوری از مستانه هم داشتم اما شادی قلبیم مانع
میشد به دلتنگی های بعدا ً هم فکر کنم.
از ابتدای صبح تا انتهای شب در شور وشوق غرق بودیم.
همراه مستانه به بازار رفتیم .پیراهن ساده ای به سلیقه
خودش که بسیار زیباترش میکرد خریدیم و گردنبندی
طالی ساده ظریف که بیجان ترین گردنبند آن مغازه بود
را به انتخاب خودش خرید.
امیرحافظ هم در پی خرید خانه بود تا کم وکسری پیش
نیاد.
آرایش مستانه با من بود.با اینکه من و امیرحافظ اصرار
کرده بودیم به آرایشگر برود ولی نپذیرفته بود و گفته
بود:
-همین که سارا دستی به سر و صورتم بکشد کافیه!

صورتش را اصالح کردم.از دردی که موقع بند انداختن
میکشید لبش را گاز میگرفت و آخ میگفت که چهرهاش
را بامزه میکرد.چهرهاش فوق العاده تغیر کرده
بود.ابروهایش را به طرز زیبایی برداشتهبودم.خدای من
آن لحظه اعتراف کردم که امکانات چه بالیی سر انسان
میآورد.مستانه زیبا شدهبود طوری که فکر میکردم این
دختر زیبا را چرا تا به حال با این دقت نگاه
نکردهبودم.مرطوب کننده را به صورتش مالیدم تا قرمزی
و سرخی حاصل از اصالح از بین برود.در حالی که خسته
شده بود با نگرانی پرسید:
سارا ابرو که خیلی نازک نشده؟ساده برداشتی دیگه؟مهربان جواب دادم:
نه به خدا نازک نشده!عوضش خوشگل شدی!شدیخوشگل ترین دختر دنیا!تو اینهمه خوشگل بودی دختر
رو نمیکردی!
در حالی که از تعریف هایم من چشمانش میدرخشید و قند
در دل مهربانش آب میشد.با شگفتی پرسید:
واقعا؟روی سرش را بوسیدم.
-آره عزیزدلم بیا خودت تو آیینه ببین.

#دویستشصتوچهار
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
با شوق از جایش بلند شد و روبهروی آیینه قدی اتاق
ایستاد.چندین بار دست به صورتش کشید.حیران خودش
را نگاه میکرد.از آن همه تغیر را در وجودش رد کمرنگی
از لبخند روی لبش نشست.
همانطور وسط اتاق ایستاده بودم و با عشق هیجاناتش را
تماشا میکرد.یکمرتبه یادم افتاد الک برای انگشتانش
نزدم.بالفاصله از داخل کمد الک هایم را بیرون آوردم.
مستانه هم از دختر جدید داخل آیینه سیر نمیشد.مدام با
لبخند و شعف خودش را نگاه میکرد.
-مستانه؟

با صدا زدن من برگشت.منتظر نگاهم کرد.جنس نگاهش
اینگونه بود که دختر باز دیگر چی میخواهی؟کم تغیر
کردهام!میخوای مسعود را دیوانه کنی!
از طرز تفکرم خندهام گرفت.الکها را باال گرفتم و با ذوق
گفتم:
بیا میخوام برات الک بزنم!خوشرنگ ترینش رو انتخابکن!
کالفه گفت:
نه توروخدا!دیگه خسته شدم،تو امشب میخوای من روبه سالخی بکشی!
آرام خندیدم:
پس خودت میدونی بیا که میخوام خوشگلت کنم!روی تخت نشستم.الک ها را روی عسلی گذاشتم.الک
طالیی رنگی رو از میان انبوه الکهایم بیرون
کشیدم.کالفه کنارم نشست .در حالی که به شدت از دستم
حرص میخورد گفت؛
سارا کاش یه چیزی که رنگ نداشته باشه برام بزنی؟ریزخندیدم.
اسمش الکه! تازه خوبه که من قرمز جیغ برات نزدم.آرام به گونهاش کوبید:

وای خدا مرگم بده همینم مونده الک قرمز جیغ بزنم!در را الک را باز کردم .و دستش را گرفتم و فرجه را
روی ناخن های نسبتا ً کوتاهش کشیدم.الک زدن ناخنهاش
که تموم شد.نگاهم دقیق به ناخنهاش دوخته
شد.ناخنهاش زیبا شده بود با اینکه ناخنهاش کوتاه
بود.برخالف نارضایتی اولیهاش ذوقزده دستهایش را
جلوی صورتش گرفت.مستانه مهربانم آنقدر ذوق زده
شده بود که متوالی صورتم را مورد آماج بوسههایش
قرار داد و همزمان با تشکر گفت:
وای دستت دردنکنه!خیلی خوشگل شده!گونهاش را بوسیدم و گفتم:
قابلت رو نداره عزیزدلم.میرم بیرون لباست رو بپوشاالن مهمانها میان.

#دویستوشصتوپنج
#بغض های خفته

#آزاده میرزایی
بار دیگر محکم دستانم را فشرد.با این تفاوت این بار
چشمهی اشک هایش جوشیده بود و اشک شور از
گونهاش چکید.تمام اشکهایش را پاک کردم و روی
سرش و تمام صورتش را بوسیدم.
عزیزدلم گریه نکن!این شب عزیز رو فقط باید به دلت یادبدی شاد باشه!
لبخند از تهدلی زد و گفت:
بهخدا خوشحالم این اشک؛اشک شوقه!اشک شادی!منمیخوام خوشبخت شم!با مردی که تکیهگاه خوبیه و
چندوقت دیگه پسرم،جیگرگوشم خود آقا بهم قول داد پیشم
میآد.
در دل مستانه خوشبختی به پا شدهبود.نمیتوانست شور و
شوق چشمانش را پنهان کند.من در دل هزاران بار
خداراشکر کردم که مستانه بتواند خوشبخت شود.دختری
که در کودکی شیطنتهایش به تاراج رفتهبود و پاکیاش
مورد دستبرد قرار گرفتهبود و هنوز استوار ایستادهبود
یقینا ً شایستهی خوشبخت شدن بود.

یک نفر تنها یک نفر از تمام دنیا کافیست که انسان ایمان
بیاورد زندگی ارزش زیستن دارد و شکر که مسعود سر
راه مستانه مهربانم قرار گرفت.مستانه ارزش زیستن و
خوشبخت شدن داشت.
حس میکردم دوری از مستانه برایم سخت خواهد
بود.انگار که گودال عمیقی در دلم به وجود آمده باشد که
هرگز پر نخواهد شد.من و امیرحافظ به مستانه عادت
کردهبودیم.عادت شیرین که نبودنش خللی در دلمان ایجاد
میکرد.
از اتاق مستانه که بیرون آمدم.امیرحافظ هم حاضر و
آماده از اتاق بیرون آمد.کتوشلوار خوشدوختی
پوشیدهبود که ستبری سینهاش و بازوهای مردانهاش
بیشتر جلوهگری میکرد.چه کسی میگفت مردها دلبر
نیستند و فقط زنها دلبرند پس چرا مرد مقابلم عجیب دل
میبرد!!

#پارت دویستشصتوشش

#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
خبری از مستخدمهای زحمتکش نبود.این یعنی اینکه تمام
کارها را انجام دادهبودند و دستمزدشان را گرفتهبودند و
رفتهبودند.از صبح نشسته بودند و با حوصله تمام شسته
و سابیدهبودند و هزاران تشکر جبران نمیشد .و
نتیجهاش خانه مرتب و تمیز شدهبود.امیرحافظ نزدیکم
شد.بوی عطرتلخش در بینیام پیچید.در آغوشم کشید و
مهربانانه شانهام را نوازش کرد وبوسهای بر گونهام
نواخت.بغض کوچکی از اینکه دیگر شاید این خانه عضو
جاودانش مستانه نباشد راه گلویم را بست.انگار خیلی زود
متوجه غم دلم شده بود که با مهربانی سرش را نزدیک
گوشم آورد و آرام گفت:
ساراجان چت شده؟نبینم تو دل سارای من غمی باشه!!سارای من!!سارای من!!سارایش بودم!این مرد
میخواست با کلمات سحرانگیزش جانم را بگیرد.
لب برچیدم و آهسته گفتم:
دلم برای مستانه خیلی تنگ میشه!!صدایش گوشم را پر کرد وقتی که با عشق گفت:

اگه میدونستی یه دختر ساده؛مرتب وبیآرایش مثل توچه پدری از دل آدم در میاره هیچوقت هیچکس آرایش
نمیکرد.
سعی میکرد بحث را عوض کند تا کمتر احساس دلتنگی
کنم.امشب بیشتر از هر وقت دیگهای سادهپوش شدهبودم.
پیراهن سادهای بلندی پوشیدهبودم و شال هم سر
کردهبودم.دختر مقیدی نبودم اما در خانوادهای متولد و
بزرگ شدهبودم همیشه رعایت میکردند.همین خصلت هم
در من پرورش یافتهبود و به محرم ونامحرم اهمیت
میدادم.صورتم مثل همیشه مرتب بود و تنها آرایش
صورتم کرمپودر بود.
روی پنجهپا چرخیدم.بوی عطر دیوانهکننده وجودش را به
مشامم کشیدم.سرم را روی ستبری سینهاش گذاشتم و
گوش به نوای تپنده قلبش دادم.

#پارتدویستشصتوهفت

#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
در حالی که روی سرم را میبوسید با مهربانی گفت:
عزیزم با اون دل پاک و مهربونت برای خوشبختیش دعاکن!!اون دیر یا زود ازدواج میکرد فقط باید برای
خوشبختیش دعا کنیم.تو خوشقلب ترین دختر دنیایی
دعات پذیرفته میشه!!
در حالی که بار دیگر بغض چنگال بیرحمش را درون
گلویم فرو میکرد به حرف آمدم:
دعا میکنم!حتما دعا میکنم خوشبخت میشه منمطمئنم!!اون خیلی سختی کشیده خدا جواب تمام
سختیهاش رو میده.
"خوشبختی"چه واژهی باارزشی بود وقتی ما آن را در
دعاهایمان جستوجو میکردیم.همیشه وقتی بچه بودم و
کار خوبی انجام میدادم.مادرم روی سرم را میبوسید و
میگفت:
ایشاال خوشبخت شی مادر!ایشاال عاقبتبهخیر شی!هنوز دعاهایمادرانهاش را به خاطر دارم.شاید هیچوقت
کسی نمیتواند دعاهایی که در حقش کردهاند را فراموش
کند خصوصا ً دعای مادر!

چه دردناک بود که مستانه شب به این مهمی را
خانوادهاش را نداشت و همچنین شب و روزهای مهمتری
که دنیای یک دختر را رقم میزد.خانواده پشتوانهی مهمی
برای فرزند بود اما افسوس که مستانه از این نعمت
خدادادی محروم بود.
شک نداشتم روحبلند پدر و مادرش از شادی و خوشبختی
دخترشان شاد میشوند.شاید صبر تمام معادالت زندگی را
دستکاری میکرد.انسان اگر صبور باشد هم حکمت را
میفهمد و هم قسمت را میچشد.درست مثل مستانه!
صبر اوج احترام به قوانینالهیست.
صدای امیرحافظ مرا از دنیای افکارم بیرون کشید و گفت:
عزیزدلم امروز خیلی زحمت کشیدی مهربونترینهمسردنیا!
در حالی که گونههایم که از شرم کلماتش گلگون شدهبود.
لب زدم:
-تو خیلی زحمت کشیدی.ممنونم ازت.

#دویستشصتوهشت
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
عزیزم من باید از تو تشکر کنم.وجودت برام قوتقلبه.ازوقتی قدم رو چشمم گذاشتی وارد خونه و زندگیم شدی
تمام نفسهام به عشق تو از سینهام بیرون میاد.
با دست قلبش را نشان داد و افزود:
سارا من با یکبار نگاه کردن بهت عاشقت نشدم؛عشق بهتو ذرهذره در وجودم قد کشید.من تو روز عروسیمون با
اون چانه لرزان و صدای بغضدار عاشقتر شدم.
از این همه کلمات عاشقانه که به جانم میریخت گونههایم
آنی رنگ گرفت و ضربان قلبم باال رفت.
سرم را بلند کردم و با گونه های رنگ گرفته خیرهاش
شدم.
تمام اجزای صورتش را با نگاهم لمس کردم.این مرد برایم
همهچیز بود.همهچیز!
امیرحافظ همان معجزهای بود که خداوند نوید میداد.

روی پنجهی پا بلندشدم و بوسهی بر گونهی استخوانیش
گذاشتم.
در حالی که از بوسهی من کیفور شدهبود.شبیه پسربچه
های تخس که مادرشان خوراکی به آنها داده و آنها چیز
دیگری را میطلبیدند.با شیطنت پچ زد:
خب این قبول نیست!مثال چیمیشه تو یکم اینور و اونورتر صورتم رو ببوسی.به خدا چندسانت فاصلهست.
سرم را با خجالت در سینهاش پنهان کردم.آرام خندید.از
آن خنده های که عجیب چهرهاش را دوستداشتنی
میکرد.
پرشرم گفتم:
امیرحافظ؟جانم؟اون شبی که سرسفره عقد نشستیم فکر نمیکردمهیچوقت اینجوری باهات عاشقانه بسازم.
قفسهسینهاش تکان خورد؛داشت دوباره میخندید:
ولی من میدونستم عاشقم میشی!!برای چندمین بار از آغوشش بیرون آمدم و با نگاه دقیق
و موشکافانه به چهرهاش گفتم:
-از کجا؟

در حالی دستی به موهای سیاه و یکدست زیبای
مردانهاش میکشید جواب داد:
حس ششم یه مرد رو نادیده نگیر!ما مردها میدانیم کدومزنها برامون دام پهن کردند!
از حرص شدیدی که از دستش میخوردم لبم را الی دندانم
گرفتم و پرحرص گفتم:
یعنی میگی من برات دام پهن کردم.خندید و گفت:
نمیدونم من که همشون رو نمیشناسم.نیشگونی از دستش گرفتم و گفتم:
چشمم روشن!پس چشم همه دنبالت بوده.دستش را مالید و شیرین گفت:
مهم اینه که دلم من یکی رو خواست؛ساراجانم.جانش بودم و این جان بودن عجیب میچسبید.
مهربان گفتم:
امیرحافظ کی احساس کردی خیلی بیشتر از قبل دوستمداری یا عاشقمی؟
بیاختیار گفت:

روزی که میرفتیم آزمایش بدیم وقتی یه شاخه گلرزسرخ از دختربچه معصوم خوشگله گرفتم و تو با تندی
گفتی
صدایش را همانند من دخترانه ونازک کرد:
-من رز سرخ دوستت ندارم.

#دویستشصتونه
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
خدایا امیرحافظ مهربانم چقدر دیگاهش فرق داشت.شاید
هرکس دیگر بود به این زیبایی از آن دختر معصوم تعریف
نمیکرد که امیرحافظ به آن زیبایی تعریف کرد.
اون لحظه از دستت دلخور و ناراحت شدم وقتی گل روازم نگرفتی ولی وقتی مغروانه با اون زبان تند وتیزت

باهام حرف میزدی بیشتر از قبل عاشقت شدم.دلم رو
دوباره بردی.تو چی سارا؟تو کی فهمیدی دوستم داری؟
در حالی که غرق در گذشته تلخ و شیرین میشدم و
لحظات بودن با امیرحافظ مثل یک فیلم جلوی چشمانم
پرده میکشید.با شعف جواب دادم:
همون روزی که داخل پرورشگاه بچهها رو اونجوری باعشق وعالقه میبوسیدی و باهاشون به زبان خودشون
حرف میزدی عاشقت شدم بدون اینکه بدونم .به نظر من
رفتاری که تو داشتی رفتار یه پدر با فرزندانش بود ولی
تو به من ثابت کردی مهر و محبت ارثیه ما به
همدیگهست.
لبخندی محوی روی لبهایش خانه کرد .خم شد و بوسهی
بر نوک بینم زد:
پس خیلی زودتر از اونچه فکرش رو بکنم عاشقمشدهبودی.
صادقانه گفتم:
شدم.زودتر از اونچه فکر میکنی دلم رو بهت باختم.این بار پناهم آغوشی شد که کم از بهشت رویایی
نداشت.سرم را برروی قلبش گذاشتم و او هم مشغول
نوازش موهایم شد.

#پارت دویستهفتاد
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

دقایقی بیشتر نگذشته بود که مستانه مهربانم با شرم
وحیای دخترانه وجودیش به جمعمان پیوست.نمیتوانست
آن شور و اشتیاق چشمانش را پنهان کند.به خدا که من
هزاران بار در چشمانش حس زیستن را پیدا کردم.
امیرحافظ!مرد مهربان من هم از آنهمه تغیر در چهرهی
مستانه متعجب شدهبود و با چشمانش از من تشکر
کردهبود و زیر گوش مستانه با دلتنگی تبریک
گفتهبود.مستانه هم با گونه های گلگون تشکر کردهبود.
صدای زنگ در حیاط برخاست.تماما ً قلبم محکم به سینهام
فشار میآورد.استرس در وجودم بیدار شدهبود.امیرحافظ

به سمت حیاط رفت تا به پیشواز مهمانهای عزیز برود.
مستانه از استرس تمام دستهایش یخ شدهبود.مهربانم!
دستهایش را محکم فشردم و گفتم:
مستانه استرس ونگرانی از خودت دور کن!بروآشپزخانه مثل همهی عروس های ایرانی.
چشمانش درخشید.از لقب عروس!چقدر جمالت تاثیر گذار
بودند در حال یک دختر!
سریع با اشتیاق از درخواستم اطاعت کرد و در آشپزخانه
مثل تمام عروس های ایرانی چپید.
تنها همراه مسعود مادرش بود.پیرزن مهربانی که نظیرش
را فقط در داستان و رمانها میدیدی .انگار تنها
داشتهاش در این دنیای زودگذر مادرش بود که با جعبهی
شیرینی با خوشحالی و شعف داخل خانه شدهبود.پس از
آن مسعود با گلی بزرگ در دستش و سر و صورت که
اصالح کردهبود پشتسر مادرش داخل شدهبود.
امیرحافظ سفت و سخت پشت مستانه ایستاده بود و
گفتهبود"درسته ما خانواده واقعیت نیستیم و االن جای پدر
و مادرت خیلی خالیه؛ولی ما خانوادهات هستیم و من حکم
برادرت را دارم.

#دویستوهفتادویک
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

مسعود پسر خجالتی و کمروی بود ولی بسیار محجوب
بود.تمام پیشانیاش غرق در عرق شدهبود و مدام با
دستمال عرق پیشانیش را پاک میکرد.پیرزن بیچاره تمام
مدت در گوشش زمزمه کردهبود:
استرس نداشته باش مادر!او هم با همان خجالت لبخند زدهبود.وقتی که مستانه با
همان حجب وحیای ذاتیش با سینی چای خوشرنگ از
آشپزخانه بیرون آمد.
چشمان پیرزن بیچاره با دیدن مستانه چشمانش درخشید و
اشک شوق به چشمانش هجوم آورد.مسعود با عشق به
تماشای مستانه نشست.

و مرد مهربان من چرا تا این حد چشمانش غمزده بود.او
هم برای مستانه دلتنگ میشد.او به روزهایی میاندیشید
که مستانه مهربان برای همیشه به خانه بخت میرود.
کاش کسی میفهمید وزن یک آه در زمان دلتنگی چقدر
سنگین است.
مستانه با شوق و ذوق که در چشمانش نشسته
بود.چایها را پخش و شیرینیها را تعارف کرد.حاج خانم
با مهربانی زیرلب گفت:
دست عروسم دردنکنه.خیر ببینی مادر.و مستانه با گونه های گرگرفته به مسعود تعارف کرد.که
او با خجالت تشکر کردهبود.با صدای حاجخانم سرم را
بلند کردم و به او چشم دوختم.رو به امیرحافظ گفت:
پسرم این دوتا جوون شاید حرف نگفتهی داشته باشن.بااجازهی شما برن حرفهاشون رو بزنن؛حرف یک عمر
زندگیه.
امیرحافظ مودبانه جواب داد:
اشکال نداره برن حرفهاشون رو بزنن.اجازه شما الزمهحاجخانم من کوچکتر از اینم که بخوام نظر بدم.
حاج خانم لبخند زد و رو به مستانه کرد و گفت:
مادر برید حرفهاتون رو بزنید.شاید هردوتون انتظاراتیاز هم دیگه داشته باشید بهتره همین امشب نگفتههاتون

رو بهم بگید.مستانه َچشمی گفت و از جایش بلند شد و
مسعود هم در حالی که برای چندمین بار با دستمال عرق
شرمش را پاک میکرد از جایش بلند شد و پشتسرش
مستانه راه افتاد.
دهدقیقه بعد مستانه و مسعود حرفهایشان را با هم زدند
و با سکوت شرمآور رضایتشان را اعالم کردند.
حاجخانم از جایش بلند شد با اجازه امیرحافظ انگشتر
نشان را در انگشت مستانه کرد و بوسهی بر گونهاش
نواخت و با آن دستهای چروکیدهاش دعای خوشبختیش
را بدرقه پسر وعروسش کرد.
پیرزن بیچاره انقدر عجله داشت که خیلی سریع قرارعقد
را امیرحافظ به احترامش گذاشت.به اصرار مستانه قرار
شد خبری از عروسی نباشد و در یک محضر این دو
عزیز به عقد یکدیگر در بیایند.مسعود همانند مستانه
گذشتهی سختی داشت که مادرش آنطور بیحد و اندازه
از اینکه پسرش سروسامان بگیرد خوشحال بود.

#دویستهفتادودو
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
آنشب بعد از رفتن مسعود و مادرش در خانه شوری
عجیب به پا شدهبود.مستاته مهربانم جور عجیبی
چشمانش خوشحال بود.امیرحافظ هم بعد از رفتن مهمانها
خسته شدهبود به اتاق برای استراحت رفت.به مستانه
اجازه ندادم دست به سیاهوسفید بزند و او هم تشکر کرد و
به اتاقش رفت.قرار عقد برای چند روز دیگر که والدت
امام علی(ع)گذاشته شدهبود.تمام وسایل و ظرف و ظروف
کثیف را از روی میز برداشتم و داخل سینک گذاشتم.با
حوصله تمام ظرفها را شستم.
یکهو به خودم آمدم.خدایا خانم خانه خودت بودن عجب
لذتی دارد.من امشب حتی از شستن ظرفهای کثیف هم
لذت در جانم پیچید و کارهای خانه هم جور عجیبی برایم
شیرین و دلچسب بود.شاید باید کشف میکردم.تمام اصول
و جزئیات خانهداری را!همسرداری!من چیز زیادی از
خانهداری بلد نبودم و تمام مسولیتها همیشه بر روی

دوش مستانه مهربانم بود اما از این به بعد باید مسولیت
کار های خانه با من بود.
میدانستم مستانه االن لذت عجیب در دلش
نشستهاست.شاید هیچ وقت من مثل دخترهای دیگر روز
خواستگاری امیرحافظ از من شاد و شعف در وجودم نبود
و غم و بغض بود که در وجودم نشستهبود.اما از چهرهی
گلگون یه دختر میتوانستم بفهمم در دلش شور بختی به
پا است.همین حال دل مستانه!ولی مستانه شاید امشب
برای نداشتن پدر و مادرش یک دل سیر میگریست و
ناراحت بود من بودم که باید دلداریش میدادم مستانه
بزرگواریش را به من اثابت کردهبود حاال نوبت من بود که
خواهرانه پای سفرهی دلش مینشستم.وقتی سر وسامانی
به آشپزخانه دادم از آشپزخانه بیرون رفتم و راهم را به
سمت اتاق مستانه کج کردم.
پشت در اتاقش ایستادم خواستم تقهای به در بزنم که
صدای مستانه را شنیدم که داشت با تلفن صحبت
میکرد.هیچوقت فضول نبودم ولی اینبار فضولیام گل
کردهبود که گوشهایم را تیز کردم و به در چسبیدم.ولی
صدای مخاطب پشتخط را نمیشنیدم.به یکباره صدای
بلندگو تلفن بلند شد.
امشب خیلی خوشگل شدهبودی؟میدونی دلم میخواستگونههای سرخت رو هزار بار میبوسیدم حیف که....

این بار مستانه هین بلندی کشید و ریز خندید.
ما به هم نامحرمیم آقامسعود!صدای مسعود بود.مستانه آبزیرکاه گویا زمانی که
حرفهایشان را با یکدیگر زدهبودند مابینآنها شماره تلفن
هم ردوبدل کردهبود!
این بار مسعود سرحال گفت:
ای جان خانومم حاال بوس رو بیخیال نمیشه آقا روبداری بگی مسعود!به خاطر من؟
این بار صدای مستانه بسیار ضعیف به گوش میرسید
وقتی که گفت:
مسعود؟مسعود قهقهی بلندی زد و با خوشحالی گفت:
ایجان؛وای خدا من امشب از هیجان پس نیفتم خیلیه!این بار مستانه پُرناز گفت:
چه هیجانی مسعود؟مسعود بیطاقت گفت:
دختر امشب قصد داری به کشتنم بدی!وای مستانه امشباحساس میکنم به همهی آرزوهام رسیدم.تو بزرگترین
آرزو بودی حاال راحت میتونم از امشب بخوابم.

در حالی ته دلم پر شده بود از حال خوب مستانه اما اگر
بگویم در دل به مستانه غبطه میخوردم دروغ
نگفتم.حسادت حقیرانه در وجودم ریشه زدهبود.چرا من
هم دلم میخواست این لحظات شیرین نامزدی را مثل
مستانه تجربه میکردم.و هزاران چرای دیگر که مثل
خوره به جانم افتادهبود.مستانه و مسعود از امشب رسما ً
نامزد شدهبودند.درست نبود من به کلمات محبتامیزی که
بین یکدیگر رد وبدل میکردند گوش دهم.هر چند که
امشب بسیار خوشحال شدهبودم.بیصدا از در فاصله
گرفتم.از راهرو عبور کردم و به سمت اتاق خواب رفتم.در
را آرام بستم چرا که امکان داشت از صدای ریز در
امیرحافظ بیدار شود.

#دویستهفتادوسه
#بغضهایخفته
#آزادهمیرزایی

تاق باز خوابیدهبود و به عادت همیشه دستش را از
ساعد روی چشمهایش گذاشتهبود.چقدر خوب بود که
داشتمش!چقدر داشتنش لذتبخشبود!وقتی میدانستی تو
صاحب تمام و قلبی هستی که اینهمه مهرومحبت در
خودش جای دادهبود.امروز به حدی برای تدارکات امشب
زحمت کشیدهبود که اینطور با خستگی خوابیدهبود.
سالنه سالنه در حالی که تالش میکردم صدای پایم باعث
بیدارشدنش نشود سمت تخت رفتم و زیر پتو خزیدم.کمی
در جایم جابهجا شدم و نزدیک به او خوابیدم.نگاهم را به
چهرهمردانهاش دوختم که برایم جذاب ترین فیس چهرهی
مردانه در جهان بود دوختم.قفسهی سینش که آرام باال
وپایین میشد نشان از خواب عمیقش میداد .آنقدر در
چهرهاش غرق شدم و تکتک زوایای صورتش را برای
خودم حالجی کردم که چشمانم خمار خواب شد و به خواب
رفتم.
دمدمهای صبح بود که بیدار شدم.کنارم خالی بود.امیرحافظ
کنارم نبود.سایهی قامت بلندی در حیاط در پشتپرده نقش
بست.آرام از روی تخت پایین آمدم و خودم را به پشت
پنجره رساندم.پرده را میان دستانم گرفتم و کمی کنارش
زدم .قامت بلندش را در تاریکی روشنایی صبح

دیدم.پیراهن نازکی تنش بود و سیگار میکشید.امان از
صبح های اسفند!این مرد قصد جانش را داشت!
اشاراپ را دورتنم پیچیدم و پالتویش را از آویزلباسی
برداشتم و از اتاق خارج شدم.
هنوز هوا کامال روشن نشدهبود ولی سپیدی صبح بر
تاریکی شب سایه انداخته بود.کفشهایم را پوشیدم و تندی
قدم هایم را به سمت حیاط برداشتم.
سیگار میکشید و عمیق کام میگرفت.دودش با بخار
نفسهایش ادغام میشد.سیگار نیمهتمام را از لبهایش
جدا کرد و زیرپایش له کرد و نگاهش به خاکستر لهشده
زیرپایش بود.
با صدای قدم های من سرش را بلند کرد و در تاریکی
روشنی هوا نگاه سوزان و پرالتهاب را به نگاهم دوخت.
خیلی سریع نزدیکش شدم و پالتو را روی تنش انداختم و
سعی کردم کتف و شانهاش را بپوشانم در همان حال با
نگرانی گفتم:
این چه وضع گشتن تو حیاطه.هوای اسفند دزده اونوقتتو یه پیراهن نازک پوشیدی.
لبخندی خواستنی به رویم پاشید و گفت:
--ببخشید!این صبح زود هم از خواب بیدار شدی.

#پارتدویستهفتادوچهار
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
نیازی به عذرخواهی نیست عزیزم.ولی کنجکاوم بدونمچه باعث شده که صبح به این زودی پا شی و تو حیاط و
این فصل آخر زمستان سیگار دود کنی؟
غم عالم در چشمانش نشست.گویی با این حرف داغ دلش
تازه شده باشد نفس پردردی از سینهاش بیرون
داد.تشویش در وجودم نشست.با نگرانی و تاکید صدایش
زدم:
امیرحافظ؟سارا من دیروز...جملهاش را نیمه تمام رها کرد.دلم برای غم صدایش
لرزید.
لبهایم لرزید و آرام گفتم:

چی شده امیرحافظ؟دستی پشتگردنش کشید و کالفه ورنجور گفت:
دیروز سراغ بهرام رفتم.شوهر سابق مستانه!وجودم لرزید و آرام گفتم:
چرا سراغش رفتهبودی؟مجبور بودم.حرصی توپیدم:
چه مجبوری!وای خدا!اگه سر وکلهاش پیدا بشه و واسهمستانه شر بشه چیکار کنیم؟
نگاه اطمینانبخشی روانهام کرد و از میان دندان غرید:
غلط میکنه مگه از روی جنازه من رد بشه.حرفش را قطع کردم و گفتم:
دور از جونت.این چه حرفیه.پس چرا رفته بودیسراغش!
آهی کشید و با افسوس گفت:
رفته بودم ازش بخوام هومن رو به مستانه برگردونه بازبان صلح و خودم باهاش حرف بزنم؛پای قانون رو وسط
نکشم ولی مردک پفیوز کوتاه بیا نبود.

دلم ریش شد برای امیرحافظ.درمانده دیدن او برایم تا سر
حد مرگ سخت بود.
آهی پر افسوس کشیدم و با غم جواب دادم:
آره مستانه گفتهبود مرد درستی نیست.زندگی خوبی همباهاش تجربه نکردهبود خیلی ازش میترسید؛همیشه
میگفت بچهاش رو بهش نمیده.
با لحن اطمینان بخشی که کرورکرور اطمینان از آن
میبارید گفت:
-نگران نباش عزیزدلم.کاراش درست میکنم و مستانهرو سرپرست او بچه میکنم.درست میشه فقط زمان
میطلبه!
در حالی در دلم هزاران پروانه در حال رقصیدن بود از
لحن اطمینان بخشش جواب دادم:
میدونم امیرحافظجان !باورت دارم میدونم وقتیاینجوری حرف میزنی چقدر اطمینان پشت حرفاته.

#پارت صدهفتادوپنج
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
این بار او بود که پش قدم شد و صدایم زد:
سارا؟-جانگردی از لبخند روی لبهایش نشست.اما امان از
چشمهایش که غباری از غم رویش نشستهبود.
امیرحافظ آبدهانش را فرو برد .به گمانم بغض های
گلویش را میخورد تا صدایش؛صدای غمگین مردانهاش
نلرزد.
خدای من!مرد من چه دردی را به دوش میکشید که
اینچنین بغض قورت میداد.
وای که قلبم با ضرب میکوبید که بدانم چهچیزی تا این حد
این مرد را شکسته کردهاست.
به سختی دهان باز کرد و گفت:
خیلی میترسم سارا!خیلی...مکث کرد و ندانست با این نیمهتمام ماندن کلمات تالطم در
وجودم انداخت.

به زحمت گفتم:
امیرحافظ از چی میترسی؟چشمهایش!وای خدای من!چشمانش پر بود از درد و
ترسی که نهتنها قلبم بلکه کل وجودم را به لرزه در آورد.
با صدای غمگینی که دلم برایش میرفت گفت:
سارا مستانه یکبار توی زندگیش شکستخورده سارااگه اینبار شرکت بخوره من چیکارکنم؟من چطور تو
چشمهایش نگاه کنم؟امشب خیلی خوشحال بود!چشمانش
پر شعف وشادی بود هیچوقت اینجوری ندیدهبودمش اما
سارا نگرانم!نگران آیندهاش اون رو عین خواهر نداشتهام
دوست دارم.من آدمهایی رو دیدم که با یه عشق اتشین
زندگیشون رو شروع کردند ولی بعد حاضر نشدند اسم
همدیگه رو بیارن.این چراها عین خوره داره مغزم رو
میجوه؛دلم عین آبجوشی که داره قلقل میکنه.همونقدر
ناآروم!
خدای غم وغصههای این مرد تمام نمیشد.
زبانم قاصر بود از اینکه این مرد را دلداری دهم.چرا که
من چیمیگفتم به مردی که مردانگیهایش بیشتر از قبل
شگفتزدهام میکرد.
تنها توانستم با چشم هایم به او بگویم:

"عزیزدل و جانم تو تمام تالشت را برای خوشبختیش
کردی بقیه را به خود وخدایشان بسپار"
به خدا اشتباه نمیکردم وقتی هالهی اشک را در چشمان
سیاهش دیدم.این مرد مسولیت سرش میشد.این مرد روی
تمام مردهای دنیا را سفید کردهبود.
خدایا داشتنش این مرد را چقدر مدیون تو بودم.من این
مرد را به خوبی میشناسم.روح بلندش وبزرگوارش را
دیدم.طعم محبتهایش هم بهخودم و هم به دیگران
چشیدهبودم.

#دویستهفتادوشش
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
لبخندی مهربانانه به رویش زدم و گفتم:

امیرحافظم؛بهخدا هیچکس از فردا خبر نداره.کیه کهبدونه ما فردا کجا ایستادیم.کی میدونه خوشبختی یا
بدبختی براش رقم میخوره!همهی مردم دنیا با نظرییات و
سنجیدههاشون که ازدواج میکنن.مسعود مرد خوبیه اخر
شب کلی جمالت عاشقانه و جنون آمیز به مستانه
گفت.نمیدونی چه حال خوبی توی وجودم سرازیر شد
وقتی اون را اینهمه عاشق رو در ردوبدل کلماتشون
دیدم.
کاش میتوانستم تمام مردانگیهایش را توصیف کنم.کاش
میتوانستم آن تکههای هراس انگیز وجودش را بند
بزنم.کاش میتوانستم آن قلب ناآرام و فروریخته از
ترسش را از روی زمین جمع کنم.با چشمانی نگران و
مغموم نگاهم کرد.با نفسی گرفته وقلبی ترسیده از روزگار
نگاهم میکرد و من با چشمانم اطمینان را در چشمانش
فرو کردم و گفتم:
نگران نباش عزیزدلم بهخدا توکل کن!مستقیم در چشمانم خیرهشد و گفت:
یه چیز دیگه هم هست که نگفتم سارا؟مات ومتحیر نگاهم را در نگاهش به رقص در آوردم و
پچ زدم:
-چی عزیزدلم؟

من جهاز مستانه رو آماده کردم.همش رو خریدم امروزو فردا برای خونه مسعود میفرستم.دلم نمیخواد فردای
وقتی مستانه وارد خونه بخت میشه شرمنده یه سری
خوردهریزهی و اسباب زندگی بشه.البته شاید اگر دیر بهت
گفتم ناراحت بشی ولی من نخواستم به مستانه هم بگم
شرمنده بشه و مانع بشه به این خاطر نگفتم.امیدوارم
ناراحت نشدهباشی و درکم کنی.
ته صدایش در جمالتش میلرزید.من ناباور،حیرت زده و
با شگفتی نگاهش میکردم.زبانم بند آمدهبود.لبهایم تکان
میخورد و اصواتی خارج نمیشد.با لکنت وتحیر گفتم:
جهاز مست...انه رو ...آماده کردی؟چشمهایش را یکبار به نشانه تایید باز و بسته کرد و با
التماس وخواهش گفت:
ببخش عزیزم که زودتر در جریان نذاشتمت.واقعاببخشید.من شرمندهام.
او شرمنده بود و نمیدانست در دلم باز هم به او افتخار
میکردم.مرد من مردستانی بود برای خودش!چطور
اینهمه خوبی را در وجودش چپاندهبود.مردی که به شدت
از دست خودش ناراحت بود که چرا پنهان کاری
کردهاست؟و میاندیشید طبعات این پنهانکاری
ناخواستهاش قرار بود چه بالیی بر سرم من

آورد؟!!میدانستم بهخاطر این پنهانکاری به شدت از
دست خودش دلگیر است و ناراحت!
آرام و پچوارانه گفتم:
امیرحافظ تو برای خوبیکردنت اجازه هیچکس رو احتیاجنداری.چیکار کنم آروم شی آرامجانم؟!!
دستهایش را برای به آغوش کشیدنم گشود.محکم مرا
میان آغوشش انداخت .و محکم بازوهایش را دور من
حلقه کرد تا آرام شود.
و حاال من بودم که در گوشش شروع به زمزمه
کردم.نجواهای عاشقانه!زمزمههای پرشور
شیدایی!حرفهای پرشور و امیدوارانه! او بهسان فرزندی
در آغوشش پرمهر مادرش که آرام میگیرد آرام گرفت.

#دویستهفتادوهفت
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

صبح که شد.مسعود بهدنبال مستانه آمد و مستانه با عشق
استقبال کرد و دونفری به خرید رفتند.خریدهای نامزدی و
عیدی!خریدی هایی که مختص خودشان دونفر بود!
با اینکه اسفند داشت هنوز نفس هایش را میکشید ولی
بوی عید عجیب پیچیده بود.مستانه و مسعود نامزد رسمی
شده بودند و خریدهایش را با هم انجام میدادند.در
آشپزخانه پیشبند بسته بودم و یه سری از بشقاب و
استکان های صبحانه را میشستم .امیرحافظ هم شرکت
نرفتهبود و داخل سالن نشستهبود.از آشپزخانه داخل سالن
نمایان بود و دید داشت .یهسری از وقتها اصال حوصله
شرکت نداشت.مثل صبح زود امروز!که مدام افکارهایی به
سان خوره در روحش دمیدهشدهبود .بیهدف شبکه های
تلویزیون را باال و پایین میکرد.نتوانست تحمل کند و
تلویزیون را خاموش کرد و در آخر کنتر را روی مبل با
کالفگی پرت کرد.
از جایش بلند شد و قدم در اشپزخانه گذاشت.بوی
عطرتلخش گواری وجودم شد.نزدیکتر آمد و کنارم ایستاد.
نگاهش را به صورتم را سنجاق کردهبود و من سنگینی
نگاهش را با تمام وجود حس میکردم.و من قلبم پرهیجان

و پرطبش شدهبود.داشت با چشمانش تمام صورتم را
میبلعید.
سرش را به گوشم نزدیک کرد و آرام گفت:
لعنت به این مسعود وقتی اینجوری دور مستانهمیچرخید من رو هوایی کرد.هوس خرید با زنم به سرم
زد.
داشت قلبم از این همه هیجان و طپش قالب تهی
میکرد.داشت سرنگون میشد.
این بار نفسهایش را زیر گوشم حس کردم وقتی گفت:
حاال چیکار کنیم خانوم خانما؟!!لبگزیدم.و همانطور که آخرین ظرف را آبکش میکردم
طنازانه جواب دادم:
هرچی آقامون بگه؟من میرم حاضر شم.گوشه لبش خندید و بَم و نجواگرانه گفت:
-آقات به فدای یه تار موت خانومم.

#پارت دویستهفتادوهشت
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
لبخند بازیگوشی هم در ادامه روی لبش خانه کرد.جوری
که چهرهاش را بازیگوش تر نمایان میکرد.زیر حجم
بینهایت نگاهش قلبم گرومپگرومپ میکوبید.
پیشبند را باز کردم و آویزان کردم.زیر نگاه سنگینش
داشتم جان میدادم.نفس نفس زدن های دلم را
میشنیدم.نگاهش کردم و گفتم:
لباسم رو عوض کنم میام.تو هم برو لباست رو عوضکن.فقط یادت نره لباس گرم بپوش!یه وقتی سرما نخوری!
چشمانش را تنگ کرد و لبخند یکوری زد:
-وای سارا شدی مادرم!اون همیشه توصیه های تو رومیکرد!مثال لباس گرم بپوش!غذای مقوی بخور؛آت و
آشغال بیرون نخوری!خوابت به موقع باشه و مسواکم
بزنی!

تند و بیوقفه جمالت را ردیف میکرد و میگفت.بامزه و
شیرین این جمالت را به زبان میراند.پاردوکس بامزه و
شیرینی بود!
به حالت چهرهاش موقع گفتن این جمالت خندیدم و گفتم:
یعنی من االن شبیه مادرتم؟!!برق شادی و شیطنت در چشمانش نشست و با همان
چهرهاش شیطان و بازیگوش گفت:
خیلی!تقریبا کپیه مامانی!!در حالی از اینکه مرا شبیه مادرش میپنداشت حس
خوشایندی زیرپوستم دویده بود.به خودم بالیدم و با
شیطنتی که از نگاه او هم در وجود من هم رخنه کردهبود
گفتم:
چقدر خوب من عاشق اینم که شبیه پورانخانمباشم!!زنی ماه و عزیزیه!حتی توصیههاش هم بهجا و
منطقیه!!
امیرحافظ بیچاره هاجو واج ماندهبود و نمیدانست در
جواب چه بگوید.
دست روی تهریشش کشید و درمانده نگاهم کرد.انگار
میخواست بگوید"مگه من به مادرم چیزی گفتم فقط گفتم
شبیهشی"
اینبار با ذوق و شوق تمام گفتم:

حتما تو هم همون پسری بچه حرفگوش نکن؛شیطونیکه دمبه دقیقه مادرت هر حرفی صدبار تکرار میکرد،مثال
چه میدونم مسواک نزده میخوابیدی یا با دوستات بیرون
بودی.
مرا مات ومبهوت نگریست.گویی فکر نمیکرد راحت
شخصیتش را رو کردهباشم.
در حالی که سعی میکرد خودش را از تک وتا نیندازد
قلدرانه گفت:
نهبابا به من میخوره شیطون باشم؛به خدا از منسربهزیر و سربهراهتر هیچ پسری تو فامیل نبوده.
آی دروغگویی در دل گفتم و از آشپزخانه خارج
شدم.صدایش را از پشتسرم شنیدم:
-ببینم کی حاضر میشی خانمخانما؟!!!

#پارت دویستهفتادونه
#بغض های خفته

#آزاده میرزایی
قدم هایم به سمت اتاق راه افتاد و وارد اتاق شدم.خودم را
در آینه نگاه کردم!
گونههایم هنوز گر گرفتهبود.قلبم از هیجان نبض میزد.از
داخل کمد بزرگم که پر بود از مانتوهای بیشمار و
رنگارنگ؛یکی را بیرون کشیدم.ولی سرمایی اسفند اجازه
نمیداد آن مانتو را بی هیچ پوششی بپوشم.لباس هایم را
پوشیدم و پولیور سادهی دخترانهی هم روی مانتوم
پوشیدم.موهایم را محکم باالی سرم جمع کردم و با کش
بستم.آرایش کمی هم به صورتم نشاندم که چهرهام را
نازتر و زیباتر کرد.شال را روی سرم انداختم.رژلب
صورتی روی آیینه کنسول چشمک میزد.نمیتوانستم
بیخیالش شوم پس رژلب را روی لبهایم کشیدم.
عطر خوشبوی محبوبم را به مچدستم و گردنم زدم.ادکلن
زدن به مچ و گردن را از امیرحافظ آموختهبودم!او بود که
همیشه اینگونه عطر میزد.یکآن متوجه موبایلم شدم که
زنگ میخورد.
برداشتم و نگاهش کردم.به محض دیدن اسم امیرحافظ
چشمانم ستاره چید و چلچراغ شد.چه قدر این مرد
بیطاقت بود!وقتهایی که با من بود باید اعتراف میکرد
بیتحمل و بیطاقت میشد!

دکمهی پاسخ را فشردم و هیچ نگفتم.او زنگ زدهبود.اویی
بیطاقت!
صدایش را شنیدم.
سارا نمیای پایین من حاضرم!به نظرمن خیلی دیگهحاضر شدنت طول کشید.یک هیچ به نفع من!
صدایش!وای از صدای شیطنتبارش!صدای که خنده در
آن عیان و نمایان بود!
االن میام آقای بدجنس!-بدو خانومم که منتظرتم!

#پارت دویست هشتاد
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

سریع و تند از اتاق خارج شدم.مختصر نوری که از سالن
میآمد.نشان دهنده این بود المپ های خانه روشن بود.این
وقت صبح!المپ های سالن را خاموش کردم و از خانه
بیرون آمدم.
وقتی به حیاط آمدم گزگزی از سرما در تنم پیچید.اما در
آن حد زیاد!کم و مختصر در تنم پیچید.
امیرحافظ به کاپوت ماشین تکیه دادهبود و نگاهش را به
زمین دوخته بود.با آن قامت بلند و رشید؛پالتوی نسبتا
نازکی تنش بود و که هیکل ورزیدهاش بیشتر خودنمایی
میکرد!یا به همان لفظ دلبری میکرد.میشود این مرد را
دوست نداشت!میشود برایش جان نداد!
داشتم با لذت نگاهش میکردم.ناگهان نگاهم کرد و مچ
نگاهم را گرفت.
از لبهایش چیزی معلوم نبود اما برق لبخند چشمانش را
به وضوح حس کردم.
وای خدای من چشمهایش حاال روی لبم قفل شدهبود.چشم
بر نمیداشت.مسخشده مرا مینگریست!
به سمتش رفتم.چشمانش را یکباره از روی لب هایم کند
و به ساعت مچیش رساند و مچ دستش را باال گرفت و با
اشاره به ساعت پیروزمندانه گفت:
-تاخیر داشتی خانوم؟!!

پشتچشمی نازک کردم و مظلومانه گفتم:
یه ذره؟!!االن تو میخوای توبیخم کنی؟!!کمرنگ لبخندی زد و تماما ً نگاهش را در صورتم چرخاند:
کم زبون بریز!!وگرنه معلوم نیست از اینجا به کجا بریم!گرمای انی خون را در گونههایم حس کردم.شرم در تمام
وجودم بیدار شدهبود.
در ماشین را برایم باز کرد و من روی صندلی جاگیر شدم
و در سمتم مرا بست و خودش نیز سوار شد و ماشین را
به حرکت در آورد.

#پارت دویست هشتادویک
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

ریموت را زد و اتومبیل را از حیاط خارج کرد .امیرحافظ
با شوقی وصفنشدنی نیمنگاهی سمتم انداخت.
خب خانومم کدوم مرکزخرید بریم؟کجا رو دوست داریبریم؟
نگاهم را به چهرهاش دوختم و با شطینت و پر از ناز
گفتم:
هرجا که آقامون بگه!!هر چی آقامون بگه!!لبخندی مهربان و شیرین به رویم زد.سمتم چرخید و نگاه
پر شور و شیطنتش را به چشمانم دوخت.
سارا نمیگی وقتی اینجوری ناز صحبت میکنی آقاتوندیگه کبریت بیخطر نیست!نمیگی این گرگه اختیار از
دست بده و موشکوچولوش رو یه لقمه چپ کنه!!
گونههایم گل انداخت.و عرق شرم از تیره کمرم سرازیر
شد اما کوتاه نیامدم و تخس نگاهش کردم و با آن زبان
تند و تیز گفتم:
من که اینجا آقا گرگی نمیبینم!اووه! پس نمیترسی!این خیلی خوبه خانم موشه؛خانمموش زرنگ و شجاغ!
بادی به غبغب انداختم و موهایم را با ناز پشت گوش
فرستادم و با خوشحالی گفتم:

لقب خوبی بود!خیلی هم بهم میاد!خانم زرنگ و شجاع!خیرهام شد وبه رویم لبخند دلنشینی زد.
دلبری سارا؟!!دلبری به خدا!!!ناخواسته گفتم:
من؟!!کی دلبری کردم؟!!آره تو دلبری میکنی!!با این صدای پر نازت؛با اینشیرین زبونیات!با این نگاه های شیطونت!!
اتومبیل را گوشه متوقف کرد و متعحبانه نگریستمش.تا به
خودم بیایم و هدفش را بدانم.سرش را به سمتم خم کرد و
دندانهایش را در پوست گونهام فرو برد و گاز محکمی از
لپم گرفت.از درد آخی از میان لبهایم خارج شد.گویی
وقتی که گونهی قرمز را دید رضایت داد و سرش را بلند
کرد و با حظ به شاهکارش چشم دوخت.
اینم تنبیت!!تا تو باشی دلبری نکنی!!از درد دستی به گونهام کشیدم.جای که گاز گرفته بود
اندکی میسوخت.نگران در آیینه اتومبیل به خود نگاهی
انداختم.
جای دندانهایش روی لپم نقش بستهبود.با عصبانیت
وخشم نگاهش کردم.او شرورانه نگاهم کرد و در پی نگاه
شرورانهاش چشمکی هم نثارم کرد .دلخورانه رویم را
برگرداندم و

شیشه اتومبیل را تا انتها پایین کشیدم.هوای دلچسب اسفند
را به ریههایم کشیدم.با اینکه تهران همیشه آلوده
بود.بوی سوخت؛بوی بنزین و...شهر را به نابودی
میکشاند.ولی نمیدانم چه حکمتی بود هوای اسفندماه مزه
دیگری داشت!از جنس دیگری بود!

#پارت دویستهشتادودو
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
اسفند ماه شلوغی بود.درست مثل آدمهایش!مثل
خیابانهایش!
که شلوغترین ماه همین اسفندبود.

دوباره گزگزی در لپم که حاصل دندانهایش بود را حس
کردم.چینی به ابروهایم انداختم و سرزنشگرانه نگاهش
کردم و معترضانه گفتم:
نگاه کن تو رو خدا!به خدا درد میکنه!!دردش رو ول کنو االن نصف صورتم قرمزه!!
چشمان پرشور و بازیگوش را به نگاهم دوخت و با شور
وافر به صورتم نگاه کرد.چشمهایش جادو میکرد.چشم
هایش همان معجزه خدا بود.با لحن جادویی و دیوانهوار
زیبایش گفت:
عزیزم هر خبطی یه تنبیهی داره!! دلگیر نشو ازتنبیهات!!تنبیهات میتونست این باشه که من اون....
جیغکرکنندهام فضای اتومبیل را گرفت.میدانستم
میخواست گونههایم را دوباره اناری کند.میخواست
دوباره گونههایم را گلگون کند با آن جملت شیطنتبار و
شوخیهایش.خودش بارها گفتهبود از شرم دخترانهام
همیشه لذت میبرد.گفتهبود از اینکه تا این حد شرمزدهام
میکند لذت میبرد.
بعد از چنددقیقه که از روی برگرداندن من کالفه
شدهبود.به سان کودکی خودش را مظلوم و معصوم کرد.و
با لحن ملتسمانهای گفت:
-سارا من معذرت میخوام!خب قهر نکن دیگه!

دلخور بودم ولی معترضانه گفتم:
من قهر نیستم!ببین چهجوری قرمز شده و جای دندانتهست!حاال کسی ببینه چیمیگه!!
با شوقی بیحدوحصر نگاهش را به چهرهام دوخت و با
تخسی گفت:
بزار هر کی هرچی دلش میخواد بگه!!این تنبیهتبود!حاال آشتی!!
قهر نبودم؛قهر مال بچههاست؛ما که بچه نیستیم.خندهای تو گلویی کرد و با مهربانی گفت:
قربون آدم چیزفهم!!مقابل پاساژ بزرگی اتومبیل را پارک کرد.
هر دو از اتومبیل پیاده شدیم.همینکه پیاده شدم لرزی از
هوای اسفند در جانم نشست.نزدیکم شد و دستش را به
سویم دراز کرد.میخواست دستم را در دستش قفل کنم.با
اینکه از دستش دلخور بودم.گونهام کبود شدهبود!بیدلیل
که نبود!جای دندانهایش روی لپم نمایان بود!دستش را
محکم گرفتم.از این حالتم لبخندی نرم و آرام زد و
نجواکنان با مهربانی گفت:
-آشتیم یادت رفته!!

یادم نرفته بود ولی نماد و نشانهاش که پاک
نشدهبود!شدهبود!

#دویستهشتادوسه
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
قدمزنان در کنار هم راه میرفتیم.شانه به شانه! و
دستهایم قفل در دستان مردانه بزرگ وحمایتگرش!یک
سر و گردن از من باالتر بود!قد من تا سینهاش
میرسید!در کنارش با آن هیبت بزرگ ریزمیزه بهنظر
میرسیدم.
وارد مغازه بزرگی و مجللی شدیم.بهروز ترین و انواع و
اقسام مانتوها را داشت.امیرحافظ با آن یکدنگی و
لجبازیهایش هرچه که را دوست داشت و هر چه را که
فکر میکرد به تنم میاید و محشر بود را میخرید!به قدری

سلیقههایمان بهم نزدیک بود که هرچه را که او میپسندید
بیچون و چرا در مقابلش مطیعبودم.شاید هم از عشق
بود!
از جنون!دیوانگی!
با اینکه چندتا مغازه بدخلقی کردم و میگفتم"من همهچیز
دارم دیگه بسه"
او بود با آن صبوری بیحد و حصرش از آن لبخندهای
شیرین را میزد و میگفت:
غر نزن سارا زود پیر میشی و دندونت میریزه وموهات سفید میشه"
چنددست لباس مجلسی زیبا و شال زیبا هم به سیلقه
خودش خرید با چندجفتکفش خریدش را تکمیل کرد.این
بار بهانهاش جشن عقد مستانه و در آخر این بود که
مارال به زودی نامزد میکند.
برای خودش هم به سلیقه من چندتا پیراهن انتخاب
کرد.کتوشلوار ذغالی هم به اصرار من پرو کرد.
سارا چطور شدم؟خوبه؟نگاهم را به کتوشلوار تنش دوختم.کتوشلوار شکالتی
که عجیب به قامت رشید و مردانهاش میآمد .با آن هیکل
برومند و بلند؛شانه و سینهی پهن مردانه و شکم تخت هر

کت وشلواری با هر رنگی برازندهاش بود!به تنش
مینشست!
در حالی که با نگاه پرتحسین و خریدارانه به قامت
مردانهاش چشمودوخته بودم و نگاه بر نمیداشتم.با
تحسین سخن گفتم:
تو هرچی بپوشی بهت میاد!فوقالعاده شدی!خیلی به تنتقشنگه!!
مرد فروشنده با نگاه برازنده امیرحافظ را نگریست و پر
تحسین به قامتش چشم دوخت.و با همان تحسین کالم به
حرف آمد:
جناب خیلی به تنتون قشنگه و برازنده است.جزء معدودمشتری های ما هستید که اینقدر این کتوشلوار برازنده
به تنتونه!!این کتوشلوار هم جنس و هم کار خیلی شیکه
هم به شما خیلی میاد.در تنتون شبیه مدل های
ژورنالمونه!!

#دویستهشتادوچهار
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
امروز لجبازی و گستاخی بیحد وحصر شدهبود.بهانه
میگرفتم و الکی و تصنعی از لباس های انتخابی و
سیلقهاش که
به جرئت میتوانستم بگویم که فوقالعاده ومعرکه بود
ایراد میگرفتم او با آرامش و منش و نرمشی که مختص
خودش بود با لجبازی و چموشبازیهایم راه آمدهبود او
هم میدانست که با دلم؛قلبم با همهی جوارحم سازگار
شدهبود.چرا که دلم میخواست او بهترین را بپوشد!با
اینکه در تنش همهچیز فوقالعاده بود!من فوقالعاده ترین
را دوست داشتم انتخاب کند و بپوشد!بهسان همین
کتشکالتی امیرحافظ جذاب بود!جذاب ترین مردی که در
اطرافم و در میان مردهای زندگیم دیده بودم.مردی که
بیحد و حصر مهربان بود و حمایتگر!چشمان مشکی و
پرمهرش برای دیوانه کردن من کافیبود!برای شوریدگی
من عاشق کافی بود!آن حمایت های بیحسابش!وقتی که
با آن نگاه گرم و پرمحبتش به رویم لبخند میزند انگار
خدا درهای بهشت را تکبهتک برایم میگشود!من در پس
آن لبخندهای مهربانانه دنیای عشق را در چشمانش
جستوجو میکردم!

مردفروشنده مشغول تعریف و تمجید از هیکل و برازندگی
امیرحافظ شدهبود و دیگر ول کن نبود.البهالی آن
تعریفهایش هم با چابلوسی از کتوشلوار و اجناس
مغازهاش تعریف میکرد اما چشمان امیرحافظ مدام در پی
من بود و تماما ً با نگاهش مرا میکاوید .با چشمهایش را
نگاهم میکرد و حتی انگار صدایی فروشنده را هم
نمیشنید!هر دو هیپوتیزم شده یکدیگر را مینگریستم!!
عاشقانه و پراز احساس از عمق جان یکدیگر را
مینگریستیم!!
با صدای فروشنده از آن خلسه شیرین و دیوانهوار که ما
را به زنجیر عشق کشیده بود بیرون اومدیم.
مورد پسندتون همینه جناب؟امیرحافظ چشمانش را با شیفتگی مختص خودش به من
دوخت.و با جذابیت همیشگیش گفت:
بله البته!مگه میتونم روی حرف خانومم و سیلقهشایرادی بذارم!!
قلبم پشتسرهم سقوطی شیرین را تجربه کرد.میشود
اینگونه با این مالکیت ستون دلم را نلرزانی؟!!میشود
اینگونه صدایم نکنی!!وقتی که میدانی قلب بیجنبهام
بازیگوشتر میشود!!دلم قیلی ویلی رفت!با این مالکیت
مطلق شیرین!

امیرحافظ برای تعویض لباسهایش به اتاق پرو
رفت.چنددقیقه بعد در حالی که کتوشلوار را روی
ساقدستش انداخته بود از اتاق پررو بیرون آمد.
بعد از حساب کردن هزینه همراه با کیسه خریدهایمان از
مغازه خارج شدیم.

#دویست هشتادوپنج
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
بعد از خرید چندین دست لباس خواب و لباس زیر که با
هزار سرخ و سفید شدن و گل انداختن لپهایم از بوتیک
مقابل خریدیم و آخرین خریدهایمان بود امیرحافظ رضایت
داد و از مغازه بیرون آمدیم.
اطرافمان شلوغ بود و پاساژ پر بود از مردم!!

مرا نگاه کرد و بعد مغازه کناریم را نگریست!جوری که
میخواست من هم آنجا را نگاه کنم.جهت حرکت نگاهش
را دنبال کردم و به سیسمونی هایمغازه رسیدم.پیراهن و
لباس های کوچولو بچگانه!!لبخند شیرینی روی لبم خانه
کرد.سرم را که برگردانم و با آن لبخند که سعی میکردم
محوش کنم نگاهش کردم.
نگاهم به چشمان شاد و شیطونش افتاد که داشت با دقت
و عمیق و نافذ نگاهم میکرد و دنبال ردی از لبخند روی
لبم میگشت.بدجنس بود دیگر!خباثت میکرد!
سرش را خم کرد و زیر گوشم با شیطنت نجوا کرد:
دلم برای این لباس بچگانه در رفت؟دیگه خود بچه ببینچه دلی ببره ازم؟!!
لپهایم گل انداخت و ضعیف جواب دادم:
آره بچه شیرینه!آدم دلش غنج میره!!پرحسرت چشمانش را به من دوخت و با حسادت و
حسرت عمیق گفت:
نه هر بچهی؛از وجود تو من پدرش باشم و تو...مکث کرد و افزود:
تو مادرش!!دنیام رویایی میشه نه؟!!جوابی نداشتم بدهم.

چهرهی متفکری به خود گرفت و گفت:
میدونی من به چی فکر کردم؟!!چی؟؟؟به دخترمون؟!!ناباورانه گفتم:
دختر؟کدوم دختر؟!!چشمکی زد و با خباثت گفت:
دختر چشم مشکی موسیاه ریزهمیزه خودم که قراره درآینده داشته باشیمش!!
لپهایم گر گرفت و محجوبانه گفتم:
خیالپردازی عاشقانه ممنوع!!قامتش را صاف کرد و اخم ریزی روی پیشانی نشاند.
خیالبافی نیست!!این رویا های یه پدره!!ریزخندیدم.
باشه آقای پدر حاال خیلی مونده!!خانمم فعال شما بتازون نوبت منم میشه!!این جمله را با حرص شدید گفت.دلم برای حرص کالمش
غنج رفت.

#دویست هشتادوشش
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
کنارهم قدم هایمان را به سمت اتومبیل برداشتیم و خریدها
رو صندلی های عقب گذاشتیم.
نگاهی به خریدها انداختم و گفتم:
امیرحافظ کاش غذا میگرفتیم االن مستانه تازه خودشبرگشته خونه گناه داره بنده خدا!!
سری تکان داد و با جدیت و تحکم دلنشینی گفت:
پس زنگ بزن بهش بگو زحمت نکشه!!باشهای گفتم و موبایلم را از کیفم بیرون کشیدم و شماره
مستانه را گفتم.تلفنم که تمام شد امیرحافظ صدایم زد:
سارا؟میخوام برای ناهار غذا بگیرم؟چی دوست داریبگیرم و مستانه چی دوست داره؟

فرقی نمیکنه امیرحافظ!هرچی خودت دوست داری برایمنم بگیر برای مستانه هم همینطور!
نگاه خواستنیش را حوالم کرد و خنده گوشه لبی زد و
گفت:
کوبیده خوبه؟!!بگیرم؟آره خوبه!!بگیر!رفت و چنددقیقه بعد با سه پرس غذا بازگشت.کباب کوبیده
گرفته بود و بویش فضای اتاقک اتومبیل را پر کرده بود.
اتومبیل را روشن کرد و به سمت خانه به راه افتاد.در
حیاط را با ریموت باز کرد و اتومبیل را پارک کرد.تمام
خریدها را خودش برداشت و همراه هم به سمت خانه
رفتیم.وقتی به خانه رسیدیم مستانه بسیار پکر و گرفته
بود.غذاها روی کانتر گذاشتم تا بعد از حمام امیرحافظ
گرمکنم.امیرحافظ به سمت حمام رفت تا دوشی
بگیرد.لباس هایم را عوض کردم و حوله و لباسهای
امیرحافظ را برایش آماده کردم.ولی گویی متوجه وخامت
حال مستانه نشده بود.بعضی اوقات ما زنها از درد
یکدیگر باخبر میشویم تا مردهای اطرافمان!!
روی مبل سالن نشستهبود.و نگاهش را به صفحه خاموش
تلویزیون دوخته بود و زانوی غم بغل کرده بود.

کنارش نشستم و حالش را جویا شدم.همین احوالپرسی
کوتاه کافی بود که هقهق گریه امانش را ببرد.
وای مستانه؟چیشده دختر نصف جونم کردی؟اتفاقیافتاده؟!!
او را در آغوش گرفتم و شانهاش را فشردم.ولی مگر آرام
میشد.نگرانش بودم؟نکند اتفاقی افتاده باشد؟یا مسعود
اذیتش کردهباشد یا ناراحتش کرده باشد؟مستانه عزیزکرده
من و امیرحافظ بود.چه مسئلهای او آزار
میداد.اشکهایش جاری شدهبود و تمام مژه و گونهاش
خیس شدهبود.
با نگرانی پرسیدم:
نمیخوای بهم بگی چیشده؟!!به خدا دل آشوب گرفتم؟چشمهی اشکهایش دوباره جوشید.و مروارید های
غلطان از گونهاش راه گرفت.

#پارت هشتادوهفت

#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
در آغوشم تا جایی که توانست گریه کرد.االن میتوانست
احساس سبکی کند.سبک شود و بیپرده برایم از درد
نشسته بر دلش بگوید.
آرام تر که شد از آغوشم کمی جدا شد و شروع به حرف
زدن کرد.در حالی که البهالی حرفهایش بینیش را بیصدا
باال میکشید.
تا حاال شده که تا عمر داری به یه نفر مدیون باشی!یهنفر که به اندازه تمام دنیا در حقت خوبی کردهباشه و
بخواد خوبی کنه!کسی که واقعا آدم درست و درستکاریه
و من تا ابد الدهر به اون مدیونم.من نمیدونم چیکار کنم
و با چه زبانی ازش تشکر کنم؛که هر چی تشکر کنم
کمه!!که اون فرد تشکر براش ناچیزترین چیزه بلکه اون
بزرگوبزرگوارتر از این حرفهاست!
ناباورانه و متحیر نگاهش میکردم!باورم نمیشد!یعنی
مستانه از قضیه جهاز خبردار شده بود که اینگونه به
یکباره حالش دگرگون شدهبود.
با شک و تردید پرسیدم:

منظورت امیرحافظه؟یعنی تو قضیه جهاز رو فهمیدی؟ازکجا شنیدی؟!
با صدایی که هنوز میلرزید گفت:
اتفاقی از مسعود شنیدم؛بندهخدا داشت با تلفن حرفمیزد در مورد اسباب و اثاثیه یکهو اسم آقا رو هم آورد
گفت که آقا زحمت کشیده و خریده.
چقدر این دختر حسرت داشت!چقدر این دختر روح بزرگی
داشت!پردهی اشک در چشمانم نشست و آرام گفتم:
عزیزدلم امیرحافظ وظیفهش بوده برای دختری کهخواهرشه و از قضا قد چشمهاش دوستش داره و براش
ارزش قائله جونش رو بده جهاز که کوچکترین و
حقیرترین هدیه است!
سری تکان داد و با درد و تلخ گفت:
نه سارا این از مردی و بزرگواری آقاست که اینقدرلطف به من داره.من تمام این چندسال که دوام اوردم رو
مدیون آقام.باارزش ترین و بزرگوارترین انسانی که تا به
عمرم دیدم.
امیرحافظ مرد بود!حامی بود و حمایتگر!مرد بود و چطور
قبول میکرد مستانهی که روی چشمهایش جا داشت بدون
جهاز به خانه بخت برود!غیرت و غرور مردانهاش قبول

نمیکرد!مرد من مرد ترین عالم بود و من چقدر هوای
خوشبختی را استشمام میکردم.

#پارت دویستهشتادوهشت
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
کمی دیگر در آغوشش کشیدم و شانهاش را فشردم و
خواهرانه پای دردهایش نشستم.هقهقکنان گفت:
من خیلی بهتون مدیونم.هیچوقت لطفتون رو فراموشنمیکنم.وقتی آقا گفت پسرم رو بهم برمیگردونه؛انگار تو
دلم تمام حس های خوش رو سرازیر کردن!من میدونم آقا
سرش بره قولش نمیره!
با شرم و ناراحتی گفت:
بابت قضیه جهازم بزرگواریش رو به حد اعالءرسوند.بعضی آدمها مثل من چه با جهاز چه بیجهاز مایه

دردسره و حقارتن!نمیدونی چقدر از وجودم خجالت
میکشم.مایه دردسر و عذابم! خوشبختی کودکیم هیچوقت
قواره تنم نبود و نطفهام با بدبختی بسته شد خدا کنه آینده
یه جور دیگه رقم بخوره!!
این دختر پر از ناامیدی بود!پر از حس حقارت!پر از
غرور خرد شده و کودکی و نوجوانی به تاراج رفته!داشت
تمارض میکرد وگرنه خدا میدانست ارج و قرب او بسیار
زیاد بود.
چشمهایم پر از اشک شده بود!از مظلومیت و معصومیت
این دختر!وای خدای من او خودش!خود مهربان و
دوستداشتنیش را دست کم میگرفت.حق او این بود که
بعد از اینهمه سختی کشیده بود دری از درهای خوشبختی
به رویش باز شود و طعم خوشبختی را از ته دل
بچشد.لبخندی از تهدل و تلخی به رویش زدم و گفتم:
الهی بمیرم برات چرا اینقدر خودت رو دست کممیگیری!تو دلپاک و خوشقلب ترین دختر این دنیایی!با
این چشمهای معصوم و پاکی قلبت لیاقتت خیلی بیشتر از
تصورات منه!تو اونقدر خوب و مهربونی که الیق بهترین
هایی!!دعا میکنم خوشبختی رو اونطوری که لیاقتت که
خیلی زیاده بچشی و از زندگیت لذت ببری!
اشک هایش را پاک کرد و تلخندی زد:

ممنون ازت سارا؛تو الیق و شایستهترین زن برایآقایی!وقتی برای بار اول دیدمت یه حسی بهم گفت که تو
آقا رو خوشبختش میکنی.مکنوئات قلبی آدم هیچزمان
دروغ نمیگه؛خوشحالم که وجودمهربونت رو شناختم.

#پارت دویست هشتادونه
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
اشکهایم مثل جویباری از گونهام جاری شد.چقدر این
دختر با محبت بود!چقدر این دختر ماه بود!با آن زندگی
سختی که داشت خوشبختی کمارزشترین بهایی بود که
روزگار باید پرداخت میکرد!
دستش را فشردم و گفتم:
این اشکهای شور و مزاحم رو برای همیشه از رویچشمهات و گونهات پاک کن!بذار امروز آخرینبار بشه که

گریهات بابت گذشته است!دیگه هیچ دستاویزی به دست
گذشتهات نده بذار این غمباد از رو دلت پاک شه و
بره!گریه حق هر آدمیه اما شخم گذشته بدترین ظلم و درد
به خودته!!
سری با استیصال تکان داد و لبخندی پردرد به رویم
پاشید:
چشم قول نمیدم ولی سعیام رو میکنم فراموشکنم.میدونم گذشته چیزی نیست که فراموش بشه چون
جای تازیانهاش هنوز کبود مونده!هنوز تمام صحنههای
گذشته پشت پلکام نقش بسته و به تصویر نشسته و هیچ
وقت هم پاک نمیشه ولی همدردی با تو آرومم
کرد.دلداریت بهم آرامش داد.
همین کافی بود!همین که دلش سبک شدهبود آرام
گرفتهبود!میدانستم جای تمام گذشتهاش درد میکرد!تمام
بغض های به گلویش هجوم آورده و مثل اشک تمام
دردهایش و گذشتهاش را هق زده بود و حاال قلبش و
دلش سبکبارتر شدهبود!
آخ که بیکسی چه بالیی بر سر و قلب بیچاره
میآورد!خدای من چقدر نداشتن و نخواستن سخت
بود!مستانه مهربانم در زندگی که چهها نکشیدهبود!
برای اینکه حال و هوایش را عوض کنم و کمی از آن
حالو هوا بیرون بیاید برای عوض کردن بحث پرسیدم:

راستی خرید با نامزدت چطور بود؟خوب بود؟چیهاخریدید؟چه کردید؟نظرت در موردش چیه؟!!به نظرت پسر
خوبیه؟!!
تند و رگباری سوال میپرسیدم.

#پارت دویستونود
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
و بیوقفه مستانه را سوال پیچ میکردم.در آخر مستانه
طاقت نیاورد و تند گفت:
دختر یه نفس بگیر بعد دوباره شروع کن؟لحنش را مظلوم کرد و گفت:
اینجوری تندتند سوال کنی نمیرسم جواب بدم ولی یدونهیدونه جوابت رو رک و راست میدم.

بیچاره حق داشت!رگباری و تند تمام سواالت را یکجا
پرسیدهبودم و انتظار داشتم او هم به تمام سوالهایم تند و
بیوفقه جواب دهد.خجالتزده شدم و آرام گفتم:
ببخشید هیجانزده شدم؟خندید و گفت:
قربونت برم؟هیجان واسه چی؟!!اوووه!رفتی خرید با نامزدت اونوقت هیجان نداری؟بهنظرم که خیلی پاستوریزهای دختر یا به عبارت امروزی
صفر کیلومتری؟!
جنس مستانه با تمام دختران امروزی زمین تا آسمان
توفیر داشت! برازنده بود و شک نداشتم که کنار مسعود
زوج بینظیری میشدند!
اینبار لحنش کمی غمگین شد وقتی گفت:
مسعود مرد خوبیه احساس میکنم من با گذشتهی لجن وبه منجالب کشیدم لیاقت اون رو ندارم.مسعود
مهربونه!عاشقه!شوخ و شیطون!کنارش احساس خوبی
دارم!ولی این یه طرف قضیه است.طرف دیگهاش اینه که
دلمم واستون خیلی تنگ میشه!حس یه بچه یتیم رو دارم
که داره سرپناهش رو ترک میکنه؛هرچی نباشه من اینجا
رو خونه خودم میدونم.خونهی که بهم صاحبش و خودش
پناه و امنیت داد.

دلتنگ نگاهش کردم!من و امیرحافظ هم دلتنگ میشدیم
خیلی بیشتر از او!من و مستانه خاطرات خوشی را با
یکدیگر شریک شده بودیم!ولی آخر که چه مادرم همیشه
میگفت"دختر مهمان خانهی پدره باالخره یه روزی باید
بارو بندیلش رو بندد!
وجودش پر از ناراحتی و غم بود ولی چشمانش عجیب
میدرخشید.برقی از شعف!شادی که قدمتی نداشت در
چشمانش النه کردهبود.چکیده از خریدکردنش با مسعود و
گذراندن امروزشان را گفت.دقت کردم که موقع تعریف
لبخند محوی روی لبش جان گرفته بود.
احساساتش از دنیای خاکستری وارد دنیای رنگی شدهبود
که عجیب شیرین و دلچسب بود و این دگرگونی حالش را
مدیون مسعود بودیم.

#پارت دویستنود ویک
#بغض های خفته

#آزاده میرزایی
از سرجایم بلند شدم ودستش را گرفتم و گفتم:
مستانه بلندشو؟غذاها یخ کرد بریم سفره رو آماده کنیماالن امیرحافظ حمامش تموم میشه؟!!
از جایش بلند شد و با هم به آشپزخانه رفتیم.غذاها سرد
شدهبود .قابلمهی را برداشتم و تمام غذاها را داخلش
ریختم و زیرگاز را روشن کردم و قابلمه را روی گاز
گذاشتم.مستانه هم پارچی دوغ آماده کرد و بعد سفره را
روی میز انداخت و قاشق و چنگال ها و نمکدان را روی
سفره چید.این آخرین روزهایی بود که او در این خانه و
در این آشپزخانه بود و حتی این آشپزخانه و خانه هم
آخرین حضورش را حس میکرد.
چنددقیقه بعد قابلمه غذا گرم شدهبود و زیر گاز را
خاموش کردم.خداخدا میکردم همین االن سروکلهی
امیرحافظ پیدا شود؛همیشه دوشهایش نهایتا ً ده دقیقه
طول میکشید این بار هم با آگاهی بر این موضوع غذا را
گرم کردهبودم و سفره را انداخته بودم.حالل زاده بود و
همان لحظه وارد آشپزخانه شد.تیشرت و شلوار خانگی
پوشیدهبود.موهایش هنوز خیس بود و با حولهی کوچکی
موهایش را خشک میکرد.با مستاته خوشوبشی کرد و
صندلی را از زیرمیز بیرون کشید و رویش نشست.وقتی

که کامالً سفره را چیدیم و کموکسری نداشت من و مستانه
هم نشستیم.نگاهش را از روی من برنمیداشت و با حض
و شوق تماشایم میکرد.این که من اینگونه کار خانه را
انجام میدادم به مذاقش خوش آمدهبود و لذت میبرد و
همیشه بارها در خلوتمان گفته بود"عاشق زمانیست که
من ظرف میشورم و غذا میپزم و دلش هزاران بار بیشتر
برایم میرود" وشیطنت از تمام سرو رویش می بارید.
چشمانش بازیگوش شد و گفت:
بَهبَه چه خانم های خانهدار و کدبانویی؟!آرام گفتم:
عافیت باشه؟از نگاهش دریادریا محبت برایم فرستاد و کرور عاشقانه
به جانم ریخت.محبت از چشمانش بارش گرفت و
محبتآمیز گفت:
سالمت باشیخانومم!!در حال صرف غذا بودیم که مستانه کمی ِمن ِمن کرد و در
نهایت در حالی که پردهی اشک در چشمان زیبا و
معصومش نشستهبود حرف جهاز را پیش کشید و از
امیرحافظ تشکر کرد.
امیرحافظ دوردهانش را با دستمال تمیز کرد و پرمعنا
نگاهم کرد از آنهایی که میگفت"ایای تو بهش گفتی"

من هم متقابالً برایش با نگاهم خطونشان کشیدم که
یعنی"به من ربطی ندارد"
مستانه که گویی از دوئل نگاهمان به قضیه پیبردهبود با
اضطراب گفت:
به خدا من اتفاقی شنیدم.سارا چیزی نگفته؟!!امیرحافظ سرفهی کرد و صدایش را صاف کرد و با
مهربانی به مستانه گفت:
خب وظیفهام بودهیچ تشکری هم بهم بدهکارنیستی!دختر بخواد بره خونه بخت جهاز میخواد و من به
عنوان برادرت حتما باید این وظیفه رو انجام میدادم.
مستانه غمگین سرش را پایین انداخت و شرمنده شد و
گفت:
بیشتر از این خجالتم نده!تا عمر دارم مدیون شمام!شماهیچوقت به من بدهکار نیستید من هستم که تا عمر دارم
باید لطف شما رو جبران کنم!
امیرحافظ لیوان دوغی برای خودش ریخت و با جدیت و
تحکم گفت:
مستانه دیگه نمیخوام در مورد این قضیه بشنوم تمومه.از لحن جدیدش مستانه لب گزید و دیگر حرف
نزد.امیرحافظ لیوان دوغش را نوشید و شام در سکوت
صرف شد.در سکوتی که امیرحافظ بر سروسفره حاکم

کردهبود.راستش من هم از لحن دستوریش ترسیدهبودم
وقتی اینگونه با جدیت صحبت میکرد یعنی دوست نداشت
در موردش دیگر صحبت شود و من و مستانه هم به این
اخالقش واقف شدهبودیم.

#دویستنودودو
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
امروز روز عقد مستانه بود.مستانه دلش نمیخواست به
آرایشگاه برود اما با همهی اصرار و پافشاری های
مسعود راضی شد.مسعود میگفت حاال که عروسی
نگرفتیم و از محضر مستقیما ً به خانهی خودمان میرویم
دلم میخواد مستانه را با جالل و جبروت و شیفتگی به
خانهی خودش ببرم و مستانه هم با اصرارش و
عاشقانههای زیرگوشش که مسعود خواندهبود پذیرفتهبود

و با هم به رفتهبودند.آخ که دنیای عاشقی چه دنیای
قشنگی بود! پر از دیوانگی و شیفتگی!وقتی که
تعلقخاطر دونفره وجود داشت!
لباس زیبایی پوشیده که پیراهن بلندحریر رنگ سبزی بود
که برای عقد مستانه آماده کردهبودم روی تخت
گذاشتم.راهی حمام شدم!آخ که خدایا من امشب چقدر کار
داشتم!امیرحافظ از صبح درگیر تدارکات و محضر و
کارهای عقد این دو عزیز بود!فردایی از راه رسیدهبود که
قرار شدهبود مستانه عزیزم به خانه عشق برود!خدای
من!وای که چقدر خوشحال بودم!مستانه صبحزود حمام
کردهبود و صورتش را به اصرار من مهمان بخار غلیظ
آب گرم کردهبود.من برایشقابلمه آب گرم گذاشته بودم و
مستانه حولهی ضخیم را دور سرش پیچیدهبود و
صورتش را بخار گرفتهبود.او امروز شبیه تمام
عروسهای سرزمینم شدهبود.و من چشمان پرزرقوبرق
یک عروس را در نگاهش دیدهبودم.وسایلی که احتیاج
داشت را آمادهکرد و برای آخرین بار هم به خانه
سروسامانی دادهبود بعد همراه مسعود شدهبودیم.همسفر
روزهایآینده و مرد قلبودلش! میدانستم چقدر شاد
وخوشحال بود و با گونههای گل انداخته و شرم عجین
شده در وجودش چقدر از زیر نگاه های گاه و بیگاه و
خوشحال من و امیرحافظ فرار میکرد.خجالت میکشید و
تاب نگاه ها را نداشت.در حمام مدام لبخند میزدم و به

بهپهنای صورت میخندیدم و شاد بودم.یکهو گفتم خدایا
نکنه دیوانه شدم!این خندههای گاهوبیگاه دلیل بر جنون
نیست!و بعد بر خود نهیب میزدم شاد بودن بر احوال
دیگران بزرگترین خوشبختی دنیاست
دوش نیم ساعتی گرفتم و حوله را تن زدم و از حمام
بیرون آمدم.مقابل آیینه ایستادم و به تصویرم خیره
شدهبودم.موهایم خیس بود و آب از آن چکه میکرد.قطره
های آب موهایم روی فرش چکه میکرد.

#پارت دویستنودوسه
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
نمموهایم را سریع گرفتم ولی موهایم هنوز خیس
بود.پیراهن بلندم را پوشیدم ساپورت کلفتی هم زیرش
پوشیدم.و به خودم در آیینه خیرهشدم .صدای کلید انداختن

به در و بازشدن در وردی به گوشم رسید و پشت بند آن
صدای امیرحافظ که صدایم میزد:
سارا؟خانومم کجایی؟با صدای بلندی گفتم:
من اینجام امیرحافظ!صدای قدمهایش را از پذیرایی میشنیدم که نزدیکو
نزدیکتر میشد.تقهی به در اتاق زد و وقتی در را باز کرد
نگاهم در نگاه خستهاش نشست .خستگی از چشمانش
میبارید .هنوز حاضر نشدهبود! در چارچوب اتاق ایستاد
و بیوفقه تماشایم کرد.از آن نگاههایی که دلم را زیرو رو
کرد و قلبم را به سقوطی شیرین کشاند.نمیدانست اینجا
زنی عاشق زیر بارش نگاه خواستنی و عاشقانهاش جان
میدهد.زیرچشمی نگاهش کردم اخمهایش را در هم فرو
کرد و گفت:
چرا موهات خشک نکردی؟سشوارم نکشیدی؟کالفه و اخمآلود گفتم:
حوصله سشوار کشیدن ندارم.موهام بلندن خیلی طولمیکشه و شانه کردنم سخته!کاش بشه کوتاهشون کنم که
این مشکالت رو نداشته باشم!

قدم داخل اتاق گذاشت و به من نزدیک شد.چشمانم را به
او دوختم.به اویی که خشم و عصیان در چشمهایش
شعلهور شد و از میان دندانهایش غرید:
الزم نکرده موهات کوتاه کنی!اینبار نگاهش را به موهای بلندم دوخت و پرمهر گفت:
دلت میآد این موهای ابریشمی رو کوتاه کنی!!این موهاعمرمنه!دنیام تو موها و چشمات خالصه میشه عزیزدلم!!
بعد خیلی سریع سشوار را از روی عسلی برداشت و
گفت:
بشین!!ایستاده بودم و او اشاره کرد روی صندلی روبه روی
آیینه بشینم.
اطاعت کردم و نشستم.او هم پشت سرم ایستاد و سشوار
را به برق زد و روشن کرد.نگاهم را درون آیینه به او
دوختم.شگفت زده و متحیر گفتم:
االن میخوای موهام رو سشوار بکشی؟!!لبخندی روی صورتش جای گرفت و گفت:
آره عزیزدل!-آخه خستهای عزیزم؟باید دوش بگیری و آمادهشی؟!

دمعمیقی از موهایم کشید.انگار بوی موهایم را به
ریههایش سپرد.

#پارت دویستنودوچهار
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
باد گرم سشوار به موهایم میخورد و عطردل انگیز
موهایم را در اتاق پخش میکرد وحالم را دگرگون میکرد؛
پراحساس گفت:
چقدر عطرموهات دوستدارم!!چی میزنی به موهاتبوی خوشش داره جونم میگیره!سارا گلی به نام سارا
نداریم که بگم موهات بوی عطر گل سارا رو میده؟
به پهنای صورت خندیدم و دیدم که چگونه چشمانش را از
آیینه در صورتم به رقص در آورد و به خندهام خیره
شد.زیرلب با محبت گفت:

ای جانم تو فقط بخند!سارا اگر میدونستی خندههاتچقدر قشنگه همیشه میخندیدی!
امیرحافظ با صبر و حوصله تمام موهایم را خشک کرد و
بعد شانه را در دست کرد.موهایم انحنای کمرم را در بر
میگرفت.این مرد چه صبر و حوصلهی داشت!چه قدر
موهایم را دوست داشت!
شانه را از روی کنسول برداشت و شروع به شانه موهایم
کرد.آرام و نوازش گونه!گاهی هم انگشتانش در میان
موهایم میرقصید!موهایم را با حوصلهتمام مثل سشوار
کشیدنش تمام کرد.با لذتی بیحدوحصر گفت:
اینم از شانه کردن موهای ابریشیمت بانو!میخوام براتببافمش!
اذن میگرفت!نمی دانست او بی اذن هم حرفش را میتواند
به کرسی بنشاند!
چشم هایم را به تایید از داخل آیینه به چشمانم دوختم.مثل
پسربچهی شیطان و تخس با شوق موهایم را بافت و
آخرین گره بافتموهایم را زد و با کش موی مخصوصش
بست.
شیرین خندید و گفت:
حاال تمام خستگیم دود شد و رفت.از جایم بلند شدم و دست به کمر شدم و گفتم:

برو حمام باید حاضر شی؟دیرمون نشه؟کلی کار داریم؟لبخند خستهای به رویم زد و از جایش بلند شد.حولهی از
داخل کمد برداشت و بدون هیچ حرفی به حمام اتاق
رفت.باید زود حاضر میشدیم و جمع و جور میکردیم.

#پارت دویستنودوپنج
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
موهایم را همانطور که بافته بود گذاشتم.بینهایت سلیقه
خرج کردهبود که اینگونه موهایم را زیبا بافته بود.عاشق
بافتن موهایم بود!از این کار لذت میبرد و حض
میکرد!شال زیبایی را سر کردم و آرایش مالیمی به
چهرهام نشاندم.
دهدقیقه بعد امیرحافظ حاضر و آماده شدهبود.مقابل آیینه
ایستادهبود و یقهاش را درست میکرد.کتوشلوار شکالتی

که به سلیقه من خریدهبود با پیراهن سفید تنش که را
پوشیده بود عجیب همخوانی داشت و بیشاز اندازه
برازندهاش بود.
کروارت قرمز تکرنگ دورگردنش بود و با آن ور
میرفت.
در چارچوب در ایستادهبودم و نگاهش میکردم؛با
حض!یکدل سیر نگاهش کردم ولی برای دلم کفایت
نمیکرد!و او هم هربار با حرص با کرواتش در جدال بود
صدایم زد و گفت:
ساراجان بیا این کروارتم رو ببند!اعصابم رو خرد کردههیچی مثل بستن کروارت مسب آدم رو در نمیاره.
به طرفش رفتم و در حالی که به حرص خوردنش
میخندیم گفتم:
عزیز بهخدا کار سختی نیست تو وسواسی عمل میکنی!در مقابلش ایستادم.لبخندی محو روی صورتش جان
گرفت .روی پنجهی پا بلند شدم تا قدم به او و هیبت
بلندش برسد.گره کروارتش را شل کردم و دوباره از نو
با مهارت بستم .و یک قدم دور شدم تا او را کامل و
بینقص تماشا کنم.او هم راضی بود از کرواتی که برایش
بستهبودم که از آیینه دل کند و نظارهگرم شد.چشمان
پرنفوذش خیره چشمان سیاهم شد که با سرمه که زدهبودم

زینت بیشتری گرفتهبود.مگر با این عمق نفوذ نگاه حرفی
هم باقی ماند؟نگاهی که پر از عشق و سوزاننده
بود!صدای پر جذبش را شنیدم:
چقدر زیبا شدی!!انگار تازه دقیق و موشکافانه مرا نگاه میکرد!دل نمیکند
و بیوفقه تماشایم میکرد!چشمانش از روی اجزای
صورتم چرخ خورد و روی چشمهایم که زیباییش بیشتر
شدهبود ُسر خورد.یک قدم جلو آمد و حاال نزدیک به
یکدیگر ایستادهبودیم.هرم نفسهایش را روی صورتم رها
کرد و رنگ نگاهش شگفتزده شد.

#پارت دویستنودوشش
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

دستش را پیش آورد و تارموی که روی صورتم جلوی
چشمهایم رها شدهبود را از روی چشمهایم کنار زد و
گفت:
من به تو چی بگم؛چشمات خودش کم سیاهست این سرمهکه چشمات رو خوشگلتر کرده کجای دلم بزارم!
به تماشای صورتم نشست که اندکی رنگ و لعاب هم
مالیدهبود.چشمانش طور عجیبی بود!پرنفوذ و
مهربان!جنونوار!عاشقانه به تماشایم نشستهبود و
نمیدانست این حجم از نگاهش مرا شرمگین
میکرد.گونهام گل انداختهبود و کرورکرور خوشبختی به
دلم سرازیر شدهبود.تهدلم غنج شیرینی رفته بود.
دستم را گرفت و باال آورد و بوسهی بر آن پشتدستم
کاشت و با لحن جذاب و مردانه و رگه های شیفتگی
صدایش گفت:
شبیه یه تابلو نقاشی زیبایی که یه نقاش بعد از سالهامهارت کشیده و ازش سیر نمیشه!نمیدونی چه لذتی داره
به تماشا نشست!دلم میخواد مخفیت کنم که چشم هیچکس
بهت نیفته مثل آدم کوچولوها فکر دلم من رو نکردی!
خندیدم و او از خندیدنم چشمانش درخشید و گفت:
-چرا میخندی؟

آخه گفتی آدمکوچولوت میکنم!آدم کوچولو ها که وجودندارن؟
خندید و گفت:
منظورم این بود که این قدر کوچولو بودی که فقط خودممیدیدمت و چشمهایم به جمالت باز میشد نه هیچکس
دیگه!
اون وقت خیلی حیف میشد من تلف میشدم اونقدرکوچولو بودم که به چشمت نیام و من رو هیچوقت
نمیدیدی؟!!
مگه میشه کاری با دل و قلبم کردی که هیچوقت از عمرمتجربه نکردم!مثل پسرهای دبیرستانی دلم میلرزه!!
حسی ناب از این سرخوشی های بینظیر به قلبم سرازیر
شد و گویا قلبم تپش هایش فزون شد.دستم را گرفت و این
بار کفدستم را به قفسهسینه پرحرارتش چسباند.
دیدی چطور قلبم رو بیقرار کردی؟این تپش های تندیقینا قاتل جانم میشه زمزمه کردم:
خدانکنه.قلبش تند میزد و تپش هایش گویی روی دوهزار
رفتهبود.وای خدای من!چقدر شیرین بود که نوای شیرین
قلبش که خالصه زندگی من بود بخاطر من کوبش هایش

تند شدهبود.تپشهایش که آرامتر شد کمی فاصله
گرفتم.دست در جیبش کرد و موبایلش را بیرون آورد.
صندلی مقابل کنسول را هم جایی نزدیک به پنجره
گذاشت.جوری که فضای حیاط از پشتپنجره تابلویی
زیبایی از طبیعت را به نمایش گذاشتهبود.متحیر و
شگفتزده نگاهش میکردم.میخواست چه کار کند؟!
وقتی که خواست روی صندلی بنشینم هدفش را
دانستم.خدای من میخواست از من عکس بگیرد!
از خواستهاش پیروی کردم و روی صندلی نشستم.کمی
عقب ایستاده بود و موبایل را روی دوربین تنظیم
کردهبود.نگاهم را به او دوختم.اویی دوستداشتنی!
کمی مکث کرد و گفت:
نگو سیب بگو امیرحافظ!من حتی به الفاظی که از لباتخارج میشه حسودی میکنم.
این مرد خودخواه و انحصار طلب بود!مالکیت تمام و
کمال قلبم را داشت و شاهنشین دلم بود.و با همهی
خودخواهیش دوستداشتنش به وجودم ریشه زدهبود.
نجوا کردم:
امیرحافظ؟شنید و خنده بیصدایی کرد.فلش دوربین را زد و عکسی
از همسر عاشقش گرفت.و چقدر این عکس با آن کلمات و

جمالتی که به جانم ریخته بود مزه میداد.مزه شیرین به
شیرینی شهد عسل!
گمانم دیر به عقد میرسیدم!اگر همینطور کارهای
عاشقانه از اویی عاشق سر میزد و دلم را هوایی تر
میکرد.

#پارت دویستنودوهفت
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
تمام ساعت های صبح امیرحافظ در تدارکارت عقد و خرید
کلیه ملزمات و دعوت عاقد صرف شدهبود.حتی شرکت
نرفتهبود تا امروز تمام کارها را انجام داد تا وظیفهاش را
خوب ایفا کند.وارد سالن بزرگ محضر شدهبودیم و که
امروز قراربود محل عقد و عشق دو عاشق باشد.

تمام جشن ازدواج مستانه خالصه شده بود از عشق و
رنگ دوستداشتن چشمهایش!پژوپارس نقرهی مسعود
ماشین عروس شدهبود؛ویک دستهی گل زیبا هم روی
کاپوت ماشین نصب کردهبود و با شاخه های تزئینی
قسمتی هایی از ماشین را زیباتر کردهبود.دفتر ازدواج هم
که قرار بود خطبهی ازدواج مستانه و مسعود در آن
خواندهشود و نوای نفسهای دوعاشق را بشنود هم
قشنگ بود.سفره عقد زیبا و ساده چیده شدهبود.دورتا
دور اتاق با چندصندلی و میز پرشدهبود و جهت پذیرایی
از مهمانان چند میز بود که روی آن پر شدهبود از میوه و
شیرینی و شربت.
و اما میهمانان مستانه من و امیرحافظ بودیم.مسعود هم
جلوه به موهایش و اصالح چهرهاش دادهبود که با بشاشی
صورتش ترادف بینظیری خلق شدهبود و اما مستانهی
عزیزم اصالح کردهبود و موهایش رنگ تازهی گرفته
بود.صورت و چشمانش رنگ زیستن و عشق به خود
گرفته بود!لباس شیریی قشنگی هم پوشیدهبود که شبیه
عروسهای سرزمینمشدهبود.حاج خانم همانطور که
میچرخید که چیزی کموکسری نباشد هرلحظه قربان
صدقه پسر و عروسش میرفت.این زن میتوانست
مهرمادرانه را به مستانه هدیه دهد.

ظرف عسل را روی میز گذاشتم وقتی دیدم مسعود
حواسش نیست و از سرجایش همراه امیرحافظ بلند شد
رو به مستانه گفتم:
خوبی؟لب گزید و اگر بگویم پردهی اشک را در چشمهایش دیدم
دروغ نگفتم.
سریع نزدیکش شدم و پشتسرش قرار گرفتم.تصویر
هردویمان در آیینه میدیدم اما من محو تصویر مستانه
بودم؛مستانه که چشمانش بیشتر از هر زمان دیگر
میدرخشید و اما تصویر تار اشک چشمهایش چه
میگفت؛دستم را روی شانهاش گذاشتم:
عروس دوستداشتنی واسه چی چشمات میل باریدنداره.
لب گزید و حلقهی اشک چشمانش بیشتر شد و ضعیف
گفت:
جای پدر و مادرم خیلی خالیه.خالی بود!نه جایی پدر ومادرش هیچگاه خالی نبود!روح
پدرو مادرها همیشه کنار فرزندانشان خصوصا ً لحظات
شادشان بود.ولی تمام عروس های دنیا محتاج عطر روح
بخش مادرانه و مهربانی پدرانه هستند که مستانه چه
بیپناه و تهی از آن بود.و چقدر سخت که دعای

خوشبختی آنها را حضوری نداشت!این لحظات سخت با
پناه همیشگی یعنی مسعود آسان میشد.

#پارت دویست نودوهشت
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
دست روی شانهاش گذاشتم و گفتم:
دعای خوشبختیشون پشت و پناهت میشه.لب گزید و بغض کرد.
ایشاال.مسعود مستانه را خوشبخت میکرد.همه چیز ساده و
بیآالیش بود حتی سفرهعقد.سادگی از همهچیز مشخص
بود.هردو از تجمالت بیزار بودند همین بود در عین
سادگی همهچیز شیک بود.مسعود مرد خوبی و از نظر

مالی هم مشکلی نداشت و عشق به مستانه را میشد از
نگاهش و چشمانش خواند.قصهی خوشبختی خیلی سخت
نبود.نباید که در لوکس ترین تاالر و باغها جشن عروسیت
برگزار شود یا لباس عروس را از مزونی در فرانسه
خریداری کنی و تماما ً دلکته باشد یا نقش و نگار خاصی
داشته باشد آستینهایش پولکی یا تور باشد یا
مهمانافتخاریت همه از خارج کشور باشند باور کنی
خوشبختی؛خوشبختی که خالقش دو عاشق باشند
کافیه!!دنیای عاشقی دنیایی قشنگی بود وقتی که این تعلق
خاطر دونفره بود!
مسعود و امیرحافظ از اتاق محضر دار بیرون
آمدند.مدارک و شناسنامهها را تحویل دادهبودند و لبخند از
روی لبهای مسعود رخت نمیبست.
جلو آمد و خم شد در گوش مستانه چیزی گفت که مستانه
ریز خندید و سری تکان داد.سرش را بلند کرد و صاف
ایستاد و گفت:
اگه موافق باشید بعد از عقد بریم خونهمون؟امیرحافظ خواست مخالفت کند که مسعود دستش را باال
برد و جدی گفت:
هیچ عذر و بهونهای قبول نیست!امیرحافظ با مهربانی گفت:

دلم نمیخواد اولین خلوت دونفرهتون با حضور ما بهمبخوره به هر حال شما در معذور قرار بگیرید.
مسعود خندهی از ته دلی کرد و گفت:
چه معذوریتی امیر من که نگفتم تا عمر داری وردلمزندگی کن همش چندساعته؟!!ما تازه بهم رسیدیم فعال
وقت هست اگه دلت برام میسوزه چندوقت مرخصی بده!
مستانه سرخسرخ شد و خجالت کشید و حاج خانم لب
گزید و امیرحافظ آرام پشت سرش کوبید و گفت:
بچه پرو رو دل نکنی یه وقت!نه بابا دیگه چیمیخوای!!

#پارت دویستنودونه
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

مسعود مظلومانه سری تکان داد و گفت:
بهخدا من به یه مرخصی دوهفتهایم راضیام.حاج خانم چشمغرهای رفت و مستانه ریز خندید.صدای
عاقد بلند شد و گفت:
انشاال اگر مشکلی نیست عقد رو جاری کنم.
مسعود کنار مستانه در جایگاه داماد نشست.حاج خانم
لبخندی از تهدلی زد و گفت:
بفرمایید شروع کنید مشکلی نیست.عاقد سرفهای کرد و شروع به خواندن خطبهی عقد کرد:
بسمهللا الرحمنالرحیمالحمد ِهلل الذی ا َح َّل النِکا َح و َحر َم السفا َح
و َّ
س ُهم
ف بی َن القلوب بع َد ال ِفراق و ال ِ
شقاق،وآن َ
الزنا،و الَّ َ
صالحِ،ثم الصلوه و السالم علی سیدنا ً محمدً....
بالرافه و ال َ
مستانه و مسعود زیرلب داشتن قرآن میخواندند.صدای
عاقد بار دیگر بلند شد:
سنتِی
و قال رسول هللا(صلی علیه و آله وسلم)؛النکاح و ُس ِمنَی....
ب عَن ُ
فمن َر ِغ َ
سنتی فَلیَ َ
کنار امیرحافظ نشستهبودم و انگشتانم را قفل انگشتانش
کردهبود.

جمع خلوتمان در سکوت سنگینی فرو رفتهبود.دیگر
صدای عاقد را نمیشنیدم.تمام در فکر رفتهبودم.مستانه
بعد از این عقد خیلی زود ما را ترک میکرد و به خانه
خودش میرفت.خدای من چه تلخ و غم انگیز بود!
این برای من بینهایت غمانگیز و اندوهناک بود.حاال که او
برایم یک دوست صمیمی و همانند خواهرم دوستش
داشتم.یقینا سخت بود.دوری و فراق از مستانه که جایی
خالیش روی قلب و زندگیم سایه انداختهبود.
بلهی پر از عشق مستانه اندکی از سوز دلم کم
کرد.حلقههای رینگ سادهی که عاشقانه و پر از احساس
در انگشت یکدیگر جای دادهبودند حس خوشی را در دلم
سرازیر کردهبود بود و لبخندی مهربانانه روی لبهای
مدعوین کاشته بود.امیرحافط هدیهی زیرلفظی عروس را
که انگشتر زیبایی بود داده بود و باز هم مرا شگفتزده
کردهبود.امیرحافظ هزار شخصیت داشت و مهربانی جز
برترین شخصیتش بود.و من در عجب بودم از عقل و
خردش!

#پارت سیصد
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
مسعود مردانه امیرحافظ را در آغوش کشید و مهربان
گفت:
نمیدونم چطور جبران کنم؟داشتن مستانه رو بهتمدیونم.
امیرحافظ لبخندی از سر رضایت زد و با همان لحن
مهربان مختص خودش گفت:
فقط هوای مستانه رو داشته باش.خوشبختش کن کهخوشبختی لیاقتشه.
مسعود از امیرحافظ فاصله گرفت و دست دور شانههای
مستانه که تمام صورتش غرق خوشی بود انداخت و او را
به خود فشرد و گفت:
تمام تالشم رو برای خوشبختیش میکنم.وگرنه من آدمازدواج نبودم مامان شاهده.
حاج خانم تیز نگاهش کرد و با لبخند که نشان از آسودگی
حال و خیالش داشت گفت:

آره واال یادمه که هر چی دختر براش در نظر میگرفتمرد میکرد؛عیب و ایراد میگفت ندونستم قلبش و مرد
خونه بودنش رو به یه فرشته قول داده!
مستانه لپهایش گل انداخت و لب گزید.
مسعود خندید و گفت:
چه کنم مادر که دلم گیر بود وگرنه هیچکدام از دخترایانتخابیت مشکل نداشت یکی از یکی خوشگلتر و
کدبانوتر!
مستانه چشم غرهای رفت و همهخندیدیم.
ناهار مهمان مسعود در یکی از بهترین رستوران های
تهران شدیم.حاج خانم با ما نیامد.گویا سرو سری با غذای
های بیرون نداشت که با ما همراه نشد یا ترجیحا داد ما
جوانها با هم باشیم و بوسهی بر پیشانی پسر و عروسش
نشاند و دعای خوشبختی که هر مادر و پدری بدرقه راه
فرزندان میکند کرد و رفت.

#پارت سیصدویک
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
با بلند شدن گوشی همراه امیرحافظ چنگال و قاشق را
داخل ظرف رها کرد و گوشی را از جیبش بیرون کشید و
رو به ما گفت:
مادرمه؟لبخندی زدم و گفتم:
عزیزم جواب بده منتطرش نذار؟تماس را وصل کرد و شروع به خوشوبش با مادرش
کرد:
سالم مادرجان خوبی؟...ممنون از احوالپرسیتون.....بله هستن چشم بهشون میگم....
امیرحافظ خداحافظی کرد و تماس را خاتمه داد.

امیرحافظ نگاه مهربانش را به من بعد به مسعود و
مستانه دوخت و گفت:
برای تبریک جشن عقد شما دوتا تماس گرفته؛بهشونگفته بودم شما قراره عقد کنید هردوشون خیلی خوشحال
شدند و خواستن از بابت نبودنشون عذر خواهی کنند برای
همین تماس گرفته بودند.
نگاه خجل مستانه بر روی امیرحافظ نشست و لب زد:
ممنون لطف کردند.مسعود هم دنباله حرف او را گرفت و با آرامش گفت:
ممنون ازشون.دستشون درد نکنه من ازشون انتطاریندارم پسرشون سنگ تمام گذاشته تمام امروز از کار و
زندگی افتاده این برای من خیلی ارزشمنده.
امیرحافظ با مالیمت جواب داد:
زندگی و خوشبختی شماها برای من خیلی ارزشمندهمستانه گوهر ارزشمندیه که مثل خواهرم نداشتهام
دوستش دارم و تو هم یکی از بهترین مردهایی که بهت
ایمان دارم و روت شناخت دارم و دوستمم هستی پس بهم
حق بده براتون وقت بذارم و آینده و خوشبختی تون برام
مهم باشه.
مستانه لبخندی پردرد زد و غمگین لب باز کرد:

من لحظات عقد خیلی دلتنگ پدر و مادرم شدم اماخوشحال بودم که حداقل شما ها رو داشتم و تونستید این
لحظات شیرین که برای هر دختری چقدر عزیز و
دوستداشتنی کنارم و همراهم باشید.
صدایش که بغضدار شد مسعود هم ناراحت و مغموم شد.
نمیدونم چرا لحظات عقد بیشتر از هر لحظهی دیگهی کهدر زندگی گذروندم دلتنگشون شدم نداشتن خیلی عذاب
آور و دردناک بود و اینم شاید خاصیت نداشتنشون باشه
اما جای خالیشون رو شما دوتا برام پر کردید.
نگاه امیرحافظ و من هم رنگ غم گرفت.کاش میشد
روزی مستانه آنقدر خوشبخت باشد که غمهایش کم شود.
این بار مسعود دست روی دستش گذاشت و زیر گوشش
چیزی زمزمه کرد که لبخندی روی لب های مستانه آورد.
نمیدانم چه گفت اما حتم دارم زمزمههای عاشقانه و نجوا
های مهربانانه بود! چیزی که هر دو را به وجد آورد!شاید
هم وعدهی خوشبختی و شادکامی! و هر آنچه که مختص
خودشان دونفر بود!

#پارت سیصدودو
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
با اصرار و پافشاری مسعود و مستانه به خانهی که قرار
بود محفل عشقشان شود رفتیم.راستش دل من و
امیرحافظ رضا نبود که خلوت بعد از عقد آنها را به هم
بریزیم اما آنها خیلی اصرار کردند و ما مجبور شدیم
درخواستشان را بپذیریم.
به گفته مستانه حاجخانم(مادر مسعود)هم در چندکوچه
باالتر از آنها زندگی میکند اما شکر که حاجخانم زن
بسیار مهربان و دوستداشتنی بود و موهبت بزرگی برای
مستانه به شمار میآمد.
ما سوار اتومبیل خودمان شدیم و مسعود و مستانه هم با
اتومبیل گلکاری شدهیشان جلوتر از ما راه افتادند.
وقتی که اتومبیل آنها مقابل خانهی توقف کرد.امیرحافظ
پشت سر آنها اتومبیل را مقابل خانهای پارک کرد.
قرآن که برای ورودشان به خانه آورده بودم را از صندلی
عقب برداشتم و همراه امیرحافظ پیادهشدیم.مستانه و
مسعود که زودتر پیاده شدهبودند منتظر ما ایستاده بودند.

کمی که جلوتر رفتیم.خانهی آپارتمانی زیبایی مقابل
چشمانمان نقش بست.
نمایش فوقالعاده و با سنگ مرمر سفید بود و دو پنجرهی
بزرگ و شیشهای که خانه را زینت بیشتری بخشیدهبودند.
مقابل در قهوهی رنگ خانه ایستادیم و مستانه و مسعود
را از زیر قرآن رد کردیم و مسعود با تک کلیدی در را باز
کرد و وارد خانهشدیم.
داخل خانه برخالف بیرون از خانه که قشنگ و روحنواز
بود بسیار بیروح بود.دیزاین خانه سرد و خشک
بود.خانهی تنهایی کشیده و بیروح بود!انگار روح زیستن
و شور زندگی از خانه رخت بسته بود.

#پارت سیصدوسه
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

انگار که این خانه تجلیگاه یک زندگی مرده بود.انگار این
خانه چندصباحی تنهایی و درد کشیدهبود.
مبلمان خانه و همهچیز در خانه مهیا بود ولی بیروحی
خانه کتمان نداشت.قاب عکسی از دخترکوچولویی با
زنیجوان روی عسلی به چشم میخورد و قاب عکسی
تنها از دخترک کوچولو!
چیزی که در عکس خیلی زیاد به چشم میآمد چشمان
دختر کوچولو و زن بود که از شادی میدرخشید.دخترک
هم بیش از اندازه بامزه و دوستداشتنی بود.دو دندان
کوچکش نشاندهنده یکونیم تا دو سالگیش بود.لبخند
مستانه بینهایت درد و غم داشت.امیرحافظ قاب عکس
دختر کوچولو را در دست گرفت و انگشتانش را نوازش
وار روی عکس کشید.آهی از سینه بیرون داد و غمگین
گفت:
چقدر کوچولو و بامزهست حیف که خیلی زود مسعود ازدستش داد!
من هم بغض کردم و چانهام لرزید:
آره حیف!مسعود که به آشپزخانه رفتهبود با سینی که چهار لیوان
شربت داخلش بود پیش ما برگشت و تعارف کرد و سینی
را روی میز گذاشت.با دیدن عکس دخترکش که همهی

نگاهها معطوف قابش شدهبود غمزده ما را نگریست و
چشمهایش انگار که میل باریدن داشت بغض کرد.گویی
بغض را در کنج گلویش مدفون کرد که مغموم و دردناک
گفت:
اولین عکس دوسالگیش بود هیچوقت نداشتن و از دستدادنش را باور نکردم.میدونم دیزاین خونه خیلی بیروحه
این خونه همپای من درد کشیده!بو و تلخی مرگ رو
چشیده!این خونه روح نداره!سوت و کور و پر از
تنهاییه!زیستنی که توش جریان داشته زندگی نبود بلکه
مردگی بوده!
امیرحافظ لبخند تلخی به رویش زد و گفت:
زیبایی و قشنگی هر خونه قبل از دکوارسیون و دیزاینشبه اهالی اون خونه برمیگرده!به خانم خونه
برمیگرده!این خونه و در و دیواراش از تنهایی شکایت
میکنه تو چرا زودتر به فکر نیفتادی!؟!!این جا بیشتر به
خونه ویران و از هم پاشیده شبیه تا یه خونه برای
زندگی؟!
مستانه کمی دورتر ایستاده بود اما با دقت گوش
میداد.نمیدانم چرا در چشمانش حسرت و حسادت را
دیدم.

انگار که مسعود متوجه حسرت و حسادت چشمان مستانه
شد که به سمتش رفت و کنارش ایستاد و دستش را باال
برد و بوسهی بر آن کاشت.
عمیق مستانه را نگریست و رو به امیرحافظ گفت:
تمام جهاز مستانه رو داخل یکی از اتاقها گذاشتم دلممیخواست خودش دیزاین و دکورسیون خونه رو بچینه
من تو این جور موارد دسترشتهی ندارم.

#پارت سیصدوچهار
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
من به شعور و شخصیت فوقالعاده این مرد ایمان
آوردم.دل یک زن وقتی که مردش؛مرد خانه و قلبش برای
دیزاین خانهاش برای نظرش احترام قائل باشد شاد

میشود .مسعود برای مستانه تکیهگاه قرص و محکمی
بود.یقینا ً هر دویشان لیاقت خوشبختی را داشتند.
مسعود مهربانانه گفت:
نمیخوای یه چرخی بزنی از این به بعد شما خانم اینخونهاید هر گلی زدی به سر خودت زدی! این خونه چند
صباحی میشه رنگ زن و زندگی رو ندیده تو با حضورت
و گرمایی وجودت و عشقمون میتونی به این خونه
طروارت ببخشی و روح زندگی در این خونه دمیده
بشه.مادرم هیچوقت حاضر نشد کنارم بیاد زندگی کنه
میگفت روح زندگی تو خونهات نیست؛چون خانم خونه
نداری.چون عشق در خونهات پابرجانیست.چه شبهایی
که تنهایی کشیدم و از زور زجر و درد خوابم نبرد.اما حاال
با وجود تو آروم میگیرم.ما هر دو سختی کشیدیم؛درد
کشیدیم از زندگی و روزگار شکست خوردیم و حتی
نداشتن بچههامون رو تجربه کردیم ولی تو امیدواری که
پسرت رو داری و با قول مردانه امیرحافظ بهش میرسی
ولی من تو این دنیا فقط تو رو دارم.فقط تو و فقط تو!هر
دو سختی کشیدیم.اذیت شدیم حاال میتونیم کنارهم آروم
بگیریم.من و تو باید تو این دنیا هوای همدیگه رو داشته
باشیم.
کدام زنی بود که با این جمالت که مردش به خورد قلب و
دلش میداد و با دلش راه میآمد احساس خوشبختی

نکند.گمانم دل مستانه دوباره برای این مرد و مهربانیش
رفت.گویی با کلماتش آتش درونش را آبی خاموش و
خاکستر کرد که مستانه برای چندمین بغض کرد و اشک
به چشمانش نشست.انگار مسعود همان لطفخدا بود که
شامل حالش شدهبود.
مسعود با انگشتانش اشک که گونه مستانه را تَر کرده
بود زدود و افزود:
دلم نمیخواد چشمات رو خیس ببینم!انگار این چشم هایخیس آتیش به جونم می اندازه؛آتیش به جونم ننداز حاال
هم برو تمام خونه رو ببین؛جزء به جزء دلم میخواد تمام
چیدمان و دکور سلیقه تو باشه.

#پارت سیصدوپنج
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
مستانه لبخندی از ته دل زد و شیرین و خجل گفت:

چشم!ممنون ازت مسعود داشتن تو به همهی دنیا میارزهو من چقدر با داشتنت خوشبختم.
امیرحافظ به سمت مسعود رفت و روی شانهاش زد و با
شیطنت و شوخی گفت:
آفرین رفیق خیلی خوب سخنرانی کردی دلم من رو بردیچه برسه به زنت!!
مسعود دست امیرحافظ را پس زد و تشر زد:
بدجنس کی خواست دل تو را ببره!!امیرحافظ خندهای از ته دلی سر داد و گفت:
نه بابا باورت شد دلم رو بردی!!مسعود حرصی توپید:
بچه پرو!!امیرحافظ جدی شد و گفت:
باهات موافقم خونه ها روح دارن!روح زندگی و زیستن!یه خونه وقتی زن نداشته باشه وقتی عشق توش نباشه
اون خونه بیروح و سرد مثل یه درخت خشکیده !اما امان
از روزی که عشق به اون خونه قدم بذاره و خانم و آقای
خونه تا ابد هوای هم رو داشته باشن اون وقت خونه کم
از بهشت برین خدا نداره!

چقدر کلمات امیرحافظ قشنگ بود و به جان و دلم
نشست.تمام جمالتش عین واقعیت بود.
لبخندی گوشهی لبم از تعاریف امیرحافظ نشست و رو به
مسعود گفتم:
ایشاال این خونه پر شه از صدای بچه اون وقت خونهتونکم از زندگی شاهانه نداره....
امیرحافظ میان کالمم پرید:
بچه نه بچهها!من به یکی راضی نیستم مسعود تو همنباش!
مسعود لبخند کمرنگی زد و چین ریزی گوشهی چشمان
امیرحافظ نشست.من هم گونههایم گل انداخت ولی یه
شادی زیر پوستی در جانم رخ داد.سنگینی نگاهم را حس
کرد و نینینگاهش را به سمت گرداند و من دیدم آن
چشمان مشتاق و پر از شعف را و چینهای دوستداشتنی
کنار چشمانش!
لبخند شیرینی زد و من چشم غرهای رفتم و با نگاهم
برایش خط و نشان کشیدم لبخندش عریضتر روی
لبهایش خانه کرد و پلکهایش را ملتسمانه بازوبسته
کرد.
مستانه اشاره به من کرد تا همراه هم درباره دکور
خانهاش نظر دهم.نگاهم را از اویی که قلب و جانم را

ربوده بود منحرف کردم به مستانه دادم دلم نمیآمد که
چشمهایم را از او منحرف کنم ولی ناچارا ً همراه مستانه
شدم.
ذوق عجیبی درون دل مستانه نشسته بود ولی یک ترس
مبهم هم درون چشمانش موج میزد.میدانستم زمان
احتیاج داشت که خودش را به این خانه بیروح پیوند
بزند.یکجور غریبگی و بیگانگی با خانه داشت اما باید
راه میآمد!باید دل به دل خانه و َمردش میداد.

#پارت سیصدوشش
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
خانه تقریبا  ۱۸۰متری بود و برای دونفر بسیار بزرگ
بود اما تا کی آنها دونفر باقی میماند.بچه و به قول

امیرحافظ بچهها که بیایند دیگر بزرگ نیست بلکه
برایشان کوچک میشود.
خانه دوتا اتاق خواب داشت و با سالن بزرگی که خیلی
زیاد به چشم میآمد.
جهاز مستانه داخل یکی از اتاق ها بود که آن اتاق پر
شده بود از جهاز مستانه و جای وسیلهی دیگری
نداشت؛اتاق بزرگی هم بود.تمام وسایلش شیک و با سلیقه
بود و با مارک های برند؛خدایا این مرد چرا اینقدر حامی
و دوستداشتنی بود؛جوری در خرید وسایل سلیقه به
خرج داده بود که در عجب مانده بودم.امیرحافظ مهربانم
کاش میدانستم تو آمین کدام دعایم بودی!
اتاق خوابش هم ساده بود و شبیه تمام اتاق خواب های
دنیا!
آیینه کنسول گوشهی اتاق قرار داشت و تخت دونفرهای
بزرگ وسط اتاق.آباژور که پایهاش شیشهی بنفش رنگ
بود و گلدان چوبی و گل های مصنوعی رنگارنگ
داخلش.یک میز
عسلی هم کنار تخت قرار داشت که قاب عکس دیگر
دخترکوچولوی مسعود با لباسی عروسکی که در حال
دلبری بود از او گرفته بودند.

مستانه چندثانیه به عکس خیره شد و بعد نگاهش را به
سمت من چرخاند و گفت:
به نظرم زیاد نیازی به تغییر نداره؛فقط دیزاین خونه سردکه باید یه جوری تغیرش بدیم.
پرده های اتاق به نظرم زیاد جالب نبودند.
سری تکان دادم و گفتم:
پرده ها رنگش سرده و بیروح اتاق خوابت رو یهجوری کرده به نظرم باید عوضش کنیم.
احساس کردم ناراحت شد و مغموم گفت:
به نظر من باید کل این خونه عوض بشه سرد وبیروحه؛بهش حق میدم چندصباحی رو با تنهایی های این
خونه سر کرده ولی این خونه روح زندگی نداره؛انگار که
گرد مرگ روی این خونه پاشیدند.
چقدر گفتن این حرفها برایش سخت و سنگین بود که
خجالت میکشید.محجوب بود و حتی از مکنوئات قلبیش
خجالت میکشید.
حس و حالم پرید و پرغصه گفتم:
میدونم ولی بهش حق بده؛اینجا آشیونه و خونه یهمردی که از دنیا بریده و دوتا از عزیزترین افراد زندگیش
رو از دست داده!من دلم روشنه مطمئنم تو خودت این
خونه رو روشن میکنی و بهش روح میبخشی یادت رفته

حال دل خونه به حال دل خانم خونه بستگی داره.تو بد
باشی خونه سرد و بیروح و حالت خوب باشه خونه
گرمترین و پرعشق ترین جای دنیاست.
کمی دلش آرام گرفت این را از چشمهایش و میمک
صورتش که رنگ آسودگی گرفته بود فهمیدم.به زور
لبخندی روی لب نشاند و گفت:
-باشه باید ببینم چی بهش میآد یا قشنگ ترش میکنه!

#پارت سیصدوهفت
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
دست به پردهها نزدیم.باید مطابق رنگ خود مستانه
تصمیم میگرفت و رنگبندی و انداره را درست و حسابی
میگرفت و بعد نصب میکرد.

توانستیم با کمک مردها مبل های جهاز مستانه را در
سالن بچینیم.میزناهار خوری عوض شد و جایش را یکی
شیکتر و قشنگتر پر کرد.مبلها و وسایل زندگی قبل
مسعود را که خانه را بیروح کرده بودند را داخل همان
اتاق خالی کردیم تا بعدا ً مستانه و مسعود فکری به حالش
کنند.
خانه را چیدیم.البته با کمک مردها!
همهجا شیکتر و بهتر شدهبود.سرویس قابلمه و چینی و
هر آنچه را که یک زن خانه دار احتیاج داشت را به
آشپزخانه و کابینت ها اضافه کردیم.
از کت و کول افتاده بودیم.خانه پر زرق و برق بود ولی
باید روح زندگی به این خانه بر میگشت.دکورش را تغیر
دادیم و حاال فقط در و دیوار ها مانده بودند که رنگ
کردنشان به مسعود و مستانه ربط داشت و باید خودشان
دستبه کار میشدند.اینجا خانهی مشترک آنها بود و باید
خودشان مشورت میکردند.شاید دکور و دیزاین شاید ساده
ترین بخش از یه خانه بود اما همین که عاشقانه و با
دستان خودشان دیوارهایشان را با عشق رنگ میزدند
ارزش واالیی داشت.
تا پاسی از عصر تمام کارها را انجام دادیم و دیزاین و
دکور را دستکاری کردیم.تقریبا شب شده بود من و
مستانه روی مبل های گوشهی اتاق نشسته بودیم و

مردها هم در سالن نشسته بودند.حاج خانم با مستانه
تماس گرفت و صدایش در فضای اتاق پیچید :
سالم دخترم خوبی؟مستانه هم با احترام جواب داد:
سالم ممنون شما خوبید؟خوبم دخترم امشب دیگه راحت میخوابم نمیدونی چهباری از روی دوشم برداشی انگار یه کوه سنگینی از
روی قلبم برداشتی احساس آرامش امشبم رو مدیون توام.
مستانه که با صدای مهربان حاجخانم جانی تازه گرفته بود
با خوشاخالقی گفت:
-نفرمایید شما بزرگوارید.ممنون از لطفتون!

#پارت سیصد وهشت
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

حاجخانم صدایش رنگ بغض گرفت و گفت:
ازت ممنونم دخترم.امشب نخواستم مزاحمتتون بشم ولیغذا میخواید براتون بیارم.
مستانه لبخندی زد و گفت:
نه زحمت نکشید؛راستش قراره بچهها کباب درست کننمیخواستم ببینم میآید اینجا یا براتون بیاریم.
نه این جور غذاها با معده من سازگار نیست؛کباب برامخوب نیست من خیلی سالها غذاهای چرب نمیخورم
مسعود میدونه.
مستانه بود که با خجالت و ناراحتی گفت:
آخه اینجوری که نمیشه از گلومون پایین نمیره.نوشجونتون مادر؛وقتی غذایی برای آدم بده نخوردنشضرر کمتری داره.به دوستات هم سالم برسون.
سالمت باشید خدانگهدار.***
مشغول آماده کردن شام بودیم.مستانه داشت گوشتها را
سیخ میزد.مسعود از آنطرف سالن به صدا آمد.

مستانه جان من و امیرحافظ بریم زغال رو به راه کنیم؟مستانه لبخندی نثارش کرد و گفت:
برو عزیزم کار سیخ کردن رو تموم کردم میارم براتون.امیرحافظ نگاه عاشقانه سمتم انداخت و با مهربانی گفت:
خانم خانما کموکسری نیست؟چیزی میخوای برمبخرم؟هوسی چیزی رو نداری؟!
مسعود پقی زیر خنده زد.امیرحافظ چشمان میرغضب و
خشمگینش را به او دوخت و توپید:
زهرمار به چی میخندی؟!مسعود از چشمان خشمگین ترسید و خندهاش را فرو
خورد و دستی به پشتلبش کشید:
هیچی بابا چرا میزنی؟!دستش را به نشانه تسلیم باال برد و گفت:
غلط کردم خوبه!!مستانه ریزخندید و برای دفاع از همسرش آرام گفت:
خب مسعود که چیزی نگفت!با اینکه آرام گفت ولی امیرحافظ شنید و خصومتآمیز
مستانه را نگریست و گفت:
-باریکال مستانه حاال طرفدار این شدی؟!

مسعود که از طرفداری مستانه کیفش کوک شدهبود با
تخسی رو به امیرحافظ گفت:
جان!زن من از من دفاع نکنه از کی میخواد دفاع کنهخیلی بده تو مسائل ما دخالت میکنی!!
امیرحافظ قهقهی بلندی زد و گفت:
زشت نیست تو توی مسائل ما دخالت میکنی و بهتوجهات من به خانمم میخندی.
مسعود مظلومانه سر به زیر انداخت و جوابینداشت.
باالخره با شوخی و سر و صدایشان مردها بیرون رفتند تا
در پشتبام بساط زغال را راه بندازند.
گوشتها را سیخ زدیم و آماده کردیم.مستانه نمک
رویشان پاشید و همان لحظه سروکلهی مسعود پیدا شد و
دست دراز کرد و سینی آماده را برداشت و از آشپزخانه
بیرون زد.
پارچی دوغ و پارچی آب آماده کردم.مستانه هم مشغول
درست کردن دسر شد.کمکم مشغول آماده کردن شام شدیم
و خودمان را به کاری مشغول ساختیم.
طولی نکشید که بویی کبابی که درپشتبام به راه انداخته
بودند در خانه پیچید.بوی خوش کباب تمام فضای خانه را
در برگرفت.

چنددقیقه بعد امیرحافظ و مسعود با سینی کباب های
خوشمزه و لذیذ وارد سالن شدند.امیرحافظ و مسعود مدام
با هم کَلکَل میکردند و سر به سر یکدیگر
میگذاشتند.بیشتر شبیه پسربچههای تخس شده بودند تا
مردهای گنده.خجالت نمیکشیدند فقط قد و هیکل بزرگ
کرده بودند وگرنه از درون پسربچهی بیش نبودند.
شام در فضای صمیمی و خودمونی پر از شور و شیطنت
های مسعود و امیرحافظ گذشت.چه قدر امشب خوب
بود!چه قدر حس خوشبختی بینظیر بود!چه قدر امشب
فضای خانه پر شده از نفس های عشق!بوی خوشبختی
در خانه پیچیده بود و بینهایت حس دلپذیر و شیرینی
بود.وای خدای من! تنفس در هوای خوشبختی چقدر زیبا
و دلپذیر بود.انگار امشب این خانه بعد از چندصباحی
رنگ آرامش و خوشبختی را دیدهبود و صدای خنده های
دوعزیز که از روزگار ُخسران زیاد دیده بودند تمام فضا
را پر کرده بود و برق چشمانی که خوشبختی را فریاد
میزنند و من خوشحال و مشعوف بودم که عشق به
سرزمین قلب مستانه بازگشته بود!به راستی که عشق
بازگشته بود!

#پارت سیصد ونه
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
راوی
تماما ً چشم شدهبود و نگاهش خیره به مردی بود که
سیگار را میان لبانش به اسارت در آورده بود و پک
میزد.چقدر جذاب و خاص شدهبود و چقدر برای داشتنش
تالش کردهبود.بهزاد با آن کتوشلوار نوک مدادی تنش و
جریقهی کمرنگتر از آن نه تنها دل آرزو که دل هرکس
دیگر را میبرد.
دودسیگار بهزاد در هوا پخش شدهبود و هالهی از دود به
هوا برخواستهبود.اگر میگفتند حتی به سیگارش هم
حسودی میکند دروغ نبود؛او حتی به سیگار میان
لبهایش هم حسودی میکرد.
نگاه از او برنمیداشت؛خلوتترین مکان این مهمانی را
انتخاب کردهبود.مهمانی که پدرش هربار ترتیب میداد.خدا

میدانست در هر کدام از این مهمانیها کدام محمولهها را
جابهجا میکردند.اصال منبع اصلی این کثافت کاری ها
پدرش بود که پای بهزاد را باطمع و بلندپروازی به این
مهمانیها و خالفهایش کشیدهبود.
لعنت به این زندگی که نه میتوانست سهمی از مردش و
نه سهمی از یک زندگی عادی را داشته باشد.
به اصرار های بهزاد پا در این مهمانی میگذاشت.گویی
بهزاد دوست نداشت پدر آرزو بداند میان زندگیشان
شکرآب است.هیچکس نمیدانست آرزو چه دردی را تحمل
میکند!چقدر دوست داشت همیشه به چشم بهزاد بیاید ولی
بهزاد با ظاهر و رفتار سردش او را نادیده میگرفت.
حتی لباس های شیک و آرایشش که او را زیبا کردهبود
هم ندید.این مرد هیچچیزی از او نمیدید.نه
زیباییهایش!نه عاشقانههایش!
ته دلش از اینکه میدید بهزاد اینگونه پشتسرهم سیگار
میکشد غم نشست.حتی اندک توجهای هم به او نداشت
ولی چرا قلبش از دیدن مردی که حتی نیمنگاهی خرج
نگاه عاشقانهاش نمیکرد اینگونه محکم میتپید.
بهزاد گوشهی از سالن نشسته بود و مشغول بحث و گپ
و گفت بود.موزیک آرام و مالیمی انگلیسی در فضا پخش
شدهبود.زهرخند تلخی روی لبهای خوشفرم آرزو

نشست.او حتی نگاهش نمیکرد چطور انتظار داشت قلبش
را به روی و عاشقانههایش باز کند.
مثل همیشه برایش مهمترین های زندگیش خالف و وارد
کردن دارو و روانگردان بود.لعنت به خودش!کاش هیچ
وقت پایش را به کثافتکارهای پدرش باز نمیکرد.

#پارت سیصدوده
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
بهزاد همانطور که با چندمرد در آن مهمانی همصحبت
شدهبود و یکهو بلند و صدادار خندید.صدای بلند خندهاش
به واسطه موزیک مالیم به گوش آرزو رسید و آرزویی
که نگاهش هم فقط بهزاد را میدید.نفهمید با آن
خندههایش چه دلی از دخترک تنها و دلبسته و دلخسته
برد.

همانطور که میخندید نگاهش را در میان افراد مهمانی
میچرخاند.نگاهش روی آرزو قفل شد.خنده از روی
لبهایش محو شد و اخم غلیظی کرد.تغیرات ناگهانی
چهرهی بهزاد باعث شد آرزو لبخند تلخی از آن فاصله
حوالهاش کند.
مرد بیمهرش!
بهزاد سرتاپایش را از نظر گذراند و روی لباسهای
مجلسی تنش مکث کرد.او امروز حتی نگاهش نکرده بود
ببیند چه چیزی میپوشد چون برایش اهمیتی نداشت.ولی
حاال میدید که خوشگل و طناز شدهبود و چقدر این
لباسها به او میآمد و دلبرش کردهبود اما برای او اندازه
ارزنی ارزشمند نبود.نگاهش برگشت و روی آرایش
صورتش نشست.آرایش بیش از حد به چهره نشانده بود
که زیباترش کردهبود.
برجستگیهای تن زنش در آن لباسها بیشتر به چشم
میآمد.ولی برای او اهمیتی نداشت.نه اینکه غیرت نداشته
باشد نه فقط غیرت روی این زن نداشت چون این زن را
دوست نداشت؛اجبارا ً با او ازدواج کردهبود!اخ که چقدر
تفاوت بود بین او و سارا!دلش از اینهمه تفاوت
گرفت.نمیدانست چرا ولی شاید اگر شباهتی به سارا
داشت او را میپذیرفت.
در دل زمزمه کرد:

کاش شباهتی با او داشتی آن وقت شاید جایگاهت فرقمیکرد؟!!
بد در دل بدوبیراهی نثار خود کرد که هنوز دل در گرو
دختری داشت که همسر داشت!که هر روز عاشقانه به
پایش میریخت و دستانش تنش را لم....
صورتش ملتهب شد و گر گرفت.همیشه وقتی به سارا و
امیرحافظ فکر میکرد و رابطهعاشقانه و احساسی آنها را
برای خود حالجی میکرد پر میشد از حس و حال بد!پر
از غرور زخمخورده و احساسات سرکوب شده! پر از
ناامیدی و چقدر زود دختری را که دوست داشت را از
دست داد!

#پارت سیصدویازده
#بغض هایخفته
#آزاده میرزایی

سیگار دیگر از جیبش برداشت و همزمان با نگاه
خیرهاش به آرزو پک زد و عمیق دودش را از دهانش
بیرون داد.دیگر حتی توجهی به مردان اطرافش که کنارش
نشسته بودند نداشت تماما ً داشت به دخترکی که مانند
طفلی بیپناه نگاهش میکرد خیره و بدون پلک زدن
مینگریست.دید که شعف در چهره دختر پدیدار شد.گویی
جان به کالبدش بازگشته بود.پوزخندی زد؛آرزو را دوست
نداشت از همان اول از او خوشش نمیآمد.دخترک نچسب
و لوس نازپروری بود که هیچی جز خودش را نمیدید.اما
عاشق او بود.حس ترحم و دلسوزی به آرزو داشت.میدید
چگونه در این عشق یکطرفه میسوزد و می سازد اما
تقصیر خودش بود.گفته بود اهل دل دادن و عاشق شدن
نیست او هم پذیرفته بود.گفته بود این ازدواج احساسی و
عاشقانه نیست یقینا رابطهی به نام دوست داشتن در آن
به وجود نمیآید.این ازدواج فقط برای فروکشی
بلندپروازیهایش و انتقام غرور زخم خورده و پسزده
شدنش بود و او هم پذیرفته بود.اما دل که حالیش
نمیشود او هنوز هم سارا را دوست داشت و عاشقانه
میپرستید اما سارا برای او نبود.پس آرزو هم در گرداب
عشق گیرافتاده بود نباید به او سخت میگرفت.هنوز هم
دلش برای چشمهای سیاه سارا وقتی ذوق زده میشد و
چشمان رنگ شادی میگرفت میرفت.هنوز هم با
لبخندهایش جان میگرفت.با یادآوری امیرحافظ شوهر

شرعی و عرفی و از همه مهمتر سارا او را عاشقانه
دوست داشت و عاشقش بود.
رگ گردنش نبض زد و دستهایش را مشت کرد.جوری
که رگ های دستش برجسته شد.و حسادت در رگ و
پیاش رخنه کرد.کاش امیرحافظی نبود و کاش آرزویی
وجود نداشت آن وقت میدانست چه کند.البته حاال هم از
نظرش دیر نبود انتقام تمام لحظه لحظهی زندگیش را
میگرفت.هنوز با آنها کارها داشت که وقتی به آن
میاندیشید پر میشد از لذت!از حس بکر انتقام!

#پارت سیصدودوازده
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
باید تحمل میکرد!باید حضور آرزو را در زندگیش تحمل
میکرد؛باید میسوخت میساخت.هرچند که آرزو را دوست

نداشت ولی او پلیبود که او را به آمال و آرزوهایش
میرساند،به انتقامی که در سرش میپروارند
میرساند.اصالً شرط عقد و ضمن عقدش همین بود که
آرزو در زندگیش سرک نکشد؛ازدواج آنها یک ازدواج
بدور از احساس و عشق است و ذرهای از بیمهری بهزاد
دلش نگیرد و شاکی نشود.آرزو هم قبول کرد گویی با
خودش در دلش گفته بود"او را عاشق میکنم؛دنیا دنیا
عشق به پایش میریزم.اما قلب بهزاد هنوز هم در
گذشتهاش جا ماندهبود.در خاطراتش!در رویاهایی که
ساخته بود و عملی نشده بود و رویا باقی ماندهبود.
آرزویی که بهزاد بارها رویش دستبلند کرده بود و به
جای نوازشهای همسرانهاش دستهای پرقدرتش روی
زنش امتحان کردهبود.آرزویی که آنقدر بهزاد را دوست
داشت که حتی کتکزدنهای بهزاد اندکی از عشقش کم
نمیکرد و بیشتر شیفتهاش میشد؛هنوز دلش برای
تکترین پسردانشگاه میرفت.
برای باهوش و زیرک بودنش!برای خاص بودنش!برای
لبخندهای مکش مرگش که همیشه با پوزخند تحویلش
میداد.برای چشمان شیشهی آبیرنگش که سرد سرد
بود.یخی عین یک دریاچه که خشک شده باشد.عاشق
کردن این مرد سخت بود.وقتی که در دل و قلبش هنوز
سارا وجود داشت.حس تنفر از سارا داشت؛اگر او نبود

بهزاد عاشقش میشود.لعنت به سارا!کاش از زمین محو
شد.
بهزاد سیگارش را خاموش کرد و خاکسترش را تکاند.با
خودش فکر کرد باید با مالیمت با آرزو رفتار کند
مخصوصا ً که این مهمانی پدرش هم بود.درست بود که
آرزو هیچگاه از رابطههایش و تندخویی هایش به پدرش
نمیگفت ولی اگر میفهمید امکان داشت به آن مرد
بربخورد .ودر کارهایش دخالت کند یا از کمکهایش
صرفنظر کند؛حق داشت.دخترش بود؛وصلهی جانش بود
ولی او به آرزو عشقی نداشت.کاش کسی میفهمید عشق
زورکی نمیشود یا الاقل آرزو میفهمید عشقی به او ندارد
و دست بردارد از این عشق یکطرفه خانمانسوز؛به خدا
بعضی از عشقها نابود میکرد.میکشت و زندگی را
میسوزاند.کاش آرزو میفهمید.کاش....

#پارت سیصدوسیزده
#بغض های خفته

#آزاده میرزایی
اما همهی اینها باعث نمیشد تا آرزو را بازی ندهد.باید
نقشههایش را درست و صحیح انجام میداد حتی اگر شده
دروغی مقابل دیگران نقش بازی میکرد.یا باید آرزو را
عروسک خیمهشببازیش میکرد؛حتما میکرد!او برای
انتقامش؛ارتقای شغلش و کارش هر کاری میکرد!هر
کاری!
این مهمانی طول کشیدهبود و االنا بود که سر و کلهاش
پیدا شود!سروکلهی سردسته قاچاق موادمخدر!جمشید
فرخی!بزرگترین تولیدکننده مواد مخدر! و پدر آرزو
فرخی!
صدای منفورش از پشتسرش شنید؛
چطوری پسر؟کم پیدا شدی مگه تو این مهمانی ها پیداتکنم؟!!
سر چرخاند و لبخند تصنعی با دیدن جمشید فرخی روی
لب کاشت و جواب داد:
من هستم فکر کنم مزاح میفرماید!!فرخی بلند و صدادار خندید و گفت:
-امیدوارم مذاح باشه!!

چشم گرداند و نگاهش را به دخترش آرزو داد که تنها
نشسته بود.ابروهایش را در هم زنجیر کرد؛بهزاد کی
دست از چزاندن دخترش برمیداشت.پدر بود و
میفهمید؛سردی رفتار و چهره بهزاد را!
چهرهاش را جدی کرد و تک ابرویی باال انداخت:
چرا تنهاست به نظرت بهتره تو این مهمانی زنت رو تنهابذاری معلوم نیست چه آدمهایی اینجا رفتو آمد
میکنن؛هزار بار ازت خواستم اینجور مهمانیها دخترم
رو نیار!اون به درد این جور مهمونیها نمیخوره!
بهزاد از نسبت زنی که به او چسباند دندان روی هم سابید
و انگار قلبش را زیر مشت و لگد گرفته باشند.
فرخی صدایش را پایین تر آورد:
دلم نمیخواد پاش حتی به مکان این کثافتخونه بازشه؛تو دیگه باید بهتر از من اینجور چیزا رو بدونی.
چشمانش عصیانگرش را به چشمان فرخی دوخت.تمام
تالشش را کرد که عصبانیت تمام دودمانش را به باد ندهد
و آرام متقاعدش کند.
اون همه جا و هر چی که به من مربوطه رو زیرنظرداره خودش میخواد چیکارش کنم؟!وقتی دلش میخواد
وقتی قلبش دوست داره پیش من و جایی که من هستم
باشه.

#پارت سیصدوچهارده
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
جمشید این جمالت به مذاقش خوش نیامد.گویی داشت
میگفت دخترت عاشق این است ور دل من باشد؛پدر بود و
جانش را برای آرزو میداد ولی این مرد حق نداشت از
عشق دخترش سوءاستفاده کنه.ابرو در هم کشید و چین
در پیشانیش نشست .نمیتوانست جلوی نیش زبانش را
بگیرد:
پس چرا تنهاست؟مگه نمیگی عاشقته تو هم عاشقشباش!دل به دلش بده!
سکوت کرد و با کالفگی دستی در موهایش کشید؛کالفه
بود و مردک میگفت دخترم را دریاب!

دست روی شانهی بهزاد گذاشت.پدرانه و با غم بینهایت
گفت:
من در حق دخترم هیچوقت پدر خوبی نبودم و پدرانهبراش وقت نذاشتم؛اومدن به این مهمانی ها براش
اشتباهه الاقل تنهاش نذار.کنارش باش من هر چی بخوای
برات اجابت میکنم.
سرش را خم کرد و آرام و زمزمهوار گفت:
به هر چی که بخوای میرسی؛تو دامادمی تمامدمودستگاه و ثروتم رو بهت میدم!اجانشین من میشی
فقط دخترم رو دوست داشته باش!من االن برات ریئست
نیستم دنبال منفعت نیستم پدر دختریم که عاشقته و اون
هم دوست داره تو هم به دخترش توجهای هر چند کم
بکنی.
در لحن جمشید پر بود از حسرت!پدرانههای که خرج
نکردهبود!درماندگی و حسهای ناشناخته و بیحد و حصر
لحنش غم داشت!
از کنار چند مردی که کنارش نشسته بودند بلند شد و
دست درون جیب شلوارش فرو کرد و خیره به جمشید
گفت:

ما امروز برای کار مهمتری اینجا و این مهمونی اومدیمنه برای منت کشیدن!زنم هم تو خونه میبینمش نیازی به
همراهیش تو این مهمانیها نیست.
جمشید آرام وبیصدا خندید و گفت:
تو خیلی زیرکی!حدس میزنم عالوه بر خوش هیکلی وورزیدگی و زیبایی مردانهات دخترم و هر کس دیگه حتی
من جذب باهوشیت میشه.بیدلیل نبود که شاگرد الف
حقوق دانشگاه تهران بودی.

#پارت سیصدوپانزده
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

سرش را نزدیک کرد و بوی ادکلن خوشبوی بهزاد در
شامه مرد پیچید.همانطور که سرش را نزدیک کرده بود
گفت:
فرخی بزرگ تعریف از جذابیت من دلیل بر فراموشکردن پیشنهادم نیست.نگاهی به آن طرف سالن انداخت و
اشارهی به مردی که در آن طرف سالن ایستاده بود و
نوچههایش کنارش صف کشیدهبودند کرد و گفت:
باهاش حرف بزن؛حرفم من رو قبول نکرد بهش بگوپیشنهادم رو قبول کنه!من میخوام بتونم خودم واردکننده
باشم.یادته امتحانم کردی برای قرص های ترامادول؛در
امتحانت پذیرفته شدم پس میتونم پیشرفت زیادی هم در
این شغل میتونم داشته باشم.
جمشید نگاهش کرد.نگاهی که میخواست بداند در عمق
مغزش و مخیلهاش چه میگنجد؟!هدفش از این
پیشنهاداش چیست؟!
خشک شده او را نگریست و در حالی که سعی میکرد
چیزی به روی خود نیاورد که از او میترسید؛از
افکارش!از اینکه او به چه فکر میکند؟!
پاسخ داد:

سخته کنار اومدن با جهان اون با تازه واردهها کارنمیکنه!سخته براش کنار اومدن با تویی که تازه وارد این
کار شدی!
بهزاد لبخند کجی زد و گفت:
مطمئنم پدرزنم همه چی رو راست و ریست میکنه.مندیگه به واردکننده ترامادول راضی نیستم.شیشه و
هرویین راست کار منه.
جمشید تکخندهای ناباورانهی زد و گفت:
پسر دیوونه شدی تو خودت وکالت خوندی میدونی اگرگیر بیفتی کارت ساختهاست.حبس ابد و اعدام رو
شاخته!اگر دیدی من و جهان توش خبرهایم فکر نکن تو
هم این طوری میشی؛ما سالهای سال اینکارهایم!گزک
دست مامورها ندادیم در صورتی که شنیدم ازت شکایت
شده االن زیر دوربین نگاه همهی شاید شناسایی هم شدی
درست نمیگم.
بهزاد پوزخندی زد و گفت:
نگران من نباش مطمئن باش گیر نمیفتم.دیگه باالخرهباید از یه جایی شروع کرد؛شما هم از یه جایی شروع
کردید.

آره ولی من دلم نمیخواد دخترم در اوج جوانی وزیبایش بیوه بشه!دلم نمیخواد مدام استرس و اضطراب
نبود تو رو داشته باشه.
دخترش بیوه میشد.مرده شور خودش و دخترش را ببرند
که آرام و قرار را از او گرفته بودند ولی چارهای نداشت
که عقیدهی این مرد را تغیر دهد.
نمیشه قول میدم.من اینجوری نمیمیرم مطمئن باشپیشنهادم رو قبول کن منم برم به دخترت برسم.فقط یادت
نره!
جمشید فرخی چشمانش ستاره چید.شعف و شادی در رگ
وپیاش نشست.آخ که چقدر دلش میخواست االن تمام
دست و پای این مرد را بوسه باران کند.دل به دل دادن
دخترش آرزویش بود در این جهنم زندگی!

#پارت سیصدوشانزده
#بغض های خفته

#آزاده میرزایی
آرزو با دیدن اینکه بهزاد به سمتش میآید تمام وجودش
نبض گرفت و قلبش با سرعت و شدت خودش را به
قفسهی سینهاش کوبید.انگار جنگ در قلبش به پا
شدهبود.غلغه و هلهه در دلش به پا شده بود.این مرد را
دوست داشت و جانش برایش در میرفت.چهها که برای
بدست اوردنش نکشیدهبود و چقدر برای داشتنش خار و
خفیف شدهبود.
یکبار پدرش پرسیده بود که بهزاد الیق عشق تو
هست؟کاش میفهمیدی عشق به این مرد بزرگترین و
بیهوده ترین حس در جهان است .ولی او با سماجت و
سرسختی در مقابل پدرش ایستاده بود و گفته بود:
بابا من سارا نیستم که از عشقم بگذرم!سارا را همیشه در خیالش دختری سست و بیتدبیر
میدانست ولی از قضا بهزاد همیشه عاشقش بود و
دوسش داشت.چه بارها بهزاد مست کرده بود و در عالم
مستی سارا صدایش زدهبود و او هزاران مرتبه از سارا
متنفر گشتهبود و قلبش له شدهبود.حتی شدهبود او را
ببوید و ببوسد فقط به خاطر اینکه فکر کرده بود
ساراست.این اسم منحوس عین مته مغزش را نابود
میکرد.لعنت به او!لعنت به نامش!

حاال باز خوب بود پدرش را داشت!پدرش هوایش را
داشت!حتما باز از ترفندهای پدرانهاش برای جلب نظر
بهزاد استفاده کردهبود!میارزید!اعاشقانههایش ارزش
زیادی داشت!
بهزاد نزدیک شد و با فاصلهی یک قدم کنارش ایستاد.او
نشسته بود ولی از جایش بلند شد و کنارش ایستاد.لبخند
قشنگی زد بدون اینکه دل از مرد ببرد.لبخندهایش خریدار
نداشت.بوی از عطر خوشایند مرد وارد ریههایش شد.در
دل زمزمه کرد"جذاب بوی عطرش دیوونه کنندهست"
بهزاد با چهرهی سرد و سخت خیرهاش شد .آن قدر
نگاهش سرد و یخی بود که احساس کرد هر آن منجمد
میشود.

#پارت سیصدوهفده
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

کاش میشد فقط اندکی مهربان تر بود.دنیا را برایش
بهشت میشد و او هم بانوی بهشتش!
بهزاد جمشید را نگریست که داشت با جهان صحبت
میکرد.لبخند پیروزمندانهی روی لبهایش خانه کرد.این
مرد کارش را خوب بلد بود!قلق بهزاد را میدانست!
آرزو به بهزاد زل زد ولی از نگاهش به جمشید و حواس
پرتیش کالفه شد.ولی باید با آرامش و معقوالنه رفتار
میکرد.
با ناز صدایش زد:
بهزادجان؟زن بود و پر از ناز و عشوه خدادی!وای به اینکه این ناز
با عشق هم همره میشد ترکیب خانمان سوزی میشد!
بهزاد نگاهش را چرخاند و روی صورت ظریف و آرایش
شده دختر نشست.با همان لحن سرد و خالی از احساس
گفت:
چیه؟چی میخوای؟سنگدلتر از این لحن هم میشد صدایش زد.نه نمی شد
این مرد ارباب و صاحب این صدای سرد و بیرحم بود!

میشه امشب فقط به خودم و خودت فکر کنی و نگاهمونجز خودمون به کسی نیفته!
بهزاد نیشخندی زد و گفت:
خودت رو زدی به نفهمی یا واقعا نفهمی بهم بگوبدونم!یعنی نمیدونی که ما امشب به خاطر یه چیز دیگه
اینجاییم نه به خاطر نگاه کردن به همدیگه.
جملهیآخرش را با تمسخر گفت.و نیزه کالمش در سینه
آرزو فرو رفت و تمام غم عالم را در وجودش ریخت.
استاد بیرحمی این مرد بود.گویی حتما باید زهر کالمش
را میریخت.اما او هم آدم کوتاه آمدن نبود.فاصلهیاش را
به صفر رساند و دستان ظریفش را نوازشگونه روی
سینه مرد کشید.
بهزاد میدانست االن زیر ذرهبین نگاه جمشید است پس
سعی کرد کمی آرام باشد و در مقابل دختر خودسرش
خودش را کنترل کند.آرزو نمیدانست که او هیچ تمایل و
رغبتی به او ندارد و حتی وسوسهی امیال مردانهاش هم
به سراغش نمیآید.همین که دخترک روی پنجهی پا بلند
شد تا لبهایش را روی لبهای مرد بگذارد و عمیق
ببوسد.جوری که از شراب عشق سیراب شود!از بوسیدن
با عشق این لبهای مردانه به جنون برسد!

بهزاد که هدف دخترک را دانست.با خشونت از میان
لبهایش غرید:
بسه!چیکار داری میکنی؟!لبخند از تهدلی زد و گفت:
من برای بوسیدن شوهرم باید بازخواست بشم!!بهزاد لبخند نمایشی به رویش پاشید و گفت:
بسه!من تو رو زنم نمیدونم منم شوهرت ندون!میدونی
رابطهی ما یه رابطهی اجباریه!
قلبش تَرک برداشت و روحش در هم شکست.
دلشکستن صفت بارز این مرد بود.به راحتی آب خوردن!
حقش نبود!حق عاشقانهی خالصش این نبود!هیچ زنی
حقش نبود مورد سردی رفتار های یه مرد قراربگیرد!
کاش دلش را گرم میکرد!مثل گرمایی آتش در روز
زمستانی سرد!
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#پارت سیصدوهجده
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
با دقت تمام خانه را از نظر گذراندم.مستانه بعد از آن
شب تصمیم گرفت دکور و چیدمان را اندکی تغیر دهد البته
تصمیم اصیلش را برای رنگ دیوارهای خانه
گرفتهبود.رنگ کرم و قهوهای را به خانه زدهبود و حاال
احساس میکردم احساس نارضایتی میکند.
به نظرم رنگ های که زدهبودند سازگاری خوبی با
دکوارسیون خونه داشت.خانه را قشنگتر کردهبود.
اتاق ها را از نظر گذراندم.و همین که میدیدم خانه تغیر
زیادی کردهبود.شروع به تعریف کردم:
وای مستانه به خدا خیلی خوشگل شده؛میدونی رنگدیوارها به همهی وسایل خونه میخوره .چطور بگم یه
تناسب زیبا با دکور و وسایل خونه داره.
نگران مرا نگریست.
-واقعا همهچی خوبه؟یا واسه دلخوشی من میگی؟!

همه چی قشنگه!چرا باید برای دلخوشیت دروغبگم.شیک و با کالسه!به نظرم همه چی جذابه!دیگه
سختگیریت زیاده؟!
باورت میشه مسعود چندتا نقاش رو اورده تا تونستمبهشون حالی کنم چه رنگی باید به این خونه بده تا قشنگ
و شیک بشه؟!
بیچاره مسعود!مردها که حوصله دکور و چیدمان روندارن حاال خانمشون هم از کار و زندگی بهخاطر اینجور
چیزا بندازتشون.
این بار پرغصه گفت:
این خونه چندسالی بوده رنگ زن و زندگی رو ندیده بهاین خاطر سخت میشه دکوراسیون رو تغیر داد!از من
نگیر یادته یک هفته پیش وارد این خونه شدیم چقدر سرد
و بیروح بود دلم میخواد از این سوت و کوری بیروحی
در بیاد!
لبخندی زدم و گفتم:
من اون حس وحال قبل رو نسبت به این خونه ندارم.بهخدا مستانه شاید باورت نشه ولی خیلی خونه قشنگ و
مرتب شده!حتی جهازتم قشنگ کل خونه نقشونگار زیبا
گرفته!
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#پارت سیصدونوزده
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

لبخند تلخی زد و گفت:
بهم حق بده دوستدارم خونه رو از این به بعد یه جوردیگه به نظر بیاد!یه جور خوب و گرم!مثل خانهی
بچگیام!باورت میشه هنوز تکتک وسایل خونه سابقم رو
جاشون بلدم.یه خونه گرم و پرمحبت بود!انتظار زیادی دلم
میخواد خونه عشقمم مثل خونهی بچگیام گرم و پرمحبت
باشه!
در دل به او حق میدادم.حق داشت!به خدا که تمام زن
های سختی کشیده روزگار و جفادیده حق یک زندگی پر
محبت و گرم مثل یه روز تابستانی مردادماهی را
داشتند!دکوارسیون و چیدمانش که چیزی نبود!مسعود هم

همین که دل به دلش میداد و هوایش را داشت هزاران
مرتبه ارزش و بهایش را بیشتر نشان میداد و خودش را
در دل مستانه بیشتر جا میکرد و عشق را در وجود این
زن شعلهور تر میکرد.
برای عوض کردن حال وهوایش از آن حالت
غمگرفتگیاش گفتم:
یه سوال تو که اینقدر سختگیری؟چیدمان و دکوارسیونخونه ما هم سلیقهی تو بود درسته؟!
تقریبا کمک دستیار بودم!بیشتر چیدمان خود آقا انجامداده بود ولی وقتی وارد خونه شدم بهم گفت؛فکر کن
خونه خودته،غریبگی نکن هرچی صالح میدونی روی
خونه پیاده کن.منم فکر کردم پررویی خیلی تغیر بدم شاید
ناراحت بشه فقط یه کم تغیرات لحاظ کردم.اینقدر لطف
داشت که به من سرپناه دادهبود منم روم نمیشد این جور
حرفی رو بهش بگم.
اوههه چه خجالتی بودی!ولی اگه دکوراسیون و دکورخونه رو عوض میکردی امیرحافظ حرفی
نداشت!میشناسمش!معتقده زن تو هر کاری حرف اول رو
میزنه!از مردها هم درایتشون بیشتره!
به پهنای صورت لبخندی زد:

از لطفش نسبت به زنهاش که اینجوری میگه!البته اگرتو رو نسبت به تمام زنها برتر بدونه از عشق و
دوستداشتن زیاده!
شیرین خندیدم:
هردوش رو میگه!از لطف و از عشق زیاده!], [3/21/2021 9:22 PM

#پارت سیصدوبیست
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
لبخندی زد و با حرص تصنعی در کالمش و شوخی گفت:
تو رو خدا بهش بگو یه ذره هوای مسعود رو داشتهباشه تو شرکت؛معلوم نیست بهش کار میده یا از جنگ
برش میگردونه که خسته و کوفته برمیگرده و ازش

میپرسم چشه میگه آقا امیرحافظ تمام قرارداد و پرونده و
کارها رو ریخت سرم!
بلند و باصدا خندیدم و گفتم:
بچهپرو!به خدا مستانه چندروز از زندگی مشترکتوننگذشته که مسعود شروع کرده به چغولی و دروغ!بابا
امیرحافظ مظلومه منتها اون داره سوءاستفادهاش رو از
شرایطش میکنه تا تو ازش حمایت کنی.
سری تکان داد و با حرص گفت:
تو راست میگی!داره از آب گلالود ماهی بگیره اما منیه آشی براش بپزم که یه وجب روغنش!
به مستانه این حجم از شیطنت و بامزگی نمی آمد.شاید
چون همیشه روی مهربانیش را دیدهبودم این روی
شیطنتکارش برایم ناشناخته بود!
و داشت رفتارهایی که قبال با سرپوشی آنها را
پوشاندهبود؛سرپوش را کنار زده بود و داشت روی
دیگرش را نشان میداد.رویی که عجیب با او غریب بود.
کمی در خانه چرخیدم.خانه زیبا و قشنگی بود.پنجره های
شیشهی زیبایی داشت که به خیابان باز میشد.
پرده را کشیدم و پنجره را باز کردم و حجمی از هوای
آخرین روزهای زمستان وارد خانه شد.کیفم کوک شد و
گفتم:

این قسمت پنجرهها که به خیابون باز میشه قشنگترینقسمت خونهاته!!دقیق رو به خیابون باز میشه!یه خیابون
خوب و کوچه خوبتر!یکی از بهترین منطقههای تهرانه!
آره خونه قشنگیه!خیابون خوبی هم هست!حاجخانم هممیگفت همسایههای خوبی هم داره!تو کار هم دخالت
نمیکنن!منطقهی آروم و بیسروصدایه!
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#پارت سیصدوبیستویک
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
با کنجکاوی و زیرکانه پرسیدم:
مسعود که مرد خوبیه خیالم راحته!از مادرش بگو زنمهربونیه یا از ایناست که خون عروس رو داخل شیشه
میکنه!!

در جواب سوالم خندید و گفت:
آره بابا زن خوبیه!اینقدر هوام رو داره!میآدسرمیزنه!غذاهای خوشمزه و خوش رنگ لعابش رو
میاره تا بخوریم!کمکم دارم با این کارهاش لوس میشم!
خداروهزارمرتبه شکر!چقدر خوشحالم برات!انگار یکیاز آرزوهای خودم برآورده شده وقتی میبینم داری طعم
یه زندگی عاشقانه رو میچشی!!خدا واقعا حکمتش رو
شکر داره کمکم زندگیت روال یه عاشقانه میگیره چقدر
برات خوشحالم!
لبخندی دلنشینی بر لب نشاند.لبخندی که پر بود از ترس و
ناامنی!از وهم به غارت رفتن خوشبختی و شادی های
تازه بدست آوردش!او یک مادر بود و هنوز دلش برای به
آغوش کشیدن بوی تن فرزندش پر میزد.مادر بود و
مادرانگی نکرده بود!روحش در عذاب بود!آرام
میگرفت!به خدا قشم که ته دلم برایش روشن بود!مثل
وعده یک روز تابستانی بعد از بهارسردی که گذرانده
میشد!
درست در همین لحظه رنگ ساختمان به صدا در
آمد.مستانه به سمت در راه افتاد.حاجخانم بود! مستانه را
در آغوش کشید و قربان صدقهاش رفت!
مستانه با مهربانی گفت:

سالم چه خوب کردید اومدید!سارا هم اینجاست!سالم به روی ماهت ندونستم مهمون داری ولی گفتم یهسر بهت بزنم و خوراکی چیزی برات بیارم.
دستتون دردنکنه!چشم حاجخانم به من افتاد و من از جایم بلند شدم و با او
دست داد.ولی او قانع نبود و مادرانه مرا به آغوش کشید.
چه کار خوب کردی سر میزنی دخترم!دوستی خیلیخوبه!دلم آدم سوت و کور میشه وقتی با کسی هم صحبت
نشه.
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#پارت سیصدوبیستودو
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
در ادامه گفت:

شوهرت؛مردخونهات هم نباشه انگار یه چیزی کمداری!خدا هیچکس رو بی سایه سر نکنه من سالهاست
تنهام تنهایی خیلی درد بزرگیه!
و رو به من گفت:
دخترم شوهرت مرد خوبیه!قدرش رو بدون راستیخونهاست؟!!
نه شرکته!من تنها بودم خواستم یه سری بزنم.کار خوبی کردی!من حوصلم سر رفت و ا ومدم یه سربزنم!
مستانه لبخند دنداننمایی زد و گفت:
لطف کردید واقعا اومدنتون خوشحالممون کرد!نگو مادر!به خدا دلم رو تو نورانی کردی!انگار واردبهشت شدم!از وقتی وارد این خونه شدی خونه رو از
سکون و بیروحی در آوردی!چراغ خونه رو روشن
کردی!زن بانوی خونه و َمردش خداروشکر نمردم
عاقبتبهخیری و سر وسامان گرفتن پسرم رو دیده!حاال
اگر بمیرم دیگه آرزویی ندارم!
مستانه تند گفت:
خدانکنه ایشاال سایهتون صدسال باالی سرمون باشه!پیرزن مهربان شیرینزبان گفت:

اوههه!دختر این چه دعایه میکنی! باالخره منآفتابلببومم یه روزی باید سرم رو زمین بذارم و بمیرم.
خدانکنه بلند من و مستانه باعث شد بلند و شیرین
بخندد.پیرزن مهربان با من و مستانه شوخی میکرد و
هرازگاهی از جوانی و شیطنت هایش میگفت.جوانی
پرشور و حرارتی داشت که پس چینوچروک های صورت
پنهان شدهبود و گذرزمان اجازه خودنمایی نمیداد.ما را
مهمان خوراکی های خوشمزه کرد و لذت خوردنی هایش
را به من هم داد.گفته مستانه درست بود؛این زن قدیمی و
دوردیده خالق و کدبانو بود!
بعد از ساعتی که کنار ما وقت گذراند از جایش بلند شد و
خداحافظی کرد و رفت.
پیرزن و پیرمرد نعمت هایی بودند که شامل هر خانهای
نمیشدند.خوشابهحال هرکس از این نعمتها داشت.
مستانه لذت محبت را نچشیده بود.مادر نداشت اما خدا
بزرگواریش را به حد اعالء رساندهبود و مادرشوهری به
او عنایت کردهبود که جای تمام نداشتههایش از این به بعد
به او محبت میبخشید و میداد!چقدر دلم شاد شد و قلبم
آرام شد!راستی دیدن خوشبختی عزیزانت حس قشنگ و
شیرینی بود!
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#پارت سیصدوبیستوسه
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
امیرحافظ
نگاهی با دقت به همهی پالنها انداخت.روی ایرادت جزئی
کار با ماژیک خط کشید و نشانه گذاری کرد.با جدیت لحنی
که همیشه موقع کار داشت گفت:
به آقای احدی بگید ایرادات رو درست کنه دیگه مشکلینداره!!فقط به سینا پالن ها رو نشون بدید.
خانم حاتمی پالن را از روی میز جمع کرد و گفت:
حتما بهشون میگم.فقط آقای اسفندیاری نیستن مشکلیپیش نمیاد تا وقتی که باشن بهشون بگم!

امیرحافظ ابروهایش را در هم زنجیر کرد و متعجبانه
گفت:
نیستن؟کجان ایشون؟!خانم حاتمی ِکمی ِمن ِمن کرد و در نهایت گفت:
ایشون راستش یه هفته است که شرکت نیومدن!شما وآقای امیری نبودید که بهتون اطالع بدم.
صدایش باال رفت:
یعنی ایشون یه هفتهست نیستن شما االن میگید!!خبزنگ میزدید اطالع میدادید!
خانم حاتمی از صدای بلندش پراسترس گفت:
به خدا نخواستم روزتون رو خراب کنم.جشن عقد آقایامیری بود و منم میشم قاصد!گفتم بعدا ً بهتون میگم.
امیرحافظ دستی در انبوه موهایش کشید و موهایش
پریشان روی پیشانیش ریخت.حاتمی هزاران بار در دل او
را تحسین کرد!انگار خدا او را برای دلبری خلق
کردهبود!مرد هم این همه دلبر!نوبر بود!
صدایش را پایین آورد و در حالی که برای سینا نگران
شدهبود.با دلواپسی پرسید:
بهشون زنگ زدید؟باهاش در تماس بودید؟خانم حاتمی سریتکان داد و پاسخ داد:

بله متاسفانه جواب ندادند!با خونهشون تماس گرفتم وخانمشون در جریان نبودند.
نگرانی بیشتر در کنج دلش جاخوش کرد.خانم حاتمی را
مرخص کرد و از جایش بلند شد.پشت پنجره ایستاد و به
بیرون خیره شد.گذاشته بود آرام تر شد با سینا تماس
بگیرد.نمیدانست چرا حس میکند حال سینا خوب
نیست!چیزی آزارش میدهد!یک هفته بود که
نبودش!درست از عقد مستانه!
], [3/21/2021 9:22 PM

#پارت سیصدوبیستوچهار
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
سینا عادت نداشت خبر ندهد کجاست؟یا غیبش
بزند!نفسش را به سختی بیرون داد!باید تماس
میگرفت!طاقت نداشت!

گوشیاش در جیب شلوارش لرزید؛گوشیاش را از جیب
در آورد و صفحهاش را نگاه کرد.نام عشقجان روی
صفحهی گوشیاش با عکسش که روزعقد مستانه از او
گرفته بود و سارا از همیشه زیباتر شدهبود نمایان
بود.عشق جان سیوش کرده بود.هم برایش عشق بود!هم
برایش جان بود!صدایش آرامشبخشش را دوست
داشت!ناز حرف زدن و تُن صدای دلبرش حالش را خوب
میکرد!
سریع دایره سبزرنگ را لمس کرد و گوشی را کنار
گوشش گذاشت.
سالم عزیزم؟صدای سارا پر بود از محبت و عشق وقتی که گفت:
سالم آقای دلم!خوبی؟صدایش عین مورفین بود!در عین خستگی و درد آرامش
میبخشید!خدا موقع خلقتش چه سخاوتی در آرامش دادن
به او در وجودش آفریدهبود!
امیرحافظ با مهربانی گفت:
ممنون عزیزدلم.صدات رو شنیدم عالی شدم.خونهای؟!آره!پیش مستانه بودم االن برگشتم!طفلی وسواسی شدهعیب و ایراد رو دکورخونهاش میذاشت!خونهی قشنگی
شده!مخصوصا دیواراش هم رنگ کرده!

لبخندی زد.اگر میگذاشت حتما تا صبح تعریف
میکرد.خاصیت سارایش این بود!خوشبختی دیگران
برایش شادیآور بود!
بعد از آنکه سارا کامل در مورد خونهی مستانه و
چکیدهی امروزش گفت.
در ادامه پرسید:
امیرحافظ کیمیای؟کارات خیلی مونده؟!!معلوم نیست عزیزم!یه کاری دارم انجامش بدم میام!منظورش سینا بود.باید به سروقت او میرفت.البته تماس
هم میگرفت ولی حضوری بهتر بود.
], [3/21/2021 9:22 PM

#پارت سیصدوبیستوپنج
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

صدایش را پایینتر آورد و رنگ شیطنت گرفت.
چرا دلت برام تنگ شد؟!از پشت تلفن هم میتوانست بفهمد گونههایش گلانداخته و
رنگ صورتش عین لبو شده!
شرم داشت و حیای دخترانهاش هنوز سرجایش بود!شرم
و حیایی که کم شده بود!همسرش فرشتهای بود در قالب
انسان!
سارا با صدای شرمزده رک گفت:
دلم برات تنگ بشه چیه!شوهرمی!دلتنگ مرد غریبهنشدم .از جملهی اولش خوشش آمد!از دومی نه!خار داخل
قلبش کردند با آخرین جمله!
امیرحافظ دستهایش را مشت کرد و عصبی شد:
دلتنگ مرد غریبه هیچوقت نمیشی!هیچ وقت!تا ابددلتنگ شوهرت باش!
نمیدانست سارا باید از جملهی اولش ناراحت باشد یا از
جملهی دوم شاد!
امیرحافظ بحث را عوض کرد:
زود میام اگر از اون فسنجون چندشب پیشت برام درستکنی؟!

چندشب پیش بود که سارا برایش فسنجان درست
کردهبود!دستختش خوردنی بود عین خودش!بعد از رفتن
مستانه میدید چقدر سارایش خانهداری و کدبانویی
میکرد!یک شبه بزرگ شدهبود!خانم آشپزخانه شدهبود!آخ
که دستپختش دنیایی داشت برای خودش!با اینکه از
روی کتاب آشپزی پخت بود!
صدای سارا در گوشش پیچید:
نمیشه!آخه باید بریم خونهی ما!مامان دعوتمون کرده!نفسش را پشت گوشی رها کرد و دلنشین گفت:
اشکال نداره عزیزدلم یه روز دیگه درست میکنی!فرشتهخانم دستپختش معرکهست اگر تو یه روزه آشپزی یاد
گرفتی و دستپختت خوشمزهست اون یه عمر من راضیم!
], [3/21/2021 9:22 PM

پارت سیصدبیستوشش
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

سارا معترضانه گفت:
شکمو!فقط به فکر شکمتی پس من کجام؟تو جات تو قلبمه!قسمت سمت چپ سینم!سارا خندید و گفت:
بیمزه دوستداشتنی!صفت جدیده؟اگر بیمزهام چرا دوستم داری؟سارا با عشق گفت:
کار دل دوستداشتنه ولی الیقیشی!مرد مهربان زندگیم.جواب سارا را دوستداشت.عین یک الالیی مادرانه بعد از
کلی گریه و نقنق کودکانه به مذاقش خوش آمدهبود.
صدای کوبش قلبش شدیدتر شد.جان گرفت و با لبخند
گفت:
دوستتدارم خانومم!سارا باعشق از ته دلش گفت:
دوستت دارم.عاشقتم!زودتر بیا منتظرتم!سارا کمر به مرگ قلبش بسته بود.خواست چیزی بگوید
که سارا گوشی را قطع کرد و بوق های ممتد در گوشش
پیچید.

زیرلب زمزمه کرد:
خبیث دوستداشتنی!لبخندی از ته دل زد.انگار نگرانیهایش برای سینا پر
کشید ولی سریع باید از احواالتش میپرسید.صفحهی
مخاطبینش را گشود و روی نام سینا مکث کرد و
انگشتش بر روی اسمش لغزید.
بوق های ممتد پشت سرهم در گوشش پیچیده بود و در
دلش نگرانی چنگ میزد.آخرین بوق که توقع جواب دادن
سینا را نداشت.صدای خستهی سینا را شنید:
الو؟چیه؟امیرحافظ نفسش را به سختی بیرون داد و با خشم گفت:
معلوم هست کجایی؟گوشیت رو چرا جواب نمیدی؟], [3/21/2021 9:22 PM

#پارت سیصدبیستوهفت
#بغض های خفته

#آزاده میرزایی
چندثانیه فقط سکوت بود و بعد صدای نفسهای سخت
سینا میآمد.سینا چش شدهبود!کجای زندگیش میلنگید!
با نگرانی پرسید:
 سینا خوبی؟جواب بده داری نگرانم میکنی!سینا تلخ و ناراحت گفت:
خوب میشم!زمان میطلبه ولی مطمئنا ً خوب میشم!گنگ حرف میزد.باید یه کلت روی لبهایش میگذاشتند تا
سر اصل مطلب برود.امیرحافظ بیشتر نگران شد.با
نگرانی که در جانش نشسته بود پرسید:
داری نگرانم میکنی چیزی شده؟حال خانوادهاتخوبه؟سمیرا خوبه؟
سینا زیرلب حرف زشتی به سمیرا نسبت داد که امیرحافظ
نفهمید ولی خیلی زود حرفش را جمعوجور کرد و گفت:
آره مشکلی نیست فقط حال من روبهراه نیست!یعنی چی؟درست بگو ببینم چته؟!نپرس حافظ!شنیدنش جز رسوایی چیزی به بارنمیاره!نذار این ننگ برام بمونه!
-این حرفهات یعنی چی؟کجایی؟

ولش کن حرفهام رو فراموش کن!خونهام!نمیخوادبیای!
امیرحافظ کتش را از دستهی مبل برداشت و همزمان
گفت:
اومدم!میخوام ببینم چته؟سریع خداحافظی کرد و گوشی را قطع کرد.خداحافظی
کوتاهی از خانم حاتمی کرد.حاتمی با تعجب او را
نگریست.سابقه نداشت اینگونه سریع از شرکت
برود.چهرهاش برافروخته بود!همین بود تعجببرانگیز
بود!با قدم های شمرده از شرکت بیرون رفت و سوار
اتومبیلش شد.مدام در ذهنش میگفت"چرا حرفهای سینا
تلخ بودند"بوی رسوایی به مشامم میخورد.بوی
ننگ!تکتک حرفهایش را در ذهن مرور کرد!هر چه
بیشتر فکر میکرد بیشتر گنگ میشد!انگار سختترین
معادله جهان را باید حل میکرد!خدا خودش آخر و عاقبت
حرفهایش را به خیر کند!
با سرعت پاهایش را روی پدال گذاشت باید میفهمید سینا
چهبالیی سرش آمده؟!رفیقش بود و قانون رفاقت را از
حفظ بود.
], [3/21/2021 9:22 PM

#پارت سیصدبیستوهشت
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
انگار به گوش هایش اعتماد نداشت.رنگش پریده بود!در
زده بود و سینا آمدهبود و دیده بودش ولی کاش
نمیدیدش!چرا گاهی اوقات واقعیت اینهمه سنگین برایش
بود!دلش به هم خورد!هنوز هم صحبت های سینا را
باورنکرده بود!سینای که آرام و قرار نداشت و عین یک
پسر ناراحت و سرخورده به او نگاه میکرد.به امیرحافظی
که مرد بود و مردانگی برای زنی کهدنمیشناخت خرج
کرده بود.سینا امشب تبر به ریشه آبرویش زد وقتی در
اوج بدبختیهایش امیرحافظ فهمید دل در گرو مستانه
داشته!وای خدا امشب این رسوایی سینا او را
میکشت!ننگ بود عشق سینا به مستانه!
غلغلهی به پا شدهبود!حجم از عصبانیت و خشم و نفرت
وجود امیرحافظ را گرفت.چشم های سینا به اشک نشسته

بوددرست از یک هفته پیش که مستانه عقد کردهبود جهنم
شده بود زندگیش!!
امیرحافظ کف دستش را به دیوار کوبید و دستش ریش
شد!زخم رویش نشست!
اهمیت نداد و دندان هایش را برهم فشرد و نگاه نفرت
باری سمت سینا انداخت.و زیرلب گفت:
میکشمت کثافت!بیناموس!و به سمت سینا هجوم آورد.آنقدر عصبانی بود که ممکن
بود با آن مشت های سنگین و دست های بزرگش سینا را
بکشد.کوچه خلوت بود و هیچ کاری از کسی بر نمیآمد!و
هیچکس هم نمیتوانست این مرد خشمگین را جدا کند.
مشت های ممتد و پیدر پیاش داشت سینا که از ضربه
های او خونی شدهبود را میکشت!
روی سینهاش نشست و همزمان نعره زد:
کثافت تو زن داری؟غلط کردی دلت براش رفته؟پرده را انداخت و از پله ها پایین رفت.تصمیم نداشت پایین
برود اما صدای داد و بیداد های امیرحافظ و سینا که
داشت زیر دستانش جان میداد مجبورش کرد پایین برود.
از آستانه در گذشت و آستین پیراهن امیرحافظ را گرفت و
گفت:

ترو خدا آقا امیرحافظ ولش کن!اشتباه کرده تو ببخش!امیرحافظ متوقف نشد و این بار سمیرا بلند گفت:
جون سارا!جون عزیزت ولش کن!], [3/21/2021 9:22 PM

#پارت سیصدوبیستونه
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
با شنیدن اسم سارا مشتش در هوا ماند و از روی تن
آشوالش سینا بلند شد.قسم جان عزیزش را سمیرا خورده
بود!وگرنه معلوم نبود دستش به خون رفیقش آلوده
نمیشد.سمیرا بازویش را گرفت و او را به عقب
کشید.صورت امیرحافظ سرخ و ملتهب شدهبود و سخت
نفس میکشید.انگار که شاهرگ حیاتش را بریده
بودند!سینا تمام صورتش خونی و لهلورده بود!

تمام آب دهانش را تف کرد و گفت:
تف به رفاقتمون!سمیرا با بغض به سینا نگاه کرد!تمام مشکالت سینا
تقصیر او بود!
با غم رو به امیرحافظ گفت:
چرا زدیش؟اون این یه هفته حالش خوب نبوده!امیرحافظ فریاد کشید:
باید می کشتمش!خدا بهت رحم کرد!تو مردونگی حالیتمیشه!یه جو غیرت تو وجودت پیدا میشه.
جواب خودش را داد:
به خدا که نمیشه!وگرنه تو روی من توی چشمهای مننگاه نمی کردی بگی این هفته به خاطر مستانه نیومدی
شرکت!حالت از نداشتنش بده!
سمیرا متعجب سینا را نگریست.تمام حال بد یک هفتهاش
به خاطر مستانه بوده!اشک تا پشت پلکهایش آمد!لعنتی
این مرد از عشق کوتاه بیا نبود!
سمیرا با لکنت گفت:
مستا..نه...حال..بد..سینا...به..ش چه ربطی داره؟!امیرحافظ با ترحم و دلسوزی نگاهش کرد.سمیرا گناه
داشت.از رابطهی خراب میانشان خراب داشت ولی نا تا

این حد پای یکی از مهمترین افراد زندگیش در قلب
رفیقش باشد.چرا تا االن راز عاشقانه و پنهان زندگی سینا
را ندانست!سینا چقدر تودار و درونگرا بود که تا به حال
بروز ندادهبود!
], [3/21/2021 9:22 PM

#پارت سیصدوسی
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
امیرحافظ گر گرفت:
از کی مستانه رو دوست داشتی؟از کی تا االن دل به دلهمدیگه دادید؟!تا کجا پیش رفتید؟!
رنگ از رخ سینا پرید.گوشهی لبش پاره شده بود و زخم
صورتش فجیع بود.سمیرا با درد و بغض نگاهش کرد!مرد
هم این همه بیوفا!

سمیرا پرحرص مقاومتش در برابر اشکهایش شکست و
با گریه گفت:
خدا لعنتت کنه!هنوز به فکر اون زنیکهای!مگه نگفتیمیخوای زندگی کنیم؟دیگه مستانه نیست مانع بشه
حرفهات الکی بود و دروغکی!!دروغگو شیاد!
امیرحافظ رو به سمیرا گفت:
بسه دیگه!بذار ببینم چی داره بگه!سینا بیطاقت گفت:
به خدا ما بینمون هیچی نبود! ما فقط گاهی اوقات با همحرف زدیم.همون اولین هفته که استخدامش کردی خوشم
ازش اومد.اونقدر رفتم و باهاش حرف زدم تا عاصیش
کردم دل به دلم داد.گفتم قصدم امر خیره قبول کرد؛انگار
از زندگی و رنجی که داشت خسته بود!! یادت اونموقع
ازش در موردگذشتهاش پرسیدم نگفتی تهو توش رو در
آوردم.خوشم اومد ازش ولی تو گذشتهاش لنگ
میزد،گذشته دست ما نیست ولی تبعاتش همیشه
باماست!نخواستم بدونی تا همهچی راستوریست شد برم
خواستگاریش!به مامان نشونش دادم.گفتم عروس
میخوام برات بیارم.
امیرحافظ سر زیر انداخت و شرمنده گفت:
-سمیرا برو خونه.این جا نباشی بهتره.

سمیرا در دل تحسینش کرد.چه قدر مرد بود که میخواست
اوشاهد نباشد سینا از عشق زن دیگه میگوید.این مرد
برای پرستیدن و عبادت آفریده شدهبود.
لبخند پر دردی به امیرحافظ زد و گفت:
بزارید بمونم نگران نباشید حالم خوبه.سینا اشارهی به خانه کرد و گفت:
برو تو خونه!از اینجا به بعد مربوط به من و امیرحافظه!], [3/21/2021 9:22 PM

#پارت سیصدسیویک
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
سمیرا جیغ کشید:

بسه!بسه میخوام بشنوم دیگه نمیخوام مثل کَبک سرمتو برف کنم.میخوام بدونم حقمه!من زنتم پس باید
بدونم!گفتی قراره زندگی کنیم ندونستم قراره داغونم کنی!
امیرحافظ با افسوس و تاثر سری تکان داد.باورش نمیشد
سینا کمر به قتل آبرو و شخصیتش و اعتبارش بسته
باشد!
امیرحافظ هنوزهم باورش نمیشد که سینا اینگونه در
گذشته وقتی برای اولین بار مستانه را به حریم خانه و
زندگیش راه داده باشد به او دلبسته و دلباختهاش شود.به
راحتی زندگی مستانه را به بازی گرفته باشد.
چشمهای سینا پر بود از ناامیدی و حسرت!غم از دست
دادن!و رنج از دستدادن!
سینا دست روی صورت خونیش گذاشت و پرافسوس
گفت:
باشه االن همهی واقعیت رو برای هردوتون میگم.در مقابلش دو نفر ایستاده بود.امیرحافظ مات و متحیر و
سمیرا که پر بود از اعتماد سرخورده از سینا!
امیرحافظ سری به نشانه تایید تکان داد و توپید:
خیلی خب!بگو میشنویم!فقط حقیقت رو بگو!سینا روی زمین نشسته بود و خون صورتش را با پشت
دستش پاک کرد.

امیرحافظ نگاهش کرد سرد و بیاحساس؛و این نگاه برای
سینا از مرگ هم کشندهتر بود!نگاه سمیرا از غم و درد
نشئت میگرفت.
شمرده شمرده کل جریان عالقهاش را از سیر تا پیاز برای
هردویشان تعریف کرد .و در ادامه پوزخندی پر از درد
زد:
مامان میخواست خیلی سریع سروسامون بگیرم ولیوقتی تمام جزییات زندگی مستانه رو برایش گفتم از این
رو به اون رو شد.مستانه مطلقه بود و یه بچه داشت و
من یه پسر مجرد بودم.پاش رو تو یه کفش کرد!محاله من
رضایت به این ازدواج بدم!برات کلی آرزو داشتم میخوای
سیاه پوش آرزوهامم کنی از این حرفها!زن مطلقه رو
چه به زندگی پسرم!داغونم کرد؛مادر بود و احترامش
واجب ولی حوصلهی غرزدناش و آه و نفرینهاش رو
نداشتم!به مستانه جریان رو گفتم قرار شد با مامان حرف
بزنه بتونه راضیش کنه که مامان بدترین رفتار رو باهاش
داشت!
], [3/21/2021 9:22 PM

#پارت سیصدسیودو
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
امیرحافظ افسوس وار سر تکان داد.خانوادهها چه
بیرحمانه از این کلمه مطلقه نهایت استفاده را
میکردند.قرن ۲۱بود و تفکرات آنها در قرن های گذشته
جای مانده بود.در دل گفت"خدایا آنها نمیدانند حجب و
حیای و متانت به طلقه یا بیوه بودن ربط ندارد!آنها
نمیدانند که خدای بزرگ خودش طالق را قراردادهاست و
طالق عیب وعار نیست!رسوایی و ننگ نیست!مستانه
شرم دخترانه داشت درست مثل تمام دختران سرزمین او
ارزش خوشبختی و عاقبت به خیری داشت!
سینا درمانده گفت:
دل آدم دست خود آدم نیست!دلم براش رفت ولی مامانمخالف بود مستانه هم مخالفت کرد و یه کالم گفت"مامانت
موافق نیست بیا با دلش راهبیا!دلم نمیخواد رضا نباشه به
زندگیت!مامانم سمیرا رو نشون کرده کرد و بقیه ماجرا
خودتون میدونید!

سمیرا نگاهش کرد!با غمی که انتها نداشت!با چشمهایش
که اشک در آنها جان گرفته بود!همیشه میدانست سینا
مستانه را دوست دارد ولی تا این حد نه!تا این حد
دلباختگی و دلدادگی نه!!
امیرحافظ پریشاناحوال گفت:
مامانت فقط به خاطر مطلقه بدون مستانه راضینشد!وای خدا!هیچکس نبود مشکلت رو حل کنه؟!مگه من
رفیقت نبودم باهام مشورت میکردی!توعاقل بودی
پسر!حماقت نمیکردی!فقط کافی بود بهم بگی راهحل
مشکلت رو پیدا میکردم.
سینا آهی کشید و گفت:
دیگه فایده نداره!گذشتهها گذشته و دیگهبرنمیگرده!دمت گرم حق داشتی کتکم زدی!حقم بود!باید
میکشتیم تا این لکهی ننگ رو از دنیا پاک کنی!
سمیرا نگاهش کرد!سینا نگاهش را شکار کرد و به او
خیره شد!چرا هنوز رد عشق را در چشمان سمیرا هنوز
میدید!با اینکه دلخور و پردرد نگاهش میکرد.
سینا نمیدانست طبعات این خطا و اشتباه و پنهانکاری چه
بالیی سر امیرحافظ مسئولیت پذیر میآورد و چهقدر
خودش را حاال سرزنش میکند.

], [3/21/2021 9:22 PM

#پارت سیصدسیوسه
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
امیرحافظ از الی دندان هایش غرید:
این دختر پاک تر از اونی بود که تو لیاقتش رو داشتهباشی!لیاقتش رو نداشتی اما خداروشکر مرد بالیاقت و
شایستهای برای زندگیش پیدا شد.حاال چطور میتونی به
زنی که ازدواج کرده و شوهر داره فکر کنی!
امیرحافظ بلند گفت:
پاکش کن از ذهنت از دلت و از قلبت!دلم نمیخواد مسعود
از بیپروایی و بیناموسی تو چیزی بدونه!
تمام حنجره خراش برداشته بود.آن قدر که فریاد کشیده
بود.

این حرف ها برای سینا تلخ بود درست عین یکشب که
به سختی صبح میشد.
عذاب وجدانش را به اوج میرساند.راست میگفت
بیناموسی بود اگر هنوز به ناموس مسعود چشم
داشت!باید پاک میکرد!از ذهن و قلبش!مستانه را!سخت
بود ولی او آدم خیانت و پستی نبود.او این هفته را به
خودش آوانس داده بود که فراموش کند!درست عین
مستانه!به زندگیش برمیگشت.
سینا با حالی داغان گفت:
به خدا این یه هفته رو به خودم فرصت دادم فراموششکنم.اگه نیومدم دلم نمیخواست چشمم تو چشم تو و
مسعود بیفته وقتی قلبم ساز ناکوک میزد.
سمیرا هقهق کنان کنارش ایستاد و با لحنی پر از درد و
بغض گفت:
راست میگی سینا؟میخوای فراموشش کنی!!آره میدونمتو مرد خیانت و پستی نیستی!میشناسمت!چقدر خوشحالم
کردی با این حرفهات!!
امیرحافظ نیشخندی به حال زار سینا زد.سمیرا را چطور
بدبخت کرده بود و که به این حد و حصر از عشق رسیده
بود که حاضر به تحمل خیلی از رفتارهای نادرست سینا
شده بود.

سینا دقیق تر به صورت سمیرا که از برق اشک خیس
شده بود نگریست.بارها با زندگی کرده بود ولی این حجم
از مهربانی را از او باور نداشت.مثل کوری بود که یکباره
تمام اصوات دنیا را شنیده!اصواتی از عشق و
دوستداشتن!
], [3/21/2021 9:22 PM

#پارت سیصدوسیوچهار
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
لب زد:
آره به جون تو راست میگم.صدایش را ریز کردهبود.جوری که امیرحافظ نشنید.
سمیرا لبخند تلخی زد و گفت:
-جون من رو که به دروغ قسم نمیخوری؟

سینا با لبهای ورم کردهاش پچ زد:
نه به خدا قسم!!من اینقدر پست نیستم که قسمت رودروغ بخورم!واقعا برای خودم متاسفم اینقدر بهم
بیاعتمادی!
سمیرا لبخندی زد مخلوطی از عشق و بغض و شعف بود.
برام خیلی ارزشمندی!امیدوارم پای عهدت بمونی!سینا آرام و تلخ خندید:
پای عهدم میمونم.تا ابد.تا دنیا دنیاست!امیرحافظ پنجه به موهایش کشید و کالفه چندقدم راه رفت
و آنها را نگریست.
نزدیکشان ایستاد و نگاهی سفت و سخت به سینا انداخت
و گفت:
گفتی این یه هفته نیومدی چون نمیتونستی توچشمهایمان نگاه کنی!باشه قبول!فقط یه چیز ازت میخوام
مستانه رو فراموش میکنی.انگار هیچوقت تو ذهنت
نبوده!مسعود چیزی از این راز ندونه که َمرده و غیرتش
را نباید هیچوقت نشونه بری!به خدا میکشمت سینا!اگه
آبروی مستانه یا غیرت مسعود رو ببری!قید رفاقتمون
رو میزنم و روی دیگهام رو میبینی!
سینا درمانده و بیچاره نگاهش کرد و با لحن که پر بود از
غم گفت:

من چیکار شون دارم.به خدا لعنتی من از خودم خجالتمیکشیدم بیام شرکت و چشمم روی تو و مسعود
بیفته.اونوقت تو اینجوری فکر میکنی.من مستانه چیزی
بینمون نبوده که شرم کنیم از وجودمون!من زخم خوردهام
حافظ تو دیگه زخم روی دلم نپاش!
امیرحافظ چیزی نگفت و خیره نگاهش کرد.حق داشت
رسوایی به بار نیاورده بودند و چیزی بینشان نبود ولی
رابطهی عاشقانه در خفا برای هر مردی درناک و زجرآور
بود.
یادش به خودش افتاد.زمانی که بهزاد سارا را دزیده
بود؛آرام و قرار نداشت.تمام تنش به لرزش افتاده
بود.حتی قلبش هم گرفت.این تپش های تند قلبش یادگار
همان ضربهی بهزاد بود و سارا حتی خبر نداشت که قلب
او تندتر و تپشهایش بیوقفه تر از همیشه میکوبد.
], [3/21/2021 9:22 PM

#پارت سیصدسیوپنج
#بغض های خفته

#آزاده میرزایی
سینا حس کرد آب گلویش به هم چسبیده به سختی آب
دهانش را فرو داد و گفت:
به خدا دیگه کاری با هیچکس ندارم.بابا المصب منخجالت میکشیدم از نگاه کردن بهتون به این خاطر دلم
میخواد تا وقتی به زندگی عادیم برنگردم پام رو شرکت
نذارم.
نگاهی خیره به سمیرا انداخت و زبانی روی لبخشک و
خونیش کشید گفت:
میخوام زندگی کنم!!میخوام به زندگی و زنم برگردم.سمیرا تحسینبرانگیز نگاهش کرد.لبخند بیجان روی
لبهایش نشست.چه قدر منتظر این لحظه بود!لحظهی که
سینا بتواند از او حرف بزند!از زندگیش با
او!عاشقانههایی که با او بسازد!حسرت و حسادت این
لحظه ها را همیشه خورده بود!
امیرحافظ دستش را به سمت سینا دراز کرد تا از جایش
بلند شود.
سمیرا قدرشناسانه امیرحافظ را نگریست.این مرد بامروت
ترین و مرد ترین مردی بود که در عمرش دیدهبود.

نگاه سینا باال آمد و به دستمردانه امیرحافظ رسید.برقی
از امید در چشمان قهوهای سینا درخشیدن گرفت.
امیرحافظ پوزخندی زد و گفت:
امیدوارم هنوز یه ذره مرام و معرفت داشته باشی کهبتونی به قولت عمل کنی!
سینا دستش را محکم گرفت و از جایش بلند شد و
همزمان و به تلخی در حالی که درد داشت گفت:
به قولم عمل میکنم حافظ مطمئن باش!سمیرا دستاپچه در حالی که میدانست سینا درد میکشد با
هول گفت:
سینا عزیزم خوبی؟وای خدا سوزش نداری!!امیرحافظ با لبخند به هول و استرس سمیرا چشم دوخت و
با لحنی که نگرانی هم مزید بر علتش شدهبود گفت:
برو خونهت وسایل ضدعفونی و پانسمان رو آماده کناالن میارمش خونه!
سمیرا باشهای گفت و تندی به خانه رفت.
امیرحافظ از رفتن سمیرا که مطمئن شد دستمالی از جیبش
در آورد و به دستش داد:
بیا خون گوشه لبت رو پاک کن!!به خدا زن خوبیه قدرشرو بدون!

سینا خندید و گفت:
میدونم!!امیرحافظ زیرلب بچهپروی نثارش کرد و با تحکم گفت:
حواست بهش باشه دل به دلش بده!نبینم بدخلقی کنی.سینا با موذیگری گفت:
ترو خدا االن سمیرا رو فرستادی دنبال نخود سیاه!!امیرحافظ جذاب و مردانه خندید:
ایهمچین چیزی!سینا با دستمال خون بیرون زده از لبهایش را پاک کرد و
امیرحافظ دستش را پشت کمرش گذاشت و کمک کرد به
او تکیه کند تا بتواند قدم بردارند.
امیرحافظ آرام گفت:
آمادهای بریم؟آره.و با هم به سمت خانه سینا قدم برداشتند.سینا هنوز درد
داشت و به امیرحافظ تکیه زده بود.در دل گفت"حافظ
همان قدر رحم و مروت دارد همان قدر هم ضرب دستش
سنگین و محکم است".

], [3/21/2021 9:22 PM

#پارت سیصدسیوشش
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
یکهفته بود که از عقد و رفتن مستانه میگذشت.امروز
تمام صبح و ظهرم را در کنار او گذراندم.برای رنگآمیزی
دیوارها و چیدمان خانه سختگیری میکرد.تازه خانم
خانهاش شده بود و سخت پسندتر و سختسلیقهتر شده
بود.این یه هفته را سحرخیز تر شده بودم و صبحها
زودتر از خواب بیدار میشدم و صبحانه را آماده
میکردم.امیرحافظ معتقد بود بعد از ازدواج مستانه بیشتر
به خودم و زندگیم میرسم و میخندیدم ومیگفتم"-داری
روی دیگری از سارای عاشق را میبینی!سارای که
تمامش را در اختیار َمردش میگذاشت.عاشقانههایم را
بیانتها در اختیارش میگذاشتم.دنیای جدیدی به رویم باز
شده بود.دنیای جدیدی که تمام زنهای خانهدار و مسولیت
پذیر سرزمینم آن را تجربه میکردند.چه قدر شیرین و

دلچسب بود این تجربه!به تمام دنیامیازید!با اینکه دوری
مستانه برایم سخت بود!مستانه دوستداشتنی و مهربان
که وجودش تماما ً برای من و امیرحافظ خیر و خوبی
بود.وقتی خبر ازدواجش را خانواده من و خانواده حاج
رضا شنیدند؛خیلی خوشحال شدند.پوران خانم با همان
مهربانی ذاتی وجودیش میگفت"بزرگترین محبت خدا به
امیرحافظ آشنایش با مستانهی مهربان بوده!!مستانه برای
شما وجودش پر از برکت بوده!اشک شوق از چشمانش
سرازیر شده بود و چقدر شرمنده بود که در مراسم
عقدش شرکت نکردند.مادرم هم همینطور ابراز دلتنگی
کرده بود از لطفهای بیحدوحصرش گفته بود!که من و
امیرحافظ قدردان تمامی لطفهاو محبتهای مستانه بودیم.
مستانه در لحظهی آخر!توصیه و نصیحت خواهرانهاش را
به سرانجام رساند!از کدبانوگریهایش تا تمام زیر و بم
های زنانه و آشپزی را برایم گفت!انگار که تمام دنیای
مردها را میدانست!چقدر دانا بود و زیرک!و چقدر
ممنونش بودم.
شاید مستانه حق داشت؛من باید کشف میکردم.نه تنها در
خانهداری که در تمام اصولهای زنانه و شوهرداری هم
باید تبحر پیدا میکردم.
], [3/23/2021 10:12 AM

#پارت سیصدسیوهفت
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
با صدای اتومبیل که وارد حیاط شد از عالم تفکر بیرون
آمدم و به سمت پنجره رفتم.اتومبیل امیرحافظ بود که وارد
حیاط شد.امیرحافظ که از اتومبیل پیدا شد دلم برای قد
وباالیش ضعف رفت و در دل قربان صدقهاش رفتم.قربان
صدقه هیبت بلند و مردانهاش و هیکل چهارشانهاش و
آغوش حمایتگرش!کی فکر میکرد این مرد با این هیبت
بزرگ و ابهتش دلی به نازکی گنجشک داشته باشد!لطیف
و مهربان بود!
این مرد تمام داشته و سهم من از این جهان بود!سهم خود
من!چقدر این مالکیت شیرین بود!
تمام خاطراتم با او جلو چشمهایم به تصویر درآمدند.
صدای تقهی به در باعث شد از جلوی پنجره کنار بروم و
به استقبال مردی بروم که عاشقانه در قلبم جای داشت.

لبخندی زدم و در را گشودم.با عشوه و ناز گفتم:
سالم عزیزم.امیرحافظ قدم در داخل خانه گذاشت و لبخندزنان و
مهربان!
سالم خانمم!!در را آرام بست و دستهایش را برای به آغوش کشیدنم
گشود.آغوشش تماما مخلوطی از اطمینان و عشق بود!
سرم روی سینهاش قرار گرفت و او مشغول نوازش
موهایم شد.انگشتانش را در میان موهایم میلغزاند و
نرمنرمک نوازش میکرد.قلبش به شدت میتپید و من به
این میاندیشدم که این قلب همیشه اینقدر تند میتپد!
سرم را از سینهاش جدا کردم و به چهرهی دوستداشتنی
و مردانهاش نگاه کردم.و او با لبخند مرا نگریست!نگاهم
را پایین کشیدم.نگاهم از روی سینه پهن و عضالنیش
گذشت و به دستهایش رسید!دستش خونی بود و رد خون
خشک شده روی دستش نقش بسته بود.
وای خدای من!این زخم چه میگفت!
با نگرانی بیحدوحصری گفتم:
-دستت چی شد؟

], [3/23/2021 10:12 AM

#پارت سیصدسیوهشت
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
لبخند مهربانی به روی من نگران پاشید و با لحن دلگیری
گفت:
دعوام کردم!بعد زخم و خون دستمم بخاطر همونه!خدایا!دعوا کرده بود و چقدر دلگیر بود!صدایش عجیب
گرفته بود و یک خستگی یا ناراحتی در صدایش موج
میزد.این مرد همسرم بود و من کموبیش این مرد را
میشناختم.
دستش را گرفتم و بینهایت نگران گفتم:
وای خدا!آخه چرا دستت زخمی و خونی شده!دعواکردی؟!!
لبخندی دلگرم کننده به رویم زد و گفت:

آره!دستش را گرفتم و به سمت مبل گوشهی سالن
کشاندم.مشتاقانه و مطیعانه همراهم آمد.درست به سان
یک کودک که مادرش وعده یه خوراکی خوشمزه را به او
داده بود.خندهام گرفت و هم نگرانی دوباره در وجودم
ریشه زد.هیچوقت نگرانی ما زنها برای مردها تمامی
نداشت.این نگرانی از کودکی تا زمانی که از دنیا رخت
برمیبستیم و کوچ میکردیم همراه ما بوده و جزیی جدا
نشدنی از وجودمان بود.نگرانی برای پدر و برادر و از
همه مهمتر همسرانمان!
روی مبل وسط سالن نشست و من گفتم:
همین جا بشین!برم وسایل کمک های اولیه؛گاز استریل وباند اینا رو بیارم.
آخه یه زخم سطحی نیازی نیست!تندی گفتم:
دستت خونیه و دعوا کردی!اون وقت میگی نیازینیست!کجای زخم دست سطحیه!این زخم عفونت میکنه!
سری با افسوس تکان داد!فکر میکرد که هیچوقت در
مقابل من نمیتواند دلیل و برهانی بیاورد و مرا متقاعد
کند.پس همانبهتر که خودش را به من میسپرد
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#پارت سیصدسیونه
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

گاز استریل و باند و چسب زخم؛تمام وسایل کمکهای
اولیه را از از کابینت باالیی برداشتم و به سمت سالن راه
افتادم .کنارش روی مبل نشستم و دستش را گرفتم.نگران
بودم او بیتوجه به دردهایش!زخم عمیقی بود که نشان
میدهد مشت محکمی کوبیدهست که دستش زخمی و
خونی شده!
تمام طول مدت تماشایم میکرد.با نگاهش تمام صورتم را
غرق تماشای چشمانش میکرد.گویی یک دل سیر تماشایم
کرد.
اول از همه دستش را ضدعفونی کردم و در آخر باند را
دور دستش پیچیدم.

هنوز هم سنگینی نگاهش را از رویم برنداشته بود و
بیوفقه تماشایم میکرد.
لبخندی زدم و گفتم:
تموم شد!حاال نمیخوای بگی چرا دعوا کردی؟لبخندی پرمحبت به رویم زد تا دلم را قرص کند که چیزی
نبوده اما چشمان پرتالطم بود و یک راز سفت و سخت
گویی پشتش پنهان شدهبود.
دستش را وارسی کرد و تک خندهی کرد و گفت:
حاال دیگه خوب شد!عفونتم ازش فراریه!میشه بحث رو عوض نکنی چرا دعوا کردی؟خیرهام شد و با جدیت گفت:
با سینا دعوا کردم!البته مشتم رو کوبیدم دیوار!!متعجبانه و شگفت زده نگاهش کردم.تازه داشتم دلیلش را
برای خودم هالجی میکردم.با سینا دعوایش شدهبود!
متحیرانه گفتم:
چرا؟لب زیرینش را گاز گرفت و گفت:
مرد که دعوا نکنه مرد نیست!!این یه بخش جدانشدنی مامردهاست!!

دقیق و موشکافانه گفتم:
با دوستتم!باید با سینا دعوا کنی!چشمهایش را تنگ کرد و گفت:
آره این قانون مردها شامل دوستتم میشه!مردها فقط سر دوچیز دعوا میکنن!زن و پول!زنمنظورم فقط عشق نیست ناموسیم میتونه باشه!!
لپم را با دوانگشتش چالند و گفت:
باهوش کیبودی تو!!سر بحث شرکت دعوامون شد!بریمآماده شیم قرار بود بریم خونهی پدرت!!
برای فرار از نگاه با دقت من از جایش بلند شد و دستم را
گرفت و مرا بلند کرد با خود همراه ساخت تا ذهن مرا دور
کند!!من هم مطیعانه و مشتاقانه همراهش شدم.
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#پارت سیصدوچهل
#بغض های خفته

#آزاده میرزایی

پدر و مادرم چقدر از آمدن من و امیرحافظ به خانه
خوشحال شدند با اینکه مدت زیادی از آخرین دیدارمون
نمیگذشت ولی سر از پا نمیشناختند.شاید یکی از دالیل
اصلی این بود که سنا منزوی و گوشه گیر شده بود و از
آن دختر شیطان و پر ذوق تنها کالبدی مانده بود.
چشمان خواهرم بیروح و بیفروغ شده بود و انگار که
سنای گذشته را از ما گرفته باشند و به جایش دختری
ساکت و آرام جانشینش شده باشد.
نگرانش بودم.خسرو با او چه کرده بود؟عشق به مردی
متاهل و با قدمت یک نسل چهها که با آدم نمیکرد!وجود
انسان را دگرگون و تمامش را نابود میکرد!
خسرو به سان یک طوفان وارد زندگی خواهرم شده بود و
همانند بادی رفته بود!بینام و نشان!انگار که از قبل نبود
و وجود نداشت!ولی اثرش هنوز پابرجا بود!
رابطهی عاشقانه که نابود شود چه بر سر دوطرف
میآورد!وای خدای من!کاش خواهرم هیچگاه با آن مرد
مالقات و دیدار نداشت و تخم عشق را در دلش
نمیکاشت.سنا الغر شده بود و این را میشد از لباس های

تنش فهمید!جوری که در نگاه اول ظریفتر و الغرتر
شدن را میشد فهمید!
شنیده بودم که زندگی دودسته از مردم هیچگاه به زندگی
عادی برنمیگردند.
افرادی که میجنگن و افرادی که عاشق میشوند!حال
معنی دقیق این جمالت را میفهمیدم.این دودسته هیچگاه
عادی به زندگی باز نخواهند گشت.
عالوه بر سنا مطمئن بودم خسرو هم حال خوب و تعریفی
ندارد و تماما ً غم هست که چیره میشود برهردویشان.
خسرو مردی بود که به گفته خودش تا  ۴۵سالگیش
عشق را در قلبش در خانهی دلش تجربه نکرده بود و
سالیان سال بهخاطر پسرش؛عزیزجانش مجبور به زندگی
اجباری و از همه مهمتر همسری بدون عشق شده بود.چه
بسا او هم درد میکشید!حتی سختتر و جنونوار تر درد
و رنج میکشید.
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#پارت سیصدچهلویک
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
مادرم بیش از اندازه نگرانش بود و میگفت دیگر آن
سرزندگی و شادابی و شیطنتهای گذشته را ندارد.احساس
میکرد دیگر خبری از آن سنایی که خانه را با شوخی و
مسخرهبازیهایش فضا را تغیر میداد نیست.
امیرحافظ کنار پدرم نشسته بودم و راجب کار و سیاست و
بحثهای روزمره صحبت میکردند.پدر و مادرم واله و
شیدا امیرحافظ بودند و از ته دل او را به اندازه
دودخترشان که من و سنا بودیم دوست داشتند.امیرحافظ
مهربان بود و خونگرم!ویژگی هایی خوبی که هر غریبهی
را واله و شیدا میکرد.چه برسد به پدر و مادرم که
برایشان شخصیت امیرحافظ تثبیت شدهبود!او دستپروده
خانواده اصیل معتمد و پدرش حاج رضا معتمد و مادرش
پوران خانم زنی مهربان بود.سنا هم گرفته و مغموم بود و
صحبت نمیکرد و با سکوت و گاهی با چندکالم اظهارنظر
میکرد.من و مادرم در آشپزخانه بودیم.او مشغول آماده
کردن ظروف برای شام!و من پر کردن نمکدان ها را
برعهده داشتم.همیشه سنا اکثرا این وظایف را در حضور
مهمان بعد از ازدواج من انجام میداد که به خاطر گرفتگی

حالش امشب شانه خالی کرده بود و مادرم هم ترجیع
میداد به حالش خودش بگذارتش!
کارم تمام شد و وارد سالن شدم.خواستم کنار امیرحافظ
بنشینم که پدرم صدایم زد و گفت:
سارا دخترم بیا اینجا!یه دقیقه کنار پدرت بشین همیشهکنار شوهرت هستی!
و به کنارش روی مبل اشاره کرد.شرمزده سری تکان
دادم و با لبخند کنارش نشستم.پدرانه در آغوشم کشید و
روی سرم را بوسید و پدرانه گفت:
احوال دختر قشنگم.دلم برات تنگ شده بود و تو همبیوفا نمیگی یه پدر دلتنگ داری!!
باباجون زندگی متاهلیه و مشکالتش به دل نگیرید!!خندید و گفت:
راه خوبی برای دست به سر کردن یه پدر و از قضا یهپیرمرد انتخاب نکردی!
سنگینی نگاه امیرحافظ را حس میکردم ولی وقتی که
محجوبانه گفت:
پدرجان به دل نگیرید ما همیشه برای شما وقتداریم.کوتاهی از منه لطفا ببخشید!

سرم را بلند کردم و نگاهم با نگاه نافذش تالقی
کرد.جوابی که داد نه تنها دل پدرم دل مرا نیز قرص
کرد.سنا از جایش بلند شد و به آشپزخانه رفت
پدرم لبخندی پدرانه زد و رو به من و امیرحافظ گفت:
خونه بدون بچهها خیلی سوت و کوره!درست مثل اینه کهروح جسم رو ترک کنه؛روح همون بچهها هستند.من
متاسفانه پدرم و دل تنگ میشم حتی فرشته بیشتر از من
دلتنگ میشه.

به بهانهی تعویض لباس از میان جمع جدا شدم و اشارهی
به سنا کردم تا دنبالم بیاید.خواهرم روح شکننده داشت دلم
نمیخواست بیشتر درکنج تنهایی خودش فرو برود و از
دنیای جوانی و نشاطش فاصله بگیرد و در اوج جوانی غم
بر او چیره گردد.
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#پارت سیصدچهلودو
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
پدرم کوهی از درد بود و نشان نمیداد.جوری خودش را
محکم نگه میداشت که هیچکس فکر نمیکرد؛این مرد چه
دردی را تحمل میکند!میدانستم این روزها بهخاطر سنا
چهقدر هردویشان غم می خورند و درد میکشند.
پدرم بیشتر و به مراتب ناراحتتر بود شاید عذاب وجدان
داشت که بهزاد برای انتقام از او پای سنا را به اعتیاد و
کثافت کشاند.کاش مرهمی برای پدرم میشدم.
امیرحافظ لبخندی برای همدردی زد و مهربان گفت:
پدرجون این برهه زمانه!این آیندهی که پیشروی تماممادران و پدران جهانه!همه دوری اوالد رو میبینن.البته
االن خداروشکر سنا هست!
همانطور که گوش فرا میدادم به صحبتهایش من نیز
دست پدرم را فشردم.به معنای اینکه تنها نیست!
پدرم آهی کشید و گفت:
سنا این دختر دیگه دختر شاد و شنگول گذشته
نیست!تماما ً غم در چشمان و روحش خانه کرده!البته

سنام تا کی هست!این خاصیت زندگیه که همهی بچهها
ازدواج میکنن و میرن سر خونه و زندگیشون!البته
خوشبختی شون بزرگترین دغدغه ما پدرومادرهاست!
باباجونم قربونت برم!اینهمه غصه داری و دَم نمیزنی!مابچهها جز خون بهدل کردن پدرومادرا مگه کاری نمی
کنیم.
و به شوخی افزودم؛
تازهشم امیرحافظ راست میگه منم مادر میشم؛بچههاممول میکنن میری پیزندگیشون دلتون به حالم من بسوزه.
با گفتن این جمله هزاران حس مختلف به سراغم آمد.حس
شیرین و حس ناراحتی!چه پاردوکس بینظیری از لفظ
فرزند در دلم به وجود آمد.
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#پارت سیصد چهلوسه
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

پدرم و امیرحافظ به حرفم بلند خندیدند و صدای خندیدن
دو مرد عزیز زندگیم در خانه طنینانداز شد.
مادرم و سنا همراه هم از آشپزخانه بیرون آمدند.مادرم
کنار امیرحافظ نشست و امیرحافظ دستش را گرفت و
بوسهی پشتدستش کاشت و مادرم متقابال روی سرش را
بوسید.همیشه این نوع رفتار امیرحافظ و مهر بیش از
حدش در دل پدرو مادرم شادمیشدم .سنا هنوز
سرپاایستاده بود.به بهانهی دردودل خواهرانه از جمع
خانوادگی جدا شدم و اشاره به سنا کردم تا دنبالم
بیاید.امیرحافظ زیرچشمی نگاهم کرد.گویی هدفم را
دانست؛لبخند حاکی از رضایت زد؛او هم درد خواهرم را
تشخیص داده بود.که هنوز هم کنار نیامده بود .خواهرم
روح شکنندهی داشت دلم نمیخواست بیشتر در کنج
تنهایی خودش فرو برود و از دنیای جوانی و نشاطش
فاصله بگیرد و در اوج جوانی غم و درد بر او چیره
گردد.
و به سمت اتاق راه افتادم.
نگاهم را دور تا دور اتاقم چرخاندم.اتاقی که مال من بود
و حاال همانطور دستنخورده باقی مانده بود.برخالف تمام
دختران که اتاقشان را با عروسک و خرس تزیین
میکردند.اتاق من هیچوقت جای برای عروسک

نداشت.بیشترین قسمت دوستداشتنی اتاقم قفسه کوچک
کتابهایم بود که گوشهی ترین قسمت اتاق بود.کتاب های
کلیه و دمنه و رمان های معروف دنیا را
داشت؛کوری،بربادرفته و !...
دستگیره در تکان خورد و سنا وارد اتاق شد.نگاهم کرد و
غم عمیق چشمانش دلم را ریش کرد.خواهر من جوان بود
و چه قدر زود قربانی عشقی نافرجام شد.
چشمانش بیروح ترین و سردترین اجزای صورتش
بود.خنده از روی لبهای شیرینش پرکشیده بود و رفته
بود.
دستم را برای به آغوش کشیدنش گشودم و او با قدم های
سریع در آغوشم کشید و من خواهرانه روی سرش را
بوسیدم.
صدای گریهی آرامش را شنیدم و با دستم پشتکمرش را
نوازش کردم.اجازه دادم تا جایی که میتواند گریه
کند!گریه آدم را آرام میکرد!
], [3/23/2021 10:12 AM

#پارت سیصدچهلچهار
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
چندثانیه که در آغوشم گریه کرد و خودش را آرام کرد از
آغوشم جدا شد.
سرش را بلند کرد و در چشمانم چشم دوخت.چقدر
چشمهایش غم داشت.
کمک کردم تا روی تخت بشینم درست مثل بچگیهایم!که
گاهی در آغوش او و گاهی آغوش مادرم به خواب
میرفتم.
اما االن فقط روی تخت نشستیم.
چشمهایش سرخ شدهبود و مژههای بلندش خیس بود.خدا
در خلقتش بسیار دستودلبازی کرده بود.
نگاهم را شکار کرد و گرفته گفت:
به چی نگاه میکنی؟!لبخندی به رویش زدم و گفتم:
به اینکه حیف این دختر خوشگل نیست غصه بخوره!پوزخند تلخی زد و با غم که از چشمان و دلش میریخت
گفت:

غم که حیف و میل سرش نمیشه!خواهرانه و دلسوزانه گفتم:
حیف این چشمهانیست خونه ابدی غم بشه!تلخندی زد و گفت:
میدونی که زمان میطلبه بتونم به سنای سابقبرگردم!تو باید بهتر از هر کسی بدونی!
میدونم عزیزدلم!اما تو جوانی میتونی دوباره با مردیکه عاشقت باشه و لیاقتت رو داشته باشه ازدواج کنی و
زندگی بر مبنای عشق پایهسازی کنی!
از جایش بلند شد و با دردی عمیق گفت:
شاید زمان بتوند یه درد رو کهنه و کمرنگ کنه ولیهیچوقت از بین نمیبره!درست مثل یه درخت خشکیده که
ریشهاش هنوز پایداره با اینکه ممکنه هر لحظه اون
درخت نابود بشه!
آخرین جمله پر از غمش را گفت و اتاق را ترک کرد.
], [3/23/2021 10:12 AM

#پارت سیصدچهلوپنج
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
چند دقیقه نگذشته بود که تقهی آرامی به در خورد و بعد
قامت مرد محبوب و همراهم در چارچوب در نقش
بست.قدم داخل اتاق گذاشت و در را پشت سرش بست.
از جایم بلند شدم و نزدیکش ایستادم.
لبخندی روی لبهای مردانه خوشفرمش نشست و با
مهربانی پرسید:
سنا خوبه؟به نظر غمگین و دمغ میاومد؟!چقدر خوب خواهرم و حالت و رفتارهایش را شناخته
است.در حالی که غم به قلب و روحم چنگ میزد جواب
دادم:
آره سنا خیلی ناراحته میخوام اگه بتونم وقت بیشتریبراش بذارم!اون داره دورهی سختی رو میگذرونه
امیدوارم خیلی زود به زندگی قبل برگرده!!
دست به سینه به تماشایم میایستد.انگار که من آفریدگار
پرستشش هستم.

همانطور که نگاهش را در اتاق میچرخاند با ریزبینی
گفت:
این اتاق هیچ تغیری نکرده!همون جوری دستنخوردهمونده!معلومه پدرومادرت دوستنداشتن تغیرش بدن!
در ادامه اضافه کرد:
این اتاق خیلی سادهست برخالف تمام اتاق هایدخترونه!اما کتابخونه گوشهی اتاق قشنگترین بخش اتاق
محسوب میشه!
لبخندی میزنم و به پهنای صورت شادی در صورتم
میدود.
به طرفم گام برداشت و اندک فاصله میانمان را
برداشت.چسبیده به من ایستاد و سینهاش پناه سرم
شد.موهایم را که دماسبی بسته بودم از حصار کش
صورتیم آزاد کرد و تمام حجم موهایم روی شانه و کمرم
پریشان و رها شد.
سرش را به موهایم نزدیک کرد و عمیق بویید و بعد روی
سرم و موهایم را بوسهباران کرد.
برگشتم و نگاه عاشقانه و شیدایم را در نگاه خمار و
والهاش زنجیر کردم و روی پنجهی پا بلند شدم و بوسهی
کوتاه و نرم روی لبهایش کاشتم.لب های مردانهای که
تمام دنیام بود!با وجود این مرد بهشت بیمعنی بود!

], [3/23/2021 10:12 AM

#پارت سیصدچهلوشش
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
مست و خمار نگاهم کرد.جوری که چشمانش پر از عشق
و خواستن مردانه شدهبود.جوری که دوست داشت تمام
مرا ببوسد و عاشقانه در آغوش بگیرد!
خودم را در آغوشش مستانه غرق کردم و بوسهی بر
چانهی مردانهاش زدم.
جنونوار نگاهم کرد و با چشمانش برایم خط ونشان
عاشقانه کشید و در دل حتما میگفت"آی دختر چموش
میخوای دیوانه ترم کنی"
سرش را خم کرد و عاشقانه لبهایم را اسیر
کرد.همراهش شدم.در این عشقبازی که نه تنها

جسمهایمان روحهایمان هم داشتند عشق میگرفتند و
عشق میدادند.
چه بینظیر بود وقتی او لبهایم را با خشونت ادغام شده
با عشق میبوسید و قلبم گویی تپشهایش روی دوهزار
رفتهبود.قلب او به خدا که اشتباه نمیکردم قلبش چنان
محکم و تپنده میکوبید و موسیقی قلبش چرا تا این حد
صدایش بلند بود!این قلب صدای یک قلب فرد عادی
نبود!به خدا که نبود!آنچنان محکم و تند میتپید که هر آن
محکم بود سینهاش را بدرد!من شگفتزده و نگران
نگاهش کردم و متحیر گفتم:
امیرحافظ چرا تپش قلبت اینهمه تنده؟!او در خلسه شیرینی رفته بود که با حرف من انگار از
دنیای بهشت برگشت.نمیدانم احساس کردم رنگ اندوه در
چشمانش خانه کرد ولی خیلیزود رنگ نگاهش عوض
شد و خمارگونه گفت:
بهخاطر اینکه یک خانم خوشگل و تودل بروبغلمه!اونوقت که این قلب تندتر و بیشتر میتپه!!
اطمینان کردم به لحنش!به اعتماد کالمش!ولی ای کاش
نمیکردم و بیشتر درمورد خانهقلبش میپرسیدم.اویی
دوستداشتنی که کنارش خوشبختترین زن جهان بودم.

او بود دوباره لبهایم را به کام لبهای تشنه و پرعطش
گرفت و بوسید و من نیز با عشق لبهای مردانه را
بوسیدم.
], [3/23/2021 10:12 AM

#پارت سیصدچهلوهفت
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
خواستنهای مردانه و هوسی حالل بر وجودش چیره
شدهبود.این را از چشمان خمار و مستش فهمیدم که عنان
خود را از دست دادهبود.مرد بود و پر از نیاز!و من زن
بودم و پر از ناز و عشوه زنانه!وای که اگر عشق با نیاز
و ناز عجین شود چه معجون شگفتانگیزی و چه رابطهی
پر شر و شوری میشد.
همان طور که غرق بوسیدنم بود مرا روی دستهایش بلند
کرد و به سمت تخت برد.تخت تکنفرهی مجردیام!

مثل یک بلور شکستنی که هرلحظه امکان داشت بشکند؛
همانقدر شکستنی!همانقدر باارزش!مرا روی تخت
خواباند و روی تنم خیمه زد.اول یک دل سیر تماشایم
کرد.موهایم را!صورتم را!و بعد تنم را!
لبهایم را با سیخ دندانهایم کشیدم و این برای اویی
جنون کشیده کافی بود که دست از خیرگی نگاهش بردارد
و نزدیکم شود و لبهایم را ببوسد.
جنونوارانه!عاشقانه!و پر از خواستن و خواهش های
مردانه!
دستان مردانهاش روی تنم میرقصید و با لبهایش
لبهایم را قفل کرده بود.
جوری میبوسید که خلسهی شیرینی به وجود
آمدهبود!عاشقانه و پراحساس!ناز و نیازی عاشقانه!
رد گمرنگی از رژلبم روی گوشهی لبش حک شدهبود.در
به صدا در آمد و ما را از آن خلسه شیرین خارج کرد.سنا
بود که در را باز کرده بود!که با چشمان گشاد شده و
رنگ صورتی که شرم زده بود ما را مینگریست.خدای
من!امیرحافظ در حالی که سرش پایین بود از رویم بلند
شد و خودش را جمع و جور کرد.جرات نگاه کردن به سنا
را نداشت!رگههایی از شرم مردانه در صورتش جاری
شده بود و سرخ شدهبود!

سنا سرش را پایین انداخت و گفت:
اومدم برای شام صداتون کنم.در را بست و رفت.
], [3/23/2021 10:12 AM

#پارت سیصدچهلوهشت
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
امیرحافظ قرمزی شرم در چشمانش و عرق شرم روی
پیشانیش نشسته بود.با کالفگی طول اتاق را پیمود و
دستش را با حرص در موهایش چنگ میشد.
پقی زدم زیر خنده!از این مرد خجالتی تر و شرمندهتر در
این دنیا نبود.به خدا که امیرحافظ لنگه نداشت!
با حرص در چشمانم چشم دوخت و با پشیمانی آرام گفت:
-وای خدا!من از خجالت دارم میمیرم تو داری میخندی!

در حالی که کنترل خندههایم از دستم در رفته بود.بریده
بریده در میان خنده گفتم:
آخه خیلی سرخ شدی؟ترو خدا خودت رو تو آیینه نگاهکن!
تندی به سمت آیینه کنسول رفت و دستپاچه خودش را
نگریست.
دستی به لبش کشید که رد کمرنگی از رژلب من روی
لبش پخش شدهبود.
با حرص ریز گفت:
وای خدای من مگه تو رژلب زدهبودی!ریزخندیدم و گفتم:
کمرنگ بود!با تاسف و شرم سری تکان داد و گفت:
حاال کی میتونه شام بخوره؟زیر نگاه سنا!برگه دستمال از روی پاکتش بیرون کشید و آثارجرم و
رژ را از روی لبش پاک کرد.به حرص خوردنهایش
بلندخندیدم!بیدغدغه!با شادی بیوصف!به پهنای صورت!
با خندیدن من او هم خندید!خندهی قشنگ و پر از
احساسات رنگی!خندههایی از جنس عشق و
دوستداشتن!خندهی از ته دل!

آنشب امیرحافظ راست گفت.سر میز شام به جای غذا
خجالت و شرم خورد!مدام سرش را پایین میانداخت و
چشم میدزدید از نگاه سنگین و خیره سنا!سنا بیرحمی
را تمام کرد وقتی سنگین نگاهش را روی صورت
امیرحافظ سایه انداخته بود.بیچاره امیرحافظ مدام رنگ
عوض میکرد و در مقابل تعارف های مادرم که
میگفت"پسرم غذات رو نخوردی"
با خجالت و شرم جواب میداد"دارم میخورم مادرجان!!
سنا مرا نگاه نمیکرد!میدانست که نگاهش و خیرگیش
روی من اثری ندارد!به این خاطر امیرحافظ را از بارش
نگاهش در امان نمیذاشت!و امیرحافظ زیر نگاهش داشت
جان میداد!از خجالت!شرم مردانه!
], [3/23/2021 10:12 AM

#پارت سیصدچهلونه
#بغض های خفته
#آزاده میرزای

در راه بازگشت کمی در فکر فرو رفته بود!در دنیای از
افکارش غرق شده بود و همزمان رانندگی هم میکرد.
صدایش زدم:
امیرحافظ!از ورطهی خیال بیرون آمد و گفت:
جان؟!!جانت بیبال تو فکری؟!!آب دهانش را فرو برد و گفت:
 یه ذره دلمشغولی کارای شرکت رو دارم!لبخند محوی زدم و گفتم:
مگه هزاربار نگفتم کارای شرکت بیرون از خونه داخلشرکت باید حل شن!چرا رعایت نمیکنی!
لبخند در تمام صورتش جان گرفت.این تاثیر مشاورههای
تلویزیون بود که خودش برای تجویز کردهبود.گفته بود
یک روانشناس موفق از همه چی باید بهره
ببرد!تلویزیون!اینترنت!کتاب! و از همه مهمتر در زندگی
عملی سازد و رعایت کند.
دوباره نگاهم کرد!عمیق و خیره!
در حالی که به جلو خیره شدهبود و دور میزد گفت:

خوبه که داری مو به موی حرفهامم رو گوش میدی!اینحرفها خیلی بهت کمک میکنه که یه روانشناش حاذق و
زیرک بشی!
چشمان چراغانی شد .از حرفهایش!از تعریفش!
صورتم را کج کردم و دلبرانه گفتم:
من فرمانبردارم جناب مهندس!رد کمرنگی از لبخند روی لبهایش نقش بست و نجوا
کرد:
دلبری نکن!دلبریهات تنبیه داره!لب گزیدم و شرمزده او را نگریستم و گفتم:
چه تنبیه شیرینی!درست مثل تنبیه اتاق!رگههای از شرم مردانه در صورتش دوید و چشمانش
بیقرار شد!
آرام و متاسف گفت:
دیدی چطور سوء استفاده میکرد!المصب نگاهش روبرنمیداشت!کم مونده بود همهچی رو لو بده!
منظورش سنا بود!سنا اوج بدجنسی بود!راست میگفت او
امشب بینهایت امیرحافظ را خجالت زده کردهبود.شرم
مردانه از تمام صورتش باریدن گرفت و آرام گفت:
-االن در موردم چی فکر میکنه!!

ریز خندیدم و با ناز گفتم:
درکت میکنه!!زنت رو داشتی میبوسیدی!!بدجنس نگاهم کرد و گفت:
راست میگی!ولی تو خلوت خودمون بهتر و بیشترمیبوسمت!!
تمام تنم گر گرفت.
], [3/23/2021 10:12 AM

#پارت سیصدچهلونه
#بغض های خفته
#آزاده میرزای
در راه بازگشت کمی در فکر فرو رفته بود!در دنیای از
افکارش غرق شده بود و همزمان رانندگی هم میکرد.
صدایش زدم:
-امیرحافظ!

از ورطهی خیال بیرون آمد و گفت:
جان؟!!جانت بیبال تو فکری؟!!آب دهانش را فرو برد و گفت:
 یه ذره دلمشغولی کارای شرکت رو دارم!لبخند محوی زدم و گفتم:
مگه هزاربار نگفتم کارای شرکت بیرون از خونه داخلشرکت باید حل شن!چرا رعایت نمیکنی!
لبخند در تمام صورتش جان گرفت.این تاثیر مشاورههای
تلویزیون بود که خودش برای تجویز کردهبود.گفته بود
یک روانشناس موفق از همه چی باید بهره
ببرد!تلویزیون!اینترنت!کتاب! و از همه مهمتر در زندگی
عملی سازد و رعایت کند.
دوباره نگاهم کرد!عمیق و خیره!
در حالی که به جلو خیره شدهبود و دور میزد گفت:
خوبه که داری مو به موی حرفهامم رو گوش میدی!اینحرفها خیلی بهت کمک میکنه که یه روانشناش حاذق و
زیرک بشی!
چشمان چراغانی شد .از حرفهایش!از تعریفش!
صورتم را کج کردم و دلبرانه گفتم:

من فرمانبردارم جناب مهندس!رد کمرنگی از لبخند روی لبهایش نقش بست و نجوا
کرد:
دلبری نکن!دلبریهات تنبیه داره!لب گزیدم و شرمزده او را نگریستم و گفتم:
چه تنبیه شیرینی!درست مثل تنبیه اتاق!رگههای از شرم مردانه در صورتش دوید و چشمانش
بیقرار شد!
آرام و متاسف گفت:
دیدی چطور سوء استفاده میکرد!المصب نگاهش روبرنمیداشت!کم مونده بود همهچی رو لو بده!
منظورش سنا بود!سنا اوج بدجنسی بود!راست میگفت او
امشب بینهایت امیرحافظ را خجالت زده کردهبود.شرم
مردانه از تمام صورتش باریدن گرفت و آرام گفت:
االن در موردم چی فکر میکنه!!ریز خندیدم و با ناز گفتم:
درکت میکنه!!زنت رو داشتی میبوسیدی!!بدجنس نگاهم کرد و گفت:
راست میگی!ولی تو خلوت خودمون بهتر و بیشترمیبوسمت!!

تمام تنم گر گرفت.
], [3/23/2021 10:12 AM

#پارت سیصدوپنجاه
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
چشمانش بینهایت بیقرار و دوستداشتنی بود!من هم
شرمزده و خجل سرم را زیر انداختم.او نامردی را تمام
کرد!هر ازگاهی نگاه زیرچشمی و بدجنسانه نثارم
میکرد!من هم زیر نگاهش لب گزیدم و چیزی نگفتم.
نباید هیچوقت با یک مرد کَل بندازی!زیرا که در نهایت
بازنده تویی!گاهی اوقات با جمالتشان آچمز میکنند.چون
َمرداند و به جان خجالت یک زن میافتند.
در حیاط را با ریموت باز کرد و اتومبیل را در حیاط پارک
کرد.آرام از ماشین پیاده شد و به سمت من امد.در سمت
مرا باز کرد و از همانجا مرا به آغوش کشید و روی

دستهایش بلند کرد!جیغی از ترس و هیجان کشیدم که
بلند خندید!
با عشق تمام صورت و سرم را بوسه باران کرد و وارد
خانه شد.
سرم را روی پهنای سینهاش جایی که منبع تپش های تند
قلبش بود گذاشت و مخلوطی عطر تلخش و عطر تنش در
مشامم پیچید.چه کسی میدانست من تمام لحظات شیرین
زندگیم را مدیون این مرد هستم.
به اتاق خواب رفت و مرا روی تخت گذاشت!
اندکی اتاق در تاریکی رفته بود.آباژور کنار تخت را
روشن کرد!حال تاریکی روشنی اتاق برای همآغوشی و
همبستری جان میداد!چشمهایش و چهرهاش را تماما ً
میدیدم.
چشمهایش پر از عشق و خواستن مردانه بود!نیازی
عاشقانه برای تنی که حاللش بود!محرمش بود!زنش
بود!این کلمه زیباترین جمله دنیا بود که این مرد عاشق و
مهربان همسرم بود!
رویم خیمه زد و به لبهایم در آن تاریکی روشنایی اتاق
شبیخون زد.چه همراهی شیرین و دلچسبی بود!
هنوز هم لباس های بیرون تن هر دویمان بود!سرش را
نزدیک کرد و چندین مرتبه لبهایم را نرم و آرام

بوسید.من نیز با عشق و خمار همراهش شدم.چشمان او
هم از این عشق بازی جانانه خمار و مست شده بود.با
همان چشمها اجازه و اذن میخواست.همیشه همین طور
بود برای حریمش برای حق که داشت اجازه
میگرفت.روح این مرد بزرگ و قدیس بود.
], [3/23/2021 10:12 AM

#پارت سیصدپنجاهویک
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
بوس نرم و آرامی روی لبش نشاندم و عاشقانه گفتم:
دوستت دارم!تاییدی شد برای کسب اجازهاش!برای اذن برای چشمان
خمار و مستش!برای چشمان پراز نیاز و حس خواستن
مردانهاش!

دستش روی دکمه های پیراهنش رفت و آرام شروع به
باز کردن کرد!و قلبم همزمان کوبش شیرینی را تجربه
کرد!و تمام تنم گرمای بیحدوحصری از شرم فرا
گرفت!میدانستم شرم و گلگونی صورت و چهره در
رابطهی زناشویی بیمعناست و شاید به مذاق هرمردی
خوش نیاید اما امیرحافظ که هرمردی نبود!خودش بارها
گفته بود من هنوز هم برایش مثل همیشه بکر و مثل
نوبرانه بهاری هستم.
یادم به حرف دکتر تقوی افتاد" در رابطهی زناشویی حیا
و شرم معنایی نداره!زن و مرد عالوه بر روح
جسمهاشون هم باید شریک شوند!شریک عشق
بازی!شریک عاشقانهها!بوسیدن همدیگه!
اما چه میکردم که این خجالت جزء جدانشدنی وجودم بود
وهنوز هم عاشقانه از رابطه زناشویی و همبسترشدن با
او هم شرم میکردم و شادی از تمام وجودم باریدن
میگرفت.
تمام وجودم در سقوطی شیرینی غوطهور بود.
صدای کوبش های قلب او هم انچنان بلند بود که تمام اتاق
پیچیدهبود.حرف دکتر تقوی بار دیگر در گوشم پیچید"
پیشقدم شدن در رابطهی زناشویی و عاشقانه از طرف
زن جزء بیحیایی نیست!گاهی ما زن هم برای رابطهی
عاشقانه و همآغوشی همسرانمان باید پیش قدم بشیم.

دستم را به سمت دکمه مانتویم برد و دانه باز کردم و
مانتو را ازتنم بیرون کشیدم.روسری را از سرم بیرون
کشیدم و خرمن موهایم روی کمرم پریشان شد.موهای
یکدست مشکی و بلندم که همیشه عاشقشان بود!همیشه
شانهاش می زد برایم!موهایم را میبافت!یه بار گفته
بود"جانش به جان موهایم بسته است"من به پهنای
صورت خندیده بودم
], [3/23/2021 10:12 AM

#پارت سیصدپنجاهودو
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
حال او هم پیراهنش را از تن در آورده بود و باالتنهی
برهنه رویم خیمه زده بود.
بازوان و هیکل عضالنیش مقابل چشمانم بود و داشت
جان مرا میگرفت.از او ورزیده تر هم مگه بود.سرش را

پایین آورد و لبهایم را شکار کرد.عمیق و طوالنی
میبوسید.با عشق!با خواستن و نیاز های مردانه!
تنش گر گرفته بود.نفسهای عمیق و پرالتهابش عشق را
فریاد میزد.خواستن و نیاز را به گوش میرساند.
صدای تپشهایش آنچنان تند بود که در تمام اتاق
پیچیدهبود.گفته بودم این تپش های تند عادی نبود!این
تپش ها درد را فریاد میزد!نوید یک بیماری را میداد!من
به پای عشق گذاشتم!به پای دوستداشتن های بیوفقه!او
عاشق و واله من بود؛درست عین من که شیداوار او را
دوست داشتم!ولی تپشهای بیحد و حصر و تند قلبش
فراتر از عشق و دوستداشتن بود!و این اصال عادی
نبود.
لبهایش گردنم را برای بوسیدن هدف گرفت و من گفتم:
امیرحافظ؟صدایش!امان از این صدای جادویی و دلنشین مردانه!
جاندلم؟!!دستم روی سینهی برهنهاش نشست.روی سینه پت و
پهنش جایگاه قلبش!مکان قلب مهربانش!
قلبت خیلی تند میتپه!!میترسم!بینهایت نگران بودم.نافذ نگاهم کرد!

با حالی غریب گفت:
نترس جانم!هیچی نیست!گفت و مرا دست به سر کرد!طفره رفت!شاید هم نه من
دیگر چیزی نپرسیدم.
], [3/23/2021 10:12 AM

#پارت سیصدپنجاهوسه
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
آنشب او آنقدر عاشقانه به جانم ریخت و در گوشم دنیا
دنیا از عشق و دوستداشتن تعریف کرد که نگرانی هایم
در پس دلم دفن شد و رفت!نگرانی هایم پر کشید و جایش
را لذتیبیوصف از عاشقانه میانمان گرفت!او با این همه
عشق جنون و دوستداشتنش را در وجودم بیدار کرد و
روحو روانم را بیشتر از قبل وابسته و عاشق خود
کرد.آنشب مثل تمام شبهای عاشقانهی که با هم داشتیم

عاشقانهی دیگر و شب شورانگیز دیگر را برایم رقم
زد.شب شورانگیز و پر التهاب!عاشقانهی بیتکرار
بوسهی بر پیشانیم کاشت و کنارم دراز کشید.هنوز
نفسنفس میزد و تپشهایش تند و سریع شدهبود.سرم را
روی سینهاش گذاشتم و به تپشهایش و موسیقی زیبای
قلبش که تند وبیوقفه بود گوش فرادادم.این ضربان شور
وشعف تمام زندگیم بود.
آنشب تمام تنم را از عشق سیراب کرد و عطش
هردویمان را برآورده کرد.تا خود سپیدهدم مرا بوسید و
موهایم را با دستان پرمحبت مردانهاش رقصورانه نوازش
کرد و در آغوشش؛روی سینهاش؛امن ترین نقطهی جهان
من به خواب رفتم و او هم تا سپیدهدم حین نوازش و
بوسیدنم یک دل سیر تماشایم کرد.
آغوشش چقدر گرم و نرم بود!آغوشش امن ترین مکان
جهان بود.کاش تا آخر دنیا در آغوشش میماندم!
], [3/23/2021 10:12 AM

#پارت سیصدپنجاهوچهار

#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
چشمهایم را که باز کردم.سرم هنوز روی سینهاش
جاخوش کردهبود و هنوز در میان عطر آغوشش محبوس
بودم.آرام و بی صدا از میان آغوشش بیرون آمدم.
موقع خواب معصومیت چهرهاش بیشتر به چشمامد.انگار
نه انگار که گاهی اوقات به پسربچهی تخص میماند.
بوسهی روی قلبش نشاندم و فاصله گرفتم.
خواستم دوباره فاصله بگیرم که هوس بوسه از لبهایش
به جانم ریخت .سرم را نزدیک بردم و گوشهی لبش را
بوسیدم.خواستم دوباره برخیزم که چشمهایش خمار
خوابش باز شد و دستان مردانهاش دورم پیچکور پیچید.
چشمان ندا از کمخوابی میداد.سخت نبود فهمیدن اینکه
دیشب باز هم تا دمیاز سپیده غرق تماشایم بوده!گاهی
اوقات بعد از عاشقانهمیانمان یک دل سیر تماشایم
میکرد!حتی زمانی که من خواب بودم!این خاصیت عشق
و جهان عاشقی بود!
به چشمانم خبیثانه و پرشیطنت نگاه کرد و با همان صدای
خمار خواب جادویی مردانه گفت:
-سهمیه صبحگاهی من رو بده!

سهمیه صبحگاهیش بوسه های من بود .بوسه برداشتن
از لب و گونهام!
امیرحافظ از وقتی مستانه ازدواج کرده بود و رفته
بود.اندکی بیپرواتر و بازیگوشتر عاشقانهتر رفتار
میکرد!
لبهایم را شکار کرد و نرم و آرام بوسید و بعد بوسه از
لپم برداشت.
نفس راحتی از سینه بیرون داد و همانطور که در
آغوشش بودم دستوری گفت:
آخیش!یادت باشه همیشه سهمیه من پیشت محفوظه کهزودبهزود باید پس بدی!
لبخندی برخاسته از قلبم روی لبم نشست.او هم به خنده
افتاد!از زورگویی دلچسبش!از لحن دستوریش!
], [3/23/2021 10:12 AM

#پارت سیصدپنجاهوپنج
#بغض های خفته

#آزاده میرزایی
اخمی نازک بر چهره نهادم و با شادی نهانی گفتم:
منم سهمیه دارم دیگه درسته؟!!خندید و گفت:
البته ساراجان!و با خباثت افزود:
سهمیهی شما بوسههای منه!سرم را خم کردم.فکر کرد میخواهم به وعدهام عمل کنم که
لبخندشیرینی از دلش رد بست بر روی لبش!من هم
نامردی کردم و با دندان گازی از بازوی وزیدهاش گرفتم و
مثل پرندهای سرکبار از آغوشش گریختم و به آشپزخانه
رفتم.
مشغول دم کردن چای شدم.صدایش را شنیدم.از نزدیک!
بَهبَه چه خانم کدبانویی؟!!همانطور که ایستاده بودم برگشتم و با چهرهی
دوستداشتنیمردانهاش رو به رو شدم.
چشمانش هنوز هم غرق خواب بود و بیداربودن
صبحعاشقانهمان پس از معاشقهمان را فریاد میزد.هیکل
عضالنیش با آن رکابی مشکی رنگی و شلوار خانگی

ساده چه زیبا و مردانه مینمود.نگاهم سرکشانه به سمت
رد دندان هایم روی بازوی عضالنیش رفت!کبودی
مختصری ایجاد شدهبود.با نفوذ نگاهم کرد و رد نگاهم را
روی بازویش گرفت.برویم لبخندی شیطنتبار زد و گفت:
سهمیهت رو گرفتی!ایدخترهمکار تو دل بروی خوشگل!
بله جناب همسر جذاب دوستداشتنی!خندید و روح در صورتش دمید.این خندههایش نشاطآور
فضای خانه بود و تمام جسموروحام را مرا تکان میداد.
دستی در موهایش کشید و خوابآلود گفت:
برم آبی به دستوصورتم بزنم.او به سرویس بهداشتی رفت و من بساط صبحانه را محیا
کردم.با سلیقه میزی را چیدم و تمام مخلفات صبحانه را
آماده کردم.
], [3/23/2021 10:12 AM

#پارت سیصدپنجاهوشش

#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
وقتی آمد خواب از سرش پریدهبود و چشمهایش دیگر
خوابآلود نبود فقط صدایش رگه های از خوابآلودگی را
داشت.صندلی کنار کانتر را بیرون کشید و مقابلم نشست.با
دیدن میز صبحانه و مخلفات موردعالقهاش چشمک ریزی
زد و گفت:
چه کردی؟اولین لقمه مربا را گرفتم و به دستش دادم و با نازگفتم:
بفرمایید؟!لبخند پتوپهنی روی لبش نشست و لقمه را از دستم
گرفت و با اشتها خورد.
اولین لقمه باعث شد او اجازه ندهد برایش لقمه بگیرم و
خودش دست به کار شد و برایم لقمه گرفت.لوسم
میکرد!پیش از پیش دختر دلباخته را عاشقتر میکرد!
لقمه دیگری را به دستم داد و گفت:
چندروز مونده به عید!قراره برای بچههای پرورشگاهجشن بگیرم؛لباس های عیدی و اسباببازهاشون بخرم و
باهاشون وقت بگذرونم اگه دوست داری میتونی بیای!!

با چشمان تنگ شده نگاهش کردم و گفتم:
هرساله این جشن و این کار رو براشون میکنی؟!!لبخند زیبایی مردانه چهرهاش را پوشاند و با مالیمت
گفت:
آره تقریبا هرسالهست!عیدها و بعضیاوقات وقت کنمبیشتر بهشون سر میزنم!جهان بچهها مالیمت و مهربانی
بیشتری میطلبه!خصوصا بچههایی که از موهبت خانواده
وحمایتش بی بهرهاند!
خدای من!این مرد فرشتهی در قالب مرد بود!خدا در
خلقتکردنش معجزه نکرده بود!از آن معجزه های نایاب!
شاید بارها شده بود در دل بگویید کاش حضور کسی
زودتر در زندگیتان دائمی میشد یا زودتر او را در دلتان
راه می دادید!آری امیرحافظ از آن ایکاشها بود که
حسرت و حسادت قبل از داشتنش به قلبم چنگ میزد.در
صورتش خیره شدم!چهرهی مردانه برایم زیباترین طراحی
خلقت بود و دل فریادم زدم؛فریادی که هیچگاه به گوشش
نرسید ولی به گوش قلبم رسید!
من از خندههای پیش از تو!از اتفاقات پیشازتو!و از تمام
رویدادهای پیش از تو و آدمهایپیش از تو بیزارم!
], [3/23/2021 10:12 AM

#پارت سیصدپنجاهوهفت
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
نگاهش کردم.کمی عمیق!کمی نافذ!کمی جادویی و پر از
مهربانی!
این چهرهی مردانه برایم بزرگترین تابلوی آفرینش بود!
صدای آرامش را شنیدم که لیوانآبمیوه را به دستم داد و
گفت:
سارا حواست کجاست؟نگفتی میآیی یا بازهم باید تنهاییجشن بگیرم.
احساس کردم ته صدایش در آخرین جمله پر از نگفتههای
پیش از من بود.پر از غم و درهایی های که از دل
برخاسته بود.شاید داشت با این جمله روز و شب های
پیش از من را یادآوری میکرد.یا روزو شبهایی که
همسر و همبالینش بودم ولی غمخوار و همدردش نبودم و

عاشقش نبودم او دردهایش را یکجا و بیتعلل و بیوفقه
با شیرین ترین موجودات روی زمین شریک میشد.
حسی که با دیدن کودکان و بچههایی بهزیستی و
پرورشگاه به من دست میداد با هیچ حس و احساسی در
دنیا قابل قیاس نبود.وقتی قرار بود آنها را ببینم انگار
تکه های از وجودم را قرار بود ببینم!شادی از تمام
وجودم باریدن گرفت!شعف و شور بیوصفی تمام قلبم را
در برگرفت.
دستم را به دستش روی میز رساندم و نوازشش
کردم.هیچ نگفت فقط مرا نگاه کرد.لبهایم را به نشانه
نامردیش کش آوردم و گفتم:
میخوای بدون من بری جشن!بدون سارات!خندید و گفت:
من بدون سارام تا بهشتم نمیرم!اما گفتم شایدبرنامهریزی دیگه داشته باشی و تو برنامههات بچهها و
این جشن من نباشه!
چرا فکر میکرد من برنامه دیگری دارم.شاید اگر او نبود
برنامهدیگری داشتم!گشتوگذار با دوستان و عید
وبازدیهایش!اما برنامهریزیهایم بدون او معنایی
نداشت.انگار که او به زندگیم نظم بخشیده باشد!من بدون

او حتی برنامهریزی هایم هم دوام نداشت!چه برسد به
انجامش!
], [3/23/2021 10:12 AM

#پارت سیصدپنجاهوهشت
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
اسفند داشت نفسهای آخرش را می کشید.چندروز تا عید
ماندهبود!۲۷اسفندماه بود.در راه پرورشگاه
بودیم.رانندگی میکرد و به جلو خیره شده بود.وقتی غرق
در کاری خصوصا ً رانندگی میشد بیشتر مشتاق میشدم تا
نگاهش کنم.نگاهش کردم.یک دل سیر!با حظ و
شعف!مشتاقانه و عاشقانه!
آنقدر نگاهش کردم که نگاهم را شکار کرد و سربرگرداند
و آرام گفت:
-جانم سارا؟!

لبخندی گوشهی لبی به رویش پاشیدم و گفتم:
وجود بعضی آدمها عین فیلمه!مهربونیهاشون و سادگیو رفتارهای خوب و انسانیت نایابشون اصال کمه یا حتی
وجود نداره!میدونی من تا قبل از تو هیچوقت تا به حال
با بچههای بیسرپرست مالقات و دیدار نکرده بودم.تو
دریچه و دیدگاه جدیدی رو به روم باز کردی!جهانی که
هیچوقت هیچ شناختی و بینشی روش نداشتم.
لبخند مهربانی زد و گفت:
خوشحالم که باعث شدم با دنیا و جهان بچهها آشنابشی!دنیایی که معصومیت بچهها دست و دل قلبت رو به
بازی میگیره .نمیدونم چطور بود و کی با بچهها و جهان
کودکانهشون آشنا شدم ولی دیدم روزها و شبهای داغونم
رو کنارشون میگذروندم با اون معصومیت چشمها و قلب
کوچکشون تسلی خوبی بودند.
در آخرین جمالتش به نداشتن و روزها و شبهایی که بی
من سپری میکرد طعنه میزد و کنایه هایش را به گوشم
میرساند.حرف را به عیدی بچهها کشاندم.شنیدن گالیه و
کنایههایش بیشتر دلم را به درد میآورد.
براشون لباس و عیدی بخریم؟رفتهرفته لبخندی روی لبش جان گرفت و مهربانانه گفت:

لباس و اسباببازیهاشون از فروشگاه و پاساژ موردتایید خودشون سپردم براشون ببرن!اگه مورد عالقهاش
نبود دوباره تعویض کنند!
], [3/23/2021 10:12 AM

#پارت سیصدپنجاهونه
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
چه مهربانانه محبت میکرد و بیدریغ انسانیت را مانا
میکرد.میشد شیفته این مرد نشد!!میشد قربانصدقهاش
نرفت و جان برایش فدا نکرد.چه مهربانانه چتر حمایتش
را بیدریغ بر سر بچههای محروم وبیبضاعت
میگسترداند.
سر راه چندین جعبهی شیرینی خرید.کمی طول
کشید.میدانستم داشت عالیق بچهها را انتحاب میکرد و
همین بود!جعبهی شیرینی ها را داخل صندوق عقب

گذاشت و سوار ماشین شد و ماشین را به راه
انداخت.گویی قرار بود تمام پرورشگاه را شیرینی
دهد.همیشه عیدش همین بود.عید های پیش از من نیز!
چهقدر برای بچهها عزیز و دوستداشتنی بود.او هم
بچهها را اندازه جانش دوستداشت.جوری که تکههای از
وجودش بودند.جوری که حس میکردی از یه خون و رگ
و ریشهاش اند.
ذوق پنهانی با دیدن بچهها در پشت پلکهایش النه
کردهبود.بچهها مطیعانه و مهربانانه دورش جمع
شدهبودند و گوش به حرفهایش میسپردند.دورتادور
سالن را صندلی گذاشته بودند و بچههایی که روی صندلی
نشسته بودند و هیچجای خالی نبود.چندتا از کارمندان و
اساتید پرورشگاه هم حضور داشتند.
شروع به شوخی و احوالپرسی با بچهها با زبان خودشان
شد.بچهها با لبخندهای معصومانه و زبان کودکانهاشان
جوابش را میدادند.
شیرینیها را در بشقاب های یکبار مصرف با کمک خانم
صفدری میچیدیم.خانم صفدری یکی از کارمند ممتاز آنجا
بود.تمام حواسم را با سمت مردجوان و مهربان قلبم روانه
میکردم.

چیدن شیرینی ها که تمام شد خانم صفدری و یکی از
آقایان زحمت پخشش را به عهده گرفت.
بشقاب شیرینی جلویم بود.وامیرحافظ شروع به تعریف
خاطرهی بامزهی از گذشته و کودکیهایش کرد.دست زیر
چانه زدم و به او خیرهشدم.آنقدر تماشایش کردم که
نگاهایمان با یکدیگر تالقی کرد.تالقی عاشقانه!
], [3/23/2021 10:12 AM

#پارت سیصدشصت
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
نگاه عاشقانهام را با چشمان شیدایش پاسخ میگفت.در
ادامه چشمکی ریزی زد!از آن چشمک های پر از عشق و
دوستداشتن!همانهایی که عاشق برای معشوق
میزند.یکی از بچهها که بچهی تیزی بود متوجه شد و
نگاهمان کرد.گویی فرد خطاکاری بودیم که چشم دزدیدیم

اما لبخندی کودکانهاش را دیدم که برق از شادی و مسرت
داشت.خدای من!دنیای کودکان مگر از دنیای عشق چیزی
میدانند.کودکان این موجودات شیرین الهی مگر
میدانستند عشق با آدم چه میکنند؟!جواب دلم را اینچنین
دادم؛نه نمیدانند؛دنیای زیبایی عشق را فقط دوعاشق
میدانند.دو مرغ عشق!آری پرندهها هم عشق را تجربه
خواهند کرد؛ولی هرکس با دریچه و دنیای خودش عشق
را تجربه میکند.آرام و مهربانانه با بچهها شروع به
صحبت کرد؛بچهها آرام گوش میدادند و سکوت
کردهبودند.گویی بزرگترین و برترین قصهگوی جهان را
مالقات میکردند.من نیز مثل تمام بچهها محوش شده
بودم.محو صحبتهایش!صدایش!و درددل هایش با
کودکان!
صحبتهایش که تمام شد از سرجایش بلند شد.همان پسر
بچهی زیرک تندی از جایش برخاست و خودش را به او
رساند و از گردنش آویزان شد.
دستی به بازوهایش کشید و با حسادتی کودکانه گفت:
عمو من کی مثل شما بزرگ میشم؟!بازوهایش را نشان داد و گفت:
-بازوهامم بزرگ بشه!!

با آن آستین کوتاه جذب سفیدرنگ یقههفتی با شلوارلی
جذب مشکی ورزیدگی هیکلش و هیبت مردانه بیشتر از
همیشه خودنمایی میکرد و به چشم میآمد.هوای عید و
فروردین پیچیدهبود و سرما رخت بسته بود.و او هم
آزادانه هیبت و عضالت مردانهاش را با سخاوت تمام به
معرض تمام چشمان حاضر گذاشته بود.
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#پارت سیصدشصتویک
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
پسربچهی را بغل کرد و او را در آغوش پرمحبتش گذاشت
و بوسهی از لپهای کوچکش برداشت.
چقدر مهربان بود.چشمانش دریادریا محبت بود.چیزی زیر
گوش پسربچه گفت که با فاصله میانمان نشنیدم ولی
پسربچه با صدای بلند خندید.امیرحافظ هم با خندهاش

خندید.باصدا ومردانه.طنین صدای مردانهاش در گوشم
پیچید.کمی که با بچه خوشوبش کرد.او را زمین
گذاشت.اما ناگهان یکلحظه دستش روی سینهاش جایگاه
قلبش مشت شد.و قلبم من انگار از کار افتاد و دیگر
نمیتپید.رنگش مثل گچ دیوار سفید شدهبود.با عجله به
سمتش شتافتم.رنگ ورویش طبیعی نبود.اشک در پشت
پلکهایم خانه کرد؛هر لحظه آماده باریدن اشکهایم
بودم.کارمندان و افراد و بچههایی که آنجا بودند هم
دورمان جمع شدهبودند.
کنارش زانو زدم و دستم را گرفتم.
امیرحافظ خوبی؟کجات درد میکنه!لبخندی روی لبهایش پاردوکس غمانگیزی با چشمانش
داشت.
خوبم!خانم صفری با نگرانی گفت:
آقای معتمد میخواهید پزشک معاینهتون رو انجامبده!این چندمین باره این اتفاق تکرار میشه!
چندمین بار!وای خدای من!خانم صفری در صحبتهایش
نکته مهم نهفتهی را گفت.گیج و منگ بودم.حس آدمی را
داشتم که به بیحسی مطلقی رسیده باشد و دیگر برای
هیچکس مهم نباشد.

به خدا که من دکتر الزمتر بودم گویی وقتی ملتسمانه رو
به خانم صفری گفتم:
چندمینبار؟ چندباری که اینجا اومدن اینطوری شدن؟!چه بدبختانه دنبال ردی از دروغ در کالمش بودم و چه
بیرحمانه حقیقت را به زن عاشقش گفت.گویی میخواست
مرا متهم کند به عذابآورترین جرم جهان!برای مراقب
نبودن از همسر!
راستش ایشون اکثرا اینجا میان!ولی دوبار دیگه هماینجوری شدن!
خانم صفری هم نگران بود.امیرحافظ که کمی بهتر شدهبود
و رنگ و رویش بهتر شده بود.خصمانه خانم صفری را
نگریست.انگار داشت با چشمانش فریاد میکشید"چرا
گفتی!حال این زن نگران را خراب کردی!
خانم صفری گویی نگاهش را خواند که با مهربانی گفت:
آقای معتمد من نمیتونم دروغ بگم!به دکتر بگم بیادمعاینهتون کنه!
امیرحافظ به صدا درآمد:
نمیخواد!من مشکلی ندارم حالم خوبه!], [3/23/2021 10:12 AM

#پارت سیصدشصتودو
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
کمی سرم را نزدیک کردم.نفسهایش تند شدهبود و قلبش
بازهم همان تپش های تند غیرطبیعی را در پیش
گرفتهبود.
چشمان نگران و به اشکنشستهام را دید!نمیدانم چه
چیزی را از چشمهایم خواند!گویا نگرانیها و دلواپسی
همسرانه!و دل نگرانی زنانه! که چشمهایش را برهم
فشرد و اطمینان داد!اما دلم جایی میان سینهام به دام
افتادهیود که آرام و قرار نداشت.برای
امیرحافظ آب درخواست کردم.که خانم صفری رفت و با
لیوانی آب برگشت.
لیوان را از خانم صفری گرفتم و به دستش دادم.
یکم بخور تا سرحال بشی!لیوان را گرفت و جرعهای آب نوشید.

تشنه نبود اما ضعیف شدهبود!
نوشیدن آب تلقیق بود برایش!
آفتاب روی صورت مردانه و تهریشاش خانه کردهبود و
دل مرا پیش از پیش میبرد.
حالواحواالت بچهها هم مساعد نبود.انگار بوی بیماری را
از فرسخهای نزدیک حس کردهبودند.از آن چهرهی
معصومانه کودکانهشان غم میبارید!بارش بیوفقه درد و
نگرانی!
من خوب جنس و رنگ این نگاه را میشناختم.یکی از
بچههای که اسمش فاطمه بود و همانند اسمش اعظم
بود.نزدیکمان شد و گونهی امیرحافظ را تندی
بوسید.درست روی تهریش مردانهاش!با لبهای کودکانه
آرام و نرم گونهی مرد مهربان مرا بوسید.امیرحافظ
لبخندش چه جانی دمید در روح وجانش !گویا که این
بوسه خستگیش را از جانش زدودهبود.
فاطمه لب برچید:
همیشه میگن اگه بچهها بزرگترها رو ببوسن خوبمیشن!بهتر شدی عمو؟!!
امیرحافظ خندید و لپش را با دوانگشتش کشید:
-آره عمو!عالیام!مگه میشه تو ببوسیم من خوب نشم!

اشک در چشمانم حلقه زد.لب را الی دندان گرفتم تا مبادا
چانهام بلرزد و اشکهایم جانم را بگیرند.
], [3/23/2021 10:12 AM

#پارت سیصدشصتوسه
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
برای مظلومیت چهره مردانهاش دلم ضعف میرفت.نمیدانم
چرا وقتی دخترک را در آغوش گرم و مهربانش
گرفته.بود!دلم شروع به رویابافی شیرینی کرد.چه پدر
نمونه و مهربانی میشد!از آنها که دخترش تمام وجودش
میشد.از انهایی که حسادت مرا برمیانگیخت و به اصالح
هوویم میشد.از آنهایی که دخترکش را لوس و نازپروده
میکرد.در میان اشکهایم خندیدم.چه پاردوکس
غمانگیزی!

دورمان که خلوت شد و بچهها رفتند؛انگار از دنیای مرگ
بازگشتهبودم و تمام اتفاقات را به خاطر میآورد که
چشمان را به چشمانش زنجیر کردم.در عمق مردمک
سیاه چشمانش غمی عظیم به چشم میخورد.نگاهم به
سمت قلبش کشیدهشد.همان تپش های تند دیوانه کننده!
اشک تا پشت پلکهایم دوید و پرده نازکش را روی
چشمهایم انداخت.ردی از خیسی روی چشمهایم بود.
لبگزید و صدای آرامش را شنیدم.
سارا این اشکها رو از کجا میآری؟میدونی چشمهایخیست چه بالیی سرم میاره!میخوای نابودم کنی!
زدم زیر گریه!درمانده و بیچاره وار!
مثل ابربهار میگریستم!انگار که این اشکها شاید درد و
رنجم را خالی کنند!دردسینهی پر از تپش َمردم را به باد
فراموشی بسپارم!با این اشکها و خیسی چشمها!
از جایش بلند شد و در آغوشم کشید.تمام تنم را در
آغوشش مچاله کردم و گریستم.یک دل سیر!پر از درد و
رنج گریستم!تلخ تلخ!
هیچ نگفت.فقط نوازشم کرد!موهایم را!صورتم را!و تمام
تنم را!

خانم صفری و چندنفر دیگر نظارهگر بودند ولی مگر مهم
بود!فقط آغوشش مهربان و گرمش تا ابد برای من کافی
بود!
تمام سر و صورتم را بوسید!موهایم را ببویید و عطرش
را جایی میان سینهاش محبوس کرد.چهقدر شکسته
شدهبودم!انگار که با یک غم پیر شدهبودم!روحم ترک
برداشتهبود.من االن محتاج یک دروغ بود!یا یک خواب
که بیدار شوم ببینم او همیشه کنارم است!
], [3/23/2021 10:12 AM

#پارت سیصدشصتوچهار
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
تمام تنم را در آغوش گرفت.در سکون!در آرامش!ساکت
بود درست من مثل حال االن قلبم!نوازشهایش را دریغ
نمیکرد!بوسیدنهایش را همینطور!موهای رها شده روی

پیشانیام با دستهایش رقصواران نوازش
میکرد!میدانست این نوازش هایش مرا دیوانه و
جنونزدهتر از قبل میکند!عاشق تر و شیداتر!
میدانست این تپش های تند مرا میترساند!اگر روزی این
قلب!.....وای خدای من آن لحظه پایان جهان برایم بود.
وقتی کامل در آغوشش گریستم.سرم را از سینهاش جدا
کردم و به چشمانم نگریستم.مهربانانه و عاشقانه با کوهی
از درد تماشایم میکرد!
صدایش بی نهایت دردآور بود!
او چه رنج میکشید میان اشفته بازار دلش!
سارا؟نگاهش نمیکردم.میدانستم بازهم با حربه های مردانهاش
میخواست راضیام کند.
وقتی که دید نگاهش نمیکنم.انگشتش را زیرچانهام
گذاشت و سرم را باال آورد و چشمانم را به چشمانش
زنجیرکرد.
با تاکید گفت:
هیچوقت نگاهت رو ازم نگیر!من خوبم!دستهایش را ازهم باز کرد و جدی گفت:
-سالم سالمم!هیچ دلیلی برای نگرانی نیست!

چرا امروز اینجوری شدی؟تا حاال چندبار دیگه هماینجوری شدی؟قلبت درد میکنه؟
آوای صدایم چقدر سوزناک بود .ته دردهای دنیا را صدایم
داشت.
درست شبیه زنی شدهبودم که در اوج جوانی بیوه شوهر
عاشقش شدهبود بیانکه ثمره یا یادگاری از این عشق
داشته باشد!همان اندازه تلخ و جانکاه!
آرام نمیشدم.گریههایم تمامی نداشت.
سارا برای من اتفاقی افتاده!نکنه میخوام بمیرماینجوری میکنی؟!!لعنتی من وقتی حال بد تو رو میبینم
بیشتر از تو حالم بد میشه!
با صدای از تهچاهی گفتم:
چرا قبول نکردی دکتر ببینت؟], [3/23/2021 10:12 AM

#پارت سیصدشصتوپنج

#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
خندید و گفت:
از دکترها خوشم نمیاد!دلم نمیخواد گذرم به دکتر و دواو بیمارستان بکشه!از بچگی همینجوری بودم.
خندههایش!امان از صدایش!
یک لحظه فکر کردم!یک لحظه این فکر مسموم به ذهنم
آمد!خدایا جهان بدون صدا و خندههای این مرد چه دنیای
زشت و منزجزکنندهای برایم میشد.
با صدایی گرفته حاصل از گریستم که پر بود از درد و غم
گفتم:
امیرحافظ بریم دکتر!آزمایش بدیم!این تپشها و رنگپریدگی ها عادی نیست!نکنه قلبت مریضه!
ابروهایش به هم گره خوردند و اخمش کل دنیا را
برداشت!کل دنیای مرا!
سارا من خوبم!به خدا خوبم!بسه دیگه این اشکها روحروم نکن!من تا وقتی پیر شدنت؛سفید شدن موهایت
نبینم از این دنیا نمیرم!

تیکهی آخر حرفش به مذاقم خوش نیامد.از صحت و
سالمتش گفته بود!دلم آرام گرفتهبود!مثل دریایی آرام بعد
از جذر و مدی پرشور!
دروغ نمیگی که امیرحافظ!من زنتم!لبخندی محو در صورتش دمید و به رگ و پیام جان
بخشید.
تو همهی دنیامی!جملهی شیرینی بود.به حالوت عسل!به حالوت شیرین
ترین بوسه از لبیار!
اشکهایم را پاک کردم ولی خیسی گونه و چشمهایم هنوز
پابرجا بود.
پس به همهی دنیات قول بده!همیشه باشی!هر وقتمریض شدی بهم بگی!!!هر چی شد بهم بگی قول!
انگشت کوچکم را به عالمت قول نشاندادم.خندید.از ته
دل!انگار که غم رخت بسته بود و جایش را با شادی
معاوضه کردهبود.
با همان صدای مهربانش و نشان انگشتانمان گفت:
-قول!

باز دوباره قولی داد و با چشمان و زبانش اطمینان بخشید
و اعتماد گرفت.بی آنکه بدانیم چرخگردون بیرحمانه
میتازد و چهها برایمان رقم خواهد زد.
], [3/23/2021 10:12 AM

#پارت سیصدشصتوشش
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
اولین روز فروردین بود.اولین عید!
آرایش زیبایی به چهره نشاندهبودم و لباس زیبایی هم به
تن کردهبودم.لباس مجلسی کوتاه زیبایی با باالتنهی
مروارید کاری شده!لباس مورد عالقهام که سلیقه
امیرحافظ بود.زیادی قشنگ و سنگین بود برای این
روز!موهایم را پریشان دورم ریخته بودم و عطر
امیرحافظ را به گردن و تمام تنم و حتی موهایم
پوشیدهبودم.

روتختی را عوض کردهبودم و رنگی شادتر برای
تختدونفرهمان انتخاب کرده بودم.
سفره هفتسین را به کمک امیرحافظ به بهترین و
زیباترین شکل تزیئن کردهبودیم.تخممرغها را به کمک
یکدیگر رنگ آمیزی کردیم.تمام سینهای سفره را آماده
کرده بودیم.
دوتا ماهی قرمز شیطون هم خریدهبود.به قدری شیطان
بودند که سعی داشتند از جهان زندگانیشان بیرون بیایند و
از تنگ بیرون بیایند.
آنها میدانستند زندگیشان به آب وابسته است و این چنین
تقال میکردند.درست عین من!که زندگیم به امیرحافظ
وابستهبود!این مرد راضی کردن و رفتار با یک زن را
خوب میدانست!چرا که همان روز در مامن کودکان و
جهانگاه کودکان اطمینان داد از سالمتش!از جان و قلب
پرتپشش!
تلویزیون روشن بود و دقایقی به سال تحویل
ماندهبود.امیرحافظ داخل سالن نبود.صدایش زدم:
امیرحافظ؟!این نام مردانه را چه قدر زبانم زیبا تلفظ میکرد؛گویی جز
این لفظ هیچ آوایی از زبانم جاری نمیشد.
-جان؟!

مرد هم اینهمه جانم را قشنگ تلفظ میکرد!این جان گفتن
عجیب میچسبید در این عید دونفره!!
], [3/23/2021 10:12 AM

#پارت سیصدشصتوهفت
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
صدای پایش را از پشتسرم شنیدم و قلبم رو به سقوط
شیرین رفت.با این لباس زیبا به قول خودش قصد جانش
را کردهبودم.لب گزیدم وسرم را زیر انداختم.
نزدیک شد.انقدر که هرم نفس هایش روی صورتم به
رقص در آمد.نفس هایش به گردنم میخورد و حال دلم را
دگرگون میکرد.
سرم را باال آوردم و با دیدنش نفسم حبس گشت!من قرار
بود با مدل موهای ساده و لباس زیبای تنم او را محو کنم
خودم محو و مدهوش یار شدم.پیراهن زیبایی ابیکاربنی با

شلوار جذبی پوشیده بود که هیبت و هیکل مردانهاش
بیشتر خودنمایی میکرد و دل من را به قعرا میبرد.
تهریش مردانهاش چقدر عجیب دوست داشتنیترش
کردهبود و دل مرا با تغیراتی که به تهریشش دادهبود
میبرد.
چشم در چشمیکدیگر دوخته بودیم و تمام اجزای
صورتمان را با نگاهمان لمس میکردیم.
همه جای چهره مردانهاش!اجزای صورت خوشتراش
مردانهاش را با نگاهم فتح کردم.فتحی زیبا و عاشقانه!
او هم به تماشایم نشسته بود.خسته نمیشدیم از این دوئل
نگاه!گویی با نگاهمان داشتیم عشق را تزریق میکردیم.
در رگ و پیمان!در جان و قلبمان!
هر دو غرق در دریای چشمان یکدیگر را!
حال دلمان و حال قلب هایمان دیگر دست خودمان
نبود.وقتی که صدای قلب هر دویمان!تپش هایمان تمام
سالن خانه را گرفته بود!
صدای جذاب و مردانهاش پر از تحسین بود وقتی که
گفت:
چه قشنگ شدی؟درست مثل ماه شدی!همان اندازه زیبا وخواستنی!

لب گزیدم و گفتم:
خودت رو دیدی؟چه معنی داره مرد اینهمه دلبرباشه؟خوشتیب و خوش استایل باشه!
خندید و گفت:
حسود کوچولو!این آقا خوشتیبه تا ابد مال خودخودته!], [3/23/2021 10:12 AM

#پارت سیصدشصتوهشت
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
در دلم بهار شد درست مثل روز اول فروردین!شاپرکی
آرام پر گشود و روی شانهام نشست.
این مالکیت و این جمله زیباترین جمله جهان برای هر
زنی محسوب میشد!
"این آقا خوشتیبه تا ابد مال خود خودته"

وحسی ناب و شیرین از سرخوشی های بینظیر به قلبم
سرازیر میگشت.
صفحهی تلویزیون که ۵دقیقه مانده به سال جدید را
یادآوری میکرد باعث شد دل از نگاه از چشمان هم
بگیریم!از دوئل نگاهمان دست برداریم!
امیرحافظ دست پشت کمرم گذاشت.حرارت دستان
مردانهاش تمام جانم را آتش زد.انگار گرمایی بیحد و
حصری در دلم برپا شدهبود.
روی مبل دونفره کنار سفره زیبایی چیدهشده هفتسین
نشستیم.
قرآن را باز کردم و سورهی فجر را آرام خواندم.امیرحافظ
مشغول ور رفتن با ماهی های شیطان تنگ بود.
قرآن را بوسیدم و بستم.صدای ترکیدن توپ و بعد صدای
مجری تلویزیون که دعای زیبای عید را تالوت میکرد"یا
مقلب اقلوب و االبصار یا مدبر الیل و النهار یا محول حول
و االحوال حول حالنا اال احسن الحال"
من و امیرحافظ همراه باهم آرام دعا را زمزمه کردیم و
من در دل آرزو کردم همیشه امیرحافظ را سالمت و عاشق
ببینم و خوشبختی جهانم را ترک نکند.جهان عاشقی و
دنیای قلبم را!

تنم در آغوشش جای گرفت و دستهای او نوازش وارانه
دور کمرم حلقه شد و سرش را در انبوه موهایم فرو برد
و عمیق بویید.همان لحظه بوسهی از موهایم گرفت و
گفت:
سارا عیدی من چیه؟!!خب نمیدونم متاسفانه عیدی نخریدم برات!اینجورمواقع تو خونهمون پول بهم میدادیم البته بزرگترها!
خندید!بیدغدغه و بیوفقه!پر از احساسات ناب قشنگ!
], [3/23/2021 10:12 AM

#پارت سیصدشصتونه
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

تمام اجزای صورتم را با شیطنت و بازیگوشی کنکاش
کرد.گویی داشت بتی از زیبایی را تماشا میکرد.پر بود از
تحسین و مهربانی!
با خباثت گفت:
ولی ما عیدیمون بوسیدن لب یاره!به عمد و با شیطنت این را گفت تا عکس العمل مرا
ببیند.چندلحظه مکث کرد و خیره من شد.و آن لبخند
شیطنتبار هنوز روی لبهایش ماندگار بود.
شرم در تمام اجزای صورتم نمایان شد و گونههایم رنگ
گرفت.
صدای مردانهاش بینهایت عاشقانه و جذاب وقتی که
گفت:
لپ گلی دوستداشتنی!چشمهایم را بستم و بیشتر در آغوشش فرورفتم.او هم
نامردی نکرد و دستهایش را دورم حلقه کرد و تمام تنم
را در آغوشش؛مهربان ترین و گرم ترین آغوش دنیا و
آرامش بخش ترین مکان جهان جای داد.
من هزاربار سرخ و سفید شدم وقتی که گفتم:
-خب عیدیت رو نمیگیری!!

شادی در تمام اجزای صورتش دوید؛روح به صورتش
بازگشت!با صدای بم و نجواگرانه در گوشم خواند:
عزیزدلم!سارای خودمی دیگه!خودخودم!از این مرد عاشقتر در جهانم پیدا میشد!برای
دیوانهکردن و عاشق شدن یک زن فقط یک مرد عاشق
کفایت میکرد!
وای که خدایا این مرد داشت جانم میگرفت!با این مالکیت
علنی!با این قلب پرتپش!
دیگر عشق و دوستداشتن دست ما نبود.دست ما دوتا
عاشق!دوتا مجنون!اگر از من بپرسند از فرهاد عاشقتر
هم پیدا میشد؛میگفتم بله امیرحافظ عاشق بود!عاشق تر
از فرهاد!جنوندار تر از مجنون!
من مردهای عاشق را میشناختم.پدرم و حاجرضا!
امیرحافظ!مسعود!حتی خسرو و بهزاد هم عاشق
بودند.رنگ و جنس عشق انکار نشدنی بود.
], [3/23/2021 10:12 AM

#پارت سیصد هفتاد
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
لبهایش دیوانهوار لبهایم را به زنجیر اسارت شیرینی
کشاند.نرم و آرام بوسید.لب هایش روی تمام صورتم
رقصید و لغزید!
مژه و پلکهایم را چندین مرتبه بوسید.روی هر دو چشمم
بوسه زد.
و من از عاشقانهمیانمان لبخند خدا را دیدم!لبخندی
سراسر شادی از لفظ دوستداشتن میانمان!
میبوسیدم و بوسیدهمیشدم.دوئل زیبایی بود!از تمام
وجودمان عشق میبارید!بارش بیوفقه عشق در خانه
روح میدمید!بارش بیوفقه عشق از وجودمان هم شره
میکرد!
بهترین عیدی بود که کنار همسرم؛مردترین و
جوانمردترین مرد عالم میگذراندم.به خدا که زیباترین و
قشنگ ترین عید عمرم شد!عید هم اینهمه بهیادماندنی
میشد!
خانوادههایمان و دوستانمان تماس گرفتند!مستانه و مارال
سینا و هر که میشناختیم تماس گرفتند و عید را تبریک

گفتند!انگار همه دست به دست هم دادهبودند که عاشقانه
هایمان را مانا کنند.
امیرحافظ از تهیهی غذای نزدیک خانه سفارش شام داد
که برایمان آوردند.کنار همدیگر غذا خوردیم.دسر غذا را
خودش دست کرد.با دستان مردانه مهربانش!امیرحافظ در
البهالی غذاخوردنهایمان زیرگوشم عاشقانه میگفت و
بعضی اوقات سیر نمیشد و تمام صورتم را بوسه باران
میکرد.دستهایم از گرما و حرارت لبهایش
میسوخت؛چرا که پشتدستهایم را مورد آماج
بوسههایش قرار دادهبود.
بعد از شام دستگاه پخش روشن کرد و آهنگ زیبایی از
آن پخش شد.
دستم را گرفت و به وسط برد.هر دو در آغوش هم
میرقصیدیم و میخندیدیم و عشق را در وجود هم! در
سلولهایمان تزریق می کردیم.
این مرد جان بود!جان جانان بود!
عید بود و خودمان دونفر!
این خلوت دونفره عجیب میچسبید!
قشنگترین خلوت دونفره و خلوتگاه دونفره خانهی
عشقمان بود.

], [3/23/2021 10:12 AM

#پارت سیصدهفتادویک
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
بوی خوش بهار پیچیدهبود.تمام درختان شکوفه داده
بودند و ندای خوشالحان گنجشکها تمام فضای حیاط
خانهی بزرگ حاج رضا را در برگرفتهبود.بعد از دید و
بازدید که به خانهی پدرم رفته بودیم و تبریک عید و
بازدید که کردهبودیم به خانهی حاجرضا آمدهبودیم.
پوران خانم مرا از تهدل بوسید و سال میمون و جدید را
تبریک گفت و حاجرضا پیشانیام را پدرانه بوسید و
برایمان در این سال جدید آرزوی خوشبختی و خوشاقبالی
کرد .امیرحافظ ثمرهی زندگی و عشق تمام سالهایشان را
مهربانانه و از ته وجود و دلشان همانند من
بوسیدهبودند.پورانخانم میگفت تا به حال یک فرزند
داشته حاال فرزند دیگر نیز دارد.میگفت تو فقط عروسمان
نیستی دخترمان و عشق و تمام وجود ما و امیرحافظی!

چهقدر ممنونشان بودم.بهترین و مهربانترین خانواده
همسر در جهان بودند شک نداشتم.پوران خانم چقدر دیگ
گله بار گذاشته بود که دلتنگمان شدهاست!تا توانسته بود
گله گذاری کردهبود.هوای خوش عید و سرسبزی حیاط
بزرگ و قشنگی درختان و گل و گیاه من و امیرحافظ را
ترغیب کرد کمی در حیاط قدم بزنیم .و امیرحافظ به رسم
قدیم دورتادور حیاط را دوید و ورزش کرد.
من و پوران خانم در آشپزخانه جمع شدهبودیم و تدارک
شام را میدیدیم.سلیمه برای تعطیالت عید مرخصی
گرفتهبود و به نزد خانوادهاش رفتهبود.حاج رضا در سالن
نشستهبود و عینکش را به چشمانش زدهبود و کتاب
میخواند!آهنگ رادیو در خانه پیچیده بود و صدای زیبایی
همایون شجریان را مهمان گوشهایمان میکرد !
امیرحافظ بارها گفتهبود پدرش عاشق حنجرهی این مرد
است!حق داشت صدای این مرد معرکه و کلماتی که در
آهنگش به کار میبرد فوقالعاده موزون و با معنا بود.
مشغول تهیه خورشت بادمجان بودیم.پوران خانم قبل از
ورود ما بادمجانها را در مخلوط آبونمک خواباندهبود تا
سیاهیش گرفتهشود.زنی بسیار زیرک و سررشتهدار بود.
], [3/23/2021 10:12 AM

#پارت سیصدهفتادودو
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
من مشغول خرد کردن پیازها بودم و پوران خانم زیر
اجاق را روشن کرد و ماهیتابه را رویش قرار داد و
روغن هم داخلش ریخت و شروع به سرخ کردن بادمجان
ها کرد.کدبانوی تمام عیاری بود؛عشقش به غذاپختن و
خانهداری مشهود بود!من این را خیلی زودتر از اینها
فهمیدهبودم.من میدانستم وقتی عاشق همسر و فرزندنت
باشی؛حتی کوچکترین کار جهان را نیز با عشق انجام
میدهی.
عشق با آدم چهها که نمیکرد!دنیایی که آدم را به اسارت
میکشاند!اسارت شیرین و دوستداشتنی!
پوران خانم همانطور که بادمجانها را سرخ
میکرد؛مادرانه گفت:
-سارا جان امیرحافظ هنوز تو حیاط داره ورزش میکنه؟!!

لبخندی زدم و پر احساس گفتم:
هوا بهاری خوبی بود.حق داشت!جون میداد برایورزش و دویدن!هر کس دیگهای بود اهل ورزشم نبود
ورزش میکرد.چه برسه به امیرحافظ که خودش
ورزشکاره!!
لبخند مهربانی زد:
آره خداروشکر هوا خیلی خوبه!بهار قشنگیهایش روداره به نمایش میگذاره!بهار طبیعت شباهت بسیار زیادی
به بهار عمر انسان داره!ابتدای فصل بهار همون ابتدای
تولد انسانه!من خودم یادمه سیودوسال پیش همچین
روزی امیرحافظ رو باردار بودم.قشنگترین و زیباترین
حس دنیا رو تجربه کردم.ایشاال خودتم همچین حس زیبایی
رو تجربه میکنی!!
شرم در تمام صورتم دوید و احساس کردم تمام
مویرگهای خونیم پاره شد و صورتم داغ شد.چشم دزدیدم
و بحث را عوض کردم:
این پیازها رو خوب خرد کردم؟پوران خانم زیر اجاق را کم کرد و به سمتم آمد.فهمید که
بحث را عوض کردم!زن تیزی بود!نگاهی به کاسهی پیاز
های خردشده کرد و گفت:
-آره مادر خوبه!

سرم را زیر انداختم و مشغول خرد کردن چند پیاز باقی
مانده شدم.
سارا!نگاهم کن مادر!], [3/23/2021 10:12 AM

#پارت سیصدهفتادوسه
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
لب گزیدم و با خجالت نگاهش کردم.
دستش را روی شانهام گذاشت و گفت:
خجالت چرا دخترم؟بچهدار شدن یا صاحب فرزند شدنخجالت نداره!
چه میگفتم!می گفتم زود است؛حاال حاال ها دلم میخواد
زندگی دونفره را تجربه کنم.با اینکه امیرحافظ عاشق بچه
بود ولی من هنوز احساس میکردم برای مادرشدن

زمینههایش را پیدا نکردم!هنوز توانایی بزرگ کردن بچه
و داشتنش را نداشتم.یا شاید مسولیتش را!
!هنوز وقت داشتیم! با اینکه ته دلم از داشتن فرزندی از
وجود امیرحافظ شاد میشدم.حتی به این زن مهربان نیز
حق میدادم.او منتظر نوهاش بود!فرزندی از جنس
پسرش!مهربان و ازخودگذشته با قلبی زیبا!
سکوتم را که دید.روی صندلی مقابلم نشست و دستهایم
را در دست های مهربانش فشرد و گفت:
بچه دوست نداری یا از مادرشدن میترسی؟!نگید این حرف رو؛مگه میشه بچهها دوست نداشت!چشم های مهربانش چلچراغ شد.لبخندی زد و گفت:
پس چرا امیرحافظ رو پدر نمیکنی؟!هولشده گفتم:
خب داشتن بچه به همین سادگیها نیست!یه سریمسولیتها داره که شاید ما از پسش برنمیایم.
وقتی بین زن و شوهر عشق هست یه بچه جز ثمرهیعشق چه چیزی میتونه باشه!دخترم سارا از مادرشدن
نترس!از این حس بزرگ و مقدس نترس!تو مادر خوبی و
امیرحافظ پدرخوبی میشه من مطمئنم!پسرم رو من بزرگ
کردم و پرورش دادم و تو رو هم میشناسم!شناختی که
هر مادرشوهری از عروسش داره من از تو دارم!جای

نگرانی نیست فقط کافیه تو و امیرحافظ هوای هم رو
داشته باشید و عشق به پای هم بریزید!
], [3/23/2021 10:13 AM

#پارت سیصدهفتادوچهار
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
پوران خانم در ادامه افزود:
الزمه یک زندگی عشق و دوستداشتنه! وقتی جریاننداشتهباشه؛ فرزندی هم که به دنیا میاد با یه شرایط مالی
و فرهنگی خوب هیچوقت نمیشه تضمین آینده و روح
بزرگ و مهربان رو از اون بچه داشت.دخترم!ازت
ممنونم!خوشبختی امیرحافظم رو مدیون توام!امیرحافظ به
راحتی عاشق نمیشد اما تو تمام معادالتش رو بهم
ریختی!دنیاش رو بهشت کردی!بهشتی که یک مرد از زن
انتظارش رو داره!امیرحافظ بینهایت عاشقه!بینهایت

پرمحبت!جنون و شیدازدهی تو!داشتن فرزندی از تو و از
جنس پسرم برای همهی ما!هردوخانواده!محبت و لطف
بزرگیه!از اینکه زن امیرحافظ تویی!امید و آرزوش
تویی!بینهایت خوشحالم!دلت همیشه گرم باشه که با
عشقت به پسرم دل من؛مادر رو گرم کردی!
چهقدر این زن خوب حرف میزد.آنقدر صدایش آرامش
داشت که در مهربانی کلماتش گم میشدی!به یقین بو و
عطر تمام مادران ایرانی را داشت!ناب و
پرمحبت!بینهایت دلسوز و فرزند دوست!
حاال نوبتم من بود!که دستش را فشردم و پرمحبت گفتم:
ممنونم ازتون!همیشه برام قابل احترایمید!من خیلیخوشبختم که با خانوادهی مهربان شما وصال کردم.
نگاه خریدارانه به من انداخت و زیرلب صلوات
فرستاد!برای چشمزخم!
ماشاال این قدر خوشگل و ماهی که هرروز بیشتر از قبلقشنگتر و برازندهتر میشی با قلبی پرمهر و خالص!
چه آرامشی داشت میبخشید با حرفهایش!با نگاه پرمهر
و مهربانش!
لبخندی به روی این زن مهربان زدم و گفتم:
قربونتون برم!چشماتون قشنگ میبینه!-ایشاال من رو زودی به آرزوم برسونی!به نوههایم!

پرشرم خندیدم و او با ذوقی زیبا گفت:
نمیدونی چه نقشهها دارم برای بچههاتون!اونموقعهامادرشوهر بازی برات در میآرم!
خدایا!این زن مهربان تا کجا پیش رفتهبود!چقدر شور و
شوق فرزندمان را داشت!فرزندی که در آینده به دنیا
میآمد!
], [3/23/2021 10:13 AM

#پارت سیصدهفتادوپتج
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
خندیدم و گفتم:
پوران خانم تا کجا پیش رفتید!شمشیر رو از رو بستید!لبخندی مادرانه زد و گفت:

واقعیته دخترم!تو خانم خونه دل پسرمی!بچهی شما چیبشه!مهربون و خوشدل درست عین خودتون!
سرخ و سفید شدم و بینهایت شرمزده بودم.این جمالت
شیرین تمام وجودم را ملتهب کردهبود!من باز هم متعقد
بودم واردشدن فرزند در زندگی ما هنوز زود است!درست
مثل پرندهای که زودتر از موعد تخمگذاری میکند با اینکه
هیچ قوهعقلی ندارد ولی با تمام وجود زودمتولدشدن تخم
را تشخیص میدهد!
لبخند محجوبی به پوران خانم زدم و گفتم:
هر چی خدا بخواد!حکمتش هر وقت و هر چی باشهشکر!
پوران خانم لبخند مهربانی زد.انگار که از جمالتم و واژه
و اسم خدا داخل جملههایم خوشش آمده باشد!
دستم را به گرمی فشرد و گفت:
میدونم عزیزدلم خدا به زندگیتون خیر و برکت بده!صدای صحبت امیرحافظ را میشنیدم که مخاطبش
حاجرضا بود.
طولی نکشید که وارد آشپزخانه شد.تمام تنش خیس عرق
بود!و موهایش پریشان و خیس روی پیشانیش جوالن
میدادند.پوران خانم با اشتیاق از جایش بلند شد و
قربانصدقهاش رفت.

الهی مادر قربونت بره!عمر و جونم!امیرحافظ معترض گفت:
خدانکنه مادر!بعد رو به من گفت:
عروس و مادرشوهر خلوت کردین؟چیا میگفتین؟!خندهریزی کردم که امیرحافظ با عشق نظارهگرم
شد.پورانخانم تازه حواسش به پسرش جمع شد!
معترض و نگران گفت:
مادر خیس عرقی!برو حموم!هوای بهار دزده!امیرحافظ تخص نگاهمان کرد و گفت:
اول بگید چیا میگفتید؟من رگ فضولیم گل کرده!!پوران خانم خندید و گفت:
حرف های زنونه!حاال مشتاقی بشنوی!], [3/23/2021 10:13 AM

#پارت سیصدهفتاد وشش
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
امیرحافظ پرشطنت گفت:
مشتاق که از قبل بودم حاال ترغیب شدم حتما بشنوم!شرم بر گونههایم نشست و لب گزیدم.
پوران خانم چشم غرهای رفت و گفت:
بیحیا!مرد که تو هر بحث زنانه شرکت نمیکنه!امیرحافظ بیقیدانه شانهای باال انداخت و گفت:
نصفهی از بحث های زنانه مربوط به ما مردهاست!منحاضرم قسم بخورم االنم اکثرا بخشهای صحبتهای مادر
و عروس بودنتون به من ربط داشت!
نگاهش قفل صورت پرشرم من بود.
نامرد بود نه!بدجنس دوستداشتنی!
مرا خطاب قرار داد:
سارا تو بگو؟!!مربوط به من نبود!هولشدهگفتم:

خب...چه...ربطی به تو داشت!همهی حرفهای زنانه کهبه مردها ربط نداره!
امیرحافظ مچگیرانه گفت:
داشت!ربط داشت!پس چرا هول شدی؟پوران خانم به کمکم شتافت و توبیخگرانه به پسرش گفت:
بسه دیگه!برو حمومت!پوف کالفهای کشید.
آخرشم جرمتون رو ثابت نکردم!و از آشپزخانه بیرون رفت.
من و پوران خانم به حرفش خندیدم!با تمام وجود!و از
عمق دل!
انگار پسرش داشت کنار مادرش وجهه دیگری از
وجودش را به نمایش میگذاشت.وجود و بخشی از
درونش را که پوران خانم بسیار دوست داشت!
چشمان پراز سپاسش را در چشمانم قفل کرد!میدانستم
این زن داشت دوباره تشکر میکرد!به سمتش رفتم و در
آغوشش کشیدم و بوسهی بر پشتدست مهربانش
کاشتم.اجازه نداد و پیشانیام را بوسید!
آرام و مهربانانه گفت:

همیشه آرام و موقر بود!ولی با تو یه جور دیگهست!هرروز بیشتر از قبل عاشقتر و شیطونتر میشه!در دریای
پرمحبت قلبت شریکش کردی!ازت ممنونم دخترم!
لبخندی از سرشوق زدم.این صحبتهای مادرشوهرانهاش
دنیا دنیا برایم ارزش داشت.چه قدر مهربان بودند!هر
دوی آنها!آنها که نمیدانستند من بیشتر مدیون وجود
امیرحافظ بودم!امیرحافظ مرد مهربانم با قلب رئوفش!
], [3/23/2021 10:13 AM

#پارت سیصدهفتادوهفت
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

 ۱۰دقیقه بعد امیرحافظ با موهای خیس سر میز ناهار
آمادهشد.تیشرت و شلوار خانگی ساده ولی شیکی
پوشیده بود که بینهایت به تنش می آمد.

صندلی میز ناهارخوری را بیرون کشید و اشاره کرد
کنارش بنشینم.لبخندی زدم و با روی باز از پیشنهادش
استقبال کردم.
غذاهای رنگین و مخلفات چیدهشده سر سفره بینهایت با
سلیقه و خوشمزه چیدهشده بودند.
سرم را خم کردم و در گوشش گفتم:
چرا موهات رو سشوار نکشیدی؟!خیسه ها!!لبخندی پرشیطنت گوشهی لبش نشست و گفت:
از این لوس بازیها خوشم نمیاد!تمام جمالت گذشته خودم را به من تحویل داد!زمانی که از
حمام بیرون میآمدم موهایم پریشان و بلندم را خشک
نمیکردم.نامرد بود دیگر!
انگار هر دو به آن روز و شبهای بی عشق سفر کردیم
که پردهینازکی از آن وقتها به یادمان افتاد.
لبخند عمیقی و قشنگی روی لبهای امیرحافظ نقش
بستهبود و مرا مینگریست.من نیز او را!
هر دو باهم در این نگریستن های زیبا گذشته را مرور
میکردیم.گذشتهای که با عشق شروع نشدهبود ولی
پایانش عشق بود!گذشتهای که عاشقمان کرد و دلمان را
به یغما برد!

امیرحافظ لیوانی دوغ برای خودش ریخت و لیوانی هم
برای من آماده کرد و به دستم داد.از این توجهات شیرین
و قشنگش پورانخانم لبخند محوی زد.و حاج رضا آنقدر
خوشحال شد که برق نگاه مهربان و پدرانهاش تمام
چهرهی نورانیش را پر کرد!این دو مهربان همیشه شوق
و ذوق داشتند برای عاشقانه میانمان!و دلهایشان به پاکی
و زاللی اب بود!چقدر داشتنشان به تمام دنیا میارزید!
پورانخانم برای عاشقانهی میانمان چشم زخم خواند و از
ان فاصله رو هردویمان فوت کرد!و زیرلب گفت:
ایشاال که خیر به زندگیتون بباره!و از چشم بد و حسوددر امان باشین!
], [3/23/2021 10:13 AM

#پارت سیصدهفتادوهشت
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

ناهار آن روز در فضای گرم و صمیمی خانواده
گذشت.بهاری زیبا و عیدی به یاد ماندنی!بیخبر از
غروبی غمانگیز و گردبادی که خوشبختیهایم را با خود
به تاراج میبرد.
پورانخانم حق داشت.فرزندی که در خانهی پر از عشق و
دوست داشتن متولد میشد روح و قلبی عاشق پیدا
میکرد.عشق هیچگاه کهنه نمیشود!قدمتش را از دست
نمیدهد!
پوران خانم و حاج رضا نگاههایشان و عاشقانههایشان
هنوز هم پابرجا بود!امیرحافظ هنوز هم هنوز بود عشق
پدر و مادرش برایش نماد عشقی بزرگ و اساطیری بود!
خوشبختی که جزء جدانشدنی وجودم شدهبود و مردی
مهربانی که تمام دنیا و جهانم در قلب زیبا و دوست
داشتنیش خالصه میشد!دریغ و افسوس که خوشبختی
تازه متولد شدهام خیلی سریعتر از انچه فکر میکردم
رخت برمیبست و جهانم را در برزخی سخت و تاریک
قرار میداد.
باغبان درختان را حرص کردهبود و جانی در روح گیاه و
درخت دمیدهبود!

بعد از ناهار که پوران خانم و حاجرضا برای خواب
نیمروزی رفتهبودند!من و امیرحافظ در حیاط بزرگ و پر
دار و درخت شروع به قدم زدن کردهبودیم!شانه به شانه
و دستمان قفل در دست یکدیگر!
درخت های تازه شکوفه داده و به وصال رسیده حیاط را
زیباتر و قشنگتر کردهبودند!شکوفههای صورتی ریز که
روی کاپوت اتومبیل امیرحافظ ریخته بودند!ریزش شکوفه
فوقالعاده بود!امیرحافظ خواست تمیزش کند که نگذاشتم!
لبی کش آوردم و طنازانه گفتم:
دلت میاد!تو رو خدا بزار بمونه!قشنگه!خیره به طنازیم بود!همیشه برایش ناب و بکر
بودم!خودش بارها اعتراف کردهبود!اعتراف شیرین و
قشنگی!
], [3/23/2021 10:13 AM

#پارت سیصدهفتادونه
#بغض های خفته

#آزاده میرزایی
پچ زد:
میخوای دیوونم کنی!با این طنازی و لوندی صدات!فکرقلب مر.......
دیگر ادامه نداد.جملهاش نصفه ماند!جملهی که هزاران
معنی مختلف داشت ولی نگفت!به جایش با لحن خاص
مردانهاش گفت:
تو قشنگتری!!از تمام شکوفههای عالم!از تمام گل وگیاهان جهان!تو نمیدونی چه لذتی داره من به تماشای تو
بنشینم!تماشای زیباترین زن جهان!
لبخندی نمهنمه روی لبانم جان گرفت.چه قدر شطینت و
عاشقانه لذت داشت!وقتی روبهرویت مردی ایستادهبود که
عاشق تر از تمام جهان بود و در یکی از بینظیرترین
منظرهها بودی و فصلی بینظیرتر و بهشتی عاشقانه!
من هر قدرم زیبا باشم که زیباترین زن جهان نیستم اماعاشق ترین و خوشبخت چرا!تا ابد هستم!
تماشایم کرد!عمیق و خیره!پرنفوذ و عاشقانه!ِانگار که
داشت به تابلوی زیبای مینگریست!نگریستنی که حالوت
داشت!حالوتش زیر زبان دلم نشستهبود.
با تخصی تمام گفت:

حساب نیست حرف دلم من رو زدی!تقلب در عشق قبولنیست!
پرناز خندیدم و شکوفههای دلم پربار شد!درست مثل
شکوفههای درختان حیاط!
غرق تماشا در خندیدم بود و من گفتم:
اگر بهخاطر عشق قراره تقلبکار باشم دوستدارم تا ابدخطاکار و تقلبکار ترین جهان باشم!!
], [3/23/2021 10:13 AM

#پارت سیصدهشتاد
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
لبخند محو مردانهروی لبشهایش نشست.
نزدیک تر شد.هرم نفس هایش تمام جانم را گرفت
وروسری که آزادانه موهایم را پوشاندهبودم از سرم

برداشت و موهایم افشان و پریشان شد!و روی گودی
کمرم لغزید!
در آغوشم کشید و دستانمردانهاش تمام کمرم را
گرفت.سرش را خم کرد و عمیق بویید!جوری که
میخواست تا ابد عطر موهایم در حافظه قلب و ریهاش
جاسازی کند!
اخ که عشق این کلمه سه حرفی با انسان چهها که
نمیکرد!شور و شیدایی عشق جان میگرفت و جان
میداد!
امیرحافظ پیشنهاد داد به قسمت پشتی حیاط بزرگ
برویم.اولین بار بودم این قسمت ناشناخته را میدیدم.باور
کردنی نبود حیاط کوچکی پشت خانه وجود داشت که
تاکنون ندیدهبودم!حیاط کوچکی با باغچهی گلی که تک
درختی زیبایی رویش سایه انداخته بود.درخت که تازه
فکرکنم میخواست ببار بنشیند!ثمره دهد!شکوفههایش
سر زدهبود!
تخته سنگی زیر سایه درخت بود.من و امیرحافظ زیر
سایه درخت روی تختهسنگ نشستیم!
سرم را به شانهاش تکیه دادم او مشغول نوازش موهایم
شد!گویی هر چندثانیه یکبار موهایم را بو می کشید و
عطرش را با ولع پذیرا میشد!

زیر سایه درخت شروع به تعریف خاطرههایش
کرد!خاطراتی از دوران کودکی و نوجوانی تا
جوانیش!خاطرات دوران دانشگاه!
انقدر زیبا و قشنگ خاطرههایش را تعریف میکرد که من
محو او و صحبتهایش شدهبودم!
از شیطنتهایش گفت!و تنهاییهایش!
از تک فرزندی بودنش که خواهر و برادری نداشت و
همیشه در حسرتش میسوخت!
], [3/23/2021 10:13 AM

#پارت سیصدهشتادویک
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
میدونی سارا من همیشه به کسایی که خواهر و برادرداشتند حسادت میکردم.برای همبازی بودن هاشون برای

حمایتهاشون!۷سالهام بود تازه مدرسه میرفتم؛ترسو و
بزدل بودم اونوقتها!یک پسر بچهمامانی لوس!
همون اولین جلسه با یکی از پسرهای همسنوسال دعوام
شد؛کتکش زدم!امت از بخت بدم رفت برادر بزرگترش رو
آورد سرم!اون تا جایی که تونست کتکم زد!باورت میشه
تمام صورتم کبود بود.تا دوروز از دردش و کبودیش
نمیتونستم برم بیرون!
خندهام را رها کردم و خندیدم.خاطراتش بامزه بود!به نظر
نمیرسید اینهمه شیطنت در کودکیهایش داشتهباشد!
با بهت به صورتم خیرهشد و گفت:
چرا میخندی؟؟خیلی ضایع بودم!بعد حالت مظلومانه به خود گرفت و گفت:
گناه داشتم به خدا!دلم برای صدای مظلومش که اینگونه خاطرات تعریف
میکرد و مظلوم نمایی میکرد رفت.دل زن عاشق برای
تمام تمام کسی که دوستش داشتهباشد میرود!ای عشق
کم آرامتردل ببر!
پرخنده گفتم:
بعد مامانت رو نبردی سراغ پسره یا بابات؟!ما دخترهاخیلی از اینکار میکردیم!کسی اذیتمون میکرد مامانمون
رو میبردیم سرش!

لبخند مهربانی روی لبهایش نقش بست و گفت:
دختره با پسرا فرقدارن!دعواشون متفاوته!چه فرقی دارن؟!!خندید و گفت:
دخترا وقتی که عصبانین موهای هم رو میکشن ولیپسرا!
مکث کرد:
 عصبانیتشون فرق داره!تا جایی که بتونن همدیگهمیزنن حتی به قصد کشت!وای که اگر پای ناموس در
میان باشه مرگ رو به چشم میبینن!
], [3/23/2021 10:13 AM

#پارت سیصدهشتادودو
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

یک آن وحشت کردم!راست میگفت مردها تا سر حد مرگ
روی ناموس غیرت داشتند!تا پای زن وسط کشیدهمیشود
جان می گرفتند و جان میدادند!
انگار فهمید تمام حس و حال خوبم با این جملهاش دود
شدهبود که گفت:
سارا یه چیزی بگم نمیخندی؟سارا را کمی غلیظ و زیباتر تلفظ کرد.جوری که به دل
میچسبید!
همانطور که خیره چشمان سیاهش و صورت و ته ریش
مردانهاش بودم گفتم:
نه بگو نمیخندم!همون روز که کتک خوردم شباش دچار شب اداریشدهام تمام تخت و ملفهام رو خیس کردم!
پقی زدم زیر خنده!امیرحافظ چشمهایش را ریز کرد و
گفت:
خندیدی نخندیدیها!قرار نبود بخندی!دستم را جلوی دهانم گرفتم تا نخندم و در حالی که اشکاز
چشمانم جاری شدهبود!و در ذهنم داشتم امیرحافظ را
پسربچهی ترسو تجسم میکردم.که از ترس جایش را
خیس کرده!

واقعا؟پوران خانم نفهمید؟این جمله را با خندهی مهارشده پرسیدهبودم.امیرحافظ
تخص نگاهم کرد و گفت:
فهمید ولی دیر!چرا؟میدونی اون موقع مهسا با ما زندگی میکرد.رفتم بهشگفتم کتک خوردم؛اولش دلداریم داد ولی وقتی بهش گفتم
خواهر خیلی ناراحت شد و روزبعدش تمام دفتر و کتابام
رو پاره کرد!
شنیدن نام مهسا برای کمرنگ شدن خندهام کافی بود!آن
دختر دلبر و افسونگر رقیب ماهری بود و چه خوب که از
زندگیام رفتهبود!
انگار سکوت من امیرحافظ را کسل کرد که شیطنتش گل
کرد و هوای سربهسر گذاشتن من به سرش زد!پرشیطنت
و با لبخند خبیثانهای گفت:
هیچ کس نفهمید از پارهشدن دفتر و کتابم!انگار چرایم را از چشمانم خواند که موذیانه در ادامه
گفت:
مادرم با حاجی سرگرم بود!من رو یادش میموند!البتهبهت بگم در آینده مرا دریابی نه بچه و هرکس دیگهای
اول شوهر!

خیز برداشتم سمتش که تندی فرار کرد!دویدن من کجا و
قدم های بلند او کجا!
وایسا امیرحافظ؟وایسا!در همین حین که میدوید برگشت و گفت:
ضیعفه بدو دیگه!با چشمانم خط و نشان میکشیدم و لب زدم:
خیلی بدی؟!خندید و ایستاد:
چرا؟از فرصت استفاده کردم و خبیثانه به سمتش دویدم.ایستاده
بود و من به او رسیدم و مشتهایم را مهمان سینهی
سخت و عضالنیش کردم.هیچ نگفت و فقط بیصدا
میخندید.
در آخر مچ دو دستم را گرفت و گفت:
بسه!االن دستت از کتفت در میره!!سری کج کردم و با ناز نالیدم:
تقصیر خودته دیگه!!خندید و گفت:

تقصیر توئه تا با یه مرد کَل ننداری!!در هر صورتبازنده واقعی تویی!
آری!من بازنده واقعی بودم!من باخته بودم!به قلبش!به
دلش!و به مهربانیش!
باخت بهتر از این در جهان هم هست!
], [3/23/2021 10:13 AM

#پارت سیصد هشتادوسه
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

آخرشب بعد از شام به اصرار پورانخانم و حاجرضا به
خانه خودمان نرفتیم.آن دومهربان از ما خواستند تا امشب
صدای نفسهایمان در خانه مانا باشند.پدر و مادر بودند و
دلتنگ!حق داشتند و من حق میدادم .در اتاق

سابقمان!اتاق امیرحافظ!اتاقی که برای اولین بار شاهد
گریهها و شادیهایم بود.این اتاق معبدگاه طلوع بیتفاوت
هایم بود.
زودتر از امیرحافظ وارد اتاق شدم.اتاق هنوز هم همان
دیزاین و دکوراسیون قبل را داشت.دستنخورده باقی
ماندهبود درست عین اتاق من!مادرم بارها گفته بود
گاهگداری به اتاق سر میزند و ناغافل یادش میافتد من
دیگر ساکن آن اتاق نیستم.به نظر من مظلوم ترین و
مهربانترین های جهان همین پدر و مادرهای عاشق
بودند!عاشق فرزند!این هم نوع دیگر از عشق بود!نوع
زیبایی از عشق!
روی تخت نشستم.دستی به مالفهی تمیز و سفید تخت
کشیدم.بوی عطری در مشامم پیچید.اشتباه نکردم وقتی
مالفه را بو کشیدم و عطر و بوی دلانگیز ادکلن امیرحافظ
را بوییدم.
خاطرات این اتاق برایم دوباره زندهشد.هنوز هم به خاطر
آوردم روزی را که امیرحافظ گوشهی از این اتاق بالش
میگذاشت و دراز میکشید.چقدر دور بودیم از هم!چقدر
قلبهایمان دور بود!
حال این اتاق و این مالفه بازهم بوی عطر او را میداد.

چنددقیقه بعد امیرحافظ میان قاب《در》ایستاد!و دست
به سینه تماشایم میکرد ولی غرق در جهان تفکر!یا شاید
هم خاطره!
شاید او هم گویی داشت خاطرات روز و شب های این اتاق
را مرور میکرد!یا این خانه را!
امیرحافظبا تلنگری کوچک صدازدن من از جهان خیال بیرون آمد و
باز هم "جانم" هایش بود که نصیبم شد.
اینا مالفه و بالش بوی عطر تو رو دارن!!نزدیک شد و گفت:
مادرم همیشه عطر من رو به مالفه و وسایل اتاقمیپاشونه تا همیشه عطر پسرش اینجا باشه!
مادر بودن سختترین وظیفهجهان!پورانخانم حق داشت
یا من حق میدادم!
], [3/23/2021 10:13 AM

#پارت سیصدهشتادوچهار
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
جدایی از فرزند بزرگترین و سختترین درد دنیا بود.انگار
که وجودت را جایی دیگر جا گذاشته بودی!مادر این کلمه
قدیس و پاک چقدر سخت بار تمامی مشکالت روی
دوشش بود!انگار خدا او را برای دلتنگی و مهربانی
آفریدهبود!
روح زن لطیف و پاک بود!پاک پاک به سان زاللی آب!
کنارم روی تخت نشست.مرا نگریست!عمیق و
عاشقانه!همچون نابینایی که تازه پا در جهان رنگها
گذاشته بود و دنیا را با چشمهایش لمس میکرد.
زمزمهاش دلم را زیر و رو کرد و قلبم را به بهشتی
شیرین مبدل کرد.
سارا این خونه معبد تمام خاطرههاست!ما باز هم امشبدر اتاقی موندیم که شب ها و روزهای زیادی و ثانیههای
قشنگی رو ازمون گرفت.
راست میگفت!ما امشب در خانهای و در اتاق
نشستهبودیم که چه دقیقه و ثانیه های را از ما گرفت و
برد!ثانیههایی و دقیقه و ازهمه مهمتر روزها و شبهایی

که امیرحافظ مرا نداشت.منی که در قلبم به سوگ مردی
دیگر نشستهبودم.مردی که محرم بود و حالل!
حاال من هم به جمع نابینایان اضافه شدهبودم و با
چشمهایم تماس صورتش را برانداز کردم.
مژهای زدم که پلکهایم معبد بوسگاهش شد.دنیای عشق
عجیب دنیای زیبایی بود!وقتی که عشقی سوزان و تعلقی
خاطری دوطرفه وجود داشت.
من نمیدانستم عشق من به امیرحافظ افزونتر بود یا
عشق مادرم به پدرم!یا تمام عشقهای اطرافیانم!
خدای مهربانم آیا زنی در جهان وجود داشت تا این اندازه
همسرش"مرد وجود و قلبش" را دوستداشته باشد و از
عشقش شیدا و مجنون شود!و دل بدهد برای مردانگی
های وجودش!
], [3/23/2021 10:13 AM

#پارت سیصدهشتادوپنج
#بغض های خفته

#آزاده میرزایی
خیلی نرم و بیصدا در کنارم روی تخت خواب دراز
کشید.بدون هیچ فاصله و حایلی!من نیز آرام سرم را روی
بازو و میان سینهاش ستبرش گذاشتم.
بوی عطر وجود َمردم را با تمام وجود به مشامم
کشیدم.امشب بوی عشق بود که در اتاق پیچیده بود.
پنجره کمیباز بود و باد پرده را تکان میداد.سیاهی شب
دامن گستردهبود.شاید اگر امشب من تنها در این اتاق
میخوابیدم در این اتاق بزرگ!از ترس و استرس خواب
از چشمانم فراری میشد!!ولی با امیرحافظ در آغوش در
حمایت سینهستبر و پناه آغوش و بازوهایش انگار که
سیاهی شب رخت بسته بود و لباس آرامش به جانم
نشستهبود.
صدایش زدم:
امیرحافظ؟!جانم.جانمش جان بود و به تنم نشست.دلم ماالمال از خوشی و
عشق شد.
امشب قصد کردهبود با این فرودین قشنگ و اولین
روزعیدی جانم را بگیرد!

به یکباره بازهم همان تپش های نامنظم و ناهنگام قلبش
را شنیدم.تند و صدایش را میشنیدم.
نگران گفتم:
امیرحافظ خوبی؟!قلبت دوباره؟گفتهبودم این تپش های تند بیسابقهبود.ندایی بود!نوید
یک مریضی!
سختبود در مورد سالمتش صحبت کردن!!
خندید و گفت:
گفته بودم که سالمم!نکنه دوستداری من بیماریداشتهباشم!
نمیدانم تاثیر حرفهایش بود یا دلنازکیمن!که قطرهی
اشکی ازچشمم چکید و بیآنکه هویدا شود دفن
شد.بیآنکه بفهمد یا باخبرشود از اشکهایم!در میان
اشکهای بیصدایم خندیدم:
آخه من شوهر اسقاطی نمیخوام!!], [3/23/2021 10:13 AM

#پارت سیصدهشتادوشش
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
خندید!خندهای که احساس کردم عجیب در آن تلخی
نهفتهبود!تلخی حاصل از چه بود را ندانستم.و این
ندانستن عجیب دلهرهآور بود!
روی سرم را بوسهباران کرد و گفت:
اما این شوهر اسقاطی عجیب خانمش رومیخواد!!عاشق خانمشه!!دلدادهی دلخستهست!!
چند مرد در جهان این جمله را به یک زن میگویند!!یک
زن عاشق و دلخسته!!
نیمخیز شدم و نگاهم به چشمان بازیگوهش تالقی
کرد!!چشمانی که خستگی عجیبی در آنها موج میزد.
لبخندی پرمهر زدم و گفتم:
گفتهبودم که زن عاشق در مقابل عشقش جانمیده!!وجودت؛عطر تنت،ضربان قلبت برای تمامی عمرم
من کافیه!!

ابروهایش را با ژست قشنگی تنها مختص خودش بود باال
داد و با بدجنسی مردانهای که جزء حربههایش بود مرا
نگریست.
نه نگفته بودی!!لبخندی محوی گوشهی لبش نشست و چروک های ریز
گوشهی چشمانش جذابیت مردانهاش را بیشتر میکرد.
من در دنیای دلم با خودم گفتم"آیا مردی در جهان هست تا
این اندازه لبخند و خنده چهرهی مردانهاش را جال دهد و
افزون کند زیبایش را!
با مشت های کم جانم سینهاش را هدف گرفتم و به جانش
افتادم.در حالی که بلند و قشنگ میخندید و من در دل
تصدقش میشدم با زبان تند و تیز میگفتم:
تا حاال نگفتم!!بگو گفتی تا ولت کنم!!با آن هیبت بلند و هیکل مردانهاش خودش را به ادعای
خواب تلقین با مرگ زد.نمایشی و تصنعی!!
نفس میکشید ولی چشمانش بسته بود.ناخوداگاه اشک در
چشمانم جمع شد.
با اینکه همه چیز نمایشی بود و هیچ واقعیتی
نداشت.تصور دروغین مرگ او برای فلجشدن تمام
عضالت بدنم کافی بود!نزدیک شدم.روی چهرهاش خیمه
زدهبودم.اشکهایم همچون سیالبی از چشمانم روان

شد.قطرهی از این اشکها رو تهریش مردانهاش فرود
آمد.پلکهایش را تکان داد و زیرچشمی نگاهم
کرد.خودش را از خواب بیموقع مرگ بیدار کرد.مبهوت
خیرهام شد.انگار فکر نمیکرد من بهجای خندیدن در
اشکهایم دستوپا بزنم!
و در صدثانیه در آغوش مردانهاش؛آغوش که برایم
دنیادنیا آرامش داشت کشیدهشدم.
], [3/23/2021 10:13 AM

#سیصدهشتادوهفت
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
زیر گوشم پچ زد:
آروم باش عزیزدلم!آروم من اینجام!با بغض گفتم:

میشه تا ابد اینجا باشم.تو نمیدونی چه وحشتناک بودتصور نداشتنت؟
لب گزید و آرام گفت:
شوخی بود سارا عزیزم.امیرحافظ نمیدانست من از تصور نداشتن دروغینش هم
بیزار بودم.اشکهایم بیوفقه از آسمان چشمانم
میباریدند؛این اشکهای مزاحم کمر به قتل دلم بسته
بودند.لعنت به این اشکها!
تیشرتش را چنگ زدم و با خیال اسوده بارش اشکهایم
را به تیشرتش سپردم.
کمی که آرام شدم مرا از آغوش مردانهاش جدا کرد و
روی هر دو چشمم را بوسه زد.بوسه گرم و پر از حس
عشق!
ما زنها طعم عاشقانهی بوسهها را نیز به خاطر
میسپاریم و در قلبمان مانا میشود!بهسان خاطره پررنگ
در دفتر خاطرات عمر!
داشتن یک مرد برای دلداری و عشق ریختن به پای یک
زن تا ابد کافیست!
انگار خدا مردها را برای پشتوانهی برای زنها قرار
دادهاست.و امیرحافظ نمیدانست من دقیقه و ثانیههای

زیادی را به او اعتیاد پیدا کردم.اعتیادی وحشتناک و
سخت!
او چه میدانست که داشتنش نعمت بزرگی بود!برای تمام
روز و شبهایم!
کمک کرد سرم را در آغوش؛روی سینه و جایگاه قلبش
بگذارم و به خواب بروم.
من با تمام وجودم خودم را در آغوشش مچاله کردم!
خدا موقع خلقتش فهمید تسکین دل سارا را خلق
کردهاست.
چشمان خیسم را روی هم گذاشتم و او روی موهایم
بوسهی نرم کاشت.تپش های قلبش مثل الالیی کودکانهای
برایم بود که مرا دعوت به خوابی شیرین کرد و من همنوا
با تپشهای تندش به خواب رفتم.
], [3/23/2021 10:13 AM

#پارت سیصد هشتاد وهشت
#بغض های خفته

#آزاده میرزایی
آن روز قرار بود همگی برای دورهمی عیدی در ویالی
دوست حاج رضا در که شمیرانات بود جمع شویم.یک
مهمانی و دورهمی عیدانه با اعضای خودمانی؛پدر و
مادرم وسنا هم دعوت بودند.
دورهمی برای دید و بازدید با فامیل و خویشاوندان بود.
نمیدانم چرا پوران خانم کمی دستپاچه بود و نگران!
من تشویش وجودش را احساس میکردم ولی چیزی
نگفتم.با حاج رضا کمی پچپچ کردند و من ندانستم چرا؟
صبح بود و قرار بود همگی با اتومبیل امیرحافظ حرکت
کنیم.
امیرحافظ دیر بلند شده بود و مشغول صرف صبحانه
بود.من هم به اتاق رفته بودم تا آماده شوم.
نگاهی در آیینه برای اخرینبار به خودم انداختم و راهی
طبقهی پایین شدم.
پوران خانم داشت آرام با همسرش صحبت میکرد که با
دیدن من گل از گلاش شکفت و با مهربانی از سرجایش
بلند شد و در آغوشم کشید و پیشانیام را بوسید با همان
مهربانی ذاتیاش گفت:

چه خوشگل شدی مادر!برم برات اسفند دود کنم؟!امیرحافظ در همین حین از آشپزخانه بیرون آمد و مرا
نگریست.
پورانخانم لبخندی زد و انگار تائید پسرش را میخواست
که به حرف آمد:
امیرحافظم ببین عروسم چه خوشگل شده برم اسفند دودکنم مادر!
امیرحافظ اخمی میان پیشانیاش نشست و با کمی خشم در
لحنش گفت:
من نمیدونم این رنگ و لعاب برای یه دورهمی واجبه؟!پوران خانم لبخند از روی لبش پر کشید و گفت:
این چه حرفیه پسرم؟عروس جوون باید به خودشبرسه؟!
], [3/23/2021 10:13 AM

#پارت سیصد هشتاد ونه

#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
اخمهایش در هم فرو رفت و با لحن مالیمی نسبت به
مادرش گفت:
مادر من مگه گفتم به خودش نرسه اتفاقا ً برسه ولیاینجوری برای خلوت های دونفرهمون بهتره!
شرم در رگ و پیام دوید.خدا میدانست از خجالت
نمیتوانستم سرم را بلند کنم.مخصوصا ً حاجرضا هم سرش
را بلند کرد و ما رو نظاره میکرد ولی هیچچیز نگفت اما
من دلم میخواست آب شوم و اثری از من نماند.او چه
بیپروا داشت میتاخت.
پورانخانم انگار فریاد دلم را شنید که حرف دلم را زد.
وا مادر مگه چیکار کرده؟عروس من خوشگله هر کاریهم کنه به چشم میآد؟
راست میگفت من کاری نکردهبودم تنها رژلبی و آرایش
مالیمی ضمیمه کردهبودم.
امیرحافظ کالفه دستش در موهایش چنگ شد.خواست
حرفی بزند که لبهایش را بهم فشرد و چیزی نگفت.

ولی امان از چشمانش!انگار داشت اصرار میکرد که پاک
کنم رنگ و لعاب صورتم را!
پوران خانم با گفتن اینکه "برم اسفند دود کنم"به
آشپزخانه رفت و حاج رضا هم از جایش برخاست و به
حیاط رفت.
انگار تمام دنیا دست به دست هم داده بودند تا ما باهم تنها
باشیم.
انگار او فرصت را غنیمت شمرد که با گام های مردانه و
بلندش نزدیکم شد.
سرم را باال آوردم و زیرچشمی نگاهش کردم.
], [3/23/2021 10:13 AM

#پارت سیصد ونود
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

هرم نفسهایش جانم را نوازش میکرد.سینهام ملتهب
شدهبود.از وجودش!از نزدیکی جسمهایمان!و عطر
بولگاریش!که جانم را گرفته بود.
او عطرش را عوض نمیکرد.چه شدهبود!خدا میدانست!
سرش را خم کرد و لبهایش را کنار گوشم گذاشت.آرام و
بَم گفت:
آرایشات زیاده برو کمترش کن؟!امیرحافظ؟!اسمش را محکم ادا کردم.کوتاه نیامد و با حفظ همان اخم
که چهره مردانهاش را بیشتر دوستداشتنی میکرد نجوا
کرد:
میدونی اونجا مرد های غریبه هم هستن!کاش قدرتشرو داشتم تمام نگاه های جهان رو از روت برمیداشتم.
لب گزیدم و گفتم:
امیرحافظ؟جانم!چطور میتونی اینهمه سوءاستفادهگر باشی؟لبخند که روی لبهایش نشسته بود نَمهن َمه محو شد و از
میان دندانهایش غرید:
-اسمش رو هر چی میذاری بذار؟فقط برو کمترش کن؟!

 َچشم.نمیدانم چرا زود تسلیم شدم و َچشم گفتم.انگار او هم
اینهمه مطیعبودن را قبول نداشت که ابروهایش باال
پریدند و در ادامه چشمک ریزی زد و گفت:
بی بال!قلبم پرتپش به سینهام کوبید.حتم داشتم صدای بلند تپش
هایم را میشنید و نفسی که در سینه حبس کردهبودم.
], [3/23/2021 10:13 AM

#پارت سیصد نود ویک
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
آرایش مالیمم را پاک کردم.نگاهی در آیینه دوباره به
خودم انداختم.با آرایش قشنگتر بودم ولی به چه قیمتی؟
مطیع بودن از صفات بارز عشق بود.

وقتی که پایین آمدم چشمان مهربان امیرحافظ چلچراغ
شد.گویا تمام مکنوئات قلبیاش برآورده شده بود اما
پوران خانم با اخم و تخم به پسرش نگریست و لب گزید.
میدانست پسرش چقدر غد و یکدنده است!اما هیچکس
نمیدانست در جهان عاشقی این غد بودنها عجیب
میچسبید.
حاج رضا با آستین های باال زده و بازوان خیس وارد شد.
لبخندی پدرانه به رویم زد و خطاب به امیرحافظ گفت:
در معذوریت گذاشتن زنت بزرگترین اشتباه دنیاست پسر؟امیرحافظ معترض گفت:
کمکم دارم حسودی میکنم!سارا عزیزتر از منه!پورانخانم لبخندی با تمام وجود به روی پسرش زد و
قربان صدقهاش رفت:
الهی قربونت برم.تو که عمر مادری؛گوش اگر عزیزهگوشوارهاشم عزیزه!سارام دخترمه فرقی ندارید!
], [3/23/2021 10:13 AM

#پارت سیصد نود ودو
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
در حالی که از تعریف پورانخانم به وجد آمدهبودم بدون
آنکه کسی بفهمد برای امیرحافظ زبانی در آوردم.نگاهش
که به من افتاد لب گزید و با چشم و حرکات سر اشاره
کرد"حیف...حیف که اینجاییم"
حاجرضا از پلهها باال رفت و رو به پوران خانم گفت:
خانم بیا این پیراهن آبی رو بهم بده؟پوران لبخندی مهربانی زد و همراه همسرش باال رفت.
دوباره تنها شدیم.لبخند بازیگوشی روی لبش نشست و به
سمتم آمد.
نزدیکم شد و در یک قدمی من ایستاد.جوری که صدای
نفسهایش را میشنیدم.
آرام سر بلند کردم و او نگاهش را در صورتم به رقص در
آورد.
تارمویی که روی پیشانیام رها شدهبود را کنار زد و نجوا
کرد:

اینجوری سادهتری!اون آرایش زیادی بود برای یهمهمونی که آدم نمیدونه کی هست کی نیست اونجا!
لب زیر دندان کشیدم و با ناز گفتم:
دیدی که همهی دستوراتت اطاعت شد؟شیطنت در چشمهایش نشست و برای دفاع از خود و
غیرت مردانهاش گفت:
یادم یه روز یه نفر بهم گفت وقتی یک زن عاشق مردبشه باید عاشق غیرتش هم بشه!
حرف های خودم را به خودم باز میگرداند.کمی نامرد
نبود!
], [3/23/2021 10:13 AM

#پارت سیصد نود وسه
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

خب گفته باشم ولی یادم نیست!لب پایینیاش را زیر دندان کشید و گفت:
به یادت بیارم چی؟!و نگاهش قفل لبهایم بود.
با پایین آمدن پوران خانم و حاج رضا سکوت
کردیم.فرصت مناسبی نبود که به یادم بیاورد.فاصله گرفت
و دستهایش را در جیب شلوارش فرو کرد و گفت:
منم برم حاضرم شم!۱۰دقیقه بعد وقتی بازگشت.تمام وجودم چشم شدهبود و
در پیاش بود.
اجازه آرایش به من نمیداد ولی خودش چنان خوشتیب و
خوشپوش شدهبود که دلم را دوباره برد.
چطور به خودش اجازه داده بود این همه خوشتیپ
باشد!مگر میخواست دل از قرار کدام بیقراری ببرد!
اخم نازکی بر چهرهام نشاندم.همسر و همراه این مرد فقط
من بودم.فقط من!
همگی عزم رفتن کردیم.با اتومبیل امیرحافظ رفتیم.حاج
رضا کنارش نشسته بود.

من و پوران خانم در صندلی عقب نشستیم.
آیینه جلو را رویم تنظیم کردهبود و از آیینه چشمانش
روی صورتم میرقصید.
پوران خانم زیرلب مشغول آرام ذکر گفتن با انگشتانش
شد.
من با چشمانم عشق را مهمان چشمانش که از آیینه روی
من میرقصید کردم.
پدرم تماس گرفت و خبر داد که آنها هم در راهاند.کمی
زودتر از ما به راه افتاده بودند و یقینا ً زودتر میرسیدند.
], [3/23/2021 10:13 AM

#پارت سیصد نود و چهار
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

وقتی به خانه دوست حاجرضا رفتیم دلیل تمام تشویش و
نگرانی های پورانخانم و پچپچ هایشان را فهمیدم.
دوست حاج رضا از خانواده مادری مهسا بود.آقا و خانم
مرشدی صاحب ویال بودند.مهسا دختر عموی امیرحافظ
هم آنجا بود.دختری زیبا و افسونگر!
با عشق در آغوش عمویش فرو رفت و بوسه باران
شد.این دختر همخون و هم ریشه حاجرضا بود.پورانخانم
هم با دستپاچگی و نگرانی در آغوشش کشید.گویا
میترسید ناراحت شوم از این دیدار!دیدار نابههنگام!
خانوادهی من هم بودند!خانواده دوست داشتنی و
جزءجدانشدنی وجودم!
مادرم و سنا هم با مهربانی نگاه و آغوششان پذیرایم
شدند.
نگاه عمیق و سنگین مهسا درست مثل تابوت برای
شانههایم سنگین بود.
با سردی با من دست داد و احوالپرسی سردی که تمام
وجودم را گرفت.
من به این دختر هیچ بدی نکرده بودم من عاشق بودم و
او هم عاشق!
و به راستی که عشق منبع تمام گناهان جهان بود.

مهسا وقتی امیرحافظ را دید برخالف رفتارش با من با
گرمی و شادی بیوصفی احوالپرسی کرد.
امیرحافظ هم انتظار نداشت او را ببیند که با دیدنش جا
خورد.نگاهش را به صورتم مهمان کرد و در چشمهایم
خیره شد.
من کالم چشمانش را دریافتم.عذر خواهی و تاسفی که
بیپایان بود.
چشمهایم را برهم فشردم به معنای اینکه "اشکالی
ندارد"اما دلم را چه میکردم!ولی او بیگناه ترین فرد دلم
بود!
], [3/23/2021 10:13 AM

#پارت سیصد نود و پنج
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

آن روز دلم من دیگر دل نبود.خانهی غم و درد بود.
پورانخانم فکر میکرد با نگفتن حضور مهسا لطف
بزرگی کردهاست ولی هیچکس نمیدانست من وقتی حضور
مهسا را دانستم چه رنجی کشیدم.
زیر سقف ماندن با کسی که عاشقانه شوهرت را دوست
داشت بزرگترین رنج دنیا بود.
مادرم و حتی سنا هم نگران حالم شدهبودند.گویا پدرم هم
راضی نبود از حضورشان!
ولی چه میکرد که پدر بود و احترام به حاجرضا و
بزرگتر در وجودش بود.
در جمع هم که نشستیم بازهم این دختر جای مرا کنار
امیرحافظ گرفت.دلم برای خودم سوخت.چه بیپروا شده
بودم که از این همه غم نمی ُمردم.
مادرم و سنا متوجه حال بدام شدند.بیچاره امیرحافظ چقدر
شرمنده شدهبود بعد از ناهار دستم را گرفت.دست های
مردانهاش قدرت از بین بردن تمام سردی ها را داشت.
مبل دونفرهای گوشهی سالن را که دیدی به سالن اصلی
نداشت را انتخاب کرد.
کنار یکدیگر نشستیم.
آرام و دلنشین صدایم زد:

سارا؟!قلبم تکان ریزی در قفسه سینهام خورد.انگار این مرد
هیچوقت از صدا زدنم سیراب نمیشد.
سرم را پایین انداختم و آرام جواب دادم:
بله؟چرا جانم نمیگی؟لب گزیدم؛صدایش دلخور و غمدار شدهبود.او هم از نگفتن
جانم کالمم رنجیدهبود.
], [3/23/2021 10:13 AM

#پارت سیصدنود وشش
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
زیاد حالم خوش نیست!نگران دستانم را گرفت و دستپاچه پرسید:

چرا؟به خاطر مهساست؟چه قدر سخت بود که باید آرامشام را حفظ میکردم و از
سر درونام کسی نمیفهمید.
ِ
نه!من کاری به اون ندارم!چنگی به موهایش زد و درمانده لب زد:
بهخدا نمیدونستم اونم هست!دستم را روی بازویش گذاشتم و آرام گفتم:
اشکالی نداره باالخره اون دختر عموته!لبخندی زد.لبخندی که پر بود از محبت!از مهربانی های
مردانه!
صدایش را آرام شنیدم:
تو چرا اینقدر مهربونی؟!من مهربان بودم!ابداً!او خودش مهربان ترین مرد جهان
بود.
مادر از آن طرف صدایم زد:
سارا جان یه لحظه میشه بیای مادر!ناچار از جایم بلند شدم و به او که نگران بود گفتم:
-تو فکرش نرو من ناراحت نیستم!

نفس راحتی از سینه بیرون داد و سرش را با ژست
قشنگی تکان داد.
مادرم داشت با پورانخانم صحبت میکرد!خالهی مهسا هم
آنجا بود و داشت به صحبت هایشان گوش میکرد اما
مهسا نبود.سنا هم با گوشیاش مشغول بود.
مادرم اشاره کرد بنشینم.لبخندی زدم و کنارش نشستم.
سرش را خم کرد و زمزمه کرد:
خوبی؟!سری تکان دادم و او آرام و پرمحبت گفت:
نگرانت شدم.حاال میتونی بری پیش شوهرت!تنهاشنذار!
], [3/23/2021 10:13 AM

#پارت سیصدنود و هفت
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

این جمله مادرم هشداری بود.از جایم پر استرس
برخاستم.
با قدم های آرام به سمت امیرحافظ قدم برداشتم.دیدم هر
انچه که نباید میدیدم!
مهسا همان جای قبلی من کنار امیرحافظ نشسته بود و
داشت با لوندی و ناز برایش صحبت می کرد!
حرف هایی که با ناز و عشوه میگفت!
وای امیرحافظ چقدر دلم برات تنگ شده بود؟!بیمعرفتنبودی که شدی!
ته صدایش در آخرین جمله دلخوری داشت!غم داشت!
انتظار دیدنت رو نداشتم فکر کردم پیش مادربزرگتزندگی میکنی؟
مهسا یک پای خود را روی دیگری انداخت که لباس
بلندش کنار رفت و پا های خوشتراش و سفیدش را به
معرض نمایش گذاشت.
لبخندی زد و با همان ناز صدایش گفت:
دلم خواست بیام پیش خاله!تنها بود نکنه از اومدنمناراحتی؟!

دل توی دلم نبود تا صدای امیرحافظ را در گوش نه بلکه
در قلبم ذخیره کنم.
صدایش خسته به گوشم رسید ولی ظاهرش کالفه بود.
نه!فقط تعجب کردم!امیرحافظ از جایش بلند شد.بارقهی امیدی ته دلم نشست.
مهسا به سرعت از جایش بلند شد و در مقابلش ایستاد و
صدایش زد!
با عشوهی زنانه!
امیرحافظ؟امیرحافظ نگاهش کرد!نگاهی که پر از دلسوزی بود!
چی مهسا؟!صدای مهسا رنگ بغض و غم گرفت:
با دلم راه بیا!دوستم داشته باش!], [3/23/2021 10:13 AM

#پارت سیصدنود وهشت

#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
این دختر حیا نداشت!این پیشنهاد زشتترین حرف
عاشقانه ممکن بود!برای مردی که همسر و هم بالین
داشت!
دلم شکست و بغض کردم!عید دیدنیام کوفتام شده بود.به
بدترین حال ممکن ضدحال خوردهبودم.
اشکهایم سد چشمانم را شکستند و روی گونههایم جاری
شدند.دستم را جلوی دهانم گذاشتم تا صدای هقهق هایم
به گوششان نرسد.
اما بخت هم با من یار نبود که هر دو برگشتند و مرا
دیدند.امیرحافظ زمزمهاش را شنیدم:
سارا؟چند قدم به جلو برداشت.مقابل من ایستاد.نگاهش را به
چشمان گریانم دوخت و گفت:
سارا توضیح میدم خواهش میکنم حرفهامو بشنو بعدقضاوت کن!
ولی مهسا پشیمان نبود.پوزخندی پر از درد زد و هیچ
نگفت.چشمانش گواه نفرتش از من بود.

این قسمت از سالن دیدی به قسمت های دیگر سالن
نداشت وگرنه محال بود نبیند و نشوند!
آرام و در حالی که صدایم گرفته و خشدار شدهبود گفتم:
همین حاال از اینجا میریم!دیگه نمیخوام یه لحظه هماینجا باشم!
نفس راحتی از سینه بیرون داد و دستهایش را به حالت
تسلیم باال برد و با آرامش گفت:
باشه عزیزم همین حاال میریم!فقط دیگه گریه نکن!دستمالی از جیب کتش در آورد و با دستهای خودش
اشکهایم را پاک کرد.مهسا در سکوت نظارهگر
بود!پردهی اشک در چشمانش دلم را لرزاند!خدا میدانست
اشتراک من و او فقط در عشق به امیرحافظ بود.
چشمان مهسا شبیه چشمان زنی بود که تمام داراییاش را
جلوی چشمانش از چنگش در آورده بودند و او ذرهذره
درد می کشید و جان میداد.
], [3/23/2021 10:13 AM

#پارت سیصدنود ونه
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
ولی افسوس که هیچکاری از دستش بر نمیآمد!از
چشمانش نفرت میبارید!بارش بیوفقهی نفرتی که
مسببش تنها من بودم.
بی توجه به حضور مهسا دستم را گرفت و از کنار مهسا
گذشتیم.
خانم مرشدی داشت بساط ناهار را میچید.پدرم و حاج
رضا هم داخل سالن حضور نداشتند و مادرم و سنا هم
داخل آشپزخانه بودند.چه خوب بود که مرا ندیدند!تنها
پورانخانم بود که داخل سالن نشسته بود.چشمان قرمز و
گریانم گواه درد های دلم بود.امیرحافظ رو به مادرش
گفت:
مادرجان من و سارا میریم!یه کاری برام پیش اومده!بهبقیه هم اطالع بدید!
پورانخانم متعجب از جایش برخاست و نگاه
موشکافانهای بینمان رد و بدل کرد و گفت:
حتما باید برید!ولی االن که دارن بساط ناهار رو فراهممیکنن!

لب گزیدم و امیرحافظ آرام گفت:
آره مادرجان؟!به بقیه هم اطالع بدید!ناهار نخوردید؟مادر وقت ناهاری کجا میرید؟یه چیزی سرراه میگیرم!فعال با اجازه!و اجازه مخالفت دیگری نداد و با خداحافظی از پورانخانم
همراهش از ویالی آقای مرشدی خارج شدیم.
], [3/23/2021 10:13 AM

#پارت چهارصد
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
پنج دقیقه بعد هر دو در اتومبیل نشسته بودیم و او در
سکوت رانندگی میکرد.سر ظهر بود وخیابان خلوت
بود.تک و توکی از اتومبیلها در خیابان به چشم میآمد.

دیگر گریه نمیکردم ولی هر دو همچنان سکوت
کردهبودیم.انگار که هیچکدام قصد نداشتیم سکوت اتاقک
اتومبیل را بر هم بزنیم.
خیابون های خلوت و مغازه های بسته را مینگریستم که
پرآرامش صدایم زد:
سارا؟زاویهای به سرم دادم و او را نگریستم.بدون هیچ حرف یا
جملهای از جانب من!
خوبی؟هنوز هم ناراحتی؟نفس عمیقی کشیدم و گرفته گفتم:
خوبم مشکلی نیست!برای پرسیدن دوباره دو دل بود ولی در نهایت گفت:
فکر کردم من رو مقصر میدونی ولی من روحمم خبرنداشت؟حاال واقعا خوبی؟خیالم راحت باشه!
در سوال پرسیدنش هم رگه هایی از نگرانی و ناراحتی
دیده میشد.
سری به نشانه تایید خوب بودن حالم تکان دادم و برای
عوض کردن حال و هوای گریان وجودم و غم و ناراحتی
این مرد گفتم:

مادرت حق داشت چه وقت بیرون رفتنه؟من گرسنهام توواقعا گرسنهات نیست؟
گرهی اخم و تخم حاصل از ناراحتیاش از هم باز شد و
صدای ریز خنده مردانهاش در اتاقک اتومبیل پیچید.
], [3/23/2021 10:13 AM

#پارت چهارصد ویک
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
قطرهی اشکی ناخوداگاه از چشمم چکید و گونهام را تر
کرد.نمیدانستم حاال این اشکهای مزاحم چه از جانم
میخواستند.وقتی دونفری در جایی بودیم که صدای تپش
هایمان تنها صدای بجز صدای خودمان بود.
فکر کرد هنوز هم ناراحتم که با لحن دلجویانه و آرامی
گفت:

سارا آروم باش!در ادامه با لحن خاصی گفت:
به نظرت کجا بریم ناهار بخوریم!دو تا انتخاب داری؟نگاهی به من کرد و لبخند گوشه لبی زد.
بریم ستوران لوکس و الکچری یا مغازه کوچولوموچولوها ساندویج کثیف بزنیم؟
در میان اشکهایم خندیدم.
انتخاب دوم ساندویج کثیف!نجوای مردانهاش دلم را زیر و رو کرد و قلبم سقوطی
شیرین را تجربه کرد:
دل تو مهمه!فقط دلت!لب گزیدم.چقدر همه چیز میتوانست سریع تغیر پیدا کند
در لحظه!
ساعتی پیش در گریه غوطهور بودم و غم تمام قلبم را
پوشاندهبود و حاال تماما ً شادی بود که در دلم مشعل
روشن کردهبود.
آن روز ناهار امیرحافظ به قولش عمل کرد و مرا به
گفتهی خودش مهمان ساندویج کثیف کرد.

ساندویجی که برایم خوشمزه و لذید بود!شاید به این خاطر
که در کنار او بودم!در سایه حضورش!در جایی که
موسیقی خوش صدای قلبش را میشنیدم.
], [3/23/2021 10:13 AM

#پارت چهارصدودو
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
خوردن ساندویج کثیف هم با هم عالمی داشت!انگار که
خوشمزه ترین غذای جهان را خوردهباشم.لبخند روی لبم
نشسته بود.انگار که بارانی آمده بود و غم هایم را شسته
بود!درست حالم مانند زمینی بود که بعد از چندین سال
بدون بارندگی بود و حال رحمت الهی شامل حالش شدهبود
و جان گرفته بود.
بیشتر من صحبت میکردم و او شنونده بود.باورم نمی شد
این قدر صحبت کرده باشم.از هر دری صحبت

میکردم.لبخند مردانه روی لبش حاکی از رضایت دلش
داشت.
من تقریبا ساندویج را تا انتها خوردهبودم و او هنوز
داشت تماشایم میکرد!
ساندویجاش مانده بود!خدای من او بیشتر مرا تماشا کرده
بود و شنونده حرف های من بود وگرنه ساندویجاش را
تمام میکرد.
آرام صدایش زدم:
امیرحافظ؟همانطور که خیره به نگاهم بود؛دلنشین و زیبا گفت:
جان؟!چرا ساندویجات رو نخوردی؟سرش را خم کرد و پوف کالفهای کشید.
داشتم حرف هات رو گوش می کردم!دیگه نمیخورم.ساندویج را روی سینی مخصوصاش رها کرد!
], [3/23/2021 10:13 AM

#پارت چهارصدوسه
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
صدای خسدارش را آرام شنیدم.
شاید هیچوقت فرصت تماشات رو اینجوری نداشتهباشم!
استرس همچون موریانه روی روحم خیمه زد.نفسم تنگ
شد؛انگار کسی دست روی گلویم گذاشته بود و راه های
نفسم را بریدهبود.
به سختی نالیدم:
این حرفها یعنی چی؟صدایش رنگ حزن و اندوه داشت:
هیچی!ولش کن!این مرد وقتی حرف نمیزند.اصرار فایدهای نداشت؛به
زور هم نمیتوانستی از دهانش کلمهای بیرون بکشی.
صدایش زدم؛تمام تار های صوتیام محتاج صدا کردنش
بود!

امیرحافظ؟!تنهاش را به صندلی تکیهداد و نگاهش به در ورودی
افتاد.حواسم پرت شد و رد نگاهش را دنبال کردم.زن
ومردی با دخترکوچولویشان وارد ساندویجی شدند.لبخندی
محوی روی لبش نشست.لبخندی خیلی محو که چهرهاش
را دلنشینتر کردهبود.
], [3/23/2021 10:13 AM

#پارت چهارصدوچهار
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
دوباره مرا نگریست.طوری که میخواست من هم نظارهگر
باشم.فرزندی دختر ناز میریخت برای پدر و مادرش و
دلبری میکرد!معلوم بود زن و مردی عاشق بودند چرا که
دستهایشان قفل یکدیگر بود و عاشقانه به
دخترکوچولویشان دیدنی و چشم بد به دور میخواست.

خدای من!داشتن فرزند چه بالی شیرینی که سر زن
وشوهر نمیآورد!
سرم را برگردانم.نگاهم به تاریکی چشمانش افتاد و که با
دقت و پرنفوذ نگاهم میکرد و آن لبخند محو گوشهلبش
هنوز هم پابرجا بود.حالت نگاهش جوری بود که شرم را
مهمان صورتم کرد.لب گزیدم و چشمانم را به نگاهش
سنجاق کردم!
آیا او هم به همینچیزی که در خاطرم بود
میاندیشید!داشتن فرزند و ثمرهای از عشق!
صدای خنده با لذت دختربچه باز هم در گوشم پیچید و
نگاهم به آن سمت کشیده شد.با آن دلبری های کودکانه
گفت:
بابایی خیی بزگه!منظورش به ساندویجی بود که پدرش به دستش داده
بود.خندهام گرفت چه دلبری داشت با کودکانههایش
میکرد!
طنین صدای امیرحافظ در گوشم نشست"من دختر دوست
دارم سارا"دختری از وجود و عشق تو!
], [3/31/2021 8:39 PM

#پارت چهارصد و پنج
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
در اتومبیل نشستیم.باورم نمیشد بعد از آنهمه گریه حال
آرام گرفتهبودم!آرامشی از جنس خوشبختی!
نگاهم کرد و مهربان گفت:
حاال کجا بریم؟!سرم را نزدیکش کردم و بوسهی روی گونهاش
کاشتم!روی تهریش مردانهاش!
دستش را روی گونهاش گذاشت و متعجب مرا نگریست.
نگاه مشتاقم را به چشمانش سنجاق کردم.
دستش را به طرفم دراز کرد.نگاهم دستش را دنبال کرد
که تار مویم را داخل شال فرستاد.زمزمهاش ویران کننده
بود:
این یعنی آشتی؟!لبخندی کنج لبم نشست.طنازانه گفتم:

این یعنی تشکر یک زن از شوهرش!روح در کالبد صورتش دمید وقتی که از ته دل
خندید.تنهاش را به صندلی تکیه داد و روی فرمان ضرب
گرفت.
صدایش زیباترین نوای جهان برای گوشهایم بود:
میدونی این شوهر عاشق زنشه!صدایش را لوطیمنشانه کرد و گفت:
تا عمر داره غالمی عیالش رو میکنه!از ته دل خندیدم.تقلید صدایش جذابترش کردهبود.جوری
که دلم غنج رفت برای شوخی و شیطنتهایش!
با دیدن خندههایم زیر خنده زد.دستی به تهریشاش کشید
و با حفظ همان خندهی مردانه بر لب گفت:
جان من ضایع نبود!چشمانم گشاد شد و زمزمه کردم:
نه دیوونه عالی بود!میشه خواهش کنم دوباره تکرارشکنی؟!
خنده را پشت لبش پنهان کرد و دوباره لوطیمنشانه گفت:
عیال میدونی دلداده شماییم!دونفری زدیم زیر خنده.

تمام شاپرک های خوشبختی روی شانهام نشستند.صدای
خندههایمان سکوت اتومبیل را شکست.به راستی که
خندهیار بزرگترین معجزهی الهی بود و موهبتی از جانب
پروردگار!
], [3/31/2021 8:39 PM

#پارت چهارصد وشش
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
جشن نامزدی مارال و سهراب بود.چه قدر مارال خوندل
خوردهبود از دست عمهاش و در آخر هم براساس
دلدادگیش و مهربانی سهراب جواب مثبت دادهبود.به
پسرعمهای که مرد بود و پناه بود برای مارال!
چه قدر برای مارال خوشحال بودم.از تمام وجودم؛از ته
قلبم شاد بودم.

جشن نامزدی در خانه مارال برگذار میشد.مهمانی مختلط
بود ولی خانمها در یکطرف سالن و آقایان در قسمت
دیگری از سالن! امیرحافظ اخمهایش را در هم
کشیدهبود.صدایش زدم:
امیرحافظ؟هیچ نگفت و فقط اخمهایش بود که خودنمایی میکرد.
دستم رو روی بازویش گذاشتم و آرام گفتم:
ناراحتی اومدیم این جشن نامزدی اگه بخوای...کالمم را قطع کرد و با خشمی نهفته گفت:
من از مهمونی مختلط بدم میاد!سارا از اینکه نگاهیروی زنم باشه خوشم نمیآمد.
به زمان احتیاج داشتم تا شیرینی جملهاش را در ذهنم
حالجی کنم.این مرد چه قدر روی زنش؛همسرش مالکیت
داشت و من جان میدادم برای غیرتش!
به گفتهی موالیم علی غیرت مرد دارییاش بود و این
دارایی چه قدر ارزشمند برایم بود.تعصبات شیرین و در
این حال خاص برای دلم!
لبخندی از ته قلبم زدم و آرامش کردم.با ناز و دلبری های
زنانه!

دیگر خبری از خشم و اخم هایش نبود.دلش سبک شدهبود
و من آرامش کردهبودم.
], [3/31/2021 8:39 PM
#پارت چهارصدوهفت
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
امیرحافظ حق داشت.سنگینی نگاه های زیادی را حس
میکردم.و چقدر برایم این نگاهها غیر قابل هضم بود.من
زنی شوهر دارم شاید بعضیها فکر میکردن ازدواج
نکردم.چرا که من موهایم را رنگ نکردهبودم و تمام
چهرهام دخترانه و ساده بود و تنها مارال و خانوادهاش
میدانستند .تنها نشانهی تعهدم همان حلقهی ازدواجم بود.
مراسم بزن بکوب رقص خیلی شلوغ بود و تا پاسی از
شب این مراسم بود.
قرار بود من و امیرحافظ با مارال و سهراب در شب به
مناسبت جشن نامزدیشون شبگردی کنیم.بعد از تمام شدن

جشن نامزدی با اجازه از بزرگترها خصوصا پدر و
مادرهایشان سوار اتومبیل شدیم و خیابان گردیمان را
شروع کردیم.
مارال و سهراب هر دو هیجانزده بودند.تازه نامزد
شدهبودند.سهراب مرد آرام و بیصدایی بود ولی شادی از
تمام وجودش میبارید.
سهراب و امیرحافظ جلو نشسته بودند و سهراب آنقدر
هیجان داشت که خودش هم رانندگی میکرد.صدای بلند
موسیق اتومبیل با سرعت تند سهراب پاردوکس قشنگی
داشت.شک نداشتم امیرحافظ بدجور معترض میشد.
چرا که صدای اعتراضش بلند شد:
مرد حسابی ترو خدا آرومتر االن یه نفر رو به کشتنمیدی؟!
سهراب بلند خندید و گفت:
تروخدا میترسی یه نفر رو بکشم!یا جریمه شی!], [3/31/2021 8:39 PM

#پارت چهارصدهشت
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
هرهر آقای بامزه!امیرحافظ در حال انفجار بود و من نمیتوانستم خندهام را
جمع کنم.مارال هم نظارهگر بود و خندهریزی روی
لبهایش خانه کردهبود.
سهراب مشتی به فرمان کوبید:
به جون حافظ راست میگم!ترسیدی رنگ به روتنمونده!
امیرحافظ پوزخندی زد و گفت:
بهتره حواست به روبهرو باشه تا تصادف نکردیم!سهراب تای ابرویش را باال برد و گفت:
نه بابا نترس!هنوز آرزو زیاد داری به کشتنت نمیدم!و بعد همزمان صدای ضبط اتومبیل را باال برد.
امیرحافظ آیینه اتومبیل را به سمت من منحرف کرد.چه
زود دلتنگ شدهبودیم.چشمک ریزی زد دلم بیشتر تپیدن
گرفت.مارال سقلمهای به پهلویم زد.امیرحافظ سرش را

پایین انداخت و اتصال نگاههایمان قطع شد.با اخم رو به
مارال گفتم:
چته؟چرا اینجوری میکنی؟!نیشاش را شل کرد:
خدایی من و سهراب نامزدیم یا شما دوتا؟!گوشهی لبم را جویدم:
چه فرقی داره خب!ما زنوشوهریم!امیرحافظ که حرفهای ما را شنیدهبود بدون اینکه برگردد
میانجیگری کرد و گفت:
حرف سارا کامال درسته!اگه بگه روزه یعنی روزه اگهبگه شبه یعنی شبه!
مارال پرحرص گفت:
خدا بده شانس!کاش ما هم یکی رو داشتیم اینجوریپشتمون بود.
طعنه و کنایهاش به سهراب بود.به در گفت تا دیوار
بشنود.
سهراب به سمتمان چرخید و پرمهر رو به مارال گفت:
-خانم عزیزدلم جانم!

مارال گونههایش رنگ گرفت و خجل لب گزید.تمام کلمات
محبتآمیز سهراب داشت دلش را آب میکرد!یخ دلش
داشت آب میشد.
], [3/31/2021 8:39 PM
#پارت چهارصد ونه
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
همینکه مارال خواست لب به سخن باز کند ناگهان تلفن
همراه سهراب زنگ خورد.سهراب صدای ضبط را پایین
آورد و آرام گفت:
بچهها مامانمه!لطفا سکوت کنید تا جواب بدم.مارال پوزخند تلخی زد و گفت:
میخواد گند بزنه به دلخوشیمون!سهراب چشمغرهای رفت و پر اخم او را نگریست.دستم
مارال را فشردم.یخ بود.آرام گفتم:
-استرس گرفتی!آروم باش!

لبخند پراضطرابی زد و آهسته گفت:
میخواد شبمون رو خراب کنه!تو این زنو نمیشناسی!آرام نمیگرفت.حق داشت این زن از تنش میان عروس و
پسرش لذت میبرد و مارال گفتهبود چندینبار مانع
خواستگاری شده بود و این بار سماجت سهراب بود که
کار دستش دادهبود.
امیرحافظ هم در سکوت گوش میکرد.این مسائل خانوادگی
کی دست از سر جوانان برمیداشت.کی یاد میگرفتیم که
به پسران و دخترانمان از عشق و زیبایی هایش بگویم.از
احترام متقابل!
سهراب زیر سنگینی نگاه مارال تماس را وصل کرد.چند
دقیقه با مادرش صحبت کرد و بعد تماس را خاتمه داد.
مارال با خباثت گفت:
خیالش راحت شد؟لو لو نمیخورتت؟!سهراب نگاه تند و تیزی به او انداخت و پرخشم گفت:
بسه مارال!دلخوری تو آخرین چیزی میخوام داشتهباشم!
مارال بغض کرد و جیغ کشید:
میخواد مغزت رو شستوشو بده!میخواد تو رو از منبگیره میدونم!

سهراب پر از اخم نگاهش کرد و هیچ نگفت.مارال
همچون ابر بهار گریه میکرد و اشکهایش خیال خشک
شدن نداشت.
ناراحت در گوش مارال گفتم:
بسه مارال!خودتو کشتی؛همه چی درست میشه!], [3/31/2021 8:39 PM
#پارت چهارصد وده
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
گریان گفت:
کاش بمیرم راحت شم!نه اینکه اون زن...سهراب میان کالمش پرید و پرخاشکنان گفت:
بسه دیگه!اون مادرمه مارال!اینو بفهم!مارال پرافسوس سری تکان داد و بیچارهوار گفت:
-منم مشکلم اینه که اون مادرته!کاش مادرت نبود!کاش!

لحن صدایش پر از غم و ناراحتی بود.انگار داشتن دلش
را با غم شستوشو میدادند.کاش خانواده ها همدرد
فرزندانشان میشدند نه درد را به فرزندانشان اضافه
میکردند و رنج این رفتار چه ناجوانمردانه ضربه میزد.
سهراب با عصبانیت گفت:
بس کن دیگه مارال!بابا مادرمه یک عمر تر و خشکمکرده.بزرگم کرده؛بهش حق بده!
صدای پر از خشم و کالم جدی و نهچندان دلنشین سهراب
دل مارال را بیشتر خون میکرد.این رفتار در شب نامزدی
از طرف سهراب برای مارال سنگین و تلخ بود که شدت
گریههایش بیشتر شد.
سهراب خواست دوباره حرفی بزند.
که امیرحافظ تشر زد:
بسه دیگه نمیبینی حالش رو؟], [3/31/2021 8:39 PM
#پارت چهارصد ویازده
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

سهراب پوزخند عصبی و صداداری زد و آز آینه جلو
نگاهی دلسوزانه به مارال انداخت.چه قدر سهراب ناراحت
بود.مارال هم آرام میگریست .سکوت تلخی در اتومبیل
حکمفرما بود.
هیچکس سخن نمیگفت تنها صدای آرام گریه مارال
سمفونی سکوت را میشکست.
باالخره خیابان گردی تمام شد و سهراب و مارال را
رساندیم.طفلک مارال!چه رنجی میکشید!
شب نامزدیش به بدترین شبش تبدیل شدهبود.
آن شب بعد از شبگردیمان آنقدر خسته بودیم که شب
هنگام زودتر از آنچه فکرش رو بکنیم به خوابی عمیق
فرو رفتیم.
چشمهایم را که باز کردم نور آفتاب از پرده حریر گوشهی
اتاق گذر کردهبود و روی تنم نشستهبود و نوید رسیدن
صبح را میداد.
کنارم خالی بود و امیرحافظ نبود و نامرتب مالفه روی
تخت مچاله شدهبود.صدای شرشر دوش آب حمام
میآمد.دلم میخواست بخوابم ولی االن وقت خواب
نبود.باید صبحانهاش را آمادهمیکردم.

], [3/31/2021 8:39 PM
#پارت چهارصد دوازده
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
از جایم برخاستم و وارد آشپزخانه شدم و با سلیقه تمام
صبحانه را محیا کردم.چهقدر لذتبخش بود!خانم خانهبودن
عجیب دلچسب بود اگر مردی که دوستش داشتی همسرت
بود.من باید سپاسگذار میبودم خیلی از زنها این خانم
خانهبودن را با عشقشان تجربه نمیکردند.و این چهقدر
دردناک بود.
دیگر صدایی شرشر دوش آب حمام نیامد.خوشی زیر
پوستم دوید و دستی به گونهام کشیدم.نگاهی به میز
صبحانه انداختم؛همه چیز تکمیل بود.
در قاب در ایستادم.نگاهم را با شعف به او دوختم.در
مقابل آیینه ایستاده بود و دکمهی سر آستینش را درست
میکرد.بوی عطرش تمام فضای اتاق را در برگرفتهبود.

سنگینی نگاهم را حس کرد که نگاهم کرد و چشمکی زد و
گفت:
سحرخیر شدی؟لبخندی به رویش زدم و گفتم:
شوهرداری سحرخیزی میاره!چند لحظه نگاهم کرد و چشمانش روی صورت به رقص
در آمد.لبخند گوشهی لبی زد و گفت:
آفرین،داری راه و رسم شوهرداری رو یاد میگیری!سری کج کردم و با ناز گفتم:
بلد نبودم مگه!پنجهای به موهایش کشید و با همان صدای بم و
مردانهاش پچپچ کرد:
منکه عاشق شوهرداریتم!], [3/31/2021 8:39 PM
#پارت چهارصد وسیزده
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

کرور کرور خجالت در جانم نشست.چشمانم روی او
بیپروا رقصید و با ذوق گفتم:
میز صبحانه رو چیدم؛حتما بخور!مبادا امیرحافظبیصبحانه بری؛دیگه من میدونم و تو!
خندیدو گفت:
چشم.و دستش را روی چشمهایش گذاشت ک گفت:
به روی جفت چشمام.لبم را از خجالت گاز گرفتم و از گوشهی چشم نگاهش
کردم.
پرشیطنت گفت:
اگر همینجوری نگام کنی نمیرم!میمونم ور دل خودت!شرم در رگ و پیام نشست و لب گزیدم.
کیو میترسونی امیرحافظ؟!خندید و من در دل قربان صدقهاش رفتم.
پیشانیم را بوسید و دست دور کمرم انداخت و به
آشپزخانه رفتیم.همانطور که گفتم صبحانه را با هم
خوردیم.در البه الی صبحانهخوردنهایمان بازیگوشی
میکرد.چشمانش؛دستهایش! و از همه مهمتر لبهایش!

شورش را درآوردهبود و من چه قدر از ته دلم شاد بودم
از اینکه تا این حد شطینت داشت و مرا دوست داشت.
بوسهی نرم روی لبم نشاند و من حرصی نگاهش کردم.از
ته دل خندید و دستهایش را به نشانه تسلیم باالبرد و
گفت:
به خدا آخریشه!دیگه رفتم!خداحافظی کرد و رفت.هر دو دل نمیکندیم؛سیر نمیشدیم
از این همه عشق!
], [3/31/2021 8:39 PM
#پارت چهارصد چهارده
#فصل وصال
#آزاده میرزایی
خوشبخت بودیم.درست عین سادگی و زیبایی یک خانه
کاهگلی!درست مثل اولین روز بهار!درست مثل خوردن
لبو در زمستان با لپ های گلی!

ما انسانها چرا قدر لحظات خوشبختی را نمیدانیم.مگر
خوشبختی همان عطر حضور و لبخند عزیزانت نبود.پس
چرا ما خوشبختی را واژهای دیگر میپنداشتیم.
من خوشبخت بودم!غافل از گرد بدبختی که ناجوانمردانه
قرار بود زندگیم را دست خوش بیچارگی کند.
پنجشنبهها خونهام پاتوق دردودل های دخترانه بود.مارال
مستانه و سنا و گاهی اوقات سمیرا هم جزء دوستان و
اکیپ دورهمیمان میشدند.
مستانه دختری با خوشبختی تازه متولد شده!سنایی که
تازه به زندگی بازگشته بود.عشق برخالف تمام زخم هایی
که برایش داشت عاقلتر و خانومترش هم کردهبود و
سمیرا که تازه جزء دوستان صمیمیمان شدهبود،رابطهی
عاشقانهاش با سینا دنیایش را کنفیکون کردهبود که هیچ
کینهای نسبت به مستانه نداشت.دنیا بدون نفرت و کینه
چقدر زیبا بود!
آخر هفتهها فقط روز ما پنجنفر بود.فقط میخندیدم و مثل
تمام گذشتهها دردو دل های دخترانهمان پابرجا بود.
یکروز از فرط سروصدا وقتی که خانه را روی سرمان
گذاشته بودیم امیرحافظ با قیافهی حرصی از اتاق بیرون
آمد.بیچاره به موقع نخوابیدهبود.چشمانش خستهاش را
مالید و به مارال توپید:

یه ذره آرومتر!به خدا آدم بچهام داشته باشه اینجوریانگانگ نمیزنه!
دخترا زیر خنده زدند و مارال از شرم تا بناگوش سرخ شد
و من لب گزیدم و ریز خندیدم.
مارال آهسته زیرلب گفت:
کوفت.امیرحافظ کالفه به موهایش دست کشید و دوباره با قدم
های شمرده به اتاقش رفت.با رفتنش همگی حتی مارال
هم زیرخنده زد.
پنجشنبهها همیشه فضایخانه پر بود از خندیدن دخترها!
], [3/31/2021 8:39 PM
#پارت چهارصد پانزده
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
جمعه که شد تمام طول روز را امیرحافظ خونه بود .زمانی
که حضور داشت شور و نشاط عجیبی به فضای خانه

دادهبود.آنروز تا شب فیلم دیدیم و شطرنج بازی کردیم
.موقع شطرنج به من باخت.من برنده تصنعی شدم اما خدا
میدانست برنده اصلی او بود.
کلی خاطره تعریف کردیم و خندیدیم.
موقع شام مثل تمام مردان ایرانی پیشبند به کمر بست و
شروع به آشپزی کرد.تمام وسایل و مخلفات پیتزا را روی
اپن چید و اجازه نداد دست به سیاه و سفید بزنم.تمام
کارهای تهیه پیتزا رو خودش انجام داد.خالصه که خوش
گذشت.با او همه چیز رنگ و بویی دیگر داشت.انگار خدا
او برای عزیزدل من بودن خلق کردهبود.
پیتزا که آمادهشد؛چنان خوشمزه درست کردهبود که قاچ
آماده شده را با ولع به دهان بردم.اشتهایم چندبرابر
شدهبود به قاچ آخر پیتزا هم رحم نکردم.دستپختش معرکه
بود.لبخندی از ته دل زدم و گفتم:
عالیه!چه کردی؟لبخندی زد و گفت:
شوهرت یه کدبانوی تمام عیاره!خندهی گوشهی لبی کردم و او با دست به ظرفهای کثیف
اشاره کرد و گفت:
-ظرفهام خودم میشورم!

], [3/31/2021 8:39 PM
#پارت چهارصدشانزده
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
تک ابرویی باال انداختم و او لبخندی زد و گفت:
نگران نباش از تو هم تمیزتر میشورم!تمام ظرفهای کثیف را داخل سینک گذاشت و دستکش ها
را به دست کرد و خواستم نذارم بشوید که اجازه نداد و
خودش شروع به شستن ظروف کرد.نگاهش کردم جوری
که خندهاش گرفت:
عزیزدلم ظرفشستن من اینقدر برات عجیبه!عجیب نبود بیشتر لذت تماشایش را به جانم
مینشاند.تماشایی که در آینده حسرتی میشد به جانم !
بعد از تمام شدن ظرف بدون اینکه پیشبند را باز کند و
دستکشهایش را در بیاورد ناغافل از پشت تنم در آغوشم
کشید.
-وای!امیرحافظ چی کار میکنی!

هرم نفسهایش نوازش میکرد و صدایش زیباترین
موسیقی دنیایم بود وقتی که زیرگوشم شیطنت
میکرد.دستکش های کفیاش را به صورتم مالید و من با
حرص جیغ کشیدم.
خندید و من در دل هزاربار فدای خندههایش شدم .با او
حتی کثیف شدن هم لذت و شور داشت!
باید میدیدم ظرفها را برای اولینبار چطور شسته است؟
به سمت ظرفشویی رفتم.بشقاب و تمام ظروفی که شسته
بود را چک کردم.
برخالف تصورم تمیز شسته بود؛ظروف از تمیزی برق
میزد.جوری که شک میکردی این تمیز بودن ظروف کار
یک مرد است.
نمیدانم کسی در دنیا هم بود به اندازه او خوب
باشد.بهترین همسر در دنیا!
], [3/31/2021 8:39 PM
#پارت چهارصدهفده
#بغض های خفته

#آزاده میرزایی
سالگرد ازدواجمان بود.سالگرد نطفه بستن عشقمان!
به مناسبت سالگرد ازدواجمان جشن خودمونی ترتیب
دادهبودیم.کیک پخته بودم و تمام خانه را تمیز کردهبودم.
همهی اعضای خانواده در این جشن حضور داشتند.
همه چیز در خانه مهیا بود.
امیرحافظ کنار پدرم و حاجرضا نشسته بود و داشت به
صحبتهایشان گوش میکرد.مادرم راست میگفت مردها
هیچوقت از صحبتهای سیاسی خسته نمیشوند.
منم مشغول مهمانداری و آماده کردن کردن میوهها و
شیرینی بودم.سنا مشغول چیدن ظروف در ظرفشویی بود
و مادرم با پورانخانم مشغول صحبت های زنانه بود.با
عشق به امیرحافظ نگاه کردم و زیرلب الحول وال قوته اال
بال خواندم.
مادرم میگفت وقتی احساس کردی بینهایت خوشبختی
این آیه را زیرلب هجی کن تا کسی حوالی خوشبختیت
پرسه نزند.از همان زمانها بود که واجب بود خواندن
آیهی خوشبختی!
جشن یکیشدنمان با وجود فضای گرم و پرمحبت خانه
قشنگتر شدهبود.

زمان بریدن کیک و دست و هورا کشیدن اهالی خانواده
زیبایش دوچندان شدهبود.
کیک یکیشدنمان که شمع عدد یک روی آن نشان از
اولین سالگرد ازدواج من و او بود.از پیوند دلهایمان!
], [3/31/2021 8:39 PM
#پارت چهارصد هجده
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
سنا برای گرفتن عکس با گوشی مقابل ما روی میل
نزدیک عسلی ایستاد.کیک بزرگی در مقابلم قرار
داشت.عکس های دسته جمعی گرفته شد!وقتی کنار
خانواده و در آغوششان ایستادیم و قرار بود دونفرهی هم
از ما عکس گرفته شود.
هیجان خونم باال رفته بود و قلبم در گلویم میتپید.
دستش دور کمرم حلقه شد و من در گرمی و حصار
آغوشش فرو رفتم.
سنا چشمکی زد و پرشیطنت گفت:

این دیگه کیک تولد نیست!دوتاتون میتونید آرزو کنید!چشمهایم را بستم و بیاختیار آرزو کردم.آزویی که با او
باشم تا ابد!همسرش؛همبالینش!سالمتیش و خوشبختیمان
پابرجا باشد انگار دلم گواهی بد میداد.حس دلشورهای که
بعدها دانستم بیدلیل نیست.چشمهایم را باز کردم حاال
آرزو کردهبودم.
سنا اشاره کرد شمع را فوت کنم.
موهایم را از صورتم کنار زدم و پشت گوش
راندم؛امیرحافظ مچ دستم را فشرد و ریز در گوشم پچ زد:
چی آرزو کردی!نجوا کردم:
بگم دیگه آرزو نیست!بذار ته دلم بمونه!نفس عمیقی کشید و خشدار آرام گفت:
بگو که منو آرزو کردی!با حرکتی آرامی چرخیدم و در چشمهایش چشم
دوختم.مردمکهای سیاهش روی صورتم میرقصید.من
در دل گفتم"آری امیرحافظ من تو از حاال تا ابد آرزو کردم
خدا به من ببخشدت"
سنا همان لحظه عکس گرفت.به گفته خودش آنقدر غرق
بودیم که عکس عاشقانهای در آمدهبود.

], [3/31/2021 8:39 PM
#پارت چهارصدونوزده
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
شمعها را با هم فوت کردیم.جر زنی کرد؛قرار بود من
فاتح شمع آرزوهایم باشم اما او رحم نکرد و همپای من
سهیم بود.
تا زمانی که کیک را برش بزنیم عکسهای دونفری و
دسته جمعی انداختیم تا برای همیشه به یادگار گذاشته
شود.تا همیشه!
من و سنا برشهای کیک را در بشقاب چیدم و سنا
مشغول تقسیم بین مهمانها شد.امیر در گوشهترین مبل
سالن نشسته بود.تنهای تنها بود!
برش کیک ویژه از آنقسمتهایی که دوست داشت.قسمت
خامهایش را در بشقاب چیدم و به سمتش رفتم.

نگاهم کرد و نگاهش روی تمام من به رقص درآمد.خجل
به سمتش قدم برداشتم و نزدیکش شد.لبخند کمرنگی روی
لبش نشست و اشاره کرد مقابلش بنشینم.بشقاب را به
سمتش گرفتم و گفتم:
بفرمایید!بشقاب را از دستم گرفت و روی میزعسلی گذاشت و آرام
گفت:
امشب خیلی خستهشدی!ممنون برای همه زحماتت!لب گزیدم و گفتم:
امشب برای من جزء بهترین شبهام بود!شبی که تا بهامشب هیچوقت قدرش رو ندونستم!
], [3/31/2021 8:39 PM

#پارت سیصدپنجاهویک
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

بوس نرم و آرامی روی لبش نشاندم و عاشقانه گفتم:
دوستت دارم!تاییدی شد برای کسب اجازهاش!برای اذن برای چشمان
خمار و مستش!برای چشمان پراز نیاز و حس خواستن
مردانهاش!
دستش روی دکمه های پیراهنش رفت و آرام شروع به
باز کردن کرد!و قلبم همزمان کوبش شیرینی را تجربه
کرد!و تمام تنم گرمای بیحدوحصری از شرم فرا
گرفت!میدانستم شرم و گلگونی صورت و چهره در
رابطهی زناشویی بیمعناست و شاید به مذاق هرمردی
خوش نیاید اما امیرحافظ که هرمردی نبود!خودش بارها
گفته بود من هنوز هم برایش مثل همیشه بکر و مثل
نوبرانه بهاری هستم.
یادم به حرف دکتر تقوی افتاد" در رابطهی زناشویی حیا
و شرم معنایی نداره!زن و مرد عالوه بر روح
جسمهاشون هم باید شریک شوند!شریک عشق
بازی!شریک عاشقانهها!بوسیدن همدیگه!
اما چه میکردم که این خجالت جزء جدانشدنی وجودم بود
وهنوز هم عاشقانه از رابطه زناشویی و همبسترشدن با

او هم شرم میکردم و شادی از تمام وجودم باریدن
میگرفت.
تمام وجودم در سقوطی شیرینی غوطهور بود.
صدای کوبش های قلب او هم انچنان بلند بود که تمام اتاق
پیچیدهبود.حرف دکتر تقوی بار دیگر در گوشم پیچید"
پیشقدم شدن در رابطهی زناشویی و عاشقانه از طرف
زن جزء بیحیایی نیست!گاهی ما زن هم برای رابطهی
عاشقانه و همآغوشی همسرانمان باید پیش قدم بشیم.
دستم را به سمت دکمه مانتویم برد و دانه باز کردم و
مانتو را ازتنم بیرون کشیدم.روسری را از سرم بیرون
کشیدم و خرمن موهایم روی کمرم پریشان شد.موهای
یکدست مشکی و بلندم که همیشه عاشقشان بود!همیشه
شانهاش می زد برایم!موهایم را میبافت!یه بار گفته
بود"جانش به جان موهایم بسته است"من به پهنای
صورت خندیده بودم
], [3/31/2021 8:39 PM
#پارت چهارصد بیست
#بغض های خفته

#آزاده میرزایی
عمیق و پرنفوذ نگاهم کرد و گفت:
اما من قدر تمام شب و روزهای کنار تو رو همیشهدونستم!
کمی در تن صدایش دلخوری موج میزد.کمی غمگین
گفته بود!هر شب و هر روز قدر مرا دانسته!
لبخندی روی لبم جان گرفت.اما هر چه بود؛گذشته گذشته
بود و حاال من و او مال هم بودیم.
حضور این مرد در زندگیم مثل همان عطر نوبرانه بهاری
بود.همانقدر لذت بخش و شیرین!
با چنگال کیک را ریز قاچ کرد و همان قاچ را به سمت
دهانم گرفت و گفت:
نخوری از گلوم پایین نمیره!لبخندی به رویش پاشیدم و مطیعانه سری تکان دادم.تا
آخر با همان چنگال مشترک باهم کیک را را خوردیم.خدا
میدانست بزرگترین معجون جهان عشق است!عشق،این
کلمه سهحرفی!
مهمانی تا ساعت ۱۲شب طول کشید.آخر شب بود که
مهمانان عزم رفتن کردند.

حال میفهمیدم داشتن خانواده بزرگترین موهبت الهی
بود؛انگار وجودشان تماما ً لطف و خوشبختی بود.
امیرحافظ برای بدرقه مهمانان رفت که بعدا ً فهمیدم هدف
قشنگی داشت.مشغول جمع کردن بشقابها و ریختپاش
ها شدم که وارد خانه شد.
], [3/31/2021 8:39 PM
#پارت چهارصد بیست ویک
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

باالخره تنها شدیم.من و او و صدای نفسهایمان!
به سمت تلویزیون رفت و کنترل را برداشت و موسیقی
پلی کرد.صدایم زد:
-سارا؟!

ظرفها را داخل سینک جا دادم و سرکی کشیدم.اشاره به
موسیقی کرد و خواست با او برقصم!رقص دونفرهای
تانگو!
رقصی که زن و مرد عاشقانه در آغوش یکدیگر
میرقصند و دلدادگی میکنند.با تمام خستگی که در پاها و
تنم داشتم درخواست رقصدونفرهاش را با جان و دل
پذیرفتم و پا به پای دلش رقصیدم.
او حرفهای بود و من مبتدی اما مگر مهم بود وقتی
دلهایم در جهان عشق میرقصید.
بعد از پایان رقص پیشنهاد داد از خانه بیرون بزنیم به
حیاط بریم.در تاریکی هوا وقتی ستاره به آسمان سنجاق
شدهبودند.مشکوک بود و من موشکافانه نگاهش کردم و
گفتم:
امشب یه طوری هستی!هیچ نگفت و فقط چشمان پرحرفش را به من
دوخت.چشمانی که پر بود از کالم نگفته!با حرکت آرامی
چرخیدم و با دیدن اتومبیل صفر هینی از ناباوری کشیدم و
گفتم:
وای!مال منه!خندهی گوشهی لبی کرد و گفت:

کسی اینجا بجز من و تو هست؛مهمتر از همه هم اینکهقلبم و تمام زندگیم رو بهش باخته باشم!
انگار به جای خون در قلبم عشق پمپاژ میشد.با هر حرف
عاشقانه از زبان او انگار داشتند حوضچهی دلم را پر از
سیب سرخ میکردند.
], [3/31/2021 8:39 PM
#پارت چهارصد بیستودو
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
نگاهم را به اتومبیل دوختم و صدایش را از پشت سرم
شنیدم:
دوسش داری؟گوشهی لبم را جویدم و گفتم:
خیلی!هیجان زده دور اتومبیل چرخیدم.دخترانه و شیک
بود!حتی رنگ آلبالویش!

در حالی که تمام حواسم به اتومبیل بود پچ زدم:
خیلی خوشگله!قدمهایش را به سمت من برداشت و لبخندی گوشهی لبش
جان گرفت.اما من شنیدم به خدا که این جمله را شنیدم
وقتی که زمزمهوار گفت:
هیچکس و هیچچیز در دنیا از تو خوشگلتر نیست.ترهای از موهایم را پشت گوش زدم و مظلوم گفتم:
مال منه نه؟نگاه نافذ و مهربانش را به من دوخت و خیره در نگاهم
جواب داد:
آره!یه هدیه ناقابل واسه یه خانم زیبا که منت گذاشته روسرم و قراره سالهای زیادی رو برای دلم خانمی کنه!
کلماتش داشت جانم را میگرفت.قلبم روی دوهزار رفته
بود.هوای بهاری بود و من شاهد انفجاره یکباره تمام
احساسات این مرد بودم.برای فرار از شرم وجودم با
اشاره به اتومبیل گفتم:
کی کاراش رو انجام دادی؟!لب پایینش را گاز گرفت و با لحن خاصی گفت:
صبح زود!البته سندش به نام منه ولی خیلی زود به نامتمیشه!میتونی هر وقت خواستی ازش استفاده کنی!

لبخندی از ته قلبم زدم و گفتم:
واقعا؟لبخندی کمرنگی روی لبش نقش بست و با فشردن
چشمهایش رضایت و تائیدش را به من گفت.
خوشی زیر پوستی در وجودم نشستهبود.محال بود امشب
خواب به چشمانم بیاید.او هم خیره به اتومبیل بود ولی
تمام حواسش پیش من و دلم بود وقتی که گفت:
دوست داری باهم بریم مسافرت؟], [3/31/2021 8:39 PM
#پارت چهارصدبیستوسه
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
قلبم محکم و تپنده کوبید.با لحنی نامطمئن گفتم:
-مسافرت؟

آره بریم شمال؟اونجا پدرم ویال داره میریم خوشمیگذرونیم؛ماه عسل نرفتیم حقمون یه مسافرت
دونفرهاست؟
سکوت کردیم هر دو!من داشتم به این فکر میکردم حق
داشت ما حتی ماهعسل هم نداشتیم و او نمیدانم شاید هم
داشت به همین فکر میکرد.
**
تمام مدت در آشپزخانه مشغول اماده کردن مسافرتی بودیم
که قرار بود دونفری بریم.برنامه مسافرتی که خواسته بود
رو ردیف کرد و همپای من وسایل ضروری مسافرت رو
جمع و جور کرد.
هر دو به این مسافرت نیاز داشتیم.به گفتهی خودش ما تا
حاال ماهعسل نرفته بودیم شاید اینم ماهعسل بعد از
عشقمون بود.قرار بود چندروز ویالی شمال بمونیم.تمام
وجودم پر از حس خوب شدهبود،از هوای کثیف و سرب
گرفته تهران هم چندروزی خالص میشدیم.
وسایل همراه هم تو ماشین گذاشتیم و اونم بعد از قفل
کردن در خونه کنارم نشست.تا چندروز شرکتو رو به

سینا سپردهبود.هوای اردیبهشت بود و سردی مالیمی در
هوا جریان داشت.
مادرم میگفت اردیبهشت خود بهشت است راست میگفت
هوای اردیبهشت جان میداد برای نفس کشیدن!
نگاهم را از شیشه اتومبیل به بیرون دوخته بودم و او
داش در سکوت رانندگی میکرد و زیرچشمی گاهی مرا
نگاه میکرد.با همان اتومبیل دویست و شش دخترانه آمده
بودیم قرار بود مسیری را من هم رانندگی کنم.بهخاطر دل
من!از خیر گذشتن ماشینش گذشته بود.
], [3/31/2021 8:39 PM
#پارت چهارصد بیستوچهار
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
نیمی از مسیر را رفته بودیم که سرم به طرفش چرخاندم
داشت گوشهی چشمش را مالید.خسته بود.این جاده پرپیچ
شمال همه مردها را خسته میکرد.
گوشهی لبم را جویدم و گفتم:

مگه قرار نشد من رانندگی کنم؟ریز خندید و گفت:
تصادف نکنیم!مکث کرد و گفت:
من هنوز جوونم هزارتا آرزو دارم.دستم را مشت کردم و آرام به بازویش کوبیدم.
بیمزه!نگاه از روبهرویش گرفت و لبخندزنان گفت:
این جاده خطرناکه؛پرپیچ و خمه!سرم را کج کردم و ترهای از موهایم جلوی چشمم
ریخت.نگاهش روی موهایم نشست.نگاهش ذوب
میکرد.ناز در صدایم ادغام کردم؛
تو کنارمی!مگه نه؟نگاهش را از روبهرو گرفت و دلنشین گفت:
همیشه!قلبم با همان یک جمله کوبش شیرین را شروع کرد.انگار
روح دوباره در وجودم دمیده شدهبود.

نگاهم را به بیرون دوختم و سرعت اتومبیل رفتهرفته کم
شد تا اینکه کنار جاده ترمز کرد.سرم را دوباره چرخاندم
دیدم که کمربندش را باز کرد و از اتومبیل پیاده
شد.خواستم حرفی بزنم که صدای خسدارش در گوشم
پیچید:
بیا رانندگی کن فقط تروخدا مراقب باش؛ثابت شده زنانراننده های خوبی نیستن!
و پشت بندش صدای ریزخندهاش را شنیدم .از شیطنت
صدایش ابرویی در هم کشیدم و زیرلب گفتم:
بعضیزنها از بعضیمردها رانندههای بهترین!هر دو روی صندلی هایمان جاگیر شدیم و او همانطور که
کمربندش را میبست پچ زد؛
شنیدما!], [3/31/2021 8:39 PM
#پارت چهارصدبیستوپنج
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

بربر نگاهش کردم که بلند خندید.
ببین منو؟نگاهش کردم و لبم را نیش زدم.
به کشتنم ندی!لبم را جویدم و نگاهش کردم.شیطنت صدایش داشت مرا
به کشت میداد.حرصی توپیدم:
میذاری سالم برسیم!دستش را به نشانه تسلیم باال برد و گفت:
هیچی نمیگم!باشه عزیزم.نفسم را عمیق بیرون دادم و پوف کالفهای کشیدم.
رانندگیام خوب بود؛با اینکه وجود او کنارم باعث شدهبود
تهدلم امنیت داشته باشد به حضور و صدای نفسهایش.
جاده پرپیچ و خم را کامال میشناخت و آشنایی
داشت؛راهنمای هایش کامال موثر بود.انگار بارها این
جاده را پشت سر گذاشته بود.
اتومبیل مقابل در بزرگ قهوهای رنگ ویال ایستاد.دستم را
روی بوق گذاشتم؛ بعد از چنددقیقه در باز شد و پیرمردی
که امیرحافظ عمورجب صدایش میزد از الی در سرک
کشید.امیرحافظ به احترامش از اتومبیل پیاده

شد.عمورجب کامل از حیاط بیرون آمد و با دیدن امیرحافظ
که به سمتش میرفت تمام وجودش چشم شد و مشغول
احوالپرسی شدند.عمو رجب لبخند کمرنگی روی لبش بود
و امیرحافظ با دستش به من و اتومبیل اشاره کرد و من
دیدم لبخند عمورجب پهن شد و من آرام زیرلب سالم کردم
و او سری با مهربانی تکان داد.
], [3/31/2021 8:39 PM
#پارت چهارصد بیستوشش
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
امیرحافظ کامل درها را باز کرد و من بوقزنان از
کنارشان گذشتم.اتومبیل را پارک کردم و همانطور که
خاموش میکردم از اتومبیل پیاده شدم.عمورجب هم داشت
با کمک امیرحافظ درها را میبست.به سمتشان رفتم.
عمورجب قامتش را راست کرد و با دیدنم لبخند مهربانی
زد و گفت:
-سالم سارا خانم خوبید؛خوش اومدید!

امیرحافظ زیرچشمی نگاهم میکرد و لبخند محوی هم
روی لبش خانه کردهبود.عمورجب پدرانه دست روی
شانهاش گذاشت و گفت:
خوشبخت باشید انشاال سایهاتون روی سر هم دیگهباشه.
او متواضعانه و من پرشرم تشکر کردم.عمو رجب دستی
به سیبلش کشید و رو به امیرحافظ گفت:
راستی حاجرضا و خانمجان چطورن؟انشاال کهسالمتن!خیلی وقته اینجا نیومدید،کمکم داشتم صاحب این
خونه فراموش میکردم.
ممنون از احوالپرسی شما؛اوناهم خوبن.بذارید به حسابمشغله؛حاجی هم که سنش باالست رانندگی با اینجاده
براش سخته و رانندگی ما جوونا هم به سختی قبول داره.
عمورجب خندید و گفت:
هنوز هم مثل قدیم کله شق و غده!نگران نباشرگخوابش دست خانمجانه!
رگ خواب تمام مردهای دنیا زیرسر زنهاشونه!
لپهام گل انداخت و امیرحافظ نزدیکم شد و دستش را دور
شانهام حلقه کرد و پرشیطنت گفت:
-گل گفتی عمو رجب!

بعد انگار چیزی یادش افتاده باشه ادامه داد:
عمورجب پس خاله ثریا کجاست؟عمورجب لبخندی زد و گفت:
هنوز خبر نداره شما اومدید آقا امیرحافظ؛بدونه خیلیخوشحال میشه برم بهش خبر بدم که بیاد پیشتون.
امیرحافظ لبخندی مهربان زد با احترام سری تکان
داد.عمو رجب با قدم های آرام از ما دور شد و من و
امیرحافظ مسیرسنگفرشی حیاط را پیمودیم.
], [3/31/2021 8:39 PM
#پارت چهارصد بیستوهفت
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
هوای اریبهشت جان میداد برای قدمزدن.اریبهشت در
شمال درست عین بهشت برین بود.همانقدر لذتبخش و
آرام!

درختها کمکم ثمره دادهبودند و میوههایشان قشنگترین
خلقتخدا را به نمایش گذاشتهبودند.گلهایی رز سرخ و
محمدی و رازقی که دور تا دور باغچهی ویال کاشتهبود.
باغ دلبازی بود برای خودش!مخصوصا که امیرحافظ
گفتهبود عمورجب جانش به جان درختها و گلوگیاهان
بند است.میگفت این مرد روح لطیفی دارد من نیز فکر
کردم حامی گل و درختبودن عجیب دل بزرگی میخواست.
امیرحافظ آرام در اصلی ویال را باز کرد و داخل نشد و به
من تعارف زد.لبم را نیش زدم و داخل شدم.تمام مبلمان
خانه شیک و با دیزاینخاص چیدهشدهبودند و از ترو
تمیزی برق میزد.امیرحافظ روی مبل وسط سالن نشست
و آرام دراز کشید و دستش را روی چشمش
گذاشت.چشمان خستهاش را به چشمانم دوخت و سکوت
کرد.انگار که تشنه باشد لبخند به رویش زدم وگفتم:
خیلی خسته شدی؛آب بیارم برات!خندید و گفت:
نیکی و پرسش!از خداخواسته وارد آشپزخانه شدم و لیوانی از کانتر
برداشتم و پرآب کردم.

در همان حین عمورجب و همسرش وارد ویال شدند و
امیرحافظ تندی از جایش برخاست.
], [3/31/2021 8:39 PM
#پارت چهارصدبیستوهشت
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

خیلی خوش اومدید!ماشاال آقا بزنم به تخته به قولجوانای امروزی جذابتر شدین.
همانلحظه که خواستم از آشپزخانه بیرون بیایم ثریاخانم
هم وارد آشپزخانه شد.قابلمهی دستش بود و بوی غذا
شمالیش در ویال پیچیدهبود.با تعجب نگاهم کرد و قابلمه
را روی کانتر گذاشت و بعد نزدیکم شد.با تحسین نگاهم
کرد و زیرلب صلوات فرستاد.هم خندهام گرفت و هم
خجالت کشیدم.بعد در یک حرکت ناگهانی مادرانه به
آغوشم کشید.من هم جواب محبتش را با آغوش کشیدنش
و پر کردن شامهام از عطر مادرانهاش دادم.وقتی که به

اندازه کافی رفع دلتنگی کرد از آغوشش جدایم کرد و
خریدرانه تماشایم کرد و با تحسین گفت:
آقاامیرحافظ زن نگرفت ماشاال یکی از بهترینها رو سواکرد.
هیچ نگفتم فقط لبخندی گوشهی لبهایم داشت خودنمایی
میکرد.
همراه ثریاخانم از آشپزخانه بیرون زدیم.زنی آرامی بود و
اصلیتش برمیگشت به شمال!مهماننواز و مهربان
بود.بعد از من به سمت امیرحافظ رفت و شروع به تعریف
و قربان صدقهاش کرد.
چه قدر دلم تنگ شدهبود.وقتی دیدمت هنوز ازدواجنکردهبودی سارا خیلی بهت میاد؛انگار خدا برای همدیگه
جفت و جورتون کرده.
امیرحافظ لبخند محوی زد و من شرمزده لب
گزیدم.عمورجب کوتاه خندید و گفت:
خانم خجالتشون نده.], [3/31/2021 8:39 PM
#پارت چهارصدبیستونه

#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
ثریاخانم چشمک تابلویی زد و گفت:
عین سالهای اول ازدواج خودمونن؛همونجورینگاهشون با هم حرف میزنه.
عشق با گذشت زمان کمرنگ نمیشد؛عشق اگر عشق
باشد قدمت نمیطلبد.
عمورجب نگاهمان کرد و با حالت خاصی رو به ثریاخانم
گفت:
سالهای جنگ رو یادته!نامههام؛چهقدر تو جبههچشمانتظار نامهای از طرف تو بودم که توی همه جمالتش
ردی از عشق باشه.
ثریاخانم گونههایش به آنی رنگ گرفت و با هزار سرخ و
سفیدشدن جواب داد:
اون موقعها اگه فقط یه جمله "دوستت دارم تو نامهمیگفتم"محکوم میشدم به دختر یاغی و بیحیای
آقاجانم.خودت نمیگفتی وا دختره چه بیحیاست از عشق
برام میگه.

عمورجب نگاهش کرد؛جوری که نگاهش داشت عشق را
فریاد میزد.دوستداشتن های پنهان ته دلش!
بعد از مدتی لب به سخن گشود و گفت:
نمیگفتم بیحیایی؛تو فقط عاشق بودی من دلخسته.هیچوقت یه عاشق رو بیحیا نمیگن!
ثریاخانم چشمانش نم گرفت و پردهی اشک چشمهایش را
پوشاند وقتی که گفت:
اون سالها برای منم به اندازه تو سختبود!صدای عمورجب لرزید وقتی که گفت:
من تمام عمرم برای دوتا چیز باارزش جنگیدم؛یکیمملکتم و یکی تو!
], [3/31/2021 8:39 PM
#پارت چهارصد سی
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

صدای این مرد خسته سالهای جنگ عجیب میلرزید وقتی
رو به ما در ادامه گفت:
من سالها تو همینخاک جنگیدم.سهتارزمندهبودیم؛دوتاشون از صمیمیترین رفیقهام بودن که
خیلی زود شهید شدن من تنها از بیناونا زنده موندم
میدونید چرا؟
مکث کرد و گفت:
عشق؛همین که دونستم زنی چشم انتظارمه،عشقیمنتظره به ثمرنشستنه!تمام وجودم زندگی رو فریاد زد.قدر
این لحظات رو بدونید.
هیچ نگفتیم.ثریاخانم با روسریاش چشمان خیسش را
پاک کرد.چشمان عمورجب هم غبار گرفت.
امیرحافظ برای اینکه از آن حال و هوا غمگین این زن و
مرد عاشق را در بیاورد لبخندی زد و رو به ثریاخانم
گفت:
خاله ثریا از اون غذاهای خوشمزه شمالی که درستکردی؟
ثریاخانم در میان اشکهایش خندید.
امروز نمیدونستم میاید ولی غذایی پختم که میدونمدوستش داری.انگاری خدا به دلم انداختهبود.
امیرحافظ چشمکی زد و گفت:

دست درد نکنه خالهثریا!ثریاخانم کلی قربان صدقه امیرحافظ رفت و با مهربانی
تمام از او پذیرایی میکرد.امیرحافظ خبیث هم تا دلش
میخواست مظلوم نمایی میکرد.عمورجب کمی لنگ
میزد.متوجه شدم این از پیامد های آن سالهای سخت
جنگ بود.هر چه بود عمورجب سالهای زیادی رزمنده
جبهه بود.جنگ با تمام سنگینی و ترسناکی جملهاش
هیچوقت بر عشق پیروز نشدهبود.ثریاخانم میگفت
میشناختم عمورجب دوستداشتن و عشق یک زن او را
سرپا نگهداشته بود.او مرد جنگ و خاک وخون بود.
], [3/31/2021 8:39 PM
#پارت چهارصدسیویک
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
میگفت سالهاست عمورجب خواب جنگ میبیند و در
خواب ناله میکند.من به این فکر میکنم غول سیاه جنگ
چهها که برسر مردمان نیاورد.جنگ تمام شد اما
آثارش؛دردهایش هنوز به جان مردمان تازهاست.خدا حق

هیچ ملتی را جنگ قرار ندهد.جنگ آفت یک سرزمین
است.
عمورجب و ثریاخانم به ما پیشنهاد دادند برنامهای برای
خوشگذرانیهایمان بچینیم.قرار بود در شب دریا را
امتحان کنیم.هیجان در وجودم رخنه کردهبود.
باورم نمیشد آرزوهای دیدن دریای شمال همراه او به
استجابت رسیدهباشد.ولی هر دو پنجه قفل در پنجه
یکدیگر به تماشای موج های خروشان ایستادهبودیم.باد
مالیمی ورزیدن گرفته بود و شال را از سرم سر میداد و
امیرحافظ با همان لجاجت با باد هم لجبازی میکرد وقتی
هر بار خودش شال را روی سرم میانداخت.
اِ ِه امیرحافظ کی تو این شب منو میبینه!با انگشت شصتش گوشهی چشمش را فشرد و گفت:
همیشه یکی دو نفر آدم بیکار عین خودمون هستن نه؟!], [3/31/2021 8:39 PM
#پارت چهارصدسیودو
#بغض های خفته

#آزاده میرزایی

خندیدم و گفتم:
بیکار رو خوب اومدی ولی عاشقو نه؟موشکافانه نگاهم کرد و من گفتم:
آدم عاشق جز عشقش به کسی نگاه نمیکنه و تمام پرتونگاهش در پی معشوقه!اگر تمام حوری های بهشتم هم
براش بیاری اون معشوق و حاکم قلبش رو میخواد!
سرش را تکان داد.نگاهم به موجهای خروشان افتاد که
در سیاهی سهمگین شب همدیگر را به آغوش
کشیدهبودند.جزر و مد دریا در شب بینظیر بود.دستش
دور شانهام انداخت و آغوش مردانهاش تکیهگاهام شد.
زیر گوشم پچ زد:
میخوای عکس بگیریم؟!مگر میشد دلت عکس نخواست!آنهم عکس مشترکی در
آن شب هر دو در آغوش یکدیگر و صدای نفسهایمان
سکوت شب را میشکست.
چندین عکس در حالت های مختلف گرفتیم.

], [3/31/2021 8:39 PM
#پارت چهارصدسیوسه
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
آنشب پابرهنهی روی ماسهها راه رفتیم.تجربهی بکری
که با او به وقوع پیوست.پاچههای شلوارش را باال زده
بود و در همان حال هم دوست نداشت لباسهایش کثیف
شود.بلند خندیدم؛گفتهبودم مردها گاهی از بچهها هم
کودکانهتر رفتار می کنند.حکایت او بود.
نگاهم به پرده و بازی باد بود که زور باد بیشتر بود و
پرده را با شدت تکان میداد.دیشب تا سپیدهدم فقط به
تماشای دریا نشستهبودیم.با پاهای برهنه و چفت در
آغوش یکدیگر!
وقتی بازگشته بودیم از خستگی به زور پلکهایم را باز
نگه داشته بودیم و تمام ویال در سکوت و خاموشی فرو
رفتهبود.برق خانه کوچک عمورحب هم خاموش
بود.عمورجب و ثریاخانم هم از دیوانهبازیهایمان خبر
داشتند که منتظر نماندهبودند و زود

خوابیدهبودند؛میدانستند ما ولع داشتیم؛ولع ماهعسلی که
نداشتیم.آنها نیز مارا میفهمیدن سالها بود اینجا عاشقانه
میزیستند.حاجرضا ویال را به این زن و مرد سپردهبود و
آنها الحق که امانتدار خوبیبودند.
به عادت همیشگی صبحزود بیدار شدهبودم و روی تخت
به تماشایش نشستهبودم .او هنوز در خواب هفتپادشاه
سیر میکرد و من میز صبحانه را هم چیدهبودم.همین که
خواستم از روی تخت بلند شوم الی چشمش را آرام باز
کرد و دستم را گرفت و کشید.سرم روی سینهاش سکنی
گزید.
با همان صدایی پرخواب گفت:
بیدار شدی عزیزم!من عادت دارم!برم صبحونه آماده کنم.عادت همیشگیام شدهبود؛بعد از ازدواج مستانه
صبحعلیالطلوع بیدار میشدم و میز صبحانه را میچیدم.
چشمهای خمارخوابش را باز کرد و گفت:
بخواب عزیزم!اینجا که تهران نیست!], [3/31/2021 8:39 PM

#پارت چهارصدسیوچهار
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
بلند شو!تا کی میخوای بخوابی!مگه قرار نبود برایناهار بریم جنگل!
خم شدم و موهایش را با خباثت بههم ریختم.شبیه
پسربچههای تخس نگاهم کرد و گفت:
ا ِه بسه تروخدا سارا!گفتم میبرمت پس میبرمت فقطبذار یه چرت دیگه بزنم!
موهایش را بیشتر با دستانم بهم ریختم و او حرص خورد
و من خندیدم.
بس نمیکنی نه؟با حرص و صدای پر از رخوت خواب گفت.سری به
معنای نه تکان دادم و او بیتوجه غلتیزد و چشمهایش را
بست.جیغ کشیدم و با حرص گفتم:
پاشو دیگه صبحانه حاضر کردم بریم بخوریم بهخداخودمم ضعف کردم از بس منتظر آقا موندم!لنگ ظهره به
تفریح و گشتوگذارمون نمیرسیم!

خندهی ریزی کرد و گفت:
جون سارا یه چرت کوچولو بعد اصال هرچیتو بگیخوبه؟
مرا محکم میان حصار آغوشش جا داد.
نفس پرحرصی کشیدم و او سرش را باال داد و بوسهی از
لبهایم چید و مرا از حصار آغوشش جدا کرد.
صندلهایم را پوشیدم و آرام از روی تخت پایین
رفتم.چشمک ریزی زد و با خنده گفت:
یادت باشه زن خوب بذاره شوهر خستهاش بخوابه پیشخدا ثواب میبره!از تمکین هم واجبتره در نزد خدا!
هم خندهام گرفتهبود و هم شرم کردم ولی خنده را پشت
لبهایم مهار کردم ولی او بیقیدانه خندید و من
"بیحیایی"نثارش کردم و از اتاق خارج شدم.
], [3/31/2021 8:39 PM
#پارت چهارصدسیوپنج
#بغض های خفته

#آزاده میرزایی
زیرکتری را خاموش کردم و منتظرش ماندم.نان گرم را
روی سفره میز گذاشتم و پیالهی سرشیر محلی را که
ثریاخانم برایمان آوردهبود را روی میز گذاشتم.
و من تنها کسی بودم که میدانستم چهقدر عاشق سرشیر
محلی بود.
در حالیکه که داشت با همان صدایی پرخواب صدایم میزد
از سرویس بیرون آمد.
سارا ؟موهای آشفتهاش داشت دین و دنیایم را به فنا میداد.هنوز
در چشمهایش خواب موج میزد.یک چشمش را باز کرد و
میز را از نظر گذراند.پیالهی سرشیر را مقابلش گذاشتم و
او روبهرویم نشست.
بهبه چه کردید؟لبخندی زدم و جزءبهجزء صورتش را از نظر گذراندم و
موذیانه گفتم:
من کاری نکردم؛همش ثریاخانم برات پیشکش کرده!غشغش خندید و با انگشتش لپم را کشید:

نگو که حسودی کردی؟!حسودی!چرا حسادت من به او غبطه میخوردم.به اویی
که در دل همه جای داشت!
لقمه برایش گرفتم و نزدیک صورتش نگه داشتم؛خواست
از دستم بگیرد اجازه ندادم.اشاره به لقمه کردم و او
شانهای باال انداخت ومن لقمه را داخل دهانش
گذاشتم.دستم را گرفت و با لبهایش نرم تکتک انگشتانم
را بوسید.
], [3/31/2021 8:39 PM
#پارت چهارصدسیوشش
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
شال نسبتا نازکی دور خودم پیچاندم و با امیرحافظ راهی
جنگل شدیم.صندوق عقب ماشین را پر از وسیله
کردهبود.قرار بود ناهار را در جنگل بخوریم.کلبهی
کوچکی در جنگل بود که هوس اسکان در آن به سر
هردویمان زدهبود.

همانطور که دلم میخواست تمام عزمش را جزم کردهبود
تا دلم شاد کند.شاید داشت ماهعسلی که نداشتیم را جبران
میکرد.هر چه بود به مذاق دلم خوش آمدهبود.
آتیش درست کردیم و چای زغالی بار گذاشتیم.یک لحظه
لبخند از روی لبهایم پاک نمیشد.سیخ های کباب را روی
منقل گذاشت؛با آن صدای خسدار مختص خودش زیرلب
ترانه میخواند.
لبخندیزدم و کنارش نشستم.خیره تماشایم کرد و ترانه را
دیگه ادامه نداد و قلبم بیچاره من با خیرگی نگاهش بیشتر
تپید.جوجهها را باد زد و سیخها رو زیر و رو کرد.تیکه
برشته جوجه را از سیخ جدا کرد و مقابلم گرفت.
], [3/31/2021 8:39 PM
#پارت چهارصدسیوهفت
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

گوشه ی لبم را به نیش کشیدم و او تیکهی جوجه را به
سمت دهانم گرفت.دهانم را به هم فشردم و او میخواست
تالفی صبح را در بیاورد.چه تالفی شیرینی اما من هم
لجباز شدهبودم که سرم را به چپ و راست تکان دادم و او
شیطنت به کالمش ریخت:
بخور جونبگیری!خندیدم و تیکه جوجه را با ولع جویدم.
شب بود که بعد از کلی گشتو گذار و سر زدن به
بازارچهی شهر به ویال رسیدیم.عمورحب در را برایمان
باز کرد و ثریاخانم قصد داشت برایمان از غذایی که
پختهبود بیاورد اما امیرحافظ گفت ما ناهار و شام خوردیم
و او بیخیال شد.
بعد از استراحت شبانه و فیلمی عاشقانه که باهم در ویال
دیدم با التماس و اصرارهای من برای نصف شب لب
ساحل برویم.از هیجان در پوست خودم نمیگنجیدم.در
حالی که امیرحافظ ناراضی بود!
سارا نصف شبه کاش میذاشتی بخوابیم!بهخدا خستهام!وای من عاشق شبهای شمالم!میدونی قراره دوبارهبرگردیم تهران نباید اینفرصت رو از دست بدم!
زیرلب غرغر کرد و گفت:

انگار قرار بریم برنگردیم!وای امیرحافظ!امیرحافظ در حالی که به ستوه آمدهبود؛میدانستم االن
دلش خواب میخواست!از صبح تمام زحماتش را کشیده
بود و دیگر رمقی برایش نماندهبود.باید ناز میکشیدم و
عشوه به کار میبستم.
سری کج کردم و طنازانه گفتم:
برگردی میخوابی دیگه!غرغر ممنوع!همان عشوه و طنازی کار خودش را کرد که تسلیم شد و
با من و هیجاناتم همراه شد.
], [3/31/2021 8:39 PM
#پارت چهارصدسیوهشت
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
از وقتی که به ساحل رسیدهبودیم؛مثل دفعهی پیش
کفشهایمان را در آوردهبودیم و پابرهنه داشتیم قدم

میزدیم.حس خوشایندی در تمام جانم پیچیدهبود.امیرحافظ
دست دور کمرم انداخته بود و پابهپای من داشت دوباره
روی شنهای ساحل قدم میزد.
انگشتانم در میان پنجهاش محصور شدهبود و او بیوقفه
پشت دستم را میبوسید.با آن صدای خسدارش صدایم
زد:
سارا؟جان دلم!خندید و گفت:
عاشق این جواب دادناتم!لعنتی انرژی آورترین جوابتمام سوالهای دنیاست!
انگشتم را روی لبش گذاشتم و او انگشتم را بوسید و
زمزمه کرد:
چرا زودتر عاشقم نشدی!چرا زودتر دوست نداشتم!موج غم روی صدایش سوار شدهبود و فقط من میدانستم
حق داشت!بهخدا که او بیشتر از اینا حق داشت!و من
اندیشیدم چرا زودتر عاشقش نشدهبودم و به گفته خودش
دوستش نداشتم.
با این حرف او داغ دلم تازه شد و بغض در گلویم ریشه
افکند و چشمان بارانی شد و قطرهی اشک از چشمم چکید
و با غصه گفتم:

چی کشیدی بمیرم برات!انگشت او دوباره روی لبم توقف کرد و با غمبینهایت
گفت:
خدا نکنه سارا!صورتش نزدیک شد و حلقهی آغوشش تنگتر شد و بعد
از پایان جملهاش صورتم را بوسید.چندینبار و پیدرپی!
], [3/31/2021 8:39 PM
#پارت چهارصدسیونه
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
قرار شد فردا به تهران برگردیم و من با دلی پر از شادی
و قلبی که آرام گرفتهبود به تهران بازگشتیم.از حق
نگذریم لحظات خوبی را برایم رقمزدهبود.انگار با او همه
چیز رنگ و بویی دیگر داشت!
دستم را از اتومبیل بیرون آوردهبودم و او به پهنای
صورت به دیوانهبازیهایم میخندید!نمیدانم چرا تهدلم
آشوب بود؛همین باعث شدهبود دمای تنم باال برود.آشوبی

شبیه گردبادی که ویران میکند!و باروتی که یکزندگی را
منفجر میکند.
سرم را در بالشت فرو کردم و با سماجت مانع از اشکم
شدم؛صدای تلفن همراه که در فضای خانه پیچید،تمام
بدبختیام یادم آمد.
مارال بود.
با غم گفتم:
چیه مارال!صدایش فینفینکنان در گوشم پیجید:
نگرانت بودم،خوبی؟حال یهزن وقتی بدونه شوهرش مریضه میخوای چطورباشه!
باغصه گفت:
از کجا میدونی؟شاید اونقرصها ربطی به امیرحافظنداره!
], [3/31/2021 8:39 PM

#پارت چهارصدچهل
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
بینیام را باال کشیدم و با صدای بغضآلودی گفتم:
نه مریضه!تپش های قلبش عادی نبود؛یهجای کارمیلنگید!من چیکار کنم مارال اگر خدایی نکرده اتفاقی...
بین حرفم پرید و تندی گفت:
خدا نکنه؛چه حرفیه میزنی!من که میگم اگر چیز مهمیبود خودش میگفت!
قطرهی اشکی از چشمم چکید و با غصه جواب دادم:
هست!اون تپش های بیوقفه قلب بیعلت نبود!با درد گفتم:
من لعنتی چرا زودتر نفهمیدم!نفسش را رها کرد و پربغض گفت:
سارا تو باید محکم باشی امشب با خودش در میونبذار؛بذار بدونه میدونی!
موهایم را پشت گوشم زدم و تلفن را بیشتر به گوشم
چسباندم و نالیدم:

چطور بهش بگم!وای خدا من چقدر بدبختم!], [3/31/2021 8:39 PM
#پارت چهارصدچهلویک
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
با صدای غمباری گفت:
آروم باش!توکلت به خدا!بعد از چنددقیقه که با مارال حرف زدم کمی که اشوب دلم
خوابید تلفن را قطع کردم.چشمانم را بستم؛نباید میگذاشتم
غم و ناراحتی از پا درم بیاورد.صدای تیکتاک ساعت
روی اعصاب نداشتهام رژه میرفت.
یکساعت پیش وقتی خواستم لباسهایش را داخل
لباسشویی بندازم؛وقتی داشتم جیبهایش را خالی میکردم
بستهی نقرهای رنگ قرص توجهم را جلب کرد.یک ورق
دارو در جیب پیراهنش تمام معادالت ذهنم را بههم
ریخت".نیتروگلیسیرین"

نام دارو آشنا بود.یادم افتاد این دارو برای درد قلب
استفاده میشود.به یکباره تمام دردهای دنیا به جانم
نشانده شد.یعنی او؟امکان نداشت!خدایا خواهش میکنم
خودت رحم کن!
باید مطمئن میشدم به سرعت به سراغ موبایل رفتم و در
جستجوگر تمام اطالعاتش را در آوردم.وقتی جستجوگر
اینترنت با تمام بیرحمی بیماری قلبی امیرحافظ را برایم
نمایان کرد.قلبم نه تمام وجودم به آتش کشیدهشد.شبیه
کودکی بودم که تمام وعدههای که مادرش به او قول
دادهشده بود را از دست دادهبود.همانقدر ناامید و
سرخورده!
و چهقدر بیتجربهبودم؛اگر مارال نمیفهمید؛معلوم نبود
طاقت بیارم!
او بود وقتی که دانست دلداریام داد و راهنمایش را دریغ
نکرد!
اشک که از چشمانم سرازیر شد از فکرهای که مثل خوره
به جانم افتادهبود بیرون آمدم.به سختی خودم را کنترل
کردم تا تاب و تحمل این فاجعه را داشتهباشم؛ولی
تصویرش یک لحظه از جلوی چشمان به اشک نشستهام
دور نمیشد.به راستی اگر او مریض بود من چه میکردم!

], [3/31/2021 8:39 PM
#پارت چهارصدچهلودو
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
***
نگاهم به در خیره مانده بود که امیرحافظ وارد شد.کلید
برق اتاق را فشردم و اتاق در تاریکی محض فرو
رفت.درست عین قلب من!
در آن تاریکی سهمگین نگاهم کرد و با تعجب گفت:
چرا خاموش کردی!مژه های خیسم را تکان دادم؛اشکی از گوشهی چشمم
چکید اما او ندید!
تمام تالشم را برای حرف زدن به کار بستم تا بغض صدایم
عیان نباشد.
-سیاهی بده مگه نه؟

در تاریکی روشنایی اتاق سایهاش نزدیک شد و دستش
دور شانهام حلقه شد و آهی کشید:
خیلی!تاریک ترین رنگ دنیا!درست مثل درون من!مثل حال االن قلب من!برق چشمانش در آن تاریکی شب درخشید و دلم من
لرزید.اگر او نداشتم یقینا بدترین قسمت تقدیر برایم بود.
سرم را زیر انداختم؛دست زیر چانهام برد و مجبورم کرد
نگاهش کردم.
سارا؟صدایم نزن لعنتی!
صدایت هنوز برای گوشهایم عاشقانهترین ملودی
دنیاست.
], [3/31/2021 8:39 PM
#پارت چهارصدچهلوسه
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

به یکباره چشمهایم پر شد و در آغوشش مچاله
شدم.همین که سرم در آغوشش ساکن شد او از باالی
چشم نگاهم کرد و هیچ نگفت.
دستم را روی قفسهی سینهاش جایگاه قلبش گذاشتم و با
غصه گفتم:
چرا بهم نگفتی؟از کی قلبت مریضه؟نفسش را به سختی بیرون داد و دستم را از قفسهسینهاش
جدا کرد زمزمه کرد؛
تو...از کجا فهمیدی؟رنگ تعجب صدایش کامال عیان بود.چرا فکر
میکرد؛مخفیکاریاش پنهان میماند.
پوزخند درماندهای زدم و گفتم:
من زنتم امیرحافظ!فکر کنم معنی زن بودن هنوزنفهمیدی،من باید جیب پیراهن شوهرم رو بگردم متوجه
بشم قلبش مریضه ،قرص مصرف میکنه.
تو بیخود کردی بدون اجازه پیراهن منو گشتی!از لحن طلبکارش تمام تنم داغ شد و دستگیرم شد که
یادش رفته من باید گله کنم نه او!
ولوم صدایم باال رفت و با بغض گفتم:

درست حرف بزن!این چه طرز حرف زدنته؟تندی از جایش برخاست و کلید برق اتاق را روشن
کرد.برق اتاق چشمم را که نه تمام قلبم را زد.با چشمان
پراشک نگاهش کردم و او بیقرار زوم نگاه بارانیام شد.
هم غصه به دلم نشستهبود و هم او توهین کردهبود!چه
زجری میکشیدم من بیچاره!
], [3/31/2021 8:39 PM
#پارت چهارصدچهلوچهار
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
نفسم تنگ شد بیاختیار دستم روی قلبم چنگ شد.دلخور
از جایم برخاستم احتیاج به هوای تازه داشتم.آنقدر تازه
که تمام ناراحتیهایم دود میشد و دیگر اثری نداشت.
همین که خواستم گام بردارم؛مچ دستم به اسارت دست
پرقدرتش در آمد.
طرف دیگر چرخیدم.قلبم رنجیده بود.احساس سنگینی
میکردم؛نگاهش رویم سایه افکندهبود.

حرصی پرسید:
چته؟از دستم ناراحتی؟لبم را نیش زدم و با بغض گفتم:
نباید باشم!تو حق نداشتی....بین حرفش پریدم و گریان گفتم:
حق چی لعنتی!خجالت نمیکشی!تمام تنم سنگین شدهبود و گوش هایم از شنیدن
حرفهایش داغ شدهبود.
نزدیکم شد و عطر تنش پایکوبان به ریهام رسید.
دستش روی بازویش نشست و آهسته گفت:
سارا من میخواستم به وقتش بگم!پوزخند درماندهای زدم و گفتم:
وقتش کیه امیرحافظ؟تو قرص مصرف میکنی به من کهزنتم نمیگی میفهمی!قلبت مریضه من االن باید بفهمم!
], [3/31/2021 8:39 PM
#پارت چهارصدچهلوپنج

#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
فشار دستش روی بازویم بیشتر شد؛به تندی بازویم را
خواستم از فشار دست پرقدرتش رها سازم:
ولم کن امیرحافظ!نزدیکتر شد و نفسهایش داشت تازیانه به صورتم
میزد!زیرچشمی نگاهش کردم.
پوف کالفهای بیرون داد و مالیم گفت:
سارا منوتو هر دو مقصریم!چشمانم از گستاخیش گشاد شد.او طلبکار بود.
پوزخندی زدم و گفتم:
نکنه طلبکارم شدم؟!نفسش را رها کرد و من پرحرص و با چشمان اشکبار
گفتم:
لعنتی من زنتم!پوزخندی درماندهای زد و گفت:
-منم شوهرتم سارا!شوهرت درسته؟

چشمانم رنگ تعجب گرفت.پوزخند صداداری زد و غمگین
گفت:
من برای داشتن یه بچه از خون تو المصب حاضرمبمیرم!
"خدانکنه که"زمزمهوار" گفتم در صدای فریاد مردانهاش
گم شد:
اما تو زبون نفهم بعد از هر رابطهی عاشقانه که داریمقرص مصرف میکنی؟
], [3/31/2021 8:39 PM
#پارت چهارصدچهلوشش
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
درست حرف بزن؛حق نداری اینجوری حرف بزنی!پوزخندی زد و گفت:
خستهام کردی لعنتی!صدایم بغضدار شدهبود.

من هنوز آمادگی ندارم!آمادگی مادرشدن!شاکی حرفم را قطع کرد و گفت:
بسه دیگه!اینا بهانه های الکیه سارا؛مگه میشه دونفرهمدیگر رو دوست داشته باشن بچه نخوان!
نفس عمیقی کشید و نگاهش را با اخم از من گرفت.من
نمیدانم با چه جسارتی با همان چشمان بارانی خیره در
چشمهایش گفتم:
من نمیدونم ماهایی که راحت دروغ میگیم با چه روییمیتونیم ادعای پدربودن داشته باشیم!
یکطرف صورتم سوخت اما نه از ضربهی دستش بلکه
قلبم بود که داشت میسوخت.دستم را روی گونهام گذاشت
و او چشمانش کاسهی خون شدهبود.
انگشتش را به سمتم نشانه گرفت و گفت:
مراقب حرف زدنت باش لعنتی!تلخ شدهبود!آنقدر نگاهش سرد و بیروح بود که توانایی
چشم دوختن در چشمانش را نداشتم.چشمانش شبیه

گورستان سردی بود؛او را تا به حال هیچگاه اینگونه
ندیدهبودم.
با صدایی که از شدت اشک واضح نبود صدایش زدم:
امیرحافظ!اما دیگر جوابش جانم نبود!سکوت پشت سکوت
بود!صدای بیصدا نفسهایش!
لعنت به من!
با التماس نزدیکش شدم و همین که خواستم دستش را
بگیرم دستم را پس زد و در مقابل هقهق هایم آرامم
نکرد.به آغوشم نکشید؛بلکه بدون هیچ حرفی راهش را
کشید و من مبهوتمانده را بدون حتی نیمنگاهی رها کرد
و رفت.من ماندم تنهای تنها و خانهپر از سکوت و
هقهقهایی که بیصدا شکستم.
], [3/31/2021 8:39 PM
#پارت چهارصدچهلوهشت
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

زیر گریه زدم.احساس کردم بدبختترین زن
عالمم!ضجههایم اتاق را پر کرد.
مگر چه کردهبودم!من مقصر نبودم!بهخدا من تقصیری
نداشتم!
انگار دنیا بزرگ شدهبود و او همانند دنیا داشت از من
دور میشد.
چشمانم از فرط گریه داشت میسوخت.چندباری تماس
گرفته بود و من بیجواب گذاشته بودمش!نمیخواستم از
صدایم پی به همه چیز ببرد.مادرم تیز بود؛اما عجیب دلم
تنگ مادرانههایش بود.
من نیازمند آغوشی بودم که تمام گریههایم را در آغوشش
بسپارم و فراموش کنم امشب به من چه گذشت.
احساس میکردم امشب در خانه حتی خدا هم حضور
نداشت.کافر شدهبودم از همان زمان هایی بود که باید
گوش دلم را میپیچاندم تا هوس کفر به سرش نزند.

"مارال"پیام دادهبود و حالم را پرسیدهبود و از امشب و
احوال "میانمان" پرسیدهبود.من فارغ از غم دلم و دعوای
میانمان پوزخند زدم و برایش تایپ کردم"خوبم"
الهی شکر گفتهبود و او ندانسته بود من حالم امشب
بدترین حال جهان است.حوصلهی خواب هم نداشتم مگر با
این آن حال خراب خواب به چشمانم میامد.حتی حوصله
نداشتم مشتی آب به صورتم بزنم بلکه گرگرفتگی و
رخوت از صورتم فراری شود.
], [3/31/2021 8:39 PM
#پارت چهارصدچهلونه
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
هوای خانه خفه بود یا شاید هم دلگیر!
نفس کشیدن برایم سخت بود؛پنجره را باز کردم تا بوی
"درماندگی" از خانه رخت ببندد اما مگر میشد؛تمام تنم
درماندگی را فریاد میزد و بغض در گلویم النه کردهبود.به

زحمت آب دهانم را فرو بردم تا بغض لعنتی را ببلعم اما
مگر میشد.
چشمهی اشکهایم خشکیدهبود و تمام سلول های تنم او
را فریاد میزد.چه زود دلتنگ اویی شدم که بیرحمانه با
من برخورد کردهبود اما مگر عشق حرف حالیش
میشد؟مگر خواستن دلم با یک دعوا تمام میشد!
بدجور میخواستمش و همانند مورفین مرا به خودش
معتاد کردهبود!به حضورش،به عطر تنش!
خود لعنتیش هم میدانست و خودخواهانه خودش را دریغ
میکرد.بیچاره دلم که داشت از دلتنگی هزار راه میرفت.
برق تمام خانه را خاموش کردم.تمام خانه در تاریکی
محض فرو رفت.درست مثل حال االن قلب من!
آن شب خواب به چشمانم نیامد.روی تخت دراز کشیدم و
مدام غلت میزدم!
سپیده تازه سرزدهبود که با صدای چرخش "قفل در کلید"
متوجه شدم وارد خانه شد.میدانستم االن مقصدش داخل

اتاق خواب است؛همان هم شد چشمانم را محکم بستم و
خودم را به خواب زدم.
بوی سیگار میداد؛اینرا وقتی کنارم دراز کشید به وضوح
حس کردم.انگار یه پاکت کامل سیگار کشیدهبود.
], [3/31/2021 8:39 PM
#پارت چهارصدچهلونه
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

الی چشمم را آرام باز کردم؛حتی لباسهایش را هم عوض
نکردهبود.معلوم بود نخبهنخ دود کردهبود.
چشمانش بسته بود؛خواب بود یا در نقش خواب بود
نمیدانستم اما با همان چشمان بسته پشت به من کرد و
خوابید.

این سردی رفتار دلم را آتش میزد و خاکستر به جا
میگذاشت.
با هر نخی که او دود کردهبود دل من ریش شدهبود و
بیشتر درماندگی از وجودم باریدن گرفتهبود.
چهقدر دلم میخواست بیدار بود با دستهایم تمام
صورتش را نوازش میکردم یا او موهایم را میبویید و
میبوسید و تنم را در آغوش ورزیده و مردانهاش
میگرفت.دلم چه ناپرهیزیها که نمیکرد و چه خیال های
شیرین که نمیبافت.
صدای تپش های قلبم با صدای تیکتاک ساعت در هم
آمیخته بود و صدای نفس های امیرحافظ زیباترین ملودی
خلقت را برایم داشت.حیف!که دور بودیم و نمیتوانستم
االن سرم روی سینهاش سکنی گزیند.اولین قطره اشک
چکید و چشمانم تار شد.خدایا مگر دعوای زن و شوهر
نمک زندگی نبود؛چرا شوری زندگیم من بینهایت شدهبود
که زندگیم مزهاش دلم را زدهبود.
], [3/31/2021 8:39 PM
#پارت چهارصدپنجاه
#بغض های خفته

#آزاده میرزایی
در خواب غوطهور بودم که پتو را از روی تنم کنار
زدهشد.صدایش را شنیدم:
سارا...سارا!...پلکهایم را باز نکردم.در دنیام تاریک غرق بودن بهتر از
غرق شدن در سردی سیاهی چشمانش بود.
تخت تکان خورد؛ این یعنی اینکه او کنارم نشستهبود!
صورتش خم شد و زمزمه کرد:
میدونی ساعت چنده!با صدای خوابآلودی گفتم:
بهجهنم!مهم نیست!پتو را از روی تنم برداشت و تشر زد:
خیلی بیادبی شدی!بسه دیگه هر چی مراعات میکنم!او طلبکار و من حرص باید میخوردم.خدا را گواه
میگیرم هنوز رد دستش روی گونهام نقشاش ماندگار
شدهبود.همیشه از مردهایی که با زور بازو و کتک
قدرتشون رو نشان میدادند متنفر بودم.
همین کافی بود که خونم به جوش بیاید؛ پشتم را کردم و
پتو را روی سرم کشیدم و هیچ نگفتم.

همین سکوت برای او از هزار حرف سنگین بدتر
بود.همین هم شد پوف کالفهای کشید وقتی تالشش
بینتیجه ماند از کنارم بلند شد.
با من قهری با صبحونه و سحرخیزی که نیستیقهری؟پاشو دیگه!اون از دیشب که ر...تو حال هردومون!
پتو را از روی سرم کنار زدم و با عصبانیت گفتم؛
من یا تو؟مثل اینکه آقا دیشب رو یادش رفته!با کنایه ادامه دادم:
من بیادبم یا تو!اشارهام به جمالت رد و بدل شده میانمان بود .و من
حواسم به یه سری چیزها نبود.مثال به چشمانش!که رنگ
تعجب چشمانش به طرز دیوانهکنندهای عیان بود.
], [4/11/2021 10:37 AM
#پارت چهارصد پنجاهودو
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

عصبی خندید و گفت:
من مشکلی نداشتم؛همش بهانه گیری های الکی توبود!کاش فقط یکم درک داشتی اگر چیزی واست نگفتم
مخفیکاری و دروغ نیست صالحه!
چانهام لرزید.کالمش نیش داشت که به جان دلم
میزد.روی پاشنهپا چرخیدم و با تمام زورم به جان
سینهاش افتادم.مچ دستم را نگرفت ولی با صدایش قصد
داشت آب باشد بر روی آتش دلم:
سارا؟من آرام نمیشدم؛انگار زورم زیاد شدهبود که داشتم
بیرحمانه به سینهاش میکوبیدم.یادم رفته بود در این
سینه قلبی مریضی خانه دارد.مریض و با ریتم تند که
داشت نفس های زندگی را میشمرد و ما زنها گاهی در
عشق چه قدر زود فراموشکار میشویم.
همونطور که اشک میریختم و با همان چشمان بارانی در
چشمانش که نادم بود خیره شدم.چشمانش پشیمان بود اما
واژه و جمالت پشت لب هایش مخفی بودند که هیچ
نمیگفت.

آخرین مشت را زدم جایی که نباید و "آخ"ریزی گفت اما
من نشنیدم و شاید هم شنیدم و گوش ندادم با همان صدای
خشدار گریهام نالیدم:
تو امیرحافظ من نیستی!امیرحافظ اینجورینبود!نمیخوامت لعنتی!
انگار میخواستم خودم را خالی کنم از خشمی که تمام
وجودم را گرفته بود.
هیچ نمیگفت؛سکوتش بدترین جواب به من بود!شاید
داشت میگفت من هنوز همان امیرحافظ گذشتهام!همانی
که دلم را میبرد!همانی که اولینهایم را شریک شدهبودم!
مچ دستم که خسته شد و پایین آمد؛دست او بود که دور
کمرم پیچیده شد!لب هایش را روی سرم گذاشت و نرم
بوسهای از موهایم گرفت.چرا توان پسزدنش را نداشتم و
یا داشتم و پس نمیزدم!
چه کار کنم جبران شه؟], [4/11/2021 10:37 AM
#پارت چهارصد پنجاهوسه

#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
لحن صدایش پر از پشیمانی بود و من چه عاجز بودم از
ببخشش!انگار تمام توانم سلب شدهبود.
عجز تمام صدایش گرفته بود و کاش او میفهمید من چه
میکشیدم!کاش میفهمید من کمتر از او رنج نمیکشم در
این بازی زندگی!
با تمام غصه های دنیا گفتم:
خیلی خستهام امیرحافظ!اونقدری که با هیچ خوابیدنیرفع نمیشه!
موهایم را بوسید و با دستاتش تارمویم را پشت گوشم زد
و جواب داد:
میخوای با حرفات دقم بدی؛از مرد بودنم بیزارم کنی!کلی حرف داشتم؛انگار سینهام پر بود از حرف های ناگفته
ولی من شنوندهای برای بازگویشان نداشتم!"لعنتی خودش
باعث شدهبود کارمان به اینجا برسد.چانهام لرزید و
پربغض گفتم:
-همش تقصیر توئه لعنتیه!

لبهایش را روی سرم گذاشت و در آغوشم فشرد و
بازویش را دورم احاطه کرد.روی سرم را چندینبار بوسید
و لب زد:
ببخشید چیکار کنم جبران شه!اخم به چهره نشاندم و ابروهایم بهم گره خوردند؛
اذیتم کردی!خیلی!..خودم دلم به حال خودم سوخت.ضربان قلبش باال رفته بود
و من بدجنس شدهبودم:
مراعات حالم رو نمی کنی!همش فکر خودتی!], [4/11/2021 10:37 AM
#پارت چهارصد پنجاه وچهار
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

بوسهاش روی سرم مرا تا مرز بهشت برد اما از او دلگیر
و ناراحت بودم و با هیچ ناز و نوازشی آرام نمیشدم.
اشکهایم را به پیراهنش سپردم؛به این راحتی ها دلم از
او صاف نمیشد.
لبم را جویدم و پربغض گفتم:
میخوام برم خونهمون!از آغوشش جدایم کرد و نگاهش را در صورتم به رقص
در آورد و گفت:
خونهتون؟!سری به چپ و راست تکان دادم.
آره!نیشخندی زد:
خونه تو اینجاست؛مگه خونهی بابات منظورت...حرفش را قطع کردم:

آره دلم براشون تنگ شده!چشمکی زد و با حرص گفت؛
میخوای بساط گله و قهر پهن کنی!با چشم اشاره به رد سیلیش کرد.
اشک در چشمانم حلقه زد و دستی به گونهام که هنوز
قرمز بود کشیدم و گرفته گفتم:
بهشون راجعبه دعوامون نمیگم!به خدا راست میگم!دستش را گرفتم و نگاهش کردم:
درسته خیلی ازت رنجیدم ولی همش بین خودمونه!با کالفگی دستی در موهایش کشید و ناراحت گفت:

چرا اذیتم میکنی!بگم ببخشید...غلط کردم خوبه!انگشتم را روی لبش گذاشتم و زمزمه کردم:
هیس!این حرفو نزن!فقط منو ببر خونهمون!], [4/11/2021 10:37 AM
#پارت چهارصدپنجاه و پنج
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
االن نه؟یه وقت مناسب خوبه؟معصومانه نگاهش کردم.جوری که میدانستم مخالفت
نمیکرد!چرا که حالت چشمهایم تاب و توان را از او
میربود.بارها گفته بود!
نفسش را عصبی بیرون داد و گفت:
-لعنتی!برو صبحونهات بخور!

با پشت دست اشکهایم را سریع پاک کردم؛لبخندی زدم و
گفتم:
یعنی بعدش میریم درسته؟لبخند محوی زد و لب زد:
مگه میتونم نه بگم آره میریم!ته دلم خوشحال شدم و برای شستن دست و صورتم به
سرویس بهداشتی رفتم.وقتی برگشتم او هم تمام خالقیتش
را رو کردهبود و بساط صبحانهی مفصلی را مهیا
کردهبود.
یک دلیل به من بگویید که این مرد را دیگر نخواست!با
تمام بد بودن دیشبش!
بشین یه لقمه صبحانه بخور؛از دیشب فقط غصه منلعنتی رو خوردی!
یاد دیشب افتادم و لبم را نیش زدم.برایم لقمه گرفت و من
خجالت زده گرفتم.
دیگه داری لوس میکنی؟!فکر نکن اینجوری میبخشم!خندهی مردانه گوشهی لبش نشست و گفت:
دیگه باید ببخشی! جان من دلت میاد مرد به این جذابیرو نبخشی!

آخ من به فدای جذابیتت!
ناخواسته از خندهاش خندهام گرفت!چشمکی ریزی زد و
قربان صدقهام رفت!
], [4/11/2021 10:37 AM
#پارت چهارصد پنجاه وشش
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
انگار امیرحافظ دیشب دیگر نبود و امیرحافظ واقعی خودم
بود!همانی که دلم را میبرد!همانی که بودنش حضورش
عطر نفسهایش قند در دلم آب میکرد!
گرسنهام بود؛انگار دعوای دیشب تمام انرژیم را گرفته
بود!تمام تاب و توانم را!
به پشتی صندلی تکیه داد و با دوق پنهانی مرا
نگریست!شبیه پسربچهتخس!

گوشهی لبم کش آمد و با ناز گفتم
همینجوری نگاهم کنی تضمین نمیدم تا آخرشصبحونهام بخورم!
خندهی تلخ روی لبش خانه کرد.خندهای که شبیه خنده
نبود!زهرخندی از درد بود!
و با جملهای که گفت مرا به چاه بدبختی فرو برد:
میخوام بدونم هنوز وقت هست برای داشتنت!حرفهایش خاری شد و به قلبم فرو رفت.گوشهی لبم
لرزید و اشک از چشمم سرازیر شد.سرش را به چپ و
راست تکان داد و مستاصل گفت:
سارا من شرمندهام واقعا این حرفها رو نزدم دوبارهگریه کنی؟!
با تمام غصه های دنیا گفتم:
نگو اینحرفو!من دوستت دارم برام بگی!اصال زن وشوهر درد و دلهاشون رو به خودشون نگن به کی بگن
!زن و شوهر باید با هم درداشون هم مشترک باشه!
], [5/7/2021 9:28 AM

#پارت چهارصد پنجاه وهفت
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
هیچ نگفت !شاید میدانست حق با من است!
از وقتی سوار اتومبیل شدهبودیم.مغموم و ساکت نشسته
بودم و او بی هیچ حرفی فقط رانندگی میکرد!تمام حواسم
پیش او بود!
سکوت تمام فضای اتومبیل را گرفته بود !انگار این
سکوت او را کالفه کرد که پخش صوتی را روشن کرد.تا
رسیدن به خانه فقط صدای خواننده بود که سکوت اتاقک
اتومبیل را میشکست.
خیابان ها خلوت بود!شیشه اتومبیل را پایین دادم !هوای
بینظیر بهار را به ریههایم مهمان کردم !این ترافیک بالی
جان تهران بود!دستم را بیرون دادم و نسیم بهاری بر
دستم وزید و روحم را تازه کرد!

زیرچشمی نگاهش کردم! توی فکر بود!انگار در این دنیا
نبود!یادم به حرف هایش افتاد و بغضم را فرو دادم!باید او
برای مراجعه به یه متخصص خوب راضی میکردم !پای
سالمتیش لجبازتر از همیشه میشد و من اینرا
نمیخواستم!
اتومبیل وارد کوچه شد و دل من برای بچههای ریزهمیزه
که داشتند بازی میکردند رفت!کوچه ما عادت به بازی
بچهها نداشت!خیلی سال بود به خود ندیده بود!
], [5/7/2021 9:28 AM
#پارت چهارصد پنجاه و هشت
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
صدای هیاهوی بچهها و توپ بازیشان کوچه را برداشته
بود و هر لحظه با عبور اتومبیلی مجبور به توقف
بازیشان میشدند! انگار گرد زندگی به کوچه بخشیده
بودند!

مقابل خانه توقف کرد.صدای پخش را خاموش کرد و
نگاهم روی در آشنای خانه پدریم نشست .و دل من برای
خانهمان و اعضایش پر کشید!دلتنگشان بودم و مدتی بود
سرنزدهبودم !
نگاهش پی بچهها و بازیشان بود که گفت:
چیزی میخوای بگی !لبم را گزیدم.تمام حاالت و رفتارهایم را میدانست!نگاهم
به بوتههای آویزان در حیاط همسایه افتاد.
آب دهانم را فرو دادم !نگاهش کردم؛نگاه او هنوز پی
بچهها بود!با همین یک نگاه لبهایم به رویش خندید!خنده
نبود زهرخندی تلخ بود ولی در عین حال پردهی اشک در
چشمهایم نشست !
نه من باید قوی میبودم؛متنفر بودم از ضعیف و ناتوان
بودن !
شوری وخیسی اشک روی گونهام سرید و لبم را جویدم:
-مگه فایدهای داره!

همان لحظه نگاهم کرد و نگاهمان با هم تالقی کرد.دلم
لرزید از نگاهش که روی صورتم رقصید.نگاهش را
گرفت و گفت:
حتما داره که میپرسم !ناخوادگاه بودم که خم شدم و دستش را در دستم گرفتم و
آرام نوازش کردم.با تعجب به من زل زد و من با لحن
بغضداری لب زدم:
برای سالمتی قلبت بریم پیش یه متخصص خوب من دلمروشنه!
], [5/7/2021 9:28 AM
#پارت چهارصد پنجاه ونه
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
سارا من خوبم دکتر هم رفتم!نگران نباش یه ریتم تندقلب هیچ بالیی سر من نمیاره!میدونی دکتر چی گفت؟

همانطور که دستش را آرام نوازش میکردم آهسته
پرسیدم:
چی گفت؟لبخند محوی زد که جان در رگ و پی من تزریق
کرد!لبخندی که دنیایم را وسعت می بخشید!
گفت قلب ما آدمها با ریتم نفس های عزیزترین آدمزندگیمون میزنه!خدا نکنه قلب کسی از عشق خالی باشه
اونوقت قلب آدمها واقعا نمیزنه!
حرفهایش مرا به فکر فرو برد.حرفهای که واقعیت
بود!نتوانستم چشمانم را از او بدزدم و خیرهاش شدم.
درسته اما باید سالمتی قلبت هم چک کنی!میدونم عمردست خداست اما اینا همش حرفه،خودمون هم باید
حواسمون باشه!
آهی کشید و نفسش را سنگین بیرون داد.
-میدونی سارا من خیلی خوشبختم که تو رو دارم!

لبخندی از ته دل به رویش پاشیدم و گواه تمام گفته های
دلم بود.در را باز کردم و از اتومبیل پیدا شدم.بهار رختش
را در تمام کوچه پهن کردهبود و صدای ریز آواز
خوشالحان گنجشکها تمام کوچه را گرفتهبود.
چنددقیقه بعد او هم اتومبیل را خاموش کرد و پیاده
شد.زنگ خانه را فشردم و او هم کنارم ایستاد.در با تیکی
باز شد و پلهها را باال رفتیم.
سرم را پایین انداختم تا موقع احوالپرسی مادرم متوجه
چشمان پفکرده و قرمزم نشود.
مادرم را که دیدم دلم برای عطر تنش پر کشید.رنگ و
رویش شبیه همیشه نبود ولی از خوشحالی روی پا بند
نبود.وارد خانه شدیم و بعد از احوالپرسی برای تعویض
لباس به اتاق رفتم.
], [5/7/2021 9:28 AM
#پارت چهارصد شصت
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

دلم دلگیر بود؛با اینکه با او آشتی کردهبودم اما ته دلم از
دستش دلخور بودم!هنوز شب قبل از خاطرم نرفته بود و
گاهی شبیه یک فیلم از جلو چشمهایم رد می شد.همان
لحظه که تعویض لباسم تمام شد مادرم وارد اتاق
شد.نمیدانم حس ششم یک مادر همیشه قوی بود یک
مادرم دخترش را میشناخت که موشکافانه نگاهم میکرد.
نفهمیدم چطوری در بغلش جای گرفتم و بغضم سر باز
کرد.با تعجب نگاهم کرد بعد محکم بغلم کرد و من چهقدر
آن لحظات به آغوشش احتیاج داشتم.
هق زدم و او نوازشم کرد!گریهام گرفت و او کمک کرد
روی مبل بشینم!
نمیدانم چرا گریهام گرفت.بلند شد و با لیوان آبی
برگشت.گلویم گرفته بود و چه خوب بود هیچ حرفی نزد تا
خنکای آب راه گلویم را باز کرد.
قدم برداشت و پشت پنجره ایستاد؛همانطور که از پشت
پنجره به بیرون خیره شدهبود گفت:
دعوا کردین؟!لبم گزیدم و هیچ نگفتم.دروغ گفتنم بلد نبودم؛اما راست
گفتن هم دردی دوا نمیکرد.

نمیخوام تو زندگیت دخالت کنم مادر!هیچوقت هم اجازهنده دخالت نفرسومی وارد زندگیت بشه!
مامان!بغضدار صدایش زدم و او با محبت نگاهم کرد و مادرانه
گفت:
سارا عزیزم مگه میشه زندگی زناشویی بدون دعوابشه!من و پدرت بعد از سالها زندگی هنوز گاهی دعوا و
مداخله داریم اما هیچوقت اجازه ندادم بنای زندگیم سست
بشه نذار بنای زندگیت سست بشه مادر !
], [5/7/2021 9:28 AM
#پارت چهارصد شصتویک
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

حرفهایش تلنگری بود تا به خودم بیایم.حق داشت اصال
مگر میشد در دنیای مشترک زن و شوهر دعوا و مداخله
نباشد.مگر میشد اصال!

سرسفره نهار بیشتر از همیشه هوایم را داشت.لقمه
میگرفت و به دستم میداد.سنا با حسرت نگاهمان
میکرد؛معلوم نبود چه در خیالش میگذشت.او هم مثل هر
دختری دوست داشت یارو غاری داشته باشد که پناه باشد
برایش و تکیه دهد به او.دنیای فانتزی همهی دخترها
همین بود.کوچک و صورتی رنگ با تمام آرزوهای قشنگ
!
پدرم امیرحافظ را مخاطب قرار داد و او با حوصلهی تمام
جواب پدر را داد.
لیوان دوغی برایم پر کرده بود و بغل دستم گذاشته و با
ایما و اشاره بهم فهماندهبود که تا آخر باید بخورم.خندهام
گرفته بود؛او از کی اینقدر زورگو شدهبود.مادرم نگاهش
برق شادی داشت اما کمی رنگ پریده به نظر
میرسید.یک نورانیت عجیب در چهرهاش موج
میزد.نمیدانم چرا !ولی کاش میدانستم !
بعد از نهار زودتر خودم را به اتاق مامان رساندم.دلم
برای بغل کردنش و مچاله شدن در آغوشش تنگ
شدهبود.امیرحافظ بعد از ناهار سریع رفت؛گفت مهران در

شرکت دست تنهاست؛میدانستم بهانه بود،احساس کردم
کمی شرمنده و خجل بود.در رابطه با دیشب و آن دعوا
!مرا اذیت کردهبود حاال نمیتوانست تو روی پدر و مادر
نگاه کند.سرخی گونهام را با کرمپودر پوشاندم،دلم
نمیخواست هیچکس بفهمد!به قول مادرم اختالف زن
وشوهر نباید جایی جز بین خودشان درز پیدا کند.
], [5/7/2021 9:28 AM
#پارت چهارصدشصتودو
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

الی در را باز کردم و آرامی صدایش زدم:
مامان !لبخندی زد و با مهربانی گفت:
-بیا تو عزیزم.

احساس میکردم کسالت دارد.شایدم حس من بود.پردهها
را کشیده بود و تمام اتاق را روشنایی گرفته بود.
دستش را برای به آغوش کشیدنم گشود و دلم من برایش
پر کشید.با مهربانی روی موهایم را بوسه زد.با نگرانی
لب زدم:
مامان چرا حس میکنم حالت خوب نیست؟خنده ریزی کرد و من بیشتر خودم را در آغوشش جا
دادم.نفهمیدم چهقدر زمان گذشت و چهقدر در اتاق مامان
بودم.موهایم را شانه زد و بافت.برایم از زنانگی و رسم
زن خوب و همدم بودن گفت.چهقدر مادرها میدانستند؛بی
دلیل که نبود سالها عاشقانه زندگی کردن با یه مرد به او
تجربه هایی بکر داده بود.
به اصرار مامان قرار شد شام هم آنجا بمانیم خودم زنگ
زدم به امیرحافظ آن لحظه چهقدر صدایش خسته بود ولی
قبول کرد.تهصدایش میلرزید و من به این فکر بودم حال
قلبش چطور است؟
میترسیدم من از نداشتنش؛از فکر اینکه لحظهای نباشد.
من و سنا مواد شام را روی کانتر چیده بودیم و در حال
شوخی و خنده دلمان را برای یک شام خوشمزه صابون

زدهبودیم .بابا داشت روی صندلی گهوارهای کتاب
میخواند.مامان گفتهبود چنددقیقه بعد میاید ولی هنوز
نیامده بود.ته قلبم کمی آشوب بود.
], [5/7/2021 9:28 AM
#پارت چهارصد شصتوسه
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
سنا هم نگران شدهبود؛از آشپزخانه بیرون زدم و وارد
اتاق مامان شدم.
وارد اتاق شدم؛ عمیق و آرام خوابیده بود ! عجیب بود
عادت به خواب عصر نداشت !
به سمتش رفتم و صدایش زدم:
مامانی !مامان جونم !بیا ببین دخترت چه کرده....و همزمان دستم را روی دستش گذاشتم.رنگ از رخم
پرید.دستش سرد سرد بود.در آن لحظه آنقدر ترسیدهبودم
که حتی لبهایم به زور تکان دادم.وحشتزده دستم را

روی بدنش کشیدم.بدنش سردتر بود.تمام وجودم یخ زد.از
ته دل صدایش زدم:
مامان !جواب نداد.نه خدایا !
با صدای بغضآلودی جیغ کشیدم:
مامان جون سارا چشماتو باز کن !در اتاق باز شد و پدرم و سنا وارد اتاق شدند.سنای
بیچاره رنگش پریدهبود.من در آن لحظه روحم از تنم
رفت.نداشتن و مرگ بزرگترین اتفاق بشیریت چرا نصیب
من شد!پدرم جسم بیجان مادرم را در آغوش کشید و آرام
لبش را به سرش چسباند.خدایا مرگ کی در خانه مرا
کوبید !
نفهمیدم کی صورتم خیس از اشک شد.مادرم رفته بود.
], [5/7/2021 9:28 AM
#پارت چهارصد شصتوچهار
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

شبیه همان پرندهای که روی شاخهای درخت که از پنجره
پیدا بود روی شاخهی دیگری پرید و کوچ کرد و آوای
حزن مهاجرت را در گوشمان خواند.
شاید بگویید مرگ عادالنه ترین اتفاق بشریت است اما از
نظر من مرگ وسط خوشی های زندگی ابدا ً عادالنه
نبود؛بلکه بی عدالتترین اتفاق در آن لحظه بود.
نگاهم از روی جسمبیجان مادرم کنده نمیشد؛دست پدرم
روی شانهام نشست و کنارگوشم آرام با بغض گفت:
سارا دخترم !پاشو باباجان !نه من باید میماندم.مادرم نمرده بود؛شاید شبیه همان
بازی بچگیهایمان بود او خودش را به مردن میزد و من
باید با دست های کوچولوام بیدارش میکردم.
شاید این هم بازی دنیا بود؛بازی آدم بزرگا!اما نه واقعیت
مرگ بود؛واقعیتی تلخ و زجرآور !
روی مادرم مالفه کشیدند.در شوک بودم؛صدای گریه و
داد و بیداد اطرافیان را میشنیدم اما انگار از درون فلج و
بیحس شدهبودم.
قلبم بیقرار میزد،نگاهم روی مالفهی سفید زوم شدهبود
که جسم مادرم را پوشاندهبود.موهایم را شانه زده بود و

خودش بافته بود؛کاش بیشتر کنارش ماندهبودم.صدای ریز
گریه های سنا را میشنیدم.انگار کسی داشت با ناخن تیز
قلبم را خراش میداد که میسوخت.
], [5/7/2021 9:28 AM
#پارت چهارصدشصتوپنج
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
نمیدانم چهقدر در شوک بودم که پدرم با آن حال خرابش
اورژانس خبر کردهبود و من نفهمیدهبودم.دکتر مرگ در
خواب را تشخیص دادهبود.وحشتناک تربن نوع مرگ!شاید
اگر بیماری بود این همه حسرت به قلبم نمینشست.
دستامو باال آوردم و به صورتم کوبیدم.جیغ میکشیدم و
زار میزدم.هیچکس حال مرا نمیفهمید؛تصویر چهرهی
مهربانش یک لحظه از جلوی صورتم کنار نمیرفت !حاال
با نداشتنش چه میکردم.

دومرد با یک برانکارد وارد اتاق شدند؛از ته دل جیغ زدم
و نالیدم:
مامان !تروخدا چشماتو باز کن !نبرینش !صدایم از جیغ های پیاپی که زدهبودم از گلویم بیرون
نمیآمد.پدرم محکم در آغوشم کشید و پچ زد:
هیش،آروم باش دخترم !اما نه من آرام نبودم و آرام نمیشدم.حالم شبیه کسی بود
که مهمترین دارایش را از دست دادهبود.مگر نه اینکه
مادرم بزرگترین دارییم بود.شانههای پدرم لرزید!داشت
گریه میکرد.شریک تمام عمرش را از دست دادهبود.کم
چیزی نبود.
صدای گوشنواز قرآن فضای خانه را گرفت و همهه و
گریهای که شنیده میشد.دنیا جلوی چشمهایم تار شد و
دیگر هیچچیز نفهمیدم....
با حس سوزش در دستم چشمهایم را باز کردم.نگاهم به
پورانخانم افتاد که با لباس سیاه و چشمهای متورم و
قرمز کنارم نشستهبود.در اتاق خودم بود و سرم به دستم
وصل بود.
لبم را زبان زدم و آرام نالیدم:
-مامانم !

دستش را روی دستم گذاشت و پربغض گفت:
بمیرم برات عزیزدلم.اشک در چشمانم حلقه زد و تمام تصاویر جلوی چشمهایم
به پرده در آمد.خندهی تلخی گوشه لبم نشست:
خیلی زود بود !خیلی !دستم را فشرد و پردهی اشک در چشمهایش نشست
مغموم گفت:
عدالت خداست؛همهمون تو صفایم کی زودتر و کیدیرتر فقط خودش میدونه و بس !
از عدالتش بدم میاد !متنفرم !], [5/7/2021 9:28 AM
#پارت چهارصد شصتوشش
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
چشمهای اشکیش را به من دوخت و لب زد:
-نگو مادر کفره !اینجوری نگو !

هردو به گریه افتادیم.راستی گریه از ته دل چهقدر دل را
سبک می کرد.انگار کمی بار سنگین غم را از شانه
برمیداشت.
بیچاره من !بیچاره سنا تنها !
پوران خانم دستم را فشرد !هیچکس نمیدانست حال من
چهقدر بد بود؛چه قدر محتاج نوازش بودم.پوران خانم
شبیه مادر بودم.نوازشهایش مادرانه بود.
تقهای به در خورد و سنا با لباسهای سرتاپاسیاه وارد
اتاق شد.پس چرا من لباس عزا نپوشیدهبودم.چرا
لباسهایم را عوض نکردهبودم؛صدایی در سرم فریاد
میکشید"چرا لباس عزای مادرم را بر تن نکردم"
زیر گریه زدم.سوزناک گریستم.
سنا با دیدن بیقراریم سمتم پا تند کرد و در آغوشم
کشید.حال او هم دست کمی از من نداشت.چشمهایش سرخ
سرخ بود.
سرم درد میکرد و چشمهایم عجیب میل باریدن
داشتند؛سوزش سرم دستم اذیتم میکرد اما نه به اندازه دل
داغدارم نبود.
پوران خانم آرام از جایش بلند شد و ما را تنها
گذاشت.شاید میدانست ما به این تنهایی احتیاج
داریم؛تنهایی که داغ عزیز سببش بود.

با گریه نالیدم:
حالم خیلی بده سنا !خیلی !زیر گریه زد.قلبم فشرده شد؛خدایا مصیبت صبر میطلبید !
], [5/7/2021 9:28 AM
#چهارصد شصتوهفت
#بغض های خفته
#ازاده میرزایی
خواهرم را در آغوش کشیدم.سفت و محکم بغلش
کردم؛باید او را آرام میکردم.او یادگاری بود !یادگاری از
مادرم !
از آغوشم جدا شد و اشکهایش را با پشت دست پاک کرد
و با بغض گفت:
آجی بمیرم برات آروم باش !به خدا امیرحافظ بدجورنگرانت بود!

چه خوب که داشت در این حال نصیحتم میکرد.خواهرم
چه زود بزرگ شدهبود.گوشهی لبم لرزید؛ته دلم آشوب
بود از نگرانی مرد مهربانم !
سنا با همان بغض صدایش ادامه داد:
بدجور نگرانت بود !سارا مصیبت در خونه همهرومیزنه تروخدا آروم باش بابا که انگار تو این دنیا نیست
بدجور نگرانشم!
دلم برای پدرم خون شد.چرا روزگار گاهب اوقات بد
شروع میکرد !
***
امیرحافظ نگران نگاهم کرد؛حق داشت از دیشب تا به حال
حالم بد بود و او را هم نگران کردهبود.بی رمق بودم تمام
مدت حالت تهوع دست از سرم برنمیداشت.احساس
بیحالی شدیدی داشتم.آنقدر عق زدهبودم که دیگر رنگ
به صورتم نمانده بود.
سنا قربان صدقهام رفت و با نگرانی گفت:
شاید بهخاطر اینه لب به غذا نزدی سارا !میخوای براتیه چیزی بیارم بخوری بخدا از بین میری نکن اینکار رو
!
-نمیخوام هیچی از گلوم پایین نمیره !

از وقتی از سرخاک مادرم برگشته بودیم میل به هیچ چیز
نداشتم؛همه اشنایان و بستگان رفته بودند،حال پدرم خوب
نبود و به زور قرص خواب خوابیدهبود.انگار هنوز هم
نداشتن مادرم را باور نداشتیم ولی تمام در و دیوار خانه
نداشتنش را یادآور میشدند.
امیرحافظ اه پرافسوسی کشید؛میدانستم او هم حال خوشی
ندارد من هم با این رفتارهایم اذیتش میکردم اما بخدا
دست خودم نبود.
به یکباره تمام محتویات گلویم به دهانم هجوم آورد و به
سمت سرویس دویدم.سنا و امیرحافظ نگران پشت سرم
آمدند و من تکیه به دیوار دادم و ناگهان چشمانم در ان
لحظه سیاهی رفت و دیگر نفهمیدم چه شد.
], [5/7/2021 9:28 AM
#پارت چهارصد شصت وهشت
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

با بوسهی گرمی که روی پیشانیام نشست پلکهایم تکانی
خورد .چشم گشودم و با دیدن امیرحافظ که باالی سرم
نشسته بود لبخند بی جانی زدم.لبخندی که روح نداشت
!لبخندی که جان نداشت !
صدای سنا را از آن طرف شنیدم:
خداروشکر که به هوش اومد !سرم را به طرفش چرخاندم و لب زدم:
من کجام !سنا جلو آمد و مهربانانه گفت:
بیمارستان عزیزم حالت بد شد االنم منتظر جوابآزمایشتیم !
بی رمق به امیرحافظ نگاه کردم.چشمهایش را بر هم فشرد
و لب زد:
خوبی ؟سرم را بیرمق تکان دادم؛چشمانش خسته بود !خستهی
خسته و اما غمگین !
سرم سبک شدهبود و کمی حالت تهوع هنوز داشتم.انگار
این هفته خوب نخوابیدن و خوب نخوردن و داغ عزیز کار
دستم دادهبود.

امیرحافظ از جایش بلند شد و با گفتن "برم ببینم جواب
ازمایشت چی شد" رفت و با خانم دکتر برگشت.دکتری که
نگاهش برق نهان شادی داشت؛خانم دکتر لبخندی زد و
گفت:
سالم به مادر جوان !شما میخواید با این وضعیت و
ضعف بدنیت مادر بشی !گریه و ناراحتی برای بچه اصال
خوب نیست عزیزم مبارکت باشه !
نفس در سینهام بند آمده بود !او داشت از چه چیزی حرف
میزد!بچه آن هم در این موقعیت اصال خوب نبود.شاید
شنیدن این خبر قشنگترین خبر برای یک زن باشد اما
من آن لحظه من قفل کردهبودم.من هنوز داغ مادرم را
هضم نکردهبودم و حاال این مهمان ناخوانده !
], [5/7/2021 9:28 AM
#پارت چهارصد شصتونه
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

نگاهم بی اختیار به چهرهی امیرحافظ دوخته شد که لبخند
محوی روی لبانش نشسته بود.لبخندی که شاید هر وقت
دیگری بود ذوق میکردم.ذوق پنهانی از اینکه من داشتم
مادر میشدم و او پدر !
دنیا چه قدر کوچک بود ما قبال برسر فرزنددار نشدن جرو
بحث میکردیم و حاال خدا نطفهای این عشق را زمانی
بسته بود که از نظر من مناسب نبود.
سنا مرا در آغوش کشید و تبریک گفت اما من انگار در
این دنیا نبودم؛دکتر توصیهها و باید و نباید که باید رعایت
میشد را به امیرحافظ کرد و در آخر گفت:
بازم تبریک میگم امیدوارم توصیههام پشت گوشنندازید.
سنا در حالی که پردهی اشک در چشمانش حلقه زدهبود با
بغض گفت:
خانم دکتر ما تازه مادرمون رو از دست دادیم خواهرمبهخاطر همون حال مساعدی ندارن !
دکتر ابراز تاسف کرد و گفت:
خدا رحمت کنه !زندهها زندگی میکنن و نباید ازخودشون غافل بشن؛خصوصا خواهر شما که حاال یه هدیه
کوچولو در بطنش رشد میکنه و تمام ناراحتی و غم
شادی مادرش رو درک میکنه.

خانم دکتر رو به امیرحافظ که داشت زیرچشمی مرا نگاهم
میکرد گفت:
االن بیشتر از هرکسی شما میتونید آرومش کنید؛بهشونبرسید؛خورد و خوراک و استراحت و بیرون ببریدشون تا
بلکه این دوران رو با حال خوبی سپری کنن!
امیرحافظ لبخند کمرنگی زد و گفت:
بله دوران سختی هست،حتما ممنون از شما خانم دکتر !], [5/12/2021 2:36 AM
#پارت چهارصدهفتادویک
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
چنددقیقه بعد امیرحافظ برگشت؛انگار آن خبر تمام انرژیش
را بازگردانده بود که تمام وجودش آرام بود و لبخند خیلی
خیلی محوی گوشهی لبش بود.لبخندی که فقط من میدیدم
و خدای خودم !
و برق چشمانی که شادی را ساطع میکرد؛او هیجانزده
تمام کارهای ترخیص را انجام میداد و من آرام آرام با

کمک سنا آماده شدم.سوار اتومبیل شدیم و تنها حرف
میانمان سکوت بود.سنا عقب نشسته بود و من خیره به
اتومبیل های جاده بودم .شمارش اتومبیلها هم از دستم
در رفته بود از بس در فکر بودم.
لبم را زیر دندانم فشردم و آرام گفتم:
امیرحافظ ؟سرش را چرخاند و آرام زمزمه کرد "جانم ".جانمش آرام
نکرد !نمیدانستم گفتن این حرف به او درست است یانه
اما من در دلم بارها مرور کردهبودم آرام گفتم:
فعال نمیخوام کسی از این مهمون ناخونده چیزی بفهمه!
امیرحافظ پوزخندی زد.
هه !سنا از صندلی عقب خم شد و آهسته گفت:
معلومه چی میگی !این حرفها چیه؟اشکهایم سرازیر شد و پربغض لب زدم:
هیچوقت درکم نمیکنید من واقعا حالم خوب نیست !دلم برای خودم سوخت.برای بغض صدایم !من سارای
همیشگی نبودم؛شاید وجود این بچه سبب شدهبود.

], [5/17/2021 7:47 PM
#پارت چهارصدو هفتادودو
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
امیرحافظ دلسوز نگاهم کرد و آرام گفت:
هر چی تو بگی سارا !خیالت راحت به هیچکی نمیگیم !تشکر امیز نگاهش کردم؛چه خوب بود که درکم
میکرد.لبهایش را تکان داد و خواست چیزی بگوید که
پشیمان شد و هیچ نگفت.حرف های دکتر در گوشم
میپیچید"
مامان جوان تبریک میگم !
این جمله شاید قشنگترین خبر دنیا برای یه زن بود؛حیف
که فرزندم زمانی پا به جهان زنانهام گذاشته بود که تمام
وجودمن غم و درد بود و جایی برای شادی نداشت و
مردی که بدجور منتظرش بود.سنا در حالی که هنوز از
رفتار من سردرگم بود گفت:
اخه چرا نباید بگید !وجود این بچه همهرو خوشحالمیکنه !

بیاختیار گفتم:
از کجا میدونی میخوام نگهش دارم !امیرحافظ تندی سرش را چرخاند و عصبی گفت:
یعنی چی سارا !این حرف چیه میگی لعنتی !و دادی کشید که گمانم حنجرهاش خراش برداشت:
المصب حق نداری یک کلمه دیگه سارا حرف بزنی !بهوهللا بالیی سر خودم وخودت میارم !
این مرد داشت از زور خشم و تعصب همچون آتش
گداختهای بود و من چهقدر از آرام کردنش ناتوان بودم.
بیصدا صورتم خیس شد و بغض بیرحم را قورت دادم.او
با عصبانیت مشهودش اتومبیل را روشن کرد و به راه
افتاد.
سنا هم سکوت کرده بود؛میدانست موقع عصبانیت
امیرحافظ فقط سکوت جوابگوست !
], [5/17/2021 7:47 PM
#پارت چهارصد هفتادوسه
#بغض های خفته

#آزاده میرزایی
نتوانستم تحمل کنم و بلند زیر گریه زدم که کاسه صبرش
لبریز شد و با تحکمم گفت:
بسه دیگه !هربار دندون رو جیگر میذارم میگم ناراحتهداغداره،اما کی منو درک میکنه سارا !آروم بگیر میریم
یه جایی باهم درست و حسابی حرف میزنیم.
در آن لحظه نمیدانم وجودم نطفهی شکمم بود که باعث
شد بیاختیار حرفش را گوش کنم.شاید هم چون شوهرم
بود و به قول خودش غم و ناراحتیهایم را تحمل کرده
بود.
سکوت کردم و مطیعانه به حرفش گوش کردم.بعد از مدت
زمانی اتومبیل را مقابل یک کافهی دنج نگه
داشت؛صدایش از فریادش خش برداشته بود و من دلم
برای تُن صدای خش برداشتهاش رفت.
پیاده شید !سنا در حالی که دستم را گرفته بود و کمک میکرد از
اتومبیل پیاده شوم آرام گفت:
لطفا حرف بیخود نزن !به خداحق داره !با تحکم صدایش زدم:

سنا !هیچ نگفت و آرام گفت:
باشه دیگه هیچی نمیگم !باالخره پیاده شدیم و به سمت کافه ساده اما به شدت دنج
و خلوت رفتیم؛امیرحافظ ترجیع داد صحبتهایمان بین
خودمان باشد که سنا دورتر از ما در انتهای ترین گوشهی
کافه نشست.
با امدن پیشخدمت سفارشها را با پرسیدن نظر من گفت و
با رفتن پیشخدمت با تحکم دلنشینی گفت:
حرف بزنیم !بی اختیار دستم را روی دلم گذاشتم و لبخند نرمی زدم که
از چشمان مشتاقش پنهان نماند.امیرحافظ لبخندی از ته
دلی زد و متاثر گفت:
چطور میتونستی یه لحظه به نبودنش فکر کنی !تو ازاین لحظه به بعد مقدس ترین وظیفهی دنیا بهت محول
شده !
حق داشت !کدام مادری بود از نبود و نداشتن کودکش
میگفت !درست بود که هنوز قلب و اجزای بدنش تشکیل
نشده بود و لختهی خون بود اما مهرش از همین حاال در
دل جای میگرفت.

], [5/26/2021 12:22 AM
#پارت چهارصدهفتادوچهار
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
ته دلم از وجودش غنج زد؛اگر بگویم از داشتنش ته ته
های دلم خوشحال نبودم دروغ بود.من او را میخواست
!اصال مگر مهری که خدا از لحظهی بستن نطفه در وجود
مادر نهاده بود به این راحتیها از بین میرفت.
چه طور متوجه نشدم؛من که موعد ماهیانهام را داشتم اما
انگار خدا وقتی بخواهد دیگر تمام است !
چشمان به رنگ شادی مرد مقابلم برایم شاید قشنگترین
حس دنیا بود حیف که روزگار مرا در مرحلهی سختی
گذاشته بود؛مرحلهای که نمیتوانستم ان لذت را در وجودم
بنشانم؛شاید امتحان الهی بود !
بیاختیار چشمانم خیس شد و او کالفه پوفی کشید و با
محبت دستم را از روی میز گرفت و فشرد و پرمهر گفت:
چیزی شده عزیزدلم !این حالت منو ناراحت میکنه !مکث کرد و ادامه داد:

این خبر بعد از مرگ مامان خبری که واقعا منو به وجدآورد؛یه جورایی دارم پدر میشم !
ناگهان نگاهم چشمهایش را شکار کرد.هالهی اشک در
چشمهایش نشسته بود.باورم نمیشد مردی مثل امیرحافظ
با این خبر این چنین واکنشی نشان دهد.
لب زدم:
گریه میکنی مرد گنده !دستی به چشمانش کشید و خسدار گفت:
نه آدمها گاهی از شنیدن قشنگترین خبرها اشک توچشماشون جمع میشه؛این یکی از قشنگترین خبرهای دنیا
واسم بود !
], [5/26/2021 12:22 AM
#پارت چهارصدهفتادوپنج
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

باورش سخت بود اما امیرحافظ حالش یک جوری عجیب
بود؛یه جور خوب !
و من به خدایی فکر کردم که از رگ گردن به ما نزدیکتر
بود !خدا صدای دلش را شنیدهبود و شک نداشتم این
پاداش پاکی و خلوص دلش بود.پاداشی که خدا با جنینی
در وجود من به او بود.
سنا را به خانه رساندیم؛پدرم تنها بود،حاال بعد از مرگ
مادرم تکیدهتر شده بود و تنهایی بیش از اندازه جسمش
را هم همانند روحش مریض میکرد و من بینهایت
نگرانش بودم؛ولی من که دختر خانه پدرم نبودم.من یک
زن بودم که حال باید به خانهی خودم برمیگشتم با اینکه
این مصیبت تمام وجودم را زخمی کرده بود.
به خانه که رسیدیم روی اولین مبل نشستم.خسته بودم
انگار تمام انرژیم تخلیه شدهبود و ته دلم برای آن لخته
خون شکمم غنج زد.به راستی من داشتم مادر میشدم و
چه چیزی برای یک زن قشنگتر از این حس در دنیا بود.
امیرحافظ کنارم روی مبل نشست و در آغوشم
کشید.ناگهانی سرم را روی سینه تپندهاش
گذاشت.بیاختیار نوازشش کردم و گریه کردم و او هم
گریه کرد.گریه مردانهای که بغض شادی داشت !

], [5/26/2021 12:22 AM
#پارت چهارصدهفتادوشش
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
سرش را در آغوش کشیدم.مردی که در آغوشم گریه
میکرد؛یک مرد سی ساله نبود شبیه یک پسربچهی
کوچک بود که با قشنگترین خبر دنیای دلش گلستان
شدهبود.بعد از کمی سبکبال شدن سرش را بلند کرد و
لبخندی از ته دل زد و از جایش بلند شد و روی سرم را
بوسید.چندین بار پیاپی !
بعد در حالی که به آشپرخانه میرفت گفت:
من تا به حال با زن باردار برخورد نداشتم؛از ویار و ایناهیچی نمیدونم سارا خنگ خنگم،باید برام بگی چی دلت
میخواد !دنیا رو برای جفتتون میارم؛حاالم بیام یه چیز
مقوی درست کنم واسه دوتاتون !

لبخند تلخی زدم؛دلم نیامد شادی تازه متولد شدهاش را
خراب کنم پس سکوت کردم و اجازه دادم از این حس
پدرشدن نهایت لذتش را ببرد.
پیشبند بست و زیر اجاق را روشن کرد و ماهیتابه را
رویش قرار داد و روغن ریخت ؛قرار بود کباب تابهای
بپزد؛با مهارت همراه دست پاچگی که گرفتهبود میز را با
مخلفاتش چید؛خدایا چه میکرد این مرد،به راستی خبر
بارداری یک زن و داشتن یک فرزند چهها که با یک مرد
نمیکرد !
خیارشوهر و گوجه را با سلیقه خورد کرد.ماستها را
درون کاسه ریخت و با پونه تزیین کرد.حال میفهمیدم اگر
مردی زنش را دوست داشته باشد و نطفهای از خون او
را دارا باشد چه حالی که پیدا نمیکند درست مثل حال االن
امیرحافظ !
], [6/1/2021 11:55 PM
#پارت چهارصدهفتادوهفت
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

کبابها را با سلیقه داخل بشقاب گذاشت وقتی خیالش از
کامل بودن میز اسوده گشت روی صندلی روبهرویم
نشست و چندتا کباب تابهای داخل بشقابم گذاشت و گفت:
بخور عزیزدلم از حاال به بعد باید به خودت برسی !تغذیهاستراحت خواب همهاش برای یه خانم باردار واحبه !
بوی کباب که از نزدیک در مشامم پیچید باعث شد
بیاختیار حالم بد شود و حالت تهوع به من دست
بدهد.موجی از بوی های خوش برایم تبدیل به بدترین بوها
شدهبودند.دست جلوی دهانم گذاشتم خودم را به دستشویی
رساندم و باال آوردم؛مرد مهربانم هراسان با همان پیشبند
پشت سرم آمد.برای طبیعی ترین عالئم یک زن حامله به
وضوح ترسیدهبود!
نگاهم در آینه نشست؛صورتم شبیه یک روح
بود؛همانقدر رنگپریده !
چندمشت آب سرد به صورتم پاشیدم؛خنکی آب کمی
التهاب درونم را فروکش کرد.از سرویس بهداشتی بیرون
امدم.امیرحافظ نگران نگاهم کرد؛لبخند بیجانی
زدم.ناگهان سرم گیج رفت و دنبا انگار دور سرم چرخید و
همین که خواستم تعادلم را از دست دادم دست مردانه و
گرمش دور تنم پیچید و عاشقانه بغلم کرد و زیرگوشم
گفت:

عزیزم میخوای بخوابی کمی حالت بهتر بشه؟], [6/1/2021 11:55 PM
#پارت چهارصدهفتادوهشت
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
مرا با خودش به اتاق برد و کمک کرد دراز بکشم،دلم
برایش سوخت چرا که آشفته و پریشان بود.حتی غذایی
هم با عشق درست کردهبود هم تناول نکردیم.چه ذوقی
داشت !دستش را گرفتم و گفتم:
برو غذاتو بخور بهخدا من خوبم این عالئم طبیعه !دلش آرام نمیگرفت.چه میکردم که دل نمیکند و
نمیرفت.بوسهام بر روی تهریش گونهاش التماسی شد
برای من که او تنهایم بگذارد.این زن غمدار را !
دستم روی شکمم نشست.دلم غنج رفت برای جنین وجودم
!بهخدا که قشنگترین قسمت زندگی یک زن همین بود که
نوزادی از وجودش پرورش یابد،من لعنتی چطور
میتوانستم به نداشتنش فکر کنم.

**
صدای صوت ارامشبخش قرآن در گوشم پیچید و من تنم
را شبیه بچهای بی پناه در آغوش کشیدم و به هفت روزی
که از رفتن مادرم میگذشت فکر کردم.چه قدر سخت بود
نداشتن،انگار هیچوقت باور نمیشد نداشتنش را !
با یادآوری خاطرهی کودکیهایم لبخند تلخی روی لبم
نشست.تلخی آن لبخند شیرینی خاطرهی دورم را از
میبرد.بغضی که در گلویم خانه افکنده بود ترکید و
اشکهایم بیرحمانه بر روی گونههایم جاری
شدند.امیرحافظ گفته بود گریه نکنم،گفته بود حال روحی
من حال جنینم تاثیر دارد اما کاش رنج دل مرا میفهمید !
], [6/7/2021 9:22 AM
#پارت صدهفتادونه
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
با صدای تقهای که به در نواخته شد سرم را بلند کردم و
به در چشم دوختم.

پوران خانم مهربان بود با همان لبخند مادرانه تلخ روی
لبش !
سینی کوچکی در دستش بود.بازهم توصیه های پسرش را
اجرا کردهبود.حتم داشتم به پوران خانم گفته بود لب به
غذا نمیزنم.
در را ارام پشت سرش بست و بیحرف جلو آمد و لب
تخت نشست.لباس سیاهش هنوز تنش بود.چه قدر خوب
بود که مبادی احترام را رعایت میکردند و همین قوت قلب
برایم بود.
سارا دخترم !دخترم گفتنهایش داغ دلم را تازه کرد و چانهام بیاختیار
لرزید:
پوران خانم !از غم صدایم او هم به گریه افتاد؛گرفته و غمگین گفت:
جانم دخترم !گریستم و او هم بیصدا گریست.و خدا میداند وقتی صدای
گریه دو زن در هم آمیخته میشود چه سمفونی به راه
انداخته میشود.
در آغوشم کشید و من ناخوداگاه زمزمه کردم:
-مادر !

دستانش مهربانه و نوازشگونه روی کمرم باال و پایین
شد و نجوای جان سوزش در گوشم پچید:
جان عزیزدلم !دختر قشنگم میدونی چهقدر منتظر شنیدناین کلمه از زبونت بودم.
دلم برای دختر گفتنش لغزید.چه قدر حاال شنیدن این کلمه
آرزویم شدهبود.نداشتن چه قدر روح را آزار میداد !و من
شبیه کسی بودم که تمام مدت را برای فرار از واقعیت
خوابیده بود و حاال که از خواب برخواسته بود واقعیت
شبیه کابوس های خوابش بود !چه رنجی میکشید او و
من حاال همان رنج را میکشیدم.رنج نداشتن و مرگ عزیز
!
رنجی بزرگ و جانسوز از حاال تا ابد !
], [6/28/2021 5:20 PM
#پارت چهارصدهشتاد
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

مرا از آغوش مهربانش جدا کرد و با پشت دست خیسی
چشمانش را پاک کرد و دلسوزانه گفت:
مادرت بارها سفارشتون کرده بود؛هم تو و هم سنا !توکه عروس خودمی خیالم از پسرم راحته،نمیذاره آب تو
دلت تکون بخوره !سنا تنهاست و پدرت و از همه تنهاتر
پدرت،نه با گریه و خودت حبس کردن سوگواری و عزا
تموم میشه نه چیزی؛اگر این جوری بود همه برای
برگشت امواتشون هرکاری میکردند.فقط قوی بودن
میخواد !
لبخند تلخی زد.
نمیگم گریه نکن میدونم نمیشه !گریه کن از ته دلتگاهی اوقات تنها چیزی که آرومت میکنه همین گریه
لعنتیه اما همیشه بدون زور زندگی و آدمهایی که موندن
بیشتره !خصوصا تو زنی هستی که در قبال شوهرتم
مسئولی !حال زن بد باشه محاله حال شوهرش خوب باشه
!
اینا رمز و راز یک عمر زندگی با یه مرد شبیه شوهرته !
نفسی گرفت و ادامه داد:
قدیما خوب گفتن مادر خاک سرده؛میلو میبره؛آدم هایزنده زندگی میکنن افراد دور و ورت ببین و حواست به
اونا باشه؛رشته های زندگی خیلی محکمتر از مرگه!

], [6/28/2021 5:20 PM
#پارت چهارصدهشتادویک
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
درست میگفت.حرف هایش کامال مادرانه و درست بود.اما
کدام عزیز از دست دادهای دلش آرام میگرفت که من نیز
آرام بگیرم.در البهالی کلماتش اشاره کردهبود که هوای
پسرش و زندگیمان را داشته باشم مادر بود و نگران !
دستش را گرفتم و گفتم:
ممنونم ازتون ؟!لبخند پرمهری زد.
تو امانتی دستم عزیزدلم؛دختر خودمی خوبیت میخوام !صورت خیسم با پشت دست پاک کردم و او آه پرافسوسی
کشید.
در اتاق آرام باز شد و سنا سرکی کشید و با شطینت گفت:

عروس و مادرشوهر بدجور رفتین تو حس و حال؛یهگیس گیس کشی راه بندازید تا باورم شه واقعا مادر شوهر
و عروسید.
لبخند کمرنگی زدم و پورانخانم محجوبانه خندید و گفت:
شیطون نکنه میخوای دلتو شاد کنم،گیس و گیس کشیراه بندازم !
کامل وارد اتاق شد و نگاهش را به سینی دوخت.
تو که هیچی نخوردی نباید یکم مراقب اون...جملهاش را نیمهتمام گذاشت و پراسترس نگاهم کرد.انگار
فهمید میخواست چه بگوید و چه به موقع جملهاش را
نیمهتمام گذاشت.
], [8/10/2021 8:37 PM
#پارت_چهارصدهشتادودو
#بغض های خفته
#آزادهمیرزایی

سرزنشگر نگاهش کردم و او نرم دست روی شانهی
پوران خانم گذاشت و گفت:
پورانجون شما برید به مهمونا برسید من مراقبش هستمخیالتون راحت !
زن مهربان مقابلم لبخندی بر لب نشاند و دست روی
زانوش گذاشت و از جایش برخاست و محبتآمیز رو به
سنا گفت:
خدا خیرت بده مادر !پوران خانم که از اتاق بیرون رفت رو به سنا محکم
غریدم:
دیوونه اون زبونتو نمیتونی کنترل کنی ؟!کنارم نشست و سینی غذا را به من نزدیکتر کرد و لیوان
شیر را به دستم داد.
در همان حال گفت:
خب باالخره تا کی میتونی مخفی کنی تازه باید از خداتمباشه که من میگفتم که کارتون راحت میکردم و دل اونام
شاد هومم؟!
لقمهای از حلوا برایم گفت و به دستم داد.
-بیا بخور االن تغذیهات باید از هر موقعی بهتر باشه!

دستش را رد نکردم و لقمه را در دهانم گذاشتم.همان طور
که لقمه را میجویدم کوتاه جواب دادم:
ولم کن تروخدا سنا !چیچی ولم کن باید فردا بری خونت !بسه هر چی اینجاموندی !
بابا تنهاست،مدام تو اتاق مامان من باید کنارش باشمآرومش کنم !
پوزخندی زد و جبهه گرفت.
خودم هستم مراقبشم هستم با این توجیه های الکی وپوچ از خونه و زندگیت نزن !
**
از فردای همان روز بنا بر اصرار های پدرم و سنا و بقیه
به خانه خودمان بازگشتیم.
بدنم به شدت حساس شدهبود و ویار هایم تازه شروع
شدهبود.
هوس ترشیجات و لواشک های ترش به سرم میزد که
گاهی خودم را هم کالفه میکرد چه برسد به امیرحافظ!
حس پدر شدن از صاحب فرزند شدن هم شیرینتر
بود.جوری دلش را گرم کردهبود که بیشتر اوقات را در

خانه میگذراند و کارهای شرکت را به سینا و مسعود
گوشزد میکرد.
], [8/10/2021 8:37 PM
#پارت_چهارصدهشتادوسه
#بغضهایخفته
#آزاده میرزایی
تابستان گرم و سوزان رختش را پهن کرد و بهار بساطش
را جمع کرد و همانند مهمانی رفت.
و فصلهای خدا همان رنگ آمیزی های خلقتش بودند !بی
بدیل و زیبا !
همزمان با گذشت ماه های بهار هم شکم من کمی برجسته
تر شدهبود؛دیگر کتمان فایده نداشت !خودم قرار بود
مقدمه چینی کنم و به خانواده معتمد خبر نوهدارشدنشان
را بدهم.حقا که الیقش بودند.
در خودم توانایی حضوری یافتنش را نمیدیدم که خبر
بارداریم را بدهم.

پس در اولین فرصت با پورانخانم تماس گرفتم و خبر
بارداریم را دادم.
صدای بغضدار و پرهیجانش قلبم را به درد آورد،من چرا
این خبر میمون و مبارک را از این خانواده پنهان
کردهبودم.
صدای پرهیجانش وقتی که با بغض حاج رضا را صدا
میکرد دلم را لرزاند.
حاجی دیدی چی شد نَمردم خبر بچهی امیرحافظمو شنیدم!باورت میشه الهی شکر خدا جواب دعاهام دادی!بیا
حاجی حرف بزن !
و من نمیدانستم این زن در پیشگاه خدا چهقدر دعا کرده
بود تا عنایت خدا شامل حالمان شدهبود !
حاجرضا تلفن را از همسرش گرفت و صدای پدرانهاش در
گوشم پیچید.
آرام سالم دادم و او بیدرنگ و پرمهر جواب داد:
سالم به روی ماهت عروس !خدا دلت شاد کنه که با اینخبرت بدجور دل ما پیرمرد و پیرزنو شاد کردی !
پدر بچه کجاست ؟گوشی بهش میدی !
پدر بچه این زیبا ترین لقب برای یک مرد بود یا من فکر
میکردم!

امیرحافظ را که تکیه بر دیوار ذوق و شادی مرا
مینگریست با اشاره من آمد و نزدیکم نشست و تلفن را
گرفت و با پدرش احوالپرسی کرد.خنده روی لبهایش
پهن شدهبود و پردهی از اشک در چشمانش نشسته بود.
بعد از چنددقیقه خداحافظی کرد و گوشی را به سمت من
گرفت.
لبانش تکان نمیخوردند و واژهها فراری شدهبودند،چرا
که بغض شادی بدجور حفرهی گلویش را گرفته بود !
تلفن را به دستم داد و سیل نصیحت های پورانخانم را به
گوش جانم سپردم.
سارا دخترم !این دوران خیلی مهمه برای یک زن و حتیاثرات زیادی روی جوانی بچهاتم در آینده داره باید به
خودت برسی !البته دلم آروم نمیگیره اینجوری خودم
میام اونجا !
], [8/10/2021 8:37 PM
#پارت_چهارصدهشتادوچهار
#بغضهایخفته
#آزادهمیرزایی

دلش بدجور نگران بود؛بدجور پر میکشید بیاید و ما را
ببیند!
دلم به حالش سوخت؛من باید میرفتم نه او میآمد اما چه
کنم که حرف دل و زبانم یکی نبود.
امیرحافظ مهربانم آرام و قرار نداشت.میترسیدم از قلبش
!
میترسیدیم حال در این آشفته بازار پدرشدنش نواختن
های قلبش کار دستش دهد.چه کسی میگفت حتما غم و
غصه قلبم را ناآرام میکند،گاهی شادیها هم نواختن قلب
را نامیزان میکردند و من چهقدر میترسیدم از این قلب
مهربان که در سینهاش نامنظم میتپید.
روی کاناپه مقابلم تلویزیون نشستیم.
سیدی فیلمی را نشانش دادم.
بیا یه فیلم توپ ببینم ؟!با خنده جواب داد:
سارا من سلیقهام این فیلم های امروزی نیست،اگر فردینو بهروز داری بذار !
لبهایم را جمع کردم و گفتم:
-پرفروشترین فیلم سالو برات آوردم ضرر نمیکنی !

فیلم را روی دستگاه پلی کردم و او هم به آشپزخانه رفت
و با چایی و یک عالمه تنقالت به سالن آمد و کنارم جای
گرفت.
در آغوشم کشید و دستانش را دور شکمم حلقه کرد و
چانهاش را روی سرم گذاشت.غرق در دنبای
فیلمبودیم،قلبم به درد آمد وقتی که سمیه قرار بود ازدواج
کند و دلش نمیخواست مادرش را تنها بگذارد .این قسمت
از فیلم یاد و خاطره مادرم را در ذهنم پررنگ میکرد و
بغض را مهمان گلویم کرد.اشک تا پشت پلکهایم آمد و
او متوجه شد و فیلم را خاموش کرد.
], [8/10/2021 8:37 PM
#پارت_چهارصدوهشتادوپنج
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
عزیزدلم این فیلم خودش کم غصه نداره؛چشم و دل توهم این میون بارونی بشه !

بغض بلعیدم و اشک در کاسهی چشمانم جوشید.تلویزیون
را خاموش کرد و لب زد:
آروم باش عزیزدلم من کنارتم !و چنان مرا در آغوش کشید که احساس میکردم
میخواست مرا در آغوشش حل کند و لبهایش را البهالی
موهایم میسراند و میبویید و بوسه از موهایم میگرفت
و این امنیت و حمایت یک زن را چنان دلگرم میکرد که
با هیچچیز در دنیا برابری نمیکرد !هیچ چیز !
صدای زنگ در خانه ما را از خلسه آرامشی که داشتیم
بیرون کشید.مرا از آغوشش آرام جدا کرد و از جایش
برخاست.
پورانخانم مهربانم پشت در بود.همان دم که امیرحافظ در
را باز کرد؛با دلتنگی مادر و پسر یکدیگر را در آغوش
گرفتند.
تارهای سفید ریشهکرده درالبهالی موهایش مورد آماج
بوسه های پسرش قرار گرفت.
جملهاش قلبم را به در آورد".الهی شکر مادر ایشاال بتونم
زندهباشم تا بچت ببینم !
و دست رو به آسمان گرفت و خدا را تسبیح کرد.بغض
امیرحافظ هم شکست و صدای پربغض وقتی با تلخی

جمالتش در هم امیخته بود اشک را به چشمانم مهمان
کرد.
مامان نگو این چه حرفیه خدا نکنه !شاید من نبودم سایه شما و آقاجون باشه روی سر بچهام
و سارا کافیه !
پورانخانم پربغض لب گزید و دلم من در سینهام
لرزید.حتی توان شنیدن این اتفاق هم مرا از پای در
میآورد.
اشکی بر گونه پوران خانم جاری شد و گفت:
خدا نکنه مادر این چه حرفیه !داری پدر میشی اینحرفها یعنی چی؟خدا هیچ مادری بعد از بچهاش حتی یه
ثانیه هم زنده نذاره که اوالد ستون و گرمای قلب پدر و
مادره!
], [8/10/2021 8:37 PM
#پارت_چهارصدهشتادوشش
#بغضهایخفته
#آزادهمیرزایی

تصویر به آغوش کشیدن این مادر و پسر اشک را به
چشمانم آورد.قلب بیمار و ضعیف امیرحافظ حالم را بد و
حرفهایش حالم را بدتر میکرد !
اما این زن،که از حال پسرش خبر نداشت !امان از وقتی
که میدانست !
پورانخانم صورت خیس از اشکش را پاک کرد و در
حالی که چشمانش با دیدن من ستاره میچید مهربانانه در
آغوشم کشید.
همانطور با چشمان اشکبار در آغوشش فرو
رفتم.پیشانیام را بوسید و زیر گوشم نجواکنان گفت:
خدا ازت راضی باشه عروس نذاشتی حسرت به دل بمونم!
حسرتها همیشه همراه ما میآمدند و متولد میشوند و
گاهی اوقات عجیب اذیتمان میکردند.مثل همین حاال که من
بوی عطر این زن را با تمام وجودم دوست داشتم،چرا که
عطر مادرانهاش و حتی آغوشش شبیه مادرم بود.
نگاهش یک طور عجیب و خاص شدهبود و من شرم
اجازه نمیداد تا در چشمانش چشم بدوزم.بیشتر از آن
طاقت نیاوردم؛بغض راه گلویم را سد کرد و اشک به
چشمانم هجوم آورد.دستم را روی صورتم گذاشتم و آرام

گریستم.مادرانه در آغوشم کشید و دستهایم را از صورتم
کنار زد.
و با دستهایش دور صورتم را قاب گرفت.
در چشمهایم زل زد و با نگرانی گفت:
عزیزدلم چرا گریه میکنی ؟لحنم بغضآلود بود.
دلم برای مامانم بدجور تنگ شده پورانخانم ؟!], [8/10/2021 8:37 PM
#پارت_چهارصدهشتادوهفت
#بغضهایخفته
#آزادهمیرزایی
با پشت دست خیسی چشمانم را گرفت و گفت:
عزیزدلم مادرت اگر بود خیلی خوشحال میشد !منممادرتم عزیزم مبارکت باشه !
خداروشکر که خدا بعضی اوقات اجازه نمیده حسرتی توی
دلش بندهاش بمونه این از حکمتشه !

بعد قاب دستانش را شکست و انگار که باری از روی
دوشش برداشته شدهباشد.
سبک شدهبود؛شبیه پرنده که از آشیانهاش در زمستانی
سرد و سخت خیالش آسوده شدهبود.
برایم از غذایی که درست کردهبود گرم کرد و میز ناهار را
با کمک امیرحافظ چید.هرچند که امیرحافظ و پورانخامم
مراعات حالم را میکردند و اجازه کار سنگینی به من
نمیدادند.
پورانخانم وقتی که از مرتب بودن کارها خیالش راحت
شد بعد در حالی که مدام میگفت"خیلی کار دارم مادر "!
رفت.
مضطرب بود و در عین حال چهقدر حال دلش خوب
بود.پاردوکس بینظیری بود.
میدانم مادر بود !حسرت داشت !حسرت داشتن فرزندی
شبیه پسرش !شبیه امیرحافظش !
], [8/10/2021 8:37 PM
#پارت_چهارصدهشتادوهشت
#فصلوصال

#آزادهمیرزایی
کار داشت !میدانستم حسرت داشت !حاال که حسرتهایش
که برآورده شدهبودند،دستپاچه شدهبود و به قول خودش
آرزوها و آمالهایش تازه سرباز کردهبود.
پدرم آخرین فردی بود که خبر پدربزرگ شدنش را
شنید.متعقد بود بعد از مرگ مامان با این خبر آرامش
گرفته است ولی در البهالی کلماتش دلخوریش عیان بود.
و دلخورترش اینبود که تلفنی تماس گرفته بود !این اوج
دلخوری مردی مثل پدرم بود.
صدایش زدم.
بابا ؟آهی کشید و گفت:
جانم بابا !مهربانی پدرانهاش را هیچوقت دریغ نمیکرد؛چشمانم
خیس شدند و با صدایی که لرزش نامحسوسی داشت آرام
گفتم:
سنا میگفت تا آخرشبا سرخاک مامانی !بابا چرا حواستبه خودت نیست !
سکوت کرد.کمی بعد صدای گرفتهاش به گوشم رسید.

میدونی سارا هیچکس حال منو نمیفهمه !کاشمادرتو دوست نداشتم.
کاش شبیه تمام زن و شوهرهایی که بدون عشق کنارهم
زندگی میکنند بودیم اونوقت اینهمه داغون نبودم.
بغض بر صدایش چنبره زد.
میگن سه روز اول بعد از مرگ عزیز خیلی سخت ووحشتناکه اما اگر از من بپرسن میگم ثانیهها و لحظههایی
سخته که همه فکر میکنن به نبودنش عادت میکنی ولی
خدا میدونه اون لحظههای واقعیه که داری رنج میکشی !
], [8/10/2021 8:37 PM
#پارت_چهارصدهشتادونه
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
قلبم به درد آمد.نه برای پدرم بلکه برای مردی که
عاشقانه زنش را دوست داشت.

شنیدهبودم دو دسته افراد هرگز به زندگی عادی
برنمیگردن.اولین دسته آنهایی که میجنگن و دومین
دسته آنهایی که عاشق میشوند.
خدا به دل تمام عشاق دنیا رحم کند !
با انگشتانم خیسی چشمانم را گرفتم و پربغض گفتم:
باالخره که چی بابا !همهی ما عادت میکنیم !یه جورعادت به نبودنا !
از پشت تلفن صدای خندهی تلخش را شنیدم.
عادت بدترین خصلت آدمیزاد از گذشته تا به حال !میدونمدخترم باید خودمو جمع و جور کنم چندماه گذشته از فوت
مادرت اما بهم حق بده سخته !
لبخند غمناکی بر لب راندم.سخت نه پدرم بینهایت این
لحظات عذابآور بود.
بغضم را قورت دادم و گفتم:
سنا االن خیلی تنهاست !شور و شوقش پرکشیده،خودتونکه میدونید سنا در گذشته هم طعم شکست چشیده اینبار
باید کمکش کنید با از دست دادن مامان افسردگی
گریبانگیرش نشه !
], [8/10/2021 8:37 PM

#پارت_چهارصدونود
#فصلوصال
#آزادهمیرزایی
میدونم دخترم !و این نگرانی تو خیلی برام ارزشمنده بایدکمی دلم آروم بگیره !
با همان چشمان نمدار زمزمه کردم.
متاسفم بابا !نباش عزیزدلم !من هزاربار خداروشکر میکنم که ازمادرتون یادگاری های مثل تو و سنا دارم !
راست میگفت.یادگاری و ثمره های از عشق تمام وجود و
دنیای آدم را کُنفیکون میکرد.
با چندین توصیه و نصیحت تلفن را قطع کردم.سیر
نمیشدم از صدای این مرد تنهای داغ دیده !
پدر به راستی خدا روی زمین بود !برای تمام دختران
سرزمین و پشتوانه محکمی برایم بود که دلگرمی
میآورد.

مستانه و مسعود خیلی زود مهمان خانهمان شدند؛مستانه
عزیزم چهقدر خوشحال شد از شنیدن خبر بارداریم و البته
شوکه !
متعقد بود ما پدر و مادر خوبی خواهیم شد.حسرت البهالی
مردمک های چشمانش خانه کرده بود.دلش تنگ بود
!برایپسرش !مسود هم با چهره بشاش مدام سربه سر
امیرحافظ میگذاشت و امیرحافظ از دستش غر میزد.
مسعود هم متحول شدهبود.مستانه را جایگزین تمام
نداشتههایش کردهبود.
با او حالش خوب بود ! و به راستی که حال خوب بهترین
داشته آدمیزاد بود.
مستانه با شور و شوق فراوان از خریدهای و کادو های
مسعود میگفت.
امیرحافظ و مسعود که به قصد هوا خوردن به حیاط
رفتند.مستانه نزدیکم نشست و پرسید:
خوبی؟!بغضم را فرو دادم و لب گزیدم.
بهترم ؟!بابات و سنا چطورن ؟!پرسید و موشکافانه نگاهم کرد.

نگاهش کردم و آرام گفتم:
میگذرونن !], [8/10/2021 8:37 PM
#پارت_چهارصدنودویک
#فصلوصال
#آزادهمیرزایی
تلخ خندید.
خدا رحمت کنه مادرتو؛همه میگذرونن ولی بستگی دارهچهجوری بگذرونن !
تو چطور گذروندی !بیجان لبخندی زد.
سخت سارا !خیلی سخت ولی مهم این بود پایانش تلخنبود !
چشمانش نمزد و گفت:
ولی یه چیزی بگم سارا تو تمام این سالها یه چیزو خوبفهمیدم؛باور بدبختی از خود بدبختی بدتره !

آدمها با باورهاشون زندگی میکنن !
نفسش را عمیق بیرون داد و ادامه داد:
شاید مسعود پاداش تمام سختیهای باشه که کشیدم اماارزش تمام بدبختیهامو داشت.خوشحالم از داشنتش !از
کنار اون بودن !
چهقدر برق امید و زندگی در چشمانش موج
میزد.نگاهش روی شکمم نشست و با لبخند محوی گفت:
سونگرافی رفتی ؟!سری به معنای نه تکان دادم.لبخند از روی لبانش رخت
بست و با اعتراض گفت:
چرا نرفتی ؟!مگه چند وقتته ؟!سرم را پایین انداختم و آهسته گفتم:
امیرحافظم اصرار داشت زودتر بریم !تازه شده سیزدههفته !
دست زیر چانهام گذاشت و سرم را باال آورد.لبخند نرمی
روی لبش نشست و با مهربانی گفت:
چرا حرف گوش نمیدی !میدونی االن قلبشم تشکیل شدهاونوقت تو ذوق اولین تپشهاشو نداری !

قلبم ایستاد !با جملهاش نسیم خنکی از میان دلم عبور
کرد.به خودم که نمیتوانستم دروغ بگویم !صادقانه بگویم
که من دلم برای آن جنین چندین هفتهای رفته بود.
], [8/10/2021 8:37 PM
#پارت_چهارصدنودودو
#بغض های خفته
#آزادهمیرزایی
خودمم باور نداشتم "کوچولوی وجودم "حاال تمام اجزای
بدنش تکمیل شدهبود.
دلم نمیخواست مستانه هم نصیحتم کند؛برای فرار از
توصیههایش از جایم برخاستم که دستم را گرفت.قصدم را
متوجه شد که گفت:
فرار از حرفهام راهحل خوبی نیست سارا ؟!نفس عمیق و طوالنی کشیدم و چشم دزدیدم.
حوصله ندارم مستانه ؟!بیخیال شو لطفا !-عوارض بارداری دیگه طبیعه !

مکث کرد و چشکمی ضمیمه کرد.
مادر شدن بهت میاد !خیلی !گر گرفتم و قلبم روی دوهزار رفت.این بار دیگر صبر
جایز نبود.به سمت آشپزخانه رفتم.
ظرف شیرینی را چیدم و از داخل یخچال شیشه شربت
البالو را بیرون آوردم و داخل لیوان ها شربت ریختم.
مردها داخل حیاط نشسته بودند.
به پذیرایی برگشتم؛مستانه نبود !راهم را به طرف حیاط
کج کردم.
در را آرام باز کردم.صدای صحبت های امیرحافظ و
مسعود میآمد.
قامت هردویشان پشت به من بود و متوجه ورودم به حیاط
نشدهبودند.
چرا سینا چند وقته میزون نیست !وقتی منو میبینه ازمفرار میکنه مشکلی براش پیش اومده !حالش خوبه
حافظ؟
با دقت به مکالمهاشان گوش دادم.امیرحافظ جواب داد:
کمی مشکالت داره به تو هم ارتباطی نداره نگران نباش!مشکل خودشه !
-خودت چطوری ؟!

صدای مسعود کنجکاوم کرد.امیرحافظ با صداقت گفت:
دارم پدر میشم !این روزا حالم خیلی خوبه ؟!بغض در حنجرهام خانه کرد.مسعود با افسوس سری تکان
داد.
وقتی اینجوری با صداقت میگی حالم خوبه بیشتر ازتمیترسم !رفتی پیش اون متخصصی که گفتم ؟!
من معتقدم زندگی من وابسته به یه متخصص نیست!وابسته به خداست،اون بخواد نیستم.بخواد هم
هستم.فرمول زندگی به همین راحتیه ؟!
], [8/10/2021 8:37 PM
#پارت_چهارصدنودوسه
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
میدونی مشکل آدمهایی مثل تو چیه ؟فکر میکنی فرمولزندگیت به همین راحتیه نمیدونی تو زن داری،چند وقت
دیگه بچهدار میشی !

مکث کرد و چند ثانیه بعد روی سینهاش کوبید.
به این قلب المصبت باید برسی !کله شق ترین مردیهستی که میشناسم !به خودت نمیرسی لعنتی قلبت
مریضه یه لحظه فقط به این فکر کن این قلب المصب
خدای نکرده از کار بیفته اونوقت ببین چه بالیی سرمون
میاری !
چشمانم خیس شد؛مسعود از همهچی خبر داشت !سینی
شربت را به زحمت گرفتهبودم را روی میز گذاشتم.
امیرحافظ خندید و با شیطنت نجوا کرد.
خوب شد زن نشدی مسعود وگرنه محال ممکن بودنمونی رو دستمون ؟!
خندیدنش بیشتر نگرانم کرد.مسعود بیتوجه به شوخی و
خندههایش با تحکم جواب داد:
بیشعور !همهچیزو شوخی بگیر اون وقت ببین با اینخودخواههات چه بالیی سرمون میاری ؟!
مسعود راست میگفت.بغض کرده لب گزیدم.
صدای امیرحافظ پراز غم به گوشم رسید.
تو میگی چیکار کنم مسعود !تازه حال سارا بعد از مرگمادرجون کمی بهتر شده،استرس اضطراب ترس براش
سمه بیام بهش بگم قلب المصب من داره نفس های
آخرشو می ِکشه !

جان از تنم رفت.مرگ برای من در گورستان دفن شدن
نبود.رخت بستن روح از جسم نبود.مرگ برای من همان
لحظه بود که امیرحافظ بیرحمانه جمالت بر زبان آورد.
], [8/10/2021 8:37 PM
#پارت_چهارصدنودوچهار
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
دستم بیاختیار روی شکمم نشست و قلبم هری فرو
ریخت.کسی در سرم فریاد میزد"قلبش ضعیفش داره نفس
های آخرشو میکشه"و خدا میدانست چه قدر قلبم از این
جمله ترسیدهبود و دل در سینهام بیقراری کردهبود.
چشمانم تر شدهام را به قامتش دوختم و صدای غمگین و
شماتتبار مسعود توجهام را جلب کرد.
نگو اینجوری لعنتی !خدا قهرش میگه تازه داری بابامی شی !برای قلبتم یه متخصص خوب وماهر میشناسم
فقط توروخدا نه نیار روی حرف رفیقت!
امیرحافظ آهی کشید و گفت:

توکل برخدا هرچی حکمتش باشه راضیم !اما من راضی نبودم.اگر این حکمتش بود نه راضی بودم
نه سپاسگذار !
دیگر حیاط ماندنم فایده نداشت.دست از روی شکمم
برداشتم و با صدایی که سعی میکردم بغضش عیان نباشد
گفتم:
امیرحافظ لیوان شربتا رو گذاشتم روی میز !دیگر ناایستادم.تن خستهام را تکان دادم و از حیاط پر دار
و درخت گذشتم و وارد خانه شدم.
مستانه مقابل تلویزیون نشستهبود و داشت شبکهها را
بیحوصله باال و پایین میکرد.
چشمش که به من افتاد؛نمیدانم در صورتم چه دید که از
جایش با تعجب برخاست و مقابلم ایستاد.
سارا ؟!کف هردو دستم را روی صورت خیسم گذاشتم بلند زیر
گریه زدم.
مهربانانه دستهایم را از صورتم کنار زد و بغلم کرد.
سارا عزیزم چی شده؟!], [8/10/2021 8:37 PM

#پارت_چهارصدنودوپنج
#بغض های خفته
#آزادهمیرزایی
در میان گریههایم نالیدم.
اگر امیرحافظ براش اتفاقی بیفته من میمیرم بخدا راستمیگم !
چشم گرد کرد و متعجب پرسید:
یعنی چی ؟درست حرف بزن و بهم بگو چی شده؟!خبر نداشت.تمام چیزهایی که میدانستم و او نمیدانست را
برایش شرح دادم.
بیجاره او کم مانده بود به گریه بیفتد.
امیرحافظ را میپرستید !کم در حق او محبت نکردهبود !
اما در چشمانش امید موج میزد.در کلمات و جمالتش
اطمینان بود وقتی که با تحکم گفت:
نباید ناامید باشی سارا !بهخدا توکل کن راه های درمانقلبشو شروع کن !باهاش حرف بزن و محکم پشتش باش
!

حرفهایش کمی آرامم کردند.
هرچه اصرار کردیم وعده نهار را نماندند.
مسعود دمغ و گرفتهبود و مستانه بدتر از او !
شب با سکوتی که به لبانممان زدهشدهبود در آغوش
یکدیگر بودیم.
او موهایم را نوازش میکرد و گاهی هم ناپرهیزی میکرد
و شکمم را لمس میکرد و من تنها به صدای نواختن آرام
کوبشهایش گوش میسپردم.
طاقت نیاوردم و صدایش زدم.
امیرحافظ ؟!"جان"گفت و من بیاختیار گفتم:
امروز حرفاتو با مسعود شنیدم !اخم مخصوصش میان دوابروانش نشست و گفت:
خب ؟!بغض فرو دادم و لب زدم:
وضعیت قلبت چطوره ؟مرا از آغوشش فاصله داد و تند گفت:
از این عادتا نداشتی !پوزخندی زدم.

تو هم عادت دروغ گفتن نداشتی !], [8/18/2021 8:37 PM
#پارت_چهارصدنودوشش
#بغض های خفته
#آزادهمیرزایی
مرا از آغوشش جدا کرد و ساعد دستش را روی
پیشانیاش گذاشت.این یعنی اینکه دوست نداشت ادامه
دهم.
هفتهی آینده وقت سونگرافی برات میگیریم خودتوآماده کن!
چشمانم نمزدهام را به اویی دوختم که داشت حرف از جا
دیگر میزد و فکر و احوالم جایی دیگر پرسه میزد.
جایی که پریشان بود بهخاطر او !
اخ نمیدانید چه حال بدی پیدا میکنید وقتی کسی را که
دوست دارید بیمار و ضعیف ببینید !

امیرحافظ پدر خوبی میشد شک نداشتم.محال بود روز و
شبی به خانه بیاید و دست پر نباشد.خصوصا برای آن
کوچولو که عجیب نیامده عزیزکرده این مرد شدهبود.
و عجیبتر این بود که تمام اسباب بازی هایی که برایش
میخرید عروسک و اسباب بازی های دخترانه بود.
میدانستم او دوست داشت فرزندمان دختر باشد هر چند
پورانخانم متعقد بود پسر است میگفت مادر اگر فرزندش
دختر باشد قشنگیهایش را فرزند دختر میدزدد اما تو
ماشاال قشنگتر شدی بچهات پسره !
همانطور که گفتهبود وقت سونگرافتی گرفت.
نگاه دکتر روی برگه سونوگرافی رفت و آمد کرد و با دقت
آن را خواند.
خانم دکتر پس از خواندن برگه سونگرافی از جایش
برخاست و اشارهای به من کرد.
عزیزم بفرمایید روی تخت دراز بکشید !"بسمهللا"زمزمه کردم و روی تخت دراز کشیدم.
لباسم را باال دادم و خانم دکتر ژل مخصوص را زیر شکمم
و پروب مخصوص سونگرافی را روی شکمم کشید.
خانم دکتر روی صندلی چرخانش نشست و دستگاه
مقابلش را روشن کرد.

امیرحافظ با دقت به مانیتور خیره شدهبود و صدای قلب
جنین ناگهان در فضای اتاق پیچید.
], [8/18/2021 8:37 PM
#پارت_چهارصدنودوهفت
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
قلبم به یکباره چنان محکم کوبید که گفتم هرآن ممکن
است قفسه سینهام را بدرد.امیرحافظ لبخند نرم و محوی
زد.سینهاش باال و پایین میشد و نفسهایش تند و بیصدا
بود !
صدای قلبش را به وضوح میشنیدم و به خدا قسم پردهی
از اشک در چشمانش نشست.اشک شوق !اشک سپاس از
خدا !
خانم دکتر لبخند پهنی زد و با دقت به مانتیور خیره شد و
جواب داد.
-خوشبختانه قلب کودک شما کامال سامله و نرماله !

صدای "خدا رو شکر"زیرلب امیرحافظ را شنیدم و دستم
را که در دستش جای گرفت.
خانم دکتر مکث کرد و لب زد.
نمیخواید بدونید جنسیتش چیه ؟!آرام لبخندی زدم.
میشه ؟خندهای کمرنگی روی لب خانم دکتر نقش بست و دستش
همراه پروب روی شکمم چرخید و شلوارم را پایینتر از
زیر شکمم کشید.
اره عزیزم البته تا سه ماه اول بارداری امکان خیلی کمبرای جنسیت وجود داره اما خوشبختانه این وورجک
بدجور خودی نشون داده !
نگاهش را از مانیتور برداشت و به امیرحافظ دوخت و
پرسید:
آقای معتمد شما جنسیت این وروجک حدس نزدید !البته با شناختی که بیشتر از مراجعینم دارم اینه که اکثر
پدرها دوست دارن بچهشون پسر باشه ولی شما رو
نمیدونم !....
], [10/10/2021 3:37 PM

#پارت_چهارصدنودوهشت
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
مکث کرد و ادامه داد:
فکر نکنم همچین عقیدهای داشته باشید !مردها و جامعهبه این باورند که فرزند پسر پشتو پناه میشه که من البته
موافق نیستم و عقیده اشتباهیه !من خودم مادر یک دختر
و پسر هستم خدا میدونه هیچ فرقی ندارن البته اینم باید
اضافه کنم که دختر دلسوز و همدم مادره به نسبت فرزند
پسر !
امیرحافظ نفس عمیقی کشید و گفت:
درست میفرمایید شما !من دختر دوست دارم ولی هرچیخدا برای بندهاش قرار بده شک نکنید بهترینه!
خانم دکتر شیرین لبخندی زد و گفت:
خدا از بزرگی کمتون نکنه مرد شریفی مثل شما قابلستایشه !خب....بریم..سراغ..کوچولومون.....
نیمنگاهی به جانب من بیتاب از شنیدن جنسیت جنینم
انداخت و لب زد:

مبارکتون باشه و زیر سایه پدر و مادر بزرگ شه یهپسره شیطون و تخس !
قند در دلم آب شد.پیشبینی پورانخانم درست از آب
درآمدهبود.فرزندم پسر بود.
گاهی اوقات همین اعتقادات طبابت قدیم خیلی از واقعیتها
را مشخص میکرد.
تمام صورت امیرحافظ را لبخند پوشاند.
چرا فکر میکردم دختر نباشد دمغ میشود.خودش بارها
گفته بود وجود دختر برای یه خانه سرزندگی و شادی
میآورد.همیشه خودش گفته بود "دلش دختری شبیه من
میخواد".
], [10/10/2021 3:37 PM
#پارت_چهارصدنودونه
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

میگفت خانه که دختر دار است خدا تمام نعمتهایش را بر
سر صاحب آن خانه ارزانی داشته !تفکراتش قشنگ و
خاص بود.
به قول خانم دکتر با مردهای دیگر تومانی دوزار فرق
داشت.
بعد از دادن انعام و شیرینی به دکتر و منشیاش از مطب
بیرون آمدیم.دستم را در دستش جای داد.احساس میکردم
آسمان آن روز آبیتر و حتی لبخند خدا را هم میشد زیر
سقف آسمان دید.
همین که داخل اتومبیل نشستیم سرش را به فرمان تکیه
داد.سینهاش باال و پایین میشد !
لبخند محوی گوشهی لبهایش خانه کردهبود.زمزمهی
زیرلبیاش لبخند را به لبانم مهمان کرد.
باورم نمیشه !شبیه یه خواب شیرینهنه خواب نبود؛حقیقتی بود در بیداری !
او اصال نمیدانست چکار کند و چگونه برای حال دل
شادش جشن بگیرد.انگار دستپاچه بود و تمام عضالت
صورتش دست به دست هم دادهبودند تا خندههایش نهایتا
به لبخند محوی مبدل شود.
شاید اینهم نشانه یک تحیر پدرانه بود.

تمام پدران با شنیدن خبر پدرشدنشان این واکنش طبیعی
را نشان میدادند یا او با تمام پدران دنیا فرق داشت.
شاید ثانیه و دقیقهها برای هضم و وارسی پدر بودنش
کافی نبود.
خوشحالی روی زندگیش خیمه زدهبود و من میدانستم
قلب او حاال چه حالی داشت.حالی شبیه حال قلب من !
ته دلم آشوب بود و قلبم از خوشی لبریز بود.
نفس عمیقی کشید و با لبخند گفت:
خدا خیلی مهربونه !خیلی !دارم از خوشحالی دیوونهمیشم !اصال نمیدونم چیکار کنم ؟نمیدونی چه احساس
خوبیه پدر شدن،در عین حالم نمیدونم پدرهای دیگه این
جور مواقع چیکار میکنن !
], [10/10/2021 3:37 PM
#پارت پانصدویک
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

کی گفته قراره دختردار بشیم ؟!همین االن دکتر گفتپسره ؟!
لبخند روی لبش خزید و با لحن خاصی گفت:
پسر من نباید تنها بمونه سارا!تنهایی خیلی بده !منیدونه دختر و یدونه پسر حتمی میخوام !
و با چشمکی دوست داشتنی که حرف دل و نگاهش بود
افزود:
زندگی به من یه دختر بدهکاره !و عروسک را در سبد اسباب بازیها جای داد.زندگی
بیشتر از این حرفها به او بدهکار بود.به اویی دوست
داشتنی !
با دستانی مملو از خریدهایمان راه خانهی حاج رضا را در
پیش گرفتیم.
در ماشین خندههایمان به راه بود.این بچه با خودش
خوشبختی را آوردهبود.حرف زدهبودیم حتی قرار بود
برای قلبش وقت دکتر بگیرد.خوشبخت ترین زن دنیا آن
لحظهها من بودم.در آسمان خدا سیر میکردم.
اما یادمان باشد گاهی پشت تمام خوشبختیهایمان ترسی
نهفته است.ترسی که تمام وجودمان را از خوشبختی به
لرزه در میآورد.

گاهی فقط باید تمام وانیکاد و آیتالکرسیها را خواند تا
دلت امن به وجود خدا باشد که خوشبختیات را البهالی
برگ های قرآن مخفی کنی مبادا گزند ببیند.
اتومبیل را مقابل در قهوهای رنگ خانه پارک کرد.همزمان
که از اتومبیل پیاده شدیم.حاج رضا و پورانخانم در حیاط
را باز کردند و به استقبالمان آمدند.
انگار ثانیه به ثانیه منتظر استقبالمان بودند.از محبتشان
شرمنده شدم.سرم را پایین انداختم،پوران خانم با محبت
در آغوشم کشید و زیر گوشم زمزمه کرد:
چشمم به در خشک شد از بس منتظرتون بودم.حاجی پدرانه پیشانیام را گرم و پرمهر بوسید.
تعداد مهمانها زیاد بود.پدرم و سنا هم گوشهای ترین
قسمت سالن ساکت و صامت نشسته بودند.مسعود مسئول
برگزاری سور و سات شدهبود.مستانه و مارال مشغول
پذیرایی بودند.خیلی وقت بود مارال را ندیدهبودم نامزدش
سهراب هم آرام روی مبل نشسته بود و گهگاهی با دستمال
پیشانی عرق نشستهاش را پاک میکرد.حاج رضا و
پورانخانم سنگ تمام گذاشته بودند،انگار میخواستند به
تمام دنیا خبر پدر بزرگ و مادربزرگ شدنشان را
برسانند.

], [10/10/2021 3:37 PM
#پارت_پانصدودو
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
خانه بزرگ خانواده معتمد غرق در شادی شدهبود و همه
با مهربانی بهخاطر مهمان ناخوانده تبریک میگفتند.
سنا از پدرم میگفت.از اینکه مدام بهشت زهراست !مدام
دلش پیش یک سنگ قبر سفید جا مانده است.برای پدرم
ناراحت بودم اما هیچ کاری از دستم برنمیآمد جز اینکه
از سنا بخواهم بیشتر از او مراقبت کند.
مستانه چای و شیرینی تعارف کرد و با خجالت
برداشتم.نیم ساعت بعد صدای صحبت مردها هم می آمد و
همهی حرفهایشان حول بازار سیاست و تورم این روزها
بود.پدرم اما انگار در جمع تنها جسمش حضور داشت و
روحش اینجا نبود.مارال صحبت میکرد و کلی حرف
نگفته داشت.دیگ گالیه و غیبتهایش بدجور به راه بود.و
گویا از مادر سهراب و کنایههایش بدجور دلخوری به دل
داشت.

سعی کردم کمی او را از آن حال و هوا در بیارم و لبخند
بر لبش برنشانم.مارال برای من بسیار عزیز بود.
برنامه عروسی به کجاها رسید ؟انشاال تاریخ بعد از سال خاله فرشته تعیین کردیم.سهرابدنبال گرفتن تاالر و تدارکاتشه !
لبخند به رویش پاشیدم و گفتم:
لطف کردید مراسمو عقب انداختید عزیزم اما خدا میدونهنه بابا نه من هیچکدوم راضی نبودیم.
دستم را کوتاه فشرد و لبخند کوچکی زد.
خاله فرشته برای من عزیز بود و همچنین دلممیخواست همگیتون تو مراسمم شرکت کنید !
هیچ چیز نمیتوانستم در مقابل محبتش به زبان بیاورم
تنها توانستم تشکری کنم.
], [10/10/2021 3:37 PM
#پارت پانصدوسه
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

قبل از چیدن سفره شام همزمان زنگ در خانه به صدا
درآمد.تعجب کردم منتظر مهمان نبودیم اما گمانم امیرحافظ
منتظر بود که از جایش آرام برخاست و با گفتن"من باز
میکنم"به سمت در ورودی رفت.با آمدن سینا و همسرش
سمیرا در آن جمع فهمیدم به دعوت امیرحافظ بوده
است.سمیرا کمی معذب بود و سینا با همه با احترام
احوالپرسی کرد و به من که رسید سرش را پایین انداخت
و مودبانه احوالپرسی کرد.حس میکردم هردو در جمع
کمی شرمسار بودند و اما رابطهاشان بهتر شدهبود.
با دیدن صمیمت میانمان آن دو هم از حالت رخوت در
آمدند و جمع صمیمیتر شد.
شام در فضای آرام و صمیمی صرف شد.هرچند در تمام
مدت امیرحافظ به شوخی غر میزد و از نپخته شدن
کبابها گله داشت و حواسم بود که مدام نگاهش روی
سینا و همسرش میچرخید.
پورانخانم با محبت نگاهش کرد و همین که خواست دست
ببرد و دوباره کبابها را به سیخ بزند دستش را گرفت و
خندید:
اِ..مامان شوخی کردم قربونتون برم !پوران خانم با محبت نگاهش کرد و لبخندی زد.

مادر تعارف نکنی یه موقع !از کباب خودش در بشقاب هردویمان گذاشت.به حجم
باالی درک و شعورش در دل احسنت گفتم.خوب بود که
فکر همهجا را میکرد.زیر گوشم آرام خواند:
بخور قربونت برم نمیدونم این جور مواقع یه چی میگنزن حامله وعدهاش دوتاست هم خودش هم کوچولوش!
به بامزهگیش بیریا خندیدم.ترس حس غریبی بود که آن
موقعها با تکتک سلولهایم داشتم تجربه میکردم.همهی
شما شاید خرمای کال خوردید.
خرمایی که تو پاییز از خوردنش هم لذت میبری و هم
اذیت میشی.
خام بودنش باعث میشه طعم شیرینشو حس نکنی.من
فارغ و بیخیال آن روزها شاد بودم و میخندیدم اما ترسی
که با تمام وجودم عجینشدهبود شبیه همان خرمای کال
مرا میترساند و باعث میشد طعم شیرین زندگی را حس
نکنم .
], [10/10/2021 3:37 PM
#پارت_پانصدوچهار

#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
نیم ساعت بعد خانه ی بزرگ و شلوغ خلوت شد و همه
مهمانها را بدرقه کردیم.
تند و سریع تمام ظروف و وسیله های پذیرایی را
برداشتم و داخل سینک چپاندم.
بلند شدم و با برداشتن لیوانها پشت سینک ایستادم و آب
را باز کردم.
امیرحافظ جلو آمد و شیرآب باز شده را بست.
برو عزیزم بشین استراحت کن خودم هستم !اعتراض کردم:
بذار خودم بشورم ظرفها زیاده !اخم روی پیشانیاش نشاند و نچنچی کرد.
نه عزیزم شما برید بشینید محاله ممکنه همسرتون اجازهبدن این ظروف رو بشورید !
خندهام گرفت و به بازویش کوبیدم.کوتاه لبخندی زد:
-بفرمایید بشینید یا از آشپزخانه برید بیرون!

رسما ً عذر مرا خواست.میدانستم اگر بمانم یقینا شبیه
مهمان نمیشینم و آشپزخانه را سر و سامان میدهم.
دستکش به دست کرد و پشت سینک ایستاد و مشغول
شستن ظروف شد.
با تمام خستگی که در تمام تنش نشسته و چشمانی که
خواب را میطلبید ظروف و وسیلهها را با حوصله شروع
به شستن کرد.دستانم را خشک کردم و به پذیرایی
بازگشتم و مبل تکنفرهای مقابل حاج رضا را انتخاب کردم
و نشستم.
پورانخانم به اتاق رفت و با بساط بافتنیاش
برگشت.حاجی لبخند زد.
از روزی که فهمیده مدام دلش قرار نداره میگه بایدبراش لباس ببافم !
متعجب و ناباور نگاهش کردم.پورانخانم نشست و عینک
تهاستکانی را روی چشمهایش گذاشت و بافتنی که شال و
کاله آبی رنگی بود باال گرفت و دل من هری فرو
ریخت.معذب و شرمنده گفتم:
چرا خودتون رو به زحمت انداختید !مهربان نگاهش را به امیرحافظ دوخت و با لبخند
مادرانهای گفت:

میدونی چقدر منتظر بودم.من مادر حاال حاالها براشنقشه دارم.
و لبخندش عمق بیشتری گرفت.
چه میکرد این زن برای نوه پاننهاده در این دنیا !
], [10/10/2021 3:37 PM
#پارت_پانصدوپنج
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
و خدا میدانست چقدر پسرکوچولویم با ورود به این دنیا
خوشبخت بود با وجود مهربانی و بخششی که در وجود
افراد این خانه نهادینه شدهبود.
شب که شد با اصرار پوران خانم و حاج رضا آنجا
ماندیم.در همان اتاق خودمان دراز کشیدیم برخالف
امیرحافظ که با خستگی خوابش برد.من مدام این پهلو و
آن پهلو میشدم.جایم عوض شدهبود یا حالم در آخر هم
وقتی خوابم نبرد گوشیام را بیرون آوردم با روشن کردن
اینترنت آن سعی کردم مشغول باشم.

پیامی روی نوتیف گوشیم باال آمد.شمارهای غریبه و
پیامی غریبهتر که در آن نوشته شدهبود"امشب محکم
خوشبختی هایت را بغل بگیر که دیگر سهمی از این
خوشبختی نخواهی داشت"
تمام تنم به یکباره یخ کرد.دستم برای لمس تماس پیش
رفت و صدای زن اپراتور در گوشم پیچید".مشترک مورد
نظر در دسترس نمیباشد".
خوابم نمیامد حال دیگر بی خوابی تمام مرا در برگرفته
بود و من ترسیده بودم.قلبم ترسیدهبود.شبیه زن هایی که
از به یغما رفتن یکباره خوشبختیهایشان میترسیدند
شدهبودم.
صبح زود تمام وسایل صبحانه را روی میز چیدم و قبل از
سحرخیزترین افراد آن خانه بیدار شدم.آنها فکر میکردند
من سحرخیز شدهام اما نمیدانستند که من تمام شب را
بیدار بودهام.
پلکهایم کمی ورم کردهبود.پیام ناشناس مدام جلوی
چشمانم به تصویر در میآمد.وقتی که همه دور میز
نشستیم نفهمیدم بقیه چطور صبحانه را خوردند و لقمه
برای خودشان پیچاندن تنها دست امیرحافظ که برایم لقمه
پیچاندهبود و به دستم داد مرا به خودم آورد.
-بیا عزیزم !

چایش را نوشید و از پشت میز بلند شد و گفت:
عزیزم آماده شو میرسونمت خونه سرراه خودم میرمسرکار !
], [10/10/2021 3:37 PM
#پارت_پانصدوشش
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
نیازی نیست دیرت میشهها !لبخندی زد و گفت:
برو امادهشو عزیزم !گفت و از آشپزخانه بیرون رفت.چه خوب بود که درک می
کرد که من در خانه خودم به مراتب راحتتر هستم و
بهانهای هم با رفتن همزمان نمیتوانیم به دست بدهیم .او
زودتر از من لباس پوشید و از خانه بیرون زد و من
دیرتر از او آماده شدم و در مقابل تعارفات تنها گفتم" به
خانه خودمان میروم".

در اتومبیل موقع بازگشت نمیدانم چرا دل توی دلم
نبود.مدام استرس و اضطراب داشتم حتی امیرحافظ هم با
شک نگاهم میکرد.
حالت خوبه سارا ؟لبخند زدم.حس میکردم قیافه مضحکترین فرد دنیا را
گرفتم ولی با این حال جواب دادم:
آره خوبم کی برمیگردی ؟از گوشهی چشم نگاهم کرد و گفت:
چرا مگه کاری داری ؟از شیشه اتومبیل هوای تهران کثیف را نظاره کردم.همین
دیروز خبرنگار هواشناسی از کاهش آلودگی هوا خبر داده
بود اما انگار جان به جان تهران کنند همیشه آلوده است
پاسخ دادم:
میخوام امشب یه جشن کوچیک جمعو جور سه نفرهبگیرم !
لبخند روی لبش شکوفه زد و لب زیرینش را گاز گرفت
و َچشم گویان گفت:
چشم حتما زود میام !تا وقتی که مرا به در خانه برساند چندینبار تاکید کردم که
برای مهمانی کوچک امشبمان زودتر برگردد و او هربار

قول می داد که به موقع از شرکت بیرون میزند و به خانه
میآید.
اما انگار گاهی بعضی از اتفاقات دست ما نیست !پیشونی
نوشت سرنوشتیست که از قبل برایمان رقم خورده است !
در را با کلید باز کردم و در حالیکه اضطراب داشتم پا به
داخل خانه گذاشتم.
لباسهایم را تعویض کردم و تصمیم گرفتم برای جشن
امشب سنگ تمام بگذارم.صدای قارقار کالغ از حیاط
شنیده می شد و من چه احمقانه فکر میکردم و با خودم
میگفتم برای نوک زدن به درخت گردوی همسایه این
حوالی میگردد.
], [10/10/2021 3:37 PM
#پارت_پانصدوهفت
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

همیشه در گوشم خوانده شدهبود کالغ نحس است و
سیاهیش طالع بد را میرساند.میوهها را داخل کاسه با
تزئین چیدم و تصمیم گرفتم کیک و شام و تمام وسایل را
آماده کنم.حتی شمع هم گذاشته بودم تا شب روی کانتر
بچینم.
و همه چیز برای یک شب فوقالعاده آماده بود.نگاهم به
طرف پنجره باز رو به حیاط کشیدهشد.
از کالغها بیزار بودم.رنگ سیاه ترسناک تنشان بوی
مرگ میداد.کالغ سیاه نحس آرام آرام از روی درخت
پایین پرید و زمین نشست.با قدم های ترسان قدم در حیاط
گذاشتم.خدایا من از بچگی با شوم بودن کالغها بزرگ
شده بودم.حاال این کالغ از زندگی من چه میخواست !
کاش کور و کر بودم و قدرت شنیدن صدای قارقار عزایش
و دیدن سیاهی تنش را نداشتم.
همین که به سمتش نزدیک شدم با قارقاری بلند پر گشود
و پرید و آرام را از دل بیقرار من برد و تقدیر بدبختی و
سیاهی را رقم زد.
****
پک عمیقی به سیگارش زد و دودش را ماهرانه از
دهانش خارج کرد.بوی سیگار گرفته بود مورفین عذاب
آور و در عین حال مسکن این روزهایش !

پشت پنجره ایستادهبود و به شهری که صدای گاز و بوق
اتومبیل و ازدحام جمعیت آرامش و امان از دل مردم شهر
میبرد نگاه میکرد.دل بریدن از این شهر وقتی زنی را که
دوست داشت را نداشت آسان بود ولی او مرد باخت نبود.
حس میکرد در این شهر با دوستداشتن یکطرفه
دیوانهوارش غریب است.
تصمیم گرفتهبود وقتی به هدفش رسید این دوست داشتن
های پوچش را تمام کند و راهی شود.
], [10/10/2021 3:37 PM
#پارت_پانصدوهشت
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
قسم خوردهبود انتقامش را بگیرد و دیگر به پشت سرش
نگاه نکند.باید آتش دل گر گرفتهاش را خاموش میکرد.
از همان ابتدا با خودش قرار گذاشته بود آرامش دل سارا
را ببرد.

از پنجره فاصله گرفت.با کینه تهمانده سیگار را در جا
سیگاری خفه کرد.
نگاهش روی عکس های روی میز نشست.
دوربین چه بیرحمانه عاشقانهای میان آن دو ثبت
کردهبود.
شنیدهبود سارا حامله است.آن شب را فراموش نمیکرد
وقتی شنید حس کرد قلبش ترک برداشت و شیشههایش
روحش را آزرد.
تمام شب را بیقرار قدم زد.حال دلش گفتنی نبود.همیشه
حسرت داشتن سارا را داشت و حاال حاملگیش تمام
معادالتش را برهم زدهبود.
نقشه کشیده بود برای امشب دیگر صبر جایز نبود.باید
تمامش میکرد شاید که دلش آرام میگرفت.
دست در جیبش فرو برد و موبایلش را بیرون
آورد،صفحهاش را گشود و تماس را برقرار کرد.
چی شد راست و ریستش کردی ؟!صدای خشدار مرد گوشش را پر کرد:
آره آقا کار واس ما نشد نداره منتها قاچاقی خطر بیخریشته ولی دل نترس داشته باشی حله !

], [10/10/2021 3:37 PM
#پارت_پانصدونه
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
دارم حلش کن زیاد وقت ندارم نگران نباش انعامت سرجاشه !
مرد در پشت تلفن خندهی چندشی کرد و گفت:
منتظرم دادا عزت زیاد !تماس را قطع کرد.حاال باید گام اصلی را برمیداشت.باید
با امیرحافظ تماس میگرفت و ترتیب مالقات را
میداد.دیدار با رقیب !رقیبی که برگ برندهای چون
رضایت کامل سارا را داشت.
به جهنم که داشت !کاری میکرد که دیگر فراموشش
کنند.که دیگر امیرحافظی نباشد.
***

کاش میذاشتی بیام باهات !آخه این قرار گذاشتن یهوییچی بود دیگه !
امیرحافظ نفسش را عمیق بیرون داد و گفت:
بسه دیگه سینا لطفا اگر اصرار نمیکردی محال بود بهتبگم حاال دیگه پشیمونم نکن از اینکه بهت گفتم !
سینا پوف کالفهای کشید و امیرحافظ با گفتن فعال تماس را
قطع کرد.
هوا تاریک شدهبود و در دل سیاهی سهمگینش خواب
شوم تقدیر میدید.امیرحافظ از اتومبیلش پیاده شد.
کمی جلوتر شاسی مشکی بهزاد پارک بود.
خارج از شهر قرار گذاشته بود.جایی که هیچ موجود
زندهای جز آن دو نفس نمیکشید.
بهزاد در سکون و سکوت سیگار دود میکرد.امیرحافظ با
قدم های بلند و شمرده به سمتش رفت.
صدای قدمهایش باعث شد سر بهزاد به جانبش
بچرخد.برق چشمان آبیاش و تنفر مردمکهایش را
عجیب دوست نداشت.
بهزاد سیگار نیمهاش را زمین انداخت و زیر پاهایش له
کرد.لبهایش به پوزخندی کج شد.
-فکر نمیکردم بیای ؟!

امیرحافظ سرد و خشک گفت:
خب اومدم مثال که چی !فاصله دو مرد به یک متر هم نرسید.جوری که نفسهای
یکدیگر را به راحتی میتوانستند حس کنند.
], [10/25/2021 9:33 PM
#پارت_پانصدوده
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
فکر کردم من بیکلهام تو که از منم بیکلهتری ؟بهزاد با پوزخند جاخوش کرده روی لبهایش این را گفت
و امیرحافظ لب جنباند و گفت:
واسه چی میخواستی منو ببینی بهزاد نجم ؟!هردو خیره به یکدیگر و با فاصله کم میانشان
ازچشمانشان آتش خشم و نفرت شعلهور بود و بهزاد
گستاختر و امیرحافظ آرامتر.

حس میکرد قلبش دارد اذیت میکند که درد ریزی ولی
اذیت کنندهای را حس کرد.نه وقتش نبود.
لبش را گزید.خدا امشب رحم به این قلب مریض کند.
بهزاد بیتوجه به رنگ کمی پریده امیرحافظ سرد و تهی
خیرهاش شد و به حرف آمد.
چی داشتی ؟با بدبختی فریاد وار تکرار کرد:
چی داشتی ِد لعنتی من نداشتم !من که اولین نفر توزندگیش بودم ؟!
بودی گذشته گذشت !حاال من همه کارهاشم !یادت باشهپیش من اون گوهدونی المصبو باز نکنی !
بهزاد مقابلش ایستاد و با ضربهای به تخت سینهاش کوبید
و صدای تندش و لحن کوبندهاش در فضای خلوت میانشان
پیچید.
 ِد غلط کردی توی بچه مایهدار پفیوز از کدوم جهنمدرهای پیدات شد ؟!هان !
], [10/25/2021 9:33 PM
#پارت_پانصدویازده

#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
امیرحافظ دستش را کنار زد و سرد و سخت گفت:
حرف دهنتو بفهم مردک !هرجور دلت میخواد لغز بخون این جا ته ته زندگیته !برخالف ضربان تند قلبی که میکوبید هیچ از حرف های
بهزاد سر در نمیآورد.
از حرفات سردر نمیارم اصل مطلبو بگو کار دارم !امشب زنی آن طرف تر زیر سقف خانهاش بساط عشق
پهن می کرد و با اضطراب عقربه های ساعت را
میشمرد.
زنی که نمیدانست امشب بی دلیل منتظر است.
بهزاد سرش را تکان داد و با درماندگی گفت:
من ته ته بدبختی غرقم !اون قدر غرق که تو این کشورجایی ندارم،به محض گرفتنم یا تا ابد محکومم یا حکمم
مرگه !
با بغضی که بیهوا به بیخ گلویش چسبیدهبود ادامه داد:

از مرگ نمیترسم ولی از چوبهدار چرا !از اینکه بی هوانفسمو قطع کنن چرا !از این کشور میرم مهم نیست
چجوری اما باید قبلش آتیش دلمو خاموش کنم !
بعد با نفرت از میان دندان های کلید شدهاش غرید:
نفرتی که تو تو دلم انداختی بدجور غیرتمو نشونه گرفته!دختری که دوستش داشتم و تمام روزای عمرمو به خاطر
داشتنش سپری میکردم رو ازم گرفتی تو بهم بگو تاوانت
چی میتونه باشه ؟!!
پوزخند تلخ روی لبهای امیرحافظ سایه کشید.
تو از من چی میدونی مرتیکه !آره بدست آوردم،پشیموننیستم سارا همون بود که اگر نبود زندگی بی اون
میلنگید.بدم میلنگید !
], [10/25/2021 9:33 PM
#پارت_پانصدودوازده
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

و با لحنی که دیگر رنگ آرامش نداشت به سینهاش جایی
که تپش های تند را نفس میکشید کوبید و گفت:
برای اینکه عشق سارا رو داشته باشم از اینجا گذاشتم!سخت بدستش آوردم اما اون باالیی رو هزاران مرتبه
شکر میکنم برای داشتنش !من بدون سارا هیچ بودم !
میفهمی هیچ !
بهزاد چیزی برای از دست دادن نداشت.حرف های
امیرحافظ عین نمک پاشیدن روی زخمش بود.حس میکرد
باید تمامش کند ولی قبلش باید خوب حرف می زدند.حرف
که نه میچزاندش.انگار که دیگر همدیگر را
نمیدیدند.میخواست غرور و غیرت امیرحافظ را نشانه
بگیرد.
بهزاد با وقاحت تمام به لبهایش اشاره کرد و گفت:
همیشه تو خیالم اون مال خودم میدونستم؛هیچوقت طعملبای سارا....
مشت محکم امیرحافظ به سمت بهزاد حواله رفت.
خفه شو !خفه شو حق نداری اسم زن منو به زبونتبیاری بی آبرو !!
بهزاد گوشه ی لبش پاره شد اما برای مشت دوم امیرحافظ
جا خالی داد.
پوزخند زهرآگین به روی امیرحافظ زد.

تو که این قدر رگ غیرتت باد میکنه میدونی ماها خاطرهداشتیم !اصال پسرحاجی تو که پدرت سنتیه میدونه سارا
چند وقت با من بوده !دوست دختر و دوست پسر که
میدونه چیه هووم ؟!!
], [10/25/2021 9:33 PM
#پارت_پانصدوسیزده
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
خفهشو وگرنه زبونتو از حلقومت میکشم بیرونبیناموس !
بهزاد در حالی که لب هایش در خون غرق بود گفت:
خودتم فکر کنم ندونی هووم !دوست پسرش بودم مرد !کشیده زمزمه کرد:
-دوست پسرش !

مشتهای امیرحافظ قدرت گرفتند و به تمام سر و صورت
بهزاد کوبیده شدند.فریاد های پر از خشمش در منطقه
سکوت آور میانشان شنیده میشد و انعکاس مییافت.
امیرحافظ در حالی که از مشت های پیاپی خسته شدهبود
همچون او همان طور که روی سینه بهزاد نشسته او هم
با زبانش تاخت.
تو خودت فکر میکنی کی هستی !معلوم نیست از تخم وترکه کی پس انداخته شده باشی !یه چیزی باباش به خاطر
همین دلش رضا نمیداد تویی که معلوم نیست حرومی یا
حاللی هستی با دخترش ازدواج کنی ؟!
بهزاد با شنیدن این حرفها خون در رگهایش منجمد شد
و شقیقه هایش نبض گرفت.
بهزاد مثل ببر زخمی با قدرت امیرحافظ را از روی
سینهاش کنار زد و از روی زمین برخاست و فریاد زد.
به من اینجوری نگو !من لعنتی فقط آس و پاس بودمهمین !لعنت به دنیایی که قدرت پول از قدرت جنم آدمهاش
بیشتره !بارها به پدرش گفتم درس میخونم کارام داشت
رونق میگرفت.زندگیم داشت میافتاد رو غلتک اما
مرغش یه پا داشت دلش رضا نمیداد.

حق داشته تعریف از آدمهایی مثل تو تو زندگی بزرگتریناشتباهه !شرافت میدونی چیه هزاربرابر ارزشش از پول
بیشتره ولی تو نداریش بی غیرت !
در کسری از ثانیه دو مرد گالویز شدند و مشت های دو
مرد محکم به تن یکدیگر برخورد میکرد و نفس میبرید.
], [10/25/2021 9:33 PM
#پارت_پانصدوچهارده
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
صدای فریادهایشان با نفسنفس زدن و صدای ضربه
هایشان درهم آمیخته بود.
و تاریکی شب فریادی از جنس وداع میداد.
امیرحافظ تکرار میکرد:
بی ناموس بی شرف !و بهزاد با لب های خونی فریاد میزد.

میکشمت !تاوان آتیش دلمو ازت میگیرم !این نفرتو توبه جونم انداختی لعنتی !
مشت های دو مرد نفس میبرید.قدرت دستهایشان در
موقع نفرت چندین برابر شدهبود.
و نفرت تن های زخم خورده و کوفتهاشان تن سیاهی شب
را میلرزاند.
شب با تمام بی رحمیهایش به تماشای دوئل دو مرد
نشسته بود.مرد زخمی و رقیب .بوی خاک و خون در هم
پیچیده بود.
دمی نفسهای بهزاد میرفت و دمی تپش های امیرحافظ
سر به آسمان میبرد.
اما امیرحافظ داشت سخت تاب میآورد.
این بازی ناجوانمردانه بود.او مریض بود و به خدا که با
فردی سالم داشت برابری میکرد.
وقتی هردو با تنی زخمی از نفس نفس روی زمین افتادند
و مجوز استراحت از طرفین صادر شد.امیرحافظ با آرامش
نفس گرفت و اما بهزاد نامرد ترین عالم شد که
ناجوانمردانه به سمتش رفت و روی سینهاش نشست و
سرش را به زمین سنگی زیر سرش کوبید.تکرار ضربهها
خون را در دل تاریکی جوشاند.
انتقامش را گرفت.هرچند ناجوانمردانه.

امیرحافظ در میان نگاه تار شده از خون و دردش آرام از
میان لبانش نالید:
نامرد !نامردی کرد وگرنه که در قاموس مرد قول شکسته
نمیشود.بهزاد با قدم های شتابان و تند و تن آش و الش
و زخمیاش از مقابل چشمان تار شدهاش فرار کرد.
از درد لب گزید و خدا آن حوالی قدم میزد که نام سارا را
مدام در زبانش جاری میکرد.
بازی ناجوانمردانه دیدش را تار کردهبود و چراغ های
اتومبیل در دل تاریکی شب روشن شد و استارت فرار زده
شد.
لبهایش به پوزخند تلخ کشیدهشد.امشب به سارا قول
دادهبود زود برسد.مرد بود و قولش شکسته شده بود.بوی
خون در مشامش پیچید و زمزمه کرد:
خدایا نذار ....بدقول بشم !و تاریکی شب به پشت پلک هایش هم سرایت کرد و دیگر
نتوانست حتی تاب بیاورد و گویا نفسهایش هم دیگر تابی
نداشت.
], [10/25/2021 9:33 PM

#پارت_پارنصدوپانزده
#بغض های خفته
#آزادهمیرزایی
فرمان را کف پنجه هایش فشرد.دستانش خونی
بود.گوشیاش را با زحمت از جیبش در آورد و تماس
گرفت.
صدای آرزو را که شنید در دل هرچه لعنت بود بر خودش
فرستاد.
پنچ دقیقه دیگه همه چیو جمع و جور کن و دم در باشمن میمونم و تو اگر به اون بابای پفیوزت بگی شنیدی
چی گفتم !
صدای گرفته آرزو در گوشش پیچید.
باشه.تماس را بیخداحافظی قطع کرد و حتی ذرهای صدای
گرفته و مغموم آرزو برایش مهم نبود.تا خانه باسرعت
راند.

زیر پرتو مالیم چراغ برق لکه های خون را روی
صورتش دید.هراس را میتوانست در مردمکهای لرزان
آرزو ببیند.
با آنکه دلگیر بود اما هنوز هم عاشق بود و این بدترین
تناقض ممکن بود برایش.
نزدیکتر که آمد بوی خون را نیز از لکه های خشکیده
روی یقه پیراهن و صورتش احساس کرد.لبهایش
لرزید.
بهزاد ؟بهزادو مرگ بیا باال !آرزو در سکوت آزار دهنده مرد کنار دستش داخل اتومبیل
نشست و ساک و کیف دستی کوچکش را در صندلی عقب
گذاشت.
در آخر طاقت نیاورد و پرسید:
بهزاد تو چیکار کردی ؟این خون چی میگه؟به تو ربطی نداره !], [10/25/2021 9:33 PM
#پارت_پانصد وشانزده

#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
آرزو که دیگر تاب این همه تحقیر را نداشت فریاد کشید.
بسه دیگه خسته نشدی از بس عذابم دادی ؟چرا به منربطی نداره مگه من زنت نیستم ها ؟
زن من نیستی بارها بهت گفتم !دست های ظریفش را روی شانههایش حس کرد.سرش را
چرخاند.به صورت جمع شده از اشک او خیره شد.
اشک های آرزو بارید.شبیه بارش بی وقفه آسمان خدا و
ملتمس تکرار کرد:
نگو لعنتی !دلمو بیشتر از این خون نکن !با همان چشمان شیشهای و سرد نگاهش کرد.به شانههای
لرزان از اشک او زل زد.
به ارتعاش دست های ظریفش !
آرزو مگر چندسالش بود !همسن و سال سارا و شاید هم
یک یا دوسال بیشتر و کمتر !این لرزش بیوقفه دستان را
بارها از او دیدهبود و حتی استفاده مکرر از قرص های
آرامبخش !
آرزو هق زد.تلخ و نا آرام.

چرا با من این کارو میکنی ؟دلم از بدیهات آتیشمیگیره !من چه گناهی کردم که عاشقت شدم.مگه نمیگن
آدمها بعد از ازدواج بههم دل میبندن پس چرا دل تو بند
نشد ؟!
بهزاد با حال غریب زبان باز کرد.بدون نیش و کنایه !
همش قصه اس آرزو دل که با ازدواج بند نمیشهاینجوری بود که تمام مردم خوشبخت بودن !ماها عادت
کردیم به هم حتی نفرتهامم دیگه عادت شده !
لعنت به این زندگی گوهی که واسه هر کی خوب بود و
خوشبختی نوشت واسه منو تو از اولش بدبختی نوشت !
آرزو همان حال بد خودش را در آغوش گرفت وقتی کسی
را برای تسکینش نداشت خودش خود را در آغوش
میکشید.بیچارگیهایش را سفت در آغوش گرفت و
خواباند.
صدای بغض شکستهاش را در سینه به دام انداخت.
بهزاد پوف کالفهای کشید و اتومبیل را روشن کرد.به
اندازه کافی دیرشان شدهبود.باید هر چه سریعتر تا قبل از
بروز فاجعه خودش را غیرقانونی از اینجا رها میکرد.
از تمام دنیا !
], [10/25/2021 9:33 PM

#پارت_پانصدوهفده
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
گاز میداد پیدر پی و میان سرعتی که هرلحظه باالتر
میرفت نگاهی به آرزو هم میانداخت.باید سریع به مقصد
میرسیدند.تلفنش را از شیشه به بیرون پرت کرد تا
مباداهای ذهنش یک درصد به وقوع بپیوندد.
آرزو که تا به حال سکوت کرده بود با همان چشمان خیس
با کالفگی پرسید:
کجا میریم ؟!یه جای خوب یه جور بهشت برای خالصی از جهنمزندگی !
بغض گلوگیر داشت وقتی که گفت:
یه جایی که دیگه نمیمیرم !آرزو اما گیج بود.اصال حرفهایش را درک نمیکرد.مثل
اسپند روی آتیش بود.
از چی حرف میزنی ؟نمیمیری یعنی چی ؟بابام کجاستبهزاد خبر داره قراره بریم ؟

بهزاد پلک بست.پلک که باز کرد با نگاهی ملتهب و تلخ
لب زد:
نگفتم بهش !فقط منو تو میریم اونور زندگی میکنیمآرزو یعنی تمام تالشمو میکنم بتونم دلمو خفه کنم و به تو
راضیش کنم
چشم های گشاد آرزو روی صورت او با لکه های خون
نشست و سوالهایش با همان ارتعاش عصبی تکرار شد.
از چی حرف میزنی ؟پس بابام کجاست وقتی خبر ندارهما میریم ؟!
نیاز به پاسخ نبود وقتی چشمان بهزاد را میشناخت و از
چشمانش جوابهایش را گرفت.
نگاه ناباورش به بهزاد بود و با لبهای لرزان بهتزده
گفت:
میخوای بابام رو دق بدی همینجا رهاش کنی ما بریماره لعنتی !
جیغ کشید.
آره بی پدر و مادر آسمون ج ُل.], [10/25/2021 9:33 PM

#پارت_پانصدوهجده
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
دستش با قدرت از روی فرمان کنده شد و به سمت او
چرخید و با پشت دست چنان به دهانش کویید که صدایش
تمام اتاقک اتومبیل را فرا گرفت.
کفری نگاهش را از جاده پیش رویش گرفت و دندان روی
هم سابید و با خشم و عصبانیتی که در وجودش بیدار
شدهبود غرید.
بی پدر و مادر خودتی زنیکه هرزه !میخوای بیفتم بهجونت !میدونی اگر بخوام بالیی به سرت میارم که تا
عمر داری فراموش نکنی !
دستهای ظریف آرزو باال رفت و روی خون لبش
نشست.لعنتی همیشه دست این مرد سنگین بود.هر چقدر
از عشق تهی بود اما دستانش نابودگر جسمش بود.
میدونی چیه حاال میفهمم چرا سارا به انتظارت نموند؟حق داشت مردای مثل تو به درد الی جرز دیوارم
نمیخورن !
-چه زری زدی ؟!

همین که شنیدی بهزاد ؟!من ازت نمیترسم !میدونی که چال کردن تو واسم کاری نداره پس به نفعتهخفه خون بگیری !
حواسش از جاده پرت شد و خواست دوباره ضربهای
دیگر نصیب آرزو کند و جانش را بستاند که تعادل اتومبیل
به هم خورد و با سرعت باالیی که داشت از جاده خارج
شد و وقتی حواس بهزاد جمع شد که دیگر نمیتوانست
اتومبیل را کنترل کند.ترمزهایش هم کار نمیکرد.پاهایش
را به ترمز چسباند.
دستی کشید نشد.آرزو پوزخند زد.خدا
در اتاقک اتومبیل با دیدن خطا های بندهاش سر از روی
افسوس تکان داد.
کارش نشد نداشت.
اتومبیل با سرعت زیادش از جاده منحرف شد و معلق زد
و دنیا ناگهان برای هردویشان تیره و تار شد.
], [11/12/2021 12:00 AM
#پارت_پانصدونوزده
#بغض های خفته

#آزاده میرزایی

از شدت استرس و اضطراب داشتم می ُمردم.عقربه های
ساعت روی دو ایستادهبود.
شمار تلفن هایی که گرفته بودم از دستم در
رفتهبود.صدبار یا هزاربار نمیدانم !
ولی هربار صدای بیرحم زنی خوش صدا در گوشم تکرار
میشد"مشترک مورد نظر خاموش میباشد لطفا بعدا ً
تماس بگیرید".کاش میگفت در دسترس نیست هضمش
آسانتر بود !
شمع های روشن و زیبای دور تا دور کانتر و کیک ساده
و قلبی شکل روی کانتر که داشت نرمنرمک آب میشد و
خانهای در تاریکی فرو رفته برایم دیگر زیبا نبود.بیشتر
میترسیدم.
مگر نگفتهبود امشب زود برمیگردد.چرا این همه دیر
!چندین بار با مسعود تماس گرفتم از امیرحافظ خبر
نداشت که نداشت.سینا هم جواب نمیداد.دیگر مغزم قد
نداد به اینکه چکار کنم ؟!
به حاج رضا و پورانخانم هم نگفتم.نمیدانستم کار درست
و حساب شده چیه ؟!

دلم گواهی اتفاق بد میداد.آشوب بود.
], [11/12/2021 12:00 AM
#پارت_پانصدوبیست
#بغض های خفته
#آزادهمیرزایی
شاید اصال خانه پدریاش رفته بود.با این افکار خودم را
آرام کردم و بی معطلی لباس پوشیدم و با نزدیک ترین
آژانس محل تماس گرفتم.
درخانه هم اثری از او نبود.چرا فکر میکردم او آنجاست
!امیرحافظ اهل بی خبر گذاشتن نبود.آشفتگی ظاهری و
روحی من حاج رضا و پوران خانم را نیز نگران کرد.در
نهایت مجبور شدم آرام آرام برایشان توضیح دهم.
هر چند صدایم بی نهایت بغض داشت.
نمیدونم چرا جواب تلفنهامو نمیده،گوشیاشم خاموشه!امشب گفتم زودتر بیاد خونه ولی!...
پوران خانم حرفم را با نگرانی برید.

زنگ زدی به دوستاش !مسعود یا سینا حتما باید ازشخبر داشته باشن ؟!
حاج آقا تایید کرد.
اره بابا جون زنگ بزن انشاال که صحیح و سالمه !و میان دانههای تسبیحش ذکر صلوات میگفت.کاری که
گفتند را انجام دادم.با مسعود تماس گرفتم و او بی اطالع
بود.
در این لحظه تنها امیدم به سینا ماندهبود.اما هر چه زنگ
میزدم جواب نمی داد.تازه نگرانی در تار و پود این دونفر
هم ریشه دواند.
حال پوران خانم خوب نبود و حاجی لب های لرزانش را با
ذکر آرام میکرد.
در حالیکه چشمانم میل باریدن داشتند با بغضی که در
گلویم خانه کردهبود گفتم:
آروم باشید پوران جون !اتفاقی نیفتاده ما زیاد شلوغشکردیم !
], [11/12/2021 12:00 AM
#پارت_پانصدوبیستویک

#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
راس میگی مادر..آخه امیرحافظ که عادت به بی خبرینداشت.بچهام رو می شناسم،عادتاشو یادمه !خدایا خودت
رحم کن !به جوونیش !تازه داره پدر میشه حسرت به دل
نذاریش !
برید یکمی استراحت کنید پوران جون به خدا حالتونخوب نیست !
دست به سرش گرفت و شقیقههایش را گرفت.گمانم سر
درد داشت.درخواست مسکن کرد.از میان داروهایش
مسکن پیدا کردم و به همراه آب خورد و با التماس من
خوابید.حاج رضا هم در تنهایی به خلوت اتاقش رفت.یا
شاید هم حرفها با خدا داشت.من نیز به همان اتاق
مشترکمان،اتاق روزهای اول شروع زندگیمان پناه
بردم.اتاقش مرتب بود اما رنگ و بوی او را
نمیداد.خاطرهها جان گرفتند.بی شک امشب خاطراتش
قاتلم میشدند.روی زمین جا انداختم.همان تشک و
پتویش را پهن کردم.همان دورترین فاصله که او انتخاب
میکرد دراز کشیدم .من امشب میخواستم امیرحافظانه
زندگی کنم.

با یادآوری آن روزها اشک در کاسهی چشمانم
جوشید.چقدر ماها گاهی اوقات در زندگی بیرحمیم !
], [11/12/2021 12:00 AM
#پارت_پانصدوبیستودو
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
با تمام وجود بی صدا زیر پتویش ضجه زدم.نمی توانستم
آرام باشم.آن قدر خاطرات زیبا و دوست داشتنی با او
داشتم که قطعا خاطراتش مرا به مرز هالکت میرساند.
دم دم های صبح بود که دیگر تاب نیاوردم.چشمانم از فرط
گریه ورم کردهبود.مسعود تماس گرفت و با نگرانی
میپرسید "خبری نشده"من هیچ جوابی نداشتم.باالخره
سینا هزار تماس بی پاسخم را جواب داد.پریشان و
صدایش گرفته بود.
وای سینا چرا جواب نمیدی ؟!سالم !-سینا بهم بگو از امیرحافظ خبر داری ؟حالش چطوره ؟!

مکث کرد و بعد نفس های عصبیش در گوشم پیچید.
سارا آروم باش لطفا میگم !با هراس نالیدم.
جونمو به لبم رسوندی بگو زودتر !سینا میگفت و من هر لحظه مرگ را با سیاهی سرنوشت
مقابلم میدیدم.خدایا رحم کن !
کجا باهم درگیر شدن ؟!سینا تلخ و دلخون گفت:
عمدی کشیدهبودش جای خلوت و پرت !آخرشم ناجوانمردونه میزنه تو پر حافظ !
واسه مرگ زدتش شانس آوردیم دنبالش بودم وقتی بهم
گفت وگرنه زنده نمیموند هرچند حاال هم هیچی معلوم
نیست !
اشک بیمحابا بر صورتم جاری گشت.حس کردم هر لحظه
بغض خفهام میکند.
آدرس بیمارستانو...بر..ام بفرست !], [11/12/2021 12:00 AM

#پارت_پانصدوبیستوسه
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
بیمارستان شلوغ و پر رفت و آمد بود.اشک یک لحظه از
چشمانم پاک نمی شد.برای بار سوم بود که از حال می
رفتم.روی تخت بیمارستان بودم و آنژیوکت را از دستانم
جدا کردم و راهی اتاقی که امیرحافظ با چشمان بسته
خوابیده بود شدم.
پوران خانم و حاج رضا نیامده بودند به آنها گفته بودم
حال امیر حافظ خوب است.دوستش سینا جراحت برداشته
و برحسب وظیفه کنارش مانده.
چه کسی میتوانست به آنها بگوید که حضرت عزراییل
این حوالی قدم می زند.
سینا صاف در چشمهایم زل زدهبود و گفته بود:
رقیب ناجوانمرد نامرد باعث و بانی حال حافظه نمیگذرمازش !به وهلل نمی گذرم !
چرا نزدیش اون موقع ؟چرا نرسیدی بهش گذاشتینیششو بزنه ؟!

با پیشانی سرخ شده از احساسات مختلفی که جانش را
میگرفت بغضدار گفت:
دیر رسیدم !پزشک از من چیزی پرسید که تمام بند بند وجودم را
لرزاند.پرسید"بیمار مریضی خاصی که نداشته چون در
صورت عمل باید در جریان باشیم تا خدای نکرده اتفاقی
براش نیفتد.او پزشک بود میخواست مطمئن شود و من
از قلب مریضاش گفتم.پزشک سر تاسف تکان داد و
گفت:
توکل برخدا !امیدمون به خداست !دعا کنید فقط !], [12/22/2021 12:14 AM
#پارت_پانصدوبیستوچهار
#بغض های خفته
#آزادهمیرزایی
پزشک متعقد بود باید به هوش بیاید تا مشخص شود
آسیبی که دیده چقدر جدیه !متعقد بود ضربهای که به سر

خورده به شدت شدید و حساس بوده و خدا خودش رحم
کند !
دکتر با نگاهی عمیق و موشکافانه توضیح داد:
به خاطر قلبشون اینکه قبال سابقه سکته قلبی داشتنانجام عمل ریسک محسوب میشه!
دستانم را جلوی دهانم گذاشتم تا صدای هقهقام بلند
نشود.چه میگفتم به بقیه !به حاج رضا و پوران خانم
منتظر !
لطفا آروم باشید !من به اون آقام گفتم عمل سخته روحیهقوی و امید باالی شما رو می طلبه !اون آقا گفتن پدر و
مادرش خبر ندارن خب اشتباهه باید حتما اونا رو خبر دار
کنید !
با چانهی لرزان نالیدم.
اونا تحمل نمیکنن !پزشک لبخند متاثری زد و گفت:
من حال شما رو درک میکنم اما حتما باید باشن !سینا قرار شد خودش آن ها را با خبر کند.دیگر گنجایش
نداشتم آنها را هم آرام کنم.
], [12/22/2021 12:14 AM

#پارت_پانصدبیستوپنج
#بغض های خفته
#آزادهمیرزایی

صبح زود وقتی وسط راهرو ایستادهبودم صدای قدمهایی
مرا متوجهشان کرد.پوران خانم و حاج رضا بود.
صدای دلواپس پوران خانم قرار از دل بیقرارم بود.
کجاس پسرم ؟!چی شده سارا ؟!اشک به چشمانم نیش زد.با همان چشمان اشکی نگاهم به
نگاه تلخ و سرد حاجی گره خورد.دست دور شانه پوران
خانم انداخت و زمزمه کرد:
آروم باش انشاال که اتفاقی نیفتاده !اما چرا فقط سرمای نگاهش نصیب من شدهبود.حس کردم
از همه چی حاج رضا خبر داشت.
صدای هقهق پورانخانم که بلند شد.پرستار نزدیک شد و
با اخم های درهم خواست سکوت را رعایت کنند.
حاج رضا پوران خانم را روی صندلی نشاند.

امیرحافظ قویه مگه میشه ناآرومی تو رو نبینه !بغض کرده با چانهی لرزان گفتم:
سینا همهچی بهتون گفت ؟!حاج رضا با گالیهای پررنگ زمزمه کرد:
نباید میگفت عروس ؟!یخ کردم از جوابش.با بغض خفه سر تکان دادم.
ترسیدم اتفاقی براتون بیفته بخدا منظوری نداشتم !پوران خانم مثل همیشه گرم ولی در عین حال گریان و
مادرانه پشتم در آمد.
این ...چه حرفیه..مادر تو رو ماها میشناسیم !], [12/22/2021 12:14 AM
#پارت_پانصدبیستوشش
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی

پزشکها داشتند عکسها و اسکن هایش را بررسی
میکردند.عمل با وجود بیماری قلبش یک ریسک بزرگ
محسوب میشد.
انگار کوهی از درد و غصه روی پدر و مادرش نشسته
بود.حاج رضا ته نگاهش تلخ بود میترسیدم از نگاهش
این حاجی مهربان را نمیشناختم.از طرفی به او حق هم
میدادم.
وقتی دکتر اجازه دیدنش را پشت شیشه داد اشکهایم سر
خورد و روی گونهام غلطید.اصال به او خوابیدن روی
تخت بیمارستان نمی آمد.
میان دستگاه ها محصور شده بود.قلبم مچاله شد از
تصور درد کشیدنش !
دکتر دستور فوری عمل داد.
آه از نهاد همه بلند شد.سینا و مسعود چهرهاشان درهم
بود.حاج آقا زیرلب با حربه های مردانه پورانخانم را آرام
میکرد و پوران زیرلب ذکر میخواند و با اشکهایش
کمک خدا را طلب میکرد.
قرآن جیبی در دست من بود .ارام قرآن را با دست های
لرزانم گشودم و اشکهایم تمام صفحات را خیس کرد.سه
ساعت و ده دقیقه بعد پزشک معالج از اتاق بیرون آمد و
همگی به سمتش هجوم بردیم و او با گفتن اینکه تمام

تالشمون کردیم باقیش با خدا باید منتظر به هوش امدنش
باشیم و ما را ترک کرد.
بعد از عمل او را به بخش آیسییو بردند و تحت مراقب
ویژه.
نمیدانستیم حاال چه پیش میآمد.
ان لحظه تنها نفس کشیدن مردی مهم بود که انداره یک
عمر دوستداشتن از من طلب داشت.
میان ان همه سیم و دستگاه نمیدانستم قلبش ضربان
ناهماهنگش حاال چگونهاست !
میان هقهق تلخی که در سینه داشتم خفه زمزمه کردم.
منتظرت میمونم امیرحافظ !نمیدانم بازی قسمت بود یا تقاص که همان روز مرد
جوانی که تصادف کرده بود به بیمارستان منتقل شد.
همسرش هم همراهش بود و به بیمارستان نرسیده
زندگیش تمام شدهبود.
و تلخ بود که آن زن حامله بوده و جنینش چندماهه بود.پا
به این دنیا نگذاشته دنیا را ترک کرده ولی از همه تلختر
این بود آن مرد بهزاد بود.
], [12/22/2021 12:14 AM

#پارت_پانصدبیستوهفت
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
پشت دیوار شب در هراس ترس های یک مرد پرستاری
از کنار ماموری که پشت در اتاق ایستادهبود گذشت و به
سمت مرد جوانی که رنگ پریده روی تخت نشسته بود
پرسید:
فردا می برنت زندان به خاطر اون تو لکی !نه زندان که ترس نداره که اگر داشت االن زندان خالیبود !
پرستار خیره به مرد چشم آبی جوان که چشمانش در
سیاهی شب طلسم میکرد گفت:
اتهاماتت به گوشم رسیده ! حیف جوونی مثل تو!و نگاهش را حسرتوار باز به جوان خوشبر و رو
دوخت.
بهزاد با طنینی دلگیر زمزمه کرد:
-عاشق شدی خانم پرستار ؟!

پرستار با حرف مرد جوان خشکش زد.قلب بهزاد تیر
کشید.بهزاد باز با صدای اندوهناک گفت:
پس شدی !ولوم صدایش را پایین آورد و ادامه داد:
باعث میشه دیوونه شی هیچی برات مهم نباشه عین منکه فردا صبح زندونم !
در حالی که بغض داشت خفهاش میکرد نفسش را به
بیرون فوت کرد.
یه چیزی ازت میخوام خانم پرستار !نگاه پرسشگر پرستار روی چشمانش لغزید.بهزاد با
طنینی خشدار و تلخ ادامه داد:
تو زندون برای اخرین بار ببینمش !کمکم کن خانمپرستار !
چشمه اشکش جوشید و دو خط نمدار و خیس در تهریش
مردانهاش گم شد.
اشکهایش دل پرستار را سوزاند.
انگار تمام درد بیماران آن بیمارستان را به خوردن قلب
پرستار دادند.مگر میشد به این مرد دردکشیده نه گفت.
], [12/22/2021 12:14 AM

#پارت_پانصدبیستوهشت
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
آن روز برخالف تمام امیدهای قلبم و تمام دعاهایی که به
درگاه خدا کردیم امیرحافظ بههوش نیامد.نه آن روز و نه
روزهای بعدش !روزهایی که بدون داشتن او جهنم واقعی
خدا بود.
ایستگاه پرستاری پر بود از شایعاتی که پسر تنومند و
خوش چهره روی تخت تک و تنها در اتاق icuداشت
نفس میان مرگ و زندگی را میکشید.
وحشتناک تر یا ترسناکتر از همهی این وقایع این بود
پزشک توکل برخدا میگفت اما با تمام دانش علمیش شک
داشت به به هوش امدن مریضش و تنها یک جمله
پرتکرار را تکرار میکرد" ما تمام تالشمان را کردیم
بقیش با خدا ولی همه منتظر یک معجزه بودند.حتی
پزشک منتظر یک معجزه در علم پزشکی !
از جایم برخاستم.باید به مالقات کسی میرفتم.کسی که
مسبب تمام بدبختیهایم بود.میگویند قسمت است تمام

اتفاقات اما من میگویم کاش پای قسمت میشکست و هیچ
وقت به در خانهی ما نمیرسید.
حس میکردم توان دیدنش را ندارم.حس میکردم او تمام
گذشته های خوبمان را با دستهای خودش سربریده است.
ابدا ً به این مالقات راضی نبودم پرستاری که هیچ ربطش
را به او نمیفهمیدم التماس و اصرار کرد که "ببینش هم
اون آروم میشه و عذاب لعنتی این روزایی که مهم ترین
ادمهای زندگیش از دست داده براش سبکتر میشه " !
], [12/22/2021 12:14 AM
#پارت_پانصدبیستونه
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
اما من نپذیرفته بودم.در آخر آن قدر قسمم داد که فقط به
دیدنش بیا و بشنو حرفهاش اون کم زجر نکشیده "که
راضی شدم.
قلبم تو فضای بیمارستانی در اتاقی پر میزد که امیرحافظ
ساکت و صامت خوابیدهبود اما جسم و ذهنم اینجا بود.

میگفتند انفرادیست امشب !هنوز رضایت نداده بودم اما
برای رضایت امده بودم.
ما ادمهای اشتباهی بودیم که سر راه هم قرار گرفته بودیم.
ترتیب این مالقات را وکیل کارکشتهای دادهبود که
ساعتها طول کشیدهبود تا رضایت دادگاه را برای مالقات
بگیرد.
در اتاق با صدایی آرام باز شد و صدای لختلخت
دمپاییهایش طنین انداز شد.نگاهم از روی دمپای رنگو
رو رفتهاش باال آمد و روی ریش بلند و مردانهاش
نشست.با تماشایی چشمان ابیش مثل گذشتهها دلم فرو
نریخت.
حالی به حالی نشدم ولی افسوس که حسرت تنها واژهای
ان لحظهام بود.
از جایم بلند نشدم.در اتاق بسته شد؛حاال فقط من بودم و
چشمان دلگیر و البته عاشقتر از همیشه او که به من
دوخته شدهبود و سربازی که با سری افتاده کنار در اتاق
ایستاده بود.
], [12/22/2021 12:14 AM

#پارت_پانصدوسی
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
سالم سارا ؟نگاهم روی لباس زندان تنش نشست حتی با این سر و
وضع هم چیزی از جذابیتش کم نشده بود.نگاهش آرام بود
!پشت نگاه آرام روشنش انگار مردی نشسته بود که هیچ
ابایی از سرانجامی که برایش رقم میخورد نداشت.
در سکوت خیرهاش بودم.لبش را گزید و به آرامی لب زد:
چقدر دلم برات تنگ شدهبود !برای این جوری نگاهکردنت !
تلخندی روی لبهای بی رنگش نقش بست و ادامه داد.
قطعا دیوونه شدم که تو این حال و روز بازم وجودتبرام مهمه ! راستی چادر بدجور بهت میاد
دستهایش که زیر میز بود را روی ماهحاال خوبی؟!
با لحنی که سرد بود پاسخ دادم:
قطعا باید بدونی وقتی امیرحافظ تو اون حاله من نمیتونمحتی یه لحظه هم آروم باشم چیکار کردی با من بهزاد ؟!

دوست داشتنت دیوونم کرد سارا !قصهی من و تو خیلیخوب شروع شد اما تو نذاشتی تو خرابش کردی بی
انصاف !تو تمام کاری که برای نابودی یک مرد الزم بود
در حق من کردی من تنها انتقام غرور له شدهام گرفتم.
], [12/22/2021 12:14 AM
#پارت_پانصدسیویک
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
میخواستم عذابت بدم بشم همون ترسی که همیشه
همراهته اون قدر بد شدم که از خودم ترسیدم.میدونی قبال
رویاهام کوچیک بود و قشنگ ! تو و بودی و یه خونه پر
از عشق و یه قلب همیشه عاشق که میخواستم سهمم
بشه ولی وقتی تو رفتی همه چی برام بی معنی شد.من
بودم و یه ثروت زیاد و یه خونه سرد و یه قلب کدر
نصیبم شد.ولی نشد نه تو خواستی نه روزگار نه خود خدا
!

چی میگن خدا در دل های شکسته جای داره اما خدا هیچ
وقت تو قلب من نبود.
پلکهایم را برهم زدم و نگاهش کردم.
چشم دزدید و اشک تازه متولد شده در چشمهایش را با
نوک انگشتش سترد تا من نبینم.دستم به سمت چادرم
رفت:
من رضایت میدم شکایتی ازت ندارم.تا جایی که به مامربوط میشه تبرئه میشی شک نکن بقیه جرائم به ما و
شکایتمون ربط نداره !
سیبک گلویش باال و پایین شد.لبخندش زهرخندی بیش
نبود.
چه فایده !اعدام چنددقیقهاس و دیگه هیچ ولی میدونی
اعدام نشم حبس ابد میخورم دیگه!تمام روز و شب هام
تکراری میشن تو نمیدونی تو زندون گاهی اوقات روزا
اون قدر کش میان که دلت میخواد شب بشه و شبم که
میشه دلت میخواد روز جاشو بگیره !
آهی کشید و لب گزید.
فکر توام که راحتم نمیذاره !در چشمهایش با جسارت زل زدم.چشمانی که در هالهای
از غم فرو رفته بودند.باید این نگاه برای همیشه فراموش
میکردم.

منو ببخش بهزاد،گذشتهها رو دور بریز معلوم نیستحکم دادگاه چی باشه خواهش میکنم ازت اینقدر ناامید
نباش !اگرم حبس ابد بازم آروم باش و زندگی کن نه که
فقط عالئم زنده بودنو داشته باشی !
], [12/30/2021 12:48 AM
#پارت_پانصدسیودو
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
از زندان که بیرون زدم.کمی آرام شدهبودم،شکایتم را
پس گرفتهبودم و دلم سبک شدهبود.بهزاد یک تجربه
بود.یک تجربه تلخ و گاهی هم شیرین بود.
اویی که هرگز ما نشدیم.
آن روز و نه روزهای بعدش امیرحافظ به هوش
نیامد.پزشکها ناامید شدهبودند.
در مورد زندگی نباتی چیزی شنیدید پزشک حاذق
بیمارستان با قطعیت میگفت امیرحافظ شاید هیچ وقت به
هوش نیاید.همه دچار شوک شدهبودیم.

شوکی که انگار کابوس وحشتناک بود داشتیم می دیدیم که
باید یک نفر محکم تکانمان میداد.آن قدر محکم که تمام
خوابهای بد از تنمان رخ میبست.
چقدر خواب دیدن با چشم های باز وحشتناک بود.
بعد از چندماه ناامیدی مطلق پزشکها خواستار پیوند
اعضا شدند و چه تلخ بود خواسته هایشان !
خدا هیچکس را در چنین شرایطی قرار ندهد.قلب یک نفر
چطور میتوانست به کسی دیگری اهدا شود.حاج رضا و
پوران خانم که احساس می کردم این مدت شکستهتر از
همیشه شده بودند هم کمکم داشتند تسلیم می شدند.تنها
کسی که رضایت نداد دستگاه ها را از تنش جدا کنند من
بودم.زنی سمج از نظر کادر بیمارستان که هیچجوره کوتاه
نیامد.
چون تهدلم روزنهای امیدی داشتم که تنهایم
نمیگذارد.مخصوصا حاال که مادر شدن تمام وجودم را
درگیر کردهبود و میدانستم بجز من کسی دیگری هم
منتظر بود.
], [12/30/2021 12:48 AM
#پارت_پانصدسیوسه

#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
جنینم تکان خورد پا به شکمم کوبید لب گزیدم.درد هایم
این روزا بیشتر شدهبود و راه رفتنم مشکلتر اما خدا
میداند تمام بیمارستان را با قدم های سختم متراژ کردم.
پوران خانم با بغض و نگرانی تشر میزد.
چه خبرته با این شکم قلمبیده میری اونجا کمی آرومبگیر تا حداقل زایمانت اسون باشه !
اما حاجی هیچ نمیگفت.نگاهش سنگین بود و دلم من
میترسید.
دیگر حاجی سابق مهربان نبود دلش چرکین بود از من
!حتمی مرا باعث بانی حال امیرحافظ میدانست که حق
داشت.
پوران خانم هم انگار در این دنیا نبود.
زن بیچاره شمارش موهای سپیدش از دستم در رفتهبود.
سنا برای شکم برآمدهام ذوق می کرد.تکان خوردنش را
که حس میکرد جیغ خفهای میکشید و قربان صدقهاش
میرفت.یکهو در اوج خوشحالیمان باهم بغض میکردیم

و سنا ترسیده لب میزد"اتفاقی نیفته سارا "و من هم
غمخوار و هم دل پر لب میزدم.
خدا نکنه دختر من دلم روشنه !کسی نبود مرا دلداری دهد.تمام شب تا صبح را پشت
شیشه اتاق امیرحافظ صبح میکردم.سپیده که سر میزد
تازه یادم می افتاد صبحانه نخوردم چه مادر بی فکری
بودم.
پدرم اعتراض می کرد که رفتارم درست نیست و وقتی
اصرار مرا میدید کوتاه میآمد.پاییز لعنتی با تمام
دلگیریش درد نبودنش را بیشتر نمایان میکرد.
], [12/30/2021 12:48 AM
#پارت_پانصدسیوچهار
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
صورتم قشنگتر شده پوران خانم زیرلب هربار میگفت"
از قدیم گفتن مادر پسر قشنگه ولی مادر باید به خودتم
برسی مگه میشه به بچهات نرسی "

دلم میگیرد.چیزی به دنیا امدن جنینم نمانده ولی خورد و
خوراکم ندارم.
درد زیردلم هم زیاد شده؛هرکسی به نوعی اعتراض دارد.
چرا عمر شادی کوتاهاس ولی عمر غم ابدی.دلم
میخواست گلهام را پیش خدا میبردم و بلند بلند زیر گریه
میزدم.
مگر نمیگن خدا در دل های شکسته جای دارد پس چرا
دل من خالی از خدا شده یا صدایم را نمیشنود.
شب عادت کردهبود سر به شکم تختم بگذارد و حرف
بزند.هرچند آن موقعها میخندید و بامزه میگفت"دختر
بابا چطوره "من هم معترض میشدم "پسره"اخم تصنعی
میکرد و وای گویه مینالید "سارا تو رو خدا شروع نکن
"اما حاال چه فرق کردهبود.نه شکمم تخت بود نه فرزندم
دختر نه او بود که عادتش را تکرار کند !
در دومین ماه عریان سال بود که در اتاق مشترکمان
خوابیدهبودم دردی شدید زیر شکمم مرا از خواب بیدار
کرد.دردی که نفسبر بود.انگار با چاقوی تیزی به جان
شکمم افتادهبودند.
حاال میفهمیدم اعتراض های بقیه برای چه بود.حق
داشتند تک و تنها در خانه هیچکس نبود که به دادم برسد.
تمام روزها و شب های من در خانه خاطراتم سر میشد.

درد کمکم داشت بیشتر میشد که دستم تلفن را چنگ زد.به
سختی انگشتانم شماره سنا را گرفت.بعد از چند بوق
مکرر جواب داد.

#پارت_پانصدسیوپنج
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
با پیشانی به عرق نشسته و دردی که رفتهرفته شدتش
بیشتر میشد برایش توضیح دادم.
صدایش از اضطراب میلرزید.دست پاچه بود.
سارا خوبی وقتشه؟!سعی کردم آرامش کنم.
اره من ...خوبم.دستورات پزشکی را به من میداد تا وقتی خودش
رسید.گفت با اورژانس تماس میگیرد اما خودش زودتر
رسید.

رنگش پریدهبود.
پرسنل اورژانس چند دقیقه بعد رسیدند.
لبم را از درد گزیدهبودم و سنا دستم را محکم
گرفتهبود.چقدر این لحظات تنهایی سخت بود.
سنا مدام دلداریم میداد و من سعی کردم بر خودم مسلط
شوم.
یک ساعت بعد در بیمارستان بودم.در همان بیمارستی که
اوی بیوفا بستری و در میان دستگاهها محبوس بود.
آن قدر لبهایم را از درد گزیدهبودم که کبود و خوک
مردهشده و چشمانم سیاهی میرفت.
حرکت لب های مضطرب سنا را میدیدم ولی چشمانم کمکم
بستهشد و در سیاهی مطلق دنیایی که میترسیدم فرو رفتم
و دیگر چیزی نفهمیدم...
***
در سرد ترین ماه سال پسرم به دنیا آمد.پسری که وقتی به
دنیا امد انگار برای رفته و روب های غم های ما آفریده
شدهبود.پسری الغر و نحیف اما سالم و قوی !شباهتش به
امیرحافظ انکار نشدنی بود.حاج رضا در گوشش اذان و
اقامه گفت و نامش را امیرحسین گذاشت.
سنا مدام دور ورش می چرخید و با عشق نگاهش میکرد
و با لودگی میگفت" وای سارا چقدر کوچولوئه " !

راست میگفت و من نگران این همه ضعیف بودنش !
چندروز بعد به مناسب به دنیا آمدن امیرحسین یک جشن
کوچک دوستانه ترتیب دادم.همه دعوت بودند.حتی
سهراب و مارال !و تنها جای خالی که خار میشد در قلبم
فرو میرفت جای خالی امیرحافظ بود.

#پارت_پانصدسیوشش
#بغض های خفته
#آزادهمیرزایی

همه خندان دور ور امیرحسین میپلکیدند.حتی سینایی که
فکر میکردم هیچ وقت سمیرا را دوست نداشته باشد با
عشق به امیرحسین نگاه میکرد و نگاهش را روی سمیرا
میرقصاند و این نوید تولد یک زندگی پرمهر بود.
کنار هم جفت های عاشق نشسته بودند.دست در دست هم
و چقدر تاب این لحظات دشوار بود.

حاج رضا دیگر نگاهش سنگین نبود انگار با تولد نوهاش
دیگر حس بدی به من نداشت.یا شاید هم کدورتها را از
قلبش پاک کردهبود.پورانخانم هم مدام دعا زیرلب
میخواند و چشمانش گاهی اوقات با دیدن امیرحسین به
اشک مینشست و بر دستان کوچکش مدام بوسه میزد تا
خودش را آرام کند.
روزها از پی هم میگذشت و امید پزشکها به بهبود
امیرحافظ کمتر !
مردی که فکر میکردم همیشه او را خواهم داشت و دلم
به بودنش داشتنش خوش بود نبود.
شبی صدای تلفن امیرحسین را از خواب بیدار کرد و
صدای گریهاش را بلند کرد.
برای آرام شدنش در آغوشش کشیدم و مدام از
اشکهایش بوسه میچیدم و همانطور که در آغوشم بود
از پلهها پایین امدم و به سمت تلفن رفتم.
از بیمارستان بود.باورم نشد امیرحافظ بههوش آمدهبود.

#پارت_پانصدسیوهفت

#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
اشک پشت پلکهایم دوام نیاورد و روی گونههایم سرازیر
شد.امیرحسین هم دیگر گریهاش بند امدهبود و با تعجب
مرا مینگریست.
دست های کوچوکش را به گونههایم می چسباند.همه را
باخبر کردم دلم میخواست شادیهایم را با همه قسمت
کنم.شنیدی میگویند بعضی دردها مال خود آدمه،نمیشه
قسمتش کرد.نمیشه کسی رو شریک کرد.از ارزششون کم
میشه دستمالی میشن اما بعضیشادی ها هم مشترکه باید
با همه تقسیماش کرد که طبل شادانهاش گوش فلک را کر
کند.
لباس های امیرحسین را تنش پوشاندم و در را قفل کردم
و برقهای خانه را خاموش !
پا در حیاط اسفند زده تاریک گذاشتم و اتومبیل را سریع
روشن کردم.دست دلم میلرزید و امیرحسین آن شب انگار
میدانست پیش امد مهمی اتفاق افتادهاست که آرام و
ساکت بود.
پرستارهای ایستگاه پرستاری تبریکهایشان را به سمتم
سرازیر کردند و پزشکها از معجزهی عشق میگفتند.چرا

که من تنها کسی بودم که اجازه ندادم امید داشتنش را از
من بگیرند.
و پسرم را به یکی از پرستارهای صمیمی که به سبب
امیرحافظ خوش و بش کردهبودیم سپردم
همراه با پرستار به سمت در بخش مراقب های ویژه
رفتیم.لباس های مخصوص را به تن کردم و همپای دلی
که همراه دستانم می لرزید پشت سر پرستار به اتاقی رفتم
که یک نفر به اندازه تمام دنیا دلتنگش بودم.
زمزمه پرستار را شنیدم.
لطفا کوتاه !نگاهم روی تخت خزبد.روی چهره رنگ پریده و لبهای
بی رنگ و پلکهایی که بسته بود.با همان پلک های بسته
لب زد:
خانم پرستار قرارما این نبود !قرار بود بری دکتر بیارینکه خودتم برنگردی! ...
چانهام لرزید و کلمات از میان لبهایم بیرون ُجست.
قرارمام این نبود امیرحافظ !قرار نبود که تنهایی فقطسهم من باشه !
چشمانش ناباورانه میان چشمانم رقصید و خدا این لحظات
داشت تماشا میکرد سناریوی جذاب قسمتش را !

انگار لبهایش یاری نمیکرد که واژه کنار هم بچیند و
صدایم بزند به جایش من به حرف در آمدم.
خداروشکر بههوش اومدی چقدر قشنگه این لحظات !لبهایش را چندبار تکان داد تا توانست به زحمت بگوید:
سارا دیدن تو قشنگتره میارزید !لب گزید و چندین بار مرا خیره نگاه کرد.
ترسیدم ؟!لبهایم لرزید.
از چی ؟!گفتم کارم تمومه و دیگه حسرت تماشا کردنت رو دلم تاابد میمونه !
چشمانم خیس شد و بغض کردم.
نگو تو رو خدا !خوبی؟!-خوبم اما نمیدونم چرا همهچیز برام گنگه !

#پارت_پانصدسیوهشت
#بغض های خفته

#آزاده میرزایی
دستی به سرش کشید.
نمیدونم چرا تو سرم درد عجیبی دارم !حس میکنم رنگ و رو ندارم چرا کاش یه آینه بهم بدی
ببینم خودمو؟
خندید.من هم بغض کرده خندیدم.
زشت شدی ؟!اخمهایش در هم گره خورد و لبهایش مهربان تکان
خورد.
زشتمم قشنگهها !بر منکرش لعنت من که دوستش دارم !خیره نگاهم کرد و بغض آلود خندید.آن قدر تلخ که تلخی
را من مزه مزه کردم.
مهم اینکه که تو دوستش داری گور بابای ناراضی !از فکر اینکه صاحب این کلمات دلشنین اینطور روی
تخت بیمارستان افتادهبود اشک سوزن شد و در حباب
چشمهایم ترکید و زیر گریه زدم.
-چرا این طوری شد !چقدر سخت بود نبودنت !

دستش را پیش آورد و دست های لرزان و یخ کردهام را
گرفت و عتابآلود گفت:
جان دلم ِد نریز این اشکها رو المصب من ارزششوندارم !
دستم را در دست مردانه و بزرگش گرفته بود و با انگشت
شستش پشت دستم را نوازش میکرد و من هربار با
نوازش او داشتم دوباره متولد میشدم.
پرستار وارد اتاق شد.دستم را از دستش بیرون کشیدم.
اشکهای لعنتیم دوباره روی گونه هایم شیار شد و
سرازیر شد و او هم بغض داشت چرا که دو خط اشک
میان ریش هایش گم شد و پرستار کنار تخت امیرحافظ
رفت و صدایش در گوشم انعکاس یافت.
عزیزم وقتتون تمومه بیمار باید استراحت کنه !امیرحافظ روی تخت نیمخیز شد و آخی از میان لبهایش
سرازیر شد اما بی اختیار خودش را َجمع و ُجور کرد و
گفت:
خانم پرستار ایشون ُمسکن و آرامش قلب و روح بندهانچیچیو وقت تمومه !
خطی از لبخند روی لب هایم خط انداخت.پرستار ریزریز
خندید.

باید استراحت کنید میدونید چند وقته بیهوشی تا پزشکبتونه معاینهتون کنه و کامال نظر بدن !

#پارت_پانصدسیونه
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
آب دهانم رو فرو بردم و لب زدم:
استراحت کن بجز من یه نفر دیگه هم منتظرته کسی کهتا حاال تو رو ندیده !
کامل روی تخت نشست.چشمانش شبیه عالمت سوالی
بزرگ بود نجوا کرد:
چی میخوای بگی ؟کی منتظر منه ؟!بیآنکه نگاهم را از او بردارم خیره به بهت زدگیش ادامه
دادم.
یادته قرار بود سه نفره بشیم !بابا شدن چقدر بهت میاد !در میان بهتهایش لبخند زد.

چرا من یادم نمیاد !خدا چرا من هیچی یادم نمیاد !و بعد با کالفگی سرش را میان دست هایش گرفت.پرستار
اخطار داد که بروم که او به استراحت نیاز دارد.
عقب عقب رفتم.نه محال بود.او مرا یادش میاد پس چرا
؟!خیره به لبهای بسته و چهره پریشانش از اتاق خارج
شدم.
غم چشمانش را جا گذاشتم.به راستی بدترین بالیی که
میتوانست ماها را گرفتار کند همین بود،مهمترین تاریخ
های زندگیمان را فراموش کنیم.
تاریخ تولدها؛تاریخ مهمترین رویداد های زندگیمان را !
امیرحافظ یک هفته در بیمارستان بستری بود و میبایست
آزمایش های تکمیلی را انجام می داد.حاج رضا تمام
بیمارستان را شیرینی داد و پورانخانم ترتیب یک مهمانی
شلوغ را در خانه پدری امیرحافظ داد.امیرحافظ به خاطر
اسیب به جمجمه بعضی از وقایع را به خاطر نمیآورد و
پزشک میگفت زمان میطلبد.
تازه از یک دوره خواب طوالنی دوازده ماه برخاسته باید
حق داد.باید زمان داد.
امشب را باید میان برگ برگ تاریخ جا کرد.چه کسی گفته
بود از شاهنامه کشتن سهراب به دست پدر تلختر نیست.

امشب باید چه کسی را نفرین کرد و پیش خدا گله از کدام
بنده کرد که شیرینی تولد یک فرزند را از پدرش با
نامردی گرفت.
شاکی بودم.از خدایی که امیرحافظ پشت لب های بسته از
به خاطر نیاوردن فرزندش بی صدا صدایش میزد.
حاضر به دیدن امیرحسین تا چندهفته نشد.
گفته بود امیرحسین را وقتی بیاور ببینم که آرام
باشم.میترسم از قلب مریضم که تاب نیاورد.میگفت باید
این قلب را باخبر کرد میترسم بازی بازی در بیاورد و این
بار راستکی به دیار باقی بپیوندم.
گاهی اوقات بغض میکرد و تورم رگ های پیشانی اش
مرا میترساند.
هیچ چیز از فرزندمان به خاطر نمیاورد و در عین حال
برای دیدنش ذوق پنهانی داشت.
لحظهی که امیرحسین را دید و به عنوان پدر در آغوش
کشید را هیچ گاه فراموش نمیکنم او مطمئنم فراموش
نخواهد کرد.
امیرحسین با دست های کوچکش شانههای پدرش را
میمالید.
دست خودم نبود که گریهام صدا دار شد و دستم را جلوی
دهانم گذاشتم و از ته دل گریستم.

پدرم لبخند می زد و سنا دلداریم می داد با ذوق خیره آن
دو بود.
تمام زندگی من بودند این دونفر !
تمام داشتهی من !
حاج رضا اشک متولد شده گوشه چشمانش را با پشت
دست میسترد و پوران خانم اسپند دود می کرد و دور پدر
و پسر میچرخاند.مبادا کائن یا بندهای ناخواسته چشمش
شور باشد چشم بزند خوشبختی های تازه از مرگ برگشته
مرا !

#پارت_پانصدوچهل
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
شب ها به هیچ وجه اجازه نمی داد من بیدار بمانم و
خودش تمام کارهای امیرحسین را انجام میداد.از عوض
کردن پوشکش تا بیدار ماندن و همپایش بازی کردن !

صدای خندههایشان داد و بیدار همسایه بغلی را که را مرد
حساسی بود در میآورد.اصال امیرحسین بچهی عجیبی
بود،اولین کلمهای که گفت"بابا"بود به جای "ماما" !
وقتی هم گفت امیرحافظ چنان داد و بیدار از سر خوشحالی
سر داد که همسایه بیچاره دادش در آمد و از خجالتش در
آمد.
امیرحسین به شدت وابسته او بود.امیرحافظ با شوخی و
خنده میگفت:
سارا پسر من بابایی شمام یاری ندارید اگر یاریمیخواید سریع دختر بابا رو تحویل بده !
اخم کردم و گفتم:
شبا که به سختی از دست این میخوابیم تا وقتیم بیدارهکه زندگی نداریم از دستش نباید اینن بزرگ شه !
اخم شدیدی کرد و لب به اعتراض گشود.
بی انصاف مگه من همش دور این آقا کوچولو نیستم !حق داشت.از وقتی از بیمارستان ترخیص شود شبها که
آزاد بود تمام وقتش به امیرحسین اختصاص داشت.
گاهی شبها برایش داستان میخواند.
از شاهنامه؛کتاب های مختلف!...
دلش میخواست پسرش مرد بار بیاید.

تفنگ برایش نمیخرید میگفت"خشن بار میاید".
و از همه مهتر هومن پسر مستانه با کمک یک وکیل
کارکشته و ِخبره به دلیل بی کفایتی پدرش و اعتیاد
شدیدش مستانه عهدهدار حضانتش شد و باعث شد مادر و
پسری که در فراغ هم میسوختن باز دوباره مال هم
شوند.

#پارت_پایانی
#بغض های خفته
#آزاده میرزایی
باران نمنم که از عصر داشت آرام و بی وقفه میبارید
شبیه به دل بیتاب من؛انگار طاقتش سرآمده بود و
رگباری شدهبود که هر قطرهاش با شدت به زمین میکوبید
و سرگردان به اطراف پخش میشد.پنجره اصلی را باز
میکنم و لبهی آن مینشینم.حسی به من میگفت االن میاید
بازهم مثل همیشه نگرانم میشود و با اخم تصنعی بر لب
میگوید:

سارا جان سرما میخوری؟!من با ناز میخندم و در آغوشش پیچ و تاب میخورم:
ببین هوا چقدر خوبه من عاشق این هوام ؟!اخم بیشتری میکند:
بیخود شما فقط عشق منی !طولی نکشید که سایه قامت بلندش روی دیوار نقش بست
و من بازهم غرق لذت در زنانگی هایم با وجود مردترین
مرد دنیا شدم.
به سمتم آمد و دستهایش را دور شانهام حلقه کرد و من
سرم را بر روی شانهاش گذاشتم.
با وجود اینکه حاال پخته تر شدهبودم و چندین تار سفید
هم در موهایم پیدا شده بود اما او عاشقانه مرا میپرستید
و همچون روزهای اول عاشقیمان مرا از شراب عشقش
مست میکرد
صدای عصبی و توبیخگر امیرحسین باعث شد به عقب
برگردیم.
اِ...مامان هنوز حاضر نشدید !اَه بابا مگه شما قول ندادیبه من بریم پیش هومن !
چشمهایش پف کرده و شبیه امیرحافظ است.
چشمانم را ریز کردم و گفتم:

تو بهش قول دادی امشب مگه قرار نشد بریم خونه پدرتبنده خدا پورانجون کلی منتظره !
لبخند شیرینی زد و دستی الی تار موهای سفیدش که الی
تارهای مشکیاش خودنمایی کرد کشید و گفت:
به آقاجون میگم ایشاال یه شب دیگه بریم اونجا امشبسینا دورهمی گرفته و دعوتمون کرد می بینی به ایشونم
قول دادم !
امیرحسین با ژست خاصی سرش را تکان داد و من دلم
ضعف رفت برای امیرحسین که همهخصوصیاتش شبیه
پدرش بود و هیچ خصوصیاتش شبیه من نبود.
بابا گفته باشم میخوام برم خونه عمو مسعود پیشهومن ،حوصله اون دختر جیغ جیغوی عمو سینا رو ندارم
مدام ُچسان فیسان برام میاد !
امیرحافظ چشمانش را درشت کرد و در حالی که داشت به
سمتش میرفت گفت:
پدر سوخته چه حرفهایم میزنه !خنده کنان رو به امیرحافظ گفتم:
تربیتش دست شما بود توقعی ازش نمیره !موهای پسرکش را با دستانش به هم ریخت.امیرحسین
معترض شد و او بیشتر بهم ریختش.

ماشاال چه موهاشم قشنگهها حسودیم شد پسر نباس روپدر داشته باشه ِد المصب!
امیرحسین چندلحظه سکوت کرد و بعد خودش را در
آغوش پدر جای داد.
امیرحافظ سرش را بوسید و پَسرکم قُلدرمابانه آرام در
گوشش گفت:
بی انصافی نباش دیگه تو هنوز جذابتری !هردو میخندیدم و او "پدرسوخته"نثارش میکند و دلمان
ضعف میرود برای این همه خوشبختی !

پایان
۱۴۰۰/۱۰/۱۷

