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 زمان نمی گذرد

  صدای ساعت شماته تکرار است

 خوشا به حال کسی

 که لحظه لحظه اش از بانگ عشق سرشار است

نور خورشید روی صفحه ی شیشه ای ساعتش تابید و انعکاس ان در چشمان خسته، اما پر هیجان مهسا افتاد. موهای 

رارت شکنجه اوری بیرون می زد. نگاه بی تابش روی پیشانیش به هم چسبیده بود و از یقه مانتوی کتان سفیدش ح

را به صف طویل ماشین های پیش رویش انداخت و زیر لب نالید: اگه از من بپرسن جهنم از نظر تو چه جوریه 

 حقیقتاً این صحنه رو توصیف میکنم.

 ه.افشین با دلخوری مشتش را روی فرمان ماشین کوبید و گفت: ای بخشکی شانس عجب راه بندانی شد

 نگاهش را به صورت کالفه مهسا دوخت و با لحن محتاطانه ای ادامه داد: ببینم االن ساعت چنده؟

 مهسا نگاه دیگری روی صفحه ساعتش انداخت و گفت: نزدیک یازده و نیمه.

 افشین بار دیگر به رو برو خیره شد و در حالی که پیراهنش را عقب و جلو تکان می داد، زیر لب غر زد:

 ن هوای لعنتی چرا این قدر داغه؟ای-

 صدای فریاد خشم الود و عصبی مهسا به یکباره او را از جا پراند:

 وای به حالت افشین اگه من به موقع جلوی در دادگاه نباشم.-

نگاه وحشتزده افشین به سمت مهسا چرخید: زهره ام ترکید به خدا. خواستی جوش بیاری قبلش یه بوقی بزن. بابا 

 طوری که نمیشه. تمام صورتم تب خال شدهمین 

 االن وقت مسخره بازی نیست افشین. دارم بهت هشدار می دم اگه به موقع جلوی در دادگاه نباشم...-

 افشین به صف طویل ماشین های جلوتر از خودشان اشاره ای کرد و گفت: می گی چی کار کنم، از روشون بپرم؟

 منو به موقع برسون.هر کاری می خوای بکنی بکن. فقط -

افشین شانه ای باال انداخت و گفت: خیلی خوب، پس خلبان صحبت میکنه لطفا کمربندهاتون رو محکم ببندین قراره 

 به زودی بال در بیاریم و بپریم.

 م.نگاه خشم الود مهسا او را وادار به سکوت کرد: تو یه احمق بی مغز تمام عیاری. دیگه یه لحظه هم این جا نمیمون

این را گفت و کیفش را روی شانه اش انداخت. در ماشین را باز کرد و با حالتی قهر الود خودش را به سمت در 

کشید. افشین با حالتی دستپاچه بند کیفش را کشید و گفت: ای بابا حاال چرا ناراحت می شی. یه فرصت دیگه بهم 

 بده. خواهش میکنم. قول می دم به موقع برسونمت.

 ار دیگر در ماشین را بست و با حالتی عصبی محکم کیفش را روی زانوهایش کوبید: پس لطفا برو.مهسا ب

 باشه میرم. ولی تو بگو چطوری؟-

دست مهسا باز به سمت در ماشین کشیده شد: دنیا پر از ادمهایی که نمی دونم و، بخاطر خنگی ذاتی شون؛ تبدیل به 

 هایی.نمی تونم می کنن و تو یکی از اون ادم

 افششین این بار دست مهسا را محکم کشید و او را بار دیگر روی صندلی ماشین نشاند.
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 ضریب هوشی یکی از صفات وراثتی انسانهاست خانم محترم.-

 مهسا نگاه خیره اش را به صورت پر شیطنت افشین دوخت و لبخندی گذرا روی لبهایش نشستو

 ط نادیده گرفت.و نقش جهش های ژنتیکی رو نمیشه این وس-

احتمال اینکه شما هرگز نتونین سر وقت جلوی دادگاه حاضر بشین با در نظر گرفتن این ترافیک سنگین کمکم داره 

 به واقعیت نزدیکتر میشه.

مهسا شتاب زده و خشن دستش را از میان انگشتان افشین بیرون بیرون کشید و گفت: و اگر تو فکر می کنی که من 

 می شینم تا این پیش بینی روشنفکرانه جنابعالی، به حقیقت بپیونده باید بگم که کور خوندی. همین طور اینجا

 خوب تقصیر من چیه که تو ترافیک گیر افتادیم؟-

این حرف، مهسا را به واکنش واداشت. نگاه تندی به جانب افشین انداخت و گفت: پس تقصیر کیه؟ اگه این لگن 

د و مجبور نمی شدیم ده ساعت تو صف پمپ بنزین معطل بمونیم قطعاً به این ترافیک جنابعالی بنزین تموم نمی کر

 سنگین هم نمی خوردیم.

 افشین دستی به موهایش کشید و با لحن طنزالودی گفت: تو که از داشتن چنین عمویی شرمنده نیستی، هستی؟

 ر نکنم اما...مهسا با تاسف سری تکان داد و گفت: دائم دارم سعی می کنم که بهش فک

 افشین با حرکتی سریع دنده را عوض کرد: و اگه کاری کنم که به موقع جلوی در دادگاه باشی، چی؟

مهسا نگاه نامطمئن و شکاکش را به نگاه خندان اما پر از جدیت افشین دوخت و گفت: یعنی فکر میکنی می تونی یه 

 همچین کاری بکنی؟

 چطوره شرط ببندیم؟-

 سر چی؟-

 ین با شیطنت لبخند زد: اگه به موقع رسیدیم تو باید مقاله من رو تایپ کنی و در ضمن شام هم با خودته.افش

 مهسا چشمانش را تنگ تر کرد و گفت: و اگر نرسیدیم؟

 افشین ماشین را به جاده اصلی رساند و گفت: بهتره االن در موردش فکر نکنیم.

 قبوله.مهسا شانه ای باال انداخت و گفت: باشه 

 افشین پایش را محکمتر روی پدال گاز فشرد و گفت: حاال که قبوله پس بزن بریم.

دقایقی بعد ماشین با تکانی شدید ایستاد و مهسا با دیدن جمعیت خبرنگاران که با سرعت به سمت در خروجی 

در ماشین را باز کرد:  دادگاه می دویدن هیجان زده کیفش را از روی صندلی برداشت و با حرکتی تند و انفجاری

 درست به موقع رسیدیم، بجنب افشین بجنب.

افشین در حالی که دوربین عکاسی اش را اماده می کرد زیر لب غر زد: تا این بی صاحب و بی درو پیکرش نکنی ول 

 کن نیستی.

خودش را به  مهسا با عجله واکمن کوچکش را از داخل کیفش خارج کرد و بدون توجه به حرف افشین، به سرعت

جمع پرهیجان خبرنگارانی که مرد جوان را تنگ و فشرده محاصره کرده بودن رساند. به زحمت خودش را از میان 

 جمعیت جلو کشید و دکمه ی ضبط صوت را فشرد.

 جناب امیدیان، به نظر شما این یه برنامه ازقبل پیش بینی شده برای بدنام کردن شما و تولیدات کارخانه های شما-

 نبود؟
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 شما فکر میکنید چه کسی ممکنه این جریان رو ترتیب داده باشه؟-

 جناب! حاال که شما از اتهام وارده تبرئه شدین ایا از مدعویان پرونده شکایت می کنین؟-

 چرا اقای امیدیان بزرگ، در دادگاه امروز حاضر نشدن؟-

پرسید می شه برای ما توضیح بدین که با چه ترفندی مهسا سینه ای صاف کرد و در میان ان همه صدا محکم و رسا 

 تونستین خودتون رو تبرئه کنین؟

نور فالش دوربین های عکاسی پشت سر هم به صورت ارام و مطمئن عرشیا می تابید و ان همه صدای شتاب زده و 

داخت و روی صورت خیره پرهیجان، او را به هیجان وا می داشت. نگاهی گذرا به نگاههای مشتاق و منتظر اطرافش ان

 کننده، اما جدی و مصمم مهسا ثابت ماند:

 می بخشین خانم محترم، بنده متوجه سوالتون نشدم می شه لطفاً یک بار دیگه تکرارش کنین؟

لبخندی کمرنگ اما پرتمسخر، روی لبهای مهسا نشست، اولین باری نبود که در میان جمع مرکز توجه قرار می 

 که او داشت همیشه نگاههای مشتاق را به سمت خود می کشاند.گرفت، با چهره ای 

 با حالتی عصبی چند بار پلک زد و همراه با نفس عمییقی گفت:

 عرض کردم می شه برای ما توضیح بدین که با چه ترفندی تونستین خودتون رو تبرئه کنین؟-

چرخید و گفت: می شه بپرسم شما خبرنگار نگاه مشتاق و حیرت زده عرشیا از لبان مهسا به سمت چشمان گیرایش 

 کدوم روزنامه یا مجله هستین؟

 هفته نامه نگاه اقا. لطفاً جواب سوال منو بدین.-

 مرد جوانی که در کنار مهسا بود نگاهی به صورت مهسا انداخت و بعد خطاب به عرشیا همان سوال را تکرار کرد:

 ه ترفند خاصی تونستین خودتون رو تبرئه کنید؟جناب امیدیان میشه لطفاً بفرمایین که با چ-

عرشیا شگفت زده لبخند زد، نگاهش را باز به صورت منتظر مهسا دوخت و سعی کرد برق پیروزمندانه نگاهش را به 

خاطر بسپارد: از نظر من دو گروه توانایی این رو دارن که به راحتی جنگ جهانی سوم رو راه بندازن. از این دو گروه 

 ما زنها هستین و اون یکی خبرنگارا و شما خانم جوان! هر دو ویژگی مورد نظر رو با هم دارین.یکی ش

صورت سفید مهسا به یکباره از شدت خشم سرخ شد: اما من فکر نمی کنم که این همه خبرنگار اینجا جمع شده 

جهانی سوم بشنون. بهتره بیشتر باشن تا عقاید کامال شخصی شما رو در رابطه با چگونگی شکل گیری احتمالی جنگ 

در مورد این مطلب صحبت کنین که چطور میشه سر مردم رو کاله گذاشت و با ساخت خودروهای غیر استاندارد و 

 فروش اونها به مردم با جان و مالشون بازی کرد؟

باز صدای پرهیجان و  لبخند از روی لبهای عرشیا محو شد، همهمه ای در میان جمع خبرنگاران افتاد. طولی نکشید که

 جنجال برانگیزشان در هم پیچید.

عرشیا نگاه گذرایی به جمع پر سرو صدای اطرافش انداخت و باز نگاهش روی لبخند تمسخرالود و پیروزمندانه 

مهسا ثابت ماند. لحظه ای کوتاه درنگ کرد و بعد با اشاره هردو دست از انها خواست تا برای شنیدن جواب سوالهای 

ایانشان سکوت کنند. نفس عمیقی کشید و گفت: جواب تمام سول های شما در رای دادگاه امروز خالصه میشه. بی پ

اسم من و کارخانه ی من و تمام تولیدات کارخانه و تمام کارکنان کارخانه من از هر گونه اتهامی مبراست. ما تبرئه 

و حقیقت محض به کار نگرفتیم..... خانم ها! اقایان!  شدیم و برای رسیدن به این هدف هیچ ترفندی به غیر از صداقت

 روزتون بهیر. امیدوارم جواب تمام سواالتون رو گرفته باشین خصوصاً شما خانم محترم.
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این را گفت و به سختی خودش را ازمیان ان جمع پر هیاهو بیرون کشید و به سمت ماشینش حرکت کرد. به دنبال او 

اران تا پشت در بسته، ماشین مدل باالی مشکی رنگ کشیده شد. اما طولی نکشید که زنجیره به هم چسبیده خبرنگ

 ماشین به سرعت از انجا دور شد و ان جمع خستگی ناپذیر با نگاه خسته و گرما زده شان، رفتنش را نظاره کردند.

را نظاره می کرد، صدای کشدار مهسا هنوز باالی پله ها ایستاده بود و با حالتی کالفه و عصبی، صحنه دور شدن ماشین 

افشین او را به خود اورد: هی... تو چی کار کردی؟ واقعاً که از خبرنگار جنجالی ، هفته نامه نگاه بعیده که این قدر 

راحت با یه سوال خصمانه ی بی موقع سوژه رو پر بده. حاال این همه خبرنگار در به در، باید چوب خطای غیر حرفه 

 ای تو رو بخورن.

 مهسا با خونسردی به صورت عرق کرده افشین خیره شد و گفت: منظورت کدوم خبرنگاران؟

 نگاه افشین به پایین پله ها چرخید و گفت: ا... چی شدن اینا یه دفعه؟

بعد درحالی که به دنبال مهسا به سمت ماشین می دوید ادامه داد: دقیقاً خصلت مورچه هایی رو دارن که یه بوی نون 

 دار سریع جمعشون می کنه و وقتی ببینن از اون بو چیزی بهشون نمی ماسه به همون سرعت متفرق می شن.و ای 

مهسا در ماشین را به سرعت به هم کوبید و کیفش را روی صندلی پرت کرد: مرتیکه فکر کرده چون پول داره می 

 تونه هر غلطی که خواست بکنه.

ن طنزالودی جواب داد: سخت نگیر دختر جون. چرا از زاویه دیگه ای به افشین با بی حالی پشت رل نشست و با لح

 مسئله نگاه نمیکنی. بابا همین پولدارا جامعه رو می سازن.

مهسا با حالتی عصبی به سمت افشین چرخید و گفت: اره همین پول دارا جامعه ما رو می سازن. ولی فکر می کنی چی 

طر منافع شخصی خودشون با پول و اعتباری که دارن این جامعه ی بیچاره ی ما می سازن؟ اونا هر روز و هر روزبه خا

 رو ویران و ویرانتر می کنن. اره این اون ساختنیه که اونا بلدن.

افشین دستهایش را به نشانه ی تسلیم باال برد و گفت:هی ... هی، من که یکی از اون سرمایه دارای ویران کننده 

 من مهربونتر باش.جامعه نیستم. یه کم با 

 مهسا موهای روی پیشانی اش را کنار زد، نفس عمیقی کشید و به پشت صندلی تکیه داد و گفت: عکس گرفتی؟

 بله-

مکثی کوتاهی کردو با لحن محتاطانه ای پرسید: می گم همه ی این سرمایه دارا این قدر خوش تیپ و ژیگولی 

 پیگولی ان؟

ایش را روی پدال گاز فشرد و گفت: خیلی خوب بابا. خیلی هم بدترکیب و بدمنظره با دیدن نگاه خشم الود مهسا، پ

 بود.

اما باز نگاه مهساخیره و خشم الود بود. دستی به موهایش کشید و با لحن مرددی ادامه داد: مثل اینکه این جمله هم 

باید اعتراف کنم از اون جملش خیلی راضی کننده نبود. اصالً بی خیال یارو سرمایه داره. فقط اگه ناراحت نمی شی 

 خوشم اومد. همون که در مورد زنا و خبرنگارا و جنگ جهانی سوم بود، به نظر تو...

مهسا به سمت پنجره چرخید و گفت: به نظر من که اون مرد، یه عوضی به تمام معنا بود. بعد با لحن تمسخرالودی 

 ادامه داد: صداقت و واقعیت محض... مسخره است.
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حاال می خوای تو گزارشت چی بنویسی؟ سروش رو نمی شه با همین دو تا کلمه راضی ش کرد، مهسا سرش را به -

پشتی صندلی تکیه داد و در حالی که چشمان خسته اش را روی هم می گذاشت جواب داد: خودت که دیدی. چیزی 

 غیر از چرندیات تحویلمون نداد.

 و باز زیر لب تکرار کرد:عوضی.

ن نگاهی به چهره ارام مهسا انداخت و ارام و با احتیاط دستش را برای برداشتن واکمن دراز کرداما دست مهسا افشی

زودتر از او، سریع و ناگهانی روی ضبط صوت کوچک قرار گرفت و ان را به سمت خود کشاند: بهتره حواست به 

 رانندگی ات باشه.

 استم یه بار دیگه صداشو بشنوم.افشین با لحن ناامیدانه ای نالید: فقط می خو

مکث کوتاهی کرد و با لحن طنزالود و مرددی ادامه داد: می دونی ؟ به خاطر اون جمله است. همون جریان زنا و 

 خبرنگارا و جنگ جهانی سوم.

 مهسا چشمانش را باز کرد و سرش را به سمت عمویش چرخاند:ولی من فعالً نمی خوام یه بار دیگه صداشو بشنوم.

 افشین مظلومانه نگاهش کرد: خوب از گوشی استفاده می کنم، چطوره؟

مهسا بدون هیچ جوابی دستش را از روی واکمن برداشت و بار دیگر چشمانش را بست. افشین واکمن را از روی 

باورانه و صندلی برداشت و نگاهی گذرا به ان انداخت. واکمن خالی بود و هیچ نواری داخل ان دیده نمی شد. نگاهی نا

متعجب به صورت مهسا انداخت و بار دیگر به ضبط صوت خالی چشم دوخت، با وجودی که تالش می کرد جلوی 

 خنده ی خودش را بگیرد اما باز صدای خفه خنده اش مهسا را کنجکاو کرد

 یعنی تا این حد شیفته اون جمله شدی!!-

ی کردم که با این ضبط صوت خالی چیز زیادی از دست افشین میان خنده سرش را تکان داد و گفت: داشتم فکر م

 ندادیم.

 مهسا به سرعت چشمانش را باز کرد و با لحن پرسش گری گفت: منظورت از این حرف چیه؟

افشین واکمن خالی را به سمت مهسا گرفت و در حالی که شانه هایش را باال می انداخت گردنش را کج کرد. مهسا 

 گرفت و نگاه وحشت زده اش را روی ان دوخت: این غیر ممکنه، داری شوخی می کنی؟واکمن را از دست افشین 

 چرا این جوری نگام می کنی؟-

 مهسا اخم هایش را در هم کشید: افشین دیگه داری اذیت می کنی.

 نه به خدا ، مگه مرض دارم؟ نوار داخلش نبود.-

عصبی مشتش را روی داشبورد ماشین کوبید و زیر لب غرید: مهسا نگاه دیگری به واکمن خالی انداخت بعد با حالتی 

 لعنتی!

افشین به سختی جلوی خنده اش را گرفت و گفت: عزیزم مواظب مچ دستت باش. به همین زودی فراموش کردی 

 که باید مقاله ده صفحه ای منو تایپ کنی؟

سپیدتر از حد معمولش رنگ خطری چشمان خاکستری رنگ مهسا، از شدت عصبانیت برق می زد و رنگ گونه های 

برای افشین به حساب می امد، بنابراین ترجیح داد بقیه راه را در سکوت طی کنند نوار روی ضبط ماشین را با فشار 

انگشت به داخل هل داد و در سکوت صدای خواننده ی محبوبش را با حرکات ریتمیک و موزون گردنش همراهی 

 کرد.
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پر رفت و امد، پر سر و صدا و سرشار از هیجان بود. سروش سرش را از بین در دفترش  دفتر هفته نامه مثل همیشه

 بیرون اورد و گفت: بچه های ستون اجتماعی هنوز برنگشتن؟

فرزان که پشت کامپیوتر حسابی مشغول بود ، لیوان یک بار مصرف قهوه اش را روی میز گذاشت و در حالی که 

 نه هنوز.سرش را تکان می داد جواب داد: 

 سروش نگاهی به ساعت دیواری داخل سالن انداخت و گفت: دیر نکردن؟

یاشار در حالی که از ابدارخانه کوچک انتهای سالن خارج می شد جواب داد:دیر که نکردن ولی دیگه وقتشه که 

 پیداشون بشه.

 م؟لیوان یک بار مصرف قهوه اش را به سمتش گرفت و ادامه داد: می خوری برات بیار

سروش دستی در هوا تکان داد و بار دیگر سرش را به داخل دفترکشید. فرزان نگاه معناداری به صورت خندان 

یاشار انداخت و لبخند مرموزانه ای بر لبش نشست. یاشار شانه ای باال انداخت و روبروی فرزان پشت میز جای 

ود که سروش بار دیگر سرش را از بین در دفتر گرفت. هنوز ان لبخند معنادلر از روی لبهای فرزان محو نشده ب

 بیرون اورد: بچه های صفحه ی ورزشی مشغولن؟

 ای بار ثمین از گوشه دیگر سالن جواب داد: بله، دستشون بنده.

سروش سری تکان داد و باز به داخل دفترش برگشت. صدای پاشنه های کفشی که محکم و عصبی به زمین کوبیده 

به سمت خود کشاند. مهسا در حالی که شدت ناراحتی اش از حالت چهره ی گرفته و نگاه  می شد، نگاه همه را

خشمناکش پیدا بود وارد سالن شد. کیفش را روی میزش پرت کرد و مستقیم به سمت دستشویی رفت. بدنبال او 

روی اولین صندلی افشین با صدای بلندی سالم کرد و در حالی که دکمه ی باالیی پیراهنش را می گشود خودش را 

 رها کرد.

فرزان نگاه متعجبش را از در دستشویی به سمت افشین چرخاند و با صدایی ارام، اما پر هیجان یک خبرنگار پرسید: 

 اون چشه؟

یاشار پک عمیقی به سیگارش زد و در حالی که دود سفیدش را با بازدمی عمیق به باالی سرش فوت میکرد، اشاره ای 

کرد و گفت: بدجور چشم انتظار برگشتنتونه. امیدوارم خانم معین ب اندازه کافی ظرفیت برای به دفتر سردبیر 

 سورپرایزی که براش در نظر گرفتن داشته باشه.

 افشین با تاسف سری تکان داد و گفت: بدون اغراق باید بگم یه بشکه باروته و اماده ی انفجاره.

 برای چی؟ اتفاق خاصی افتاده؟ثمین کمی خودش را جلوتر کشید و گفت: اخه 

افشین یکی از پاهایش را روی دیگری انداخت و گفت: جریانش مفصله. فقط تا این حد بهتون بگم که امروز برای 

 اولین بار با یه ضبط صوت خلی گزارس تهیه کرده.

 !ثمین خودکارش را روی برگه های کاغذ زیر دستش گذاشت و با لحن حیرت زده ای گفت: واقعاً!

یاشار جرعه دیگری از قهوه اش را نوشید و با لحن مطمئنی گفت: شم خبرنگاریم بهم میگه بشکه باروت یزودی 

 منفجر می شه. بهتره خودتون رو برای یه انفجار پر سرو صدا اماده کنین.

گذرا به  مهسا بار دیگر به سالن بازگشت و در حالی که با دستمال کاغذی اب صورت خیسش را می گرفت، نگاهی

 چهره همکارانش انداخت، بعد با لحن گرفته ای گفت: دلیل این سکوت رویا گونه ی شما چی می تونه باشه؟
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نگاه خیره فرزان، یاشار، افشین و ثمین به صورت مهسا دوخته شد: احتماالً اشتباه احمقانه ی من تا مدتها سوژه ی 

 مناسبی برای خندیدن شما می شه

 اچه ای به من من افتاد: باور کن من....افشین با لحن دستپ

مهسا دستمال مچاله شده را داخل سطل اشغال پرت کرد و گفت: کامالً از سکوت غیر نرمال و نگاههای زیر چشمی 

دزدانه تون پیداست. صدای سروش جهت نگاه همه را عوض کرد: خانم معین! افشین جان! لطفاً چند لحظه تشریف 

 بیارین تو اتاق من.

هسا نگاهی گذرا به صورت همکارانش اناخت، بعد به سرعت روی پاشنه چرخید و به سمت اتاق سردبیر حرکت م

کرد. بعد از اینکه افشین هم به دنبال او وارد اتاق شد. سروش چشمکی به یاشار زد و وقتی لبخند اطمینان بخش اورا 

 دید سری تکان داد و وارد اتاق کارش شد.

وی صندلی اش نیم خیز شده بود خطاب به فرزان و ثمین گفت: اون داره فیتیله رو روشن می یاشار رد حالی که ر

 کنه. توصیه می کنم گوشهاتون رو بگیرین.

 این را گفت و همراه با لبخند معناداری سالن را ترک کرد.

گفت: چرا نمی  سروش نگاهی به چهره ی گرفته ی مهسا اناخت و در حالی که با دست به صندلی اشاره می کرد

 شینین؟

مهسا و افشین روی صندلی نشستند و هر دو به صورت سروش چشم دوختند. سروش لحظه ای بی صدا دراتاق قدم 

 زد و بعد لبه ی میزش نشست. سینه ای صاف کرد و با حالتی تردید امیز لبخند زد: راستش، اتفاق بدی افتاده.

تی نگران و مضطرب نگاه دزدانه ای به صورتش انداخت. سروش با لحن مهسا با حالتی عصبی پلک زد و افشین با حال

محتاطانه ای ادامه داد: در رابطه با گزارشیه که از حواشی مسابقه فوتبال دو روز پیش تهیه کردی... راستش جریان از 

ح به گزارشت احتیاج این قراره که متین، خیلی ناخواسته و اتفاقی حافظه کامپیوترت رو پاک کرده و ما برای فردا صب

 داریم. امیدوارم وقت کافی داشته باشی تا در کنار گزارش امروزت، رو به راهش کنی.

صدای مهسا گرفته و سرد جواب داد: در مورد گزارش امروز باید بگم که گزارشی در کار نیست، من دیر رسیدم. 

بقیه رو خراب کردم و در مورد گزارشم از  ضبط صوتم خالی بود و با یه سوال غیر حرفه ای احمقانه کار خودم و

حواشی مسابقه دو روز پیش تنها نظری که می تونم بدم اینه که هر کس حافظه کامپیوتر منو پاک کرده خودش 

 ترتیب یه گزارش درست و حسابی رو برای فردا صبح می ده.

ما حتماً باید برای فردا صبح یه  سروش به صورت مهسا دقیق تر شد و پرسید: منظورت چیه گزارشی در کار نیست؟

 مطلب در این زمینه بفرستیم چاپخانه.

 مهسا سر پا ایستاد و گفت: فکر می کنم خیلی واضح توضیح دادم. افشین می تونی برای اقای سردبیر توضیح بدی.

ی تونه توضیح بده. نگاهی به صورت درمانده افشین انداخت و با لحن سرزنش باری ادامه داد: اون خیلی بهتر از من م

 این طور نیست عمو جان؟

نگاه افشین عاجزانه از صورت مهسا به جانب سروش چرخید: خوب در واقع بیشترش تقصیر من بود ، مهسا به خاطر 

 دیر رسیدنمون خیلی هول و دستپاچه بود من واقعاً متاسفم.

داخل سالن انداخت، با دیدن کیک روی میز و  سروش به سمت در شیشه ای اتاق رفت و از ال به الی کرکره نگاهی به

جمع پر شور بچه های همکار لبخندی گذرا به لب اورد، لحظه ای مکث کرد و بار دیگر به سمت انها چرخید: در 
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حقیقت من باید متاسف باشم نه شما. با این حال، چیز زیادی تغییر نمی کنه. امیدوارم که تا فردا صبح هر دو گزارش 

 عین روی میزم باشه و همین طور عکسهای اماده و اصالح شده ی جنابعالی افشین خان.کاری خانم م

 مهسا با حالتی عصبی دستهایش را در هوا تکان داد: فکر می کنی من چطور می تونم این کارو بکنم در حالی که.........

فقط همین. بعد با لحن مالیم تری  سروش میان حرف مهسا دوید و گفت: فقط می دونم که باید این کارو انجام بدی،

ادامه داد: تا صبح فردا وقت زیادی برای این کار داری. سعی کن ترتیب یه مالقات خصوصی رو با اون کارخونه داره 

 بدی.

صدای فریاد مهسا در اتاق پیچید: به هیچ عنوان حاضر نیستم که یه بار دیگه با اون مردک از دماغ فیل افتاده ی کاله 

 صحبت کنم.بردار 

این را گفت و با عجله از اتاق خارج شد، با دیدن کیک بزرگ روی میزش، متعجب به اطرافش نگاه کرد. کسی در 

سالن نبود. افشین ارام پشت سرش ایستاد سرش را به گوش مهسا نزدیک کرد و گفت: تولدت مبارک خبرنگار 

 جنجالی.

ده اش را به صورتش دوخت. سروش با چهره ای خندان به مهسا به طرف افشین چرخید و نگاه متعجب و شگفت ز

 انها پیوست و گفت: هفته نامه ما به داشتن خبرنگار خوبی مثل تو افتخار می کنه.

 مهسا شادمانه لبخند زد: حتی با دسته گلی که امروز به اب دادم؟

 حتی با دسته گلی که امروز به اب دادی.-

 دسته گل از چه قراره؟صدای متین از پشت سر گفت: جریان 

مهسا به جانب صدا برگشت و بادیدن متین لبخندی به لب زد و گفت: جریانش مفصله ، افشین براتون تعریف می 

 کنه. حاال زودتر بهم بگین نقشه این برنامه ی حساب شده از کدومتون بوده؟

که !... پس با این حساب جریان  نگاه همه به سمت افشین چرخید. مهسا چشمانش را تنگ تر کرد و گفت: واقعاً

 متین و پاک شدن حافظه ی کامپیوتر م فیلمتون بود.

 متین با لحن شوخی جواب اد: قطعاً. کی جرئت دست زدن به کامپیوتر تو رو داره.

 حدیث، قدمی به سمت کیک برداشت و گفت: چرا این قدر لفط ش می دین، روی کیک پر از پارافین شمع شد.

به پشت افشین زد و گفت: خوب افشین خان. چطوره خودت ترتیب بقیه برنامه رو هم بدی.... مهسا سروش دستی 

 خانم خواهش می کنم بفرمایین.

لحظاتی بعد همه دور کیک حلقه زدند. سروش دستهایش را در جیب های شلوارش فرو کرد و گفت: زحمت خرید و 

 تزئین کیک به عهده بچه های صفحه ورزشی مون بوده.

مهسا به سمت حدیث و متین چرخید و گفت: واقعاً نمی دونم چی باید بگم. باید اعتراف کنم که غافلگیر شدم. صدای 

 هیجان زده امیر از مقابل در ورودی به گوش رسید: البته نه به اندازه ما، نمی فهمم اینجا چه خبره؟!

نها برداشت و گفت: چه به موقع اومدین. امروز تولد همه نگاهها به سمت امیر و ساناز چرخید. ثمین قدمی به سمت ا

 مهساست.

 ساناز خندید و گفت: پس واقعاًً به ه موقع رسیدیم.

 حدیث، دست ساناز را گرفت و برای او جایی در کنار خودش باز کرد و پرسید: نظر دکترت چی بود سانی؟



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –س هو

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

1 1  
 

و گفت: دکترش ازم خواست که به اطالع سردبیر امیر با شوقی سرشار نگاهی گذرا به شکم برامده همسرش انداخت 

 محترم برسونم. سانی دیگه نمی تونه برای تهیه گزارشات مهیج بره. بهتره یه کار دفتری سبکتر بهش محول بشه.

هنری ما واقعاً مهیجه! قسم می خورم که تا به امروز -افشین با بدجنسی لبخندی زد و گفت: گزارش های فرهنگی

 خبر نداشتم.

 اناز خندید و گفت: واقعاً که افشین ، هر چی باشه از فشار دادن مداوم دکمه ی دوربین عکاسی بهتره.س

مهسا با عجله روی کیک خم شد و گفت: در حال حاضر مهیج ترین کار فوت کردن شمع هاست. صدای کف زدن و 

لحظاتی بعد هر کس با  همهمه ی تولدت مبارک، با خاموش شدن شمههای روی کیک در فضای سالن پیچید و

 بشقابی از کیک پشت میزکارش نشسته بود.

 

مهسا با لیوانی قهوه پشت میز کارش برگشت. حاال هر کس مشغول انجام کار خودش بود، کمی از قهوه اش را مزه 

 مزه کرد و لیوان را کنار دستش روی میز گذاشت. ساعتی قبل کیفش را با عصبانیت روی میز کارش پرت کرده و

بیشتر محتویات ان روی میز پخش شده بود، با دیدن ضبط صوت کوچک بی اختیار لبخند زد ان را از داخل کیف 

برداشت و در حالی که داخلش را نگاه می کرد بی اختیار اه کشید. مطمئن بود که اگر یکی از همکارانش مرتکب ان 

ذاشت، ولی حاال ضبط صوت خالی در دستان او بود. اشتباه مسخره شده بود تا مدتها به این بهانه سر به سرش می گ

 مهسا معین خبرنگار جنجالی صفحه اجتماعی هفته نامه ی نگاه.

نیم نگاهی به باال انداخت و با دیدن لبخندهای پر شیطنت و نگاههای فراری پرمعنا، خنده اش گرفت، برای اینکه 

شید، بعد بار دیگر به دوستانش نگریست و گفت: بتواند جدی تر باشد سرش را پائین انداخت و نفس عمیقی ک

چطور می شه این گیج بازی منو نادیده بگیرین. یعنی تا ابد قصد دارین همین طور ی هوری لبخند بزنین. واقعاً که 

 خیلی مسخره است.

وشش افشین به سمت او برگشت و گفت: سخت نگیر مهسا. همه ما گاهی از این اشتباهات می کنیم. سعی کن فرام

 کنی.

مهسا دستش را زیر چانه اش گذاشت و گفت: قطعاً می تونم فراموشش کنم، ولی می ترسم این لب و دهن شما 

 همین جور ی هوری باقی بمونه.

صدای خنده ی بی مقدمه ی یاشار همه را به خنده وا داشت و سروش را کنجکاو و عالقمند از دفتر کارش بیرون 

 ده داری پیش اومده؟کشید: موضوع چیه؟ مسئله خن

 مهسا با حالتی نمایشی واکمن را باال گرفت و با لحن کش داری گفت: از این مسئله خنده دارتر؟

سروش با دیدن واکمن لبخند زد و گفت: از اون اتفاقهای خاطره انگیز، تو حرفه ی خبرنگاری که با گذشت زمان در 

 نظر ادم شیرین تر می شه.

 فه ی این ادما هم قراره هر روز دیدنی تر بشه؟منظورتون اینه که قیا-

 سروش نگاهی به قیافه همکارانش انداخت و گفت: بزودی فراموش می کنن.

 من که شک دارم. وقتی یه ادم مثل یه نوار ضبط شده، بیست و چهار ساعته تجدید خاطرات می کنه چطور ممکنه....-

رت مهسا دوخت و گفت: این بی انصافیه. کاش نسبت به این عموی افشین به سرفه افتاد، نگاه گله مندش را به صو

 بیچاره ات، دید بهتری داشتی.
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 مهسا لبخند زد: واژه بیچاره هیچ گونه تناسبی با ظاهر و شخصیت شما نداره عمو جان.

 سروش دستی به موهایش کشید، روی پاشنه چرخید و گفت: دل خور نباش افشین.

 اق کارش می شد دامه داد: خانم معین می شه چند لحظه تشریف بیارین اتاق من.بعد در حالی که وارد ات

مهسا سری تکان داد و بار دیگر ضبط صوت کوچک را داخل کیفش گذاشت. از پشت مییز بلند شد، دستی به لباس 

 هایش کشید و به سمت دفتر سردبیر حرکت کرد.

مهسا نیز جواب لبخندش را با لبخندی کمرنگ داد و در را  سروش با دیدن او از جایش نیم خیز شد و لبخند زد،

پشت سرش بست. سروش در حالی که با دستش به صندلی رو به رویش اشاره می کرد بار دیگر پشت میز نشست. 

 مهسا با گامی بلند خودش را به صندلی رساند و در حالی که روی ان می نشست گفت: خوب من منتظرم.

به صورت مهسا خیره ماند. حس اشنای همیشگی به یکباره قلبش را زیرو رو کرد. حسی سروش لحظه ای بی صدا 

 شبیه خواستن و طلبیدن جریان خونش را تندتر می کرد و گلویش را به سوزش می انداخت.

 مشکلی پیش اومده؟-

و مسیر نگاهش را لحن پرسش بار و متعجب مهسا، او را از ان حال و هوای غریب بیرون کشید، سرش را تکان داد 

 تغییر داد: نه نه چیزی نیست، داشتم فکر می کردم.

 مهسا یکی از پاهایش را روی دیگری انداخت و گفت: در مورد کار امروز من؟

سروش نفس عمیقی کشید، هر بار با او تنها می شد این حس عذاب دهنده ، گاه در نظرش تلخ و گاه شیرین، تک 

ش وا می داشت. سینه ای صاف کرد و گفت: ما از شروع، ماجرای خودروهای کارخانه تک سلولهای بدنش را به واکن

 ی امیدیان را دنبال کردیم و حاال اخر کار...

 مهسا سرش را پائین انداخت و با لحنی سرد و دو رگه جواب داد: و من اخر کارو خراب کردم، متاسفم.

چرا این چهره عبوس و دل خور این قدر » ذهنش گذشت  سروش نگاه سریعی به صورت گرفته ی مهسا انداخت، از

 «زیبا و اسارت باره

 خودتون رو ناراحت نکنین، من با خودش صحبت کردم برای ساعت هفت قرار گذاشتم.-

 نگاه خیره ی مهسا به صورت سروش دوخته شد: منظورتون اینه که...

 ه کنی.بله اون قدر وقت داریی که یه گزلرش خوب و دل خواه اماد-

 مهسا لبش را به دندان گزید و با لحن کالفه ای گفت: من... نمی شه یه نفر دیگه برای تهیه این گزارش بره؟

 سروش فقط نگاهش کرد و مهسا از سر ناچاری اه کشید: بسار خوب، کجا باید برم؟

و اینجا نوشتم. هنوز سروش روی صندلی چرخانش چرخید و برگه ای از روز شمار روی میزش جدا کرد: ادرسش ر

 ماشینت رو از تعمیرگاه نگرفتی؟

مهسا برگه را از دست سروش گرفت، نگاهی روی ان انداخت و گفت: تعمیرگاهی که افشین بهم معرفی کرده. 

 راحت می شه نتیجه کارو پیش بینی کرد.

 سروش خندید، به پشتی صندلی تکیه داد و گفت: می تونی با ماشین من بری.

 خند زد، نگاهش را به چشمان مشتاق سروش دوخت و گفت: ممنونم اقای سردبیر، ماشین افشین هست.مهسا لب

 بسیار خوب. موفق باشی.-

 مهسا سرش را تکان داد و با گامهایی مطمئن از دفتر خارج شد. سروش بعد از رفتنش اه کشید.
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ت. صدای تق تق ماشین تحریر یاشار برای لحظه مهسا با دیدن صندلی خالی افشین نگاهی به دور تا دور سالن انداخ

 ای کوتاه قطع شد: رفت بیرون.

 مهسا نگاهی به صفحه ی ساعتش انداخت و گفت: با ماشین؟

 یاشار سرش را به عالمت مثبت تکان داد: بله فکر می کنم.

 مکث کوتاهی کرد و پرسید: ماشینو می خواستی؟

نیست. با اژانس می رم. به شنیدن این حرف یاشار دست در جیب مهسا به سمت میز کارش رفت و گفت: مهم 

 شلوارش کرد و سوئیچ ماشینش را بیرون کشید: بگیر با ماشین من برو.

این را گفت و دسته کلیدش را به سمت مهسا پرت کرد. مهسا با حرکتی سریع دسته کلید را در هوا قاپید و گفت: 

 ممکنه کارم طول بکشه.

 ین تحریرش ار دیگر بلند شد و گفت: برای شام می رم خونه.صدای تق تق ماش

 مهسا کیفش را روی دوشش انداخت و گفت: تا اون موقع بر می گردم.

 ثمین از پشت کامپیوتر سرک کشید و با لحن پر شیطنتی گفت: مهسا جون نوار کاست خالی داریم، خواستی بگو.

 ب داد: سخاوتمند شدی.مهسا در حالی که به سمت در خروجی می رفت جوا

از داخل پارکینگ ماشین یاشار را برداشت و به سمت ادرسی که سروش به دستش داده بود حرکت کرد. ساعتی بعد 

زمانی که به خیابان اصلی پیچید، با غیض برگه را در مشتش مچاله کرد و ان را از پنجره ماشین به بیرون پرت کرد. 

ابل یک خانه ویالیی بزرگ توقف کرد. از ماشین پیاده شد و برای لحظه ای سرعتش را کم کرد و لحظاتی بعد مق

کوتاه، به در بزرگ خانه چشم دوخت. دستی به موهای لخت سیاهش کشید و کیفش را روی دوشش انداخت، ساعت 

ش را کمی از هفت گذشته و زمان زیادی تا غروب خورشید باقی نمانده بود، مقابل ایفون تصویری ایستاد و انگشت

 روی دکمه ان فشرد، لحظاتی بعد صدای مرد میانسالی به گوشش خورد: با کی کار دارین خانم؟

مهسا بدون هیچ حرفی کارت خبرنگاری اش را مقابل ایفن گرفت. لحظه ای بعد مرد میان سال بار دیگر به حرف امد 

 و گفت: چند لحظه اجازه بدین.

 ه ایفن منتظر ایستاد.همان صدا بار دیگر او را از جا پراند.مهسا کارتش را داخل کیفش گذاشت و پشت ب

 خانم معین تشریف بیارین داخل. اقا منتظرتون هستن.-

 مهسا سری تکان داد و به سمت ماشینش رفت.

 می تونین ماشینتون رو بیارین داخل.-

تاه و موای جو گندمی مقابل مهسا پشت رل نشست و با باز شدن در، ان را به داخل هدایت کرد مردی با قدی کو

ساختمان سرایداری منتظرش ایستاده بود با دیدن او به سمتش امد. پای چپش می لنگید. مهسا از ماشین پیاده شد و 

نگاهی دور تا دورش انداخت. خانه انقدر وسیع و زیبا بودکه تمام توجه او را به خود جلب کرد. نگاه کنجکاو و 

ه های گل ، به سمت استخر پر از اب چرخید. قسمت انتهایی حیاط بیشتر به پارک دقیقش از درختان بلند و بوت

 جنگلی شبیه بود تا حیاط یک خانه مسکونی.

نگاهش به سمتساختمان بزرگ خانه چرخید. باالی پله ها چهار ستون با فاصله چند متری از هم با نقوش برجسته ی 

 نشان می داد. حدسش به یقین تبدیل شد. زیبایی ، چهره ی یک ساختمان قدیمی را به وضوح
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در باالی یکی از ستون ها نگاهش روی عدد کنده کاری شده ثابت ماند زیر لب تکرارش کرد: هزار و دویست و 

 پانزده هجری شمسی.

 صدای سرایدار او را به خود اورد: داخلش با منظره بیرونش فرق داره.

 خوب باقی مانده؟ نگاه مهسا به جانبش چرخید: چطور این قدر

سرایدار جواب داد: ساختمون زیباییه. کار دست هنرمندای قدیمه. االنه فقط بلدن قوطی کبریت بسازن و برن باال. 

 حیف نیست ساختمونایی مثل این خراب بشه و جاش اسمون خراش ساخته بشه.

می دونم چی شد که یه دفعه نظرش برگشت. اه تلخی کشید و ادامه داد : یه زمانی اقا قصد داشت خونه رو بکوبه. اما ن

می بینی خانم! عینهو قصرمی مون. از دوره قاجار مونده. جد اقا از شازده های قجری بوده. نسل به نسل گشته تا 

 رسیده به ایشون.

 مهسا بار دیگر به ساختمان خیره شد: منظورتون چی بود که داخلش با منظره بیرونش فرق داره؟

 معناداری به لب زد و گفت: خبرنگارا ادمای دقیقی هستن. لطفاً دنبال من بیاین، اقا منتظرتون هستن.سرایدار لبخند 

مهسا سری تکان داد و به دنبال مرد سرایدار به سمت ساختمان خانه حرکت کرد. وقتی قدم به درون سالن گذاشت 

ایل بسیار لوکس و گرانقیمتی تزئین شده متوجه منظور سرایدار شد. داخل خانه به طرز زیبایی مبله شده و ب وس

 بود. سرایدار نگاهی به چهره ی زیبای مهسا انداخت و گفت: همراه من تشریف بیارین،اقا تو سالن بیلیاردن.

زمانی که مهسا به دنبال سرایدار قدم به درون سالن بیلیارد گذاشت. عرشیا به روی میز خم بود. با دیدن انها ایستاد و 

ش به سمت انها خیره ماند. در ان لحظه لبخند امیخته به تمسخرش، از نگاه تیز بین مهسا دور نمان. نگاه مشتاق

دندانهایش را روی هم فشرد و به قامت مرد جوان چشم دوخت. سرایدار با دست اشاره ای به مهسا کرد و گفت: اقا، 

 همون خانم خبرنگاره که می گفتم.

ما دیگه می تونی بری اقا فرخ. سرایدار به نشانه ادی و احترام سری تکان داد و عرشیا سری تکان داد و گفت: بله ش

از سالن خارج شد صدای نا موزون گامهایش در ذهن مهسا تکرار می شد. هنوز ان لبخند را بر گوشه ی لبهای عرشیا 

محسوسی برق زد و می دید، قدمی به جلو برداشت و سالم کرد. عرشیا هنوز او را می نگریست. نگاهش به طرز 

 گفت: سالم.

 نگاهش به سمت ساعت روی دیوار چرخید: فکر می کردم خبرنگارا وقت شناس ترینن!

 در صدایش شیطنت موج می زد و در نگاهش تحسین.

 مهسا با لحنی سرد و خشک جواب داد: قصد نداشتم مزاحم برنامه منظم زندگی تون بشم ،اصرار اقای سردبیر بود.

 زده لبخند زد: بله فهمیدنش زیاد سخت نیست. عرشیا شگفت

 این را گفت و بار دیگر روی میز خم شد گوی قرمز رنگی در وسط میز در تیررس نگاهش بود: بازی می کنید؟

 درون مهسا از شدت خشم می سوخت، لبهایش بی رنگ و صدایش زنگ دار بود: من دارت رو ترجیح می دم.

شده اش به گوی قرمز، گوی سفید گوشه ی انتهایی میز را داخل تور انداخت و  عرشیا با ضربه ی دقیق و حساب

گفت: بله البته. بازی مورد عالقه ی خبرنگاراست. زدن تیر به هدف، بازی جالبیه! بعد در حالی که به سمت مهسا قدم 

 بر می داشت ادامه داد: صفحه دارت تو سالن داریم... البته اگه عالقه من باشین.

نگاه پر از جدیتش را به سمت صفحه دارت روی دیوار چرخاند و سرش را به نشانه منفی تکان داد: بخاطر کار  مهسا

 دیگه ای اینجام.
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 عرشیا به طرز پر شیطنتی خندید و ردیف منظم دندانهای سفیدش را به نمایش گذاشت و گفت:

 و البته به اصرار سردبیر.-

 مهسا نگاهش کرد: بله همین طوره.

عرشیا حاال مقابلش ایستاده بود. نگاهی به دستان گره کرده ی مهسا انداخت و لبخند زد، احساس عجیبی داشت 

 «این زن موجود خطرناکیه»حس غریب و تازه و مطبوع از ذهنش گذشت 

 به رویش لبخند زد: چرا ایستادین. بفرمایید خواهش می کنم بفرمایید.

هدایت کرد و در حالی که با دست به مبل راحتی اشاره می کرد با فشار دادن  مهسا را به سمت گوشه ی تاریک سالن

 کلید، چراغهای قرمز و سفید باالی سرش را روشن کرد. مهسا نشست و با نگاه او را دنبال کرد.

عرشیا برای پذیرایی به اشپزخانه رفت، مدتی بعد همان طور که داخل لیوان شربت البالو می ریخت گفت: زمان 

 یادیه که تو این حرف مشغولین؟ز

 مهسا کوتاه و مختصر جواب داد: بله تقریباً.

 عرشیا لبخند زد. یکی از لیوان های پر را برداشت و نگاه کرد و زیر چشمی نگاه سریعی به جانب مهسا انداخت.

یوار خیره ماند. نگاه کنجکاو و جستجوگر مهسا دور تا دور سالن دور می زد. نگاهش روی تقدیر نامه ی روی د

عرشیا جهت نگاهش را دنبال کرد و در حالی که ارام ارام به سمت او می امد، گفت: یه زمانی نگاه کردن به اونا 

 خوشحالم می کرد. مربوط به چندین سال قبله.... اون زمان هیجنم برای بازی بیشتر بود.

مهسا روی میز گذاشت و لیوان خود را به لب مقابل مهسا روی مبل نشست و یکی از لیوان های شربت را مقابل 

نزدیک کرد در حالی که به دیوار باالی شومینه نگاه می کرد، ادامه داد: از بین تمام سرگرمی ها، بازی با توپهای 

هر چند خیلی وقته تنیس بازی نکردم. اون دو تای دیگه رو بیشتر « بیلیارد، تنیس و گلف» کوچیک رو ترجیح می دم

 نیازی به همراه ندارن. تنهایی هم می شه باهاش سرگرم شد. می پسندم.

کمی از شربت خنک و خوشرنگ را در دهان مزه مزه کرد و بار دیگر به صورت مهسا نگریست: تعارف نکنین . 

 برای فرار از گرما چیز خوبیه. تا ته لیوان را سر کشید و ادامه داد: باید شغل جالبی باشه. این طور نیست؟

 با حالتی بی تفاوت شانه هایش را باال انداخت و گفت: نمی شه گفت که نیست... البته نه همیشه.مهسا 

عرشیا بار دیگر خندید و سرش ارام به عقب افتاد، موهایش با حرکتی نرم تکان خورد و دندانهای سفیدش باز در 

هی مجبورین بر خالف میل باطنی صورت برنزه و نمکینش درخشید: حق با شماست. این طور که من متوجه شدم گا

 تون و فقط به خاطر اصرار سردبیر برای تهیه خبر تالش کنین.

مهسا تمام سعی خود را می کرد که از کوره در نرود. باید با ان مرد مصاحبه می کرد و الزمه این کار خونسرد ماندن 

 او بود. لبخندی محو به لب اورد و گفت:بله همین طوره.

چهره عرشیا دوخت و ادامه داد: بهتره زودتر کارمو شروع کنم، قصد ندارم زیاد وقتتون رو بگیرم، فقط نگاهش را به 

 چند تا سوال دارم که...

 عرشیا میان حرفش دوید و گفت:فکر می کردم امروز ظهر جواب سوالتون رو خیلی صریح و روشن دادم.

و بعد از فشار دادن دکمه ی ان، با لحن معنا داری جواب  مهسا واکمن را ازکیفش خارج کرد، نواری داخل ان گذاشت

 داد: خیلی دلم می خواد تعریف شما رو از صداقت و حقیقت محض بدونم.
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عرشیا نگاهی به ضبط صوت کوچک روی میز انداخت و در حالی که لیوان خود را روی میز می گذاشت با لحن 

 ی گزارش تهیه کنین؟شیطنت باری پرسید: تا حاال پیش اومده با ضبط خال

نگاه متحیر و وحشت زده ی مهسا به چشمان براق عرشیا دوخته شد. در نگاهش شیطنتی امیخته با تمسخر موج می 

 زد. خشم اشکارا صدای مهسا را به لرزش انداخته بود: چرا اینو می پرسین؟

 عرشیا با بی قیدی شانه ای باال انداخت و گفت: همین جوری.

شک و زنگ داری گفت: فکر می کنم شما عادت دارین قبل از جواب دادن به سوال خبرنگارا، در مهسا با لحن خ

 مورد مسائل شخصی شون کنجکاوی کنین.

عرشیا یکی از پاهایش را روی دیگری انداخت و گفت: قصد فضولی نداشتم، فقط دلم می خواست در مورد حرفه ی 

 شما بیشتر بدونم.

کرد. فشار ناخن هایش، کف دستش را به سوزش می انداخت به قدری عصبانی بود که  مهسا لحظه ی کوتاهی سکوت

 دلش می خواست ان میز را بر سر عرشیا بکوبد و هر انچه از فحشهای عالم را که بلد بود نثارش کند.

جودی تا عرشیا از دیدن ان همه خشم و غرور شگفت زده نگاهش می کرد و با خود به این می اندیشید که چطور مو

 این حد زیبا و ظریف می تواند نگاهی این چنین خشمگین و سرکش داشته باشد.

 

صدای رسا، مطمئن و تاثیر گذار مهسا رشته افکارش را از هم درید: خوب اقای امیدیان مصاحبه ام رو با همون سوال 

 وارده تبرئه کنین؟ امروز ظهرم شروع می کنم ، شما با چه ترفند خاصی تونستین خودتون رو از اتهام

عرشیا لیوان دست نخورده ی مهسا را جلوتر گذاشت و بار دیگر تعارف کرد، کمی به جلو خم شد و نگاه مستقیمش 

 را به چشمهای مجذوب کننده ی مهسا دوخت: انتظار دارین چه جوابی به این سوال دوستانه شما بدم؟

 بق با واقعیت محض.مهسا پوزخندی به لب زدو گفت: جوابی صادقانه و مطا

گوشه لبهای عرشیا به لبخندی از هم باز شد. هنوز غرق نگاه مدهوش کننده ی مهسا بود: دلم میخواد نظر شما رو در 

 این رابطه بشنوم.

نگاه خیره عرشیا عصبی اش می کرد چند بار پشت سر هم پلک زد، تا به حال چنین حس بدی را تجربه نکرده بود 

حاال گرم شده بود برداشت و عرشیا بار دیگر به پشتی مبل تکیه داد. از اینکه تنهایی کسالت بار لیوان شربت را که 

لحظاتی قبل، این طور با ورود ان زن هیجان انگیز و پرتنش شده بود لذت می برد. مهسا گلویی تر کرد و گفت: 

ن. ما تمامی جلسات دادگاه شما رو دنبال خواننده های هفته نامه ها، با شما و محصوالت کارخانه شما تا حدودی اشنا

کردیم و حاال خواننده هامون انتظار دارن به یک نتیجه قابل باور منطقی برسن. سطح شعور و اگاهی مردم جامعه ما 

 بسیار باالست و قطعا فرق بین جواب صادقانه و مغرضانه رو به راحتی درک خواهند کرد.

تکان داد و گفت: صد در صد با نظر شما موافقم. در واقع افکار عمومی  عرشیا بازوهایش را در دست گرفت، سری

جامعه رو به سختی می شه به اشتباه انداخت. خیلی وقته مردم ما با چشمهای باز به وقایع اطرافشون نگاه می کنن. با 

که بر دوش این وجود جواب من به سوال شما تغییری نخواهد کرد من خوشحالم که هرگز در زمینه مسئولیتی 

گرفتم مرتکب کوتاهی یا اشتباه نشدم. همیشه سعی کردم درقبال پولی که از مشتری دریافت می کنم، بهترین 

 محصول رو بهش ارائه بدم و این رمز موفقیت من و محصوالت کارخانه ی من تا به این لحظه بوده.
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قاطعانه در مورد موفقیت و پیروزی خودتون مهسا با لحن پرکنایه و معناداری گفت: شما چطور می تونین این قدر 

 صحبت کنین در شرایطی که امروز صبح اخرین جلسه دادگاه به طرز پیش بینی نشده ای از شما رد اتهام کرد؟

عرشیا نفس عمیقی کشید و گفت: ببنید خانم معین. من عقیده دارم رسیدن به موفقیت های بزرگ ، به همون اندازه 

ان مفید باشه. مضر هم هست. تو عالم کار، تولید و رقابت؛ هستند کسانی که وقتی دستشون که می تونه برای انس

بهت نمی رسه . وقتی توان رسیدن به اون سطح از موفقیت رو تو خودشون نمی بینن، سعی می کنن تو رو تا سطح 

ا اشاره کردین، خوشبختانه خودشون پایین بکشن. این اتفاقیه که پای منو به دادگاه کشوند. ولی همون طور که شم

سطح شعور و اگاهی مردم ما به قدری باالست که به راحتی حقایق اطرافشون و می بینن و خیلی درست و منطقی 

 باهاش برخورد می کنن.

مهسا به چشمان عرشیا چشم دوخت و با لحن مشکوک و نا مطمئن پرسید: منظورتون اینه که فرد یا افرادی قصد 

 ر خوش نامی شما و محصوالت کارخانه هاتون رو خدشه دار کنن؟داشتن با این کا

 عرشیا سرش را به ارامی تکان داد و گفت: بله همین طوره.

 مهسا چشمانش را تنگ تر کرد: ایا دلیلی هم برای اثبات این ادعاتون دارین؟

درخشید ، با حرکتی غیر ارادی  عرشیا با لبخندی پر از اطمینان سرش را تکان داد و گفت: بله البته. چشمان مهسا

کمی خودش را جلوتر کشید و گفت: می شه لطفاً دالیلتون رو برای ما و خواننده های هفته نامه ی نگاه هم بیان 

 کنین؟

 عرشیا دستانش را روی زانوهایش گذاشت و گفت: متئسفانه فعالً نمی تونم در این رابطه توضیح بیشتری بدم.

لبهای مهسا نشست و گفت: در حال حاضز اعتبار صحبت شما برای ما فقط در سطح یک  لبخند تمسخر الودی روی

ادعاست و نه بیشتر. عرشیا دستی به موهایش کشید و با لحن پر شیطنتی گفت: می تونه این طور باشه. هر چند 

 بیشتر به بی طرف بودن شنونده و یا خواننده مطلب بر می گرده.

لحن قبلی ادامه داد: اگر اشتباه نکنم یه خبرنگار موفق درست مثل یه قاضی خوب ، مکث کوتاهی کرد و با همان 

برای رسیدن به نتیجه درست و واقعی باید کامالً بی طرف و بدون جانب داری شخصی عمل کنه... ایا به نظر خودتون 

 شما به عنوان یه خبرنگار ، این اصل مهم رو در کارتون رعایت کردین؟

که جوابی به سوال پرکنایه عرشیا بدهد ضبط صوت کوچک را از روی میز برداشت و در حالی دکمه ی مهسا بدون این

 خاموش ان را می فشرد، گفت:از اینکه کمی از وقتتون رو در اختیار هفته نامه ما قرار دادین سپاسگزارم اقای امیدیان.

ت به ان زودی برود اما او داشت می رفت وحتی نگاه مشتاق عرشیا ، حرکات مهسا را دنبال می کرد. دلش نمی خواس

نگاههای مشتاق و عالقمند عرشیا را هم نمی دید. نگاه عرشیا ، قد بلند و اندام متناسب و خوش تراش مهسا را طی 

 کرد و روی صورت زیبیش ثابت ماند و گفت: می رین؟

 مهسا سرش را تکان داد و گفت: بله.

 ایش بلند شد و گفت: تا جلوی در همراهی تون می کنم.با شنیدن این حرف عرشیا هم از ج

 مهسا کیفش را روی دوشش جابجا کرد و گفت: نیازی نیست، خودم راه رو پیدا می کنم.

عرشیا بدون توجه به حرف مهسا جلو افتاد و او را تا کنار ماشینش همراهی کرد. در تمام طول راه هیچ یک تالشی 

ریبی که چون دیواری از شیشه مشجر بینشان یک خال پر از هراس وصف برای شکستن ان سکوت عجیب و غ

 ناشدنی ساخته بود، نکردند.
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مهسا اخرین لبخند تصنعی کمرنگ را نیز به روی عرشیا پاشید و سوار بر ماشین یاشار به سرعت از ان خانه قصر 

ان عرشیا افتاد. دستانش را در جیب مانند قدیمی، خارج شد.با رفتنش تنهایی و کسالت، بار دیگر چون خوره بر ج

های شلوارش فرو کرد و ارام ارام به سمت ساختمان قدم برداشت. خانه ی بزرگی که جز او هیچ ساکن زنده دیگری 

در خود سراغ نداشت . المپهای فلورسنت حبابی دور استخر بود و نور سفید و سرخ رنگشان گویی در اب حل شده 

درختان را به تکاپویی ضعیف واداشته بود، ولی او در خود احساس رخوتی تب الود می  بود. نسیم پر نوازش برگهای

 کرد که لحظاتی قبل اثری از ان در وجودش نبود.

ارام و سنگین، سالنه سالنه به داخل ساختمن برگشت. از سالن اصلی گذشت و راه پله هایی را که از ضلع غربی 

. کلید برق را فشرد و فضای حوض خانه ی بزرگ و قدیمی خانه را، که ساختمان به پایین می رفت در پیش گرفت

 اکنون به خاطر تحول طلبی او تبدیل به یک استخر سر پوشیده بزرگ و زیبا شده بود، چون روز روشن شد.

باز در خود فرو رفته و ساکت، استخر را دور زد و نزدیک صندلی های تاشوی انتهای استخر ایستاد، گره کراواتش را 

کرد و ان را روی صندلی انداخت. دکمه های پیراهن سفید استین کوتاهش را یکی یکی باز کرد، اما حتی حال و 

حوصله ی در اوردن ان را از تنش نداشت. لب استخر ایستاد و در یک لحظه چون برگی بی وزن و رها خودش را 

باز روی اب شناور شد نفس حبس شده اش را  روی اب انداخت. اب تشنه بلعیدن جسمش را در بر گرفت و وقتی که

بیرون فرستاد، چشمانش را روی المپهای پر نور سقف بست، اما حتی ان زمان هم نقش حکاکی شده چهره مهسا از 

  ذهن سیال گونه اش پاک نشد. مهسا همان موجود خطرناکی بود که او فکرش را می کرد.

 

ی، قدم به درون ساختمان هفته نامه گذاشت. سالن بر خالف انتظارش ساعت از نه گذشته بود که مهسا خسته و عصب

خالی و خلوت بود. صدای ثمین نگاه جستجوگر و متعجبش را از صندلی های خالی و کامپیوترهای خاموش به سمت 

 خود کشاند: دیر اومدی!

 باز چه خبر شده. این کجا غیبشون زده؟-

 ه می کرد گفت: ساعت نزدیک نه و نیمه.ثمین در حالی که به ساعت روی دستش اشار

مهسا نگاهی روی صفحه ساعتش انداخت و با دیدن عقربه های ان دستش را روی پیشانی اش گذاشت و اه کشید: 

 خدای من کی نه و نیم شد؟ نگاه عاجزانه اش ، شتاب زده به صورت ثمین دوخته شد: ببینم یاشار رفته؟

 داخل پوشه ی روی میز جا داد و گفت: نیم ساعتی می شه رفته.ثمین برگه ای را که در دست داشت 

 مهسا دستش را روی سرش گذاشت و با لحن گرفته ای گفت: خیلی بد شد... با اژانس رفت؟

نگاه جوان ثمین که در چهارچوب کوچک اینه جیبی اش به دنبال رسیدن به تاییدی امیدبخش از زیبایی زنانه اش 

 چرخید: نه بابا. با افشین رفت... کارت طول کشید یا پشت ترافیک مونده بودی؟محصور بود، به سمت او 

مهسا به سمت میزش رفت و در حالی که نگاه خیره اش روی سبد گل ثابت مانده بود با حالتی حواس پرت جواب 

 داد: ها... نمی دونم یعنی اره ترافیک بود.

 اما پرشیطنتی پرسید: پیش اون کارخونه داره بودی؟ ثمین با دیدن حالت چهره ی مهسا با لحن محتاطانه

نگاه سریع مهسا از روی سبد گل و بسته شش تایی نوار کاست روی میز، به سمت ثمین چرخید: این جک بی مزه 

 محصول کدوم ذهن خالقه؟ ثمین با شیطنت گردنش را کج کرد و گفت: نام فرستنده اش روشه.
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ید، در مبان ان سبد گل پر طراوت و زیبا، اسم عرشیا امیدیان چون میخی بر نگاه مهسا بار دیگر روی میز چرخ

مردمک چشمانش نشست. در حالتی بین بهت زدگی و خشم دستش را جلوی دهانش گرفت. با حالتی عصبی چند بار 

 پلک زد و با لحنی گرفته و خفه گفت: این...

ژی را که به لبهایش زده بود، بار دیگر در اینه برانداز بیشتر از این حرفی از گلوی گرفته اش خارج نشد. ثمین ر

 کرد و گفت: ظاهراً مثل تو گرفتار ترافیک نشده بوده، نیم ساعتی می شه رسیده.

 بعد با لحن مشتاقانه ای پرسید: می دونسته امروز تولدته؟

با لحنی که خشم و نفرتش را بی مهسا با نگاه سراسر اشفتگی اش واژه تولدت مبارک را بار دیگر از نظر گذراند و 

 پرده فریاد می زد زیر لب نالید: کی اوردش؟

 ثمین شگفت زده نگاهش کرد: دقیقاً نمی دونم. داده بود دست اقای اکبری.

 مهسا نگاهش کرد: االن کجاست؟

یدیان یا ثمین بدون توجه به حالت متحول مهسا، با شیطنت سر به سرش می گذاشت: منظورت کدوم یکی شونه، ام

اقای اکبری خودمون؟ نگاه خیره و خشم الود مهسا او را عاجزانه به دست و پا انداخت لبخندی بی رنگ به لب اورد و 

 گفت: ای بابا این جوری نگام نکن. حس مقتول بودن بهم دست می ده. خوب سربسته می پرسی ادم گیج می شه.

. اقای اکبری! مرد میان سالی با عجله از ابدارخانه خارج شد و پا صدای غیض الود مهسا در سالن پیچید: اقای اکبری..

 به داخل سالن گذاشت: بله خانم امری داشتین؟

 مهسا با دست به سمت میزش اشاره کرد و گفت: اینا رو شما تحویل گرفتی؟

من تحویل گرفتم. یه  نگاه اقای اکبری به سمت سبد گل کشیده شد. ارام و نا مطمئن سری تکان داد و گفت: بله خانم

 اقایی نیم ساعت پیش اوردش.

 مهسا خیره و سرزنش بار نگاهش می کرد: کی اقای اکبری؟ اسمش چی بود؟

اقای اکبری از حالت چهره و لحن صدای مهسا فهمیده بود که باید کار اشتباهی مرتکب شده باشد، با لحنی بریده 

انم من پائین بودم که اوردش، گفت خانم معین اینجا کار می کنه؟ بریده شروع به رفع و رجوع مسئله کرد: واهلل خ

گفتم بله. گفت بی زحمت وقتی اومد اینو بدین بهش. گفتم این چیه؟ گفت یه هدیه است از طرف یه دوست. قد یه 

م گفت نگاه به گال طول کشید تا اومدم بگم شما؟ دیدم که نیست، رفته. منم اوردمش باال. به ثمین خانم نشون داد

 بزارمش رو میزتون . منم گذاشتمش همون جا.

 مهسا به سمت میز چرخید و گفت: یکی از پاهاش می لنگید؟

 نیش اقای اکبری باز شد، با تکان سر حرف مهسا را تایید کرد و گفت: بله خانم معین بله یکی از پاهاش می لنگید.

نبود؟ مهسا سبد گل را از روی میز برداشت کارت کوچک  بعد با لحن ارامتری زیر لب ادامه داد: چطور خودم یادم

 میان ان را بیرون کشید و سبد را به سمت اقای اکبری گرفت: می تونی بندازیش دور یا اینکه بزاریش تو ابدارخونه.

سا اقای اکبری با حالتی مردد نگاهی به صورت ثمین انداخت و وقتی اشاره ی او را دید با چند گام خودش را به مه

 رساند سبد گل را از دستش گرفت و گفت: حیفه خانم، می زارمش تو ابدارخونه. واسه چند روز قشنگی داره.

اقای اکبری به سمت ابدارخانه رفت و مهسا کارت کوچک روی میز را برداشت و ان را باالی سطل اشغال از وسط 

ای بلند در سطل اشغال افتاد. به سمت در خروجی پاره کرد. به دنبال ان بسته ی شش تایی نوارهای کاست هم، با صد

 چرخید و گفت: من رفتم، تو نمی یای؟
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ثمین با عجله خودش را به سمت سطل اشغال رساند و در حالی که به داخل ان سرک می کشید، گفت: حیفه دختر 

 نواراش خارجیه.

 کنه ورشون دار، مال خودت. مهسا بدون اینکه نگاهی به پشت سرش بیندازد جواب داد: اگه خوشحالت می

 ثمین شانه ای باال انداخت و در حلی که با نگاه دنبالش می کرد، زیر لب طوری که او نشنود زمزمه کرد: دیوونه!

لحظه ای بعد در حالی که به سمت در خروجی می دوید فریاد زد: حاال کجا با این عجله؟ یه لحظه صبر کن، بابا کارت 

 دارم.

 رهای کاست در کشوی میز ثمین بود.حاال بسته نوا

 

 

ساعتی بعد وقتی که مهسا با جسمی خسته و روحی عصبی و متالطم از آسانسور پیاده شد ، تلفن همراهش به صدا در 

آمد . در میان آشفته بازار کیفش مبایلش را بیرون کشید . صدای ذوق زده امیر را زود شناخت : تویی امیر . چه خبر 

  ؟

  خوش ...مهسا شقیقه اش را با دست فشرد : چیزی شده ؟خبرای  -

  بچه به دنیا اومد.مهسا گیج و سر در گم ابرو در هم کشید : بچه ؟ کدوم بچه ؟ -

  بچه دیگه ، بچه من و سانی ...پسره مهسا ،پسره .نمی دونی چقدر خوشگله.کشیده به سانی ،-

د ؟ بچه سانی!! چه طوری؟صدای خنده پر شعف امیر در گوشش مهسا متعجب و غافلگیر تکرار کرد : به دنیا اوم

  پیچید : واهلل دقیقا نمی دونم چه طوری ، منو که را ندادن تو اتاق.

مهسا هیجان زده دستش را روی در گذاشت :لوس نشو امیر ،قشنگ حرف بزن ببینم ...اون ...اون که حالش خوب 

  بود .چطور شد یه دفعه یاد بچه افتاد ؟

  س معلومه خبر نداری . نمی دونم چی بگم .خودمم هنوز تو شوکم ، خیلی هول هولکی شد.پ-

  مهسا لبخند زد ،حال عجیبی داشت :االن کجایی؟

  بیمارستان.از بیمارستان زنگ می زنم .-

  سانی چطوره ؟حالش خوبه ؟-

  امیر با شادی خندید: از این بهتر نمی شه .

  دسته کلید می گشت .پیدایش کرد : ممنونم امیر ، خیلی خوشحالم کردی.مهسا در کیفش به دنبال 

  می دونستم خوشحال می شی .سانی گفت بهت زنگ بزنم .گفت بهت بگم قولی که دادی یادت نره.-

  مهسا کلید را در قفل در چرخاند : از طرف من بهش تبریک بگو و بچه رو ببوس.

  هیجانی گفت : نمی دونم چرا نمی تونم تصورش کنم ، باید ببینمش . مکث کوتاهی کرد و با لحن پر شور و

  امیر که متوجه حال روحی مهسا شده بود مکالمه اش را کوتاه کرد :حتما...در اولین فرصت .

  مکث کوتاهی کرد و ادامه داد : دیگه مزاحمت نشم.

دست مقابلش ظاهر شد . مهسا نگاه سرزنش باری صدای باز شدن در ، مهسا را از جا پراند . افشین گوشی تلفن به 

به سمت افشین انداخت و در جواب امیر گفت :واقعا خوشحالم امیر . برای هر دوتون خوشحالم .از طرف من به سانی 

  تبریک بگو .بگو حتما سر قولم هستم . خیالش راحت .

  ی پرسید :بچه به دنیا اومد ؟افشین دستش را جلوی دهنی گوشی تلفن اش گرفت و با لحن کنجکاوانه ا
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  مهسا سرش را به نشانه مثبت تکان داد و در جواب سوال امیر گفت : افشینه . سالم می رسونه .

  افشین که تازه به صرافت افتاده بود گفت : سالم برسون .

تمان گذاشت امیر مهسا دستش را روی سینه افشین گذاشت و او را از آستانه در کنار زد وقتی قدم به درون ساخ

  دیگر خداحافظی کرده بود .

  افشین سوال قبلی اش را تکرار کرد : گفتی بچه به دنیا اومد ؟

  مهسا در خود فرو رفته و محزون زیر لب جواب داد : آره به دنیا اومد .

نگاهی به گوشی بعد نگاهی به افشین انداخت و گفت : پشت خطیه دق مرگ شد . چرا تلفنتو جواب نمی دی ؟افشین 

  تلفن اش انداخت و گفت : یارو تا منو دق نده دست وردار نیست دیگه کالفه ام کرده .

  مهسا لبخندی به لب زد و گفت : همون دختره است؟

افشین در حالی که دکمه قطع تلفن را فشار می داد جواب داد : زودتر خودشو نمی کشه که الاقل من یکی از شرش 

  خالص شم .

ا کلیدش را که روی در جا مانده بود ، از قفل بیرون کشید و با لحن طنز آلودی گفت : با این استعدادی که داری مهس

چطوره یه مرکز مشاوره راه بندازی . بیچاره معلومه حقیقتا مشکل داره ، کسی که تورو برای درد و دل کردن و 

  ی محتاجه .مشاوره انتخاب کرده بدون شک شدیدا به یه روانپزشک بالین

زنگ تلفن همراه افشین بار دیگر بلند شد .با دیدن شماره روی صفحه زیر لب نالید : ول کن هم نیست بابا یکی 

نیست بهش بگه مریضی؟ زنگ بزن دکتر ، دیوونه ای ؟ زنگ بزن دیوونه خونه . بابا دست از سر کچل من 

  بردار.آخه من چه خاکی می تونم سر تو بریزم .

  . ته کلیدش را به گیره کنار در آویزان کرد و گفت : مودب باش عمو جان . می شنوه . ناراحت می شهمهسا دس

افشین در حالی که از او فاصله می گرفت جواب داد : آخرش کاری می کنه که من خودمو مثل این روانیا از این 

  آسمان خراش خوشگل تو پایین بندازم .وای اگه دستم بهش برسه .

  همچنان زنگ می زد .مهسا سرش را تکان داد و گفت : چرا سعی نمی کنی پیداش کنی ؟ تلفن

افشین با کالفگی دکمه خاموش تلفن همراهش را فشرد و صدای زنگش را خفه کرد : فکر می کنی به این آسونی 

  هاست

چرا که نه ، کافیه شم مهسا کیفش را روی مبل انداخت و در حالی که به سمت آشپزخانه می رفت جواب داد : 

پلیسیت رو به کار بندازی و اطرافت به دنبال دختر رو به موتی باشی که با نگاه مریضش همه جا دنبالت می کنه و 

  مهمتر از همه این که قصد خودکشی هم داره .

 افشین تلفن همراهش را روی کاناپه انداخت و گفت : می خوام شماره همراهم رو عوض کنم .

داخل یخچال بطری آب سرد را بیرون آورد و گفت : نمی خوام ناامیدت کنم ولی از نظر من بی فایده است .  مهسا از

  خیلی راحت پیداش می کنه .اون خیلی چیزا در موردت می دونه .بهتره به فکر یه راه حل مناسب تر باشی .

روی اپن آشپزخانه خم شد و گفت : کافیه افشین خودش را روی مبل رها کرد و پاهایش را روی میز گذاشت . مهسا 

  طرف بدونه که تو چه عادت های زشت اخالقی داری . قطعا مشاورش رو عوض می کنه .

 افشین زیر لب غرغر کرد و پاهایش را از روی میز برداشت : سخت نگیر . میز رو واسه همین ساختن دیگه .

  تو ماکروفر داری ؟مهسا بار دیگر به سمت آشپزخانه چرخید و گفت : چی 
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  آب جوش گذاشتم واسه چای شیرین .-

  مهسا خسته و بی حال خندید : لوس نشو . دلم داره ضعف می ره .

افشین پشت اپن آشپزخانه روی صندلی نشست و دست هایش را زیر چانه اش گذاشت : اگر حافظه ضعیف یاری 

  ه شام و مخلفاتش هم به عهده سرکار باشه .صفحه ای من قضی 01کنه قرار بود عالوه بر تایپ مقاله 

مهسا دستی در هوا تکان داد و گفت : اون حرف برای امروز ظهر بود . می دونی تو چند ساعت گذشته چقدر این 

  دنیای متحول و متالطم چقدر تغییر کرده ؟ چند نفر مردن ؟ چند تا بچه به دنیا اومده ؟

  تو از جریان بچه امیر اینا خبر داشتی ؟به سمت افشین چرخید و گفت : راستی 

افشین سری تکان داد و گفت : وقتی برگشتم دفتر هفته نامه از ترس نزدیک بود سنکوب کنم ، خانم امیر بد جوری 

  جیغ می کشید .

مهسا از درون یخچال ظرف ساالد را برداشت و در حالی که آن را روی میز می گذاشت گفت : ولی اون که صبح 

  دکترش بوده یعنی دکترش متوجه نشده که بچه قراره هفت ماهه به دنیا بیاد ؟ پیش

  افشین شانه ای باال انداخت و گفت : واهلل چه عرض کنم .

مهسا سطل کوچک ماست را از داخل یخچال برداشت انگشتش را در آن فرو کرد و در حالی که آن را به دهان می 

 گذاشت گفت : چه ترش شده .

  را به صورت افشین دوخت و گفت : ماست می خوری ؟ نگاهش

افشین باز شانه ای باال انداخت و گفت : تا حاال دیدی کسی با چای شیرین ماست بخوره ؟ اونم ماست ترش ؟ اونم 

  بعد از دیدن این صحنه افتضاح ... اه ...

  مهسا خندید : تو تراس شام می خوری یا همین جا ؟

  آورتره .تراس خونت اشتها -

  مهسا در حال که داخل که داخل کاسه ماست می ریخت گفت : پس برات ماست نکشم ؟

  افشین سرش را خاراند :خوب باید ببینم ...دوغ ، آب یا نوشابه ؟

مهسا پارچ آب را از داخل یخچال برداشت و در حالی که به آن اشاره می کرد گفت : فقط آب . نوشابه چاقت می کنه 

  م نداریم.دوغ ه

  افشین از جایش بلند شد و گفت : پس با این اوصاف خوردن ماست الزم شد .بکش می خورم .

در حالی که مهسا ظرف ساالد ، کاسه های ماست و پارچ و لیوان را داخل سینی می چید افشین به سمت ماکروفر رفت 

  و گفت : سس یادت نره .

  اون ماکروفر داری ؟مهسا به سمت افشین چرخید : حاال چی تو 

  افشین در حالی که از داخل کابینت کارد و چنگال برمی داشت سینه ای صاف کرد و گفت : رولت گوشت .

 مهسا ابرویش را باال انداخت و سرش را تکان داد : شرط می بندم خودش به خوشمزدگی اسمش نیست .

  مه داد : عمو جان بشقابا داخل کابینت باالییه .بعد در حالی که سینی به دست از آشپزخانه خارج می شد ادا

 افشین بلند جواب داد : مثل این که سر آشپز این خونه منم .

مهسا در حالی که محتویات سینی را روی میز می چید گفت : فقط به خاطر صرفه جویی در زمان و انرژی مفید شما 

 گفتم .
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آن را وسط میز گذاشت و در حالی که صندلی را از پشت میز لحظاتی بعد افشین هم با دیس غذا به تراس رفت 

 بیرون می کشید گفت: امشب هوا به نسبت خنک تره این طور نیست ؟

نسیمی نسبتا خنک با حرکتی نرم و رویا گونه صورت شفاف و چون برگ گل مهسا را نوازش می داد و آرام و لغزان 

شق تماشای منظره شب از آن باال بود و شاید همین نقطه کوچک در میان تارهای ابریشمین گیسوانش می خزید .عا

از آن واحد دوبلکس زیبا بود که چون تارهای عنکبوت در هم تنیده و چسبان ، روح ظریف و شکننده اش را در دل 

 آن تجمع تلخ خاطرات سپری شده به اسارت خود کشیده بود .

وح زندگی را مداوم و همیشگی در نظرش جلوه می داد. صدای میلیونها چراغ روشن در فراسوی نگاه بی انتهایش ر

  افشین نگاهش را از تصویر زیبای شب دزدید و در چهار چوب نگاه خود محدود کرد : مهسا جان بشقابت .

مهسا در حالی که بشقاب غذایش را از افشین می گرفت تشکر کرد و بدون هیچ حرف دیگری مشغول شد . نگاه 

چهره ساکت و معصومانه او به دنبال عکس العمل دلخواهش بود .مهسا که متوجه نگاه منتظر و منتظر افشین در 

  خیره عمویش شده بود سرش را باال گرفت .

  چیزی شده عمو جان ؟-

  افشین شانه ای باال انداخت و گفت : نه ، نه . هیچی .

بار دیگر به دهان برد : فکر نمی کردم اینقدر مهسا بار دیگر نگاهش را روی محتویات بشقابش دوخت و چنگال را 

  خوشمزه باشه . کارت واقعا عالیه .

افشین مشتاقانه منتظر شنیدن همین جمله بود نفس عمیقی کشید و با خیالی آسوده لبخند زد . دلش می خواست 

یه و تحلیل نماید مهسا سر صحبت را باز کند و مثل هر شب جریانات آن روز را با شور و حرارت خاص خودش تجز

.اما مهسا ساکت بود و انتظار او داشت هر لحظه طوالنی تر می شد . به چهره اش دقیق شد . چهره زیبایی که هر گاه 

در خود فرو رفته و ساکت می شد معصومیتی عمیق و کودکانه به خود می گرفت و زمانی که به هیجان می آمد برق 

بیرون می تراوید و حاال او باز معصوم بود . درست مثل یک دختر بچه سر  شیطنت و آتش پارگی از نگاه زیبایش به

  به زیر و آرام .

 افشین دستش را به سمت پارچ آب دراز کرد و گفت : جریان یاشار رو فهمیدی .

 نگاه مهسا به باال چرخید : یاشار ؟

د : آره ... امشب قرار بود با پدر و لیوان آب را برداشت و در حالی که آن را به سمت دهانش می برد جواب دا

 مادرش برن خواستگاری .

  مهسا متحیر و کنجکاو ، کارد و چنگال را در دستانش فشرد : چطور این قدر بی خبر ؟

افشین لیوان را بار دیگر روی میز گذاشت و گفت : نمی خواست بچه ها بفهمن ، به قول خودش یه خواستگاری 

 صوری و نمایشیه

 

  چی صوری و نمایشیه؟ یعنی-

  افشین شانه ای باال انداخت و گفت: خودت که می دونی، قصد ازدواج نداره. فقط برای راضی کردن پدر و مادرشه.

نگاه افشین چون لحن کالمش معنادار بود ، مهسا سرش را پائین انداخت و خودش را با غذای داخل بشقابش مشغول 

ن بود و افشین عموی مهسا، یاشار زمانی مهسا را دوست داشت و افشین کرد. یاشار نزدیک ترین دوست افشی
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مشتاقانه منتظر به نتیجه رسیدن ان حس زیبا بود. اما جریان ان طور که او دوست داشت پیش نرفت و همه چیز به 

نا گفته کلی دگرگون شد. مهسا سکوت کوتاه افشین را نمی توانست تحمل کند. جمالت سرزنش بار و پر مالمتش را 

هم می توانست بشنود و این جمالت حس ناخوشایند محتویات معده اش را به هم می ریخت و به طرز شکنجه اوری 

ازارش می داد. دسته ای از موهایش را پشت گوش زد و گفت: کاش ماشینش رو قبول نکرده بودم. اون گفت عجله 

  مه، رفته بود.ای ندارم. برای شام می رم خونه. ولی وقتی برگشتم هفته نا

افشین سرش را تکان داد و گفت: چیزی در این رابطه به من نگفت. بعد برای اینکه موضوع صحبت را عوض کرده 

  باشد، با لحن کنجکاوی ادامه داد: پیش کارخونه داره بودی؟

افشین سکوت  مهسا سرش را چند بار به نشانه مثبت تکان داد و در سکوت به خوردن بقیه غذایش مشغول شد. اما

  او را نادیده گرفت و با لحن پرسش باری ادامه داد: خوب؟

  خوب چی؟-

  منظورم اینه که چی شد؟... باالخره موفق شدی باهاش صحبت کنی؟-

  مهسا دوباره سرش را تکان داد: اره باهاش حرف زدم.

  افشین باز پرسید: خوب چی می گفت؟

ال انداخت و گردنش را روی شانه اش کج کرد: انتظار داشتی چی بگه، به جرمش مهسا با حالتی بی تفاوت شانه ای با

  اعتراف کنه؟ این جور ادما کارشونو خوب بلدن، خوب می دونن چطور باید افکار عمومی رو فریب بدن.

  چرا فکر می کنی که اون قصد چنین کاری رو داره؟-

کرد. زمانی که از چیزی دلخور و کالفه بود این حرکت را زیاد مهسا باز شانه اش را باال انداخت و گردنش را کج 

  انجام می داد.

افشین منتظر شنیدن جوابش بود ولی او در سکوتی عصبی مشغول به هم ریختن محتویات بشقابش بود. جمله بعدی 

  افشین او را اشفته تر و عصبی تر کرد:

ری داری. صدای مهسا ، کالفه، عصبی و کمی خشمناک بود: می تونم حدس بزنم که چرا در مورد اون چنین طرز فک-

  فکر نمی کنم دلیل واقعی اش رو بدونی.

افشین بالفاصله جواب داد: چرا. برخالف اونچه تو فکر می کنی خیلی راحت می تونم دلیل واقعی این طرز فکر 

باهات دیه ای ناخواسته از ذهن بدبینت خصمانه رو حدس بزنم... تو یک بار اشتباه کردی و متعاقب اون اشتباه ، اشت

نشات گرفت. از نظر تو امیدیان یه انسان ظاهر اسز و مردم فریبه. چرا؟ چون پولدار و قدرت منده و مهمتر از اون 

دو تای دیگه ، اون یه مرده و با داشتن این خصایص از نظر تو، هر کاری از دستش بر میاد و این بد بینی ریشه دار تو 

اجازه رو نمی ده که قبول کنی پولدار ودن، قدرتمند بودن و مهمتر از همه مرد بودن هیچ کدوم نمی تونه بهت این 

  دلیل مناسبی برای بد بودن یک نفر باشه.

مهسا، کارد و چنگال را داخل بشقابش رها کرد و از روی صندلی بلند شد. دستهایش را روی میز گذاشت و خودش را 

د: مرد بودن خودش یکی از دالیل اصلی بد بودن یک انسانه و وقتی این خصلت با قدرت و به سمت افشین جلو کشی

  ثروت همراه باشه می تونه درست به اندازه یه بمب اتم ویرانگر باشه.

  افشین پوزخند تلخی به لب زد و گفت: ولی همه ی مردا که مثل هم نیستن.
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میز کوبید و گفت: چرا هستن. از نظر من همه شون از یه جنسن مهسا با حالتی خشمگین و عصبی مشتهایش را روی 

  و تو هم یکی از همون هایی.

با عجله به سمت سالن چرخید، دستش را به چهارچوب در گرفت و با لحن بغض الودی ادامه داد: من اشتباه کردم 

  درسته قبول دارم. ولی تو خودت شاهد بودی که چوب اشتباهمو خوردم.

شین چرخید ، اشک در چشمان خاکستری رنگش نور مهتابی باالی سرش را منعکس می کرد و درخشش به سمت اف

غمناک به خود می گرفت: و تو از من توقع داری که با قبول یه مرد دیگه تو زندگی ام یک بار دیگه اشتباهم رو 

ی سابق نیستم. چیزای زیادی از تکرار کنم. ولی عمو جان چنین کاری دیگه از من ساخته نیست. من دیگه اون مهسا

دست دادم تا این تجربه ی مفید رو بدست اوردم و همین تجربه مفید مثل یه زنگ خطر همیشه بیدار، به من هشدار 

می ده که هیچ مردی رو به حریم خلوت خودم راه ندم. حتی اگه اون مرد یاشار باشه. حتی اگه دوست صمیمی تو 

  ه. می تونی اینو بفهمی عمو جان؟باشه. حتی اگه یکی مثل تو باش

بعد در حالی که پرده توری را با حرکت دست کنار می زد با تاسف سرش را تکان داد و گفت: کاش می تونستی 

  بفهمی ، کاش می تونستی درکم کنی.

اخل بشقاب این را گفت و افشین را پشت میز شام در تراس تنها گذاشت. افشین با حالتی دلخور، کارد و چنگال را د

رها کرد و به پشتی صندلی تکیه داد. دستهایش را پشت سرش قالب کرد و به اسمان تاریک شب چشم دوخت . 

مهسا را به شدت دوست داشت. حسی که به او داشت بسیار شدید تر از حس هر عمویی به برادر زاده اش بود. 

ز رابطه فامیلی بود. مهسا عالوه بر اینکه تنها برادر بخاطر فاصله سنی کمی که با هم داشتند رابطه شان قدری فراتر ا

زاده اش بود، دوستش و همکارش هم بود. همسایه اش هم بود. او بعد از پدر و مادری که از دستشان داده بود همه 

 چیزش بود و شاید همه اینها باعث شده بود که او نسبت به این برادر زاده ی عزیز تا به این حد احساس مسئولیت و

  مالکیت داشته باشد.

لحظاتی بعد به خودش امد، نگاهی روی میز انداخت و بی اختیار اه کشید، با صحبتهای بی موقعش شام ان شب را 

خراب کرده بود. سینی را از زیر میز برداشت و میز را جمع کرد، وقتی به سالن برگشت مهسا روی کاناپه دراز 

بود. سینی را روی میز اشپزخانه گذاشت و با لحن ارامی گفت: من دیگه کشیده و روزنامه را روی صورتش گذاشته 

  می رم. کاری با من نداری؟

وقتی جوابی از جانب مهسا نشنید گرفته و دمق به سمت در حرکت کرد. دستش را روی دستگیره گذاشت، در حالی 

صاحبه امروز رو چاپ کردم... رو میز که ان را به سمت پائین فشار می داد، ادامه داد: راستی عکسای مربوط به م

  کارته.

لحظاتی بعد صدای بسته شدن در، در فضای پر از سکوت سالن پیچید و مهسا همراه با اهی عمیق نفسش را بیرون 

داد. دستش از زیر روزنامه به سمت صورت خیس از اشکش کشیده شد و مقابل دهانش قرار گرفت. صدای تلخ هق 

و سبک روزنامه را به لرزش واداشت. زمانی که روزنامه را، با ان لکه های خیس و چروک  هق گریه اش صفحه نازک

شده از قطره های اشکش، کنار زد . سبکتر از قبل بود. روی کاناپه نشست و کش سر را از دور موهایش باز کرد و 

قبل ، از جا بلند شد. همین طور ان را روی میز انداخت. چند بار انگشتانش را داخل موهایش فرو کرد و خسته تر از 

که به سمت حمام می رفت دکمه های پیراهن سفیدش را یکی یکی باز کرد. یک دوش اب گرم می توانست قدری از 

  خستگی اش را کم کند . با این فکر کلید برق را زد و قدم به داخل حمام گذاشت.
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یسش را ذاخل کاله حوله ای حمام جا داد از این ساعتی بعد زمانی که ربدوشامبر حوله اش را پوشید و موهای خ

کارش راضی به نظر می رسید. از داخل یخچال ، لیوانی ابمیوه برای خودش ریخت و به سمت اتاق کارش رفت. باید 

گزارش کار امروزش را تکمیل می کرد و فردا صبح ان را روی میز سروش می گذاشت . ساعت نزدیک دوازده بود 

نشست و مشغول کار شد و زمانی که بار دیگر چشمان خسته اش را مالید و بدنش را کش و که پشت میز کارش 

  قوس داد عقربه های خستگی ناپذیر زمان، از دو صبح اندکی فاصله گرفته بود.

جرعه ای از اب میوه داخل لیوان را نوشید. گرم و بی مزه شده بود. کامپیوتر را خاموش کرد و ضبط صوت کوچک را 

دیگر داخل کیفش جا داد. با دیدن پاکت روی میز و گوشه ای از عکس که از پاکت بیرون زده بود کنجکاو شد بار 

  تا به عکسهای افشین نگاهی بیندازد. انها را از پاکت خارج کرد و یکی یکی از نظر گذراند.

دم بود و ادمی موجودی خاطره ضبط صوت خالی دیگر برایش به گزندگی لحظه های اول نبود. باالخره او هم ا

  جایزالخطا.

نگاه خسته و خواب الودش روی اخرین عکس ثابت ماند. در ان تصویر، نگاه جذاب و مطمئن عرشیا روی صورت 

مهسا دوخته شده بود و بر گوشه ی لبهای حالت گرفته اش لبخندی خاص و پر مفهوم دیده می شد. از ذهنش 

وده و لبخند پر از استهزا و تمسخرش دلیل خوبی برای خودنمایی گذشت) شاید متوجه ضبط صوت خالی شده ب

  داشته. ولی از کجا متوجه شده بود که امروز تولدمه.(

خشم بار دیگر فاتحانه بر خونسردی اش غالب شد و درونش را وحشیانه در هم فشرد، با غیض و نفرت عکس را 

اش نالید: عوضی! بار دیگر سریع و عصبی عکسها را دسته روی میز انداخت و از ال به الی دندانهای به هم فشرده 

کرد و داخل پاکت جا داد و برای اینکه جلوی چشمانش نباشد ان را داخل کشوی میزش انداخت. با دیدن جعبه کادو 

شده ی داخل میزش کنجکاو و با احتیاط بار دیگر کشو را بیرون کشید و لحظه ای خیره نگاهش کرد. مردد بود. 

  ونی و هشدار دهنده در گوشش زنگ زد ) این چیزی نیست که تو رو خوشحال کند(حسی در

با این حال حس کنجکاوی چون قدرتی مافوق قدرت اراده اش، دستش را همراهی کرد و بسته کادو شده را از داخل 

چسبیده شده ی کشو بیرون کشید. انگشتانش سرخود و بی اراده زرورق دور جعبه را از هم درید و با دیدن عکس 

روی جعبه ادکلن، بی حس و فلج از حرکت ایستاد. تمام انچه در روزهای اول با جلسات روان درمانی مخفیانه و در 

روزهای بعد با خوردن قرص های ارام بخش و خواب اور و بعدها با خستگی کشنده کار روزانه به قسمت تاریک 

ابل چشمانش را گرفت. عکسی از او و هاوش در روز عروسی مغزش چپانده بود، با هجومی وحشیانه و دردناک مق

شان بود که او را این چنین وحشتزده و اشفته ساخت. دستهای او عاشقانه ، روی شانه های همسرش بود و نگاه مهسا 

وحشت زده به عکس در دستش خیره بود که معده اش به سختی در هم پیچید و حالت تهوع او را چون فنر از جا 

ه بود در کاسه دستشوئی فرسنادبه سمت دستشوئی دوید و ان چند لقمه غذایی را که به عنوان شام پائین  پراند.

باال اورد. لحظه لحظه ی زندگی با ان مرد چون کابوسی خرد کننده و وحشتناک، واژه های عشق و زندگی را در خود 

رات معده اش را در چنگال بی رحم خود می فشرد سوزانده و عرقش را بر تن رنجور او نشانده بود. یاد اوری ان خاط

و او را دچار حالت تهوع می کرد، اما دیگر چیزی در معده اش باقی نمانده بود که با فشار هر عق باال بیاید، با دستانی 

  لرزان چند بار پشت سر هم به صورتش اب پاشید و بعد رنگ پریده ی صورتش را در اینه مقابلش برانداز کرد.

رات خوب فراموش می شوند، اما خاطرات بد هرگز از خمیر انسان پاک شدنی نیست، حتی عق زدنش در مقابل خاط

ان اینه هم زننده کننده ی خاطرات تلخی بود که روزگار بر لوح وجودش حکاکی کرده بود. بیاد روزی افتاد که از 
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د، زمان صرف شام باز همان حال تهوع او را ذوق انچه حدس زده بود تا شب و زمان برگشتن هاوش، روی پا بند نبو

به دستشویی کشاند و وقتی نگاه نگران و مضطرب هاوش را دید همراه با لبخندی شرم الود گفت که حدس می زند 

  او به زودی پدر شود.

بی حال  از یاداوری انچه بعد از ان اتفاق افتاد چشمانش را بست و دستش را روی شکمش فشرد، به دیوار تکیه داد و

و ناتوان به پائین سر خورد. کاله حوله ای حمام که هنوز روی سرش بود افتاد و ابشار نرم و لغزان گیسوانش صورت 

  رنگ پریده اش را چون هاله ای از مخمل سیاه در بر گرفت.

ون می هنوز صدای مضطرب اما عصبی و خشمناک هاوش، در گوشش زنده بود و چون خوره ارام ارام او را از در

 خورد و خالی می کرد: امیدوارم حدسی که زدی درست نباشه ، چون در غیر این صورت دچار مشکل می شی.

 

  منظورت چیه هاوش، می خوای بگی از شنیدن این خبر خوشحال نیستی؟

  گفتم که دعا کن حامله نباشی چون اگه این طور باشه باید هر چه زودتر بندازیش.-

  ی پرت و پال می گی هاوش؟ تو داری پدر می شی، خوشحال نیستی؟بندازمش؟ چرا دار-

  سردی نگاه و لحن کالم هاوش ترسناک بود: نه خوشحال نیستم ، قبالً هم بهت گفته بودم بچه نمی خوام.

بغض را گلویش را بسته و صدایش را لرزانده بود: شوخی نکن هاوش، این ارزوی هر زن و مردیه که بچه دار بشن... 

  تصورشو بکن یه بچه کوچولو چقدر می تونه قشنگ و دوست داشتنی باشه.

خشمگین بر سرش فریاد زده بود: ارزوی من این نیست، فردا می ریم پیش دکتر امیدوارم حدس تو رو تایید نکنه 

  وگرنه...

  وگرنه چی هاوش؟-

سرازیر شده بود و صدایش از شدت  لحن صدایش عاری از هر عاطفه، مهر و احساس بود: باید بندازیش. اشکش

تاثر و ناامیدی می لرزید: ولی اخه چرا باید این کارو بکنم؟... اون... اون بچه ماست بچه ی من و تو چطور دلت می 

  یاد این حرفو بزنی .

ار صدای فریاد عصبی و خشمگینش صدا را در گلویش خفه کرد: بچه!.... بچه! بچه! این قدر این اسمو پیش من تکر

  نکن فردا صبح می ریم پیش دکتر، مین که گفتم.

  و او تمام ان شب را با گریه و التماس به صبح رسانده بود.(

زانوهایش را در بغل گرفت سرش را روی زانو گذاشت و در میان گریه زیر لب تکرار کرد: پس ارزوی من چی؟ ... 

  ارزوی من چی؟

د، از جا پرید و تلو تلو خوران چون می گساری مست راه اتاق خواب را از ان محیط و ان خاطره ی تلخ، چندشش ش

  در پیش گرفت، دمر روی تخت افتاد و صورت خیسش را در بالش نرمش فرو برد.

صدای گریه های خفه و بی صدای ان شبش هنوز از دل ان بالش بی جان، به گوشش می خورد و گریه اش را پر 

انگار همان لحظه بود که هاوش دلجویانه او را در بغل گرفته و موهایش را  حرارت تر وسوزناک تر می ساخت،

نوازش می کرد. از تصور ان لحظه ، زانوهایش را در شکم جمع کرد و عاجزانه زیر لب نالید: )خواهش می کنم هاوش 

  راحتم بزار.

  هنوز صدای هاوش در گوشش بود: خر نشو مهسا ، بچه می خوایم چی کار؟
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ن هاوش نفسم باال نمی یاد، خودت که دیدی حالم خوش نیست. دستش ارام و نوازشگر در میان موهایش ولم ک-

  لغزیده بود: تازه اولشه اگه بخوای اون لعنتی رو نگهش داری بازم اذیت می شی.

  در میان گریه نالیده بود: ولی اون بچه ی ماست، من دوستش دارم.

ه بود: مزخرف نگو مهسا، اون هنوز هیچی نیست چطور می تونی دوستش صدای هاوش باز خشمگین و عصبی شد

  داشته باشی؟

  ولم کن هاوش ، داری نفسم را بند می یاری.-

در صدای هاوش نفرت و بیزاری موج می زد: تو هم با این حرفای بچه گونت با این ابغوره گرفتنات داری نفسمو می 

  گیری.

  شه، نگهش می دارم، هاوش مطمئنم وقتی ببینیش نظرت در موردش عوض می شه.اگه واقعاً بچه ای در کار با-

  لحن کالم هاوش قاطع و بر رحم بود:حرفشم نزن.

وقتی صدای هق هق گریه اش در تاریکی اتاق پیچید باز هاوش واکنش نشان داده بود: مهسا دلم نمی خواد بخاطر 

  هیچی ، این طور گریه کنی.

  ض و گریه می لرزید: بخاطر هیچی نیست هاوش به خاطر بچه مونه.صدایش در میان بغ

  داری با اعصاب من بازی می کنی مهسا، گور پدر بچه. بچه می خوایم چی کار؟-

  مهسا میان گریه نالیده بود: پدرش تویی. گور پدر تو؟

  قط دکش کن بره.بوسه ای روی موهایش زده و در میان خنده گفته بود: تو غصه ی اون جاشو نخور ف

نمی تونم هاوش، نمی تونم این کارو بکنم وقتی بهش فکر می کنم. با حالتی خشن و عصبی او را از خود رانده بود: -

  لعنت به تو و هر چی بچه است دیگه نمی خوام صدای گریه تو بشنوم حالم داره ازت به هم می خوره.

باز صورت گریانش را در میان بالش فشرده بود، صدای نفس مهسا قهر الود و دلشکسته به گوشه تخت خزیده و 

  های تند و عصبی هاوش را می شنید.

اما لحظاتی بعد ، باز از در اشتی برامده و مهربان شده بود: معذرت می خوام مهسا نباید این قدر حرصم بدی، خودت 

این ویار لعنتی تو رو سر دستشوئی  می دونی چقدر دوستت دارم دلم نمی خواد اذیت بشی دلم نمی خواد هر روز

بکشونه و دل و روده ات رو تو هم تاب بده، دلم نمی خواد هر روز که از خواب بلند می شی بیشتر از روز قبل شبیه 

  یه بادکنک باد کرده ورم کنی، نمی خوام اون جوری ببینمت. بدم می یاد، متوجه می شی چی می گم؟

رد: ولی همه ی اینا مقطعیه. گذراست. همه چیز بر میگرده سر جای اولش و یه بغض راه گلوی مهسا را در هم فش

  بچه خوشگل برامون باقی می مونه.

اشک صورت مهسا را با نوک انگشت پاک کرده بود: همه چیز بر می گرده سر جای اولش غیر از زیبائیت. بدنت از 

بیرون می زنه و تازه بعدش مثل یه گل پژمرده ریخت می افته تا یکی دو سال از یقه لباست بوی شیر مونده 

  چروکیده و بدظاهر تو ذوق می زنی، یه کم به فکر خودت باش یه بچه اصالً ارزش این همه دردسرو نداره عزیزم.

  با این حساب ما هیچ وقت نباید بچه دار بشیم.-

اهی برای دل خوش کردنش از این صدایش لحن پدری را داشت که برای فریب دختر شیطان و لجبازش به دنبال ر

شاخه به ان شاخه می پرید و در این میان با بوسه ها و نوازش های پرمحبتش سعی داشت قلب کوچک ان زن را، 

  تسلیم خواسته های خودخواهانه ی خود کند.
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تو بخوای  چرا می شیم ولی نه حاال، تو خودت هنوز بچه ای فقط بیست سالته حتی فکر کردن بهش چندش اوره که-

بچه تو بغل بگیری و بهش شیر بدی، ما فقط دو ساله ازدواج کردیم و هنوز زمان زیادی فرصت داریم که یه توله 

  سگم تو دامن تو بزاریم.

  ولی....-

با عجله میان حرفش دویده بود: ولی بی ولی، قبل از اینکه بزاری اون لعنتی داخل بدنت به وجود بیاد باید فکرشو می 

  ی... ولی نترس می برمت پیش یه دکتر خوب نمی زارم زیاد اذیت بشی.کرد

  صدای هق هق گریه ی او در گلوی بهم چسبیده اش خفه شده بود و هاوش راضی به نظر می رسید.

  حاال شدی یه دختر خوب، پاشو یه اب به صورتت بزن و بیا که امشب خیلی اذیتم کردی.-

ود و قبل از اینکه پایش را از ان پائین بگذارد با تمام اراده ای که در خود سراع خودش را ارام لب تخت کشیده ب

  داشت حرف دلش را زده بود: من بچه مون رو نگه می دارم هاوش، حتی اگه از نظر تو فقط یه توله سگ باشه.

  و بعد با لحن محتاطانه ای ادامه داده بود: می رم اتاق خواب خودم منتظرم نباش.

  ش غیر عادی و ترسناک بود: کجا؟سکوت

دستش سخت و محکم، دور مچ مهسا پیچیده بود. تالشش برای پائین رفتن از تخت بیهوده می نمود، دست هاوش 

  قوی و مردانه مچ دستش را در هم می فشرد.

نی و بلند مهسا در تالش برای فرار از دست هاوش بود، محکم و سرد گفت: حالم خوب نیست . هاوش! هاوش! عصبا

گفت تنها به خاطر یک موجود لعنتی یعنی من به اندازه ی اون بچه ی لعنتی تو، ارزش حوصله خرج دادنتو ندارم... نه 

  مهسا خانم نه. من به این مزاحم کوچولو این اجازه رو نمی دم.

فکر کنی ، همسرت، هنوز دست مهسا را می کشید و با خود می برد، همان طور حرف می زد! تو فقط باید به من 

  فهمیدی؟

و بعد از ان نه خواهش هایش نتیجه ای بخشیده بود و نه التماسهای بغض الود و نه گریه های غم انگیزش و باالخره 

او همانجا روی تخت باال اورده بود.( دل و روده ی مهسا از تصور انچه بر او گذشته بود باز در هم پیچید و این 

ه سمت دستشوئی کشاند. دیگر رمقی برایش باقی نمانده بود. از ته دل چند بار عق زد اما احساس تهوع باز او را ب

چیزی برای باال اوردن در معده اش نداشت. نفس های سنگین و بی حالش بزور وزن سینه اش را باال و پائین می 

انه برایش یاد ادر خاطره ای فرستاد. شیر اب را بست و خودش را از دستشوئی بیرون کشید. تمام گوشه و کنار ان خ

از گذشته بود. گذشته ای که با همه ی تالشی که برای رها شدن از بندش کرده بود، حاال چون تصاویر جسته و 

گریخته ی یک کابوس هولناک در برابر چشمان به اشک نشسته اش می رقصید. بدنش را که چون نعش بی جانی 

  سنگین و بی حس بود، روی کاناپه رها کرد.

پرتوهای کم تراکمی از روشنایی سپیده ی صبح، در تاریکی مطلق خانه نفوذ کرده و او هنوز بیدار بود و باز زمانی که 

روشنایی روز ، بر تاریکی شب تیره اش غالب شد، او هنوز بیدار بود. شب را به صبح رسانده بود بی انکه حتی لحظه 

اعت هفت بود که بدن مچاله شده اش را از گوشه ی کاناپه پائین ای چشمان خسته و سوزانش را روی هم بگذارد. س

  کشید و تصمیم گرفت سری به افشین بزند. پاکت عکسها را از داخل اتاق کارش برداشت و از خانه خارج شد.

زمانی که افشین در واحد روبرویی را برویش گشود او دستش را روی چهارچوب در گرفته و در خود فرو رفته و 

  م به نقطه ای نامعلوم خیره مانده بود. افشین با دیدنش از استانه در کنار رفت و گفت: بیا تو.مغمو
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حوله روی شانه اش بود و هنوز لباس خانه به تن داشت در حالیکه به سمت اشپزخانه می رفت پرسید: صبحونه 

  خوردی؟

صندلی نشست. اشفتگی و حال زارش از چهره مهسا سرش را به نشانه ی منفی تکان داد و پشت اپن اشپزخانه روی 

ی رنگ پریده و چشمان قرمز و پلکهای ورم کرده اش پیدا بود. افشین در حالی که به سمت یخچال می رفت گفت: 

  نیم رو می خوری؟

مهسا سرش را تکان داد: نه فقط اومدم عکسا رو پس بدم، اینم گزارش کار دیروزمه. تکمیلش کردم، بده به سروش 

  بگو اگه می شه امروز رو بهم مرخصی بده.. 

  نگاه افشین نگران و جستجوگر در نگاه خسته ی مهسا به دنبال یافتن علت بود: چیزی شده؟

  نه فقط خسته ام، نیاز به کمی استراحت دارم.-

لومه دیشبو افشین فنجان داغ قهوه را مقابلش روی اپن گذاشت ، به صورت رنگ پریده اش دقیق تر شد و گفت: مع

  خوب نخوابیدی... حالت خوب نیست؟

مهسا با حالتی عصبی دستی به موهایش کشید و به فنجان قهوه خیره ماند: چیز مهمی نیست، فکر می کنم دچار 

  مسمومیت غذایی شده باشم. تمام دیشبو جلوی در دستشوئی رژه رفتم.

  چرا خبرم نکردی؟-

  مثالً چی کار می خواستی بکنی؟ مهسا لبخند کمرنگی به لب زد و گفت:

فکر نمی کنم دکترا برای پروندن مگساشون مدرک گرفته باشن. مهسا جرعه ای از قهوه اش را در دهان مزه مزه -

  کرد و گفت: خیلی شیرینه.

  عوضش کنم؟-

  .مهسا سرش را تکان داد: نه نه. همین خوبه. فکر می کنم فشارم افتاده باشه. بدنم خیلی بی حسه

  افشین لقمه ای را که گرفته بود به سمت مهسا گرفت و گفت: بیا بگیر، عسله.

  مهسا چهره در هم کشید و دستش را در هوا تکان داد: نه نمی تونم بخورم، می ترسم باز باال بیارم.

  افشین با لحن نگرانی پرسید: می خوای بریم دکتر؟

 

 

و گفت: فکر نمی کنم نیازی باشه. با یه کم استراحت رو به راه می شم؛ فقط مهسا سرش را به نشانه منفی تکان داد 

  باید بخوابم سرم داره می ترکه.

  افشین نامطمئن و نگران سرش را تکان داد: مطمئنی که مشکلت فقط همینه؟

فشین دوخت و چهره ی ارام، اما گرفته ی مهسا به یکباره دگرگون شد، نگاه وحشت زده و اشکبارش را به صورت ا

 با صدایی بغض گرفته و لرزان زیر لب نالید: اون برگشته افشین، هوش برگشته...

 

وارد خانه که شد در را پشت سرش بست و برای لحظه ای به ان تکیه داد. نگاهش دور تا دور خانه را گشت زد و بار 

ه از زندگی کوتاه مدت اما کابوس گونه دیگر به رو به رو خیره شد. این خانه برایش حکم غنیمت جنگی را داشت ک

 اش با هاوش برایش به جا مانده بود.
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هدیه اولین و اخرین سالگرد ازدواجشان بود. هاوش سند ان واحد دوبلکس از ان مجتمع مسکونی گران قیمت را به 

ا و فامیل گشته بود. نم او زده بود و خبر این کار سخاوتمندانه و پر احساس تا مدتها نقل مجالس عزا و عروسی اشن

دختران فامیل تا مدتها با اه و حسرت غبطه شانس خوب و اقبال بلند او را می خوردن و عاجزانه پنهان و اشکار به 

درگاه خدا دعا می کردند که شوهری عاشق پیشه و پر احساس چون هاوش را نصیب انها کند. اما هاوش، چون سیب 

درون خراب و نفرت انگیز بود و درست سه سال پیش، زمانی که باالخره از سرخ کرم خورده ای خوش ظاهر، اما از 

ان مرد جدا شد، گویی همه از خوابی عمیق بیدار شده بودند حیرت زده و کنجکاو پیرامون علت اصلی این جدایی 

ن که از اول غریب الوقوع اظهار نظر می کردند و چه بسا برخی با تغییر عقیده ای صد و هشاد درجه اعالم می داشت

هاوش را مرد زندگی نمی دانستند و از قبل پیش بینی می کردند که او این طور تو زرد از اب در اید. تحمل دلسوزی 

ها و هم دردی های پر نیش و کنایه ی اطرافیان را نداشت. هاوش بعد از جدایی از او به خارج از کشور سفر کرد و 

زندگی مستقلش را به تنهایی و دور از نگاههای سنگین و معنادار انها اداره مهسا تصمیم گرفت در همان خانه بماند و 

کند. برای اینکه جلوی زبانهای دراز و افکار خالق و اماده برای شایعه سازی را بگیرد، دست به دامان عمویش شده و 

نه و زندگی اش را از کرج به افشین با کمک های مالی او توانسته بود ان واحد رو به رویی را خریداری کند و تمام خا

انجا منتقل نماید. حاال سه سال بود با ان شرایط تنها و در همسایگی عمویش زندگی می کرد و در سن بیست و چهار 

سالگی تجربه ی یک زندگی شکست خورده را در چنته خود داشت. به غیر از فامیل خودش که بیشترشان ساکن 

می و نزدیکش، کمتر کسی از جریان زندگی سابقش خبر داشت و او خوشحال کرج بودند و چندتایی از دوستان صمی

بود که هاوش برای همیشه از زندگی اش کنار رفته است. اضطراب و وشتی گزنده در دلش جوشید، نگاهش روی 

کنم دسته کلیدی که از گیره کنار در اویزان بود خیره ماند، از ذهن پریشانش گذشت) باید قفل همه ی درارو عوض 

، وقتی یه بار تونسته بیاد تو بازم می تونه( با این فکر از در کنده شد و به سمت اشپزخانه رفت. از داخل یخچال قوطی 

قرصهایی را که قبالً مصرف می کرد پیدا کرد و با لیوان ابی از پله ها باال رفت. باید کمی می خوابید، اما نه در اتاق 

ی زنده و گویا به صدا در امده و تمام تلخکامی هایش را چون ترانه ای غمناک و خوابی که در و دیوارش چون شاهدان

قدیمی برایش زمزمه می کردند. اتاق میهمان برایش بهترین جا بود، یکی از قرصها را روی زبانش گذاشت و با کمی 

اتاق میهمان را از  اب ان را پائین فرستاد. طبق یک عادت قدیمی که ان هم ریشه در زندگی گذشته اش داشت، در

داخل قفل کرد و سر سر کنان خودش را به تخت رساند. خودش را روی ان رها کرد و طاق باز به سقف خیره شد. 

 ذهنش سریع و اشفته درگیر بود.

زمانی که مشاور روانی اش به او توصیه کرده بود که محل زندگی اش را عوض کند، سرسختانه با این پیشنهاد 

ود. دلش نمی خواست نقش زخم خورده ی فراری را به گردن بگیرد . دلش نمی خواست اجازه بدهد مخالفت کرده ب

خاطرات گذشته او را از ان خانه فراری دهد. می خواست بماند و غالب و پیروز ان میدان باشد. اما حاال بعد از سه 

خورده بود. عاجزانه و ناتوان زیر لب سال مبارزه ناامیدانه می دید که بر خالف انچه به خود تلقین کرده شکست 

 نالید: دیگه این خونه جای موندن نیست.

و زمانی که سستی حاصل از قرص خواب اوری که خورده بود پلکهایش را روی هم خواباند، هنوز ذهنش مشغول 

 سبک، سنگین کردن همین نکته بود.
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ده اش نشاند و خطاب به همسر جوانش گفت: سانی امیر بوسه ای ارام و پرمهر روی گونه ی فرزند تازه متولد ش

 چقدر اروم و معصومانه خوابیده! ادم دلش می خواد فقط نگاش کنه.

ساناز از روی رضایت لبخند زد، از اینکه بچه ای به ان زیبایی به دنیا اورده بود در دل به خود می بالید و نگاه شیفته و 

 ید.عاشقانه ی امیر را مشتاقانه به جان می خر

 بیا این ور امیر. تازه خوابوندمش. بیدارش می کنی.-

 امیر بار دیگر گونه نرمش را بوسید و نگاهش را متوجه مادر بچه اش کرد. چشمانش می درخشید.

 چقدر دوستش داری سانی؟-

در صدای ساناز غروری خاص موج می زد و در نگاهش برق شادی و شعف: از وقتی تو وجود خودم حسش کردم 

 عاشقش شدم. نمی دونی چه حس خوبیه امیر.

 امیر کنار تخت همسرش ایستاد و با لحن پر شیطنتی گفت: نباید فراموش کنی که قبل از اون عاشق پدرش بودی.

 نگاه عاشقانه و شورانگیز ساناز ، عمق نگاهش را می کاوید: حسودی می کنی؟

 ه ی خودش یه پا مدعی شده.امیر خندید و گفت: حسودی نداره؟ از راه نرسیده واس

ساناز دستش را گرم و نوازشگر روی دست امیر گذاشت و گفت: هیچ چیز نمی تونه عشق منو نسبت به تو کمرنگ 

 کنه. حتی وجود این مدعی پر و پا قرص کوچولو.

ید لبهایش را قلب امیر از شادی و عشق لبریز شد، دستش را در جیبش فرو کرد و حلقه طالی زیبایی از ان بیرون کش

روی پیشانی همسرش گذاشت و گفت: متشکرم عزیزم قطعاً برای منم همین طوره... تو با حضورت زندگی منو کامل 

 کردی و حاال با وجود این بچه، خوشبختی بیشتر از قبل زندگی مون رو شیرین می کنه.

ناز دوخت: شاید این یه تجدید پیمان حلقه را به دستش کرد و نگاه عاشقانه اش را در چشمان به اشک نشسته ی سا

 باشه برای ادامه هر چه بهتر زندگی مون که یه بهونه ی قشنگ بهش اضافه شده.

صدای در نگاه شیفته ی هردوشان را به سمت خود کشاند. مهسا در حالی که سبدی پر از گلهای زیبا در دست داشت 

 م بشم.به رویشان لبخند زد: ای وای ببخشید. نمی خواستم مزاح

 امیر لبخند شرم الودی به لب زد و گفت: این چه حرفیه؟ خیلی خوشحالم که اومدی.

نگاه مهسا به صورت ساناز چرخید: سانی جون بهت تبریگ می گم. این را گفت و به سمتش گام برداشت. سبد گل 

کرد: فکر می کردم تا حاال  را دست امیر داد و ساناز را ارام و با احتیاط در اغوش کشید و صورتش را غرق بوسه

 مرخص شدی.

امیر سبد گل را روی میز کنار تخت گذاشت و به جای ساناز جواب داد: یه کم دیرتر اموده بودی رفته بودیم. کارای 

 ترخیص انجام شده.

کرد. ساناز در ادامه حرف همسرش گفت: پیش پای تو مادرم اینجا بود امیر که اومد، رفت. باید اتاقشو اماده می 

 دیدی که این کوچولو چقدر بی خبر و سرزده اومد.

امیر که متوجه رنگ پریده و عمق نگاه پر حسرت مهسا شده بود موضوع صحبت را عوض کرد: دفتر هفته نامه 

 بودی؟
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 مهسا با حواسی پرت سرش را تکان داد و گفت: نه از خونه می یام. امیر دستش را در هوا تکان داد و گفت: اه! چقدر

من گیجم. فرزان که زنگ زده بود گفت که امروز دفتر هفته نامه خلوته و سروش حسابی جوش اورده. می گفت 

 یاشارم نیست. کار هماهنگی مطالبی که برای چاپ فردا باید به چاپخونه برسه همین طور رو میزش مونده.

 مکث کوتاهی کرد و ادامه داد: می گفت حالت خوب نیست. جریان چیه؟

ا لبخند کمرنگی به لب زد و گفت: نه بابا چیز زیاد مهمی نیست. فقط یه کسالت جزئی بود. االن نسبت به امروز مهس

 صبح خیلی بهترم.

ساناز میان حرفشان دوید و با لحن بی قراری گفت: داره دستشو تکون می ده، فکر کنم داره بیدار میشه. تو رو خدا 

 نگاش کن مهسا خیلی دوست داشتنیه.

هسا با حالتی محتاطانه، از همان جا به داخل تخت کوچک نوزاد سرک کشید، قلبش به طرز غریبانه و محزونی م

 لرزید: اره... خدایا چقدر کوچولوئه.

 لحظه ی اولی که پرستار اونو گذاشت تو بغلم جا خوردم . جوری مایوسانه گفتم اینه که پرستار خنده اش گرفت.-

گفت: انتظار داشتی یه شاخ شمشاد جلئت ظاهر بشه. یه بچه ی هفت ماهه اونم تو شکم یه امیر با شیطنت خندید و 

 مادر خبرنگار بی مالحظه کمتر فرصت رشد کردن پیدا می کنه.

تمام هوش و حواس مهسا به بچه بود، با نگاه تشنه حرکات دست کوچکش را دنبال می کرد و از درون می سوخت، 

ن مهسا شده بود نگاهی به همسرش انداخت. ساناز هم داشت نگاهش می کرد . از امیر که متوجه حالت دگرگو

تصور انچه در قلبش می گذشت با تاسف سری تکان داد و نگاهش را در امتداد نگاه مهسا روی نوزاد کوچکش 

 دوخت: چیه مهسا دلت نمی خواد اونو بغل کنی؟

ن خیلی کوچیکه می ترسم از دستم بیافته. ساناز اشاره ای نگاه مهسا نامطمئن و مردد روی صورت ساناز چرخید: او

 به امیر کرد و گفت: نترس نم یافته چار چنگولی بهت می چسبه.

 نگاهش را به نگاه نگران امیر دوخت: امیر جان بچه رو می یاری؟

ت. اضطرابی امیخته با امیر بدون هیچ اعتراضی سرش را تکان داد و ارام و بااحتیاط بچه را ار داخل تخت در بغل گرف

حسرت از نگاه مشتاق اما وحشت زده ی مهسا به وضوح خوانده می شد، وقتی دستانش را برای در بغل گرفتنش جلو 

برد، می لرزید. ساناز حالت مردد امیر را که دید با اطمینان سرش را تکان داد و با اشاره از او خواست که بچه را در 

ن لحظات در دنیای دیگری سیر می کرد. بچه را که در میان بازوان خود حس کرد، با اغوش مهسا بگذارد. مهسا در ا

 حالتی عصبی و محزون خندید: خدای من اون خیلی سبکه!

ساناز خندید و گفت: به قول امیر از یه خربزه دو کیلویی سبکتره. فقط یک کیلو و نهصد گرمه. نفس را در سینه اش 

تش را روی گونه ی نرم و لیزش کشید. بچه سرش را تکان داد و لبهای صورتی حبس کرد و بااحتیاط نوک انگش

 رنگش را شروع به چرخاندن کرد.

 می بینی چه وروجکیه؟ االن بهش شیر دادم. باز گشنش شده.-

بچه تکانی به دستش داد و انگشت مهسا را در میان مشت کوچکش فشرد. حسی شبیه برق گرفتگی مهسا را تکان 

ش داشت از حرکت می ایستاد. نفس حبس شده اش باال نمی امد، به یکباره در خود احساس خفگی کرد با داد. قلب

عجله انگشتش را از میان مشت بچه بیرون کشید و با این کار او را به گریه انداخت. بغض به گلویش چنگ انداخته 

ا حرکتی سریع و خطرناک بچه را در بغل بود و داشت خفه اش می کرد. باید نفس حبس شده اش را بیرون می داد. ب
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امیر رها کرد و با گامهایی سریع از اتاق خارج شد. داخل راهرو که رسید دستش را جلوی دهانش گرفت و با سرعت 

شروع به دویدن کرد. زمانی او هم می توانست حس شیرین مادر بودن را تجربه کند و بچه ای از جنس خودش را 

لش نمی خواست به خاطرات تلخ گذشته مجالی برای بازگشت دهد. اما توان مقاومت در در اغوش گرمش بفشارد. د

برابر ان هجوم سیل اسا را در خود نمی دید. انتهای سالن روی نیمکتی نشست و سرش را در میان دستانش گرفت، 

ریاد می زد: )اسیبی گویی دکتر همان لحظه باالی سرش ایستاده بود و ان جمله ی نفرت انگیز را در کنار گوشش ف

 که به همسر شما وارد شده جدیه. نمی تونم قاطعانه جوابی بدم. فقط باید امیدوار بود.

 صدایش پر از کنجکاوی ارضا نشده بود: بچه ی اولتون بوده؟

 صدای هاوش حالش را بهم می زد: یعنی دیگه نمی تونه بچه دار بشه؟

بی که به همسر شما وارد شده جدیه و ممکنه تا چند سال نتونه دوباره من چنین حرفی نزدم اقا، فقط عرض کردم اسی

 بچه دار بشه.

 چند سال اقای دکتر؟-

لحن نامطمئن دکتر، زنگار بسته و خشن در گوشش پیچید: نمی تونم جواب دقیقی به سوالتون بدم. گذشته زمان همه 

 چیز رو مشخص می کنه... فرمودین از پله ها افتاده؟

خواست جواب پردروغ هاوش را بشنود، اما صدایش با همان لحن متاسف ساختگی در گوشش بود: بارها  دلش نمی

 بهش گفته بودم مواظب پله ها باشه، کاش بیشتر حواسشو جمع می کرد.

 مالمتش نکنین ، اون بچه شو از دست داده و قطعاً دلش هم نمی خواسته چنین اتفاقی براش بیافته.-

ش در جواب دکتر گفته بود هنوز به همان اندازه گزنده بود: متاسفانه حق با شماستو اون به سختی جمله ای که هاو

عاشق بچه مون بود.( ان قدر در خود و گذشته ی تلخ سپری شده غرق شده بود که صدای ارام و مهربان امیر را نمی 

روی زمین نشست: چت شده مهسا. شنید: مهسا حالت خوب نیست؟ مهسا... مهسا! مقابلش رفت و جلوی پاهایش 

 حالت خوب نیست؟

 مهسا از دیدنش وحشتزده خودش را عقب کشید و با پشت دست اشک صورتش را پاک کرد: معذرت می خوام.

 صدای مردانه امیر پر مهر بود: بابت چی؟

خواهد فهمید:  مهسا نگاهش را روی زمین دوخت، می دانست که امیر تمام غصه های پنهانی درونش را از نگاهش

 باعث شدم بچه گریه کنه.

 واسه خاطر این داری گریه می کنی؟-

مهسا سکوت کرد، با حالتی عصبی با انگشتانش بازی می کرد دلش می خواست از انجا برود و در جایی به دور از همه 

رامش برسد. هاوش ی ان ادمهایی که می شناخت ارامش گم شده اش را پیدا کند. اما کجا؟ کجا می توانست به ا

 برگشته بود و دیگر جایی برای رسیدن به ارامش پیدا نمی شد.

 امیر سماجت به خرج داد و بار دیگر پرسید: واسه خاطر این داری گریه می کنی؟

صدا در گلویش شکست و اشکی که در پشت پلک ها جمع شده بود بت یک مژهبر هم زدن روی گونه های 

 مرمرینش رها شد: نه.

 من بگو چی شده مهسا؟ به-

 نگاه اشکبار مهسا به صورتش دوخته شد: خودت بهتر می دونی.
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 چی رو بهتر می دونم؟-

نگاه مهسا باز به زمین دوخته شد، دلش نمی امد امیر را سرزنش کند مقصر او نبود، چرا باید با نیش و کنایه او را 

 به خود گرفت. دچار عذاب وجدان می کرد. صدای امیر رگه ای از اضطراب

 مهسا پرسیدم چی رو بهتر می دونم؟-

نگاهش را به چشمان منتظر امیر دوخت، با وجودی که دلش نمی خواست ناراحتش کند اما با حالتی عصبی در 

 جوابش توپید: وانمود نکن نمی دونی.

 خواهش می کنم مهسا داری نگرانم می کنی. درست حرف بزن ببینم چی شده؟-

شی که برای مهار احساساتش کرده بود، بغضش شکست و صدای گریه اش در فضای راهرو پیچید: هاوش با تمام تال

 برگشته.

امیر از شنیدن این حرف وا رفت، با دهانی نیمه باز از شدت حیرت و ناباوری به صورت گریان مهسا خیره ماند: تو 

 مطمئنی؟

 د: پسر عموی توئه، تو در جریان کاراش هستی از من می پرسی؟مهسا میان گریه انچه را نباید می گفت ، به زبان اور

امیر با حالتی اشفته از جا بلند شد و دستش را به دیوار باالی سرش گرفت. مهسا دیگر گریه نمی کرد، او نیز از روی 

 نیمکت بلند شد، نگاهش را به صورت پرغصه ی امیر دوخت و ارام زیر لب زمزمه کرد:

 نداشتم.متاسفم. منظوری -

 امیر چند بار سرش را تکان داد و گفت: مهم نیست.

 مهسا سرش را پائین انداخت و گفت: از طرف من از سانی معذرت خواهی کن. من دیگه می رم.

 امیر به جانبش چرخید: کجا می خوای بری؟

 مهسا اه عمیقی کشید و گفت: نمی دونم.

 ید:باز بغض در گلویش جا خوش کرده بود. امیر پرس

 دیدیش؟-

 مهسا سرش را به عالمت منفی تکان داد.

 پس از کجا می دونی برگشته؟-

اون برگشته امیر. از وقتی اون عکس و جعبه ادکلن رو تو کشوی میزم دیدم قلبم داره می ریزه، اون لعنتی -

د: خیلی خوب باشه، اروم امیر، مطمئنم که برگشته. امیر قدمی به سمتش برداشت و سعی کرد او را ارام کن 9برگشته

باش. فرض می کنیم که برگشته باشه. مثالً چی کار می خواد بکنه؟ شما رسماً و قانوناً از هم جدا شدین و اون هیچ 

 حقی در زندگی تو نداره.

 اره، اینو من و تو درک می کنیم. یادت رفته با چه فالکتی طالقم داد؟-

شمانش خانه کرده بود کمتر از غم نگاه مهسا نبود: نه یادم نرفته. اون مرد امیر سرش را پائین انداخت. غمی که در چ

 کاری کرد که من یک عمر شرمنده ی تو باقی بمونم.

 مهسا عاجزانه زیر لب نالید: نه امیذ این حرفو نزن. تو گناهی نداشتی.

 داشتن سایه تو رو هم نداشت. گناه من این بود که پای اون مرد رو به زندگی تو کشوندم. مردی که حتی لیاقت-
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لحن صدای امیر پر از شرمساری و ندامت بود: درسته که اون پسر عموی من بود، اما هرگز فکر نمی کردم اون قدر 

 نامرد باشه که بخواد دست رو زنش بلند کنه.

از هاوش خورده بود مهسا ناتوان و درمانده لبش را به دندان گزید، دلش نمی خواست در ان شرایط به کتکهایی که 

فکر کند، با حالتی کالفه و عصبی کلمات را پشت سر هم ردیف کرد: منم فکر نمی کردم. من اونو انتخابش کردم 

امیر، تو به من تحمیلش نکردی؛ که حاال بخوای شرمنده باشی. تو فقط پسر عموی اون بودی. اون مرد خودش از من 

 اشتباهی که این وسط رخ داد اشتباه تو نبود، اشتباه من بود. خواستگاری کرد، منم خر شدم و قبولش کردم

امیر نگاهش می کرد. حرفهای مهسا نمی توانست درون پر تالطمش را ارام کند. او بود که پای هاوش را به زندگی 

 نتی!مهسا کشانده بود. این را هرگز نمی توانست انکار کند، با حالتی عصبی مشتش را کف دستش کوبید و گفت: لع

 بعد از لحظه ای مکث با لحن اطمینان بخشی ادامه داد: تو نگران نباش، اگه برگشته باشه پیداش می کنم.

مهسا سعی کرد لبخند بزند اما نتوانست، با این وجود با جمله ای کوتاه همان لبخند را روی لبهای امیر نشاند: پسر 

 کوچولوتون خیلی زیباست.

 

سور خالی گذاشت، تازه توانسته بود روح خسته و اشفته اش را قانع کند که با گریه کردن و وقتی پایش را داخل اسان

نالیدن کاری از پیش نخواهد رفت، تصمیم گرفته بود قوی تر باشد و به انچه هنوز اتفلق نیافتاده بود نیاندیشد. با این 

جا کرد. هنوز در کامالً بسته نشده بود که فکر دستش را روی دکمه باالبر اسانسور فشرد و کیفش را روی دوشش جاب

 پای مردی میان ان قرار گرفت و صدایش اشنا با لحن عجوالنه ای گفت: هی منو جا نزاری مهسا.

برای یک لحظه ی کوتاه به قدری وحشت کرد که نزدیک بود همان جا از حال برود. اما صورت خندان افشین، چون 

 رونش پاشیده شد: خیلی به موقع رسیدم مگه نه؟اب خنکی بود که روی اتش شعله ور د

مهسا مات و خیره نگاهش می کرد. افشین وارد اسانسور شد. نایلون خریدش را به دست مهسا داد و گفت: بگیرش 

 تا نیفتاده.

 این را گفت و دکمه باال بر اسانسور را فشرد، به سمت مهسا چرخید و نگاهی به صورتش انداخت:

 ی شد. اخرش نوشابه یادم رفت.ای وای دیدی چ-

 مهسا لبخند کمرنگی به لب اورد و گفت: نوشابه چاقت می کنه.

 افشین با لحن طنز الودی گفت: این شعارای اخالقی، بهداشتی تو ادم و دچار سو هاضمه می کنه.

در حالی که به ان اشاره  مهسا برای اولین بار در تمام طول ان روز خندید، نایلونی را که در دست داشت باال گرفت و

 می کرد گفت: از لیست بلند باالی خریدت پیداست این سو هاضمه بدجوری اذیتت می کنه.

 وقتی اسانسور از حرکت ایستاد، باز صدای افشین در هوا پیچید: ای وای دیدی چی شد هندونه رو پائین جا گذاشتم.

دار و پر شیطنتی به لب اورد و گفت: حواست سر جاش نیست مهسا در حالی که از اسانسور خارج می شد لبخند معنا 

 عمو جان. چیزی شده؟

افشین نایلون دیگری که در دست داشت به سمتش گرفت و در حالی که در جیبش دنبال دسته کلید می گشت. 

 جواب داد: سرم شلوغه مهسا جان. سرم شلوغه.

 تعداد مریضات اضافه شده؟ مهسا نایلون را از دستش گرفت و گفت: چی شده. نکنه به
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افشین دسته کلیدش را روی محتویات نایلون خریدش گذاشت و با لحن پر شیطنتی جواب داد: چه کار می شه کرد، 

 خوش تیپیه و هزار دردسر. بعد دستش را روی سرش گذاشت و گفت: ای وای دیدی چی شد؟

 مهسا به خنده افتاد: دیگه چی شده؟

 ن هندونه است. اخه خیلی گنده بود.هیچی ، هنوز بابت همو-

 مهسا سرش را تکان داد و گفت: پس تا از دستش ندادی عجله کن. افشین دکمه اسانسور را فشرد و گفت: من رفتم.

 مهسا قدمی به سمتش برداشت: اینا رو چی کار کنم؟

 ببرشون خونه. کلید رو گذاشتم تو نایلون.-

در خانه افشین حرکت کرد. هوای داخل خانه گرم و گرفته بود. بسته ها را روی  مهسا شانه ای باال انداخت و به سمت

میز اشپزخانه گذاشت احساس ضعف می کرد، بیست و چهار ساعت بود چیزی از گلویش پائین نرفته بود. داخل 

نه نشست. نایلون خرید سرک کشید، جعبه های پیتزا را که دید بی اختیار لبخند زد و همان جا پشت میز اشپزخا

 لحظاتی بعد صدای افشین در ساختمان پیچید، داشت با تلفن همراهش صحبت می کرد.

ببین خانم من خودم به مشاور روانی نیاز دارم. مشکل شما هر چی هست به من مربوط نیست، چرا دست از سر -

 کچل من بر نمی داری؟

گذاشت و با لحن کالفه ای ادامه داد: من هیچ عالقه ای حاال دیگر به وسط اشپزخانه رسیده بود. هندوانه را روی میز 

به دیدن شما ندارم تو حل کردن مشکالت خودم موندم، بهتره به فکر یه مشاور روانی دیگه برای حل مشکالت 

 خودت باشی.

نم. بد این را گفت و تلفن را قطع کرد، با حالتی کالفه پشت میز نشست و گفت: موندم با این یه قلم جنس چی کار ک

 پیله است المصب.

 کلمات جالبی به کار می بری عمو جان، از اصطالحات روان پزشکی نوینه؟-

 افشین سرش را تکان داد و گفت: نه جان من، از اصطالحات روان پریشی نوینه. این دختر....

 مهسا با شیطنت میان حرفش دوید و گفت: چرا فکر می کنی دختره شاید زن باشه.

حالی که نایلون خریدش را زیر و رو می کرد. جواب داد: اگه زن هم باشه، مطمئم تا حاال بیوه شده مگه یه افشین در 

 مرد چقدر ظرفیت داره؟

 مهسا خندید و گفت: این قدر دل خور نباش. شاید واقعاً مشکل داشته باشه چرا سعی نمی کنی بهش کمک کنی؟

 صورت خندان مهسا دوخت و گفت: چی کار می تونم براش بکنم؟دستان افشین از حرکت ایستاد، نگاهش را به 

مهسا شانه ای باال انداخت و گردنش را کج کرد: به حرفاش گوش بده. دستان افشین باز به حرکت در امد: دائم دارم 

 همین کارو می کنم، بابا طرف مورد نظر کامالً قاطیه.

طیله. می فهمی که؟ موندم میون این همه ادم عاقل و بالغ چرا رو و در حالی که به سرش اشاره می کرد ادامه داد: تع

شماره تلفن من سه پیچ زده.مهسا از پشت میز بلند شد و در حالی که به سمت دستشوئی می رفت گفت: این نشون 

 می ده که نباید تو رو دست کم گرفت.

 مشتی اب به صورتش زد و گفت: از هفته نامه چه خبر؟

 شنید: مثل همیشه.صدای افشین را 

 سروش گزارش کارمو دید؟-
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 اره.-

 به چهارچوب در تکیه داد و گفت: خوب؟

افشین که مشغول پاره کردن هندوانه بود ، سرش را باال گرفت و گفت: مثل همیشه. گفت کارت حرف نداره. وقتی 

 بهش گفتم مریضی، کنجکاو شده بود بدونه چت شده.

 خوب تو چی بهش گفتی؟-

 م یه بیماری یه روزه، اما فوق العاده خطرناکه. به تجهیزات ویژه نیازمنده.گفت-

 مهسا بار دیگر به اشپزخانه برگشت و گفت: شامت اماده است؟

 افشین سرش را از داخل یخچال بیرون کرد و گفت: اره پیتزا گرفتم. رو میزه.

 ی نشست گفت: اب هم بیار لطفاً.مهسا صندلی را از زیر میز بیرون کشید و در حالی که روی ان م

 افشین پارچ اب را روی میز گذاشت و روبروی مهسا پشت میز نشست: جالب این جاست که باورش شده بود.

 مهسا با حواسی پرت نگاهش کرد و افشین با حرارتی خاص ادامه داد: سروش و می گم.

 گفت: از یاشار چه خبر؟ مهسا ظرف سس را از روی میز برداشت و روی تکه پیتزایش ریخت و

 نگاه افشین به صورت مهسا دوخته شد: یاشار!

 نگاه مهسا پائین بود: امیر می گفت امروز دفتر هفته نامه حسابی خلوت بوده.

خوب اره، یه جورایی نسبت به روزای قبل خلوتر بود، تو که نبودی امیر اینا هم که دستشون بند بچه شون بود، -

 از ظهر اومد.یاشارم طرفای بعد 

 مشکلی براش پیش اومده؟-

 افشین سرش را تکان داد و گفت: فکر میکنم خواستگاری نمایشی دیشبش کم کم داره جدی تر می شه.

 نگاه مهسا به صورت افشین چرخید و فکش به یکباره از حرکت ایستاد: واقعاً؟

 مثل اینکه خونوادش حسابی دختره رو پسندیدن.-

 ف کرد و گفت: پس خودش چی؟ خودش چی می گه؟مهسا سینه ای صا

 افشین نفس عمیقی کشید و گفت: چیزی نگفت، ولی حدس می زنم اونم از دختره بدش نیومده.

 باالخره که چی اونم باید ازدواج کنه.-

افشین سکوت کرد. دلش نمی خواست مثل شام دیشب گفتگویشان به ناراحتی ختم شود، به همین منظور موضوع 

 ت را عوض کرد: امیر برام زنگ زد. رفته بودی بیمارستان؟صحب

 اره یه سر رفتم عیادت سانی.-

 بچه شون خوشگل بود؟-

مهسا لبخندی به لب اورد و سرش را تکان داد: اره خیلی، فقط خیلی ریزه بود، سانی می گفت یک کیلو و نهصد 

 گرمه، باورت می شه؟

نشه. خانم امیر خودش یک کیلو و نهصد گرم هست که بچه اش بخواد بیشتر از افشین خندید و گفت: اره، چرا باورم 

 این باشه.

از این حرف افشین، مهسا به خنده افتاد و غذا به گلویش پرید. افشین با عجله لیوان اب را به دستش داد و گفت: بپا 

 خفه نشی.
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 .مهسا لیوان اب را از او گرفت و میان سرفه گفت: واقعاً که افشین

 بعد از لحظه ای سکوت، افشین قیافه ی جدی تری به خود گرفت و با لحن مرددی گفت: در مورد هاوش می پرسید.

لیوان اب از میان انگشتان مهسا لیز خورد و روی میز افتاد، با حالتی دستپاچه خودش را عقب کشید و گفت: ای وای 

 معذرت می خوام از دستم لیز خورد.

 ط یه کم ابه.مسئله ای نیست فق-

 مهسا بار دیگر سر جایش نشست، نگاهی به چهره ی ارام افشین انداخت و با تردید پرسید: چی می گفت؟

 افشین سری تکان داد و گفت: هیچی. فقط می گفت که تو فکر می کنی اون برگشته ایران.

 یعنی اون واقعاً چیزی در این رابطه نمی دونه؟-

منفی تکان داد: فکر نمی کنم، اگه چیزی می دونست حتماً می گفت. مکث کوتاهی کرد  افشین باز سرش را به نشانه

 و ادامه داد: برای تو چی؟ اتفاق تازه ای نیافتاد؟

مهسا با حالتی اشفته سرش را تکان داد و در سکوتی عصبی به غذایش چشم دوخت، در ان لحظه دلش نمی خواست 

ه را که ساعتی به سختی به خود قبوالنده بود نقش بر اب کند. شاید داشت با صحبت کردن در مورد هاوش، تمام انچ

خودش را فریب می داد اما با این وجود ترجیح می داد به حرفی که امیر زده بود دل خوش باشد. هاوش رسماً و 

ه بود دیگر در ان قانوناً از او جدا شده بود و دیگر هیچ سهمی در زندگی او نداشت. افشین که گویا فکر او را خواند

 رابطه حرفی به میان نکشید و ترجیح داد بقیه شام را در سکوتی ارام بخش صرف کنند.

وقتی باز تلفن همراه افشین به صدا درامد، مهسا صندلی اش را کمی عقب کشید و همراه با لبخند معنا داری گفت: 

 بابت شام ممنون، خیلی خوشمزه بود.

نه رو گذاشتم تو یخچال خنک بشه. مهسا سری تکان داد و گفت: نه فعالً دیگه چیزی نوش جان. کجا می ری؟ هندو-

 نمی تونم بخورم، باشه برای بعد.

بعد در حالی که کیفش را از روی میز داخل سالن بر می داشت ، ادامه داد: افشین جان پشت خطیه دق مرگ شد نمی 

 خوای جواب بدی؟

شانه ای باال انداخت و گردنش را کج کرد دستی در هوا تکان داد و در حالی که  با دیدن نگاه دلخور و کالفه افشین

 به سمت در خروجی می رفت گفت: فکرشم نکن عمو جان، خوش تیپیه و هزار دردسر.

وقتی به خانه برگشت ساعت از نه و نیم گذشته بود، کیف و دسته کلیدش را به گیره کنار در اویزان کرد و قدم به 

ن گذاشت. خسته و بی حوصله خودش را روی کاناپه انداخت و کنترل تلویزیون را در دست گرفت و بی داخل سال

هدف یک دور کامل تمام کانالها را زیر و رو کرد و در نهایت تصمیم گرفت نحوه ی شکار دسته جمعی شیرها را از 

، برای شکار و به دندان گرفتن شبکه چهار دنبال کند، وقتی که دسته ی شیرهای گرسنه هر کدام در گوشه ای

گورخری کمین کرده بودند حیوان بیچاره در اوج بی خیالی و راحتی در ظاهر مشغول خوردن نهارش بود. ان قدر در 

ارامش و لذت مشغول گذران زندگی اش بود که تا لحظه اخر، متوجه ان نگاههای حریص و گرسنه ای که سایه وار به 

دیک می شدند، نمی شد. زمانی به خود امد که اولین قاتل جانش در چند قدمی اش و قصد از هم دریدنش به او نز

اماده ی جویدن خرخره اش بود. ترس از خورده شدن، توسط ان موجود ترسناک مهاجم او را به تقال انداخت، سعی 

تن را ترجیح داد چندین  داشت برای حفظ زندگی اش مبارزه کند. وقتی فرار را بی نتیجه دید، ایستاد و مبارزه تن به

بار با کمک دندانهای محکم و لگدهای جانانه اش ، ان متجاوز ترسناک را از خود راند. تنها نقطه ضعف او تنهایی اش 
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بود و همین نقطه ضعف او را با وجود ان همه تالش و مبارزه مغلوب قدرت گروهی شیرهای مهاجم نمود. شاید لحظه 

زمین می افتاد و قبل از اینکه پوست مخملین زیبایش ، زیر دندانهای نوک تیز و برنده اخری که در اوج ناامیدی به 

شان از هم دریده شود به اشتباه بزرگ خود فکر می کرد. اشتباهی که زندگی و حیاتش را در لحظه ای کوتاه به باد 

ن نگاههای گرسنه و حریص، مناسب فنا سپرده بود. او نباید از گروه جدا می شد، نباید این گونه خود را در شعاع ا

طعمه شدن جلوه می داد. طولی نکشید که ان حیوان بیچاره از اوج لذت زندگی ، به زیر چنگالهای وحشی سرنوشتی 

که خود برای خود رقم زده بود افتاد و ناگزیر از هم دریده شد. وقتی که بین دسته ی شیرها بر سر تصاحب اخرین 

زاع در گرفت، مهسا دیگر تحملش را از دست داد و با حالتی مشمئز دکمه ی خاموش تکه های شکار خورده شده ن

کنترل را فشرد. بدنش به عرق نشسته و چسبناک شده بود. کنترل تلویزیون را روی کاناپه انداخت و با حالتی کالفه 

هی به تراس را باز کرد از جا بلند شد. هوای گرم و سنگین خانه نفس کشیدن را برایش سخت می کرد. در بزرگ منت

 و قبل از اینکه برای دوش گرفتن به حمام برود دکمه کولر را فشرد.

هنوز ذهنش مشغول گورخر خورده شده بود، صحنه ای از حیات وحش که به تصویر در امده بود. وقتی بدن داغ و 

ا از هر حیات وحش دیگری عرق کرده اش را به خنکی اب وان حمام می سپرد به این فکر می کرد که زندگی ادمه

دیدنی تر است وقتی برای رسیدن به امالها و خواسته های خودخواهانه شان درنده تر از هر حیوان گرسنه ای به جان 

هم می افتند و قوی ضعیف تر را می خورد و ظالم مظلوم را. برای لحظه ای خود را در همان بیشه زاری حس کرد که، 

ود غلتیده بود و کمی ان سوتر هاوش را می دید که برای شکار او و نابود کردنش لحظه ای قبل گورخر در خون خ

برای به باد دادن ارامش زندگی اش کمین کرده و منتظر لحظه مناسب بود. از تصور انچه ممکن بود بر سرش بیاید، 

اخرین لحظه(. کسی با  در ان اب خنک به خود لرزید، از ذهنش گذشت) از اون گورخر کمتر نیستم مبارزه می کنم تا

 لحن گزنده و هراسناک، در درون پرالتهابش جواب داد: این قدر احمق نباش گورخر خورده شد.

باز ذهنش عاجزانه نالید: اون حیوون احمق بود، متوجه اطرافش نبود. غافلگیر شد. مخاطب درونی اش پرتمسخر تر 

 جوالنه و هراسان زیر لب زمزمه کرد: ولی اون تنها بود.از قبل جواب داد: و تو فکر می کنی نیستی؟ با حالتی ع

اما قبل از اینکه جواب مخاطب درونی اش را با لحنی امیخته با تحقیر بشنود، سرش را زیر اب فر برد، خودش بهتر 

ته می دانست که او هم مثل ان گورخر بیچاره تنها بود. اما دلش نمی خواست سرنوشت غم انگیز و دردناک او را داش

باشد، باید بیشتر فکر می کرد و راه حلی بهتر از راه حلی که ان گورخر برای نجات زندگی اش به کار گرفته بود پیدا 

 می کرد. راه حلی که می شد ان را در تنهایی هم به اجرا گذاشت و در نهایت، پیروز میدان مبارزه شد.

نداخت صدای زنگ تلفن همراهش از سالن به گوش زمانی که ربدوشامبر حوله ای اش را روی شانه های خیسش ا

می رسید. با عجله دمپایی های حوله ای اش را به پا کرد و برای برداشتن تلفن به سالن دوید صدا از تلفن همراهش 

بود، اما پیدایش نمی کرد با حالتی اشفته به دور خود چرخید تا باالخره جهت صدا را تشخیص داد. صدا از زیر برگه 

وزنامه های تلنبار شده روی مبل راحتی داخل تراس بگوش می رسید. شتابزده به تراس دوید و گوشی را از های ر

میان برگه های روزنامه بیرون کشید. زمانی که ان را مقابل گوشش گرفت نفس نفس می زد. موهایش به صورت و 

 عقب زد و گفت: بله بفرمائین. گردنش چسبیده و از ان اب می چکید، با دست موهای خیسش را از روی گوشش

 صدای گرفته مردی در گوشش پیچید: دارم با خانم معین صحبت می کنم؟
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مهسا هنوز نفس نفس می زد: بله خودم هستم، امرتون رو بفرمائین. صدای هاوش گرفته بود، ان سوی دیگر تلفن بی 

شنا به خود می گرفت: پیغامم به دستت صدا داشت گریه می کرد، صدایش در بغض گلویش می پیچید و اهنگی نا ا

 رسید؟

مهسا به شک افتاد از میان تمام دوستان صمیمی و همکاران هفته نامه اش فقط سروش او را خانم معین صدا می زد و 

فقط او بود که عادت به تلفن زدنهای بی موقع داشت، خصوصاً روزهایی که مطالب باید برای چاپ به چاپخانه می 

ی جدیدی از هفته نامه وارد بازار داغ و جنجالی مطبوعات می شد، با لحنی سوالی حدسش را به زبان  رفت و شماره

 اورد: سروش تویی؟

 

 صدای هاوش لحن همیشگی اش را به خود گرفت: اون دیگه کیه؟

این صدا را می  قلب مهسا به یکباره از جا کنده شد و تمام بدنش چون بید طوفان زده ای به رعشه افتاد، این لحن و

شناخت. تصویر گورخری خون الود با شکمی از هم دریده و دل و روده ی بیرون ریخته شده مقابل چشمان وحشت 

زده اش به رقص درامد ، زانوانش سست شد و بدن کرخت شده از وحشتش ، همان جا روی صفحه های باز شده ی 

یش افتاد، گوشی تلفن در میان انگشتان بی رنگش فشرده روزنامه فرود امد. دستش بی اراده و بی حال روی زانوها

می شد با حالتی عصبی لبهای رنگ پریده و سفیدش را به دندان گزید و سر خیسش را به پشتی مبل تکیه داد، 

خودش بود فقط با این تفاوت که لحن کالمش مودب تر از قبل به نظر می رسید همیشه در چنین مواقعی با لحنی 

ین بر سرش فریاد می زد: اون دیگه کدوم سگیه؟ این جمله کذایی نقل دهانش بود و هر روز چند بار خشمناک و بدب

با غیظ و نفرت نثار تمام همکاران مرد او و یا هر مرد دیگری که خواسته یا ناخواسته در مسیر زندگی روزانه انها قرار 

ی توانست درست تصمیم بگیرد، ایا باید با او می گرفت می شد. در بالتکلیفی شکنجه اوری دست و پا می زد، نم

صحبت می کرد یا اینکه دکمه قطع ارتباط را می فشرد. همان حس خرد کننده باز در درونش به صدا در امد) تو تمام 

 مدت زندگی ات مثل یه موم اسیر دستای پرقدرت این مرد بودی حاال چطور می خوای نقش یه سنگ رو بازی کنی(

ای جلسات روان درمانی اش را به خاطر اورد و سعی کرد ان را زیر لب تکرار کند اولش با سستی و یکی از جمله ه

بعد با قاطعیت بیشتری تکرار کرد: تو می تونی مهسا می تونی افسار زندگی ات رو به دست بگیری نزار مثل مثل یه 

ه و پر قدرت. با این فکر گوشی تلفن اسب رم کرده تو رو با خودش بکشونه. سعی کن خودت هدایتش کنی باطمئنین

را بار دیگر روی گوش گذاشت، هاوش صدای نفس های نامنظمش را شنید و با لحن امیدواری گفت: هنوز اون 

 جایی؟

 صدای مهسا گرفته و زنگ دار شده بود، حس می کرد صدای خودش نیست: چی می خوای؟

هسا تو رو . وحشت بار دیگر وجود لرزان مهسا را پر کرد، صدای هاوش شادی و غم هر دو را با هم داشت: تو رو م

چشمانش را بست و دستش را جلوی دهنی گوشی گذاشت، دلش نمی خواست هاوش متوجه ان همه وحشت و 

اضطرابش شود، استاد سو استفاده از همان نقطه ضعفها بود، سعی کرد ارام باشد و چون گذشته این فرصت را به او 

کشید و دستش را از روی دهنی گوشی برداشت: نباید اینجا زنگ می زدی. همه چیز بین من و تو ندهد، نفس عمیقی 

 تموم شده.

 هیچ چیز عوض نشده مهسا. تو به یه فرصت احتیاج داشتی و من اون فرصتو بهت دادم.-

 هنوزم خودخواهی.-
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 و تو هنوز مهسای منی.-

جای وحشت و اضطرابش را پر می کرد: اشتباه می کنی، من دیگه مهسا ارامتر شده بود، کم کم خشم و نفرت داشت 

 اون مهسای سابق نیستم.

 اگه بگم منم اون هاوش سابق نیستم، چی؟-

 مهسا پوزخندی به لب زد و گفت: متاسفم هاوش. نمی تونم باور کنم.

 این طور نگو متاسفم مهسا، منو یاد گذشته ها می اندازی.-

 ین واژه از زبون من همیشه لبخند پیروزی به لبت می نشوند.چی شده هاوش؟ شنیدن ا-

 صدای هاوش دوباره گرفت: مهسا نمی دونی چقدر تشنه دوباره دیدنتم.

 مهسا با حرص جواب داد: نباید بر می گشتی هاوش ، برگرد به همون جایی که بودی.

 لحن صدای هاوش عاجزانه بود: باید ببینمت مهسا.

 را تکان داد و با لحن خشک و قاطعانه ای جواب داد: نه.مهسا با خشم سرش 

هاوش به التماس افتاد: به من فرصت بده مهسا. گفتم که دیگه اون هاوش سابق نیستم، باید ببینمت. احتیاج دارم 

 ببینمت می فهمی؟

بودی که برای رسیدن مهسا پوزخندی به لب زد و با لحن پر کنایه ای گفت: تو داری التماس می کنی؟ جالبه! ادمی ن

 به خواسته ها و احتیاجاتت خواهش کنی. چیه، چی شده، نکنه زور بازوی مردونه تو از دست دادی؟

 گوش بده ببین چی می گم مهسا، من...-

مهسا میان حرفش دوید و گفت: نه هاوش تو گوش کن، در زندگی با تو فرصتهای زیادی برای جبران در اختیارت 

کاذب و پوشالی تو بهت این اجازه رو نداد که اونها رو ببینی. تو تمام پل های پشت سرت رو خراب گذاشتم اما غرور 

کردی و هیچ بهونه ای برای دوباره برگشتن خودت باقی نذاشتی. هیچ نقطه ی روشنی از گذشته ی من و تو در قلبم 

تو همه ی فرصتها رو از خودت گرفتی و نیست که حاال بخواد در وجودم انگیزه ای برای دوباره دیدنت زنده کنه. 

 همه ی بهونه های زندگی مون رو کشتی.

 هنوز بهونه برگشتنمو دارم. مهسا تو رو خیلی بیشتر از اونچه که فکر می کردم دوست دارم.-

 نه هاوش، نه؛ تو منو از دست دادی. مدتها پیش این اتفاق افتاد و تو نخواستی ببینی.-

 تو زن منی مهسا.-

هسا عصبی و پر تمسخر خندید، میان ان خنده ی تلخ زمزمه کرد: خودتو به حماقت نزن هاوش. قبالً این قدر احمق م

 نبودی نکنه تغییری که می گفتی همینه؟

خشم هاوش را حس می کرد ولی بر خالف انچه از خود انتظار داشت با اعتماد به نفس بیشتری ادامه داد: این مسئله 

 ست. گذشته ی سپری شده ای که هرگز بر نمی گرده.مربوط به گذشته 

نفس عمیقی کشید و بعد با لحن گزنده و پر نفرتی گفت: نمی خوام ببینمت هاوش، اینو بفهم. دیگه هم به من زنگ 

 نزن چون جوابی نمی شنوی.

تمام بعد از ظهر  هاوش خندید و گفت: من دیشب قبل از برگشتنت اونجا بودم، تو خونه ی خودمون همه جاشو دیدم،

 تو اتاق خوابمون بودم هیچ چیز عوض نشده مهسا، چرا؟
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مهسا با حالتی عصبی غرید: دیگه حق نداری پا تو اینجا بزاری نمی دونم تو این سه سال تو کدوم جهنم دره ای بودی 

 دم. ولی اینجا و تو این مملکت قانون از من حمایت می کنه به من نزدیک نشو هاوش، بهت هشدار می

برای شنیدن جواب هاوش منتظر نماند، ارتباط را قطع کرد و سرش را میان دستانش گرفت، لحظاتی بعد بار دیگر 

تلفن همراه به صدا در امد بدون اینکه نگاهی به شماره درج شده ی روی صفحه بیاندازد دکمه ی خاموش ان را 

اد. صدای تلفن داخل سالن او را با حالتی عصبی از جا فشرد و همراه با اهی عمیق، سرش را به پشتی صندلی تکیه د

پراند، با عجله به سمتش دوید و با حرکتی انفعالی دو شاخه را از پریز کشید و همان جا روی زمین چمباتمه زد، 

موهای نم دارش صورت تب دارش را نوازش می داد، اما او در ان لحظات انقدر از درون اشفته بود که هیچ چیز لذت 

شی را نمی توانست حس کند. ان قدر انجا نشست تا اینکه سنگینی خواب باالخره پلک هایش را روی هم انداخت، بخ

همان جا روی زمین خوابید و پاهایش را داخل شکم جمع کرد. صبح با تجسم صدای هاوش از خواب پرید. باالی 

 نیاز بود و نگاهش همان نگاه پر تمنا.سرش ایستاده بود و با لبخند نگاهش می کرد. لبخندش همان لبخند پر 

چرا اینجا خوابیدی عزیزم؟ دست های هاوش جلو امد و مهسا وحشت زده از خواب پرید، به سرعت بلند شد و در -

جایش نشست، چشمان گشاد شده از ترسش را چند بار به هم زد و به اطرافش نگریست. کسی انجا نبود که اذیتش 

ی وحشت زده نفس نفس می زد، بدنش خیس عرق بود و موهایش اشفته و پریشان دور کند، اما او چون بچه اهوی

صورتش را گرفته بود. به سختی از جا کنده شد، تمام بدنش درد می کردو عضالت خشک شده اش کشیده می شد، 

وزهای قبل ارام و سالنه سالنه به سمت دستشوئی رفت و خودش را برای رفتن به محل کارش اماده نمود. برخالف ر

ارایش مالیمی کرد و در انتخاب لباس دقت بیشتری به خرج داد، دلش نمی خواست با ان ظاهر اشفته و درهم، سوژه 

 مناسبی برای دل سوزی دیگران باشد، وقتی افشین زنگ در را فشرد او حاضر و اماده پشت در بود.

 

اورد وقتی قدم به داخل سالن می گذاشت، انگار مهسای  دفتر هفته نامه پر شور و هیجان مثل همیشه او را به وجد می

دیگری می شد. لبخندی شاد و سر حال به لب زد و با صدایی بلند سالم کرد، نگاه پرحسرت یاشار برای دیدنش پر 

 کشید و او را سرحال تر و زیباتر از همیشه مقابل میز خود دید که گفت:

 صبح به خیر.-

 و لبخند زد: چه خبر شده، خبرنگار نمونه ی سال شدی؟یاشار از جایش نیم خیز شد 

 ثمین از پشت میزش ادامه داد: ماشینتو از تعمیرگاه گرفتی؟

با شنیدن این حرف، مهسا با لحن دلخوری نالید: نه بابا. نه خبرنگار نمونه ی سال شدم و نه ماشینمو از تعمیرگاه 

 گرفتم.

 حساب، باید منتظر رخ دادن یه حادثه باشیم.فرزان با لحن پرشیطنتی گفت: پس با این 

 مهسا به جانبش چرخید، ابرویی باال انداخت و گفت: منظورت چیه؟

فرزان لبخند معناداری به لب زد و گفت: تجربه به من ثابت کرده روزهایی که تو زیادی سرحالی و یا برعکس، 

 در شرف وقوعه.گرفته و پکر به نظر می رسی حادثه ی بدی اتفاق افتاده و یا 

نگاه مایوسانه ای به صورت فرزان دوخت تمام سعی اش را کرد که ان همه یاس ، در اهنگ صدایش جا خوش نکند، 

 از ذهنش گذشت) خدایا یعنی تا این حد در کنترل احساسات درونی خودم عاجزم(

 می کنی؟اما در جواب فرزان شانه ای باال انداخت و گردنش را کج کرد: تو این طور فکر 



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –س هو

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

4 3  
 

فرزان با تکان دادن سر، جواب مثبت داد، اما مهسا توجهی نکرد. به سمت یاشار برگشت و در حالی که دسته کلیدش 

 را به سمتش می گرفت گفت: اگه تصمیم گرفتی که دیگه هرگز ماشینتو به کسی قرض ندی، بهت حق می دم.

 زار پیشت بمونه.یاشار لبخند کمرنگی به لب زد و گفت: اگه احتیاجش داری ب

 مهسا سرش را تکان داد و گفت: تنها چیزی که می تونم بگم، اینه که من واقعاً شرمنده ام.

این چه حرفیه مهسا. باور کن اصالً بهش احتیاجی نداشتم، االن هم بزار سوئیچ پیشت باشه، تا ماشینتو از تعمیرگاه -

ی داره دروغ بگی، واسه ی خواستگاری رفتن بهش احتیاج نگرفتی ازش استفاده کن. از ذهن مهسا گذشت) چه لزوم

 داشتی حتماً کلی هم پشت سرم غر زدی.(

 صدای متین، نگاه مهسا را به سمت خود کشاند: کسی افشینو ندیده؟ مهسا جواب داد: قارقارکش تو راه موند.

 باید برای تهیه گزارش برم سالن کشتی باید همراهم باشه.-

 به لب زد و گفت: برو پائین منتظرش باش دیگه باید پیداش بشه.مهسا لبخند گرمی 

متین تشکر کرد و در حالی که به سمت در خروجی حرکت می کرد گفت: راستی مثل اینکه سروش کارت داره، به 

 من گفت اگه اومدی بفرستمت دفتر.

در هوا تکان داد و از سالن خارج  مهسا سرش را تکان داد و گفت: االن می رم پیشش، ممنونم که گفتی. متین دستی

شد، مهسا نگاهش را بار دیگر در نگاه یاشار دوخت، دسته کلید را مقابلش روی میز گذاشت و زیر لب زمزمه کرد: 

 تو خیلی لطف کردی، ازت ممنونم.

یر بود، این را گفت و به سمت دفتر سروش حرکت کرد، مقابل در امیر را دید که در حال خارج شدن از دفتر سردب

 با دیدنش لبخند کمرنگی به لب زد و سالم کرد، امیر به رویش لبخند زد، در نگاهش نگرانی موج می زد.

 حال سانی چطوره؟-

 خوبه.-

 پسر کوچولوت خوبه؟-

 اونم خوبه، تو چطوری؟-

 مهسا شانه ای باال انداخت و گردنش را کج کرد: منم خوبم.

 حن ارامتری پرسید: خبر دیگه ای نشد؟امیر سرش را نزدیکتر کرد و با ل

مهسا نگاه خیره اش را به نگاه نگران امیر دوخت و با لحن ارام و غمزده ای زیر لب جواب داد: من که بهت گفتم اون 

 برگشته.

 ولی من پرس و جو کردم چیزی دستگیرم نشد.-

جواب داد: بس کن امیر، اون برگشته دیشب  مهسا با حالتی کالفه دستش را در هوا تکان داد و با لحنی فریاد گونه

 بهم زنگ زد.

 امیر با حرکت دست او را دعوت به ارامش کرد و گفت: خیلی خوب باشه سعی کن اروم باشی.

مهسا با حالتی عصبی لبش را به دندان گزید و سرش را به نشانه ی موافقت تکان داد. امیر لبخند پرمهری به رویش 

 ت: خیلی خوب حاال، دقیقاً به من بگو اون چی بهت گفت؟زد و با لحن ارامی گف

 مهسا با حالتی عصبی چند بار مژه زد، به سختی سعی می کرد ارام باشد گفت: یه مشت مزخرف.

 دقیقاً چی گفت مهسا؟-
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ه بخواد مهسا نگاهش را به زیر انداخت و گفت: گفت می خواد منو ببینه. گفت یه بار مخفیانه وارد خونه ام شده و اگ

 بازم می تونه این کارو بکنه ، گفت... گفت بهم احتیاج داره و....

بغض در گلویش شکست، دستش را جلوی دهانش گرفت تا صدای گریه اش را خفه کند اما موفق به انجام این کار 

بار دیگر به  نشد، با گامهایی بلند خودش را به دستشوئی رساند و برای دقایقی خودش را در انجا حبس کرد. وقتی

سالن برگشت، امیر را انجا ندید سرش را پائین انداخت و به سمت دفتر سروش رفت. وقتی در شیشه ای دفتر را 

 پشت سرش بست، فرزان سری تکان داد و گفت: بفرما. نگفتم خبری شده.

 ثمین با لحن کنجکاو و در عین حال نگرانی پرسید: گفت اون برگشته؟

 د سرش را تکان داد و گفت: اون برگشته و بهش زنگ زده.فرزان به نشانه تایی

 ثمین با لحن محتاطانه و مرددی پرسید: منظورش از اون کی بود؟ تو فهمیدی؟

فرزان شانه ای باال انداخت و نگاهش را به صورت گرفته و متفکر یاشار دوخت، غمی قدیمی و کهنه در عمق نگاه 

، همان کسی بود که با حضور بی موقعش کاخ ارزوهای او را به ویرانکده ای یاشار سوسو می زد. منظور مهسا از او

 مبدل ساخته بود و حاال با یک حضور ناخواسته س دیگر، دل مهسا را نیز این گونه به خون کشیده بود.

ی سروش با دیدن مهسا از جا نیم خیز شد و سالم کرد مهسا لبخند کمرنگی به لب زد و گفت: صبحتون بخیر اقا

 سردبیر.

سروش در حالی که با اشاره دست او را دعوت به نشستن می کرد جواب داد: صبح شما هم بخیر خانم معین. حالتون 

 چطوره؟

 مهسا گفت: خوبم ممنون.

 کسالت برطرف شد؟-

 مهسا سرش را تکان داد و گفت: بله، چیز مهمی نبود فقط یه مسمومیت غذایی ساده بود که برطرف شد، شما که

 افشینو می شناسین عادت داره همه چیز رو با اب و تاب تعریف کنه.

 سروش به روزنامه ی روی میز اشاره ای کرد و گفت: شماره ی جدید هفته نامه رو دیدین؟

 مهسا سرش را به نشانه ی منفی تکان داد و گفت: نه متاسفانه هنوز وقت نکردم.

 شید و گفت: اجازه هست؟دستش را به سمت هفته نامه ی روی میز جلو ک

 سروش همراه با لبخندی گرم، سرش را تکان داد: بله، البته خواهش می کنم.

مهسا نگاهی گذرا به صفحات شماره جدید هفته نامه انداخت و با رضایت سرش را تکان داد: مثل همیشه فقط باید 

 گفت خسته نباشید.

یک دلیل داشته باشه به جرئت می تونم بگم که اون یک دلیل ،  شما هم همین طور. اگر موفقیت هفته نامه ما تنها-

 همکاری خبرنگاران خوب و ذبده ای چون شما با این هفته نامه است.

مهسا همراه با لبخندی گرم تشکر کرد و گفت: هر گروه کارکشته ای نیاز به یک مدیریت قوی و فهمیده داره و 

 رگ برخورداره.خوشبختانه هفته نامه نگاه از این نعمت بز

 از حسن نظر شما متشکرم خانم معین.-
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برای لحظه ای سکوت فضای بین ان دو را پر کرد، سروش با خودکاری که دستش بود بازی می کرد و مهسا با نگاهی 

بی قرار حرکت دستان او را دنبال می کرد، صدای مهسا او را متوجه خود کرد: متین که داشت می رفت گفت که شما 

 کار دارین. با من

سروش نگاهش کرد، از ذهنش گذشت) مطمئنم که اون امروز یه چیزیش هست، چرا این قدر اشفته است( لبخند 

 گرمی به لب زد و گفت: بله، بله ، حواسم جای دیگه بود ببخشید.

یاده، شما در ان مهسا همراه با لبخند کمرنگی سرش را تکان داد و گفت: اشکالی نداره، قطعاً به خاطر مشغله فکری ز

 واحد دارین چند تا کار انجام می دین و این واقعاً کار دشواریه.

سروش باز برای لحظات کوتاهی سکوت کرد، روز شمار روی میزش را نگاهی انداخت و گفت: بله اینجا یادداشت 

 کردم.

 می شناسین؟نگاهش را به صورت زیبای مهسا دوخت و گفت: خانم معین، شما اقای سیاوش کیانفر و 

 مهسا با لحن متفکری زیر لب تکرار کرد: سیاوش کیانفر...

 سروش در تکمیل حرفش و برای راهنمایی بیشتر مهسا ادامه داد: دکتر سیاوش کیانفر.

 مهسا سرش را به عالمت مثبت تکان داد و گفت: بله اسمشو قبالً شنیدم. همون که نویسنده است دیگه؟

تایید چند بار تکان داد وگفت: بله طرف نویسنده ی موفقیه. شما هیچ کدوم از کتاباشو سروش سرش را به نشانه 

 خوندین؟

 مهسا سرش را تکان داد و گفت: نه متاسفانه.

 این را گفت و با لحن نامطمئن و مرددی پرسید: رمان می نویسه دیگه؟

 بله همین طوره. کتاب عشق و زندگی اش به چاپ بیست و هشتم رسیده.-

 مهسا ناباورانه و متعجب زیر لب پرسید: واقعاً؟

بله، بقیه کتاباش هم همین طور پر فروش بودن، مثل اشیانه چاپ پانزدهم، تپش عشق چاپ هفدهم، شیفته چاپ -

 چهاردهم. یکی از کتاباشم هم اسم هفته نامه ی ماست. نگاه چاپ... اجازه بدین ببینم...بله نگاه هم، چاپ پانزدهم.

 دین دکترای ادبیات داره؟فرمو-

 سروش سرش را به نشانه منفی تکان داد و گفت: نه ایشون پزشک هستن.

 لحن صدای مهسا تحسین و تعجب هر دو را با هم داشت: واقعاً؟

 سروش فقط سرش را تکان داد و مهسا بعد از مکث کوتاهی پرسید: باید باهاش مصاحبه کنم؟

، نفس عمیقی کشید و گفت: مطلع شدیم که دکتر کیانفر چند وقت پیش به سروش به پشتی صندلی اش تکیه داد

علت بیماری سرطان مدتی در بیمارستان بستری بوده و متاسفانه زمان زیادی زنده نمی مونه، دلم می خواد قبل از 

 اینکه ، این اتفاق براش بیافته یه بار دیگه در این هفته نامه اسمی ازش برده بشه.

 احت کننده است.واقعاً نار-

سروش سرش را تکان داد و گفت: بله همین طوره، اون واقعاً نویسنده ی توانا بود و تا اون جایی که من اطالع دارم 

 در حرفه پزشکی هم جز بهترین ها بوده.

مهسا حالت متفکری به خود گرفت و گفت: چطور شده که یه پزشک به نوشتن رمان عالقمند شده؟ اکثر پزشکا 

 نهای واقع گرا و خشکی هستن.انسا
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 فکر می کنم اینو دیگه باید از خودش سوال کنین، قطعاً جوابش باید شنیدنی باشه.-

 بله حق با شماست. خوب کی و کجا باید ببینمش؟-

سروش با خودکار چیزی روی برگه نوشت و گفت: در مورد زمانش باید بگم که هر چه زودتر بهتر. فکر نمی کنم 

 ی برای از دست دادن داشته باشیم و برای اینکه ببینینش باید برین کهریزک.زمان زیاد

 مهسا با لحن ناباورانه ای زیر لب گفت: یعنی خانه ی سالمندان؟

 سروش با تاسف سرش را تکان داد و گفت: بله متاسفانه.

 مگه خانواده نداره؟-

 دقیقاً اطالعی ندارم.-

 م داره شکل یه رسم دیرینه به خودش می گیره.مهسا اه عمیقی کشید و گفت: کم ک

 سروش با لحن کنجکاوی پرسید: چی؟

 مهسا در حالی که از جایش بلند می شد جواب داد: این که ادمهای مهم و موفق در اوج بی کسی و تنهایی بمیرن.

 سروش لبخند تلخی به لب زد و گفت: بله ظاهراً که این طور به نظر می رسه.

 را روی دوشش انداخت و گفت: پس من از همین االن می رم دنبالش.مهسا کیفش 

 سروش از روی رضایت سرش را تکان داد و گفت: با مسئول اسایشگاه هماهنگ شده قول همکاری داده.

 مهسا لبخند زد: عالیه. می تونم همین االن برم؟

 سروش سرش را تکان داد و گفت: بله البته، امیدوارم موفق باشی.

سا با شادی سری تکان داد و در حالی که به سمت در می رفت تشکر کرد. برای اولین بار از شروع گفتگویشان مه

 چشمانش برق زد و نگاه منتظر سروش را در خود حل کرد

زمانی که راننده ی آژانس ماشین را مقابل در ورودی آسایشگاه سالمندان نگه داشت،مهسا نگاهی روی صفحه ی 

،ساعت نزدیک یازده بود وگرما داشت کم کم کالفه اش میکرد.از راننده تشکر کرد و با عجله از ساعتش انداخت

 ماشین پیاده شد.راننده ی آژانس بالفاصله حرکت کرد و او را در مقابل در بزرگ آسایشگاه تنها گذاشت.

واخر مرداد ماه پوستش را می دستش را حائل صورتش کرد و نگاهی به تابلوی باالی در انداخت،آفتاب داغ وسوزان ا

سوزاند و قطرات عرق را از شقیقه هایش سرازیر می کرد.دستش را پایین انداخت و همراه با نفس عمیقی قدم به 

درون محوطه ی بیرونی آسایشگاه گذاشت.حیاط وسیع و بزرگ چهره ای پارک گونه داشت و سکوتی غم انگیز و 

سایه ی درختانی که برگهایشان بر اثر تابش مستقیم خورشید مردادماه کسالت بار در فضایش موج می زد.در زیر 

تیره و کدر به نظر می رسید،چهره هایی رد هم شکسته با چشمانی کم سو و پش هایی خمیده بعضی با دست و پای 

چندان لرزان و لبخندی به غم نشسته و انتظاری عمیق و پر سرزنش در فراسوی نگاه خسته شان شاید در آرامشی نه 

 خوشایند،گذران روزهای پایانی عمرشان را به نظاره نشسته بودند.

قلب مهسا از دیدن آن صحنه ها به درد آمد،نا خود آگاه درد تنهایی را در قلب تک تک آنها حس کرد و خود را با 

جره های آنها هم درد دید،از ذهنش گذشت)شاید زندگی من هم روزی روی همین نیمکت ها و پشت حصار همین پن

 فلزی تموم بشه.منم مثل همه ی شما تنهام. خواهش می کنم این قدر با نگاه گله مندتون سرزنشم نکنین(
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نگاهش روی لبخند چروکیده و نگاه پر حسرت پیرزنی که روی ویلچر نشسته و به کمک پرستاری به سمت او می 

خود او باشد،صدای پرستار جوان نرم و پر آمد ثابت ماند.قلبش لرزید آن زن می توانست تصویری از آینده ی 

 احساس بود:

 با کسی کار دارین؟-

 "نگاه مهسا به سمت صورت پرستار چرخید،سعی کرد لبخند بزند

 من.....من....یه لحظه اجازه بدین.

نگاه سریعی به روی برگه ای که سروش به دستش داده بود انداخت و گفت:می خوام آقای محمودی رو 

 امکانش هست؟ببینم....

پرستار همراه با لبخندی گرم سرش را تکان داد:بله خوشبختانه ایشون تشریف دارن شما باید برید داخل 

 ساختمون.اونجا بپرسین نشونتون میدن.

مهسا به گرمی تشکر کرد و با گامهایی بلند به سمت ساختمانی که پرستار جوان اشاره کرده بود و حرکت نمود،هوای 

نک و مطبوع بود نفس عمیقی کشید و لبخند زد،صدای زنی اورا متوجه خود کرد:هوای بیرون خیلی داخل سالن خ

 داغه.

 مهسا نگاهش کرد،زن میان سالی در لباس سفید پرستاری به او لبخند می زد قدمی به طرفش برداشت و سالم کرد.

 سالم دخترم می تونم کمکتون کنم؟-

 می به زد:بله البته،من می خواستم آقای محمودی رو ببینم.مهسا سرش را تکان داد و لبخند گر

 پرستار سرش را تکان داد،نگاه دقیق دیگری به سر تا پای مهسا انداخت و گفت:لطفا همراه من بیاین.

 مهسا مطیعانه به دنبالش حرکت کرد.میان راه پرستار نگاه خریدارانه دیگری به مهسا انداخت و گفت:هنر پیشه ای؟

متعجب نگاهش کرد و از ذهنش گذشت)چرا اینو می پرسه(در جواب سرش را به عالمت منفی تکان و مهسا 

 گفت:نه....چرا فکر کردین که هنر پیشه ام؟

 پرستار لبخند کمرنگی به لب زد و گفت:به خاطر قیافه ات.

 مکث کوتاهی کرد و باز پرسید:قراره مهمون جدید برامون بیاری.

 مهمون جدید؟-

 ار به طرز معنا داری نگاهش کرد:پدری،مادری،پدربزرگی،مپرست

  مهسا در سکوتی سنگین مات و مبهوت نگاهش می کرد.

  انتظار نداشتی منو اینجا ببینی مگه نه؟ -

همان لبخند قدیمی را گوشه ی لبش داشت،همان لبخندی که تمام جرئت و اعتماد به نفس مهسا را از روح او بیرون 

  ا جون بره ای آرام،رام و مطیع می کرد.می کشید او ر

  گفته بودم باید ببینمت.وقتی دیشب صداتو شنیدم دیگه تحمل ندیدنت برام سخت شد. -

مهسا حتی مژه هم نمی زد.فقط در وحشتی هراس آلود خیره و مات نگاهش می کرد،شبهای زیادی کابوس این لحظه 

یستاده بود و همان لبخند مشمئز کننده را بر لب داشت.بغض در را در خواب دیده بود و حاال هاوش پیش رویش ا

 آهنگ صدای هاوش پیچید،حتی لحظه ای چشم از مهسا بر نداشته بود.آرام و عاجزانه زیر لب نالید:

  مهسا چطور تونستم اجازه بدم ترکم کنی؟-
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  چنین کاری کرده باشم. برای اولین بار صورتش را رو به آسمان گرفت:خدایا چه اشتباهی،باورم نمی شه

دستش از تنه ی درخت جدا شد و گامی به سمت مهسا برداشت،مهسا شوک زده از جا پرید و قدمی به عقب 

  برداشت،صدایش به سختی اما پر از انزجار از گلویش خارج شد:به من نزدیک نشو هاوش.

سال بهت فرصت دادم تا بزرگ بشی.سه هاوش از حرکت یستاد.با لحنی عاجزانه و دلخور گفت:چرا مهسا چرا؟سه 

سالی که شب و روزشو با انتظار دوباره داشتن تو به هم رسوندم.حاال برگشتم و حتی اگر همون مهسا ی سابق باشی 

  می خوام که دوباره زن من باشی.

دیگه اون لبهای خشک مهسا از هم تکان خورد و صدای زنگ دار و دورگه اش از گلو خارج شد:بهت گفته بودم که 

  مهسای سابق نیستم.

  برام فرقی نمی کنه،چه مهسای سابق باشی چه نباشی می خوامت،عاشقانه و از ته دل می خوامت. -

مهسا پرتمسخر و عصبی پوزخند زد و گفت:عشق؟تو از عشق چی می فهمی؟....تا اونجایی که من یادم می یاد تو 

  جود نداشت.دامنه ی محدود فرهنگ لغت تو این واژه هرگز و

  بی انصاف نباش مهسا،همیشه عاشقت بودم.نو نخواستی درک کنی،بچه بودی،از عشق چی سرت می شد؟-

صدای خنده ی مهسا هرچند عصبی دلش را لرزاند:من از عشق چی سرم می شه؟چه با مزه...یه جایی خونده بودم 

عاشقت بودم هاوش.با عشق بهت بله که)چه دردناک است که اسیر عشقی شویم که معشوق الیقش نیست.(من 

گفتم،اما تو از همون شب اول ازدواجمون ذره ذره عشقمو تو دلم زجر کش کردی،تو عشقمو کشتی،احساسمو 

  کشتی،بچه مونو کشتی،تو.

  لحن کالم هاوش شگفت زده و تحقیرآمیز بود:تو هنوز به اون بچه فکر می کنی؟این مسخره است.

  بر گرداند:ازت متنفرم هاوش.حالم ازت بهم می خوره.مهسا با نفرت از او رو 

هاوش در حرکتی سریع مچ دست مهسا را در چنگ گرفت و گفت:مهم نیست.بهت یاد می دم دوباره دوستم داشته 

  باشی.

مهسا با حالتی هیستیریک وار شروع به تقال کرد:تو حق نداری به من دست بزنی،تو یه احمقی،تو از شرف و انسانیت 

  یچی نمی دونی.....تو یه حیوونی!ه

  صدای هاوش با تمسخر در گوشش پیچید:من حیوونم اما یه حیوون عاشق مهسا جان......

مهسا با خشم و نفرت دستش را از دست هاوش بیرون کشید و محکم با پشت دست ضربه ای به صورتش زد،هاوش 

ه صورت رنگ پریده ی مهسا دوخت.گوشه ی لبانش با بی اراده گامی به عقب برداشت و چشمان گشاد شده اش را ب

  لبخندی پر از تمسخر و استهزا از هم باز شد.

  نه خوشم اومد.واقعا مثل اینکه عوض شدی.تو همیشه مثل یه بره آهوی رام،آروم بودی. -

ن می مهسا با خشم دندانهایش را روی هم فشردو گفت:آره من بره بودم که تو به خودت اجازه ی گرگ شد

دادی.اما کور خوندی دیگه تموم شد.مرد اون مهسایی که بهش می گفتی بیا میو مد،میگفتی بخواب می خوابید،می 

  گفتی نرو نمی رفت،می گفتی بمیر....

هاوش میان حرفش دوید و گفت:آره تو مهسای خوب من بودی.کاری نمی کردی که من ناراحت بشم.ولی منم 

  اونموقع برای همیشه از دستت می دادم و من هرگز نمی خوام تو رو از دست بدم. هرگز بهت نمی گفتم بمیر چون
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این را گفت و بار دیگر بازوی مهسا را در میان انگشتان قوی و مردانه اش گرفت،او را به سمت خودش کشید و 

ای مهسا در گفت:خیلی دوستت دارم مهسا،دلم نمی خواد این لحظات بدون تو سپری بشه.باید با من بیای!صد

  گلویش می پیچید:ولم کن کثافت،تو حق نداری به من دست بزنی.

  هاوش درحالی که او را با فشار به سمت در ماشین می کشاند جواب داد:تو زن منی ومن هر کار دلم بخواد می کنم.

ن نیروی وحشی مردانه مهسا با وجود مقاومتی که نشان می داد چون پر کاهی سبک از زمین جدا شد،توان مقابله با آ

  را در خود نمی دید،آنچه به زبان آورد،ناخواسته و از روی استیصال بود:

  تو دیر اومدی هاوش،من شوهر دارم. -

رها کردن تیری در تاریکی که دقیقا هم به نقطه ی سیاه هدف نشست.انگشتان پر قدرت هاوش به یکباره سست شد 

ت بینشانبرقرار شد.نگاه هاوش سرد و ترسناک به نگاه ملتمس مهسا دوخته و از حرکت ایستاد،برای لحظه ای سکو

  شد،صدایش گویی از ته چاهی عمیق به گوش می رسید:دروغ می گی.

مهسا بدون حرف سرش را تکان داد.بار دیگرهمان لبخند پر تمسخرروی لبهای هاوش نشست:بلوف می زنی مگه 

  نه؟می خوای بدونی چقدر دوستت دارم؟

سا با عجله سرش را تکان داد و با صدایی گرفته و لرزان جواب داد:نه دروغ نمی گم،قرار بود بیاد دنبالم نمی دونم مه

  چرا دیر کرده.

برق خشم در عین ناباروری در چشمان هاوش درخشید.با حرکتی خشن او را تکان داد و گفت:تو این کارو نکردی 

  ط متعلق به منی نه هیچ کس دیگه.مهسا،تو اجازه ی این کارو نداشتی.تو فق

قلب مهسا در سینه اش سنگینی می کرد.توان ایستادن روی پاهایش را نداشت.زانوانش سست شد و بدن بی حالش 

  به پایین کشیده شد.اما بازویش هنوز در دستان هاوش بود و او را محکم تر از قبل نگه داشته بود.

  ریم تو ماشین من اونجا جات راحت تره.تو داری از حال می ری مهسا،چطوره ب -

صدای توقف ماشینی را پشت سرش شنیدو نگاه خیره ی هاوش را دید که با چشمانی تنگ شده به جهت صدا دقیق 

شده بود.در دلش نالید:آخ افشین....افشین تا حاال کجا بودی؟نزدیک شدن گام هایی را پشت سرش حس کرد و به 

هاوش.بازویش را از میان انگشتان هاوش بیرون کشید و چون مستی تلو تلو خوران دنبال آن سست شدن انگشتان 

عقب رفت و وقتی سینه ی مردانه ی افشین را زیر سرش حس نمود،به جانبش چرخید.با دیدن چشمان متعجب و پر 

ن بار در مقابل سوال عرشیا بی اختیار آهی از گلویش خارج شد و با زانوانی سست و تا شده به پایین کشیده شد.ای

چشمان به خون نشسته و خشمناک هاوش،دست قوی و مردانه ی عرشیا به دور بازوی مهسا حلقه شد و او را بین 

زمین و هوا باال کشید.صدای گرفته و زنگ دار هاوش،او را از حس و حال عجیبی که در آن گرفتار شده بود بیرون 

  کشید:همسر شماست؟

یده ی زنی چرخید که در کنار او در حالت نیمه بیهوشی به سر می برد،مقنعه اش به نگاه عرشیا به صورت رنگ پر

عقب کشیده و تارهای ابریشمین گیسوان سیاهش اطراف صورت سفید تر از حد معمولش را پوشانده بود،نگاه مهسا 

جیب در جانش چنگ چنان نمدار و آشفته و تب دار به نظر میرسید که دل عرشیا به درد آمد و دوباره همان حس ع

انداخت.قلبش در سینه به شدت تپید و نفس هایش نامنظم شد،نا خواسته وارد بازی شده بود که از ماهیتش خبر 

نداشت،حسی درونی در وجودش زمزمه کرد)آروم باش و نقشتو خوب اجرا کن،شاید چنین لحظه ای دیگه هرگز در 
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محکم تر در چنگ گرفت و با لحن پر مهر و نگرانی زندگی یکنواختت پیش نیاد(با این فکر دست مهسا را 

  پرسید:مهسا عزیزم چی شده؟چه اتفاقی برات افتاده؟

هاوش در حالی که پشت فرمان ماشینش جا می گرفت با لحن گزنده و زهر داری گفت:همسرت گرما زده شده،بچه 

  زیاد اینجا منتظرش گذاشتی.

سرعت از آنجا دور شد،با دور شدن هاوش مهسا با فشاری ضعیف و کم این را گفت و بعد از روشن کردن ماشین به 

رمق دست عرشیا را به عقب راند و خودش را از میان دستانش بیرون کشید.عرشیا آنقدر گیج شده بود که با حالتی 

ا منفعل فقط نگاهش می کرد،اما زمانی که مهسا یک قدم آن طرف تر باز تعادلش را از دست داد به سرعت از ج

پرید و بازویش را در هوا قاپید،در حالی که او را به سمت ماشینش هدایت می کرد،حس انسان خطا کاری را داشت 

  که ناخواسته طعم میوه ی ممنوعه ی بهشتی را چشیده باشد.

با لحنی دلجویانه و متاسف کنار گوشش زمزمه کرد:من واقعا معذرت می خوام اما شما به کمک من احتیاج 

  باید کمکتون کنم.دارین.

در ماشین را باز کرد و او را روی صندلی نشاند.کیف مهسا همانجا زیر سایه ی درخت بید افتاده بود،آن را برداشت و 

بار دیگر پیش او برگشت،از روی داشبورد ماشینش دفتر سر رسیدش را برداشت و سعی کرد با تکان دادن آن کمی 

اقعا گرما زده شده باشد(اما با به تصویر کشیدن آنچه لحظاتی قبل دیده بود او را خنک کند.از ذهنش گذشت)شاید و

حدسش را به دست فراموشی سپرد.آن مرد با آن حرکات خشن و نگاه پر آشوب فکرش را به سختی به خود 

مشغول کرده بود.وقتی مهسا با بی حالی چشمانش را گشود،سر رسید را از مقابل چشمانش کنار کشید و با لحن 

  مالیم و پر نوازش پرسید:خانم معین حالتون خوبه؟می خواین برسونمتون بیمارستان؟

مهسا لبهای خشکش را بزور تکان داد اما حرفی برای گفتن نداشت.فقط آرام و بی صدا چند بار سرش را به عالمت 

هایش پنهان کرد و منفی تکان داد.بغضی که راه گلویش را بسته بود،باالخره سر باز کرد.صورتش را پشت دست

سرش را روی زانو هایش گذاشت.صدای هق هق گریه اش بریده بریده و مرتعش بود.عرشیا با حالتی متاثر و 

درمانده نگاهش کرد،از دیدن حال زار مهسا دلش به درد آمد.به بدنه ی ماشینش تکیه داد و با حالتی عصبی در 

ما نمی دانست چه طور باید این کار را بکند.با دیدن بطری موهایش چنگ انداخت.دلش می خواست او را آرام کند ا

خالی روی صندلی عقب به سمتش رفت.آن را برداشت و برای آوردن کمی آب وارد محوطه ی آسایشگاه شد،کنار 

شیر آب کمی ایستاد.صدای گریه ی غم آلود مهسا هنوز در گوشش بود.شیر آب را باز کرد و مشتی آب به صورتش 

ی کرد که آرام باشد.نفس عمیقی کشید و بعد از اینکه بطری خالی را پر از آب کردبار دیگر به سمت پاشید.سعی م

ماشینش حرکت نمود،با دیدن در بسته ی ماشین نگاه جستجو گرش به اطراف چرخید.اما مهسا دیگر آنجا 

ر سایه ی درخت نبود.بدون آنکه خودش هم علتش را درک کند،به سختی در وجود خودش احساس یاس کرد.زی

بید که رسید شیئی براق نگاه مایئس و سر خورده اش را به سمت خود کشاند.نزدیکتر که رفتآن شیئ براق قابل 

تشخیص تر شد و لبخند را روی لبهای او نشاند.وقتی برای برداشتن آن ساعت مچی زنانه از روی زمین خم شده 

انه ی آن مالقات را در دستش فشرد و با گامهایی مطمئن و بود،ذهنش مشغول طرح ریزی برنامه یک مالقات بود.به

 مشتاق به سمت ماشینش حرکت کرد.
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وقتی افشین برای چندمین بار دستش را روی دکمه زنگ فشرد,نگرانی , دلشوره اش لحظه به لحظه بیشتر 

بود و بعد از آن دیگر  میشد,زمانی که با تاخیر خودش رامقابل در آسایشگاه سالمندان رسانده بود , مهسا رفته

نتوانسته بود او را پیدا کند. سروش تلفنی سراغش را از او گرفته بود و او بعد از تماس باتلفن همراه مهسا نگران تر 

از قبل شماره ی منزل او را گرفته بود و چون به جوابی نرسیده بود,آشفته و نگران خودش را به خانه رسانده بود, اما 

فشردن دکمه زنگ نا امید و کالفه به سمت واحد خودش رفت. جیبش را برای پیدا کردن کلید در  حال بعد ازچند بار

جستجو کرد اما هر چه گشت کمتر یافت, فکری جرقه وار در ذهنش درخشید و به جای ادامه دادن به آن تالش 

با ظاهری آشفته در  بیهوده, دستش را روی زنگ در فشرد و بعد از سومین زنگ در روی پاشنه چرخید و مهسا

 معذرت "آستانه در ظاهر شد, افشین با وجود دلخوری چند لحظه قبل لبخندی به لب زد و با لحن طنز آلودی گفت:

  .منه خونه اینجا میکردم فکر قبالً. اومدم اشتباهی اینکه مثل میخوام

شد, بوی تند سیگار را حس کرد و با  مهسا لبخند کمرنگی زد و از جلوی در کنار رفت و افشین به دنبالش وارد خانه

  لحن کنجکاوی پرسید: مهمون داشتی؟

  صدای مهسا کش دار و خسته بود: چطور مگه؟

افشین نگاهی به زیر سیگاری روی میز انداخت و با دیدن قوطی قرص های آرام بخش کنار آن سکوت کرد. مهسا 

ادر بغل گرفت, افشین مقابلش روی مبل راحتی نشست بار دیگر گوشه ی کاناپه مچاله شد و کوسن مخملی کوچک ر

و برای لحظه ای به او چشم دوخت. آن ظاهر آشفته نشان میداد که باید اتفاق تازه ای افتاده باشد. صدای مرتعش 

  مهسا سکوت را شکست: رفتی کهریزک؟

  افشین پاهایش راروی میز دراز کرد:آره

  حالم خوب نبود برگشتم خونه. -

  اهت خاموش بود؟همر -

  مهسا نگاهش نمی کرد: آره شارژش تموم شده بود.

  تلفن خونه چی؟ چرا اونو جواب نمیدادی؟ -

  نگاه مهسا به صورتگرفته افشین چرخید: تمام مدت اینجا بودم چطور میتوانستم همزمان دردو جاباشم؟

  پیغام گیرت ... -

اد : دو شاخ رو از پریز کشیده بودم. چیه دلخوری که اینهمه راه رو مهسا با عجله نشست و با حالتی عصبی جواب د

  بیخودی تا کهریزک رفتی؟

افشین ناراحت و عصبی پاهایش را روی زمین گذاشت و به جلو خم شد و گفت:حداقل می تونستی یه زنگ به من 

  بزنی،این کار رو که میتونستی انجام بدی؟

د شد,کوسن را به گوشه کاناپه پرتاب کرد و گفت : آره ولی تو چرا سعی نمی کنی مهسا با حالتی قهر آلود از جا بلن

حتی برای یکبار هم که شده به موقع سر قرارت حاضر شی یا حد اقل اون تلفن همراه لعنتی رو چند دقیقه آزاد 

  بذاری؟

ابل چشمهای افشین دور این را گفت وبا حرکتی سریع قوطی قرصهایش را از روی میز برداشت و به سرعت از مق

شد, وقتی صدای بهم خوردن در را شنید چشمانش را بست و سرش را میان دستانش فشرد حضور مجدد هاوش 

خیلی بیش تر از آنچه فکرش را میکرد زندگی مهسا را دگرگون کرده بود باید راه حلی مناسب برای آن مشکل پیدا 
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ا خودش را درون حمام حبس کرده بود و داخل وان خالی دراز میکرد برای دلجویی از مهسا به دنبالش رفت. مهس

کشیده بود اشکی گرم و پر حرارت چون اشک کباب, آتش التهاب درونش را را شعله ور میکرد آن وان خالی 

درست شکل تابوتی بود که جسم زنده اش و روح مرده اش را در خود جای داده بود انجا قسمتی از زندگی اش از او 

بود. هنوز پژواک آن ضجه ها و التماس هایش از دل کاشی سفید دیوار به گوش می رسید و گذشته را چون جدا شده 

  مرده ای از گور برخاسته در برابر چشمانش ظاهر میساخت:

نه هاوش خواهش میکنم تو رو به هر چی می  -با انزجار دست هایش را روی گوشش فشرد و زیر لب نالید 

ا،هر کاری بگی می کنم،فقط با بچه مون کاری نداشته باش. با اون کاری نداشته باش هاوش پرستی,هاوش تو رو خد

  خواهش میکنم.

تنها شاهد به جا مانده از آن روز فقط همان دیوار های خاموش بودند حتی مشاور روانی هم با تمام تالشی که کرده 

شدو حاال آن تصاویراز پنهانی ترین الیه های درونی بود نتوانسته بود کلمه ای از زبان قفل شده ی مهسا بیرون بک

مغز اش سرک می کشید و روشن تر از قبل چون ستمگری بیرحم قلب هراسیده ی او را در زیر شالق تکرارهای 

خستگی ناپذیرش به خون می نشاند,انگار تئاتری پرهیجان و خشن در برابر چشمان وحشت زده اش روس صحنه 

  او را به دنبال خود روی زمین می کشاند: در حال اجرا بود. هاوش

دیگه خسته ام کردی مهسا . دیگه نمیتونم تو این وضعیت تحملت کنم من بچه نمی خوام اینو به چه زبونی باید  -

  حالیت کنم.

او را با حرکتی گوشه حمام پرت کرد در را از داخل قفل نمود ودر مقابل چشمان وحشت زده او کلید را در جیبش 

  ها کردر

  اینجا دیگه آخرشه یا با من میایی پیش اون دکتره که رفتیم یا اینکه خودم کارشو تموم میکنم -

  دو باره التماس های مهسا شروع شد :

نه هاوش خواهش میکنم با بچمون کاری نداشته باش خودش را تا کنج دیوار عقب کشید و زانو هایش را در بغل  -

ال نیارم. قول میدم شبا حالم خوب باشه قول میدم هاوش, فقط با اون کاری نداشته باش. اون گرفت: قول میدم دیگه با

  بچه ماست چرا نمی خوای بفهمی.

بهت گفته بودم بچه نمیخوام  -هاوش عاجزانه و آشفته دست هایش را در هوا تکان داد و پایش را روی زمین کوبید:

  شه.مهسا, نگفته بودم؟ خودت خواستی اینطوری ب

حاال که طوری نشده سه ماهش گذشته شش ماه دیگه شم میگذره اون حاال دیگه یه موجود زنده است میتونی اینو  -

  بفهمی؟

  صدای فریاد خشم آلود هاوش, چون صدای رعد در چهار دیواری حمام پیچید:

ذاشته بودی دکتره اونو از شکمت نه من نمیتونم بفهمم. اگه همون دو هفته پیش, که متوجه اون حروم زاده شدی گ -

  بیرون بکشه, حاال حسرت سه ماهه بودنشو نمی خوردی.

تو نمی فهمی از دهنت چی بیرون میندازی اون حرومزاده نیست. بچه اییه که خودت به وجودش آوردی. حاالم  -

  باید مثل یه پدر دوستش داشته باشی.

  هاوش با حالت عصبی مشتش راروی دیوار کوبید:
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من به گور پدرم خندیدم که به وجودش آوردم, تو خواستی که اون به وجود بیاد وگرنه من سگ پدر کی بچه  -

  خواستم, که حاال بخوام واسش پدری کنم.

  صدای گریه ی غم انگیز مهسا او را آرام تر کرد و همانجا پشت به در روی زمین نشست و تکیه اش را به در داد.

میدی, منو اذیت میکنی ... دلت بچه میخواد؟ باشه من که حرفی ندارم. فقط میگم حاال وقتش  مهسا خودتو عذاب -

نیست. زمان حاال فقط مال من و توئه. دلم نمی خواد یه تیکه گوشت زرزرو تو رو ازم بگیره. ببین هنوز هیچی نشده 

  به خاطر اون منو از خودت میرونی.

  می رسید: صدای مهسا میان گریه به زحمت به گوش

  تو فقط به خودت فکر میکنی و اون تخت خواب لعنتی کثیفت. -

  وبه تو مهسا و به تو. -

صدای فریاد جیغ گونه مهسا در فضا پیچید: تو فکر میکنی من احمقم؟ خوب میدونم چقدر برای تو ارزش دارم. 

رگ میشدی. هیچ وقت نخواستم بغض در آهنگ صدای هاوش پیچید: چرا اینقدر بچه ای مهسا؟ کاش زودتر بز

  اذیتت کنم اما تو هنوز قدرت هضم روابط زناشویی رو نداری .

  صدای مهسا با ناله ای تلخ از گلویش خارج شد:

  ازت بدم میادهاوش. از خودم, از زندگی کردن با تو, حتی از این بچه بیزارم کردی. -

  با صدایی دو رگه و زنگ دار زیر لب نالید:هاوش چون پلنگی آماده حمله به سمتش خیز برداشت و 

  این اصال مهم نیست. مهم اینه که من دوست دارم و تو باید اینو قبو کنی. -

دلش نمی خواست آنچه را که بعد از آن بر سرش آمده بود را به یاد آورد. نمی خواست دوباره آن صحنه را ببیند اما 

جوم وحشی را در خود نداشت.آنجا همان جا مظلومانه کز کرده بود. باترس اراده خورد شده اش توان مقابله با آن ه

و وحشت فقط لرزیده بودو به پهنای صورتش اشک ریخته بودو بعد هم صدای پر مهر و محبت هاوش گوشش را پر 

کرده بودو بعد انقدر کتکش زد که خونش تمام کاشی های حمام را قرمز کرد و بعد حسی شبه تهی شدن تمام 

جودش راپر کرده بودآن روز و در آن حالت نیمه جان و بی رمق برای اولین بار به سالمت عقلی هاوش شک کرده و

  بود.

  صدای نگران و ملتمس افشین او را از گردابی که درآن دست و پا می زد بیرون کشید.

  مهسا....مهسا جان....حالت خوبه؟چرا جوابمو نمی دی؟-

چرخید و مهسا در مقابل نگته پراز دلشوره و اضطرابش ظاهر شد به قدری رنگ پریده بود وقتی در روی پاشنه اش 

که افشین وحشت زده سرش را میان دستانش گرفت و نگاه خیره اش را به صورت شبح گونه اش دوخت:حالت 

  خوبه؟

وی سینه فشرد و زیر لب از دیدن اشکهای بی صدای مهسا به قدری متاثر شد که با حرکتی آرام و پر مهر سرش را ر

  با بغض گرفته ای نالید:تو چت شده دختر؟چرا این طوری خودتو باختی؟

  صدای مهسا در گلویش پیچید:می ترسم افشین،از اون مرد می ترسم.

  دست افشین پرنوازش و نرم در میان موهایش لغزید:هیچ غلطی نمیتونه بکنه.قوی باش.

  م.کاش می تونستم....کاش می تونست-

  تو یه بار تونستی بازم میتونی.-
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  مهسا ناامیدانه سرش را تکان داد :نه نمیتونم....نمی تونم گذشته رو فراموش کنم.

افشین سعی کرد او را آرام کند،اما خودش به شدت منقلب و سردر گم بود.باالخره باید کاری میکرد اما چه 

 برای حل کردن این مسئله ی بغرنج بود. کاری؟ذهنش به سختی در تکاپوی یافتن راهی مناسب

 

در مورد بعداز ظهر و قرار مصاحبه اش با دکتر کیانفر حرفی به افشین نزده بود و حاال در مقابل آینه به موهایش 

برس می کشید.ازاین بی مباالتیش ناراضی به نظر میرسید،بدنش هنوز تحت تاثیر قرص های آرام بخشی که استفاده 

ت و بی حال بود و نوک انگشتان دستش گزگز می کرد.تازه از خوابی آشفته بیدار شده بود اما اگر کرده بود کرخ

کسی ظاهر خسته و داغونش رو می دید به این گمان می افتاد که ساعتهای زیادی است که چشمان خسته اش را روی 

به لبهای بیرنگش مالید،مدتها  هم نگذاشته است.موهایش را مثل همیشه ساده پشت سرش جمع کرد و رژلبی مالیم

بود که از آینه و دیدن تصویر خودش بیزار بود.از دیدن چهره ی خودش فراری بود،چهره ای که از شدت 

زیبایی،نگاه های زیادی را خیره به خود می کرد.نگاه هایی گاه از روی حسرت،گاه ازروی تحسین و بیشتر اوقات آن 

  نبود.نگاه های پر گناه که خوشایند مهسا 

عینک آفتابیش را به چشم گذاشت و با برداشتن کیفش سالن را ترک نمود.راننده ی آزانس پایین داخل ماشین 

منتظر او بود.درطول راه چندین بار به عقب برگشت و به ماشین های پشت سر نگاهی انداخت. میخواست مطمئن 

را مقابل در آسایشگاه متوقف کرد به سرعت از آن شود که هاوش در تعقیب او نباشد.وقتی راننده ی آزانس ماشین 

پیاده شد و بدون لحظه ای درنگ قدم به داخل محوطه گذاشت.وقتی جلوی در ساختمان رسید نگاهی روی صفحه ی 

ساعتش انداخت،ساعت شش و نیم بود.در را با فشار دست به جلو راند و قدم به داخل راهرو گذاشت با دیدن همان 

دیده بود بی اختیار لبخند زد،در حالی که به سمتش می رفت عینکک آفتابیش را از روی چشم  پرستار که دیروز

برداشت و سالم کرد.پرستار از روی صندلیش بلند نیم خیز شد و با دیدنش لبخند روی لبش نشست:سالم خانوم 

  خبر نگار.

  معین هستم.-

  دی گفته بودند که بعد از ظهر تشریف میارید.پرستار سرش را به آرامی تکان داد و گفت:بله.آقای محمو

  <مهسا نگاهش کرد و با کنجکاوی پرسید:اگه اشتباه نکنم شما باید خانوم صارمی باشید

  بله من صارمی هستم.هر کاری داشتین می تونین به من بگین.-

  گویا خود آقای محمودی تشریف ندارن نه؟-

شون جایی کار داشتن رفتن بیرون.ولی شما می تونین به کارتون برسین هیچ پرستار لبخندی به لب زد و گفت:خیر،ای

  مشکلی نیس.

  مهسا بی اختیار لبخند زد و سرش را با رضایت تکان داد:دکتر کیانفر از بیمارستان مرخص شدند؟

  پرستار سری تکان داد و گفت:بله،یک ساعتی میشه.االن توی اتاقشه.

  حالشون چطوره؟-

  نگاهش کرد:زیاد تعریفی نداره.امیدوارم بتونه کمکتون کنه.پرستار 

  منم امیدوارم.....می تونم ببینمشون؟-

  خانوم صارمی از پشت میز بیرون آمد و گفت:البته.لطفا همراه من تشریف بیارین.
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عادت کردیم.بدی  در بین راه آهی کشید و گفت:واقعا مرد نازنینیه،االن یک سالی میشه که اینجاست.همه ی ما بهش

کار ما همینه،خیلی هاشون همین جا میمیرن بدون اینکه هیچ کدوم از اعضای خانواده شون در کتارشون باشن.البته 

بعضی هاشون به خواست خودشون اینجا رو برای گذروندن روزای آخر زندگیشون انتخاب می کنن.خیلی وقتها موقع 

  همون طور چشم انتظار از دنیا میرن.مردن بچه هاشونو صدا می زنن و خیلی هاشون 

  مهسا بی اختیار آه کشید و با لحن گرفته ای زیر لب زمزمه کرد:واقعا غم انگیزه.

خانوم صارمی از گوشه ی چشم نگاهی به جانبش انداخت و گفت:بله غم انگیزه.کارای این دنیا همیشه غم 

این نتیجه رسیده ام که اوالد بالی جون آدمیزاده.اگر مادری انگیزه.سالهاست اینجا کار می کنم و و سال هاست که به 

  که شبش رو باالی تخت بچه ش به صبح می رسونه می دونست جواب محبتش اینه فکر می کنی چی کار می کرد؟

  مهسا جوابی نداد.از ذهنش گذشت)فکر می کنم بازم عاشق بچه ش می موند.(

  تاقشه.فقط سعی کن زیاد خسته اش نکنی. می فهمی که چی می گم؟صدای خانم صارمی در گوشش پیچید:اینجا ا

  مهسا سرش را تکان داد و گفت:بله مطمئن باشین!حواسم هست.

خانم صارمی روی پاشنه چرخید و گفت:لزومی نداره من همراهت بیام داخل اگه احیانا به چیزی احتیاج داشتی زنگ 

  باالی تختشو فشار بده.

  ب زد و گفت:چشم حتما.از اینکه تا اینجا همراهیم کردین ممنونم.مهسا لبخندی به ل

خانم صارمی دستی در هوا تکان داد و در حالی که از او دور می شد سرش را تکان داد.مهسا هنوز نگاهش می کرد 

  که بار دیگر به سمت او برگشت و گفت:کتاب عشق و زندگیش رو خوندی؟

داد.خانم صارمی گفت:توصیه می کنم حتما بخونیش.کمکت می کنه بهتر  مهسا سرش را به عالمت منفی تکان

  بشناسیش.

این را گفت و مسا را تنها گذاشت.مهسا با نگاه پر حسرت دور شدنش را دنبال کرد و در دل پر غصه اش نالید)عشق 

م به زور این کارو و زندگی برای من مثل دو قطب همنام آهنرباست.وقتی به هم رسیدنشون محاله چرا باید بخوا

  بکنم؟(

عینک آفتابیش را در کیفش گذاشت و همراه با نفسی عمیق چند ضربه به در زد.صدایی از پشت در اورا به داخل 

شدن دعوت کرد.دستگیره یدر را به پایین فشرد.گستره ی شعاع نگاهش با باز شدن در بیشتر و بیشتر شد.تا اینکه 

  ابت ماند:سالم دکتر اجازه هست؟روی صورت رنگ پریده ی پیرمردی ث

دکتر کیانفر روی تخت خواب لب پنجره دراز کشیده و با چشمانی به گود نشسته اما مهربان و گرم نگاهش می 

 کرد:سالم دخترم....بیا تو.

مهسا آرام و با احتیاط قدم به درون اتاق گذاشت و با نگاهی کنجکاو و جستجو گر محیط تازه را از نظر 

بادیدن گلدان پراز گل روی میز کنار تخت خجالت زده خودش لبش را به دندان گزید.آنقدر آشفته بود که گذراند.

حتی فراموش کرده بود دسته گلی تهیه کند و حاال با دستی خالی روبرویش ایستاده بود،صدای دکتر کیانفر کم رمق 

 اما گرم و دلنشین بود:چرا اونجا ایستادی دخترم؟چرا نمی آی داخل؟

مهسا سعی کرد لبخند بزند،در را آرام پشت سرش بست و خودش را کنار تخت پیر مرد رساند،نگاه مشتاقش را به 

 صورت بیمار گونه اش دوخت و گفت:حالتون چطوره پدر؟
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پدر کلمه ای بود که بی اراده بر زبانش آمده و شاید همین یک کلمه بود که لبخند گرمی روی لبهای دکتر کیانفر 

 :خوبم دخترم..نگاهش صورت جوان و زیبای مهسا را می کاوید:شما باید همون خانم خبرنگار باشین؟نشاند

 

 

مهسا همراه با لبخندی سرش را تکان داد و گفت:بله همین طوره من معین هستمم خبرنگار هفته نامه نگاه لحظه ای 

کارت را از دستش گرفت.در حالی که ان را از کارت خبرنگاری اش را مقابل نگاه او گرفت.دست کیانفر باال امد و 

 نزدیک نگاه می کرد گفت:بیست و چهار ساله؟

 مهسا سرش را تکان داد:بله

 نگاه کیانفر باز روی صورت مهسا چرخید:هنوز خیلی جوونی با این وجود من بار ها اسم تو رو شنیدم.

 مهسا شگفت زده نگاهش کرد:واقا؟!

 بله-

تری رنگ و جذاب مهسا گره خورد و بعد از مکث کوتاهی پرسید:چی می خوای در مورد من نگاهش در نگاه خاکس

 بدونی؟

مهسا هم در عمق نگاه خسته و زجر کشیده او غرق بود ان نگاه خسته و فرسوده جاذبه ای خاص داشت که او را 

ود:می خوام شما رو بیشتر مشتاق و عالقمند به سمت خود می کشاند انچه بر زبان راند صادقانه و از ته دل ب

 بشناسم.اول به خاطر خودم بعد بخاطر همهی اون کسانی که دوست دارن نویسنده محبووشون رو بیشتر بشناسن.

 کیانفر با دست به صندلی خالی کنار تخت اشاره کرد و گفت:چرا نمی شینی؟

ی کرد بعد با لحن ارامی مهسا با خوشحالی دعوتش را پذیرفت و روی صندلی کنار تخت نشست مکث کوتاه

 صحبتش را شروع کرد:

دکتر من قصد ندارم باعث ناراحتی تون بشم اگر احیاتا فکر می کنین حالتون برای صحبت کردن با یه خبرنگار -

سمج و کنجکاو مساعد نیست خواهش می کنم مالحظه منو نکنین من یه خبر نگارم ای مسائل جزئی از حرفه ی منه 

 یگه ای که شما بخواین برگردم.می تونم هر وقت د

کیانفر مستقیم و خیره نگاهش می کرد و در نگاهش لبخندی پر محبت موج می زد اه عمیقی کشید و گفت:باید تا 

حاال متوجه شده باشی که من فرصت زیادی برای زنده بودن ندارم این بیماری مدتهاست که داره گلوی منو فشار می 

 فسمو بگیره.ده و دیگر چیزی نمونده که ن

مهسا در سکوت با تاسف نگاهش می کرد اما کیانفر باز به رویش لبخند زد و ادامه داد:تو از کدوم یکی بیشتر 

 خوشت اومده؟

وقتی نگاه مات و پرسشگر مهسا را دید ادامه داد:منظورم کتاب هایی که نوشتم کدوم یکی رو بیشتر از بقیه 

 پسندیدی؟

لحن شرم الودی جواب داد:خوب در واقع من....من چطوری بگم تا حاال فرصت نکردم هیچ  مهسا به من من افتاد و با

کدوم از کتابای شما رو مطاله کنم البته وقتی جوونتر بودم به خوندن رمان عالقه ی بیشتری داشتم ولی مدتهاست 

 دیگر عالقه ی در خودم حس نمی کنم.

جکاو و عالقمندی پرسید:تو تا حاال هیچ کدوم از کتابای منو دکتر کیانفر شگفت زده نگاهش کرد و با لحن کن

 نخوندی ومشتاقی که در مورد من بیشتر بدونی....چرا؟
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مهسا لبخندی زد و با حرارت خاصی جواب داد:شما یکی از چهره های موفق فرهنگی جامعه هستین درسته که من تا 

ما این قدر از کارتون تعریف شنیدم که شدیدا عالقمند به حال موفق نشدم هیچ یک از نوشته های شما رو بخونم ا

شدم تا رمز موفقیتتون رو از زبون خود شما بشنوم.اما بیشتر از اون دلم می خواد از خودتون برام بگین و اینکه چطور 

شد که دکتر سیاوش کیانفر از عالم پزشکی به عرصه ی نویسندگی کشیده شد و اون قدر خوب قلم زد که کتاب 

 و زندگی رو برای بیست و هشتمین بار به زیر چاپ کشوند. عشق

کیانفر برای لحظه ای در سکوت به چهره مشتاق مهسا خیره ماند.ان نگاه و لبخند برایش یاداور خاطراتی از گذشته 

بود از ذهنش گذشت ))شاید ای همون کسی که مدتها انتظار شو می کشیدم(( تکانی به خودش داد و گفت:می تونی 

 مکم کنی بشینم؟ک

 باشنیدن ای حرف مهسا از روی صندلی بلند شد لبخند مهربانی به لب اورد و گفت:البته چی کار باید بکنم؟

 کیانفر لبخند زد:نمی دونم می تونی از پسش بر بیای باید منو یه کم بکشی باال.

در حالی که روی تخت خم می شد  این را گفت و دستهایش را کمی باال گرفت.مهسا کیفش را روی صندلی گذاشت و

 دستانش را دور شانه های او قالب کرد:من دستای قویی دارم یه زمانی وقتی جوونتر بودم شناگر قابلی بودم.

کیانفر لبخند زد و در سکوت بوی عطر مالیمش را با شیفتگی به سینه کشید بوی عطرش زندگی بخش بود اما او 

 اید از مرکب زندگی پیاده می شد.دیگر به پایان راه رسیده بود و ب

در همین حین صدای نگران مردی در اتاق پیچید و صدای قدم هایی که به سرعت تخت را دور زد و مقابل مهسا 

 باالی سر کیانفر ایستاد:برای پدرم اتفاقی افتاده؟

 نگاه مهسا پایین بود و صورت متعجب عرشیا را نمیدید.

 وبه.نه نگران نباشین اون حالش خ -

 عرشیا روی تخت خم شد و گفت:اجازه بدین کمکتون کنم.

زمانی که دست گرم عرشیا برای لحظه ای کوتاه دست مهسا را لمس کرد او با حالتی معذب نگاهش را باال گرفت و 

به صورت صاحب آن دست مردانه دوخت،با دیدن عرشیا دستانش به یک باره از کیانفر سست شد و بی اراده 

 از روی تخت عقب کشید.خودش را 

 عرشیا بالشی را که کیانفر به آن تکیه کرده بود را صاف کرد و به پدرش لبخند زد :حالتون چه طوره پدر؟

 کیانفر سرش را به آرامی تکان دلد و گفت:خوبم پسرم....تو چطوری؟

 عرشیا همراه با لبخندی جواب داد:شما که خوب باشین منم خوبم.

 نگاه آشفته و متعجب مهسا دوخت و گفت:حال شما چطوره خانم معین؟بعد نگاهش را به 

مهسا در آن شرایط روحی بد،تحمل آن نگاه سنگین و معنا دار را نداشت.در حالی که کیفش را از روی صندلی بر می 

 داشت آرام و نامطمئن جواب داد:خوبم ممنون.

 فردا صبح مزاحمتون بشم دکتر؟بعد نگاه آشفته اش را به کیانفر دوخت وو گفت:می تونم 

 کیانفر خیره نگاهش کرد:مگه می خوای بری؟

مهسا نگاه سنگین عرشیا را روی خود حس می کرد و سعی داشت نگاهش نکند:فکر نمی کنم االن وقت مناسبی 

 باشه.
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در حاال اگه اجازه عرشیا تکانی به خود داد و با لحن عجوالنه ای گفت:من فقط می خواستم مطمئن بشم حالتون خوبه پ

 بدین...

 کیاننفر میان حرف عرشیا دوید و با تعجب گفت:صبر کن ببینم،مشکل شما دو تا چیه؟

 مهسا دستپاچه و عصبی سرش را تکان داد و گفت:مشکلی وجود نداره پدر.

ین،مطالبی باز واژه ی پدر نا خواسته بر زبانش آمد.کیانفر دستش را تکان داد و گفت:پس خواهش می کنم بشین

هست که دلم می خواد هر دوتون بشنوین،تو به عنوان خبر نگاری که دلت می خواد منو بیشتر بشناسی و عرشیا به 

 خاطر حقی که یک فرزند برای شناختن والدین خودش داره.

م و مطمدن نگاه مهسا و عرشیا برای لحظه ای در هم گره خورد و اراده را برای ماندن در قلب هردو جاداد.مهسا آرا

بار دیگر بر روی صندلی نشست و گفت:فقط دلم نمی خواست مزاحم خلوت خانوادگیتون بشم،اما حاال که شما دلتون 

 می خواد می مونم.

 کیانفر با رضایت سرش را تکان داد و گفت:ممنونم دخترم.

ه در مورد گذشته بیشتر بعد نگاهش را به عرشیا دوخت و گفت:چرا نمی شینی پسرم؟فکر کنم اون زمان رسیده ک

 بدونی.

عرشیا صندلی را نزدیکتر کشید و بدون هیچ حرفی کنار تخت روی آن نشست.قلبش در سینه به تقال افتاده 

بود.میدان انرژی آن زن مقناطیس وار او را به سمت خود می کشاند.اتفاقی که ظهر همان روز بینشان افتاده بود در 

ه هنوز در جیب بغل کتش سنگینی می کرد.آن قدر احساس گرما و خفقان می مغزش می لولید و ساعت مچی زنان

 کرد که قبل از اینکه کیانفر صحبتش را بار دیگر دنبال کند،با حرکتی سریع از جا بلند شد و گفت:معذرت می خوام.

لی که گره کتش را از تنش خارج کرد و آن را روی پشتی صندلی انداخت و بار دیگر روی صندلی نشست و در حا

 کراواتش را شل می کرد سعی کرد لبخند بزند،صدای کیانفرمرتعشتر از قبل به نظر می رسید.

 این پسر از بچگی عادت داشت مرتب لباس بپوشه،حتی اگه تو لباسش احساس راحتی نکنه. -

به دوستانشون،اول از عرشیا با نگاهی دلخور اما پر از مهربانی نگاهش کرد و گفت:پدر عادت دارن برای معرفی من 

 عادتهای بدم شروع کنن.

 ولی این که عادت بدی نیست پسرم....بده آدم همیشه خوش پوش و مرتب باشه؟ -

عرشیا با خنده سرش را تکان داد و برای لحظه ای سکوت کرد.بعد با لحن مرددی گفت:پدر قبال در مورد خانم 

 معین چیزی به من نگفتهبودی؟

دیگری به جانب مهسا انداخت،نگاه کیانفر هم به همان سمت چرخید:تو هم همینطور پسر.این  این را گفت و نگاه

 طور که پیداست،از قبل همدیگه رو می شناختین.

 عرشیا خیلی سریع جواب داد:خانم معین خبرنگارن.

 ن اینجا اومدن.کیانفر لبخندی به لب زد و گفت:بله در جریان هستم،خانم معین خبرنگارن و برای مصاحبه با م

 عرشیا بار دیگر به مهسا نگاه کرد:مصاحبه؟

 مهسا سرش را تکان داد و گفت:بله.

 بعد خطاب به کیانفر گفت:دکتر می تونم کارمو شروع کنم؟

 بله دخترم من آماده ام. -
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 مهسا سری تکان داد و گفت:بسیار خب،چند لحظه اجازه بدین.

ت کوچکی را بیرون آورد و قبل از اینکه دکمه ی ضبط آن را فشار دهدبرای این را گفت و از داخل کیفش ضبط صو

اطمینان از خالی نبودن آن داخلش را نگاه کرد.نگاه خیره ی عرشیا را حس می کرد،به خود جرئت داد و نگاهش را 

ی به جانب او چرخاند.از دیدن لبخند معنادار و پرشیطنتی که برلب داشت صورتش از خشم و خجالت سرخ

گرائید.با این وجود سعی کرد لحن صدایش آرام و خونسرد باشد.لبخند کمرنگی روی عرشیا زد و گفت:همین اواخر 

 یه بار با ضبط صوت خالی گزارش تهیه کرد و به خاطرش مجبور شدم لبخند پر تمسخر خیلی ها رو تحمل کنم.

 یم.عرشیا سرش را تکان داد و گفت:همه ی ما گاهی مرتکب اشتباه می ش

 بله درسته.انسان با پشت سر گذاشتن اشتباهاتِ که بزرگ می شه. -

 مهسا روی کیانفر لبخندی زد و گفت:حق با شماست.گاهی بهترین تجربه ها از بدترین اشتباهات باقی می مونن.

 

با کارهای قابل این را گفت و دکمه ی ضبط صوت را فشرد:آقای دکتر کیانفر شما یک نویسنده اید،نویسنده ای توانا 

تحسین،در مورد نظر مثبت خواننده هاتون نسبت به کارهای شما همین بس که کتاب عشق و زندگی تون به چاپ 

بیست و هشتم رسیده،اما من می خوام که شما به عنوان یک منتقد در مورد آنچه که تا به امروز به نگارش در 

 ره ای می دین؟آوردین صادقانه نظر بدین.دکتر شما به خودتون چه نم

کیانفر لبخند زد،اما در لبخندش عالوه بر تحسین و تایید،دردی عمیق و ریشه دار هم موج می زد،آه ضعیفی از گلو 

خارج کرد و گفت:خوب باید بگم اولین باره که کسی ابن سوالو ازم می پرسه و حقیقتا جواب دادن به اون مشکل به 

تون جواب بدم باید بگم من فقط یک راوی بودم.نویسنده شاید واژه ی نظر می رسه.اگه بخوام صادقانه به سوال

گسترده تری باشه ومن اونچه که به عنوان نوشته ازم به جا مونده در گستره ی وسیع اون جایی نداشته باشه،اونچه 

  کاغذ آوردم. من تا به امروز به قلم کشیدم تماما منطبق بر واقعیت بوده و من اونچه که دیدم و شنیدم روی صفحات

نویسنده خالقهنگاه میکنه و پردازش میکنه در نهایت با انتخاب بهترین کلمات ذهنش رو به روی کاغذ پیاده می کنه. 

رو راست جوابتونو میدم من چنین نیرویی هرگز در خودم حس نکردم فقط اونچه رو که دیدم یا شنیدم رو یادداشت 

 کردم.

  حس بیشتر شنیدن بود: دکتر چطور شد که این کار رو شروع کردین؟صدای مهسا لبریز از کنجکاوی و 

کیانفر لحظاتی طوالنی مکث کردو در سکوت به نقطه ای نا معلوم خیره ماند چهره ای در هم شکسته اش به قدری 

ادامه  زار و ناتوان بود که مهسا با لحن محطاتانه و مرددی پرسید: حالتون خوب نیست؟ ... میتونیم یه وقت دیگه

 بدیم ؟

 کیانفر به زحمت دستش بلند کرد و گفت : نه حالم خوبه داشتم به سوالتون فکرمیکردم.

آه شکسته و درد آلودی کشید و گفت: اولین حقیقتی که از درون ذهن من روی کاغذ سفید نقش بست خاطرات 

 زندگی خودم بود.

 اونو چاپ کردین؟ -

 گفت : هرگز. کیانفر به آرامی سرش را تکان داد و

 مهسا با لحن مشتاق و عالقه مندی پرسید : میتونم بپرسم چرا؟

  نگاه بی رمق کیانفر به صورت مهسا چرخید لبخندش محو و کمرنگ بود گفت:
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 عجله نکن دخترم درسته کمی دیر به سراغم اومدی اما هنوز فرصت برای تموم کردن صحبتهامون داریم. -

ایین انداخت و گفت: این حرفو نزنین پدر من فقط مشتاق شنیدنم. از اول هم گفتم قصد مهسا خجالت زده سرش را پ

 ندارم باعث اذیتتون بشم دلم نمیخواد فکر کنین...

کیانفر به رویش لبخند زد و گفت:می فهمم دخترم.منم مشتاق گفتن حرفهایی هستم که سالهاست تو این سینه حبس 

یش اومده که من بارمو سبک تر کنم می خوام این حرفهای نگفته رو بیرون شده و حاال تو لحظات آخر فرصتی پ

 بریزم و شاید تو همون کسی هستی که می تونی سالها انتظارمو به نتیجه برسونی.

لحظه ای مکث کرد و با حالتی دردمندانه چهره در هم کشید،نگاهش را به صورت عرشیا دوخت:فراموش کردم 

 داشتم چی می گفتم؟

 ا لبخند گرمی به لب زد و گفت:در مورد خاطرات زندگی خودتون و اینکه هنوز چاپش نکردین.عرشی

کیانفر سرش را تکان داد:بله درسته،مکث کرد و گفت:تنها کسی که خاطرات ثبت شده ی منو خوند تحت تاثیر قرار 

اشتم.نوشتم و چاپش کردم و گرفت و ازم خواست ماجرای زندگیش رو بنویسم و من ناخواسته قدم در این وادی گذ

وقتی ناشر بهم اطالع داد که استقبال از این کتاب اونقدر زیاد بوده که کتاب با تیتراژ بیشتری به چاپ دوم کشیده 

شده باور کردم که هرچه از دل برآید الجرم بر دل نشیند.آفتاب زندگی من در حال غروب کردنه و بعد از یک عمر 

گی مثل یه رودخونه است ،از یه سرچشمه ای شروع میشه و یه مسیری رو طی میکنه و زندگی می تونم بگم که زند

باالخره به یک انتها می رسه،این انتها می تونه یه دریا باشه یا فقط یه باتالق.شاید از کنار رودخونه نتونی مسیرش رو 

پر پیچ و خمی رو گذرونده تا به اون  به خوبی ببینی،اما وقتی از یه نقطه ی مرتفع نگاه کنی ،متوجه می شی چه مسیر

نقطه ی پایان رسیده.تمام مدت در عبور لحظه های زندگیم رودخونه بودن رو حس کردم پیچ و خم هاشو دیدم و از 

هر گذری چیزی با خودم برداشتم،تمام اونچه من تا به امروز نوشتم از دریچه ی نگاه یه انسان به یک زندگی سپری 

 گاه با اشک همراه بوده و گاه با لبخند.شده بوده.نگاهی که 

 واقعا فکر می کنین که واقعی بودن داستانهاتون باعث موفقیت شما در این زمینه بوده؟ -

کیانفر لحظه ای به فکر فرو رفت و چهره اش همان حالت گرفته و دردمند رو به خود گرفت ،از مهسا پرسید :تو از 

 عشق چی می دونی؟

 کرد و گفت:چرا اینو می پرسین؟ مهسا متعجب نگاهش

 دلم می خواد بدونم تا حاال عاشق شدی؟ -

 مهسا سرش را تکان داد و با لحنی سرد و گزنده گفت:هیچ وقت.

 تعریفت رو از عشق برام بگو.-

عرشیا کنجکاو روی صندلی جا به جا شد و نگاه مشتاقش را به لبهای مهسا دوخت،لحن مهسا آنقدر سرد و بی روح 

 ود که عرشیا در خود احساس سرما کرد:ب

 از نظر من عشق سر پوش زیبا و فریبنده ایست که مردم روی هوس ها و شهوت ها ی ارضائ نشدنیشون میکشن.

با شنیدن این حرف ریتم نفس های کیانفر تغییر کرد و رنگ چهره اش به تیرگی نشست،عرشیا به سرعت از جا 

ش گذاشت و پیچ کپسولش را باز کرد،در آن بین مهسا فقط وحشتزده پرید و ماسک اکسیژن را روی صورت

نگاهشان می کرد و لبهای بیرنگش را با فشار دندانهایش به سرخی می نشاند.لحظاتی بعد کیانفر دستش را باال آورد 

 و ماسک را لحظه ای از روی صورتش برداشت.
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 چیزی نیست االن بهتر می شم.-

نشست و غمزده و پریشان به صورت پدرش چشم دوخت.دقایقی بعد به خواهش او  عرشیا بار دیگر روی صندلی

 بساط ماسک را جمع کرد.

 نگاه مهسا هنوز آشفته بود.لبخند کمرنگی به لب زد و با لحن دلجویانه ای گفت:مطمئنین حالتون خوبه؟

 بله خوبم. -

 خودتون گفتین برای تموم کردن صحبتهامون هنوز فرضت داریم.-

 بله ولی نباید یادمون بره که این فرصت،فرصت زیادی نیست. -

 نگاه کم سویش در نگاه مهسا خیره ماند.آرام و ملتمس زیره لب زمزمه کرد:فردا صبح به دیدنم بیا.

مهسا نگاهش را باال گرفت و لحظه ای در نگاه گرفته ی عرشیا خیره ماند بعد همراه با لبخندی پر مهر جواب داد:این 

 هشی بود که من می خواستم ازتون بکنم.خوا

کیانفر لبخندی زد که در نگاه خسته و به گود نشسته اش اثر کرد:کاش زودتر اومده بودی.می ترسم اونقدر فرصت 

 نمونده باشه که من ....

مهسا دست نرم و لطیفش را روی دست گرم کیانفر گذاشت.دستی که جز چند تکه استخوان زیر پوششی از پوست 

 روک خورده چیز بیشتری نبود.چ

 ما فرصت کافی رو خواهیم داشت،برقی که در نگاهتونه برای اثبات حرف من کافیه.-

صورت کیانفر به سمت عرشیا چرخید و گفت:عرشیا جان می خوام که تو هم باشی تا لحظه ی آخر.....چیزایی هست 

 که باید بدونی.

:مطمئنین که حضور من الزمه؟اصال دلم نمی خواد که مزاحم کارتون عرشیا لبخندی زد و با لحن نامطمئنی پرسید

 بشم.

 کیانفر چشمان خسته اش را روی هم گذاشت:تو باید باشی پسرم،

برای یک لحظه عرشیا وحشت زده دستش را روی دست پدرش گذاشت،با این کار او کیانفر دوباره چشمانش را از 

پسر.فعال قضد مردن ندارم.مگه نشنیدی فردا صبح با خانوم معین قرار هم گشود و آرام زیر لب زمزمه کرد:نترس 

 دارم.تو که می دونی من آدم وقت شناس و منظمی هستم.

 نفس عمیقی کشید و ادامه داد:فردا که خواستی بیای باید یه چیزی برام بیاری .

 عرشیا سرش را به صورت او نزدیک کرد:چی پدر؟چی باید براتون بیارم؟

 سته ی تقریبا بزرگ.تو اتاقمه.داخل کمد!یه ب-

 عرشیا کنجکاو شد:چه جور بسته اییه پدر؟

یه بسته ی قهوه ای تقریبا بزرگ،پیداش می کنی.همونجا کف کمد لباسهاست.اونا رو کنار بزن پیداش می کنی،برام  -

 بیارش مبادا فراموشش کنی؟

ن و دلگرم کننده ای گفت:یادم می مونه پدر مطمئن عرشیا دستش را به آرامی در دستش فشرد و با لحن مطمئ

 باشین.

مهسا نگاهش میکرد.تحت تاثیر محبتش قرار گرفته بود،سؤال های زیادی در ذهنش می جوشید)چرا فامیلیشون 

یکی نیست؟اگر پدر اونه پس چرا اینجاست؟با این همه ثروت اینجا تو خونه ی سالمندان چی کار می کنه؟(صدای 
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مراهش او را از دل افکار سمج و سنگین بیرون کشید.عرشیا هنوز دست کیانفر را در دست داشت ولی زنگ تلفن ه

 جهت نگاهش به سمت مهسا بود،مهسا گوشی رو روی گوشش گذاشت و به آرامی جواب داد:

 الو-

  باید ببینمت مهسا. -

 

 صدای هاوش به قدری وحشت

شد و با این حرکت کیف از روی زانوانش به زمین افتاد،حالت چهره اش  زده اش کرد که بی اراده از جایش نیم خیز

به قدری تغیییر کرد که عرشیا را حیرت زده کرد.حرکاتش کنترل نشده و عصبی بود.با قدم هایی سریع خود را کنار 

ز او بر در رساند،هنوز گوشی روی گوشش بود،اما صدا از گلویش خارج نمی شد.عرشیا شگفت زده و کنجکاو چشم ا

نمی داشت،از ذهن تیز شده اش گذشت)چی می تونه دلیل این همه وحشت باشه؟آیا قضیه مربوط به اون 

مرده؟(چهره ی هاوش در مقابل چشمانش زنده شد،چهره ای خوش نقش اما خشن و آشفته.نگاه عرشیا از صورت 

به دیوار گرفت و سعی کرد در  رنگ پریده ی مهسا پایین لغزید و روی دستش خیره ماندمهسا دست لرزانش را

مقابل آن نگاه کنجکاو خونسرد باشد.صدای هاوش هم خونسرد بود.آرام و مطمئن درست مثل اینکه هیچ اتفاقی نیا 

 فتاده باشد:

 

  حرف بزن مهسا.صدای نفساتو می شنوم.بازم که ترسیدی.حالت خوب نیست؟داری گریه می -

 کنی ؟

 ت بماند،باید چیزی می گفت:من خوبم.بیشتر از این نمی توانست ساک

 صدای هاوش رگه ای از خشم به خود گرفت:کجا خوبی؟توبغل اون بچه قرتی؟

نگاه سریع مهسا به سمت عرشیا چرخید و با عث شد که جهت نگاه او برای لحظه ای تغییر کند.مهسا انگشتانش را 

فاق افتاده بود آدرنالین خونش لحظه به لحظه بیشتر محکمتر به دیوار فشرد،از فکر تکرار شدن آنچه امروز ظهر ات

 می شد.صدای هاوش را شنید:االن کجایی؟

 لبهای لرزانش را تکان داد:دفتر هفته نامه.

صدای پر تممسخر هاوش هراسش را دو چندان کرد:باز که داری دروغ می گی.قبلنا هرچی ازت می پرسیدم راستشو 

 بهم می گفتی.

و با لحن پر کنایه ای گفت:چی شده نکنه تغیری که می گفتی همینه؟...راستی یه چیزی اینجا خندهی کش داری کرد 

تو این آسایشگاه چی کار داری؟تا جایی که من اطالع دارم پدر پیرت اون ور دنیا با اون زن هفده ساله اش داره 

 عشق دنیا رو می کنه.

اشکی از چشمانش چکید و نه صدایی از گلویش خارج  چهره ی مهسا با حالتی عاجزانه در هم کشیده شد،اما نه

شد.حاال مطمئن بود که هاوش جلوی در آسایشگاه انتظار او را می کشد.با حالتی عصبی دستش را روی دکمه ی قطع 

ارتباط فشرد و لبش را به دندان گزید.نفس عمیقی کشید و بار دیگر به سمت عرشیا چرخید.عرشیا با نزدیک شدن 

 گر به او نگاه کرد.صدای پر مهر کیانفر بغض را به گلوی مهسا نشاند:چیزی شده دخترم؟مهسا بار دی

 مهسا با لبخندی ساختگی سرش را تکان داد:من دیگه باید برم.

 قرار فردا صبحمون سر جاشه؟ -
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 مهسا کیفش را روی شانه اش انداخت و گفت:بله حتما.حاال اجازه می دین برم؟

 همراهت.برو دخترم خدا به  -

مهسا لبخند عصبی زد و سرش را تکان داد اما جرئت نداشت قدمی بردارد.همانطور مردد ایستاده بود و بند کیفش را 

 دور انگشتش می پیچید.

 خوب پس تا فردا.-

نگاه ملتمسش را به صورت عرشیا دوخت و برای لحظه ای در نگاه مشتاقش خیره مانداما خیلی زود نگاهش را پایین 

 اخت و با لحن گرفته ای گفت:خداحافظ.اند

فکری در ذهن عرشیا درخشید)احمق اون می خواد که باهاش بری چرا همین جوری مثل ماست نشستی؟(قبل از 

 اینکه تصمیم بگیرد صدایش در اتاق پیچید:یه لحظه صبر کنین خانوم معین.اگه اجازه بدین شما رو می رسونم.

 پش افتاد به سمتش چرخید اما سعی کرد حفظ ظاهر کند:مزاحم شما نمی شم.مهسا ایستاد،قلبش شادمانه به ت

 عرشیا در دلش زمزمه کرد)می خوای که پیشت باشم اینو از نگاهت می خونماما چرا؟از چی می ترسی؟ازاون مرد؟(

 مزاحم من نیستین.پدر به استراحت نیاز داره ومن دیگه باید تنهاش بذارم. -

خبر نداشت،می ترسی حرف دیگری بزند و او را از پیشنهادش منصرف کند.در سکوت  مهسا از درون عرشیا

منتظرش ایستاد،عرشا حال عجیبی داشت شور و هیجانی آمیخته با کنجکاوی شدید درونش را در هم می 

 فشرد.دست کیانفر را به لبانش برد و گفت:سعی کن استراحت کنی پدر.

اش را بوسید:فردا دوباره به دیدنتون میام،کیانفر آرام سرش را تکان داد و کیانفر لبخند زد و او دست چروکیده 

 گفت:برو پسرم خانوم معین رو منتظر نذار.

عرشا آرام تخت را دور زد و به سمت مهسا رفت.مهسا نگاهش کرد.زمانی که عرشیا در کنارش قدم برمی داشت باز 

دقایقی از آن روز آنقدر به آن موجود ظریف پر جاذبه همان احساس عجیب و غریب را در قلبش تجربه می کرد.

نزدیک شده بود که گرمای تنش را لمس کرده و ضربان نامنظم قلبش را حس کرده بود و حاال که در کنارش بی 

صدا و در سکوتی پر از بیگانگی قدم بر می داشت تکرار آن صحنه در نظرش خیالی دست نیافتنیو درو از دسترس 

مام مسیر آسایشگاه را در سکوت طی کردند،خورشی داشت غروب می کرد و هوا نسبتا خنک شده جلوه می کرد،ت

بوداما استرس از درون،مهسا را آزار می دادو عرق را بر تن و بدنش می نشاند،با دیدن هاوش که کمی پایین تر از در 

یستاد و حواس پرت عرشیا را متوجه آسایشگاه به ماشینش تکیه داده و منتظرش ایستاده بود،به یکباره از حرکت ا

 خود کرد.عرشیا به سمتش چرخید:چیزی شده؟

مهسا دست و پایش را گم کرد.حضور آن دو مرد آزارش می داد.از هوش مثل سگ می ترسید و از حضور عرشیا 

هش را خجالت زده بود.آن قدر مستاصل و ناتوان بودکه شهامت نگاه کردن در چشمان منتظر عرشیا را نداشت.نگا

پایین انداخت و کف دست عرق کرده اش را روی شلوارش کشید.آن قدر عاجز بود که می خواست با صدای بلند 

گریه کنداما غرورش در مقابل آن مرد این اجازه را به او نمی داد.با این حال تا ابد هم نمی توانست آنجا بایستد.باید 

گاهش را به صورت عرشا دوخت.لبهای بی رنگش به وضوح لرزید حرفی می زد و آن انتظار کشنده را پایان می داد.ن

 و صدایش به زحمت از گلو خارج شد:

 می شه دست منو بگیرین؟ -
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عرشیا متعجب دهان باز و بسته کرد،اما کلمه ی مناسبی برای گفتن به ذهنش نرسید.نگاهش پر از سؤال و کنجکاوی 

 بود

 صدای مهسا مرتعش بود:خواهش می کنم.

 

 

عرشیا هنوز فقط نگاهش میکرد، حس میکرد سرش خالی خالی است و قدرت تفکرش را از دست داده، برعکس 

آنچه در مغزش پیش آمده بود قلبش بیشتر از حد معمول زحمت میکشید و انگارخون را در درون خود میجوشاند و 

توانست آن نگاه خیره و گیج را تحمل با فشار محکم تا قطرۀ آخرش را به درون رگهایش میسُراند. مهسا دیگر نمی

کند، بغضی که راه گلویش را بسته و هر لحظه پنجه هایش را محکم تر بر گلوی او میفشرد کم کم داشت از 

مهاراراده اش خارج میشد، سرش را پایین انداخت تا عرشیا بیشتر از آن شاهد ناتوانی و عجزش نباشد، چرا فکر 

مکش کند، با این فکر به خود لعنت فرستاد و بار دیگر به راه افتاد اما قبل از اینکه کرده بود که آن مرد میتواند ک

قدمی از عرشیا جلوتر بردارد، انگشتان گرم و مردانه اش را بدور انگشتان سرد لرزانش حس کرد. حسی گذرا، روح 

شتانش حس میکرد؛ وقتی بار دیگر و جسم هردو را تکاند، عرشیا هنوز گیج بود اما انگشتان نرم مهسا را در میان انگ

به سمت در چرخید و همراه مهسا قدمی به جلو برداشت هاوش را دید و تمام بدنش را حسی سرد از حرارت و 

. از گوشۀ چشم، نگاهی به صورت "همه اش به خاطر این مرده؟! "هیجان خالی کرد، از ذهن سَرخورده اش گذشت:

ب را به راحتی در نگاه به غم نشسته اش خواند. آن زن وحشت زده بود و رنگ پریدۀ مهسا انداخت. وحشت و اضطرا

از او کمک میخواست، با این برداشت تصمیم خود را گرفت و با فشار مالیمی انگشتان مهسا را در مشت فشرد و آرام 

. تقریباً و مطمئن به جلو قدم برداشت، سعی میکرد نقش خود را به عنوان یک همسر نمونه بدون نقص اجرا کند

جلوی در رسیده بودند که سرش را به گوش مهسا نزدیک کرد و آرام زیر لب زمزمه کرد: باید اعتراف کنم فکر 

همسر شما بودن حس عجیبی در قلبم زنده میکنه، با وجودی که میدونم دارم نقش بازی میکنم ولی به طرز خنده 

 ل و دستپاچه ام.داری دست و پامو گم کردم، درست مثل یه داماد واقعی هو

صورت مهسا از خجالت سرخ شد و سرش را پایین انداخت، دلش میخواست از آنجا فرار کند اما به کجا؟ عرشیا با 

دیدن چهرۀ در هم کشیدۀ هاوش بار دیگر سرش را به صورت مهسا نزدیک کرد و گفت: دارم سعی میکنم بهترین 

 شما دارم. مرد این سکانس باشم، اما شدیداً نیاز به همکاری

مهسا از شنیدن این حرف به خنده افتاد و دیدن او لبخند را به روی لبهای عرشیا نشاند، هاوش از دیدن آن صحنه 

چون ماری زخم خورده در خود پیچید و زیر لب به خودش و همۀ دنیا ناسزا گفت. آن دو، بدون آنکه نگاهی به 

رشیا در ماشین را باز کرد و در حالی که به مهسا در سوار شدن جانب او بیاندازند به سمت ماشین عرشیا رفتند، ع

کمک میکرد، باز به رویش لبخند زد، لبخندی تؤام با عشق و محبت. هاوش با خشم از ماشینش کنده شد، با این حال 

ه ای تمام سعی خود را میکرد که صدایش آرام و پر تمسخر باشد، قدمی به جلو برداشت تقریباً با صدای فریادگون

 گفت: تا ابد که قصد نداری خودتو پشت اون مرد قایم کنی؟

لبخند روی لبهای مهسا ماسید. جرأت نداشت به جانبش نگاه کند اما ارادۀ هاوش قوی تر از ارادۀ او بود جملۀ بعدی 

نبینی منم  اش باالخره کار خود را کرد: واقعاً مسخره است که مثل یه کبک سرتو کردی تو برف، فکر کردی اگر منو

 تورو نمیبینم، چطور فکر کردی من اینقدر احمقم؟
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دست مهسا در دست عرشیا هرلحظه سردتر میشد و نگاه ملتمس و عاجزش در نگاه سردرگم او، حمایت و همراهی 

را جستجو میکرد. عرشیا با لبخندی اطمینان بخش او را به داخل ماشین هدایت کرد و در حالی که در را پشت سرش 

ست، به سمت هاوش چرخید،اما قبل از اینکه فرصت حرف زدن را پیدا کند باز صدای هاوش در فضا پیچید: میب

چطور زمانی که داشتی نفس این کارخونه دار متقلب رو با سؤاالت نه چندان دوستانۀ خودت میبریدی این لبخند پر 

رو نخوندی یه نگاه بهش بنداز حتماً خودت عشوۀ عاشقونه رو لبهات نبود، اگر هنوز شمارۀ جدید هفته نامه تون 

 متوجه احمقانه بودن دروغی که گفتی میشی.

وحشت بار دیگر وجود مهسا را در بر گرفت، از ذهن به هم ریخته اش گذشت: خدایا اون فهمیده... اون همه چیزو 

وس مرگ در گوشش زنگ فهمیده... حاال باید چی کار کنم؟ خدایا کمکم کن. کمکم کن خدا، صدای هاوش چون ناق

 میزد:

ـ باید از اون مرد فاصله بگیری مهسا، خودت که میدونی من چقدر رو این مسائل حساسم، تو فقط ترسیدی دلم 

نمیخواد در این شرایط این مرتیکه از ضعف تو سوءاستفاده کنه، مردا مهارنشدنی و فرصت طلبن سعی کن اینو 

 فراموش نکنی.

سمت عرشیا کشیده شد، انگشتانش به دور مچ دست او قفل شد و در حالیکه او را تکان دست مهسا بی اختیار به 

 میداد با لحن بریده بریده ای گفت: منو از اینجا ببر، خواهش میکنم.

عرشیا به صورت مهسا نگاه کرد، رنگش به قدری سفید شده بود که عرشیا را وحشت زده کرد، انگار قطره ای خون 

اختیار از دیدن آن حال زار و نزار دلش به درد آمد، از شدت خشم دندانهایش روی هم فشرده  در بدن نداشت، بی

شد و عضالت صورتش به یکباره منقبض شد، نگاهش را به سمت هاوش چرخاند و گفت: به صالحته دیگه جلوی 

 چشمای من ظاهر نشی آقا.

یخته با تحقیر نگاهش کرد و گفت: چه همسر صدای خندۀ کشدار هاوش در فضا پیچید، میان خنده با تمسخر آم

 باغیرتی. واقعاً این همهتعصب و غیرت قابل تحسینه، فقط باید دید وقتی پاش بیوفته مثالً چه غلطی میخوای بکنی؟

عرشیا با خشم قدمی جلو برداشت و گفت: سعی نکن درجه تعصب و غیرت منو تخمین بزنی، فقط به همسر من 

 نزدیک نشو.

ن لبخند پر تمسخر را گوشۀ لبانش داشت: جوش نزن بچه، بزار یه چیزی رو برات روشن کنم، اون زن هاوش هما

 مال منه و من هر کاری دلم بخواد باهاش میکنم و تو هم هیچ غلطی نمیتونی بکنی.

عصبی و عرشیا به قدری عصبانی بود که دلش میخواست فقط با ضربات مشتش دهن گشاد آن مرد را ببندد. با حالتی 

خشمناک مچ دستش را از میان انگشتان مهسا بیرون کشید و در حالیکه به سمت هاوش قدم بر میداشت بر سرش 

 غرید: چطوره امتحان کنیم؟

این را گفت و کتش را روی صندوق عقب ماشین انداخت. نیش هاوش از دیدن این صحنه باز شد. شگفت زده سرش 

آستین بلوزش را باال میکشید گفت: نه... خوشم اومد عالوه بر غیرت جیگرم داری. را چند بار تکان داد و در حالی که 

 حاال باید دید چند مرده حالجی، بیا جلو پسر، بیا.

عرشیا با خشم دستانش را مشت کرد. اما قبل از اینکه قدم از قدم بردارد صدای وحشت زده مهسا با لحنی عاجزانه 

 اهش میکنم.در گوشش پیچید: نه عرشیا، نه! خو
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مهسا خودش را از روی صندلی ماشین پایین کشید و سراسیمه به سمت عرشیا دوید. از پشت بازوی منقبض شده از 

خشمش را چنگ زد و وقتی نگاه عرشیا را متوجه خود دید، نگاه ملتمسش را به چشمانش دوخت و زیر لب نالید: بیا 

 از اینجا بریم، خواهش میکنم.

ن آن نگاه ملتمس و نگران به یکباره فروکش کرد. دستش را آرام باال آورد وآن را روی شانۀ خشم عرشیا از دید

مهسا گذاشت. نگاه خشمگین هاوش را حس میکرد بنابراین با تمام عشقی که در خود سراغ داشت به رویش لبخند 

 زد و گفت: نترس عزیزم از اینجا میریم.

او را روی صندلی نشاند و در را پشت سرش بست. بعد بار دیگر به سمت او این را گفت و او را به سمت ماشین برد. 

 خم شد و آرام زیر لب زمزمه کرد: نگران نباش االن برمیگردم.

 دست مهسا باز وحشت زده دست او را چنگ زد و نگاه ملتمسش تا عمق وجود عرشیا نفوذ کرد: نه نرو.

را به روی لبهایش نشاند: الزم نیست بترسی، فقط میرم کتمو  حس خوبی قلب عرشیا را به تپش انداخت و لبخند

 بردارم.

این را گفت و به سمت صندوق عقب رفت. آن را برداشت ماشین را دور زد و در حالی که در سمت راننده را باز 

د... میکرد، به سمت هاوش برگشت و با پوزخند پر از تمسخری سرش را تکان داد و گفت: گویا دوئلمون منتفی ش

خانم من زیاد از خشونت خوشش نمیاد، خوشحال باش. اینقدر دلخور نباش مرد، شاید یه وقت مناسب تر بشه 

 تمومش کرد.

 این را گفت و پشت رل نشست و بعد صدای فریاد خشم آلود هاوش در میان صدای حرکت ماشین گم شد.

 ـ میکشمت مهسا، به خدا میکشمت.

گین بود که عرشیا را ناخواسته مضطرب و دستپاچه میکرد. دستش بی اختیار به فضای داخل ماشین به قدری سن

سمت نوار روی ضبط کشیده شد، آن را با فشار انگشت به داخل فرستاد و لحظه ای بعد صدای موسیقی همراه با 

که واژه واژۀ آن بر دلش  خواننده آن در ماشین پیچید. بارها این ترانه را شنیده بود اما حاال انگار برای اولین بار بود

مینشست و معنی میشد. با آرامش کلمه به کلمه را میشنید. دلش پر تب و تاب بود، دلش میخواست با مهسا حرف 

 بزند. صدای گرم مرد خواننده حتی مهسا را هم آرام کرده بود.

به پشتی صندلی چسبانده و از گوشه چشم، نگاهی به جانب مهسا انداخت. مهسا در خود فرو رفته و مغموم سرش را 

چشمانش را بسته بود. باد خنکی از شیشه باز ماشین به داخل میپیچید و جسورانه و پر شیطنت تار موهای سبک و 

زیبای روی پیشانی اش را به بازی میگرفت. نگاه عرشیا بار دیگر به جانب او چرخید. آرام رانندگی میکرد دلش 

عصوم را در قاب چشمانش نگه دارد. اما لرزش چتر مژگان سیاه مهسا، این رویای میخواست تا ابد آن تصویر زیبا و م

خوشایند را از او گرفت نگاهش را از او گرفت و سعی کرد درون پر تالطم خود را آرام کند. کسی در وجودش 

ی بهش نرد هی چت شده مرد؟ اون االن تو بدترین شرایط روحیه اون وقت تو اینجا نشستی و دار "زمزمه میکرد:

عشق میبازی. چطور میتونی اینقدر راحت بهش فکر کنی؟ تو هنوز در مورد اون مرد هیچی نمیدونی، اون مرد و 

نقشی که ممکنه تو زندگی این زن داشته باشه. تمام هیجانی که در مدت سی سال زندگیت تجربه کردی یه طرف، 

ه خبرته مرد؟ آروم باش بدجوری ترمز بریدی و افتادی تو هیجانی که امروز قلبت رو به تقال انداخته هم یه طرف. چ

با این فکر به خود آمد و نگاه دیگری به جانب  "سراشیبی. در آینده هیچ تضمینی وجود نداره مراقب خودت باش.

 مهسا انداخت. با دیدن برگه های هفته نامه ای که روی زانوی مهسا باز بود، عاجزانه در دل نالید: ای وای...
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صفحه مسائل اجتماعی هفته نامه قسمتی که مربوط به مصاحبۀ مهسا با او بود، عکسی از آن دو در حین مصاحبه  در

نیز چاپ شده بود. عکسی که او با خودکار سیاه دستکاری اش کرده بود و در نهایت دایره ای به دور عکس مهسا 

 کشیده و دور تا دورش را با عالمت سؤال پوشانده بود.

رام و با احتیاط به صورت مهسا چرخید. منتظر عکس العملش بود اما او به سختی در افکارش غرق بود و نگاهش آ

فقط نگاهش میکرد. آرام در سکوت و بدون نشان دادن هیچ واکنشی. عرشیا نفس عمیقی کشید آرنجش را به لبه 

 کالفه و عصبی زیر لب زمزمه کرد:پنجره ماشین تکیه داد و انگشتانش را در میان موهایش فرو کرد. با حالتی 

 ـ لعنتی!... لعنتی!

 صدای آرام مهسا او را متوجه خود کرد: چرا ازم نمیپرسین؟

 عرشیا نگاهش کرد، نگاه خیره کننده مهسا در نگاه او قفل بود: چی رو؟

  لبخند تلخی روی لبهای مهسا نقش بست و گفت: این که اینجا چه خبره؟

نگاه او دزدید و به روبرو چشم دوخت: اگر الزم باشه خودتون برام توضیح میدین، اینطور عرشیا نگاهش را از 

  نیست؟

مهسا هنوز هم داشت نگاهش میکرد اما در نگاه خیره اش هیچ چیز دیده نمیشد. حتی ردپای کمرنگی از یک محبت 

اشاره میکرد گفت: ولی ذهن  دوستانه. صدایش لحن کنایه آمیز به خود گرفت و در حالیکه به عکس پیش رویش

  شما حسابی درگیره. این همه سؤال بیجواب آزارتون نمیده؟

  بعد از لحظه ای سکوت با همان لحن قبلی ادامه داد: تا حاال خودمو با یه سبیل کلفت مردونه تجسم نکرده بودم.

و اعتماد به نفس اون روز شما منو  عرشیا خجالت زده به مِن مِن افتاد و گفت: باور کنین قصد بدی نداشتم، جسارت

  شگفت زده کرد. از اینکه یه زن اینقدر...

مهسا میان حرفش دوید و گفت: یعنی وجود من اینقدر برای شما سؤال برانگیزه؟ پس چرا سعی نکردین جوابشون 

  رو پیدا کنین؟ گذر زمان خیلی از سؤالهای بیجواب رو تبدیل به عقده میکنه.

تو  "ا از پنجرۀ کنار دستش به بیرون دوخت. صورتش از خجالت سرخ شده بود. در دلش نالید:عرشیا نگاهش ر

داری خشمتو سر من خالی میکنی اما این انصاف نیست. قلب من اینجا تو این سینۀ تنگ واسه خاطر تو داره خودشو 

ر لب نالید:عادت ندارم تو زندگی . آرام و گله مند زی"هالک میکنه اما تو چرا اینقدر بی محبت؟ چرا اینقدر تلخ؟

  شخصی دیگران فضولی کنم.

  ـ پس این همه عالمت سؤال نشون دهندۀ چی میتونه باشه؟

عرشیا برگه های هفته نامه را از زیر دست مهسا بیرون کشید و با حرکتی عصبی آن را از پنجره بیرون انداخت. 

  مال قبل از برخورد امروزم با شماست. صدایش رگه ای از عصبانیت به خود گرفت و گفت: اونا

مهسا با تعجب نگاهش کرد، اما طولی نکشید که غم در نگاهش نشست. سرش را بار دیگر به پشتی صندلی تکیه داد 

و در دل نالید: اگر داری به این فکر میکنی که من مستحق اون همه وقت تلف کردن و کل کل کرده با اون مرد 

 احساس میشوم دوست هرکه با روزها این دوست، ای "م... متأسفم عرشیا، واقعاً متأسفم. عوضی نبودم بهت حق مید

  ."است خیانت وقت دیگر که ایم بوده دوست آنقدر میکنم

لحظاتی بعد باز با آهی تلخ آن سکوت سنگین را شکست و قسمتی از تفکراتش را به زبان آورد: متأسفم من واقعاً به 

  هم ریختم.
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  ام ومطمئن سرش را تکان داد و زیر لب زمزمه کرد: مهم نیست.عرشیا آر

  ـ چرا مهمه. شما مجبور نیستین بدخلقی های منو تحمل کنین.

عرشیا فقط در سکوت رانندگی اش را ادامه داد. هوا گرگ ومیش شده بود و تمام چراغهای شهر در حال روشن 

در جریان بود و آن دو فقط در سکوت هر کدام از دریچه نگاه  شدن بود. زندگی با سرعتی باورنکردنی در اطرافشان

  خود به آن پوزخند میزدند.

صدای عرشیا از لحن پر مهر و صمیمی ساعتی قبل فرسنگها فاصله گرفته بود، دیگر صدایش شبیه صدای پرنوازش 

  یک شوهر عاشق نبود:

  ـ کجا باید برم؟

شیا انداخت و از دیدن آن همه بی تفاوتی به یکباره دلش گرفت و بغض مهسا نیم نگاهی به چهرۀ جذاب و آرام عر

در گلویش چنگ انداخت. نمیدانست چرا اما دلش میخواست بر سر آن مرد جیغ بزند و تمام عقده های درونش را 

 بر سرش خالی کند و بعد سر روی شانه اش بگذارد و آرام و بیصدا اشکهایش را بریزد. چشمهایش را بست، دلش

نمیخواست آن اشکهای داغ مزاحم روزنه ای برای بیرون چکیدن داشته باشند. در آن لحظات و در آن سکوت 

عجیب قلبش ناآرام بود و این جدای از تمام آن دغدغه های فکری اش بود. دائم از خود میپرسید: تو چت شده 

  مهسا... چه مرگته... دلیل این گریه احمقانه ات چیه؟

  شیا او را به خود آورد: چرا داری گریه میکنی؟صدای غمزده عر

  باز صدایش پر مهر شد و مهسا با عجله چشمانش را گشود و نگاهش کرد: من گریه نمیکنم.

اما وقتی دستش به سمت صورت خیسش رفت، فهمید که باز مغلوب آن اشکهای سمج بی موقع شده است. لبهای 

  طفاً یه گوشه خلوت نگه دارین؟خشکش را با زبان خیس کرد و گفت: میشه ل

عرشیا لحظه ای نگاهش کرد. تحمل دیدن آن چشمان براق به اشک نشسته را در خود نمیدید، سرش را به سمت 

  پنجره چرخاند و پرسید: چیزی احتیاج دارین؟

  مهسا سرش را تکان داد: نه فقط الزمه که کمی با هم صحبت کنیم.

  در مورد اتفاقی که امروز افتاد مَن... مکث کوتاهی کرد و ادامه داد:

عرشیا نگاهش نمیکرد، اما از آهنگ صدایش میتوانست به حال درونش پی ببرد. با دست آینه بغل را کمی جابجا 

  کرد و وقتی تصویر خودش را در آن دید نگاه از آن برگرفت و گفت: مجبور نیستی چیزی بگی.

 گرفته ای جواب داد: اتفاقاً مجبورم توضیح بدم. مهسا لبش را به دندان گزید و با لحن

 ـ اگر بپرسم چرا... جوابمو میدین؟

مهسا نفس عمیقی کشید و گفت: واضحه، شما ناخواسته وارد مشکل من شدین و برای من سخته که حدس بزنم االن 

 در مورد من چه فکری میکنین.

 عرشیا نگاهش کرد و گفت: متوجه منظورتون نمیشم؟

از پنجره نگاهش را به بیرون دوخت و گفت: چرا متوجه میشین، مشکل من یه مشکل عادی نبود. دیدن چنین  مهسا

صحنه هایی هر ذهن راکدی رو به تکاپو میندازه، چه برسه به ذهن مشتاق شما که از قبل صدها عالمت سؤال دور 

 تصویر من ترسیم کرده بودین.
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چنگ انداخت و با حرکتی خشن و عصبی آنها را روی هم لغزان، ماشین را عرشیا باز با حالتی کالفه در موهایش 

گوشه ای نگه داشت و گفت: قسم میخورم حتی لحظه ای به اونچه که شما قصد دارین با لحن پرکنایه تون بهش 

 برسین فکر نکردم.

 مهسا زیر لب با لحن گزنده ای گفت: دروغ میگین.

ضبط صوت ماشین را فشرد و با لحن ناله مانندی گفت: کاش دلیل این همه عرشیا با حالتی کالفه دکمه خاموش 

بدبینی شما رو نسبت به خودم میدونستم. چرا؟ چرا؟ چرا؟ تمام اون چراهای لعنتی که دور اون عکس دیدین فقط 

 مال همین یه سؤال بود.

کنه در مورد من فکرای ناجور نکرده مهسا با لحن بغض گرفته ای فریاد زد: چرا؟ چون دارین دروغ میگین. چطور مم

باشین؟ میخواین بگین حتی یه لحظه هم از خودتون نپرسیدین اون مرد کیه؟ چه رابطه ای ممکنه با من داشته باشه؟ 

 چرا اینطور بیشرمانه وسط خیابون منو تو بغل خودش گرفته و سعی داره به زور سوار ماشینش کنه؟

متری ادامه داد: واقعاً اگر به این چیزا فکر نکرده باشین، باید به سالمت عقلی مکث کوتاهی کرد و بعد با لحن آرا

 شما شک کرد.

عرشیا لحظه ای سکوت کرد، وقتی مهسا آرامتر شد با فشار دادن دکمه شیشه های ماشین را تا آخر پایین داد، نفس 

 یزای دیگه هم بود اما...عمیقی کشید و گفت: به همه این چیزایی که گفتین فکر کردم، شاید خیلی چ

 ـ اما چی...

 عرشیا نگاهش کرد، نگاه مهسا در نگاه او صداقت را جستجو میکرد و او همان را در غالب کلمات به زبان میراند.

ـ هیچ کدوم از اینها دلیل مناسبی برای اونچه که شما از من انتظار دارین نیست... به شرافتم قسم، هرگز حتی برای 

 وتاه چنین اجازه ای به خودم ندادم که بخوام حرمت شخصیت شما رو زیر سؤال ببرم.یک لحظه ک

به دنبال ای جواب سکوتی طوالنی بینشان نشست و هر کدام در تفکرات خود غرق شدند. دقایقی بعد مهسا نفس 

 عمیقی کشید و گفت:

 ـ هاوش یه زمانی همسر من بود.

ینکه فرصت حرف زدن داشته باشد مهسا ادامه داد: بیشتر از سه ساله که عرشیا متعجب نگاهش کرد، اما قبل از ا

متارکه کردیم، در تمام طول این مدت خارج از کشور بود اما... اما حاال اون برگشته و مَن... مَن واقعاً نمیدونم باید 

 چیکار کنم؟

داره... هیچ کس واقعاً نمیتونه درک بغض راه گلویش را بست و در آهنگ صدایش پیچید: میدونین اون واقعاً مشکل 

کنه که اون چه جوریه! ازش وحشت دارم چون نزدیک دو سال از زندگیمو باهاش بودم، هر لحظه ای احساسش 

کردم، احساسی که با هیچ واژه ای قابل وصف شدن نیست. تازه داشتم به آرامش میرسیدم، تازه داشتم لذت واقعی 

 و دوباره همون کابوس سایۀ سیاهشو روی زندگی من انداخت.زندگی رو لمس میکردم که برگشت 

اشک همینطور بیصدا از چشمان زیبا و محزونش به پایین سر میخورد، پهنای صورت مرمرینش را طی میکرد و روی 

 دستان در هم پیچیده اش میچکید.

اوج جوانی از یک زندگی برباد  آنچه عرشیا میشنید برایش قابل هضم نبود. مهسا به آن زیبایی، به آن طراوت، در

رفته در گذشته صحبت میکرد، از مردی که زمانی شوهرش بود و حاال باز برگشته بود و قصد تصاحب دوباره اش را 

داشت. قلبش لرزید، حسی شبیه خواستن و طلبیدن درونش را در هم پیچید و بدنش را بی حسی خوشایندی 
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ن گذشته این زن تمایل به داشتنش در او زنده تر شود؟ آن هم با حضور یک فراگرفت. چرا؟... چرا باید بعد از شنید

مرد، مردی که هنوز هم وجود داشت و سرسختانه و وحشی او را برای خود میخواست، آیا این حس به خاطر 

حسادت نبود که قوت میگرفت؟ حسادت به آن مرد ویا ترس از دست دادن آن زن، زنی که اکنون در کنارش 

بود و آرام و بیصدا اشک میریخت. به هر زحمتی بود صدا را از گلویش بیرون راند و گفت: چرا از قانون نشسته 

 کمک نمیگیرین؟ اون حق نداره باعث مزاحمت شما بشه.

مهسا با نوک انگشت اشک را از روی گونه اش گرفت و میان گریه سعی کرد لبخند بزند: واقعاً نمیدونم بای چیکار 

 رد اصالً قابل پیش بینی نیست شنیدین که چی گفت. گفت منو میکشه.بکنم، اون م

عرشیا ناباورانه سرش را تکان داد و گفت: جرأت چنین کاری رو نداره، سنگ بزرگ عالمت نزدنه، نه قطعاً چنین 

 کاری نمیکنه.

أتش رو نداره، کشتن من مهسا لبخند تلخی به لب زد و گفت: درسته چنین کاری نمیکنه، اما نه به این دلیل که جر

 آخرین چیزیه که ممکنه بهش فکر کنه.

مکث کوتاهی کرد، بعد نگاهش را به صورت عرشیا دوخت و با لحن گرفته ای ادامه داد: دلم نمیخواست با مشکل 

وش خودم کس دیگه ای رو به دردسر بندازم، اما این اتفاق افتاد و شما ناخواسته وارد این جریان شدین، از نظر ها

 من هنوز یکی از متعلقات شخصی اون هستم و با این طرز فکر شما االن برای اون حکم یه...

تو نگران منی آره تو نگران  "عرشیا دیگر بقیه صحبت های او را نمیشنید، فقط یک فکر بود که در مغزش میچرخید 

 "منی

. امروز ظهر تقریباً باورش شده بود که مهسا هنوز داشت صحبت میکرد: فکر میکنم همین عکس کار رو خراب کرده

 ازدواج کردم اما با حرفایی که حاال میزد...

 عرشیا سرش را تکان داد و گفت: اون هنوز مطمئن نشده، اینو از نگاهش خوندم.

 مهسا با لحن مرددی پرسید: یعنی هنوز فکر میکنه که ما...

 کر میکنه.عرشیا به نشانه تایید سرش را تگان داد و گفت: بله ف

 مکث کوتاهی کرد و با لحن محتاطانه ای پرسید: اون چی، این مدت چیکار میکرده؟ ازدواج نکرده؟

 مهسا شانه ای باال انداخت و گفت: نمیدونم.

باز هردو برای لحظاتی سکوت کردند، مهسا دیگر اشک نمیریخت و عرشیا هم چون دقایقی قبل آرام به نظر 

ار انگشت نوار را داخل ضبط صوت ماشین فشرد و در حالیکه از گوشه چشم حرکات مهسا را میرسید. بار دیگر با فش

 میپایید گفت: کجا باید برم؟

 مهسا کمی جابجا شد وگفت: اگر براتون زحمتی نیست منو جلوی دفتر هفته نامه پیاده کنید.

 عرشیا سرس را تکان داد و گفت: همیشه تا این ساعت کار میکنین؟

 گاهش را از پنجره به بیرون دوخت و گفت: نه همیشه. فقط بعضی روزای خاص.مهسا ن

 آهی کشید و ادامه داد: باید نتیجه کار امروزمو به سردبیر هفته نامه گزارش بدم.

 عرشیا نگاهش کرد، نگاهش از نگاه او همراهی میطلبید اما نگاه مهسا پایین بود:

 ـ فردا صبح به دیدن پدرم میاین؟

  مهسا هم نگاهش میکرد: بله.حاال
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عرشیا در آن نگاه خاکستری رنگ شفاف برق کنجکاوی را به وضوح میدید. لبخند معناداری به لب زد و گفت: چرا 

 نمیپرسین؟

 مهسا جاخورد سرش را تکان داد و گفت: چی رو؟

با سؤاالیی که بیجواب مونده  عرشیا دنده را عوض کرد و گفت: سؤاالیی که تو ذهنتونه. از یکی شنیدم گذشت زمان

 باشن میونه ی خوبی نداره.

 صورت مهسا خجالت زده و گلگون شد. با لحن خاصی پرسید: شما همیشه اینقدر سریع مقابله به مثل میکنین؟

 عرشیا خندید و گفت: نه همیشه. فقط بعضی مواقع خاص.

 ت حدس زدین شغل من ایجاب میکنه که...مهسا سرش را به پشتی صندلی تکیه داد و گفت: در هر صورت درس

 لبخند عرشیا پر شیطنت و شاد بود: خواهش میکنم راحت باشین، هر سؤالی دارین بپرسین.

 مهسا نامطمئن و مشکوک او را نگاه میکرد، عرشیا هم به جانبش نگریست: من منتظرم.

 فر...مهسا مِن مِنی کرد و با لحن مرددی گفت: در مورد پدرتون دکتر کیان

نگاه منتظر عرشیا با آن لبخند پرشیطنتش او را دستپاچه میکرد، لحن صدایش این حالت را در او بیشتر کرد: خوب 

 بقیه اش؟

 مهسا نگاهش را از پنجره کنار دست به بیرون دوخت و گفت: مهم نیست.

 عرشیا با لحن کنجکاوی پرسید: چی مهم نیست؟ سؤالتئن؟

 ممکنه ناراحت بشین.مهسا سرش را تکان داد: 

عرشیا لبخندی به لب زد و بعد از مکث کوتاهی گفت: خوب بزارین حدس بزنم سؤالتون این بود... آیا دکتر کیانفر 

 واقعاً پدر منه؟

 نگاه متعجب مهسا به صورت او دوخته شد: چطور تونستین حدس بزنین؟

 ا تا حاال ازم پرسیدن.عرشیا سرش را تکان داد و گفت: خیلی راحت. سؤالیه که خیلیه

 مهسا به صورتش دقیق شد و گفت: و جوابش؟

 عرشیا نفس عمیقی کشید و گفت: بله اون پدرمه، واقعاً پدرمه.

 مهسا با لحن نامطمئنی گفت: اما فامیلتون...

 ـ بله امیدیان فامیل مادری منه.

من در واقع تنها نوه ی پدربزرگ مادری ام بودم و  وقتی نگاه خیره مهسا را دید ادامه داد: بزارین بیشتر توضیح بدم،

اون نوه ی یکی از شازده های قجری بوده، همیشه دلش میخواسته پسری داشته باشه و به دنبال اون نوه هایی. اما 

 خدا فقط یک فرزند به اون داده بود و اون هم مادر من بوده. اینطور که از پدر شنیدم، مادرم موقع به دنیا اومدن من

از دنیا میره و من میشم تنها نوه و عزیزکرده ی بهادرخان میرباقر امیدیان. خواست پدربزرگ بوده که فامیل مادری 

 من، در مشخصات شناسنامه ایم قید بشه.

 این را گفت و ماشین را کنار خیابان نگه داشت: دفتر هفته نامه...

ا هنوز یک سؤال دیگر در ذهنش بود. قبل از اینکه در مهسا نگاهی به ساختمان انداخت و سرش را تکان داد، ام

 ماشین را برای پیاده شدن باز کند، بار دیگر به سمت عرشیا چرخید و گفت: یه سؤال دیگه میتونم بپرسم؟

 عرشیا به رویش لبخند زد: البته، چرا که نه؟
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 ـ چرا دکتر اونجاست؟ منظورم اینه که...

میفهمم. راستش این خواسته ی پدر برای خودم هم قابل قبول نبود، اما اون اصرار عرشیا سرش را تکان داد و گفت: 

 داشت که این کار رو بکنه و من برخالف میل باطنیم کمکش کردم تا بتونه تصمیمش رو عملی کنه.

 مهسا لحظه ای متفکر به او نگاه کرد بعد کیفش را روی دوشش انداخت و گفت: دلم میخواد بیشتر بشناسمش.

 عرشیا نگاهش کرد: شاید فردا به آرزوتون برسین.

مهسا لبخند محوی به لب زد و گفت: این پیش بینی شما کمی غیرممکن به نظر میرسه. انسان موجود پیچیده ایه و 

 زمان در مقابل این پیچیدگی فرار و عجول.

رشیا خم شد و با صدای آرام و گرفته ای این را گفت و از ماشین پیاده شد، اما قبل از اینکه در را ببندد به سمت ع

 گفت: به خاطر کمک امروزتون متشکرم. نمیدونم اگه شما نبودین...

بغض راه گلویش را بست و صدا را در گلویش خفه کرد، عرشیا با دلی گرفته سعی کرد لبخند بزند، دستش را از 

 روی فرمان بلند کرد و گفت: فردا میبینمتون.

 داد و گفت: بله فردا.مهسا سرش را تکان 

این را گفت و آرام در را به هم زد، اما هنوز قدم از قدم برنداشته بود که عرشیا صدایش زد. مهسا به سمت او 

برگشت و نگاهش کرد. عرشیا از جیب پیراهنش کارت ویزیتی بیرون کشید آن را به سمت مهسا گرفت و گفت: 

 پیشتون باشه مشکلی پیش اومد خبرم کنین.

گاه مهسا لحظه ای در نگاهش گره خورد، تردید داشت اما قبل از اینکه تصمیم آخرش را بگیرد دستش بی اختیار ن

به سمت آن کشیده شد. کارت را گرفت و بدون آنکه نگاهی به آن بیاندازد برگشت. اما باز صدای گرم و پر مهر 

 عرشیا بود که او را خواست:

 ـ مهسا.

 ی را فریاد میزد و صدای مرتعش عرشیا شوریدگی را: مواظب خودت باش.نگاه هراسان مهسا آشفتگ

**** 

مقابل در ساختمان هفته نامه، افشین با دیدن مهسا نفسی به آسودگی کشید و به رویش لبخند زد: همیشه فکر 

 میکردم کار شیفت شب مال اونایی که دانشگاه شبانه درس خوندن.

 نگی زد: سالم.مهسا روبرویش ایستاد ولبخند کمر

 ـ علیک سالم... خوبی؟

 مهسا آرام سرش را تکان داد و گفت: چه خبر؟ بچه ها رفتن یا...

 ـ رفتن، فقط آقای اکبری مونده.

 لحظه ای مکث کرد و با لحن محتاطانه ای پرسید: کجا بودی؟ امیر تمام بعد از ظهر دنبالت میگشت.

 پرسی: امیر؟ نگفت چیکار داره؟ مهسا نگاه سریعی به صورت افشین انداخت و

 ـ چیزی نگفت. حاال خبر جدید چی داری؟

 مهسا با لحن متعجبی پرسی: خبر جدید؟

ـ خوب آره. وقتی خبرنگار جنجالی هفته نامه یه نصفه روز غیبش میزنه، همه منتظر شنیدن یه خبر داغ و تازه از تنور 

 در اومده هستن.
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 گفت: خوب شد یادم انداختی. یادت باشه داریم میریم خونه چند تا نون بخریم.مهسا لبخند کمرنگی به لب زد و 

 ـ قرار نیست توضیح بدی؟

 مهسا کالفه نگاهش کرد: چی رو؟

 افشین لحن جدی تری به خود گرفت و گفت: مهسا من نگران توام.

 مهسا نگاهش را از او گرفت و سرش را پایین انداخت: من مواظب خودم هستم.

 ین سرش را تکان داد و گفت: آره، تو مواظب هستی ولی میترسم اون مرتیکه...افش

 مهسا به سمت ماشین افشین حرکت کرد و گفت: من نمیتونم به خاطر اینکه اون مرد برگشته زندگیم رو تعطیل کنم.

 افشین به دنبالش رفت و گفت: با سروش صحبت کردم، قبول کرد چند روزی بهمون مرخصی بده.

 دای مهسا کم کم داشت عصبی میشد: که چی؟ص

 ـ خوب تا زمانی که اون اینجاست...

 مهسا به سمت او برگشت و با لحنی گرفته و سرد جواب داد: اون مرد اومده که اینجا بمونه.

 افشین لحظه ای در سکوت نگاهش کرد، بعد با لحن آرامتری گفت: از کجا اینقدر مطمئنی؟

چند بار پلک زد، دستانش را در هوا تکان داد و با لحن عاجزانه ای گفت: برای اینکه من لعنتی مهسا با حالتی عصبی 

 نزدیک دو سال زنش بودم و حاال بهتر از هر کسی میدونم که تو اون مغز مریضش چی میگذره.

گر قصد داری چند افشین فقط نگاهش کرد. احساس بالتکلیفی میکرد، جمله بعدی مهسا او را به دنبال خود کشاند: ا

روزی اینجا بایستی از نظر من اشکالی نداره، فقط سوئیچ اون قراضه رو بده به من چون میخوام برم خونه و یه فکری 

 واسه شام خودم بکنم.

چند دقیقه بعد در راه بازگشت به خانه بودند و افشین موضوع صحبت را به شام شب کشانده بود و اینکه چه کسی 

. ساعتی بعد وقتی که مهسا دیس غذا را روی میز داخل تراس گذاشت، افشین پشت میز نشست و باید آشپزی کند

 گفت: چطور سروش چیزی به من نگفت؟

 مهسا در حالی که پشت میز مینشست شانه ای باال انداخت و گفت: تو تا حاال از کتاباش خوندی؟

 افشین داخل بشقابش غذا کشید و گفت: نویسنده ی خوبیه.

 ث کوتاهی کرد و گفت: چه شکلی بود؟ خوش قیافه اس؟مک

 ـ دیگه چیزی ازش باقی نمونده. دقیقاً مثل اناریه که آبش رو چلونده باشی. اما مشخصه که مرد خوش قیافه ای بوده.

 افشین قاشقش را لبه ی بشقاب گذاشت و گفت: یعنی واقعاً پدر اون پسره است؟

 واقعاً پدر اون پسره است. مهسا به خنده افتاد و گفت: بله،

 افشین سرش را تکان داد و زیر لب چند بار تکرار کرد: جالبه... جالبه.

 مهسا با خنده نگاهش کرد: یعنی واقعاً اینقدر جالبه؟

 

فشین لبخند شیطنت امیزی به لب زد و گفت: خب اره، فکرشو بکن با پسره کارد و پنیری،اون وقت با پدره چایی 

 ا یه صبحونه ی کامله.این به نظر ت وجالب نیست؟شیرین.واقع

 مهسا به خنده افتاد و گفت: با مواد غذایی خوب میتونی جمله بسازی.
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افشین با لحنی طنز الود جواب داد: باالخره هر کسی در یه زمینه ای استعداد داره.باید به استعداد ادما فرصت رشد 

 داد.

و قاشق از دست مهسا از حرکت ایستاد،لحظه ای در یک سکوت پر معنا به  صدای زنگ تلفت از داخل سالن بلند شد

هم چشم دوختند تا اینکه افشین از پشت میز بلند شد و گفت: تو شامتو بخور، من جواب میدم.این را گفت و به سالن 

را بار دیگر روی رفت،مهسا با نگاهی پر اضطراب دنبالش کرد و تا زمانی که افشین بعد از مکالمه ای کوتاه گوشی 

 دستگاه تلفن گذاشت نگاهش کرد. دقایقی بعد افشین به تراس برگشت و گفت: خانم امیر بود.

 مهسا ارام نفس حبس شده اش را بیرون داد و گفـت: ساناز؟... چی میگفت؟

 افشین بار دیگر قاشقو چنگال را به دست گرفت و گفت: برای فردا بعد از ظهر دعوتمون کرده خونشون.

 مهسا با لحن کنجکاوی پرسید: نگفت جریان چیه؟

 افشین نفس عمیقی کشید و گفت: مثل اینکه همه بچه های هفته نامه هستن.انگار گفت جشن نامگذاری بچشونه.

 مهسا لبخندی زد و پرسید: نگفت اسمشو چی گذاشتن؟

 افشین سرش را تکان داد و گفت: نه،نپرسیدم.

 برنامه ات برای فردا چیه؟مکث کوتاهی کرد و پرسید: 

 مهسا جرعه ای اب نوشید و گفت: صبح باید برم دیدن دکتر.

 حاال واقعا میخوای بری؟ _

مهسا سرش را به نشانه مثبت تکان دا: اره اون ازم خواست که به دیدنش برم،گفت کار نیمه کاره ای دارم که تو 

 دم هم عالقمند.شاید بتونی تمومش کنی. واقعیتش اینه که هم کنجکاو ش

 میخوای منم باهات بیام؟ _

 مهسا سرش را به نشانه ی منفی تکان داد و گفت: نه نیازی نیست، تو بیاد به کار خودت برسی.

 ولی... _

مهسا خیره نگاش کرد و گفت: افشین تو نمیتونی کارتو رها کنی و فقط مواظب من باشی، من که بچه نیستم.افشین 

 دیگر حرفی نزد

 را پایین انداخت و خودش را با زیر و رو کردن محتویات باقیمانده در بشقابش مشغول کرد. سرش

****************** 

تمام طول شب را در رختخواب از این پهلو به ان پهلو چرخید و به امید دیدن صبح چشم از پنجره برنداشت، اما 

کوتاه و ناراحت کننده که باز با کابوسی از هاوش  نزدیکیهای سحر بود که از شدت خستگی به خواب رفت، خوابی

تمام شد و با بدنی عرق کرده روی تخت نشست و وحشت زده نگاهی به اطرافش انداخت، دقایقی طول کشید تا 

نفس های سنگین و نا منظمش حالت عادی به خود گرفت.لباس خواب به بدنش چسبیده بود و کالفه اش کرده بود، 

روی تخت پایین کشید و به سمت پنجره رفت و پرده را کنار زد و و منظره شهر را از نظر بی حال خودش را از 

گذراند، روز داغ دیگری با یک صبح پرتکاپو در حال اغاز شدن بود، پنجره را باز کرد و از ان باال نگاهی به ماشین 

ش بود. غیر از وحشت سقوط که بزرگ های در حال عبور خیابان انداخت، از ان باال همه چیز کوچکتر از حد واقعی ا

 و تاثیر گذار از ان پایین به رویش چشمک میزد.
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از کنار پنجره دور شد، ساعت رومیزی کوچک را از روی میز برداشت و با نگاه خواب الود حرکت عقربه هایش را 

ست کجا؟ بار دیگر دنبال کرد. حاال دیگر میدانست که ساعت مچی اش را جایی گم کرده است اما دقیقا نمیدان

ساعت را روی میز گذاشت و از اطاق بیرون رفت. باید کم کم اماده میشد، به سمت حمام رفت. دوش با اب سرد 

کمی از ان رخوت بیمار گون را از تن و روح خسته اش گرفت بعد از حمام صبحانه خورد و لباس پوشید. از 

گرفت و به سمت اسایشگاه سالمندان رفت. در بین  نزدیکترین ساعت فروشی یک ساعت مچی خرید، بعد اژانس

راه چندین بار پشت سرش را نگاه کرد اما اثری از ماشین هاوش ندید. در دلش نالید)) امروز دیگه نه،خدایا اونو از 

 من دورش کن ((

و مضطرب زمانی که ماشین مقابل در اسایشگاه نگه داشت از راننده تشکر کرد و با عجله پیاده شد. وحشت زده 

نگاهی به اطرافش انداخت و بدون لحظه ای توقف وارد محوطه شد. خانم صارمی با دیدن او لبخندی زد و در حالی که 

 به استقبال او می امد گفت: از وقتی بیدار شده چشم به راه اومدنتونه.

 مهسا لبخندی به لب زد و سالم کرد: حالتون چطوره خانم صارمی؟

 داد و گفت: خوبم شما چطورید؟پرستار سرش را تکان 

 خوبم متشکرم. _

 دستش را از میان دستان خانم صارمی بیرون کشید و گفت: فرمودین دکتر منتظر منه؟

بله همینطوره ، از وقتی بیدار شده دائم سراغ شما رو میگیره ، میخواست که بهتون زنگ بزنم اما متاسفانه شماره  _

 ای ازتون نداشتم.

 ی که با خانم صارمی هم قدم میشد پرسید: حالشون چطوره؟مهسا در حال

خانم صارمی اهی کشید و با تاسف سری تکان داد ،مهسا نگهی به صفحه ساعتش انداخت ،ساعت نزدیک ده 

 بود،پسرشون هم هنوز نیومدن؟

 خانم صارمی سرش را تکان داد و گفت: هنوز نه.

 ه ست داره میاد.بعد از مکث کوتاهی ادامه داد: ولی حالل زاد

مهسا به جهتی که خانم صارمی نگاه میکرد نگریست،عرشیا به سمت انها می دوید،لحظه ای بعد به انها رسید و در 

 حالی که به شدت نفس نفس میزد گفت: سالم...ببخشین،من واقعا دیر کردم.

  مهسا نگاهی گذرا به صورتش انداخت و گفت:

 متاسفانه من همین االن رسیدم. _

 با شنیدن این حرف عرشی خندید و گفت: پس من به موقع رسیدم.

بعد نگاهش را به سمت خانم صارمی چرخاند و همراه با لبخندی گرم گفت: شما حالتون چطوره خانم صارمی؟پرستار 

 سرش را تکان داد و گفت: خوبم، خیلی ممنون.

 پدر حالشون چطوره؟ _

 تر از این منتظرش نذارین.اونم خوبه منتظر ششماست.بهتره بیش _

 عرشیا سرش را به عالمت موافقت تکان داد و گفت: بله حتما، شما بفرمایین.

  خانم صارمی بار دیگر به سمت نیمکت زیر درخت رفت و گفت:

 مسئله ای پیش اومد،زنگ رو فشار بدین خانم زمانی تو دفتره.
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به جانب مهسا انداخت و در حالی که با دست به جلو اشاره  عرشیا لبخندی به لب زد و از او تشکر کرد،بعد نگاهی

  بفرمایین... میکرد گفت:

 خانم معین.

مهسا ارام سرش را تکان داد و بدون هیچ حرفی به طرف ساختمان حرکت کرد،عرشیا هم در کنار او قدم 

 رسید: امروز حالتون چطوره؟برداشت..از گوشه چشم نگاهی به چهره زیبا و ارام مهسا انداخت و با لحن مالیمی پ

 مهسا لحظه ای کوتاه نگاهش کرد و گفت: خوبم ممنون.

این را گفت و باز در سکوت سرش را پایین انداخت. عرشیا تحمل ان سکوت را نداشت،دلش میخواست او را به 

رای صحبت کردن حرف بگیرد و گاهی ان نگاه خیره کننده را به سمت خود بکشاند.اما هر چه فکر میکرد موضوعی ب

به دهنش نمیرسید.در دلش به خودش ناسزا گفت، )) لعنت به تو عرشیا یه چیزی بگو(( . اما باز ذهنش خالی بود با 

حالتی کالفه در موهایش چنگ انداخت و همراه با نفس عمیق گفت: با این که قصد داشتم زودتر بیام ولی متاسفانه 

 صبح خواب موندم.

خندی محو و گذرا روی لبهای مهسا نشاند و باز همان سکوت او را ناامید و سرخورده کرد، گفتن این دروغ فقط لب

تمام شب را در اتاق های ان خانه بزرگ چون شبحی سرگردان پرسه زده بود و به ان زن فکر کرده بود،به او و ان 

اورد: تونستین بسته ای را  تاثیر عمیقی که برروح و احساس دست نخورده اش می گداشت.صدای مهسا او را به خود

 ککه دکتر میگفتن پیدا کنید؟

عرشیا به سمت او نگاه کرد،هنوز ان احساس خاص را نسبت به او داشت،احساسی که تا قبل از دیشب فکر میکرد 

فقط زمانی که در کنار اوست ان را حس میکند اما شب زنده داری دیشب به او فهماند که ان احساس عمیق و ریشه 

زئی از وجود او شدهاست. به یکباره قلبش لرزید و در معده اش احساس ضعف کرد،حاال دیگر مطمئن بود که دار ج

از ته دل ان نگاه زیبا را برای خود میخواست. ان چشمان محسور کننده را که گاهی از شدت هیجان برق میزد و 

به درد می اورد. حسی پر از نیاز در قلبش  گاهی انقدر محزون و معصوم میشد که قلب او را از جا میکند و دلش را

جوشید و تمام بدنش را در حرارت گرم خود سوزاند. او را می خواست،مهسای یبا و وسوسه انگیز را. بدنش داغ و پر 

حرارت بود و تب خواستن و داشتن در نگاه تشنه اش موج میزد.در یک لحظه کوتاه حس کرد که به کلی عوض شده 

پسر ارام و سر به زیر در وجودش خبری نبود. حاال در ان وجود به هیجان امده مردی نشسته بود است. دیگر از ان 

که مشتاقانه دلش میخواست داشتن را تجربه کند. مردی که به دنبال چشیدن مزه عشق میرفت که دل به عشق زنی 

 بسپارد . زنی شور انگیز و خاص به نام مهسا.

 مشکلی پیش اومده؟ نتونستین پیداش کنین؟صدای مهسا او را به خود اورد: 

 عرشیا روی لبهای خوشرنگ او تمرکز کرد: چی رو؟

 بسته رو دیگه. بسته که دکتر گفتن...پیداش کردین؟ _

 عرشیا با لحنی دستپاچه جواب داد: اها بله بله پیداش کردم.

 مهسا نگاهی به دستهای خالی عرشیا انداخت و گفت: خوب پس کجاست؟

 با گیجی به دستهایش نگاه کرد و یکباره زیر لب نالید: ای وای ...لعنت به این حواس پرت من جا گداشتمش. عرشی

 مهسا با لحن اشفته ای پرسید: خونه؟

 عرشیا در اوج حواس پرتی و دستپاچگی دست و پا میزد،نگاه درمانده اش را به صورت مهسا دوخت و گفت:
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 گاه کنم امیدوارم اونجا گذاشته باشمش.نمیدونم؛ میرم داخل ماشینو ن _

این را گفت و با عجله از مهسا دور شد،مهسا با نگاه بدرقه اش کرد و زیر لب گفت: حتما کارخونه هاتم همینطوری 

 اداره میکنی.

ی وقتی عرشیا از در ساختمان خارج شد،مهسا هم برگشت و به راه خود ادامه داد،پشت در اطاق که رسید ارام ضربه ا

  به در زد و بدون اینکه منتظر شنیدن جواب بماند در را باز کرد.

 بیا تو دخترم. ".نگاه کیانفر با دیدن مهسادر استانه در رنگ شادی به خود گرفت ،ارام دستش را بلند کرد و گفت

 مهسا وارد اطاق شد و با صدایی گرم و مهربان سالم کرد. صبح بخیر دکتر حالتون چطوره؟

یانفر بی رمق تراز روز قبل به نظر میرسید.صدایش سست و لرزان بود: میبینی که هوز زنده ام بیا جلوتر چشمان ک

 چرا اونجا ایستادی؟

 مهسا جلوتر رفت و و کنار تخت ایستاد: معذرت میخوام یه کم دیر شد.

 ه.کیانفر به رویش لبخند زد و گفت:اشکالی نداره دخترم بیا بشین عرشیا هم هنوز نیومد

 مهسا جواب داد: به زودی پیداش میشه.

 کیانفر ارام سرش را تکان داد و گفت: پسر خوبیه.همیشه ازش راضی بودم...امیدوارم اونم از من راضی باشه.

این را گفت و از پنجره به نقطه نامعلومی خیره شد.صدای در سکوت اطاق را شکست و نگاه کیانفر را به سمت خود 

 هره ای به عرق نشسته قدم به داخل اطاق گذاشت و سالم کرد.کشاند.عرشیا با چ

 حالتون چطوره پدر؟ _

این را گفت و به سمت او رفت.تخت را دور زد و درست همان جای دیروز روبروی مهسا ایستاد.دست کیانفر را 

 گرفت و لبخند زد: یه کم دیر شد متاسفم.

 ود چرخید و گفت: هنوز دیر نشده.نگاه کیانفر به روی بسته ای که در دست عرشیا ب

 بعد در حالی که دستش را به طرف بسته دراز میکرد ادامه دا: اون پیدا کردی؟

 عرشیا سری تکان داد و گفت: بله دقیقا همون جایی بود که گفتین.

تکان کیانفر ان را گرفت و در حالی که نگاهش میکرد ارام و با احتیاط رویش دست کشید،لبهایش ارام ارام 

میخورد،اما صدایی از گلویش خارج نمیشد.در نگاه بیمار گونه اش حسرتی امیخته با غمی عمیق موج میزد و 

 درخشش نمناک اشکهایش را در خود گم میکرد.

مهسا از دیدن حالت دگرگون او متاثر شد.نگاه از او گرفت و به صورت عرشیا چشم دوخت،ناخوداگاه جمله افشین 

همه سرمایه دارها اینقدر خوش قیافه ان؟(( مهسا برای جواب دادن به ان سوال فشار زیادی به  در گوشش زنگ زد))

ذهنش وارد نکرد،انچه در برابر چشمان خود میدید،چهره جداب مردانه ای بود که در عین جوانی و طراوت ،پخته و 

رخید و در نگاه مات و مستقیم او گره جا افتاده نیز مینمود. هنوز محو تماشای او بود که نگه عرشیا به سمت او چ

خورد.مهسا که غافلگیر شده بود به سرعت جهت نگاهش را تغییر داد و در صورتش احساس گرما کرد.حاال نوبت 

 عرشیا بود تا ان نگاه طوالنی را پاسخ دهد،نگاهش میکرد و از دیدن ان همه غرور و سرسختی متحیر بود.

ان حال و هوا بیرون کشید و متوجه خود کرد: عرشیا جان امروز حواست پرته..چیزی صدای لرزان کیانفر ان دو را از 

 شده پسرم؟

  عرشیا هول و دستپاچه به من من افتاد: نه پدر چیزی نیست... دیشب نتونستم خوب بخوابم.
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را باال انداخت. نگاه متعجب و پر معنای مهسا به سمت عرشیا چرخید و او در اوج شیطنت همراه با لبخندی شانه اش 

کیانفر بار دیگر به زحمت لبهای خشکش را گشود و خطاب به مهسا گفت: مهسا جان دخترم میشه لطفا یه کم اب به 

 من بدی؟

 مهسا با لبخندی جواب داد: البته.

ستان کبفش را روی صندلی گذاشت و از جا بلند شد. لیوان را پر از اب کرد و ان را به دست کیانفر داد،اما چون د

پیرمرد به سختی میلرزید لیوان را مقابل دهانش برد و او جرعه ای از ان نوشید و با اشاره سر از او تشکرکرد.مهسا 

 بار دیگر لیوان را روی میز گداشت و گفت: جاتون راحته پدر؟

 کیانفر لبخند زد و گفت:

کمرنگتر میشد.اما افسوس... کاش گذشته همین طور که با شب شدن روز و روز شدن شب به عقب میرفت  _

 افسوس و صد افسوس که باالخره روزی خودت هم به گذشته میپیوندی و باهاش یکی میشی.

لحظه ای سکوت کرد و باز چشمان بی فروغش را هاله ای از اشک لرزان پوشاند،سیب برجسته ی گلویش چندین 

گفت:عرشیا جان... مهسا دخترم حرفی دارم که باید  بار باال و پایین شد،تا اینکه باالخره بار دیگر به حرف امد و

 بشنوین.

لحظه ای سکوت کرد و وقتی نگاه مشتاق ان دو را دید،نفسی تازه کرد و در حالی که به بسته قهوه ای رنگ اشاره 

ما میکرد ادامه داد: این بسته تمام گذشته منه.همنطور که دیروز گفتم سالها پیش به صورت داستانی درش اوردم ا

 هرگز نخواستم که چاپش کنم.

 نگاهش به صورت مهسا چرخید : تو دخترم...پرسیذی چرا؟

 "لحظه ای مکث کرد .نفسهایش سنگین و پر صدا بود.بار دیگر به زحمت صدایش را از سینه بیرون داد و گفت

  بریم یه قولی به من بدین. جوابش تو دل این برگه هاست.اما دلم میخواد قبل از اینکه به کار نبش قبر گذشته ها _

نگاه سریعی بین مهسا و عشیا رد و بدل شد. اما صدای خسته کیانفر فرصت جواب دادن را از انها گرفت: این نوشته 

ها فصل بندی شده،دلم میخواد هر روز فقط یک فصل اون رو بخونید تا زمانی که زنده هستم همین جا و اگه تا اخر 

ن کنم،هر جای دیگه که دوست داشتید اون مطالعه کنید.تمام زندگی گذشته من ،تو این داستان نتونستم همراهیتو

برگه های کاغذ خالصه شده و اونچه نوشتم چیزی بوده که فقط از دریچه چشم من گذشته و چه بسا قسمتهایی از 

انچه را دیدم و شنیدم و  اون از نظر بقیه کسانی که اسمشون تو این نوشته ها اورده شده درست و منصفانه نباشه،من

به نظرم درست بوده نوشتم،اما هر گز به خودم این اجازه رو ندادم که چاپشون کنم. قسمتهایی از زندگی گذشته من 

،هنوز به شکل یه سوال در ذهنم باقی مونده ،سوالهایی که هنوز نتونستم جوابی براشون پیدا کنم.ااما دیگه فرصت 

نمونده،همه چیز برای من تموم شده اما دلم نمیخواد این فرصت رو از شما برای تاسف خوردن برام باقی 

  بگیرم...بخونیدش،اما فقط زمانی اجازه چاپ کردنش رو دارید که جوب سواالی منو پیدا کرده باشین.

از  سالها حقایق تلخ و شیرین زندگی دیگران رو به روی کاغذ کشیدم و اگه قرا باشه یک روز داستان زندگی خودم

 حقیقت دور باشه،باعث تاسف خواهد بود.

 بسته را به سمت عرشیا گرفت و گفت: بازش کن پسرم.

 عرشیا نگاه مرددش را به دستان بی جان و مرتعش پدرش دوخت و با احتیاط دستانش را برای گرفتن ان پیش برد.

 بگیر پسرم. این گذشته پدریه که هنوز به خوبی نمیشناسیش . _
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ه قهوهای رنگ را از دست کیانفر گرفت و لحظه ای به ان چشم دوخت،صدای کیانفر او را به باز کردن عرشیا بست

 بسته ترغیب کرد:

  امشب به غصه دل من گوش میکنی

 فردا مرا چو قصه فراموش میکنی

 وقتو از دست نده پسرم بازش کن. _

ره مشتاق مهسا چشم دوخت. با یک حرکت روبان عرشیا نگاه ار چهره ای دردمند پدرش برداشت و لحظه ای به چه

مشکی را کشید و کاغذ قهوه ای رنگ را از دور ان کتابچه ی قطور باز کرد. واژه ی هوس با رنگی طالیی روی زمینه 

سیاه جلد کتاب می درخشید. عرشیا نگاه پر از سوالش را به سمت پدرش انداخت و لحطه ای در چشمان او خیره 

 ماند.

 رام سرش را تکان داد و گفت: بازش کن و بخون.کیانفر ا

عرشیا سرش را پایین انداخت و بار دیگر به کتابی که در دست داشت چشم دوخت،ارام و با احتیاط جلد ان را ورق 

زد و نگاه کنجکاو و عالقه مندش را روی نوشته های کاغذ لغزاند. سینه ا صاف کرد و همراه نفسی عمیق انچه را که 

 ل چشمان خود میدید به زبان اورد.در مقاب

 

 من از نهایت شب حرف می زنم

 من از نهایت تاریکی

 و از نهایت شب حرف می زنم

 اگر به خانه من آمدی

 برای من ای مهربان چراغ بیاور

 و یک دریچه که از آن

 به ازدحام کوچه خوشبخت بنگرم

پیش را در خود داشت، اما بدن من زیر آن کت و شلوار مشکی ....هوا به نسبت سرد بود و هنوز سوز برف یک هفته 

رنگ ضخیم، به عرق نشسته و گرمای طاقت فرسایی پشتم را به گزگز انداخته بود، آفتاب آخرین روزهای سال کم 

کم داشت رمق می گرفت تا زمین مرده را یک بار دیگر با شروعی دوباره زنده کند، گویی ما هم آنجا جمع شده 

که شاهد شروعی دوباره باشیم، شروعی توام با وحشت و اضطراب از آینده که با زیر خاک کردن کسی که بودیم 

دیگر جز زندگان محسوب نمی شد شکل واقعیت به خود می گرفت، واقعیتی تلخ و گزنده که من باید آن را می 

آینده ای که هیچ تضمینی در آن نمی پذیرفتم و شروع تازه را بر پایه آن برنامه ریزی می کردم، از فکر کردن به 

دیدم بار دیگر بدنم داغ شد و حرارت از یقه ام باال زد. احساس خفقان آوری گلویم را فشرد. دستم بی اختیار باال 

رفت تا گره محکم کراوات سورمه ای خط دار را کمی سست تر کند، از لرزش دستانم احساس شرم ردم دلم نمی 

ه شدت ترسیده بودم از آنچه بر سرمان آمده بود و آنچه بعد از آن انتظارمان را می کشید. خواست باور کنم اما من ب

دیگر تنها بودم، تنهای تنها، بدون هیچ حامی و پشتیبانی. تا یک هفته پیش که موقعیت در اخرین امتحانم را با ترتیب 

گرفته بودم، از این حس ناراحت  دادن پارتی صمیمانه کوچکی، در یکی از رستوران های درجه دو تگزاس جشن

کننده خبری نبود، اما هجوم حوادث تلخ به یکباره خوشی هایی را که با سختی به دست آورده بودم، در یک چشم 
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بهم زدن و به راحتی یک آب خوردن به یغما برد و مرا غافلگیر کرد. زمانی که در اوج خوشی و با خیالی آسوده 

سخت و توان فرسا کم کم خودم را برای گذراندن تعطیالت در ایران مهیا  بخاطر پشت سرگذاشتن امتحانات

سیاوش جان هر چه سریعتر به »میکردم، خبر این حادثه ناگوار به دستم رسید و مرا حیرت زده در جا میخکوب کرد،

رم، ما چشم خانه برگرد. اتفاق بدی افتاده. آقای شاکردی می خواهد که قبل از مرگش تو را ببیند. عجله کن پس

فقط همین... تمام طول راه را، به جمله های پر هراس مادرم فکر می کردم و « انتظار برگشت تو هستیم. مادرت، صفا

در ذهن آشفته ام تک تک واژه هایش را حالجی می نمودم شاید دلیلی از البهالی آنها بیابم. فقط برگرد... زود 

با تمام عجله ای که انجام دادم باز دیر رسیدم و فرصت آخرین « ده باشه؟ولی آخه چرا؟ چه اتفاقی ممکنه افتا»برگرد.

دیدار را با جاج مصطفی شاکری، بازاری خوش نام و خوش آوازه، کسی که برای من جکم پدر را داشت از دست 

ک نوحه دادم. پدر... پدر واژه ای که او با تمام خوبی ها و محبتهایش نگذاشت در قلبم کمرنگ شود، صدای سوزنا

خوان اسم پدر را برد و اشک را بار دیگر به چشمهایم نشاند. بی اختیار به یاد روزی افتادم که بر سر خاک پدرم زجه 

می زدم و اشک می ریختم، آقای شاکری دستان قوی ومحکمش را روی شانه لرزانم گذاشت و سرم را ر.ی سینه اش 

 زمزمه کرد: قوی باش پسر، تو تنها نیستی.فشرد و با لحنی دل جویانه و پر محبت کنار گوشم 

اما من، امروز تنها بودم، تنهای تنها. دیگر کسی نبود که سرم را به سینه استوار خود بفشارد و دلداری ام بدهد، فقط 

مادر بود که کمی آنطرف تر کنار خاک روی زمین پهن شده بود و صورت سرخ شده از شدت گریه اش را با گوشه 

ر از خاک و گلش خشک می کرد و زیر لب اصوات غم آلودی را زمزمه می کرد. صدای نوحه خوانی که چادر سیاه پ

چند متر دورتر روی مزار تازه از دست رفته ای داغ دل بازمندگان را تازه می کرد، قطع شد و چند لحظه بعد جمعیت 

 ادر من را متوجه خود کرد:سیاه پوش چون قومی شکست خورده آرام و سالنه سالنه متفرق شدند. صدای م

سیاوش جان،مادر، این بطری رو آب کن بیار بریزیم رو خاکش، صدا در گلویش می پیچید انگار سرما خورده بود، 

بطری را از دستم گرفت و آب را روی خاک تشنه مزار خالی کرد، انگار نه انگار که نیم ساعت قبل هم یک بار دیگر 

و نرم فرو نشست و بوی نم خاک را از خود به جا گذاشت، ته مانده گالبی را که در  این کار را کرده بود، آب سریع

گالب پاشی مسی باقی مانده بود باالی مزار خالی کرد و با صدای بلند و شکسته ای شروع به خواندن فاتحه کرد، 

ا اشکی از آن بیرون کنارش نشستم و انگشتانم را روی خاک نم دار مزارش فشردم، چشمانم به سختی می سوخت ام

نمی ریخت، فاتحه مادر که تمام شد به زحمت خودش را تکان داد و زیر لب زمزمه کرد: الا...اله...خدایا بزرگیتو 

 شکر.

دست در بازوی من انداخت و دست دیگرش را روی زمین فشرد صدای تق تق مفاصل پاهایش در میان آه و ناله اش 

همراه با آه شکسته ای زیر لب نالید: خدایا به بزرگی ات قسم بیشتر از این زمین  گم شد تا باالخره سر پا ایستاد و

 گیرم نکن، یه شبم تب بشه و یه شبم مرگ.

بعد در حالی که دیس خرما را از ری مزار برمی داشت رو به من کرد و گفت: سیاوش مادر تو همین جا باش من برم 

ن دادم که با لحن بغض گرفته ای گفت: مادر برات بمیره این قدر به اینو خیرات کنم و برگردم. آرام سرم را تکا

 خودت فشار نیار صورتت شده عین ته دیگ... بشکن اون بغضو تا خفه ات نکرده.

این را گفت و لنگان لنگان از من فاصله گرفت، خاک مرطوب زیط انگشتانم ررا در مشت فشردم و آرام زیر لب 

چرا؟ چرا نخواستی یک بار دیگر ببینمت؟ تو برای من پدر بودی چرا این فرصتو ازم زمزمه کردم: چرا حاج مصطفی 
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گرفتی؟ باالخره اشک راهش را روی گونه های داغ و پر حرارتم باز کرد و حرارت شکنجه آور درونم را، با خود 

 مادر شنیدم: بیرون ریخت. همین طور اشک می ریختم و پرسیدم تا اینکه باالخره جوابم را با صدای گرفته

 اون مرد خوبی بود پسرم، سرزنشش نکن.

نگاه خیس از اشکم را به صورت شکسته اش دوختم و با لحن گله مندی گفتم: چرا، مادر چرا؟ اون برای من حکم 

 پدرم بود، چرا نخواست برای بار آخر ببینمش؟

مقابل آن تالطم سرکش را نداشت. در انگار پلک هایش سدی جلوی اشکهایش بسته بود، سدی که توان ایستادن در 

یک لحظه باز پهنای صورتش از اشک خیس شد و گفت: اون مثل یه پدر دوستت داشت تا لحظه آخر اسم او رو 

 زبونش بود اما...

سرم را تکان دادم و با لحن عاجزانه ای گفتم: اما چی... چرا نامه ی تو باید زمانی به دستم برسه که دیگه کار از کار 

 شته باشه؟ چرا من باید حاال اینجا باشم؟ حاال که چهل روز از مرگش می گذره؟گذ

نگاه مادر روی خاک مزار چرخید و آرام زیر لب زمزمه کرد: ان خدا بیامرز این طور می خواست، تو نامه آخری که 

دلش نمی خواست که با براش نوشتته بودی گفته بودی که به سختی داری خودتو برای امتحاناتت آماده می کنی اون 

 کشوندن تو به اینجا زحماتت را به باد بده... اون همیشه به تو افتخار می کرد.

 «آره اون همیشه به من افتخار می کرد اما حیف...» بغض راه گلویش را بست، در دل نالیدم 

د و گفت: پاشو مادر، یه مادر دیس خالی خرما را الی سفره قلمکاری شده کوچک پیچید و آن را داخل کیفش جا دا

فاتحه بفرست تا بریم، شوکت خانمو گذاشتم پیش زری، بیچاره پیرزن بایده بره به زندگیش برسه، شب آقا تیمور 

 بیاد ببینه شامش آماده نیست صداشو می بره باال.

 با نوک انگشت اشک را از گوشه چشم گرفتم و سرپا ایستادم: بریم مادر، بریم.

ه خاک پشت چادرش را می تکاند ادامه داد: باید برم سقاخونه برای حاج مصطفی شمع روشن کنم. مادر در حالی ک

 شیره م گرفتم واسه حلوا.

 بغض آهنگ صدایش را عوض کرد: حاجی خدا بیامرز هر شب جمعه واسه خاطر آقات شیره می خرید تا حلوا کنم.

ا نکردی، خوب و بد همه رو یه جا می کشونی. لعتن به اون که آهی کشید و ادامه داد: ای... ای روزگار به هیچ کس وف

 بخواد به تو دل خوش کنه.

نزدیک غروب به خانه رسیدیم. خانه حاج مصطفی شاکری. مادر کلید در قفل چرخاند و همین طور که وارد خانه می 

 شد رو به من کرد و گفت: بیا تو مادر، خسته ای از پا می افتی.

حیاط گذاشتم غم دلم تازه شد، آن حیاط کوچک اما باصفا، یاد حاج مصطفی را در قلبم تازه می کرد، قدم که به داخل 

آن حوض دایره ای شکل همیشه پرآب با ماهی های قرمز کوچمش، درختهای شاه توت چهار طرف باغچه، درخت 

ادترین نقطه دنیا می شد بید بزرگ گوشه ی حیاط با آن تخت مفروش شده ی زیرش که بعد از ظهرهای تابستان ش

همه و همه گذشته از دست رفته ای را فریاد می زد، که با تمام شیرینی های خاطره انگیزش حاال تلخی خاطره ای را 

با خود گرفته بود که تمام شیرینی ها را تلخی خاطره ای را به خود گرفته بود که تمام شیرینی را در تلخی عمیق خود 

شوکت خانم آن سکوت غم آلود را درهم شکست و نگاه خسته ی مرا تا باالی ایوان گم می کرد، صدای دورگه 

 کشاند: شمایین صفا خانم؟
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مادر در حالی که چادر سیاه خاک گرفته را از سرش برمی داشت جواب داد: شوکت خانم، امروز حسابی مزاحم شما 

 شدیم... شرمنده ام به خدا!

دارش را جلوتر کشید و در حالی که پله ها را دو تا یکی می کرد، جواب داد: شوکت خانم با دیدن من چارقد آبی گل

 این چه حرفیه صفا خانم. دشمنتون شرمنده، کاری نکردم که.

مقابل ما که رسید نگاهش را به سمت من چرخاند و ادامه داد: تسلیت میگم دکتر، ان شات... غم آخرتون باشه. خدا 

 اهل محل، کسبه و بازار از دستش راضی بودن ان شاا.. خدا هم از دستش راضی باشه.بیامرز مرد نازنینی بود تموم 

 تشکرکردم و گفتم: خدا رفتگان همه رو بیامرزه.

خودم را به حوض رساندم ولبه آن نشستم. آبش زالل بود و همراه باد مالیمی که می وزید موجهای ریز کوچکش نرم 

رخورد به لبه سنگی حوض به عقب برمی گشت و پخش می شد: طفلک این و رویا گونه روی هم می لغزید و با ب

 دختر حالش خوب نیست.

نگاهم به سمتش چرخید، وقتی توجه من را دید نفسی تازه کررد و با حرارت بیشتری ادامه داد: دختر بیچاره تموم 

یض احوال بود اما انگاری فوت مدت تو اون صندلی گهواره ای خودشو تکون داد و با خودش حرف زد، از اولم که مر

 حاج مصطفی بدترش کرده، دکتر یه کاری براش بکن. گناه اره بیچاره!

از روزی که برای تحصیل رشته پزشکی به « دکتر»سرم را پایین انداختم و تصویر لرزان حودم را در آب تماشا کردم 

فقط دکتر بودم نه سیاوش کیانفر. مشتی آب خارج از کشور رفتم این واژه جای اسمم را گرفت، حال برای اهل محل 

به صورتم پاشیدم،خنک بودم و آرام بخش. خوشم آمد، چندبار پشت سر هم مشتم را پر از آب کردم و به صورت 

پر حرارتم پاشیدم. شیار باریکی از آن راه گلویم را در پیش گرفت وروی سینه ام رسید، دلم می خواست همان 

داخل آب حوض رها کنم، دستهای خیس را روی موهایم حلقه حلقه قهوه ای رنگم لحظه لخت شوم و خودم را 

کشیدم و از لبه حوض بلند شدم، دکمه کتم را باز کردم و آن را که از شدت عرق به خیسی نشسته بود و از تنم 

با صدای  درآوردم، تن خسته و رنجورم را کشان کشان بع زیر درخت بید کشاندم و لبه تخت نشستم، شوکت خانم

آرام، اما با آب و تاب چیزی را برای مادر تعریف می کرد و گاهی با تاسف سرش را تکان می داد، چادر قهوه ای 

چهارخانه اش را روی سرش کشید و گفت: خوب دیگه صفا خانم، اگه اجازه بدین من دیگه برم، باید واسه شام آقا 

ارین در رو که وا کرد باید بوی غذا به دماغش بخوره و گرنه اخالق تیمور قابلمه بار بذارم، شما که از اخالقش خبر د

 سگی اش جلو چشمشو می گیره.

 مادر خجالت زده سرش را تکان داد و گفت: حاال تشریف داشته باشین یه چایی درست کنم با هم بخوریم.

 شوکت خانم گفت: نه دیگه صفا خانم، باید برم. لطف شما زیاد.

اه افتاد و تا دم در بدرقه اش کرد و گفت : خدا عمرت بده شوکت خانم جون. همه زحمت های ما مادر به دنبالش ر

 رو دوش شماست. ان شاا... به شادی تون تالفی کنم.

 دستش را لنگه در گرفت و گفت: اگه عجله نداشتی می موندی می خواستم واسه حاج مصطفی حلوا بپزم.

 : خدا رحمت کنه حاج مصطفی رو، همیشه اهل خیر خیرات و صدقه بود.صدای شوکت خانم از پشت در جواب داد

 مادر سرش را تکان داد و همراه با آه عمیقی گفت: خدا از گناه همه ما بگذره.

 جواب شوکت خانم هم با آه همراه بود: ان شاا... خوب دیگه با اجازه تون.
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یگر سکوتی غم آلود پر کرد، مادر چادر رنگی اش را از مادر جوابش را داد و در را پشت سرش بست، حیاط را بار د

روی طنابی که رخت و لباسهای شسته را روی آن پهن می کرد، برداشت و در حالی که آن را به سر می کشید و 

 گفت: تا تاریک نشده برم این چندتا دونه شمعو روشن کنم و بیام.

ماشا کردم، حیاز را که پشت سرش بهم زد روی تخت دراز فقط سرم را تکان دادم و با نگاه بی حالی رفتنش را ت

کشیدم و نگاهم را به لرزه شاخه های رها و به جوانه نشسته بید باالی سرم سپردم، سمفونی غم انگیز باد در میان آن 

تی شاخه های مجنون می پیچید و هر لحظه دیوانه ترشان می کرد، آنقدر حالم خراب بود ه حتی نمی توانستم به درس

افکارم را متمرکز کنم، کل جریان در نظرم مسخره جلوه می کرد، من ترم آخر پزشکی را با موفقیت پشت سر 

گذاشته بودم و در اوج ناباوری موفق به کسب بورسیه مورد نظر دانشگاه برای ادامه تحصیل در رشته مغز و اعصاب 

ی توانست بهترین اتفاق زندگی ام محسوب شود، از شده بودم و این از نظر من آخر خوبی بود. به دور از اغراق م

تصور اینکه این خبر چقدر می توانست حاج مصطفی را مفتخر کند در پوست خود نمی گنجیدم، او همیشه به وجود 

من افتخار می کرد و حاال درست زمانی که باید می بود و می دید، دیگر نبود، ولی چرا؟ چرا باید درست زمانی که من 

نیا در یک قدمی رسیدن به این موفقیت بزرگ قرار می گرفتم او اینجا قبل از اینکه شادی این خبر را با آن سر د

 لذت لمس کند، دستش همراهی به دست پر قدرت مرگ داده و قصد رفتن کرده بود.

ال روی زمین تاریکی کم کم روی آسمان هم نشست و این فرصت را به ستاره ها داد تا خودی نشان بدهند و از آن با

چشمکی بزنند، صدای در حیاط من را از جا پراند، مادر با دیدنم لبخندی بخ لب زد و گفت: چرا اینجا نشستی مادر؟ 

 پاشو بریم تو.

به سستی از جا بلند شدم و کتم را از روی تخت برداشتم. به قدری خشته و فسوده بودم که توان قدم برداشتن را در 

ان به سمت پله ها رفتم، ایوان بزرگ مشرف به حیاط از دو طرف پله می خورد. حوض را خودم نمی دیدم، سرسرکن

دور زدم و مقابل مادر ایستادم. لحظاتی نگاهم کرد و بعد دستش را به دور گردنم حلقه کرد چندبار پشت سرهم 

. من هم بغلش کردم و آن پیشانی ام را بوسید و انگشتانش را با حالتی پر مهر در میان حلقه های موهایم فرو برد

محبت بی شائبه ی مادری را به جان تشنه کشیدم. تا آن لحظه فرصت نشده بود که دلتنگی یک سال دوری و جدایی 

را از دل یکدیگر درآوریم. هنوز از راه نرسیده، محمد، پسر آقای طبری همسایه دیوار به دیوار خانه مان فوت 

 داشتی برایم فریاد زده بود و بعد به همراه مادر سرخاکش رفتیم. ناگهانی حاج مصطفی را بدون همیچ چشم

 بغض در صدای مادر موج می زد: مادر برات بمیره که خستگی راه برات موند.

به صورت پیر و شکسته اش نگاه کردم. موهای سفیدش بیشتر از موهای سیاهش شده بود: تو از من خسته تری 

 مادر.

 ده مادر؟ چرا یه دفعه این طوری شد؟صدا در گلویم پیچید: چی ش

مادر با نگاهی پر مهر و عشق نگاهم می کرد: نمی دانم سیاوش! با نگاهش صورتم را می کاوید و با نگاهش صورتم را 

 می کاوید و سایه ی غم را آرام آرام در نگاه خسته اش می نشاند: تو چرا اینطور شدی، نکنه مریضی؟

 و گفتم: مگه چه طوری شدم؟ متعجب و کنجکاو نگاهش کردم

سرش را با تاسف تکان داد و گفت: مثل اناری شدی که آبشو چلونده باشن. نصف شدی تمام استخوان هات زده 

 بیرون.
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سعی کردم لبخند بزنم، دستم را دور شانه اش حلقه کردم و گفتم: راستی؟! خودم که متوجه این همه تغییر نشدم. 

 ثل اناری که چلونده باشنش!یعنی تا این حد الغر شدم م

مادر به خنده افتاد و صورت گرفته اش از هم باز شد: آدم که خودش متوجهنمی شه، مخصوصا اگه مثل تو بی توجه 

 باشه.

 حیره نگاهش کردم و گفتم: من بی توجهم یا شما، تو این یه سالی که ندیدمت قد ده سال پیرتر شدی.

تاسف تکان داد و گفت: من دیگر عمرمو کردم مادر، آردومو بیختم و الکمو  آه در گلوی مادر شکست، سرش را با

 آویختم. هر چی بره جلوتر که دیگه جوونتر نمی شم. تو جوونی، تو اول راهی، تو به فکر خودت باش!

 آرام و با اطمینان شانه اش را فشردم و گفتم: شما نگران من نباش مادر... من خوبم.

 کوک بود: پس چرا اینقدر الغر شدی. تموم صورتت شده چشم. گوشت بع تنت نمونده.نگاهش نامطمئن و مش

 لبخندی به رویش زدم و با لحن اطمینان بخشی گفتم: از اون معجونای مخصوص نداری؟

 چشمان مادر برق زد، تکانی به خود داد و گفت: چرا مادر، چرا االن برات میارم.

ین حرکت کرد، در حرکاتش اشتیاق موج می زد، ااشتیاق مادری برای شاد این را گفت به سمت پله های زیرزم

کردن دل تنها بچه اش، بچه ای که حاال دیگر سی بهار از زندگی اش را پشت سر گذاشته بود و تا چند روز دیگر 

وزن وافعی وارد سی و یکمین آن می شد. بار دیگر به سمت تخت رفتم، این بار کفشهایم را که هرکدام دهها برابر 

شان بر پایم سنگینی می کرد درآوردم و خودم را روی تخت باال کشیدم. آخرین اشعه های روشن خورشید، در میان 

هجوم عجوالنه تاریکی شب غریبانه داشت رنگ می باخت و هنوز تمام چراغهای ساختمان خاموش بود وجود بی 

میدم فقط با وزش بی مهابای یک نسیم، به خود لرزیده حس من هم انگار با آن تاریکی یکی شده بود و شمع روشن ا

و مطلومانه خاموش شده بود، صدای تلق تلق دمپایی پالستیکی مادر از باالی پله ها مرا به خود می آورد و لحظه ای 

مد بعد تمام چراغهای فانوسی شکل دور تا دور جیاط روشن شد. او در حالی که پله های رفته را بار دیگر پایین می ا

 با لحنی که انگار تمام درد زانو و کمرش درون آن نهفته بود نالید:

 چرا نرفتی تو مادر؟ هوا هنوز خنکه، سرما می خوری.

آرام سرم را تکان دادم و گفتم: شب بوی روی دیوار رو دیدین مادر؟ جوونه زده... دلم واسه شبهای پرعطر این 

 حیاط تنگ شده کاش حاال تابستون بود.

کنارم لب تخت نشست و در حالی که لیوان پر از عرق بیدمشک را به دستم می داد گفت: عجله نکن سیاوش  مادر

جان، این عمر و این زندگی که خودش افسار بریده داره می ره. اون قدر تند و چهار نعل می ره که آخرش ما رو تو 

ردش، جا می ذاره! معجون مخصوصتو نمی یکی از همون تابستونای داغش یا تو چله ی یکی از اون زمستونای س

 خوری؟ بخور مادر تا عطرش تو تن خسته ات بپیچه و روحتو تازه کنه.

این را گفت و آرام سرپا ایستاد، باز سمت زیر زمین رفت، نگاهم او را دنبال می کرد و فکرم مشغول جمله ای بود که 

چون اسبی افسارگسیخته و رم کرده به سرعت در حال  چند لحظه پیش به زبان آورده بود، حق با مادر بود زندگی

تاخت و تاز بود اگر توان همراهی اش را داشتی که هیچ، و گرنه مثل حاج مصطفی باید در راه زندگی می ماندی و از 

پیمودن ادامه ی راه محروم می شدی. انگار همین دیروز بود که پسر بچه ای هشت ساهلل ای بودم و همراه پدر و مادر 

برای اولین بار قدم های نامطمئنم را داخل حیاط این خانه می گذاشتم. حاج مصطفی، همین جا، روی همین تخت 

 نشسته بود ما را که دید از جا نیم خیز شد و جواب یاا...یاا...های آقاجان را با خوشرویی داد: یاا... بفرما حاجی بفرما.
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را حاجی صدا می زد، از همین یک کلمه پشت پدر گرم شد، من  آقاجان فقط یک کارگر ساده بود و حاج مصطفی او

آن روز به شدت احساس غریبی می کردم، سر کوچکم را پشت چادر مادر قایم کرده بودم و همراه او آرام آرام به 

جلو می رفتم. حاج مصطفی چهره آرامی داشت، الغر هم بود، حتی الغر تر از پدر. صدایش برعکس، مردانه و قوی 

د، آز آن صدای گرم خوشم می آمد. از پشت چادر مادر با یک چشم آرام و دزدانه نگاهش کردم، انگار منتظر بو

 همین لحظه بود خودش را به سمتم کشید و مچ دستم را در دست گرفت اما هنوز هم از صدایش خوشم می آمد.

 بیا جلو پسرم، نترس بیا بینم اسمت چیه؟

 تی رنگم نگاهش می کردم، حتی پلک هم نمی زدم فقط نگاهش می کردم.من فقط با چشمهای درشت شکال

 غالم شماست حاج آقا... اسمش سیاوشه.

نگاهم به صورت مادر چرخید، او هم نگاهم می کرد اما نگاهش بیشتر شبیه چشم غره بود. دستهای کوچک سست 

 لی! خواهر غالم علی!شد، صدای حاج مصطفی نگاه کودکانه مرا به به سمت خود کشاند: غالم ع

 صدای مادر مرا متوجه خود کرد: تو که هنوز دست بهش نزدی مادر چرا نمی خوری؟

نگاهم به سمت دستهایش چرخید، بشقابی پر از انگور در دست داشت: تو زیر زمین برات نگه داشته بودم وردار 

 بزار دهنت.

و پایین نکن مادر، واسه زانو هات خوب نیست! بشقاب انگور  به رویش لبخند زدم و گفتم: این قدر این پله ها رو باال

را کنار بشقابی که لیوان بیدمشک داخل آن بود گذاشت و گفت: بدم نیست مادر. خودش یه جور ورزشه، وقتی می 

 شینم بیشتر زق زق می کنه.

 . بخور حالت جا می یاد.لیان را به دستم داد و گفت: بگیر بخور مادر، رنگ و روت، رنگ و روی آدم سالم نیست

 

 

لیوان را از دستش گرفتم و برای خوشایند او، آن را تا قطره آخر سر کشیدم. لیوان خالی را جلوی صورتش گرفتم و 

 <گفتم: خوشحال شدی

 صورتش به خنده ای پر مهر از هم باز شد و گفت: آره مادر، خوشحال شدم ولی باید از این انگورام بخوری،

داخل بشقاب گذاشتم و گفتم: از اون که دیگه نیمشه گذشت، خودت که میدونی چقدر دوست دارم، بچه لیوان را 

 بودم همه اش حواسم بود شما اون دو و ورا نباشی میرفتم زیر زمین و یه چهار پایه میذاشتم زیر پام.

آره...همیشه حواسم بهت بود تا نگاه مادر خیره شد، گذشته را در مقابل چشمانش میدید، لبخندی به لب زد و گفت: 

 میدیدم تو دست و پا نیستی شصتم خبردار میشد.

سرم را با دلخوری تکان دادم و گفتم:آره همیشه به موقع میرسیدی، هیچ وقت نزاشتی سر فرصت دُرشتاشو انتخاب 

 کنم.

 مادر بشقاب انگور را جلوتر هل داد وگفت: حاال این کارو بکن.

گفتم: اون موقع مزه اش بیشتر بود حاال همه شون درشتن، یکی از بهترین خوشه ها تو برام  سرم را تکان دادم و

 آوردم مادر!

نگاه مادر غمگین شد، آن غم در لحن صدایش هم نشست: اون موقع فقط بچه ام بودی، حاال همه کس و کارم. اون 

یه سال چشممو به در میدوزم تا تو بیای و من موقع هر روز که چشم وا میکردم اول تو صورت تو نگاه میکردم، حاال 

 با یه بشقاب انگور ناقابل ازت پذیرایی کنم.



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –س هو

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

8 6  
 

دستم را روی دستش گذاشتم و گفتم: و من یک سال شب و روزمو با این فکر سر میکنم که به خونه برگردمو یه 

 مادر...بشقاب انگور و یه لیوان شربت بیدمشک از این دست مهربون نصیبم بشه.دوستت دارم 

اشک در چشمان مادر درخشید و لبهایش به لبخندی از هم باز شد. لحظه ای با عشق نگاهم کرد و بعد بار دیگر از جا 

 بلند شد و گفت: حلوای حاج مصطفی هنوز مونده.

 این را گفت و به سمت ساختمان راه افتاد: توام پاشو بیا تو مادر..هوا داره سرد میشه.

م قالب کردم و در حالی که تکیه ام را به پشتی میدادم، گفتم: شما برو من بعداً میام مادر رفت و دستهایم را پشت سر

من باز تنها شدم. آن شب، گذشته مرا برای خود میخواست و من هم اراده ام را به دستش سپردم و باز همان 

 سیاورش هشت ساله شدم، صدای حاج مصطفی هنوز در گوشم بود.

 شاءا.... مردیه واسه خودش، بیا عمو نترس.ماشاءا....ما -

 آقا جان مثل همیشه آرام نگاهم کرد و گفت: یه کم خجالتیه حاج آقا.

حاج مصطفی سیب سرخ درشتی از داخل سبد برداشت ؛ آنرا به سمت من گرفت و گفت: آقا سیاوش خجالتی سیب 

 دوست داره مگه نه؟

پر خواهشم به سمت مادر چرخید مادر باز چشم غره میرفت. نا امید سیب سرخ برق میزد دلم آن را خواست، نگاه 

 سرم را پایین انداختمم و جواب مادر را شنیدم که به جای من میگفت: دندونش لقه حاج آقا نمیتونه سیب بخوره.

چند  حاج مصطفی لحظه ای نگاهم کرد ، بعد انگار چیزی به ذهنش رسیده باشد رو به مادرکرد و پرسید: مگه اون

 سالشه؟

 تازه پا گذاشته تو هشت سال حاج آقا. -

نگاه متعجب حاج مصطفی به سمت من چرخید، سر تا پایم را برانداز کرد و گفت: اصالً بهش نمیخوره نسبت به 

 سنش کوچیک میونده.

ب رو بخوری بعد در حالی که سیب سرخ براق را به دستم میداد با خنده ی پرمهری ادامه داد: پس الزم شد که سی

  آقا سیاوش کوچولو.

دلم مبخواست آن سیب را داشته باشم، برای همین دیگر به صورت مادر نگاه نکردم آن را از دست حاج مصطفی 

 گرفتم و در حالی که لیزی آن را زیر انگشتانم حس میکردم گفتم: خیلی ممنون آقا.

 سیاهش برقی زد و گفت: حاال شدی پسر خوب. شنیدن صدای من لبخند شادی را روی لبهای او نشاند، چشمان

آقا جان برگه ای از جیب بغل کت طوسی خط دارش بیرون آورد و در حالی که آن را به سمت حاج مصطفی میگرفت 

 گفت:بفرما حاج آقا این دست نوشته رو آقای فاتحی دادن که بدم خدمتتون.

چرخاند برگه را از دستش گرفت و نگاهی گذرا به نوشته حاج مصطفی نگاه از من گرفت و سرش را به جانب آقاجان 

 های داخل آن انداخت بعد بار دیگر لبخند زد، همان لبخند مهربان.

 پس باالخره رفت فرنگ این آقای فاتحی. -

 آقا جان سرش را تکان داد وگفت: بله آقا، بخاطر تحصیل آقا زاده شون مجبور شدن که ترک وطن کنن،

را بار دیگر تا کرد وگفت: آقای فاتحی از دوستان قدیمی منه تعریف شما رو زیاد پیش من کرده،  حاج مصطفی برگه

 اما شرایط من یه کم فرق میکنه امیدوارم باعث دردسرتون نشه.
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هراس به دل آقا جان افتاد، نگاه نگرانش را لحظه ای به صورت مادر دوخت و گفت: انشاءا...که دردسر نیست حاج 

 خانم تو کار خونه به خانم کمک میکنه، منم که کمک دست شمام، هر کاری که داشته باشین در خدمتم.آقا، صفا 

چهره آرام حاج مصطفی، حالت گرفته ای به خود گرفت و تن صدای گرمش کمی پایین آمد، سرش را به آرامی تکان 

خواد کمکشون کنه من تنها زندگی داد وگفت: مشکل همین جاست آقا صالح, خانومی در کار نیست که صفا خانم ب

 میکنم زنم دوساله ترکم کرده.

مادر بهت زده نگاهش میکرد از نظر اون زن با لباس سفید عروسی به خانه شوهر میرفت و فقط با کفن از آنجا 

بیرون می آمد، این عقیده اش بود و بخاطر همین عقیده با تمام سختی ها یی که در زندگی کشیده بود هرگز 

 راض نداشت و سعی میکرد سطح توقعاتش را با شرایط زندگی اش تنظیم نمیاد.اعت

 حاج مصطفی ادامه داد: یه دختر چهار ساله دارم که یه مشکل داره.

 مادرش به همین خاطر ول کرد و رفت.« سرش را با حالتی کالفه تکان داد و گفت

ه زبان نیاورد باز حاج مصطفی ادامه داد: بچه بی آزاریه اما مادر را دیدم که آرام لبش را به دندان گزید، اما حرفی ب

 مراقبت احتیاج داره باالخره کار سختیه میتونین قبول نکنین.

 پدر بی درنگ جواب داد: نه جاج آقا خیالتون راحت ، صفا خانوم بهش میرسه. سیاوشم هست کمکش میکنه.

 ا نگاه میکرد نگاهش برق میزد و چهره اش از هم باز میشد.نگاه حاج مصطفی بار دیگر به سمت من چرخید ،وقتی مر

 آقا سیاوش که باید بره مدرسه...امسال میره کالس دوم؟ -

 نه حاج آقا هنوز مدرسه نذاشتمش، خونه ی آقای فاتحی که بودیم از مدرسه خیلی دور بودیم. -

هدر رفته ! چرا؟ فقط به خاطر راه دور  حاج مصطفی با لحن سرزنش آمیزی گفت: یعنی یک سال از عمر مفیدش به

 مدرسه؟!

آقا جام خجالت زده سرش را پایین انداخت و حاج مصطفی بعد از لحظه ای مکث ادامه داد:ا شکالی نداره، جلوی 

ضرر رو هر وقت بگیری منفعته...اگه تصمیم گرفتین که بمونین ، در اولین فرصت اسمشو مینویسیم مدرسه، 

 درسه نزدیکمونه.خوشبختانه اینجا م

چشمان مادر درخشید، همیشه دلش میخواست که من برایخودم کسی شوم، دستش را با مهر روی موهایم گذاشت و 

گفت: خدا عمرتون بده حاج آقا...آقا صالح که خدمتتون گفتن میمونیم، از دخترتون هم مثل تخم چشمم مواظب 

  میکنم، سیاوشم بچه ی سر به راهیه مواظبش هست.

اج مصطفی راضی به نظر میرسید ، لبخند گرمی روی لبش نشست و گفت: کمتر کسی شرایط زندگی منو میپذیره، ح

خودم قبول دارم که سخته واسه خاطر همین هم حاضرم دوبرابر مبلغی رو که آقای فاتحی سالیانه بابت کارمزد 

 بهتون میداد در نظر بگیرم.

و نگاه متحیرش را به صورت متعجب مادر دوخت، صدای حاج مصطفی چشمهای پدر از شنیدن این حرف گشاد شد 

 فرصت حرف زدن را از آنها گرفت: یک چیز دیگه درمورد سیاوش...

 لحظه ای کوتاه مکث کرد ، انگارمیخواست تاثیر حرفهایش را در چهره آقا جان و مادر ببیند،لبخند زد و ادامه داد:

 رج تحصیالتش رو به عهده میگیرم.تا زمانی که اینجا باشین تمام مخا -

پدر هنوز متعجب و نامطمئن نگاهش میکرد، اما مادر با لحم دست و پا شکسته ای گفت: خداعمرتون بده حاج آقا؛ 

  خدا از بزرگی کمتون نکنه ما که راضی ایم..انشاءا....شمام از ما راضی باشین.
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 مین طور میشه.حاج مصطفی نگاه گرمی به لب زد و گفت: انشاءا...که ه

پدر برای اولین بار ازلحظه ی ورودمان چمدان کهنه ی قهووه ای رنگ را روی زمین گذاشت و نگاهی به صورت مادر 

انداخت ، در نگاهش رضایت و آسودگی موج میزد، نگاهش را به جانب حاج مصطفی چرخاند و گفت: چی کار باید 

 بکنیم حاج آقا؟

 گفت: اول باید خونه رو نشونتون بدم.حاج مصطفی سرش را تکان داد و 

 بعد در حالیکه از تخت پایین می آمد کفشهایش را به پا کرد و گفت:

هیمنطور که میبینین خونه دو طبقه است، من و دخترم طبقه پایین هستیمم شما هم میتونین از طبقه باال استفاده کنین، 

 همه چیزش مرتبه و اثاثیه هم داره.

 اختمون خانه انداخت و بالحن معذبی گفت: حاج آقا ما یه اتاق بسمونه.مادر نگاهی به س

حاج مصطفی سرش رابه آرامی تکان داد و گفت: خونه بزرگه...اتاق زیاد داره، من و دخترم هم که جای زیادی نمی 

 خوایم. پس خواهش میکنم راحت باشین.

یم و همه جای آن را دیدیم، از خانه خوشم آمد مادر دیگر حرفی نزد، به همراه حاج مصطفی چرخی در خانه زد

بزرگ و زیبا بود وهمه چیز در آن پیدا میشد. طبقه باال با یک پله ی فلزی به حیاط پشتی میرسید فضای صد متری 

حیاط پشتی با درختهای بزرگ و به هم چسبیده برای من حکم یه جنگل را داشت، جنگلی بزرگ پر از درختان میوه 

 برای مخفی کردن شیطنت های یک پسر بچه ی هشت ساله. و جایی مناسب

حاج مصطفی دستش را به نرده های جلوی تراس طبقه باال گرفت و در حالی که با نگاه جنگل رویایی من را از نظر 

میگذراند گفت: درختا رو پدر بزرگ خدا بیامرزم اینجا کاشته، مرد با خدایی بود دستش برکت داشت هر سال 

 ه میشه همیشه چندتا درخت ، میوه یک سالمونو میده.تابستون ک

 بعد نگاهی به صورت پدر انداخت و گفت: آقا صالح زحمتشون می اُفته رو دوش شما، یه کم رسیدگی میخوان!

 پدر سرش را تکان داد وگفت: رو چشمم حاج آقا!...چشم هر کاری الزم باشه انجام میدم ماشاءا...درختای سالمی ان.

 طفی به نشانه تایید سرش را تکان داد و گفت: بله، درختای خوبی ان.حاج مص

لحظه ای مکث کرد و ادامه داد: صبح با من می یای تو مغازه، بعد از ظهر ام تو خونه کمک دست صفا خانم باش و به 

 کارای خونه برس.

 پدر مطیعانه سرش را پایین انداخت وگفت: چشم آقا.

 ر بغل زد و گفت: حاج آقا بچه کجاست؟مادر بالهای چادرش را زی

حاج مصطفی نگاهی به مادر انداخت و گفتم: پیش یکی از همسایه هاست. شوهرش عملیه، وضع زیاد درستی ندارن 

 متاسفانه خودشون هم بچه دار نمیشن، صبح بچه رو میبره بعد از ظهر برمیگردونه این وسط پولی ام میگیره.

فته ای ادامه داد: همینطور که گفتم دخترم یه کن مشکل داره وقتی به دنیا اومد مشکل مکث کوتاهی کرد وبا لحن گر

داشت دکترا گفتن نارسایی شدید قلبیه....دارو مصرف میکنه، فعالیت شدید هم واسش خوب نیست یه کم مواظبت 

 میخواد.

گران نباشین حاج آقا؛ خودم مواظبش مادر با لحن دل جویانه و امید بخشی گفت: انشاءا...خدا خودش شفا بده، شما ن

 هستم یه لحظه ازش غافل نمیشم شما بابت خونه و بچه خیالتون راحت باشه.

 پدر در تایید حرفهای مادر لبخندی زدو گفت: بله حاج آقا شما خیالتون راحت، صفا خانم کارشو بلده.
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تش انداخت و گفت: شوکت خانومه، حتماً صدای زنگ در صحبتهای آنها را خاتمه داد، حاج مصطفی نگاهی روی ساع

 زری رو آورده.

بعد رو به ما کرد و ادامه داد: شما راحت باشین، چمدوناتونو باز کنین و وسایلتون رو بچینین ، تا وقتی که تو این خونه 

 کار میکنین این طبقه با تمام وسایلش تماماً در اختیار شماست تعارف نکنین خواهش میکنم راحت باشین.

 بعد دستش را در میان موهای من فرو کرد و آنها را به هم ریخت و گفت: سیبتو بخور مرد کوچک.

نگاهی به سیب سرخی که در میان انگشتانم گرفته بودم انداختم و بی اختیار به رویش لبخند زدم، او هم در جوابم 

را دنبال کردم و بعد آرام و با احتیاط سیبم را  لبخند زد و برای باز کردن در از ما جدا شد، با نگاه عالقمندم رفتنش

گاز زدم. از زری هم خوشم آمد دختر بچه کوچکی بود با صورتی کوچک و چشمهایی درشت و عسلی رنگ، رنگ 

موهای کوتاهش همرنگ چشمان روشنش بود، پوستی سفید و رنگ پریده داشت و رنگ لبهای کوچک و خوش 

، بچه آرام و ساکتی بود بیشتر مواقع نگاهش مات و بی حال بود، اما وقتی حالتش کمی به قهوه ای سوخته میزد

میخندید چشمان درشتش برق میزد و او را شبیه عروسک بزرگ مهتاب، دختر آقای فاتحی میکرد عروسکی که 

د. برادرش مهران از فرنگ برایش فرستاده بود. دستش را در دستم گرفتم، دست او هم مثل خودم الغر و ضعیف بو

خواستم به موهایم براقش دست بزنم اما او سرش را تکان داد شگفت زده با مادر نگاه کردم و گفت: سرشو تکون 

 داد مادر.

 از این حرف من مادر به خنده افتاد و گفت: معلومه از تو خوشش اومده.

 بعد کنار ما روی زمین نشست، هر دوی ما را در بغل گرفت و گفت:

  کوچولوی خوشگل داری، باید خیلی مواظبش باشی.تو حاال یه خواهر 

 نگاهش کردم و گفتم: چرا مادر؟ اون مریضه؟

 مادر نگاه مهربانش را به صورت کوچک زری دوخت و گفت:

  یه کمی، ولی اگر تو مواظبش باشی خوب میشه.

 به صورت زری نگاه کردم دوستش داشتم با لحن نا مطمئنی زیر لب گفتم: خوب ِ خوب؟

 مادر سرش را با اطمینان تکان داد و گفت: خوب خوب.

 بعد صورت هر دوی ما را بوسید و گفت: حاال خواهر کوچولوتوببر تو خونه عزیزم.

به صورت مادر نگاه کردم، از اینکه چرا در یک لحظه این قدر چروکیده و پیر شده بود از پشتی جدا شدم و گفتم: 

 مادر!

 داشت روی پاهایم انداخت و گت:چرا نیومدی تو؟مادر پتویی را که در دست 

افکارم را جمع کردم، حاال سیاوش سی ساله بودم، مادر کنارم روی تخت نشست و در حالی که قوری چای را از روی 

کتری بر میداشت گفت: حلوا رو پختم و کاسه گرفتم تا بین ردو همسایه پخش کنم واسه تو هم گذاشتم، بیارم 

 بخوری؟

تکان دادم وگفنک: نه مادر میل ندارم،نمیدونم چرا امشب یاد گذشته ها افتادم همه اش فکرم مشغول اون  سرم را

  موقع هاست. چی شد مادر؟ چی شد که یه دفعه همه چیز اینطور به هم ریخت؟

ی پستی مادر داخل استکان چای ریخت و در حالی که سینی را به سمت من سر میداد آه کشید: چی بگم مادر، زندگ

بلندی زیادی داره ، اونقدر که بهت اجازه نمیده جلو تو درست ببینی! کی میدونه سرنوشت واسه فرداش چه خوابی 
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دیده و چه بازی براش در نظر گرفته و تا چشم وا میکنی میبینی از رو بلندی افتادی تو سراشیبی، زندگی رحم و 

  بدش ساخت.مروت سرش نمیشه باید باهاش کنار اومد و با خوب و 

 لحظه ای مکث کرد و گفت: حاج مصطفی هم تو پستی و بلندی این روزگار افتاد ودستش اینطور از دنیا کوتاه شد.

 لحظه ای به صورت گرفته من نگاه کرد و گفت: چایی تو بخور مادر سرد میشه.

میداد گلوی خشکیده ام را با آن  ااستکان را برداشتم و طبق عادت، قبل از خوردن آن را بوئیدم مثل همیشه بوی هل

 چای معطر و خوش طعم تَر کردم و گفتم: حاج مصطفی آدم خوبی بود.

آه در سینه مادر شکست آرام سرش را تکان داد و گفت: خوب و بد نداره مادر، این راهیه که همه ما باید بریم وقتی 

هر چی داری باید بزاری و بری ، هر چی  پیمونه عمر آدم سر اومده باشه دیگه فرصت نفس کشیدن بهت نمیده،

 کمتر حرص دنیارو خورده باشی راحتر میتونی ازش دل بکنی.

چای خودش ار مزه مزه کرد وگفت: شبی که اون اتفاق افتاد دلم آشوب بود، انگار به دلم افتاده بود که قراره اتفاق 

عه همه خوابای بدی که شب قبلش دیده بودم بدی بیافته وقتی نزدیک نصف شب در حیاط رو زدن دلم ریخت، یه دف

اومد جلوی چشمم. حاج مصطفی رفت دم در، طاقت نیاوردم چادر سر کردم اومدم پایین که دیدم حاجی سراسیمه 

 اومد تو ساختمون و گفت: صفاخانم من یه سر میرم در مغازه و برمیگردم.

آقا، اتفاقی افتاده؟ آروم و مطمئن سرشو تکون داد و  دلم گواهی بد میداد، بی طاقت شدم و پرسیدم: طوری شده حاج

گفن: چیز مهمی نیست. ...خانم حاج اصغر وضع حمل داشته رسوندش بیمارستان، دکتر گفته باید عمل شه، انگاری 

 پول تو دست و بالش نبوده شاگر مغازه شو....

 

ه به مراد دلش رسیده بود و بچه دار شده بود. فرستاده اینجا. شمسی خانومو می شناختم بعد چند سال دوا درمون تاز

دلم به شور افتاد لبم رو به دندون گزیدم و گفتم: خدا خودش کمک کنه بیچاره شمسی خانوم. حاج مصطفی کتش رو 

روی دوش انداخت و گفت: می رم از گاو صندوق مغازه پول بردارم به شاگرد حاج اصغر گفتم بره خودم پولش رو 

رم بیمارستان اگه دیر شد نگران نشین خودم کلید دارم. سرمو تکون دادم و گفتم: شما برین به بر می دارم می ب

سالمت ان شاء ا... خدا عوضتون بده. بیچاره شمسی خانم خدا کنه به سالمتی وضع حمل کنه و بچه شو به دنیا بیاره. 

تی شمسی خانم و بچه اش دعا کردم اما حاج مصطفی با عجله رفت و من همون جا دست به دعا برداشتم و واسه سالم

خبر نداشتم که اون شب شمسی خانم نیست شب حاج مصطفی است. دو ساعت بعد باز در حیاط رو زدن بند دلم پاره 

شد. می دونستم که این دفعه دیگه اتفاق بدی افتاده اما نمی دونستم واسه کی . چادر رو رو سرم انداختم و واسه باز 

حیاط ، همه اش به خودم می گفتم حاج مصطفی است که برگشته ، اما باز یادم افتاد که حاجی کلید کردن در رفتم تو 

با خودش داره خالصه هر طوری بود خودمو رسوندم پشت در آروم و با احتیاط پرسیدم: کیه؟ حاج مصطفی شمایین؟ 

موسوی ام. رفتم تو فکر شاگرد حاج صدای نا آشنا و غریبی از پشت در جواب داد: باز کنین خانم من شاگرد اصغر 

اصغر، دوباره اینجا چی کار می کرد؟ با همون لحن متفکر پرسیدم: چی شده باز؟ واسه شمسی خانم اتفاقی افتاده؟ 

پسر جوون جواب داد: نه حاج خانم اگه ممکنه یه لحظه درو باز کنین. با احتیاط در رو باز کردم و گفتم: چیه ؟ چی 

من سرش رو پایین انداخت و سالم کرد ، جواب سالمش رو دادم وگفتم: مگه حاج مصطفی  شده؟ پسرک با دیدن

نیومد بیمارستان؟ شمسی خانم فارغ شد ؟ شاگرد حاج اصغر با تردید نگاهم کرد، آروم سرش رو تکون داد و گفت: 

رفتم اما هر چی منتظر حاج مصطفی به من گفت: تو برو خودم پولو نیم ساعت دیگه می رسونم بیمارستان ... منم 
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شدم از حاج مصطفی خبری نشد اوستام گفت بیام دم در ببینم جریان چیه؟ از حرفش وحشت به دلم افتاد ، زیر لب 

زمزمه کردم : یا امام رضای غریب دیشب خوابشو دیدم به دلم افتاده بود که امشب یه اتفاقی می افته. شاگرد حاج 

ت: چیزی شده حاج خانوم؟ واسه حاج مصطفی اتفاقی افتاده/ بالتکلیف و اصغر متعجب به صورتم خیره شد و گف

هراسون گفتم: نمی دونم ... فقط می دونم حاج مصطفی دو ساعت بیشتره از خونه رفته خیلی هم عجله داشت گفت 

. شاگرد  میره از مغازه پول برداره ، حتی گفت که خودش پولو می بره بیمارستان و ممکنه یه کم دیر برگرده خونه

حاج اصغر چند بار سرش رو تکون داد و گفت: عجیبه پس چطور تا حاال نرسیده بیمارستان؟ دلم شئر افتاده بود . 

دستم رو به در گرفتم و گفتم : خدا خیرت بده پسر یه سر برو در دکونش ببین چه خبره . پسر جوون گفت: باشه 

ه باشه بیمارستان. اینو گفت و راه افتاد اما دو قدم که رفت باز چشم شما خودتون نو ناراحت نکنین شاید تا حاال رفت

ایستاد و گفت: راستی حاج خانم، شمسی خانم به سالمتی فارغ شد بچه شون پسره. نفس عمیقی کشیدم و گفتم به 

که چیزی  سالمتی مبارکشون باشه ان شا ا... خدا بهشون ببخشه . جوابم داد و گفت: شما تشریف ببرین داخل انشا ا...

نشده . اما چیزی شده بود. اینو حس می کردم اومدم تو و در رو بستم اما آروم نگرفتم تا سحر همین طور تو حیاط 

قدم زدم تا اینکه باالخره در خونه به صدا در اومد با عجله خودم رو به در رسوندم این دفعه خود حاج اصغر پشت در 

لم لرزید زیر لب نالیدم چی شده حاج اصغر، حاج مصطفی چیزی شده؟ بود تا دیدمش فهمیدم که خبر بدی آورده د

 حاج اصغر سرش رو پایین انداخت، دونه های تسبیحش رو سریع و بی هدف می چرخوند ، وقتی یه

 

بار دیگه سرش رو باال گرفت تو چشماش اشک نشسته بود ,زانوهام لرزید و همونجا روی پله جلوی در نشستم,حاج 

و به چارچوب در گرفت و با صدای لرزونی گفت:دکون حاج مصطفی رو دزد رده.دستم رو سرم اصغر دستش ر

گذاشتم و گفتم:یا فاطمه زهرا ...خدا مرگم بده...حاال چی بردن ازش.حاج اصغر با ناراختی سرش رو تکون داد و 

 گفت :دکونو دیدم المروتا یه سوزن توش جا نزاشتن همه را جارو کردن و بردن.

ختبار به صورتم چنگ انداختم و زیر لب نالیدم:بی چاره حاج مصطفی.یه دفعه به یاد حاج کصطفی افتادم و از بی ا

ترس تو دلم خالی شد زبونم نمی چرخید که بپرسم اما انگاری حاج اصغر خودش متوجه حال و روزم شد و 

,حاجی هم تا ماجرا رو دید پرید وسط گفت:ظاهرا حاجی وقتی می رسه که اون از خد ا بی خبرا حسابی مشغول بودند

باهاشون درگبر شده.مکث کوتاهی کرد و ادامه داد:نامردا چند نفر بودند و حاجی ام که تک و تنها.بی اختیار از گلوم 

خارج شد:زدنش؟حاج اصغر سرش رو پایین انداخت و گفت:با یه چیزی محکم زدن تو سرش.باز بی اختیار از گلوم 

اصغر خیره نگاهم کرد و گفت:نه خدا رو شکر هنوز زنده است.رسوندیمش بیمارستان,ناصر خارج شد :مرده؟حاج 

 شاگردم گفت نگرانین گفتم بی خبر نذارمتون.

مادر این جای خرفش که رسید سکوت کرد,نگاهی به چهره ی گرفته ی من انداخت و گفت:اره مادر این جوری شد 

یمارستان حاج مصطفی رو برده بودنش اتاق عمل. از اتاق عمل که که همه چیز به هم ریخت.با حاج اصغر رفتم ب

اوردنش حالش بد نبود ,خواستم واست نامه بنویسم که اون خدا بیامرز نذاشت و گفت از درس و دانشگاهش می 

وز تو افته انگار به دلش افتاده بود زنده نمی مونه یه نامه نوشته بود داد و گفت که اگه طوریش شد بدمش به تو.دو ر

بیمارستان بستری بود تا اینکه روز سوم باز هم حالش بد شد دکتر می گفت بکی از رگ های مغزش پاره شده باید 

هر چه زود تر عمل بشه باز بردنش اتاق عمل,اما این دفعه دیگه از اونجا زنده بیرون نیومد همون جا زیر دست دکتر 

ختر طفل معصوم و این خونه در اندشت,اونقدر منتظر موندم تا مرد و اینجوری بیچاره مون کرد من موندم و این د
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مطمئن شدم دیگه امتحاناب تموم شده,بعد نامه رو برات پست کردم.به یک باره احساس سرما کردم,پتو را تا دور 

ند و گردنم باال کشیدم و به اسمون پر ستاره خیره شدم,انجا ان باال ستاره ها در دل ان تاریکی شادمانه چشمک میز

من این پایین در دل تاریکی زمین وحشتزده و غمگین به خود می پیچم,در صدای مادر هم همان وحشت را حس می 

کردم,وحشت از فکر کردن به اینده ی مجهولی که پیش رویمان بود به صورت مادر نگاه کردم به رویم لبخندی رد و 

و گفت:همون نامه اییه که می گفتم حاج مصطفی داد  نامه ای از زیر زانویش بیرون کشید ان را به طرف من گرفت

 تا بدمش به تو.

نامه را از دستش گرفتم و لحظه ای به سفیدی پاکت ان خیره ماندم مادر بساز چای را داخل سینی چید و در حالی که 

 وری؟از جایش بلند می شد گفت:دیر وقته مادر...شام هم که نخوردی....می خواهی یه چیزی برات بیارم بخ

 سرم را به عالمت منفی تکان دادم و گفتم:نه مادر سیرم شما برو استراحت کن.

مادر تمانی به خود داد و خودش را از روی تخت پائین کشید.سینی را برداشت و در حالی که دمپایی هایش را به پا 

اماده است خواستی بخوابی  می کرد با لحن مهربان همیشگی اش گفت:سیاوش جان به وقت اینجا نخوابی مادر.اتاقت

بیا باال فقط سرم را تکان دادم و او ارام ارام از من دور شد,وقتی دیگر در تیرس نگاهم نبود ارام و با احتیاط در پاکت 

 را باز کردم و برگه سفید تا شده را از داخل ان بیرون کشیدم .خط خوش حاج مصطفی بود

 ))مرد کوچکم سیاوش جان سالم((

یک بار دیگر و با زبان این نامه با تو صحبت می کنم دیگر در بینتان نباشم,اما هرگز پسر کوچکم را با ان  شاید وقتی

دندان لق,موهای فر قهوای و چشمان شکالتی رنگ را از یاد نخواهم برد,سیاوش جان پسرم ,اکنون مه این نامه را می 

خم اش در نظرت هراس انگیز باشد و تو را به سمت  خوانی زندکی ات در مسیر دیگری افتاده است که شاید پیچ و

وحشت و اضطراب سوق دهد,از این مه اینگونه شیرازه زندگل مان از هم پاشید متاسفم.با اشتیاق منتظر رسیدن 

روزی بودم که به خانه باز گردی و با افتخار به عنوان یک پزشک کارت را شروع کنی,اما گویا خواست خداوند با 

ی نبوده,اکنون تو از من دوری و من حس می کنم که هرگز فرصت دوباره دیدنت را نخواهم داشت خواست من یک

,سیاوش جان کاش این طور نشده بود ولی راهی برای گریز از چنگال قدرتمند سرنوشت که بر تن خسته ام می 

بود و نبود غارت شد و من شیند نمی شناشم.از مال دنیا چیزی برایم نمانده که بخواهم در موردش بنویسم,هر چه 

شرمنده ام که نتوانستم به عهدم وفا کنم و برای ادامه تحصیالت پس انداری به جا بگذارم,تنها چیزی که باقی مانده 

همان خانه پدری است که ان را هم محل زندگی شماست,در وصیت نامه ام قسمتی از ام را به تو و مادرت بخشیده ام 

فرزندم زری.سیاوش جان ,تنها چیزی که مرا سخت نگران می کند سرنوشت زری است,او و قسمتی دیگر را به تنها 

اکنون تنهاست . هیچ پشت و پناهی غیر از تو ندارد,دوستش بدار و همیشه در کنارش باش منصفانه نیست اگر از نو 

پسرم میدانم در صورت بخواهم با او ازدواج کنی ولی انجام چنین کاری نهایت جوانمردی از جانب تو خواهد بود.

ازدواج,او هرگز نمی تواند فرزندی برای تو به دنیا بیاورد,بنابراین در کنار او با زنی ازدواج کن که دوستش داری 

نمی خواهم فرصت عاشق شدن را از تو بگیرم,تو ازادی با هر کسی مه دوست داری ازدواج کنی فقز با او مهربان 

ایت مردانه ات بگیر. می دانم که از نظر تو این خواسته,خواسته ی خودخواهانه باش,ترکش نکن و او را زیر چتر حم

ای است و من به طرز غم الودی قصد دارم دختر بیمارم را به تو تحمیل کنم.اما توجه داسته باش سیاوش جان باز هم 

نهایش نگذاری حتی اگر تکرار می کنم که قصد تحمیل کردن او به زندگی تو نیست فقز خواهشم از تو این است که ت

با او ازدواج نکردی تنهایش نگذارو ا حاال بیشتر از هر زمانی به کمک و همراهی تو نیازمند است.روز اولی که تو را 
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دیدم چون پدری مهدب را به جان خریدم,در چشم من تو بهترین بودی و می توانستی بهترین باشی. تالش کردم تو 

و تو پسر کوچکم مرا در این راه همراهی کردی,خواستی و به هدفت رسیدی.حاال تو را به جایگاه واقعی اب برسانم 

بک مردی,مردی با توانائی ها و قابلیت های زباد.قوی باش و بر پایه انچه تا به امروز از زندگی اموختی زندگی ات را 

ا ببینی و ارام و مطمئن پیش پایه ریزی کن,رسیدم به خوشبختی بسیار اسان است فقز کافی است که واقعیت زندگی ر

بروی,شنا کردن بر خالف جریان ابسخت است پس هرگز رو در روی زندگی نایست و خوشبختی ات را به دست تند 

باد قدرتمند سرنوشت نسپار زری دختر ارام و کم توقعی اسن با او بساز و با دردمندی اش ودارا کن این تنها وصیت 

ایتان موفقیت,سالمت و سعادت ارزو می کنم و هر دوی شما را به لطف بی کران و من به توست.از خداوند مهربان بر

 سابه پر مهر او میسپارم.همیشه برایتان دعا می کنم ))حاج مصطفی شاکری((

 

نامه تمام شد، اما هنوز تک تک کلمات حاج مصطفی، در برابر چشمان مات شده ام رژه می رفت و در ژرفای روح 

ی شد اما گنگ و نا مفهوم به دیوار های ضخیم شده مغزم می خورد و بر میگشت. هنوز گیج و منگ، خسته ام تکرار م

نامه حاج مصطفی را نگاه می کردم. یک بار دیگر از درون احساس سرما کردم، لرز تمام وجودم را گرفت برگه سفید 

نه به رقص در آمد و از میان انگشتان کاغذ رها از سنگینی آنچه در سفیدی دلش نهفته بود با لرزش دستانم جسورا

بی رمقم روی تخت افتاد، زانو هایم را زیر سینه ام جمع کردم سرم را میان دستانم گرفتم و لحظه ای چون موجودی 

وحشت زده و بی پناه در اوج استیصال و سردرگمی به آن کاغذ تا شده خیره ماندم. حاج مصطفی ، کسی که حقی 

گردن من داشت ،در شرایطی سخت و عجیب درجه جوانمردی مرا به نظاره نشسته بود، چه باالتر از حق پدری بر 

کار باید می کردم؟تا به امروز که سی سال از سالهای زندگی ام را پشت سر گذاشته ام هرگز به طور جدی در مورد 

کر پشت سر گذاشته بودم که ازدواج فکر نکرده بودم، تمام سال های پر شور و هیجان جوانی را فقط و فقط با این ف

در تحصیالتم موفق باشم و در نهایت بورسیه تحصیلی دانشکده را از آن خود کنم. اعتراف می کنم هرگز نسبت به 

هیجانات پرشوری که نسبت به جنس مخالف در قلبم می جوشید بی تفاوت نیودم، اما هیچ وقت فرصت آن را 

درونی ام قدم به وادی عشق و دلباختگی بگذارم و به دنبال یافتن جفتی نداشتم که با فراغ بال به دنبال احساسات 

مناسب نگاه خریدارانه و جستجوگرم را در میان این جنس ظریف و پیچیده رها سازم و حاال در شرایطی قدم به این 

وی عجز و مرحله از زندگی ام می گذاشتم که در نهایت گیجی و استیصال، در مقابل یک انتظار غیر منتظره زان

درماندگی در بغل گرفته و به تکه کاغذی چشم دوخته بودم که سهم مهمی از زندگی ام را در مقابل جوانمردی هم 

چون گروگانگیری در بند کشیده در مقابل هم قرار داده بود، زری ذختری نبود که حتی لحظه ای در تصوراتم از 

  زندگی آینده در کنار من باد دوستش داشتم اما...

 

نگاه خشک شده ام را از آن بزگه کاغذ گرفتم و چشمانم را که از شدت خستگی به سوزش افتاده بود روی هم 

فشردم، نمی توانستم فکر کنم سرم خالی خالی بود. روی تخت مچاله شدم و پتو را روی سرم کشیدم.زندگی من 

همراه بود. ذهن خسته ام به دنبال صحنه  داشت وارد مسیر دیگری می شد، مسیری که از همان شروعش با بالتکلیفی

هایی از گذشته، حال و آینده آنقدر گشت و زد و آن قدر زمان را در هم پیچاند تا اینکه باالخره خواب را در خود 

پذیرفت. خوابیدم، اما شاد این خواب کوتاه ساعتی بیشتر طول نکشید، در این جدایی یک ساعته روح از بدن، حاج 

درست همان جا روی تخت نشسته بود. مشتاقانه سالم کردم، اما صدایم صدای کودک هشت ساله  مصطفی را دیدم

بود، من سیاوش هشت ساله کوچک و الغر بودم اما حاج مصطفی جوان نبود، سن واقی خودش را داشت موهایش به 
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، شدم همان پسر بچه سفیدی نشسته بود و در صورتش رد پای گذشت زمان به جا مانده بود. به یک باره ترسیدم

هشت ساله خجالتی. چادر مادر را برای پنهان شدن جستجو کردم اما کسی آنجا نبود، فقط من بودم و او. از سبد روی 

تخت سیب سرخ براقی برداشت و در حالی که آن را به سمت من می گرفت لبخند زد، نگاهش کردم در نگاهش 

روی سیب چرخید دلم آن را خواست، زبانم را به دندانم زدم هنوز لق محبتی آمیخته با غم مج می زد؛ نگاه مشتاقم 

بود اما سرخی براق دندان لق را از یادم برد. دست کوچکم بی اختیار پیش رفت. اما سیب سرخ از من دورتر شد 

 دستم جلوتر فت باز سیب سرخ عقب تر کشیده شد؛ تگاه حیران و درمانده ام را به نگاهش دوختم، نگاهش رنگ

التماس به خود گرفت، سیب را در مشت خود فشرد و با دست دیگرش؛ از پشت عروسکی بیرون کشید و آن را به 

سمت من گرفت. نگاهم به سمت عروسک چرخید عروسک مهتاب بود دختر آقای فاتحی همانی که برادرش از 

راق. با تردید نگاهش کردم فرنگ برایش فرستاده بود. عروسکی با صورت گرد و سفید، چشمان درشت و موهای ب

نگاهش منتظر و نگران بود. نگاهم به نگاهش گره خورد و دستان کوچکم برای گرفتن عروسک پیش رفت آن را از 

دستش گرفتم و برق شادی در چشمانش نشاندم. حاج مصطفی باز به رویم لبخند زد،لبخندش مثل همیشه پر مهر 

رم رها کرد. دلم قنج رفت، سیب دیگر مال من شده بود برای اولین بار از بود و بعد او سیب را در میان انگشتان الغ

  لحظه ای که دیدمش لبهایش را تکان داد و گت:الزم شد که اونو بخوری...بخورش پسرم بخورش.

سر بزرگ عروسک را زیر بغلم گرفتم و سیب را جلوی صورتم بردم و عطرش را با ولع به سینه کشدم و بعد با 

از بزرگی به آن زدم آن قدر غرق سرخی و عطر خوش سیب شده بودم که دندان لقم را به کلی فراموش اشتیاق گ

کردم با فشاری که به سیب وارد کردم دندان لقم از جا کنده شد و درد در دلم پیچید، به یکباره از خواب پریدم 

شستم. در تاریک و روشن هوا نگاهی سحر دمیده بود، به زحمت بدن خشک شده ام را از هم باز کردم و لب تخت ن

به صفحه ساعتم انداختم ساعت شش و ربع بود، نامه ی حاج مصطفی هنوز همان جا روی تخت افتاده بود، آن را بار 

دیگر داخل پاکت جا دادم. پتو را زیر بغل گرفتم و سالنه سالنه به سمت ساختمان خانه حرکت کردم.سالها بود که 

مان وارد خانه نمی شدم، از در راهرویی که به حیاط پشتی می رسید می گذشتم ساختمان دیگر از در جلویی ساخت

 خان را دوز می زدم و راه پله فلزی را که مستقیم به طبقه باال می رفتم.

آنجا آن باال اتاقم، پنجره ای رو به جنگل بزرگ دوران بچه گی داشت، پتو را روی تخت انداختم و کنار پنجره 

پرده را کنار زدم و لحظه ای به منظره ای که پیش رویم بود چشم دوختم، آنجا در میان آن درختان میوه ایستادم، 

سالهای شیرین کودکی ام را در کنار زری گذرانده بودم. من خجالتی بودم و او آرام. جفت خوبی برای هم بودیم، در 

وز ها گذشته بود و من حاال باید به زری فکر می صلح و آرامش ساعتها با هم بازی می کردیم، زمان زیادی از آن ر

کردم به ازدواج و زندگی با او. آیا هنوز هم می توانستیم جفت مناسبی برای هم باشیم؟ زری همان دختر بچه 

کوچکی، که شبیه یک عروسک فرنگی بود. از کنار پنجره دور شدم و خودم را روی تخت رها کردم، نمی توانسم 

کنم )) زری، زندگی، ازدواج، حاج مصطفی شاکری، عشق، بچه ، عروسک فرنگی، بیماری، افکارم را متمرکز 

 جوانمردی و مردی((

با حالتی آشفته پتو را بار دیگر روی سرم کشدیم و در تاریکی زیر پتو با حالتی گیج به سیاعی چشم دوختم، بی 

 یاهی فقدان مردی اش را پنهان می کند. ((اختیار به یاد یکی از جمله های شعر فروغ افتادم: )) نامرد در س

شعر فروغ همیشه با من بود، اما چرا این بار از در بی انصافی وارد شده بود، من فقط گیج بودم و این با نامردی فاصله 

داشت، پتو را روی صورتم کنار زدم و به سفیدی یکنواخت سقف خیره ماندم. وقتی به شروع زندگی تا به امروزش 
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کردم و در لحظه لحظه های سپری شده ی آن، دست پر قدرت سرنوشت را در زندگی ام پر رنگ تر از فکر می 

اراده ی درونی من، رخ نمایی می کرد سرنوشتی یاغی و خودسر که می رفت باز نقش اول بازی زندگی من باشد باز 

 فروغ در زهن آشفته ام زمزمه می کرد:

  حس می کنم که وقت گذشته است

 کنم که لحظه سهم من از برگهای تاریخ رسیده استو حس می

 صدای گرم مادر مرا از دل ترافیک شدید افکار ضد و نقیضم بیرون کشید و در آستانه ایستاده بود:

 سیاوش جان مادر، آب گرمه یه دوش بگیر و بیا پایین صبحونه آماده است.-

 روی تخت غلتیدم و گفتم: چشم مادر شما برو منم میام.

مادر سرش را تکان داد و بی صدا بار دیگر به طبقه پایین برگشت با رفتنش از جا کنده شدم و برای دوش گرفتن به 

سمت حمام رفتم، نیم ساعتی آنجا بودم و بعد برای خوردن صبحانه به طبقه پایین رفتم، پایین پله های به یکباهر با 

ره خورد، اولین بار بود که از نگاه کردن به چشمانش خجالت زری سینه به سینه شدم، لحظه ای نگاهنمان در هم گ

می کشیدم. نگاهم روی لبهای کوچک قهوه ای زنگش چرخید، رنگ صورت سفیدش به یکباره به سرخی گرایید 

 کمی خودش را عقب کشید و گفت:

 داشتم میومدم دنبالت! -

 موهای مرطوبم کشدم و گفتم: حالت چطوره؟ بار دیگر به چشمانش نگاه کردم سعی کردم لبخند بزنم، دستی به

 زری به سمت آشپزخانه چرخید. شانه ای باال انداخت و گفت: از احوال پرسی شما.

 با حالتی کالفه سرم را پایین انداختم و به من من افتادم؛ راستش دیروز وقتی رسیدم چطور بگم من...من

 تش درخشید: ما پدرو از دست دادیم سیاوش.زری بار دیگر به سمت من چرخید، اشک در چشمان درش

نگاهم روی اندامش چرخید، کمر باریکش در بین کمربند بنچ سانتی مشکی رنگ شکننده به نظر می رسید، بدنم به 

یکباره داغ شد. هرگز به او با این چشم نگاه نکرده بودم. از خودم خجالت کشدم. نگاهم را روی گلهای قالی دوختم 

 این طوری تنها می زاشتمش، اگر اینجا پیشش بودم... و گفتم: نباید

 زری آهی کشید و گفت: این حرفو نزن سیاوش، تو تنها دل خوشی پدر بودی، تو همیشه باعث افتخارش بودی.

با حالتی عصبی دستم را در هوا تکان دادم و گفتم: آره، به من افتخار می کرد ولی این افتخار به چه دردش می خورد، 

 ی که به من احتایج داشت من کجا بودم؟موقع

صدای مادر نگاه هر دویمان را به سمت خود کشاند: تو جایی بودی که اون می خواست و این از همه چیز واسه اون 

  خدا بیامرز مهم تر بود.

 بعد در حالی که بار دیگر داخل آشپزخونه بر میگشت ادامه داد: نون تازه گرفتم.

زری به آشپزخانه رفتیم و جای همیشگی ام پشت میز نشستیم. مادر شیر جوش را ا روی اجاق  بحث تمام شد، همراه

 برداشت و در حالی که داخل لیوانم شیر می ریخت گفت: شام که هیچی نخوردین، هیچ کدوم رنگ به چهره ندارین.

، موهای براق و روشنش را نگاهم به صورت زری چرخید، درست رو به رویم پشت میز نشسته بود نگاهش پایین بود

با کش پشت سرش بسته و شال توری مشکی رنگی روی آن ها انداخته بود، گردن سفیدش در آن زمینه سیاه می 

درخشید. او زیبا بود. یک موجود زیبا و ظریف زیابایی هایش آن قدر بود که من یک مرد بودم مردی که این فرصت 

 خیره ام را حس کرد، به یکباره بال مژگان بلندش بالدر اختیارم گذاشته شده بود. گویی نگاه 
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چرخید و نگاهش در نگاهم قفل شد، در معده ام احساس ضعف کردم ضعفی که خودم هم نمیدانستم به خاطر 

گشنگی یا دلیل دیگری دارد.سرم را پایین انداختم ودر سکوت مشغول خوردن صبحانه شدم لحظاتی در سکوت 

 عمیقی کشید و گفت:گذشت تا اینکه زری نفس 

 امتحانات چطور بود؟ -

 بدون اینکه نگاهش کنم سرم را تکان دادم و گفتم: سخت بود اما خوشبختانه نتیجه اش خوب شد.

 مادر ظرف کرده را وسط میز گذاشت وگفت: خدارو شکر مادر، حداقل اینقدر سختی کشیدی مزد تالشتو گرفتی.

 ظر شنیدن صدایش بودم که پرسید: جریان بورسیه چی شد موفق شدی؟نگاه مستقیم زری را حس میکردم، منت

برای لحظه ای نگاهش کردم، فقط زری از جریان بورسیه دانشکده خبر داشت، قرار بود تا اعالم نتیجه پایانی 

ج قضیهبین من و او پنهان باقی بماند، در صورت موفقیتم میتوانست خبر فوق العاده غافلگیر کننده ای برای حا

 مصطفی و مادر باشد اما حاال دیگر پنهان کاری چه سوری داشت.

 لبم را با زبان خیش کردم و گفتم: آره، ولی...

 ولی چی؟ -

 سرم را تکان دادم و گفتم: دیگه برام مهم نیست.

 زری لیوان شیرش را رویمیز گذاشت و گفت: چرا؟!

ر از بیست سال، شبیه همان عروسک فرنگی مهتاب لحظه ای در سکوت نگاهش کردم، هنوز بعد از گذشت بیشت

 بود، انتظارش طوالنی شد برای همین باز سوالش را تکرار کرد: چرا سیاوش؟ چرا مهم نیست؟

 مادر که از صحبتهای ما چیزی متوجه نمیشد، با لحن کنجکاوی پرسید: قضیه چیه زری جان؟

 ش بورسیه ی تخصص گرفته.زری نگاهش کرد نفس عمیقی کشید وگفت: صفا خانم، سیاو

  مادر نگاه گیجش را به سمت من چرخاند و گفت:متوجه نمیشم.

به دنبال او زری هم مرا هدف نگاهش قرار داد و گفت: یه جور کمک هزینه تحصیلی، برای ادامه تحصیالت در به 

 خیلی راحت میگه مهم رشته تخصصی. از بین اون همه دانشجو؛ فقط سیاوش موفق شده به این مرحله برسه و حاال

 نیست.

نگاه مادر هنوز گیج بود، اما چشمانش میدرخشید ،سرش را تکان داد و گفت: مهمه مادر، مهمه! اگر بین او ن همه 

 آدم فقط تو تونستی....

 لیوان راروی میز گذاشتم و نگاهم را به صورتش دوختم : ولی مادر االن شرایط فرق کرده.

 یرسید، گفت: یعنی چی؟مادر هنوزگیج به نظر م

لیوان را در میان دستانم گرفتم و گفتم: ببین مادر، اگر قرار باشه که من از اون بورسیه استفاده کنم مجبورم برگردم 

آمریکا...حداقل برای دو یا سه سال دیگه باید اونجا بمونم، اما با این شرایطی که پیش اومده فوت ناگهانی حاج 

 وب من...مصطفی و تنهایی شما...خ

به جای مادر، زری جواب داد: شرایط بدیه، اما ما میتونیم ازپسش بربیایم، تو نباید به خاطر ما این فرصت خوب و از 

 دست بدی...سیاوش، این یه اتفاق معمولی نیست که بخواد به همین راحتی تکرار بشه.

 کردم، امکانش نیست زری.سرم را تکان دادم و گفتم: متوجه هستم، اما من تمام دیشب بهش فکر 



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –س هو

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

9 7  
 

مادر در سکوت فقط نگاه میکرد، غمی را که از صبحتهای من در عمق نگاهش نشسته بود میدیدم و قلبم از غم 

فشرده میشد، او عاشق پیشرفت کردن من بود، آرزوی قلبی اش بود اما حاال خودش بهتر از من میدانست که در آن 

 شرایط خاص امکان ادامه دادنش نیست.

 ری سینه ای صاف کرد وگفت: کی باید برگردی؟ز

 سری تکان دادم و گفتم: سه ماه دیگه برای تحویل گرفتن مدرک فارغ التحصیلیم باید اونجا باشم.

 زری خودش را جلو کشید و با لحن محکمی گفت: سیاوش کی باید برای شروع دوره ی تخصصت اونجا باشی؟

این حد جدی و سخت ندیده بودم، نگاه را روی میز دوختم و گفتم: اوایل مهر  خیره نگاهش کردم، تا به حال اورا تا

 سال دیگه.

لبخند کمرنگی روی لبهای زری نشست، صورتش باز آرامش سابق را به خود گرفت، سرش را پایین انداخت و با 

 ه.لحن اطمینان بخشی گفت: هنوز شش ماه تا اون موقع وقت داریم، مطمئنم همه چیز درست میش

 لیوان شیر را به لبم نزدیک کردم و با لحن مرددی گفتم: وضع مالی خونه چطوره مادر؟

مادر از سوالم جا خورد، لحظه ای نگاهم کرد، تردید ودو دولی را در نگاهش خواندم، نگاهی به زری انداخت و گفت: 

 بد نیست.

 گفتم: باید دنبال کار بگردم. معنی بد نیست، را فهمیدم. لیوان را بار دیگر روی میز گذاشتم و

نگاه معناداری بین زری و مادر رد و بدل شد و بعد مادر به حرف آمد و گفت: چه جور کاری مادر، میخوای طبابت 

 کنی؟

 سرم را به نشانی منفی تکان دادم و گفتم: تا مدرک پزشکی ام رو نگرفتم، نمیتونم چنین کاری انجام بدم.

 رانی گفت: پس میخوای چی کارکنی؟مادر با لحن دلخور و نگ

 سرم را پایین انداختم و گفتم: نمیدونم ، شاید اگه یه کار تدریس پیدا بشه...

 زری نگاهم کرد و با لحن معناداری گفت: میخوای تدریس کنی؟

 خب، آره، میتونم زبان تدریس کنم، یا مثالً موسیقی. -

 ولی تو یه پزشکی. -

 فرو کردم و گفتم: نه، تا زمانی که مدرک به دستم نرسیده.انگشتانم را در موهایم 

  لحظاتی در سکوت گذشت، نگاهی به هر دوی آنها انداختم و گفتم:

 امروزم میرم پیش یکی از دوستامف کارش تدریس خصوصی تو خونه است. شاید بتونه کمکم کنه.

م انداخت و گفت: کجا داری میری، تو که چیزی این را گفتم و از پشت میز بلند شدم، مادر نگاهی به لیوان شیر

 نخورید.

 به رویش لبخندی زدم و گفتم: اصالًگرسته نیستم مادر.

 مادر لیوان را به دستم داد وگفن: پس الاقل، شیر تو بخور.

 لیوان را از دستش گرفتم و گفتم: باشه مادر، ولی میبرمش تو اتاقم اشکالی نداره؟

 انداخت و گفت: نه مادر، چه اشکالی؛ مهم اینه که بخوریش.مادر شانه اش را باال 

 لبخندی زدم و با لحن اطمینان بخشی گفتم: مطمئن باش میخورمش.
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این را گفتم و از آشپزخانه خارج شدم. پله ها را باال رفتم و بار دیگر قدم به داخل اتاقم گذاشتم، لیوان شیر را روی 

ز کشیدم، دستانم را زیر سرم قالب کردم و به آنچه بعد از آن باید انجام میز گذاشتم و طاق باز روی تخت درا

میدادم اندیشیدم، به رویاهایم که بر باد رفته بود و به خودم که از آن لحظه به بعد باید مسئولیت خانواده ای را بر 

 دوش میگرفتم، فکر کردم. این زندگی من بود:

 

زندگی شاید ریسمانی است که مردی «»ر روز زنی با زنبیلی از آن می گذردزندگی شاید یک خیابان دراز است که ه»

 «زندگی شاید طفلی است که از مدرسه برمی گردد«»با آن خود را از شاخه می آویزد

 زندگی شاید...-

 بازم فروغ؟-

داده بود و مرا  صدای زری بود،از جا پریدم و با دیدنش در آستانه در،روی تخت نشستم دسته به سینه به در تکیه

 تماشا می کرد،وقتی نگاه خیره و دستپاچه ام را دید با لحن آرامی گفت:متاسفم قصد نداشتم مزاحمت بشم.

 تکانی به خود دادم،خودم را لب تخت کشیدم و گفتم:مهم نیست...چرا نمی یای تو؟

 زری با لحن نامطمئنی پرسید:می تونم؟

 گفتم:البته.با دست به صندلی خالی اشاره کردم و 

با گامهایی آرام خودش را به صندلی رساند و مقابلم روی آن نشست با دست دامن لباسش را روی پاهایش صاف 

کرد و لحظه ای در سکوت به کف اتاق خیره شد،بعد نفس عمیقی کشید و گفت:ببین سیاوش می خوام بدونی که من 

 دلم نمی خواد مانع پیشرفت تو باشم من...

 ان حرفش دویدم و گفتم:کی گفته تو مانع پیشرفت منی؟با عجله می

 من فقط بخاطر شرایط خاص زندگی خودمه که...

 زری حرفم را برید و گفت:تو از بچه گی همیشه هوای منو داشتی.

ازت ممنوم،اما این دفعه فرق می کنه این حق مسلم توست که از موقعیتی که با زحمت و تالش شبانه روزی خودت 

 ومده استفاده کنی.بدست ا

خواستم حرفی بزنم که با حرکت دستش من را وادار به سکوت کرد و ادامه داد:ببین سیاوش،دیگه پدرم نیست که 

بخواد این زندگی رو اداره کنه و تو و مادرت اگه نخواین من نمی تونم بزور شما رو اینجا پیش خودم نگه دارم،صفا 

رگ کردنم زحمت زیاد کشیده،اینم می دونم که آینده و سرنوشت تو چقدر خانم حکم مادر واسه من داره،واسه بز

واسه اون مهمه،دلش می خواد به اونچه که الیقش هستی برسی.منم همین طور!دلم نمی خواد که من سدی جلوی این 

 پیشرفت باشم،عموی پدرم قزوین زندگی می کنه می تونم برم پیش اون.

جایی نمی ری،اینجا خونه ی پدری توئه،چرا باید چنین فکر مسخره ای به مغزت ار لب تخت بلندم شدم و گفتم:تو 

خطور کنه،تو هرگز مانع پیشرفت من نیستی اگر من پیشرفتی کردم بخاطر حضورم تو این خونه بوده،بخاطر محبتی 

 بوده که پدر نسبت به من داشته.

دا به صحبتهای من گوش می داد،مکث کوتاهی دنباله ی شال توری روی سرش را دور انگشتش می پیچاند و بی ص

کردم وگفتم:ما یه خانوداه ایم زری.این باور سالهاست که تو دل من نشسته،االن هدف همه ما فقط باید یک چیز 

 باشه،اون هم شروع یک زندگی تازه است.
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 ولی پدر دلش می خواست که تو...-

 لش می خواست که منتحت هر شرایطی به تحصیالتم ادامه بدم.سرم را به نشانه تایید تکان دادم و گفتم:بله،اون د

 نگاهش را به شرایطی دوخت و گفت:و تو می گی دیگه برات مهم نیست.

 سرم را پایین انداختم و گفتم:و تو گفتی هنوز شش ماه وقت داریم.

 بله هنوز شش ماه وقت داریم.-

رفتم گفتم:پس با زمان پیش می ریم،ممکنه همه چیز همون از او رو برگرداندم و در حالی که به سمت پنجره می 

  طور که تو پیش بینی کرده بودی درست بشه.

وقتی به سمتش برگشتم سر پا ایستاد و آماده ی رفتن بود،نگاهی گذرا به سر تا پایش انداختم و گفتم:یه لحظه 

 صبرکن،یه چیزی برات دارم.

را روی تخت گذاشتم،در زیر نگاه منتظر او چمدان را تا آخر باز کردم و چمدانم را از زیر تخت بیرون کشیدم و آن 

از البالی وسایل،بسته کادو شده ای را که مخصوص او خریده بودم بیرون کشیدم،آن را به سمتش گرفتم و 

 گفتم:برای تو گرفتم.

  کشید و گفت:این چیه؟زری لحظه ای به بسته ی کادو پیچ شده نگاه کرد،بعد نگاهش را به سمت چشمان من باال

 به بسته اشاره کردم و گفتم:چیزی که قولشو داده بودم،فراموش نکردم این همون لباسیه که می خواستی.

 لبخند تلخی به لب زد و گفت:آره...خوب یادت مونده،من که فراموش کرده بودم.

 تم:برو بپوش ببین اندازت هست!بعد بسته را گرفت و تشکر کرد،به سمت در چرخید که برود،صدایش کردم و گف

محزون و غم زده نگاهم کرد،دستهایم را در جیبهای شلوارم فرو کردم و گفتم:این خواسته حاج مصطفی است،تو نامه 

 اش نوشته دلش نمی خواد بخاطر اون لباس سیاه بپوشیم.

حرف دیگری برگشت و ار  بغض چانه ی کوچکش را لرزاند واشک را مهمان خانه چشمانش نمود،آرام و بدون هیچ

اتاق خارج شد بی اختیار او را در آن لباس عنابی رنگ زیبا تجسم کردم،آبشار موهای براق و زیبایش را روی شانه 

هایش ریختم و خیره نگاهش کردم.او زیبا بود،اما آیا نیمه کامل کننده من هم بود؟باز هجوم افکار نا آشنا،آرامش را 

 ر از تردید و سردرگمی درونم را پر کرد.از وجود دور کرد و موجی پ

 باالخره کاری را که می خواستم پیدا کردم،بعداز ظهر همان روز به دیدن رضا دوست دوران دبیرستان رفتم...

*********** 

 صدای ناله دردمندانه ی کیانفر،نگاه عرشیا را متوجه خود کرد:چیزی گفتین پدر؟

 ا همین جا کافیه...قرارمون این بود که فقط روزی یک فصل از اونو نخونین.کیانفر دستش را تکان داد و گفت:ت

عرشیا نگاهی به جانب مهسا انداخت او هم مثل خودش پکر به نظر می رسید با این حال باید به قولی که داده بودند 

 وفا می کنیم پدر.عمل می کردند،آرام کتاب رابست و با لحن گرم و پر مهری خطاب به پدرش گفت:ما به عهدمون 

 کیانفر سرش را تکان داد و گفت:امیدوارم همین طور باشه.

مهسا نگاهی به ساعت روی دستش انداخت و گفت:حق با شماست دکتر،ما باید بیشتر مراعات حال شما رو بکنیم 

پشتتون رو امروز حسابی خسته شدین.عرشیا کتاب را روی تخت گذاشت و از جا بلند شد و گفت:اجازه بدین بالش 

 مرتب کنم،شما دیگه باید استراحت کنین.
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کیانفر لبخند محوی به لب زد و گفت:بله باید استراحت کنم،شما هم برین به کارتون برسین،فردا صبح 

 منتظرتونم،بعد در حالی که به کتاب روی تخت اشاره می کرد گفت:عرسیا جان لطفاً اونو بزارش اینجا.

 ر تخت گذاشت و گفت:چیزی احتیاج ندارین پدر؟عرشیا کتاب را روی میز،کا

 کیانفر سرش را به عالمت منفی تکان داد و گفت:نه پسرم.

 

 بعد نگاهش را به سمت مهسا چرخاند وادامه داد: ممنونم که اومدی!

اد مهسا در حالی که از روی صندلی بلند می شف به رویش لبخندی زد و گفت: منم از شما ممنونم که به من اعتم

 کردین مشتاقانه منتظر شنیدن بقیه داستان زندگیتون هستم.

کیفش را روی دوش انداخت وادامه داد: حاال اگه اجازه بدین شما رو تنها می زاریم امیدوارم فردا حالتون بهتر از 

 امروز باشه.

مرتب کرد، دست  این را گفت و نگاه منتظرش را به سمت عرشیا چرخاند، عرشیا مالفه سفید روی تخت را کمی

  پدرش را آرام و پر مهر فشرد و همراه با لبخندی گفت : خداحافظ پدر.

کیانفر تمام نیرویش را در یک لبخند خالصه کرد و بعد آرام چشمان بی فروغش را روی هم گذاشت، عرشیا به 

تاده بود در دلش نالید سمت مهسا چرخید و لحظه ای سراپایش را از نظر گذراند، مهسای زیبا باز به منتظرش ایس

)ای کاش این انتظار لذت بخش فقط به خاطر من بود، نه به خاطر ترس از اون مرد عوضی( تخت را دور زد و در کنار 

مهسا و رودر روی او ایستاد، بوی مالیم عطرش را از آن فاصله می توانست حس کند،بویی مست کننده و رخوتناک 

و معده اش را دچار انقباض می کرد، با دست به سمت در اشاره کرد و گفت:  که ضربان قلب او را سرعت می بخشید

  بفرمایین خوواهش می کنم، من شما رو می رسونم.

 مهسا تشکر کرد و در حالی که از اتاق خارج می شد گفت مزاحم شما نمی شم.

می گذاشت همراه با لبخند  عرشیا در اتاق را آرام و بی صدا پشت سرش بست و در حالی که قدم به داخل راهرو

 گرمی گفت: این چه حرفیه...

 و در دل ادامه داد: )تو مجبوری که مزاحم من بشی و من به هر دلیلی که باشه از این مزاحمت تو استقبال می کنم.(

ی خودش را به مهسا رساند وبا او هم قدم شد، لحظه ای بعد مهسا به حرف آمد و گفت: نظرتون در مورد نوشته ها

 پدرتون چیه؟

عرشیا نگاهی به سمت او انداخت و گفت: به این نتیجه رسیدم که همونطور که پدر می گفت، من چیز زیادی از 

 گذشته اون نمی دونم.

 مهسا بدون اینکه او را نگاه کند با لحن آرام و متفکری پرسید: )فکر می کنین با زری ازدواج می کنه؟

 باال انداخت: نمی تونم حدس بزنم پدر از احساسات درونیش حرف زیادی نزده بود. عرشیا لبخندی زد و شانه اش را

 مهسا نفس عمیقی کشید و گفت:

 در هر صورت شما که فرزند زری نیستین.

 عرشیا نگاهش کرد، مهسا ادامه داد: خوب فامیل اون شاکری بوده ولی فامیل مادر شما...

 حق با شماست من چقدر گیجم.عرشیا سری تکان دادو گفت: آ... بله، 
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مهسا لبخند معنی داری به لب زد و گفت: خوب ممکنه در کنار وصیت حاج مصطفی در کنار زری با زن دیگه ای 

 ازدواج کرده باشه.

 عرشیا سرش را تکان داد و گفت: یعنی با مادر من؟

 بله.-

 ج نکرده باشه.عرشیا دستی به موهایش کشید و گفت: و یا شاید اصال با زری ازدوا

 مهسا با لحن متفکری جواب داد: خوب بله اینم ممکنه.

 بعد نگاهی به جانب عرشیا انداخت و گفت: شما فردا چه ساعتی میاین اینجا؟

 عرشیا خیلی سریع جواب داد نه و نیم خوبه؟

 مهسا سرش را تکان داد وبا لحن معنا داری گفت:امیدوارم مثل امروز صبح خواب نمونید.

 عرشیا به خنده افتاد و با لحن پر شیطنتی گفت: پس با این حساب شب باید زود بخوابم.

 خانم صارمی با دیدن آنها از پشت میز بلند شد و گفت: تشریف می برین؟

 عرشیا سری تکان دادو گفت: بله با اجازه شما.

اومده بودن اینجا سراغ شما رو می نگاه خانم صارمی به سمت مهسا چرخید و گفت: راستی خانم معین یه آقایی 

 گرفتن.

رنگ از صورت مهسا پرید و وحشتزده به سمت در خروجی ساختمان نگاه کرد. عرشیا نگاه نگرانش را از صورت 

 رنگ پریده مهسا به سمت خانم صارمی چرخاند و گفت: اسمشونو نگفتن؟ نگفتن با خانم معین چی کار دارن؟

سرش را تکان داد و گفت: نه چیزی نگفت... فقط گفت که جلوی در منتظرشون می خانم صارمی متعجب و کنجکاو 

 مونه.

مهسا وحشت زده لبش را به دندان گزید و نگاه درمانده اش را به نگاه نگران عرشیا دوخت، عرشیا با اطمینان خاطر 

 سرش را تکان داد و آرام زیر لب زمزمه کرد: این قدر نگران نباش من پیشتم.

در گلوی مهسا نشست، دست لرزانش را روی لبهای رنگ پریده اش گذاشت و سراسیمه چند قدم از او فاصله بغض 

گرفت،دل عرشیا از دیدن حال دگرگون مهسا گرفت دلش می خواست می توانست آن موجود زیبا و وحشت زده را 

 در پناه آغوش خود بگیرد و با جمله های پر محبت و عاشقانه اش ارامش کند.

 صدای خانم صارمی نگاه به غم نشسته او را متوجه خود کرد: چیزی شده؟ حالشون خوب نیست؟

 عرشیا با عجله سرش را تکان داد و گفت: نه چیز مهمی نیست.

نگاه گذرای دیگری به جانب مهسا انداخت و بعد همراه با لبخندی رو به خانم صارمی ادامه داد: متشکرم خانم 

 صارمی.

 گیج و متحیر از آنچه پیش آمده بود، آرام زیر لب زمزمه کرد: خواهش می کنم... به سالمت.خانم صارمی 

عرشیا با گام هایی بلند خودش را به مهسا رساندف پشت سرش ایستاد سرش را به او نزدیک کرد و با لحن ارامی 

 رین.زمزمه کرد: نباید بزارین اون مرد متوجه بشه که شما تا این حد از اون وحشت دا

 مهسا سرش را تکان داد و گفت: حق با شماست.

 با دست لرزانش مقنعه اش را مرتب کرد و ادامه داد: بهتره هر چه زودتر از اینجا بریم.
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عرشیا با تاسف سری تکان داد و در دل نالید )کاش می دونستم که اون مرد با تو چی کار کرده که. این همه وحشت 

 به خاطر چیه؟(

 ست در خروجی را باز کرد وگفت: بفرمایین خواهش می کنم.با فشار د

 مهسا سرش را پایین انداخت و از ساختمان خارج شد.

افشین با دیدن او از روی نیمکت زیر درخت بلند شد و به سمت او قدم برداشت: عمو بودنم مکافاتیه واسه خودش، 

 نیم ساعت اینجا دارم مگس می پرونم.

ید، انگار طناب دار را از دور گردنش باز کرده باشند دستش را روی گردنش گذاشت و پشت مهسا با دیدنش آه کش

سر هم چند نفس عمیق کشید. عرشیا با دیدن افشین نگاه کنجکاو و عالقمندش رابه صورت مهسادوخت و زیر لب 

 زمزمه کرد: مثل اینکه قضیه دویل امروزم منتفی شد.

ت عرشیا انداخت و بعد قدمی به سمت افشین برداشت و گفت: تو اینجا چی کار مهسا نگاهی گذرا به صورت پر شیطن

 می کنی؟

افشین انگشت اشاره اش را باال گرفت و با لحن طنز آلودی گفت: خانم اجازه همه اش تقصیر این بود، با انگشت به 

 و گفت:سمت راستش اشاره کرد وقتی نگاه مهسا را خیره دید دستپاچه به سمت چپ اشاره کرد 

 نه همه اش تقصیر این بود.-

مکث کوتاهی کرد و با همان لحن ادامه داد: اصال هیچ کدوم... دوست ناباب!همه اش تقصیر دوست ناباب بود وگرنه 

  من که خودت می دونی بچه مثبتم.

اهی به مهسا از گوشه چشم نگاهی به صورت خندان عرشیا انداخت، بعد چشم غره ای به افشین رفت،افشین نگ

 جانب عرشیا انداخت و گفت: حال شما چطوره؟

 عرشیادست افشین را در دست فشرد و همراه با لبخندی گرمی جواب داد: متشکرم.

 افشین سرش را به گوش عرشیا نزدیک کرد و آرام و با احتیاط زمزمه کرد: سالمین؟!

ا انداخت. افشین خودش را عقب کشید و گفت: عرشیا با صدای بلند خندید و نگاهی گذرا به صورت بر افروخته مهس

 من افشینم...عموی مهسا.

عرشیا بار دیگر دستش را به گرمی فشرد و همراه با لبخندی خاص سرش را تکان داد و گفت: بله... از آشنایی با 

 شما بی نهایت خوشبختم.

 افشین هم در جوابش لبخندی زد و گفت: بنده هم همین طور.

 و ادامه داد: راستی حال پدرتون چطوره؟ مکث کوتاهی کرد

 عرشیا دستش را از دست افشین بیرون کشید، همراه با آهی عمیق سرش را با تاسف تکان داد.

 افشین با لحن دلجویانه ای گفت: متاسفم.

 عرشیا لبخند تلخی به لب زد و گفت: ممنونم.

 متون.مکث کوتاهی کرد و ادامه داد: هوا گرمه اجازه بدین برسون

به جای افشین، مهسا با عجله جواب داد: از لطفتون ممنونم آقای امیدیان. افشین خودش ماشین داره، مزاحم شما 

 نمی شیم.

 عرشیا لبخند کمرنگی به لب زد و گفت: پس من دیگه وقت شما رو نمی گیرم.
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 آقای معین. به سمت افشین چرخید و ادامه داد: از اینکه امروز با شما آشنا شدم خوشحالم

 افشین سرش را تکان دادو گفت:بنده هم همینطور.

 عرشیا نگاه کوتاهی به صورت مهسا اندااخت و گفت: پس تا بعد... فعال خداحافظ.

مهسا آرام سرش را تکان داد و در سکوت با نگاه بدرقه اش کرد، افشین به سمت مهسا چرخیدوگفت: منظورش چی 

 بود پس تا بعد؟

ی که به همراه افشین، در محوطه آسایشگاه قدم بر می داشت جواب داد: فردا صبح دوباره باید بیام مهسا در حال

 دیدن دکتر.

 افشین متعجب نگاهش کرد: دوباره؟ برای چی؟

 مهسا شانه ای باال انداخت و گردنش را کج کرد: گفتم که یه کار نیمه تموم داره که می خواد واسش انجام بدم.

 ن طنز آلودی پرسید: حاال چه جور کاری هست قرار شده روز مزد حساب کنه یا...افشین با لح

 مهسا به خنده افتاد و گفت: لوس نشو افشین کارش جدیه.

افشین با همان لحن قبلی ادامه داد: آها، خوب اینو بگو... کارش جدیه! خوب اگه این جوریه که حق با شماست کارای 

 میدن، حاال چه جوریه این پسره هم تو سودش شریکه؟جدی رو اصوال صلواتی انجام 

 مهسا میان خنده گفت: فکر می کنم برای اون جنبه شخصی قضیه مهم تر باشه.

افشین در حالی که ماشین را دور می زد گفت: اشتباه نکن اون یه سرمایه داره. شم اقتصادیش قویه، در ضمن سابقه 

 که؟! مواظب باش کاله سرت نزاره. چندان درخشانی هم که نداره... می فهمی

این را گفت و کلید را در قفل در چرخاند. مهسا برای اطمینان خاطر بیشتر نگاهی به دور و اطرافش انداخت و بعد از 

اینکه از نبود ماشین هاوش در آن اطراف مطمین شد نفسی به آسودگی کشید و سوار ماشین افشین شد. افشین در 

 شن می کرد، با لحن محطاطانه ای گفت: امروز که هاوش...حالی که ماشین را رو

 مهسا سرش را تکان داد و گفت: امیدوارم برای همیشه گم و گور بشه.

افشین در سکوت ماشین را به حرکت انداخت و ساعتی بعد آنها در دفتر هفته نامه بودند. افشین نایلون پر از 

 با یه نهار باد آورده چطورین؟همبرگر را مقابل صورتش باال گرفت وداد زد: 

نگاه همه به سمت آنها چرخید، مهسا در حالی که پشت میز کارش می نشست با صدای بلند سالم کرد و جواب 

سالمش را هم مثل همیشه گرم و مشتاقانه پس گرفت. فرزان نگاه مشکوکی به جانب افشین انداخت و گفت: چیزی 

 شده؟

ر می زد، روی میز هر کدام از بچه ها همبرگری گذاشت و با لحن پرشیطنتی گفت: افشین در حالی که داخل سالن دو

 همه اش به خاطر اون دنیاست.. می فهمی که.

 یاشار خندید و گفت: یعنی می خوای بگی خیرات و مبراته؟

رزش معنوی ش افشین خندید و گفت: من اهل ریا و تظاهر نیستم، دلم نمی خواد کارای خیرمو تو بوق و کرنا کنم، ا

 میاد پایین.

 و باز با لحن معنا داری تکرار کرد: می فهمی که.

فرزان در حالی که همبرگرش را از کیسه نایلون بیرون می کشید گفت: جون من افشین چه خوابی واسمون دیدی؟ 

 تا از گلومون پایین نرفته بگو.
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 افشین خندیدو گفت: بخور حاال...

 سه سس را با دندان پاره می کرد گفت: آخه باید ببینم ارزشش رو داره؟فرزان در حالی که گوشه کی

افشین پشت میزش روی صندلی نشست و در حالی که همبرگر خودش را از نایلونش بیرون می کشید گفت: چقدر 

 سخت می گیری بابا... تو بخور من با تو همون قیمت خریدشو حساب می کنم.

ه افتاد و گفت: نگفتم... طرف از اون چارچنگولی هاست، میگن هیچ ارزونی بی دلیل از شنیدن این خبر فرزان به سرف

 نیست بفرما اینم نمونه اش.

افشین سرش را تکان داد، دستش را با حالتی گله مند جلوی چانه اش گرفت و گفت: اِِاِاِاِ نگاه کن، مارو باش با کیا می 

 ریم سیزده بدر.

 کردم نزاشتم اینجا از گشنگی به قورقور بیوفتین.چارچنگولی چیه داداش من؟ بد 

 ثمین میان خنده گفت: ناراحت نشو افشین خان، آخه شما جوری گفتی باد آورده که ما گفتیم...

متین حرف ثمین را ادامه داد و گفت: اگه قرار باشه بعدا باهامون حساب کنی که دیگه بادآورده نمیشه، میشه مصداق 

 ر چی پول دادی آش می خوری(همون ضرب المثله )ه

افشین گازی به همبرگرش زد وگفت: اصال به من چه من فکرشو کردم دیدم اگه قرار باشه طبق پیش بینی یارو 

ضرب المثله، باد آورده رو باد ببره، خوب با این تعداد جمعیت و این محیط کوچیک و فضای بسته یه کم نفس 

 .کشیدن مشکل میشه. حاال دیگه خود دانید

این حرف افشین لحظه ای سکوت غیر نرمال به همراه داشت و بعد به یکباره صدای انفجار خنده شان باال رفت. 

صدای خنده شادمانه جمع سروش را به سالن کشاند، در حالی که به چهارچوب در تکیه داده بود دستهایش را به 

 سینه زد و گفت: باز چه خبره افشین خان؟

 خونسرد قبلی جواب داد: نهار باد آورده داریم شما هم می خواین؟افشین با همان لحن 

 بچه ها میان خنده یک صدا فریاد زدند: بله.

افشین گاز دیگری به همبرگرش زد و گفت: آره دادا ش من بادآورده س مفتیه خواستی بفرما بسم ا... وردار نوش 

 جونت. اما یه ساعت بعدشو دیگه ما نیستیم.

 نده گفت: آقا از اول اشتباه کردی خریدی نباید می خریدی اما حاال که خریدی دیگه از دستت رفته.یاشار میان خ

افشین تمام کیسه سس را روی همبرگر خالی کرد و در حالی که با ولع آن را گاز می زد گفت: یاشار جون فکر می 

 بونو به باد بدم؟کنی من این قدر خرم که واسه خاطر این جمعیت رند همیشه گشنه پول بی ز

 وقتی سکوت جمع را دید نگاه پر شیطنتی به سمت مهسا انداخت و گفت: البته دور از جون مهسا...

فرزان نگاهی به سمت مهسا انداخت. مهسا در جواب شانه ای باال انداخت و گردنش را کج کرد. فرزان کاغذ مچاله 

 اری گفت: عوضی!شده روی میزش را به سمت افشین پرت کرد و با لحن کشد

 حدیث از پشت میزش بلند شد و گفت: می رم چای بیارم...شما هم می خواین؟

 این بار فقط افشین بود که با دهنی پر داد زد: بله.

و باز صدای خنده پر نشاطشان در سالن پیچید، سروش با خنده سری تکان داد و بار دیگر به دفتر کارش برگشت 

به سمت میز افشین رفت، آخرین همبرگر داخل کیسه را برداشت و با لیوانی پر از چای مهسا از پشت میز بلند شد 

 به سمت دفتر کار سروش رفت.
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سروش با دیدنش در جا نیم خیز شد و جواب سالم مهسا را به گرمی داد. مهسا لیوان چای را روی میزگذاشت 

 وگفت: نموندین سهمتون رو بگیرین.

گر را به دستش داد، سروش تشکر کرد و در حالی که اورا دعوت به نشستن می این را گفت و نایلون همبر

 کردگفت: حالتون چطوره خانم معین؟ مشکلتون حل شد؟

 مهسا روی صندلی نشست و با لحن پرسشگری تکرار کرد: مشکل؟

ردگفت مشکلی سروش به من من افتاد و گفت: واهلل دقیقا نمی دونم دیروز افشین خیلی سربسته یه اشاره ای ک

 براتون پیش اومده که نیاز به چند روز مرخصی دارین.

مهسا سرش را پایین انداخت و در حالی که با حالتی عصبی با انگشتانش بازی می کرد گفت: نه فعال مرخصی نمی 

 خوام فقط اگه ممکنه...

 سروش لبخندی به لب زد و گفت: بفرمایین گوش می دم.

 مشتاق و منتظر سروش انداخت و گفت: مهسا نگاه سریعی به صورت

 

 قضیه مربوط به دکتر کیانفره.

  اومده؟ پیش مشکلی -

مهسا سرش را به عالمت منفی تکان داد و گفت: نه مشکل خاصی نیست. فقط می خواستم ازتون خواهش کنم که اگه 

 ممکنه چند روزی برنامه ریزی من سبک تر باشه.

د، لب هایش را با زبان خیس کرد و گفت: ببینین آقای پایدار، دکتر کیانفر از من وقتی نگاه کنجکاو سروش را دی

 خواسته که یه کاری براش انجام بدم.

مکث کوتاهی کرد و ادامه داد: اون یه قصه چاپ نشده داره. قصه ای که مربوط به زندگی خودشه. اون از من خواسته 

ازه دارم یک فصل از کتابش رو بخونم، بعد وقتی کتاب تموم شد که هر روز به دیدنش برم و در هر مالقت فقط اج

اگه تونستم سواالی اونو جواب بدم اجازه دارم که کتابو چاپش کنم، امروز در دومین مالقاتم با ایشون فصل اول 

ت صبحم کتاب زندگیش رو ورق زدیم و من خیلی مشتاقم که این کار رو تا آخر ادامه بدم و اگر قرار باشه تمام ساعا

 رو به این کار اختصاص بدم از کار هفته نامه عقب می افتم.

سروش سری تکان داد و گفت: ولی همین کاری که شما می کنین خودش جزئی از کار هفته نامه است، اگه یادتون 

 باشه من خودم این کار ور به شما واگذار کردم.

 یه که برای هفته نامه می خواستیم.مهسا نگاهش کرد و گفت: بله، ولی این کار فراتر از کار

 سروش لبخندی به لب زد و گفت: چه اشکالی داره، اگه بخوایم یه کار جامع تر و کامل تر به مخاطب ارائه بدیم؟

 مهسا سرش را تکان داد و گفت: اشکالی نداره ولی...

 نین براش وقت بزارین.دو می الزم که زمانی تا و برسین کارتون به راحت خیال با. نداره ولی دیگه -

 لبخند روی لبهای مهسا نشست و برق شادی در چشمانش درخشید: متشکرم سروش.

این دقیقاً همان چیزی بود که سروش دنبالش می گشت، باالخره چشمان زیبای مهسا درخشید و نفس را در سینه آن 

 مرد حبس کرد.

*** 
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ویش آغوش گشود: خوش اومدی مهسا، نمی دونی چقدر دلم ساناز با دیدن مهسا از روی صندلی بلند شد و به ر

 برات تنگ شده بود.

 مهسا صورت ساناز را بوسید و به صورتش خیره شد: پای چشمات گو افتاد سانی...

صدای امیر از پشت در جواب داد: این روجک پدرمونو درآورده. صبح تا شب تخت می خوابه، اون وقت شب که می 

 حر گریه می کنه.شه یه بند تا کله س

 مهسا لبخندی به لب زد و گفت: حاال خودش کجاست که این همه پشت سرش غیبت می کنین.

 ساناز دست مهسا را کشید و گفت: بیا وکیل مدافعف توی تختش خوابیده.

 مهسا به دنبال ساناز وارد ساختمان خانه شد و گفت: هنوز هیچ کدوم از مهموناتون نیومدن؟

 زد و گفت: چرا مهمترینشون اومده. ساناز لبخندی

 مهسا چینی به پیشانی انداخت و با لحن کنجکاوی تکرار کرد: مهمترینشون؟

ساناز خندید و دستی ه پشت مهسا زد و گفت: آره دیگه مادرخونده مانی کوچولوی من همین چند لحظه پیش از راه 

 رسید.

 زاد کنار می زد، ادامه داد: اینم مانی کوچولوی ما.بعد در حالیکه تور پشه بند را از روی تخت کوچک نو

مهسا به صورت بچه خیره شد. آرام و بی صدا در اوج معصومیت در خواب بود. مهسا هیجان زده به رویش لبخند زد 

 و گفت: می تونم بهش دست بزنم؟

 سانی دستش را روی شانه مهسا گذاشت و گفت: چرا که نه، تو مادرخونده شی.

 ام و با احتیاط انگشتش را روی گونه نرم و لیز مانی کشید و گفت: اون فوق العاده است سانی. خیلی قشنگه.مهسا آر

ساناز سرش را تکان داد و گفت: مامانم می گه هرچی بره جلوتر خوشگل تر می شه، بچه روزای اول هر روز یه شکل 

 تازه به خودش می گیره.

چک بچه چسباند. موجی از درد و غم به سینه اش دوید و اشک را به مهسا خم د و لب هایش را روی دست کو

 چشمان نشاند. نگاهش را به صورت ساناز دوخت و گفت: تو خیلی خوشبختی که اونو داری سانی.

ساناز آرام به روی او آغوش گشود سرش را روی شانه اش گذاشت و گفت: آخ...مهسا عزیزم این قدر خودتو اذیت 

 نستم ناراحت می شی نمی آوردمت اینجا.نکن، اگه می دو

 مهسا آه پر حسرتی کشید و گفت: نه ناراحت نشدم، فقط اون این قدر کوچولو و خوشگله که منو هیجان زده کرده.

 ساناز لبخند تلخی زد و گفت: تو هم می تونی بچه داشته باشی مهسا.

حتماً مثل اون کارتونه خدا می ذاره تو یه بقچه و مهسا خندید، با انگشت اشک را از گوشه چشمانش گرفت و گفت: 

 با اون لک لک پستچی می فرسته در خونم، ولی اگر گوشاش گنده باشه چی؟

ساناز با دلخوری سرش را تکان داد و گفت: چرا ازدواج نمی کنی مهسا، االن که شرایطش را داری. یکی را واسه 

میر مگه پسرعموی اون نیست. خدا می دونه چه مرد خوبیه. خودت پیدا کن. همه که مثل هاوش نیستن. همین ا

 روزی هزار بار به خاطر داشتنش خدا رو شکر می کنم.

لحظه ای مکث کردو ادامه داد: تا کی می خوای تنها زندگی کنی؟ فکر می کنی شرایط همیشه همین طور باقی می 

 .مونه؟ تو شوهر می خوای، بچه می خوای آخه این طوری که نمی شه



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –س هو

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

1 1 7  
 

مهسا خودش را کنار پنجره رساند و گفت: چرا نمی شه سانی. من یه بار دشاتن هردوشونو تجربه کردم. هم شوهر و 

 هم بچه. دیگه هم نمی خوام هیچ کدومشونو داشته باشم.

 ...آخه ولی -

 .گوشه پرده را با دست کنار زد و گفت: چند تا از مهمونات رسیدن. سانی باید بهشون خوش آمد بگی

ساناز با دلخوری نگاهش کرد و گفت: تو داری در حق خودت ظلم می کنی، یه کم واقع بین باش و به آینده فکر 

  کن.

مهسا گوشه پرده را رها کرد و مقابل آینه نگاهی به خودش انداخت. سعی کرد موضوع صحبت را عوض کند: لباسام 

 چطوره سانی؟

 فت: واقعاً که...ساناز با دلخوری از او رو برگرداند و گ

 مهسا با لحن پرشیطنتی گفت: واقعاً که چی؟ خوبه یا افتضاست؟

ساناز به خنده افتاد. نگاه دیگری به او انداخت و سرتا پایش را از نظر گذراند. بلوز صورتی باز، با دامن حریر شیری 

لب اندام موزون او زیباترین حالت را رنگ شساده و بلند با چین های انتهایی طبقه طبقه و تورهای صورتی رنگ، در قا

 به خود گرفته بود، ساناز آهی کشید و گفت: وقتی بهت نگاه می کنم به طور کل از خودم ناامید می شم.

 مهسا خیره و دلخور نگاهش کد و گفت: مزخرف نگو سانی تو خوشبختی.

 این فرصتو به خودت بدی؟ساناز سرش را تکان داد و گفت: آره من خوشبختم. ولی تو چرا نمی خوای 

 مهسا با لحن عاجزانه ای نالید: ساناز خواهش می کنم.

 دریچه تو ولی زیباییه بنده انسان مهسا.... که خوشگلی و خوب اونقدر. محشری تو. داری فرصتو این تو چرا؟ مهسا -

 .دی نمی شدن نزدیک فرصت کس هیچ به بستی، همه روی قلبتو

و به نصویر خودش در آینه خیره ماند. زمانی از تعریف ها و تمجیدها، از نگه خیره و  مهسا به سمت آینه چرخید

مشتاق لذت می برد. اما از آن زمان سالهای زیادی گذشته بود. حاال دیگر آن حس برایش مفهوم خوشایندی نداشت. 

. نگاههای خیره و مشتاق طوری تعریف ها و تمجیدها آن قدر تکرار شده بود که دیگر عالقه ای در او ایجاد نمی کرد

او را می بلعید که حس می کرد دیگر چیزی از او باقی نمانده است. بعضی اوقات وقتی در میان آن مردم راه می رفت 

احساس پادشاهی را داشت که با تنی برهنه و عریان در میان مردمش با فخر و غرور راه می رفت تاآنها لباس تازه 

ی که بر تن مهسا سنگینی می کرد و همه نگاههی خیره را روی او ثابت می کرد. صدای جیغ اش را تحسین کنند. لباس

مانند گریه مانی او را به خو آورد، نگاه سریعش به سمت تخت خواب کوچک او برگشت و ساناز را دید که او را بغل 

زنده قلبش را به سوزش انداخت، گرفته و با عشقی وافر دکمه لباسش را برای شیردادن او باز می کند. حس تلخ و گ

دستش را روی سینه اش فشرد و با گام های بلند و سریع از اتاق خارج شد. وقتی به حیاط برگشت همه بچه های 

هفته نامه رسیده بودند سالم کرد و آرام در خود فرورفته روی اولین صندلی نشست، سرش سنگین بود و به شدت 

ی آرام بخش در کیفش بود. دلش می خواست می توانست چندتایی از آنها احساس خستگی می کرد. قوطی قرص ها

را ببلعد و چشمانش را روی هم بگذارد. دستش را زیر چانه اش گذاشت و به جمع همکارانش چشم دوخت، بحث 

 داغ اقتصاد و مشکالت تورم آنها را به سختی سرگرم کرده بود...

ل باغچه را روی چمنهای سبز مخملی پاشید و خاطره ای از وزش نسیمی گرم برگ های سرخ رنگ گل رز داخ

گذشته را در ذهن او زنده کرد. ساعات آخرین یکی از شب های گرم اواخر تابستان بود و تخت دو نفره ای که با 
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پوششی از گلبرگهای سرخ، زیر نور آبی رنگ آباژورهای دو طرف تخت هیجانی پرشور و هراس آلود را، در قلب 

ش به جریان می یانداخت. نسیمی خنک و جسور و بی پروا بر تن سفید پرده توری دست می کشید و آن پر تپش ا

تن سبک را با حرکتی پرعشوه به پیچ و تاب می انداخت. صدای بسته شدن در و خاموش شدن چراغ، اضطراب و 

و منظره رویا گونه پیش رویش را هراس را در قلبش به اوج خود رساند. در حالیکه هنوز او در همانجا ایستاده بود 

تماشا می کرد. دستان هاوش از پشت دور کمرش پیچیده شد سرش را روی شانه او گذاشت دهانش بوی تندی می 

 داد آرام در کنار گوشش زمزمه کرد: اینجا دیگه حریمخصوصی ماست عزیزم. فقط من و تو...

دهانش گرفت و این درست زمانی بود که امیر برای  از یادآوری آن خاطرات چشمانش را بست و دستش را مقابل

چندمین بار صدایش صدا می زد، ولی او آنقدر در خاطرات گذشته فرو رفته بود که وقتی امیر آرام و با احتیاط 

دستش را روی دست او گذاشت با حالتی هیستیریک وار از جا پرید. جیغ کوتاهی کشید و برسرش فریاد کشید: به 

 اوش. تو مستی!من دست نزن ه

به یکباره نگاه متعجب همه به سمت او چرخید و سکوتی سر و چسبناک بر فضا حاکم شد، مهسا به شدت رنگ 

پریده و نفس هایش بریده بریده و منقطع بود با حالتی درمانده چهره متعجب دوستانش را از نظر گذراند و در 

اشک به چشمانش دوید و بغض در گلویش شکست، نهایت نگاهش روی صورت مات و مبهوت امیر خیره ماند. 

 صورتش را پشت دستهایش پنهان کرد و به سرعت به سمت ساختمان دوید.

به دنبال او افشین از روی صندلی بلند شد. اما با اشاره دست امیر بی حرکت سرجایش استاد. امیر سری تکنان داد و 

 گفت: اگه اجازه بدی من باهاش صحبت می کنم.

لحظه ای مردد نگاهش کرد، بعد به عالمت موافقت سرش را تکان داد و بار دیگر سر جایش نشست و با افشین 

حالتی کالفه و عصبی در موهایش چنگ انداخت. امیر با صدایی گرفته تشکر کرد و با قدم هایی سنگین به دنبال 

 مهسا وارد سالن شد.

را در بغل گرفته و با صدای آرامی گریه می کرد. امیر آرام و  مهسا داخل سالن گوشه کاناپه کز کرده بود. زانوهایش

بی صدا وارد سالن شد. همانجا به دیوار کنار در تکیه داد و دستهایش را به سینه زد. هربار که مهسا را این طور 

ن آشفته و پریشان حال می دید به سختی دچار عذاب وجدان می شد و دائم خودش را مالمت می کرد. اشک های آ

زن وجودش را به آتشئمی کشید. او خودش را مسبب تمام آن بدبختی ها می دانست و برای جبران آن حاضر بود 

هر کاری انجام دهد اما چه کاری از دستش ساخته بود؟ هاوش مردی غیر قابل پیش بینی بود و همین مسئله او را به 

نوز متوجه حضورش نشده بود. بنابراین نس عمیقی سختی نگران می کرد. نگاه دیگری به جانب مهسا انداخت. او ه

 کشید و با لحن آرامی گفتک: مهسا.

 مهسا برای لحظه ای سرش را از روی زانوهایش برداشت و نگاه خیس از اشکش را به صورت رگفته امیر دوخت:

 .باشم تنها خوام می امیر بزار راحتم -

 دن مشکلی حل نمی شه.امیر باتاسف سرش را تکان داد و گفت: با گریه کر

مها میان گریه بر سرش فریاد زد: توقع داری چی کار کنم. قاه قاه بخندم. بزودی تعادل روانیمو از دست می دم امیر 

و این همه اش به خاطر اون پسر عموی بی همه چیز توئه. نکنه هنوز اصرار داری که من باور کنم اون هنوز 

 برنگشته....

 و گفت: نه چنین قصدی ندارم. چون می دونم که اون برگشته. امیر سرش را تکان داد



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –س هو

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

1 1 9  
 

صدای گریه مهسا قطع شد و در سکوت به صورت گرفته امیر چشم دوخت. امیر تحمل دیدن نگاه اشکبار او را 

نداشت سرش را پایین انداخت و با لحن عاجزانه ای گفت: خواهش می کنم این طور نگام نکن مهسا... من واقعا نمی 

 باید چی کار کنم؟ دونم

 لبهای خشک مهسا تکان خورد و گفت: دیدیش؟

امیر با تکان دادن سر جواب مثبت داد و در سکوت به گلهای قالی چشم دوخت. مهسا باز با همان لحن خشک و 

 زنگ دار پرسید: باهاش حرفم زدی؟

 

 کراه جواب داد: آره.نگاه امیر به چشمان مهسا دوخته شد، لحظه ای مردد نگاهش کرد و بعد با ا

نگاه منتظر مهسا با این جواب کوتاه قانع نشد. هنوز نگاهش می کرد. بنابراین من منی کرد و گفت: بهنظر من باید از 

 قانون کمک بگیریم. می تونی به خاطر ایجاد مزاحمت ازش شکایت کنی. اون که نمی تونه در مقابل قانون بایسته...

گفت: این طور فکر می کنی؟! معلومه هنوز نشنااختیش. اون یه آدم عادی نیست. هیچ مهسا پوزخندی به لب زد و 

 وقت عادی نبود.

 امیر با لحن متفکر و نگرانی گفت: پس باید چی کار کرد؟

 وقتی سکوت مهسا را دید ادامه داد: به نظر پیشنهاد افشین پیشنهاد بدی نیست. اگه چند وقتی از تهران دور بشی...

 انه ای باال انداخت و گفت: بعدش چی؟مهسا ش

 امیر بدون اینکه بخواهد جمله ای را که در دلش بود به زبان اورد: خوب ازدواج کن.

نگاه خیره مهسا او را از حرقفش پشیمان کرد. در زیر نگاه خیره مهسا به من من افتاد: ازم پرسید چراتا حاال ازدواج 

 نکردی؟

 ی وحشت زده و بی حال زیر لب نالید: تو بهش چی گفتی؟مهسا از درون لرزید. با لحن

 امیر شانه ای باال انداخت و گفت: چی می خواستی بهش بگم گفتم هیچ عالقه ای به ازدواج مجدد نداری.

 از شنیدن این حرف بی اختیار آهی از گلوی مهسا خارج شد. خدای من...

 امطمئنی گفت: نباید اینو بهش می گفتم؟امیر گیج و سردرگم نگاهش کرد و با لحن آشفته و ن

مهسا سرش را در میان دستانش گرفت و در حالیکه سعی می کرد وحشت و اضطرابش را از نگاه نگران امیر مخفی 

 نگه دارد، چند بار آرام سرش را تکان داد و گفت: مهم نیست.

 امیر با حالتی کالفه دستش را در هوا تکان داد و گفت: مهم نیست؟

تی جوابی از جانب مهسا نشنید قدمی به سمتش برداشت و گفت: تو نباید اینقدر درون گرا باشی. غیر از شکنجه وق

کردن خودت کمک دیگه ای بهت نمی کنه. هر حرفی داری بزن. خودتو خالی کن. شاید با هم فکری هم بتونیم راه 

 حلی برای مشکلت پیدا کنیم.

 ار صورتش کنار زد، سرش را بال گرفت و بدون توجه به حرفهای امیر پرسید:مهسا با حرکت دست موهایش را از کن

 گفت؟ بهت چی دقیقاً امیر؟ دیدی کجا او -

امیر لحظه ای در سکوت به صورت مهسا چشم دوخت، بعد سرش را تکان داد و با لحن مرددی گفت: اومده بود 

 اینجا.

 صدای مهسا مرتعش بود: کی؟
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 کیه داد و بعد از لحظه ای سکوت جواب داد: دیشب!امیر باز به دیوار ت

از ذهن مهسا گذشت: نکنه امشب بخواد بیاد اینجا. امیر که انگار ذهن او ر خوانده باشد نفس عمیقی کشیدو گفت: 

 فهمیده بود بچه دار شدیم اومده بود دیدن بچه.

 یدن بچه؟!مهسا با لحنی دو رگه و سرد وب ه طرز نش داری زیر لب تکرار کرد :د

امیر بعد از لحظه ای سکوت ادامه داد: گفت برای روبراه کردن ساختمون ویال چند روزی می ره کرج و وقتی برگرده 

 قصد داره....

از ذهن مهسا گذشت پس برای همین بود که امروز خبری ازش نبود وقتی سکوت امیر را دید، با لحن محتاطانه ای 

 خواد بکنه؟پرسید: وقتی برگرده چی کار می 

امیر سرش را پایین انداخت، با وجودی که به شدت سعی می کرد آرام باشد اما عصبی و آشفته به نظر می رسید. 

 دستی به موهایش کشید و گفت: گفت قصد داره دوباره بیاد سراغ تو... می خواد دوباره با تو ازدواج کنه مهسا.

ش را در چنگ فشرد و با لحن عاجزانه ای زیرلب نالید: خودمومی مهسا از شنیدن این حرف به خود لرزید، بازوهای

 کشم امیر. به خدا خودمو می کشم.

امیر با عجله خودش را به او رساند مقابل مهسا روی زمین زانو زد و گفت: اون نمی تونه تو رو وادار به این کار بکنه. 

 مهسا آروم باش.

یدن را برایش مشکل می کرد. دست لرزانش را روی گلویش گذاشت بغضی که راه گلوی مهسا را بسته بود نفس کش

 و درحالیکه سرش را به شدت تکان می داد جواب داد: دیگه تحملشو ندارم امیر دیگه نمی تونم.

 .کنه مجبور رو تو تونه نمی اون. ببازی خودتو طوری این نباید کنارتیم در همه ما. مهسا تنهانیستی تو -

نگاه دلسوزانه امیر قفل کرد و گفت: چی کار باید بکنم امیر... من تا حد مرگ از اون مرد وحشت  مهسا نگاهش را در

دارم. شماها در مورد اون چی می دونین؟ هیچی...شما هیچی ازش نمی دونین. پس چطور می تونین کمک کنین. نه 

شون بکنی می تونه به هدفش برسه. اما امیر نه هیچ کی نمی تونه به من کمک کنه. اون مرد راحت تر از اونی که فکر

 من طاقتشو ندارم امیر به خدا دیگه نمی تونم... دیگه نمی تونم.

دستش را جلوی دهانش گرفت و همراه با صدای گریه غم آلودش اشکهایش را روی گونه رها کرد. بغض بر صدای 

 ا داری خودتو از بین می بری.امیر سایه انداخت. سرش را با تاسف تکان داد و گفت: خواهش می کنم مهس

مهسا دست امیر را محکم در میان انگشتانش فشرد و یمان گریه با لحن عاجزانهو ملتمسی گفت: یه کاری بکن امیر، 

 خواهش می نم. اون پسرعموی توئه.

ید: ای کاش امیر خجالت زده و شرمنده سرش را پایین انداخت. لبش را به دندان گزید و با لحن گرفته ای زیرلب نال

 نبود.

 بعد نگاه درمانده و مستاصلش را لحظه ای به چشمان اش آلود مهسا دوخت و گفت: متاسفم مهسا... واقعا متاسفم.

دستش را از میان انگشتان به هم پیچیده مهسا بیرون کشید و سرپا ایستاد. صدای گرفته اش آهنگ محکم تری به 

رگرده از تهران دور شو. امیدوامر همون طور که وارد زندگیت کردمش خود گرفت و گفت: قبل از اینکه از کرج ب

 بتونم از زندگیت بیرونش کنم.

 صدای مهسا ه زور از گلویش خارج شد: ولی امیر تو...
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امیر با حالتی عصبی میان حرفش دوید و با لحنی فریادگونه گفت: چرا مهسا، چرا من مقصرم. پنج سال پیش وقتی 

ر دفتر هفته نامه دیدمت به این نتیجه رسیدم که اگه فقط یک هفته فقط یک هفته زودتر اومده بودی برای اوین بار د

حاال سانی تو زندگی من حضور نداشت. .. تو حیف بودی مهسا و من دلم نیومد فرصتی را که خودم در اختیار نداشتم 

 ر اختیارش گذاشتم.از هاوش بگیرم. هاوش پسرعموی من بود و من بهترین فرصت انتخاب رو د

امیر به جانبش چرخید. اشک در چشمانش می درخشید. چشمانی که شباهت بسیاری به چشمان هاوش داشت. لبخند 

تلخی به لب زد و در حالی که سرش را با تاسف تکان می داد گفت: می بینی چطور خودخواهانه بدبختی رو تو 

  سرنوشت تو رقم زدم. بدبختی که سزاوار تو نبود.

 

اشکی که در چشمان امیر موج می زد، با دیدن زاللی اشکی که روی گونه های سفید مهسا در جریان بود ، بی صدا به 

پایین غلتید و این منظره غم انگیز اشک را مهمان چشمانی کرد که از پشت در نیمه باز اتاق شاهد گفتگوی آنها بود. 

  ک می ریخت و آه می کشید.ساناز پشت در اتاق مانی بی صدا هم پای آنها اش

 

**  

 

بعد از صرف شامی که به اصرار افشین و متین زودتر از زمان معمول سرو شده بود ، افشین از جا بلند شد و گفت: 

  انشاء ا... نصیب شما و یه شام درست و حسابی ام نصیب اسن قوم همیشه گشنه مطبوعاتی بکنه.

کر نون باش که خربزه آبه. مگه نشنیدی که می گن فرزند کمتر زندگی بهتر امیر خندید و گفت: نخیر جانم برو ف

 ایرانی آبادتر.

افشین سرش را تکان داد و با لحن پر شیطتنی گفت: جون تو تا جاال بهش فکر نکرده بودم. ولی جالبه ها با این 

  حساب اجاق کور ها بیشترین سهمو تو آبادانی کشور دارن.

 فشین زد و میان خنده گفت: افشین، دیر شد .متین دستی به پشت ا

  افشین دستهایش را به نشانه تسلیم باال برد و گفت: باشه بابا، اومدم.

  بعد بار دیگر رو به جمع همکارانش کرد و گفت: خوب بچه ها جای ما بینتون خالی ، خوش بگذره ، ما رفتیم.

فشین ، منم میام . افشین با تعجب نگاهش کرد: کجا میای؟ مهسا از پشت میز بلند شد و گفت: یه لحظه صبر کن ا

  استادیوم صد هزار نفری؟

  مهسا لبخندی زد و گفت: نه شدیدا به یه جای خلوت احتیاج دارم. منو برسون خونه.

امیر نگاهی به چهره خسته مهسا انداخت و سعی کرد لبخند بزند: بمون مهسا بعدا خودم می رسونمت. مهسا سرش 

  تکان داد و گفت: ازت منونم امیر. با افشین می رم بهید یه کم استراحت کنم فردا کلی کار دارم .را 

  ساناز لبخند پر مهری زد و گفت: هنوز برای رفتن خیلی زوده کاش بیشتر می موندی مهسا.

ی دم باز برای دیدن مهسا دست در گردن سارا انداخت و با مالیمت گونه اش را بوسید و گفت: مرسی عزیزم. قول م

 مانی کوچولوی خوشگل بهت سر بزنم .

  بعد به سمت افشین چرخید و گفت: میرم با مانی خداحافظی کنم ، زود بر می گردم.
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این را گفت و رفت ، مانی بیدار بود و در تخت کوچکش آرام و بی صدا دراز کشیده و دست و پای ظریفش را تکان 

مان سیاه رنگش خیره ماند و بعد آرام و نوازشگر لبهاش رو روی گونه اش گذاشت ، می داد . مهسا لحظه ای به چش

 انگشت اشاره اش را روی دماغ کوچکش گذاشت و گفت: خوب مانی کوچولوی من ، دیگه وقت خدا حافظیه.

 دماغ کوچکش را بوسید و آرام کنار گوشش زمزمه کرد : پسر خوبی باش عزیزم .

ساناز را در کنار خود دید لبخندی زد و گفت: امیدوارم همیشه چشمات همین طور پر از عشق وقتی بار دیگر ایستاد 

  و شادی باشه سانی.

ساناز دست مهسا رو به گرمی فشار داد و گفت : امید وارم تو هم سر عقل بیای و درهای بسته خوشبختی رو به روی 

  خودت باز کنی.

 م دعا کم سانی.مهسا لبخند محوی به لب زد و گفت : برا

ساناز نگاهش را به چشمان زیبای مهسا دوخت,به امیر حق میداد این زیبایی خیره کننده کجا و ظاهر معمولی او 

کجا.اما او با داشتن همان ظاهر معمولی هم خوشبخت بود,او امیر را داشت امیری که عاشق او و بچه کوچکشان 

 اش مهسا.بود,لبخند گرمی به لب زد و گفت:مواظی خودت ب

این را گفت و در حالی که بچه را در بغل می گرفت گفت:بیا اینجا کوچولو خاله مهسا می خواد باهات خداحافظی 

کنه,باهاش بای بای کن.دست کوچک مانی را گرفت و چند بار تکان داد,مهسا بچه را از بغل او گرفت و با لحن 

 محطاتانه ای گفت:می تونم تا جلوی در بغلش کنم؟

 ناز دستی به پشت مهسا زد و گفت:باالخره مادر خونده هم یه وظایفی داره.سا

وقتی با هم به حیاط برگشتند,افشین اشاره ای به ساعت روی دستش کرد و گفت:خوبه هنوز زبون باز نکرده وگرنه 

 اون موقع خداحافظیتون چقدر طول می کشید.

 لحن کودکانه ای گفت:خاله دیگه باید بره بای بای مانی.مهسا با احتیاط بچه را در آغوش ساناز گذاشت و با 

بار دیگر از امیر و ساناز تشکر کرد و بعد از خوداحافظی با همکارانش به همراه متین و افشین آنجا را ترک 

کردند.تمام طول راه در سکوت به جاده چشم دوخت و به بحث های پایان ناپذیر متین و افشین درباره ی پیش بینی 

جه بازی گوش داد.برای اینکه او هم در این بحث شرکت کرده باشد,سینه ای صاف کرد و گفت:از یه نفر شنیدم نتی

که یه خبرنگار موفق,درست مثل یک قاضی خوب برای رسیدن به نتیجه درست و واقعی باید کامال بی طرف و بدون 

کنار بیاین در حالی که یکی تون دنیا رو کامال جانبداری شخصی عمل کنه,نمی دونم شما دو تا چطور می خواین با هم 

 آبی میبینه و اون یکی قرمز.

افشین سری تکان داد و گفت:حق با توئه,فعال مجبوریم با هم کنار بیایم اما این فقط تا بعد از پایان مسابقه 

 است,نتیجه که مشخص شد همه چیز برمی گرده سر جای اولش.

 ا بعد از باخت تیمت با این قضیه راحت تر کنار میای.متین با لحن پر شیطنتی گفت:مسلم

افشین چینی به پیشانی انداخت و گفت:بهتره در این رابطه بعدا صحبت کنیم,بعد از اینکه تیم بازنده شرمنده کرکری 

 خوندنش شد.

یجه بدون گل این را گفت و ماشین را مقابل در ساختمان نگه داشت,مهسا در حالی که پیاده می شد گفت:و اگه نت

 مساوی بشه چی؟ حسابی حال هردوتون گرفته میشه مگه نه؟
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متین لبخندی زد و گفت:مسابقه مربوط به جام حذفیه بازی,حتما باید برنده داشته باشه,اگه مساوی بشه بازی به وقت 

 اضافه کشیده میشه بعدشم پنالتی.

 ره,برنده بشه.مهسا در ماشین را بست و گفت:پس امیدوارم تیمی که شایسته ت

 افشین دستش را به عالمت خداحافظی بلند کرد و گفت:قطعا همین طوره,بازی رو از تلویزیون دنبال کن.

این را گفت و با سرعت از آنجا دور شد,مهسا لحظه ای با نگاه بدرقه اش کرد,بعد در حالی که به سمت ساختمان می 

 ید می تونستم این کارو بکنم.چرخید زیر لب زمزمه کرد:اگه یه هفته پیش بود شا

هوا دم کرده و گرم بود,پشت گردن عرق کرده اش را با دست مالید و سعی کرد افکار ناراحت کننده را از ذهن 

خسته اش براند.داخل آسانسور تنها بود نگاهی به صفحه ساعتش انداخت,هنوز نیم ساعت تا شروع بازی باقی مانده 

احد بغلی در راهرو به گوش می رسید,با گام هایی سنگین خودش را پشت در رساند بود,اما صدای تلویزیون بلند و

دسته کلید را از داخل کیفش بیرون کشید و آن را در قفل در چرخاند,کلید برق را زد و قدم به داخل خانه 

ورد,صدای زنگ گذاشت,کلید را به جا کلیدی کنار در آویزان کرد و کفش های پاشنه بلندش را همان جا از پا در آ

تلفن فرصت پوشیدن دمپایی را از او گرفت کیفش را گوشه مبل پرت کرد و برای برداشتن تلفن به سمت دیگر 

سالن رفت.با احتیاط گوشی را برداشت و لحظه ای در سکوت آنرا روی گوشش گرفت,صدای نا آشنا مردی از آن 

 بنابراین نفس راحتی کشید و گفت:بله. سوی خط لبخند محوی روی لبهایش نشاند,صدا صدای هاوش نبود

سالم خانم می بخشین بی موقع مزاحم شدم,عصری تماس گرفتم مثل اینکه منزل نبودین واسه خاطر همین دوباره _

 مزاحمتون شدم.

 مهسا گرهی به پیشانی انداخت و با لحن پرسشگری گفت:شما؟

 جمالی هستم._

 نرسید:به جا نمیارم.مهسا لحظه ای فکر کرد,اما چیزی به ذهنش 

 بدون اینکه بخواد دچار وحشت شده بود:مطمئنین که شماره رو درست گرفتین؟

 صدای مرد بعد از چند لحظه سکوت جواب داد:مگه منزل خانم معین نیست؟

 مهسا با تردید جواب داد:چرا ولی شما....

 م.جمالی هستم خانم معین,مهندس جمالی از تعمیرگاه عدالت زنگ می زن_

مهسا دستش دستش را روی پیشانی گذاشت و نفس حبس شده اش را بیرون داد:آ....بله بله مهندس جمالی,حال شما 

 چطوره؟....می بخشین من بجا نیاوردم.

 خواهش می کنم خانم,افشین خان چطورن؟_

 مهسا جواب داد:حالشون خوبه سالم می رسونه.

 ب نداد.راستش خونه افشین هم تماس گرفتم کسی جوا_

 مهسا به پشتی مبل تکیه داد و گفت:بیرونه.برای تهیه گزارش رفته استادیوم.امری داشتین؟

 واهلل مزاحم شدم بگم ماشینتون آماده است,تشریف بیارین تحویلش بگیرین._

 مهسا لبخندی به لب زد و گفت:واقعا؟چه خوب!

 گذتشتیم تو اولویت,ردیفش کردیم. افشین خان گفت که بدون ماشین کارتون پیش نمیره.کارتونو_
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مهسا با رضایت خاطر سرش را تکان داد و گفت:از توجه تون متشکرم واقعا این چند روز دچار مشکل شده بودم,با 

 این خبرتون حسابی خوشحالم کردین.

 اختیار دارین خانم معین,وظیفه مون رو انجام دادیم._

 فرصت مزاحمتون می شم.در هر صورت ممنونم آقای جمالی,تو اولین _

 خواهش می کنم خانم....امر دیگه ای با بنده ندارین؟_

 نخیر عرضی نیست._

 به افشین خان سالم بنده رو برسونین,یاعلی._

 مهسا آرام سرش را تکان داد:خداحافظ شما.

ه به طرز خفه کننده گوشی را روی دستگاه تلفن گذاشت و با خیالی راحت سرش را به پشتی مبل تکیه داد,هوای خان

  ای گرم و سنگین بود,

گل سر را از موهایش باز کرد و با حرکتی سریع سرش را تکان داد، گردنش عرق کرده و موهایش به آن می 

چسبید. نفس عمیقی کشید و از جا بلند شد در بزرگ منتهی به تراس را باز کرد و پرده توری را با تکانی شدید کنار 

را فشار داد و لحظه ای مقابل باد خنک آن ایستاد، با دست چند بار موهایش را تکان داد و لذت  زد دکمه روشن کولر

آن خنکی مرطوب را روی پوست عرق کرده اش احساس کرد، از مقابل کولر کنار رفت. کنترل تلویزیون را از روی 

و در نهایت پخش مستقیم فوتبال را  میز برداشت و دکمه روشن آن را فشرد، یک دور کامل کانالها را زیر و رو کرد

انتخاب کرد. صدای تلویزیون را زیادتر کرد و برای گرفتن دوش به سمت حمام رفت، دوش آب سرد کمی او را سر 

حالتر کرد، روبدوشامبر حوله اش را پوشید و موهای خیسش را در کاله حوله ای حمام جا داد، وقتی بار دیگر به 

روع شده بود گره کمربندش را محکمتر کرد و برای برداشتن لیوانی آبمیوه به سالن برگشت مسابقه تازه ش

آشپزخانه رفت، لیوانی از داخل کابینت برداشت و در یخچال را برای برداشتن پاکت آبمیوه باز کرد، صدای پر 

یخت و پاکت را بار هیجان گزارشگر تلویزیون او را برای دیدن مسابقه تشویق کرد، با عجله آبمیوه را داخل لیوان ر

دیگر در یخچال گذاشت. تمام چراغهای سالن را خاموش کرد دکمه روشن آباژور گوشه سالن را زد و در حالی که به 

آرامی آب میوه اش را در دهان مزه مزه می کرد به سمت کاناپه ی روبروی تلویزیون رفت، اما صدای مردانه هاوش 

 اند.چون صاعقه ای مرگ بار او را در جا خشک

 شبای زیادی سعی کردم با خاطره ی این صحنه ی زیبا به خواب برم. -

نفس عمیقی کشید و ادامه داد: بوی تنت دست و پامو سست می کنه، این اون حسیه که سه سال تمام تو خوابام 

 دنبالش می گشتم.

 چطور تونستم؟ صدای گامهایش هر لحظه به مهسا نزدیکتر می شد: چطور تونستم از دستت بدم مهسا،

زبان مهسا قفل شده و قدرت هر نوع حرکت از او سلب شده بود زمانی که قرار گرفتن دست هاوش را روی بدنش 

حس کرد با حرکتی تشنج آور از جا کنده شد، اما دستهای پر قدرت هاوش چون بازوهای در هم تنیده ی یک 

 اذیتت کنم.اختاپوس، او را در بر گرفت: آروم باش عزیزم، نمی خوام 

مهسا نا امیدانه تالش می کرد اما بی فایده بود، سعی کرد جیغ بزند اما دست هاوش چون سدی روی دهانش قرار 

 گرفت و صدا را در گلویش خفه کرد: کاریت ندارم مهسا... آروم باش.
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و صدایش  نفس در سینه مهسا پیچید و جلوی چشمانش سیاه شد، داغی نفس هاوش را روی گردنش حس می کرد

  را که به طرز کش داری در سرش می پیچید: آروم باش عزیزم کاریت ندارم.

 و بعد تاریکی بود و سکوت، گویی از ارتفاعی بلند به پائین سقوط می کرد.

 

نسیم خنکی به صورتش خورد و پلک هایش با لرزشی آرام از هم باز شد، پرده ی تور جلوی پنجره با وزش مالیم 

می خورد و چین های ظریفش به نرمی روی هم می لغزید، صدای ضعیف موسیقی مالیمی به گوش می نسیم تکان 

رسید سر دردناکش را به سمت پنجره چرخاند. چه اتفاقی برایش افتاده بود؟ دستش را روی سرش گذاشت 

خل موهایش موهایش نرم و رها دور صورتش را گرفته و روی بالش زیر سرش پخش بود، انگشتان ظریفش را دا

فرو کرد هنوز کامالً خشک نشده بودند، آنچه بعد از آن به یاد آورد او را وحشت زده از جا پراند، با چشمان گشاد 

شده اش اتاق خواب را از نظر گذراند اتاق تاریک بود، فقط نور سرخ رنگ آباژورهای دو طرف تخت، نور مالیمی را 

ه یکباره حسی گزنده تمام پوست تنش را به گز گز انداخت او آنجا در روی مالفه سفید تخت دو نفره می تاباند، ب

سالن در میان دستان پر قدرت هاوش از هوش رفته و حاال اینجا روی تخت دو نفره اتاق خواب بود، به یکباره 

احساس خفگی کرد دستش را مقابل دهانش گرفت، نقاط سیاهرنگی که روی دستش بود از پشت هاله شفاف 

به حرکت در آمد و او را دچار جنون آنی کرد وحشتزده دستش را تکان داد و با حالتی عصبی شروع به  اشکهایش

جیغ زدن کرد به سختی دچار تشنج شده بود، تمام بدنش پر از نقطه های سیاه بود خودش را از تخت پائین انداخت 

یان دستانش گرفت و آن قدر جیغ زد تا و در حالی که به شدت خودش را می تکاند گوشه اتاق خزید، سرش را در م

از نفس افتاد. دقایقی بعد بدن بی حالش از کنج دیوار به پائین سر خورد و همانجا روی زمین در هم مچاله شد . 

بغضی که راه تنفسش را تنگ کرده بود باالخره شکست و هق هق گریه غم آلودش در چهار دیواری اتاق پیچید با 

سختی گریست و بعد به یکباره سست شد، زانوهایش را در بغل گرفت سرش را به دیوار صدایی تلخ و گرفته به 

تکیه داد و چون موجودی مسخ شده به نقطه ای نامعلوم خیره ماند، لحظاتی بعد صدای زنگ تلفن در اتاق پیچید و 

أسفانه االن منزل سالم معین هستم. مت"بعد صدای ضبط شده ی خودش را شنید که آرام و با اطمینان می گفت: 

 "نیستم لطفاً پیغامتان را بگذارید. در اولین فرصت با شما تماس می گیرم. مشکرم.

 و بعد از بوقی کوتاه صدای هاوش به گوشش خورد، لحن صدایش دلجویانه و نرم بود: سالم مهسا منم.

را محکم تر در بغل گرفت و دست و پای مهسا با شنیدن صدای هاوش به طرز آشکاری به لرزه افتاد، زانوهایش 

 لبهای لرزانش را روی هم فشرد، هاوش مکث کوتاهی کرد، و ادامه داد: گوشی رو بردار مهسا می دونم که اونجایی.

 باز لحظه ای مکث کرد بعد با لحن ملتمسانه ای گفت: خواهش می کنم مهسا من منتظرم گوشی رو بردار.

ید که مزه ی خون را در دهان خشکش حس کرد، سرش را روی مهسا به قدری محکم لبش را به دندان گز

  زانوهایش گذاشت و اشکهای مهار نشدنی اش را روی گونه های رنگ پریده اش رها کرد.

 هاوش ادامه داد: مهسا من... من باید مطمئن می شدم، تو به من گفتی که ازدواج کردم خوب من...

من دوستت دارم خیلی بیشتر از اون موقع ها دلم می خواد با من باشی در  نفس عمیقی کشید و ادامه داد: ببین مهسا،

 کنار من. می فهمی مهسا دلم بد جوری تو رو می خواد می خوام که دوباره همسرم باشی.

  مکث کوتاهی کرد و با لحن مطمئنی ادامه داد: می دونم که ازدواج نکردی.
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فه و عصبی با لحنی عاجزانه زیر لب نالید: مهسا خواهش می کنم چرا باز لحظه کوتاهی سکوت کرد، بعد با حالتی کال

 گوشی رو بر نمی داری؟ مهسا... مهسا.

  صدایش رگه ای از خشم به خود گرفت: آه لعنت به تو. مهسا کاری نکن برگردم باال، من همین جا تو خیابونم

 روبه روی در ورودی ساختمون.

فته هاوش: خیلی خوب لعنت به من... مهسا قسم می خورم که بهت دست نزدم، باز لحظه ای سکوت و بعد صدای گر

 قسم می خورم. اصالً نمی خواستم این طوری بشه،

می دونستم امشب مهمونی اما فکر نمی کردم که این قدر زود برگردی در واقع تو منو غافلگیر کردی، بعد تو رفتی 

رات گذشتمون تو اون خونه دل بکنم، بعدشم که اون کار احمقانه حمام و من هر کاری کردم نتونستم از تو و خاط

نوشته های روی بدنتو می گم باور کن اصالً دست خودم نبود، تو رو که می بینم به طرز وحشتناکی از خود بی خود می 

 شم.

، مهسا بغض در آهنگ صدایش پیچید: دلم می خواست باور کنی که چقدر دوستت دارم. زندگی بی تو برام سخته

 باور کن! آخ نمی دونی که چقدر دوستت دارم، دوستت دارم، دوستت دارم، دوستت دارم.

 با همان صدای بغض گرفته فریاد زد: لعنت به تو مهسا، چرا جوابمو نمی دی. من دارم می یام.

 م آلود بود:باالخره مهسا وحشتزده از جا پرید و به سمت گوشی تلفن دوید صدایش در میان گریه دو رگه و غ

 تو این کارو نمی کنی، چون من همین االن زنگ می زنم به پلیس. -

 هاوش لحظه ای سکوت کرد، بعد میان خنده با لحن پر شیطنتی گفت:

 البته اگه من خطت رو آزاد کنم، می بینی که فعالً سخت مشغوله.

 ا اون زنگ می زنم.صدای مهسا همراه تن نحیفش می لرزید: تلفن همراهم هست کثافت رذل ب

صدای خنده پر شیطنت هاوش در گوشش پیچید: متأسفم مهسا، ولی اونم شارژش تموم شده قبل از اینکه بیام پائین 

امتحانش کردم. واسه خاطر همین دستگاه تلفن رو از داخل سالن آوردم تو اتاق خواب می خواستم وقتی بیدار می 

  شی باهات حرف بزنم.

 ش راتکان داد و گفت: می رم تو راهرو جیغ می زنم.مهسا وحشت زده سر

 هاوش باز خندید: با شناختی که ازت دارم، می دونم که این کارو نمی کنی.

مهسا از پا در آمد، هم آنجا کنار تلفن زانو زد، بدون اینکه بخواهد داشت بلند بلند گریه می کرد: ازت متنفرم 

 هاوش.

ود گرفت: تو چت شده مهسا؟ از چی این قدر دل خوری، من که گفتم بهت صدای هاوش دوباره لحن جدی به خ

 دست نزدم.

 مهسا تحقیر شده و عصبی دندانهایش را روی هم فشرد و گفت:

 جرئتشو نداشتی کثافت.

 هاوش خنده آرامی کرد و گفت: متأسفم، چون خودم فکر می کردم مردونگی کردم.

زونی گفت: خوب! حاال هر چی. فعالً تو به استراحت احتیاج داری. منم همین مکث کوتاهی کرد و با لحن گرفته و مح

 طور. فردا هم متعلق به ماست.
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آه عمیقی کشید و ادامه داد: حاال دیگه شب بخیر،راحت بخواب چون من االن تو اتوبانم دارم می رم هتل، بعداً می 

 بینمت.

هسا با عجله گوشی را گذاشت و با پشت دست اشک صورتش را بعد صدای بوق ممتد نشان دهنده قطع ارتباط بود، م

پاک کرد، نگاهی به ساعت روی میز انداخت و با عجله از جا بلند شد، می دانست که افشین هنوز به خانه برنگشته 

است به سمت در ورودی دوید و آن را از داخل قفل کرد به حرفهای هاوش نمی توانست اعتماد کند، لحظه ای به در 

 "اون دیگه بر نمی گرده، جرئت این کارو نداره."کیه داد و سعی کرد خودش را آرامتر کند ت

با این فکر به سمت مبل راحتی  "اما اگه برگشت چی، خدایا چی کار کنم"اما وحشتی ماخولیایی در جانش افتاده بود 

بوق آزاد می زد، آن را روی مبل دوید، با دیدن تلفن همراهش روی میز با عجله آن را برداشت و امتحانش کرد 

گذاشت و با تمام قدرتی که در دست و پای لرزانش باقی مانده بود، مبل را به سمت در هل داد آن را پشت 

درگذاشت و بدن بی جانش را روی آن رها کرد. وحشت زده تند تند زیر لب زمزمه می کرد: خدایا کمکم کن... 

یستاد و جوشش اشکهای گرمش بار دیگر آغاز شد، فقط یک فکر بود که کمکم کن خدا، کم کم لبهایش از حرکت ا

آن قدر اشک ریخت که چشمان قرمزش  "خدایا من چقدر بدبختم"در مغزش می پیچید و او را از درون می سوزاند. 

به سوزش افتاد، چشمانش را بست و زانوهایش را در شکمش جمع کرد، زمانی که به خواب می رفت هنوز چشمانش 

 ز اشک مرطوب بود.ا

صبح با صدای زنگ تلفن همراهش از خواب پرید، پلکهای متورمش باال نمی رفت نمی توانست حدس بزند که چقدر 

خوابیده است پاهای خشک شده اش را روی زمین گذاشت، انگار گردنش رگ به رگ شده بود نمی توانست راحت 

ل افتاده بود، دستش را برای برداشتن آن جلو برد با دیدن آن را تکان بدهد، تلفن همراه کنار پاهایش پائین مب

روی دستش خاطره ی شکنجه آور شب قبل برایش زنده شد. با حرکتی سریع گوشی  "دوستت دارم"نوشته های 

 تلفن را از روی زمین برداشت و آن را مقابل گوشش گرفت.

 بله. -

 الو خانم معین شما کجائین؟ -

پر از نشاط و شیطنت برای لحظه ای تصمیم گرفت جواب ندهد اما یک حس درونی مانع  صدای عرشیا بود، صدایی

 کارش شد سعی کرد صدایش را صاف کند، اما صدایش زنگ دار و بی حال بود: شمائین آقای امیدیان؟

  بله مثل اینکه مزاحم خوابتون شدم. -

 ن بی اختیار زیر لب نالید: ای وای!نگاه مهسا به سمت ساعت دیواری چرخید و با دیدن عقربه های آ

صدای خنده پر شیطنت عرشیا در گوشش پیچید: من سعی کردم زود بخوابم تا به موقع بتونم اینجا باشم، ولی مثل 

 اینکه این آسیاب داره به نوبت می چرخه. دیروز من، امروزم شما.

 مهسا شقیقه اش را مالید: شما االن کجائین؟

 ، شما کجائین؟من االن پیش پدرم -

  مهسا در حالی که گردن دردناکش را ماساژ می داد، جواب داد:

 متأسفانه هنوز خونه ام.

 صدای عرشیا بعد از لحظه ای سکوت جدی تر از قبل به گوشش خورد: مشکلی پیش اومده؟

 نمی تونم بیام.مهسا نگاه دیگری به نوشته های روی دستش انداخت و با لحن گرفته ای گفت: متأسفم، امروز 
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 عرشیا با لحن نگرانی پرسید: چیزی شده؟... تو حالت خوبه؟

لحن کالمش به قدری پر مهر و نگران بود که بغض را به گلوی مهسا نشاند، گوشی را پایئن گرفت و سعی کرد 

ش بداند نفس احساساتش را کنترل کند، لزومی نداشت که آن مرد همه چیز را در مورد او و زندگی پر از بدبختی ا

 عمیقی کشید و بار دیگر گوشی را مقابل گوشش گرفت. عرشیا داشت سؤالش را تکرار می کرد:

 اتفاقی افتاده... تو حالت خوبه؟ -

مهسا با همان لحن گرفته و محزون جواب داد: من خوبم، فقط... فقط مشکلی برام پیش اومده که نمی تونم بیام اونجا، 

 متأسفم.

 

  کرد و پرسید: شماره ی منو از کجا پیدا کردین؟مکث کوتاهی 

 صدای عرشیا دیگر آن نشاط لحظه اول را نداشت: زنگ زدم دفتر هفته نامه.

 مهسا آهی کشید وگفت: در هر صورت متأسفم، شاید بعد از ظهر بتونم سری به دکتر بزنم.

به من زنگ بزنین. شماره تلفنمو که هنوز  عرشیا بالفاصله جواب داد: بسیار خوب، فقط اگه خواستین بیاین قبلش

 دارین؟

  مهسا گردن دردناکش را تکان داد و گفت: بله، البته... همین کارو می کنم.

منتظر شنیدن خداحافظی عرشیا بود، اما عرشیا آن طرف خط بی تاب بود: امیدوارم تا بعداز ظهر مشکلتون بر طرف 

  بشه.

 به نوشته های روی دستش انداخت و گفت: متشکرم. مهسا لبخند تلخی زد، نگاه دیگری

 پس تا بعد. -

 مهسا آرام زیر لب زمزمه کرد: خداحافظ.

بعد دکمه قطع ارتباط را فشرد و به زحمت از جا کنده شد، اول باید فکری به حال آن نقطه های سیاه رمانتیک می 

سمت حمام رفت. یک قالب صابون یک لیف و یک وان  کرد، تلفن همراه را روی میز گذاشت و آرام و سالنه سالنه به

 پر از آب گرم می توانست کمی از مشکلش را برطرف کند، با این فکر بی اختیار به یاد عرشیا افتاد.

 

بعدازظهر زمانی که مهسا وارد اتاق کیانفر شد، هنوز از عرشیا خبری نشده بود نگاهش به سمت تخت کنار پنجره 

فر بسته بود، آرام خودش را به تخت رساند و به صورت شکسته و رنجورش دقیق تر شد، قفسه چرخید، چشمان کیان

سینه اش تکان می خورد و پلکهایش لرزشی نامحسوس داشت، آرام و بی صدا روی صندلی نشست و تصمیم گرفت 

زوایای اتاق را با نگاه از  تا رسیدن عرشیا منتظر بماند. دقایقی بعد از انتظار کشیدن حوصله اش سر رفت، چندیدن بار

نظر گذراند و باز نگاهش روی کتابچه مشکی رنگ روی میز ثابت ماند. اشتیاقی وسوسه انگیز باز وجودش را فرا 

گرفت و انگیزه اش را برای دانستن به حد اعالی خود رساند، نگاه محتاطانه ای به صورت کیانفر انداخت و دستش را 

آن را برداشت و بار دیگر روی صندلی نشست، نگاهی روی جلد سیاهرنگش انداخت  برای برداشتن کتاب دراز کرد

و با احتیاط آن را باز کرد تمام صفحات کتاب دستنوشته بود و روی برگه های کاغذش رد پای گذر عمر نویسنده 

اجمالی پشت سر  اش، رنگ زردی پیری و فرسودگی به خود گرفته بود. عجوالنه جمله های آشنا را با نگاهی سریع و

باالخره کاری را که می خواستم پیدا کردم، بعد از ظهر "گذاشت، تا اینکه به جمالت آغازین فصل دوم کتاب رسید 
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همان روز به دیدن رضا دوست دوران دبیرستان رفتم رضا با پشت سر گذاشتن دوره تربیت معلم حاال به سختی، به 

 کار مورد عالقه اش مشغول بود...

  شیطنت عرشیا او را یکدفعه از جا پراند: قول می دم در این مورد هیچ حرفی به پدر نزنم. صدای پر

 نگاه مهسا به جهت صدا چرخید و روی صورت خندان عرشیا ثابت ماند: شمائین؟

 عرشیا تخت را دور زد و رو به روی مهسا ایستاد هنوز آن لبخند پر شیطنت را روی لبهایش داشت:

 ه خانم معین؟حالتون چطور -

مهسا کتاب را بست و دستهایش را روی آن گذاشت در حالی که سعی می کرد دلخوری اش را بروز ندهد آهسته 

 جواب داد: مرسی بد نیستم.

 صدای ناله مانند کیانفر آن دو را متوجه خود کرد: باید بیدارم می کردین.

 

  اضر برای ما هیچ چیز مهمتر از راحتی شما نیست پدر.مهسا سالم کرد، لبخند گرمی به لب زد و گفت: در حال ح

کیانفر سرش را با تأسف تکان داد و گفت: احساس می کنم وقت زیادی باقی نمونده، شمارش معکوس لحظه های 

 باقی مونده ی عمرم شروع شده.

 عرشیا سعی کرد لبخند بزند، اما صدایش محزون و گرفته بود: پدر خواهش می کنم...

ر به زحمت دستش را تکان داد و گفت: یقیناً ملموس ترین حقیقت زتدگی انسان مرگه و شاید این همون کیانف

 حقیقتیه که هرگز نمی شه ازش فرار کرد.

 نگاهش به سمت مهسا چرخید و ادامه داد: صبح منتظر اومدنت بودم!

 ق دونستنی؟نگاهش روی کتابچه ای که در دستان مهسا بود ثابت ماند: آیا هنوزم مشتا

 مهسا سرش را تکان داد، با حالتی آرزومند دستش را روی جلد کتاب کشید و گفت: بله هنوزم مشتاقم.

 پس چرا معطلی؟ ... شروع کن. -

مهسا با حالتی مردد به چهره عرشیا چشم دوخت، عرشیا در حالی که روی صندلی می نشست لبخندی زد و دستی به 

بار دیگر باز کرد و با احتیاط آن را ورق زد وقتی به صفحه ی مورد نظر رسید نفس  موهایش کشید، مهسا کتاب را

 عمیقی کشید و فصل دوم کتاب را اینگونه شروع کرد:

 

  فصل دوم

باالخره کاری را که می خواستم پیدا کردم، بعد از ظهر همان روز به دیدن رضا دوست دوران دبیرستانم رفتم رضا با 

وره تربیت معلم حاال به سختی به کار مورد عالقه اش مشغول بود، ریاضی تدریس می کرد و به پشت سر گذاشتن د

قول خودش گه گاهی علوم طبیعی. روزگاری در دبیرستان و در میان آن همه مغز تنبل گریزان از ریاضی، به سهم 

به قول خودش تمام طول  خودش ریاضی دان بزرگی بود و حاال همان راه را خودش به طریق دیگری طی می کرد.

سال تحصیلی را در مدارس و پای تخته سیاه گچ می خورد و در فصل تعطیلی مدارس تدریس خصوصی می کرد. رضا 

تا حدودی از جریان حادثه ای که باعث فوت ناگهانی حاج مصطفی شده بود خبر داشت، وقتی جریان بورسیه و 

اراحت شد و حرفهای زری را برایم تکرار کرد او هم عقیده داشت شرایط نامناسبم برای قبول آن را برایش گفتم ن

که من نباید آن موقعیت استثنائی را به این راحتی از دست بدهم، ساعتها با رضا صحبت کردم و در نهایت با آدرسی 
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ودم از یک خانه ویالیی در شمیران از او جدا شدم، رضا یک تدریس خصوصی به من پیشنهاد کرد همان کاری که خ

 دنبالش بودم، تدریس زبان و موسیقی.

فردای آن روز وقتی که پایم را از خانه بیرون می گذاشتم، فقط به گرفتن آن شغل فکر می کردم، در آن لحظه فکر 

 کردن به آینده تنها کاری ...

ه به سمتش قدم بود که دلم نمیخواست انجام دهم، اما آینده پیش روی من بود و من بی خبر و آسیب پذیر با عجل

برمیداشتم، وقتی به آدرس مورد نظر رسیدم برای آخرین بار نگاهی روی برگه هایی که رضا به من داده بود 

انداختم، شماره پالک را چک کردم و به سمت دروازه ی قهوه ای رنگ رفتم از آدرس و ظاهر بیرونی خانه پیدا بود 

اهم شد، نگاه گذرایی به کفشهای واکس خورده و پاچه های اتو کشیده که احتماالً با چه نوع خانواده ای رو به رو خو

شلوار مشکی رنگم انداختم واز اینکه به توصیه رضا عمل کرده و بهترین لباسهایم را پوشیده بودم نفس راحتی 

ه روی کشیدم، گره کراواتم را مرتب کردم و انگشتم را روی زنگ در فشردم. دقایقی طول کشید تا صدای گامهایی ک

زمین کشیده می شد متوقف شد و بعد صدای خش دار و ضمخت مردی که نارضایتی از لحن کالمش می بارید به 

 گوشم خورد: کیه بابا، اومدم.

در روی پاشنه چرخید و من در اولین نگاه، صاحب آن صدا را دیدم، مردی بود میان سال با موهایی که از سن واقعی 

چکمه پالستیکی ساق بلند به پا داشت و قیچی باغبانی را در میان انگشتان کار کرده اش اش پیرتر به نظر می رسید، 

می فشرد، صدایش من را متوجه چشمانش کرد چشمان سیاهرنگی که در سایه ابروهای پرپشت و ضخیمش برق 

 نارضایتی را به صورتم میپاشید:

 با کی کار دارین؟ _

 م فشردم و گفتم: منزل آقای نکیسا همین جاست؟برگه کوچک کاغذ را در البالی انگشتان

 آره با خانم کار دارین یا با آقا؟ _

لحظه ای مردد نگاهش کردم، رضا هیچ اشاره ای به جزئیات نکرده بود در مقابل نگاه خیره اش نگاه دیگری به 

 نوشته های برگه مچاله شده انداختم و گفتم: آقای نکیسا.

 گفت: بیا تو باید بهش اطالع بدم.از آستانه در کنار رفت و 

 نگاه سرد و بیگانه ای به سر تا پایم انداخت و گفت: بگم کی باهاشون کار داره؟

بدنبال او قدم به آن طرف دروازه گذاشتم و گفتم: ایشون منو به اسم نمیشناسن اما شما بفرمایین کیانفر... بابت 

 تدریس خصوصی آقازاده شون تشریف آوردم.

 محو و گذرا اما نه چندان خوشایند بر گوشه لبانش نقش بست و گفت: گفتی کیانفر؟ لبخندی

سرم را به نشانه مثبت تکان دادم و ار با لحن بی تفاوت و سردی ادامه داد: آقا مهمون دارن. شما همین جا باش من 

 بهشون اطالع میدم اگه قبولتون کرد که میام دنبالت اگه نه که یه وقت دیگه بیا.

 بعد در حالی که از من دور می شد ادامه داد: خواستی بری درو پشت سرت ببند.

مطمئن حرف می زد شاید اطالً قصد نداشت آمدن من را به آقای نکیسا اطالع دهد، با این حال چاره ای جز منتظر 

دم تا محیط اطرافم را ماندن نبود او بدون هیچ عجله ای آرام آرام از من دور شد و من در تنهایی فرصتی پیدا کر

نگاهی بیاندازم، حیاط خانه باغی باشکوه بود که با مهارت و ظرافت روی آن کار شده بود هرچند فصل گل و گیاه 

نبود اما درختان به جوانه نشسته ی بید و شمشادهای طبقه طبقه، سبزی مالیم چشم نوازی را به خود گرفته و چهره 
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ن سراسر چمن حیاط، وسیع و زیبا بود مسیری که از در حیاط تا ورودی ساختمان باغ را بهار گونه ساخته بود. زمی

بزرگ و دو طبقه امتداد داشت با سنگ فرشهای شش ضلعی نیم متری آجری رنگ با فاصله هایی به اندازه ی یک 

ده بود. گام از کدیگر به طرز مرتبی چیده شده و جلوه ی خاصی به آن بستر کمرنگ چمن روزهای آخرین سال دا

نگاهم به سمت ساختمان چرخید، ساختمانی پر ابهت و زیبا که برازنده داشتن آن حیاط با صفا و خوش منظره بود، 

درست باالی در ورودی ساختمان در طبقه دوم پنجره بزرگی رو به حیاط باز می شد که نیم کمتری از آن پشت شاخه 

پیدا، زنی جوان ایستاده بود و من را تماشا میکرد، لحظه ای کوتاه های در هم تابیده ی بید پنهان بود و در آن نیمه 

نگاهش کردم و بعد سرم را پائین انداختم، اما وقتی صدای ضمخت مرد میان سال که احتمال می دادم باغبان آن خانه 

 باشد، مرا به خود آورد آن زن هم دیگر آنجا نبود.

 دنبال من بیا. _

راه افتاد، همانطور که او خواسته بود دنبالش رفتم پله های جلوی ساختمان را باال رفتیم و این را گفت و جلوتر از من 

وارد ساختمان خانه شدیم، داخل خانه هم به اندازه منظره بیرونی آن زیبا بود، مرد باغبان بدون هیچ توقفی جلو رفت 

 یستاد نگاهی به سر تا پای من انداخت و گفت:و من هم ناچاراً از او تبعیت کردم پشت در اتاق که رسیدیم لحظه ای ا

 آقا داخل اتاقه میتونی بری تو. _

این را گفت و من را پشت در تنها گذاشت، نگاه گذرای دیگری به دور تا دورم انداختم، به دیوار پاگرد راه پله ای که 

ه ام را به خود جلب کرد، زنی با یک از گوشه سالن به طبقه باال می رفت، تابلوی بزرگی از تصویر یک زن بود که توج

لباس بلند سبز رنگ با اندامی موزون و کشیده و صورتی زیبا، زمانی یک اثر هنری بی نظیر بود اما حاال با آن جای 

 خالی چشمانش منظره ای عجیب و تأسف باری از آن باقی مانده بود.

وهایم کشیدم و با پشت دست چند ضربه به در زدم صدای بلند خنده از داخل اتاق من را به خود آورد، دستی به م

 صدای کش داری میان خنده جواب داد: بیا تو.

نفس عمیقی کشیدم و آرام و با احتیاط دستگیره در را به پائین فشار دادم، بوی تند سیگار را حس کردم و بعد قدم به 

رد غرق در دود سفید سیگار، بدون توجه به داخل اتاق گذاشتم. اتاق بزرگ بود و نسبتاً تاریک. باالی اتاق دو م

حضور من مشغول بازی ورق بودند نفس عمیقی کشیدم و سینه ای صاف کردم، نگاه مرد میان سال به سمت من 

 چرخید و لحظه ای روی من خیره ماند، سری تکان داد و گفت: فامیلتون چی بود؟

 کیانفر هستم آقا. _

 هستم... چرا اونجا ایستادی، بیا جلوتر پسر، بیا اینجا.سرش را تکان داد و گفت: من نکیسا 

در را پشت سرم بستم و به سمت میزی که آن دو پشت آن مشغول بودند، رفتم. آقای نکیسا نگاه دیگری به من 

 انداخت و گفت: تو چه رشته ای مهارت داری؟

 شماست. گیج و سردر گم نگاهش کردم، صدای مرد جوان من را متوجه خود کرد: نوبت

یک افسر انگلیسی بود در لباس نظامی، پوست روشن، چشمان آبی باز و موهایی به رنگ طالیی روشن داشت، از 

گوشه چشم نگاهی به من انداخت از این که مزاحم بازی شان شده بودم رتضی به نظر نمی رسید آقای نکیسا دستش 

 را روی ورق روی میز گذاشت و گفت: فقط یه لحظه جرید.

 ین را گفت و باز نگاهش را به سمت من چرخاند: خوب پسر نگفتی چی میتونی آموزش بدی؟ا
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همه حواسم به افسر انگلیسی بود و تابلوی زنی که پشت سر او و در میان دود سیگار برگش آشنا به نظر میرسید، 

ه حلقه سیاهی که دور صورتش یک تابلوی دیگر از همان زن بود این بار نشسته با لباسی به رنگ عناب و موهای حلق

را گرفته بود و باز به شکلی خشن جای چشمانش خالی بود. به سمت آقای نکیسا برگشتم، هنوز منتظر نگاهم می 

 «چی میتونم آموزش بدم؟ » کرد سؤالش را در ذهنم تکرار کردم 

 یقی آدرس شما رو به من داد.سینه ای صاف کردم و جواب دادم: در واقع یکی از دوستانم برای تدریس زبان و موس

 نکیسا لبخندی به لب زد و گفت: خوبه... میتونی از همین االن شروع کنی؟

 سرم را تکان دادم و گفتم: بله آقا.

نگاه سریعی به من انداخت و ادامه داد: فقط یه چیزی، دلم نمی خواد تو دست و پای من باشین مشغولش کن با 

د پول مشکلی وجود نداره من آدم ناخن خشکی نیستم، به شرطی که تو هم کارتو هرچی بلدی مشغولش کن، در مور

 خوب انجام بدی.

 افسر انگلیسی گیالس نوشیدنی اش را به لب نزدیک کرد و با لحن بی حوصله ای جمله قبلی اش را تکرار کرد:

 نوبت شمست. _

بعد در حالی که به در اشاره می کرد ادامه داد: نکیسا سرش را تکان داد و دستش را از روی ورق روی میز برداشت 

 می تونی بری... ساختمونو دور بزن یه در ورودی دیگه داره، گلی اون جاست هر سؤالی داری از اون بپرس.

 این را گفت و رو به افسر جوان ادامه داد: خیلی ناجنسی جرید، االن خدمتت میرس.

یج و بالتکلیف پشت در ایستادم و نگاهی به دور و برم انداختم، هیچ تشکر کردم و از اتاق خارج شدم، لحظه ای گ

کس نبود ساختمان بزرگ خانه خالی و خلوت بود، راهی را که همراه باغبان آمده بودم به تنهایی برگشتم مقابل در 

های شش ورودی لحظه ای ایستادم. آنجا هم به ساکتی داخل ساختمان بود، راهنمایی نداشتم بنابراین سنگفرش 

ضلعی را دنبال کردم و ساختمان خانه را دور زدم. مقابل ضلع غربی ساختمان، استخر بزرگی بود که انتهای جنوبی آن 

به یک آالچیق از مرمر سفید ختم میشد، جذب زیبایی منظره پیش رویم بودم که صدایی از آن سوی استخر نگاهم را 

 د رنگ آن سوی دیگر استخر هم دشده میشد.به سمت خود کشاند، لنگه دیگر همان آالچیق سفی

 با کی کار دارین؟ _

کنی دستپاچه بودم، لحظه ای در سکوت نگاهش کردم بعد در جواب نگاه منتظرش گفتم: منو آقای نکیسا فرستادن. 

 ایشون گفتن بیام اینجا. گفتن خانم...

 آقا گلی صدام می زنه.میان حرفم دوید و گفت: لطفاً بیاین جلوتر... اسم من گالره است، 

سرم را تکان دادم و به سمت آالچیق رفتم، به راحتی می توانستم تشخیص دهم که او همان زن جوان پشت پنجره 

است لباس پوشیده صورتی رنگی به تن داشت و موهای بلوند تیره اش را در توری به همان رنگ جا داده بود، تقریباً 

پرمحبت و جذاب داشت کنار آالچیق که رسیدم ایستادم و سالم کردم، تازه آنجا سی ساله به نظر میرسید و چهره ای 

بود که متوجه حضور زن جوان دیگری در کنار او شدم. او روی چهارپایه ای با روکش مخمل سرخ رنگ پشت به ما 

ترک شیری نشسته و گالره مشغول برس کشیدن موهای حلقه حلقه سیاهش بود، بلوزی به رنگ بنفش باز با دامن 

رنگ به تن داشت. گالره با نگاه کنجکاوش سر تا پایم را طی کرد و گفت: شما رو از پشت پنجره دیدم... چه کمکی 

 میتونم بهتون بکنم؟

 سعی کردم در جواب لبخند بزنم، سرم را تکتن دادم و گفتم: بنده کیانفر هستم برای تدریس خصوصی اینجا اومدم.
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 کان داد و گفت: دکتر کیانفر ؟ فکر نمیکردم این قدر جوون باشین؟گالره شگفت زده سرش را ت

با این حرف گالره، دختر جوان به سمت من برگشت و خیره نگاهم کرد. در یک کالم، او بسیار زیبا بود. زیبا و جوان 

 با چهره ای آشنا.

بلوی زنده با یک جفت چشم خاکستری بی اختیار به یاد تابلوهایی افتادم که داخل ساختمان دیده بودم، حاال آن تا

رنگ و نگاهی خیره کننده پیش رویم بود، او نگاهم می کرد من هم ناخواسته در آن نگاه گیرا و عمیق چون غریقی 

طوفان زده دست و پا میزدم، به هر جان کندنی بودنگاهم را از نگاه خیره و پر آشوب او بریدم و سرم را پایین 

 رفتگی تمام بدنم را بی حس کرد و بعد به کزکز انداخت. انداختم، حسی شبیه خواب

صدای گالره را شنیدم که گفت: آقای مصفا اطالع داده بودن که میایین ولی ما فکر نمیکردیم که با یه همچین چهره 

 ای رو به رو بشیم.

 لحظه ای مکث کرد و با لحن مرددی پرسید: شما واقعاً یه پزشکین؟

دادم، لرزشش را حس میکردم ولی دلیلش نمیفهمیدم لبهای خشکم را با زبان خیس کردم و  دستم را در هوا تکان

 گفتم: بله تقریباً.

بعد صدای پر شیطنت او بود که زانوهایم را نیز به لرزه انداخت: این اسم واقعاً برازنده ی شماست اما چرا میگین 

 تقریباً؟

بان قلب خودم را هم می شنیدم چه اتفاقی داشت برای من می افتاد ، عالوه بر صدای تأثیرگذار او، صدای نامنظم ضر

این عوارض کدام بیماری بود که من هنوز در هیچ کتاب طبی نخوانده بدم، صدای هیجان زده و مرتعش خودم را می 

کیانفرم. شنیدم: تا آخر تابستونمدرکم رو میگیرم شاید اون موقع این اسم برام مناسبتر باشه، در حال حاضر فقط 

سیاوش کیانفر برای تدریس زبان و آموزش موسیقی اینجا اومدم و آقای نکیسا گفتن که گلی خانوم می تونن نرنیب 

 آشنایی منو با آقازاده شون بدن.

 دختر جوان با لعن شگفت زده ای پرسید: مطمئنین پاپا این حرفو زد؟

 ه داد: اون گفت پسر داره؟متعجب نگاهش کردم، او لبخند معناداری به لب زد و ادام

با حالتی درمانده به من من افتادم، در واقع آقای نکیسا چنین حرفی نزده بود حتی رضا هم اشاره ی خاصی نکرده 

بود، پس چرا من چنین فکری کرده بودم دستی به موهایم کشیدم و گفتم: خب در واقع میشه گفت ایشون دقیقاً 

 که...اشاره ای نکردن ولی من فکر کردم 

 او با شیطنت خندید و گفت: آقازاده ای که شما فکر میکنین منم.

این را گفت و از روی چهار پایه بلند شد، با چند گام بلند خودش را به من رساند و مقابلم ایستاد. قدش با سندل های 

ه و موزون داشت کمرش در پاشنه بلندی که پوشیده بود چند سانتی از امتداد شانه های من باالتر بود. اندامی کشید

تنگی کمری دامن ترک شیری رنگ نفس گیر بود و دستش که برای فشردن دست من جلو آمده بود، نرم و لطیف 

 به نظر می رسید:

 من آرامم... اجازه دارم چی صداتون کنم. استاد. دکتر. کیانفر... یا سیاوش؟ _

ه و خوش حالت بود و مناسب برای فشردن کلیدهای دست گرمش را در میان انگشتانم گرفتم، انگشتانش کشید

آهنگین پیانو. زبانم نمی چرخید باز آن نگاه خاکستری رنگ با شیطنتی آشکار در نگاهم گره خورده بود و با حرارت 

 تحمل ناپذیری از درون آبم میکرد. سعی کردم لبخند بزنم اما هرگز موفق نشدم. فقط در جوابش زمزمه کردم:



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –س هو

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

1 2 4  
 

 هرچی دوست دارین صدام کنین. می تونین _

و با این جمله لبخند را روی لبهای او نشاندم. دستش را از میان دست من بیرون کشید و در حالی که به ساختمان 

 خانه اشاره می کرد گفت: پس فعالً با استاد شروع می کنیم... خوب استاد! خواهش میکنم همراه من بیاین.

، سالن ساختمان با سالنی که دقایقی قبل برای دید ن آقای نکیسا وارد آن شده بودم به همراه او وارد ساختمان شدم

فرق داشت، در سکوت به دنبال او پله ها را باال رفتم و قدم به طبقه دوم گذاشتم. آرام عرض سالن را طی کرد پشت 

 سالن و این اتاق. در چوبی اتاق که رسید به سمت من چرخید و گفت: اینجا تماماً جزو قلمرو منه. این

سالن جمع و جور و زیبایی بود که با اثاثیه ای گران قیمت و لوکس به طرز هنرمندانه ای پر شده بود، پرده های 

ساتن گل دار با زمینه کرم رنگ و گل های قهوه ای و مبلمانی به همان رنگ با فرشی با زمینه ی آبی محیط را آرامش 

بزرگی گوشه سالن توجهم را جلب کرد، بی اختیار قدمی به سمتش برداشتم و  بخش و دلنشین ساخته بود، پیانوی

نگاهم را روی تابلویی دوختم که آنجا باالی پیانو به دیوار نصب بود، تابلوی همان زن بود با یک جفت چشم 

 خاکستری براق.

 مگه نه؟آرام کنارم ایستاد و با صدای محزونی گفت: اون تصویر آناست. من خیلی شبیه اونم 

دوقلوهای » نگاهش کردم، چشمها همان چشمها بود و صورت همان صورت. شباهت عجیبی بود از ذهنم گذشت 

همسان...اونا حتماً دوقلو بودن ولی اون االن کجاست؟ چرا این چشمهای زیبا باید از تصویرش حذف بشه؟ سرم را به 

به تابلوی باالی پیانو چشم دوخت و بعد به سمت اتاق  نشانه مثبت تکان دادم و او بی اختیار آه کشید، لحظه ای

 چرخید و گفت: دلتون نمی خواد اتاق منو ببینین؟

 لبخند کمرنگی به لب زدم و گفتم: قطعاً اونجا هم به قشنگی همین جاست.

 واقعاً؟! شما این طور فکر میکنین؟ _

 سرم را تکان دادم و گفتم: البته، واقعاً با سلیقه چیده شده.

 شادمانه به دور خود چرخید و گفت: خوشحالم که می پسندین. همه ی اینا به سلیقه ی خودم بوده.

به دنبال او وارد اتاق شدم و او ادامه داد: اغلب اوقاتم رو اینجا می گذرونم پشت این پنجره... منظره ی زیبایی داره 

 خصوصاً وقت غروب.

آرام روی درگاه آن نشست و در حالی که به صندلی کنار پنجره اشاره می  پنجره همان پنجره ی باز رو به حیاط بود،

 کرد گفت: چرا نمی شینین؟

روی صندلی نشستم، حاال آرامتر از دقایقی قبل بودم لحظه ای در سکوت گذشت تا اینکه آرام بار دیگر به حرف آمد 

  و گفت: خوشحالم که پاپا این تصمیم رو گرفت.

چرخاند و ادامه داد: می دونین چیه استاد، من اغلب مواقع تنهام گاهی ساعتها همین جا می  نگاهش را به سمت من

شینم و حیاط رو نگاه می کنم، تموم جزئیاتش را از حفظم، تموم شاخ و برگ درختاش، خطوط شکسته سنگفرش ها، 

 هم نقاشی اش کنم. حتی ردیف منظم آجرای دیوارش، همه رو اون قدر دیدم که حتی می تونم با چشم بسته

 نگاهم روی دیوارهای اتاق چرخید و تابلوهای نقاشی را یکی یکی کاوید. همه ی آنها مناظری از طبیعت بود.

 صدای آرام را شنیدم که گفت: کارای من پر از ایراده. خودم قبول دارم.

 متعجب نگاهش کردم و گفتم: اینارو شما کشیدین؟

 لب زد و با لحن کودکانه ای پرسید: قشنگن؟آرام، لبخند معصوصانه ای به 
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 سرم را به نشانه مثبت تکان دادم و گفتم: بله، خیلی زیباست.

آرام گردنش را کج کرد، نگاهش را روی یکی از تابلوها دوخت و گفت: اون قدرا هم تعریف نداره، من باید خیلی 

 بهتر از این باشم اما متأسفانه نیستم.

ه روبروی تخت خواب به دیوار بود، خیره ماند. تصویری بود از یک دختر بچه با موهای حاقه نگاهم روی تابلویی ک

حلقه سیاه و یک لباس خواب تور سفید. دختر بچه در تصویر؛ بچه گربه ی قهوه ای رنگی را در آغوش گرفته بود و 

 می خندید. در حالی که به تابلو اشاره میکردم گفتم: ولی اون فوق العادست!

 رام سرش را تکان داد و گفت: بله، اون فوق العادست ولی متأسفانه کار من نیست.آ

 شما اونو نکشیدین؟ _

 کار آناست. اون یه هنرمند بود من اونو تحسین می کردم. _

لحظه ای مکث کرد و ادامه داد: این هنر مثل یه ارث قدیمی نسل به نسل بین ما بوده. تابلوی داخل سالن رو دیدین؟ 

 کار پدربزرگه. یه اثر هنری بی نظیره.

سرم را به نشانه تأیید تکان دادم و گفتم: همین طوره. واقعاً بی نظیره. قطعاً شما و خواهرتون هم از این هنر بی بهره 

 نبودین کار هر دو شما قابل تحسینه.

 آرام شگفت زده و متعجب نگاهم کرد و گفت: خواهرم؟

 باز حدسم به خطا رفته بود، در حالی که به تصویر دختر بچه اشاره میکرد گفتم: لحن کالمش به من فهماند که

 فکر کردم آنا باید خواهرتون باشه، بخاطر شباهت فوق العاده زیادش. _

 آرام لبخند زد سرش را تکان داد و گفت: متأسفم... من باید توضیح میدادم.

و ادامه داد: تو زبان مادری من آنا یعنی مادر. تابلویی که شما تو وقتی نگاه شگفت زده و کنجکاوم را دید آهی کشید 

 سالن دیدین تصویری از مادرمه.

این را گفت و از روی درگاه پنجره بلند شد، نگاهی به من انداخت و گفت: بهتره بریم تو سالن، گالره برامون قهوه 

 آورده.

د، لبخند به لب زد و گفت: آقای دکتر، لطفاً تشریف بیارین نگاهم را که برگرداندم، گالره در چهارچوب در اتاق بو

 داخل سالن.

از جا بلند شدم و به همراه آرام به سالن رفتیم. آرام در حالی که مرا دعوت به نشستن میکرد، روی چهارپایه پشت 

ات دست پیانو نشست و به تصویر باالی سرش چشم دوخت، من هم روی مبل روبروی او نشستم و در سکوت حرک

گالره را که مشغول ریختن قهوه داخل فنجان بود دنبال کردم. گالره فنجان قهوه را مقابل من روی میز گذاشت و 

 خودش هم داخل مبلی فرو رفت، از او بخاطر قهوه تشکر کردم و او فقط به رویم لبخند زد.

 خورین.آرام نگاهی به سمت من انداخت و گفت: خواهش میکنم استاد قهوه تون رو ب

این را گقت و انگشتانش رت روی دکمه های پیانو لغزاند. قطعه کوتاهی نواخت و بعد بار دیگر سکوت بینمان را پر 

 کرد، فنجان خالی را داخل بشقاب روی میز گذاشتم و گفتم: شروع خوبی بود!

 

 آرام لبخند محزونی به لب زد و گفت:متشکرم.

 ش اشاره میکرد ادامه داد:همیشه با اون شروع میکنم و بدون اون تموم میکنم.بعد د رحالیکه به تابلوی باالی سر
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سالش بود یعنی یکسال از االن من جوونتر و این درست زمانی بود  01آره سردی کشید و گفت:تو این تصویر فقط 

واسه جنسهای پاپا تو که پاپا وارد زندگی اون شد اون موقعها پاپا تاجر بود و یه جورایی همکار پدربزرگ.پدربزرگ 

آذربایجان باراز گرمی میکرد و پاپا واسه جنسای اون تو ایران.آنا میگفت پدربزرگ خوب بود اما یه نقطه ضعف 

سالش بود اما  01بزرگ داشت سرش که گرم میشد قمار میکرد و بیشتر مواقع هم میباخت آنا اونموقع فقط 

اما اون فقط یه نفرو میخواست .اون عاشق بود بخاطر همین همه  خواستگارای زیادی داشت خیلی ها اونو میخواستن

ی خواستگارانش را رد میکرد.آنا میگفت پدربرگ راضی بود اونم دلش میخواست که اون زن پسر عموش بشه 

درست زمانیکه هیچ مانعی سر راه این وصلت نبوده پدربزرگ مرتبک اون اشتباه بزرگ و نابخشودنی میشه .اون سر 

سال اختالف سنی فقط با  01اون میزای قمارش زندگی و اینده دخترش رو به پاپا باخت .مردی که بیشتر از  یکی از

دیدن تابلویی از تصویر اون عاشقش شده شود پدربزرگ تو اوج مستی دخترش رو باخت و آنا د راوج بدبختی 

دل آنا هرگز به زندگی اش گرم نبود عشقش رو باخت و من ثمره ی یک شب بد مستی پدربزرگم.من تنها بچه اونام.

سال به اجبار موند و بجای تقدیری که بی رحمانه انو  01هیچوقت عاشق پاپا نبود .دلش اونجا بود تو وطن خودش .

سال پیش وقتی اولین روزنه آزادی به روش باز شد از قفس اسارت عشق پاپا پر  3به اینجا کشونده بود سوخت اما 

چنین لحظه ای بود وقتی خبر بیماری پدربزرگو شنید به بهانه آخرین دیدار قصد رفتن  زد و رفت.سالها منتظر

سال پیش سر  01کرد.پاپا بخاطر مشغله کاری زیاد نتوانست همراهی اش کند و این درست همون شانسی بود که 

پای بیچاره حتی فکرشم میز قمار از زندگی آنا پر کشیده بود میدونستم که وقتی بره دیگه هرگز برنمیگرده.اما پا

نکرده بود همیشه تو تک تک لحظه های زندگی مشترکش با آنا صمیمانه عاشق اون بود اما هرگز نخواست واقعیت 

 تلخ یک طرفه بودن عشقش رو ببینه.همون واقعیت تحمل ناپذیری که با رفتن آنا اونو از هم پاشوند.

جا بلند شد روی مبل روبروی من نشست و ادامه داد:همونطور  آرام به اینجای حرفش که رسید آه عمیقی کشید و از

 که حدس زده بودم آنا دیگر هرگز برنگشت.

 فنجان قهوه را از روی میز برداشت و گفت:بعد از رفتن اون تنهایی منهم شروع شد.

ز نزدیک ندیدم پاپا ساله که پاپا رو ا 3لبخند تلخی به لب زد و ادامه داد:شاید باورتون نشه ولی من االن نزدیک 

 وقتی که فهمید آنا دیگه برنمیگرده دیوونه شد.اون بی رحمانه منو از خودش روند.

 نگاه غمگینش را به چشمان من دوخت و گفت:میدونین چرا استاد؟...

 بعد آرام زیر لب زمزمه کرد:فقط به این گناه که اونو یاد عشق از دست رفته اش می انداختم.

رد جرعه ای از قهوه اش را نوشید و نگاهش را به سمت من چرخاند این نگاه دیگر نگاه چند لحظه ای سکوت ک

لحظه قبل نبود باز برق شیطنت و هیجان در تاللو خاکستری رنگش سوسو میزد فنجان قهوه اش را روی میز گذاشت 

 و گفت:میخوام که گالره برامون یه کاری بکنه فقط امیدوارم که شما مخالف نباشین.

نگاه گیج . کنجکاوم از لبخند زیبای ارام بسمت گالره چرخید.گالره فنجان قهوه اش را روی میز گذاشت و خطاب به 

 ارام گفت:ارام جان فراموش نکن که استاد شما یه آدم تحصیل کرده است.

 ارام تکانی به سرش داد و گفت:امتحانش که ضرر ندارد هم فاله هم تماشا.

دید یکی از پاهایش را روی دیگری انداخت و با لحن مشتاقانه ای گفت:امیدوارم با فال قهوه  وقتی نگاه گیج مرا

 مخالف نباشین چون گالره فاالی قهوه ی معرکه ای میگیره.

 دستش را برای برداشتن فنجان خالی قهوه ام جلو آورد و گفت:شما که مخافل نیستین؟
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اولین بار بود که با چنین پیشنهادی روبرو میشدم و قبال هرگز چنین تجربه  شانه ای باال انداختم و لبخند زدم در واقع

ای نداشتم بیرون کشیدن آینده از میان لکه های قهوه باقی مانده در ته فنجان بیشتر احمقانه بنظر میرسید اما این 

تم که آینده با بازی وسوسه انگیز به شکلل عجیبی هیجان زده ام میکرد.در مرحله ای از زندگیم قرار داش

مجهولترین شکل ممکن درست مثل داالنی محو و تاریک پیش رویم بود و من کورمال کورمال بدنبال یافتن روزنه ای 

از تور برای یک شروع کم هراس تر به شکلی خنده دار آینده را در ته مانده های یک فنجان خالی قهوه جستجو 

ه ین کار پر از انگیزه های ضد و نقیض همان جمله کوتاه آرام میکردم.شاید مناسبترین توضیح برای تن دادن ب

 بود:هم فال و هم تماشا.

 صدای گالره من را بخود اورد:تا بحال این کارو کردین؟

 سرم را به نشانه منفی تکان دادم و در جوابش گفتم:نه هیچوقت.

 برگردونین.لبخند خاصی به لب زد و گفت:پس لطفا برای شروع فنجان را داخل بشقاب 

با حالتی گیج و درمانده نگاهش کردم ارام نگاه پر از شیطنتش را به سمت من چرخاند و در حالیکه فنجان خودش را 

 وارونه داخل بشقاب میگذاشت گفت:اینطوری.

سرم را به عالمت موافقت تکان دادم و کار او را تکرار کردم.گالره فنجان قهوه آرام را از روی میز برداشت و 

گفت:بسیار خوب پس اول از مال تو شروع میکنم خانم آرام .این را گفت و آرام و با احتیاط فنجان را برداشت و 

لحظاتی به داخل آن خیره شد آرام مشتاق و منتظر نگاهش میکرد وقتی انتظارش طوالنی شد هیجان زده خودش را 

 جلوتر کشید و گفت:خوب؟اون تو چی میبین؟

ی لحظه ای کوتاه به صورت ارام دوخت و باز به محتویات فنجان خیره شد نفسی عمیق کشید و گالره نگاهش را برا

 لبهایش را با زبان خیس کرد فنجان را ارام میان انگشتانش چرخاند و با لحن شمرده ای گفت:یه تحول بزرگ میبینم.

 لحظه ای مکث کرد و با لحن متفکری ادامه داد:یه اتفاق در شرف وقوعه.

را گفت و فنجان را داخل بشقاب روی میز گذاشت آرام لحظه ای خیره نگاهش کرد و با حالتی ناامیدانه زیر لب  این

 نالید:فقط همین؟

بعد دستش را در هوا تکان داد و گفت:گالره این برای من کافی نیست تو باید بیشتر توضیح بدی منظورت از توحل 

 وقوعه خوبه یا بد؟بزرگ چیه یا اون اتفاقی که میگی در شرف 

 گالره با تاسف سرش را تکان داد و گفت:فالت خیلی روشن نیست ارام جان نمیتونم خوب تشخیص بدم.

ارام ناامیدانه آه کشید دستش را زیر چانه اش زد و لحظه ای به فنجان خالی قهوه چشم دوخت:فکر کردن بهش یه 

دقیقی از اونچه که ممکنه اتفاق بیفته داشته باشم اما خوشبین کم مشکله با این توضیح کمی که دادی نمیتونم تصویر 

 بودن تنها نقطه قوتیه که در وجود خودم سراغ دارم.

این را گفت و د رحالیکه موهایش را با کش موبنفش رنگی که دور مچ دستش بود پشت سرش جمع میکرد ادامه 

 بزرگ باشه. داد:تو زندگی یکنواخت من هر اتفاق جدیدی میتونه همون تحول

نگاه شفافش را بسمت من چرخاند و گفت:مثال میتونه حضور غیر منتظره یه استاد موسیقی باشه و اون اتفاق در شرف 

وقوع...فکر نمیکنم حاضر باشم بخاطر بد بودن حادثه ای که ممکنه روزی اتفاق بیفته لحظه ای خوب زندگی رو هدر 

 که لحظه ی وقوع خالفش بهم ثابت بشه.بدم من اون اتفاق رو خوب میبینم مگر این

 انگشتانش را در هم قالب کرد و گفت:خوب دیگه حاال نوبت استاده گالره جان زحمتشو میکشی؟
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 گالره لبخندی به لب زد و گفت:البته عزیزم.

واسته تحت این را گفت و فنجان قهوه را از روی میز برداشت قلبم به تپش افتاده بود این سرگرمی زنانه من را ناخ

تاثیر قرار داده بود دسته های چوبی مبل را در میان انگشتانم گرفتم و به صورت گالره چشم دوختم .اون لحظاتی 

طوالنی به داخل فنجان نگاه کرد و بعد با همان لحن شمرده و ارام شروع به صحبت کرد:شما بتازگی عزیزی را از 

 ین.دست دادین و...و حاال بشدت سردرگم و بالتکلیف

دسته های مبل را در میان انگشتانم فشردم و مشتاقتر از قبل به صورت او خیره شدم او د رحالیکه فنجان خالی قهوه 

را در میان انگشتانش میچرخاند ادامه داد:یک زن جوان هست و یک عشق.شما بزودی ازدواج خواهید کرد و...اگه 

 ده شما یه سفر میبینم یه سفر طوالنی و یک...اشتباه نکنم...بله من اینجا یه سفر میبینم در این

سکوتش داشت طوالنی میشد زمان کش دار و چسبناک بنظر میرسید و من درست حال و روز ماهی قرمز کوچکی را 

داشتم که بخاطر شیطنت و کنجکاوی بیش از حدش از تنگ بیرون افتاده و در جستجوی یک نفس دیگر آب را 

فسم در سینه حبس شده بود و بدنم عرق سردی را پوشیانده بود دستم بی اختیار باال رفت میطلبید.در انتظار شنیدن ن

 گره کراواتم را کمی پایین کشیدم و گفتم:و یک چی؟

 گالره خیره نگاهم کرد بعد فنجام را بار دیگر روی میز گذاشت و با لحن زمزمه گونه ای گفت:و یک غم بزرگ!

اد:من شخصا به فال قهوه اعتقاد دارم با اینحال خیلی وقتا پیش اومده که اونچه که لحظه کوتاهی مکث کرد و ادامه د

 دیدم با اونچه که پیش اومده هیچ تناسخی با هم نداشته.

آرام نگاهی به چهره مبهوت من انداخت و گفت:حق با گالره است پیش گوییهایش همیشه درست از آب در نمی 

 آید.

 فتم:از نظر من آینده همیشه غیر قابل پیش بینیه اما با این وجود از شما ممنونم.لبخند کمرنگی به لب زدم و گ

 بعد رو به آرام کردم و ادامه داد:خوب خانم نکیسا...

 ارام میان حرفم دوید و گفت:آرام...خواهش میکنم ارام صدام بزنین.

 ارام خانم هر طور که شما مایل باشین. لحظه ای مردد نگاهش کردم بعد بع عالمت موافقت سرم را تکان دادم :بله

گالره که بساط قهوه را داخل سینی چیده بود لبخندی به لب زد و گفت:خوب خانم ارام...استاد من دیگه شمارو تنها 

میزارم.آقای نکیسا از من خواستن که بشما بگم از همین امروز کارتون رو شروع کنید و اگه احیانا در رابطه با 

زی احتیاج داشتین به ایشون اطالع بدین این را گفت و سینی را از روی میز برداشت .نگاه پر مهری به کارتون به چی

 جانب ارام انداخت و همراه با لبخندی از اتاق خارج شد.

بعد از رفتن او ارام نفسی عمیق کشید و گفت:خوب استاد میتونیم از همین لحظه شروع کنیم من غالبا لحظاتی رو که 

نمیکنم پشت پیانو هستم.گه گاهی هم موسیقی گوش میکنم یه گرامافون دارم و چند صفحه از موسیقی آذری نقاشی 

و موسیقی اصیل ایرانی کمتر پیش میاد کتاب بخونم گاهی اوقات اگر مناسبت خاصی باشه مهمونی ترتیب میدم و بعد 

شرح حال کامل بود از زندگی روزمره ی من راستی تا مدتها در مورد مهمونی با گالره صحبت میکنیم...این تقریبا یه 

یه چیزی رو فراموش کردم بگم در مورد گالره است باید بگم اون از چهار پنج سالگی با من بوده و من با تمام وجود 

 و از صمیم قلب دوستش دارم.

 مله خالصه اش کرد.لحظه ای سکوت کرد و ادامه داد:شرح حال زندگی شما چه طوریه مثل مال من میشه تو چند ج
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دستی به موهایم کشیدم و گفتم:فکر نمیکنم مثل شما انقدر راحت بتونم زندگی سی ساله ام رو تو چند جمله خالصه 

 کنم.

 سالتونه؟ 31ارام با لحن شگفت زده ای پرسید:واقعا شما 

 ن سال زندگی ام میشوم.سرم را به نشانه مثبت تکان دادم و گفتم:بله و دقیقا شش روز دیگه وارد سی و یکمی

 آرام با لحنی متعجب تکرار کرد:واقعا؟

 لبخندی به لب زدم و گفتم:بله واقعا.

 ارام کمی به جلو خم شد و گفت:یعنی شمادقیقا روز عید بدنیا اومدین؟

 با خنده سرم را تکان دادم و گفتم:بله دقیقا ده دقیقه مونده به تحویل سال.

 را باال داد و گفت:با این وقت شناسی دقیقتون باید اسمتون رو میذاشتن بایرام.ارام با شگفتی ابروهایش 

 بایرام؟

 ارام سرش را تکان داد و گفت:به زبان آذری یعنی عید.

 بعد لحظه ای طوالنی به صورتم خیره و گفت:ولی اصال بهتون نمیاد.

 چی اینکه اسمم بایرام باشه؟

ه.شما چهره ی خوبی دارین یه چهره ی مناسب برای نقاشی شدن شاید یه روزی نه نه...اینکه سی و یکسالتون باش

 پرتره ای از شما بکشم البته اگه موافق باشین؟

نگاه دیگری بمن انداخت و گفت:واقعا معذرت میخوام من همیشه انقدر پر حرف نیستم فقط مدتها بود بغیر از گالره 

ی مثل شما این کم حرفی شما فرصت پرچونگی بیشتری بمن میده هم صحبت دیگه ای نداشتم اونم مصاحب کم حرف

 شما همیشه انقدر کم حرفین؟

دستی به موهایم کشیدم و گفتم:نه همیشه در حقیقت این اولین باره که قصد دارم آموخته های شخصی خودم را به 

 ونم باید از کجا شورع کنم.شخص دیگه ای آموزش بدم این کم حرفی من شاید بیشتر به این خاطره که دقیقا نمید

ارام لبخند گرمی به لب زد و گفت:پاپا به گالره گفته بود که شما برای تدریس زبان و موسیقی میاین اما من دلم 

 نمیخواد زبان یاد بگیرم هیچوقت زبان دوست نداشتم.

 اما پدرتون...

ادگیری زبان کنم یا چز دیگه.حتی اگر تمام میان حرفم دوید و گفت:برای پاپا خیلی مهم نیست که من وقتمو صرف ی

 طول روز رو اینجا بشینیم و حرف بزنیم بازم اعتراض نداره.

آه عمیقی کشید و گفت:در هر صورت من وسیقی رو ترجیح میدم دلم نمیخواد وقتمو با حالجی کردم یک مشت 

دوست دارم اون زبان زبان پر طنین موسیقی  کلمات قلنبه سلمبه بی مفهوم هدر بدم اگه قراره زبان تازه ای یاد بگیرم

 باشه.

 چشمانم را بار دیگر هدف نگاه خیره کننده اش قرار داد و گفت:شما که مخالفتی ندارین؟

 در جواب سواالتش شانه ای باال انداختم و گفتم:برای من فرقی نداره بازم هر طور شما مایل باشین.

 ه عالی...مطمئنم لحظات خوبی در کنار هم خواهیم داشت.با شادمانی دستهایش را بهم زد و گفت:چ
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لبخند کمرنگی به لب زدم و گفتم:منهم امیدورام همینطور باشه .این جمله را در حالی بزبان می آوردم که زیر 

سنگینی آن نگاه مشتاق خاکستری رنگ با عقل و منطقم در جدال بودم که ایا فردا بار دیگر به آن خانه خواهم آمد 

 ا نه.ی

 ارام ذوق زده از جا بلند شد و گفت:خوب پس...

وقتی نگاه منتظرم را دید گردنش را کج کرد و با لحن کودکانه ای گفت:میشه ازتون خواهش کنم یه قطعه برام 

 بزنین؟

 بله البته.

ن پیانو را لمس دستهایم را روی دسته های مبل فشردم و از جا بلند شدم مدتها بود نوک انگشتانم کلیدهای آهنگی

نکرده بود اما هنوز هم میتوانستم بخوبی دوران نوجوانی ام پیانو بزنم.آن موقعها همراه زری در کالس موسیقی استاد 

کاظم شاهیان خوب پیانو میزدم و براحتی میتوانستم زبان آن استاد مشکل پسند را به تحسین کار خود باز 

نار آموزش دوره ی تکمیلی پیانو گیتار بسدت گرفتم و خیلی زود نظر کنم.سالهای اول تحصیلی ام در آمریکا در ک

مثبت اساتیدم را بسمت خود کشانیدم اما بعد با فشرده شدن برنامه درسی و مشکل تر شدن دروس دانشگاهی به 

گیتار دور ناچار تمام وقتم را به دهف اختصاص دادم و به اجبار انگشتان عالقه مندم را از کلیدهای پیانو و سیمهای 

نگه داشتم و حاال زمان وصال دوباره فرا رسیده بود و من میباسیت امتحان سالهای دوره آموزش را به بهترین شکل 

ممکن پس میدادم.پشت پیانو نشستم و قبل از اینکه تصمیم درستی گرفته باشم شروع به نواختن قطعه ای آموخته 

نو ایستاده بود بی صدا حرکات انگشتانم را تماشا میکرد قطعه که های قدیم کردم.در تمام آن لحظات آرام کنار پیا

تمام شد نگاهم را باال گرفتم و به صورت خندانش دوختم او نگاهی پر از تحسین و ستایش بمن انداخت و گفت:واقعا 

 عالی بود امیدوارم یه روز بتونم بخوبی شما پیانو بزنم.

 ه عالقه مند باشین و پرتالش.تشکر کردم و گفتم:حتما میتونین به شرطی ک

 دستش را در هوا تکان داد و گفت:چیزی که برای نوفق شدن در هر کار ی الزمه.

 بله درسته.

 لبخند زیبایی به لب ز و زیر لب زمزمه کرد :عالقه و تالش برای رسیدن.

 میدوارم.بعد با اطمینان سرش را تکان داد و گفت:اولی رو که قطعا دارم و دومی رو هم فقط ا

 لبخند گرمی به لب زدم و گفتم:برای شروع که راه تو نو شروع بدی نیست.

 امیدوارم همینطور باشه.

 بعد نفسی عمیق کشید و گفت:استاد میشه لطفا یه قعطه دیگه هم بزنی.

شانه به شانه این را گفت و بدون اینکه منتظر جواب من بماند روی چهارپایه ای که کنار من جلوی پیانو بود نشست.

ام نشسته بود طوری که بازویش به بازویم چسبیده بود و من براحتی گرمای تنش را حس میکردم.گرمایی سوزاننده 

و داغ.احساس میکردم آن قسمت از دستم به لبه داغ تنوری چسبیده.تنوری که حرارت سوزانش از تمام داغای های 

گر گرفت و تک تک مویرگهای تنم به تپش افتاد.خدایا این حس  عالم داغتر بنظر میرسید .در یک لظحه تمام بدنم

ویرانگر چه بود که دست و پای مرا اینطور به لرزه میانداخت و وجودم را در هم میپیچاند و میگداخت؟صدای نرم و 

 نجواگونه ارام من را از گرداب تب آلودی که در آن دست و پا میزدم بیرون کشید:حالتون خوب نیست؟



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –س هو

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

1 3 1  
 

ریشانم بسمت او چرخید و برای لحظاتی در نگاه گیرایش قفل شده نگاهم چون طفلی سر به هوا و سردرگم نگاه پ

 در عمق چشمانش گم شد و نفس د رسینه ام حبس کرد.

 چیزی شده استاد؟

تصویر خودم را در قاب خاکستری رنگ چشمانش دیدم مردی با پشیانی عرق کرده و نگاهی به درماندگی یک 

شده در بازار.بار دیگر نگاهم روی کلیدهای پیانو برگشت سرم را پایین انداختم و گفتم:معذرت میخواهم کودک گم 

 یه لحظه یاد به خاطره قدیمی افتادم شما خواستین یه قطعه دیگه بزنم؟

 آرام سرش را تکان داد و گفت:بله ولی اگه حالتون خوب نیست...

 م.میان حرفش دویدم و گفتم:نه نه...من خوب

این را گفتم و آهنگ ترانه اکنون تو اینجایی را شروع کردم هنوز ضربان قلبم نامنظم بود و صدای تپشهایش در 

 کاسه سرم میپیچید که صدای نرم و آهنگین ارام با صدای موسیقی من همراه شد:

 اکنون تو اینجایی

 گسترده چون عطر اقاقیا

 در کوچه های صبح

 در دستهایم داغ

 وانم رفته از خوددر گیس

 سوخته

 مدهوش

 اکنون تو اینجایی

 چیزی وسیع و تیره و انبوه.

 چیزی مشوش چون صدای دور دست روز

 بر مردمکهای پریشانم.

 میچرخد و میگسترد خود را

 شاید مرا از شاخه میچیند

 شاید...

 دیگر نمیبینم

 اکنون تو اینجایی

 یه بلند شد و گفت:این ترانه چقدر زیباست ...اکنون تو اینجایی.آهنگ که تمام شد ارام از روی چهارپا

بعد در حالیکه از من دور میشد ادامه داد:میدونین چیه استاد من واقعا خوشحالم که شما اینجایین باید از پاپا ممنون 

مدتها بود تو قلبم  باشم که این فرصت استثنایی رو در اختیار من گذاشت از شما هم ممنونم استاد باید اعتراف کنم

 احساس شادی نکرده بودم.

احساس کردم صدا در گلویش شکست و زاللی اشک د رچشمانش برق زد اما این حالت غم آلود لحظه ای کوتاه 

بیشتر نپایید .بعد بار دیگر نفس عمیقی کشید و شادمانه دور خود چرخید:شادیهای من هیچوقت طوالنی مدت نبوده 
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ایی که داشتم هراس از دست دادنشون هم بوده با اینحال آدم پر توقعی نیستم یعنی نباید همیشه در کنار شادیه

 باشم اینجا...تو این خونه بزرگ...تنها...

 آه عمیقی کشید و گفت:خوب بهتره کمی د رمورد برنامه کاری صحبت کنیم.

تو اتاق اونجا میتونیم منظره ی غروبم تماشا سرم را به نشانه موافقت تکان دادم و او بار دیگر ادامه داد:بهتره بریم 

 کنیم.

از پشت پیانو بلند شدم و بدنبال ارام بسمت اتاق رفتم.ارام بار دیگر روی درگاه پنجره نشست و من روی همان 

 صندلی کنار پنجره.

درختان  آخرین اشعه های روشن خورشید سرخی زیبای غروب را بخود گرفته و کورسو زنان از البالی شاخه های

سربه فلک کشیده باغ چون چراغهای چشمک زنی در برابر نگاه پر از تحسین ما رقص خداحافظی براه انداخته 

بودند.هر دو لحظاتی در سکوت به منظره زیبای پیش رویمان چشم دوختیم.نگاهم به صورت ارام چرخید در آن 

اهی که د رعمق آن معصومیتی آمیخته با غمی غریب لحظه د رنظرم یک تابلوی زنده بود پر از زیبایی و جذابیت و نگ

موج میزد.شاید سنگینی نگاهم را حس کرد که نگاه از آن منظره ی زیبا گرفت و بجانب من چشم دوخت لبخند 

کمرنگی به لب زد و گفت:تا حاال هر چقدر سعی کردم نتونستم این زیبایی منحصر به فرد رو همینطور که هست به 

 تصویر بکشم.

تکان دادم و گفتم:خیلی کارا هست که انجامش از عهده انسان خارجه اما با اینحال نباید فراموش کرد که  سری

 خواستن توانستن است.

 آرام لبخند محوی به لب زد و گفت:بله حق با شماست.

میتونین با  یکی از پاهایش را روی دیگری انداخت و گفت:خوب استاد برنامه ی کاری شما چیه؟چه ساعتی از روز رو

 ما تو این قلعه متروک سپری کنین؟

خوب این بیشتر بسته به نظر شماست هر ساعتی که شما بخوابین من برنامه ی روزمره ام را بر همون اساس تنظیم 

 میکنم.

 بنظر من بعدازظهر باشه بهتره مثل همین امروز نظر شما چیه؟

 من که ایرادی نداره. سرم را به نشانه موافقت تکان دادم و گفتم:از نظر

آرام شادمانه لبخند زد و گفت:خوبه پس کالسمون شد بعدازظهرا و فردا همین موقع اولین جلسه کالسمون خواهد 

 بود.

چراغهای فانوسی شکل دورتا دور باغ روشن شد و آرام با دیدن آنها به یکباره بسمت من چرخید و گفت:ای وای 

 باغ جشن چهارشنبه سوری داریم شما که برای فردا شب برنامه خاصی ندارین؟نزیک بود فراموش کنم فردا شب تو 

 سرم را به نشانه منفی تکان دادم و گفتم:نه.

 عالی شد پس من همین االن شخصا شما رو به عنوان مهمان افتخاری به جشن فردا شبمون دعوت میکنم.

 نم دعوت شما رو بپذیرم.تشکر کردم و گفتم:از لطف شما ممنونم خانم ارام اما نمیتو

ارام چینی به پیشانی انداخت و با لحن مایوسانه ای پرسید:ولی آخه چرا؟شما که گفتین فردا شب برنامه بخصوصی 

 ندارین.

 سرم را تکان دادم و گفتم:بله ولی حضور من تو یه جشن خانوادگی صحیح نیست.
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رکار نیست پاپا طبق معمول با همبازیهایش تو اتاقشه  آرام لبخند کمرنگی به لب زد و گفت:هیچ جشن خانوادگی د

تو اینجور برنامه ها اون هیچ دخالتی نداره مهمونی زیاد شلوغ نیست چند تایی از اقوام پاپا و دوستان خانوادگی فقط 

 همین. خواهش میکنم استاد دعوت منو رد نکنین قول میدم شب خوبی برای همه مون باشه.

 لبخند کمرنگی زدم و گفتم:بسیار خوب قبول میکنم. در جواب نگاه منتظرش

آرام هیجان زده انگشتانش را درهم قالب کرد آنها را مقابل صورتش گرفت و گفت:ممنونم استاد خوشحالم که قبول 

کردین میدونین از به گروه نوازنده هم دعوت کردیم شما هم میتونین برامون آهنگ بزنین مطمئنم چهار شنبه 

 ای از آب در میاد. سوری معرکه

 لحظه ای کوتاه مکث کرد و پرسید:راستی استاد شما به غیر از پیانو ساز دیگه ای هم میزنین؟

 بله امریکا که بودم یه دوره ی آموزشی گیتار گذروندم.

 چشمان زیبای آرام مشتاقانه درخشید و لبخندی روی لبهایش نشست :واقعا؟

 زده سرپا ایستاد و گفت:آموزش گیتارم جز برنامه های درسی مون هست؟ وقتی جواب مثبت من را نشید هیجان

 یکی از پاهایم را روی دیگری انداختم و گفتم:خب اگر شما بخواین حتما اینکارو میکنیم.

 مشتاقانه دستهایش را تکان داد و گفت:البته که میخوام فقط...فقط یه مشکل بزرک است اونم اینکه من گیتار ندارم.

ه ای باال انداختم و گفتم:این مشکلی نیست که نشه حلش کرد .اگر شما بخوابین من میتونم یکی براتون تهیه شان

 کنم.

 باز با لحنی شگفت زده تکرار کرد :واقعا؟

 از رفتارش به خنده افتادم و گفتم:بله واقعا.

 

 آرام لبخند محزونی به لب زد و گفت:متشکرم.

 باالی سرش اشاره میکرد ادامه داد:همیشه با اون شروع میکنم و بدون اون تموم میکنم.بعد د رحالیکه به تابلوی 

سالش بود یعنی یکسال از االن من جوونتر و این درست زمانی بود  01آره سردی کشید و گفت:تو این تصویر فقط 

پدربزرگ واسه جنسهای پاپا تو که پاپا وارد زندگی اون شد اون موقعها پاپا تاجر بود و یه جورایی همکار پدربزرگ.

آذربایجان باراز گرمی میکرد و پاپا واسه جنسای اون تو ایران.آنا میگفت پدربزرگ خوب بود اما یه نقطه ضعف 

سالش بود اما  01بزرگ داشت سرش که گرم میشد قمار میکرد و بیشتر مواقع هم میباخت آنا اونموقع فقط 

میخواستن اما اون فقط یه نفرو میخواست .اون عاشق بود بخاطر همین همه خواستگارای زیادی داشت خیلی ها اونو 

ی خواستگارانش را رد میکرد.آنا میگفت پدربرگ راضی بود اونم دلش میخواست که اون زن پسر عموش بشه 

ر درست زمانیکه هیچ مانعی سر راه این وصلت نبوده پدربزرگ مرتبک اون اشتباه بزرگ و نابخشودنی میشه .اون س

سال اختالف سنی فقط با  01یکی از اون میزای قمارش زندگی و اینده دخترش رو به پاپا باخت .مردی که بیشتر از 

دیدن تابلویی از تصویر اون عاشقش شده شود پدربزرگ تو اوج مستی دخترش رو باخت و آنا د راوج بدبختی 

ه اونام.دل آنا هرگز به زندگی اش گرم نبود عشقش رو باخت و من ثمره ی یک شب بد مستی پدربزرگم.من تنها بچ

سال به اجبار موند و بجای تقدیری که بی رحمانه انو  01هیچوقت عاشق پاپا نبود .دلش اونجا بود تو وطن خودش .

سال پیش وقتی اولین روزنه آزادی به روش باز شد از قفس اسارت عشق پاپا پر  3به اینجا کشونده بود سوخت اما 

ها منتظر چنین لحظه ای بود وقتی خبر بیماری پدربزرگو شنید به بهانه آخرین دیدار قصد رفتن زد و رفت.سال
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سال پیش سر  01کرد.پاپا بخاطر مشغله کاری زیاد نتوانست همراهی اش کند و این درست همون شانسی بود که 

ه.اما پاپای بیچاره حتی فکرشم میز قمار از زندگی آنا پر کشیده بود میدونستم که وقتی بره دیگه هرگز برنمیگرد

نکرده بود همیشه تو تک تک لحظه های زندگی مشترکش با آنا صمیمانه عاشق اون بود اما هرگز نخواست واقعیت 

 تلخ یک طرفه بودن عشقش رو ببینه.همون واقعیت تحمل ناپذیری که با رفتن آنا اونو از هم پاشوند.

شید و از جا بلند شد روی مبل روبروی من نشست و ادامه داد:همونطور آرام به اینجای حرفش که رسید آه عمیقی ک

 که حدس زده بودم آنا دیگر هرگز برنگشت.

 فنجان قهوه را از روی میز برداشت و گفت:بعد از رفتن اون تنهایی منهم شروع شد.

اپا رو از نزدیک ندیدم پاپا ساله که پ 3لبخند تلخی به لب زد و ادامه داد:شاید باورتون نشه ولی من االن نزدیک 

 وقتی که فهمید آنا دیگه برنمیگرده دیوونه شد.اون بی رحمانه منو از خودش روند.

 نگاه غمگینش را به چشمان من دوخت و گفت:میدونین چرا استاد؟...

 بعد آرام زیر لب زمزمه کرد:فقط به این گناه که اونو یاد عشق از دست رفته اش می انداختم.

ی سکوت کرد جرعه ای از قهوه اش را نوشید و نگاهش را به سمت من چرخاند این نگاه دیگر نگاه چند لحظه ا

لحظه قبل نبود باز برق شیطنت و هیجان در تاللو خاکستری رنگش سوسو میزد فنجان قهوه اش را روی میز گذاشت 

 نباشین. و گفت:میخوام که گالره برامون یه کاری بکنه فقط امیدوارم که شما مخالف

نگاه گیج . کنجکاوم از لبخند زیبای ارام بسمت گالره چرخید.گالره فنجان قهوه اش را روی میز گذاشت و خطاب به 

 ارام گفت:ارام جان فراموش نکن که استاد شما یه آدم تحصیل کرده است.

 ارام تکانی به سرش داد و گفت:امتحانش که ضرر ندارد هم فاله هم تماشا.

گیج مرا دید یکی از پاهایش را روی دیگری انداخت و با لحن مشتاقانه ای گفت:امیدوارم با فال قهوه  وقتی نگاه

 مخالف نباشین چون گالره فاالی قهوه ی معرکه ای میگیره.

 دستش را برای برداشتن فنجان خالی قهوه ام جلو آورد و گفت:شما که مخافل نیستین؟

در واقع اولین بار بود که با چنین پیشنهادی روبرو میشدم و قبال هرگز چنین تجربه  شانه ای باال انداختم و لبخند زدم

ای نداشتم بیرون کشیدن آینده از میان لکه های قهوه باقی مانده در ته فنجان بیشتر احمقانه بنظر میرسید اما این 

قرار داشتم که آینده با بازی وسوسه انگیز به شکلل عجیبی هیجان زده ام میکرد.در مرحله ای از زندگیم 

مجهولترین شکل ممکن درست مثل داالنی محو و تاریک پیش رویم بود و من کورمال کورمال بدنبال یافتن روزنه ای 

از تور برای یک شروع کم هراس تر به شکلی خنده دار آینده را در ته مانده های یک فنجان خالی قهوه جستجو 

ن دادن به ین کار پر از انگیزه های ضد و نقیض همان جمله کوتاه آرام میکردم.شاید مناسبترین توضیح برای ت

 بود:هم فال و هم تماشا.

 صدای گالره من را بخود اورد:تا بحال این کارو کردین؟

 سرم را به نشانه منفی تکان دادم و در جوابش گفتم:نه هیچوقت.

 ل بشقاب برگردونین.لبخند خاصی به لب زد و گفت:پس لطفا برای شروع فنجان را داخ

با حالتی گیج و درمانده نگاهش کردم ارام نگاه پر از شیطنتش را به سمت من چرخاند و در حالیکه فنجان خودش را 

 وارونه داخل بشقاب میگذاشت گفت:اینطوری.
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رداشت و سرم را به عالمت موافقت تکان دادم و کار او را تکرار کردم.گالره فنجان قهوه آرام را از روی میز ب

گفت:بسیار خوب پس اول از مال تو شروع میکنم خانم آرام .این را گفت و آرام و با احتیاط فنجان را برداشت و 

لحظاتی به داخل آن خیره شد آرام مشتاق و منتظر نگاهش میکرد وقتی انتظارش طوالنی شد هیجان زده خودش را 

 جلوتر کشید و گفت:خوب؟اون تو چی میبین؟

ش را برای لحظه ای کوتاه به صورت ارام دوخت و باز به محتویات فنجان خیره شد نفسی عمیق کشید و گالره نگاه

 لبهایش را با زبان خیس کرد فنجان را ارام میان انگشتانش چرخاند و با لحن شمرده ای گفت:یه تحول بزرگ میبینم.

 عه.لحظه ای مکث کرد و با لحن متفکری ادامه داد:یه اتفاق در شرف وقو

این را گفت و فنجان را داخل بشقاب روی میز گذاشت آرام لحظه ای خیره نگاهش کرد و با حالتی ناامیدانه زیر لب 

 نالید:فقط همین؟

بعد دستش را در هوا تکان داد و گفت:گالره این برای من کافی نیست تو باید بیشتر توضیح بدی منظورت از توحل 

 در شرف وقوعه خوبه یا بد؟ بزرگ چیه یا اون اتفاقی که میگی

 گالره با تاسف سرش را تکان داد و گفت:فالت خیلی روشن نیست ارام جان نمیتونم خوب تشخیص بدم.

ارام ناامیدانه آه کشید دستش را زیر چانه اش زد و لحظه ای به فنجان خالی قهوه چشم دوخت:فکر کردن بهش یه 

م تصویر دقیقی از اونچه که ممکنه اتفاق بیفته داشته باشم اما خوشبین کم مشکله با این توضیح کمی که دادی نمیتون

 بودن تنها نقطه قوتیه که در وجود خودم سراغ دارم.

این را گفت و د رحالیکه موهایش را با کش موبنفش رنگی که دور مچ دستش بود پشت سرش جمع میکرد ادامه 

 مون تحول بزرگ باشه.داد:تو زندگی یکنواخت من هر اتفاق جدیدی میتونه ه

نگاه شفافش را بسمت من چرخاند و گفت:مثال میتونه حضور غیر منتظره یه استاد موسیقی باشه و اون اتفاق در شرف 

وقوع...فکر نمیکنم حاضر باشم بخاطر بد بودن حادثه ای که ممکنه روزی اتفاق بیفته لحظه ای خوب زندگی رو هدر 

 مگر اینکه لحظه ی وقوع خالفش بهم ثابت بشه. بدم من اون اتفاق رو خوب میبینم

 انگشتانش را در هم قالب کرد و گفت:خوب دیگه حاال نوبت استاده گالره جان زحمتشو میکشی؟

 گالره لبخندی به لب زد و گفت:البته عزیزم.

ن را ناخواسته تحت این را گفت و فنجان قهوه را از روی میز برداشت قلبم به تپش افتاده بود این سرگرمی زنانه م

تاثیر قرار داده بود دسته های چوبی مبل را در میان انگشتانم گرفتم و به صورت گالره چشم دوختم .اون لحظاتی 

طوالنی به داخل فنجان نگاه کرد و بعد با همان لحن شمرده و ارام شروع به صحبت کرد:شما بتازگی عزیزی را از 

 بالتکلیفین.دست دادین و...و حاال بشدت سردرگم و 

دسته های مبل را در میان انگشتانم فشردم و مشتاقتر از قبل به صورت او خیره شدم او د رحالیکه فنجان خالی قهوه 

را در میان انگشتانش میچرخاند ادامه داد:یک زن جوان هست و یک عشق.شما بزودی ازدواج خواهید کرد و...اگه 

 م در اینده شما یه سفر میبینم یه سفر طوالنی و یک...اشتباه نکنم...بله من اینجا یه سفر میبین

سکوتش داشت طوالنی میشد زمان کش دار و چسبناک بنظر میرسید و من درست حال و روز ماهی قرمز کوچکی را 

داشتم که بخاطر شیطنت و کنجکاوی بیش از حدش از تنگ بیرون افتاده و در جستجوی یک نفس دیگر آب را 

شنیدن نفسم در سینه حبس شده بود و بدنم عرق سردی را پوشیانده بود دستم بی اختیار باال رفت  میطلبید.در انتظار

 گره کراواتم را کمی پایین کشیدم و گفتم:و یک چی؟
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 گالره خیره نگاهم کرد بعد فنجام را بار دیگر روی میز گذاشت و با لحن زمزمه گونه ای گفت:و یک غم بزرگ!

ادامه داد:من شخصا به فال قهوه اعتقاد دارم با اینحال خیلی وقتا پیش اومده که اونچه که  لحظه کوتاهی مکث کرد و

 دیدم با اونچه که پیش اومده هیچ تناسخی با هم نداشته.

آرام نگاهی به چهره مبهوت من انداخت و گفت:حق با گالره است پیش گوییهایش همیشه درست از آب در نمی 

 آید.

 زدم و گفتم:از نظر من آینده همیشه غیر قابل پیش بینیه اما با این وجود از شما ممنونم. لبخند کمرنگی به لب

 بعد رو به آرام کردم و ادامه داد:خوب خانم نکیسا...

 ارام میان حرفم دوید و گفت:آرام...خواهش میکنم ارام صدام بزنین.

 ادم :بله ارام خانم هر طور که شما مایل باشین.لحظه ای مردد نگاهش کردم بعد بع عالمت موافقت سرم را تکان د

گالره که بساط قهوه را داخل سینی چیده بود لبخندی به لب زد و گفت:خوب خانم ارام...استاد من دیگه شمارو تنها 

میزارم.آقای نکیسا از من خواستن که بشما بگم از همین امروز کارتون رو شروع کنید و اگه احیانا در رابطه با 

ون به چیزی احتیاج داشتین به ایشون اطالع بدین این را گفت و سینی را از روی میز برداشت .نگاه پر مهری به کارت

 جانب ارام انداخت و همراه با لبخندی از اتاق خارج شد.

ه بعد از رفتن او ارام نفسی عمیق کشید و گفت:خوب استاد میتونیم از همین لحظه شروع کنیم من غالبا لحظاتی رو ک

نقاشی نمیکنم پشت پیانو هستم.گه گاهی هم موسیقی گوش میکنم یه گرامافون دارم و چند صفحه از موسیقی آذری 

و موسیقی اصیل ایرانی کمتر پیش میاد کتاب بخونم گاهی اوقات اگر مناسبت خاصی باشه مهمونی ترتیب میدم و بعد 

ریبا یه شرح حال کامل بود از زندگی روزمره ی من راستی تا مدتها در مورد مهمونی با گالره صحبت میکنیم...این تق

یه چیزی رو فراموش کردم بگم در مورد گالره است باید بگم اون از چهار پنج سالگی با من بوده و من با تمام وجود 

 و از صمیم قلب دوستش دارم.

 تو چند جمله خالصه اش کرد.لحظه ای سکوت کرد و ادامه داد:شرح حال زندگی شما چه طوریه مثل مال من میشه 

دستی به موهایم کشیدم و گفتم:فکر نمیکنم مثل شما انقدر راحت بتونم زندگی سی ساله ام رو تو چند جمله خالصه 

 کنم.

 سالتونه؟ 31ارام با لحن شگفت زده ای پرسید:واقعا شما 

 ی و یکمین سال زندگی ام میشوم.سرم را به نشانه مثبت تکان دادم و گفتم:بله و دقیقا شش روز دیگه وارد س

 آرام با لحنی متعجب تکرار کرد:واقعا؟

 لبخندی به لب زدم و گفتم:بله واقعا.

 ارام کمی به جلو خم شد و گفت:یعنی شمادقیقا روز عید بدنیا اومدین؟

 با خنده سرم را تکان دادم و گفتم:بله دقیقا ده دقیقه مونده به تحویل سال.

 بروهایش را باال داد و گفت:با این وقت شناسی دقیقتون باید اسمتون رو میذاشتن بایرام.ارام با شگفتی ا

 بایرام؟

 ارام سرش را تکان داد و گفت:به زبان آذری یعنی عید.

 بعد لحظه ای طوالنی به صورتم خیره و گفت:ولی اصال بهتون نمیاد.

 چی اینکه اسمم بایرام باشه؟
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لتون باشه.شما چهره ی خوبی دارین یه چهره ی مناسب برای نقاشی شدن شاید یه روزی نه نه...اینکه سی و یکسا

 پرتره ای از شما بکشم البته اگه موافق باشین؟

نگاه دیگری بمن انداخت و گفت:واقعا معذرت میخوام من همیشه انقدر پر حرف نیستم فقط مدتها بود بغیر از گالره 

ب کم حرفی مثل شما این کم حرفی شما فرصت پرچونگی بیشتری بمن میده هم صحبت دیگه ای نداشتم اونم مصاح

 شما همیشه انقدر کم حرفین؟

دستی به موهایم کشیدم و گفتم:نه همیشه در حقیقت این اولین باره که قصد دارم آموخته های شخصی خودم را به 

 یقا نمیدونم باید از کجا شورع کنم.شخص دیگه ای آموزش بدم این کم حرفی من شاید بیشتر به این خاطره که دق

ارام لبخند گرمی به لب زد و گفت:پاپا به گالره گفته بود که شما برای تدریس زبان و موسیقی میاین اما من دلم 

 نمیخواد زبان یاد بگیرم هیچوقت زبان دوست نداشتم.

 اما پدرتون...

مو صرف یادگیری زبان کنم یا چز دیگه.حتی اگر تمام میان حرفم دوید و گفت:برای پاپا خیلی مهم نیست که من وقت

 طول روز رو اینجا بشینیم و حرف بزنیم بازم اعتراض نداره.

آه عمیقی کشید و گفت:در هر صورت من وسیقی رو ترجیح میدم دلم نمیخواد وقتمو با حالجی کردم یک مشت 

اد بگیرم دوست دارم اون زبان زبان پر طنین موسیقی کلمات قلنبه سلمبه بی مفهوم هدر بدم اگه قراره زبان تازه ای ی

 باشه.

 چشمانم را بار دیگر هدف نگاه خیره کننده اش قرار داد و گفت:شما که مخالفتی ندارین؟

 در جواب سواالتش شانه ای باال انداختم و گفتم:برای من فرقی نداره بازم هر طور شما مایل باشین.

 و گفت:چه عالی...مطمئنم لحظات خوبی در کنار هم خواهیم داشت. با شادمانی دستهایش را بهم زد

لبخند کمرنگی به لب زدم و گفتم:منهم امیدورام همینطور باشه .این جمله را در حالی بزبان می آوردم که زیر 

هم آمد سنگینی آن نگاه مشتاق خاکستری رنگ با عقل و منطقم در جدال بودم که ایا فردا بار دیگر به آن خانه خوا

 یا نه.

 ارام ذوق زده از جا بلند شد و گفت:خوب پس...

وقتی نگاه منتظرم را دید گردنش را کج کرد و با لحن کودکانه ای گفت:میشه ازتون خواهش کنم یه قطعه برام 

 بزنین؟

 بله البته.

ای آهنگین پیانو را لمس دستهایم را روی دسته های مبل فشردم و از جا بلند شدم مدتها بود نوک انگشتانم کلیده

نکرده بود اما هنوز هم میتوانستم بخوبی دوران نوجوانی ام پیانو بزنم.آن موقعها همراه زری در کالس موسیقی استاد 

کاظم شاهیان خوب پیانو میزدم و براحتی میتوانستم زبان آن استاد مشکل پسند را به تحسین کار خود باز 

یکا در کنار آموزش دوره ی تکمیلی پیانو گیتار بسدت گرفتم و خیلی زود نظر کنم.سالهای اول تحصیلی ام در آمر

مثبت اساتیدم را بسمت خود کشانیدم اما بعد با فشرده شدن برنامه درسی و مشکل تر شدن دروس دانشگاهی به 

سیمهای گیتار دور  ناچار تمام وقتم را به دهف اختصاص دادم و به اجبار انگشتان عالقه مندم را از کلیدهای پیانو و

نگه داشتم و حاال زمان وصال دوباره فرا رسیده بود و من میباسیت امتحان سالهای دوره آموزش را به بهترین شکل 

ممکن پس میدادم.پشت پیانو نشستم و قبل از اینکه تصمیم درستی گرفته باشم شروع به نواختن قطعه ای آموخته 
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کنار پیانو ایستاده بود بی صدا حرکات انگشتانم را تماشا میکرد قطعه که های قدیم کردم.در تمام آن لحظات آرام 

تمام شد نگاهم را باال گرفتم و به صورت خندانش دوختم او نگاهی پر از تحسین و ستایش بمن انداخت و گفت:واقعا 

 عالی بود امیدوارم یه روز بتونم بخوبی شما پیانو بزنم.

 ه شرطی که عالقه مند باشین و پرتالش.تشکر کردم و گفتم:حتما میتونین ب

 دستش را در هوا تکان داد و گفت:چیزی که برای نوفق شدن در هر کار ی الزمه.

 بله درسته.

 لبخند زیبایی به لب ز و زیر لب زمزمه کرد :عالقه و تالش برای رسیدن.

 هم فقط امیدوارم.بعد با اطمینان سرش را تکان داد و گفت:اولی رو که قطعا دارم و دومی رو 

 لبخند گرمی به لب زدم و گفتم:برای شروع که راه تو نو شروع بدی نیست.

 امیدوارم همینطور باشه.

 بعد نفسی عمیق کشید و گفت:استاد میشه لطفا یه قعطه دیگه هم بزنی.

ود نشست.شانه به شانه این را گفت و بدون اینکه منتظر جواب من بماند روی چهارپایه ای که کنار من جلوی پیانو ب

ام نشسته بود طوری که بازویش به بازویم چسبیده بود و من براحتی گرمای تنش را حس میکردم.گرمایی سوزاننده 

و داغ.احساس میکردم آن قسمت از دستم به لبه داغ تنوری چسبیده.تنوری که حرارت سوزانش از تمام داغای های 

مام بدنم گر گرفت و تک تک مویرگهای تنم به تپش افتاد.خدایا این حس عالم داغتر بنظر میرسید .در یک لظحه ت

ویرانگر چه بود که دست و پای مرا اینطور به لرزه میانداخت و وجودم را در هم میپیچاند و میگداخت؟صدای نرم و 

 نجواگونه ارام من را از گرداب تب آلودی که در آن دست و پا میزدم بیرون کشید:حالتون خوب نیست؟

نگاه پریشانم بسمت او چرخید و برای لحظاتی در نگاه گیرایش قفل شده نگاهم چون طفلی سر به هوا و سردرگم 

 در عمق چشمانش گم شد و نفس د رسینه ام حبس کرد.

 چیزی شده استاد؟

تصویر خودم را در قاب خاکستری رنگ چشمانش دیدم مردی با پشیانی عرق کرده و نگاهی به درماندگی یک 

کودک گم شده در بازار.بار دیگر نگاهم روی کلیدهای پیانو برگشت سرم را پایین انداختم و گفتم:معذرت میخواهم 

 یه لحظه یاد به خاطره قدیمی افتادم شما خواستین یه قطعه دیگه بزنم؟

 آرام سرش را تکان داد و گفت:بله ولی اگه حالتون خوب نیست...

 ..من خوبم.میان حرفش دویدم و گفتم:نه نه.

این را گفتم و آهنگ ترانه اکنون تو اینجایی را شروع کردم هنوز ضربان قلبم نامنظم بود و صدای تپشهایش در 

 کاسه سرم میپیچید که صدای نرم و آهنگین ارام با صدای موسیقی من همراه شد:

 اکنون تو اینجایی

 گسترده چون عطر اقاقیا

 در کوچه های صبح

 در دستهایم داغ

 در گیسوانم رفته از خود

 سوخته
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 مدهوش

 اکنون تو اینجایی

 چیزی وسیع و تیره و انبوه.

 چیزی مشوش چون صدای دور دست روز

 بر مردمکهای پریشانم.

 میچرخد و میگسترد خود را

 شاید مرا از شاخه میچیند

 شاید...

 دیگر نمیبینم

 اکنون تو اینجایی

 

 روی چهارپایه بلند شد و گفت:این ترانه چقدر زیباست ...اکنون تو اینجایی.آهنگ که تمام شد ارام از 

بعد در حالیکه از من دور میشد ادامه داد:میدونین چیه استاد من واقعا خوشحالم که شما اینجایین باید از پاپا ممنون 

اعتراف کنم مدتها بود تو قلبم باشم که این فرصت استثنایی رو در اختیار من گذاشت از شما هم ممنونم استاد باید 

 احساس شادی نکرده بودم.

احساس کردم صدا در گلویش شکست و زاللی اشک د رچشمانش برق زد اما این حالت غم آلود لحظه ای کوتاه 

بیشتر نپایید .بعد بار دیگر نفس عمیقی کشید و شادمانه دور خود چرخید:شادیهای من هیچوقت طوالنی مدت نبوده 

کنار شادیهایی که داشتم هراس از دست دادنشون هم بوده با اینحال آدم پر توقعی نیستم یعنی نباید همیشه در 

 باشم اینجا...تو این خونه بزرگ...تنها...

 آه عمیقی کشید و گفت:خوب بهتره کمی د رمورد برنامه کاری صحبت کنیم.

هتره بریم تو اتاق اونجا میتونیم منظره ی غروبم تماشا سرم را به نشانه موافقت تکان دادم و او بار دیگر ادامه داد:ب

 کنیم.

از پشت پیانو بلند شدم و بدنبال ارام بسمت اتاق رفتم.ارام بار دیگر روی درگاه پنجره نشست و من روی همان 

 صندلی کنار پنجره.

ی شاخه های درختان آخرین اشعه های روشن خورشید سرخی زیبای غروب را بخود گرفته و کورسو زنان از البال

سربه فلک کشیده باغ چون چراغهای چشمک زنی در برابر نگاه پر از تحسین ما رقص خداحافظی براه انداخته 

بودند.هر دو لحظاتی در سکوت به منظره زیبای پیش رویمان چشم دوختیم.نگاهم به صورت ارام چرخید در آن 

ذابیت و نگاهی که د رعمق آن معصومیتی آمیخته با غمی غریب لحظه د رنظرم یک تابلوی زنده بود پر از زیبایی و ج

موج میزد.شاید سنگینی نگاهم را حس کرد که نگاه از آن منظره ی زیبا گرفت و بجانب من چشم دوخت لبخند 

کمرنگی به لب زد و گفت:تا حاال هر چقدر سعی کردم نتونستم این زیبایی منحصر به فرد رو همینطور که هست به 

 بکشم.تصویر 

سری تکان دادم و گفتم:خیلی کارا هست که انجامش از عهده انسان خارجه اما با اینحال نباید فراموش کرد که 

 خواستن توانستن است.
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 آرام لبخند محوی به لب زد و گفت:بله حق با شماست.

از روز رو میتونین با  یکی از پاهایش را روی دیگری انداخت و گفت:خوب استاد برنامه ی کاری شما چیه؟چه ساعتی

 ما تو این قلعه متروک سپری کنین؟

خوب این بیشتر بسته به نظر شماست هر ساعتی که شما بخوابین من برنامه ی روزمره ام را بر همون اساس تنظیم 

 میکنم.

 بنظر من بعدازظهر باشه بهتره مثل همین امروز نظر شما چیه؟

 فتم:از نظر من که ایرادی نداره.سرم را به نشانه موافقت تکان دادم و گ

آرام شادمانه لبخند زد و گفت:خوبه پس کالسمون شد بعدازظهرا و فردا همین موقع اولین جلسه کالسمون خواهد 

 بود.

چراغهای فانوسی شکل دورتا دور باغ روشن شد و آرام با دیدن آنها به یکباره بسمت من چرخید و گفت:ای وای 

 ردا شب تو باغ جشن چهارشنبه سوری داریم شما که برای فردا شب برنامه خاصی ندارین؟نزیک بود فراموش کنم ف

 سرم را به نشانه منفی تکان دادم و گفتم:نه.

 عالی شد پس من همین االن شخصا شما رو به عنوان مهمان افتخاری به جشن فردا شبمون دعوت میکنم.

 اما نمیتونم دعوت شما رو بپذیرم. تشکر کردم و گفتم:از لطف شما ممنونم خانم ارام

ارام چینی به پیشانی انداخت و با لحن مایوسانه ای پرسید:ولی آخه چرا؟شما که گفتین فردا شب برنامه بخصوصی 

 ندارین.

 سرم را تکان دادم و گفتم:بله ولی حضور من تو یه جشن خانوادگی صحیح نیست.

خانوادگی د رکار نیست پاپا طبق معمول با همبازیهایش تو اتاقشه آرام لبخند کمرنگی به لب زد و گفت:هیچ جشن 

تو اینجور برنامه ها اون هیچ دخالتی نداره مهمونی زیاد شلوغ نیست چند تایی از اقوام پاپا و دوستان خانوادگی فقط 

 همین. خواهش میکنم استاد دعوت منو رد نکنین قول میدم شب خوبی برای همه مون باشه.

 گاه منتظرش لبخند کمرنگی زدم و گفتم:بسیار خوب قبول میکنم.در جواب ن

آرام هیجان زده انگشتانش را درهم قالب کرد آنها را مقابل صورتش گرفت و گفت:ممنونم استاد خوشحالم که قبول 

کردین میدونین از به گروه نوازنده هم دعوت کردیم شما هم میتونین برامون آهنگ بزنین مطمئنم چهار شنبه 

 سوری معرکه ای از آب در میاد.

 لحظه ای کوتاه مکث کرد و پرسید:راستی استاد شما به غیر از پیانو ساز دیگه ای هم میزنین؟

 بله امریکا که بودم یه دوره ی آموزشی گیتار گذروندم.

 چشمان زیبای آرام مشتاقانه درخشید و لبخندی روی لبهایش نشست :واقعا؟

 نشید هیجان زده سرپا ایستاد و گفت:آموزش گیتارم جز برنامه های درسی مون هست؟وقتی جواب مثبت من را 

 یکی از پاهایم را روی دیگری انداختم و گفتم:خب اگر شما بخواین حتما اینکارو میکنیم.

 دارم.مشتاقانه دستهایش را تکان داد و گفت:البته که میخوام فقط...فقط یه مشکل بزرک است اونم اینکه من گیتار ن

شانه ای باال انداختم و گفتم:این مشکلی نیست که نشه حلش کرد .اگر شما بخوابین من میتونم یکی براتون تهیه 

 کنم.

 باز با لحنی شگفت زده تکرار کرد :واقعا؟
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 از رفتارش به خنده افتادم و گفتم:بله واقعا.

 این خیلی عالیه...ممنونم استاد.

 و گفت:میشه ازتون یه خواهشی بکنم؟ بعد بار دیگر لب پنجره نشست

 همراه با لبخندی سرم را تکان دادم و گفتم:بله البته.

 باز با لحن کودکانه ای گفت:میشه خواهش کنم فردا شب برای مهمونا گیتار بزنین؟

 لحظه ای مردد نگاهش کردم او با لحن عاجزانه ای تکرار کرد:خواهش میکنم استاد فقط یک کمی.

 خواهش کردن نیست خوشحال میشوم این کارو بکنم. نیازی به

 وای استاد ازتون ممنونم.

سایه شبی که د رحال شروع شدن بود کم کم داشت روشنایی کم رنگ اتاق را در خود گم میکرد نگاهی به ساعتم 

 انداختم و بلند شدم:خوب دیگه خانم ارام اگه اجازه بدین من دیگه باید برم؟

ره بلند شد و گفت:بعدازظهر خیلی خوبی بود فقط امیدوارم بخاطر پر حرفیهای من سردرد نگرفته از روی درگاه پنج

 باشین.

لبخندی به لب زدم و گفتم:نه اصال اینطور نیست مطمئن باشین برای منهم به همون اندازه خوب بود که برای شما 

 بوده.

 نفس راحتی کشید و گفت:خوشحالم که اینو میشنوم.

 لیکه با دست به در خروجی اشاره میکرد ادامه داد:اگه اجازه بدین تا بیرون همراهی تون میکنم.بعد درحا

صدایی از حیاط نگاه من را بسمت خود کشاند صدای خشن باغبان بدخلق بود که همان افسر انگلیسی را در کنار 

ت نگاه من برگشت و با دیدن من آقای نکیسا دیده بودم تا در کنار د رخروجی حیاط همراهی میکرد آرام به جه

دستی د رهوا تکان داد و گفت:صدای باغبونه مرد بدی نیست اما طفلی حسابی امروز خسته شده باید باغو برای 

 جشن فردا شب آماده کنه.

 اشاره ای به مرد یونیفرم پوش کردم و گفتم:اون افسر انگلیسی رو تو اتاق پدرتون دیدم.

 :اون سهرابه یا به قول پاپا جرید.ارام سری تکان داد و گفت

در همین لحظه مرد جوان که بهدر خروجی حیاط رسیده بود بمست پنجره چرخید و با دیدن ما پشت پنجره کالهش 

را از سر برداشت و سرش را به نشانه ی احترام خم کرد آرام هم در جوابش دستی تکان داد و بعد در حالیکه از 

 آدم مزخرفیه او اون آدمایی که برای تحمل کردنشون باید صبر ایوب داشته باشی.مقابل پنجره دور میشد گفت:

 در حالیکه بدنبالش از اتاق خارج میشدم پرسیدم:انگلیسیه؟

شانه ای باال انداخت و گفت:دو رگه است.مادرش عمه ی منه و پدرش یه مرد انگلیسی هر چند اون بیشتر به پدرش 

م همونطور که دیدین افسره تو سفارت کار میکنه نزدیک یه ساله که اومده ایران کشیده .پدرش نظامی بوده خودش

و تمام وقت بیکاریشو تو اتاق پاپا میگذرونه عمه سوگل سهراب صدایش میزنه اما اسم شناسنامه ایش جریده...فردا 

 شب تو مهمونی میبینش.

 تظرتونم.من 6کنار استخر که رسیدیم ایستاد و گفت:فردا مثل امروز ساعت 
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از او تشکر کردم و بعد از خداحافظی راه خانه را در پیش گرفتم در تمام طول راه ذهنم درگیر حالجی کردن زیر و 

بم لحظاتی بود که در آن خانه سپری کرده بودم.به ارام فکر میکردم و آن حس غریبی که د رکنارش چهار ستون 

 آن روز تجربه اش نکرده بودم.بدنم را به لرزه می انداخت حس مرموزی که تا به 

شب بعد از خوردن شام به اتاقم رفتم خودم را روی تخت انداختم و دستانم را زیر سر قالب کردم در زندگی ام 

هرگز تا به این حد احساس سردرگمی نکرده بود دو دل و مردد دائم خودم را بر سر دوراهی میدیدم و وحشت زده 

روی آینده میبستم بی اختیار بیاد پیش بینیهای گالره افتادم )یک زن یک عشق از  از یک انتخاب نادرست چشمانم را

دواج یک سفر طوالنی و یک غم بزرگ(فکر کردن به هر یک از آن کلمات به تنهایی میتوانست تمام افکارم را بهم 

 دیگر. بریزد و حاال همه آنها با هم و در کنار هم بودند و من تنها و اسیب پذیرتر از هر زمان

مونس تنهایی هایم در شبهای طوالنی غربت زیر تخت خواب مرا بخود میخواند جعبه گیتار را از زیر تخت بیرون 

کشیدم و آنرا مقابل پاهایم روی پتو گذاشتم انگشتان حریص و مشتاقم به سرعت در جعبه را گشودند و لحظه ای 

های قدیم بودم.من و گیتار وقتی بهم میرسیدیم زمان  بعد من با تمام احساسم مشغول نواختن آهنگی از آموخته

دیگر مفهوم خودش را از دست میداد من در صدای حزین گیتار گم میشدم و نوای گیتار در روح تشنه من و بعد هر 

دو در لحظه لحظه های عمری که با شتابی خستگی ناپذیر سپری میشد.صدای در اتاق من را از خلسه ای عمیق و پر 

 یرون کشید انگشتانم از حرکت ایستادند و نگاهم بسمت در کشیده شد.احساس ب

 بفرمایین.

در روی پاشنه اش چرخید و زری در استانه در ظاهر شد.چشمم که به او افتاد به یکباره از عرش احساس پایین 

 آورد:میتونم بیام تو؟ افتادم و تمام آنچه را که در البالی سیمهای گیتار جا گذاشته بودم بار دیگر به ذهنم هجوم

 لبخند کمرنگی به لب زدم و گفتم:چرا که نه بیا تو.

 زری ارام بداخل اتاق خزید همان جا به دیوار کنار در تکیه داد و دستهایش را به سینه زد :صدای گیتارتو شنیدم.

 ی خاک گرفته بود.نگاهی به گیتارم انداختم و گفتم:اره مدتها بود سراغی ازش نگرفته بودم اون زیر حساب

 میشه لطفا ادامه بدی صدای گیتارت منو به اینجا کشوند.

 گیتار را محکمتر در بغل گرفتم و گفتم:بخوبی سابق نمیتونم انگشتامو بکار بگیرم.

 از نظر من که با گذشته فرقی نکرده هنوز همونطور زنده و پر احساسه.

 از او تشکر کردم و گفتم:چرا نمیشینی؟

یعانه به سمت صندلی رفت و روی آن نشست منهم بدون هیچ حرف دیگری کاری را که از من خواسته بود زری مط

انجام دادم و همان آهنگ قلبی را بار دیگر از نو زدم.بعد از پایان آهنگ زری نفس عمیقی کشید و گفت:اینکار بهت 

 ارامش میده مگه نه؟

 چرا اینو میپرسی؟نگاهم را به صورت رنگ پریده اش دوختم و گفتم:

لبخند محزونی به لب زد و گفت:برای اینکه خوب میشناسمت زمانیکه حرفای نگفتنی تو دلت زیاد میشه میری سراغ 

 اون...امشب خیلی ساکت بودی سیاوش نمیخوای تعریف کنی؟

 چی بگم؟

د نفس عمیقی کشید و نگاه زری موشکافانه و نافذ بود بر خالف من راحت میتوانست ذهن اطرافیانش را بخوان

 گفت:در مورد امروز بگو تونستی اون کار تدریس رو بگیری؟
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 سرم را به نشانه مثبت تکان دادم و در سکوت به گلهای قالی خیره شدم.

 خوب؟....

 نگاهم را در نگاه کنجکاوش انداختم و گفتم:هنوز تصمیم نگرفته ام که اونکارو قبول کنم یا نه.

 شکل خاصی وجود داره؟تردیدت بخاطر چیه م

 سرم را تکان دادم و گفتم:نه فقط...

زری با حالتی کالفه لبش را به دندان گزید و گفت:سیاوش تو مجبور نیستی که حتما اونکارو قبول کنی اگر فکر 

 میکنی که مشکلی هست ...اگه واقعا مشکلی هست...

 ه.با عجله میان حرفش دویدم و گفتم:گفتم که مشکلی وجود ندار

 زری دستش را در هوا تکان داد و گفت:اگر مشکلی وجود نداره پس تردیدت بخاطر چیه؟

 وقتی سکوت مرا دید سرش را تکان داد و گفت:وضعمون اونقدر که تو فکرشو میکنی بعد نیست من هنوز یه مقدار

 پس انداز دارم.

 ی خودت بودی.نگاه تندی به صورتش انداختم و گفتم : کاش یه کم همبه فکر سالمت

 لبخند محزونی به لب زد و گفت : هستم سیاوش ، هستم فقط نمی خوام که تو ...

 گیتار را کنار دستم روی تخت گذاشتم و از جا بلند شدم ، خودم را کنار پنجره رساندم و گقتم :

 مرتب میشه. زری اضطراب برای تو سمه ، دلیلی برای نگرانی وجود نداره قول می دم به زودی همه چیز _

 ولی اخه تو... _

به سمت او برگشتم و گفتم : ببین زری ، من گفتم هنوز تصمیم قطعی مو نگرفتم و این دلیل نمیشه که حتما باید یه 

 مشکل بزرگ این وسط وجود داشته باشه ، فقط...

عا با کدام دلیل به این نتیجه دنبال دلیل مناسبی برای توجیه تردیدم در مورد قبول کردن ان شغل می گشتم ، اما واق

رسیده بودم که می توانم ان شغل مناسب را رد کنم ، تنها مشکلی که وجود داشت حسی پر قدرت و خارج از کنترل 

بود ، که از نگاه گیرای ان دختر به وجودم راه می یافت و در حالتی تشنج وار ارامشم را به هم می ریخت و این دلیلی 

وان ان را به زبان اورد ، دستم را در هوا تکان دادم و گفتم : فقط پدر اون دختره ادم خاصیه ، نبود که به راحتی بت

 راحت نمیشه ، باهاش کنار اومد.

 زری با لحن ارام و شمرده ای پرسید : شاگردت دختره ؟

 |با لحن درمانده و متعجبی پرسیدم : من گفتم دختره 

 اون دختره.زری لبخند محوی زد و گفت : گفتی پدر 

 با حالتی کالفه در موهایم چنگ زدم و گفتم : خوب اره ، اون یه دختره.

 یه دختر جوون ؟ _

نگاه عاجز و درمانده ام را از تیرس نگاه معنادار زری دور کردم ، بار دیگر به سمت پنجره چرخیدم و گفتم : شونزده 

 ، هیفده ، سالشه.

تو همیشه با زنا مشکل داشتی ، چرا سعی نمی کنی این عادت قدیمی رو زری خنده کوتاهی کرد و گفت : سیاوش 

 کنار بزلری تو سی و یک سالته،
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از این که اینقدر راحت خودم را واداده بودم حرصم گرفت دستهایم را محکم تر از قبل در جیبهای شلوارم فشردم و 

 گفتم : اشتباه می کنی زری گفتم که مشکل من پدرشه.

که از روی صندلی بلند می شد ، لبخند شیطنتی به لب زد و گفت : در هر صورت تو مجبور نیستی که  زری در حالی

حتما این کارو قبول کنی اگه نتونستی با مشکلت کنار بیای ، به خودت یه فرصت دیگه بده ، گفتم که هنوز یه مقدار 

 پس انداز دارم.

اتاق نبود. بار دیگر خودم را به تخت رساندم و به گیتاری که  زمانی که برای اعتراض به جانبش چرخیدم ، دیگر در

 تنها سنگ صبور و محرم اسرارم بود.

وقتی به زندگی فکر می کنی لحظاتی را به خاطر می اوری که دست قدرتمند سرنوشت مقتدرانه انها را در کنار هم 

ه الی البوم خاطره های فراموش نشدنی ذهنت قرار داده تا عکس یادگاری دیگری از زندگی ات بسازد و ان را از الب

بگنجاند. ثانیه ها در ماراتنی سخت به دنبال هم دویدند و یکی دیگر ازان لحظه های سرنوشت شاز زندگی ام فرا 

رسید زمانی که برای دومین بار انگشتم را روی زنگ دروازه بزرگ قهوه ای رنگ خیابان الهیه شمیران فشردم ، 

ان شغل قطعی شده بود ، به دنبال باغبان قدم به داخل حیاط گذاشتم. باغبان نگاهی به من  تصمیمم برای قبول

 انداخت و گفت : خانم گفتن هر موقع اومدین بفرستمتون باال.

 این را گفت و در حالی که از من فاصله می گرفت ، ادامه داد : خودتون که راهو بلدین ؟

 ، شما بفرمائین مزاهم کار شما نمیشم.سرم را تکان دادم و گفتم : باه اقا 

باغبان ارام ارام از من دور شد و من همان راهی را که روز قبل تا ساختمان طی کرده بودم ، در پیش گرفتم. نگاهی 

گذرا به اطرافم انداختم باغ چهره متفاوتی به خود گرفته بود ، ریسه هایی از چراغهای رنگی چشمک زن برای 

میز و صندلی چیده بودند ، سقفی از نور ساخته بود. رشته هایی از المپهای رنگی ، لبه های دور تا قسمتی از باغ که 

دور استخر پیچیده شده بود ، روی میزهای گرد چوبی رومیزی هایی از ساتن و تور سفید پهن بود و روی انها 

ی گرم گالره من را از زیبایی های مقابل سویسهای بلور گران قیمتی چیده شده بود ، که با میوه های فصل پر بود صدا

چشمم به سمت خود کشاند ، لباسی به رنگ ابی روشن بر تن داشت و موهایش را در توری به همان رنگ پشت 

 سرش جمع بود.

 حالتون چطوره اقای دکتر ؟ _

 لبخندی به رویش زدم و گفتم : سالم خانم.

م ارام رو پذیرفتین ، متاسفانه من دیروز نتونستم شما رو سالم ، خیلی خوش امدین خوشحالم که دعوت خان _

 همراهی کنم ، پیش اقای نکیسا بودم و اصال متوجه رفتن شما نشدم ، در هر صورت باید ببخشین.

 اختیار دارین خانم. _

رو پذیرفتین نگاهی به جعبه گیتاری که در دستم بود انداخت و گفت : نمی دونین خانم ارام چقدر از اینکه دعوتشون 

 خوشحال بودن ، االن تو اتاقشون بی صبرانه منتظر ورود شما هستن.

مکث کوتاهی کرد و گفت : شما بفرمائین ، خواهش می کنم. اقای نکیسا میهمان دارنن من باید ترتیب پذیرایی شون 

 رو بدم.

با تعداد پله هایی که باال می رفتم  از او تشکر کردم و به سمت در ورودی ساختمان رفتم ، تعداد ضربان قلبم همراه

در حال افزایش بود ، در دلم به این همه ضعف و سستی خودم لعنت فرستادم و سعی کردم خودم را هر طور شده 
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ارام کنم لحظه ای ایستادم و چند نفس عمیق کشیدم ، بعد ارام زیر لب زمزمه کردم : قوی باش مرد ، قوی باش. 

تم ، باید نگاهمخ را کنترل می کردم این اولین گام برای رسیدن به خودداری بود ، با این دستم را به نرده چوبی گرف

تصمیم نگاهم را پائین انداختم و پله های باقی مانده را باال رفتم ، قدم که به داخل سالن گذاشتم صدای خنده مردی 

صحنه پیش رویم خشک شد. ارام با  نگاه کنترل شده من را به سمت خود کشاند. نگاهم لحظه ای بدون اراده به

 دیدن من خودش را به سختی از میان بازوان جرید بیرون کشید و با صدای مرتعشی زیر لب نالید :

 شمائین...

گرمای سوزنده و خفقان اوری به یکباره تمام تنم را طی کرد و عمق مردمک چشمانم را سوزاند ، سرم را پائین 

را به سرعت پائین دویدم. پائین پله ها که رسیدم ، صدای ملتمسانه ی ارام را شنیدم : یه  انداختم و پله های باال امده

 لحظه صبر کنین استاد... استاد خواهش می کنم... اقای کیانفر !

 صدایش اهنگ بغض الودی به خود گرفت و فریاد زد : خواهش می کنم بمون.

 می کنم سیاوش نرو خواهش می کنم. با عجله به دنبالم دوید و مقابلم ایستاد : خواهش

نگاهم لحظه ای با نگاه ملتمسش تالقی کرد و شرم گرمای ذوب کننده اش را به صورتم پاشید ، بار دیگر تصمیمم با 

تغییری صد و هشتاد درجه ای نسبت به تصمیم قبلی ام قطعی شد ، ان خانه جای مناسبی برای من نبود ، تمام سعی 

 ه ام را مودبانه و ارام بر زبان بیاورم.خودم را کردم تا جمل

خانم ارام من امروز فقط به این خاطر اینجا اومده بودم که خدمتتون عرض کنم متاسفانه نمی تونم مسئولیت  _

تدریس شما رو به عهده بگیرم ، مشکلی برام پیش اومده و بدبختانه مشغله کاری فشرده این اجازه رو بهم نمیده که 

 شما باشم. بتونم در خدمت

 ارام با صدای محزونی گفت : من واقعا متاسفم.

 سرم را با تاسف تکان دادم و گفتم : منم هنین طور.

این را گفتم و بار دیگر قصد رفتن کردم ، اما ارام تکانی به خود داد و بار دیگر رو در روی من ایستاد و گفت : حد 

 اقل امشب رو بمونین استاد خواهش می کنم.

ش کردم ، اشک در چشمانش می درخشید و از شدت بغض چانه اش تکان می خورد ، قبل از اینکه تصمیم نگاه

درستی گرفته باشم مغلوب درخشش حزین نگاهش شدم ، سرم را به نشانه موافقت تکان دادم و گفتم : همان طور 

 که گفته بودم برای امشب برنامه خاصی ندارم.

 زیر لب زمزمه کرد : ممنونم. لبخند کمرنگی به لب زد و ارام

بعد با دیدن گالره که در حال نزدیک شدن به ما بود ، به جانبش چرخید و گفت : گالره جان میشه لطفا محوطه ی 

 باغ رو به دکتر نشون بدی ، همون طور که قبال گفتم ایشون مهمان افتخاری ما هستن.

 : حتما عزیزم.گالره لبخند به لب به جمع دو نفری ما پیوست و گفت 

بعد دستش را روی شانه ارام گذاشت و ادامه داد : خانه ارام ، شایسته رو فرستادم باال ... کمکتون می کنه لباس 

 بپوشین.

 نگاهی روی صفحه ساعتش انداخت و گفت : بزودی سر و کله مهموناتون پیدا میشه باید زودتر اماده بشین.

گفت : پس لطفا تو به خوبی از اقای دکتر پذیرایی کن ، دلم نمی خواد از ارام سرش را به موافقت تکان داد و 

  موندنشون پشیمون بشن.
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 گالره لبخندی به لب زد و گفت : مطمئن باشین نمی گذارم به استاد موسیقی شما بد بگذره.

 ببخشین .ارام لبخند کمرنگی به لب زد و سرش را به نشانه احترام خم کرد و گفت : پس فعال.....منو 

این را گفت و بار دیگر به سمت خانه حرکت کرد ، بعد از رفتن او گالره نفس عمیقی کشید و در حالی که با دست به 

 میز چراغانی شده ی ان سوی استخر اشاره می کرد گفت : خواهش می کنم بفرمائین.

یکی از میزهای کنار استخر تنها گذاشت و  به همراه او گشتی در باغ زدیم و بعد او با ورود گروه نوازندگان مرا پشت

 به استقبال انها رفت.

گروه نوازندگان به سرعت در جایگاه مخصوصشان مستقر شده و به شکل منظمی مشغول اماده کردن وسایلشان 

 شدند.

هش گالره بار دیگر پیش من برگشت و در حالی که صندلی را برای نشستن از زیر میز بیرون می کشید گفت : خوا

 می کنم از خودتون پذیرایی کنین استاد چیز قابل داری...

هنوز جمله اش تمام نشده بود ، که صذای خرد شدن شیشه پنجره اتاق ارام او را از جا پراند ، خرده های شیشه به 

ه می همراه یک برس استیل زنانه روی چمن های حیاط پاشیده شد و به دنبال ان فریاد خشم الود ارامکه میان گری

 گفت : از اتاق من برو بیرون.

 گالره وحشت زده لبش را به دندان گزید و گفت : خدای من این صدای ارامه.

 بعد با حالتی دستپاچه صندلی را سر جای اولش گذاشت و گفت : منو ببخشین استاد.

ی رسید و بعد یکی از این را گفت و به سرعت از من دور شد ، هنوز صدای هق هق گریه غم الود ارام به گوش م

نوازندگان برای امتحان ، ارشه را روی سیمهای ویولون کشید و با این کار بقیه را که در حال پچ پچ بودند به یاد 

 وظایفشان انداخت و لحظه ای بعد هر یک به کار خودش مشغول بود.

ین گذاشتم ، سر که برگرداندم افسر به یاد گیتارم افتادم جعبه ان را از روی میز برداشتم و کنار پاهایم روی زم

انگلیسی در سمت چپم کنار میز ایستاده بود ، بلند باال و خوش اندام بود و بر خالف روز قبل لباس نظامی بر تن 

نداشت. از پشت میز بلند شدم و مقابلش ایستادم ، نگاهی به سر تا پای من انداخت و گفت : شما باید همان معلم سر 

 ه ؟خانه باشید درست

فارسی را خوب اما رسمی و خشک صحبت می کرد لبخندی به لب زدم و گفتم : بله همین طوره ، در حالی که صندلی 

 را از زیر میز بیرون می کشید گفت : بهتره که ما بنشینیم.

اندازم سرم را به نشانه موافقت تکان دادم و بار دیگر روی صندلی نشستم لحظه ای در سکوت و با ان نگاه نافذ بر

کرد ، بعد جعبه سیگارش را از جیب بغل کتش بیرون اورد ، درش را باز کرد و در حالی که ان را به سمت من می 

 گرفت پرسید : سیگار ؟

 سرم را تکان دادم و گفتم : نه ممنون سیگاری نیستم.

کرد و با پکی عمیق دود سفید او شانه اش را باال انداخت و سیگاری به لب گذاشت ، با فندک طالیی اش ان را روشن 

رنگش را به هوا فرستاد ، بعد جعبه سیگارس را روی میز گذاشت و در حالی که با فندکش بازی می کرد گفت : شما 

 هم به پریدن از روی اتش معتقدید ؟

 من که متوجه منظورش نشده بودم ، پرسیدم : اتیش؟
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کردن شاخه های خشک هرس کرده درختان ، روی هم بود ، به قسمتی از باغ اشاره کرد که باغبان در حال خمع 

 خاکستر سیگارش را روی زمین تکاند و گفت : بله اتش...اتش...چهارشنبه سوری.

سری تکان دادم و گفتم : این یه سنت دیرینه است ، مربوط به ایرانیان باستان بوده فکر می کنم از ائین زردشت به 

 جا مونده باشه.

 گفت : جشن زیبائیه من اورا می پسندم. او لبخندی زد و

در همین لحظه مرد جوانی که لباس خدمه به تن داشت با سینی نوشیدنی به ما نزدیک شد مقابل جرید خم شد و 

 گفت : قهوه اقای جرید.

 بعد سرش را به سر او نزدیک کرد و گفت : قربان اقای نکیسا تو اتاقشون منتظر شما هستن ،

 رداشت و با تکان دادن سر تشکر کرد .جرید قهوه را ب

فنجان قهوه را برداشتم و تشکر کردم ، جرید قهوه اش را تمام کرد و فنجان را روی میز گذاشت جعبه سیگار و 

فندکش را بار دیگر در جیب بغل کتش جا داد و در حالی که کراواتش را مرتب می کرد گفت : شما اهل بازی کردن 

 هستید ؟

انه منفی تکان دادم ، او اخم کوتاهی کرد و گفت : شما ادم محتاطی هستید ، برخالف دایی جان بیچارهی سرم را به نش

من تمام زندگی اش در سه چیز خالصه میشه مشروب ، قمار و عزاداری برای از دست دادن یک زن. از نظر من اینها 

ی شبیه یک حشره کوچک سمی ، زیبا اما تماما نتیجه دل بستن به موجود ظریف و حیله گری به نام زنه ، چیز

 خطرناک.

بعد در حالی که از پشت میز بلند میشد ، لبخند خاصی زد و ادامه داد: غالبا ظاهر خوبی دارند اما... در هر صورت 

 توصیه می کنم به اونها نزدیک نشی مگر اینکه راهش رو بلد باشی.

 گه باید یرم نمی شه دایی جان را منتظر گذاشت.مکث کوتاهی کرد و گفت : خوب مستر کیانفر ، من دی

 سری تکان داد و در حال دور شدن ادکه داد : بعدا دوباره شما را می بینم اقا.

با نگاهم دور شدنش را دنبال کردم و فکرم بی جهت به سوی ارام پر کشید ، ارامی که لحظاتی قبل خودش را در 

ی ان صحنه با حالتی کالفه از جا بلند شدم و ارام ارام خودم را به گروه بازوان ان مرد رها کرده بود ، از یاداور

  نوازندگان رساندم ، دقایقی را در کنار

انها گذراندم تا اینکه اولین گروه میهمانان از راه رسیدند و بعد طولی نکشید که محوطه ی اماده شده باغ پر از 

 ل و ثروت از سر و وضع ظاهرشان می بارید.جمعیت شد ، گروه مدعوین تماما جوان بودند و تجم

بار دیگر به پشت میز و کنار جعبه گیتارم برگشتم و خودم را با خوردن میوه سرگرم کردم ، دختر جوانی چند متر 

دورتر رو به رویم ایستاده بود ، چهره ای سفید و موهای رنگ کرده کوتاه و فر داشت . سرم را پائین انداختم اما او با 

خیره اش تمام حرکات مرا زیر نظر داشت ، به طرز اشکاری دست و پایم را گم کرده بودم و عاجزانه در  نگاه

جستجوی یافتن راهی برای فرار از ان نگاه خیره نفس گیر نگاهم را به این سو و ان سو می دواندم . دختر جوان 

لبخندی به سمت من امد ، کنار میز که رسید با باالی دامن لباس ساتن زرشکی رنگش را کمی باالتر کشید و همراه با 

 حرکتی ارام سرش را به نشانه احترام تکان داد و گفت : می تونم اینجا پیش شما بنشینم؟

 از روی صندلی بلند شدم و در حالی که با اشاره دست او را دعوت به به نشستن می کردم به رویش لبخند زدم :

 خواهش میکنم خانم ، بفرمائین. _
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او ارام و با احتیاط روی صندلی نشست و دامن بلند لباسش را روی پاهایش مرتب کرد ، بعد نگاهی به من انداخت و 

 گفت : چرا هنوز ایستادین . بفرمائین خواهش می کنم راحت باشین.

و ان را مقابل از او تشکر کردم و بار دیگر سر جایم نشستم ، باز همان خدمتکار جوان با ظرف شیرینی از راه رسید 

 خانم جوان گرفت او شیرینی کوچکی برداشت و با لحن ارامی پرسید : پس خانم ارام کجا هستن؟

خدمتکار چیزی کنار کنار گوشش زمزمه کرد و او همراه با لبخندی سرش را تکان داد ، مرد جوان سینی را بار دیگر 

 مقابل من گرفت و گفت : اقا...

 ن دادم و گفتم : نه ممنونم.سرم را به نشانه منفی تکا

خدمتکار سرش را تکان داد و از میز ما دور شد ، دختر جوان نگاه دقیقی به من انداخت و گفت : من کتایون هستم ، 

 برادرزاده ی اقای نکیسا شما...شما از دوستان خانم ارام هستسین ؟

 اینجا چی کار می کنی؟ صدای ذوق زده ی ارام ، از پشت سر به گوشم خورد : خدای من کتی تو

کتایون باز با همان احتیاطی که نشسته بود از جا بلند شد و قدمی به سمت صدا برداشت ، من هم به تابعیت از او از جا 

بلند شدم و به جانب صدا بر گشتم ،انچه دربرابر خودم می دیدم زیبایی خیره کننده ای بود که به هیچ شکلی قابل 

م سبز زمردی بر تنش زیباترین حالت را به خود گرفته بود ، پوست سفید و مرمرینش در وصف نبود ، لباس ابریش

حاشیه سنگ دوزی شده ی یقه ی باز لباسش چون اینه ای درخشنده نور شب را منعکس می کرد. موهای سیاهش را 

حلقه های شبق رنگش  به طرز زیبایی باالی سرش جمع کرده و تاج ظریفی پوشیده شده از نگین های سبز را در میان

جا داده بود ، یک جفت گوشواره ی اویزی و یک گردنبند کوچک از زمرد سبز ، سادگی و زیبایی را در کنار هم به او 

 بخشیده بود و صورت زیبایش در زیر پوشش مالیمی از ارایش زنانه بینهایت نفس گیر بود.

کشیدنش از هم باز کرد ، ارام نیزدستهایش را به  کتایون قدمی به سمتش برداشت و دستهایش را برای در اغوش

دور شانه های او حلقه کردکتایون سرش را روی شانه ی او گذاشت و میان خنده گفت : وای دختر من اگه فقط نصف 

 زیبایی تو رو داشتم تا حاال کل اروپا رو به هم ریخته بودم .

 این کارو نکردی ناقال ، فکر نکن خبرا به دست من نمی ارام خودش را از اغوش او بیرون کشید گفت : مگه تا حاال

 رسه از وقتی رفتی سوئیس امار خودکشی مردای عاشق و دل شکسته ی اروپا روز به روز داره باال تر می ه.

کتایون میان خنده نیم نگاهی به جانب من انداخت و گفت : چه فایده... از نظر من مردای هیچ کجای دنیا به زیبایی و 

 رازندگی مردای ایرانی نیستن.ب

ارام همراه با لبخندی به جانب من چرخید و گفت : کتی اجازه بده استاد موسیقی خودمو بهت معرفی کنم ، اقای 

 دکتر سیاوش کیانفر.

 بعد اشاره ای به کتایون کرد و ادامه داد : استاد. کتی دختر عموی من.

 م : از اشنایی با شما بی نهایت خوشوقتم خانم نکیسا.سرم را به نشانه ی احترام تکان دادم و گفت

 کتایون سری تکان داد و همراه با لبخندی در جواب من گفت : بنده هم همین طور اقا.

ارام نگاه گذرایی به صورت کتایون انداخت و بعد نگاهش را به من دوخت و گفت : استاد اجازه بدین شما رو با بقیه 

 مهمونا اشنا کنم.

 را به نشانه موافقت تکان دادم و او خطاب به کتایون ادامه داد: کتی تو هم ما رو همراهی می کنی؟سرم 

 کتایون نگاهی به من انداخت و گقت : با کمال میل عزیزم.
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به همراه انها گشتی میان جمع میهمانها زدیم و ارام ، تک تک انها را به من معرفی کرد وقتی بار دیگر به جای اولمان 

 رگشتیم ارام با اشاره ی دست همه را دعوت به سکوت کرد و با صدای پرشور و هیجانی فریاد زد :ب

 شب چهارشنبه سوری همه مبارک.

 به شنیدن این حرف همه شروع به کف زدن کردند و صدای مبارک ، مبارک میهمانان از پشت میزهایشان بلند شد.

گفت : از اینکه مثل سالهای گذشته افتخار میزبانی این جشن زیبا را به من ارام بار دیگر دستش را در هوا تکان داد و 

 دادین بی نهایت خوشحالم ، امیدوارم شما هم امشب و بقیه شبهای زندگیتون خوشحال و سالمت باشین.

: بار دیگر صدای هیاهوی جمع و صدای کف زدن هایشان به هوا رفت و باز ارام بعد از مکث کوتاهی ادامه داد 

 خواهش می کنم اجازه بدین مثل سالهای قبل جشنمون رو با نور و هیجان شروع کنیم .

هنوز حرف ارام تمام نشده بود که تمام چراغهای فانوسی سکل البه الی درختان خاموش شد و بعد به دنبال ان با 

وی پر هیجان حاضرین بلند شد ، صدای انفجار مانندی اتش بازی کوچک ، اما زیبایی به راه افتاد و صدای جیغ و هیاه

دقایقی بعد سرو صدای ترقه ها و انفجار فشفشه های رنگی قطع شد و بار دیگر چراغهای فانوسی شکل باغ روشن 

شد. صدای کف مرتب میهمانان و صدای فریادهای )) عالی بود(( نشان از رضایت انها می داد ، ارام شادمانه لبخندی 

کنم از خودتون پذیرایی کنین و با اشاره ی دست از گروه نوازندگان خواست تا  به لب زد و گفت : خواهش می

برنامه خودشان را شروع کنند. شروع اهنگ باز هیاهوی شادی میهمانان همراه بود و بعد ارامش رضایت بخش فضا 

 ن بنشینین... کتی جان.را پر کرد ، ارام با چهره ای خندان به جانب ما چرخید و گفت : خواهش می کنم استاد بفرمائی

هر سه پشت همان میز نشستیم ، دقایقی بعد جرید هم به جمع ما پیوست و با دیدن کتایون دستی در هوا تکان داد و 

 همراه با لبخندی گفت ، اینجا رو ببین.

ز روی اتیش تا اینجا بعد با لحن کش داری ادامه داد: کتی ... انتظار نداشتم تو را اینجا ببینم. هی ، هی بخاطر پریدن ا

 اومدی؟

کتایون لبخندی به لب زد و با لحن پر شیطنتی گفت : اره ، تقریبا یه همچنین چیزی. تو چی ، شنیدم اینجا کنگر 

 خوردی لنگر انداختی ؟

بعد نگاهی به صورت ارام انداخت و گفت : اوه نه کتی ، دختر عموی تو برخالف تصور تو مهربونه و می بینی که فوق 

 العاده زیبا.

 کتایون با صدای بلندی خندید و گفت: ای انگلیسی طماع ، نکنه برای این اهوی کوچولو ی ما دندون تیز کرده باشی؟

جریدنگاه معناداری به صورت برافروخته ارام انداخت و گفت : نگران نباش کتی. همزیستسی ما مسالمت امیزه ، من 

 ندارم.در حال حاضر هیچ اشتهایی برای خوردن 

بعد رو به ارام کرد و گفت : دایی جان امشب یه باخت بد داشت تخته نرده را زیاد بد نیست ، اما کارش تو ورق 

 افتضاست.

 کتایون لبخند معناداری به لب زد و گفت : و تو جرید تو هردوشون عالی.

جمع کنه ، این انگلیسی پدر سوخته  بعد نگاهش را به صورت ارام دوخت و ادامه داد : عمو جان باید بیشتر حواسشو

 خیلی راحت می تونه سر کیسه اش کنه.

 جرید قهقهه ای مستانه زد و با لحن کش داری گفت : ای حرومزاده !
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به شنیدن این حرف کتایون ابرو در هم کشید و با لحن دل خوری گفت : جرید خواهش می کنم چاک دهنتو ببند ، 

 بارها بهت گفتم من از این اصطالح خوشم نمیاد.باز خوی انگلیسی ات برگشته ، 

 جرید دستی به نشانه ی تسلیم باال برد و گفت :

Ok ,sorry me ,caty 

 من اصال حالم خوب نیست

 

کتایون سری تکان داد و بعد رو به ارام کرد و گفت : ارام عزیزم چرا این قدر ساکتی .... اقای دکتر الاقل شما چیزی 

 بگین .

گذرایی بین من و ارام رد و بدل شد ، اما قبل از این که من سر صحبت را باز کنم جرید ناباورانه نگاهی به من نگاه 

 انداخت و با لحن متعجبی پرسید: دکتر ؟ من فکر می کردم ایشون مدرس موسیقی و زبان هستن.

 جرید با همان لحن متعجب قبلی تکرار کرد : واقعا؟!

 انداخت و گفت : استاد میشه لطفا قبل از اینکه سهراب شاخ در بیاره حرف منو تایید کنین. ارام نگاهی به جانب من

 لبخند کمرنگی به لب زدم و گفتم : خوب بله ، من یه پزشکم.

کتایون ابرویی باال انداخت و گفت : بسیار عالی ، یه پزشک هنرمند.....دکتر می تونم بپرسم مدرکتون رو از کدوم 

 تین؟دانشگاه گرف

 سرم را تکان دادم و گفتم : بله البته ، من دوران تحصیلم رو در دانشکده ی تگزاس گذروندم.

 چشمان کتایون برقی زد و گفت : واقعا؟! اونجا یکی از معتبرترین دانشکده های امریکاست.

 سرم را به نشانه ی مثبت تکان دادم و گفتم : بله همین طوره !

 کتی نزدیک سه ساله رفته سوئیس اونجا رشته ی معماری می خونه. ارام لبخندی زد و گفت :

 سرم را با تحسین تکان دادم و گفتم : معماری رشته بسیار مشکلیه .

 بله حق با شماست رسته ی فوق العاده مشکلیه . _

وفقیت بیشتر ، مکث کوتاهی کرد و پرسید: چرا اونجا نموندین دکتر؟ چرا برگشتین ایران؟ اونجا راه رسیدن به م

 براتون هموارتر نبود.

لبخند کمرنگی به لب زدم و گفتم : به زودی برای گذروندن دوره ی تخصص باید برگردم امریکا . اما نهایتا تصمیم 

 دارم بعد از پایان تحصیالتم برگردم ایران. خانواده و تمام تعلقات من همین جاست.

ردین ایران ، بهتر نیست همسرتون شما رو برای رسیدن به اینده ای کتایون سری تکان داد و گفت : چرا شما برگ

 بهتر همراهی کنه؟

 نگاهم را به گیالس نوشیدنی دوختم و گفتم: خوشبختانه من هنوز ازدواج نکردم.

  کتایون لبخند پر شیطنتی به لب زد و گفت : چرا می گین خوشبختانه یعنی ما زنا تا این حد باعث دردسریم؟

 واقعا منظورم این نبود.من  _

صدای موسیقی سرسام اوری تمام فضا را پر کرده بود و شلوغی ایجاد شده بود . صدای خنده ی بی خیال جرید توجه 

ام را جلب کرد ، به جهت صدای جرید چشم دوختم جرید در حال صحبت با کتایون بود ،هر دو مقابلم بودند و بعد 

 شنیدم ، مدتی بعد جرید با یک لبخند از من دور شد و کتایون رو با خود برد. صدای جر و بحث بی پرده ی انها را
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بعد از رفتن انها ، ارام نفس عمیقی کشید و گفت : اون چی گقت؟ من هم نفس عمیقی کشیدم و گفتم : حرقف زیاد 

 مهمی نزد ، گفت خوش باشین.

ش بود وقتی عمر خوشی هات حتی کوتاهتر از ارام لبخند محزونی به لب زد و گفت : خوش ؟ چه طوری میشه خو

 درخشش نور یه شهاب سرگردون تو اسمونه . استاد شما واقعا نمی تونینکه...

قلبم به تپش افتاد ، نگاهش محزون و پر التماس بود چرا وقتی به چشمانش خیره می شدمئ این طور درونم به هم 

 : متاسفم خانم ارام ، من واقعا نمی توانم این کار رو بکنم. می ریخت ، اشفته حال سرم را پائین انداختم و گفتم

ارام اه عمیقی کشید و گفت : فقط امیدوارم پاپا قید این برنامه رو نزنه ، می دونین وقتی کالره بهم خبر داد یه نفر 

مکنه نظر پاپا قراره برای تدریس موسیقی بیاد ، خیلی خوشحال شدم اما حاال تا بخواد یه مربی دیگه پیدا بشه م

 برگرده ، تصمیمای اون درست مثل لحظه های خوشبختی من انیه .

ساعتی بعد در حالیکه جرید هنوز می خندید به ما نزدیک شد و رو به ارام گفت : کتایون زیادی حرف می زنه ئ 

اون مردک الغر ؟ اه خیلی چموشه ، مدام به من غر زد ، ترو خدا نگاش کن داره با کی شادی می کنه ، من بهترم یا 

ارام تو خیلی سر به راهی و من مطمئنم تو مثل اون نیستی ، بیا بریم و ارام همراه جرید رفت و من باز تنها به تماشا 

نشستم بعد از ضرف شام باغبان اتش بزرگی روشن کرد و همه میهمانان به دور ان جمع شدند ، وقتی ارتفاع شعله ی 

از روی ان پریدند و شب چهارشنبه سوریشان را این طور از سرگذراندند ، لحظه ای اتش کمتر شد [ همه شادمانه 

بعد باز صدای موسیقی اوج گرفت و بساط رقص و پایکوبی بار دیگر به پا شد. جرید بار دوم ارام را با خود برد و 

 مدتی بعد که ارام برگشت خسته و عرق کرده پشت میز مقابلم نشست و گفت :

 تایی از مهمونا می خوان برن . شما قول داده بودین برامون گیتار بزنین.استاد چند _

 سری تکان دادم و گفتم : من سر قولم هستم.

ارام لبخند کودکانه ای زد و با حرکتی سریع از جا بلند شد ، با اشاره دست او صدای موسیقی به یکباره قطع شد و 

ی زد و گفت : خانم ها ، اقایان ، لطفا همگی تشریف بیارین جلوتر اقای نگاه همه به جانب میز ما چرخید ، ارام لبخند

 دکتر قصد دارن برای ما گیتار بزنن.

با شنیدن این حرف همه به دور میز ما حلقه زدند و نگاه منتظر و مشتاقان را به دستان من دوختند ، گیتار را از داخل 

ز را که خاطر داشتم ، شروع کردم ، لحظه ای بعد صدای نرم جعبه اش بیرون اوردم و اهنگ یکی از ترانه های رو

 ارام با صدای گیتارم هم نوا شد و بعد کتایون و لحظه ای بعد همگی با هم مشغول خواندن ترانه بودند :

  این چه عشقی است که در دل دارم

 من از این عشق چه حاصل دارم

 می گریزی ز من و در طلبت

 باز هم کوشش باطل دارم

 بار لبهای عطش کرده مان

 عشق سوزان تو را می جوید

 می تپد قلبم با هر تپشی

 قصه ی عشق تو را می گوید

 بخت اگر از تو جدایم کرد
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 می گشایم گره از بخت چه باک

 ترسم این عشق سرانجام مرا

 بکشد تا سرا پرده ی خاک

 این چه عشقی است که در دل دارم

 دارممن از این عشق چه حاصل 

 ناگهان صدای جیغ وحشتزده ی کتایون صدای همه را در گلو خفه کرد: اوه خدای من اتش.

همه نگاهها به سمتی که کتایون خیره شده بود ، برگشت دنباله ی لباس ارام اتش گرفته و از پشت سرش دود باال 

اتش پشت لباسش نشده بود ان وسط می رفت ، همه بی اختیار گامی به عقب برداشتند و ارام که خودش هنوز متوجه 

 تنها ماند. گالره با دیدن صحنه جیغی کشید و گفت : یکی اتیشو خاموش کنه لباسش اتیش گرفته.

با شنیدن این حرف ارام با عجله به عقب برگشت و با دیدن اتشی که از دامن لباسش در حال باال امدن بود وحشتزده 

. با دیدن این صحنه شتابزده گیتار را روی میز پرت کردم و در حالی که جیغ کشید و هراسان شروع به دویدن کرد

 به سمت ارام می دویدم فریاد زدم : نه ارام منه.

ارام به قدری ترسیده بود که بدون توقف له سمت استخر دوید و خودش را به داخل ان پرت کرد ، صدای جیغ های 

 هراس بر فضا سایه افکند. وحشت الود به یکباره در گلو خفه شد و سکوتی پر

 خدای من اون شنا بلد نیست . _

صدای ضعیف و خفه گالره را شنییدم با حرکتی کتم را از تن در اوردم و به دنبالش داخل اب پریدم ، وسط استخر به 

را دور  او رسیدم اب استخر فوق العاده سرد بود و او بی حرکت بدون هیچ تقالیی در حال پائین رفتن بود ، دستانم

شانه هایش حلقه کردم و به هر زحمتی بود او را تا لبه ی استخر کشاندم. به کمک جرید ، او را از اب بیرون کشیدم و 

همانجا روی لبه ی استخر خواباندم. رنگش به شدت سفید شده بود و نفس نمی کشید ، گالره همانجا روی زمین زانو 

 اون مرده ؟! زد و با لحن ناباورانه ای زیر لب نالید :

مچ دستش را گرفتم ، نبض نداشت ، دست و پایم به لرزه افتاد سرم را روی سینه اش گذاشتم و بعد با صدایی 

 مرتعش فریاد زدم : دچار ایست قلبی شده.

به سمت کتایون که وحشتزده کنارم ایستاده بود برگشتم و گفتم : خانم نکیسا ، باید کمکم کنین ! ماساژ قلبی ممکنه 

 برش گردونه.

 کتایون دستپاچه کنار من زانو زد و گفت : من چیزی بلد نیستم.

دستم را روی قفسه سینه ارام گذاشتم و گفتم : کار سختی نیست ، من ماسلژ می دم شما بعد از شماره ی پنج من یه 

 نفس می دین . بینی اش رو بگیرین و تو دهنش فوت کنین ، متوجه شدین ؟

ه نشانه مثبت تکان داد ، نفس عمیقی کشیدم و گفتم : شروع می کنیم....یک ، دو ، سه ، چهار ، پنج کتایون سرش را ب

نفس... یک ، دو ، سه ، چهار ، پنج نفس.... یک ، دو ، سه ، چهار ، پنج نفس هیچ واکنشی که نشان از برگشتن دوباره 

مانند گالره دست و پایم را سست کرد ، برای  اش باشد ، نشان نداد قلبم در حال ایستادن بود صدای گریه ناله

چندمین بار با لحن عاجزانه ای تکرار کردم یک ، دو ، سه ، چهار ، پنج نفس یک ، دو ... ارام به یکباره چشمانش را 

 گشود و لحظه ای بعد صدای خس خس نفس هایش به سرفه تبدیل شد.

 گشت .... اون برگشت.گالره ناباورانه نگاهش کرد و گفت : اه خدایا اون بر
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کتایون همانجا بی حال روی زمین نشست و با خوشحالی دست لرزانش را روی سینه اش گذاشت ، لبخند زدم و مچ 

دست ارام را بار دیگر برای چک کردن ضربان نبضش گرفتم ، بدنش به شدت سرد بود به یکباره تمام تنش به لرزه 

یش بلند شد ، دستهایش را محکم در میان دستانم گرفتم با عجله به عقب افتاد ، طوری که صدای بهم خوردن دندانها

 برگشتم و گفتم : لطفا اون کت منو بدین.

مرد جوانب کتم را از روی زمین برداشت و به دستم داد ، ان را روی ارام کشیدم و گفتم : لطا یه پتو بیارین ، باید 

 گرمش کنیم.

ن پتو به سمت ساختمان دوید جرید هم با عجله کتش را از تن دراورد و گفت : با شنیدن این حرف باغبان برای اورد

این می تونه گرمش کنه. ان را از دستش گرفتم و روی ارام انداختم ، اما هنوز بدنش مثل بید می لرزید ، گویا لرزش 

  حکم روی هم فشردم.او از طریق دستانمان به من هم سرایت کرد به یکباره احساس لرز کردم و دندانهایم را م

 مرد جوان دیگری کتش را روی شانه های من انداخت و گفت : شما هم دست کمی از اون ندارین دکتر.

 لحظاتی بعد باغبان با پتویی برگشت و گفت : به اقا خبر دادم . گفتن زود دکتر خبر کنین خودشونم دارن میان پائین.

ت : نیازی به خبر کردن دکتر نیست ، خوشبختانه ما اینجا یه پزشک کتایون با عحله پتو را از دستش گرفت و گف

 داریم.

بعد در حالیکه پتو را به دست من می داد ، لبخند کمرنگی به لب زد و گفت : عجله کنین دکتر ، ممکنه شما هم سرما 

 بخورین.

دندانهایم را بگیرم ، نگاهم را به  پتو را از دستش گرفتم و ان را دور ارام پیچیدم ، نمی توتنستم جلوی بهم خوردن

  سمت جرید چرخاندم و با

  صدای مرتعشی گفتم : کمکم کنین ، باید ببریمش تو ساختمون .

با کمکم جرید او را به اتاقش بردیم و روی تخت خواباندیم .کتی را که روی شانه هایم بود محکم تر به دور خود 

ه لطفا اتاقو گرم کنین ، در ضمن باید لباسای خیس شو عوض کنین . لباس پیچیدم و خطاب به گالره گفتم :خانم گالر

 خشک وگرم تنش کنین ، باید دمای بدنشو برگردونیم.

این را گفتم و از اتاق خارج شدم ، در آستانه در نگاهم با نگاه نگران آقای نکیسا تالقی کرد. او اب ظاهری آشفته 

ما پزشکین . چه اتفاقی براش افتاده ، همیشه فکر می کردم مثل مادرش مقابلم ایسشتاد و گفت : جرید گفت که ش

 دختر مقاومی باشه.

دستم را روی شانه اش گذاشتم و گفتم: دمای بدنش باال بوده و متاسفانه دمای اب استخر فوق العاده سرد، این 

نستیم برش گردونیم، حالش خوب اختالف دمای ناگهانی باعث ایست قلبی شدهبود، اما خوشبختانه با ماساژ قلبی تو

 می شه نگران نباشین.

آقای نکیسا سرش را تکان داد و گفت: خوشحالم که امشب شما اینجا بودین، اگه ممکنه اینجا پیشش بمونین دلم 

 نمی خواد اتفاقی براش بیوفته.

، چرا همه چیز دست به دست در مقابلم نگاه ملتمسش سرم را به نشانه موافقیت تکان دادم و تصمیم به ماندن گرفتم

 هم می داد که من در آن خانه بمانم؟ چرا؟

********* 
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مهسا به آخر خط که رسید صفحه را ورق زد و با دیدن خط شروع فصل سوم کتاب بی اختیار آه کشید: وای نه ...تموم 

 شد.

مین قدر مشتاق باقی بمونی، گاهی صدای ناله مانند کیانفر نگاه او را به سمت خود کشاند: امیدوارم تا آخر خط ه

انسان در زندگی با حقایقی رو به رو می شه که با باورهای عمیق و ریشه دارش متفاوته، اون موقع است که هضم 

حقیقت براش مشکل میشه . شما دو نفر یه همچین جریانی رو در پیش دارین، فقط امیدوارم راحت بتونین اونو پشت 

 سر بزارین.

ین مهسا و عرشیا ردوبدل شد، نگاه هر دو متفکر و کنجکاو بود، عرشیا دست پدرش را به گرمی فشرد نگاه سریعی ب

 و همراه با لبخندی پر مهر گفت: مطمئن باشین پدر ما تا آخرش هستیم، اما حاال دیگه وقت استراحت شماست.

یم تا اون موقع شما خوب استراحت مهسا سری به نشانه تایید تکان داد وگفت:بله، فدا صبح کارمونو ادامه می د

 کنین.

این را گفت وکتابرا بست و نگاهی روی صفحه ساعتش انداخت: چیزی به تاریک شدن هوا نمونده و من کار ناتمومی 

 دارم که حتما باید امروزانجامش بدهم.

 کتاب را به سمت عرشیا گرفت وادامه داد: لطفا اینو بزارین سر جاش .

دست مهسا گرفت و ان را روی میز کنار تخت گذاشت، بعد بار دیگر دست پدرش را به گرمی  عرشیا کتاب را از

 فشردو با صدایی نجواگونه و پرمحبت گفت: می خواین امشب پیشتون بمونم پدر ؟

کیانفر به زحمت پلک های بسته اش را باال کشید، لحظه ای به صورت جوان عرشیا خیره مان بعد لبهای خشکش را 

مت تکان داد و گفت: نه پسر جان، برو ...برو به کارت برس فقط هر جا که هستی فدار صبح خودت را به موقع به زح

برسون ، امیدوارم بازم فرصت با هم بودنو داشته باشیم! عرشیا دست فرسوده پدرش را بوسید و با لحن محزون، اما 

 اطمینان بخشی گفت: حتما پدر، حتما فرصت خواهیم داشت.

های خسته کیانفر بار دیگر روی هم افتاد، عرشیا دست او را ارام روی تخت گذاشت و پتو را روی سینه اش پلک 

مرتب کرد ، بعد کتش را از روی صندلی برداشت گفت: خوب مثل اینکه کار ما اینجا تموم شده، من باید یه سری به 

  شرکت بزنم شما همراه من می یاین ؟

 انداخت و گفت: نه ممنونم، مزاحم شما نمی شم باید برم تعمیرگاه ماشینمو بردارم . مهسا کیفش را روی شانه اش

عرشیا در حالی که در اتاق را برای مهسا باز می کرد ، لبخند شیطنت باری به لب زد و گفت: ماشینتون که از 

  محصوالت کارخانه ی ما نیست ؟

 ر شیطنتی جواب داد: نه خوشبختانه.مهسا نگاهی به صورت خندان عرشیا انداخت و با لحن پ

 عرشیا در اتاق را بست و میان خنده گفت : باید از این بابت خوشحال بود.

  مکث ک.تاهی کرد و با لحن مرددی پرسید: کسی قراره بیاد دنبالتون؟

ا رو مهسا سرش را به نشانه منفی تکان داد، عرشیا کتش را روی دست دیگرش انداخت و گفت: خوب پس من شم

 می رسونم .

مهسا نگاه کوتاهی به صورت عرشیا انداخت و گفت: از لطف شما ممنونم آقای امیدیان، اما دلم نمی خواد مزاحم شما 

 بشم...زنگ می زنم آژانس بیاد با آژانس میرم.
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داره شما به  عرشیا سرش را تکان دادو گفت: اوال شما مزاحم نیستین، در ثانی من که این راهو می رم پس چه لزومی

 آژانس زنگ بزنین؟

مهسا سرش را پایین انداخت و با لحن گرفته ای گفت: برای اینکه دلم نمی خواد با مشکالت خودم شما رو بیشتر از 

 این به دردسر بندازم.

عرشیا با شنیدن این حرف از حرکت ایستاد ، نگاهش لحظه ای در سکوت به صورت زیبا اما گرفته و محزون مهسا 

 ره ماند، بعد با لحن نگرانی پرسید: باز چیزی شده؟خی

مهسا نگاهش را پایین انداخت و در سکوتسرش را به عالمت منفی تکان داد، بغض راه گلویش را بسته بود، در رابطه 

با آنچه شب قبل اتفاق افتاده بود حتی به افشین هم حرفی نزده بود و حاال آن حرفهای تلخ نگفته به اندازه یک 

هروی سینه اش سنگینی می کرد ، دلش می خواست می توانست خودش را سبک کند، اما غرورش چون مانعی کو

سخت جلوی دهانش را می بست و بر زبانش قفل سکوت می نشاند، به یاد مشاورش افتاد، حتی او هم با تمام تالش 

 حرف ای اش نتوانسته بود این مانع سخت را از میانشان بردارد.

 و چه اتفاقی افتاده؟ بازم اون مرد...به من بگ-

صدای عرشیا به قدری نگران وپرمحبت بود که اشک را به چشمان او نشاند، باز دلش به شدت هوای شانه های 

مردانه ی او را کرد، از ذهن آشفته اش گذشت )کاش می توانستم عرشیا کاش می توانستم( جرئت پلک زدن 

موج می زد منتظر همین فرصت برای چکیدن بود و او آن مزاحم گرم و نداشت، اشکی که در کاسه ی چشمانش 

سمجهمیشگی را در آن لحظه نمی خواست، دلش غمگینانه فریاد زد) حاال نه احمق جون حاال وقتش نیست، زودتر 

 اون مزاحم های لعنتی رو بگیر تا بیشتر از اییین آبروریزی نکردی(

ا دراز شد، اما در نیمه راه از حرکت ایستاد، بار دیگر با حالتی کالفه دستش دست عرشیا بی اختیار به سمت شانه مهس

 را به پایین رها کرد و گفت: منو نگاه کن مهسا.

دیگر نیازی به پلک زدن نبود، اشک از کاسه چشمانش سرازیر شد،و رها و سبک روی گونه های مرمرینش 

ه خیس از اشکش را باال گرفت و به صورت نگران عرشیا سرخورد، حاال دیگر چیزی برای پنهان کردن نداشت.نگا

دوخت .قلب عرشیا در سینه اش به طرز غریبانه ای به طپش افتاده بود، دیگر تحمل دیدن آن همه غم در عمق ان 

نگاه زیبا را نداشت، به یکباره خشم چون سیلی خروشان از خون به زیر پوستش دوید و آهنگ صدایش را به طرز 

 یر داد: چرا از دستش شکایت نمی کنی چرا اجازه نمی دی یه نفر پوزه ی اون نامردو به خاک بمالونه؟آشکاری تغی

 مهسا سرش را تکان دادو با لحن گرفته ای گفت: این کارو کردم.صبح رفته بودم کالنتری.

  عرشیا با حالتی کالفه و عصبی در موهایش چنگ انداخت و گفت: چرا دست از سرت برنمیداره؟

مهسا سعی کرد لبخند بزند، اما این کار در ان لحظه برایش سختترین کار دنیا بود، لبش را به دندان گزید و با لحن 

بغض آلودی گفت: یه خیاالتی تو سرش داره ... اون...اون دیشب تو خونه من بود، فهمیده که ما بهش دروغ گفتیم، 

 کاری بزنه که...اون سالم نیست عرشیا، مشکل داره می ترسم دست به 

مکث کوتاهی کرد و بعد با لحن محکمتری گفت: مشکل من فقط مال منه، دلم نمی خواد باعث دردسر شما یا کس 

 دیگه بشم.

از ذهن در هم ریخته عرشیا گذشت) تو منو عرشیا صدا کردی... تو نگران منی... کاش می دونستم چه احساسی 

 ر غصه ات چی می گذره؟به من بکو(نسبت به من داری. تو اون دل کوچیک و پ
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 سوالی که در ذهنش بود مطرح کرد: شما تنها زندگی می کنین؟

مهسا سرش را به نشانه مثبت تکان داد و بعد عرشیا با لحن متفکری ادامه داد: با وجود این مرد دیوانه کار خطرناکی 

 به نظر می رسه، بهتره تو این موقعیت پیش بستگانتون باشین.

آه عمیقی کشید و گفتک افشین در تمام مدت نزدیک منه تو واحد روبرویی من زندگی می کنه، اما هاوش  مهسا

  اهمیتی نمی ده اون کار خودشو می کنه و همین موضوع نگرانی منو بیشتر می کنه،

 ازه بدین من...عرشیا دستی در هوا تکان داد و گفت: نباید به این مرد بیشتر از این اجازه عمل داد، اکه شما هج

مهسا وحشت زده میان حرفش دوید و گفت: نه خواهش می کنم . من که گفتم دلم نمی خواد کسی رو قاطی 

مشکالت خودم بکنم، من حتی در مورد جریان دیشب حرفی به عموم نزدم، خودم باالخره یه جوری با مشکلم کنار 

 اهو پیدا می کنم.میام، حتما راهی برای حل کردنش هست باالخره خودم اون ر

  عرشیا ناشکیبا در دلش فریاد زد )من فقط یه راه حل برای مشکلت سراغ دارم اونم اینه که با من ازدواج کنی مهسا(

بعد آهی کشید و گفت: با وجودی که این جریان به سختی منو نگران کرده ، اما دلم نمی خواد کاری بر خالف میل 

 شما انجام بدم .

رنگی از روی رضایت به لب زد و در حالی که با پشت دست اشکهایش را پاک می کرد، نفس عمیقی مهسا لبخند کم

کشید و گفت: از اینکه باعث نگرانی شما شدم متاسفم! دلم نمی خواد بیشتر از این مزاحم وقت شما بشم بعد در 

  ی نیست با آژانس می رم.حالی که تلفن همراهش را از داخل کیفش خارج می کرد ادامه داد: مسیر من طوالن

عرشیا تلفن همراه را از دست مهسا گرفت و گفت: فکر می کنم االن عاقالنه ترین کار این باشه که من شما رو تا 

محل زندگیتون اسکورت کنم، بعد منزلتون رو به خاطر مسائل امنیتی چک کنم و بعد شما رو تنها بزارم این طوری 

 ه.فکر کنم شب راحت تر خوابم ببر

 مهسا عاجزانه نگاهش کرد و گفت: آقای امیدیان من دلم نمی خواد که...

عرشیا در حالی که بار دیگر به راه می افتاد دستی در هوا تکان داد و گفت: باور کنین که شما به هیچ وجه مزاحم من 

 نیستین.

ه افتاد ، وقتی بار دیگر خودش را به او مهسا لحظه ای با نگاه دنبالش کرد بعد با حالتی کالفه و معذب به دنبالش را

 رساند عرشیا نگاهی به جانبش انداخت و گفت: می دونین به چی فکر می کنم؟

 وقتی نگاه مهسا را مشتاق شنیدن دید ادامه داد: به داستان زندگی پدرم.

ی داشته، قبال هرگز در نفس عمیقی کشید و ادامه داد:تمام اونچه تا به حال از کتاب زندگی اش خوندیم برام تازگ

مورد چیزی نشنیده بودم درست مثل یه قصه می مونه، یه قصه قدیمی مثل بقیه قصه ها باور واقعی بودنش یه کم برام 

 سخته، پدر سر گذشت پرهیجانی داشته.

 

مثل پدرم  نگاهی به جانب مهسا انداخت و همراه با لبخند خاصی گفت: برخالف زندگی آروم من، نمی دونم اگه بخوام

اونو بنویسم اصال به اندازه ده صفحه مطلب برای نوشتن داره یا نه...البته شایدم بتونم به اندازه تموم صبحونه و ناهار 

 و شامایی که در طول عمرم خوردم کشش بدم اما فکر می کنم اون طوری تنها خواننده ی پر و پا قرصش خودم باشم.

ونین چیه، جالب اینجاست که تو نوشته های پدرم هنوز اسمی از مادرم برده مکث کوتاهی کرد و ادامه داد: می د

 نشده، پس کی قرار انفجار این عشق منو به عنوان یه شخصیت جدید وارد این قصه کنه.
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این را گفت و به سمت مهسا برگشت اما اورا در کنار خود ندید، با عجله به عقب برگشت و با دیدن صورت رنگ 

اختیار نگاهش به سمت در خروجی آسایشگاه کشیده شد ، درست حدس زده بود آنجا بیرون در هاوش پریده او بی 

با چهره ای عبوس و گرفته انتظارشان را می کشید، عرشیا بار دیگر به سمت مهسا برگشت و با لحن مطمئن و آرام 

  بخشی گفت: همراه من بیا مهسا و نگران هیچ چیزی نباش.

انه نه تکان داد و با لحن عاجزانه ای زیر لب نالید: نرو عرشیا خواهش می کنم اون تو رو می مهسا سرش را به نش

 کشه.

عرشیا با چهره ای خندان به سمت مهسا برگشت و با لحن پر شیطنتی پرسید: همیشه همین قدر بهش اعتماد بنفس 

تونه یه همچین کاری بکنه حاال همراه من می دادی؟ اگه اون این جمله ی تو رو بشنوه ممکنه واقعا فکر کنه که می 

 می یای یا قصد داری تا رسیدن زمان سالخوردگی ات همین جا تو این آسایشگاه باقی بمونی ؟

مهسا مردد نگاهش کرد، وحشت کم کم داشت زانوهایش را سست می کرد، اما زمانی که دست عرشیا را به سمت 

ه او رساند و دست یخ کرده اش را در دست قوی و مردانه ی او گذاشت خود دراز دید، با چند گام لرزان خودش را ب

تمام وجود عرشیا را حسی خوشایند و سبک شبیه حس پرواز در بر گرفت، از اینکه می توتنست حمایتش کند حس 

خوبی داشت لبخندی عاشقانه و اطمینان بخش به لب زد و با تمام احساسی که در خود سراغ داشت در کنار گوشش 

 زمزمه کرد: با وجود همراه عاشقی چون من از هیچی نباید بترسی.

مهسا چشمهایش را روی هم فشرد و لب پایینش را گزید وحشت تمتم احساساتش را مختل کرده بود، از شنیدن این 

بد جمله عرشیا طغیان نکرد و شرم هیچ خون گرمی را به گونه ها و لب های بی رنگش نپاشید، دلش نمی خواست تا ا

 چشمهایش را باز کند اما صدای فریاد خشم آلود هاوش چنین اجازه ای را به او نداد.

من تو رو می کشم مهسا، مثل سگ می کشمت اما قبلش اون کثافتو جلوی چشمات سر می برم بهت گفته بودم از -

 اون مرد فاصله بگیر.

وی مهسا لبخند زد و گفت: نترس اون داره بلوف عرشیا بدون توجه به فریادهای تهدید آمیز هاوش با خونسدی به ر

می زنه فیلم وسترن زیاد دیده، فکرشو بکن فقط به خاطر یک مشت دالر حرفاشو جدی نگیر فقط می خواد با 

 تهدیداش تو رو بترسونه.

 مهسا با حالتی عصبی چند بار مژه زد و با صدایی گرفته و زنگ دار زیر لب نالید: زیاد مطمئن نباش.

شین عرشیا ده متری باالتر از ماشین هاوش پارک بود، اون بدون توجه به حضور هاوش دست مهسا را به گرمی ما

فشرد و در حالی که او را به دنبال خود می کشید گفت: قرار نیست ما همین طور اینجا بیاستیم و اون مرد به ظاهر 

 آدم کش همین طور برای خودش جوالن بده.

ند هاوش با مشت محکم روی کاپوت ماشینش کوبید و فریاد زد: برگرد اینجا مهسا ، تو زن کنار ماشین که رسید

 منی.

 عرشیا به سمت او برگشت و با لحن پر تمسخری گفت: یه زمانی بوده ولی حاال نیست.

می هاوش با خشم گامی به جلو برداشت و با لحن پر نفرتی غرید:تو دیگه خفه شو مرتیکه عوضی اگه فکر کردی 

 زارم دستت به اون برسه کور خوندی.
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تمام عضالت عرشیا از شدت خشم در هم پیچید و با عصبانیت به سمت هاوش از جا کنده شد ، مهسا لب پایینش را 

به دندان گزید و محکم دست عرشیا را به عقب کشید ، هاوش با دیدن این صحنه عصبی تر از قبل فریاد زد: پس 

 خوش وبش کردن با زنای مردم کار دیگه ای هم بلدی .چی شد نشون بده غیر از 

صدای عرشیا از شدت خشم می لرزید: مهسا گفته بود یه مقدار کم داری اما چیزی که من دارم می بینم یه کمی 

بیشتر از یه مقداره. سعی کن اینو تو اون کله پوکت فرو کنی که مهسا زن تو بوده می فهمی بودم، بودی، بود فعلش 

شته برمی گرده ، اگه زبون مادری فراموشت شده برگرد برو همون گوری که بودی ، در ضمن بذار یه چیزی به گذ

 رو برات روشن کنم داشتن هر چیزی لیاقت می خواد ، مهسا که هیچ تو حتی لیاقت کتک خوردنم نداری.

و تو می گی من می گم جیگرشو هاوش چون مار زخمی در خود می پیچید ، با خشم گامی به جلو برداشت و گفت: این

 نداری.

این را گقت و چاقوی ضامن دار کوچکی را از جیب شلوارش بیرون کشید، عرشیا بار دیگر به سمتش هجوم برد ، اما 

 مهسا باز خودش را به بازوی او اویخت و عاجزانه و ملتمس زیر لب نالید: نه عرشیا خواهش می کنم.

ماشینش کوبید و خطاب به مهسا فریاد زد: داغ این سگ پدر رو به دلت می  هاوش با خشم مشت دیگری به بدنه

  زارم مهسا، قسم می خورم.

مهسا از شدت استیصال به هق هق افتاده بود، در حالی که با تمتم قدرتش عرشیا را به عقب می کشید با لحن عاجزانه 

 ابطه کاریه فقط همین.ای نالید : تو در مورد اون اشتباه می کنی هاوش، این فقط یه ر

 هاوش پوزخندی زد و گفت: تا دیروز که شوهرت بود چی شد یه دفعه روابط خواهر برادری شد ؟

 مهسا میان گریه جواب دادک من ترسیده بودم هاوش بهت دروغ گفتم چون کار دیگه ای از دستم ساخته نبود.

 ئم دور و برت می پلکه؟هاوش تن صدایش را کمی پایین تر آوردو گفت: پس چرا اون دا

وقتی سکوت مهسا رو دید مشت دیگری روی صندوق عقب ماشینش کوبید و فریاد زد : د جواب بده لعنتی تو می 

 خوای باهاش ازدواج کنی؟

 مهسا میان گریه فریاد زد: نه نمی خوام هاوش ، نمی خوام.

 س بیا اینجا.به شنیدن این حرف هاوش دستش را به سمت مهسا دراز کرد و گفت: پ

مهسا وحشت زده سرش را به نشانه نه تکان دادو خودش را عرشیا نزدیکتر کرد، هاوش بار دیگر تکرار کرد: گفتم 

 بیا اینجا.

مهسا باز خودش را عقب تر کشید و سرش را به نشانه ی نه تکان داد ، هاوش با خشم دستهایش را در هوا تکان 

ینجا دیگه لعنتی.اگه اون تن لش نمی خواد باهات ازدواج کنه، پس تو اونجا تو دادو بر سرش فریاد کشید : د بیا ا

 بغلش چکار می کنی ؟

عرشیا نگاهی به صورت کریان و وحشت زده مهسا انداخت و گفت:اگه تا حاال این کارو نکردم همین فردا باهاش 

ی لیاقت پادوئی کردن اونو نداریچه برسه ازدواج می کنم شاید اون موقع باورت بشه که اون دیگه زن تو نیست تو حت

 به این که بخوای شوهرش باشی.

 هاوش دیوانه وار بر سر مهسا نعرهزد وگفت: مهسا بهت می گم بیا اینجا.

مهسا دیگر گریه نمی کرد اما صورت رنگ پریده اش خیس از اشک بود سرش را به نشانه نه تکان داد و گفت: نه 

مرتکب اشتباه نمی شم. هاوش با حالتی وامانده سرش را تکان داد و با لحن پر  هاوش مطمئن باش دیگه هرگز
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نفرتی گفت: متاسفم مهسا تو لیاقت زندگی مشترکو نداشتی تو اون بچه رو بهونه قرار دادی تا از شر من خالص بشی 

 تو می خواستی آزاد باشی یه زن هر جایی آزاد.

ها کرد صورت بی روحش را با دستانش پوشاند و با لحن عاجزانه ای نالید: مهسا با حالتی در مانده دست عرشیا را ر

 خدایا... عرشیا خواهش می کنم دهن اون مردو ببند.

عرشیا قبل از اینکه جمله مهسا تمام شود کتش را روی کاپوت ماشین انداخت و در حالی که با عصبانیت به سمت 

 خودم این کارو بکنم مرتیکه ی روانی. هاوش می دوید بر سرش غرید: دهنتو می بندی یا

هاوش که بی صبرانه منتظر چنین لحظه ای بود به سمت عرشیا دوید و با لحن تحقیر آمیز و پر نفرتی زیر لب جواب 

 داد: بیا ببینم چطور می خوای این کارو بکنی ؟

رتش برداشت و با دیدن آنها این را گفت و تیغه چاقویش را به سمت عرشیا تکان داد، مهسا دستهایش را از صو

وحشت زده بازوهایش را در بغل گرفت ، عرشیا دست هاوش را در هوا قاپید و اورا به شدت به عقب هل دادبدن 

هاوش محکم به ماشین خورد اما چاقو را از دستش رها نکرد.عرشیا در حالی که زیر لب به او ناسزا می گفت با 

بید و با تکانی شدید او را به زمین انداخت ، چاقو از دست هاوش افتاد اما زانویش ضربه ی محکمی به زیر شکمش کو

عرشیا فرصت دوباره برداشتن آن را به او نداد یقیه لباسش را گرفت و او را از روی زمین بلند کرد اما قبل از اینکه 

 مشتش باال برود هاوش با سر محکم روی صورتش کوبید و او را روی زمین انداخت.

 مهسا از جیب پیراهن عرشیا روی زمین افتاد، مهساتلفن 

 

دستپاچه ووحشتزده به سمت تلفن دوید باید قبل از اینکه اتفاق ناگواری می افتاد پلیس را خبر می کرد برای 

 برداشتنش خم شد اما صدای هاوش او را همانجا خشکاتد : خوب نگاه کن ببین چه طوری خونشو می ریزم!

ب صدا چرخید هاوش با حرکتی سریع خودش را به چاقو رساند ودرست قبل از اینکه بتواند از روی نگاه مهسا به جان

زمین بلند شود آن را روی پیراهن سفید عرشیا نقش بست مهسا با دیدن آن صحنه شروع به جیغ زدن کرد اما 

ت محکمی به صورتش کوبید و عرشیا بدون توجه به آنچه اتفاق افتاده بود بار دیگر به سمت هاوش خیز برداشت مش

او را نقش بر زمین کرد بار دیگر چاقو از دست هاوش روی زمین افتاد مهسا با عجله خودش را به آن رساند و با 

لگدی آن را داخل جوی کنار جاده انداخت عرشیا با دیدن این صحنه لبخند زد بعد با غیظ لگد محکمی به شکم 

 هاوش کوبید وگفت:

 ز اون فریادات داری بزن.حاال اگه بازم ا

این را گفت ولگد محکم دیگری به شکم هاوش کوبید . هاوش ناله ای کرد وروی زمین در هم مچاله شد مهسا گامی 

 به جلو برداشت و گفت بسه دیگه عرشیا ولش کن.

لند کرد اما قبل از اما عرشیا بدون توجه به آنچه مهسا گفته بود بار دیگر ا یقه لباس هاوش گرفت و او را ا زمین ب

اینکه مشت گره کرده اش روی صورت او فرود آیدصدای فریاد گونه خانم صارمی نگاه خشمگین او را به سمت خود 

 کشاند.

 اینجا چه خبره؟

 با دیدن چهره خون آلود عرشیا وحشتزده دستش را جلوی دهانش گرفت و گفت: خدای من شما حالتون خوبه ؟
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انداخت وگفت:حواسم بهش بود بیشتر از یک ساعته اینجا ایستاده بود نزارین در بره به بعدنگاهی به سمت هاوش 

 صدوده زنگ زدم االنم که پیداشون بشه.

 به شنیدن این حرفعرشیا با خشم هاوش را محکم به بدنه ماشینش کوبید وگفت:حاال می تون گورتو گم کنی.

 خانم صارمی با تعجب پرسید:می زارین بره؟

پوزخند یروی هاوش زد وبا لحن تحقیر آمیزی گفت :آب خنک باشه برای یه وقت دیگه حاال کارای مهمتری  عرشیا

 داره باید خودشو برای عروسی فردا آماده کنه.

این را گفت وآرام آرام از او فاصله گرفت , هاوش در حالی که شکمش را با دست گرفته بود ماشین را دور زد بعد با 

ننده را باز کرد وبا لحن تهدید آمیزی گفت : نباید این کارو می کردی مهسا ,نباید این کارو می عجله در طرف را

 کردی.

بعد به سرعت به سمت مهسا رفت ودر حالی که با پشت آستینش خون باالی لبش را پاک می کرد لبخند دردآلودی 

 به لب زد وگفت : حسابی آش والش شدم مگه نه؟

به سر تا پای عرشیا انداخت دکمه های باالی پیراهنش کنده شده وجای تیغه چاقو پاره  مهسا نگاه شرمسارش را

 وخون آلود بود:شما چاقو خوردین؟

 عرشیا نگاهی روی پیراهنخون آلودش انداخت وگفت :نگران نباشین چیز مهمی نیست فقط یه خراش سطحیه.

گفت:از کجا معلوم که فقط یه خراش سطحی باشه  مهسا سرش را به نشانه مخالفت تکان داد وبا لحن گرفته ای

 ممکنه خطرناک باشه باید بریم بیمارستان.

عرشیا در حالی که کتش را از روی کاپوت ماشین بر می داشت خنده بی حالی کرد وگفت : از کجا معلوم؟مثل اینکه 

اش سطحی بود تا حاال کل دنیا بدن منه منم حسابی نازک نارنجی ام مطمئن باش اگه فقط یه کمی بیشتر از یه خر

 باخبر شده بود.

 به پلیس زنگ زدین؟ "بهپعد به سمت خانم صارمی برگشت و گفت :خانم صارمی شما واقعا

خانم صارمی لبخندی به لب زد وگفت : حقیقتش نه ,اما واقعا خیلی ترسیده بودم و اگه ماجرا ادامه پیدا می کرد 

 این کارو می کردم. "حتما

هی به رنگ وروی پریده مهسا انداخت وادامه داد:خانم معین مثل اینکه شما هم خیلی ترسیدین رنگتون بد بعد نگا

 جوری پریدهحالتون خوب نیست؟

 مهسا دستی روی گونه اش کشید وبا صدای مرتعش جواب داد : نه چیزی نیست من خوبم ممنون.

ی به صورت مهتابی رنگش انداخت و با دیدن دستش به شنیدن این حرف عرشیا به سمت مهسا چرخید , نگاه دقیق

 که به طرز محسوسی می لرزید گامی به سویش برداشت وبا لحن نرم و پر مهری پرسید: حالت خوبه؟

 مهسا با عجله سرش را تکان داد وگفت: آره من خوبم.

ال او شده بود به سمت این را گفت ودستش را با حرکتی سست و بی حال به در ماشین گرفت, عرشیا که متوجه ح

خانم صارمی برگشت وگفت : از اینکه باعث دردسر شدیم معذرت می خوام خانم صارمی میشه خواهش کنم درباره 

 این اتفاق چیزی به پدر نگین؟

خانم صارمی لبخندی به لب زد و گفت : این چه حرفیه آقای کیانفر شما که تقصیری نداشتین من خودم از اون باال 

 م که چطور اون مرد روی شما چاقو کشید.شاهد بود
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 بعد نگاهی به خون روی پیراهنش انداخت وبا لحن دلسوزانه ای گفت:

 خدا رو شک بخیر گذشت نزدیک بود اون مرد با چاقوش کار دستتون بده.

 عرشیا سر را به نشانه تایید صحبتهای او تکان داد وبا لحن پرشیطنتی گفت:

 یه آدمکش حرفه ای بود راستی نزدیک بود گلومو ببره اونم به خاطره چی؟ "قعاحق با شماست اون مرد وا

نگاهش را در نگاه بی روح مهسا انداخت لبخند معنا داری به لب زد و با همان لحن طنز آلود قبلی ادامه داد:فقط به 

 خاطر یک مشت دالر!

بخشین باید زودتر دستی به این قیافه ترحم انگیزم بعد بار دیگر خطاب به خانم صارمی ادامه داد: خوب دیگه ما رو ب

 بکشم االنه که خانم معین گریه اش بگیره.

خانم صارمی دستش ا تکان داد وگفت: این طوری می خواین برین؟الاقل بیاین تو دکتر تهرانی یه نگاهی به زخمتون 

 بندازه آخه این طوری که نمیشه.

 زیاد مهمی نیست خودم یه کاریش می کنم.خعرشیا دستی به موهایش کشید وگفت:چیز 

خانم صارمی با تاسف سرش را تکان داد وگفت: زخم لبتون بد جوریه, هنوزم داره ازش خون میاد حداقل یه آبی به 

 سروروتون بزنین.

عرشیا دستش را روی زخم لبش گذاشت وبا لحن دردآلودی گفت:تا حاال به عمرم این ریختی نبودم دقیقا شبیه کتک 

 خورای سینما شدم بدم نمیاد همین شکلی یه دوری تو خیابونا بزنم.

 خانم صارمی آهی کشید وگفت : پس الاقل زودتر برین سوار شین انگار خانم معین حالشون زیاد خوب نیست.

 مهسا لبخند کمرنگی به لب زد وگفت: شما نگران من نباشین من حالم خوبه فقط به قول شما یه کم ترسیدم.

یا نگاه دیگری به صورت مهسا انداخت, در نگاهش هنوز همان ترس ونگرانی موج می زد عرشیا در دلش نالید عرش

 اگه فقط ذره ای از نگرانی تو به خاطر من باشه من خوشبخترین مرد روی زمینم.

انم صارمی با عجله دکمه ریموت ماشین را فشرد و در حالی که در جلویی آن را برای مهسا می گشود خطاب به خ

 گفت: دقیقا حق با شماست خانم صارمی , مثل اینکه ضربات روحی زودتر از ضربات جسمی آدم رو از پا می اندازه.

مهسا نگاهی گذرا به صورت خون آلود عرشیا انداخت وبعد دستش را به نشانه خداحافظی از خانم صارمی باال برد 

را روی لبهایش نشاند وبا لحن نجوا گونهای کنار گوش مهسا  عرشیا یکی دیگر از آن لبخندهای پرشیطنت وجذابی

 زمزمه کرد : کارتون خیلی شجاعانه بود.

مهسا نگاهی گذرایی به صورت عرشیا انداخت وبدون هیچ واکنشی روی صندلی نشست سرش ا با حالت سست وبی 

ی که خورده بود حس می کرد تمام حال به پشتی صندلی تکیه داد دیگر از پا درآمده بود فقط خودش سنگینی ضربها

غرور وشخصیتش در یک چشم به هم زدنی کوتاه به لجن کشیده شده بود تمام حرمتهایش زیر پا لگد شده بود 

وپرده ظریف احساساتش به طرز ظالمانه ای از هم دریده شده بود, چشمه جوشان اشک هایش باز رام نشدنی و 

وبتی گرم وپر حرارت پر کرد چشمانش را بست و غمگینانه در دل نالید)) سرکش به تکاپو افتاد و چشمانش را از رط

اون که شبیه کتک خورای سینما شده منم نه تو,اون که ظاهر و باطنش ترحم انگیزه منم نه تو خدایا من چقدر 

 بدبختم,چقدر بدبختم((

را بهم زد وبعد از خداحافظی از لبخند عرشیا در انعکاس غم الود خیسی مژگان سیاه مهسا گم شد آرام در ماشین 

خانم صارمی به سمت جوی کنار خیابان رفت چاقوی هاوش را برداشت وبا عجله به سمت ماشین رفت در کنار آن 
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سکوت تلخ ومحزون چاره ای جز همراهی نمی دید ماشین را روشن کرد وبا حالتی گرفته و پکر پایش را روی پدال 

ی خوشرنگ غروب سایه افکنده بود و خط طویل تیرهای چراغ برق در حال گاز فشرد سایه روشن شب , روی سرخ

خنکی که از  "روشن شدن بود عرشیا شیشه ماشین را تا آخر پایین داد وموهای خاک گرفته اش مقابل باد نسبتا

 پنجره به داخل ماشین میپیچید گرفت, جای نوک چاقو بر روی سینه اش می سوخت از الی شکاف پیراهنش نگاهی

روی زخمش انداخت, زخم خیلی عمیق نبود اما به شستشو و پانسمان نیاز داشت از زیر چشم نیم نگاهی به سمت 

مهسا انداخت هنوز چشمانش بسته بود با حالتی کالفه انگشتانش را در میان موهایش فرو کرد وخطاب به راننده 

 ماشین جلویی اش که اجازه سبقت گرفتن به او نمی داد ناسزا گفت.

 مهسا چشمانش را باز کرد, نگاهی به چهره آشفته عرشیا انداخت بعد با لحن مرددی پرسید:حالتون خوب نیست؟

 نگاه عرشیا به سمت او چرخید, مهسا سرش را تکان داد وگفت: بهتره جلوی اولین بیمارستان نگه دارین.

تنم باعث بشه که شما امشب خوابتون نبره عرشیا لبخندی به لب زد وگفت: من حالم خوبه اما اگه بیمارستان نرف

 خوب اون موقع قضیه فرق میکنه جلوی اولین بیمارستان نگه می دارم.

 مهسا نگاهی به چاقوی جلوی شیشه ماشین انداخت وبا لحنی گرفته وعصبی پرسید:اون چاقوی هاوشه؟

 ت قتاله است.عرشیا سری به نشانه مثبت تکان داد وبا لحن پر شیطنتی گفت :بله همون آل

 مهسا با لحن تندی پرسید برای چی برداشتینش؟

عرشیا با حالتی متفکر لحظه ای به چاقوی ضامن دار خیره ماند بعد لبخند کمرنگی به لب زد وگفت فقط برای 

 یادگاری.

یه ای گفت مهسا با حالتی عصبی چند بار مژه زد بعد صورتش را به سمت پنجره کنار دستش برگرداند وبا لحن پرکنا

 تا کدوم خاطره رو به یادتون بندازه...خاطره کتکایی که خوردین یا...

عرشیا میان حرفش دوید وگفت: حوادث مشترک برای آدمای مختلف خاطره های متفاوتی رو رقم می زنن 

ذهن شما برسه  خاطره ای که بعد از این با دیدن اون چاقو در ذهن من زنده میشه با اونچه که ممکنه به "...احتماال

 متفاوته.

 مهسا نفس عمیقی کشید وگفت: شاید حق با شما باشه غالب مردا از کتک کاری کردن خوششون میاد.

عرشیا خنده کوتاهی کرد وگفت:این منصفانه نیست یعنی شما هدفی بهتر از این برای از جان گذشتگی من پیدا 

 نکردین؟

خواد بدونم چه کسی وتحت چه شرایطی گفته زنا موجودات دل رحمی بعد با لحن طنز آلودی ادامه داد: دلم می 

 هستند!

 مهسا لبش را به دندان گزید وگفت: قصدم پایین آوردن ارزش کار شما نیست اما.

 عرشیا با لحن عالقه مندی پرسید اما چی؟

بور نبودین این کارو مهسا سرش را پایین انداخت و در حالی که با انگشتانش بازی می کرد جواب داد: شما مج

 بکنین.

برعکس مجبور بودم شما از من خواستین که دهن اون مرد وببندم ومن  "عرشیا لبخند پرشیطنتی زد وگفت: اتفاقا

 برای انجام این کارراه دیگه ای بلد نبودم.
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کردین تشکر مهسا سرش را پایین انداخت وبا لحن گرفته ای گفت:پس با این حساب باید از شما بخاطر کاری که 

 کنم.

عرشیا سرش را تکان داد گفت: نیازی به این کار نیست چون منحتی اگه شما هم ازم نخواسته بودین این کارو می 

 کردم.

مهسا در سکوت بار دیگر سرش را به پشتی صندلی تکیه داد وچشمان خسته اش را روی هم گذاشت برای گفتن 

ب می گشت ماجرای او وهاوش به شکلی ناخواسته به یک بن بست حرفی در ذهنش میچرخید به دنبال لحظه مناس

خطرناک رسیدهبود ودر این میان تنها عرشیا بود که چون دیواری محکم بین آندو ایستاده بود برای آنچه می 

 خواست بر زبان بیاورد باید دلش رابه دریا می زد ودیگر ذره ای غرور در وجودش باقی نمانده بود که مانع این کار

شود نگاه گذرایی به چهره جذاب ومردانه عرشیا انداخت بند کیفش را محکم در میان دستانش فشرد وبا لحن مردد 

 ونامطمئنی گفت: در مورد حرفی که به هاوش زدین چقدر مطمئنین؟

 عرشیا به سمت او برگشت, نگاهش را به صورت مهتابی رنگ مهسا دوخت وگفت: در مورد کدوم حرفم؟

 خواین با من ازدواج کنین. این که می

عرشیا از شنیدن این حرف جا خورد لحظه ای در سکوت به صورت مهسا خیره ماند بعد با لحن دستپاچه ای 

  گفت:چرا اینو می پرسین؟

 قصد دارین این کارو بکنین یا اینکه خواستین... "مهسا سرش را پایین انداخت وبا لحن گرفته ای پرسید: شما واقعا

شیا آن چنان به تپش افتاد که سینه اش را به دردآورد دستهایش را که از شدت هیجان به لرزه درآمده بود قلب عر

محکمتر به دور فرمان ماشین گرفت, نگاهش را به جاده پیش رویش دوخت و با لحن بریده بریده ای گفت: 

 من...خوب من...چطور بگم؟

 خشکی گفت: یعنی شما حاضرین با من ازدواج کنین؟مهسا با حالتی کالفه میان حرفش دوید وبا لحن 

 عرشیا حیرت زده به سمت مهسا برگشت,نگاهش را روی صورت آرام او دوخت وبا لحن شگفت زده ای گفت البته.

 مهسا بار دیگر به پشتی صندلی تکیه داد وگفت: کی؟

عنی شما قبول میکنین که با من ازدواج عرشیا ماشین را پشت چراغ قرمز نگه داشت وبا لحن هیجان زده ای پرسید:ی

 کنین؟

 مهسا لحظه ای سکوت کرد بعد با لحن نجوا گونه ای جواب داد :بله قبول میکنم.

 عرشیا هیجان زده خندید وبا لحن ناباورانه ای گفت: دارین سر به سرم می زارین درسته؟

 پذیرم فقط...مهسا نگاهش کرد وگفت:به هیچ وجه من پیشنهاد ازدواج شما رو می 

 فقط چی؟

 فقط شرطی دارم که اگه بپذیرین دیگه مشکلی باقی نمیمونه.

 نگاه عرشیا هنوز ناباورانه ومشکوک بود سرش را به عالمت موافقت تکان داد وگفت :هر شرطی باشه می پذیرم.

 مهسا خیره نگاهش کرد بعد لبخند محزونی به لب زد وگفت:

 نمی خوای اول شرطم رو بشنوین؟پشیمون بشین ,  "ممکنه بعدا

 عرشیا با حالتی متفکر لحظه ای در خود فرو رفت بعد با لحن مطمئنی جواب داد: بازم چیزی رو از دست نمی دم
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مهسا لبخند تلخی به لب زد از ذهنش گذشت))مطمئنم بعداگ از این حرفت پشیمون میشی((نفس عمیقی کشید 

 وگفت: شما مطمئنین؟

 نگاهش کرد وپرسید: از این که می خوام با شما ازدواج کنم؟ عرشیا مشتاقانه

 وقتی سکوت مهسا را دید, بالحن مطمئنی جواب داد بله کامال مطمئنم.

 مهسا در حالی که بند کیفش را به دور انگشتش می پیچید با لحن کالفه ای گفت:از لحاظ زمانش...منظورم اینه که...

ذهنش گذشت)) می دونم فط به خاطر اون مرده که می خوای تن به این ازدواج عرشیا دستی به موهایش کشید از 

بدی اما مهم نیست من خیلی زود با عشقم بهت ثابت می کنم که بهترین راهو برای فرار از بدبختی انتخاب کردی ما 

میشی فعال  در کنار هم خوشبخت میشیم مهسا فقط کافیه دوستم داشته باشی اون وقت تو عشق بی پایان من گم

 حضورت برای من کافیه دلم نمی خواد با وجود اون مرد تنهات بزارم.((

لبخن خاصی به لب زد وگفت: فکر می کنم از این لحظه به بعد می تونم تو صدات بزنم بنابراین هر زمانی که تو 

 بخوای مهسا.

 ود که روی لبهایش نشست.مهسا سعی کرد لبخند بزند اما نتیجه تالشش فقط یک لبخند تصنعی زودگذر ب

 چطوره به قولی که به هاوش دادی عمل کنین!

 عرشیا با لحن شگفت زده ای پرسید: فردا؟؟

سکوت مهسا در میان بوق ماشین های پشت سر گم شد,عرشیا با عجله پسربچه ای را که مشغول فروختن دسته 

با دیدن ظاهر عرشیا میان خنده ا لحن های نرگس بود صدا زد پسرک نگاهی به صورت گرفته مهسا انداخت و

 کودکانه ای فریاد زد: واسه آشتی کنون می خواین آقا؟

عرشیا از شنیدن این حرف به خنده افتاد در حالی که پول دسته گل را به پسرک می داد جواب داد: نه بچه جون 

 واسه خواستگاری کردن از یه خانم زیبا ومتشخص می خوام.

له ماشین را به حرکت در آورد بعد دسته نرگس رابه سمت مهسا گرفت وگفت : شاید ازدواج ما این را گفت و با عج

 به یاد موندنی ترین اونها هم خواهدبود. "عجوالنه ترین ازدواج تو تموم دنیا باشه اما قطعا

 مهسا نگاهی به شاخه های نرگس انداخت وگفت:چرا؟

 چرا چی؟

 چرا می خواین این کارو بکنین؟

همه این کارو می کنن هدیه کردن گل در زمان خواستگاری معمولی ترین  "رشیا با لحن پرشیطنتی گفت:تقریباع

 کاره.

مهسا سرش را تکان داد وگفت: منظورم این نبود شما از قبل برنامه خاصی برای ازدواجتون نداشتین؟همه 

 تصمیماتتون رو این قدر ناگهانی میگیرین؟

داد: در مورد چرای اولت باید بگم چون ازت خوشم میاد در مورد سوال دومت..خوب من  عرشیا میان خنده جواب

همون روز اولی که دیدمت متوجه شدم که ازت خوشم میاد اما در مورد سوال سوم معتقدم شانس فقط یک  "تقریبا

ر غیر این صورت مفت بار دم خونه آدمو میزنه اگه فقط آدم زرنگی باشی می تونی به موقع در رو روش باز کنی د

 ومسلم از دستش میدی حاال قبل از اینکه دستم خشک بشه اولین هدیه مرد زندگیتو بگیر.
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نگاه مهسا برای لحظه ای کوتاه در نگاه شوریده عرشیا گره خورد و حسی پر حرارت را در وجودش به جریان 

برای او از چاله درآمدن وبه چاه افتادن انداخت برای لحظه ای تردید در قلب پر تقالیش ریشه دواند آیا این 

نبود؟وحشت از آینده ستون فقراتش را به لرزه انداخت وعرقی سرد از پیشانی اش نشاند اما صدای عرشیا بیشتر از 

 همیشه گرم پر مهر ومطمئن بود.

 بگیر مهسا من مرد خوبی ام شک نکن.

یچیده شد عرشیا نفس راحتی کشید وگفت: دیگه کم انگشتان مهسا بند کیفش را رها کرد ودور دسته گل نرگس پ

 کم داشتم نگران بند کیفت می شدم.

 بعد در حالی که ماشین را در مقابل یک رستوران نگه می داشت ادامه داد چطوره یه چیزی بخوریم.

 مهسا نگاهی به صورت عرشیا انداخت وبا لحنی معترض گفت قرار بود بریم بیمارستان.

تو دوران نامزدیمون به سر میبریم رفتن  "ا خاموش کرد وگفت اگه بخوای حساب کنی ما االن دقیقاعرشیا ماشین ر

 به بیمارستان نمی تونه شروع مناسبی باشه.

بعد از ماشین پیاده شد به سرعت آن را دور زد ودر حالی که در رابرای پیاده شدن مهسا باز می کرد ادامه داد : ما 

 نم تنها شام دوران نامزدیمون حسابی می چسبه.وقت زیادی نداریم مطمئ

مهسا از ماشین پیاده شد مقابل عرشیا ایستاد ودر حالی کهبا نگاه سر تا پایش را برانداز می کرد گفت: با این سر 

 وضع داغون؟!

رش را عرشیا فقط خندید و ردیف دندانهای مرتبش مهسا را به یاد روزهای اول مالقاتشان انداخت آنروز حتی تصو

هم نمی کرد که با آن مرد به اینجا برسد , عرشیا در ماشین را بست ودر حالی که با دست به جلو اشاره می کرد 

 خطاب به مهسا گفت: بفرمایین خواهش می کنم.

وقتی عرشیا در ورودی رستوران را باز کرد نگاه متعجب صاحب رستوران به سمت آنها چرخید با گامهایی سریع 

جلوی در رساند ودر حالی که با نگاه مشکوک ومتعجب وکنجکاوش سرتا پای عرشیا را طی می کرد با  خودش را به

 لحن محتاطانه ای پرسید: اتفاقی افتاده آقا؟

عرشیا لبخند گرمی به لب زد وگفت: خیر آقا اگه امکانش باشه می خواستم نامزدمو تو رستوران شما به شام دعوت 

 کنم.

به مهسا ودسته گلی که دستش بود انداخت و در حالی که با اشاره دست دعوت به داخل شدن  مرد میان سال نگاهی

 می کرد گفت: خواهش می کنم آقا بفرمایین رستوران متعلق به خود شماست.

 عرشیا تشکر کرد وگفت معذرت می خوام آقا می تونم بپرسم دستشوئی تون کجاست؟

 بله البته.

 صدا زد وگفت: دستشوئی رابه آقا نشون بده. بعد یکی از پیشخدمت ها را

 مرد جوان سری تکان داد وگفت: بله آقا.

 عرشیا رو به مهسا کرد وگفت:مهسا جان شما برو بشین من االن بر می گردم.

این را گفت وبه همراه پیشخدمت از او دور شد مهسا نگاهی به دور وبرش انداخت وبا دیدن یک میز خالی کنار 

سمتش رفت وپشت آن رو به خیابان نشست دستش را به زیر چانه اش گذاشت و غرق در افکار خود به پنجره به 

نقطه ای نامعلوم خیره شد نگاهش به ماشین ها پر رفت وآمد خیابان بود اما غیر از آنچه ساعتی قبل اتفاق افتاده بود 
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بود سراشیبی تندی که تنهایی قادر به چیی در مقابل چشمانش نم دید زندگی او رادر سراشیبی تندی انداخته 

 "پیمودنش نبود او به تکیه گاهی نیاز داشت وعرشیا ناخواسته بر سر راهش سبز شد واو بدون آنکه بخواهد ماچارا

چون پیچکی ظریف و شکننده برای فرار از سقوطی آلود دست لرزانش را به دست آن ناجی از راه رسیده سپرد 

انتهای مسیری که می بایست در کنار او می پیمود داشته باشد دلش نمی خواست به  بدون اینکه چشم اندازی از

آینده فکر کند چیزی که در آن لحظه برایش از مجهول ترین ایکس های ریاضی گنگ تر ومجهول تر بود صدای 

 عرشیا او را متوجه حضور خود کرد: همیشه دلم می خواست می تونستم افکار دیگران را بخونم.

ا نگاهی به سرتاپای او انداخت صورتش را شسته وموهایش را مرتب وتمیز کرده بود زخم لبش کمی متورم بود مهس

و روی بینی اش کبودی کمرنگی سایه انداخته بود عرشیا صندلی را از زیر میز بیرون کشید ودر حالی که روی آن می 

 نشست گفت:

اینکه آدم دل خوشی هم از گذشته اش  "وحشت کنه خصوصا فکر کردن به آینده خود به خود می تونه آدمو دچار

 نداشته باشه

روی صندلی نشست و آرنجهایش را روی میز گذاشت وانگشتانش را مقابل صورتش در هم قفل کرد لحظه ای در 

سکوت به صورت زیبای مهسا چش م دوخت وبعد با لحن آرام وتاثیر گذاری گفت دلم نمی خواد از تصمیمی که 

منصرف بشی گذشته را بزار کنار و آینده رو بسپارش به من بهت قول میدم از راهی که انتخاب کردی گرفتی 

 پشیمون نشی.

 مهسا لبخند کمرنگی به لب زد: امیدوارم همینطور باشه.

 چشمان عرشیا برقی زد و با لحن گرم و مطمینی گفت: قطعا همینطوره

 می داشت ادامه داد: خوب بذار ببینم واسه شام ما چی دارن؟ بعد در حالی که منوی غذا را از روی میز بر

تلفن همراه مهسا به صدا درآمد،آن را از داخل کیفش برداشت و نگاهی به شماره درج شده به روی صفحه اش 

 انداخت شماره همراه افشین بود دگمه گوشی اش را فشار داد و گفت:

 بله بفرمایین!-

 بله و بال.

 فت: خوبی عمو جان!مهسا خندید و گ

 مگه تو واسه آدم خوبی می ذاری، آخرش من از دست تو سکته می کنم.

 مهسا سرش را عقب برد و با لبخند گفت: خدا نکنه، حاال چی شده این همه نفرین و ناله می کنی، اتفاقی افتاده؟

عوض شد و با لحن شوخ همیشگی  اتفاق که نه... افشین مکث کرد ودوباره ادامه داد: اصال ولش کن... لحن افشین

 گفت:

شما رخی به ما بنما،، چشم بنده در خدمتم کجایی بابا، تو زنده ای، مرده ای، نوک انگشتام پینه بست از بس که -

شماره همراهتو گرفتم. این جای دور از دسترس کجاست که تو میری توش اتراق می کنی واهلل به خدا اعماق مثلث 

 گداری تلفنت خط می ده. برمودام که بری گاهی

 مهسا میان خنده سرش را تکان دادو گفت: شما اجازه بدین چشم بنده در خدمتم.

بابا این یارو نویسندهه من با دکترش صحبت کردم می گفت زیاد امیدی بهش نیست رفتنیه یه وقتی دل بهش -

 نبندی که عاقبت نداره.
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مشتاق او هم روی صورت مهسا ثابت بود از ذهنش گذشت )افشین مهسا نیم نگاهی به صورت عرشیا انداخت، نگاه 

 بیچاره نمیدونه اینجا چه اتفاقاتی داره می افته بزودی باید شاهد شاخ در آوردنت باشم(

در جواب لبخند عرشیا لبخند کمرنگی به لب زد و خطاب به افشین ادامه داد: حاال در این رابطه بعدا با هم صحبت می 

 کنیم.

 تو که این قدر کم یابی اقال یه منشی واسه خودت بگیر، که ما بیچاره به همون وقت قبلی مون دل خوش باشیم. بابا-

 خیلی خوب بابا یه ساعت دیگه خونم راضی شدی.-

 پس الاقل یه سری به مهندس بزن، دربه در از صبح تا حاال ده تا خط سوزونده بس که اینجا زنگ زده.-

 و گفت: خیلی خوب باشه خودم شماره تعمیر گاهو دارم بهش زنگ می زنم، دیگه چی؟مهسا سری تکان داد 

 دیگه اینکه از شام خبری نیست این که نشد زندگی من بپزم تو بخوری.-

 مهسا میان خنده گفت: خیلی خوب حاال نمیری، غصه شامو نخور اون با من. دیگه؟

 دیگه اینکه یه ساعت دیگه خونه ای دیگه؟-

 سعی میکنم تا اون موقع خونه باشم. آره-

 سعی می کنی؟ پس من باید سعی کنم تا اون موقع با شکم گشنه خوابم نبره.-

 شلوغش نکن بابا، زودی میام فعال کاری نداری؟-

 عرشیا سرش را تکان داد و گفت : سالم برسون.

 رسونن.مهسا با تکان دادن سر از او تشکر کرد و گفت: آقای امیدیان سالم می 

 اِ... مگه ایشون هنوز زنده ان. بابا توان مقاومتی اش خیلی باالست گویا بر خالف ماشینای کارخونه اش استاندارده.-

مهسا که به زور جلوی خنده اش را گرفته بود، نگاهی به صورت عرشیا انداخت و گفت: عمو جان هم سالم می 

 رسونه.

 آدم کله گنده دور و بر ادم باشه واسه روز مبادا بد نیست.خوب آره سالم برسون ضرر که نداره یه -

مهسا با دیدن پیش خدمتی که کنارش ایستاده بود با لحنی عجوالنه جواب داد: معذرت می خوام افشین، چراغ سبز 

 شد دیگه باید راه بیافتیم.

 بمونو مطالعه کردین؟پیش خدمت جوان سرش را به نشانه احترام خم کرد و گفت: آقا، خانم منوی شام امش

 افشین از پشت خط جواب داد: خودتی مهسا خانم گوشی را بده پیش خدمت می خوام شاممو سفارش بدم.

 مهسا به خنده افتاد و با لحن عاجزانه ای گفت: خیلی خوب عمو گجت، زرنگی حاال اجازه می دی قطع کنم.

 شام من فراموش نشه؟-

 چشم فعال خداحافظ.-

ع کرد و نگاهش را به نگاه عرشیا دوختف عرشیا منوی غذا را به سمت مهسا گرفت و گفت : خوب خانم تلفن را قط

 شما چی میل دارین، آقا زحمتشو بکشن؟

مهسا منوی غذا را از دست عرشیا گرفت و در حالی که نگاه گذرایی به آن می انداخت جواب داد جوجه لطفا. اگه 

 خونه. ممکنه یه پرسم آماده کنین می برم

پیشش خدمت سرش را به نشانه موافقت تکان داد و در حالی که روی برگه اش یادداشت می کردخطاب به عرشیا 

 گفت: شما آقا؟
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 عرشیا سری تکان داد و گفت: برای منم همون جوجه با ساالد و نوشابه.

 رو آماده می کنم.پیشخدمت سرش را تکان داد و گفت: چشم آقا چند لحظه اجازه بدین االن سفارشتون 

عرشیا بعد از دور شدن پیشخدمت رو به مهسا کرد و گفت: خوب فکر می کنی کی باید خدمت خانواده محترمتون 

 برسم و رسما شما را از آنها خواستگاری کنم؟

مهسا نفس عمیقی کشید، تلفن همراهش را روی میز گذاشت و با لحن گرفته ای جواب داد: فکر نمی کنم نیازی به 

 این کار باشه.

وقتی نگاه کنجکاو و عالقمند عرشیا را دید ادامه داد: من تک فرزندم مادرم درست یک ماه بعد از ازدواج من و 

هاوش فوت کرد، من عاشق اون بودم و شاید یکی از دالیلی که باعث شد من اون قدر سریع پیشنهاد ازدواج هاوشو 

 و لباس سفید عروسی ببینه.بپذیرم این بود که اون دلش می خواست منو ت

آه عمیقی کشید و ادامه داد : پدرم بعد از فوت مادرم دوباره ازدواج کرد االنم با همسرش خارج از کشور زندگی می 

 کنه. افشین تنها عضو خانواده منه. فکر می کنم شما باید با اون صحبت کنین.

خویشاوند درجه یکم پدره! مکث کوتاهی کرد و با لحن  عرشیا لبخندی به لب زد و گفت : منم مثل شما تنهام، تنها

 پرشیطنتی گفت: به نظر من که این می تونه برای خودش یه تفاهم باشه.

* * * * 

زمانی که مهسا از عرشیا خداحافظی کرد ساعت از نه گذشته بود. بر اساس قراری که با هم گذاشته بودند صبح فردا 

آسایشگاه سالمندان مالقات می کردند و جریان ازدواجشان را با دکتر کیانفر در  راس ساعت نه و نیم یکدیگر را در

میان می گذاشتند. هر دو با هم به این نتیجه رسیده بودند که در صورت امکان همان جا در آسایشگاه و در کنار 

زمانی که مهسا کلید تخت کیانفر خطبه عقد بینشان جاری شود و مراسم جمع و جور کوچکی هم آنجا برگذار گردد، 

را در قفل در چرخاند، فکرش به سختی مشغول بود . باید موضوع را با افشین در میان می گذاشت، می دانست این 

خبر تاثیر یک شوک ناگهانی را روی او خواهد گذاشت، افشین مقابل تلویزیون گوشه کاناپه لمیده و پاهایش را روی 

 هایش را از روی میز برداشت و گفت: خدا خودش رحم کند، باز چی شده؟میز دراز کرده بود، با دیدن مهسا پا

 مهسا به خنده افتاد و گفت: خیلی خوب معذرت می خوام، کارم یه کم طول کشید د رعوض شام برات جوجه گرفتم.

رش با افشین صدای تلویزیون را کم کرد و در حالی که نایلون غذا را از دست مهسا می گرفت گفت: بازم جای شک

 قیه که با این همه مشغله کاری شام منو فراموش نکردی.

 مهسا کیفش را گوشه مبل انداخت و گفت: چه خبر؟

افشین در حالی که برای برداشتن قاشق و چنگال به سمت آشپز خانه می رفت جواب داد: خبرا که پیش شماست. 

 امروز به خاطر رضای خدا پا تو هفته نامه نزاشتی.

 و بی حال خودش را روی مبل رها کرد و گفت: البد بازار غیبت پشت سرم حسابی داغ و پر رونق بود. مهسا خسته

افشین با بد جنسی جواب داد: ای بدک نبود، در کل همه نظرشون این بود که سروش بهت رو داده پر رو شدی. 

... راستی وقت نشد برات تعریف فرزان می گفت یا به زودی مجبور می شی استعفا بدی یا اینکه اخراجت می کنن

کنم، دیشب که رفته بودیم استادیوم یکی از این تماشاگرنماهای بد ذات با یه سنگ، البته سنگ که چه عرض کنم 

قلوه سنگ، زد تو سر متین البته فکر کنم کله داورو نشونه رفته بود اما خوب بیچاره متین می دونی که از من بدتر 

. خالصه خورد تو مالجش، من که گفتم ضربه مغزی شد اما از شانس بد من، این اتفاق دیگه اون بدشانسه بدبخت
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نیافتاد فقط یه کمی سرش گیجی ویجی رفت یه ده دقیقه هم بیهوش بود، گل مساوی رو که تیم ما زد دیگه چشمت 

ش پشت آمبوالنس و روز بد نبینه، رفت تو کما ما هم تو عالم رفاقت و مشتی گری انصافا کم نذاشتیم انداختیم

رسوندیمش بیمارستان یه دو سه متری باند پیچیدن دور کله اش و گفتن یاا... عمو مرخصی به سالمت. امروز صبح با 

همون کله بسته بندی شده اومده بود هفته نامه، یه گزارش به قول خودش کامال بی طرفانه نوشته بود آورده بود که 

کنایه هاش تیم ما رو چزونده بود... آخه می دونی مثل اینکه اون تماشاگرنما از چشمت روز بد نبینه حسابی با طعنه 

طرفدادان تیم ما بوده هر چند این حرف متینه، خداشاهده من که چیزی ندیدم سرمو که برگردوندم دیدم متین 

 نیست نگاه که کردم دیدم افتاده.

 وری؟مهسا بطری آب داخل یخچال برداشت و گفت: حاال آب که می خ

 افشین سرش را به عالمت مثبت تکان داد و گفت: آره بابا، بیار دستت درد نکنه.

مهسا در یخچال را بست و بار دیگر به سالن بر گشت، لیوان و بطری آب را روی میز گذاشت و روبروی افشین سر 

گفت: اگه می خوری یه  جای قبلی اش نشست. افشین در حالی که قاشق را به سمت دهانش می برد سری تکان داد و

 قاشق وردار بیار.

 مهسا داخل مبل فرو رفت و در حالی که یکی از پاهایش را روی دیگری می انداخت جواب داد: تو بخور من خوردم.

 افشین نگاه دقیقی به صورت مهسا انداخت و گفت: خوب تو تعریف کن؟

 ال انداخت و گفت: از چی تعریف کنم؟مهسا به شنیدن این حرف دست و پایش را گم کرد، شانه ای با

 افشین با دهان پر جواب داد: چه می دونم از کارایی که امروز کردی. بگو کجا بودی، چی کار کردی؟

 مهسا نفس عمیقی کشید و گفت: صبح رفته بودم کالنتری.

و پرسش باری تکرار  دست افشین در نیمه راه دهانش از حرکت ایستاد، به صورت مهسا خیره شد و با لحن متعجب

 کرد: کالنتری؟

مهسا سرش را به پشتی مبل تکیه داد، نگاه آشفته اش را به سقف دوخت و با لحن گرفته و آرامی جواب داد: دیشب 

 وقتی اومدم خونه هاوش اینجا بود.

 افشین قاشق را روی ظرف غذایش گذاشت و با لحن متعجبی تکرار کرد: هاوش؟!

 ه مثبت تکان داد و گفت: تصمیم گرفتم خونه رو بفروشم.مهسا سرش را به نشان

 افشین با همان لحن قبلی تکرار کرد: خونه رو بفروشی؟!

آره چاره ی دیگه ای ندارم تا حاال چند بار جلوی راهمو گرفته امروزم اومده بود جلوی در آسایشگاه، تهدیدم کرد، -

 گفت منو مثل سگ می کشه.

 ا تکان داد و با لحن دلخوری پرسید: اون وقت تو حاال اینارو به من می گی؟افشین دستهایش را در هو

مهسا با عجله سرش را تکان داد و گفت: چرا باید می گفتم وقتی می دونستم که غیر از نگران کردن تو مشکلی رو 

 حل نمی کنه؟

نم از اینکه اینقدر منو به عنوان یه مرد افشین با حالتی عصبی به پشتی کاناپه تکیه داد و با لحن گزنده ای گفت: ممنو

 قبول داری.

 وقتی سکوت مهسا را دید با تاسف سرش را تکان داد و گفت: امیر چی، چیزی از جریان می دونه؟

 مهسا سرش را به نشانه منفی تکان داد و گفت: دلم نمی خواست به دردسر بندازمتون.
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اد و گفت: این دردسر نیست مهسا، وظیفه است من عموی توام من افشین با حالتی کالفه دستش را در هوا تکان د

 نگرانت نباشم پس کی باید باشه؟

مهسا سرش را در میان دستانش گرفت و در سکوت به پایه های چوبی میز خیره شد، افشین بار دیگر به حرف آمد 

ره یه بار دیگه بهت نزدیک بشه و گفت: می خواد تو رو بکشه؟ چه غلطا.....گور پدرش خندیده که گفته،جرات دا

 امواتشو می یارم جلوی چشمش، مرتیکه بی لیاقت.

مهسا نگاهش کرد و گفت: شما مردا عادت کردین مشکالتتون رو با خشونت حل کنین تا چیزی می شه می خواین 

 یفتی زندان.سر ببرین و دخل طرفو بیارین، من دلم نمی خواست تو به خاطر من یه لحظه غیرتی بشی و یه عمر ب

افشین با حالتی عصبی دستش را تکان داد و گفت: قطعا اگه دفعه اولی که مزاحمت شد بهم گفته بودی حاال به همین 

 راحتی جرات نمی کرد وارد خونه ات بشه یا اینکه بخواد راهتو ببنده و تهدیدت کنه.

کشه، فکر می کردم چند روزی اومده ایران و مهسا سرش را پایین انداخت و گفت: من فکر نمی کردم کار به اینجا ب

دوباره بر می گرده به همون جایی که بوده، اما این طور نشد اون اومده که بمونه و از من می خواد که دوباره باهاش 

 ازدواج کنم.

میاد افشین دستی به موهایش کشید و گفت: تا حاال فکر می کرده بی کس و کاری، از حاال به بعد حساب کار دستش 

 نشونش می دم یه من ماست چقدر کره داره. پدری ازش در بیارم که خودش حظ کنه.

 مهسا سرش را تکان داد و با لحن گرفته ای گفت: نیازی به این کار نیست، من تصمیم گرفتم ازدواج کنم.

 افشین حیرت زده نگاهش کرد و گفت: ازدواج کنی؟!

 نه.آره تنها راهی که برام باقی مونده همی-

 افشین ناباورانه نگاهش کرد و با لحن متعجبی پرسید: با کی با هاوش؟

 مهسا سرش را به نشانه منفی تکان دادو گفت: نه، هاوش که نه.

افشین لحظه ای در سکوت به او خیره ماند، باور آنچه از زبان مهسا شنیده بود برایش سخت بود، خوب می ددانست 

د و مقوله ازدواج مجدد بیزار است، اما حاال چه پیش آمده بود که او را مجبور به تسلیم او چقدر از موجودی به نام مر

شدن کرده بود. در اوج ناراحتی و تاسف به این نتیجه رسید که آنچه در طی آن چند روز بر احساسات ترک برداشته 

ود، سرش را در میان دستانش مهسا گذشته بسیار بیشتر از همه آن چیزی است که لحظه ای پیش بر زبان آورده ب

 گرفت و گفت: پس....پس....

مهسا دسته ای از موهایش را پشت گوش زد و با حالتی کالفه گفت: دیشب امیر بهم گفت: باید ازدواج کنم حرف 

 سانازم همین بود وقتی فکر کردم دیدم...

ی عقیده شخصی خودتو در مورد افشین میان حرفش دوید و گفت: به همین راحتی! یعنی به همین راحتی تونست

 ازدواج مجدد زیر پا بذاری؟

 بعد با لحن پر کنایه ای ادامه داد: اگه این طور باشه که خیلی عالیه.

مهسا با حالتی عصبی چند بار مژه زد و گفت: چرا نمی خوای بفهمی افشین، این تنها راهیه که برام باقی مونده باید یه 

 ا نه؟جوری از شر هاوش خالص بشم ی

افشین خودش را جلوتر گشید و با لحن سرزنش آمیزی گفت:آها، پس می خوای ازدواج کنی تا از شر هاوش خالص 

 بشی، خیلی خوبه، حاال این سپر بال کی هست؟ می تونه این همه احساساتو هضم کنه یا نه؟
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دیگری می انداخت ادامه داد: کی حاضره بعد بار دیگر به پشتی کاناپه تکیه داد و در حالی که یکی از پاهایش را روی 

 یه همچین ازدواجی رو قبول کنه؟ یکی مثل هاوش؟

مهسا دل خور و کالفه از جا بلند شد و گفت: خودم به اندازه کافی از تجسم آینده وحشت دارم دیگه نیازی نیست که 

سب آزادی عمل داشتم؟ این راهیه که تو اونو برام پیش بینی کنی، فکر می کنی من چه قدر تو انتخاب یه راه حل منا

 بر خالف میل باطنی ام مجبورم انتخابش کنم.

 بعد در حالی که به سمت تراس می رفت ادامه داد: این مشکل منه و من تمام فکرامو در این رابطه کردم .

 هسا من برات نگرانم.افشین لحظه ای در سالن تنها ماند، بعد او هم به دنبال مهسا به تراس رفت و گفت: باور کن م

مهسا بدون اینکه نگاهی به سمت او بیاندازد، با لحن محزون اما محکمی گفت: افشین منو عرشیا فردا قراره با هم 

 ازدواج کنیم.

 افشین با لحن نا باورانه ای پرسید: با کی؟!

 مهسا به سمت او برگشت و گفت: امروز عرشیا به من پیشنهاد ازدواج...

  استگاری شو قبول کردم.داد،منم خو

  افشین با حالتی سر در گم نگاهش کرد و گفت:منظورت همون کارخونه داره است؟

  وقتی سکوت مهسا را دید با حالتی عصبی در موهایش چنگ انداخت و زیر لب نالید:خدای من مهسا... حاال چرا اون؟

  خواستگاری کرده،بعدش اینکه... مهسا شانه ای باال انداخت و گفت:به چند دلیل.اول اینکه ازم

مکث کوتاهی کرد و با لحن آشفته ای گفت:آخه تو که نمی دونی افشین،اولش هاوش فکر می کرد که ما زن و 

شوهریم،اما بعدش فهمید که من هنوز ازدواج نکردم حسابی قاطی کرده بود امروز جلوی در آسایشگاه به من 

  گفت....

را در هوا تکان داد و با لحنی خفه و محزون ادامه داد:افشین اون به من گفت زن  بغض راه گلویش را بست،دستش

هرجایی باورت می شه؟...عرشیا اونجا بود با هم دعوا کردن،اون روی عرشیا چاقو کشید نمی دونی چه حرفای بدی 

د که منو می بهش زدفدلم می خواست زمین دهن باز می کرد و منو تو خودش می کشید،بعدشم اون تهدیدم کر

  کشه،عرشیا هم تا می تونست کتکش زد.

افشین با لحن آرام و دلجویانه ای گفت:و حاال تو به خاطر این فداکاری عرشیا،می خوای که باهاش ازدواج کنی فکر 

  می کنی این راه درستی برای فرار از مشکلته؟

ی هاوش یه مرده.پولداره و قدرتمنده و مهسا با عجله سرش را تکان داد وگفت:نه افشین،تو نمی تونی در کن

دیوونه.تو این شرایط تنها کسی که می تونه مقابلش بایسته عرشیاست چون اونم یه مرده،پولداره قدرتمنده و خیلی 

  پر مدعاست.

افشین با تأسف سرش را تکان داد و گفت:اما تو مجبور نیستی این کار رو بکنی مهسا.من هستم،امیر هست ما 

  زت حمایت می کنیم هاوش هرگز نمی تونه به تو آسیبی برسونه.هودمون ا

مهسا به نشانۀ مخالفت سرش را تکان داد و گفت:نه بر عکس،شما مجبور نیستین این کار رو بکنین.امیر زن و بچه 

که داره،در ضمن چرا باید اون خودشو به خاطر مشکالت من به درد سر بندازه،چون پسر عموی هاوشه دلیل نمی شه 

  ازش انتظار بی جا داشته باشم.
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افشین عاجزانه نالید:پس من چی؟چرا هیچ وقت منو به حساب نمی یاری،فکر می کنی این قدر عرضه ندارم که 

  مواظب باشم؟

مهسا لبخند تلخی زد و گفت:این حرفو نزن افشین،تو تنها مردی هستی که من دوستش دارم اگه قرار باشه خودتو به 

ی تا مکل منو حل کنی هیچ باری از روی دوش من برنداشتی چون اون قدر که آسایش زندگی تو برام دردسر بنداز

ارزش داره زندگی خودم نداره،پس ازت خواهش می کنم افشین اجازه بده راهی رو که خودم انتخاب کردم برای 

  حل مشکلم در پیش بگیرم.

  راهی که انتخاب کردی درسته؟ افشین با حالتی درمانده نگاهش کرد و گفت:تو مطمئنی

  مهسا سرش را تکان داد و گفت:نه مطمئن نیستم فقط می خوام که امیدوار باشم.

  اون چی،می دونه بخاطر چی می خوای باهاش ازدواج کنی؟ -

  مهسا لبخند محوی به لب زد و با لحن تلخی گفت:اگه شم کارآگاهیش مثل تو قوی باشه قطعاً فهمیده.

  رش را پایین انداخت و گفت:فکر می کنی کار درستیه که اونو این طور بازی بدی؟افشین س

  مهسا چینی به پیشانی انداخت و گفت:اون خودش خواست که وارد بازی بشه،من همراهی اونو نخواسته بودم.

  هدف تو فرار از مشکلته شاید اون با تکیه بر احساسش پا پیش گذاشته باشه. -

به لب زد و گفت:بر فرض محال که این طور باشه اما این نمی تونه تصمیم منو تغییر بده،اون احمق  مهسا پوزخندی

  نیست افشین؟خوب می دونه که احساس من نسبت به اون چیه.

افشین سکوت کرد و غرق در افکار نگران کننده اش به منظره شب از آن باال چشم دوخت،لحظه ای بعد مهسا آهی 

نمی خواد از این تراس و این منظره خداحافظی کنم اما متأ سفانه چاره ای ندارم فردا باید ازدواج  کشید و گفت:دلم

  کنم.

  بعد نگاهی به چهره ی گرفته افشین انداخت و گفت:عمو جان تو که منو تنها نمی زاری؟

  افشین از گوشه چشم نگاهش کرد،اشک در چشمان هر دو نفرشان می درخشید.

 

*** 

ار پریشان مهسا آن شب لحظه ای آرام نگرفت و صدها بار تمام گذشته،حال و آینده اش را زیرو رو افک

کرد،اندیشیدن به گذشته عذابش می داد فکر کردن به حال سردرگمش می کرد و آینده با تمام پوشیدگی ها و بی 

زندگی حرکتی توقف ناپذیر  خبری هایش وحشت و اضطراب را در قلب کوچکش به اوج خود می رساند،با این حال

داشت و او نمی توانست در یک مقطعی از آن در جا بزند.زمان با حرکتی در ظاهر کند با هر حرکت کوچک ثانیه 

شمار ساعت روی میزش به جلو می شتافت و بعد خیلی زود آینده به حال می رسید و حال به گذشته ها می پیوست و 

  وبالی بر گردن او سنگینی می کرد. زندگی کردن همان اجباری بود که چون

  و این منم

  زنی تنها

  در آستانه فصل سرد

  در ابتدای درک هستی آلوده زمین

  و یاس ساده و غمناک آسمان
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  و ناتوانی این دستهای سیمانی

خی صبح با سری سنگین تن خسته اش را از تخت پایین کشید لباس خواب بر تن،درست مثل روحی سرگردان چر

در خانه زد و بعد برای گرفتن دوش به سمت حمام رفت،امروز روز عروسی اش بود باید خودش را آماده می کرد او 

عروس بود یک عروس زیبا،باید خودش را برای مهمترین روز زندگی اش آماده می کرد با این فکر لبخند تلخ و 

پر مشغله ای در پیش رو داشت،بنابراین با  محزونی به لب زد و جسم بی حا لش را به دست خیس آب سپرد.روز

عجله دوش گرفت لباس پوشید و به همراه افشین از خانه بیرون زد مقابل در آسایشگاه افشین ماشین را متوقف کرد 

  و گفت:خوب کی بیام دنبالت؟

  مهسا نگاهش کرد و با لحن مرددی پرسید:مگه نمی یای تو؟

ابا،وقتشو ندارم باید برم کت وشلوارمو بدم خشک شویی یه سرم باید برم افشین لبخندی به لب زد و گفت:نه ب

  سلمونی همین طوری که نمی شه رفت عروسی.

  مهسا کیفش را از روی زانوهایش برداشت و گفت:بعدش کجا می ری؟

  می رم دفتر هفته نامه... البته هر وقت تو بخوای می یام دنبالت. -

ه در ماشین را به هم می زد جواب داد:نه افشین تو نمی خواد زحمت بکشی،به کارت مهسا پیاده شد و در حالی ک

  برس خودم یکی دو ساعت دیگه می یام هفته نامه.

  خیلی خوب باشه پس دفتر هفته نامه می بینمت. -

ل جدیدمون بعد در حالی که بار دیگر ماشین را به حرکت در می آورد دستی در هوا تکان داد و گفت:به این فامی

سالم برسون،بهش بگو افشین گفت،تو هم یه جورایی از مُخ تعطیلی.خالصه بهش بگو مارو تو غم خودش شریک 

بدونه،در ضمن دو روز دیگه فیوز میوزش پرید بنده در زمینه جلسات روان درمانی آماده سرویس دهی هستم،با 

  کادر مجرب و امکانات پیشرفته فعالً با اجازه!

ای هم آنجا ایستاد و با نگاه بدرقه اش کرد وقتی به سمت در چرخید عرشیا با چهره ای خندان مقابلش  مهسا لحظه

  ایستاده بود،مهسا بی اختیار از جا پرید و دستش را روی سینه اش گذاشت.

  وای... شما منو ترسوندین. -

  عرشیا به خنده افتاد و گفت:من معذرت می خوام،نمی خواستم بترسونمت.

  بعد نگاه دقیقی به صورت مهسا انداخت و گفت:حالت چطوره؟

  مهسا نگاهش را از نگاه پر حرارت عرشیا دزدید و با لحنی آرام جواب داد:خوبم،ممنون.

  عرشیا هنوز نگاهش می کرد:اما خسته به نظر می رسی،حتماً تو هم مثل من نتونستی خوب بخوابی؟

به صورت او دوخت،به غیر از زخم کوچک لبش هیچ نشان دیگری از زد و مهسا به شنیدن این حرف نگاهش را 

خورد دیروز در ظاهرش پیدا نبود،نگاه مهسا روی سینه اش خزید مثل هر روز با دقت و سلیقه لباس پوشیده بود و 

مرتب و امروز هر کس او را می دید بدون شک نظر افشین را تایید می کرد،او یک مرد جذاب خوش قیافه با ظاهری 

عالی بود.عرشیا امتداد نگاه مهسا را دنبال کرد و بی اختیار دستش به سمت گره کراواتش رفت و گفت:چیزی 

  شده؟اینجا مشکلی وجود داره؟

  مهسا به خود آمد و با لحن دستپاچه ای گفت:نه نه چیزی نیست،منو ببخشین من امروز یه کم حواسم پرته.
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زد و گفت:نگران نباش،طبیعیه.فکر می کنم تمام عروسا روز عروسی شون این یه کم عرشیا لبخند پر شیطنتی به لب 

  حواس پرتی رو داشته باشن.

مهسا نگاه شرم آلودش را پایین انداخت و برای اینکه موضوع صحبت را عوض کرده باشد پرسید:شما دیشب 

  باالخره رفتین بیمارستان؟

سری تکان داد و گفت:بله رفتم،همون طور که قبالً هم گفته بودم چیز عشیا در حالی که با مهسا هم قدم می شد 

  مهمی نبود.

  لحظه ای سکوت کرد و گفت:راستی چرا افشین خان نیومدن تو؟

  بعد با لحن پر شیطنتی ادامه داد:من هنوز رسماً شما رو از ایشون خواستگاری نکردم.

یکی دو ساعت دیگه می رم دفتر هفته نامه،شما هم می تونین مهسا سرش را تکان داد و گفت:کارش زیاد بود من 

  همراه من بیاین.

عرشیا از گوشه چشم نگاهی به سمت مهسا انداخت و با همان لحن پر شیطنت قبلی ادامه داد:نکنه روز عروسی مون 

ب دیگه ای پاش به هم می خوای بری دنبال خبر... تا جایی که من از صنف خودم خبر دارم هنوز کارخونه دار متقل

  دادگاه کشیده نشده.

مهسا نگاهی به صورت خندان عرشیا انداخت و گفت:این نشون می ده که مطبوعات به خوبی تونستن از پس مورد 

  قبلی بر بیان.راستشو بگین شما با چه ترفندی تونستین از خودتون رد اتهام کنین؟

  نگارا همین طوری ان؟عرشیا با صدای بلندی خندید و گفت:ببینم همه خبر

  مهسا با لحن کنجکاوی پرسید:چطوری؟

  همه شون همین قدر یک دنده و سمجن؟ -

  مهسا سرش را تکان داد و گفت:این الزمه ی کار ماست باید موضوعو اون قدر دنبال کرد تا به نتیجه رسید.

من عوض نشده... هنوزم به درستی رأی  عرشیا دستی به موهایش کشید و گفت:این یعنی اینکه هنوز نظرت در مورد

  دادگاه شک داری درسته؟

  مهسا لبخند معناداری به لب زد و سرش را به نشانه ی مثبت تکان داد:بله دقیقاً همین طوره!

عرشیا نفس عمیقی کشید و با لحن پر شیطنتی گفت:یه همچین خبرنگار مثبت اندیشی،چطور حاضر شده با یه 

  ازدواج کنه؟انگیزه این ازدواج به یک ریشه یابی عمیق و تخصصی نیازمنده. کارخونه دار متقلب

مهسا خندید و گفت:فهمیدنش زیاد سخت نیست،با این کار حداقل خودم یه روز کشف می کنم که با چه سیاستی 

  تونستین خودتون رو از دادگاه تبرئه کنین.

ئین بخاطر تکمیل گزارشتون برای هفته نامه است که قصد عرشیا بار دیگر با صدای بلند خندید و گفت:پس بفرما

  ازدواج با بنده حقیر و دارین؟

  مهسا سرش را تکان داد و گفت:ای تقریباً یه چیزی تو همین مایه ها.

عرشیا در حالی که در ورودی ساختمان را برای مهسا باز می کرد لبخند پر مهری به لب زد و با لحن پر شوری 

اری که در کنار تو به فکر ازدواج افتادم داشتی زیر رگبار سواالی خصمانه ات بیچاره ام می کردی،حاال گفت:اولین ب

بزار آب پاکی رو دستت بریزم،من عرشیا امیدیان سی و یک ساله،مجرد،بی پرده اعالم می کنم که می تونم در کنار 
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کنم،حاال با خیال راحت می تونی به فکر  اون بیچارگی،بیچاره عشق تو بودن رو هم به ناب ترین شکلش تجربه

  بیچاره کردن من باشی چون به عقیده ی من شما خانم جوان تو هر دو روش این کار استادی.

مهسا سرش را پایین انداخت و با لحن معناداری گفت:این کارا در مقایسه با راه انداختن جنگ جهانی سوم اون قدرا 

  هم بزرگ جلوه نمی کنه.

لحن پر شیطنتی ادامه داد:خوشبختانه من به توانایی های ذاتی خودم واقفم،خیلی راحت می تونم ترتیب یه بعد با 

جنگ جهانی دیگه رو بدم.چشمان عرشیا درخشید،میان خنده سرش را تکان داد و گفت:فراموش کرده بودم که 

  تسلیم بود.چقدر سریع مقابله به مثل می کنی،در جبهه مقابل یک خبرنگار جنجالی باید 

صدای خانم صارمی فرصت جواب دادن را به مهسا نداد،او در حالی که از پشت میز بلند می شد با لحن شادمانه ای 

گفت:شما دو تا یکی از زیباترین زوج هایی هستین که من تا به حال به عمرم دیدم،مطمئنم خیلی از مهمونای ما 

ون می افتن،خوشحالم که تصمیم گرفتین مراسم عقدتون رو اینجا امشب با دیدن شما به یاد جوونی و شب ازدواجش

برگزار کنین،نمی دونین چه هیجانی به دل این پیرمردا و پیرزنا انداختین همه دارن مشتاقانه بهترین لباس هاشونو 

 برای مراسم امشب آماده می کنن.

 

  ردم که خبرشو به مهسا بدم.عرشیا لبخندی به لب زد و گفت:راستش خانم صارمی، من هنوز فرصت نک

بعد نگاهش را به صورت زیبای مهسا دوخت و گفت:مهسا من با آقای محمودی هماهنگ کردم ایشون لطف کردن و 

  اجازه این کارو به ما دادن،ما می تونیم همین جا مراسم عقدمون رو برگزار کنیم.

شما خواسته بودین هنوز در این رابطه حرفی به  خانم صارمی با لحن عجوالنه ای گفت:آقای کیانفر همون طور که

  پدرتون نزدیم،اما بهتره هر چه زودتر این خبر خوبو به ایشون هم بدین مطمئنم که خیلی خوشحال می شن.

عرشیا سرش را به نشانه موافقت تکان داد و گفت:حتماً همین طوره... فقط امبدوارم حالش برای مراسم امشب 

  با این کار بیشتر باعث خستگی اش بشیم.مساعد باشه،می ترسم 

خانم صارمی جوا داد:پیش پای شما دکترشون اینجا بود،دستور دادن امروز،داروهاشون رو زیادتر کنیم تا برای 

  مراسم سرحالتر باشن.

ا جوون بعد نگاه خندانی به صورت هر دو نفرشان انداخت و گفت:روز اولی که با هم دیدمتون تو دلم گفتم این دو ت

چقدر برازنده ی همدیگه ان.چه تصمیم خوبی گرفتین که می خواین تا پدر زنده است با هم ازدواج کنین آرزوی هر 

  پدر مادری که به سروسامون رسیدن بچه هاش رو ببینه.

منتظر در حالی که به در اتاق کیانفر اشاره می کرد ادامه داد:چند لحظه پیش تو اتاقش بودم از وقتی بیدار شده 

  شماست.

بعد نگاهش را به صورت مهسا دوخت و گفت:از وقتی شما به دیدنش می یاین حاالت روحی اش عوض شده،یه 

  چیزی تو نگاهش هست که قبالً نبود و من نمی تونم درکش کنم.

ا رو واسه مکث کوتاهی کرد و ادامه داد:پس چرا ایستادین،برین از انتظار درش بیارین.بیرن من باید مهمونای شم

  جشن امشب آماده کنم،عرشیا سرش را تکان داد و گفت: حسابی افتادین تو زحمت خانم صارمی باید ببخشین.

این چه حرفیه پسرم،تا باشه از این زحمتای خوب باشه،شما با این کارتون یه بار دیگه عشق رو تو دل این مردا و  -

  زنا زنده کردین همه امروز اینجا سرحالن.
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ا لبخندی به لب زد و گفت:خانم صارمی،قراره چند نفر برای کمک بیان وسایل پذیرایی و چیزایی که الزمه عرشی

  همراشون می یارن،لطفاً هر کاری داشتین بهشون بگین انجام می دن.

  باشه!اگه کاری بود حتماً همین کارو می کنم. -

یگه با اجازتون من باید برم دفتر،با خانواده ی یکی از بعد پرونده ای را که در دستش بود تکان داد و گفت:خوب د

  مهمونامون مشکل داریم اومده بودم دنبال پرونده اش.

عرشیا بار دیگر تشکر کرد و بعد از رفتن او رو به مهسا کرد و گفت:ترتیب بیشتر کارا رو دادم،عاقدم دیدم قراره 

 ساعت شش بعد از ظهر اینجا باشه.

د بزند،اما فقط خیره نگاهش کرد عرشیا با لحنی هیجان زده ادامه داد:چند تا کار مهم مونده که مهسا سعی کرد لبخن

  هنوز انجامش ندادیم،باید بریم خرید،ماشین رو هم باید ببرم گلفروشی.

بعد در حالی که با اشاره ی دست مهسا را دعوت به مراهی می کرد ادامه داد:کاش پدر سالمت بود اون موقع دیگه 

  هیچ غمی نداشتم.

در اتاق را باز و به دنبال مهسا وارد اتاق شد،کیانفر به دیدن آنها لبخندی زد و گفت:از وقتی فهمیدم دیگه فرصتی 

  برای ادامه دادن برام باقی نمونده بی طاقت شدم،از وقتی بیدار شدم چشمم به در اتاق خشکیده.

 م پدر. حالتون چطوره؟مهسا به سمت او رفت و با خوشرویی سالم کرد:سال

  کیانفر سرش را به آرامی تکان داد و گفت:شکر،راضی ام به رضای خدا.

  بعد نگاهی به صورت عرشیا انداخت و گفت:تو چطوری پسر؟لبت چی شده؟

عرشیا دستش را به سمت لبش برد و همراه با لبخندی گفت:چیز مهمی نیست پدر،خودتون بارها تو کتاباتون 

  نوشتین:

  راه سفر عاشق از گردنه بندان پر»

  «.نا مردم اگر از خون،این بانگ نپردازم

  کیانفر لبخند کمرنگی به لب زد و آرام و نجواگونه زیر لب زمزمه کرد:عشق... عشق...

  عشق چون در سینه ام بیدار شد

  از طلب پا تا سرم ایثار شد

  این دگر من نیستم من نیستم

  ه با من زیستمحیف از آن عمری ک

  آره پسر،عشق واقعی راحت بدست نمی یاد باید طلبید. مرارت ها کشید.

عرشیا نیم نگاهی به چهره آرام مهسا انداخت،وجودش پر از خواستن و طلبیدن بود او را می خواست.با تمام زیبایی 

ست حس قوی و مردانه لحظه های هایش با تمام ناآرامی ها و سرکشی هایش،با تمام بی تفاوتی هایش.او را می خوا

زیادی بود که در قلبش می جوشید و او را از این باور شیرین لبریز می کرد که او هم می تواند عاشق باشد.عشق این 

  تنها اسارت شیرین دل هر کس را برای داشتنش به لرزه می انداخت.

رای لحظه ای کوتاه در هم گره خورد،حسی مهسا سنگینی نگاه عرشیا را حس کرد،سرش را باال گرفت و نگاهشان ب

عجیب و تکان دهنده در عمق آن نگاه شوریده قلب مهسا را به تپش واداشت.نگاهش راپایین گرفت.اما صدای گرم 

  عرشیا باز نگاه ناآرامش را به سمت خود کشاند.
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  پدر من عشقمو پیدا کردم. -

رد،بعد آهی کشید و گفت:تو مطمئنی اونچه که بهش رسیدی کیانفر لحظه ای طوالنی به صورت مصمم عرشیا نگاه ک

  عشقه؟خیلی از آدما معنی واقعی عشقو نمی دونن.

  عرشیا سرش را با اطمینان تکان داد و گفت:در خودم احساسش می کنم پدر،همون که شما همیشه می گفتین:

  ای بزیر پوستم پنهان شده

  همچو خون در پوستم جوشان شده

ن گفتین عشق روزی از راه می رسه باید با چشمی باز و نگاهی روشن به استقبالش برم،من درو روی عشق شما به م

  باز کردم پدر...امروز اومدم اینجا که بهتون بگم من و مهسا امشب قراره با هم ازدواج کنیم.

حن نگرانی پرسید:حالت خوبه نگاه کیانفر به سمت مهسا چرخید و صدای ناله مانندی از گلویش خارج شد.عرشیا با ل

  پدر؟

کیانفر با رنگی پریده سرش را تکان داد و همراه با آه بریده ای گفت:می تونم بگم حدس زده بودم که یه روزی 

  ممکنه چنین اتفاق بینتون بیوفته.

ا هنوز باز دیگر نگاهش به سمت مهسا برگشت و گفت:تو چی دخترم این عشق افالطونی سراغ دل تو هم اومده ی

  داری ازش فرار می کنی؟

  .ندارم بهش اعتقادی فقط پدر کنم نمی فرار عشق از من"مهسا لبخند تلخی به لب زد و گفت

 از شنیدن این حرف غمی در نگاه کیانفر نشست و با لحن محزونی گفت:پس چرا می خوای ازدواج کنی؟

کنین همه ی ازدواجا از روی عشق یا مثالً راهی برای  مهسا سرش را پایین انداخت و با لحن گرفته ای گفت:فکر می

  رسیدن به عشق؟

کیانفر آه سردی کشید و گفت:نه متأسفانه این طور نیست،اما یک پیوند مستحکم پیوندیه که ضمانتی از عشق دنبال 

  خودش داشته باشه.

  ار کننده ای بهتون بزنم.مهسا لبخند محزونی به لب زد و گفت:کاش می تونستم تو این شرایط حرف امیدو

کیانفر با لحن پر مهری جواب داد:نه دخترم نه من از بابت تو نگران نیستم.مطمئنم که تو قلب پاکی داری و این 

اولین و مهمترین شرط برای عاشق شدنه.از اینکه شما دو تا تصمیم گرفتین با هم ازدواج کنین خوشحالم،دلم گواهی 

  دواج یک حادثه خوب در زندگی هردوتون خواهد بود.می ده این انتخاب و این از

عرشیا نیم نگاهی به جانب مهسا انداخت و گفت:پدر جان من و مهسا تصمیم گرفتیم که همین جا توی این آسایشگاه 

  و در کنار شما عقد کنیم،دلمون می خواد شما شاهد عقدمون باشین و دعای خیرتون رو بدرقه ی راهمون کنین.

این حرف اشک در چشمان کیانفر درخشید،لبخند دردمندانه ای به لب زد و گفت:دلم نمی خواست با  به شنیدن

مطرح کردن این موضوع که تنها آرزوم دیدن تو در لباس دامادیه تو رو وادار به یک ازدواج ناخواسته و عجوالنه 

حاال دیگه مطمئنم که زندگی ات انگیزه کنم،اما حاال بی نهایت خوشحالم که چنین خبری رو از زبون خودت می شنوم.

ی روشنی به خودش گرفته و اگه مردی و مردونگی در وجودت کمرنگ نشه،راحتر از اونچه که فکر بکنی در کنار 

  این دختر خوشبختی رو پیدا کنی.من برای هر دوتون آرزوی خوشبختی می کنم.

در کنارمون می موندی پدر اون موقع خوشبختی ام  عرشیا گونه ی پدرش را بوسید و با لحن محزونی گفت:ای کاش

  کاملتر بود.
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کیانفر سرش را تکان داد و گفت:فقط تا زمانی که احساس می کنی خوشبختی،می تونی واقعاً خوشبخت باشی.پس 

 این فرصتو از خودت نگیر یه چیز دیگه می گم همیشه یادت بمونه هیچ وقت نگو خوشبختی ام از لحظه ای که به این

دختر فکر کردی دیگه بکار بردن این کلمه خودخواهانه است.از حاال باید به فکر خوشبختی اون باشی.اون که 

  خوشبخت باشه تو هم خوشبختی.

  عرشیا سرش را به نشانه موافقت تکان داد و گفت:قول می دم پدر... قول می دم خوشبختش کنم.

گو،بهش این اطمینان رو بده که می تونی خوشبختش کنی که می کیانفر لبخندی به لب زد و گفت:اینو به خودش ب

  تونه با خیالی آسوده تو زندگی بهت تکیه کنه یاا... دیگه مرد عاشق معطل چی هستی؟

عرشیا به خنده افتاد نگاهش را به صورت زیبای مهسا دوخت و گفت:قول می دم مهسا... قول می دم.خوشبختت کنم 

  هم تکیه کنی،نامردم اگر از خون این بانگ نپردازم.بعد رو به کیانفر کرد و گفت:خوب بود؟تو با اطمینان می تونی ب

کیانفر سرش را تکان داد وگفت:برای شروع بد نبود.خوب حاال کی قراره که من دست به دستتون بدم،بگین ببینم تا 

 اشم؟اون موقع اصالً زنده ام یا اینکه باید از اون باال باالها شاهد عقدتون ب

  عرشیا با لحن معترضی گفت: پدر خواهش می کنم ، بازکه شروع کردین؟

کیانفر که انگار سر حالتر از لحظاتی قبل به نظر می رسید با حالتی بی حال خندید و گفت:ای بابا دامادی که روز 

ندگی ات من این عروسی اش این قدر بد اخالق باشه وای به حال عروسش. مهسادخترم تا دیر نشده برو دنبال ز

  مردو تضمین نمی کنم.

عرشیا با شیطنت خندید و گفت: سخت نگیر پدر جان ، خدا این بار بدجوری در و تخته رو جور کرده، شما یه نگاه به 

صورت عروست بنداز اگه می شد لبخند شو با پول خرید حاضرم بودم تمام دارو ندارمو به خاطرش بپردازم ، اما 

 کارخونه دار میونه خوبی نداره.متاسفانه اون با 

مهسا لبخندی به روی کیانفر زد و گفت: حق با شماست پدر ، من می بایست با دقت بیشتری در مورد ازدواج با پسر 

 شما فکر می کردم. شما فکر می کنید در این رابطه اشتباه کردم؟

جواب بدم باید بگم که نه اشتباه نکردی کیانفر نگاه به صورت خندان پسرش انداخت و گفتک اگه بخوام صادقانه 

این پسر بچه بدی نیست هیچ وقت هم نبوده، خوب البتته شیطنت هاش یه ککم زیاده اما در عوض ضمیرش روشنه 

 مثل خودت قلب پاک و مهربون داره.

شده نفس عمیقی کشید و بعد از لحظه ای سکوت نگاهش را در نگاه گیرای مهسا قفل کرد، صدایش باز مرتعش 

 بود: می دونی دخترم در تمام طول

یکبار به سراغ من اومد یه تحول بزرگ بود اما من ازش فرار کردم درو به روش بستم، چون شهامت و جرأت روبرو 

شدن با اونو در خودم نمی دیدم، من از عشق گریختم و خوشبختی از من گریخت. و حاال سالهاست که حسرت از 

خورم لحظه ای که می تونستم خوشبختی رو برای همیشه وارد زندگی ام کنم اما  دست دادان اون لحظه رو می

  بدبختانه این کارو نکردم. امیدوارم زمانی که این فرصت نصیب تو می شه مثل من از دستش ندی.

زد و گفت: نگاه کیانفر برای لحظه ای در امتداد یک نقطه ی نا معلوم خیره ماند، بعد بار دیگر لبخند کمرنگی به لب 

 آخرش به من نگفتین خودمو برای چه ساعتی آماده کنم؟

عرشیا نگاهی به صورت گرفته مهسا انداخت و گفت: پدر جان عاقد قرار است ساعت شش اینجا باشه، اما هنوز 

 گندتا کار مهم مونده که انجامش ندادیم، اگه شما اجازه بدین ما دیگه کم کم بریم به کارامون برسیم.
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ر سرش را تکان داد ، لحن صدایش باز محزون شده بود: پس امروز فرصت زیادی برای پرداختن به گذشته کیانف

 نمی مونه .زمان امروز فقط متعلق به شما دوتاست.

 عرشیا نگاهی به کتاب روی میز انداخت و گفت: اگه شما بخواین می تونیم تا ظهر فصل بعدی رو تموم کنیم.

می تکان داد و گفت: نه پسر جونه، من اگه جای تو بودم حتی یک لحظه از زمان رو از دست کیانفر دستش را به آرا

  نمی دادم . برین... برین به کارتون برسین برای زیر و رو کردن گذشته باز هم فرصت هست.

همین که  عرشیا دست پدرش را بوسید و به رویش لبخندی پر مهر زد : پدر من نمی خوام که شما خودتو خسته کنی،

در کنارمون باشی برامون کافیه اگه کاری داشتی خانم صارمی کمکت می کنه خوذم هم بعد از ظهر زودتر می یام . 

 کیانفر به نشانه موافقت سرش را به آرامی تکان دادذ و زیر لب زمزمه کرد : نگران من نباش برو.

سمت مهسا برگشت : خوب دیگه مهسا بهتر ما  عرشیا بار دیگر دست پدرش را بوسید بعد با چهره ای متبسم به

 بریم.

مهسا سرش را به نشانه موافقت تکان داد و بعد از خداحافظی از کیانفر هر دو با هم از اتاق خارج شدند، تمام مسیر 

محوطه آسایشگاه را با سکوت طی کردند نزدیک ماشین که رسیدند عرشیا نفس عمیقی کشید و گفت: خوب حاال 

  کجا بریم؟

 مهسا بدون اینکه به جانب او نگاه کندجواب داد: من باید برم دفتر هفته نامه.

عرشیا در حالی که در ماشین را برای او باز می کردلبخندی زد و گفت:خیلی خوب پس اول می ریم دفتر هفته نامه. 

 کارت که اونجا خیلی طول نمی کشه؟

 ا ندارم.مهسا روی صندلی نشت و گفت : نه کار زیادی اونج

 عرشیا ماشین را دور زد و پشت رل نشستو در حالی که ماشین را روشن می کرد گفت: خوبه بعدش باید بریم خرید.

 مهسا نگاهش کرد و گفت: من که چیز خاصی احتیاج ندارم.

هاش عرشیا ماشین را به حرکت در آورد و گفت: ولی من دارم باید برای همسرم حلقه ازدواج بخرم می خوام با

 پیمان وفاداری ببندم و یه کاسه عسل که با اون شیرینی اون لحظه رو چسبناک تر کنم.

دفتر هفته نامه مثل همیشه گرم، پر جنب و جوش و پر هیجان بود مهسا در ورودی سالن را باز کرد و در حالی که با 

 اشاره دست عرشیا را دعوت به داخل شدن می کرد گفت: اینجا محل کار منه.

 رشیا نگاهی به دور و برش کرد و گفت: جای جالبی به نظر می رسه. همیشه همین قدر شلو غه ؟ع

 مهسا به دنبال او وارد سالن شد و گفت: بیشتر وقتا همین طوریه. شلوغ و گرم و دوست داشتنی من عاشق اینجام.

سالم کرد و نگاه مشتاق همه را به سمت عرشیا سرش تکان داد و با نگاه حرکات او را دنبال کرد . او با صدای بلند 

 خود کشید بعد نگاهی به میز خالی افشین انداخت و گفت: افشین کجاست ؟

 ثمین در حالی که با نگاه کنجکاوش سرتا پای عرشیا را طی می کرد جواب داد: االن برمی گرده رفته بیرون و بیاد.

می رفت خطاب به عرشیا گفت: پس باید منتظرش بمونیم مهسا سرش را تکان داد ،بعد در حالی که به سمت میزش 

 ، بیاین اینجا... این میز کار منه می تونین اینجا بشینین من االن بر می گردم.

 این را گفت و به سمت دفتر سروش رفت، روب روی میز فرزان ایستاد و پرسید: سروش هست ؟

 مدی استعفا نامه تو بنویسی ؟فرزان لبخند معناداری زد و با لحن پر شیطنتی گفت : او

 مهسا با خنده سرش را تکان داد و گفت: مگه خوابشو ببینی فرزان!
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ثمین نگاه دقیقی به عرشیا انداخت بعد با عجله از پشت میز بیرون امد و خودش را به مهسا رساند دستش را گرفت 

  ت ؟و کنار گوشش زمزمه کرد: ببینم مهسا این یارو همون کارخونه داره نیس

 مهسا نگاهش کرد و گفت : دقیقا زدی تو خال ثمین، خودشه.

 ثمین دستپاچه و متعجب از پشت شانه مهسا نگاه سریعی به عرشیا انداخت و گفت: می خوای بگی واقعا خودشه .

 مهسا سرش را تکان داد و گفت: خوب آره خودشه ، مگه چیه؟

 صی گفتک خوب اون اینجا چکار می کنه ؟ثمین هیجان زده دست مهسا را فشرد و با لحن خا

 مهسا لبخند کمرنگی زد و گفت: این قدر عجول نباش به زودی می فهمی .

 بعد نگاه گذرایی به دورتا دور سالن انداخت و گفت : راستی امیر کجاست؟ نمی بینمش.

 جریان از چه قراره؟ ثمین با لحن گرفته و سرخورده ای گفتک تو اتاق سروش. حاال نمی شه همین حاال بگی

مهسا در حالی به سمت اتاق سردبیر حرکت می کرد جواب داد: می گم ثمین . اما وقتی که کارم توی دفتر سروش 

 تموم شد.

 ضربه ای به در اتاق زد و از الی در به داخل اتاق سرک کشید و گفت : می تونم بیام تو.

 ا تو خانم معین.سروش از پشت میز جواب داد: خواهش می کنم ... بی

  مهسا با شنیدن این حرف داخل شد و در را پشت سر خود بست : سالم

سروش از پشت میز بلند شد و گفت: بفرمائین خواهش می کنم. همین چند لحظه پیشش امیر داشت سراغ شما را از 

 من می گرفت.

 تم حالت چطوره؟مهسا نگاهی به امیر انداخت و گفت: اتفاقا من هم داشتم دنبال تو می گش

 امیر به دقت نگاهش کرد ، نگاهش کنجکاو و جستجوگر بود: من خوبم تو چطوری ؟

 مهسا کنار او روی صندلی نشست و لبخند کمرنگی زد و گفتک خیلی بد نیستم . سانی چطوره؟

 امیر سرش را تکان داد و گفت: اونم خوبه مانی حسابی مشغولش کرده.

ه اش گذاشت و گفت: ای وای مرد یک کیلو و نهصد گرمی ات رو از قلم انداختم دو مهسا انگشتش را روی شقیق

 کیلو شده یا هنوز همون یک کیلو و خورده اییه؟

 امیر خندید و گفت: فعال که سخت در تالشه با اشتهایی که اون داره بزودی باید رژیم الغری بگیره.

 می کنم مادر بئدن خودش یه شغل تمام وقته. مهسا اهی کشید و گفت: پس کار سانی در اومده، فکر

امیر سرش را تکان داد و کفت: دقیقا همین طوره، این چند روزه همش غذای بیرون خوردیم یکی دوبار هم ته دیگ 

 سوخته .

 

 مهسا یکی از پاهایش را روی دیگری انداخت و گفت:با این اوصاف به این زودی ها نمی تونه برگرده سرکار.

 رش را تکان داد و گفت:حداقل تا سه ماه دیگه که نه ، برای بعدش هم فکر باید بکنیم.امیر س

مهسا رو به سروش کرد و گفت:پس اقای سردبیر باید فکری به حال هفته نامه اش بکنه ، چون منم اومدم که اگه شد 

 یه چند وقتی مرخصی بگیرم.

وافقت ندارم ، فکر می کنم کلی مرخصی ازمون طلب داشته سروش لبخندی به لب زد و گفت:متاسفانه چاره ای جز م

 باشی.
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مهسا برگه ای از داخل کیفش بیرون کشید ، ان را روی میز سروش گذاشت و گفت:بله همینطوره.من درخواستمو 

 نوشتم اگه ممکنه شما امضا کنین.

را به صورت زیبای مهسا دوخت و  سروش برگه را از روی میز برداشت و نگاهی گذرا به متن ان انداخت.بعد نگاهش

 گفت:فقط ده روز!من فکر می کردم رقم طلبتون بیشتر از این حرفا باشه.

مهسا سرش را تکان داد و گفت:فعال همین ده روز برام کافیه ، سعی می کنم تو این مدت مطالب مربوط به زندگی 

 دکتر کیانفر رو هم جمع و جور کنم.

ه در حال امضا کردنش بود ، به سمت مهسا چرخید و با لحن مرددی پرسید:فکر می نگاه سروش از روی برگه ای ک

 کردم می خواین برین مسافرت.

 مهسا سرش را پایین انداخت و با لحن گرفته و نا اشنایی گفت:نه مسافرت نمی رم ، می خوام ازدواج کنم.

ز گلوی هیچکدامشان خارج نشد ، نگاه خیره و جمله مهسا به قدری غافلگیر کننده بود که برای چند لحظه صدایی ا

متعجب سروش همینطور روی صورت محزون مهسا خیره مانده بود.به قدری از شنیدن ان جمله کوتاه شوکه شده 

بود که حتی قادر به حرف زدن نبود ، جمالت بعدی مهسا باالخره او را از ان گیجی اضطراب الود بیرون کشید و 

 که تصور می کرد تلخ و گزنده باشد ، در مقابل نگاه نا مطمئنش به رقص در اورد:حقیقت را به همان حدی 

من و اقای امیدیان قراره امروز با هم ازدواج کنیم ، مراسم عقد بعدازظهر ساعت شش انجام میشه همون جا توی  -

 اسایشگاه سالمندان.اگه شما هم تشریف بیارین خوشحال می شم.

قلبش پاره شد ، درست مثل نخ یک تسبیح ، از هم پاشیده شدن خودش را حس می  سروش احساس کرد چیزی در

 کرد.با تالشی پر عذاب کلمات را پشت سر هم ردیف کرد تا حرفی برای گفتن داشته باشد.

 چطور اینقدر بی خبر؟ -

رایط جسمانی دکتر مهسا شانه ای باال انداخت و گردنش را کج کرد:اره ، خیلی یه دفعه ای شد.بیشتر به خاطر ش

 کیانفره حالش زیاد خوب نیست.

این را گفت و نگاهش را باال گرفت ، نگاه سروش برای لحظه ای کوتاه با نگاه او تالقی کرد ، انچه امروز در عمق 

خاکستری رنگ ان نگاه گیرا می دید ان درخشش خیره کننده و اغواگر نبود که او را یک لحظه از خود بی خود می 

در رویای شیرین و دلخواه فرو می برد ، انچه او می دید فقط اشفتگی بود و غمی امیخته به هراس.سروش با کرد و 

همان یک نگاه فهمید که ان ازدواج ، ازدواجی نیست که از روی رضایت و میل باطنی مهسا باشد و درک این مطلب 

داد.نگاهش را از نگاه مهسا جدا کرد و روی حسرت را به همراه موجی از تاسف و نا امیدی در روح نا ارامش جا 

امضای روی برگه انداخت خودکار را کنار دستش روی میز گذاشت و با لحنی که به شدت سعی می کرد طبیعی و 

ارام باشد گفت:فکر می کنم به زودی سر و کله یاشار هم برای تقاضای مرخصی پیدا بشه این طور که افشین می 

 جه.گفت اون هم در شرف ازدوا

 مهسا لبخندی به لب زد و گفت:پس یه مدت حسابی دست تنها می مونین.

سروش سری تکان داد و گفت:اخه یه کاریش می کنیم زندگی رو که نمیشه متوقف کرد.باالخره همه مون تو تقویم 

ت دیگه زندگی مون به یه همچین تعطیلی هایی می رسیم ، امروز ما برای شما ارزوی خوشبختی می کنیم چند وق

 نوبت شماست.

 بعد نگاه دیگری به سمت مهسا انداخت و گفت:خوب حاال بقیه بچه ها هم دعوتن یا اینکه ....
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مهسا سرش را به نشانه مثبت تکان داد و گفت:دلم می خواد همگی شون باشن.تک تک بچه های هفته نامه برای من 

 حکم خانواده ام رو دارن.

خوب اگه دیگه اجازه بدین من می رم ، بعدازظهر منتظر شمام ، خواهش می کنم از روی صندلی بلند شد و گفت:

 حتما تشریف بیارین خوشحال می شم.

سروش خودش را کمی از صندلی باال کشید و گفت:از دعوتت ممنونم ، چشم حتما میام و پیشاپیش برات ارزوی 

 خوشبختی می کنم.

عد نگاهش را به سمت امیر چرخاند و گفت:راستی می خواستم برای مهسا لبخند محزونی به لب زد و تشکر کرد ، ب

ساناز زنگ بزنم و دعوتش کنم حاال که خودت اینجایی بهش بگو نصیحتش کار خودشو کرد.بعدازظهر دیر نکنه ، 

 اگه براش امکان داره مانی کوچولو رو هم با خودش بیاره .... خوب دیگه فعال خداحافظ.

سروش خارج شد ، امیر که تا ان لحظه مات و مبهوت نگاهش می کرد به یکباره مثل فنر از جا  این را گفت و از دفتر

 پرید و به دنبال او از اتاق خارج شد ، درست پشت در به او رسید و گفت:یه لحظه صبر کن مهسا باهات کار دارم.

 مهسا بدون اینکه به سمت او برگردد جواب داد:حاال نه امیر خیلی کار دارم.

 امیر با عجله بند کیفش را کشید و با صدای تقریبا بلندی گفت:گفتم وایسا.

مهسا ایستاد ، نگاه گذرایی به دور تا دور سالن انداختوقتی نگاه کنجکاو و عالقه مند همکارانش را متوجه خود دید ، 

واهش می کنم امیر ، اینجا جای لبش را به دندان گزید تن صدایش را پایین اورد و با لحن ارام و عاجزانه ای گفت:خ

 مناسبی نیست می بینی که همه حواسشون به ماست.

بند کیف مهسا هنوز در میان انگشتان امیر فشرده می شد ، او نگاه خیره اش را به صورت مهتابی رنگ مهسا دوخت و 

حتی حرف زدن در مورد  زیر لب با لحنی که نگرانی از ان فریاد می زد پرسید:فقط بگو چرا مهسا تا دو روز پیش

ازدواج مجدد ناراحتت می کرد اما حاال ... به من بگو مهسا دلیل این ازدواج عجیب و عجوالنه چیه؟ اگه به خاطر 

حرف اون شبه منه باید بگم اشتباه کردم تنها راه فرار از هاوش ازدواج مجدد نیست ، یا حداقل ازدواجی این قدر 

 ونه راه حل مناسبی برای این مشکل باشه.عجوالنه و پیش بینی نشده نمی ت

مهسا نگاهی به سمت میز کارش انداخت ، انجا عرشیا مقابل میزش ایستاده بود و با نگاه کنجکاو و پر از سوال 

 حرکات انها را زیر نظر داشت.

به خاطر حرف  بار دیگر به سمت امیر برگشت و با لحن نجواگونه ای گفت:من تصمیم خودمو گرفتم امیر و قطعا این

اون شب تو یا صحبت های مکرر سانی در مورد ازدواج نیست ، من خودم با فکر کردن به این نتیجه رسیدم و 

مسئولیت کارمو خودم به عهده می گیرم تو اگه عادت کردی به خاطر تصمیما و کارای دیگران خودتو مواخذه کنی 

ن مهمترین کاریه که باید انجام بدی.اگه بخوای دائم نگران این باید بگم کامال در اشتباهی.به زندگیت برس امیر ، ای

 و اون باشی پدرت در میاد.بیچاره می شی زندگی نکرده پیر می شی.

امیر شاید من بخوام خودمو تو چاه بندازم یا خودمو اتیش بزنم اما هیچ کدوم از اینا به نقشی که تو ، تو ازدواج من و 

 ازت خواهش می کنم این قدر بهش فکر نکن. هاوش داشتی مربوط نمی شه پس

 لحظه ای سکوت کرد و بعد با لحن مالیمتری ادامه داد:حاال اجازه بده برم ، عرشیا اونجا منتظرم ایستاده.

نگاه امیر به سمت عرشیا چرخید و وقتی نگاه او را متوجه خودشان دید ارام بند کیف مهسا را رها کرد و گفت:فقط 

 ری که می کنی پشیمون نشی دلم نمی خواد یک بار دیگه شاهد شکست خوردنت باشم.امیدوارم از کا
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 مهسا لبخند محزونی به لب زد و گفت:ازت ممنونم امیر ، تو خیلی خوبی.مطمئنم که برام دعا می کنی.

 بدم. امیر سرش رو پایین انداخت و با لحن گرفته ای گفت:شاید این تنها کاری باشه که درست بتونم انجامش

 مهسا نگاهش کرد و با لحن بغض گرفته ای نالید:متشکرم!

این را گفت و با سرعت از او فاصله گرفت کنار عرشیا که رسید لبخند کمرنگی زد و گفت:همه چیز مرتبه 

 سردبیرمون با تقاضای مرخصی ام موافقت کرد ، شما که اینجا حوصله تون سر نرفت؟

مون طور که گفتی جای جالبیه شاید بعدها بخوام تغییر شغل بدم ، نمی خوای منو عرشیا سرش را تکان داد و گفت:ه

 به همکارانت معرفی کنی.

 بعد با لحن مرددی پرسید:ببینم اون مرد با تو مشکلی داره؟

نگاه مهسا به سمت امیر برگشت ، هنوز همونجا ایستاده بود و نگاهشان می کرد.اه عمیقی کشید و گفت:اون امیره ، 

 پسرعموی هاوش.

وقتی نگاه خیره و متعجب عرشیا رو دید ، دستش را در هوا تکان داد و گفت:هیچ مشکلی وجود نداره ، امیر یکی از 

همکارای خوب ماست .... ببینین من دلم نمی خواد هیچ حرف نگفته ای از زندگی سابقم باقی بمونه ، اون زمان امیر 

شد و از اون زمان به بعد همیشه خودشو بابت این قضیه مقصر می دونه و  باعث اشنایی و بعد ازدواج من و هاوش

مدام خودشو سرزنش می کنه از روزی که هاوش برگشته یه جورایی ارامش زندگی اون هم به هم ریخته.از اینکه 

 هاوش باز بخواد برام مشکلی پیش بیاره نگرانه.

قم داره هر کس جای اون بود همین حالو داشت با اون عرشیا با حالتی متفکر سرش را تکان داد و گفت:خوب ح

 پسرعمویی که اون داره تا بخوای دلیل برای نگران شدن پیدا می شه.

 بعد نگاه دیگری به سمت امیر انداخت و گفت:قضیه ازدواجمون رو بهش گفتی؟

یا لبخند شیطنت امیزی به لب مهسا در سکوت سرش را به نشانه مثبت تکان داد و ارام به میز کارش تکیه داد ، عرش

زد و با لحن نجواگونه ای کنار گوش مهسا زمزمه کرد:از امروز به بعد کسی که باید نگران تو باشه منم و از این بابت 

 خیلی خوشحالم.به نظر من نگران بودن برای کسی که دوستش داری به طرز شکنجه اوری خوشاینده.

ا انگشتان مرتعش لبه ی میز را در مشت فشرد و لبش را به دندان گزید ، در از شنیدن این حرف قلب مهسا لرزید ، ب

کنار این مرد احساسی عجیب و متفاوت داشت جاذبه ای او را به سمت خود می کشاند و بعد دافعه ای قوی تر و 

بیشتر از انکه مخرب تر او را چون گنجشکی بی اشیان تار و مار می کرد.قلبش به دیدنش می لرزید ، اما این لرزش 

از اشتیاق و هیجان باشد از وحشت و اضطراب بود ، در ان لحظه از ذهنش گذشت )خدایا رحم کن حرفاش مثل 

 حرفای هاوشه(

نگاه عرشیا روی صورت مهتابی رنگ مهسا چرخید و گفت:کاش می تونستم فکرتو بخونم االن داری به چی فکر می 

 کنی به گذشته؟

ش نالید)احمق جون تو دائم داری همین کارو می کنی اما نمی دونم خودت متوجه هستی یا مهسا نگاهش کرد ، در دل

 نه(

 لبخند محوی به لب زد و بر خالف انچه در ذهنش می گذشت گفت:

این یک ارزوی دست نیافتنی در طول تمام دوران بشری بوده چیزی که دست یافتن به اون غیرممکنه نباید دائم 

 ردن بهش اعصاب ادمو خط خطی می کنه.بهش فکر کرد.فکر ک
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 با دیدن افشین که از در ورودی وارد سالن می شد از میز کنده شد و گفت:باالخره اومد.

  نگاه عرشیا مهسا را که در حال دور شدن از او بود دنبال کرد و در

ن داد، بعد در حالی که به نهایت روی صورت افشین ثابت ماند. افشین با دیدن او لبخندی زد و دستی در هوا تکا

سمت مهسا می رفت خطاب به عرشیا گفت: ای آقا من فکر می کردم شما عاقلتر از این حرفا باشی شما دیگه چرا؟ 

عرشیا لبخندی به لب زد و دست افشین را که به سمتش دراز شده بود گرم و محکم در دست فشرد، نگاهی گذرا به 

ی شماست از من می پرسین؟ افشین نگاهی به صورت مهسا انداخت و در سمت مهسا انداخت و گفت: برادرزاده 

تایید حرف عرشیا گفت: بله حق با شماست. از قدیم و ندیم هم گفتن که چو دانی و پرسی سوالت خطاست. هرچند 

ا رو که االن شما داغ هستین و متوجه نمی شین ولی خب، بعدا پشیمون می شین، اما من سعی خودم را می کنم تا شم

روشن کنم، پس فردا دیگه عذاب وجدان ندارم آقاجان صالحت در اینه که تا رسما به غلومی قبولت نکرده جیم شی. 

وقتی نگاه خیره و گله مند مهسا را دید، شانه ای باال انداخت و گفت: دل خور نشو مهسا، من هرکاری می کنم به 

ن ... نگاه گذرایی به صورت عرشیا انداخت و گفت: البته خاطر سعادت تو دیگه، می دونی که وقتی مردا خر می ش

دور از جون عرشیا جان، به طور کلی عرض می کنم مردا وقتی خر می شن مهسا جان تا آخرش می رن. خب حاال 

تعریف کنین ببینم اینجا چکار می کنین؟ عرشیا میان خنده جواب داد: بنده قصد داشتم شما را ببینم مهسا خانم 

جا می شه پیداتون کرد. افشین سرش را تکان داد و گفت: از االن گفته باشم من دادگاه خانواده نیستما. هر گفتن این

کاری که بگی از دستم بر میاد، غیر از قضاوت کردن بین زن و شوهر! اصال چشمم که به خون و مغز پاشیده به دیوار 

مهسا با دلخوری رو از افشین گرفت و خطاب به می افته سیاهی چشام می ره پس کله ام مهسا خودش می دونه. 

عرشیا گفت: اینجا همه با اخالق اون کنار اومدن کمتر پیش میاد که پرت و پالهاش کسی رو ناراحت کنه. عرشیا 

خندید و گفت: نه نه من به هیچ وجه ناراحت نشدم. بعد خطاب به افشین ادامه داد: آقای معین بنده قصد داشتم 

ادب و همین طور خواستگاری از مهسا خانم خدمت برسم، اما به خواست خود مهسا خانم تا االن دیشب برای عرض 

منتظر موندم. حاال اگه اجازه بدین می خوام که برادرزاده تون رو از شما خواستگاری کنم. افشین نگاهی به صورت 

یاط یا رو بوم .. نه ببخشین مثل اینکه مهسا انداخت و با لحن طنزآلودی گفت: ای بابا دیگه گذشت اون زمون که تو ح

این نبود، درستش اینه ای بابا دیگه گذشت اون زمون که نظر بابا و نه نه و بابا بزرگ و ننه بزرگ و خواهر و برادر 

عمو و دایی کوچیکه و خاله بزرگه و در وهمسایه و خویش و قوم و فک و فامیل و دوست و آشنا واسه قبول یه 

د، حاال تو عصر ارتباطات اینترنتی چت و مت و این چیزا فقط خودتی و خودش، اگه به قول معروف خواستگار شرط بو

اجدادمون به غلومی قبولت کرد که هیچی، تازه باید با چه مکافاتی یه خر جور کنی و باقالی بار بزنی. اگرم نه که به 

سیر این وسط نظر یه عموی ... کیلو چنده من دیگه نمی قول یارو گفتنی شما را به خیر و مارا به سالمت، حاال با این تفا

دونم. بعد نگاهی به جانب مهسا انداخت و گفت: مهسا خودش در جریانه از وقتی خبرو شنیدم دارم با دمم گردو می 

شکنم، همین ده دقیقه پیش کت و شلوارم و از خشکشویی گرفتم یک ساعتم تو صف سلمونی نشستم تا این دو تا 

د و مردم پسندترش کنم. مهسا باالخره به خنده افتاد و با لحن معترضی گفت: افشین خواهش می کنم دونه شوی

جدی باش همه دارن نگاهمون می کنن. افشین دستی در هوا تکان داد و خطاب به عرشیا گفت: خیلی خب به یک 

 شرط پیشنهاد ازدواج شما را می پذیرم.

راه عرشیا با صدای بلند خندید و گفت: افشین دیگه واقعا داری پرت و پال می مهسا با وجود اخمی که کرده بود به هم

گی. مطمئنی حالت خوبه؟ افشین دستی به موهایش کشید و گفت: اِ ... خوب هول شدم هنوز ازدواج نکرده دارم، 
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ریسه  نقش پدر عروسو بازی می کنم قبول کنین نقش سختی دارم یک احساس عجیب دارم. عرشیا از شدت خنده

رفت، سرش را پایین انداخت و دستش را روی صورتش گذاشت، افشین نگاهی به چهره کنجکاو و نگاههای 

جستجوگر همکارانش انداخت و با صدای بلند گفت: خیلی خوب بچه ها اینجوری مثل کرکس دریده نگام نکنین، 

طالعاتی ام کنین. بعد رو به عرشیا کرد و االن کارم اینجا تموم میشه بعدش شما می تونین ظرف ایکی ثانیه تخلیه ا

گفت: برگردیم سر حرف خودمون همونطور که گفتم به یه شرط حاضرم دست مهسا رو تو دستت بزارم اون هم اینه 

که قول بدین تحت هر شرایطی خوشبختش کنین. عرشیا نگاه شوریده و عاشقش را به صورت مهسا دوخت و با لحن 

قول می دم آقا معین به عنوان یه مرد به شرافتم قسم می خورم که خوشبختش کنم،  محکم و اطمینان بخشی گفت:

اگر روزی رسید که نتونستم به قولم عمل کنم مطمئن باشین اون روز، روز مرگ من خواهد بود. مهسا با شنیدن 

دان در چهارچوب عشق حرفهای او عاجزانه در دلش نالید ) این طور از جون و شرافت مایه نزار مگه نمی دونی که مر

به وسعت نامحدودی نامردن( افشین سرش را به نشانه رضایت تکان داد، دستش را روی شانه عرشیا گذاشت و با 

لحنی جدی و تاثیر گذار گفت: شرافت و مردونگیت را پیش من گرو گذاشتی، امیدوارم روزی نرسه که بخوام به اون 

و این میدان ببینم چند مرده حالجی! بعد لبخند به لب زد و گفت: حاال چوب حراج بزنم، اگه عاشقی بفرما این گوی 

دیگه می تونین برین منم یه کمی کارام رو راست و ریس می کنم و می آم، فعال با اجازه ی شما. این را گفت و چند 

م که اگه عضالت قدمی از آنها فاصله گرفت و به وسط سالن که رسید ایستاد و گفت: یه خبر داغ تنوری براتون دار

فکرتون به اندازه کافی قوی نباشه دهنتون باز می مونه. ثمین ناباورانه به سمت مهسا و عرشیا نگاه کرد، نگاه سریعی 

بین فرزان و یاشار رد و بدل شد، حدیث و متین از اتاق کارشان سرک کشیدند و آقای اکبری میانه راه با سینی چای 

 از حرکت ایستاد.

ن آن همه نگاه منتظر، شیطنتش گل کرد نرمه گوشش را مالید و گفت: وُی مرکز توجه تون بودن چه افشین با دید

باحاله، فقط ببخشیدا کسی یادش نیست من چی می خواستم بگم؟ فرزان با دلخوری خودکارش را به سمت افشین 

تو آبنمک خوابوندنش نمی بینی  پرت کرد و گفت: خیلی بی خودی افشین اَه ... متین از آستانه در اتاق گفت: دیشب

چه تر تمیزه. افشین بشکنی زد و گفت: همینه یادم افتاد، خیلی خب ساکت ... ساکت. اجازه بدین قبلش توضیح بدم 

اونایی که احتماال قلبشون ضعیفه یا احیانا نارسایی چیزی داره سالنو ترک کنن یا می تونن در گوشاشون رو بگیرن. 

داد زد: بنال دیگه حوصلمو سر بردی. افشین دستی در هوا تکان داد و گفت: خیلی خوب بابا  فرزان با حالتی کالفه

جوش نیار االن می گم من امروز صبح رفتم سلمونی. صدای خنده بی حال یاشار در سالن پیچید، متین درحالیکه بار 

ابا. افشین سرش را تکان داد و دیگر پشت میزش بر می گشت گفت: نگفتم یارو ما را حسابی گرفته ما که رفتیم ب

گفت: جون من متین فقط یه لحظه ی دیگه ... بعد در حالی که زیر لب غر می زد ادامه داد:جون خودم به عمرم بی 

تربیت مثل شما ندیدم دارم حرف می زنم یه لحظه دندون رو جیگر بزارین. فرزان از روی صندلی نیم خیز شد و 

ه دیگه بخوای بازی در بیاری من می دونم و تو. افشین نگاهش کرد و گفت: گفت: جون مادرم افشین این دفع

اینجوری نگو فرزان تو که می دونی دیدن صحنه های خشن بدتر زبون آدمو بند میاره. وقتی دست فرزان با حالتی 

ادرت عصبی به سمت جامدادی روی میز رفت افشین به حالت تسلیم دستهایش را باال گرفت و گفت: نزن جون م

نزن باشه می گم، خبر اینه امشب همگی یه عروسی افتادین. لحظه ی کوتاهی سکوت کرد تا تاثیر حرفش را در 

چهره تک تک همکارانش تماشا کند، وقتی نگاه مشکوک اما مشتاق انها را دید شیطنتش گل کرد. یکی از ابروهایش 

با حالتی نمایشی دست چپش را روی سینه اش گذاشت  را باال انداخت و گفت: چیه چرا اینطوری نگام می کنین؟ بعد
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و در دست راستش را باال می گرفت گفت: واقعا شرم آوره آدم را مجبور به چه کارایی که نمی کنین ... خیلی خوب 

بابا قسم می خورم که حقیقت را بگویم و چیزی جز حقیقت بر زبان نیاورم. اصال مثل چوب خشک بشم اگه دروغ 

مشب عروسی مهسات. آقایی هم که کنارش ایستاده قراره همسر ایشون بشه. همون کارخانه دار متقلب بگم. بابا ا

  هفته نامه، نگاست. مراسم عقد راس ساعت شش تو آسایشگاه سالمندان کهریزک انجام می شه.

 حاال و تو ای یار عزیز

 که در این رونق مستانه ی عشق

 به سرا پرده دل مهمانی

 ه پر از عطر گل استبه سالمی ک

 خیر مقدم بادت

وقتی نگاه گشاد شده از شدت تعجبشان را متوجه مهسا و عرشیا دید با لحن پر شیطنتی ادامه داد: می بینم که 

عضالت فک هیچ کدومتون اون قدرا که باید باشه قوی نیست الاقل پشه مگسارو از جلوی دهنتون کیش کیش کنین 

 اهای نمور و تاریک سرک بکشن.اغلب اوقات عادت دارن به ج

 

بعد از اینکه مهسا و عرشیا دفتر هفته نامه را ترک کردند، به همراه هم چرخی در بازار زدند و یک جفت حلقه 

ازدواج و لباس مناسب خریدند، بعد یک ناهار مختصری در یک تریای جمع و جور خوردند و برای بقیه ساعات 

ا نگاهی روی صفحه ساعتش انداخت و گفت: هنوز یه کم دیگه وقت داریم. روزشان برنامه ریزی کردند، عرشی

نظرت در مورد خوردن یه بستنی چیه؟ مهسا گردنش را کج کرد و گفت: بدم نمی یاد. عرشیا رو به پیشخدمتی که 

ت در حال جمع کردن میز نهارشون بود کرد و گفت: آقا لطفا دو تا بستنی شکالتی. پیشخدمت سرش را به عالم

 موافقت تکان داد و در حالی که با سینی پر از ظرف از میز فاصله می گرفت گفت: بله آقا چند لحظه اجازه بدین.

بعد از رفتن او عرشیا بار دیگر نگاهش را به صورت مهسا دوخت و گفت: مهسا تو چند سالته؟ مهسا نگاهش را از 

در سکوت نگاهش کرد، بعد با لحن آرامی پرسید: چطور  روی میز باال کشید و به نگاه جذاب عرشیا دوخت لحظه ای

مگه؟ عرشیا لبخند پر مهری بر لب زد و گفت: خب ما هنوز خیلی چیزا در مورد همدیگه نمی دونیم. مهسا سرش را 

تکان داد و گفت: حق با شماست. این ازدواج درست مثل یک اتفاق عجیب و غریبه. اونقدر سریع اتفاق افتاد که همه 

یج کرده، وقتی بهش فکر می کنم می بینم اتفاقاتی که توی این چند وقته افتادتماما پیش بینی نشده و ناخواسته رو گ

بود و همه ی اونها در کنار هم باعث شدن که مسیر زندگی من و شما اینطور از سیر طبیعی خودش منحرف بشه. 

صاحبه با پدرتون و مهمتر از همه برخورد روز برگشتن دور از انتظار و ناگهانی هاوش و پیشنهاد سروش برای م

اولمون جلوی در آسایشگاه همه ی اینها مثل تیکه های گمشده یه پازل کنار همدیگه جفت و جور شدن تا من و شما 

امروز به شکل کامال متفاوتی روبروی هم قرار بگیریم. گاهی وقتا آدم حس می کنه که زندگی تو جریان وقفه 

و با خودش می کشونه که انگار هیچ اراده ای از خودش نداره درست مثل یک برگ زرد درخت ناپذیرش طوری اون

که بی وزن و رها روی آب در حال گذر می افته، االن حس می کنم که اون برگ جدا شده از درخت منم و دقیقا نمی 

را در جیب کتش کرد و جعبه دونم که این آب روان خستگی ناپذیر قراره منو با خودش به کجا ببره. عرشیا دستش 

کادو شده ای را از آن بیرون کشید، لحظه ای به آن نگاه کرد و بعد آن را مقابل مهسا روی میز گذاشت قلبش باز 

عاشقانه به تپش افتاده بود، اما برخالف لحظاتی قبل که به شکل وصف ناشدنی احساس خوشبختی می کرد حاال 
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د. مهسا، تنها زنی که توانسته بود قلب سرکش او را به تپش وا دارد در وجودش از احساسی یاس غم آلود پر بو

کنارش بود اما روح و احساسش هنوز فرسنگها از او فاصله داشت. نگاهش را روی جعبه کادو شده دوخت و با لحنی 

اشته باشم شمرده و صدایی گرم و تاثیر گذار گفت: مهسا می دونم که هنوز گیجی، شاید من هم دست کمی از تو ند

اما ... اما ازت می خوام که بهم اعتماد کنی. مهسا من برای تو و حضورت در زندگی ام ارزش زیادی قائلم، صادقانه 

بگم در کنار تو حس خوبی دارم و تنها آرزوم اینه که حتی اگه شده برای یه لحظه کوتاه این حس رو تو نگاه تو هم 

زالل، اما آشوبگر مهسا دوخت و در حالیکه جعبه کادو شده را با فشار  ببینم.نگاه شوریده و شیدایش را در نگاه

انگشت به سمت او هل می داد گفت: برش دار. هنوز نگاه مهسا در جذبه نگاه ملتمس عرشیا گرفتار بود که 

یز پیشخدمت با سینی بستنی از راه رسید و با دیدن جعبه کادو شده لبخندی به لب زد و ظرفهای بستنی را روی م

گذاشت، بعد در حالی که بار دیگر آماده ی رفتن می شد پرسید: فرمایش دیگه ای ندارین؟ عرشیا لبخندی زد و 

گفت: نه آقا متشکرم. مرد جوان بار دیگر لبخندی زد و با تکان دادن سر از میز آنها دور شد. بعد از رفتن او عرشیا 

از شکالت روی آن را بر می داشت با لحن کودکانه ای گفت: ظرف بستنی اش را جلو کشید و درحالیکه با قاشق کمی 

نمی خوای باز کنی؟ مهسا نگاهش را روی پاپیون کوچک روی جعبه دوخت، اشتیاقش برای گشودن در، به روی 

ناشناخته ها یکی از خصلت های ذاتی او و وسوسه دانستن اغلب اوقات او را مغلوب قدرت خود می کرد، زمانی که 

برداشتن جعبه پیش رفت چشمان عرشیا از شادی درخشید در حالی که با نگاه مشتاقش حرکت دستش برای 

انگشتان مهسا را دنبال می کرد از روی رضایت لبخندی به لب زد و گفت: این دومین چیزیه که من به تو هدیه می 

زیبای جواهر را از جعبه  کنم. اولی از روی شیطنت بود و دومی از روی عالقه. مهسا کیسه کوچک و زیبای مخصوص

 بیرون کشید و با لحن مردد و نامطمئنی گفت: منظورتون از هدیه اول ...

 عرشیا لبخند شیطنت آمیزی بر لب زد و گفت: منظورم هدیه روز تولدته.

نگاه مهسا از روی نگین زیبای انگشتری که در دستش گرفته و مشغول تماشایش بود به صورت خندان عرشیا 

گفت: همون بسته شیش تایی نوار؟ عرشیا قاشق دیگری از بستنی اش را به دهان گذاشت و با تکان دادن  چرخید و

سر جواب مثبت داد، مهسا انگشتر را روی میز گذاشت و در حالی که خودش را با بستنی اش مشغول می کرد لبخند 

ز زمین و آسمون واسه آدم همین طور معناداری به لب زد و گفت: روز پر تنشی بود یکی از همون روزهایی که ا

دردسر می باره، اونروز بر خالف میلم مجلور شدم دو بار با شما روبرو بشم. عرشیا سرش را تکان داد و گفت: قطعا 

روز پر حادثه ای بود، مطمئنم که هرگز خاطره ی اون روز رو فراموش نخواهم کرد. مهسا کمی از بستنی اش را در 

گفت: پیداست اشتباه اون روز من حسابی اسباب سرگرمی شما بوده راستشو بگین چقدر به  دهان مزه مزه کرد و

ناشی گری من خندیدین؟ عرشیا لبهایش را با زبان خیس کرد و گفت: راستشو بخوای بیشتر برام جالب توجه بود تا 

دلتون خنک شد؟ از خنده دار. مهسا لبخند شیطنت آمیزی زد و گفت: حتما وقتی متوجه موضوع شدین حسابی 

شنیدن این حرف عرشیا به خنده افتاد و گفت: خیلی که نه اما یه کمی چرا! مهسا هم لبخندی زد و گفت: خب البته 

من هم جای شما بودم همین حس رو داشتم. بعد مکث کوتاهی کرد و گفت: راستی شما از کجا می دونستین که اون 

دیه تالفی جویانه تون به مناسبت بیست و چهارمین سالگرد تولدم بود. روز روز تولد منه، اگه اشتباه نکنم اون ه

عرشیا شگفت زده نگاهش کرد و گفت: فقط بیست و چهار سال؟ مهسا شانه ای باال انداخت و گردنش را کج کرد، 

نی اش عرشیا با همان لحن قبلی ادامه داد: جالبه فکر نمی کردم اینقدر جوون باشی. مهسا نگاهش را به ظرف بست

دوخت و گفت: گذشت زمان با ظاهر همه مهربون نیست. عرشیا با عجله سر تکان داد و گفت: نه نه اصال منظورم این 
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نبود. لحظه ای با ظهاری متفکر به صورت مهسا خیره ماند و گفت: بزار ببینم یعنی تو زمانی که با هاوش ازدواج 

 کردی فقط نوزده سالت بود.

 لب زد و گفت:هیجده سال. مهسا لبخند محزونی به

 عرشیا به پشتی صندلی تکیه داد و ارام زیر لب تکرار کرد:فقط هیجده سال؟

 مهسا نگاهش کرد و گفت:شما چی؟شما چندسالتونه؟

عرشیا دستی به موهایش کشید و لبهایش به لبخندی جذاب از هم باز شد:خوب من در واقع در مقایسه با سن تو 

 تقریبا پدربزرگم.

سا با شیطنت خندید و گفت:اغلب سرمایه دارا همینطوری ان ظاهرشون جوونتر از سن واقعی شونه.برخالف قشر مه

 مخالف مستضعف جامعه که البته تعدادشون هم کم نیست ظاهرشون به سن واقعی شون نمی خوره.

می کنن و جوونمرگ می  عرشیا با لحن طنز آلودی گفت:فکر می کنی به خاطر همینه که بیشترشون تو جوونی سکته

 شن؟

مهسا با شیطنت شانه ای باال انداخت و گردنش را کج کرد،عرشیا بار دیگر قاشقی از بستنی به دهان گذاشت،بعد 

قاشقش را در هوا تکان داد و گفت:خوب صبر کن ببینم امروز دوم شهریوره من تقریبا اوالی زمستون وارد سی و 

 یکمین سال زندگی ام می شم.

 نگاهش کرد و گفت:تقریبا هم سن و سال پدرتون تا این قسمت از داستان زندگی گذشته اش. مهسا

عرشیا بار دیگر قاشق را در بستنی فرو کرد و گفت:همین طوره....چه جالب تا حاال بهش فکر نکرده بودم پس من و 

 پدر تقریبا تو یک سن به فکر ازدواج افتادیم.

 و گفت:من اینطور فکر نمی کنم. مهسا حالت متفکری به خود گرفت

 عرشیا متعجب نگاهش کرد و گفت:چطور؟

 مهسا چینی به پیشانی انداخت و گفت:خوب زمان این وسط یه کم مسئله سازه...ببینم دکتر االن چند سالشونه.

 عرشیا با حالتی متفکر چند بار چشمهایش را بهم زد و گفت:اگه اشتباه نکنم هفتاد سال.

صله گفت:خوب اگه ایشون هفتاد سالشون باشه و شما سی سال،اختالف سنی شما با پدرتون تقریبا چهل مهسا بالفا

ساله و اگه ایشون تو همون سن سی،سی و یک سالگی ازدواج کرده باشه پس شما ده سال بعد از ازدواج اون به دنیا 

 اومدین.

ای پرسید:یعنی شما تا این حد از گذشته پدرتون بی وقتی نگاه سردرگم عرشیا را دید،با لحن متعجبی و ناباورانه 

 اطالعین.خیلی معذرت می خوام ولی این به نظرتون مسخره نیست؟

عرشیا نفس عمیقی کشید و گفت:حق با شماست،اما پدر هرگز این اجازه رو به من نداد که بخوام نسبت به گذشته 

که هیچ وقت گذشته برام یه سوال بزرگ بی جواب کنجکاوی کنم،اون طوری منو با سیر طبیعی زندگی پیش برد 

 جلوه نکرد.

مهسا دستش را زیر چانه اش گذاشت و گفت:خیلی دلم می خواد هر چه زودتر ماجرای زندگی اش رو دنبال کنم ای 

 کاش اون کتاب دست من بود همه رو تا صبح تمومش می کردم.

نداریم بستنی ات رو بخور باید دیگه کم کم رفع  عرشیا نگاهی روی صفحه ساعتش انداخت و گفت:وقت زیادی

 زحمت کنیم.
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به دنبال او مهسا هم با نگاهش عقربه های ساعت روی دستش را دنبال کرد و گفت:من باید یه سر برم خونه یه 

 سری از وسایل شخصی ام رو جمع کردم تو چمدون،باید بردارم.باید به افشین هم تلفن کنم.

ای مهسا بی اختیار لبخند زد،از تجسم آینده و اینکه مهسا از ساعاتی دیگر با او و در کنار او عرشیا از شنیدن حرفه

زندگی خواهد کرد،معده اش دچار انقباض شد و جریان خون در رگهایش سرعت گرفت در حالیکه با قاشقش 

 بستنی باقی مانده را بهم می مالید،سینه صاف کرد و گفت:خوشت نیومد؟

 د:از چی؟مهسا نگاهش کر

 عرشیا اشاره ای به انگشتر روی میز کرد و گفت:از دومین هدیه ای که بهت دادم؟

 نگاه مهسا به سمت انگشتر کشیده شد،لحظه ای نگاهش کرد بعد لبخند محوی به لب زد و گفت:چرا خیلی زیباست.

گذاشت:به نظر من وقتی رو  لبخندی لبهای عرشیا را از هم باز کرد و انعکاسش را در چشمان گیرا و پرشیطنتش

 انگشت تو باشه زیباست،چرا دستت نمی کنی؟

مهسا جرات نگاه کردن به چشمان مشتاق آن مرد را در خود نمی دید لبهای خوش حالتش را تکان داد و گفت:ما که 

 حلقه ازدواج خریدیم دیگه لزومی نداشت اینو بخرین.

بخاطر نامزدی مونه یه یادگاری کوچیک از اولین جواب مثبتی که به عرشیا با مالیمت گردنش را کج کرد و گفت:این 

 پیشنهادم دادی.

مهسا لحظه ای گذرا نگاهش کرد،نگاه مشتاق عرشیا لحظه ای او را رها نمی کرد،سرسختانه و سمج انتظار آن لحظه 

سر او را به برداشتن حلقه را می کشید لحظه ای که مهسا هدیه اش را بپذیرد.لبخندی به رویش زد و با تکان دادن 

 تشویق کرد،مهسا بار دیگر نگاهش را روی حلقه دوخت نفس عمیقی کشید و گفت:آخرش نگفتین....

 عرشیا عجوالنه میان حرفش دوید و گفت:چی رو؟

 مهسا نگاهش کرد و گفت:این که از کجا فهمیدین اون روز،روز تولدمه؟

 عرشیا با شیطنت خندید و گفت:فقط حدس زدم.

 مهسا ابرویی باال انداخت و گفت:یعنی باور کنم که حس ششم تون تا این حد قویه؟

عرشیا میان خنده سرش را تکان داد و گفت:نه باور نکن،چون من وقتی جعبه کادو شده توی کیفت رو دیدم به فکر 

ی ناخواسته چشمم به اون اون نقشه نه چندان جوانمردانه افتادم،وقتی داشتی واکمنت رو از داخل کیفت برمی داشت

جعبه کادو پیچ شده افتاد و نوشته روی اون منو وسوسه کرد که کمی سر به سرت بذارم مطمئن نبودم اما خوب 

امتحانش که ضرر نداشت.خیلی دلم می خواست اون موقع عکس العملت رو می دیدم اما مطمئن بودم که تو اون 

 لحظه نزدیک شدن به تو کار خطرناکیه.

در ذهنش برای لحظه ای کوتاه به عقب برگشت زمان زیادی از ان روز نگذشته بود،اما در همین مدت کم مهسا 

حوادث آنقدر پشت سرهم و بی وقفه اتفاق افتاده بودند که خاطره ی اون روز در نظرش دورتر از آنچه که بود،جلوه 

ختیار لبخند زد،انگشتر را از روی میز برداشت و می کرد از یادآوری بالیی که بر سر هدیه اول عرشیا آورده بود بی ا

 در حالیکه آن را به انگشت می کرد،آهسته زیر لب زمزمه کرد:این دومین هدیه نیست.سومین هدیه است.

عرشیا شگفت زده و مشتاق نگاهش کرد،مهسا نگین خاکستری رنگ انگشتر را که همرنگ چشمان زیبایش بود 

دسته گل نرگسی که دیشب از اون پسر بچه خریدین بی ریاترین هدیه ای بود که روی انگشت جابه جا کرد و گفت:

 تا به حال از کسی گرفته بودم.
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 همان یک جمله کافی بود تا روح شفیفته و ماالمال از عشق عرشیا را در عرشی به بلندای بی نهایت به پرواز درآورد.

 معشوق من

 انسان ساده ایست

 را انسان ساده ای که من او

 در سرزمین عجایب

 چون آخرین نشانه یک مذهب شگفت

 در البالی بوته هایم

 پنهان نموده ام

 او...

 پاک می کند با پاره های خیمه مجنون

 از کفش خود غبار خیابان را

* * * 

بعد از وقتی کار آرایشگر تمام شد،گامی به عقب برداشت و نگاهی پر از تحسین و رضایت به سمت مهسا انداخت 

سر اسودگی نفس عمیقی کشید و گفت:خوب زیبای خفته کار من تموم شد حاال دیگه چشماتو باز می کنی یا اینکه 

 منتئر معجؤه ی مرى عاشقی؟

مهسا چشمان خسته اش را گشود و از روی صندلی مخصوص بلند شد خانم ارایشگر به رویش لبخندی زد و گفت:تا 

 م.حاال عروس به بی حالی تو نداشت

 بعد رو به همکارش کرد و گفت:شادی،لباس عروس خانمو بیارش.

دختر جوان سری تکان داد و چند لحظه بعد با لباس سفید عروسی مقابل مهسا ایستاد،مهسا به کمک او لباس را 

دنباله  پوشید و همراه با لبخندی تشکر کرد.خانم ارایشگر باز نگاهی به سر تا پای او انداخت و گفت:شادی جان لطفا

 ی لباسش را مرتب کن.

بعد روبه مهسا کرد و گفت:بیا عروس خانم،بیا یه نگاهی تو آینه به خودت بنداز ببین از کارم راضی هستی یا نه،به 

 چشم من که خیلی خوشگل شدی به قول اوون یارو خوانندهه:

 ماه شب چهارده پیش تو بی ریخته

 آبروش از خوشگلی تو ریخته

 به لب زد و گفت:مرسی،شما لطف دارین.مهسا لبخندی 

در همین لحظه صدای زنگ در،در فضای سالن ارایشگاه پیچید شادی به سمت گوشی ایفن رفت و گفت:افسانه خانم 

 فکر کنم اومدن دنبال عروس.

خانم آرایشگر سرش را تکان داد،بعد به روی مهسا لبخندی زد و با لحن پرشیطنتی گفت:من جای شما بودم یه 

 رونمای حسابی از این داماد عجول می گرفتم.

 شادی از آنسوی سالن صدا زد:افسانه خانم آقا دامادن،درو براشون بزنم؟

 خانم ارایشگر نگاهی به مهسا انداخت و گفت:نگفتی از کارم راضی هستی یا نه؟
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عروس بود یک عروس زیبا.حتی مهسا مقابل آینه ایستاد و با نگاهش سرتاپای تصویرش را در آینه طی کرد،او حاال 

خوشگل تر از قبل شدی »زیباتر از مهسای پنج سال پیش در لباس سفید عروس.جمله هاوش در گوشش زنگ زد

به یکباره احساس سرما کرد،بازوهایش را در بغل گرفت و از مقابل آینه دور شد،وقتی نگاه منتظر آرایشگر را «مهسا.

 تای هنرمندی دارین افسانه خانم دستتون درد نکنه.دید سعی کرد لبخند بزند:ماشااهلل دس

خانم ارایشگر لبخندی به رویش زد و گفت:مبارکت باشه عزیزم،من کار زیادی نکردم خودت مایه شو داشتی،حاال 

 بزار بیاد تو.

 مهسا لبخندی به لب زد و گفت:بارم ممنون لطف کردین.

ی خوشبختی می کنم دعا می کنم عشقتون همین طور زنده و خانم ارایشگر سرش را تکان داد وگفت:براتون آرزو

 شاداب بمونه.

عشق؟کدوم عشق؟مگه تو نمی »مهسا باز از او تشکر کرد و در حالیکه با نگاهش او را بدرقه می کرد در دلش نالید:

د و با دونی که گروهی عشق را می خرند و گروهی آن را می فروشند،اما هر کس انچه را که دوست دارد می کش

 «آنچه که از آن نفرت دارد کنار می آید.

لحظاتی بعد عرشیا وارد سالن شد،در کت و شلوار گرانقیمت مشکی رنگ پیراهن سفید و کروات عنابی رنگ با رگه 

هایی طالیی شیک تر و خوش پوش تر از همیشه به نظر می رسید،وقتی مقابل مهسا ایستاد برای،لحظه ای نگاهشان 

د،عرشیا لبخندی به لب زد و در حالیکه دستش را روی قلبش می گذاشت با لحن پرشیطنتی درهم گره خور

 گفت:ضربان قلبم خیلی باالست می ترسم آخرش این ازدواج سرمو به باد بده...

بعد دسته گلی را که در دست داشت به سمت مهسا گرفت و گفت:متاسفانه تمام دیالوگایی که برای این لحظه آماده 

 ودم فراموش کردم یه کم هول شدم نمی دونم چی بگم فقط از اینکه اینجام خوشحالم،خیلی خیلی خوشحالم.کرده ب

این را گفت و نگاهی به صورت زیبای مهسا انداخت،وقتی نگاه مهسا را متوجه خود دید لبخندی به لب زد و دسته گل 

 را به دستش داد:تو نمی خوای چیزی بگی؟

 گاهش را روی گلها دوخت و گفت:من...خوب من...منم خوشحالم.مهسا به من من افتاد ن

 عرشیا نفس عمیقی کشید و گفت:خوشحالم که خوشحالی.

 بعد با لحن طنز آلودی ادامه داد:تو چی از اینکه من خوشحالم که تو خوشحالی،خوشحال نیستی؟

 مهسا ازشنیدن این حرف به خنده افتاد و گفت:چرا خوشحالم.

 ا تکان داد و با لحن پرمهری گفت:منم خوشحالم که تو خندیدی.عرشیا سرش ر

مهسا با لبخند نگاهش کرد،اما همان یک جمله کوتاه قلب کوچکش را از غم لبریز کرد از اینکه صادقانه و واقعی نمی 

 توانست خوشحال باشد متاسف بود،برای لحظه ای کوتاه دلش برای عرشیا سوخت بنابراین تصمیم گرفت تا آن

جایی که می تواند آن لبخند دروغی را روی لبهایش نگه دارد،صدای گرم و مردانه عرشیا او را به خود آورد:خوب 

 مهسا خانم افتخار همراهی تون رو به بنده می دین؟

مهسا نگاهی به دست عرشیا انداخت،نگاه سنگین و ذوب کننده اش را روی صورت خود حس می کرد،بدون اینکه به 

 گاهی بیاندازد دست سردش را روی دست او گذاشت و در کنار او از سالن خارج شد.صورت او ن
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عرشیا در تزئین شده ماشین را برای مهسا باز کرد و بعد از اینکه او را در سوارشدن کمک کرد پشت رل نشست و 

وقت پیش پشت  ماشین را به حرکت درآورد،دقایقی بعد از گوشه چشم نگاهی به جانب مهسا انداخت و گفت:چند

 چراغ قرمز یه وانت دیدم که پشتش نوشته بود:

 ببند پنجره را رخ بپوش می ترسم

 که چشم شور ستاره تو را نظر بزند

لحظه ی اولی که تو این لباس دیدمت نمی دونم چرا یه دفعه یاد این شعر افتادم،این را گفت و بار دیگر با لحن 

 عاشقانه ای زیر لب زمزمه کرد:

 پنجره را رخ بپوش می ترسم ببند

 که چشم شور ستاره تو را نظر بزند

 مهسا لبخندی به لب زد و با لحن پرشیطنتی گفت:شاید دلیلش این بوده که من شمارو یاد اون وانته انداختم.

به شنیدن این حرف عرشیا با صدای بلندی خندید،نگاهش را به سمت مهسا چرخاند و برای لحظه ای در نگاه 

 ایش خیره ماند بعد با لحن نجواگونه ای گفت:تو خیلی زیبایی مهسا.گیر

گرمای پرحرارت شرم گونه های مرمرین مهسا را تب دار کرد و قلبش را به ارزه انداخت باز مردی اسیر زیبایی او 

شده بود.نگاهش را روی دسته گل دامنش انداخت و در سکوت خودش را با لمس کردن گلبرگهایش مشغول 

 .عرشیا نواری داخل ضبط ماشین گذاشت و لحظه ای بعد همراه صدای حزین خواننده زمزمه کرد:کرد

 آهای خوشگل عاشق

 آهای عمر دقایق

 آهای وصله به موهای تو سنجاق شقایق

 آهای ای گل شب بو

 آهای گل هیاهو

 آهای طعنه زده چشم تو به چشمای آهو

 دلم النه ی عاشق

 اهای بنفشه ی تر

 ن غنچه بشکفته قلبمو تو پرپرنک

 من که دل به تو دادم

 چرا بردی زیادم

 بگو با من عاشق چرا برات زیادم

 آهای صدای گیتار

 آهای قلب رو دیوار

 اگه دست توی دستام نذاری خدانگهدار

ز زنان و زمانی که عرشیا ماشین را داخل محوطه آسایشگاه و مقابل در ورودی ساختمان متوقف کرد،دسته ای ا

مردان سالمند در سایه ی ایوان انتظارشان را می کشیدند،عرشیا با دیدن آنها لبخندی زد و خطاب به مهسا 

 گفت:خوب رسیدیم خودتو برای یه استقبال گرم آماده کن.
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ی این را گفت و با چابکی از ماشین پیاده شد،بعد در را برای مهسا باز کرد و در میان صدای هیاهو و کف زدنها

پرشور میهمانان سفید موی آسایشگاه،دست در بازوی مهسا انداخت و با او در میان آن نگاههای کم سو اما پر مشتاق 

 همگام شد.

براساس توافق قبلی شان مراسم عقد در سالن نمازخانه برگذار می شد،غیر از کارکنان و ساکنین آسایشگاه تنها بچه 

رشیا بودند که در مراسم ازدواج انها حضور داشتندفبه خواهش عرشیا تخت های هفته نامه و چند تن از همکاران ع

دکتر کیانفر را به سالن نمارخانه منتقل کرده بودند.در کنار آن و در زیر جایگاهی که با شاخه های گل طاق بندی 

ان حال نزار کت و شده بود سفره عقد زیبایی چیده شده بود،مهسا و عرشیا به سمت تخت کیانفر رفتند.کیانفر با هم

شلوار پوشیده وکراوات بسته بود و موهایش ا همانطور که عرشیا خواسته بود کوتاه و مرتب کرده بودند او با دیدن 

عروس و داماد به زحمت خودش را از بالشی که پشتش قرار داده بودند جدا کرد و آغوشش را به روی عرشیا 

نه اش بوسه ای گرفت،کیانفر لحظه ای با چشمان به اشک نشسته اش گشود،عرشیا او را به سینه فشرد و از روی شا

به صورت عرشیا خیره ماند،بعد اهی سرد از سینه اش بیرون داد سرش را در میان دستان لرزانش گرفت و پیشانی 

 اش را بوسید،بعد دستش را به سمت مهسا دراز کرد و گفت:بیا اینجا دخترم.

انفر ایستاد،او دست مهسا را در دست گرفت حاال دیگر اشکهایش با حرکتی آرام و مهسا کمی جلوتر رفت و مقابل کی

غم آلود در حال طی کردن گونه های به گود نشسته اش بود،به کمک عرشیا بار دیگر به بالش پشتش تکیه داد و با 

 لحنی سست و کم جانی گفت:دلم می خواد یه قولی بهم بدی.

سته و راه تنفسش را تنگ کرده بود،با تمام وجود تالش کرد تا توانست در آن بغض بی اختیار بر گلوی مهسا نش

لحظه غم آلود لبخند گرم و پر محبتی به لب بنشاند،نگاهش را به چشمان خیس از اشک کیانفر دوخت و با لحنی 

 مهربان گفت:چه قولی پدر خواهش می کنم بگین.

بار دیگر به سمت مهسا نگریست با تمام توانی که در تن فرسوده کیانفر نگاهی طوالنی به صورت عرشیا انداخت،بعد 

 اش باقی مانده بود دست مهسا را فشرد و گفت:بیا جلوتر.

 مهسا روی تخت خم شد و سرش را به سر او نزدیک کرد:بگین پدر می شنوم.

زودی با حقیقتی روبه رو می کیانفر لحظه ای در چشمان مهسا خیره ماند،بعد با لحن ملتمسی زیر لب نالید:اون مرد ب

 شه که برای پذیرفتنش به همراهی تو نیازمنده،بهم قول بده که تنهاش نمی زاری!

مهسا لحظه ای مردد نگاهش کرد دلش نمی خواست به مردی که بزودی از بینشان می رفت قولی بدهد که در آینده 

دن یک جواب بود،قبل از اینکه تصمیم درستی بگیرد از پس انجام آن برنیاید،اما نگاه ملتمس کیانفر فقط منتظر شنی

 دست دیگرش را روی دست کیانفر گذاشت و با لحن اطمینان بخشی کنار گوشش زمزمه کرد:قول می دم پدر.

 کیانفر نفسی تازه کرد و گفت:یه قول دیگه هم باید بهم بدی.

 ن وقتی که مردم سر مزارم بیا.وقتی نگاه منتظر مهسا را دید ادامه داد:منو تنها نذار بهم سر بز

 مهسا با لحنی بغض گرفته و معترض گفت:پدر خواهش می کنم.

 کیانفر با لحن عاجزانه و خواهشمندی تکرار کرد:بهم قول بده.

مهسا لحظه ای مردد نگاهش کرد،بعد سرش را به عالمت موافقت تکان داد و آرام زیر لب زمزمه کرد:باشه پدر قول 

 می دم.
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ر از شنیدن این حرف نفسی به آسودگی کشید و لبخند کمرنگی روی لبهایش نشاند،بعد نگاهی به سمت عرشیا کیانف

 انداخت و گفت:عرشیا جان بیا اینجا.

عرشیا که در کنار مهسا و قدمی دورتر از تخت ایستاده بود،مطیعانه جلو رفت کیانفر دست مهسا را در دست او 

پسرم و فراموش نکن روزی همسرت به خاطر تو گریه هنوز خوشبختی،اما گذاشت و گفت:دست عروستو بگیر 

روزی که از دست تو گریه کنه تو بدبخترین مرد خواهی بود.همدیگه را دوست داشته باشین و برای اینکار زمان را 

 از دست ندین من هم همیشه برای خوشبختی تون دعا می کنم.

رد،کتابچه مشکی رنگ و یک دستمال سفید زنانه روی آن بود که آنها بعد دستش را به سمت میز کنار تخت دراز ک

را برداشت و روی پاهایش بروی پتو گذاشت،بعد در حالی که با احتیاط دستمال تا شده را از هم باز می کرد ادامه 

 داد:عرشیا جان دلم می خواد قبل از هر کاری یادی از مادرت زنده کنم.

رون کشید و آن را مقابل عرشیا گرفت:این شمایل حضرت مریم یادگاری از مادرته از داخل دستمال گردنبندی بی

 اونو به نیت عروست نگه داشته بودم بگیرش.

عرشیا گردنبند را از دست پدرش گرفت و لحظه ای پالک آن را در میان انگشتانش لمس کرد،کیانفر اشاره ای به 

 .مهسا کرد و گفت:منتظر چی هستی پسر بنداز گردنش

عرشیا از زیر چشم نگاه معناداری به سمت مهسا انداخت و بعد همراه با لبخندی به سمت او چرخید،گردنبند را به 

 گردنش آویخت و ارام کنار گوشش زمزمه کرد:دوستت دارم مهسا.

مهسا نگاه سریعی به چشمان مشتاق او انداخت و آرام خودش را عقب کشید،پالک گردنبند را در میان مشتش 

 گرفت و با گونه های پر حرارت به سمت کیانفر برگشت:متشکرم پدر.

کیانفر لبخندی به لب زد و ارام سرش را تکان داد،بعد دسته کلیدی را که در دست داشت روی جلد سایه رنگ 

 کتابچه گذاشت و گفت:اینم هدیه ای از طرف من به تو و مهسا جان.

در دستان کیانفر بود گرفت،بعد بار دیگر نگاهش را متوجه چشمان به  مهسا نگاه متعجب اش را لحظه ای روی آنچه

گود نشسته ی او کرد،کیانفر لبخندی به روی مهسا زد و گفت:تعجب نکن دخترم این کتاب باید پیش تو باشه،تو 

 قراره کار ناتموم منو کامل کنی.

 دیگه ای بود!مهسا دستش را برای گرفتن کتاب پیش برد و گفت:اما پدر قرارمون چیز 

کیانفر سرش را تکان داد و گفت:قرارمون هنوز سرجاشه،باید روزی فقز یک فصل از اونو بخونید،اما دیگه مجبور 

 نیستین که حتما اینجا و در کنار من بخونیدش،من به استراحت بیشتری احتیاج دارم.

ن دسته کلید مال یه ساختمون ویالیی تو لحظه ای مکث کرد، بعد در حالی که کتاب را به دست مهسا می داد گفت:او

 کیشه به عنوان هدیه ازدواجتون سندشو به نامت کردم،جای زیبائیه مبارکتون باشه.

 مهسا لبخند پرمحبتی به لب زد و گفت:متشکرم پدر.

ین کیانفر سرش را تکان داد و گفت:بهتره دیگه بیشتر از این مهموناتون رو منتظر نذارین عاقدم که اومده بر

 زودترمراسمو شروع کنین.

 عرشیا دست پدرش را بوسید و گفت:بخاطر همه چیز ممنونم پدر.

 کیانفر با حالتی نوازش گونه دستش را بر سر عرشیا کشید و گفت:برو پسر برو امیدوارم همیشه خوشبخت باشی.
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عقد به سمت جایگاهی که به عرشیا بار دیگر تشکر کرد بعد دست مهسا را گرفت و همراه او برای اجرای مراسم 

همین منظور تدارک دیده شده بود رفتند،عاقد که از دقایقی قبل با دفتر ثبت ازدواج هم آنجا منتظر ایستاده بود 

اتوماتیک وار کارش را شروع کرد و لحظاتی بعد جواب بله ای که مهسا به سوال سرنوشت ساز عاقد داد در میان 

گم شد،عرشیا سرش را به سر مهسا نزدیک کرد و کنار گوشش زمزمه کرد:از  صدای هیاهو و کف زدنهای حاضرین

همین لحظه من شما را زن و شوهر اعالم می کنم قسم می خوریددر غم و شادی،سالمتی و بیماری در کنار همسرتان 

 باشید.

 م می خورم.مهسا بدون اینکه نگاهش کند زیر لب جواب داد:اگه شما به شرطی که داشتم عمل کنین بله قس

 عرشیا دست مهسا را در دست گرفت وگفت:مهسا خواهش می کنم نگاهم کن.

مهسا نگاهش را تا نگاه او باال کشید و در نگاه مرد جوانی که اکنون دیگر همسرش بود وبا آن نگاه شوریده اش تا 

دیده نمی شد.نگاهش مصمم عمق روح او نفوذ می کرد خیره ماند.در نگاه عرشیا دیگر اثری از ان شیطنت همیشگی 

بود و عاشق و اهنگ صدایش مثل همیشه گیرا و تاثیرگذار:از این لحظه به بعد من برای تو فقط عرشیام،همون طور 

 که تو برای من فقط مهسایی.

بعد در حالیکه حلقه ازدواج را ارام ارام در انگشتش می کرد با همان لحن قبلی ادامه داد:اگه روزی تحمل من برات 

سخت شد آزادی که این حلقه را از دستت در بیاری،اما ازت می خوام تا زمانی که اونو به انشگت داری صادقانه 

 دوستن داشته باشی.

مهسا در سکوت سرش را به نشانه موافقت تکان داد و بعد به حلقه طالیی که اکنون دیگر در انگشت او می درخشید 

 مت خود کشاند:یااهلل دیگه مهسا من منتظرم.خیره ماند،صدای عرشیا نگاه او را به س

مهسا حلقه ازدواج عرشیا را از داخل جعبه اش برداشت و ان رابه سمت انگشت او برد لرزش نامحسوس دستش از 

نگاه تیزبین و مشتاق عرشیا دور نماند،سرش را به سر مهسا نزدیک کرد و با لحن پرشیطنتی گفت:تا حاال کلی 

 ن بدهکاری احیانا قصد نداری به خاطر دل من کمی از حسابتو تصفیه کنی؟کلمات عشقوالنه به م

مهسا از شنیدن این حرف به خنده افتاد،نگاهش را به صورت خندان عرشیا دوخت و با لحن پرشیطنت و طنزآلودی 

 گفت:چرا اگه اشتباه نکنم یه باز یه تریلی دیدم که پشتش نوشته بود:

 قوری زقلم،قلم زقوری

 ق منی گوگوری مگوریتو عش

 صدای خنده بلند و ناگهانی عرشیا،نگاه کنجکاو و پرشیطنت همه را به سمت خود کشاند.

* * * 

شب بعد از پایان مراسم افشین به عنوانتنها فامیل نزدیک عروس دست مهسا را در دست عرشیا گذاشت و برایشان 

و سایر میهمانها که قصد رفتن به خانه هایشان را  آرزوی خوشبختی کرد بعد از او تک تک بچه های هفته نامه

داشتند،آنها را تا مقابل خانه عرشیا همراهی کردند و بعد از خداحافظی انها را تنها گذاشتند.بعد از رفتن آنها عرشیا 

کنه آقا رو به سرایدار که با منقل اسفند وکاسه ای از نقل های رنگی به استقبالشان آمده بود کرد و گفت:دستت درد ن

 فرخ سوئیچ رو گذاشتم رو ماشین لطفا شما زحمتش رو بکش.

 سرایدار لبخندی به لب زد و گفت:رو چشم آقا شما بفرمایین.
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بعد رو به مهسا کرد و ادامه داد:خوش اومدین خانم خدا شاهده دفعه اولی که در این خونه رو براتون باز کردم تو 

ز تنهایی در بیاد،وقتی آقا بهم گفتش که اون بسته و اون دسته گل رو براتون دلم گفتم دیگه وقتشه که آقا عرشیام ا

 بیارم شستم خبردار شد که بعد از این قراره اینجا یه اتفاقاتی بیافته.

 عرشیا دستی به موهایش کشید و گفت:اِ اقا فرخ قرار نشد اینطور شیطنتهای ذوره تجردمونو جلویخانم لو بدی.

ه مهسا کرد،لبخندی به رویش زد و دست سرد او را در دست گرفت:خوب دیگه بریم تو...اقا بعد نگاهش را متوج

 فرخ،ماشین یادت نره؟

سرایدار کاسه نقل را باالی سرشان به هوا پاشید و گفت:اقا انشااهلل به پای هم پیر شین،ما هم انقدر سرپا بمونیم تا 

 بتونم در خدمت بچه ها باشم.

 د و گفت:بچه ها نه آقا فرخ بچه.مگه نمی بینی رشد جمعیت چقدر باال رفته.عرشیا ذوق زده خندی

سرایدار منقل اسفند را کنار در روی زمین گذاشت و در حالیکه به سمت ماشین می رفت با خنده ش سرش را تکان 

 داد و گفت:هر چی خدا بخواد.

قدم برمی داشت نفس عمیقی کشید و گفت:خوب عرشیا دستش را دور شانه ی مهسا انداخت و درحالیکه در کنار او 

 البته در این رابطه هم باید به توافق رسید بچه یا بچه ؟

این حرف عرشیا مهسا را به یکباره تکان داد،طوری از درون لرزید که نگاه نگران عرشیا را متوجه خود کرد:توداری 

 می لرزی مهسا چیزی شده؟حالت خوب نیست؟

 تکان داد و گفت:نه نه من حالم خوبه،امشب یه کم هوا خنکه شما سردتون نیست؟مهسا با عجله سرش را 

عرشیا لبخندی به لب زد و در حالیکه کتش را از تن در می اورد گفت:من که حسابی خودمو پوشوندم در ثانی ما که 

 امشب از هوا هیچی نفهمیدیم حاال واقعا خنکه؟

 های او انداخت به رویش لبخندی زد و گفت:حاال بهتر شد.وقتی سکوت مهسا را دید کتش را روی شانه 

بعد دسته گل را از دستش گرفت و درحالیکه انشگتانش را در میان مشتش می فشرد ادامه داد:حاال تا اون جایی که 

می تونی دامن لباستو جمع کن که می خوایم تا جلوی در ساختمون بدوییم،قبل از اینکه مهسا فرصتی برای اعتراض 

داشته باشد عرشیا دست او را به دنبال خود کشید و او ناچارا دامن لباسش را در چنگ فشرد و درحالیکه به دنبالش 

 می دوید فریاد زد:نه عرشیا نه می خوریم زمین.

 عرشیا دستش را محکم تر فشرد و میان خنده گفت:با من بیا مهسا نترس نمی ذارم بیافتی.

ی زمین افتاد،اما عرشیا همچنان دیوانه وار او را به دنبال خود می کشید تا اینکه کت از روی شانه های مهسا رو

بالخره مهسا روی چمنهای تازه کوتاه شده لیز خورد،مچ پایش پیچید و باسینه روی زمین افتاد،سقوط ناگهانی 

او را هم روی چمنها مهسا،عرشیا را که حاال روی اولین پله ورودی ساختمان رسیده بود با شدت به عقب کشید و 

 اندخت،عرشیا که به پشت روی چمنها افتاده بود،با احتیاط او را از روی زمین بلند کرد و گفت:تو حالت خوبه؟

 مهسا با عصبانیت و در حالیکه مچ پایش را می مالید زیر لب غرید:تو دیوونه ای.

آن را مقابل صورت عرشیا میگرفت گفت:این  بعد کفشش را که پاشنه اش کنده شده بود از پا درآورد و در حالیکه

 از کفشم اینم از لباسم.

جلوی لباسش از رطوبت چمن خیس و سبزرنگ شده بود و شاخه ک.چکی از چمن روی گونه ی راستش چسبیده 

بود،یک لحظه نگاهشان درهم تالقی کرد و بعد صدای خنده ی هر دونفرشان به هوا بلند شد،عرشیا بار دیگر طاق باز 
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وی چمن خوابید و دستهایش را زیر سرش قالب کرد، حرفهای زیادی در دلش داشت که امشب می خواست به ر

مهسا بگوید به مهسا به همسرش،وقتی به او فکر می کرد ضربان قلبش شدت می گرفت و تمام وجودش را گرمایی 

امشب ستاره های من و تو جفت  مطبوع پر می کرد،نگاهش را به دل پرستاره آسمان دوخت و گفت:اونجا اون باال

 شدن حتما بقیه ستارها حسودی شونه که اینطور دارن پرپر می زنن.

سرش را به سمت مهسا پرخاند و نگاهش را به صورت زیبای او دوخت:مهسا من امشب با تمام وجود به این نتیجه 

مکنه به بنده های خودش بده،من رسیدم که دوست داشتن و عشق ورزیدن بزرگترین بزرگترین نعمتیه که خداوند م

 امشب حضورسبز تو رو دارم و یه حس خوب و رویایی که قبال هرگز باهاش آشنا نبودم.

مهسا نگاهی به لکه های سبز لباسش انداخت و با لحن پرشیطنتی گفت:منم قبال هیچ وقت اینطور با مغز زمین 

م که تو خوب توصیفش می کنی مزه نداشت جز اینکه نخورده بودم،حاال که بهش فکر می کنم می بینم اون قدرا ه

 لباس سفیدم به یکباره سبز شد،پاشنه کفشم از جا کنده شد و مچ پایم نیم دوری دور خودش پیچید.

عرشیا بار دیگر خندید،دسته گل مهسا را که کنارش روی زمین افتاده بود مقابل صورتش گرفت آن را بوئید و گفت: 

بزار به عهده ی یه کارخونه دار متقلب،من با یه حساب سرانگشتی به این نتیجه رسیدم که  برآورده سود و زبانشو

سر تا سر این اتفاق باعث شد که تو کلی بخندی کاری که تا امروز خیلی به ندرت انجامش داده بودی و مهمتر از اون 

 اینکه تو منو عرشیا صدا زدی.

 گرفت و با لحن پراحساسی زیرلب زمزمه کرد:دوستت دارم مهسا.بعد دسته گلی را که دستش بود به سمت مهسا 

مهسا دسته گل را از دستش گرفت و با عجله از جا بلند شد،کفش دیگرش را هم از پا درآورد و با لگد به سمت آن 

 یکی پرت کرد باالی دامن لباسش را در دست گرفت و درحالیکه از پله ها باال می دوید گفت:دهدایای پدر و تو

 ماشین جا گذاشتم لطفا برام بیارش!

عرشیا همانطور که دراز کش روی چمن خوابیده بود با نگاه دنبالش کرد و با خود زمزمه کرد:باالخره دوستم خواهی 

 داشت مهسای مه آسای من.

بعد به سستی از جا بلند شد و برای اجرای اولین دستور همسرش به سمت ماشین رفت،زمانی که به ساختمان 

برگشت مهسا کنار چمدانی که عرشیا قبال آن را به خانه آورده بود ایستاده واطرافش را نگاه می کرد ساختمان خانه 

بسیار بزرگ و زیبا بود،تمام چراغهای هردو طبقه روشن و وسایل لوازم خانه زیر نور قوینئونهای سقف زیبا و مجلل 

 گفت:خونه تون خیلی بزرگه. جلوه می کرد.مهسا با دیدن عرشیا به جانبش چرخید و

عرشیا لبخندی به لب زد،کتش را که روی دستش حمل می کرد روی میز گذاشت و گفت:خونه تون نه،خونه مون.بیا 

 می خوام همه جا رو بهت نشون بدم.

یگر مهسا همراه با لبخندی دعوت عرشیا را پذیرفت و همراه او به تمام گوشه و کنارهای خانه سرک کشید وقتی بارد

 به سالن برگشتند،مهسا کنار چمدانش برگشت و گفت:خوب پس اتاق من کجاست؟

 عرشیا کنار او رفت،چمدان را از روی زمین بلند کرد و گفت:اتاق خوابا طبقه باالست.بیا هنوز اونجارو نشونت ندادم.

ی شد،عرشیا چمدان را مقابل یکی طبقه باال سالن بزرگی داشت و اتاقهای زیادی که در تمام آنها به سالن اصلی باز م

 از درها روی زمین گذاشت،دراتاق را باز کرد و گفت:اینجا بزرگترین اتاق خوابمونه.

مهسا از همان جایی که ایستاده بود به داخل اتاق سرک کشید.تخت خواب دونفره و پرده حریر نازکی که به دور آن 

را به دندان گزید و دامن لباسش را در میان انگشتانش  بود هراس گزنده ای رابه جانش انداخت،وحشتزده لبش



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –س هو

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

1 9 8  
 

فشرد،دست عرشیا هنوز روی دستگیره در بود اما با نگاهش تک تک حرکات مهسا را زیر نظر داشت،فکری جرقه 

وار از ذهنش گذشت،لحظه ای به انچه می خواست به زبان بیاورد فکر کرد بعد با لحن ارام و نامطمئنی پرسید:فکر 

 قتش رسیده باشه؟می کنی و

 مهسا نگاه سریعی به صورت عرشیا انداخت و گفت:وقت چی؟

 عرشیا دست را در جیب شلوارش فرو کرد و گفت:تو یه شرط داشتی مگه نه؟

 مهسا سرش را به نشانه مثبت تکان داد،عرشیا شانه ای باال انداخت و گفت:خوب پس چرا نمی گی من منتظرم.

اهش کرد، شرم از یک طرف و وحشت و اضطراب از سوی دیگر مانع ان می شد که او مهسا درمانده و مستاصل نگ

خواسته اش را صریح و روشن بر زبان بیاورد. عرشیا به چهار چوب در تکیه داد و گفت: من شرط تو رو نشنیده 

 پذیرفتم پس دیگه دلیلی برای نگرانی تو وجود نداره.

ی ادامه داد: بهتره به هم اعتماد داشته باشیم یه زندگی خوب قطعا به مکث کوتاهی کرد و همراه با لبخند کمرنگ

 اعتماد دو جانبه نیازمنده.

مهسا دامن لباسش را رها کرد و گفت: حق با شماست من....من به قول شما اعتماد کردم در غیر این صورت هرگز 

 پیشنهاد ازدواجتون رو نمی پذیرفتم.

 و گفت: باز که من شدم شما. عرشیا با شیطنت لبخندی به لب زد

 مهسا با حالتی کالفه نگاهش کرد و گفت: ببینین ازدواج ما خیلی سریع اتفاق افتاد و من ...من نمی تونم که...

 عرشیا گردنش را کج کرد و گفت: نمی تونی که چی؟

ان دارم و تا اون موقع مهسا نفس حبس شده اش را بیرون داد و گفت: من برای پذیرفتن این واقعیت احتیاج به زم

 دلم می خواد که یه اتاق مستقل داشته باشم.

عرشیا لحظه ای در سکوت نگاهش کرد، بعد آرام و مطمین در اتاق را بست و گفت: قطعا گذشت زمان مشکل ما رو 

 حل می کنه ما می تونیم تا رسیدن زمان مناسب صبر کنیم.

ت: نگران نباش مهسا خونمون اتاق زیاد داره بیا این یکی رو ببین چمدان را بار دیگر از روی زمین برداشت و گف

 مطمینم که خوشت می یاد.

این را گفت و در اتاق مجاور را باز کرد، بعد در حالی که با اشاره دست او را دعوت به داخل شدن می کرد ادامه داد: 

 اینجا با هم همسایه ایم یک جفت همسایه صمیمی، خوب و مودب.

 ا احتیاط وارد اتاق شد و نگاهی به اطرافش انداخت یک اتاق بزرگ و نور گیر بود با پنجره ای رو به حیاط.مهسا ب

 عرشیا در حالی که از کنارش می گذشت گفت: اینجا اکثر اتاقا شبیه هم اند.

ونی اینجا چمدان را روی تخت خواب گذاشت و به سمت کمد دیواری رفت در ش را باز کرد و گفت: وسایلتو می ت

 بذاری.

دو در دیگر در دو سوی اتاق درست روبروی هم وجود داشت عرشیا در سمت چپ را باز کرد و گفت: اینجا تمام 

اتاقا سرویس بهداشتی جداگانه دارن حمام و دستشویی، بار دیگر در را بست و به سمت مهسا برگشت: خوب از 

 یقه خودت وسایلشو جابجا کنی.همین لحظه اینجا اتاق شخصی شماست. می تونی با سل

بعد لبخندی به لب زد و با لحن پر شیطنتی گفت: و اگه به چیزی احتیاج داشتی یا مثال شبا از چیزی ترسیدی فقط 

 کافیه این درو با این کلید باز کنی اون طرف در قطعا برای هر دومون جا هست.
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 ه اتاقای اینجا همینطور به هم راه دارن؟مهسا نگاه نا مطمینش را به در سمت راست دوخت و گفت: هم

عرشیا دست مهسا را گرفت و در حالی که کلید را کف دستش می گذاشت گفت: بله تقریبا، اما تو نمی خواد نگران 

 باشی چون هرکدوم از این درا فقط یه کلید دارن.

یا آرام و با اطمینان دست مهسا را مهسا لحظه ای مردد نگاهش کرد، بعد نگاه ناآرامش را به سمت در چرخاند، عرش

بست و مشت بسته اش را در میان دستانش فشرد: خوب گوش کن ببین چی می گم مهسا من حاضرم تا هر زمانی 

که تو بخوای صبر کنم، در حال حاضر هیچ چیز به اندازه حضور تو، توی این خونه برای من مهم نیست، هر زمان 

 همسر در کنارم باشی اون موقع خودم تو اسباب کشی کمکت می کنم.احساس کردی می تونی به عنوان یه 

مهسا نگاهش را پایین انداخت و سرش را به عالمت موافقت تکان داد عرشیا دستش را رها کرد و آرام زیر لب 

 زمزمه کرد: خوبه.

 این را گفت و به سمت در اتاق حرکت کرد، مهسا گامی به سمتش برداشت و صدایش زد: عرشیا.

 عرشیا به سمت او چرخید و نگاه منتظر و مشتاقش را روی لب های زیبای مهسا دوخت: بله.

 ممهسا نگاهش را در آن نگاه جذاب و مردانه گره زد و آرام زیر لب زمزمه کرد: متشکرم.

که تو زیاد  عرشیا لبخند کودکانه ای به لب زد شانه ای باال انداخت و گردنش را کج کرد: این یکی از اون حرکاتی

 انجامش می دی و من ازش خوشم می یاد.

بعد به یکباره به یاد کتابچه ای که در دستش بود افتاد و گفت: راستی نزدیک بود اینارو فراموش کنم. نگاهی روی 

 جلد سیاه رنگ کتابچه انداخت و ادامه داد: می تونی همون طور که می خواستی تا فردا صبح تمومش کنی.

دست مهسا داد و گفت: باید اعتراف کنم وسوسه دونستن گذشته کمی نسبت به اونچه تو داری حسودم  کتاب را به

 کرده.

دسته کلید ساختمان ویال را از جیب شلوارش بیرون کشید و ادامه داد: تازه این یکی هم هست ویالی کیش خیلی 

 ی اونجا؟هیجان انگیزه، ببین اگه قول بدم پسر خوبی باشم منو با خودت می بر

مهسا از شنیدن این حرف به خنده افتاد و گفت: این فقط یه دسته کلیده من هنوز هیچ آدرس دقیقی از اون ویالی 

 هیجان انگیز ندارم.

عرشیا سرش را تکان داد و گفت: خوبه پس همراهی من قطعی شد تو بدون داشتن یه راهنمای خوب ممکنه تو 

 جزیره گم بشی.

از عرشیا گرفت، با بد جنسی لبخندی به لب زد و گفت: فراموش نکن که من یه خبرنگارم و اون  مهسا دسته کلید را

 قدر هم که تو فکر می کنی چلمن نیستم.

عرشیا با شیطنت خندید شانه ای باال انداخت و گردنش را کج کرد: خوب دیگه من می رم پایین تو راحت باش شب 

 بخیر.

 اخت و جواب داد: شب به خیر.مهسا نگاه دقیقی به صورتش اند

بعد با نگاه رفتنش را بدرقه کرد و با دقت صدای گام هایش را که هر لحظه از او دور و دورتر می شد دنبال نمود، 

بعد از اینکه از رفتن او مطمین شد به سراغ دری رفت که وجود آن نگرانش می کرد دستگیره را به پایین فشرد در 

 د را روی قفل آنقفل بودف با احتیاط کلی
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امتحان کرد در به شکل غریبی بی صدا باز شد و نگاه مهسا یک بار دیگر به آن تخت دو نفره افتاد یک بار دیگر با 

عجله در اتاق را قفل کرد و کلید را از روی ان برداشت چرخی در اتاق زد و بعد به سمت پنجره رفت پرده ها را با 

بل ان ایستاد، منظره باغ از آن باال بسیار زیبا و تماشایی بود تمام چراغ های حبابی تکانی شدید تا آخر کنار زد و مقا

شکل آن روشن بود و سکوت و آرامش دل انگیزی از البه الی تک تک درختانش احساس می شد، نگاه مهسا به 

طول نکشید و  عرشیا افتاد آنجا نزدیک ساختمان سرایداری مشغول صحبت با فرخ بود صحبتشان لحظه ای بیشتر

عرشیا در حالی که دستهایش را در جیب های شلوارش فرو کرده بود به سمت ساختمان برگشت، آرام و مطمین راه 

می رفت طوری که مهسا از آن باال به خوبی می توانست با نگاه دقیقش او را همان طور که بود ببیند، مردی جوان با 

ه ، چهره ای جذاب و نگاهی گیرا و بازیگوش، عرشیا کنار کفش های قامتی بلند و موزون، سینه ای فراخ و مردان

مهسا همانجایی که هر دو با هم زمین خورده بودند از حرکت ایستادف مهسا کمی سرش را از پنجره بیرون داد تا 

ره نگریست راحت تر بتواند او را ببیند ، عرشیا که انگار سنگینی نگاه مهسا را حس کرده بود به یکباره به سمت پنج

 با دیدن مهسا به رویش لبخندی زد و گفت: فراموش کردم بپرسم مچ پات مشکلی نداره؟

 مهسا سرش را به نشانه منفی تکان داد و همراه با لبخند کمرنگی جواب داد: من خوبم.

 عرشیا سرش را از روی رضایت تکان داد و گفت: خوشحالم که خوبی...تو خوشحال نیستی که من خوشحالم.

 مهسا به خنده افتاد و گفت: چرا خوشحالم.

عرشیا با شیطنت خندید و گفت: منم از اینکه تو خوشحالی خوشحالم، شب خوبی داشته باشی. این را گفت و از پله 

های منتهی به در ورودی ساختمان باال رفت ، مهسا لحظه ای همانجا ایستاد و به عرشیا فکر کرد و به اینکه چقدر 

آنچه که در ابتدا فکر میکرد متفاوت است. کتاب دکتر کیانفر هنوز دستش بود نگاهی گذرا به صفحات اخالقش با 

آن انداخت و بعد از پنجره فاصله گرفت مقابل آینه میز آرایش ایستاد نگاهی به تصویر خودش انداخت و بعد شروع 

ش را عوض کرد و به جای آن شلوار به باز کردن موهایش کرد به دستشویی رفت و آرایش صورتش را شست، لباس

 جین سفید و یک بلوذ چهارخانه شکالتی رنگ پوشید.

بار دیگر در آینه نگاهی به خودش انداخت ظاهر جدیدش را بیشتر می پسندید، کتاب را از مقابل آینه برداشت و از 

براین برای دیدن او به طبقه اتاق بیرون رفت می دانست که عرشیا هنوز برای خواب به اتاق خود نیامده است بنا 

پایین رفتف به غیر از چراغ های سالن بیلیارد تمام چراغ های پایین خاموش بود با احتیاط به سمت سالن رفت اما بر 

خالف انتظارش عرشیا را آنجا ندید، بار دیگر به سالن اصلی برگشت و چون اثری از عرشیا ندید صدا زد : 

 عرشیا...عرشیا.

 ه گوشش خورد: من اینجام مهسا... بیا اینجا.صدای عرشیا ب

 مهسا چرخی دور خود زد و گفت: تو کجایی؟

 من تو استخرم پله ها رو بیا پایین.-

مهسا همان طور که عرشیا خواسته بود از پله ها پایین رفت، با دیدن عرشیا که در حال بستن دکمه های پیراهنش 

د، عرشیا گامی به سمتش برداشت و در حالی که با عجله دکمه هایش را یکی بود همانجا پایین پله ها از حرکت ایستا

 در میان می بست گفت: فکر میکردم می خوای بخوابی؟

 مهسا آرام آرام به سمت او رفت و گفت: جای خوابم عوض بشه خوابم نمی بره تو چرا هنوز بیداری؟
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ت دارم شبا قبل از خواب کمی شنا کنم داشتم آماده عرشیا در حالی که یقه لباسش را مرتب میکرد گفت: من عاد

 میشدم که صدام زدی.

مهسا مقابلش ایستاد و گفت: اگه می دونستم، مزاحمت نمی شدم راستش می خواستم فصل بعدی کتابو بخونم بعد 

 فکر کردم بیام پایین که اگه تو مایل باشی با هم بخونیمش .

 ن که خیلی عالیه، حاال چرا ایستادی بیا بشین.عرشیا دستی به موهایش کشید و گفت: ای

 صندلی را از زیر میز بیرون کشید و گفت: بشین چیزی می خوری برم برات بیارم؟

 مهسا در حالی که روی صندلی می نشست جواب داد: نه ممنون چیزی میل ندارم.

 چیزی نمی خورم.با شنیدن این حرف عرشیا هم مقابل او روی صندلی نشست و گفت: خوب پس منم 

 مهسا کتاب را روی میز گذاشت و گفت: خوب پس شروع کنیم.

 عرشیا ان را بار دیگر به مهسا داد و گفت:تو بخون مهسا.

 مهسا لحظه ای نگاهش کرد، بعد کتاب را از دست عرشیا گرفت و بدون حرف دیگری آن را باز کرد.

 فصل سوم

ب یلدایی باالخره به صبح رسید، تمام طول شب را پشت در اتاق آرام و آن شب چهارشنبه سوری طوالنی تر از هر ش

روی مبل گذراندم نزدیکیهای صبح بود که همانجا گوشه مبل خوابم برد یکی دوساعتی خوابیدم تا اینکه از صدای باز 

با دیدن من لبخند و بسته شدن در اتاق از خواب پریدم، گالره با ظاهری خسته و چشمانی قرمز از اتاق بیرون آمد و 

زد و گفت: صبح بخیر دکتر، میبخشین بیدارتون کردم پتو را از روی پاهایم کنار زدم و سر پا ایستادم نگاهی روی 

ساعت روی دستم انداختم ساعت از هفت گذشته بود دستی به موهای درهم و آشفته ام کشیدم و گفتم: اشکالی 

 نداره دیگه باید بیدار می شدم.

را روی مبل رها کرد و دسته ای از موهایش را که از داخل تور بیرون آمده بود پشت گوش زد، پلک  گالره خودش

 های بی حالش را روی هم گذاشت و گفت: چه شب بدی بود دیشب.... شما تونستین کمی استراحت کنین؟

 م حالشون چطوره؟انگشتانم را چند بار در موهایم فرو کردم و گفتم بله یکی دوساعتی خوابیدم.خانم آرا

 گالره بار دیگر چشمانش را باز کرد و گفت: نمی دونم دو سه ساعتی میشه که خوابیده ، اتاقش که مثل بخاری گرمه.

 کتم را از روی میز برداشتم و گفتم: من باید سری به خونه مون بزنم حتما تا حاال حسابی نگران شدن.

 و فرستادم که به خانواده تون اطالع بده.گالره سرش را تکان داد و گفت: دیشب باغبون

در حالی که کتم را روی دستم می انداختم گفتم: بله، ولی با این وجود می دونم که مادرم تا صبح نتونسته از نگرانی 

 بخوابه، سری به خونه می زنم و باز بر میگردم.

 از رفتن سری بهش بزنین.گالره به سختی از جا بلند شد و گفت: آقای دکتر میشه خواهش کنم قبل 

 نگاهی به صورت خسته او انداختم و گفتم: بله حتما شما هم خسته این به استراحت نیاز دارین بهتره کمی بخوابین.

گالره بار دیگر روی مبل نشست، سرش را در میان دستانش گرفت و گفت: حق با شماست سرم از بی خوابی و هول 

 نم یه کمی بخوابم بهتر می شم.و هراس دیشب درد می کنه اگه بتو

پتو را از روی مبل کناری برداشت و در حالی که آن را تا روی سینه اش باال می کشید گفت: تمام طول دیشبو به این 

فکر می کردم که اگه شما اون موقع اینجا نبودین چی پیش می یومد. دکتر شما اونو یه بار دیگه به زندگی بر 

 گردوندین.
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 ی به لب زدم و گفتم: قطعا خواست خدا اینطور بوده که من وسیله ای بشم برای تحقق خواسته اون.لبخند کمرنگ

 گالره با لحن سست و بی حالی جواب داد: حق با شماست دکتر ما باید شاکر خداوند باشیم.

اق رفتم در آنقدر خسته بود که به محض بستن چشمانش به خواب رفت، آهسته از کنارش گذشتم و به سمت در ات

را که باز کردم هوای گرم اتاق به صورتم خورد، بی صدا داخل شدم ودر را پشت سرم بستم بی صدا خودم را کنار 

تختش رساندم او خوابیده بود و ریتم نفس هایش منظم به نظر می رسید لب تخت نشستم و لحظه ای به صورتش 

گونه هایش کمی گلگون به نظر می رسید. موهای  خیره ماندم رنگ پوستش به حالت عادی خود برگشته و روی

حلقه حلقه و سیاهش دور صورتش را گرفته و روی مالفه سفید بالش زیر سرش پخش بود، آنقدر زیبا و معصوم بود 

که نمی توانستم چشم از او بردارم اتاق به شکل نفس گیری گرم بود و روی او چند پتوی ضخیم کشیده بودند ف 

تو بیرون کشیدم و در میان دستانم گرفتم دمای بدنش کمی باالتر از حد معمول بود، یکی از پتو ها دستش را از زیر پ

را از رویش کنار زدم و تعداد ضربان نبضش را با پانی شمار ساعت روی دستم چک کردم، وقتی بار دیگر دستش را 

کوت نگاهم کرد، بعد لبهای بی رنگ و زیر پتو گذاشتم تکانی به خود داد و آرام چشمانش را گشود لحظه ای در س

 خشکیده اش را تکان داد و گفت: شمایین استاد؟

 لبخند کمرنگی به لب زدم و گفتم: بله من هستم.

نگاهی گذرا به اطرافش انداخت ، بعد در حالی که سعی می کرد از جا بلند شود گفت: شما این وقت روز اینجا چه کار 

 می کنین؟

نع بلند شدنش شوم خودش بار دیگر سرش را روی بالش گذاشت و گفت: تمام بدنم درد می کنه قبل از اینکه من ما

 احساس می کنم یه کتک حسابی خوردم.

 با لحن آرام و محطاطانه ای گفتم: از اتفاق دیشب چیزی یادتون هست؟

زیر لب نالید: یادمه که  لحظه ای خیره نگاهم کرد بعد به یکباره وحشت زده چشمانش را بست و با لحن آشفته ای

 لباسم آتیش گرفت.

 بعد بار دیگر چشمانش را باز کرد و نگاه درمانده اش را به صورت...

 من دوخت:یعنی من سوختم؟

 سرم را به نشانه ی منفی تکان دادم و گفتم:نه خوشبختانه نه.

 آرام با لحن گیج و پرسش باری زیر لب زمزمه کرد:پس اون آتیش ...

 تکان دادم و گفتم:شما خودتون را پرت کردین تو استخر یادتون هست؟ سرم را

آرام چشم های گشاد شده از وحشتش را به سمت پنجره برگرداند و گفت:خیلی ترسیه بودم فکر کردم حتما می 

 سوزم.

بعد نگاهش را به صورت من دوخت و گفت:دیشب چه اتفاقی افتاد من...من حس کردم که...شما کنار من 

 ودین.صداتون را میشنیدم .شما منو...ب

نگاهش را پایین گرفت و لحظاتی سکوت کرد بعد بار دیگر نگاهم کرد و گفت:حس عجیبی داشتم خیلی عجیب.نمی 

 تونم توصیفش کنم.

 از لب تخت بلند شدم،کتم را روی دستم انداختم و گفتم:بهتره دیگه استراحت کنین.
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وز فکر میکنم داخل یه آب عمیق در حال فرو رفتنم بدنم سست و بی حسه لبخند کمرنگی به لب زد و گفت:هن

 شما...شما تمام دیشبو اینجا بودین؟

 دستس به مو هایم کشیدم و گفتم:بله پدرتون ازم خواست که پیشتون بمونم.

 آرام ناباورانه نگاهم کرد و گفت:پاپا ازتون خواست؟اون ...اون اینجا بود؟

 مثبت تکان دادم و گفتم:بله شما حسابی همه ی ما را ترسوندین.سرم را به نشانه ی 

اشک در چشمان زیبای آرام حلقه زد ،در ان لحظه انقدر زیبا و معصوم در نظرم جلوه کرد که دلم بی اختیار به هوای 

شبیه شده بود  در کنار او ماندن سرکش و نا ارام به تقال افتاده بود،در ان لحظه بی نهایت به تصویر دوران کودکیش

به ان دختر بچه با لباس خواب سفید و مو های پریشان دور صورتش .بار دیگر دستی نامرئی زنگ خطر وجدانم را 

به صدا در اورد و مرا از ان خلسه ی گرداب گونه ی احساس بیرون کشید کمی این پا و اون پا کردم و گفتم:خوب 

 دیگه من باید برم.

 چرخاند و گفت:می رین؟آرام نگاهش را به سمت من 

نوع نگاهش به قدری ملتمس بود که من به جای جواب دادن به دنبال پیدا کردن بهانه ای قابل قبول برای رفتنم به 

 دست و پا افتادم:

 الزمه که سری به خونه بزنم._

 با همان لحن قبلی پرسید:باز هم به دیدن من می یاین مگه نه؟

میکنم بعد از ظهر سری بهتون بزنم شما هم سعی کنید تا اون موقع خوب  نفس عمیقی کشیدم و گفتم:سعی

 استراحت کنید .

 او لبخند کمرنگی به لب زد و گفت:نگاهتون خسته است شما هم به استرااحت احتیاج دارین.

امی سرم را تکان دادم و گفتم:همه مون شب بدی را گذروندیم خوب دیگه من میرم خداحافظ.آرام سرش را به آر

 تکان داد و همراه با لبخندی محو جواب داد :خداحافظ.

وقتی به خانه برگشتم همان طور که انتظار داشتم مادر در انتظار برگشتنم چشم به در دوخته بود .وقتی کلید را در 

خت قفل چرخاندم و پا به داخل حیاط گذاشتم پشت پنجره آشپزخانه ایستاده بود ،کتی را که در دستم بود روی ت

انداختم و به سمت حوض آب رفتم.آبی به سر و صورتم زدم و مو های آشفته ام را با رطوبت دستانم کمی مرتب 

کردم،مادرم با حوله به استقبالم امد با دیدنش سالم کردم و برای گرفتن حوله جلو رفتم مادر حوله را به دستم داد و 

 گفت:خسته نباشی مادر چه خبر؟در حالی که با نگاه نگرانش عمق نگاهم را می کاوید 

صورتم را خشک کردم و حوله را بار دیگر به دستش دادم:زنده باشی عزیز ،بساط چاییت رو به راهه مادر؟کتم را از 

رئی تخت برداشت و در حالی که مرا تا آشپزخانه همراهی میکرد گفت:چای تازه دم روی سماوره صبحونه ام روی 

 میز آماده است.

 ن وارد آشپزخانه شد و گفت:زری مادر ،سیاوش اومد.جلوتر از م

به دیدن من زری از پشت میز بلند شد و سالم کرد .جواب سالمش را دادم و سر جای همیشگی ام پشت میز نشستم 

.مادر برایم چای ریخت و زری آنچه که روی میز صبحانه وجود داشت مقابلم ردیف کرد ،هر دو لحظه ای چای 

کردن بعد مادر در حالی که چای دیگری برایم میریخت گفت:دیشب از نگرانی خوابم نبرد مادر  خوردنم را تماشا

 همش دلم شور تو را میزد.
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 نگاهش کردم و گفتم:نگرانی چرا مادر،من که پیغام فرستادم چرا نمی تونم بیام.

 ز دلواپسی دیوانه میشدم.مادر بار دیگر کنارم نشست و گفت:آره مادر خوب کردی اگه بی خبرم میزاشتی که ا

زری در حالی که چای شیرینش را بهم میزد گفت:آقایی که اومده بود گفت خانم افتاده تو استخر ،جریان چی بود 

 سیاوش؟

 سرم را تکان دادم و گفتم:آره حادثه ی بدی بود فکر کنم خواست خدا بود اون زنده بمونه.

 تخر غرق شد؟مادر متعجب نگاهم کرد و گفت:یعنی تو آب اس

 لبخندی به رویش زدم و گفتم:نه مادر گفتم که نجات پیدا کرد.

 مادر نفس راحتی کشید و گفت: خوب خدا را شکر پس به خیر گذشته.

 لقمه ای را که مادر برایم اماده کرده بود را از دستش گرفتم و گفتم:بله واقعا به خیر گذشت.

 چی شد که اون افتاد تو آب؟_

سمت زری برگشت،او جرعه از چایش را نوشید و ادامه داد:منظورم اینه که اصوال کسانی که شنا بلد نیستن نگاهم به 

 سعی میکنن از اب فاصله بگیرن.

در تایید حرفش سری تکان دادم و گفتم:بله همین طوره،اما اتفاقی که دیشب برای خانم آرام افتاد خیلی ناگهانی و 

شد که یه دفعه دامن لباسش اتیش گرفت و پرید تو آب ،به خاطر ترس از سوختن به غیر مترقبه بود،نمی دونم چی 

نظرم یکم طبیعی بود،خوشبختانه ما اون خیلی زود از آب بیرون کشیدیم اما مشکل اصلی من چیزه دیگه ای بود او 

 دچار ایست قلبی شده بود.

 زری متعجب نگاهم کرد و گفتکیعنی تا این حد ترسیده بود؟

را تکان دادم و گفتمکمن حدس میزنم بیشتر به خاطر افت ناگهانی دمای بدنش بوده آب استخر فوق العاده  سرم

 سرد بود.

 زری نگاهش را در نگاه من دوخت و گفتکمگه تو اونو از آب بیرون کشیدی؟

خانم گالره گفت اون نگاهم را روی استکان چایم دختم و گفتم:همه از اتفاقی که افتاده بود شکه شده بودیم،وقتی 

شنا بلد نیست دیگه منتظر نموندم و پریدم تو آب و بیرونش کشیدم،اگه یه لحظه درنگ کرده بودم کار از کار 

گذشته بود اما خوشبختانه خیلی دیر نشده بود ماساژ قلبی و تنفس جواب داد و ما درست زمانی که کم کم داشتیم نا 

 ا برگردونیم.امید می شدیم موفق شدیم ضربان قلبش ر

مادر ذئف زده دستش را روی شانه ی من گذاشت وگفت:سیاوش جان نمی دونی چهقدر از این که پسری مثل تو 

 دارم افتخار میکنم

از اینکه می بینم سال ها تالش و زحمت تو وچشم انتظاری ما این طور به نتیجه رسیده خوشحالم و خدا را شکر 

 میکنم.

ترسیده بودم مادر یه لحظه فکر کردم کاری از دست من ساخته نیست.از روزی میترسم نگاهش کردم و گفتم:خیلی 

که نتونم مثل دیشب یکی را از مرگ نجات دهم ،تصورش را بکن نا امید شدن نگاه های ملتمسی که به دستای تو 

 دوخته شده چقدر سخته.
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خدا باشه مادر،خواست و اراده ی اونو که نمیشه  مادر با مالیمت شانه ام را فشرد و ب الحن پر محبتی گفت:توکلت به

تغییر داد تو فقط وسیله ای پس همیشه سعی کن با توکل کردن به اون کارتو به بهترین شکل انجام بدی وقتی 

 مطمئن باشی هر کاری از دستت میومده انجام دادی اون موقع وجدانت هم راحت خواهد بود.

یگه صبحونتو بخور از حالت چشمات معلومه که دیشب اصال نخوابیدی. مکث کوتاهی کرد و ادامه داد:حاال د

 صبحونت را که خوردی برو یکم استراحت کن.

 زری دست هایش را روی میز گذاشت و با حالت مرددی گفت:حاال میخوای چی کار کنی؟

 نگاهش کردم و گفتم: در مورد چی؟

 الخره قبولش میکنی یا نه؟زری شانه ای باال انداخت و گفت:در مورد اون کار با

 قبل از اینکه من فرصت جواب دادن پیدا کنم مادر با لحن کنجکاوی پرسید:مگه مشکلی وجود داره؟

زری لبخندی به روی مادر زد در حالی که از گوشه ی چشم نگاهی به جانب من می انداخت گفت:مشکل که نه فقط 

 سیاوش میگه بابای دختره یه کم بدعنقه.

 گردش دختره؟مگه شا_

 زری لبخندی معنا دار زد و گفت:آره شاگردش یه دختر بچه ست.

برای لحظه ای نگاهم با نگاه پر از شیطنت زری تالقی کرد ،از این که این طور با حرف های پر کنایه اش سر به سرم 

ی بینی نمی تونی با میگذاشت راضی به نظر میرسید.صدا مادر نگاه هر دوی مارا متوجه خود کرد:خوب مادر اگه م

 شرایطشون کنار بیای قبولش نکن به رضا بسپار یه مورد دیگه برات پیدا کنه.

 سرم را تکان دادم و گفتم:رضا که دفتر کار یابی نزده مادر این یک موردی که پیدا کرد کامال اتفاقی بود.

 زری پرسید :پس باالخره می خوای چیکار کنی؟

اختم و گفتم:هن وز نمی دونم،با اتفاقی که دیشب برای اون دختر بچه افتاد فکر کنم در جوابش شانه ای باال اند

کالس و تدریس م.سیقی تا یه مدتی عقب بیفته دیشب وقتی پدرش فهمید من پزشکم ازم خواهش کرد پبشش 

 بمونم و کمکش کنم.

 ر کردم منظور از خانم مادرشه.مادر با لحن متعجبی گفت:دختر بچه افتاده بود تو آب؟من اون وقت تا حاال فک

نگاهی به صورت گبج زری انداختم از طرز نگاهش معلوم بود که او هم مثل مادر مرتکب همین اشتباه شده بود سرم 

را تکان دادم و گفتم:اون دختر مادر نداره .مادرش از چند سال پیش اونا را ترک کرده یه خانمی هست که از بچگی 

 خدمه از زبون اون به آرام میگن خانم. کنارش بوده،تو خونه همه

در همین لحظه صدای زنگ در بلند شد،مادر در حالی که برای باز کردن در از جا بر می خاست زیر لب زمزمه 

 کرد:طفل معصوم...گفتی حاال حالش خوبه؟

 دستی به موهایم کشیدم و گفتم:وقتی میومدم که بد نبود قراره دوباره بهش سر بزنم.

ر حالی که برای باز کردن در از اشبزخانه از جا بر می خواست سرش را از روی رضاست تکان داد و گفت: کار مادر د

خوبی می کنی مادر برو مطمئن شو که اون بچه سالمته و مشکلی نداره بعد و بعد کار تدریس را قبول نکنی ؛قیول 

 نکن.

گذاشت. لحظه ای در سکوت گذشت.تا اینکه زری به صدا این را گفت و از آشیزخانه خارج شد و من و زری را تنها 

 در آمد و با لحن معنا داری گفت :گفتی اسم اون طفل مفصوم آرامه؟
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 سالشه. 01نگاهش کردم و گفتم:نیازی یه وارونه جلوه دادن واقیعت نبود اون دختر جوون 

سالشه.چه زود  01-06که گفتی فقط زری نگاهی سر زنش بار به من انداخت و با لحن سرد و خشکی گفت:اما تو 

 سالش شد. 01

 با حالی کالفه انگشتانم را در موهایم فرو کردم و گفتم :تو از چی ناراحتی زری؟

 زری نگاهم کرد و گفت: من ناراحت نیستم.خسته و عصبی دستم را در هوا تکان دادم و گفتم:بس مشکلت چیه؟

 نیستم که مشکل دارم. زری با حالتی عصبی لبخند زد و گفت: این من

 کالفه و دلخور خودم را جلو کشیدم . گفتم:بس بگو مشکل من چیه؟

 زری با حرکتی سریع از یشت میز یلند شد و گفت: مشکل تو اینه که ...

بقیه حرفش را خورد و با نگاه آشفته اش خیره نگاهم کرد بعد با عجله از اشیزخانه خارج شد و من را گیج و 

گذاشت.ان روز و ان لحظه حتی ذره ای به دلیل رفتارش بی نبردم؛زندگی با حرکتی بیش رونده  سردرگم تنها

همچنان مرا بی خبر به دنبال خود می کشید و اینده ابستن حوادث تلخی بود که بی رحمانه در انتظار لحظه زایش بود 

قشی که من در این بازی به عهده داشتم و من بی خبر بیش می رفتم.وقتی به جریان زندگی ام فکر می کنم می بینم ن

چیزی بیشتر از نقش یک عروسک خیمه شب بازی نبود،عروسکی که یک بازی گردان مقتدر و چیره دست نقش او 

را برنامه ریزی می کرد. وقتی بعد از ظهر ان روز بار دیگر به خانه ی آرام رفتم صحنه بازی مهیای حضور دوباره ی 

ار به ایفا کردن نقشی را که به عهده ام گذاشته بود بذیرفتم .هنوز دستم را برای فشردن من شده بود و من به ناچ

زنگ دراز نکرده بودم که در باز شد و من با باغبان روبرو شدم.او با دیدن من از استانه در کنار رفت و گفت:چه به 

 موقع رسیدین دکتر داشتم میومدم دنبالتون .

 گفتم:چیزی شده؟قدم به داخل حیاط گذاشتم و 

 در را پشت سرم بست و گفت:مثل اینگه حال خانم خوب نیست گالره خانم ازم خواست بیام دنبالتون .

 به شنیدن این حرف دلم به شور افتاد ،نگاهم بی اختیار به سمت پنجره اتاقش چرخید :االن خانم گالره کجا هستن؟

 و اتاق خانم هستن.باغبان اشاره ای به پنجره اتاق کرد و گفت:باال ت

 نگاهش کردم و گفتم:خیلی خوب شما به کارتون برسید من خودم می رم باال.

باغبان سرش را تکان داد و آرام به سمت باغ رفت،من هم با عجله مسیر باغ را طی کردم و وارد ساختمان شدم پشت 

و بعذ از شنیدن صدای نگران گالره در  در که رسیدم لحظه ای ایستادم هنوز ان دلشوره را داشتم چند ضربه در زدم

را باز کردم .گالره با ذیذن من از روی صندلی کنار تخت برخاست و چند قدمی به استقبالم امد:خدای من دکتر خوب 

 شد که امدین.

 نگاه گذرایی بع سمت تخت انداختم و گفتم:چی شده؟

 ش خوب نیست دکتر تو را خدا یه کاری بکن.گالره در حالی که من را تا کنار تخت همراهی می کرد گفت:حال

نگاهم روی صورت گلگون و به عرق نشسته آـرام ثابت ماندچشمانش آرام و بی حال و نیمه باز و ریتم نفس هایش 

تند و منطقع بود،با عجله کیف دستی ام را روی صندلی گذاشتم و خودم لب تخت نشستم دستش را در میان دستم 

ای در اتش در تب می سوخت نگاه سریعی به صورت نگران گالره انداختم و گفتم تبش گرفتم ،تنش چون کوره 

 خیلی باالست از کی این طوری شده؟

 گالره دست هایش را تکان داد و گفت:از وفتی شما رفتید تبش همین جور باالتر رفته .
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قدر باال بره ،ضربان قلبش را چک در حالی که گوشی ام را به گوشم می گذاشتم گفتم:نباید می گذاشتین تبش این 

کردم و بعد دوباره گوشی را از گوشم برداشتم ،نگاه منتظر گالره به لب های من دوخته شده بود سعی کردم نگرانی 

 ام را به او منتقل نکنم او خودش به اندازه ی کافی بی قرار بود سرم را تکان دادم و گفتم:باید تبش را بیارم پایین.

 بکنیم؟ چی کار باید_

 از لب تخت بلند شدم و گفتم:باید پاشویش کرد یه مقدار اب سرد بیارید.

 گالره با عجله به سمت در رفت و گفت :االن می گم شایسته بیاره .

گوشی را بار دیگر در کیفم گذاشتم و گفتم:خانم گالره من باید یرم داروخانه شما یه لباس خنک تنش کنید و سعی 

 ا پایین بیارید.کنید دمای بدنش ر

گالره ملتمسانه نگاهم کرد و با لحن عاجزانه ای گفت:نمیشه کس دیگه ای را بفرستید من تنهایی نمی دونم باید چی 

 کار کنم؟

 سرم را تکان دادم و گفتم:نه الزمه خودم برم .

رنگین غروب سایه ی گالره دیگر حرفی نزد و من با عجله برای تهیه چند قلم دارو به داروخانه رفتم،لحظه ی 

درختان را تا روی دیوار های ته باغ کش داده بود که از داروخانه برگشتم،در اتاق ارام باز بود و گالره همان جا کنار 

 تخت ایستاده بود با دیدن من با عجله به سمت سالن امد و گفت:چی شد دکتر؟

 فتم حالش چه طوره؟در حالی که به بسته ی دارو اشاره می کردم گفتم:داروهاش را گر

 گالره نگاه مضطربش را به سمت تخت ارام چرخاند و گفت:هنز همون طوره.

 بعد نگاهی به من انداخت و گفت:بیاین دکتر.

به همراه گالره وارد اتاق شدم ،آرام لباس خواب سفیدی بر تن داشت و هنوز همان طور بی حال و تب دار روی تخت 

ستش را در دستم گرفتم ،داغ بود نگاهی به صورت نگران گالره انداختم و گفتم:امید افتاده بود،لب تخت نشستم و د

  وارم داروهاش تبش را پایین بیارن.

 

گالره روبروی من کنار تخت زانو زد و دست دیگر آرام را در دست گرفت: از وقتی شما رفتین دائم پاشویه اش 

 از دست بره؟ کردم اما هیچ فرقی نکرده خیلی میترسم دکتر نکنه

با وجود نگرانی شدیدم، سعی کردم آرامش کنم لبخندی به لب زدم و گفتم: نگران نباشین با مصرف این داروها تا 

 صبح تبش قطع میشه.

بعد آمپولی را که از داروخانه گرفته بودم از بسته بیرون آوردم و در حالی که آن را آماده تزریق میکردم گفتم: ببینم 

 ده؟غذا چیزی خور

 گالره سرش را به نشانه منفی تکان داد نگاهش کردم و گفتم: بهتره یه غذای آبکی براش آماده کنین.

گالره سرش را تکان داد و با عجله از اتاق خارج شد. بعد از رفتن او آمپولی را که آماده کرده بودم به آرام تزریق 

رت زیبای آرام ثابت بود و افکارم آشفته و درهم در کردم و همانجا کنار تخت روی صندلی نشستم. نگاهم روی صو

ذهنم میچرخید. آنقدر در خودم فرو رفته بودم که متوجه حضور مجدد گالره در اتاق نشدم صدای او من را به خود 

 آورد: تغییری نکرده دکتر؟
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نوز که نه! گالره دستش نگاهش کردم مقابلم آن طرف تخت ایستاده بود سرم را به نشانه منفی تکان دادم و گفتم: ه

را روی پیشانی آرام گذاشت و گفت: آقای نکیسا خیلی نگرانن گفتن ازتون بپرسم اگه فکر میکنین الزمه ببریمش 

 بیمارستان؟

 نگاهم را به صورت آرام دوختم و گفتم: تا صبح صبر میکنیم، اگه تبش پایین نیومد بعد یه فکر دیگه میکنیم.

از داخل ظرف آبی که کنار تخت روی میز بود برداشت و با آن عرق صورت آرام را  گالره دستمال مرطوبی را

گرفت، آرام با ناله ضعیفی چشمانش را باز کرد و لحظه ای به صورت گالره خیره ماند بعد لبهای خشکش به لبخندی 

 از هم باز شد و گفت: آنا... کی اومدی؟

 نوازش کرد و گفت: من گالره ام عزیزم تو حالت خوب میشه. گالره با نوک انگشتانش آرام گونه تبدار او را

 آرام دستش را باال آورد و گفت: دستمو بگیر آنا خواهش میکنم.

گالره نگاه به اشک نشسته اش را به صورت من دوخت. با تکان دادن سر از او خواستم که آنچه آرام میخواهد انجام 

آرام را در میان دستانش گرفت و بوسه ای بر آن زد و بعد آن را به گونه دهد، او هم مطیعانه همان کار را کرد دست 

اش چسباند، پلکهای تبدار آرام بار دیگر روی هم افتاد اما هنوز در حال هضیان گفتن بود: آنا امشب اجازه میدی تو 

 تخت تو بخوابم؟

 گالره بوسه دیگری بر دست آرام زد و گفت: آره عزیزم اجازه میدم.

لبخندی به لب زد و بعد از لحظه ای سکوت دوباره به حرف آمد و گفت: آنا دیشب بچه گربه ام تو آب خفه آرام 

 شد، من براش گریه کردم، خیلی گریه کردم.

اشک از گوشه چشمان بسته اش سر خورد و روی موهای پریشانش افتاد، گالره با محبتی مادرانه موهایش را نوازش 

 بخواب من در کنار تو هستم. کرد و گفت: بخواب عزیزم

آرام نفس عمیقی کشید و بعد بار دیگر ساکت شد. گالره لحظه ای موهای او را نوازش کرد بعد نگاهش را به من 

دوخت و گفت: خانم آرام وقتی بچه بود، یه بچه گربه داشت همونی که تو اون تابلو بغلش کرده همیشه شبا کنار 

ه روز بعد از ظهر که تو باغ بودیم رفت البالی شمشادا قایم شد هرکاری کردیم تختش تو یه سبد نگهش میداشت، ی

بیرون نیومد بعد خانم به آرام کفت که شب که بشه خودش برمیگرده تو ساختمون. اما برخالف انتظارمون این طور 

از غصه هیچی  نشد. صبح که شد خانم آرام خودش بچه گربه رو مرده تو آب استخر پیدا کرد، طفلک تا دو روز

نخورد از اون روز به بعد هم دیگه هرگز تو آب نرفت. خانم خوش شناگر خوبی بوددلش میخواست به آرام هم شنا 

کردن یاد بده، اما هر بار که میخواست اونو با خودش تو آب ببره آرام اونقدر جیغ میکشید و گریه میکرد که بیحال 

 میگفت بزرگتر که بشه ترسش میریزه اما هیچوقت این اتفاق نیفتاد.میشد آخرش هم خانم قید آموزش شنا رو زد، 

گالره دست آرام را با مالیمت روی تخت گذاشت و از جا بلند شد در حالیکه به سمت پنجره میرفت ادامه داد: خاطره 

 های دوران بچگی همیشه تو ذهن آدم باقی میمونه خصوصاً خاطرات تلخش.

ار زد و لحظه ای هم آنجا ایستاد. تاریکی شب کم کم داشت بر روشنایی روز غالب میشد، پرده را از مقابل پنجره کن

در تاریک روشن اتاق شانه های گالره را دیدم که به خاطر گریه آرامش تکان میخورد لحظه ای بعد به سمت من 

ه ساله بوده در کنارش چرخید و با لحن بغض گرفته ای گفت: اون مثل بچه منه دکتر از زمانی که یه دختر بچه س

 بودم اگه اون...

 صدای ملتمس آرام حرف او را ناتمام گذاشت: گالره... گالره.
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گالره با عجله خودش را به تخت رساند و دست او را که به سمتش دراز شده بود در دستش گرفت. آرام با حالتی 

از اون خوشم میاد تو نمیذاری اون بره آشفته و پریشان دست گالره را محکم میان انگشتانش گرفت و گفت: من 

 مگه نه؟

 گالره نگاهی به سمت من انداخت و گفت: آروم باش عزیزم.

 آرام دوباره زیر لب تکرار کد: اون مرد... اون مرد.

بعد به یکباره وحشت زده از جا پرید و نشست، به شدت نفس نفس میزد نگاه بیحالش را به صورت گالره دوخت و 

 اینجاست؟ گفت: سهراب

 گالره دستش را روی شانه او گذاشت و گفت: نه آرام جان اینجا نیست.

آرام لحظه ای نگاهش کرد بعد بار دیگر سرش را روی بالش گذاشت و چشمان نیمه بازش را به سقف دوخت، هنوز 

ار وقتی بچه بود به شدت نفس نفس میزد. گالره دستش را روی موهای آرام گذاشت گفت: نکنه تشنج کنه دکتر یه ب

 سینه پهلو کرد تبش اونقدر باال بود که دچار تشنج شد.

به شنیدن این حرف نگاهم را به صورت آرام دوختم او هم نگاهم میکرد، برای لحظه ای نگاهمان در هم تالقی کرد 

 شیتون کنم.بعد لبخند کمرنگی روی لبان او نقش بست و گفت: چهره شما بینهایت جذابه استاد دلم میخواد نقا

 چینی به پیشانی انداخت و زیر لب نالید: نگاهتون گیراست فکر نمیکنم بتونم به این خوبی نقاشی اش کنم.

گوشی پزشکی را به گوشم گذاشتم لبهای آرام هنوز تکان میخورد . وقتی روی او خم شدم تا ضربان قلبش را چک 

حرکتش به قدری غافلگیر کننده بود که گوشی از گوشم کنم او به یکباره دستهایش را دور گردن من حلقه کرد 

افتاد و من بدون هیچ مقاومتی روی او خم شدم، او سرش را روی سینه من چسباند و گفت: منو بگیر سیاوش... بغلم 

 کن.

 به قدری دستپاچه شده بودم که حتی نفس کشیدن هم فراموشم شده بود، سر تبدار او سینه ام را میسوزاند و حرارت

گدازنده اش را به جای جای وجود لرزانم سرایت میداد. به کمک گالره او را از خودم جدا کردم و بدون لحظه ای 

درنگ از اتاق خارج شدم، خودم را به حیاط رساندم و نفس حبس شده ام را که در سینه ام پیچیده و در حال خفه 

ه شدت میتپید تن بی حسم را تلوتلوخوران تا زیر کردنم بود از سینه بیرون دادم. قلبم چون کودکی هراسیده ب

آالچیق کنار استخر کشاندم و خودم را هم آنجا روی مبل رها کردم هرگز در عمرم چنین حال و روزی را تجربه 

نکرده بودم، سرم را میان دستانم گرفتم و به پشتی مبل تکیه دادم من آنجا چه میکردم؟ در آن خانه در کنار آن 

س خفقان آوری که چون طناب داری ضخیم خرخره ام را فشار میداد و عرق سرد درماندگی را بر تن دختر و آن ح

مرتعشم مینشاند. همان لحظه باید از آن خانه و آن حس بیگانه و غریب میگریختم، اما پای اراده ام با کدامین طناب 

به صبح رساندم. صبح همانطور که انتظار اسارت بسته شده بود نمیدانم. شب را در آن خانه و در کنار تخت آرام 

داشتم حرارت بدنش کمی پایین آمد اما آن تب و لرز خفیف تا چند روز او را رها نکرد. عید آن سال از راه رسید و 

من هنوز مشغول مداوای او بودم، نوروز آن سال ساعت شش و پنجاه و سه دقیقه بعد از ظهر تحویل میشد و من از 

قبل از آرام خبری نداشتم. لباس پوشیدم و تصمیم گرفتم قبل از تحویل سال سری به او بزنم. هوا بعد از ظهر روز 

بهاری و دلپذیر بود و حال و هوای عید از در و دیوار خانه ها و ظاهر و پوشش مردم پیدا بود، از کنار گلفروشی که 

ده بود گذشتم. آکواریومی پر از ماهی های ردیف سبزه های فروشی و گلدانهای گل سوسن را در حاشیه پیاده رو چی

قرمز بچه های کوچک را به دور خود جمع کرده بود، بوی عید از لباسهای تازه و موهای براقشان به مشام میرسید. 
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لحظه ای محو تماشای اشتیاق کودکانه آنها شدم و بعد به ناگاه تصمیم به خرید گرفتم وارد گلفروشی شدم و دسته 

یدم. در روز سال نو به عیادت اولین بیمارم میرفتم و برایش دسته گل هدیه میبردم غافل از اینکه ای گل نرگس خر

خودم در شرف بیمار شدن بودم یک بیماری تب آلود و العالج به نام عشق. تمام طول راه را قدم زنان طی کردم. 

وطبق معمول باغبان آن را به رویم باز  وقتی به پشت در رسیدم، ساعت از پنج و نیم گذشته بود. زنگ در را فشردم

کرد حاال دیگر به رفت و آمدهای من در آن خانه عادت کرده بود و کمی از آن بیگانگی نگاه و نامهربانی صدایش 

 کاسته شده بود، با دیدن من لبخندی به لب زد و گفت: چه حالل زاده این شما دکتر.

 سالم کردم و گفتم: چطور مگه عماد آقا؟

 بان در را پشت سر من بست و گفت: هر وقت خانم سراغ شما رو میگیره همون لحظه پیداتون میشه.باغ

 لبخندی به رویش زدم و گفتم : حالشون چطوره؟

سرش را تکان داد و گفت: وا... شما خودتون بهتر سر در میارین اما به نظر من که امروز خیلی بهترن چند دقیقه 

 پیش تو باغ دیدمشون.

 ی نگاه متعجب من را دید به وسط باغ اشاره کرد و گفت: اونجا بودن پیش درختای یاس.وقت

سرم را تکان دادم و از او تشکر کردم هنوز چند قدمی از او دور نشده بودم که صدایم زد و گفت: راستی دکتر 

 عیدتون مبارک.

 دستی برایش تکان دادم و گفتم: سال نوی شما هم مبارک باشد.

من کاری شده محوطه حیاط را طی کردم و به سمت همان نقطه ای که باغبان اشاره کرده بود رفتم. از دور او مسیر چ

را دیدم که در زیر شاخه های به جوانه نشسته بید روی چمنهای تازه زنده شده نشسته و تکیه اش را به تنه قطور 

شکی رنگ روی شانه هایش بود تخته مخصوص داده بود.لباس سفید با غنچه های رز آبی پوشیده بود و شالی م

نقاشی دستش بود و در خود فرو رفته به نقطه ای نامرئی خیره مانده بود. آرام آرام به سمتش رفتم و چند متر مانده 

به او از حرکت ایستادم حاال دیگر تپش قلبم در حضور او برایم عادی شده بود، به یکباره نگاهش به سمت من 

 م لبخند زد: سالم.چرخید و با دیدن

 جواب سالمش را دادم و گفتم: بی احتیاطی کردین از اتاقتون خارج شدین.

صفحه نقاشی را کنار دستش روی زمین گذاشت و گفت: این هوا آدم و مست میکنه، آدم مست هم که از خودش 

 اختیاری نداره.

و آرام آرام به سمت من آمد مقابلم که رسید  این را گفت و از جایش بلند شد شالش را محکم تر به دور خود پیچید

 ایستاد و نگاهش را در نگاهم قفل کرد: حالتون چطوره؟

 لبخند کمرنگی به لب زدم و گفتم: این سؤالی که من باید از شما بپرسم.

 آرام لبخندی به لب زد و گفت: با وجود دکتر الیقی مثل شما چرا باید خوب نباشم خوبم، خوب خوب.

 را روی شاخه های نرگس که دستم بود گرفتم و گفتم: خوشحالم.نگاهم 

 بعد دسته گل را به سمتش گرفتم و گفتم: یک پزشک آرزویی باالتر از این برای بیمارش نداره.

آرام شادمانه لبخند زد دسته گل را از دستم گرفت و آن را مقابل صورتش برد نفس عمیقی کشید و گفت: کاش 

 د زحمات شما رو جبران کنم کاری که شما برای من کردین از نظر من جبران ناپذیره.میدونستم چطور بای
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سرم را تکان دادم و گفتم: تنها کاری که کردم فقط انجام وظیفه بود، در درجه اول به عنوان یک انسان و بعد در 

 نقش یک پزشک.

 گونه زیر لب زمزمه کرد: سَن کیم آن. آرام در حالی که در کنار من قدم برمیداشت آهی کشید و با لحن نجوا

نگاه پرسش بارم را به صورتش دوختم و او لبخند کمرنگی به لب زد و گفت: گالره همه چیزو برام تعریف کرد من 

 واقعاً متأسفم.

 سرم را تکان دادم و گفتم بابت چی؟

 پال زیاد گفتم.آرام نگاهش را به زیر انداخت و گفت: گویا زمانی که تبن باال بوده پرت و 

با یاد آوری آنچه اتفاق افتاده بود سرم را پایین انداختم و سکوت کردم، چند لحظه بعد آرام بار دیگر به حرف آمد و 

 گفت: بابت گلها ممنونم میزارمشون تو گلدون کنار هفت سین.

سید به ما که رسید لبخندی به کنار استخر که رسیدیم گالره هم به ما پیوست. شاداب تر از روزهای قبل به نظر میر

 لب زد و گفت: عصر به خیر دکتر حالتون چطوره؟

 تشکر کردم و گفتم: ممنون من خوبم خوشحالم که امروز هم مریض و هم پرستارمون رو سرحال تر میبینم.

عیدمون رو گالره نگاهی به صورت آرام انداخت و گفت: تماماً به خاطر زحمتهای شبانه روزی شماست ما شادی روز 

 مدیون شما هستیم.

 لبخندی به لب زدم و گفتم: خواهش میکنم خوشحالم که تونستم مؤثر باشم.

گالره نگاهم کرد و گفت: راستی دکتر آقای نکیسا سفارش کردن هر موقع شما تشریف آوردین یه سری به ایشون 

 بزنین.

 ؟سرم را تکان دادم و گفتم: فکر میکنین االن وقت مناسبی باشه

 ـ بله البته ایشون االن تو اتاقشون هستند.

 نگاهی به صورت آرام انداختم و گفتم: بهتره شما برگردین تو اتاقتون نباید زیاد خودتون رو خسته کنین.

 آرام لبخندی به لب زد و با لحن پر شیطنتی گفت: اگه نرم آمپولم میزنین؟

ر آشوبش را در نگاهم قفل کرد و گفت: تو اتاقم منتظر شما هستم از این حرفش به خنده افتادم او هم خندید نگاه پ

 یه امانتی پیش من دارین که باید پستون بدم.

صدای گالره نگاه من را متوجه خود کرد: همراه من بیاین دکتر اگه اجازه بدین من شما رو تا اتاق آقای نکیسا 

 همراهی میکنم.

م، در همان اتاق نیمه تاریک پشت میزی نشسته و دسته کاغذی را که به همراه گالره به اتاق آقای نکیسا رفتی

 مقابلش بود زیر و رو میکرد. با ورود ما به اتاق از پشت میز بلند شد و به استقبالمان آمد: دکتر کیانفر.

ن دستش را که به سویم دراز شده بود در دست فشردم و سالم کردم او نگاهش را به صورتم دوخت و گفت: حالتو

 چطوره؟

از او تشکر کردم در حالی که با اشاره دست مرا دعوت به نشستن میکرد گفت: چرا ایستادین خواهش میکنم 

 بفرمائین بشینین.

نگاهی به صورت گالره انداختم او لبخندی زد و از اتاق خارج شد آقای نکیسا بار دیگر سر جای قبلیش پشت میز 

 ز نشستم.برگشت و من روی اولین صندلی کنار می
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 ـ خوب دکتر جان تعریف کن ببینم با زحمت های ما چه میکنی؟

 لبخندی زدم و گفتم: اختیار دارین قربان چه زحمتی؟

 ـ گالره همه چیزو برام گفته، میدونین چیه این بچه دردسرش زیاده؟

 با لحن مرددی پرسیدم: منظورتون خانم آرامه؟

یاد مریض میشه، یه باد که بهش بخوره یه هفته افتاده مادرش این طوری آقای نکیسا سیگاری روشن کرد و گفت: ز

 نبود اون زن قوی و مقاومی بود.

لحظاتی طوالنی به نقطه ای نامعلوم خیره ماند، بعد سیگار نیم سوخته اش را داخل زیر سیگاری روی میز فشرد و 

گی به عهده میگرفتی اما اطالع دارم که بزودی گفت: دلم میخواست مراقبت از این دختر رو به عنوان پزشک خانواد

 قراره برای ادامه تحصیالتت برگردی امریکا.

دسته چکش را از البالی برگه های نامرتب روی میز بیرون کشید، زیر یکی از برگه های آن را امضا کرد بعد آن را 

د سرش را تکان داد و گفت: در از دسته چک جدا کردو مقابل من روی میز گذاشت. وقتی نگاه متعجب من را دی

 مقایسه با کار شما خیلی به چشم نمیاد.

از روی صندلی بلند شدم و گفتم: آقای نکیسا من اون کار رو به خاطر پول انجام ندادن وظیفه انسانی به من حکم 

 میکرد که از مهارتم به خاطر نجات جان یک انسان کمک بگیرم.

ت: عجول نباش مرد جوان قسمتی از مبلغ این چک به خاطر زحمات چند روز آقای نکیسا سرش را تکان داد و گف

 گذشته شماست و مابقی اون پیش پرداختی برای دوره تدریس سه ماهه تون.

مکث کوتاهی کرد و ادامه داد: همونطور که قبالً هم گفتم هر زمان که به چیزی احتیاج داشتین فقط کافیه به گالره 

 بگین.

ند شد و از پشت پرده ای که سمت دیگر اتاق نصب شده بود جعبه ای برداشت و آن را به دست من از پشت میز بل

 داد و گفت: گیتاریه که میخواستین.

 بعد دستش را به سمتم دراز کرد و گفت: روزتون به خیر آقای دکتر.

برگه چک روی میز کرد و گفت: دستش را در دستم فشردم و به نشانه خداحافظی سرم را تکان دادم، او اشاره ای به 

 چکتون رو فراموش نکنین.

 بار دیگر از او تشکر کردم و گفتم:بهتر نبود این کارو به بعد از پایان دوره تدریس واگذار میکردیم؟

آقای نکیسا دستهایش را د رجیبهای شلوارش فرو کرد و گفت:خدممتوتن عرض کردم این فقط یه پیش پرداخته 

 میمونه برای پایان دوره ی تدریس.تصفیه حساب اصلی 

سرم را به نشانه موافقت تکان دادم و د رحالیکه برگه چک را از روی میز برمیداشتم گفتم:در هر صورت هر طور 

 شما صالح میدونین .

 او سرش را تکان داد و در حالیکه من را تا کنار د رهمراهی میکرد گفت:سال خوبی داشته باشین.

و بعد از خداحافظی از اتاق خارج شدم پشت در اتاق نگاه دیگری روی رقم چک انداختم خیلی  از او تشکر کردم

بیشتر از آن چیزی بود که خودم انتظارش را داشتم با قبول آن چک ماندنم در آن خانه قطعی شده بود با قبول چک 

بود من رسما آن مسئولیت را پیش پرداخت که رقم آن حتی باالتر از رقم حق الزحمه یک دوره ای تدریس کامل 

پذیرفته بودم برای دیدن آرام بسمت دیگر ساختمان رفتم گالره با چهره ای شادو گشاده به استقبالم آمد و من 
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همراه او از پله ها باال رفتم صدای موسیقی شادی از سالن بگوش میرسید گالره رو بمن کرد و گفت:زمان زیادی تا 

 ا هفت سین ما هنوز آماده نیست.تحویل سال نو باقی نمانده ام

 به سالن که رسیدیم اشاره ای به میز کرد و گفت:فقط گلمون آماده است که زحمت اون رو هم شما کشیدین.

 بعد د رحالیکه به مبل اشاره میکرد ادامه داد:خواهش میکنم شما بفرمایید من االن خدمت میرسم.

 خانم اگر ممکنه خانم آرامو صدا بزنین من از ایشون خداحافظی کنم. نگاهی بجانبش انداختم و گفتم:میبخشین گالره

گالره لبخندی به لب زد و گفت:شما بفرمایین بنشینید االن صداش میزنم فکر میکنم تو اتاقش داره تخم مرغهای 

 عیدو رنگ میکنه.

تانه در اتاق ظاهر شد :تخم هنوز حرف گالره تمام نشده بود که د راتاق ارام باز شد و او در پوشش جدید در اس

 مرغای عید آماده است.

با دیدن من لبخندی به لب زد و گفت:خوش اومدین استاد میتونم خواهش کنم تو چیدن سفره هفت سین بمن و 

 گالره کمک کنین؟

 ردم.سرم را تکان دادم و گفتم:متاسفانه من کمک زیادی نمیتونم بکنم اصوال تو انجام اینجور کارا نشای و ناوا

آرام لبخندی زد و گفت:اشتباه میکنین دکتر فقط کافیه لحظه تحویل سال کنار هفت سین ما حضور داشته باشین شما 

 که باشین یکی از سینای سفره عیدمون جور میشه.

 گالره شگفت زده لبخندی زد و گفت:حق با آرام جانه اول اسم شما با سین شروع میشه.

 له ولی متاسفانه من نمیتونم بمونم.لبخندی به لب زدم و گفتم:ب

 آرام با چند گام بلند بسمت من آمد و گفت:چرا استاد؟

 شانه ای باال انداختم و با لحن شوخی گفتم:چون اگه بمونم یه سین از هفت سین مادرم کم میشه.

بیمارشه مادرتون باید یه  آرام خندید و گفت:اما دکتر یه پزشک بیشتر از اونکه متعلق به خانواده اش باشه متعلق به

 سین جایگزین برای چنین مواقعی داشته باشه.

 لبخندی به لب زدم و گفتم:خوشبختانه امروز حال شما خیلی بهتره.

 آرام نگاه خندانش را در نگاهم دوخت و با لحن پر شیطنتی گفت:اگه دوباره مریض بشم چی؟میمونین؟

فت:االن احساس میکنم اگه چند دقیقه دیگه این تخم مرغا رو تو دستم وقتی سکوت مرا دید دستش را جلو آورد و گ

 نگه دارم تبدیل به تخم مرغ عسلی میشن من هنوز تب دارم دکتر میتونین خودتون ببینین.

نگاهم بسمت دستش چرخید دستش هنوز بسمت من دراز بود قبل از آنکه تصمیم درستی بگیرم بار دیگر نگاهم را 

 و زیبایش دوختم و گفتم:بسیار خوب دعوتتون رو میپذیرم.به چشمان مخمور 

 آرام ذوق زده لبخند زد و گفت:شما مرد فوق العاده ای هستین استاد!

 سرم را به آرامی تکان دادم و گفتم:ولی با وجود من هست سینتون از اندازه نرمالش خارج میشه.

نگران نباشین ما همیشه یه سین کم داشتیم از وقتی آنا آرام سبد تخم مرغای رنگی را روی میز گذاشت و گفت:شما 

 رفته دیگه کسی برای سفره هفت سین ما سمنو نمیپزه.

 ابرویی باال انداختم و گفتم:عجب پس از من میخواین که جای خالی سمنتون رو پر کنم؟
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ای سمنو یه گلدون سوسن سر آرام از حرف من بخنده افتاد و گفت:اگه اجازه بدین توضیح میدم استاد ما هر سال بج

هفت سین داشتیم که خوشبختانه امسال بخاطر بیماری دردسر ساز من جای اون هم خالیه میبینین که همه چیز برای 

 حضور شما مهیاست.

 گالره اشاره به ساعت دیواری داخل سالن کرد و گفت:آرام جان وقت زیادی نمونده هنوز شش تا سین دیگه مونده.

 نت خندید و گفت:سیاوش خفت سین ما به تنهایی میتونه جای شش تا دیگه رو روی میز پر کنه.آرام با شیط

لبخندی زدم و گفتم:کم کم دارم از تصمیمی که گرفتم منصرف میشم بفرمایین دو تا ربان رنگی هم دور پیشونی ام 

 ببندین.

ه گفت:معذرت میخوام میرم از پایین سبزه از این حرف من گالره و آرام با صدای بلند خندیدند گالره میان خند

 بیارم.

این را گفت و د رحالیکه دستش را جلوی دهانش گرفته بود از پله ها پایین رفت آرام لحظه ای با نگاه دنبالش کرد 

 بعد نفس عمیقی کشید و گفت:از اینکه موندین ممنونم استاد خواهش میکنم بفرمایین بنشینید.

 رفتم گفتم:کجا روی میز؟در حالیکه بسمت مبل می

 آرام میان خنده جواب داد :هر جا که راحتترین.

این را گفت و بسمت اتاقش رفت روی مبل نشستم و جعبه گیتار را کنار پاهایم روی زمین گذاشتم نگاهی به ساعت 

ادر و زری در این روی دستم انداختم هنوز بیست دقیقه تا لحظه تحویل سال باقی مانده بود با وجودیکه میدانستم م

لحظات چشم انتظار بازگشت من بخانه هستند اما در مقابل جذبه آن نگاه ملتمس خاکستری رنگ چاره ای جز ماندن 

نداشتم با نگاهم او را که از اتاق خارج میشد دنبال کردم ماکسی لیمویی رنگی پوشیده بود قابل تنش بود و در نظرم 

میداد آرام به کمک گالره میز هفت سین را چید و بعد مقابل من روی مبل  آن رنگ او را زیباتر از همیشه جلوه

 نشست و خطاب به گالره گفت:گالره جان لطفا رادیو را روشن کن دیگه چیزی به تحویل سال نمونده.

ون گالره گرامافون را خاموش کرد و د رحالیکه پیچ روشن رادیو را میپیچاند گفت:استاد میتونم بپرسم پاپا باهات

 چیکار داشت؟

سرم را تکان دادم و گفتم:بله البته پدرتون میخواست بدونه حال شما چطوره و در ضمن از من خواست که این گیتارو 

 براتون بیارم.

 آرام متعجب نگاهم کرد و گفت:یعنی باور کنم که اون نگران منه؟

 سرم را تکان دادم و گفتم:البته هر چی باشه اون پدر شماست.

آهی کشید و گفت:بنظر شما پدری که حتی حاضر نباشه تنها دخترش رو ببینه نباید در محبت و عالقه اش شک  آرام

 کرد؟

 مکث کوتاهی کرد و گفت:گفتین پاپا برام گیتار خریده؟

 جعبه گیتار را بسمتش گرفتم و گفتم:بله از من خواست که اونو براتون بیارم.

فت و در آنرا باز کرد گیتار را از داخل آن خارج کرد و آنرا روی دامنش گذاشت آرام جعبه گیتار را از دست من گر

 لحظه ای با نوک انگشتانش آنرا لمس کرد و با صدای محزونی گفت:حاال دیگه به چه دردم میخوره.

 یکی از پاهایم را روی دیگری انداختم و گفتم:مگه نمیخواستین گیتار زدنو یاد بگیرین؟
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من چرخید و لحظه ای د رنگاه من ثابت ماند وقتی لبخند مرا دید ناباورانه پرسید:منظورتون اینه که  نگاه ارام بسمت

 شما حاضرین...

 سرم را به نشانه مثبت تکان دادم و گفتم:اگه شما هنوز مایل باشین.

و  چشمان آرام از خوشحالی درخشید لحظه ای در سکوت نگاهم کرد بعد گیتار را محکم در بغل گرفت

 گفت:متشکرم دکتر متشکرم.

 گالره خندید و گفت:آرام جان از بس گفتی دکتر استاد دکتر استاد من یکی که گیج شده ام.

 آرام لبخندی به لب زد و گفت:از حاال دیگه فقط استاد.

 گالره نگاهش را روی صفحه ساعت روی دیوار دوخت و با لحن هیجان زده ای گفت:االن سال تحویل میشه.

نوز حرف او تمام نشده بود که صدای شلیک توپ از رادیو به گوش رسید و بعد گوینده با لحن شادمانه ای تحویل ه

سال جدید را اعالم کرد.گالره و آرام شادمانه فریاد کشیدند و یکدیگر را در بغل گرفتند بعد آرام خودش را از 

مت من آمد دستش را جلو آورد و گفت:سال نو آغوش گالره بیرون کشید گیتارش را از روی مبل برداشت و بس

 مبارک!

 دستش را آرام در دست فشردم و گفتم:سال نو مبارک.

 بعد آرام گیتار را بدستم داد و گفت:استاد یه آهنگ شاد برامون بزنین.

:چقدر این را گفت و بار دیگر سر جای اولش برگشت گالره در حالیکه ظرف شیرینی را از روی میز برمیداشت گفت

 کم طاقتی تو دختر اجازه بده آقای دکتر دهنشون رو شیرین کنن.

 بعد ظرف شیرینی را مقابلم گرفت و گفت:سال نوتون مبارک باشه .

 شیرینی برداشتم و گفتم:برای شما هم همینطور خانم.

 ه مگه نه گالره؟ارام در حالیکه از داخل ظرف شیرینی برمیداشت گفت:از وقتی آنا رفته این بهترین عید بود

گالره ظرف شیرینی را بار دیگر روی میز گذاشت و گفت:بله همینطوره امیدوارم سال جدید برای همگی مون مثل 

 شروعش خوب باشه.

 آرام سرش را تکان داد و گفت:سالی که نکوست از بهارش پیداست من مطمئنم که سال خوبی خواهیم داشت.

گفت:استاد نمیخواین این شروع خوبو با هنر خودتون آهنگین کنین لحظه بعد نگاهش را به صورت من دوخت و 

 های خوب اگه همراه یک موسیقی خوب باشه تا ابد تو ذهن آدم باقی میمونه.

سرم را به نشانه موافقت تکان دادم و آهنگی را که مناسب آن لحظه میدانستم نواختم وقتی آهنگ تمام شد هر دو 

از جا بلند شد و به اتاقش رفت لحظه ای بعد با دو جعبه کادو شده به سالن برگشت و  برایم کف زدند.بعد ارام

 گفت:گالره جان هنوزم نمیخوای عیدی منو بدی بی انصاف دلم اب شد نکنه یه وقت فراموش کرده باشی؟

اموش کرد گالره از پشت کوسن گوشه مبل جعبه کادو شده کوچکی بیرون آورد و گفت:مگه میشه عیدی شما رو فر

 خانم؟

ارام با عالقه صورت گالره را بوسید و جعبه ی کادو شده ی خودش را روی دامنش گذاشت :قابل تو رو نداره گالره 

 جان.

گالره هم گونه آرام را بوسید و در حالیکه جعبه کادو شده را به دستش میداد از او تشکر کرد آرام اینبار بسمت من 

 ل هم برای شماست استاد.چرخید و گفت:این هدیه ناقاب



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –س هو

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

2 1 6  
 

متعجب و دستپاچه نگاهش کردم قبل از اینکه بتوانم حرفی بزنم هدیه را بدستم داد و گفت:فقط خواهش میکنم 

 اینجابازش نکنین من خجالت میکشم.

 لحظه ای به جعبه کادو شده چشم دوختم و گفتم:شما منو غافلگیر کردین.

 و گفت:شما هم همینطور شما بهترین هدیه را بمن دادین استاد.آرام در جوابم لبخند زیبایی به لب زد 

در آن لحظات احساسم قابل وصف نبود ترکیبی از غم و شادی دردرون پر تالطمم در جریان بود طوریکه من بسختی 

در مقابل آن حس جدید احساس درماندگی میکردم لحظات را در نوعی غوطه وری در زمان سپری کردم و این حس 

ل تا زمانیکه قدم به حریم خلوت اتاقم نگذاشته بودم با من بود شب زمانیکه به اتاقم رفتم هنوز هدیه آرام باز و حا

نشده در جیب کتم بود آن را برداشتم و کتم را به گیره آویختم لب تخت نشستم لحظه ای به آنچه د رمیان دستانم 

آن چیزی بود که مرا آنطور به هیجان انداخته بود  بود خیره ماندم یک جعبه کوچک با کاغذ زرورق قرمز تمام

اشتیاق دانستن انگشتانم را بی رحمانه بجان کاغذ کادو انداخت داخل جعبه چشمم به شیئی آشنا افتاد گردنبندی که 

 قبال آنرا در گردن آرام دیده بودم از داخل جعبه برداشتم یک گردنبند نقره ی زیبا بود با پالکی از شیشه مات هفت

رنگ که د رمیان زمینه آن در زیرتابش نور چشمی خاکستری رنگ دیده میشد روی تخت دراز کشیدم و گردنبند را 

باال مقابل صورتم گرفتم هر بار که پالک بدور خود میچرخید بر اثر تابش نور آن چشم زیبا نمایان میشد و هربار مرا 

د را روی سینه ام رها کردم و با حالتی اشفته چشمانم را بیاد نگاه خیره کننده صاحب اصلی اش می انداخت گردنبن

روی هم فشردم اما تصویر ان نگاه چون نقشی خیالی بر صفحه ذهن من نقش بسته بود یاد آرام در فکر من خانه 

کرده بود و من آن شب د راوج ناباوری دیافتم که عاشق او شدم.گذشت پرشتاب لحظه ها روزها را یکی یکی از 

رمان خط میزد و من در کنار ارام هر روز بیشتر از روز قبل به واقعیت عشقم و دلی که به شاگرد کالس تقویم عم

موسیقی ام باخته بودم پی میبردم حضور جرید د رآن خانه تقریبا دائمی بود اما کتایون را فقط یکبار دیگر بعد از 

مان بخانه آرام رفتم آنها زری آالچیق کنار جشن چهارشنبه سوری دیدم روزی که برای تشکیل پنجمین جلسه کالس

استخر نشسته بودند آرام با دیدن من از جا بلند شد و چند قدمی به استقبالم آمد:سالم استاد بفرمایین اینجا خواهش 

 میکنم امروز مهمان داریم.

د لبخندی بروی آرام نگاه گذرایی به زیر آالچیق انداختم گالره جرید و کتایون آنجا نشسته و مشغول صحبت بودن

 زدم و گفتم:جمع خانوادگیه مزاحمتون نباشم؟

ارام در حالیکه با اشاره دست از من خواست که او را تا زیر آالچیق همراهی کنم سرش را تکان داد و گفت:این چه 

 حرفیه استاد؟

 اتفاقا کتایون سراغ شما را میگرفت برای خداحافظی اومده داره برمیگرده سوئیس.

راه ارام به جع زیر آالچیق پیوستم بهمه سالم کردم و سال نو را به کتایون تبریک گفتم و کنار جرید روی مبل بهم

نشستم کتایون لبخندی زد و گفت:از حادثه اونشب تابحال فرصت مناسبی پیش نیومده بود تا ازتون تشکر کنم دکتر 

ر عموی من زندگی اش را مدیون شماست شما کیانفر شما نمونه کامل یک پزشک موفق و با شهمت هستین دخت

 جون اونو از مرگ حتمی نجات دادین.

لبخندی به لب زدم و گفتم:از لطف شما ممنونم خانم نکیسا شما اونشب کمک بسیار موثری برای من بودید منهم 

 روحیه خوب و اعتماد به نفس باالی شمارو تحسین میکنم.

 اقای دکتره کتی جان کار اونشب تو واقعا عالی بود.گالره سرش را تکان داد و گفت:حق با 
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 کتایون دستش رادر هوا تکان داد و گفت:خوشحالم که تونستم ظاهرو حفظ کنم خدا میدونه چقدر ترسیده بودم.

گالره دستش را تکان داد و گفت:همه ما اونشب ترسیده بودیم فکرشو بکن اگه دکتر اونموقع اینجا نبود چی ممکن 

 بیاد؟بود پیش 

کتایون نگاهی به ارام انداخت و گفت:این دیگه از شانس باالی ارام بوده که استاد موسیقی اش شاگرد ممتاز دانشکده 

 پزشکی تگزاسه.

بعد نگاهش را بسمت من چرخاند و ادامه داد:دکتر تصاحب بورسیه دوره ی تخصص کجا و تدریس موسیقی به این 

 دختر نازک نارنجی ما کجا؟

ده لبخندی به لب زدم و گفتم:اطالعات جامعی در مورد من دارید خانم نکیسا مطمئنم جواب سوالتون رو شگفت ز

 قبال پیدا کردین.

کتایون لبخندی پر شیطنت به لب زد و گفت:متاسفانه اطالعات من اونطور که شما فکر میکنین کامل نیست .من فقط 

یان بورسیه گرفتن یک دانشجوی نمونه ایرانی قرار گرفتم فقط خیلی اتفاقی توسط یکی از دوستان خیر پدرم در جر

 همین.

مکث کوتاهی کرد و گفت:دکتر فکر میکنین آمریکاییها با این بورسیه ای که از چنگشون در آوردین اجازه برگشتن 

 به ایران رو بهتون میدن؟

 سرم را تکان دادم و گفتم:نمیتونن مانع برگشت من به کشورم بشن.

لبخندی به لب زد و گفت:البته مستقیما نه اما بنظر من یه مرد مجرد با شرایط شما رو خیلی راحت میشه پابند  کتایون

 کرد.

 آرام نگاهش را به صورت کتایون دوخت و گفت:منظورت چیه کتی؟

وده بنظر من کتایون شانه ای باال انداخت و گفت:آمریکاییا همیشه دهنشون برای بلعیدن لقمه های چرب و نرم باز ب

 که اونها از هر راهی وارد میشن تا دکتر رو همونجا نگه دارن.

 سرم را تکان دادم و گفتم:من هیچگونه تعهدی نسبت به اونا ندارم.

کتایون نگاهم کرد و همراه با لبخند معناداری گفت:خیلی راحت میشه این تعهد رو بوجود آورد مثال ازدواج با یه 

 دختر آمریکایی یا..

لحظه ای نگاهش را پایین گرفت بعد بار دیگر خیره نگاهم کرد و گفت:دکتر تابحال پیش اومده که خانمی از شما 

 خواستگاری کنه؟

 لبخندی زدم و گفتم:این تو فرهنگ جامعه ما یک موضوع نامتعارفه.

 کتایون سرش را تکان داد و گفت:درسته اما شما سالها خازج از کشور بودین.

نشانه تایید تکان دادم و گفتم:بله همینطوره اما با این وجود بله همینطوره اما با این وجود تا بحال چنین  سرم را به

 تجربه ای نداشتم.

کتایون فنجان چایش را روی میز گذاشت و گفت:خوب اگه بعد از این چنین ماجرایی پیش بیاد چی؟اگه خانم جوانی 

 ین؟از شما خواستگاری کنه چه جوابی بهش مید
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قبال هرگز د رمورد این قضیه فکر نکرده بودم برای پیدا کردن مناسب ترین جواب لحظه ای سکوت کردم و چون 

در آن زمان کم به هیچ نتیجه ای نرسیدم بناچار لبخند کمرنگی به لب زدم و گفتم:نمیتونم جواب درستی به سوالتون 

 بدم.

 چرا؟ کتایون ابرویی باال انداخت و گفتکمیتونم بپرسم

 سرم را تکان دادم و تنها حرفی که د رآن لحظه به ذهنم میرسید به زبان آوردم :برای اینکه من نامزد دارم.

 کتایون متعجب نگاهم کرد و گفت:ولی شما که اونشب گفتین...

 سرم را تکان دادم و گفتم:بله این تغییر بتازگی در زندگی من پیش اومده.

 این اتفاق رو تو فالتون دیدم چه جالب! گالره لبخندی زد و گفت:من

 با شنیدن این حرف بی اختیار بیاد پیشگویی های آن روز افتادم یک زن یک عشق...

 نگاهم بسمت ارام چرخید و از تجسم آنچه ممکن بود بعد از آن اتفاق بیفتد پشتم لرزید.

 رد و گفت:دکتر شما واقعا نامزد دارید؟ساعتی بعد زمانیکه گالره برای بدرقه مهمانانش رفت ارام رو بمن ک

لحظه ای کوتاه نگاهش کردم و گفتم:دلم نمیخواد خانم گالره رو دلسرد کنم اما باید بگم نه هنوز اتفاقی که اون برام 

 پیش گویی کرد در زندگی ام رخ نداده.

 پس چرا به کتی گفتین که نامزد دارین؟

 چون واقعا نمیدونستم چه جوابی باید بهش بدم.در جوابش شانه ای باال انداختم و گفتم:

ارام لبهایش را با زبان خیس کرد و گفت:چرا در موردش بیشتر فکر نمیکنین استاد شاید روزی واقعا مجبور به 

 جواب دادن شدین.

ساعت در جوابش لبخندی زدم و گفتم:چو فردا شود فکر فردا کنیم فعال بهتره به کارمون برسیم تا همین االن یک 

 تمام از وقت مفید کالسمون گذشته.

آرام همراه با لبخندی از پشت میز بلند شد و گفت:امیدوارم این پشتکار باالی شما در من هم اثر کنه استاد گاهی 

 وقتا نشستن و صحبت کردن رو به تمام کارهای خوب دنیا ترجیح میدم.

دف فکر کنی انگیزه رسیدن در وجودت قوت میگیره و این منهم بدنبال او از جا بلند شدم و گفتم:وقتی دائم به ه

 یعنی پشتکار.

 آرام در جوابم فقط لبخند زد و من بار دیگر عشق را در وجود لرزانم احساس کردم.

شبها ساعتها در خلوت و تاریکی اتاقم به آرام و احساس خاصم نسبت به او فکر میکردم بارها نامه حاج مصطفی را 

یادآوری آنچه از من خواسته بود سردرگم و پریشان پتو را روی سرم میکشیدم و چشمان از خواب میخواندم و با 

 گریزانم را روی هم میفشردم.

هفته از شروع کارم در آن خانه گذشته بود آرام خوب یاد میگرفت و سریع پیشرفت میکرد و من از کارم راضی  3

فته بود و درختان میوه ی باغ از شکوفه های سفید و صورتی پر بودم طبیعت چهره ی کامال بهار گونه ای بخود گر

بودند بیشتر لحظاتی را که برای آموزش گیتار صرف میکردیم در باغ بودیم و زمان کار با پیانو بداخل ساختمان 

 میرفتیم آن روز هم مثل همیشه راس ساعت باغبان در را برویم باز کرد
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به سمت ساختمان رفتم، مقابل در ورودی ساختمان با شایسته رو در رو شدم  و من بعد از خوش و بشی کوتاه با او

جواب سالمش را دادم و از کنارش گذشتم، او صدایم زد و گفت: آقای دکتر امروز گالره خانم نیستن برای انجام 

 کاری رفتن بیرون اگه کاری داشتین منو صدا بزنین.

 قشون هستن؟از او تشکر کردم و گفتم: خانم آرام تو اتا

 سرش را به نشانه مثبت تکان داد و گفت: بله ولی االن مهمان دارن.

 وقتی نگاه کنجکاو مرا دید، با لحن آرامی زیر لب ادامه داد: آقای جرید باال هستن!

از شنیدن این حرف حرارت سوزانی در رگهایم به جریان افتاد، خاطره ی آن صحنه ای که آن روز ناخواسته دیده 

م در مقابل چشمانم به رقص درآمد، در یک لحظه کوتاه از خودم، از آرام و از جرید بیزار شدم. آن روز بعد از بود

گذشت روزهای زیادی که در بی خبری تمام در حال عاشق شدن بودم بار دیگر دستی نامرئی زنگ خطر وجدانم را 

بی تفاوت باشم. عشق به آرام در آن شرایط برای  به صدا در آورد. چطور توانسته بودم اینقدر نسبت به این موضوع

من درست مثل کوبیدن آب در هاون بود. انگار دستی نیرومند و خشن خرخره ام را به قصد کشتنم فشار می داد 

دستم بی اختیار به سمت یقه لباسم رفت، لبانم را به دندان گزیدم و گفتم: لطفا به خانم بفرمائین برای بنده کار 

 آمده که مجبورم برنامه کالس امروزمون رو بهم بزنم. واجبی پیش

  شایسته با حالتی گیج نگاهم کرد و گفت: چشم آقا بهشون می گم.

از او تشکر کردم و با عجله به سمت در حیاط رفتم، اما درست در میانه راه بودم که صدای آرام من را متوجه خود 

 کرد: یه لحظه صبر کنین استاد.

 گشتم او را پشت پنجره اتاقش دیدم، دستش را جلو آورد و گفت: یه لحظه اجازه بدین االن میام پایین.به عقب که بر

این را گفت و با عجله از پشت پنجره دور شد، لحظه ای مردد همانجا ایستادم، اما طولی نکشید که باز تصمیم به رفتن 

 ا از پشت سرم شنیدم : کجا دارین می رین استاد؟گرفتم، اما هنوز قدم از قدم برنداشته بودم که صدای آرام ر

بار دیگر به عقب برگشتم، آرام با چهره ای آشفته و نگران مقابلم ایستاده بود نگاهش را در نگاهم قفل کرد و گفت: 

 مشکلی پیش اومده استاد؟

 نگاهم را پایین گرفتم و گفتم: نه چیز مهمی نیست.

 ا از دست من ناراحتین؟آرام با لحن عاجزانه ای نالید؟ شم

 با حالتی عصبی سرم را تکان داد و گفتم: چرا باید از دست شما ناراحت باشم؟

 دلیلشو نمی دونم فقط می دونم که از دست من ناراحتین. -

 سرم را به نشانه ی منفی تکان دادم و گفتم: نه اصال اینطور نیست.

 پس چرا دارین می رین؟ چرا وقتی حرف می زنین نگاهتون پایینه؟آرام دستش را تکان داد و با حالتی آشفته گفت: 

با حالتی کالفه دستی به موهایم کشیدم و گفتم: اگه دارم می رم به خاطر اینه که نمی خواستم مزاحمتون بشم، 

 شایسته خانم به من گفت که تنها نیستین.

. آره به خاطر اونه، دفعه قبل هم به خاطر حماقت آرام با لحنی معترض زیر لب نالید: پس همش به خاطر اون لعنتیه

 اون بود که می خواستی بری.

 لبم را به دندان گزیدم و گفتم: ببینین خانم آرام، من تو خانواده معتقدی بزرگ شدم.

 آرام با لحن بغض گرفته ای گفت: سیاوش تو در مورد من چی فکر کردی؟ تو ... تو نه تو حق نداشتی ... حق نداشتی.
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نگاهم بی اختیار به سمت نگاهش کشیده شد، چشمان زیبایش در زیر حاله ای از اشک درخشش محزون و 

معصومانه ای داشت. از حرفی که زده بودم پشیمان شده بودم اما دیگر دیر شده بود لبم را به دندان گزیدم و شاهد 

زیر لب زمزمه کردم: معذرت می خوام جاری شدن اشک های او روی گونه هایش شدم، سرم را پایین انداختم و 

 منظوری نداشتم.

آرام با لحن بغض گرفته ای گفت: اگه می دونستم نظرت در مورد من اینه، هرگز به خودم این اجازه رو نمی دادم که 

 عاشقت بشم.

رانه ای زیر ناباورانه نگاهش کردم، او با چشمانی محزودن و به اشک نشسته لبخند تلخی به لب زد و با لحن نجواگ

 لب زمزمه کرد: من ... دوست دارم سیاوش.

این را گفت و بدون هیچ حرف دیگری به سمت ساختمان برگشت و من را چون انسانی مسخ شده آنجا خشکیده 

بودم تنها گذاشت. تا جایی که می توانستم با نگاه بدرقه اش کردم بعد تن بی حس و حالم را که چون کوهی سنگین 

آن خانه بیرون کشیدم و تا می توانستم از آنجا فاصله گرفتم، شب وقتی کلید را در قفل در خانه شده بود از 

چرخاندم، به قدری در کوچه پس کوچه ها قدم زده بودم که نای ایستادن نداشتم. کنار حوض آبی به صورتم زدم و 

حضور مادر را در کنار خودم احساس بعد روی تخت زیر شاخه های رقصان بید دراز کشیدم به قدری آشفته بودم که 

نکردم. زمانی که صدای آرامش را شنیدم جرقه وار از جا پریدم. اما مادر دستش را روی شانه ام گذاشت و گفت: 

  راحت باش مادر خسته ای از راه رسیدی.

گفت: صدای باز  بار دیگر سرم را روی پشتی گذاشتم و به صورت مهربانش خیره شدم، او لبخند کمرنگی به لب زد و

 شدن درو شنیدم دیدم نیومدی تو، من اومدم پایین.

 دستم را زیر سرم گذاشتم و گفتم: یه کم خسته ام.

هم خسته ای هم آشفته. از وقتی که برگشتی یه روز سرحال ندیدمت چرا حرف نمی زنی مادر؟ از بچگی عادت  -

زبون بیار اون حرفی رو که اینطور ساکتت کرده من غریبه  داشتی حرفتو تو خودت بریزی، اینجوری از پا درمیای. به

 نیستم سیاوش، مادرتم.

به پهلو غلتیدم و دستم را زیر سرم گذاشتم، لبخند کمرنگی به او زدم و با لحن دلجویانه ای گفتم: دلخور نباش مادر 

م من نیاز داشتم فکر کنم تا به اگر می بینی که یه مدتیه ساکتم به خاطر این نیست گه شما رو محرم خودم نمی دون

 نتیجه برسم.

 مادر نگاه دقیق و جستجوگرش را در نگاهم دوخت و گفت: فکر می کنی کی به نتیجه برسی؟

بار دیگر سرم را روی پشتی گذاشتم و طاق باز نگاهم را در میان شاخه های بازیگوش بید رها کردم: من به نتیجه 

 اج کنم.رسیدم مادر، می خوام با زری ازدو

 مادر لحظه ای مبهوت و ساکت نگاهم کرد. بعد چشمانش را تنگ تر کرد و گفت: چطور به این فکر افتادی؟

 دستم را زیر سرم قالب کردم و گفتم: یادته مادر شبی که برگشتم یه نامه از حاج مصطفی بهم دادی؟

مصطفی تو اون نامه ازم خواسته که  مادر مشکوک و نامطمئن نگاهم می کرد، آهی کشیدم و ادامه دادم: حاج

 مردونگی کنم و زری رو تنها نزارم.

 لحن کالم مادر سرزنش آمیز و سرد بود: و تو فقط به این خاطر می خوای که با اون ازدواج کنی؟
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واند، با شنیدن این حرف وحشت زده چشمانم را بستم، می ترسیدم که مادر از نگاه درمانده ام تمام ناگفته هایم را بخ

مطمدنا خودم خوب می دانم که خواسته و وصیت حاج مصطفی تنها دلیل رسیدن من به آن تصمیم نبود. شاید فرار از 

  وسوسه یک عشق گناه آلود، مهمترین دلیل من برای اتخاذ آن تصمیم مهم و عجوالنه بود.

 رو دوست دارم. نفس عمیقی کشیدم و گفتم: نه مادر یک ماهه دارم فکر میکنم من ... من زری

 مادر با لحنی جدی اما نامطمئن پرسید: می دونی که اون نمی تونه بچه دار بشه؟

 نگاهش کردم و گفتم: بله مادر می دونم.

 مادر آه عمیقی کشید و گفت: معلومه فکراتو کردی.

به عنوان یه مادر تنها  سرم را به نشانه مثبت تکان دادم، او هم سرش را با رضایت خاطر تکان داد و گفت: هر چند

آرزوم باید دیدن روی نوه هام باشه، اما هیچ وقت یادم نمی ره که پدر این دختر تو بدترین شرایط بهترین 

پشتیبانمون بوده. اگه دوسش داری مادر تنهاش نزار، اینجوری خیال من هم از بابت اون راحت می شه عمر دست 

وقت مردنم خیالم راحته که اونو دست غریبه نسپردم، اون خدابیامرز  خداست معلوم نیست که من تا کی هستم دیگه

برای بچه من پدری کرد منم تا اونجایی که از دستم بر اومده واسه بچه اش مادری کردم. از حاال دیگه تویی و اون و 

ن، دستشو می زارم خدای باال سرتون اگه فکر می کنی می تونی با شرایط اون کنار بیای یا علی دست خدا به همراهتو

تو دستت ورش دار و برین دنبال زندگی تون، منم این خونه را می دم اجاره می رم خونه سالمندان. اجاره ماهیانه رو 

که گرفتم براتون می فرستم تا یه گوشه از زندگی تون رو پر کنه. با عجله بلند شدم و روبرویش نشستم: این چه 

 گی با هم می ریم.حرفیه مادر اگه قرار باشه بریم هم

مادر لبخند کمرنگی به لب زد و گفت: نه مادر آخر عمری بیام مملکت غریب که چی بشه، همینجا می مونم. عزیزام 

 اینجا زیر خاکن اگه هر شب جمعه نرم سر خاکشون دلم آروم نمی گیره.

نو می خوای من اینجوری راحت دستش را روی شانه ام گذاشت و ادامه داد: این جوری نگام نکن مادر اگر راحتی م

ترم دو سه سال می رم خونه سالمندان تا درس تو تموم بشه وقتی برگشتین دوباره همگی مون بر می گردیم تو 

 همون خونه.

این را که گفت از لب تخت بلند شد و ادامه داد: حاال دیگه پاشو بریم تو زری تنهاست. االن برای مطرح کردن این 

دو ماه دیگه با خودش صحبت کن اگه اون هم راضی بود بقیه اش با من، خودم یه عروسی جمع و موضوع زوده، یکی 

 جور و خوب براتون راه می ندازم.

 بار دیگر روی تخت خوابیدم و گفتم: شما برو تو مادر من خودم می یام.

ادر یه ربع دیگه می خوام شامو مادر سری تکان داد و در حالی که آرام آرام از من دور می شد گفت: پس دیر نکنی م

 بکشم.

 ساعد دستم را روی پیشانی ام گذاشتم و گفتم: می یام مادر می یام.

مادر رفت. اما حرفش هنوز در گوشم زنگ می زد ))حاال زوده یکی دو ماه دیگه با خودش صحبت کن... یکی دو ماه 

نی که مادر در یک کلمهآن را به زبان می آورد دیگه(( در آن لحظه فکر کردن به زمان برایم سخت بود. مدت زما

برای من بسیار طوالنی و غیر قابل پیش بینی جلوه می کرد، اما ساعت شنی زمان تمام ذراتش را بدون لحظه ای 

درنگ از روزنه عبور داد و لحظه ی رو در رو شدن من با سرنوشتم فرا رسید، وقتی سکوت پر از انتظار زری را دیدم 

محکمتر از قبل در جیبهای شلوارم فشردم و به تنه قطور درخت توت تکیه دادم. زری را دوست داشتم  دستهایم را
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اما عاشقش نبودم من عشق را در جایی دیگر و در برق نگاه دختری دیگر یافته بودم اما افسوس که نمی توانستم بین 

 واستم مجبور باشم.عشق و عادت اولی را انتخاب کنم، من مجبور بودم یا شاید خودم می خ

 صدای زری نگاه سرگردان من را به سمت خود کشاند: چرا حرفتو نمی زنی سیاوش من منتظرم.

 لبهایم را با زبان خیس کردم و گفتم: زری می خوام برگردم آمریکا.

 زری متعجب نگاهم کرد و گفت: حاال؟

ن داد و گفت: هنوز سه ماه تا شروع کالسات مونده در سکوت سرم را به نشانه مثبت تکان دادم، او دستی در هوا تکا

 پس کارت چی می شه؟

سرم را پایین گرفتم و گفتم: فردا آخرین جلسه کالسمونه، از اول برای یه دوره سه ماه با آقای نکیسا صحبت کرده 

 بودیم.

 خب می تونی یه کار دیگه پیدا کنی سه ماه زمان کمی نیست. -

 م: نه زری دیگه نمی تونم اینجا بمونم.سرم را تکان دادم و گفت

 زری با لحن محزون و گرفته ای گفت: پیداست تصمیمت برای رفتن جدیه؟

 نگاهش کردم و گفتم : آره.

 او شانه ای باال انداخت و گفت: پس دیگه حرفی برای گفتن نمونده.

 نوز حرفم تموم نشده.این را گفت و قصد رفتن کرد، از تنه درخت کنده شدم و گفتم: بمون زری ه

نگاه منتظر زری بار دیگر روی لبهای من دوخته شد. دستی به موهایم کشیدم و گفتم: زری می خوام که تو هم با من 

 بیایی.

 زری با لحن متعجبی پرسید: با تو بیام؟ کجا؟

 نگاهش کردم و گفتم : زری می خوام در کنارم باشی.

 و از من می خوای با تو بیام آمریکا؟زری با همان لحن قبلی تکرار کرد: ت

 سرم را تکان دادم و گفتم: آره زری می خوام که با من بیای آمریکا.

نگاه نامطمئن و متعجب زری در سکوت روی صورت من خیره ماند، بار دیگر با حالتی آشفته انگشتانم را در ال به الی 

 نی؟موهایم فرو کردم و گفتم: زری تو حاضری با من ازدواج ک

زری درست مثل یک مجسمه بدون هیچ عکس العملی خیره نگاهم می کرد، در زیر نگاه مات او به طرز غریبی 

دست و پایم را گم کرده بودم حس می کردم زری از تمام مکنونات قلبی ام آگاه است و تمام تالش من برای پنهان 

م و خودم را با ریگهای کنار پایم مشغول کردم ساختن احساسات واقعی ام بیهوده است. نگاهم را از نگاهش دزدی

 لحظاتی بعد باالخره زری به حرف آمد و گفت: چرا من؟

 شانه ای باال انداختم و گفتم: خب هر کس برای ازدواج مالکهای خاص خودش را داره.

 زری با لحن گرفته ای گفت: من برای مردی با شرایط تو بدترین انتخابم سیاوش.

 و لبخند محزونی به لب زد و ادامه داد: دخترای زیادی هستن که آرزوی همسری تو رو دارن.نگاهش کردم، ا

 سرم را تکان دادم و گفتم: چیزی که مهمه خواستن دوطرفه است.

 زری شانه ای باال انداخت و گفت: با شرطی که تو گفتی مورد بهتری برات سراغ دارم.

 نگاهش کردم و گفتم: منظورت چیه؟
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 بخند معناداری به لب زد و گفت: اون دختره ... آرام.زری ل

قبل از اینکه فرصتی برای اعتراض داشته باشم، دستش را در هوا تکان داد و گفت: خواهش می کنم سیاوش نگو که 

 اشتباه می کنم.

 با لحن عجوالنه ای گفتم: معلومه که اشتباه می کنی اصال چرا باید چنین فکری به ذهنت خطور کنه؟

 زری لحظه ای نگاهم کرد، بعد با لحن پرکنایه ای گفت: می خوای بگی دوستش نداری؟

 با حالتی کالفه دستم را در هوا تکان دادم و گفتم: اون دختر شاگرد منه زری.

 مگه یه شاگرد نمی تونه ... -

 و نه هیچ کس دیگه. با حالتی عصبی میان حرفش دویدم و گفتم: اون کسی که من می خوام تویی زری، نه اون

 زری نگاهش را پایین انداخت و گفت: اگه قبول نکنم چی؟

 لحظه ای در سکوت نگاهش کردم، بعد با لحن مطمئنی زیر لب جواب دادم: بر می گردم آمریکا.

 زری نگاه سریعی به صورت من انداخت و با لحن مرددی پرسید: یعنی با اون دختر ازدواج نمی کین؟

ن جمله یاد آرام افتادم و صحنه ای که با چشمانی به اشک نشسته و صدای محزونی زیر لب زمزمه می با شنیدن ای

کرد )من دوستت دارم سیاوش( از یادآوری آن لحظه قلبم به تپش افتاد، هنوز عاشق آرام بودم اما نسبت به عشق او 

و را در آغوش مردی دیگر دیده بودم. بی اعتماد بودم چطور می توانستم به عشق دختری اعتماد کنم که قبال ا

 چشمانم را روی خاطرات پر احساس گذشته ام بستم و در جواب زری زیر لب زمزمه کردم : نه ازدواج نمی کنم.

 زری لحظه ای نگاهم کرد، بعد با لحنی نامطمئن پرسید: تو به من عالقمندی؟

 م بشی!سرم را به نشانه مثبت تکان دادم و گفتم: می خوام که همسر

 زری نگاهش را پایین انداخت و گفت: تا فردا شب بهم فرصت بده!

سرم را به نشانه موافقت تکان دادم، او بدون هیچ حرف دیگری مرا در باغ دوران بچگی هایمان تنها گذاشت، همانجا 

هنوز تصویر نگاه  زیر درخت روی چمن ها نشستم. تکیه ام را به تنه درخت دادم و سرم را در میان دستانم گرفتم،

اشک آلود آرام مقابل چشمانم بود و صدای محزونش که زیر لب زمزمه می کرد )دوستت دارم سیاوش( در 

 گوشهایم زنگ می زد. در ان لحظات در ال به الی صدای تپش های قلبم کسی زمزمه می کرد:

 دگرم آرزوی عشقی نیست...... بی دالن را چه آرزو باشد

 ی نالید ....... که هنوزم نظر به او باشددل اگر بود باز م

من که او را نمی خواستم پس چرا هنوز عاشقش بودم؟ چرا؟ با حالتی کالفه سرم را به تنه ی درخت کوبیدم، اما باز 

 همان صدا بود همچنان جسورانه همان شعر را زمزمه می کرد.

تم. خانه ای که در آن عشق را تجربه کرده بودم و فردای آن روز، برای تشکیل اخرین جلسه کالس به خانه آرام رف

امروز برای خداحافظی با تمام جاذبه های اسارت بارش برای آخرین بار قدم به داخل آن می گذاشتم. باغبان بعد از 

خوش و بشی کوتاه لبخندی به لب زد و گفت: خانم تو باغ منتظرتون هستن اون طرف اون پشت، می خوایین 

 همراهتون بیام؟

تشکر کردم و گفتم: نه مش عماد خودم راهمو پیدا می کنم شما بفرمائین. باغبان شانه ای باال انداخت و گفت: هرطور 

 شما بخواین دکتر.
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این را گفت و به سمت ساختمان انتهای باغ حرکت کرد. من هم آرام آرام به سمتی که او اشاره کرده بود رفتم. در 

بارها به همراه آرام در آن باغ گشت زده بودم و حاال تمام گوشه و کنار ان را به  طول سه ماه حضورم در آن خانه

خوبی می شناختم، جایی که باغبان اشاره می کرد قسمت کوچکی از باغ بود که پشت ساختمان خانه قرار داشت و 

ی خشک هرس شده جدای از قسمتهای دیگر باغ، وحشی و دست نخورده باغی مانده بود. آالچیق کوچکی از چوبها

در کنار درخت کاج بزرگ دیده می شد که با شاخه های خود روی پیچک پیچیده شده بود. کمی ان طرف تر از 

شاخه های بید تناوری که النه بزرگ پرنده ای را در میان خود جا داده بود تابی دست ساز آویزان بود، شاخه های 

ده و پایین انها غنچه های رز قرمز و سفید جلوه گری می وحشی شب بو روی حصار چوبی کنار دیوار در هم تنی

کردند، آن نقطه ساکت و دور از دسترس از نظر آرام زیباترین نقطه باغ بود، سه پایه و بوم نقاشی اش همیشه در 

 زیر آالچیق بر پا بود آنجا که می رفت به قدری ساکت می شد که انسان حضور او را در کنار خود فراموش می کرد.

ساختمان را دور زدم و به باغچه محبوب آرام رسیدم، آنجا زیر آالچیق پشت بوم نقاشی اش نشسته و مشغول بود. 

لحظه ای بی صدا ایستادم و تماشایش کردم. مگر نه اینکه برای خداحافظی با تمام جاذبه های آن خانه آمده بودم. بی 

روز بر روح و جان من اثر کرده بود. بارها با تمام اراده ی  شک وجود آرام او قوی ترین جاذبه ای بود که تا به آن

مردانه ام تصمیم به نیامدن گرفته بودم اما بازمانده بودم و امروز آخرین روزی بود که آنجا ایستاده و تماشایش می 

ند. با کردم، آهی کشیدم و به سمتش رفتم شاخه خشکیده ای زیر پایم شکست و نگاه گیرای او را به سمت من کشا

 دیدن من لبخند کمرنگی به لب زد و گفت: همیشه به موقع، همیشه سر وقت، چطوریه استاد؟

این را گفت و از روی چهارپایه بلند شد، درست همان لباسهایی را پوشیده بود که روز اولی که او را در کنار استخر 

از دو طرف بافته و روی شانه هایش انداخته دیدم بر تن داشت، بلوزی بنفش رنگ با دامنی شیری بلند. موهایش را 

 بود، مقابلش که رسیدم نگاه دقیقی به صورتم انداخت و گفت: امروز آخرین جلسه کالسمونه مگه نه؟

سرم را به نشانه مثبت تکان دادم و روی صورت زیبایش خیره ماندم او هم نگاهم می کرد، نگاه در نگاهم دوخته بود 

شق و اشتیاق را در قلبم به جوشش می انداخت، در زیر نگاه خیره و آشفته من به سمت و با جاذبه جادویی اش ع

 آالچیق چرخید و گفت: همراه من بیایین می خوام یه چیزی بهتون نشون بدم.

این را گفت و جلوتر از من به سمت االچیق رفت،من هم به دنبالش رفتم. وقتی مقابل بوم نقاشی شانه به شانه اش 

نگاهم روی تصویر نقاشی شده خودم خیره ماند، او به شکلی هنرمندانه تصویر من را در حال نواختن گیتار ایستادم 

 کشیده بود اما کی؟

 خیلی زود جوابم را از زبان آرام شنیدم: زیباست مگه نه؟

کشیدمش، متعجب نگاهش کردم، او لبخند محزونی به لب زد و گفت: این تنها تابلوئیه که با تجسم یک تصویر 

روزی که اونجا کنار شب بو ها به دیوار تکیه داده بودی و گیتار می زدی یادت هست؟ اون روز من روی تاب نشسته 

 بودم همون لحظه تصمیم گرفتم که اون صحنه رو نقاشی کنم.

بو تجسم  دستش را روی سینه اش گذاشت و گفت: تصویر تو اینجا بود و من هر بار تو رو اینجا کنار شاخه های شب

 کردم، من دختر بدی ....

 

 نیستم سیاوش ، ترکم نکن .
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دستش را به سمت من دراز کرد ، نگاهش ملتمس و غم الود بود وحشت زده گامی به عقب برداشتم . تک تک سلول 

ی های بدنم به سوزش افتاده بود آرام دست هایش را در هوا تکان داد و با لحن عاجزانه ی گفت : از چی می ترس

سیاوش ، از من ، ؟ چرا فکر می کنی بدم ؟ چون دوستت دارم ، چون میخوام خواهش کنم بمونی و با من ازدواج بکنی 

 ؟

از بعدازظهر روزی که این جمله را از زبانش شنیده بودم بیشتر از دو ماه گذشته بود و در تمام این مدت هرگز 

م روزهای گذشته او فقط شاگرد بود و من استاد ، استاد عاشقی که حرفی در این رابطه از زبانش نشنیده بودم ، در تما

 با تمام وجود سعی در پنهان نگه داشتن احساسات درونی خود داشت اما حاال چه ؟ او که بود و من که بودم ؟

 ؟ صدای آرام بار دیگر بلند شد : دوستت دارم سیاوش ، میخوام ازت خواستگاری کنم ، حاضری با من ازدواج کنی

  سرم را تکان دادم و با صدایی گرفته گفتم : نمی تونم این کار رو بکنم

 اشک به چشمهای زیبایش آرام هجوم اورد ، لبش را به دندان گزید و آرام زیر لب گفت : چرا ؟

 نگاهم را روی تصویر نقاشی شده خودم دوختم و گفتم : برای اینکه نامزد دارم

 را این حرفو می زنی ؟ هنوزم جواب مناسبی برای این سوال پیدا نکردی ؟ارام با احن محزونی گفت : چ

  با حالتی درمانده نگاهش کردم و گفتم : ما قراره بزودی با هم ازدواج کنیم

آرام با لحنی بغض گرفته نالید : دوستش داری ؟ راستشو بگو سیاوش به اون هم وقتی فکر می کنی حواسش نیست 

 یا مثال وقتی کنارت می ایسته دست و پاتو گم می کنی ؟خیره نگاه می کنی ؟ 

 با حالتی کالفه دستی به موهایم کشیدم و گفتم : خواهش می کنم آرام تمومش کن

 آرام با تاسف سرش را تکان داد و گفت : فقط بگو چرا ؟ تو منو دوست داری سیاوش اینو از نگاهت میخونم

 فتم : نه من فقط استاد تو بودمدرمانده و عصبی سرم را تکان دادم و گ

صدای گالره را که شنیدم نگام را از صورت گرفته و محزون آرام به سمت او چرخاندم ، او کنارم ایستاده بود ، به 

 دیدن ما دستی در هوا تکان داد و گفت : همه جای باغ رو گشتم شما اینجایین ؟

 ان ؟آرام به سمت گالره برگشت و گفت : چیزی شده گالره ج

  گالره جواب داد : نه فقط خواستم بگم چای حاضره لطفا بیاین باال

  آرام سرش را تکان داد و گفت : ممنون ... االن میایم

گالره که رفت آرام بار دیگر به سمت من برگشت و گفت : چای گالره آماده ست استاد امروز هم مثل همیشه چای 

 ین خونهمیخوریم پیانو می زنیم و بعد شما می ر

 لحظه ای مردد نگاهش کردم ، او با همان لحن بی روح قبلی ادامه داد : مثل همیشه استاد شما موافق نیستین؟

در زیر سنگینی نگاه منتظرش سرم را به نشانه موافقت تکان دادم و به همراه او به سمت ساختمان رفتم . گالره بساط 

با رویی گشاده به استقبالمان آمد و گفت : عصرتون بخیر دکتر حالتون چای را روی میز داخل چیده بود . مثل همیشه 

 چطوره ؟

بعد در حالیکه با اشاره دست من را دعوت به نشستن کرد ادامه داد : برای اخرین بعد ازظهر کاری تون چای لیمو دم 

  کردم ، خواهش می کنم بفرمایین



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –س هو

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

2 2 6  
 

دم و هم آنجا روی اولین مبل نشستم ، گالره در حالیکه کنار جرئت نگاه کردن به صورت آرام را نداشتم . تشکر کر

آرام می نشست ادامه داد : واقعا باعث تاسفه که امروز جلسه آخر کالس شماست ، بزودی بر می گردین امریکا ،؛ 

 درسته ؟

  سرم را به نشانه مثبت تکان دادم و گفتم : بله احتماال تا یکی دو هفته دیگه

را مقابل من روی میز گذاشت و گفت : این کالس موسیقی دوره ی پر نشاطی برای همه ی ما بود گالره فنجان چای 

 باید قول بدین هر زمان ایران بودین یه سری هم به ما بزنین

کمی از چای لیمو را در دهان مزه مزه کردم و در جوابش گفتم : متاسفانه تا چند سال نمی تونم ایران باشم قراره تو 

 خانواده هم با من همراه باشناین سفر 

گالره برشی از کیک را داخل بشقاب من گذاشت و گفت : در هر صورت براتون آرزوی موفقیت می کنم کسی چه 

  می دونه شاید یه روزی یه جایی باز به هم برخوردیم

. لبخند کمرنگی به روی نگاه گذاریی به صورت آرام انداختم . در خود فرورفته و به فنجان چای اش خیره مانده بود 

 گالره زدم و در جوابش گفتم : بله ، همین طوره

گالره آهی کشید و در حالیکه از جایش بلند می شد گفت : خیلی معذرت میخوام دکتر ، اقای نکیسا میهمان دارن من 

 باید پایین باشم بعدا دوباره خدمت می رسم

رفی بزنم او لبخندی به لب زد و گفت : خواهش می کنم شما راحت به دنبال او از جا بلند شدم اما قبل از اینکه ح

 باشین بفرمایین

 این را گفت و از پله ها پایین رفت . آرام نگاهم کرد و گفت : چرا نمی نشینین ؟

بی اراده روی مبل نشستم و باردیگر فنجان چای ام را در دست گرفتم ، آرام جرعه ای از چایش را نوشید و گفت : 

 اولی که اومدین اینجا برامون پیانو زدین یادتون میاد ؟روز 

 "اکنون تو اینجایی  "وقتی سکوت من را دید نگاهم کرد و گفت : دلم میخواد پایانش با همون آهنگ باشه 

باز نگاهش رنگ التماس به خود گرفته بود قلب من هم باز سرکش و ناآرام به تپش افتاد ؛ عجوالنه از جا بلند شدم و 

به سمت پیانو رفتم به دنبال من او هم از جا بلند شد من پشت پیانو نشستم و آهنگی را که او خواسته بود نواختم ، 

قطعه تمام شد اما هیچ صدایی از او نشنیدم بنابراین یک بار دیگر از نو شروع کردم ، وقتی برای بار دوم به انتهای 

 "ن تو اینجایی اکنو "قطعه رسیدم او از پشت سرم زمزمه کرد : 

نگاهم به جانبش چرخید ، بی اراده در حالتی خیزوار از جا پریدم ، از انچه میدیدم نفس در سینه ام حبس شد ، او 

آنجا مقابلم ایستاده بود با ظاهری متفاوت از همیشه با ظاهری دور از انتظار ، نگاه پر آشوبش از نگاهم همراهی 

رد با حالتی درمانده چشمانم را روی هم فشردم ، باالخره آن جاذبه ی لطیف میخواست ، دستش را به سمتم دراز ک

 من را مغلوب خود کرد و من ....

****** 

مهسا به یک باره کتاب را بست و نگاه سریعی به صورت عرشیا انداخت ، نگاهش پر از تعجب ، ناباوری و بد گمانی 

گ کتابی که در میان دستان مهسا بود باال کشید و روی صورت بود . عرشیا نگاه خیره اش را از روی جلد سیاه رن

رنگ پریده او دوخت ، نمیدانست در ان لحظه باید حرفی بزند یا نه ، او خودش به شکل وحشتناکی گیج و سردرگم 

بود . مهسا آشفته و عصبی نگاهش را پایین گرفت بدون شک در آن لحظه عرشیا هم به همان چیزی می اندیشید که 
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اون مرد بزودی با حقایقی  "ذهن او بود ، از این فکر پشتش لرزید بی اختیار به یاد حرفهای دکتر کیانفر افتاد  در

ایا این همون حقیقته که اون ازش  "از ذهن مهسا گذشت  "روبرو میشه که برای پذیرفتنش نیاز به همراهی تو داره 

 "صحبت می کرد 

 ت خود کشاند : کجا می ری ؟صدای عرشیا نگاه پریشان او را به سم

 مهسا خودش را از پشت میز بیرون کشید ، دسته ای از موهایش را پشت گوش زد و گفت : خسته ام میرم بخوابم

عرشیا به پشتی صندلی تکیه داد و دست هایش را پشت سرش قالب کرد . نگاهش روی قامت کشیده و اندام موزون 

سیر می کرد . هر بار سعی می کرد تصویری از چهره ی آرام در ذهن خود مهسا بود ، اما فکرش در گذشته پدرش 

تجسم کند بی اختیار به یاد مهسا می افتاد و زیبایی خیره کننده او مقابل چشمانش ظاهر می شد . شاید تنها وجه 

پش واداشته اشتراک ان دو زن چشمان خاکستری رنگ زیبایشان بود که هر دو در دو زمان متفاوت دل مردی را به ت

  بودند

صدای زنگ تلفن نگاه عرشیا را به سمت خود کشاند . گوشی تلفن همراه را مقابل گوشش گرفت . صدای گرفته 

  خانم صارمی را که شنید چیزی در دلش فرو ریخت بی اختیار زمزمه کرد : خدایا نه

 شنید : خدای من کی ؟ مهسا هنوز پایش را روی پله ی دوم نگذاشته بود که صدای محزون عرشیا را

مهسا ایستاد و به سمت عرشیا برگشت ،دست او با حالتی سست و بی حال به پایین افتاد ، نگاهش به قدری مات و بی 

 روح بود که مهسا با لحن نگرانی پرسید : چه اتفاقی اقتاده ؟

دن بود . دست مهسا بی نگاه عرشیا به سمت او چرخید ، اشکی شفاف روی مردمک سیاه چشمانش در حال درخشی

  اختیار به سمت گردنش کشیده شد . شمایل حضرت مریم را در مشت فشرد و همونجا روی پله ها نشست

****** 

صدای صوت حزین قران بار دیگر اشک های مهسا را روی گونه هایش جاری ساخت ، برای چندمین بار کنار قبر 

مزار چشم دوخت . خورشید اواسط مهر ماه هنوز پوست را می دکتر کیانفر نشست و به گلهای سفید و زرد روی 

سوزاند . شال مشکی رنگ روی سرش را جلوتر کشید و خیس چشمانش را با نوک انگشتانش از زیر عینک آفتابی 

گرفت . چه زود روزها شب می شوند و شبها با سپیده ی صبح آشتی می کنند . فاصله بین متولد شدن و مردن چه 

  . گویا تقویم عمر انسان روی درگاه پنجره ای است که به روی تند باد زمان باز مانده استکوتاه است 

آنجا مقابل چشمان مرطوب مهسا چند مگس روی دیس دست نخورده ی خرما در حال سور چرانی بودند ، مهسا آه 

؟ آره قبول دارم این زندگی سردی کشید و زیر لب زمزمه کرد : خوب پدر اینم مراسم چهلم ، زود تموم شد مگه نه 

با همه بی رحمه ، این را که گفت بازوهایش را محکم در بغل گرفت . احساس لرز می کرد کمی سرما خورده بود و 

  گلویش درد می کرد اما با این حال مثل همیشه پوشیدن لباس گرم را فراموش کرده بود

دیک شد ، سرش را به سر او نزدیک کرد و در حالی که جمعیت تسلیت گفته و متفرق شده بودند ، عرشیا به او نز

دستش را روی شانه او می گذاشت کنار گوشش با لحن پر مهری زمزمه کرد : مگه تو سرما نخوردی دختر ، پاشو 

  دیگه داری می لرزی

افشین فقط خانم مهسا لبخند کمرنگی به رویش زد و از جا بلند شد . نگاهی به دور و برش انداخت به غیر از عرشیا و 

صارمی آنجا بود که کمی عقب تر زیر سایه درختی ایستاده بود عرشیا نگاهی به صورت مهسا انداخت و گفت : 

 میخوای کتمو بهت بدم ؟
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  مهسا سرش را به نشانه منفی تکان داد و گفت : نیازی نیست من حالم خوبه

افشین رفت . در ان لحظه به شدت احساس تنهایی  عرشیا نگاه محرونش را از صورت زیبای مهسا گرفت و به سمت

می کرد ، پدرش را از دست داده بود و همسر نامهربانی داشت که هرچه قدر سعی می کرد خودش را به او نزدیک 

  کند او بیشتر از قبل فاصله می گرفت

 فرصتی پیش بیاد به شادی مقابل افشین ایستاد و همراه با لبخند کمرنگی گفت : افشین جان لطف کردی . ان شااهلل

  جبران کنم

  افشین دست عرشیا را به گرمی فشرد و گفت : خواهش می کنم این چه حرفیه . وظیمون بوده

بعد نگاهش را به سمت مهسا که در حال نزدیک شدن به انها بود انداخت و گفت : این مسافرت کیش واقعا فکر 

 نیاز دارین خوبی بوده فکر کنم هر دوتون به یک استراحت

بعد در حالیکه از جیب بغل کتش بلیتهایی را که به خواهش عرشیا تهیه کرده بود بیرون کشید اشاره ای به مهسا 

 کرد و گفت : اون چیزی در این رابطه میدونه ؟

  عرشیا بلیت ها رو از دست افشین گرفت و همراه با لبخند محرونی گفت : هنوز که نه منتظر فرصت مناسب بودم

افشین نگاهی به صورت عرشیا انداخت . از نگاه و لبخند محزونش می توانست تمام ناگفته هایش را بخواند او 

خودش دنبال فرصت مناسبی بود تا با مهسا درباره این موضوع صحبت می کند می دانست که عرشیا صمیمانه به 

از هر کس دیگری می دانست که انگیزه او از  مهسا عالقه دارد از طرفی روحیات مهسا را به خوبی می شناخت بهتر

  این ازدواج اجباری چه بوده و خواسته و احساس عرشیا تا چه حد برای او بی اهمیت است

 مهسا نگاهی به صورت افشین انداخت و گفت : عمو جان شما می رین دفتر هفته نامه ؟

 افشین سری تکان داد و گفت : چطور مگه ؟

  انه اش جا به جا کرد و گفت : هیچی میخواستم برم دفتر هفته نامهمهسا کیفش را روی ش

افشین نگاهی گذرا به صورت عرشیا انداخت بعد با لحن پر شیطنتی گفت : شما بری دفتر هفته نامه پس کی عرشیا 

 جونو تا ویالی کیش همراهی کنه ؟

با لحن مظلومانه ای گفت : فکر کردم یه  مهسا نگاهی به صورت عرشیا انداخت ؛ عرشیا شانه ای باال انداخت و

 استراحت چند روزه برای هردومون خوبه مخصوصا برای تو

قبل از اینکه مهسا فرصتی برای اعتراض کردن داشته باشد افشین دستی تکان داد و گفت : بلیتا مال امشبه . خوش 

 باشین

ب به مهسا گفت : راستی در مورد هفته نامه هم این را گفت و از انها جدا شد ، چند قدم ان طرف تر ایستاد خطا

خیالت راحت باشه خودم با سروش صحبت می کنم ... یه چیز دیگه تا رسیدین یه زنگ بزنین در مورد سوغاتی پشت 

 تلفن راحت تر می تونم صحبت کنم . فعال

که اونجا اگه پوشیدن لباس  عرشیا دستی برایش تکان داد بعد بلیت ها را به دست مهسا داد و گفت : حداقلش اینه

 گرم فراموشت شد این جور مثل بید نمی لرزی

  صدای خانم صارمی فرصت جواب دادن را از مهسا گرفت : آقای مهندس ... مهسا خانم
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نگاه هر دوی آنها به سمت خانم صارمی برگشت با چند گام بلند خودش را به آنها رساند و در حالیکه با وسواس 

گش را روی سر مرتب می کرد گفت : می بخشین اگه ممکنه میخواستم چند لحظه وقتتون رو روسری مشکی رن

  بگیرم

عرشیا لبخند کمرنگی به لب زد و گفت : خواهش می کنم خانم صارمی ؛ باید ببخشین که ما متوجه حضور شما 

 نشدیم فکر می کردم همراه بقیه تشریف بردین ... امرتونو بفرمایین

رش را تکان داد و گفت : اختیار دارین واهلل حقیقتش اینه که پدر مرحوم شما یه امانتی دست من خانم صارمی س

  سپرده بودن که امروز به شما تحویل بدم چون دور و برتون شلوغ بود ترجیح دادم منتظر بمونم

د . خانم صارمی از داخل نگاه سریعی بین مهسا و عرشیا رد و بدل شد ؛ هر دو کنجکاو و عالمقمند به نظر می رسیدن

کیف دستی کوچکش یک پاکت نامه بیرون کشید و گفت : بعد ازظهرروزی که شبش اون خدابیامرز به رحمت خدا 

  رفتن این نامه رو به من دادن خیلی اصرار داشتن که اونو امروز تو مراسم چهلمشون به شما برسونم

ی پاکت آن انداخت . چیزی روی پاکت نامه نوشته نشده بود عرشیا نامه را از دست خانم صارمی گرفت و نگاهی رو

  بار دیگر نگاهش را به سمت خانم صارمی چرخاند و گفت : ممنونم خانم صارمی به زحمت افتادین

خانم صارمی لبخندی به لب زد و گفت : زحمتی نبود پسرم من بازم به شما تسلیت می گم ان شااهلل ... غم اخرتون 

  باشه

  رش را تکان داد و از او تشکر کردعرشیا س

بعد از خداحافظی خانم صارمی مهسا نامه را از دست عرشیا گرفت و در حالی که پشت و روی ان را نگاه می کرد با 

 لحن متفکری گفت : فکر می کنی توش چی نوشته ؟

م اما فکر می کنم االن وقتش عرشیا در حالیکه در کنار او قدم بر می داشت اهی کشید و گفت : منم مثل تو کنجکاو

  نیست بهتره بزاریش برای بعد

مهسا لحظه ای نگاهش کرد بعد با همان لحن قبلی ادامه داد : فکر می کنی چرا پدر از خانم صارمی خواسته برای 

 رسوندن نامه به دست ما تا امروز صبر کنه ؟

 : شاید تو متن نامه جواب سوالتو بگیری عرشیا در حالیکه در ماشین را برای مهسا باز می کرد جواب داد

  مهسا سرش را تکان داد و به پاکت سفید نامه چشم دوخت

وقتی عرشیا از سمت دیگر ماشین پشت رل نشست مهسا نگاهی به چهره ی گرفته او انداخت ؛در کنار او احساس 

ستش بود انداخت و گفت : کار خوبی امنیت می کرد و همین برایش راضی کننده بود . نگاهش را روی بلیتهایی که د

  کردی عرشیا

  عرشیا نگاهش کرد و او لبخند کمرنگی زد و در حالیکه به بلیت های سفرشان اشاره می کرد گفت :

  تو چند وقته خیلی خسته ای

ز هم باز عرشیا ناباوارانه نگاهش کرد ؛ انتظار شنیدن این حرف را از زبان مهسا نداشت گوشه لبهایش به لبخندی ا

 شد و گفت : تو هم مثل من خسته ای مهسا

  مهسا سرش را تکان داد و گفت : آره منم خسته ام ؛ هر دومون خسته ایم خوشحالم که داریم می ریم

این را گفت و چشمانش را روی هم گذاشت . عرشیا لحظه ای خیره نگاهش کرد ، در نگاهش عشقی پر حرارت و 

 "میدونی چقدر تنهام مهسا . پس کی میخوای منو ببینی ؟ کی ؟  "ا عاجزانه در دلش نامید زیبا شعله می کشید . عرشی
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 مهسا به یکباره چشمانش را باز کرد و گفت : من قبال هرگز کیش نرفتم فکر می کنی از اونجا خوشم بیاد ؟

 عرشیا همراه با لبخندی گرم جواب داد : حتما خوشت میاد

اپیما خوابید ، زمانی که هواپیما در فرودگاه روی زمین نشست میهماندار لبخندی روی تمام طول پرواز را در هو

 عرشیا زد و گفت : اقا بهتره همسرتون رو بیدار کنین دیگه باید کم کم برای پیاده شدن آماده بشین

د ، وقتی عرشیا نگاهی به صورت زیبای مهسا انداخت به قدری غرق خواب بود که او دلش نمی امد بیدارش کن

مسافران برای پیاده شدن به جنب و جوش افتادند عرشیا دستش را با مالیمت روی دست مهسا گذاشت و گفت : 

 مهسا جان ... مهسا ... بیدار شو

  مهسا تکانی به خود داد و زیر لب نالید : راحتم بزارهاوش ؛ گفتم که خسته ام

 فشرد و با لحن پر مهری ادامه داد : خانمم بیدار شود رسیدیمعرشیا لبش را به دندان گزید و به ارامی دستش را 

مهسا ناگهان وحشت زده از جا پرید و دستش را از زیر دست عرشیا عقب کشید لحظه ای خیره نگاهش کرد بعد 

دستش را روی سینه اش گذاشت و به پشتی صندلی اش تکیه داد . عرشیا با نگاهی محزون و حسرت آلود لحظه ای 

کرد بعد با لحن دلخور و مظلومانه ای گفت : چقدر بده که آدم دائم باعث وحشت دیگران بشه . کاش یکم نگاهش 

  قابل تحملتر بودم

 مهسا نگاهش را پایین گرفت و گفت : معذرت میخوام عرشیا من ...

ت وحشت یه عکس عرشیا لبخند تلخی به لب زد و در حالیکه از جا بلند میشد گفت : نیازی به معذرت خواهی نیس

العمل طبیعی توی وجود انسانه . حاال اگه هنوزم خوابت میاد عجله کن زود یه تاکسی میگریم و میریم خونه کلید ویال 

 تو که همراه خودت آوردی ؟

 مهسا نگاهی به صورت آرام عرشیا انداخت و گفت : دلخوری ؟

دلخور باشم با همسر خوبم اومدم مسافرت . ماه عسل  عرشیا شانه ای باال انداخت و گردنش را کج کرد : چرا باید

اینه یعنی اینکه همه عالم و آدم باید حسرتمو بخورن البته باید در اولین فرصت یه ماسک از چهره سری دیوی تهیه 

 کنم بزارم صورتم ، می ترسم اگه یه بار دیگه باعث وحشتت بشم منو تو خونه ات راه ندی

نگاهش کرد لحن کالم عرشیا نه به شوخی شبیه بود و نه به شیطنت های سابقش . در حالیکه مهسا ناباورانه و محزون 

 یه مثل درست عصبانی مرد یه کنم عصبانیش اینقدر نباید من خدای "به دنبال او از جا بلند شد با خود اندیشید 

  " خطرناکه شیرزخمی

د و در حالیکه دستش را برای کمک گرفتن از عرشیا به برای جبران آنچه اتفاق افتاده بود لبخند کمرنگی به لب ز

  سمتش درازمی کرد گفت : من بدون همراه داشتن یه راهنمای خوب ممکنه تو جزیره گم بشم

 چشمان عرشیا برای لحظه ای کوتاه درخشید ، نا باورانه زیر لب زمزمه کرد : پس راهش اینه

 س کارخونه دار ضرر نمی کنیمهسا نگاهش کرد وگفت : پیشنهاد بدی نیست نتر

لب های عرشیا به لبخندی پر شیطنت ازهم باز شد . نگاهش را در نگاه مهسا قفل کرد و گفت : حتی ضرر کردن به 

  خاطرتو برام ارزشمنده

 

 .پذیرم می پیشنهادتو 
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شته بود که مقابل ساختمان دست مهسا را در دست گرفت و به همراه او از هواپیما پیاده شد. ساعت از ده و نیم گذ

ویال از تاکسی پیاده شدند. مهسا نگاهی به ساختمان زیبای پیش رویش انداخت. عرشیا چمدانی را که از صندوق 

 عقب برداشته بود مقابل پاهایش روی زمین گذاشت و گفت: خوب نظرت چیه؟

 

 

 مهسا سرش را تکان داد و گفت: زیباست!

 

 

: تازه کجاشو دیدی، ساختمون این ویال یکی از نزدیکترین ساختمونا به دریاست. در حیاط عرشیا لبخندی زد و گفت

 پشتی رو به دریا باز می شه.

 

 

 بعد در حالیکه چمدانها را از روی زین برمی داشت گفت: بیا ناخدا باید بیدار باشه.

 

 

 مهسا متعجب نگاهش کرد و گفت: ناخدا؟!

 

 

 نگهبان اینجاست، تو جوونی ناخدای کشتی بوده.عرشیا خندید و گفت: 

 

 

 مگه تو قبالً اینجا اومدی؟ _

 

 

 عرشیا لبخندی زد و گفت: فقط یکی دو بار.

 

 

چمدان را کنار میله های در روی زمین گذاشت و کلید زنگ را فشرد لحظاتی بعد پیرمردی سیه چرده با لباس محلی 

ه سمت آنها آمد، عرشیا رو به مهسا کرد و گفت: یادت باشه اسمش فقط از اتاقک گوشه حیاط خارج شد و ب

 ناخداست رو این مسئله حساسه.

 

 

پیرمرد با دیدن عرشیا لبخندی زد و دستش را به نشانه سالم باال برد. عرشیا بار دیگر چمدانها را از روی زمین 

 نه.برداشت و گفت: راستی فراموش کردم بگم ناخدا نمی تونه حرف بز

 

 

 این را گفت و خطاب به ناخدا ادامه داد: چطوری پیرمرد. هنوز زنده ای؟!..... بابا ای واهلل.

 

 

ناخدا دستش را به نشانه ادب و احترام روی سینه اش گذاشت و با ایما و اشاره مشغول احوال پرسی با عرشیا شد. 

 ر منه.عرشیا اشاره ای به مهسا کرد و گفت: ناخدا این خانم، همس
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ناخدا لبخندی به روسی مهسا زد و بعد با سر و صدایی نامفهوم به سمت ساختمان اشاره کرد، عرشیا نگاهی به صورت 

 مهسا انداخت و گفت: داره بهت خوش آمد میگه.

 

 

 مهسا نگاهش کرد و گفت: از طرف من ازش تشکر کن.

 

 

 ا خودت این کارو نمی کنی؟عرشیا با شیطنت شانه ای باال انداخت و گفت: چر

 

 

 مهسا عاجزانه نگاهش کرد، عرشیا خندید و گفت: خیلی خوب باشه. لولو خور خوره که نیست بیچاره آدمه.

 

 

 بعد نگاهی به سمت ناخدا که مشغول بستن در بود انداخت و گفت: تو برو باال منم االن میام.

 

 

محوطه پوشیده از درخت حیاط را طس کرد و وارد ساختمان شد، سالن  مهسا سرش را به نشانه موافقت تکان داد و

بزرگ ساختمان به شکل راحت و زیبایی مبله شده بود مهسا دوری در سالن زد به آشپزخانه سرک کشید همه چیز 

ذاشت مهیا و مرتب بود، دری را که به حیاط پشتی ویال منتهی می شد باز کرد و قدم به داخل ایوان کوچک بیرونی گ

نسیمی گرم و شرجی به صورتش خورد، بوی شور دریا را حس می کرد. دریا در آن سیاهی و تاریکی عظیم، آرام به 

نظر می رسید صدایش نرم و مهربان بود مهسا شال را از روی سرش برداشت و با دست موهایش را که به گردن 

د به عقب برگشت، عرشیا کنار او ایستاد و عرق کرده اش چسبیده بود عقب کشید. صدای بای عرشیا را که شنی

 همراه با لبخندی گرم گفت: دریا رو می بینی. فوق العاده است مگه نه؟

 

 

 مهسا در سکوت سرش را به نشانه مثبت تکان داد، عرشیا نفس عمیقی کشید و گفت: شنا که بلدی؟

 

 

 ی؟مهسا لبخندی به لب زد و گفت: هنوز مداالیی رو که گرفتم ندید

 

 

عرشیا با شیطنت خندید و گفت: اونجا استخر بوده اینجا دریاست. اونجا کوسه نداره اینجا داره، ببینم از کوسه که 

 نمی ترسی؟

 

 

 مهسا ابرویی باال انداخت و با لحن پرشیطنتی گفت: فراموش نکن که من یه خبرنگارم.

 

 

 نستم کوسه ها خبرنگارارو نمی خورن.عرشیا با صدای بلندی خندید و گفت: ببخشید نمی دو
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 مهسا با دلخوری از او رو برگرداند و گفت: منظور من این نبود.

 

 

 عرشیا میان خنده گفت: البته یه کمی که فکر بکنی می بینی حق دارن بیچاره ها آخه خبرنگارا خیلی گوشت تلخن.

 

 

الن برگشت. عرشیا درحالی که او را همراهی می کرد گفت: مهسا نگاهش کرد و بدون اینکه حرفی بزند، به سمت س

 ولی جالبه ها.

 

 

 مهسا نگاه گذرای دیگری به دور و برش انداخت و گفت: چی جالبه نظر جنابعالی در مورد خبرنگارا؟

 

 

تو از کوسه  عرشیا نگاه دقسقس به صورت او انداخت و با لحن معنا داری گفت: نه چیزی که برای من جالبه اینه که

 نمی ترسی، اما از من چرا.

 

 

 مهسا لحظه ای در سکوت خیره نگاهش کرد، بعد با لحن گرفته و سردی گفت: من از تو نمی ترسم.

 

 

از چشمان عرشیا برق شیطنت و بدجنسی می بارید، لبهایش را جمع کرد و ابروهایش را باال انداخت: مطمئنی؟ من 

  تما!مثل کوسه ها بد اشتها نیس

 

 

این را گفت . به سمت آشپزخانه رفت، در یخچال را باز کرد و داخل آن را سرک کشید: خوب بذار ببینم اینجا چی 

 داریم، شام که میخوری؟

 

 

 مهسا از داخل سالن جواب داد: نه می رم بخوابم.

 

 

سکوی باالیی منتهی می شد دو تا یکی  این را گفت و برای رفتن به اتاق خواب، چهارپله ای را که از کف سالن به

کرد، آنجا روی سکوی ایوان مانندی که مقابل آن توسط حصار چوبی کنده کاری شده ای پوشیده شده بود، دو در 

دیده می شد مهسا دستگیره در اول را امتحان کرد اما در اتاق قفل بود به سراغ دومی رفت، دستگیره را که به پایین 

د. کلید برق را زد و نگاهی به داخل اتاق انداخت، اتاق خواب بزرگ و زیبایی بود با پنجره ای رو به قشار داد در باز ش

 دریا و یک تخت خواب دو نفره.

 

 



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –س هو

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

2 3 4  
 

با حالتی آشفته لحظه ای هم آنجا ایستاد، بعد بار دیگر در را بست و با حالتی بالتکلیف دستی به موهایش کشید، 

ن بزرگ نوشیدنی از آشپزخانه خارج می شد نگاهی به جانب او انداخت و گفت: می عرشیا در حالی که با یک لیوا

 خوری برات بیارم؟

 

 

مهسا با حالتی کالفه سرش را به نشانه منفی تکان داد، بعد با لحن نامطمئن و مرددی پرسید: اینجا فقط یه اتاق خواب 

 داره؟

 

 

 اش را در دهان مزمزه کرد و گفت: نه اون کناری هم اتاق خوابه.عرشیا لحظه ای نگاهش کرد بعد کمی از نوشیدنی 

 

 

 مهسا نگاهی به در بسته اتاق انداخت و گفت: ولی اون قفله.

 

 

 عرشیا روی مبل مقابل تلویزیون نشست، یکی از پاهایش را روی دیگری انداخت و گفت: حتماً آماده نیست.

 

 

 را آماده نیست، مگه تو قبالً با سرایدار اینجا هماهنگ نکرده بودی؟مهسا سرش را تکان داد و گفت: آخه چ

 

 

 عرشیا کنترل تلویزیون را از روی میز برداشت و در حالی که دکمه روشن آن را فشار می داد گفت:

 

 

 چرا. _

 

 

 مهسا با حالتی کالفه دستهایش را در هوا تکان داد و گفت: خوب پس...

 

 

گینش را به سمت مهسا چرخاند و با لحنی شمرده و سرد جواب داد: توقع داشتی براش توضیح بدم عرشیا نگاه سن

 که من و تو مثل دو قطب هم نام آهنربائیم؟

 

 

 مهسا نگاهش را پائین گرفت و بعد از لحظه ای سکوت گفت: کلید اون اتاق کجاست؟

 

 

 ار کنی؟عرشیا لبخند کش داری به لب زد و گفت: می خوای چی ک
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آن لبخند عرشیا، مهسا را به یاد روزی می انداخت که برای مصاحبه کردن با او به خانه اش رفته بود، روزی که آن 

قدر عصبانی بود که دلش می خواست تمام فحش های عالم را نثارش کند. فرو رفتن ناخن هایش را بر کف دستش 

 می کشید حتماً او هم از شدت بغض و عصبانیت خفه می شد. حس می کرد، اگر سکوت عرشیا لحظه ای بیشتر طول

 

 

 نیازی نیست یه مالفه به من بده من همین جا رو کاناپه راحتم. _

 

 

مهسا بدون لحظه ای درنگ چمدانش را برداشت و به اتاق رفت ساعتی طول کشید تا وسایلش را از چمدان بیرون 

اس خواب بلندی به رنگ آبی باز داشت، آن را پوشید و به موهایش برس آورد و آنها را داخل کمد مرتب کرد، لب

کشید وقتی روی تخت نشست به یاد مالفه ای افتاد که عرشیا از او خواسته بود، از لب تخت بلند شد و به سمت کمد 

بعد بار دیگر لباس هایش رفت نگاه کوتاهی روی شلوار کتان و بلوزی که لحظه ای قبل از تن درآورده بود انداخت، 

نظرش عوض شد از البه الی لباس هایش ربدوشامبر زرشکی رنگش را بیرون کشید و آن را روی لباس خواب بر تن 

کرد، گره کمربندش را محکم بست و بعد از اینکه مالفه سفید تا شده ای را از باالی تخت برداشت از اتاق خارج شد، 

وسیقی مالیمی از بیرون ساختمان به گوش می رسید، آرام آرام به اما برخالف انتظارش عرشیا آنجا نبود صدای م

سمت صدا رفت، در بزرگی که به ایوان حیاط پشتی منتهی می شد باز بود و نسیم مالیمی پرده توری مقابل آن را به 

روی ایوان بازی گرفته بود. نئون های رنگی سقف ایوان رنگهای قرمز، آبی و سبزشان را به شکل دایره هایی نورانی 

بیرونی پخش کرده بودند، گوشه پرده توری را با دستش کنار زد و به دیوار پشت سرش تکیه داد لحظه ای هم آنجا 

ایستاد و در سکوت به جهت صدا خیره ماند، آنجا روی اولین پله، عرشیا دلتنگی های دل مردانه اش را در ناله های 

 م پر نوازش دریا سپرده بود.حزین گیتار آمیخته و شوریده حال به دست نسی

 

 

مهسا به شنیدن صدای گیتار بی اختیار به یاد آرام افتاد و پنجه های هنرمند استاد عاشق پیشه کالس موسیقی اش. 

حسی غریب و ناآشنا، حسی شبیه حسرت و نیاز قلب تنهایش را در خود فشرد و آه سردش را از سینه بیرون 

اره از حرکت ایستاد و به دنبال آن سکوت برای لحظه ای میان آن دو را پر کرد، مهسا فرستاد، انگشتان عرشیا به یکب

به یکباره از دیوار کنده شد از اینکه عرشیا متوجه حضورش شده بود دستپاچه به نظر می رسید، اما با این وجود تمام 

 خواستم مزاحمت بشم. تالش خود را کرد تا لحن صدایش را آرام و مسلط نشان دهد: معذرت می خوام نمی

 

 

عرشیا به سمت او چرخید، تکیه اش را به دیوار داد و نگاهش را روی قامت کشیده او دوخت، با دیدن او لبخند 

محزونی به لب زد کمی گردنش را کج کرد و با لحن آرام و گرفته ای گفت: قبالً از این بی احتیاطی ها نمی کردی. 

 چیزی شده؟

 

 

 از نگاه سنگین و گله مند او دزدید، من منی کرد و گفت: مالفه ای رو که خواسته بودی آوردم.مهسا نگاهش را 
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 عرشیا سرش را تکان داد و گفت: خیلی هم الزم نبود.

 

 

مهسا مالفه را نشانش داد، بعد شانه ای باال انداخت و گردنش را کج کرد. عرشیا به دیدن حرکت او لبخند زد، نگاه 

 اش را از لبخند او روی سیمهای گیتارش کشاند و گفت: خوب... پس اگه زحمتی نیست بزارش رو کاناپه.شوریده 

 

 

مهسا سرش را به نشانه موافقت تکان داد و به سمت سالن چرخید، اما در زیر نگاه منتظر عرشیا بار دیگر برگشت و 

 بزنی؟ با لحن عالقمندی گفت: نمی دونستم به این خوبی می تونی گیتار

 

 

 عرشیا لبخندی به لب زد و گفت: پسر گر ندارد نشان از پدر...

 

 

مهسا سرش را به عالمت تأیید تکان داد، بعد لحظه ی کوتاهی مکث کرد و گفت: موافقی امشب فصل آخر کتاب پدر 

 و ورق بزنیم؟

 

 

 نقس عمیقی کشید و گفت:عرشیا لحظه ای در سکوت نگاهش کرد، بعد در حالی که از جا بلند می شد 

 

 

 چرا که نه. من می رم کتابو بیارم، فکر می کنم تو چگدون مسافرتی من باشه. _

 

 

زمانی که از کنارش می گذشت چشمکی به او زد و با لحن پر شیطنتی گفت: همیشه فکر می کردم خبرنگارا با کفش 

 و کاله می خوابن.

 

 

فتاد، با عجله از مقابل او دور شد و قدم به داخل ایوان گذاشت، روی اولین پله مهسا از شنیدن این حرف به خنده ا

کنار دیوار جایی که لحظاتی قبل عرشیا نشسته بود نشست، بازوهایش را در بغل گرفت و سرش را به دیوار تکیه داد 

اگوش در حال پخش ضربان سریع قلبش را حس می کرد و حس پر حرارتی را که از روی گونه های مرمرینش تا بن

شدن بود. صدای دریا را می شنید اما نمی توانست زیبایی تحسین برانگیزش را ببیند چرا که سیاهی غلیظ شب چون 

 پرده ای ضخیم مقابل چشمانش را گرفته و به او این اجازه را نمی داد.

 

 

ه ای از موهایش را پشت گوش زد نگاه خیره عرشیا را روی خود حس کرد، بار دیگر دست و پایش را گم کرد، دست

و به سمت در نگاه کرد عرشیا همان جایی ایستاده بود که لحظاتی قبل خودش آنجا بود، وقتی نگاه مهسا را دید 

دستی به موهایش کشید و در حالی که به او نزدیک می شد لبخندی به لب زد و گفت: می خواستم ببینم اینجا 

 دن چه حسی داره؟ایستادن و یواشکی دیگری رو دید ز
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 مهسا لبش را به دندان گزید و گفت: اگه منظورت اینه که من داشتم این کارو می کردم...

 

 

 عرشیا با شیطنت خندید و گفت: سخت نگیر این فقط یه شوخی بود بگیر کتابو آوردم.

 

 

 تو بخونی من صدام گرفته. مهسا لحظه ای نگاهش کرد بعد سرش را به دیوار تکیه داد و گفت: بهتره امشب

 

 

 عرشیا نفس عمیقی کشید و گفت: بسیار خوب، من می خونم.

 

 

کنار مهسا روی پله نشست و در حالی که کتاب را برای پیدا کردن صفحه شروع فصل آخر ورق می زد گفت: از شبی 

 که پدر فوت کرد دیگه سراغی از این کتاب نگرفته بودی چرا؟

 

 

 یش را در بغل گرفت، نگاه ک.تاهی به چهره جذاب عرشیا انداخت و گفت: به خاطر تو!مهسا زانوها

 

 

 عرشیا شگفت زده نگاهش کرد، یکی از ابروهایش را باال کشید و گفت: من؟!

 

 

» ید مهسا آرام سرش را تکان داد، نگاه منتظر عرشیا در نگاه او قفل بود قلبش باز به تپش افتاد عاجزانه در دلش نال

نگاهش را روی صفحه ای از کتاب که عرشیا دستش را روی آن « بمیری تو مهسا. هیچ معلوم هست چه مرگته 

گذاشته بود انداخت، با تمام وجود سعی می کرد ناآرامی و آشوب درونش را از آهنگ صدایش حذف کند: تو پدرتو 

 خواسته های خودم فکر کنم. از دست داده بودی، من نمی تونستم تو اون شرایط روحی بد فقط به

 

 

 عرشیا لبخندی به لب زد و گفت: خوب... واقعاً نمی دونم االن باید چی بگم!

 

 

 مهسا اشاره ای به کتاب کرد و گفت: چیز زیادی ازش باقی نمونده.

 

 

ن خیس کرد و گفت: نگاه عرشیا هم روی صفحه کتاب کشیده شد، سرش را به نشانه تأیید تکان داد لبهایش را با زبا

 خوب از اینجا شروع می شه...

باالخره آن جاذبه لطیف من را مغلوب خود کرد و من هم آنجا مقابل پاهایش به زانو درآمدم، صدای آرام را می 

شنیدم: خیلی بهش فکر کردم سیاوش، به اینکه چرا قسمت من این بود؟ چی شد که این طور گرفتار تو شدم؟ چرا 

 دل بکنم؟ چرا؟نمی تونم ازت 

 



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –س هو

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

2 3 8  
 

 

به یکباره مقابلم روی زمین زانو زد، صورتش از اشکخیس بود نگاهش را در نگاه آشفته من دوخت و با لحن عاجزانه 

 ای نالید: نگاهم کن سیاوش.

 

 

 صورتم را پشت دستهایم پنهان کردم و گفتم: نه آرام، خواهش می کنم از من فاصله بگیر.

 

 

 بر سرم فریاد زد: چرا؟... فکر میکنی اگه دوستت نداشتم این طور به پات می افتادم؟او با حالتی آشفته 

 

 

با عجله از جا بلند شدم، گامی به عقب برداشتم و در حالی که سعی می کردم نگاهم با نگاه ملتمس او تالقی نکند زیر 

اه آلودی که هر دو باید ازش فاصله لب نالیدم: اشتباه می کنی آرام این فقط یه احساس شدید زودگذره. حس گن

 بگیریم.

 

 

 آرام غمگینانه سرش را تکان داد و گفت: نه این تویی که اشتباه می کنی این هوس نیست سیاوش این عشقه.

 

 

 پشت به او کردم و گفتم: هنوز تا عاشق شدن راه زیادی مونده،

 ه زودی این بحران رو پشت سر میزاری.

 نیدم:نرو سیاوش,خواهش میکنم تو که می دونی من چقدر تنهام.صدای ملتمسش را ش

گام دیگری به جلو برداشتم,باز با لحن بغض گرفته ای نالید:ای کاش هیچوقت ندیده بودمت ای کاش ال اقل نمی 

 دونستم که دوستم داری.

داقل بگو دوستم داشتی بگو که روی اولین پله از حرکت ایستادم,آرام با حالتی آشفته میان گریه بر سرم فریاد زد:ح

 من اشتباه نمی کنم؟

جرئت نگاه کردن به او را نداشتم,می دانستم که اشک چشمانم تمام حقایق نا گفتنی قلبم را فریاد خواهد زد,سرم را 

در میان  زیر انداختم و با تمام توان و اراده ای که در وجودم باقی مانده بود از پله ها پایین دویدم.آخرین کلمات آرام

 هق هق گریه اش نا مفهوم به گوش می رسید:لعنت به تو سیاوش....لعنت به تو.

و من با تنی مرتعش و تب آلود,با ذهنی آشفته و پریشان و قلبی آکنده از غم عشقی بی سرانجام,از آنجا گریختم,از 

ستم که با دلی شکسته زیر خودم گریختم,از احساسم گریختم و گوش هایم را روی صدای گریه غم آلود دختری ب

 لب زمزمه می کرد:غرور تو فدایم کرد.نگاه پر دروغ تو مرا اینگونه با رویا رهایم کرد.

از آنجا رفتم و غم تلخ رفتن را روی شانه های افتاده ام کشیدم,تمام طول شب را سر در گریبان در خیابانها قدم زدم 

ید,تن خسته و بی رمقم را روی چمن های تازه آبیاری شده پارک آن قدر راه رفته بودم که کف پاهایم تیر می کش

کشاندم و همانجا زیر درخت سر به فلک کشیده چنار دراز کشیدم,بوی خاک تازه آب خورده,خنکی چمن زیر 

پوستم,تاریکی و خلوت شب,صدای آشنا جیر جیرک از البه الی شاخه ها ی شمشاد هیچ یک مرهمی برای روح و 

عاقبت صدای حزین زن نابینایی که انگار تمام غم های عالم را لمس کرده بود و هر بار آن را با پریشانم نبود.
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کشیدن آرشه روی تارهای قلب غمگینش فریاد می زد اشک های بی صدایم از گوشه چشمانم به پایین لغزاند و من 

 آن شب تا سپیده صبح گریستم.

می تابد و بر لبه دیوار پر می کشد و من با جبر زمانه پیش می روم و زمان در گذر است.زندگی می گذرد,آفتاب عمر 

 و حاال پیش رویم چهره تلخ زمستان جوانی,پشت سر تابستان عشقی ناگهانی,سینه ام منزلگه اندوه و درد و بدگمانی.

دان و با تمام با زری ازدواج کردم,مادر با وجود مخالفتهای شدید من و زری در رابطه با رفتن او به خانه سالمن

خواهش هایمان برای بودن در کنار ما,راه خودش را انتخاب کرد,خانه را به یک خانواده تازه از فرنگ برگشته اجاره 

داد و برای اقامتی چند ساله با رضایت خاطر به خانه سالمندان رفت و من در کنار زری برای ادامه تحصیالتم راهی 

 آمریکا شدم.

خوشبخت نبودم,در حق لحظه های شاد و خوب زندگی مشترکمان بی انصافی کرده ام,اما فرار  اگر بگویم در کنار او

از حقیقتی که همیشه بیان آن برایم سخت بوده غیر ممکن است.من قلبم را در کشورم جا گذاشته بودم در شمیران 

هیچ گاه عشق را آن طور که  در یک خانه ویالیی,در جذبه یک نگاه,نگاهی به رنگ خاکستر.یک عمر عاشق بودم, اما

باید نشناختم.نیروی قدرتمند که افسار اراده آدمی را به هر سو که دلخواه خود باشد می کشاند.زری همان دختری 

که همیشه حالت نگاهش مرا به یاد عروسک فرنگی دختر صاحب کارمان می انداخت,در تمام طول زندگی کوتاهش 

بان خودش شنیدم که با یک برگه آزمایش مقابلم ایستاد و گفت:خوشحال عاشق من بود,این حقیقت را شبی از ز

 باش سیاوش,تو به زودی پدر میشی.

جمله اش به قدری دور از انتظار بود که من لحظه ای فقط خیره و وحشت زده نگاهش کردم,او لبخندی به لب زد و با 

چی گفتم,تو داری پدر میشی خوشحال حرکتی پر شیطنت برگه را مقابل صورتم گرفت و گفت:اوهوی شنیدی 

 نیستی؟

ناباورانه برگه را از دستش گرفتم و روی آن خیره شدم,آنچه روی برگه آزمایش بود حرف او را تائید می 

 کرد,وحشت زده نگاهش کردم و گفتم:خدای من زری,نکنه عقلت رو از دست دادی؟

از دست ندادم,گفتم که یه مسافر کوچولو تو راهه که به زری همراه با لبخند سرش را تکان داد و گفت:من چیزی رو 

 زودی به جمعمون اضافه میشه.

با حاتی کالفه و عصبی در موهایم چنگ انداختم و گفتم:خدای من....خدای من مثل اینکه تو اصال متوجه نیستی.چطور 

 گذاشتی این اتفاق بیفته زری,شرایط تو برای بچه دار شدن اصال مناسب نیست.

 ت: ولی من حالم خوبهگف

با حاتی عصبی برگه را در هوا تکان دادم و گفتم:هیچ می فهمی چی کار کردی,این کار برای تو با خودکشی هیچ 

 فرقی نداره.

 زری با لحنی گرفته جواب داد:از کجا معلوم,شاید هیچ اتفاق بدی نیفته؟

معلوم؟از کجا معلوم؟زری تو مشکل داری,یه مشکل کالفه و عصبی دستهایم را روی پاهایم کوبیدم و گفتم:از کجا 

 جدی اون وقت می گی شاید اتفاقی نیفته شاید زری؟!این مسخره است.

 زری با لحن بغض گرفته ای گفت:اصال تو چرا عصبانی میشی؟این زندگی منه.

ودی,خودتم نمی دونی که باز انگشتانم را در میان موهایم فرو کردم و گفتم:وای...وای زری تو این قدر بی منطق نب

 چی داری میگی؟
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 زری از من فاصله گرفت و گفت:بی خود حرص نخور سیاوش:من حامله ام چهار ماهه و به زودی مادر میشم.

به شنیدن این حرف همان جا کنار دیوار از پا در آمدم,سرم را در میان دستانم گرفتم و گفتم:چهار ماه....خدایا زری 

 ردی ما بچه می خواستیم چی کار؟تو با خودت چی کار ک

 زری روی مبل رو به روی من نشست,لحظه ای نگاهم کرد و گفت:سیاوش من نمی تونستم تحمل کنم که تو...

 نگاهش کردم و با لحن عاجزانه ای زیر لب تالیدم:من چی؟اعتراضی داشتم؟هیچ وقت ازت بچه خواستم؟

 تونستم تحمل کنم که تو به خاطر بچه بخوای یه زن دیگه بگیری.او نگاهش را پایین گرفت و گفت:سیاوش من نمی 

 از جا بلند شدم و گفتم:تو دیوونه ای زری.کی گفته من می خوام زن بگیرم؟مگه تو زن من نیستی؟

زری با لحن تندی جواب داد:اما تو فکر می کنی من هیچوقت نمی تونم بچه دار بشم,من می دونم که تو اون دختر رو 

 اری آره می دونم که هنوز دوستش داری باالخره هم باهاش ازدواج می کنی.دوست د

 با عصبانیت به طرفش رفتم و بر سرش فریاد زدم:

 تو چرا باید به این فکر بیفتی؟تو...

زری که وحشت زده چشمانش را بسته بود ,به یکباره به گریه افتاد و گفت:تو حق نداری سر من داد بزنی.سر 

 ین قدر دوستت دارم.من,منی که ا

با حاتی درمانده مقابل پاهایش روی زمین نشستم و گفتم:خوب منم دوستت دارم زری,من فقط نگران سالمتی تو 

 هستم فقط همین.

زری با حاتی عصبی اشک روی گونه اش را پاک کرد و گفت:خوب می دونم برای چی با من ازدواج کردب,سیاوش 

 من نامه پدر رو پیدا کردم.

 اه وحشت زده ام را در نگاهش قفل کردم و گفتم:منظورت چیه؟نگ

 از کدوم نامه حرف می زنی؟

موهایش را از مقابل صورتش کنار زد و گفت:خودت می دونی در مورد کدوم نامه حرف می زنم,پدر از تو خواست 

تی گذشتی تا به وصیت که منو تنها نزاری و تو خواستی جوانمردی خودت رو ثابت کنی,از دختری که دوستش داش

پدرم عمل کنی.اما سیاوش هیچ وقت نمی دونستی که من همیشه عاشقت بودم,همیشه دوستت داشتم.می دونم پدر 

ازت خواسته کنار من با زن دیگه ای تازدواج کنی و می دونم که باالخره این کارو می کنی ولی اگه من بتونم برای تو 

 یه بچه به دنیا بیارم...

 به کریه افتاد:سیاوش می دونم تو هنوز آرامو دوست داری ولی من....بار دیگر 

 ماتم زده سرم را تکان دادم و گفتم:خدای من زری تو چی کار کردی؟آخه به خاطر چی؟چرا؟

  زری آرام زیر لب جواب داد:چون دوستت دارم سیاوش.نمی خوام از دستت بدم.

 از پشت میز بلند شدم و گفتم : اروم باش مرد همه چیز درست میشه.قبل از اینکه فرصت تصمیم گرفتن داشته باشم 

 نگاهی روی صفحه ساعتم انداختم و گفتم : من تمام سعی خودم رو می کنم شما نگران نباشین.

ان شب و در زیر ان باران شدید به هر زحمتی بود مهتاب را به خانه منتقل کردیم ، پرستاری را مسوول مواظبت از او 

و خودم بار دیگر به بیمارستان برگشتم ، در تمام طول ان شب فرصتی برای استراحت کردن پیدا نکردم ،  کردم

فردای ان روز برای عیادت از مهتاب رفتم همان طور که انتظار داشتم حال جسمانی او نسبت به شب قبل بهتر بود ، 
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اه اقای امیدیان به سالن پذیرایی رفتیم او در حالی اما از لحاظ روحی شرایط مناسبی نداشت بعد از معاینه او به همر

 که من را به نشستن دعوت می کرد گفت :

 حالش چطوره دکتر ؟

روی مبل نشستم و گفتم : با یک دوره ی درمانی و یک برنامه غذایی خوب و مرتب ، می شه خیلی زود خونی را که از 

ل حاضر مشکل اصلی شرایط روحی دختر شماست باید خیلی دست داده جایگزین کرد .اما من فکر می کنم که در حا

 مراقب او باشین.

 او با لحن نگرانی پرسید : یعنی ممکنه بازم کارشو تکرار کنه ؟

 سرم را تکان دادم و گفتم : بله امکانش هست ، اون االن وضع روحس مساعدی نداره.

 اری کرد ؟او نگاهم کرد و گفت : در مورد اون بچه چی ، دکتر نمیشه ک

با تاسف سرم را تکان دادم ، او اشفته حال سرش را در میان دستانش گرفت و به نقطه ای نا معلوم خیره ماند ، لحظه 

ای نگاهش کردم و گفتم : چرا سعی نمی کنین پدر بچه رو پیدا کنین ، اون مرد باید در قبال دختر شما جوابگو باشه ، 

 ه چیزو ثابت کرد.با انجام ازمایشات ژنتیک می شه هم

او اه سردی کشید و گفت : می دونین چیه دکتر ، دختر من زیباست تحصیل کرده است تک فرزنده از پشتوانه مالی 

خوبی برخورداره وقتی من بمیرم تمام این ثروت به اون می رسه و همه ی اینا باعث می شه که اون خواستگارای 

ز شرکای سابقم به خواستگاری مهتاب اومد ، من با این وصلت مخالفتی زیادی داشته باشه ، دو سال پیش پسر یکی ا

نداشتم چون حداقلش می دونستم که به خاطر ثروت دخترم نیست که می خواد با دختر من ازدواج کنه ، اما خود 

عوض  مهتاب سرسختانه مخالف این ازدواج بود کامران برای مهتاب همون نه بود ، هیچ چیز نتونست نظر مهتاب رو

کنه و کامران دلخور و نا امید از همون راهی که اومده بود به ایتالیا برگشت ، باز شرایط به حال عادی برگشت 

خواستگارا همین طور میومدن و می رفتن اما مهتاب هیچ تمایلی به ازدواج نشون نمی داد ، تا اینکه تقریبا هشت ، نه 

شد می گفت اسمش نیماست تو کالس زبان باهاش اشنا شده بود ، ماه پیش سرو کله ی اون پسره تو زندگیش پیدا 

می گفت پدر مادرش امریکان اون هم بزودی بعد از سر و سامان دادن به کاراش برای ادامه تحصیالت می ره اونجا 

 اون مرد قیافه خوبی داشت و خیلی خوب بلد بود از زبونش استفاده کنه نمی دونم چطور شد که مهتاب رو وابسته

  خودش کرد ، طوری که دخترم به سختی عاشق اون شد تمام فکر و ذکرش شد نیما .

خیلی سریع به فکر ازدواج افتادن با وجودی که هیچ تمایلی به این ازدواج نداشتم به اون اجازه دادم به خواستگاری 

اومد من بهش گفتم که اگه دخترم بیاد ، می خواستم از نزدیک باهاش روبرو بشم همون طور که خواسته بودم اون 

واقعا مهتاب رم می خواد با خانواده اش برای خواستگاری بیاد ، اما اون گفت که مادرش به خاطر بیماری سرطان 

تحت درمانه و به همین خاطر هیچ کدوم از اونها نمی تونن به ایران بیان . نظر من به هیچ وجه در مورد اون پسر 

که از اون فاصله بگیره و دیگه اصالبهش فکر نکنه اما مهتاب در مقابل این خواسته من مثبت نبود ، از مهتاب خواستم 

مقاومت کرد نی گفت من در مورد نیما اشتباه فکر می کنم ، میگفت پسر خوبیه و واقا اونو دوست داره ، بحث ها و 

در مقابل خواسته من سکوت کشمکش های من و مهتاب چند ماه طول کشید تا اینکه باالخره به شکل معجزه اسایی 

کرد ، من فکر می کنم بیشتر به خاطر سکته ناگهانی من بود اما هر چیزی که بود اونو از تب و تاب عشق و عاشقی 

انداخت ، باز شد همون مهتاب سابق. انگار نیما سایه ای بود که لحظه ای روی زندگی اون افتاد و بعد کنار رفت اما 

که من دوست داشتم باورش کنم، دیروز تلفن ساعت سه و ربع زنگ خورد گوشی رو انگار این خیال خوشی بود 



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –س هو

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

2 4 2  
 

برداشتم خودش رو معرفی کرد کامران بود از اینکه بعد از دو سال و بعد از اون همه دلخوری باز حال مهتاب رو می 

 بزرگ می شین.پرسید تعجب کردم ، اولش خیلی مودبانه گفت : تبریک می گم اقای امیدیان شنیدم بزودی پدر

من از همه جا بی خبر جواب دادم : نه کامران جان ، مهتاب هنوز همونقدر سر سخته فکر نمی کنم به این زودی ها 

تن به ازدواج بده . اون خندید و گفت : معلومه شما از جریان بی خبری ، البته حقم داری این اواخر دخترا بدجوری 

ه بی خبری شما هم یه کم عجیبه خبر نرد عشق باختن دخترت به نیما خان تا سر خود شدن ، اما با این وجود این هم

رم ایتالیا هم رسیده شما چطور در جریان نیستی ؟ به شنیدن اسم نیما زانوهام سست شد ، دستمو به دیوار گرفتم 

نیدم خیلی براتون اون وقتی سکوت من رو دید ادامه داد : مطمئن بودم شما در جریان نیستین ، راستش وقتی خبرو ش

ناراحت شدم پیش خودم گفتم ببین این دخترهچطور ابرو حیثیت این پیرمرد و اخر عمری به گند کشید. از حرفاش 

عصبانی شدم و گفتم ، این مزخرفات چیه به هم می بافی پسر ، وقتی از چیزی مطلع نیستی چرا بی خود در موردش 

 قضاوت می کنی.

، تحمل داشته باش مرد ، تازه داریم به جاهای خوب خوبش می رسیم دستتو محکم اون با تمسخر خندید و گفت 

بزلر رو قلبت ، شنیدم همین چند شب پیش سکته زدی . اما ما که بد شما رو نمی خوایم باالخره یه زمانی از نزدیک با 

خدای نکرده از زبون در و هم سالم علیک داشتیم ، ببین بهادر خان قصد من فقط اگاه کردن شماست ، یه وقت فردا 

همسایه نشنوی واهلل این طور که من شنیدم این مهتاب خانم مشکل پسند ما عاشق یه پسره شده به اسم نیما ، گویا 

طرف برای خواستگاری هم خدمت رسیده اما مثل اینکه شما بد جوری دمشو قیچی کردی ، اما خوب همون طور که 

ره گویا این اقا نیمای نمک به حروم تو گوش مهتاب خانم خونده که اگه شما قدیمیا گفتن و ما هم شنیدیم عشق کو

رو تو عمل انجام شده قرار بدن شما کوتاه میای و با ازدواج اونا موافقت می کنی . طفلک مهتاب خانم هم عقلشو داده 

ه تنهایی ؛ مهتاب عقاید دست اونو بله دیگه . نمی تونستم حرفاشو باور کنم ، من مهتابو بزرگ کرده بودم خودم ب

خاصی داشت ممکن نبود دست به چنین کاری بزنه کامران که متوجه حال و روزم شده بود ادامه داد ، حاال بهادرخان 

  ما جهت اطالع گفتیم یه وقت خون قجری تو رگت قل قل نکنه پاشی یه کاری دست خودت و اون دختر

ضاوت کنی می بینی شما هم همچین بی تقصیر نیستی حاال زیاد سخت بیچاره بدی ، خدا وکیلی اگه بخوای منصفانه ق

 نگیر یه کاریه که شده برو خدا رو شکر کن که کارشئن خالف شرع نبوده.

بدنم خیس عرق بود ، سینه ام به شدت درد گرفته بود دستمو رو قلبم فشار دادم و گفتم : نامردی تا این حد کامران 

پیدا نمیشه حاال چون تو لیاقت اونو نداشتی ، چون بهت روی خوش نشون نداد تو باید خان ؟! پاک تر از مهتاب من 

این حرفا رو بزنی ؟ الحق که ذات خودتو نشون دادی . کامران خندید و گفت : بد ذاتی دختر شما کمتر از من نبوده 

م بهادر خان ، اگه حرفای منو باور چطور دلش اومده از این همه اعتماد شما سوء استفاده کنه ...بزار خیالتو راحت کن

نداری یه سر برو کرج دفتر ازدواج و طالق اقای شریفی حاال من ادرس دقیقشو ندارم اگه اجازه بدی خود نیما جان 

برات توضیح می ده. فقط از طرف من به مهتاب بگو ؛ خانم مغرور کوه به کوه نمی رسه ولی ادم به ادم می رسه از 

 طرف من خداحافظ.

قتی صدای نیما توی گوشم پیچید ، انگار دنیا رو سرم اوار شد ، تازه اون موقع بود که فهمیدم همه ی این ماجرا زیر و

سر کامران بوده ، صدایش تو کاسه ی سرم می پیچید ادرس دفتر خونه رو که گفت گوشی رو گذاشتم و به هر جون 

ما چیزی که اون جا شنیدم تمومم کرد ، کمرمو شکست خرد کندنی بود از خونه زدم بیرون ، باید مطمئن می شدم . ا

شدم دفتر دار تموم حرفای نیما و کامران رو تائید کرد کفت که نزدیک به چهار ماه پیش مهتاب و نیما اونجا مراجعه 
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کردن و به عقد و ازدواج موقت هم در اومدن ، هنوزم متعجبم چطور شد دیروز قلبم نایستاد چطور شد که زنده 

 وندم چطور اون نامرد تونست با دختر من با جگر گوشه من چنین معامله ای بکنه ؟ خدایا اخه چرا ؟ برای چی ؟م

گریه تلخ اقای امیدیان سخت متاثرم کرد ، لیوان ابی به دستش دادم و گفتم : شما باید قوی باشین تا بعد از این 

 مان دیگه ای به محبت شما نیازمنده.بتونین از دخترتون حمایت کنین اون االن بیشتر از هر ز

یک هفته گذشت و من تقریبا هر روز سری به انها می زدم ، شرایط روحی مهتاب در طول این مدت هیچ تغییزی 

نکرده بود و هنوز همان طور ساکت به نقطه ای خیره می ماند ، اقای امیدیان سخت نگران حال تنها دخترش بود و در 

امیدش من بودم . روزی که برای دیدن من به بیمارستان امد من داخل دفترم مشغول صحبت این میان تنها نقطه ی 

با تلفن بودم و به دعوت من نشست و منتظر تمام شدن مکالمه تلفنی من شد ، وقتی گوشی را گذاشتم به او خوش 

 امد گفتم و حال مهتاب را پرسیدم.

مروز به خاطر کاری اینجا اومدم که به زبون اوردنش برام مشکله ، او با لحنی گرفته و محزون جواب داد ، دکتر من ا

 نمی دونم چطور بگم و از کجا شروع منک.

سرم را تکان دادم و با لحن مطمئنی گفتم : بگین خواهش می کنم مطمئن باشین هر کمکی از دستم بر بیاد دریغ نمی 

 کنم.

کردم خیلی زیاد به تموم راهها فکر کردم و هر کاری که الزم او نگاهش را پائین گرفت و گفت : دکتر من خیلی فکر 

باشه برای حفظ ابروی خودم و دخترم انجام می دم ، حتی اگه الزم باشه رو پاهای شما می افتم چون شما تنها کسی 

 هستی که می تونی کمکمون کنی.

وی زمین زانو زد و گفت : دکتر به روح متعجب و کنجکاو نگاهش کردم ، او در مقابل نگاه خیره من مقابل پاهی من ر

 رفتگانت قسم ، کمکم کن .

 دستپاچه از جا بلند شدم و او را از روی زمین بلند کردم : این چه کاریه بهادر خان خواهش میکنم.

او دستم را در میان دستانش فشرد و با لحن بغض گرفته ای گفت : تو انسان بزرگی هستی دکتر ، اما خواهش منم 

گه نباید توقع داشته باشم که قبول کنی اما التماست می کنم هر چی بخوای بهت میدم ، تموم زندگی ام رو می بزر

 بخشم تا خواهشم رو بپذیری.

با حالتی معذب و درمانده نگاهش کردم و گفتم : نیازی به این کار نیست من کمکتون میکنم فقط نمی دونم چه کاری 

 از دست من ساخته است ؟

ا لحن ملتمسانه ای گفت : با دختر من ازدواج کن . فقط یه اسم تو شناسنامه ی دخترم همین ، خواهش بزرگیه می او ب

دونم اما این تنها کاریه که میتونم برای خودش و بچه انجام بدم ، خواهش می کنم دکتر یک عمر منت دارتون می 

 شم اگه این لطف رو در حق من و دخترم بکنین.

ی صندلی نشستم ، هنوز دستم در میان دستانش بود ، با دستان مرتعشش دستم را می فشرد و از من بار دیگر رو

ملتمسانه انتظار همراهی داشت او از من کمک می خواست و من دلیلی برای رد زدن به سینه اش نمی دیدم ، دست 

 دریغ نکی کنم. دیگرم را روی دستش گذاشتم و گفتم ، قبال هم گفتم هر کمکی از دستم بر بیاد

و این جمله شروعی برای یک فصل جدید در زندگی من بود در اولین فرصت ترتیب ان ازدواج مصلحتی داده شد و 

اسم من در شناسنامه مهتاب درج شد ، وضعیت روحی مهتاب در تمام مدتی که در ان حانه بودم تغییری نکرد همیشه 

از دوران بارداری اش بود که بعد از خواندن خاطرات زندگی  ساکت ، منزوی و مریض احوال بود ، ماههای اخر
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گذشته ام از من خواست که داستان زندگی او را هم روی کاغذ بیاورم ، او از زندگی اش گفت و من نوشتم و مدتی 

خواست  بعد ان نوشته ها کتابی شد به نام عشق و زندگی که با موافقت او چاپش کردم ، بعد از ان جریان بار ها از من

تا برای چاپ سرگذشت خودم هم اقدام کنم اما من امادگی و جسارت چنین کاری را در خود نمی دیدم ، همیشه از 

این که در مورد ارام و احساسش قضاوتی نا عادالنه داشته باشم در هراس بودم ، در زندگی گذشته ام ابهاماتی وجود 

شن کردن نقاط تاریک ذهنم اقداماتی نکردم ، با تمام تالش داشت که هرگز برایم روشن نشد و من هرگز برای رو

های من و کادر ویژه ی پزشکی مهتاب بخاطر ضعف جسمی و روحی زیاد به هنگام زایمان از دنیا رفت و نوزاد 

پسری از خود باقی گذاشت که قانونا فرزند من محسوب می شد و نام من به عنوان پدر در شناسنامه اش نوشته شد ، 

شباهت زیادی به مادرش داشت و به خواهش بهادرخان نام فامیلی مادرش در شناسنامه او وارد شد و من به بچه 

عنوان پدر بچه ای که کوچکترین نقشی در موجودیت یافتنش نداشتم مسوولیت انتخاب نامش را به عهده گرفتم. 

رفت و او را که تنها وارث ان ثروت بزرگ  عرشیا پنج ساله بود که بهادرخان بر اثر یک حمله ی قلبی شدید از دنیا

محسوب می شد ، به دستان من سپرد و من هرگز در زندگی فرصتی برای لمس کردن موجودی از جنس خودم را 

  پیدا نکرده بودم ،

تمام احساس و محبتم را به پایش ریختم با او ماندم و به ثمر رسیدنش را نظاره گر شدم . من با لحظه ها زندگی 

م و به انتهای راهی رسیدم که هرگز دور برگشت ندارد ، داستانهای زیادی از زندگی دیگران نوشتم و انسانهای کرد

مشتاق زیادی را از زندگی ، از عشق ، از شادی ها و از لحظه های عمری که گذشتند و خاطره های خواندنی از خود 

ی قلبم سنگینی می کند ، چرا هاذ ازارم می دهد و روحم به جای گذاشتند اگاه ساختم. اما داستان زندگی من هنوز رو

را خوره وار در حمله ابهامات خود ، ذره ذره می جود و می پوساند. ایا من همانی نبودم که که احساسات قلبی خودم 

را نادیده گرفتم و با پشت کردن به احساس دختری که دوستش داشتم از حقیقت عشقم گریختم و قلب انسانی را با 

قضاوت نا عادالنه خود شکستم ، ایا من همانی نبودم که زنی به خاطر داشتن تمام روح و احساسم و بخاطر تصاحب 

محبتی که احساس می کرد از او دریغ شده زندگی اش را بر سر میز قماری کشاند که پایانش جز فنا شدن چیز 

از مرگ غریبانه مادرم خبر بیماری چند ساله اش  دیگری انتظارش را نمی کشید و ایا من همانی نبودم که روزها بعد

را از زبان دیگران می شنیدم . نمی دانم همیشه و در شرایطی که فکر می کردم بهترین راه را برای ادامه دادن 

برگزیده ام و به بدترین نتیجه رسیدم و رسیدن به پایان همیشه غم انگیز است خصوصا اگر احساس کنی که وقت 

تو حتی فرصت حسرت خوردن برای فرصت های از دست رفته گذشته را نخواهی داشت ، پس حاال گذشته است و 

 که نه چراغی هست و نه ازدحام کوچه خوشبخت پس بگذارید که من غریبانه در این نهایت شب فریاد بزنم :

 )) خداوندا مرا به خاطر اشتباهاتم ببخش و بیامرز ... امین ((

 

، نگاه را به صورت خیس از اشک او کشاند ، با دیدن این صحنه به یکباره قلبش از غم فشرده سکوت ناگهانی عرشیا 

شد ، عرشیا در زیر نگاه پر شفقت او لبه ایوان گذاشت و تز جا بلند شد ، مهسا با نگاه دنبالش کرد و بعد با لحن پر 

 مهری گفت : کجاد می ری؟

د در سکوت به راهش ادامه داد و با گامهایی ارام به سمت دریا رفت ، عرشیا بدون این که جوابی به سوال مهسا بده

مهسا لحظه ای انجا نشست ، بعد از جا بلند شد و به اتاقش برگشت ، انجا در سکوت و خلوت اتاق روی تخت دراز 

جمالت تبدیل  کشید و به داستان زندگی ان مرد از اغاز تا پایانش اندیشید ، یک زندگی پر فراز و نشیب که در قالب
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به یک داستان خواندنی شده بود . روزی که هر سه خواندن کتاب را شروع کرده بودند ، رسیدن به این پایان برایش 

دور از انتظار بود ، امشب صفحات ان کتاب در شرایطی به پایان رسیده بود که صاحب اصلی ان زندگی دیگر در 

ده بود ، دیگر گذشته برایش به شکل معمایی حل نشده جلوه نمی بینشان نبود عرشیا به ان چه که می خواست رسی

کرد ، اما در این میان کار مهسا تازه شروع شده بود باید کار نیمه تمامی که دکتر کیانفر انجام ان را به عهده ی او 

ی من هنوز به شکل گذاشته بود به پایان می رساند ، صحبتهای دکتر کیانفر را به یاد می اورد )) قسمتهایی از گذشته 

یک سوال در ذهنم باقی مونده سوالهایی که هنز هم نتونستم جوابی براشون پیدا کنم اما دیگر فرصتی برای تاسف 

  خوردن برام باقی نمونده ، همه چیز برای من تموم شده اما دلم نمی خواد این فرصتو از شما

که جواب سواالی منو پیدا کرده باشین (( مهسا زیر لب  بگیرم بخونیدش اما فقط زمانی اجازه چاپ کردنش رو دارین

 زمزمه کرد : من باید چاپش کنم.

روی تخت غلتی زد و از پنجره به سیاهی بیرون دوخت : اما چطوری ، از کجا باید شروع کنم ؟ فکری جرقه وار در 

ه ای را که بعد از ظهر ان روز از مغزش پیچید با عجله از جا بلند شد و برای برداشتن کیفش به سمت کمد رفت ، نام

خانم صارمی گرفته بود را برداشت و بار دیگر به تخت خواب برگشت لب تخت نشست و با عجله پاکت نامه را باز 

 کرد نامه به دست خط خود دکتر کیانفر بود ، نگاه مهسا عجوالنه روی کلمات لغزید :

ی هست و در انتهای هر راه مقصدی برای رسیدن . من این اغاز را )) عرشیای عزیزم ، مهسا جان ، برای هر اغرز پایان

به پایان رساندم و به انتهای راهی رسیدم که سرنوشت برایم ترسیم کرده بود. حرفهای نگفته هنوز بسیاز است ، اما 

گی امروزت زمان و توان مانده برای بیان ناگفته ها اندک. عرشیا جان اجازه نده تلخی های گذشته روی سعادت زند

سایه بیندازد . افسوس خوردن بر گذشته ای که دیگران برایت رقم زده اند کار بسیار بیهوده ای ایست. زمان را 

دریاب و فرصتهای طالیی عمر را از دست نده که اب رفته هرگز به جوی باز نمی گردد ، به همسرت عشق بورز که 

 روح ادمی به عشق زنده است.

کی ندارم که به قولهایی که دادی عمل می کنی اراده و پشتکار تو در زندگی بزرگترین حامی ات و اما تو مهسا جان ش

خواهد بود ، کدورت های قدیمی را از قلبت بیرون بریز و با عشق اشتی کن ، عشق سرپوش هوسهای ما ادمها نیست 

، بهای عشق همسرت را با عشق عشق ان عالقه و اشتیاقی است که در قلبت می جوشد و تو را به اوج می رساند 

 بپرداز و لحظه ناب عاشق شدن را در قلبت جاودانه نگهدار.

عرشیای عزیزم پدر بودن را در کنار تو تجربه کردم ، همیشه دوستت داشتم ، از من راضی باش و بعد از این هر 

وی شما را به خدا می سپارم و برایتان زمان به یاد من افتادی ، به نامرادی هایم بیاندیش ، نه به نامردی هایم ، هر د

 عشق ارزو می کنم عشق...عشق...و باز هم عشق ((

مهسا به اخر نامه که رسید بی اختیار اه کشید ، در قلبش احساس غم می کرد ، دلش برای دکتر کیانفر می سوخت ، 

تش روی میز گذاشت ، چراغ را برای عرشیا هم همین طور ، نامه را بار دیگر در پاکتش جا داد و ان را کنار تخ

خاموش کرد و روی تخت دراز کشید ، وقتی گرمی اشکهایش را روی پوستش حس کرد صورتش را در بالش زیر 

 سرش فشرد به خودش نمی توانست دروغ بگوید در ان لحظه بیشتر از همه دلش برای خودش می سوخت.

قوسی بعه خود داد و بعد سر جایش نشست ، دیشب صبح وقتی چشمانش را باز کرد ، احساس بهتری داشت کش و 

قبل از خواب تصمیم خودش را گرفته بود که در اولین فرصت برای چاپ کتاب دکتر کیانفر اقدام کند حتما باید ارام 

را پیدا می کرد ان وقت می توانست با وجدانی راحت کارش را تمام کند ، فقط یک ادرس داشت یک ادرس قدیمی 
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ال به الی نوشته های دکتر کیانفر یافته بود ، یک ادرس قدیمی شانس کمی برای رسیدن به هدف بود ، اما که ان را از 

همان یک بهتر از هیچ بود .باالخره باید از یک جا شروع می کرد ، از جا بلند شد و ارام ارام کنار پنجره رفت پرده را 

  کنار زد و به منظره ی زیبای

هم انجا ایستاد بعد نگاهی به روی صفحه ساعتش انذلخت ، ساعت از ده و نیم هم گذشته دریا چشم دوخت لحظه ای 

بود خیلی بیشتر از انچه تصور می کرد خوابیده بود ، از کنار پنجره دور شد دوش گرفت لباس پوشید ارایش مالیمی 

بود و اثری ازحضور عرشیا  کرد و از اتاق خارج شد ، نگاهش به دنبال عرشیا در سالن چرخید اما ساختمان ساکت

دیده نمی شد ، هنوز مالفه ای که دیشب مهسا برایش برده بود همان طور باز نشده گوشه کاناپه بود ، ارام از پله ها 

پائین امد ، احساس ضعف می کرد زمان زیادی به ظهر نمانده بود ، به اشپز خانه رفت و یک اب میوه خورد بعد 

دست و پا کند ، قطعا عرشیا هم هر جا که بود برای نهار پیدایش می شد ، با این فکر  تصمیم گرفت چیزی برای نهار

دست به کار شد ، مرغ اماده داخل یخچال بود ان را برداشت و کارش را شروع کرد ، دستپخت معرکه ای نداشت اما 

کارش غرق شده بود که با ان دل ضعفه ای که داشت هر چیزی را به گشنه ماندن ترجیح می داد ، به قدری در 

متوجه حضور عرشیا و نگاه مشتاق و سنگینش نشد ، زمانی که می خواست تکه های سرخ شده مرغ را داخل ماهی 

تابه جا به جا کمد پشت انگشت اشاره اش به گوشه ماهی تابه چسبید ، به سرعت دستش را عقب کشید و زیر لب 

 نالید: اخ.

 ت خود کشیاند : چی شد ؟صدای شوخ عرشیا نگاه او را به سم

او انجا کنار ورودی اشپزخانه به دیوار تکیه داده و دستهایش را سینه زده بود ، بلوز اسپرت مشکی رنگ با شلوار 

  جین ابی به تن داشت مهسا به دیدن او دستش را پائین انداخت و گفت :

 کی اومدی ؟ _

 او با شیطنت لبخندی به لب زد و گفت : خیلی وقته.

 مهسا بار دیگر به سمت ماهی تابه برگشت و گفت : همیشه این طور بی صدا ظاهر می شی ؟

 عرشیا خندید و گفت : همیشه که نه ، فقط بعضی مواقع خاص.

 مهسا ابرویی باال انداخت و گفت : بعضی مواقع خاص ؟

 ا کاربرد داره .عرشیا از دیوار کنده شد و گفت : خوب اره ، این روش غالبا برای شکار لحظه ه

کنار مهسا ایستاد و در حالی که داخل ماهی تابه سرک می کشید ادامه داد: ظاهرش که بد نیست اما باید دید طعمش 

 قابل تحمل هست یا نه ؟

این را گفت و تکه کوچکی از گوشت سرخ شده مرغ را به دهان گذاشت ، مهسا در حالیکه از او فاصله می گرفت با 

 گفت : لحن پر شیطنتی

 مردا همیشه واسه ناخنک زدن دنبال بهانه می گردن .

 عرشیا با نگاه دنبالش می کرد ، قاشق را بار دیگر داخل ماهی تابه گذاشت و گفت ، دستت چی شد ؟

مهسا نگاهی روی انگشت انداخت ، جای سوختگی قرمز و متورم شده بود شانه ای باال انداخت و گفت : چیزی نیست 

 ی جزغالهفقط یه کم

 

 عرشیا از شنیدن این حرف به خنده افتاد، مقابلش ایستاد و میان خنده گفت: بزار ببینم این دستتو.
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در حرکتی غافلگیر کننده دست مهسا را گرفت و آن را تا مقابل صورتش باال برد، با دیدن قرمزی روی دستش با 

 لحن نگرانی گفت: این راستی راستی جزغاله شده.

 اطانه دستش را کمی عقب کشید و گفت: نه بابا چیز مهمی نیست.مهسا محت

عرشیا نگاهش کرد و گفت : دستت سوخته مهسا، چطور چیزی نیست. بیا فکر کنم اینجا تو بسته داروها یه پماد 

 سوختگی باشه.

 به این کار باشه.مهسا باز سعی کرد دستش را از دست او بیرون بکشد: چیز مهمی نیست عرشیا، فکر نمی کنم نیازی 

عرشیا بدون توجه به حرف او به سمت یخچال رفت و پماد سوختگی را از داخل بسته داروها برداشت، بعد در حالی 

که کمی از آن روی سوختگی دست مهسا می مالید با لحن پر مهر و نگرانی گفت: بعد از این بیشتر مواظب خودت 

 باش دختر بی احتیاط.

عرشیا ثابت ماند، لحظه ای بعد عرشیا هم نگاهش را از روی دست او باال کشید و نگاه نگاه مهسا روی صورت 

شیدایش را با نگاه او گره زد تالقی نگاه هایشان قلب هر دو را به تقال انداخت، گوشه لبهای عرشیا به لبخندی از هم 

 باز شد و گفت: دوستت دارم مهسا.

های عرشیا بیرون کشید و بی اختیار گامی به عقب برداشت، عرشیا با مهسا با حرکتی سریع دستش را از میان دست

 حالتی درمانده نگاهش کرد و گفت: تا کی مهسا؟ تا کی؟ من دیگه از این وضع خسته شدم.

مهسا هم خسته بود، هم از خودش و هم از زندگی، با حالتی آشفته سرش را تکان داد و به سمت سالن برگشت، 

ع راهش را سد کرد مقابلش ایستاد و دستش را به ستون اپن آشپزخانه گرفت: اول بگو چرا، عرشیا با حرکتی سری

 بعد می زارم بری!

مهسا نگاه درمانده اش را به چشمان عرشیا دوخت، نگاه مصمم و سر سخت او وحشت زده اش کرد، لبهایش را با 

 زبان خیس کرد و گفت: خواهش می کنم عرشیا این راهش نیست.

 با حالتی عصبی جواب داد: پس فکر می کنی راهش چیه، اینکه بزارم بری؟ عرشیا

  وقتی سکوت مهسا را دید، ادامه داد: بعدش چی، فکر می کنی مشکلمون حل می شه؟

 مهسا سرش را زیر انداخت و عرشیا با لحن محزونی ادامه داد، دیگه تحمل این بازی مسخره رو ندارم مهسا.

 ای گفت: ما قبال در موردش صحبت کردیم تو به من قول دادی.مهسا با لحن گرفته 

عرشیا با حالتی کالفه بر سرش فریاد زد: آره من قول دادم. که چی؟ تو هر لحظه داری از من فرار می کنی مهسا، 

  فکر کردی من کی ام؟ یه مرد که نمی تونه جلوی شهوت خودشو بگیره؟!

، جسارت نگاه کردن به صورت عرشیا را در خود نمی دید، اما فریاد مهسا وحشت زده لبش را به دندان گزید

خشمگین عرشیا او را از جا پراند: پس چرا ساکتی؟ بگو گوش می کنم، برام یه دلیل منطقی بیار شاید راحت تر بتونم 

 با این رفتار بی رحمانه ات کنار بیام.

 الن عصبانی هستی عرشیا بعداً با هم صحبت می کنیم.مهسا صدای لرزانش را به زور از گلویش بیرون راند: تو ا

عرشیا سرش را تکان داد و گفت: نه مهسا، دیگه بعدی وجود نداره اصالً از اینکه فکر کنی من احمقم خوشم نمی یاد، 

تی خوب می دونم چرا تقاضای ازدواج منو قبول کردی. از من بی زاری مگه نه؟ از تمام مردا بی زاری، اما چطور تونس

 این قدر بی فکر باشی ریسک خطرناکی بود چون من هر چقدرم احمق باشم باز یه مردم.

 ....نداری حق تو این را گفت و به سمت او رفت، مهسا وحشت زده گامی به عقب برداشت و گفت:
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شید و با لحن عرشیا مقابلش ایستاد و لبخند تلخی به رویش زد، بلیتهایی را که گرفته بود از جیب شلوارم بیرون ک

 محزونی گفت: متاسفم فکر می کردم تو این مدت امتحانمو پس دادم.

بعد دست یخ زده مهسا را گرفت و بلیتها را در میان انگشتهایش گذاشت و گفت: برای زندگی ام برنامه ی جدیدی 

 دارم، با پرواز ساعت پنج بر می گردیم تهران بهتره آماده بشی.

 و با لحن سرد و گزنده ای ادامه داد: از امیر شنیده ام که شوهر سابقت برگشته ژاپن. روی صندلی پشت میز نشست

مهسا لحظه ای هم آنجا ایستاد، بعد با گامهایی سست و لرزان از آشپزخانه خارج شد، عرشیا با نگاه دنبالش کرد بعد 

 م اشتباه نکرده باشم..با حالتی آشفته سرش را در میان دستانش گرفت و زیر لب نالید: فقط امیدوار

**** 

همان طور که عرشیا خواسته بود، بعد از ظهر همان روز با اولین پرواز به تهران برگشتند، مقابل خروجی فرودگاه 

مهسا با تلفن همراهش شماره افشین را گرفت خط افشین اشغال بود، برای همین شماره هفته نامه را گرفت سروش 

 ته نامه نگاه.از آن سوی خط جواب داد: هف

 مهسا گوش دیگرش را با دست گرفت و گفت: سالم معین هستم.

 چطوره؟ کیش هوای و آب خانم؟ مهسا چطوره حالتون -

 مهسا از گوشه چشم نگاهی به صورت عرشیا انداخت و گفت: از تهران تماس می گیرم.

 سروش با لحن متعجبی پرسید: تهران؟ فکر می کردم رفتین مسافرت.

شانه ای باال انداخت و گفت: متاسفانه تو برنامه کاری همسرم مشکلی پیش اومده که مجبور شدیم با عجله  مهسا

 برگردیم.

عرشیا با شنیدن این حرف شگفت زده نگاهش کرد، مهسا در زیر نگاه معنادار او شانه ای باال انداخت و گردنش را 

بار به نشانه تأسف تکان داد، صدای سروش را شنید:  کج کرد، عرشیا در جواب حرکت او لبخندی زدو سرش چند

 انگار قرار نیست که شما چند روز درست حسابی استراحت کنین اون از مرخصی قبلی تون اینم از این یکی.

 مهسا لبخندی به لب زد و گفت: مهم نیست...راستی افشین اون دورو برا نیست نمی تونم با همراهش تماس بگیرم.

 د: رفته بیرون میاد، کار واجبی باهاش داری بگم باهات تماس بگیره؟سروش جواب دا

 مهسا سرش را تکان داد و گفت: نه نه نیازی نیست، خودم یه سر میام اونجا.

بعد نگاهی به ساعت روی دستش انداخت و گفت: می خواستم در مورد موضوعی باهاتون مشورت کنم شما که 

 اونجائین؟

 ستم.سروش جواب داد: بله ه

 مهسا از روی رضایت لبخندی به لب زد و گفت: پس من نیم ساعت دیگه اونجام فعالً خداحافظ.

 وقتی تلفنش تمام شد رو به عرشیا کرد و گفت: من می رم دفتر هفته نامه، اگه زحمتی نیست برام یه تاکسی بگیر.

 عرشیا نگاهش کرد و گفت: حاال الزمه که االن بری؟

 

 کان داد و گفت: قول می دم برای شنیدن برنامه جدید زندگی ات زود بر گردم خونه،مهسا سرش را ت

عرشیا دیگر اعتراضی نکرد، برای اولین تاکسی دست تکان داد و بعد از رفتن مهسا خودش هم برای رفتن به خانه 

  تاکسی گرفت، از جواب دادن
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تمان رفت، چمدانها را هم آنجا کنار در ورودی روی به کنجکاوی های فرخ شانه خالی کرد و یک راست به سمت ساخ

زمین گذاشت کتش را از تن درآورد و آن را گوشه مبل پرت کرد. خسته، کالفه و عصبی بود نمی دانست راهی که 

برای حل مشکلشان انتخاب کرده نتیجه دلخواهش را خواهد داد یا نه. بی توجهی در جواب بی توجهی، فقط می 

باشد فقط همین. از بار داخل سالن بیلیارد برای خودش نوشیدنی ریخت و آرام آرام به سمت استخر توانست امیدوار 

رفت، آنجا روی صندلی تاشو نشست و پاهایش را روی میز دراز کرد کمی از نوشیدنی اش را خورد و بعد هوس شنا 

اشت وقتی صدای زنگ تلفن کرد لباس هایش را درآورد و آرام داخل آب لغزید، ساعتی بعد احساس بهتری د

همراهش را شنید عرض استخر را شنا کرد، لبه ی استخر گرفت و کمی خودش را باال کشید، ساعت مچی و تلفن 

همراهش را هم آنجا کنار پایه های میز روی زمین گذاشته بود، قبل از اینکه به تلفن جواب بدهد نگاهی روی صفحه 

 تلفن را مقابل گوشش گرفت: بله. ساعتش انداخت ساعت نزدیک نه بود گوشی

 صدای افشین را شناخت: هیچ معلوم هست شما کجائین؟ بابا شیر تو شیرش کردین رفت؟

 عرشیا موهای خیسش را عقب زد و گفت: افشین تویی؟

 شد؟ چی پس.... بابا آره -

 عرشیا لبخندی زد و گفت: چی، چی شد؟

 .عسلتون ماه مسافرت این قضیه بابا -

 ا سرش را تکان داد و گفت: هیچی دیگه، برگشتیم تهران.عرشی

 زدین؟ قاط دفعه یه شد چی حاال گفت بهم چیزایی یه سروش تهران، برگشتین دونم می -

 عرشیا نفس عمیقی کشید و گفت: چرا از خودش نمی پرسی؟

قرار بوده بیاد دفتر هفته افشین جواب داد: بزار پیداش کنم، چشم از خودشم می پرسم. حاال کجاست این یاغی، 

 نامه.

 عرشیا نگاه دیگری روی صفحه ساعتش انداخت و گفت: تقریبا هفت و نیم بود که براش تاکسی گرفتم.

 صدای افشین بعد از لحظه ای سکوت به گوش رسید: تو مطمئنی؟

و نیم پیش. یعنی هنوز  به یکباره قلب عرشیا به تپش افتاد: آره بابا خودم براش تاکسی گرفتم تقریبا یک ساعت

 نرسیده اونجا؟

 نگرانی را در صدای افشین تشخیص می داد: ببینم دعوایی، چیزی کردین؟

 عرشیا با لحن گیجی تکرار کرد: دعوا؟

 .خودش آپارتمان باشه رفته شاید -

افشین، اون گفت عرشیا سرش را تکان داد، دلش به شور افتاده بود لبش را به دندان گزید و گفت: فکر نمی کنم 

  کار واجبی داره گفت می یاد هفته نامه بعدشم زود بر می گرده خونه.

افشین باز بعد از لحظه ای سکوت جواب داد: شاید برای برداشتن چیزی رفته باشه آپارتمان خودش، من االن زنگ 

 می زنم اونجا.

اده باشه، ببینم تو...تو مطمئنی شوهر سابقش عرشیا با لحن نگرانی گفت: افشین من نگرانم نکنه براش اتفاقی افت

 برگشته ژاپن؟

 افشین از آن سوی خط با لحن نگرانی جواب داد: نه.
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 عرشیا به شنیدن این حرف احساس سرما کرد، آرام با صدای مرتعش زیر لب نالید: وای خدای من.

نده باشه تو این مدت که ازش خبری افشین سعی کرد او را آرام کند: نگران نباش فکر نمی کنم هاوش ایران مو

 نبود، بود؟

 عرشیا سرش را تکان داد و گفت: نه اما اگه.....

 افشین میان حرفش دوید و گفت: نگران نباش خودم پیداش می کنم.

  عرشیا دستی به صورتش کشید و گفت: من می یام اونجا.

 زار خبری شد باهات تماس می گیرم.ب روشن تلفنتو فقط خونه، برگرده ممکنه باش خونه تو نه نه -

وقتی افشین خداحافظی کرد، عرشیا به شدت گیج، دستپاچه و نگران بود، خودش را از آب بیرون کشید و لحظه ای 

هم آنجا روی صندلی تاشو نشست، نمی توانست افکارش را متمرکز کند دلش به طرز غریبی بی تاب و نگران بود، 

برای برداشتن حوله به سمت کمد کنار در ورودی رفت، حوله ای برداشت و آن را هنوز از موهایش آب می چکید 

روی شانه هایش انداخت، صدای تلفن همراه را که شنید بار دیگر با عجله به سمت میز برگشت، با گوشه حوله آب 

 صورت را گرفت و گوشی را مقابل گوشش برد: الو بفرمائین.

 هی؟سالم مهندس حالت چطوره رو به را-

 در آن گیجی اضطراب آلود صدای هاوش را نشناخت : سالم ..معذرت می خوام شما؟

 شب قشنگیه این طور نیست؟ امشب سالگرد ازدواج ماست مطمئنم که نمی دونستی مگه نه؟-

 با لحنی کالفه جواب داد: مثل اینکه اشتباه گرفتین آقا با کی کار دارین؟

 می.این قدر عجول نباش کم کم می فه-

 عرشیا عصبی تر از قبل جواب داد : اگه کاری دارین لطفاً بعداً تماس بگیرین من االن منتظر تلفن مهمی هستم.

 هاوش خنده کش داری کرد و گفت: آخی ...نگرانی؟ نکنه همسر عزیزت گم شده؟

را شناخت صدای  انگار قلب عرشیا به یکباره از حرکت ایستاد، تمام موهای تنش از شدت وحشت سیخ شد، صدا

آشنایی کرد آهنگش به شکل شکنجه آوری کالفه اش می کرد، هاوش از آن سوی خط ادامه داد: چی شد ؟ چرا 

 یکدفعه ساکت شدی؟

خنده پر تمسخری کرد و گفت: امیدوارم موقع خداحافظی با همسرت خوب نگاش کرده باشی چون بعید می دونم 

 که دیگه اونو ببینیش.

 ه نالید: جرئت نزدیک شدن به اونو نداری کثافت.عرشیا ناباوران

هاوش باز خندید، در صدایش آسودگی خاطر و لذت آشکاری حس می شد: می دونی چیه این دختر سر به هوا هیچ 

وقت به قدر کافی لباس نمی پوشی یه کمی سرما خورده، خواستی دنبالش بگردی یه لباس گرم براش بردار ، راستی 

موقع ها من هرگز بهش اجازه آشپزی کردن نمی دادم چون نمی تونستم ببینم که این طور  یه چیز دیگه اون

 انگشتشو بسوزونه.

 عرشیا به طرز آشکاری می لرزید، با صدای گرفته و رگه داری بر سرش غرید: می کشمت هاوش اگه

 صدمه ای بهش بزنی من تو رو....

دل خور نباش مرد، شاید یه وقت مناسبتر بشه این دوئل نیمه  هاوش میان حرفش دوید و با لحن نیش داری گفت:

 کاره ی تو رو تمومش کرد.هر وقت دیگه ای به غیر از حاال ، حاال وقتش نیست برای امشب کارای مهمتری دارم.
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 عرشیا با حالتی آشفته فریاد زد: بگو جیگرشو ندارم ترسو، تو کدوم سوراخ موشی قایم شدی لعنتی.

کوتاهی کرد و گفت: بزودی همه چیز معلوم میشه وقتی انگشتای همسر نازنینتو یکی یکی با پست هاوش خنده 

سفارشی برات فرستادم باید نظرت در مورد من عوض بشه، چطوره اول گرون قیمت ترین انگشتشو برات بفرستم، 

 یه انگشت کوچولوی مامانی با یه حلقه طالیی خوشگل کار رمانتیکی مگه نه؟

 یدن برای عرشیا سخت شده بود با صدای زنگ دار زیر لب نالید : تو این کار و نمی کنی هاوش ؟نفس کش

 هاوش با لحن محزونی جواب داد: فراموش نکن که خودش خواست این طور بشه من بهش هشدار داده بودم.

ع ارتباط بود چون سوهانی لبهای عرشیا تکان خورد، اما صدایی از گلویش خارج نشد، صدای بوقی که نشان دهنده قط

روی اعصاب متشنج او کشیده می شد، انگار فعالیت سلولهای مغزش مختل شده بود. لحظه ای سر در گم و پریشان 

به گوشی تلفن که در میان دستانش بود خیره ماند جرئت فکر کردن به حرفهای آن مرد دیوانه را در خودش نمی 

کشید هم آنجا روی صندلی نشست و شماره همراه افشین را گرفت، وقتی که  دید ، حوله را از روی شانه هایش پائین

 صدای نگران افشین در گوشش پیچید بی اختیار بغضی خفقان آور راه گلویش را در هم فشرد.

***** 

 همان طور که افشین خواسته بود خودش را به همان کالنتری رساند که مهسا قبالً برای شکایت از مزاحمتهای هاوش

به آنجا مراجعه کرده بود، از ماشین پیاده شد افشین را دید که در حیاط کالنتری نزدیک در ورودی مشغول صحبت 

با امیر بود، با دیدن آنها به سرعت قدمهایش افزود، افشین با دیدن او قدمی به سمتش برداشت و گفت: دیگه زنگ 

 نزد؟

شفته و نگرانی گفت: فکر می کنی اومدن ما به اینجا چه نتیجه ای عرشیا سرش را به نشانه منفی تکان داد و با لحن آ

 داره، چطور می شه اون عوضی رو پیداش کرد؟ اگه بالیی سر مهسا بیاره چی؟ خدایا چی کار باید کرد؟

 افشین دستش را روی شانه ی عرشیا گذاشت و گفت: سعی کن آروم باشی.

ان و نا آرام افشین دوخت و زیر لب با لحن عاجزانه ای نالید: من... عرشیا نگاه به اشک نشسته اش را در نگاه نگر

 من واقعاً نگرانشم افشین تو نمی دونی مهسا چقدر از اون مرد وحشت داره؟

افشین سرش را تکان داد و گفت: می دونم عرشیا، می دونم ما همه مون نگران مهسائیم، اما نباید به این دلیل فرصتو 

 از دست بدیم.

یا دستش را در هوا تکان داد و گفت: چی کار می تونیم بکنیم؟ فکر می کنی تو این شهر درندشت از کجا باید عرش

  شروع کرد؟

افشین لبخند کمرنگی به لب زد و گفت: تو فقط سعی کن آروم باشی، عرشیا اگه شانس بیاریم و حدس امیر درست 

 باشه پیدا شون می کنیم.

 رگشت، نگاهش نا مطمئن و مضطرب بود: تو چی میدونی امیر؟نگاه عرشیا به سمت امیر ب

امیر نگاه گذرایی به صورت افشین انداخت و گفت: افشین به من گفت که هاوش به تو گفته امشب سالگرد 

 ازدواجشونه؟

ماه پیش ،  وقتی نگاه گیج و پریشان عرشیا را دید، ادامه داد: ببین اونا هجدهم شهریور ازدواج کردن یعنی دقیقاً یک

من نمی دونم چرا اون به تو گفته که امشب سالگرد ازدواجشونه اما تقریباً مطمئنم که اون مهسا رو به ویالی خودش 

 تو کرج برده.
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افشین سرش را تکان داد و گفت: اونا مراسم ازدواجشون رو اونجا برگزار کردن در ضمن اون یکی دو ماه پیش 

ن به امیر گفته بوده که قصد داره دوباره با مهسا ازدواج کنه برای همین یکی دو روز زمانی که تازه برگشته بود ایرا

 رفته بوده ویال تا سروسامونی به اونجا بده.

  عرشیا دست افشین را گرفت و گفت: خوب اگه این جوریه پس شما منتظر چی هستین؟

پرونده ایم نباید یادمون بره که اون مرد مشکل افشین اشاره ای به داخل ساختمان کرد و گفت: منتظر افسر مسئوول 

  روانه داره باید محتاطانه عمل کنیم جون مهسا در خطره.

عرشیا هم آنجا روی پله های ورودی نشست و سرش را در میان دستانش گرفت، این همان مطلبی بود که او از 

ملتسمانه زیر لب زمزمه کرد: خدایا  تجسم کردن آن وحشت داشت انگشتانش را در البه الی موهایش فرو کرد و

 اونو به تو می سپارم مهسا رو به تو می سپارم.

 

زمانی که مهسا پلک های سنگینش را به زحمت از هم باز کرد، هنوز در تنش احساس بی حسی و کرختی می کرد، 

موسیقی مالیمی را که  تکانی به خود داد و کمی در جایش جابجا شد، هنوز دید چشمانش واضح نشده بود اما صدای

در فضا طنین انداز بود می شنید، چندین بار چشمانش را به هم زد تا اینکه کم کم توانست اطرافش را تشخیص دهد 

 در آن اتاق تاریک روی تخت خوابی خوابیده بود که زیر نور آبی رنگ

تش نرمی و لطافت را حس می کرد، آباژور های دو طرف تخت غریب و نا آشنا به نظر می رسید، در زیر انگشتان دس

دستش را تا زیر نور آباژور باال آورد به راحتی می توانست در زیر آن نور کمرنگ آبی گلبرگهای رز قرمز را 

تشخیص دهد، در آن گیجی و رخوت احساس کرد که آن شب، شب عروسی او است گلبرگها را در میان انگشتانش 

نچه ساعتی قبل برایش اتفاق افتاده بود در ذهنش جرقه زد و او را وحشت لمس کرد به یکباره صحنه کوتاهی از آ

زده از جا پراند، تازه مقابل ساختمان هفته نامه از تاکسی پیاده شده بود که خانمی او را صدا زد کاپوت ماشینش باال 

و برای استارت زدن  بود از او خواست تا پشت رل بشیند و استارت بزند او هم با خوشرویی خواهش او را پذیرفت

پشت رل نشست و بعد برای یک لحظه در تاریکی داخل ماشین هاوش را نشسته روی صندلی عقب دید فقط یک 

 لحظه کوتاه بود و بعد...

 صدای هاوش او را به قدری ترساند که چون فنر از جا پرید و جیغی کوتاه از گلویش خارج شد.

 سالم مهسا.-

روی تخت باال کشید و بالش را محکم در بغل گرفت، صدای هاوش از گوشه اتاق به  مهسا وحشتزده خودش را از

گوشش خورد آنجا در آن تاریکی روی صندلی گهواره ای مورد عالقه اش نشسته و سیگار می کشید مهسا فقط 

از قبل قرمزی آتش نوک سیگارش را می دید، صدای قژقژ متناوب صندلی که بلند شد مهسا انگشتانش را محکمتر 

 داخل بالش فشرد و نفسش را در سینه حبس کرد.

 دیگه وقتش بود بیدار بشی.-

حاال دیگر اتاق را شناخته بود، بهترین اتاق خواب ویالیشان در کرج بود همانی که شب عروسی شان را در آن 

 گذرانده بودند.

 ی؟خوب نظرت چیه؟ فکر می کردی گورمو گم کردم مگه نه؟ تو اینو می خواست-
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مهسا لبهای رنگ پریده اش را به هم فشرد تا مبادا از شدت وحشت گریه کند، اما بر خالف او هاوش آرام به نظر می 

رسید، آرام و خونسرد گفت: می دونی خیلی شانس آوردم که به خاطر برنامه کاری همسرت مجبور شدین 

 به این زودی ها بتونم دوباره ببینمت.برگردین، دیروز وقتی تا فرودگاه دنبالتون اومدم فکر نمی کردم 

  فکر مهسا به تکاپو افتاد، این جمله ای بود که در جواب سؤال سروش

 

از خودش در آورده بود , جمله بعد ی هاوش او را از زحمت فکر کردن نجات داد: خیلی اتفاقی فهمیدم سر شب 

اینا بودم وقتی زن امیر تلفن وجواب می داد من وقتی سردبیرتون در به در دنبال افشین می گشت من خونه امیر 

 اونجا بودم.

از روی صندلی بلند شد ودر حالی که به مهسا نزدیک می شد ادامه داد به نظر تو خواست خدا نبود که من اون لحظه 

 اونجا باشم؟

 مقابل مهسا لب تخت نشست در زیر نور آبی رنگ چشمانش درخش محزونی داشت.

 ینجا! فکر نمیکنم سالگرد ازدواجمون رو فراموش کرده باشی مهسا کردی؟و تو این لحظه ا

مقداری از گلبرگهای روی تخت را چنگ زد بعد آنها را به صورت مهسا پاشید وگفت: چند سال پیش یه همچین 

ش شبی بود مگه نه؟یادت میاد؟اون موقع هنوز نوزده سالت تموم نشده بود یه دختر خوب بودی یه دختر حرف گو

 کن اما حاال چی؟حاال یه دختر خیلی خیلی بد.

از لب تخت بلند شد وبار دیگر روی صندلی اش برگشت با آتش فندک سیگار دیگری روشن کرد و با آن نفس 

 عمیقی به سینه کشید: حاال باید تنبیه بشی بچه های بد همیشه باید تنبیه بشن.

 از خودت نداری؟بعد مکث کوتاهی کرد گفت: تو... حرفی برای دفاع 

 مهسا لبهای خشکش را تکان داد وگفت: من داشتم زندگیمو می کردم.

 هاوش خنده کوتاهی کرد وگفت: کم کم داشتم نگرانت می شدم که چه بالیی سر زبونت اومده؟

ا باال مهسا تمام توانش را در زانوهایش جمع کرد وبا تمام شهامتی که دردلش مانده بود از تخت پایین آمد وسرش ر

 گرفت وگفت: تو نمی تونی منو اینجا نگه داری.

 هاوش با لحن محکم و شمردهای گفت : بشین سرجات مهسا.

مهسا ترسیده بود , دریک لحظه به یاد از هم دریده شدن گورخر تنها وبی چاره توسط شیرهای گرسنه افتاد 

تاده بود وبدتر از همه اینکه تنها بود یعنی سرنوشت او وگورخر چقدر می توانست شبیه هم باشد او هم درتله اف

خودش خواسته بود که تنها باشد, دردلش به خودش لعنت فرستاد وعاجزانه با خود نالید ))حقته مهسا حقته امیدوارم 

 همینجا بمیری و راحت شی((

 بشین مهسا.

به سمت او پرت کرد وگفت:من  لحن خشک ودستوری مانند هاوش اورا به واکنش وادار کرد با حالتی عصبی بالش را

 از اینجا میرم می فهمی؟تو نمی تونی منو اینجا نگه داری.

این را گفت وبه سمت در اتاق حرکت کرد ,صدای فریاد خشم آلود هاوش در میان صدای شلیک ناگهانی تیری که به 

 سمت دیوار پشت سر مهسا نشانه رفته بود گم شد: مهسا گفتم بشین سرجات.
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ت زده دستهایش را روی گوشهایش گذاشت ودر حالی که جیغ می کشید هم آنجا نزدیک در روی زمین مهسا وحش

 زانو زد هاوش با عجله خودش را باالی سر او رساند وبا لحن عاجزانه ای گفت:

 جیغ نکش مهسا خواهش می کنم.

ی سر مهسا گذاشت و گفت:لطفا و وقتی احساس کرد صدایی از داخل حیاط شنید ,با حالتی عصبی لوله اسلحه رارو

  خفه شو مهسا

مهسا وحشت زده سرش را به نشانه موافقت تکان دادوبعد سکوتی گزنده اتاق را پر کرد..افراد نیروی انتظامی که به 

راهنمایی امیر وارد حیاط ویال شده بودندبه شنیدن صدای شلیک و جیغ های وحشت زده مهسا به سرعت در حیاط 

 ام در جایی مناسب مستقر شدند عرشیا به شنیدن صدای شلیک عاجزانه زیر لب نالید :خدایا نه .پخش شده وهر کد

این را گفت وبه سمت ساختمان ویال دوید ,افشین با تمام تالشی که کرده نتوانست جلوی اورا بگیرد,عرشیا با عجله 

هاوش , با مهسا کاری نداشته باش .مهسا به وارد ساختمان شد وفریاد زد , اگه مشکلی داری بیا بیرون تا حلش کنیم 

شنیدن صدای عرشیا زیر لب نالید : اون این جاست. هاوش به شنیدن این حرف با حرکتی خشن مچ دست او را 

 گرفت وبه سمت تخت پرتابش کرد :

 زیاد خوشحال نباش چون غلطی نمی تونه بکنه.-

تر نیا همسر نمونه , راحت میتونم با یه گلوله غشقت را پرپر بعد مکث کوتاهی کرد وخطاب به عرشیا فریاد زد : جلو

کنم بهتره بری پی کارت گفتم که خودم با پست ترتیبش رو می دم . عرشیا جهت صدا را تشخیص داد , قبل از اینکه 

 ه .به سمت در اتاق برود جواب داد: بهتره هرچه زود تر این بجه بازی را تمومش کنی هاوش تو حیاط پر از پلیس

هاوش به سمت پنجره رفت , آرام گوشه پرده را کنار زد و نگاهی به بیرون انداخت , بعد بار دیگر به سمت مهسا 

برگشت مقابل او لب تخت نشست و لحظه ای به صورت زیبای او خیره ماند : میدونی چیه مهسا من همیشه دوستت 

 داشتم اما تو ...

 دوستت داشتم اما تو مدام ازارم دادی هاوش چرا؟مهسا خودش را عقب تر کشید و گفت:منم 

هاوش لبخند محزونی به لب زد و گفت: نمی خواستم نسبت به من بی توجه باشی تو زندگی همه جیو به من ترجیح 

دادی کارت, بودنه در کنار همکارات ,اون بچه لعنتی وحاالم اون مرد .نباید این کارو میکزدی .مهسا من بهت احتاج 

  ما تو مثل همیشه از م فاصله گرفتی تو همه چیزو به هم ریختی نباید این کارو می کردی نبایدداشتم ا

این را گفت و لوله اسلحه را به سمت مهسا باال گرفت خهسا با لحنی بغض گرفته زیر لب نالید :تقصیر تو بود هاوش 

در کنارت باشم اما تو خود خواه بودی تو خواستی که این جوری بشه من باهات ازدواج کردم می خواستم یک عمر 

 فقط رضایت خودت برات مهم بود .

اشک در چشمان هاوش می درخشید با لحنی گرفته بر سر مهسا فریاد زد :فکر می کنی اون زپرتی که باهاش ازدواج 

ب گل الود کردی شاهکار خلقته ؟تا حاال فکر کردی اون چه کار کرد به این فکر کردی که اون عوضی چه طور از ا

  ماهی گرفت ؟

در این لحظه عرشیا درست پشت در رسیده بود دستش را روی دستگیره در گذاشت وآرام وبا احتیاط آن را به پایین 

فشار داد اما هاوش در را از داخل قفل کرده بود او که متوجه حرکت دستگیره شده بود خشمگین وعصبی گلوله ای 

 به سمت در شلیک کرد وگفت:

 شغال عوضی اینطوری تو رو از من گرفت.آون آ
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صدای افتادن عرشیا از پشت در شنیده شد مهسا دستش را مقابل دهانش گرفت وجیغ کشید وبعد صدای هق هق 

گریه اش بلند شد در همین لحظه صدایی از پشت پنجره اتاق فریاد زد: خونه تحت محاصره است بهتره دست به کار 

 احمقانه نزنی.

 ی بلندی فریاد زد: کسی بخواد بیاد این تو اونو می کشم قسم یم خورمهاوش با صدا

 مهسا میان گریه با لحن نگرانی پرسید: عرشیا تو حالت خوبه؟

عرشیا خودش را کمی آن طرفتر روی زمین انداخته بود از جا بلند شد وخودش را به دیوار کنار چسباند: من خوبم 

 مهسا تو حالت خوبه؟

 لوله اسلحه را به سمت مهسا چرخاند وبا لحن پر تمسخری گفت: کشته مرده اونی مگه نه؟ هاوش بار دیگر

مهسا سرش را به عالمت منفی تکان داد ,هاوش شگفت زده نگاهش کرد لحن کالمش پر از تحقیرونفرت بود:نه ؟به 

 من راستش را بگو مهسا .دوستش داری مگه نه؟

 زد :جواب سوال منو بدهمهسا , دوستش داری ؟وقتی سکوت مهسا را دید بر سرش فریاد 

 مهسا در جوابش میان گریه با لحنی عاجزانه ای فریاد زد نمی دونم ...نمی دونم .

هاوش لحظه ای خیره نگاهش کرد , بعد ناگهان با صدای بلندی خندید و خطاب به عرشیا گفت : هی مجنون جان 

ا بری رد کارت ,زنا ژنتیکی همین جوری اند نالشون مرغوبیت شنیدی همسرت چی گفت ؟توصیه می کنم از همین ج

 نداره .

افشین از پشت پنجره فریاد زد : بهتره تمومش کنی هاوش , اینجا دیگه آخرشه اون اسلحه را بذار کنار خواهش می 

 کنم .

 رو ببینند .هاوش لبخندی به لب وگفت :عمو جان هم که این جاست ع مثل اینکه همه جمع شده اند تا آخرش 

لوله اسلحه را روی پیشانی مهسا گذاشت وگفت:عمو جان دلخوره می گه زود تر تمومش کنیم خیلی خوب باشه ,تو 

 حاضری ؟

 نگاه اشک آلود مهسا در نگاه هاوش گره خورد , در زیر آن نور ضعیف آبی رنگ درخشش اشک را در چشمان

ه لب زد وگفت : نگران نباش عزیزم نبیهی که برات در نظر مخمور او هم حس می کرد , هاوش لبخند محزونی ب

گرفتم هیچ دردی ندارد شاید کارم باز به نظرت خودخوهانه بیاد اما در عوض مطمئنم که تا زمانی که زنده ای این 

 صحنه یادت می مونه میتونی ال به الی خاطرات خوب با هم بودنمون حفظش کنی.

د لبهایش را با زبان خیس کرد نفس عمیقی کشید وآرام زیر لب زمزمه کرد اشک چشمانش روی گونه هایش لغزی

 :وقتی این طور نگاهم میکنی نمی تونم تنبیهت کنم مهسا .

 صورتش را سمت پنجره برگرداند وگفت :با این خاطره همیشه با تو خواهم بود عزیزم !

گذاشت ودر یک چشم بر هم زدن ماشه را  این را که گفت ودر حرکتی سریع لوله اسلحه را بر روی شقیقه اش

چکاند خون سرش به سر وسینه مهسا پاشید وبعد خودش روی تخت افتاد ودستش روی پای مهسا قرار گرفت مهسا 

 شک زده چشمانش را روی هم فشرد ودر حالتی هیستیریک وار شروع به جیغ زدن کرد .

وبه همراه ماموران نیروی انتظامی داخل اتاق دوید  عرشیا به شنیدن صدای شلیک با چند لگد محکم دررا شکست

وبا دیدن انچه اتفاق افتاده بود به سمت مهسا رفت سر اورا به سینه فشرد ودر کنار او اشکهایش را به همراه بغضی 

 که از ساعتها قبل راه گلویش را بسته بود بیرون ریخت .
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دیگر زمان زیادی تا پایان آن شب پر حادثه باقی نمانده بود زمانی که عرشیا افشین را تا کنار در حیاط بدرقه کرد 

مقابل ماشین افشین که رسیدن او دستش را روی شانه عرشیا گذاشت و گفت : اون شکه شده عرشیا باید بهش 

 فرصت بدی.

 عرشیا سرش را تکان داد و گفت : نگران نباش من مواظبش هستم .

مشکل هاوش بیشتر از اونی بود که ما فکرش را می کردیم مهسا حق داشت  افشین اه عمیقی کشید و گفت : متاسفانه

تا این حد از اون مرد وحشت داشته باشه می دونی چیه عرشیا دو سال زندگی مشترک با اون صدمات روحی جبران 

  . ناپذیری برای مهسا داشت , اگه واقعا دوستش داری کمک کن تا راحت تر بتونه واقعیت زندگیش را بپذیره

 عرشیا دستانش را در جیب های شلوارش فرو کرد و گفت:

روزی که مهسا وارد زندگی ام شد تصور نمی کردم که تو این مدت کم، تا این حد وابسته ی اون بشم، خدا رو  -

 شکر می کنم که تو این جریان صدمه ای بهش نرسید.

 افشین در ماشین را باز کرد و گفت:

 وحی بدیه تنهاش نذار.اون االن تو شرایط ر -

عرشیا سرش را تکان داد، دست افشین را به نشانه خداحافظی فشرد و بعد در سکوت رفتنش را تماشا کرد، در آن 

گرگ و میش و در زیر نور تیر چراغ برق نگاهی روی صفحه ساعتش انداخت، ساعت نزدیک پنج و نیم صبح بود، 

 ودند و در تمام این مدت مهسا خودش را در اتاقش حبس کرده بود.بیشتر از دو ساعت بود که به خانه برگشته ب

در حیاط را پشت سرش بست و آرام آرام به سمت ساختمان خانه برگشت، قلبش ناآرام بود روح خسته اش مهسا را 

جستجو می کرد، دلش می خواست می توانست در کنارش باشد و با جمالت پر مهر و دلجویانه اش عشق صادقانه و 

 ر حرارتش را در گوش او زمزمه کند.پ

از پله ها باال رفت، در طول دو ساعت گذشته این چندمین بار بود که به هوای مهسا به طبقه باال می رفت، پشت در 

اتاقش که رسید یک بار دیگر ناامیدانه دستگیره در را پائین فشرد، اما کارش این بار هم چون دفعات قبل نتیجه ای 

ر را از داخل قفل کرده بود با حالتی کالفه و عصبی پشت در نشست و در موهایش چنگ انداخت، نداشت، مهسا د

 صدای گریه غم انگیز مهسا را می شنید سرش را به در اتاق تکیه داد و با لحن ملتمسانه ای گفت:

 دور باز کن مهسا، خواهش می کنم. -

ا را به درد آورد، صورتش را در میان بالش زیر سرش لحن کالمش به قدری مظلومانه و نگران بود که قلب مهس

فشرد تا صدای گریه سوزناکش را خفه کند، اما عرشیا حتی از پشت آن در بسته هم می توانست اشک های بی 

 صدای او را احساس کند دیگر تحمل آن جا نشستن را نداشت از جا بلند شد و گفت:

 ی کنم.پس الاقل این قدر گریه نکن مهسا خواهش م -

این را گفت و آرام آرام به سمت اتاقش رفت، تن خسته اش را روی تخت انداخت و دستهایش را زیر سرش قالب 

کرد، پرتوی کمرنگی از سپیده ی صبح در میان تاریکی اتاقش دویده بود، روز دیگری در حال شروع بود روزی که 

آخرین جلسه دادگاهش از خانه بیرون زد آن روز می توانست متفاوت باشد، درست مثل روزی که برای شرکت در 

هم روز متفاوتی بود، یک خبرنگار جنجالی با یک ضبط صوت خالی و یک سوال غافلگیر کننده او را از دنیای خود 

بیرون کشید و درست چند ساعت بعد همین جا در همین خانه نگاه در آن نگاه خیره کننده یک بار دیگر متفاوت 

احساس کرد، روزی که او را مقابل آسایشگاه دید و بعد در اتاق پدرش. در تمام این لحظات متحول بودن آن روز را 
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شدن را در وجود خود حس می کرد، انگار یک روح جدید در کالبدش در حال دمیده شدن بود و او امروز مرد 

 دیگری بود مردی با یک حس شورانگیز در قلبش.

مجاور می شنید، قلبش بی تابانه به تپش افتاد دیگر توان تحمل کردنش را نداشت هنوز صدای گریه مهسا را از اتاق 

 در قلبش عاجزانه نالید:

تمام درای قلبتو بروی من بستی مهسا. چرا؟ من می خوام در کنارت باشم می خوام اگه اشکی از چشمات ریخته می "

خوام که اون نوازش از قلب عاشق من بیرون شه رو شونه های من ریخته بشه اگه قراره نوازشی آرومت کنه می 

 "بریزه

از جا بلند شد و خودش را به پشت آن در رساند، لحظه ای مردد به دسته کلیدی که در میان انگشتانش بود نگاه 

 کرد، نفس عمیقی کشید و زیر لب زمزمه کرد:

 اگه قراره زمانی این در باز بشه اون زمان همین حاالست. -

فل چرخاند و آرام و مطمئن در را باز کرد، مهسا با دیدن او مالفه را روی صورت خیس از اشک کشید و کلید را در ق

 با لحن محزونی زیر لب نالید:

 برگرد به اتاقت عرشیا خواهش می کنم تنهام بزار. -

 عرشیا با گامهای مطمئن به سمتش رفت، لب تخت نشست و با لحن پر نوازشی گفت:

  وام در کنارت باشم.نه مهسا می خ -

این را گفت و آرام مالفه را از روی صورت او کنار زد. مهسا لحظه ای در نگاه به اشک نشسته عرشیا خیره ماند، 

نگاهش بی نهایت محزون و ملتمس به نظر می رسید، در زیر آن نگاه منتظر قلبش لرزید دستهایش را باال آورد و 

یا در میان گریه لبخند زد در آن لحظه قلبش از عشق او ماالمال بود. و عشق صورتش را پشت آنها پنهان نمود، عرش

 همان شراب مرد افکنی است که مهار عقل را از دستت می رباید عشق مغلوب نمی شود مغلوب می کند.

 

* * * 

 

ها تا آخر  ساعت ده زمانی که مهسا چشمانش را از هم باز کرد هنوز سرش احساس سنگینی و درد می کرد، پرده

کشیده و اتاق هنوز تاریک به نظر می رسید، موهایش را از روی صورتش کنار زد و لحظه ای به بالش زیر سرش 

خیره ماند آنچه بخاطر آورد وحشت زده او را از جا پراند سر جایش نشست و نگاهی به اطرافش انداخت، او در اتاق 

ر داشت، بغضی خفقان آور بی اختیار راه گلویش را در هم فشرد و تنها بود اما حضور عرشیا را در کنار خود به خاط

نفسش را سنگین کرد، به شدت احساس یاس می کرد، آنچه سپیده دم بینشان اتفاق افتاده بود خارج از کنترل هر 

 دویشان بود و این واقعیتی نبود که هضمش برای او آسان باشد، دستش را مقابل دهانش گرفت و خودش را از تخت

پایین کشید دیگر نمی توانست آنجا بماند حتی برای یک لحظه، در روی میز کنار تخت چشمش به کاغذ تا شده ای 

 افتاد، آن را برداشت و نگاهی گذرا رویش انداخت، یادداشت کوتاهی از عرشیا بود:

ی گردم سعی کن تا مهسا جان بخاطر مشکلی که در شرکت پیش اومده مجبور شدم تناهت بذارم حتما تا ظهر برم"

 "اون موقع خوب استراحت کنی عزیزم.
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مهسا برگه را بار دیگر سر جایش گذاشت و برای پوشیدن لباس به سمت کمد رفت. لباس پوشید و بعد از تمام 

لوازم شخصی اش را داخل چمدانش جمه کرد، قبل از اینکه اتاق را ترک کند خودکاری از داخل کیفش برداشت و 

 رگه نوشت:پایین همان ب

من می رم عرشیا. خواهش می کنم دنبالم نیا چون تو این شرایط اصال نمی خوام ببینمت. نباید شرایطمو نادیده می "

 "گرفتی. نباید

با نوک انگشت اشک چشمش را پاک کرد و با عجله از اتاق خارج شد، وقتی پایش را از آن خانه بیرون گذاشت 

حرارتش روی گونه های سرد و رنگ پریده اش جاری شد، سر خیابان تاکسی بغضش ترکید و اشک های گرم و پر 

  گرفت و به آپارتمان شخصی خودش برگشت.

بیشتر از یک هفته طول کشید تا توانست واقعیت حوادث آن شب را بپزیرد، در این مدت یک بار دیگر کتاب 

آن قطعی تر شد، در اولین حضور مجددش در  زندگی دکتر کیانفر را از اول مطالعه کرد و بعد تصمیمش برای چاپ

دفتر هفته نامه موضوع کارش را با سروش در میان گذاشت و زمانی که موافقت او را در مورد این کار شنید برای از 

میان برداشتن موانع اولین گام را برداشت، پیدا کردن آدرس قدیمی خانه آرام اولین کاری بود که باید انجام می داد 

این تنها راهی بود که برای رسیدن به واقعیت و روشن تر شدن حقایق قدیمی وجود داشت، پیدا کردن آن  و شاید

آدرس قدیمی با وجود تغییر اسامی کوچه ها و خیابانها و همین طور شکل ظاهری شهر کار مشکلی بود، یک هفته 

قدیمی با یک دروازه ی بزرگ قهوه ای طول کشید تا مهسا توانست آدرس مورد نظر را پیدا کند یک خانه ویالیی 

 رنگ.

لحظه ای پشت در ایستاد و به اطرافش نگاهی انداخت، اکثر خانه های اطراف نوساز بودو ظاهری متفاوت داشتند، 

مهسا نگاه دیگری به دروازه مقابلش انداخت و بعد زیر لب زمزمه کرد: خدا کنه ساکنین خونه عوض نشده باشن 

 مین خونه است.فعال تنها سر نخم ه

کمی هیجان زده بود، نفس عمیقی کشید و انگشتش را روی زنگ در فشرد، دقایقی طول کشید تا اینکه زن جوانی در 

 را به رویش باز کرد:

 بفرمائین. -

 مهسا نگاه دقیق و کنجکاوش را به سر تا پای او انداخت و گفت:

 سالم خانم. -

 برانداز کرد و گفت: زن جوان هم متقابال سر تا پای او را

 سالم... با کی کار دارین؟ -

 مهسا کارت خبرنگاری اش را نشان داد و گفت:

 من خبرنگارم می تونم چند تا سوال ازتون بپرسم؟ -

 زن شانه ای باال انداخت و گفت:

دا بیاین، امروز از می بخشین من اینجا کاره ای نیستم برای نظافت خونه اومدم اگه کار واجبی با خانم دارین فر -

 صبح رفتن شاه عبدالعظیم زیارت تا غروب هم بر نمی گردن.

 مهسا بی اختیار آه کشید، لحظه ای خیره نگاهش کرد بعد با لحن متفکری پرسید:

 اسم خانم آرامه؟ -
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 زن جوال لحظه ای مطمئن و مشکوک نگاهش کرد، بعد با لحن مرددی جواب داد:

 نه. -

 نگاهش کرد و گفت:مهسا ناامیدانه 

 شما مطمئنید؟ -

 زن با لحن متعجبی گفت:

 خانم شما اصال با کی کار دارین؟ مطمئنین آدرسو درست اومدین؟ -

 مهسا سرش را تکان داد و گفت:

بله مطمئنم که درست اومدم، ببینین خانم من دنبال خانمی به نام نکیسا می گردم قبال اینجا زندگی می کرده تقریبا  -

 ه چیزی حدود چهل سال پیش.ی

 زن جوان چینی به پیشانی انداخت و گفت:

  چهل سال پیش؟ واهلل... -

یه سالی می شه که پنج شنبه ها برای نظافت می ام اینجا تا جایی که من اطالع دارم گالره  "من اطالعی ندارم تقریبا

 خانم اینجا تنها زندگی می کنن وهیچ..

 ن زده میان حرفش دوید وگفت:گفتین اسم خانم گالره است.چشمان مهسا درخشید هیجا

 زن جواب داد: بله خوب.

 فرمودین کی بر می گردن؟

زن با لحن کالفه ای جواب داد:گفتم که برای زیارت رفتن شاه عبدالعظیم تا عصرم بر نمی گردن شما می تونینی 

 فردا بیایین.

 خداحافظ. "بخشین وقتتون رو گرفتم فعالمهسا ذوق زده لبخند زد وگفت:متشکرم خانم می 

 زن آرام زیر لب جوابش را دادو بعد با نگاه رفتن او را دنبال کرد

مهسا با عجله به سمت ماشینش که سر کوچه پارک رکده بود دوید وبا صورتی خندان پشت رل نشست و خطاب به 

 فشین پیداش کردم.افشین که کنار دستش روی صندلی جلو نشسته بود گفت:باورت نمیشه ا

 افشین که مشغول صحبت با تلفن بود گوشی را پایین گرفت وگفت:

 خیلی بی مالحظه ای مهسا صدای جیغت سیم کارت تلفنمو سوزوند.

 مهسا خندید وگفت: بهتر از شر اون بیمار روانی سمج نجاتت دادم.

م این بیچاره ای که پشت خطه روانی نبود روانی افشین آهی کشید وبا لحن معنا داری گفت: تا جایی که من اطالع دار

 اش کردن.

 باهات تماس میگیرم. "بعد گوشی را روی گوشش گذاشت وگفت:عرشیا جان خودم بعدا

مهسا متعجب نگاهش کرد افشین هم از گوشه چشم نگاهی به جانبش انداخت ودر جواب سوال عرشیا گفت:آره 

 خداحافظ.اینجاست...باشه, باشه می بینمت تا بعد 

مهسا دستش را روی لبه پنجره ماشین گذاشت وسرش را به آن تکیه داد افشین گوشی را قطع کرد بالخن کنجکاو 

 اما مرددی پرسید:عرشیا بود؟

 افشین سرش را به نشانه مثبت تکان داد مهسا که منتظر شنیدن توضیح بیشتری بود نگاهش کرد وگفت:
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 خوب....چی می گفت؟

ش را به سینه زد در صندلی ماشین فرو رفت و در حالی که چشمانش را روی هم می فشرد با لحن افشین دستهای

 سردی جواب داد مگه برا تمهمه؟

مهسا با دلخری شانه ای باال انداخت از جواب سرباالی افشین لجش گرفته بود ماشین را روشن کرد وبا لحن گرفته 

 و ببند.وخشکی گفت:تو ماشین من که میشینی کمربند ت

 افشین لبخند بی حالی به لب زد وبا لحن طنزآلودی گفت: حاال چرا می زنی؟چشم اینم کمربند.

مهسا با دلخوری از او رو برگرداند وبدون هیچ حرف دیگری ماشین را به حرکت در آورد فردای آنروز با انگیزه 

باالیی در را به روی او باز کرد نگاهی به بیشتری برای دیدن گالره به آن خانه برگشت این بار مرد جوان بلند 

 صورت مهسا انداخت وگفت: بفرمایین.

 مهسا نگاهش کرد وگفت: سالم آقا من می خواستم اگه امکانش باشه گالره خانمو ببینم.

 مرد جوان لبخندی به لب زد از آستانه در کنار رفت وگفت:بفرمایین خواهش می کنم مادر از صبح منتظر شما هستن.

 مهسا قدم به داخل حیاط گذاشت وبا لحن متعجبی پرسید منتظر من؟

 مرد جوان سرش را تکان داد وگفت :بله.

بعد به سمت مهسا چرخید نگاهش در نگاه او دوخت وادامه داد البته اگه من اشتباه نکنم و شما همون خانم خبر نگار 

 باشین؟

 بخند کمرنگی به لب زد و گفت: بله من خبرنگار هستم.مهسا در زیر آن نگاه خیره کمی دستپاچه شده بود ل

 کارتش را به دست او داد وگفت:معین هستم خبرنگار هفته نامه نگاه.

 مرد جوان لحظه ای به کارت چشم دوخت بعد همراه با لخندی گرم جواب داد بله خانم مهسا معین.

امان بفرمایین خواهش می کنم من شما را کارت را بار دیگر به سمت مهسا گرفت:من فریدم فرزند خونده م

 راهنمایی می کنم.

مهسا تشکر کرد وبه همراه فرید به سمت ساختمان خانه حرکت کرد نگاهش دور تا دور خانه چرخید محوطه باغ 

از نزدیک دیده بود شگفت زده زیر  "ساختمان خانه استخر بزرگ با آالچیق های مرمر سفید انگار تمام اینها را قبال

 لب زمزمه کرد:همه چیز همون طوریه که تصور کرده بودم.

 اینجا بودین؟ "نگاه مشتاق فرید به جانبش چرخید و گفت:شما قبال

 مهسا محو تماشای مناظر اطرافش جواب داد:نه فقط توصیفشو شنیدم.

ارو به خودش جلب فرید با لحن کنجکاوی گفت:خیلی دلم می خواد بدونم چه چیز این خونه قدیمی توجه یه خبرنگ

 کرده؟

 مهسا نگاهش کرد وگفت: خاطراتش.

 فرید با لحن شگفت زدهای پرسید: خاطراتش؟؟؟شما که گفتین ...

 مهسا سرش را تکان داد وگفت: داستانش طوالنیه البته اگه عالقمند باشین.

ایی که در گذشته اتفاق افتاده فرید در حالی که مهسا را به داخل ساختمان راهنمایی می کرد,جواب داد شنیدن ماجر

 همیشه برای من هیجان انگیزه من دانشجوی تاریخم
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به سالن پذیرایی که رسیدند فرید لبخندی به لب زد وخطاب به خانم مسنی که برای استقبال از آنها از جا بلند شده 

 بود گفت: مادر خانم مهسا معین خبرنگار هستن.

هفتاد وچند ساله با نگاهی مهربان لباسی به رنگ سبز سیر پوشیده  "ت زنی تقریبامهسا در اولین نگاه گالره را شناخ

موهای سفیدش را در توری به همان رنگ جا داده بود دست مهسا را به گرمی در دست فشرد و در حالی که او را 

عجب کردم دعوت به نشستن می کرد گفت:دیروز زیبا خانم گفت که شما برای دیدن من اومده بودین حسابی ت

 راستش تو این هفتاد وپنج سالی که از خدا عمر گرفتم نه اختراعی کردم نه اکتشافی.

مهسا لبخندی به لب زد و در حالی که به دعوت گالره روی مبل می نشست جواب داد:متاسفانه یا خوشبختانه 

 نی پیدا کرد سرک می کشن.خبرنگارا فقط دنبال اختراعات واکتشافات نیستن اونا هر جا که بشه یه مطلب شنید

گالره لبخندی به لب زد و گفت: با این حرفاتون کنجکاوم کردین خیلی دلم می خواد بدونم چی شما رو برای مالقات 

 یه پیرزن منزوی اینجا کشونده؟

ی مهسا یکی از پاهایش را روی دیگری انداخت وگفت:گذشته گالره خانم من دنبال گذشته ام اگه شما کمکم کنین م

 خوام خانم آرامو پیدا کنم.

حالت چهره گالره به شنیدن این حرف تغییر کرد لحظهای در سکوت خیره نگاهش کرد بعد با لحن متعجب 

 ومحزونی گفت:شما از آرام چی می دونین؟

ر رو مهسا که با نگاه دقیقش تمام عکس العمل های او را زیر نظر داشت با لحن محتاطانه ای پرسید:شما دکتر کیانف

 به خاطر دارین؟

 0چشمان گالره به شنیدن این حرف از هم باز شد با لحن متعجب و نا مطمئنی پرسید:سیاوش؟

 مهسا سرش را تکان داد و گفت:بله دکتر سیاوش کیانفر.

 گالره سرش را تکان داد وگفت:اون زنده است؟

 خر فوت کردند.مهسا سرش رو به نشانه منفی تکان داد وگفت:نه متاسفانه همین اوا

 گالره به شنیدن این حرف در خود فرو رفت با سستی به پشتی مبل تکیه داد وزیر لب زمزمه کرد:

 فوت کرده!

 مهسا که متوجه شرایط روحی او شده بود نفس عمیقی کشید وگفت:

 اگه اجازه بدین همه چیز رو براتون توضیح می دم.

وگفت:نمی دونم اطالع دارین که ایشون در کنار حرفه اصلی خودشون وقتی سکوت گالره را دید مکث کوتاهی کرد 

 رمان نویس موفقی هم بودن یا نه؟

فرید سرش را به نشانه تاکید تکان داد وگفت:بله من چندتایی از کتاباشون رو خوندم اما هیچ مطلبی در مورد گذشته 

 شون واینکه مادر ایشون رو از نزدیک می شناختن نمی دونستم.

سا نگاهش را به صورت آرام گالره دوخت وگفت: یه روز از طرف هفته نامه برای مصاحبه با ایشون به خانه مه

سالمندان رفتم وقتی در مورد گذشته ازش پرسیدم یه کتاب بهم داد وگفت که اون کتاب زندگی اونه ازم خواسته 

بهم گفت دلش نمی خواد در مورد بقیه  کتابشو بخونم وقتی ازش پرسیدم که چرا تا به حال کتابشو چاپ نکرده

کسانی که اسمشون تو کتاب برده شده قضاوتی ناعادالنه داشته باشه در مورد یک چیزایی مطمئن نبود ومتاسفانه 

  فرصتی هم براش باقی نمونده بود,
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حقایق ازم خواست کتابشو بخونم و زمانی که احساس کردم همه حرف ها شنیده شده و هیچ شک و شبهه ای در 

  وجود نداره چاپش کنم. من کتاب رو خوندم و از روی همون آدرس قدیمی داخل کتاب موفق شدم شما رو پیدا کنم.

کتاب را از داخل کیفش در آورد و گفت: متاسفم دخترم کسی که دنبالش می گردی سالها قبل از اینکه شما به دنیا 

 ت نا امیدانه زیر لب نالید: مرده؟!بیای مرده. مهسا که انتظار شنیدن این حرف را نداش

گالره آرام سرش را تکان داد و در سکوتی تلخ نگاه محزون و به اشک نشسته اش را به نقطه ای از دیوار دوخت ، 

مهسا جفت نگاهش را دنبال کرد و با دیدن تابلوی دختر بچه ای با یک پیراهن خواب سفید به یاد نوشته های دکتر 

ی بغض گرفته گالره او را به خود آورد : اون درست مثل دختر من بود، می دونین چیه؟ نگاه شما کیانفر افتاد ، صدا

  منو یاد اون می اندازه.

  مهسا نگاهش را روی جلد سیاه کتاب دوخت و گفت: متاسفم، قصد نداشتم ناراحتتون کنم .

این همه سال یاد گذشته ها منو متاثر می کنه  گالره سرش را تکان داد و گفت: نه نه ، من متاسفم هنوز بعد از گذشت

.  

  با پشت دست اشک چشمش را گرفت و گفت: خوب شاید من بتونم کمکت کنم مهسا جان هر سوالی داری بپرس ؟

مهسا لبخند کمرنگی به لب زد و گفت: ازتون متشکرم اما ترجیح می دم بقیه صحبتمون رو به وقت دیگه ای موکول 

ما اجازه بدین. گالره سرش را تکان داد و گفت: خواهش می کنم دخترم . از دوباره دیدنت خوشحال کنم البته اگه ش

  میشم . هر وقت مایل بودی به دیدنم بیا.

  مهسا کتاب را به سمت او گرفت و گفت: این نوشته های دکتر کیانفره پیشتون باشه.

  بلند شد : در اولین فرصت می خونمش.گالره کتاب را از دست مهسا گرفت و به دنبال او از جا 

نگاهی به صورت فرید انداخت و همراه با لبخندی گرم ادامه داد : البته به شرطی که فرید وقت داشته باشه ، مدت 

  هاست که دیگه این چشم های کم سو یاری نمی کنه.

  هر مزاحمتون میشم .مهسا کیفش را روی شانه اش انداخت و گفت: اگه اجازه بدین سه شنبه بعد از ظ

  گالره سرش را تکان داد و گفت : حتما عزیزم منتظرت هستم .

  مهسا تشکر کرد و گفت:پس با اجازه شما

گالره مهربانانه سرش را به نشانه خداحافظی تکان داد. فرید گامی به سمت مهسا برداشت و گفت: اگه اجازه بدین تا 

  دم در همراهی تون می کنم.

** 

از ظهر سه شنبه وقتی که فرید برای دومین بار در را به روی مهسا باز کرد استقبالش گرم تر و صمیمی تر از قبل بعد 

  بود؛ وقتی در کنار مهسا گام بر می داشت سینه ای صاف کرد و گفت: عکس العملشون چی بود؟

  فرید نگاهش کرد و گفت: خیلی متاثر شد اون گریه می کرد .

 کان داد و گفت: بله متاسفم داستان غم انگیزیه.مهسا سرش را ت

 فرید دستش را تکان داد و گفت:

همون طور که گفتم من چند تایی از کتاباشون رو خوندم، همه جالب و خوندنی بودن فکر کردن به اینکه یکی  -

 واقعی بوده و شرح حال زندگی خودشه برام یه کمی مشکله.

 ی به زیر آالچیق کرد و گفت:به استخر که رسیدند او اشاره ا
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 بفرمائین مادر اونجا هستن. -

 گالره با دیدن آنها از جا بلند شد و آرام آرام به استقبالمان آمد، مهسا لبخندی زد و گفت:

 حالتون چطوره گالره خانم؟ -

 گالره آهی کشید و گفت:

 خوبم، ممنون، یه ساعتی می شه اینجا منتظر نشستم. -

 شرم آلودی به لب زد و گفت:مهسا لبخند 

 معذرت می خوام، برای تهیه خبر رفته بودم، متاسفانه کارم یه کمی طول کشید. -

 گالره دستش را با مالیمت روی بازوی مهسا گذاشت و گفت:

 اشکالی نداره عزیزم، همراه من بیا می خوام یه چیزی نشونت بدم. -

او راه افتاد، آنها از کنار استخر گذشتند ساختمان خانه را دور زدند و به  مهسا سرش را تکان داد و مطیعانه به دنبال

 قسمتی از باغ قدم گذاشتند که مهسا به دیدن آنجا بی اختیار آه کشید:

 خدای من خیلی زیباست. -

یز. گالره پائیز با دستان هنرمندش تابلوی طبیعت را به دلخواه خود رنگ پاشیده بود، منظره ی بدیع و تحسین برانگ

 لبخند تلخی به لب زد و گفت:

 آرام عاشق اینجا بود. -

مهسا بی اختیار به یاد آخرین روز کالس موسیقی افتاد، به راحتی می توانست آرام را نشسته روی تاب زیر درخت 

تجسم کند و بعد سیاوش را کمی آن طرف تر کنار شاخه های در هم تنیده ی شب بو. صدای موسیقی حزین 

شان را می شنید، صدای گیتاری که سیاوش می نواخت نگاهش به سمت شب بوها چرخید، مردی آنجا بود که عشق

انگشتان هنرمندی داشت، تکیه داده بر دیوار گیتاری در بغل داشت و نگاهش می کرد قلبش بی اختیار به تپش 

 افتاد، آن نگاه سنگین، مشتاق و پر شیطنت را می شناخت آن مرد عرشیا بود.

 فرید نگاه متعجبش را از نقطه ای که مهسا به آن خیره مانده بود برگرفت و به صورت مهتابی رنگ مهسا دوخت:

 چیزی شده؟ -

 مهسا به خود آمد، با حالتی آشفته و دستپاچه سرش را تکان داد و گفت:

 نه فقط... -

یر درخت بید روی زمین خم شده بود و برگهای نگاهش که به گالره افتاد، بقیه حرفش را فراموش کرد، او آنجا در ز

 ریخته شده را کنار می زد نگاه متعجبش را به صورت فرید دوخت و گفت:

 مادرتون داره چی کار می کنه؟ -

 فرید گامی به جلو برداشت و گفت:

 بهتره بریم نزدیکتر. -

ید رفت، آنجا که رسید نگاهش روی سنگ مهسا سرش را به نشانه موافقت تکان داد و به همراه او تا زیر درخت ب

 سفید مزاری که گالره با دستهای پیرش مشغول تمیز کردن آن بود خیره ماند.

 "مرحومه آرام نکسیا"

 "0301تولد: "
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 "0310تاریخ وفات: "

 صدای حزین گالره نگاه خیره مهسا را به سمت خود کشاند:

ز ته قلب، همیشه به من می گفت، گالره اون مرد دوستم داره اینو آرام عاشق اون بود دوستش داشت، صمیمانه و ا -

از نگاهش می خونم حتی وقتی که سیاوش رفت وقتی به عشق و احساس اون پشت کرد، باز هم عقیده ی اون 

تغییری نکرد، روزی که اون رفت باز هم زیر لب میون گریه زمزمه می کرد، اون دوستم داشت گالره، مطمئنم که 

داشت. حاال می فهمم حق با اون بود. اما چرا؟ چرا این طور بی رحمانه اونو تنها گذاشت چرا نموند و از دوستم 

 صادقانه بودن عشق اون مطمئن نشد؟

 نگاه خیس از اشک مهسا، روی شعری که روی سنگ مزار حک شده بود لغزید:

 بیاد آر که زندگی من باد است"

 یدو چشمانم دیگر نکوئی را نخواهد د

 و چشم کسی که مرا می بیند دیگر به من نخواهد نگریست

 و چشمانت برای من نگاه خواهد کرد و من نخواهم بود

 مهسا بدون آنکه متوجه باشد شعر حک شده روی مزار را با لحنی بغض گرفته زیر لب زمزمه می کرد.

 گالره آهی کشید و گفت:

سیاوش کشیده بود نوشت، درست یک ساعت قبل از اینکه جسم بی  این شعری بود که خودش زیر تابلوئی که از -

 جونشو رو تخت اتاقش پیدا کنم.

 مهسا ناباروانه زیر لب زمزمه کرد:

 اون... -

 گالره سرش را با تاسف تکان داد و گفت:

 اشتباه کرد... اشتباه کرد نباید تسلیم می شد، نباید. -

 زد و گفت: مهسا روبه روی گالره کنار مزار زانو

 چی شد گالره خانم؟ -

 گالره نگاهش را در نگاه به اشک نشسته مهسا دوخت و گفت:

 نگاه اشکبار تو منو یاد اون می ندازه، کاش این کارو نکرده بود. -

این را گفت صدای هق هق گریه غم آلودش در آن گوشه خلوت باغ پیچید، فرید با نوک انشگت اشک چشمش را 

 حالی که گالره را از روی زمین بلند می کرد با لحن دلجویانه ای گفت: پاک کرد و در

 بلند شو مادر، بهتره دیگه بریم تو هوا داره سرد می شه. -

با شنیدن این حرف مهسا به خود لرزید به یکباره احساس سرما کرد باز پوشیدن لباس گرم او را فراموش کرده بود، 

 و گالره به سمت ساختمان رفت. گالره آهی کشید و گفت:از جا بلند شد و به همراه فرید 

 منو ببخش مهسا جان، دست خودم نبود بهتره بریم باال اونجا راحت تر می تونیم صحبت کنیم. -

 مهسا نگاهی به آسمان انداخت، هوا به شدت گرفته و ابری بود، سرش را به نشانه موافقت تکان داد و گفت:

 ممکنه بارون بگیره. -

 فرید نگاهش کرد و همراه با لبخندی گفت:
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 هواشناسی اخبار قبال پش بینی کرده بود. -

 گالره در حالی که از پله ها باال می رفت، خطاب به فرید گفت:

 فرید مادر، ما می ریم طبقه باال لطفا زحمت چای رو شما بکش. -

 فرید سرش را تکان داد و گفت:

 خودم ترتیبشو می دم.چشم مادر، شما بفرمائین من  -

 مهسا به همراه گالره، از پله ها باال رفت به سالن که رسیدند گالره آهی کشید و گفت:

 اینجا هیچ چیز عوض نشده، همه چیز همون طور دست نخورده باقی مونده، بیا اونجا اتاق آرامه. -

محو تماشای آن شد، صدای گالره را از پشت  مهسا مقابل تابلوی بزرگی که به دیوار بود از حرکت ایستاد و مشتاقانه

 سر شنید:

  اون مادر آرامه اگه می خوایی آرامو ببینی خوب بهش نگاه کن اونا مثل دو قاچ از یک سیب بودن. -

 مهسا از دیدن آن همه زیبایی شگفت زده شد، آن زن زیبا بود زیبا و تحسین برانگیز.

 گالره آهی کشید و گفت:

 ا.همراه من بی -

مهسا نگاهش را از تابلو گرفت و به دنبال گالره وارد اتاق شد، همه چیز همانی بود که سیاوش توصیف کرده بود، در 

اتاق دوری زد و بعد مقابل تابلوی کنار پنجره از حرکت ایستاد، تصویر نقاشی شده ای از سیاوش بود یک کار هنری 

 ا از نظر گذراند بعد رو به گالره کرد و گفت:خارق العاده. مهسا بار دیگر نوشته زیر تابلو ر

 برام تعریف کنین. -

 گالره لب تخت نشست و در حالی که او را دعوت به نشستن می کرد گفت:

  حق با فرید بود بارون گرفت. -

صدا مهسا در حالی که روی صندلی کنار پنجره می نشست، نگاهی به بیرون انداخت قطرات باران پائیزی آرام و بی 

در حال چکیدن بود وقتی بار دیگر به سمت گالره برگشت نگاه خیره و محزون او را متوجه خود دید، سعی کرد 

 لبخند بزند اما از پس این کار بر نیامد نگاهش را به سمت تابلوی روی دیوار چرخاند و گفت:

 هیچ چیز مثل هنر جاودانه نیست. -

 فت:نگاه گالره هم به سمت تابلو چرخید و گ

بله قبول دارم لحظه های زیادی با نگاه کردن به این تابلوها به یاد اون افتادم، اون خوب نقاشی می کشید ساعتها  -

 پشت بوم می نشست بدون اینکه احساس خستگی کنه اون روح حساسی داشت.

 نگاهش را بار دیگر به سمت مهسا چرخاند و گفت:

اوش چی گذشت، اما از حال و روز آرام می تونستم به وسعت غم درونش هرگز نفهمیدم روز آخر بین اون و سی -

پی ببرم، تو اون شرایط روحی بد فقط یک ضربه دیگه کافی بود تا اون از درون فرو بریزه و این اتفاق دو روز بعد از 

آرام با رفتن سیاوش افتاد، آقای نکیسا زندگی تنها دخترش رو سر میز قمار باخت همون کاری که پدربزرگ 

دخترش کرده بود، یک شب مستی و بعد یک عمر ندامت و اشک و آه و افسوس، آرام وقتی شنید پدرش با اون چی 

کار کرده و قبل از اینکه جرید بخاطر تصاحب اونچه که حق خودش می دونست از راه برسه همه چیزو تموم کرد، 

ی از سرش پرید و فهمید چه اتفاقی افتاده از پا دراومد، اون با کارش همه ما رو غافلگیر کرد، آقای نکیسا وقتی مست
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اون خیلی بیشتر از اونچه که در ظاهر نشون می داد آرامو دوست داشت. سکته کرد و یه طرف بدنش فلج شد، 

بیشتر از ده سال با همین وضعیت رقت بار زندگی کرد، در تمام این مدت من در کنارش موندم و ازش مراقبت 

قبل از اینکه بمیره این خونه و بخش زیادی از ثروتش رو به من بخشید. عمرمو توی این خونه و با  کردم، اون هم

اون خونواده گذرونده بودم، دل کندن از گذشته برام سخت بود، با یاد آرام دختری که خودم بزرگش کرده بودم 

فرید رو از شیرخوارگاه آوردم، وقتی  اینجا موندم و هرگز ازدواج نکردم، سه سال بعد از اینکه آقای نکیسا مرد

آوردمش یه نوزاد چهار پنج ماهه بیشتر نبود، االن بیست و شش ساله که اون تنها همدم و هم صحبت من تو این 

 خونه است، تا چند ماه دیگه دوره فوق لیسانسشو تموم می کنه.

 صدای فرید نگاه هر دویشان را به آستانه در کشاند:

 ارین در مورد گذشته صحبت می کنین.فکر می کردم د -

 گالره نگاه پر محبتش را به صورت جوان و جذاب او دوخت و گفت:

 گذشته پلی برای رسیدن به آینده است پسرم. -

 فرید سرش را به نشانه تایید تکان داد و گفت:

عه قبل با دهن خشک از حق با شماست مادر... مزاحم شدم بگم چای آماده است اگه خانم معین بخوان مثل دف -

 اینجا برن که ما حسابی شرمنده می شیم.

 گالره از جا بلند شد و گفت:

 حق با فریده. بهتره بریم پائین، انگار رسم و رسوم مهمون نوازی فراموشم شده. -

 به دنبال او مهسا هم از جا بلند شد و گفت:

 این چه حرفیه گالره خانم؟ -

 سا گذاشت و گفت:گالره دستش را به پشت مه

 بیا مهسا جان بیا چایی که فرید من درست کرده خوردن داره. -

 بعد از خوردن چای، مهسا نگاهی روی صفحه ساعتش انداخت و گفت:

 از پذیرایی تون ممنون اگه اجازه بدین زحمتو کم می کنم؟ -

 گالره نگاهش کرد و گفت:

 حال می شیم.چه زحمتی دخترم، اگه شام پیشمون بمونی خوش -

 مهسا تشکر کرد و در حالی که از جا بلند می شد جواب داد:

 از لطفتون ممنونم اما دیگه باید برم. -

 به دنبال او گالره هم از جا بلند شد و گفت:

 هر وقت فرصت کردی به ما سر بزن خوشحال می شیم. -

 مهسا تشکر کرد و گفت:

 ممنونم، چشم بازم مزاحمتون می شم. -

 مکث کوتاهی کرد و گفت:

 گالره خانم شما فکر می کنین حاال دیگه می تونم این کتابو چاپش کنم؟ -

 گالره نگاهش را روی جلد سیاه رنگ کتاب دوخت و گفت:
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 فکر می کنی جواب سواالتو گرفتی؟ -

 مهسا لبهایش را با زبان خیس کرد و گفت:

 بله فقط... -

 گالره نگاهش کرد و گفت:

 ط چی، اگه فکر می کنی سوالی باقی مونده بپرس عزیزم.فق -

 مهسا کتاب را در بغل گرفت و گفت:

 در مورد جرید اون... -

 گالره آهی کشید و گفت:

صحنه ای که اون روز سیاوش دید، فقط یک اتفاق بود یک اتفاق ناخواسته، جرید مرد درستی نبود اما آرامو خودم  -

 رار شد کتابو چاپ کنی...بزرگ کرده بودم... اگه ق

 مهسا سرش را تکان داد و گفت:

بله می فهمم، من بخاطر روشن شدن بیشتر حقایق بود که اینجا اومدم، مطمئن باشین که این بار دیگه عشق و  -

 هوس در کنار هم باقی نمی مونن.

 گالره لبخند کمرنگی به لب زد و گفت:

 ممنونم دخترم. -

 گالره را بوسید و گفت: مهسا با مالیمت گونه

 خوب دیگه با اجازه ی شما. -

 به سالمت عزیزم خوش آمدی. -

 فرید چترش را از روی گیره کنار در برداشت و گفت:

 نه بارونی دارین نه چتر، اگه اجازه بدین شما رو تا کنار ماشین همراهی می کنم. -

 مهسا لبخندی به لب زد و گفت:

 مزاحم شما نمی شم. -

 گالره به جای فرید جواب داد:

 مزاحمتی نیست دخترم، خیس می شی سرما می خوری. -

 مهسا بار دیگر تشکر کرد و با عجله به فرید که بیرون در زیر چتر بزرگ مشکی رنگ منتظرش ایستاده بود پیوست.

 رو به مهسا کرد و گفت: از آن روز به بعد مهسا چند بار دیگر به دیدن گالره رفت، در یکی از آن روزها گالره

 مهسا جان از خودت برام حرف بزن. -

 مهسا لبخند کمرنگی به لب زد و گفت:

 چی بگم؟ -

 گالره فنجان چای اش را از روی میز برداشت و گفت:

 از خودت. از زندگی ات. -

 وقتی تردید و سکوت مهسا را دید، لبخند معنا داری به لب زد و گفت:

 رم تو زندگی شخصی ات کنجکاوی کنم اما چه کنم که مامورم و معذور.راستش قصد ندا -
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 مهسا گیج و آشفته نگاهش کرد و گفت:

 متوجه منظورتون نمی شم. -

 گالره لحظه ای نگاهش کرد و گفت:

 راستش فرید ازم خواسته که یه سواالتی ازت بپرسم. -

قریبا می توانست بقیه صحبت های گالره را حدس بزند، از مهسا لبش را به دندان گزید و نگاهش را پائین گرفت، ت

 رفتارهای خاص فرید و طرز نگاهش پیش بینی چنین لحظه ای دشوار نبود.

 گالره از دیدن عکس العمل مهسا لبخندی به لب زد و گفت:

 فرید می خواد در مورد تو بیشتر بدونه، می خواد بدونه تو مجردی یا... -

 حرفش دوید و گفت: مهسا عجوالنه میان

 متاهلم گالره خانم. -

 گالره لحظه ای نگاهش کرد و گفت:

 پس درست حدس زده بودم. -

 حدس زده بودین؟! -

 گالره سرش را تکان داد و همراه با لبخند معناداری گفت:

 فکر می کنم قبال عادت داشتی موقع صحبت کردن با حلقه ازدواجت بازی کنی. -

این حرف نگاهی به انگشتش انداخت، روزی که به آپارتمانش برگشت حلقه را از دستش درآورده مهسا به شنیدن 

بود، دلش نمی خواست هیچ چیز او را به یاد عرشیا بیاندازد، از یادآوری خاطرات گذشته دلش گرفت، نگاه 

 محزونش را در نگاه پر محبت گالره دوخت و گفت:

 حق با شماست. -

 ب زد و گفت:گالره لبخندی به ل

 خوب اون االن کجاست؟ -

 مهسا با لحنی دستپاچه پرسید:

 کی؟ -

 گالره با شیطنت خندید و گفت:

 کی نه چی. منظورم حلقه ازدواجته؟ -

نگاه مهسا بار دیگر روی انگشت خالی اش کشیده شد، گالره که به دقت عکس العمل مهسا را زیر نظر داشت نفس 

 عمیقی کشید و گفت:

 می خوایی در موردش صحبت کنی؟ن -

 مهسا نگاهش کرد و گفت:

 در مورد حلقه ازدواجم؟ -

 گالره لبخند پر شیطنتی به لب زد و گفت:

 نه در مورد همسرت؟ -

 مهسا سرش را پایین انداخت و گفت:
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 چی بگم؟ -

 گالره آه عمیقی کشید و گفت:

 حرفای دلتو دخترم. بگو می شنوم. -

در سکوت به گلهای قالی چشم دوخت، بعد قبل از اینکه تصمیم درستی بگیرد لبخند تلخی به لب زد مهسا لحظه ای 

 و گفت:

 اگه از حرفام حوصله تون سر رفت چی؟ -

 نگران من نباش دختر، حوصله من زیاده. -

 مهسا سرش را تکان داد و گفت:

 پس قول بدین هر موقع خسته شدین بهم بگین. -

ظر و پر مهر گالره را دید، آه عمیقی کشید و تمام آنچه را که از مدتها قبل بر قلبش سنگینی می کرد بر وقتی نگاه منت

زبان آورد، از آن لحظه به بعد صمیمیت بیشتری بین آن دو ایجاد شد و کم کم مالقات با گالره برای مهسا به شکل 

تمام سرمایش از راه رسید، نزدیک سه ماه از  یک عادت درآمد، پائیز با تمام دلتنگی هایش گذشت و زمستان با

روزی که مهسا عرشیا را ترک کرده بود می گذشت، در تمام این مدت نه عرشیا سراغی از او گرفته بود نه او خبری 

از عرشیا داشت، در این مدت بیشتر کتابهای دکتر کیانفر را مطالعه کرده بود. مرتب به دیدن گالره می رفت و 

خودش را با کار مورد عالقه اش مشغول کرده بود، اما باز در زندگی اش احساس خال می کرد، دلش  بیشتر از قبل

 نمی خواست به دالیل فکر کند اما واقعیت این بود که او به شدت احساس یاس و سرخوردگی می کرد.

و برای دیدن گالره به  روزی که اولین نسخه آماده شده کتاب زندگی دکتر کیانفر، به دستش رسید دسته گلی خرید

شمیران رفت، بارش برف از صبح شروع شده بود و منظره باغ در زیر پوششی از سپیدی رویا گونه به نظر می رسید، 

 فاصله بین در حیاط تا ساختمان را دوید و با دیدن گالره که به استقبالش آمده بود شادمانه فریاد زد:

 گالره خانم باالخره چاپش کردم. -

ه لبخندی به لب زد و مهربانانه به روی او آغوش گشود، مهسا گونه های سردش را به گونه های گالره چسباند و گالر

 با لحن ذوق زده ای گفت:

 تا به دستم رسید راه افتادم، می خواستم اول به شما نشونش بدم. -

 گالره دست سرد مهسا را در میان انگشتان الغرش گرفت و گفت:

 ر، تو که مثل یه تیکه یخ، سردی.بیا تو دخت -

 مهسا مطیعانه وارد سالن شد و گفت:

 ناشر که خیلی از داستان خوشش اومده می گه صد در صد به چاپ بعدی می رسه. -

 گالره روی مبل نشست و در حالی که قوری قهوه را از روی میز بر می داشت با لحن آرام و مادرانه ای گفت:

ر اون برف رو شونه ها تو بتکون، بعدم برو کنار شومینه بشین تا یه کم گرم بشی من موندم یه کم آورم باش دخت -

 __________________ تو چرا لباس گرم نمی پوشی؟

مهسا در حالیکه روی صندلی منار شومینه می نشست جواب داد : ژاکتم تو ماشین جا موند ، نمی دونین چقدر با عجله 

 اومدم.

 برداشت ، بعد در حالیکه شال گردن را از دور گردنش باز می کرد پرسید : فرید کجاست ؟کالهش را از سر 
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 گالره فنجان قهوه اش را به دستش داد و گفت : کارای پایان نامه حسابی مشغولش کرده.

 بعد دسته گلی را که مهسا اورده بود از روی میز برداشت و گفت : این دیگه بابت چیه ؟

 ز قهوه اش را نوشید و گفت : برای ارامه . این کتاب مال اونم هست .مهسا جرعه ای ا

 گالره لبخند کمرنگی به لب زد و گفت : می برم بزارم تو اتاقش.

این را گفت و برای رفتن به اتاق ارام از پله ها باال رفت ، مهسا ارام ارام قهوه اش را نوشید و فنجان خالی را روی میز 

ره به سالن برگشت با دیدن گونه های گل انداخته او لبخندی به لب زد و گفت : معلومه گذاشت. زمانی که گال

 حسابی گرم شدی.

 مهسا سرش را به نشانه ی مثبت تکان داد و گفت : قهوه داغ داغ بود حسابی چسبید.

کیک دوست گالره ظرف کیکی را که در دست داشت ، روی میز گذاشت و گفت : نوش جونت عزیزم... امیدوارم 

 داشته باشی ، دیشب فرید گرفته بود.

مهسا با نوک انگشت کمی از خامه روی کیک را به دهانش گذاشت و گفت : ظاهرش که خیلی عالیه ، اما می ترسم 

بخورم باز حالم بد بشه . برنامه غذایی ام ناجوره ، به قول افشین دتگاه گوارشم حسابی قاط زده چند روزه هر چی می 

 معده ام بند نمیشه. خورم تو

گالره مقابل او روی صندلی نشست و در حالی که برای خودش قهوه می ریخت لبخندی به لب زد و گفت : یه قهوه 

 دیگه می خوری ؟

 مهسا سرش را به نشانه مثبت تکان داد و گفت : از این یکی نمی شه گذشت طعم قهوه هاتون معرکه است.

 : نوش جونت عزیزم. گالره فنجانش را پر کرد و گفت

مهسا بار دیگر تشکر کرد و در سکوت قهوه دومش را هم با عالقه و اشتها نوشید . گالره کمی از قهوه اش را در 

 دهان مزه مزه کرد و گفت : می خوای برات فال قهوه بگیرم.

بن جوری هیجان انگیز مهسا فنجان خالی اش را روی میز گذاشت و گفت : نه ترجیح می دم اینده غافل گیرم کنه ا

 تره .

این را گفت و تکه ای از کیکش را به دهان گذاشت ، اما هنوز کیک از گلویش پائین نرفته بود که به شدت دچار 

 حالت تهوع شد ، با عجله از جا پرید و گفت : ای وای.

ه سالن برگشت ، دستش را جلوی دهانش گرفت و به سمت دستشویی دوید ، زمانی که با رنگ و رویی پریده ب

 دستی روی پیشانی خیسش کشید و گفت : معذرت می خوام گالره جان نباید از اون کیک می خوردم.

 این را گفت و بار دیگر روی صندلی نشست ، گالره نگاه دقیقی به صورت او انداخت و گفت : االن حالت چطوره ؟

 خوبم چیزیم نیست. _

 بعد خیلی بی مقدمه پرسید : از شوهرت چه خبر؟گالره لحظه ای در سکوت نگاهش کرد ، 

 مهسا که از شنیدن این سوال جا خورده بود ، نگاه خیره اش را به گالره دوخت و گفت :

 چرا می پرسین ؟ _

 گالره به پشتی صندلی تکیه داد ، نگاهش را در نگاه مهسا دوخت و گفت ، چون می دونم دوسش داری.

عصبی لبخند زد ، اما جمله مناسبی برای گفتن به ذهنش نرسید. گالره با لحن مادرانه ای  مهسا شگفت زده و با حالتی

 ادامه داد : برو دنبالش مهسا.
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بغض بی اختیار گلوی مهسا را در هم فشرد و راه تنفسش را تنگ کرد با حالتی اشفته موهایش را از مقابل صورتش 

 ی کنم این مدت برای فراموش کردن یه گذشته کوتاه کافی باشه.کنار زد و گفت : سه ماهه ازش بی خبرم ، فکر م

 گالره نگاهش کرد و گفت : ولی تو دوسش داری.

 مهسا سرش را تکان داد و با لحن بغض گرفته ای زیر لب نالید : مطمئن نیستم.

 گالره با همان لحن قبلی ادامه دا : برو تا مطمئن بشی.

 در هوا تکان داد و گفت : وقتی برای اون مهم نیست چرا باید برای من مهم باشه ؟ مهسا با حالتی کالفه دستهایش را

گالره لبخندی به لب زد و گفت : تو از دستش داخوری و این نشون میده چیزی که فکر می کنی برای اون مهم نبوده 

 پیش همسرت برگرد.برای تو مهمه، تو دوسش دلری مهسا ، اما نمی خوای احساستو باور کنی . برو مهسا ، 

مهسا با چشمان به اشک نشسته از جا بلند شد و با لحنی عصبی ادامه داد : نه گالره خانم ، دلیلی برای این کار نمی 

 بینم .

 گالره با لحن ارام و لی مطمئنی ادامه داد ، لجبازی نکن مهسا ، چه دلیلی باالتر از اینکه دوسش داری ؟

و با تاسف سرش را تکان داد ، اما جمله بعدی گالره او را در جا خشکاند : تو حامله ای مهسا شال گردنش را برداشت 

 مهسا ، بزودی مادر می شی.

 مهسا لحظه ای بهت زده نگاهش کرد ، بعد بار دیگر به سستی روی صندلی نشست و گفت : این مسخره است.

 گالره با لحن مطمئنی پرسید : چی مسخره است ؟

 ی عصبی خندید و گفت : به پیشگویی هاتون اعتقاد دارم اما این یکی ...مهسا با حالت

 گالره لبخندی به لب زد و گفت : چرا فکر می کنی این مسخره است ؟

 مهسا با لحنی عجوالنه و عصبی جواب داد ، برای اینکه من نمی تونم بچه دار بشم ، برای اینکه عرسیا هرگز....

 ر گالره را دید ، به یکباره از جا بلند شد صدایش بغض گرفته و مرتعش بود.وقتی نگاه و لبخند معنادا

 معذرت می خوام. _

این را گفت و دستش را مقابل دهانش گرفت تا صدای گریه غم انگیزش را در گلو خفه کند ، دلش نمی خواست 

انجا را ترک کرد اما قبل از اینکه گالره بیش از این شاهد بیچارگی اش باشد ، کیف و کالهش را برداشت و با عجله 

 پایش را از ساختمان بیرون بگذارد صدای گالره را شنید :

 فرصتو از دست نده مهسا برو تا مطمئن بشی. _

مهسا در را پشت سرش بست تمام طول راه را تا رسیدن به ماشینش دویدبه قدری به هم ریخته و پریشان بود که 

سر خیابان تاکسی گرفت و ادرس اپارتمانش را داد ، دلش می خواست گریه کند  جرئت رانندگی کردن را نداشت ،

حرفهای گالره سرپوشی را که او به زحمت روی غم ها و دلتنگی های درونش کشیده بود ، کنار زد به خودش نمی 

کرد ، برای  توانست دروغ بگوید ، امروز احساسش به عرشیا جور دیگری بود ، نبودنش را در کنار خود احساس می

حضور مجددش دلتنگ بود ، از تجسم دوباره دیدن ان نگاه مشتاق ، سنگین و پر شیطنت وجودش از احساسی تازه و 

ناب پر شد ، او حاال عرشیا را می خواست . حاال. زمانی که عرشیا دیگر او را نمی خواست. با این فکر قلبش از غم 

ی مرمرینش لغزید ، دستهایش را روی صورتش گذاشت تا پنهان از لبریز شد و اشک هایش بار دیگر روی گونه ها

نگاه سمج و کنجکاو مسافر بغل دستی اش درونش را از ان بیرون دانه های پنبه ای برف ، در حرکتی خستگی ناپذیر 

که فردا شادمانه ، سبک و رها می چرخیدند و می رقصیدند و روی زمیت می نشستند ، انها فقط برای امروز بودند چرا 
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افتاب تازیانه پر حرارتش را بی رحمانه بر تن نرمشان می کوبید و انها را در زیر سلطه ی خود ذره ذره اب می کرد 

مهسا گونه خیس از اشکش را به شیشه ماشیت چسباند و روی ان منظره زیبا و خیال انگیز لبخند زد ، زمانی که مقابل 

 پیاده شد تصمیم خودش را گرفته بود .در ورودی نزدیکترین بیمارستان از تاکسی 

صبح فردا وقتی که جواب ازمایشش را گرفت ، قلبش در حال کنده شدن بود برگه را روی سینه اش فشرد و هیجان 

زده تا کنار ماشینش دوید ، نرسیده به در ماشین پایش روی برفهای یخ زده لیز خورد ، خانم میان سالی که از 

سریع دست او را قاپید و مانع سقوطش روی زمین شد : مواظب باش دخترم نزدیک  کنارش می گذشت در حرکتی

 بود بخوری زمین .

مهسا از ام او تشکر کرد و با عجله پشت رل نشست ، بار دیگر شادمانه برگه ازمایش را روی سینه اش فشرد ، حاال 

که می بایست با چنگ و دندان حفظش می دیگراو باید بیشتر مواظب خودش می بود ، بهانه ی قشنگی با خود داشت 

کرد . ماشین را روشن کرد و راه خانه را در پیش گرفت وقتی ماشین را در مقابل خانه نگه داشت قلبش به شدت در 

حال تپیدن بود با دست لرزانش دسته کلید را از داخل کیفش بیرون کشید و از ماشین پیاده شد ، قبل از اینکه کلید 

اند نگاهی روی صفحه ساعتش انداخت ، فقط امیدوار بود که عرشیا طبق روال هر روز در ان ساعت را در قفل بچرخ

  خانه باشد در را با احتیاط باز کرد و قبل از

 اینکه قدم به داخل حیاط بگذارد چشمانش را بست و ارام زیر لب زمزمه کرد : خدایا با من باش خواهش می کنم.

به داخل حیاط گذاشت . با دیدن ماشین عرشیا که داخل پارکینگ پارک شده بود ،  بعد نفس عمیقی کشید و قدم

قلبش لرزید اشفته حال زیر لب زمزمه کرد : اون اینجاست ، مسیر در حیاط تا ساختمان خانه را در حس و حالی 

گهایش به عجیب طی کرد ، در سالن را که باز کرد حس خوشایندی در قلبش جوشید و گرمای مطبوعی را در ر

جریان انداخت ، انجا خانه ی او و عرشیا بود ، نگاهش در جستجوی او به پرواز درامد ، سالن بیلیارد و داخل استخر 

را نگاه کرد ، اما عرشیا انجا نبود از پله ها باال رفت پشت در اتاق که رسید لحظه ای ایستاد صدای تپش های قلبش را 

س کرد نفس عمیقی شید و با پشت دست لرزانش را پیش برد و دستگیره ی می شنید لبهای خشکش را با زبان خی

در را به پائین فشرد . تخت عرشیا خالی بود نگاهش را در اتاق چرخاند کسی انجا نبود ، وارد اتاق شد به یکباره 

ایستاد ، نگاهش  سرما و سکوت اتاق تنش را لرزاند ، بازوهایش را در بغل گرفت و لحظه ای هم انجا در استانه ی در

به سمت دری که در اتاق او باز میشد چرخید ، ارام ارام به سمت ان رفت در نیمه باز بود وارد اتاق خودش که شد 

دیگر گریه اش گرفته بود ، عرشیا انجا هم نبود هنوز برگه ی یادداشت ان روزشان روی میز کنار تخت بود ان را 

 برداشت و نگاهش کرد .

گشت ، دفتر سر رسید عرشیا روی ان افتاده بود لب تخت نشست و نگاهش را روی نوشته های به سمت تختش بر

 صفحه ی اخرش لغزاند :

 ))می خواستم به عشق تو ای بی وفای من

 تا اخرین دقایق عمرم وفا کنم

 می خواستم چو شمع به هر جا که می روی

 روشن کنم سرای تو جانم فدا کنم

 ای شهر ارزومی خواستم به سوی تو 

 چون شهاب پر کشم و اشیان کنم
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 می خواستم کنار تو شام تا سحر

 اسرار قلب سوخته ام را بیان کنم

 اما نخواستی

 از من گریختی

 از من گریختی که فراموششان کنی

 یاد گذشته را

 شب های انتظار و پریشانی مرا

 و ان داغ بوسه را که بر لبهای من

 است هنوز یخ بسته مانده

 اری تو می دانی

  اما وجود من کی می تواند این غم این دیرین را فراموش کند

 در این دیار دور

 می خواهم از خدا

 عشق تو را در سینه ی من جاودان کند

مهسای مه اسای بی رحم من تا می توانی مهر نگاهم را با قهر نگاهت پاسخ گوی باشم می پذیرم ، مگر نمی دانی که 

 خئایی دارم (( من هم

اشک مهسا روی نوشته های عرشیا چکید ، تاریخ پائین صفحه دقیقا تاریخ همان روزی بود که او خانه را ترک کرده 

بود ، به یکباره قلبش از شدت غم تیر کشسد خودش را روی تخت انداخت و صدای گریه غم الودش را از سینه رها 

 ا چطور این همه عشقو نمی دیدم . چرا اینقدر دیر ؟ چرا؟کرد ، میان گریه زیر لب زمزمه کرد : خدای

باید عرشیا را پیدا می کرد ، باید او را می دید همان طور که روی تخت افتاده بود تلفن همراهش را از کیفش 

برداشت ، اشک چشمانش را با پشت دست پاک کرد و در حالی که شماره ی افشین را می گرفت با خود گفت : 

 کنم عرشیا ، حتی اگه دیگه دوستم نداشته باشی وقتی ببینی چقدر دوستت دارم دوباره عاشقم می شی.پیدات می 

 وقتی صدای افشین در گوشش پیچید ، با لحن مصممی گفت : عرشیا کجاست افشین ؟

کارش داری  افشین که از سوال بی مقدمه ی مهسا جا خورده بود ، با لحن طنزالودی جواب داد : اینج تو جیبمه . چی

 ؟

 مهسل بار دیگر نگاهش را به نوشته های عرشیا دوخت و گفت :

 شوخی نکن افشین جدی پرسیدم. _

 افشین جواب داد ، خیلی خوب حاال... چی کارش داری ؟

 مهسا اهی کشید و دوباره گفت : باید ببینمش .

 ی ؟افشین مکثی کرد و با لحن جدی تری پرسید : اگه بگم اون نمی خواد چ

 مهسا لبهای خشکش را با زبان خیس کرد و گفت : بازم می گم باید ببینمش.

 افشین با لحن مرددی پرسید : مطمئنی مهسا ؟ فکراتو کردی ؟ ممکنه اون دیگه نخواد...

 مهسا عاجزانه نالید : باید ببینمش افشین.
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 افشین با لحن عصبی جواب داد : مهسا اون مرد بازیچه تو نیست.

 ا سعی کرد محکم باشد : افشین خواهش می کنم.مهس

 به شنیدن این حرف افشین نفس عمیقی کشید و گفت : بسیار خوب اون مدتیه رفته کیش.

 مهسا بالفاصله جواب داد : برای اولین پرواز یه بلیت می خوام افشین می تونی برام جورش کنی ؟

فقط به محض اینکه رسیدی برام زنگبزن پشت تلفن راحت  افشین مکث کوتاهی کرد و گفت : سعی خودمو می کنم ،

 تر می تونم در مورد سوغاتی حرف بزنم.

 

زمانی که ناخدا در ویال را به روی مهسا باز کرد ، باران تازه نم نم شروع به باریدن کرده بود ، مهسا بدون لحظه ای 

ی زد ، نگاهش را دور تا دور سالن چرخاند ، درنگ به سمت ساختمان دوید در را که باز کرد به شدت نفس نفس م

در بزرگی که به ایوان پشتی منتهی می شد باز بود ، کیفش را روی مبل انداخت . حضورش را حس می کرد قلبش باز 

  به تقال افتاد ، کاله سفیدش را از سر برداشت و مقابل اینه قدی نگاهی به خودش انداخت شلوار

 جی به تن داشت ، موهایش را کمی مرتب کرد و برای دیدن عرشیا از جا کنده شد.جین ابی و بلوز اسپرت نارن

بارش باران شدت گرفته بود ، عرشیا انجا چند متر مانده به دریا روی ماسه ها نشسته بود ، بارانی اش را روی سرش 

 د کشاند :کشیده و اهنگ مورد عالقه اش را می نواخت ، صدای اواز غم انگیزش مهسا را به سمت خو

 اهای خوشگل عاشق

 اهای عمر دقایق

 اهای وصله به موهای تو سنجاق شقایق

 اهای ای گل شب بو

 اهای گل هیاهو

 اهای طعنه زده چشم تو به چشمای اهو

 دلم الله ی عاشق

 اهای بنفشه تر

 نکن غنچه بشکفته قلبمو تو پر پر

 من که دل به تو دادم

  چرا بردی ز یادم

  من عاشق بگو با

 چرا برات زیادم

 اهای صدای گیتار

 اهای قلب رو دیوار

 اگه دست روی دستام نزاری خدانگهدار

از موهای مهسا اب می چکید و از چشمانش اشک . نفس عمیقی کشید و گفت : با این شعر و اهنگ غم انگیزت ، 

 حسابی اشک اسمونو در اوردی.
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د ، اهنگ صدایش بغض گرفته و غم الود بود : باور نمی کنم مهسا . یعنی این صدای گیتار عرشیا به یکباره متوقف ش

 تویی ؟

 مهسا سرش را تکان داد و گفت : من اینجام عرشیا ، اومدم که پیشت بمونم برای همیشه.

ا عرشیا از جا بلند شد و به سمت مهسا رفت ، صورت مردانه اش از اشک چشمان خیس بود ، نگاهش را در نگاه مهس

 گره زد. مهسا لبخندی به لب زد و گفت : حتی اگه دیگه دوستم نداشته باشی.

 عرشیا لبخند زد و گفت : پس باالخره منو پیدا کردی ؟

 مهسا سرش را تکان داد و گفت : دوستت دارم عرشیا.

 عرشیا خندید و گفت : چشمم روشن ، این حرفا رو از کجا یاد گرفتی ؟

 اخت و گردنش را کج کرد : از دفتر سر رسید جنابعالی.مهسا شانه ای باال اند

عرشیا خندید ، به سمت مهسا امد نگاه شیدایش لحظه ای نگاه شوریده ی او را رها نمی کرد : باز که لباس گرم یادت 

 رفته دختر بی احتیاط.

 چی هستی ؟گیتار را به دست مهسا داد و بعد بارانی اش را روی شانه های او انداخت : پس منتظر 

 مهسا چشمانش را بست و ارام زیر لب زمزمه کرد : منتظر شنیدن یه جمله اشنا.

عرشیا دستش را دور شانه های او حلقه کرد و بعد با تمام عشق و عالقه ای که در خود سراغ داشت ، کنار گوش او 

 زمزمه کرد : دوستت دارم مهسا.

در دست یکدیگر ارام ارام به یک سمت در حرکت بودند ، به سمت باران همچنان به شدت می بارید و ان دو دست 

 اینده ای بهتر و در ان لحظه ناب گویا صدایی ملکوتی از عرش در گوش فلک زمزمه می کرد :

 ))بهترین چیز رسیدن به نگاهی است که از حادثه عشق تر است.((
 

 

 پایان

 »کتابخانه مجازی تک سایت  «
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برای دانلود جدید ترین و عاشقانه ترین رمان های ایرانی 

 مراجعه کنید تک سایتو خارجی به وب 
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