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 به نام او

 " از زبان راوی "

 شال که از روی موهای بلندش کنار رفت قلبش در سینه فشرده شد...

بار دیگر تقال کرد که از زیر دستان به ظاهر مردی که مثل بختک روی تنش خیمه زده بود و او 

های مرد بدجوری به زورِ شود اما زور عضلهفشرد رها ی پشت سرش میزدهرا به دیوار نم

 چربید...اش میدستان ظریف و شکننده

بستی که در آن گیر افتاده بود دریغ با حاِل زاری به ماه که با خساسِت تمام نورش را از بن

هم به گوش  ای که از زور ترس و وحشت از یک متریمیکرد، چشم دوخت و با صدای خفه

 رسید جیغ کشید :نمی

 _کمک...کمکم....

اش را کامل نکرده بود که با باال رفتن دست مرد و قرار گرفتنش جلوی دهان هنوز جمله

 دخترک، همان صدای خفه هم در گلویش حبس شد...

 لرزید...تنش مثل بید می

 اش خوب پیش نرفت ، نقشه

 فکرِ اینجای دختر فراری بودن را نکرده بود... 

 وشش نشست که چشمانش را بست و روی هم فشار داد...انگیز مرد در گصدای نفرت

_دستمو برمیدارم ولی حواستو جمع کن...سر و صدا کنی بالیی سرت میارم که اسمتو هم 

 یادت بره...هیچکس هم نیست که به دادت برسه...

 به راستی هم در این شهر درندشت هیچکس نبود که به دادش برسد...

تفاوتی بود و مردهایی که از مردانگی فقط رسید انبوهی از بیمیتنها چیزی که به چشم 

 ریش و سبیل و صدای بمش را به ارث برده بودند...

 خیلی وقت بود که در این شهر کسی به داد کسی نمیرسید ؛

 اگر هم معرفتی بود گیرِ منفعتی بود!

زندگی سیاهی که با ناحقی جای فرار از زد و بهشاید بهتر بود دخترک هم دل به دریا نمی

 کرد با بخِت سیاهش کنار بیاید...برایش رقم زده بودند سعی می
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 شود؛بخت که سیاه باشد زندگی هم سیاه می

حاال چه در آن شهر کوچک و به انتخاب پدری که از پدر بودن فقط داد و بیداد کردنش را یاد 

 از آن فقط اسمش را میدانست...گرفته بود، چه به انتخاب خودش و در این شهر غریب که 

ی بن بست که به خیابانی ها بود که با دیدن نور قرمز رنگی از انتهای کوچهدر همین فکر

 ای گرفت...شد، جان تازهمنتهی می

 در پِی نور صدای آژیر ماشین به گوش رسید و همین کافی بود که مرد که نه ، 

 ت که در معرض دید نبود پناه بگیرد و ای از بن بسنامرِد رو به رویش بدود و گوشه

دخترک همچون شکاری که از چنگال حیوانی درنده رها شده باشد از فرصت استفاده کرد ، 

 …جانش را برداشت و با تمام توان دوید

ی نجاتش شده بود ، ی پیش فرشتهبه خیابان که رسید نه خبری از ماشینی که چند لحظه

 حالش شود...بود و نه خبری از کسی که کمک 

 خورد تاریکی بود و تاریکی؛تنها چیزی که به چشم می

 تاریکی به وسعت کل دنیای پیش رویش!

بار دیگر با وحشت اطرافش را برانداز کرد و وقتی از وجود هرکسی ناامید شد، باز هم پاهای 

 شود پا گذاشت...اش را دواند و به خیابانی که نمیدانست به کجا ختم میخسته

های بلند پشت سرش، ترسان به عقب چیزی نگذشته بود که با شنیدن صدای قدمهنوز 

 برگشت و وقتی با همان نامرد رو به رو شد انگار دنیا روی سرش آوار شد... 

لرزاند و پاهایی که دیگر نایی برای با وجود قلبی که دیگر با هر تپشش کل تن و بدنش را می

که با دیدن ماشینی که کمی جلوتر پارک شده بود، بذر  دویدن نداشتند نزدیک بود کم بیاورد

 امید در دلش جوانه زد...

ای تامل پا تند کرد،  با حرکت ناگهانی در جلو را باز کرد و همانطور که کنار راننده بدون لحظه

 نشست ، بدون اینکه به او نگاه کند با آشفتگی تمام گفت :می

 _توروخدا راه بیفت آقا...برو...

 متعجب راننده روی صورت ترسانش چرخید... نگاه
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های شهر، دختری با این حال سوار ماشینش این اولین بار بود که در پِس کوچه پس کوچه

 شد و از او میخواست که فقط راه بیفتد!می

 ی لبش برداشت و از شیشه بیرون انداخت... سیگار را از گوشه

 در همان نگاه اول دلش به حالش سوخته بود ، 

 شاید چون حال و روز خودش را برایش یادآور شده بود...

 با این حال با گیجی به صورتش چشم دوخته بود که اینبار صدای گریانش به گوشش رسید...

 _مگه نمیشنوی صدامو؟ برو...توروخدا برو...تورو جون هرکی که دوستش داری راه بیفت...

وارد خیابان شد و وقتی او را روی  همان لحظه بود که مردی که کابوس دخترک شده بود

 صندلی جلوی ماشین دید ، سمتش راه افتاد...

تن دخترک به لرزه افتاد و راننده که این را فهمیده بود با عصبانیت قفل فرمان را از زیر 

 شد، سمت مرد راه افتاد...صندلی برداشت و درحالیکه از ماشین پیاده می

 یک مرد میتوانست بکند آزار رساندن به یک دختر بود...انگیزترین کاری که از نظرش نفرت

 اش را میان دستانش کشید...با اینکه نمیدانست چه نسبتی با دخترک دارد جلو رفت و یقه

 تر بود ، قدش از او کوتاه

 تر بود و دستانش به وضوح ظریف

 زورش به نسبت کمتر؛

 اش!جز مردانگیبهچربید و آن چیزی نبود اما یک چیزش به او می

کمی بعد صدایی که شک دخترک را به یقین تبدیل میکرد باال گرفت و صدا، صدای کسی 

زد و الحق که مرد هم بود ای که تا قبل از پیاده شدنش با یک مرد مو نمیجز رانندهنبود به

 های روانشناسی بود سختاما در کالبدی دخترانه و درک این برای دختری که عاشق کتاب

 نبود...

 _چی میخوای از جون دختر مردم حیوون؟!

 اش را در خود داشت...های دخترانهلحنش مردانه بود اما صدایش هنوز هم رگه

 مرد مشتی میان فکش کوبید و گفت :

 _برو کنار بذار باد بیاد ، دختر فراری وکیل وصی نمیخواد!
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 قلب دختر شکست ، 

 گذاشتند!هایی رویش میسببعد از هجده سال آبروداری حاال چه برچ

 راننده مرد را به عقب هل داد و درحالیکه با قفل فرمان تهدیدش میکرد گفت :

خوریش به تو نیومده، گورتو گم کن تا ای گوه_دختر فراری باشه یا هر کوفت و زهرمار دیگه

 نزدم یه بالیی سرت نیاوردم...

ی دردسر گار او هم بیشتر از این حوصلهگرد کرد ، انمرد پوزخند زنان سری تکان داد و عقب

 نداشت...

نشست نگاهی انداخت و وقتی پارگی لبش را دید با دختر با تاثر به راننده که سر جایش می

لرزیدند، توی کیفش مشغول گشتن شد و بالفاصله هایی که هنوز هم از زور ترس میدست

 گذاشت... دستمالی که میان انگشتانش جا خوش کرده بود را روی لبش

راننده که انگار از حرکت دختر جا خورده بود با همان حالتی که وقتی برای اولین بار دیده 

 بودش نگاهش کرد؛ 

قدر گیج و گنگ و آنجا بود که با خودش پنداشت سکوت و نگاه قدر عمیق ، همانهمان

 ی اولش فقط از روی تعجب نبوده...ی لحظهخیره

 انگار چیزی درون این دختر وجود داشت که برایش آشنا بود ، 

 انگار او را قبال جایی دیده بود ، 

 جایی دورتر و زیباتر از این دنیای کریه!

 جایی که هنوز انسانیت بود ، 

 مهربانی بود ،

 معرفت بود ، 

 عشق بود!

 …جایی که خودش هم از آنجا آمده بودهمان

 ای دختر به گوشش رسید...ها بود که صددر همین فکر

 ...نمیخواستم به خاطر من توی دردسر بیفتی..._شرمنده
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همانطور که زیرچشمی نگاهش میکرد کاله کاموایی روی سرش را برداشت و موهای کوتاه 

 فرش را از بند آزاد کرد...

 دلش نمیخواست حرف بزند ، 

دخترانه بودن صدایش ، او را فراری دخترک بدجوری به دلش نشسته بود و نمیخواست 

 دهد...

 دانست چرا اما دلش میخواست بیشتر بشناسدش،نمی

 دلش میخواست حتی شده برای چند دقیقه هم کالمش شود...

شد کار را سخت ظاهرش طوری نبود که رازش را برمال کند اما اگر صدایش هم اضافه می

 کرد...می

 درکش نمیکردند ، 

 زدند ، ما میبه او برچسب پسرن

 دیوانه میخواندنش!

و میان اینهمه  چسباندند، تازه اگر او را همجنسگرا نمیدانستندانگ تظاهر کردن به او می

 تهمت و ریا ، 

 گناهش تنها این بود که در کالبدی اشتباه به دنیا آمده بود!

کتفا کرد و دستمال را از دسِت لرزان دختر که هنوز روی لبش  در نتیجه به تکان دادن سرش ا

 بود گرفت...

 دلش به حال دستان لرزانش میسوخت...

دلیل خودش را به این حال و روز دید فهمیده بود که بیاز غمی که در چشمانش می

 نینداخته...

یشان را برایش یادآوری میکرد و چه دردی را به دیدن حالش فراری شدن خودش از خانه

 اش تحمیل میکرد...سینه

 ی عقد بنشانندش!دیروز بود که میخواستند به زور سر سفره انگار همین

 تصورش هم مضحک بود...

 میخواستند به عقد مردی درست شبیه خودش درش بیاورند!
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 قلبش تیر کشید ، 

 مگر از سنگ بود که با یادآوری خاطراتی به این تلخی صدایش درنیاید؟!

 سنگ نبود...

 ..به خودش قول داد که سنگش کند اما نشد.

 دستش را رویش مشت کرد و نفس دردناکی کشید که ابروهایش را در هم جمع کرد..

 دخترک با نگرانی نگاهش کرد...

 _حالت خوبه؟

 ای صاف کرد ، سرش را تکان داد و صدایش را با تک سرفه

ترین صدایی که از خودش سراغ داشت با ساکت ماندن به جایی نمیرسید پس با مردانه

 گفت :

 ی؟_کجا میر

 دل دختر لرزید...

های مردی که کنارش نشسته بود گرم شده بود آنقدر در همین چند لحظه دلش به مردانگی

 اش در این شهر درندشت را از یاد برده بود...که به کل آوارگی

مکث و سکوتش را که دید فهمید مثل اوایل خودش جایی را ندارد که برود، پس بدون اینکه 

 اش را پیش گرفت...حرفی از او بماند ماشینش را روشن کرد و مسیر خانهمنتظر شنیدن 

اش ای به چهرهاش که حالت بامزهدختر که تعجب کرده بود با گنگی به موهای فرفری شلخته

 داد چشم دوخت و گفت :می

 _کجا میری؟!

 نیم نگاهی به چشمان سرگردانش انداخت و لب زد :

 _نگران نباش!

 اش کشید...موهای شلخته دستی به شال و

ی وجودش را فرا گرفته بود ی پیش همهقلبش آرام گرفته بود و دیگر ترسی که تا چند دقیقه

 را احساس نمیکرد...
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به طرز عجیبی به مردی که کنارش نشسته بود احساس نزدیکی میکرد و بدون هیچ دلیل 

 منطقی به او اعتماد داشت!

 حجم از بی منطق شدن هم برایش تازگی داشت...هیچوقت آدم منطقی نبود اما این 

 اش لب زد :خالف میل قلبیبر

جا هم کلی مدیونت ام کن...تا همین_نه آخه نمیخوام مزاحمت شم ، در یه مسافرخونه پیاده

 شدم...

 هایش شد...را گفت و مشغول بازی با انگشت این

 رد ، فقط برای حفظ ظاهر گفته بود که او را به مسافرخانه بب

 ها شده بود...و خیابان ی کوچهاین دومین شبی بود که آواره

اش قد داده هایی که برای روز مبادا کنار گذاشته بود ، فقط به دخل و خرج یک هفتهپول

 بودند...

 نتیجه مانده بود؛هرچه هم دنبال کار گشته بود ، بی

 رحِم تهران!های سرد و بیحاال او مانده بود و شب

 ه سیگاری آتش زد و زیر چشمی نگاهش کرد...رانند

 میتوانست حال و روزش را حدس بزند ، 

 به هرحال ، حال االنش را روزی زندگی کرده بود...

 _منم تنها زندگی میکنم ، از تنهایی درمیام!

 اش نگاهی انداخت ، دخترک با تردید به ساعت مچی

 ...ساعت از دو شب گذشته بود

 و روزش را فهمیده باشد! تعجبی نداشت که حال

 زد...اگر جایی را داشت که تا ساعت دوی شب توی کوچه و خیابان پرسه نمی

 بغض کرد...

 الیق این حال و روز نبود ، 

 دختر فراری نبود؛

 از روی شکم سیری فرار نکرده بود...
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نمیخواست پسرش تا اینجا آمده بود ، فقط نه خوشی زیر دلش زده بود و نه به خاطر دوست

 باقی عمرش را هم با یک آدم معتاِد هیچی ندار زندگی کند...

 جا برایش کافی بود ، تا همین

 پدرش از اعتیاد چه به ارث برده بود که همسرش بخواهد ببرد؟!

ای که میدانست فردا پسفردا در دامنش میگذارند را تباه نمیخواست زندگی خودش و بچه

 کند،

 ی نحس باشد...این چرخه ینمیتوانست مسبب ادامه

هجده سال آزگار به امید اینکه روزی از این بند رها میشود زندگی کرده بود و حاال، 

 نمیتوانست بنشیند و دود شدن و به هوا رفتن امیدش را با چشمانش ببیند،

 حتی به غلط!

اش احساس میکرد که با شنیدن صدای مرد به خودش آمد هایش را روی گونهخیسی اشک

 دستی به صورتش کشید... و

 _چه بالیی سرت آوردن؟

 با بهت نگاهش کرد ، 

 نپرسیده بود چرا اینجایی ، چرا گریه میکنی!

 از وسط ماجرا شروع کرده بود ، 

دلیل انگار از چیزی خبر داشت و حاال میفهمید که احساس نزدیکی که به او کرده بود، بی

 نیست!

 اش را باال کشید و گفت :بینی

 تانش طوالنیه..._داس

 با نگاه عمیقی سرش را تکان داد...

 اش بود دل دختر را در این هوای سرد ، بدجوری گرم میکرد...آرامشی که در چهره

 _گوش میدم...

 ش را درانای پارک کرد و منتظر نگاهش کرد که دخترک لب گزید و دستماشینش را گوشه

 هم قالب کرد...
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بابام اعتیاد داشت...اوال انقدر اوضاع بد نبود اما هرچی جلوتر رفت بدتر _از وقتی یادم میاد 

 شد...اول کارشو از دست داد بعد مامانمو...

 مکث کرد و به یاد مادرش اشک ریخت...

 مادری که یک روز رفت و دیگر برنگشت ، 

 بدون اینکه به این فکر کند که دختری هم داشت!

 سرش نگاه کند...ای به پشت بدون اینکه حتی لحظه

 سکوت سنگینی بر جو حاکم شده بود که ادامه داد :

 _مامانم گذاشت رفت...هم منو ، هم بابامو...جوری که انگار من هم مقصر بودم!

 این چیزها را هیچوقت به هیچکس نگفته بود ، 

حاال نمیدانست در مالقات کوتاهش با مردی که رو به رویش نشسته ، چه گذشته که دلش 

 …اش را برایش تعریف کندی زندگیمیخواهد همه

_یکی از دالیلی که نموندم همین بود ، نمیخواستم به جایی برسم که مثل مامانم شم...کی 

رو میذاشتم و میرفتم، میدونه؟ شاید اگه منم توی شرایطش قرار میگرفتم هرچی داشتم

 جونمو برمیداشتم و فرار میکردم...

ی حرفش میشد که مرد بطری آبی به نشسته بود مانع از ادامه بغض سنگینی که در گلویش

 سمتش دراز کرد و با ناراحتی لب زد :

 _اگه اذیت میشی ادامه نده...

 بطری را میان انگشتان لرزانش گرفت و کمی از آن را سر کشید...

_داشتم با فالکت و بدبختیم کنار میومدم که بابام دست پسرعممو گرفت و آورد خونه ، 

گفت باید زنش بشی...اونم کی؟ یکی بدتر از خودش که هنوز سی سالش نشده چپ و 

راستشو از هم تشخیص نمیداد از بس کشیده بود...چرا؟ چون چهار قرون ته جیبش بود که 

خاطر پول و بابامو بده...کفگیر خودش به ته دیگ خورده بود میخواست به خرج مواد خودش

 نه...موادش منو دستی دستی بدبخت ک

 مرد دستی به موهای فرش کشید و نفسش را با صدا بیرون داد...

 هایش چه غمی به دلش نشسته بود...خوب میتوانست درکش کند و از شنیدن حرف
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 خاطر من هم توی دردسر افتادی...شرمندم..._ببخشید حال تورو هم بد کردم...به

 اش را از روی پایش برداشت...این را گفت و کوله

 خواست سر بار کسی باشد!دانست اما نمیرفت، کجایش را نمیمیباید 

 در را باز کرد و خواست پیاده شود که دستش کشیده شد...

 _کجا میری؟

 نگاه دخترک روی دست مرد کشیده شد...

تر بود اما ظرافت دخترانه هم نسبت به دستان مردانی که تا به حال دیده بود کوچک

 نداشت...

گاهش را از دستانشان گرفت و با بغضی که هنوز گلویش را رها نکرده بود با مکث کوتاهی ن

 لب زد :

 _نمیدونم...

 دست آزادش را از روی فرمان برداشت و  با کالفگی میان موهایش کشید...

تر قبول میکرد که با او نمیخواست از خودش چیزی بگوید اما اگر میگفت شاید دختر راحت

 اش برود!به خانه

 سختی بود ،دوراهی 

خواست با این شرایط ها اشتباه قضاوتش کند و از طرفی نمیاز طرفی میترسید مثل خیلی

 کند تنهایش بگذارد...دانست به هیچکس رحم نمیدر این شهری که خوب می

 گرفت و وقت زیادی نداشت!باید تصمیم می 

که شانسش را  برایش اصال راحت نبود که خودش را به کسی توضیح دهد پس ترجیح داد

 امتحان کند...

 توانست بدون اینکه چیزی درمورد خودش بگوید متقاعدش کند...شاید می

 به چشمان معصومش چشم دوخت و بدون اینکه دستش را رها کند گفت :

 _با من بیا...

 دختر با خجالت گفت :

 _نمیخوام بیشتر از این مزاحمت شم...
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 نکرده بود تکانی به سر و گردنش داد و لب زد :خوشحال از اینکه ممانعت چندانی 

 _درو ببند!

 دخترک با نیمچه تردیدی که در وجودش نقش بسته بود ، در را بست...

دانست که در این شرایط ، شناخت اما ته دلش میکمتر از یک ساعت بود که او را می

 !تواند به او اعتماد کند همین مرد رو به رویش استبهترین کسی که می

 .ای مرد که در پایین شهر واقع بود سخنی بینشان رد و بدل نشد..تا رسیدن به آپارتمان اجاره

 اش فرو کرده بود و مرد غرق فکر بود...دختر خجالت زده سرش را در یقه

 هیچوقت کسی را این موقع شب به خانه نبرده بود ، 

 آن هم دختری که از او هیچ شناختی نداشت...

  نگران بود ،

کنش دخترک میرفت رازش دوامی نمیاینطور که داشت پیش می  ترسید!آورد و از وا

 به اینکه تا به االن فهمیده باشد هم فکر کرده بود اما از نظرش ممکن نبود ، 

 …اگر میفهمید ، محال بود که دم نزند و سوال پیچش نکند

اینکه تماسی با تن دختر را باز کرد و دستش را بدون  غرق در افکار مغشوشش درِ خانه

 پریشان و سر به زیرِ کنارش داشته باشد پشتش گذاشت و گفت :

 _خوش اومدی...

 هایش وارد شد...دخترک به سختی لبخندی زد و بعد از درآوردن کفش

دانست در موردش چه فکری ذب بود و با اینکه به مرد احساس خوبی داشت ، نمیعم

 کند...می

اش آمده که با آن حال زار به ماشینش پناه برد ، حاال هم که به خانه از نیمه شب گذشته بود

 بود... 

 هنوز چند قدم بیشتر برنداشته بود که سر جایش ایستاد...

 همه چیز به طرز وحشتناکی به هم ریخته بود...

ی روی زمین بگیر تا جعبه پیتزاهای متعددی که روی میز های برعکس و مچاله شدهاز لباس

 اپه افتاده بودند...و کان
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 زمین پر بود از پوست تخمه و پاکت سیگار!

 اش؟!چه کرده بود این مرد با خودش و زندگی

 انگار تازه به خودش آمده بود که با سرعت از دختر پیشی گرفت و هول زده گفت :

 کنم...ست...االن جمع و جورش می_ببخشید اصال یادم نبود که خونه به هم ریخته

 ت و پالستیک سیاه رنگ بزرگی که روی اپن بود را برداشت...این را گف

 های دخترک به خنده کش آمد...لب

 کشید...اگر اهل جمع و جور کردن بود که کارش به اینجا نمی

 جلو رفت و پالستیک را از دستش گرفت...

 _فعال ولش کن...

 کاناپه برداشت...های پیتزا را از روی مرد با تردید سری تکان داد و جعبه

 _خیلی خب...حتما گرسنته ، بشین برم یه چیزی برات بیارم...

 دختر خواست چیزی بگوید که صدای قار و قور شکمش به هوا رفت...

 اش بود...از صبح چیزی نخورده بود و حسابی گرسنه

نان ای پر از تخم مرغ و مقداری گذشت که مرد با سینی محتوی ماهیتابهای میچند دقیقه

 گذاشت رو به دختر گفت :برگشت و همانطور که آن را روی میز می

 ...ایشاال فردا جبران میکنم..._شرمنده دیگه

 دخترک خجالت زده سری تکان داد و گفت :

 _لطف کردی ، این چه حرفیه...

 مرد نیمچه لبخندی زد و همانطور که سمت اتاق خوابش قدم برمیداشت گفت :

 م، برمیگردم..._من لباسامو عوض کن

 ای برای خودش شد ، ای گفت و مشغول گرفتن لقمهدختر زیر لب باشه

 حسابی ضعف کرده بود...

 در را پشت سرش بست و نفس سنگینش را بیرون داد...

 اش امانش را بریده بود...بانداژ روی سینه
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ی اتاقش گوشهی مشغول باز کردنش شد و وقتی از تنش جدایش کرد روی تخت دو نفره

 دراز کشید و نفس راحتی کشید...

 فهمید!وای اگر دخترک می

 گذشت که سر و وضعش را مرتب کرد و از اتاق بیرون رفت...ای میچند دقیقه

 دختر هنوز سر جای قبلش نشسته بود و به اطرافش نگاه میکرد ، 

 ی همیشه نامرتبش!چه آبروریزی راه انداخته بود با خانه

با دیدن نگاهش روی خودش، سمتش قدم برداشت و پشت میز ، رو  هکرها بود کدر همین ف

 به رویش روی زمین نشست...

 _چیزی خوردی؟

ای در هم گره خورد و مرد برای بار چندم در دلش اعتراف کرد که این نگاهشان برای لحظه

 انگیزی به چشمش فرق دارد!دختر به طرز شگفت

 اشت که چنین او را به فکر واداشته بود...حتی جنس نگاهش هم انگار فرق د

بود که به کل حرفش را از یاد برده بود ، پس مثل ش قدر غرق نگاه دختر و افکار پریشانآن

 کسی که تا کنون در جهان دیگری سیر کرده باشد، لب زد :

 _چی؟!

 دختر با طمانینه تکرار کرد :

 _میگم چیزی خوردی؟

 سرش را تکان داد و گفت :با اینکه شام نخورده بود 

 _آره ، غذاتو بخور...

 ای شد و در همان حین گفت :دختر مشغول گرفتن لقمه

 _اسمت چیه؟

 بالفاصله جواب داد :

 _مهدی...

 دخترک لقمه را به سمتش دراز کرد و گفت :

 _بهت میاد...
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 چیزی درونش لرزید!

 چیزی آن باال ، 

 سمت چپ!

 اش...ی سینهدرست درون قفسه

 ری، انگار قلبش بود!آ

 تا به حال هیچکس به او این را نگفته بود و حاال ، از شنیدنش چقدر خوشحال شده بود...

 با مکث ، لقمه را از دستش گرفت و خیره به چشمان عجیبش لب زد :

 _اسم تو چیه؟

کرد باال آورد و اش را روی خودش احساس میسرش را برای دیدن نگاهی که سنگینی

 کرد گفت :های نافذش نگاه میه به چشمهمانطور ک

 _محیا!

ابرو باال انداخت، لقمه را در دهانش گذاشت و به این فکر کرد که چند سال از آخرین باری که 

 دهد گذشته است...کسی لقمه به دستش می

 ها که مادرش هنوز به کنار آمدنش با جسمش امید داشت برمیگشت...به همان موقع

 بغض کرد ، 

 تمام این تفاسیر برای مادرش خیلی دلتنگ بود...با 

 مادرش بود دیگر ، 

 توانست دوستش نداشته باشد ، گرفت نمیحتی اگر جانش را هم می

 توانست دلتنگش نشود...نمی

 با نفس عمیقی ، افکار غمناکش را پس زد و رو به دختر گفت :

 _اسم قشنگیه...

 هایش نشست...لبخند روی لب

 _ممنون...

 سرش را تکان داد و برای اینکه بیشتر درموردش بداند گفت :

 _چند روزه که اومدی تهران؟
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 ی دیگری سمتش گرفت و گفت :لقمه

 _فردا میشه ده روز...

 اش بود چشم گرفت و گفت :ای که در چند سانتیاز لقمه

 _خودت بخور...

 سرش را تکان داد...

 …_با هم میخوریم

 بار دختر طاقت نیاورد و با خنده پرسید :ن حالت نگاهش کرد که اینباز هم با هما

 _چرا اینجوری نگاهم میکنی؟

 با گنگی پرسید :

 _مگه چجوری نگاهت میکنم؟

 شد گفت :هایش محو میای که کم کم از روی لبشانه باال انداخت و با خنده

 _نمیدونم ، یه جوری!

 ...ه سر و گردنش دادآب دهانش را با هول قورت داد و تکانی ب

 نمیخواست با رفتارش ، حس عجیبی که به او داشت را برمال کند...

تر از ...اینجا ایرانه ، جایی که آبرو واسه آدماش مهم_هیچوقت نباید به برگشتن حتی فکر کنی

 جونشونه!

 هایش شد...سر به زیر انداخت و مشغول بازی کردن با انگشت

 د ، جایش را کرده بو فکر همه

 تواند به شهرش برگرد...دانست که دیگر هیچوقت نمیخوب می

بیند و دروغ چرا ، از این بابت دانست که دیگر هیچوقت پدرش را نمیروزی که آمد ، می

 ناراضی هم نبود!

 کار؟!پدری که یک روز خوش کنارش ندیده بود را میخواست چه

نم...با یه نفر اینترنتی حرف زدم ، گفته _میدونم...میخوام یه کاری واسه خودم دست و پا ک

بود جای خواب هم میده...منتها خواستم قبلش یه چرخی توی شهر بزنم شاید کار بهتری 

 پیدا کنم ، اما فکر کنم مجبورم برم همونجا...
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 سرش را سوالی تکان داد و گفت : 

 _چه کاریه؟

 دختر با تردید لب زد :

 _مدلینگ!

 خودش هم چندان از کاری که میخواست بکند مطمئن نبود ، 

درمورد دخترانی که با اسم و رسم مدلینگ در معرض آزار و هزار جور مشکل کوچک و بزرگ 

 گرفتند بسیار شنیده بود و حاال از سر اجبار میخواست سمتش برود...قرار می

 مرد پوزخندی زد و با مکث گفت :

 _جدی که نمیگی؟

 ی به سر و گردنش داد...دختر تکان

 _چطور مگه؟

 نفسش را با صدا بیرون داد و از جایش بلند شد...

_دیوونه شدی؟ فکر کردی این حیوونا بیکار نشستن که یه دختر از شهرستان بلند شه بیاد 

اینجا که مدلینگشون شه و بهش جای خواب هم بدن؟! دست بردار ، این کارها بدرد تو 

 نمیخوره...

 زید و گفت :دختر لب گ

 _ولی من خودم باهاش حرف زدم...

 اش نفسش را با صدا بیرون داد و گفت :کالفه از سادگی

...اگه ...اینجا اصال جای خوبی نیست_ببین محیا ، به خاطر خودت بیخیال اینجور کارها شو

اعتماد میخوای اینجا زندگی کنی باید یاد بگیری که حرف هیچکسو باور نکنی...به هیچکس 

 نکنی ، حتی به خوِد من هم اعتماد نکن!

 اش گرفت...اش به او خیره شده بود که خندههای ترسیدهبا چشم

اش باعث شده بود که انقدر به این دختر دیگه زیادی ساده بود و شاید همین سادگی

 داشتنی بیاید!چشمش دوست
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...مدلینگ و این ع کنخب حاال انقدر هم نترس ، منظورم اینه که حواستو جم_خیلی

 داستانارو از سرت بیرون کن...اگه میخوای کار کنی دنبال یه کار بی دردسر باش!

 دخترک نفس عمیقی کشید و خواست چیزی بگوید که ادامه داد :

 ی خودته......خونه_در ضمن ، تا هروقت که دلت بخواد میتونی اینجا بمونی

 ناخواسته لبخند زد و گفت :

 اری اما من زیاد مزاحمت نمیشم ، فردا میرم دنبال کار..._لطف د

 سرش را تکان داد و با اطمینان گفت :

 جا؟!ی خودته...توی اتاق خواب میخوابی یا همین_گفتم که خونه

 خجالت زده جواب داد :

 جا..._همین

 ای گفت و ادامه داد :زیر لب باشه

 ات لباس هم بیارم؟_پس من میرم برات رختخواب بیارم ، میخوای بر 

 سرش را تکان داد و گفت :

 _نه مرسی ، همراهم هست...

 ای گفت و سمت اتاقش راه افتاد که با شنیدن صدای محیا از حرکت ایستاد...باز هم باشه

 _مهدی!

 حرف نگاهش کرد که ادامه داد :سمتش برگشت و بی

 میومد..._خیلی مردی ، اگه تو نبودی نمیدونم چی به سرم 

 باز هم دلش لرزید ، 

 این را هم کسی تا به حال به او نگفته بود...

 ها را به او بگوید!ی نگفتهاین دختر انگار آمده بود که همه

تر دانست چند لحظه است که بی حرف به او خیره شده که به خودش آمد و با لحنی آرامنمی

 از قبل گفت :

 _کاری نکردم...
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ه باز کرد فضای خانه به چشمش ناآشنا آمد اما طولی نکشید و وقتی به هایش را کالی پلک

 ای کشید...اتفاقات دیشب برگشت، با خیال راحت خمیازه

ی نجاتی بعد از چند شب دیشب، با آسودگی به خواب رفته بود و این از صدقه سری فرشته

 بود که خدا سر راهش قرار داده بود...

روی بالش پخش شده بودند کشید و روی کاناپه نیمخیز دستی به موهای پریشانش که 

 شد...

 ی کنار رفته دیده میشد، میتوانست بفهمد که ظهر شده...از نوری که از الی پرده

قصد داشت صبح زود از خواب بیدار شود و دنبال کار برود اما خستگی که از شب بیداری 

 بود... اش به جا مانده بود ، مانعش شدههای این دو سه روزه

 از جایش بلند شد و مشغول مرتب کردن لباسش شد ، 

 دیشب قبل از خواب پالتویش را با یک هودی عوض کرده بود...

 "از زبان محیا" 

 به اطرافم نگاهی انداختم ، 

 خبری از مهدی نبود...

 سر و صدایی هم به گوش نمیرسید ، 

 البد اون هم مثل از خستگی خوابش برده بود...

 از پایین کاناپه برداشتم و داخلش مشغول گشتن دنبال گوشیم شدم ،  اموکوله

 باید روشنش میکردم...

 با اینکه منتظر کسی نبودم اما بهتر بود یه سر و گوشی آب بدم...

 حتما خسرو تا حاال کلی بهم زنگ زده بود...

 ...نشستم روشنش کردمشارژمو برداشتم و درحالیکه روی کاناپه می

 ی خسرو رو به رو شدم!همونطور که فکر میکردم با انبوهی از تماسای از دست رفته

 تنم از ترس لرزید ، 

 الکاتبین بود...ای پیدام میکردن حسابم با کرامترین لحظهاگه برای کوتاه
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ی گوشی هاش باالی صفحهنفس عمیقی کشیدم و خواستم دوباره خاموشش کنم که پیام

 بستن...نقش 

 با هول بازشون کردم و مشغول خوندن شدم...

 نوشته بود :

"فقط بشین دعا کن که پیدات نکنم وگرنه بالیی به سرت میارم که مرغای آسمون به حالت 

 ی هرزه!"گریه کنن دختره

رو بعد از خاموش کردنش روی کاناپه با حرص مشغول جویدن پوست لبم شدم و گوشی

 پرت کردم...

شی که داشتم این بود که میدونستم بابا و خسرو ، جفتشون انقدر چوب خطشون تنها دلخو 

 پر هست که جرئت نکنن سمت پلیس و این داستانا برن... 

 ای از زندگیم نداشتم!هیچ ایده

ها ، تنها چیزی که میدونستم این بود نمیدونستم باید چیکار کنم و توی انبوه این ندونستن

 ودم دست و پا کنم!که باید یه کاری برای خ

دستی به موهام کشیدم و سمت سرویس بهداشتی که دیشب ، وقتی وارد خونه شدم ، کنار 

 در ورودی دیده بودم راه افتادم...

 مشتی آب سرد به صورتم پاشیدم و بیرون رفتم،

 هنوز هم خبری از مهدی نبود... 

 دیشب هیچی درمورد خودش نگفت ، 

 انگار نمیدونست که فهمیدم؛

 ن هم چون متوجه شرایطش شده بودم ازش سوالی نپرسیدم...م

 …حدس میزدم که دلش نخواد درموردش حرف بزنه

ام بردارم که متوجه کاغذی که روی میز رو از توی کولهسمت کاناپه برگشتم و خواستم برسم

 بود شدم...

 برش داشتم و مشغول خوندنش شدم...

 ، عصر هرجا که خواستی میبرمت..." "من میرم سر کار ، تا برگشتنم جایی نرو
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 ناخواسته لبخند زدم ، 

 مهربونیش متاثرم میکرد...

ترش ، وجود همچین کسی واقعا قشنگ توی این شهر نامهربون میون آدمای نامهربون

 بود...

 از دیدنش خیلی خوشحال بودم ، 

 حس خوبی بهش داشتم و مدام به خودم میگفتم که کاش زودتر میدیدمش...

اینکه دیگه واقعا داشتم خجالت میکشیدم ترجیح میدادم که اینجا، کسی مثل اون با 

 همراهم باشه...

 بود تا شب کار پیدا میکردم و زحمتو کم میکردم...اگه بخت باهام یار می

 پس حاال که تصمیم به موندن گرفته بودم ، از جام پاشدم و مشغول جمع و جور کردن خونه

 شدم...

ها بودم که با شنیدن صدای در، جارو تمیز کرده بودم و مشغول شستن ظرفهمهتقریبا 

 سمتش برگشتم...

مهدی وارد شد و با تعجب به خونه نگاهی انداخت و وقتی منو توی آشپزخونه دید ، جلو 

 اومد و با اعتراض گفت :

 _چیکار کردی دختر!

 با لبخند بهش سالم کردم و گفتم :

 ات بکشم ، زن الزمی ها!و گوش خونه_گفتم یه دستی به سر 

نیشخندی زد و نگاهی به موهای بازم که بلندیشون تا روی زانوهام میرسید انداخت و بدون 

 اینکه ازشون چشم بگیره گفت :

 _دستت درد نکنه ولی راضی نبودم خودتو اذیت کنی...

 ..رو روی میز گذاشت.اینو گفت و پالستیکی که محتوی دوتا پاکت غذا بود 

 _این چه حرفیه ، کاری نکردم...

 سوییچشو روی اپن گذاشت و گفت :

 _من برم لباسامو عوض کنم، میام با هم غذا بخوریم...



22 
 

 سرمو تکون دادم و آخرین بشقاب توی سینکو زیر آب گرفتم...

 _باشه ، خسته نباشی...

 قش راه افتاد...باز هم یکی از اون نگاهای عجیبش نثارم کرد و با مکث کوتاهی ، سمت اتا

 مشغول کشیدن غذاها توی بشقاب شدم و میزو چیدم که قامتشو از دور دیدم...

قدش از من بلندتر بود و در مقایسه با من که هیکل ظریف و نسبتا ریزی داشتم خیلی 

 تر بود...هیکلی

 ام روی خودش شد که لبخندی زد و روی صندلی نشست...انگار متوجه نگاه خیره

 شروع نکردی؟_چرا 

 رو به روش نشستم و گفتم :

 _منتظر تو بودم...

 ابرویی باال انداخت و گفت :

 _تا حاال کسی منتظرم نمونده بود!

 خندیدم...

 _جدی که نمیگی!

 قاشق و چنگال جلوشو برداشت و گفت :

 ام!_کامال هم جدی

 ام گذاشتم و با کنجکاوی گفتم :دستمو زیر چونه

 دختری توی زندگیت نیست؟ _یعنی میخوای بگی هیچ

 نگاهشو برای دیدنم باال آورد و با مکث طوالنی گفت :

 _نه!

 سرمو تکون دادم و ترجیح دادم که این بحثو ادامه ندم ، 

 دلم نمیخواست به جایی کشیده شه که تحت فشار قرار بگیره!

 مشغول غذا خوردن شد و رو بهم لب زد :

 _غذاتو بخور!

 ادامه داد :هردو مشغول بودیم که 
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 _تو چی؟

 سرمو با تعجب تکون دادم...

 _من چی؟!

 خندید...

 _منظورم اینه که تو چی؟ پسری توی زندگیت نیست؟!

 با حالتی که خنگ بودنمو داد میزد گفتم :

 _آهااا...

 باز هم خندید...

 ام گرفت ، اش خندهاز خنده

 وقتی میخندید چقدر دوست داشتنی میشد!

 _به دل میشینی!

 تعریف یهوییش جا خوردم و در نتیجه باز هم با همون حالت گفتم :از 

 _ها؟!

 ی ته ریشش کرد...خندید و دستشو حواله

 …ته ریشی که کم و بیش اثر از مو داشت

 ام گرفته بود، خجالت کشیدم...تازه متوجه حرفش شدم و درحالیکه خنده

 _میدونم خیلی خنگم...

 سرشو تکون داد و گفت :

 ای...بامزهخیلی هم _

 با لبخند گفتم :

 _نظر لطفته...

 اشو خورد و با جدیت یهویی که انتظارشو نداشتم گفت :خنده

 _موهای قشنگی هم داری!

 سرمو پایین انداختم و مشغول بازی کردن با غذام شدم که ادامه داد :

 _یه پیشنهاد برات دارم!
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 با گنگی لب زدم :

 _چی؟!

 لیوانشو سر کشید و با مکث کوتاهی گفت :ی توی کمی از نوشابه

 _چه کار پیدا کردی چه نکردی، با من زندگی کن!

 با تعجب بهش چشم دوختم...

 با اینکه از شنیدن پیشنهادش خیلی خوشحال شده بودم گفتم :

 _نه...من نمیتونم بیشتر از این مزاحمت شم...

 نچی کرد و با جدیت گفت :

 ی؟! _میشه انقدر مزاحم مزاحم نکن

 با من و من گفتم :

 _خب آخه...

 سرشو تکون داد...

 _آخه نداره ، من میتونم مراقبت باشم...

 هام نشست که خیره به چشمام لب زد :ناخواسته نیمچه لبخندی روی لب

 _از اون گذشته ، منم خوشحال میشم که اینجا باشی!

 با رضایت لب زدم :

 م تقسیم کنیم..._کار که پیدا کنم میتونیم خرجارو هم با ه

 نفسشو با صدا بیرون داد و کالفه گفت :

 ! بیخیال_

 سرمو تکون دادم و ترجیح دادم که دیگه درمورد این موضوع حرفی نزنم ، 

 به وقتش باهاش در میون میذاشتم...

 داشتم به همین چیزها فکر میکردم که چیزی به ذهنم رسید...

 بلند بلند فکر کردم :

 نمیاد؟ _مشکلی که برات پیش

 با تعجب لب زد :
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 _چه مشکلی؟

 کمی این پا اون پا کردم و در آخر گفتم :

 _خب شاید کسی باشه که دلت نخواد بدونه با یه دختر همخونه شدی...

 سرشو تکون داد...

 _همچین کسیو توی زندگیم ندارم!

 با تردید لب زدم :

 _خونوادت...

 بالفاصله گفت :

 _تهران نیستن...

 ای گفتم و دیگه ادامه ندادم...باشهزیر لب 

 از پیشنهادش خیلی خوشحال بودم ؛

 جورایی حس میکردم نصف راهو رفتم...یه

 احساس میکردم دیدنش بهترین اتفاق زندگیم بوده!

 گیر تلفن توی خونه پیچید...مشغول بازی کردن با غذام بودم که صدای دختری از پیغام

ست که جوابمو نمیدی...درکم کن...من باید ازدواج _مهری...صدامو میشنوی؟ سه هفته

 میکردم...مهری تو نهایتا یه دختری...من باهات به کجا میرسیدم؟

 گیر برداشته شد...با رسیدن مهدی به تلفن ، صدا از روی پیغام

 قلبم فشرده شد ، 

 کرد؟!دختری که معلوم بود قبال باهاش در ارتباط بوده داشت با حرفاش باهاش چیکار می

 امو جمع خودش کرد و تنمو لرزوند...حواس پرت شده توی فکر بودم که صدای فریادش

 _چرا زنگ زدی؟!

 زیرچشمی نگاهی بهش انداختم ، 

 داشت سمت اتاق خوابش میرفت و معلوم بود که حسابی به هم ریخته...

 دوباره صداش توی گوشم پیچید...

 زدی؟! _نپرسیدم چرا شوهر کردی ، پرسیدم چرا زنگ
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 دلم گرفت ، 

 چقدر سخت بود این وضعیت...

اینکه توی جسمی که مال تو نیست زندونی باشی و از سر اجبار بشینی و از دست رفتن 

 آرزوهاتو تماشا کنی ، 

 اینکه نتونی اونجوری که میخوای زندگی کنی...

 هیچه!م که درد من پیش درد اون رداعتراف میک و حتی نمیتونستم تصورش کنم

 صداش باالتر رفت...

 ی آخری باشه که صداتو میشنوم، واسم مهم نیست ، خوشبخت شی..._دفعه

خوابش بیرون اومد و با آشفتگی سمت آشپزخونه پا تند ای میگذشت که از اتاقچند دقیقه

 …کرد

 سرمو پایین انداختم و خودمو به اون راه زدم ، 

 نمیخواستم باعث تشدید ناراحتیش بشم...

سر جای قبلیش نشست و همونطور که با کالفگی میون موهای فرش دست میکشید رو 

 بهم لب زد :

 _ببین...

سرمو با تعجب برای دیدنش باال آوردم که با دیدن نگاهم ، با حال بدی که به وضوح از 

 اش پیدا بود ادامه داد :چهره

 _راجب چیزایی که شنیدی...من...

 بگه و با شتاب حرفشو قطع کردم... تازه متوجه شدم که چی میخواد

 _مهدی...

 بی حرف سرشو تکون داد که با ناراحتی ادامه دادم :

 _تو مجبور نیستی چیزیو واسه من توضیح بدی...

 با صدای بلندتری گفت :

 ام؟!_نمیخوای بدونی قراره با کی زندگی کنی؟نمیخوای بدونی من چی

 سکوت کردم ، 
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 عصبیه!معلوم بود که حسابی 

 _نمیخوای بدونی چرا بهم گفت مهری؟

 سرمو تکون دادم و با مکث گفتم :

 _میدونم...

 پوزخندی زد و گفت :

_نه دیگه ، نمیدونی...اگه میدونستی اینجوری راحت جلوم ننشسته بودی...از ترس اینکه 

یگه بهم اسمت بد در نره ازم فرار میکردی، توام ازم فرار میکردی...حرفاتو پس میگرفتی ، د

 نمیگفتی خیلی مردی!

 زده نگاهش میکردم که ادامه داد :غم

ی عوضی ، انگار مجبورش کرده بودم باهام باشه که االن میاد میگه تهش باهات به _دختره

 ...کجا میرسیدم

 دوباره سرمو پایین انداختم ، 

حن تندش میتونستم درک کنم که چقدر دلش از حرفای دختر شکسته و به همین خاطر از ل

 ناراحت نشده بودم...

 جارو فرا گرفته بود که با صدای آرومی لب زدم :ای میگذشت و سکوت همهچند لحظه

_حرفای اون چیزی از ارزش تو کم نمیکنه...من میدونم مهدی ، متوجه شدم اما این نه باعث 

مردونگی که توی وجود میشه که ازت فرار کنم ، نه اینکه حرفامو پس بگیرم چون میدونی؟ 

رو توی ده تا نر ندیدم...از وقتی که از خونه زدم بیرون مردهای زیادی سر راهم سبز تو دیدم

جوری میخواست آزارم بده اما تو نه تنها مثل اونا نبودی که با دیدن شدن که هرکدومشون یه

هنوزم داری کمکم  یه دختر تنها دست و پاشون میلرزه و هزار جور فکر و خیال میکنن ، بلکه

میکنی...پس بازم میگم ، تو خیلی مردی؛ حتی اگه توی یه جسم اشتباه به دنیا اومده 

 باشی...

ای نگاهم میکرد و خبری از داد و بیدادهاش نبود که با غرق سکوت ، با حالت بهت زده

 اطمینان ادامه دادم :

 _تو چیزی کم نداری!
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 ازم چشم گرفت و با مکث کوتاهی لب زد :

 _پس چرا ازم چیزی نپرسیدی؟

 سرمو تکون دادم و حینی که از جام بلند میشدم گفتم :

 _چیزی برای پرسیدن وجود نداشت...

 نفسشو با صدا بیرون داد و دیگه چیزی نگفت...

 های ناهار شدم ، های مهدی مشغول شستن ظرفبا وجود ممانعت

 ه بهم کرده بود رو جبران کنم...هایی کاینجوری حداقل میتونستم قسمت کوچیکی از لطف

ی کوچیک خونه ، همونطور که به ساعت نگاه بعد از کشیدن دستی به سر و گوش آشپزخونه

 میکردم وارد هال شدم...

 ساعت نزدیک چهار بود ، 

 باید میزدم بیرون...

 ام که هنوز کنار کاناپه بود رفتم و کش موم رو از توش برداشتم...سمت کوله

نشستم و مشغول بافتن موهام شدم که صدای مهدی رو از سمت در اتاق  روی کاناپه

 خوابش شنیدم...

 _وسایلتو بچین توی اتاق...

 خونه تک خوابه بود و نمیخواستم مزاحمش بشم ، پس لب زدم :

 _نه مرسی...

 نچی کرد و سمتم راه افتاد...

 _تعارفو بذار کنار دیگه محیا!

 دوختم که با چشماش بهم اشاره کرد که از جام بلند شم... اش چشمبا تردید به صورت گرفته

 ...کنم اذیتت_آخه نمیخوام بیشتر از این 

 سرشو تکون داد و با همون حالت گرفته گفت :

 ، پاشو!میکنی_ن

 …سمت اتاق راه افتادم همراهشبا دودلی از جام پاشدم و 

 کشید...ی اتاق درو باز کرد و دستشو سمت دراور گوشه
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 رو واست خالی کردم ، لباساتو بذار..._یکی از کشوهاش

 سرمو تکون دادم و به در و دیوار مشکی رنگ اتاقش چشم دوختم...

ای که معلوم بود پشتش در تراسه و ای وسط اتاق بود که یک سمتش به پردهتخت دو نفره 

 هارو پوشونده ختم میشد و یک سمتش به دراوری که به سمتش راهنمایی شده بودم!پنجره

هام شدم که صداش به گوشم دست از برانداز کردن اتاق خواب برداشتم و مشغول لباس 

 رسید :

 صدام عذر میخوام... _بابت باال بردن

 با بهت سمتش برگشتم که متوجه نگاهش روی خودم شدم...

 گرد میکرد ادامه داد:با شکار شدن نگاهش ازم چشم گرفت و همونطور که به سمت در عقب

 _از درکت هم ممنونم!

سیگاری ، از توی پاکتی که توی نخ ناخواسته لبخند زدم و بی حرف سرمو تکون دادم که 

 برداشت و از اتاق بیرون رفت...جیبش بود 

 بعد از چیدن وسایلم ، مشغول پوشیدن پالتوم شدم و شالمو روی سرم کشیدم...

 ی دیوار پیدا کرده بودم اما وقت نکرده بودم بهشون سر بزنم ، دیروز چند جایی رو توی برنامه

 امروز دیگه باید هرطور که شده بود کار پیدا میکردم...

هام زدم و بعد از برداشتن گوشی و کیف دستیم ، یدم و رژی به لبسرسری خط چشمی کش

 از اتاق بیرون رفتم...

مهدی روی کاناپه نشسته بود و صورتش از زیر دود سیگاری که روشن کرده بود پیدا نبود که 

 رو بهش لب زدم :

 _من میرم دنبال کار...

 اش گرفت...سرفه

کرد و درحالیکه از جاش بلند میشد با سیگارشو توی جاسیگاری روی عسلی ، خاموش 

 اش گفت :از زور سرفه صدای گرفته

 _وایسا کتمو بپوشم میبرمت!

 اینو گفت و همونطور که از کنارم میگذشت سمت اتاق پا تند کرد...
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 سرمو تکون دادم و گفتم :

 _نمیخواد ، من خودم میرم...

 سمتم برگشت و با کالفگی گفت :

 نزنی! _یاد بگیر رو حرفم حرف

 توی مسیر ، حسابی توی خودش بود...

من که حدس میزدم بخاطر تماس اون دختر ناراحت باشه بعد از کلی این پا و اون پا کردن ، 

 سکوتو شکستم و با تردید لب زدم :

 _دوستش داشتی؟

 با تعجب سمتم برگشت و انگار که تازه به خودش اومده باشه گفت :

 _کیو؟!

 نگ زد رو..._همونی که امروز بهت ز 

 نیشخندی زد و سرشو تکون داد...

 _آدما یه روزه عوض نمیشن!

 متوجه منظورش نشدم، به همین خاطر با گنگی پرسیدم :

 _یعنی چی؟

_یعنی اون از اولش هم همین بود ، منم چون میشناختمش زیاد روش حساب نمیکردم...در 

 بینمون وجود نداشت!طور دوست داشتنی که توی ذهنته هم نتیجه اون

 با تعجب پرسیدم :

 _اگه همو دوست نداشتین پس چرا با هم بودین؟

 به اطرافش نگاهی انداخت و با مکث گفت :

 _عادت!

 سرمو تکون دادم ، 

 به نظر قانع کننده میومد!

 _پس االن از چی ناراحتی؟
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اش دادم ، از اینکه با سماجت وایسادم تا به _از خودم که میدونستم تهش چی میشه و ادامه

 بدترین شکل ممکن ازش رو دست بخورم! 

 سکوت کردم ، پس حدسم درموردش اشتباه بود...

ی دیوار پیداش کرده بودم ، از ماشین پیاده شدم و سمتش راه کنار بوتیکی که از برنامه

 افتادم...

و وارد شدم و به صاحب مغازه که مرد جوونی بود سالم کردم که به شالم کشیدم دستی 

 توی همون نگاه اول ، 

 سر تا پامو برانداز کرد و با لبخند ژکوندی گفت :

 _سالم خانوم زیبا ، خوش اومدین...

 ی مرد که هیچ ، حس خوبی بهم نمیداد سرمو تکون دادم و گفتم :سرخ شده از نگاه خیره

 آگهی که توی دیوار گذاشته بودین مزاحمتون میشم... _بابت

 ابرویی باال انداخت و سرشو تکون داد...

 _بله... شما مجردین دیگه؟

 ی مثبت تکون دادم و با کالفگی سر به زیر انداختم ،سرمو به نشونه

 نگاهش یه ثانیه هم از روی آدم کنار نمیرفت...

 با رضایت لب زد :

یکیو میخوام که خارج از بحث کاری ، با هم دوستی خودمونو هم _خوبه ، میدونی...من 

 تره تا کار...میگیری که چی میگم؟.در واقع دوستیه برام مهمداشته باشیم..

 نفسمو با صدا بیرون دادم و نگاهش کردم ، 

 دختر میخوام!رسما داشت میگفت که دوست

 جورش بود؟!این دیگه چه

 خواستم چیزی بگم که با شنیدن صدای مهدی با تعجب سمت در برگشتم ، 

 چرا از ماشین پیاده شده بود؟!

بازیا چیه سر _مرتیکه زید میخوای برو تو خیابون ببین کی بهت پا میده دیگه این مسخره

 دختر مردم درمیاری؟
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 مرد اخماشو به شدت توی هم کشید و رو بهش گفت :

 که دخالت میکنی یارو؟ سر پیازی یا ته پیاز؟! _به تو چه ربطی داره

 نچی کردم و سمت مهدی قدم برداشتم ، 

 نمیخواستم باز به خاطر من بحثش بشه...

 از طرفی هم حرفش حق بود و حرف حق جواب نداشت!

 خواست در جواب فروشنده چیزی بگه که کنارش ایستادم و آروم گفتم :

 _ولش کن، بیا بریم...

 انداخت و خواست ممانعت کنه که دستشو کشیدم و گفتم : نگاهی بهمنیم

 _مهدی!

نگاهش روی دستم که روی بازوش نشسته بود کشیده شد و بعد از کشیدن نفس 

 صداداری، کنارم راه افتاد...

 هنوز چند قدم بیشتر برنداشته بودیم که زیر لب گفتم :

 _عجب آدمایی پیدا میشن!

 با عصبانیت لب زد :

 مه چیز!_کثافت بی ه

 با تعجب سمتش برگشتم ، 

 چقدر عصبی شده بود! 

 دستمو از روی بازوش برداشتم و گفتم :

 _تو چرا پیاده شدی؟

 دستشو سمت ماشینش که چند قدم جلوتر پارک شده بود کشید و گفت :

 ست!ی اول معلوم بود یارو چیکاره_از همون لحظه

کنارش توی ماشین نشستم که استارت زد و بدون اینکه چیزی بگم ، سرمو تکون دادم و 

 گفت :

 اطراف کافه داره... _میبرمت پیش رفیقم ، همین

 سمتش برگشتم و با خوشحالی گفتم :
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 _جدی؟

 ی مثبت تکون داد و گفت :سرشو به نشونه

 _شاید تایم کاریش یکم بیشتر باشه ولی الاقل میشه بهش اعتماد کرد...

 ماشین پیاده شدم و پشت سرش راه افتادم...به تبعیت از مهدی از 

 وارد شدم... که نگاهی به اطرافم انداختم و در کافه رو باز کرد و منتظر موند برم تو

های خود مهدی بود با دیدنمون از جاش پاشد و جلوتر رفتیم که مردی که هم سن و سال

سالم کرد که مهدی همونطور که با گنگی به من نگاه میکرد سمتمون اومد و رو بهمون 

 سمتش رفت و باهاش دست داد...

 _چطوری پیمان؟

 مردی که پیمان خطاب شده بود دوباره با گنگی به من چشم دوخت و لب زد :

 _قربونت داداش ، خوش اومدین...

 به لبخندی بسنده کردم که مهدی جواب داد :

 دار میخوای؟_مرسی ، هنوزم سالن

 ون داد و گفت :ی مثبت تکپیمان سرشو به نشونه

 _آره ، معرفی نمیکنی؟

 مهدی به من اشاره کرد که جلوتر برم...

 سمتش قدم برداشتم که گفت :

 ...شه_محیا دوستمه ، اگه شرایط اوکی باشه که از این به بعد پیشت مشغول 

 پیمان رو بهم لب زد :

 _خوشبختم از آشناییتون محیا خانوم!

 سرمو تکون دادم و با لبخند گفتم :

 _همچنین...

 پیمان سمت یکی از میزهای توی سالن قدم برداشت و گفت :

 _چرا که نه...کی بهتر از کسی که تو معرفی کنی داداش؟ بفرمایین بشینین...

 مهدی رو به من اشاره کرد و سمت میز راه افتاد...
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 ای میشد که گرم صحبت بودیم که پیمان از حالت جدیش بیرون اومد و رو بهچند دقیقه

 مهدی گفت :

 _از محیا خانوم نگفته بودی مهدی جان!

 مهدی مختصر گفت :

 _پیش نیومده بود...

 از اینکه قصد نداشت ماجرارو برای پیمان باز کنه خوشحال شدم ، 

 دلم نمیخواست کسی راجب شرایطم چیزی بدونه!

میکنی...لباس فرمو هم که خب محیا خانوم پس از فردا صبح کارتو شروع پیمان_خیلی

 ات و کارت ملیتو برام بیار!همون فردا بهت میدم...فقط فردا که اومدی یه کپی از شناسنامه

 ای گفتم که مهدی رو بهم گفت :سرمو با خوشحالی و رضایت تکون دادم و باشه

 _پس بریم!

 ای گفتم و از جام پاشدم که سوییچشو سمتم گرفت و گفت :باشه

 بشین توی ماشین منم االن میام!_تو برو 

با مکث کوتاهی سرمو تکون دادم و بعد از گرفتن سوییچ و خداحافظی با پیمان ، از کافه 

 بیرون رفتم...

 حتما میخواست حرف خصوصی بهش بزنه که جلوی من نمیشد!

 با ذوق توی ماشین نشستم...

 ی بود!ها همش از صدقه سرِی مهدهمه چیز داشت خوب پیش میرفت و این

واقعا نمیدونم که اگه سر راهم قرار نمیگرفت سرنوشتم چی میشد و انقدر از دیدنش 

 خوشحال بودم که دلم میخواست بپرم ماچش کنم!

 رو باز کرد و کنارم نشست...ای میگذشت که در سمت رانندهچند دقیقه

 _مبارکه!

 با لبخند گفتم :

 شم..._فدات

 متش گرفتم و ادامه دادم :دستشو سمتم دراز کرد که سوییچو س
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 _شامو مهمون منی...شیرینِی پیدا کردن کارم...

 ...خندید

 _اوال که خدانکنه ، دوما هم شما نمیخواد هنوز هیچی نشده ولخرجی کنی!

 هارو بلد نیستم ، خودت برو یه جای خوب.....من که این طرف_چرا خیلی هم میخواد.

 …ن کردخبی گفت و ماشینو روشزیر لب خیلی

 ی رستوران نشستیم و سفارش غذا دادیم...کنار یکی از میزهای گوشه

به اطرافم نگاه میکردم و ذهنم مشغول اتفاقات امروز بود که با شنیدن صدای مهدی به 

 خودم اومدم...

_ببین محیا پیمان پسر خوبیه ، ولی هیچوقت حرفی که دیشب بهت زدم رو یادت نره...به 

 ، به هیچکس! هیچکس اعتماد نکن 

 با اعتراض لب زدم :

 خب حاال دیگه نترسون منو!_خیلی

 اش کشید...دستی به موهای شلخته

 _اینارو نمیگم که بترسی ، میگم که حواستو جمع کنی...

 سرمو تکون دادم و لبخند زدم...

 _باشه...

 بازم اونجوری نگاهم کرد ، 

 عجیب ، گنگ!

 ام گرفت...ناخواسته خنده

 میخندی؟_به چی 

 ام گذاشتم و گفتم :دستمو زیر چونه

 ام میگیره..._وقتی اینجوری نگاهم میکنی خنده

 ازم چشم گرفت و لبخند محوی زد که ناخواسته چیزی که از سرم گذشت رو به زبون آوردم...

 _چرا انقدر خوبی تو آخه؟

 نیشخند زد...
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 _مسخرم میکنی؟

 سرمو تکون دادم و گفتم :

 من شبیه کساییه که دارن مسخره بازی درمیارن؟ی _کجای قیافه

 _نمیدونم، آخه خوب نیستم...

 با ناباوری سرمو تکون دادم...

 _انقدر خوبی که مدام با خودم میگم کاش زودتر میدیدمت!

 نیمچه لبخندی زد و همونطور که ازم چشم میگرفت زیر لب گفت :

 _منم همینطور!

 خجالت کشیدم!ناخواسته از لحنش نمیدونم چرا ، ولی 

 ...بعد از خوردن غذا از رستوران بیرون زدیم

 هرکاری کردم مهدی اجازه نداد که من حساب کنم ، 

 مثال قرار بود این شام شیرینِی کارم باشه!

 با کالفگی رو بهش لب زدم :

قرار باشه من دست توی جیبم نکنم  _اینجوری که نمیشه...ما قراره با هم زندگی کنیم ، اگه

 که جور درنمیاد...

 سرشو تکون داد و با جدیت رو بهم لب زد :

 _تمومش کن محیا...مردی گفتن ، زنی گفتن!

چیزی نگفتم و به این فکر کردو که تموم این مدت ، چقدر جای یه مرد توی زندگیم خالی 

 بوده و نمیدونستم!

 یه مرد ؛

 بخاطر شکل و ظاهرش اسم مرد رو روش گذاشتن!نه صرفا نری که 

نیم نگاهی بهم انداخت و بخاری رو  که توی ماشین نشستم و از سرما توی خودم جمع شدم

 ...روشن کرد

 مهر ماه بود و هوا رو به سرد شدن میرفت...
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ی آپارتمان ماشینو نگه داشت و همونطور کنار محوطه مهدیچند دقیقه ای میگذشت که 

 شو از توی جیب کتش درمیاورد رو بهم لب زد :که کلیدا

 _تو برو باال منم چند ساعت دیگه برمیگردم...

 با تعجب نگاهش کردم که ادامه داد :

 _میرم سر کار!

 تازه یادم اومد که کل روز وقتشو گرفتم و نذاشتم به کارش برسه!

 با شرمندگی گفتم :

 د به کارت برسی..._من اصال حواسم نبود...کاش زودتر میگفتی که بای

 سرشو تکون داد و گفت :

 _خودم خواستم با هم باشیم...چیزی که زیاده مسافر!

 با تردید نگاهش کردم و کلیدارو ازش گرفتم...

 ساعت از یازده گذشته بود و دروغ چرا ، 

 با اینکه معلوم بود عادت داره اما نگرانش بودم...

 ده میشدم رو بهش گفتم :ازش چشم گرفتم و همونطور که از ماشین پیا

 _مواظب خودت باش...

 عمیق نگاهم کرد و با مکث لبخندی زد...

 _توام همینطور ، درهارو هم قفل کن!

 م :گفتای گفتم و همونطور که درو میبستم زیر لب باشه

 _پس فعال!

 سرشو تکون داد...

 _فعال!

 پالتومو از تنم درآوردم و روی کاناپه دراز کشیدم...

 باید استراحت میکردم ، 

 فردا اولین روز کاریم بود!

 ی گوشیم نگاهی انداختم ، نفس عمیقی کشیدم و به صفحه
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 خبری از کسی نبود...

 خداروشکر ؛

 خبری ازشون راضی بودم!به بی

 چشمام تازه گرم خواب شده بودن که با شنیدن صدای در از جام پریدم...

 لرزید...زا قرار گرفته بودم که با هر صدایی تنم میهای تنشموقعیتاین اواخر انقدر توی 

 دستی به چشمام کشیدم و به ساعت نگاهی انداختم ، 

 چهار صبح بود!

 بلند شدم و سمت در پا تند کردم...

 رو دیدم درو باز کردم...از چشمی ، به بیرون نگاهی انداختم و وقتی مهدی

 ه بود؟! چرا دستشو گوشه ی صورتش گذاشت

 زیر لب رو بهم سالمی سر داد و با عجله از کنارم گذشت...

چشمامو مالیدم و خواستم جواب سالمشو بدم که با دیدن جراحتی که از زیر دستش بیرون 

 زده بود با ترس لب زدم :

 _چیشده؟!

 ای لب زد :ازم فاصله گرفت و بدون اینکه سمتم برگرده با صدای گرفته

 !_هیچی ، برو بخواب

 هاج و واج نگاهش میکردم که لنگان لنگان ، سمت اتاق خواب پا تند کرد...

نتونستم بیخیال شم به خاطر همین با نگرانی دنبالش راه افتادم و خواستم پشت سرش 

 وارد اتاق شم که درو با شدت بست... 

 لب گزیدم و پشت در ایستادم ، 

 ...نمیدونستم برم تو یا نه و واقعا نگرانش شده بودم

های بلندش به نگرانیم دامن زد و باعث شد که توی همون حال بودم که شنیدن صدای نفس

 دیگه نتونم خودمو کنترل کنم...

درو باز کردم و وارد شدم که با دیدن کبودی و زخمی که از روی لبش تا زیر چشمش کشیده  

 شده بود دستمو با وحشت روی دهنم گذاشتم...
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 ؟!چه بالیی سرش اومده بود

 نفس نفس میزد و مثل ماهی شده بود که آب بهش نرسیده...

 انگار میخواست گریه کنه ، اما نمیکرد

 انگار میخواست چیزی بگه ، اما نمیگفت؛

 فقط و فقط با تموم توان نفس میکشید...

نمیدونستم چقدر گذشته بود که باالخره از شوک خارج شدم و سمتش پا تند کردم و 

 وی تخت مینشستم، گفتم :همونطور که کنارش ر

 _صورتت چیشده؟!

 سرشو تکون داد و دست لرزونشو سمت در کشید...

 _برو بیرون...

 با نگرانی سرمو تکون دادم و گفتم :

 _باشه میرم ، تو بگو چیشده...

 صداشو باالتر برد و داد زد :

 _برو بیرون...

 هق افتاد...که بغضش شکست و به هق

 قلبم فشرده شد...

معلوم بود نمیخواسته توی این حال ببینمش و من با لج کردنم توی شرایط بدی قرارش 

 داده بودم...

لب گزیدم و خواستم از جام بلند شم که با دیدن پارگی پیرهن و قسمتی از شلوارش ، ماتم 

 برد!

 حتی نمیتونستم به چیزی که به ذهنم خطور کرده بود فکر کنم...

های بلند و پی در پیش ، لرزه افتاده بود که با باال گرفتن صدای سرفهتنم از تصورش به 

سمتش برگشتم و قطره اشکی که از گوشه ی چشمم سر خورده بود رو با سر انگشتم پس 

زدم که دست لرزونشو سمت جیب شلوارش کشید و اسپری تنفسی رو ازش بیرون کشید و 

 هاش گذاشت...بالفاصله میون لب
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میکردم که نفسشو به سختی بیرون داد و همونطور که سمتم برمیگشت ، با با بهت نگاهش 

 ای گفت :صدای تحلیل رفته

 _به چی نگاه میکنی؟

 نگاهمو ازش گرفتم و سرمو پایین انداختم که دستشو سمت در کشید و ادامه داد :

 _برو بگیر بخواب ، مگه فردا صبح نمیخوای بری سر کار؟

 حالم اصال خوب نبود ، 

ای هم جای من بود حالش از ا چیزهایی که توی همین چند دقیقه دیده بودم ، هرکس دیگهب

 این بهتر نمیشد...

 با تردید لب زدم :

 _حالت خوبه؟

 با عصبانیت ناگهانی سرم داد زد :

 _به من ترحم نکن ، هیچوقت!

 با ناباوری نگاهش کردم...

 اصال انتظار این حرفشو نداشتم ، 

 دم که اینطوری میگفت؟!مگه چی گفته بو 

 کجای حرفم اثر از ترحم داشت؟

 _من فقط نگرانت شدم!

 پارگی لباسشو با دستش مخفی کرد و با همون لحن گفت :

 _نمیخواد برام دل بسوزونی!

 با ناراحتی از جام پاشدم و سمت در راه افتادم ، 

 بهش چیزی بگم؛از رفتارش خیلی ناراحت شده بودم اما نمیخواستم توی این حالش ، 

 میدونستم که اصال رو به راه نیست...

 حرف درو پشت سرم بستم و روی کاناپه نشستم...بی

 سرم از یادآوری پارگی لباسش و زخم روی صورتش تیر میکشید...

 چه بالیی سرش اومده بود یا بهتر بود که بگم ؛
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 چه بالیی سرش آورده بودن؟!

 اشدم ، نفسمو با صدا بیرون دادم و از جام پ

 ...نمیتونستم از فکرش درام، باید زخمشو پانسمان میکردم

ها ، مقداری چسب زخم وارد آشپزخونه شدم و بعد از کلی گشتن ، باالخره توی یکی از کشو

 ...و پنبه و بتادین پیدا کردم

 میدونستم ممکنه بدخلقی کنه ، 

 ر اتاقش زدم...ای به دپس خودمو برای مواجهه باهاش آماده کردم و تقه

 با مکث جواب داد :

 _چیه محیا؟

 .نگاهی بهش انداختم..درو باز کردم و نیم

 ی دیوار ، روی زمین نشسته بود...لباساشو عوض کرده بود و گوشه

 دستشو روی سرش گذاشته بود که با دیدنم ، 

که سمتش رفتم و کنارش  بلند شهو خواست از جاش از روی زمین جمع کرد پاهاشو 

 نشستم؛

 بدجوری ناراحِت حالش بودم...

 _بذار صورتتو ضدعفونی کنم...

 حوصله نگاهم کرد و گفت :بی

 _نمیخواد، ولش کن...

 کمی پنبه برداشتم و مشغول آغشته کردنش به بتادین شدم...

 _لج نکن ، اینجوری عفونت میکنه...

مشغول شدم که اخماشو از نفسشو با صدا بیرون داد که دستمو سمت صورتش کشیدم و 

 درد توی هم کشید...

 ی صورتش گذاشتم و آروم گفتم :دست آزادمو با نگرانی گوشه

 _االن تموم میشه...
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رو توی ظرف گذاشتم و مشغول باز کردن چسب زخم بزرگ توی دستم چیزی نگفت که پنبه

 شدم...

افتاده چون از شنیدن اصال دلم نمیخواست ازش بپرسم که چیشده که به این روز دیگه 

 جوابش میترسیدم!

چسبو روی صورتش انداختم و دستی به موهای پخش شده توی صورتش کشیدم که بهم 

 چشم دوخت و بعد از مکث طوالنی گفت :

 _نباید باهات اونجوری حرف میزدم ، معذرت میخوام!

 ی چسب روی صورتش کشیدم و گفتم :ی برگشتهنگشتمو روی لبها

 ه..._اشکالی ندار 

 دستمو از روی صورتش برداشت و میون دستش کشید...

 _برو بخواب ، صبح باید پاشی، اذیت میشی...

 ای گفتم و همونطور که از جام بلند میشدم لب زدم :زیر لب باشه

 _توام پاشو اونجا نشین ، زمین سرده مریض میشی...

 بی حرف نگاهم کرد که ازش چشم گرفتم و گفتم :

 بخیر..._شب

 بخیری زمزمه کرد که ازش دور شدم و سمت آشپرخونه قدم برداشتم... شب

 ام کشیدم...با شنیدن صدای آالرم گوشیم از جا پریدم و دستی به چشمای پف کرده

 خیلی خوابم میومد اما باید بیدار میشدم...

ی گوشیم انداختم که چشمم به سر جام نیمخیز شدم و برای دیدن ساعت ، نگاهی به صفحه

 یامی که از طرف خسرو اومده بود افتاد...پ

 ای کشیدم و بازش کردم...خمیازه

 نوشته بود :

"تا کی میخوای در بری؟ فکر کردی تا کی میتونی دووم بیاری؟ برگرد محیا ، کاریت ندارم ، 

 برگرد...از دایی هم نترس اون با من...برگرد محیا ، این آخرین فرصتیه که بهت میدم!" 

 دا بیرون دادم و همونطور که گوشیمو روی کاناپه مینداختم از جام بلند شدم...نفسمو با ص
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 همینم مونده بود که به این مفنگی اعتماد کنم که خودش هم به حرفی که میزد باور نداشت!

 حتی اگه میتونستم بهش اعتماد کنم هم برنمیگشتم ، 

 رو نمیخواستم!من اون زندگی

ونطور که مشغول بستن موهام بودم سمت آشپزخونه راه بعد از شستن دست و صورتم هم

 افتادم که با مهدی رو به رو شدم...

 _اِ بیدار شدی...

بخیری گفتم و دستی به موهاش کشید و زیر لب صبح بخیری گفت که متقابال صبح

 مشغول چیدن میز صبحانه شدم...

 تم :اش انداختم و گفهای پف کردهرو به روم نشست که نگاهی به چشم

 _تو چرا بیدار شدی؟

 ای برای خودش گرفت و گفت :لقمه

 _میرم سر کار...

 با تردید لب زدم :

 _حاال فعال استراحت میکردی...

 نچی کرد و گفت :

 _صبحونتو بخور حاضر شو که دیرت نشه!

 ای از چاییمو سر کشیدم...سرمو تکون دادم و جرعه

 ماشین پیاده میشدم رو به مهدی گفتم :دستی به شالم کشیدم و همونطور که از 

 _مواظب خودت باش!

 سرشو تکون داد و گفت :

 _توام همینطور!

 نیمچه لبخندی زدم و بعد از خداحافظی ، سمت کافه راه افتادم...

 چی همینجوری خوب پیش بره...نفس عمیقی کشیدم و توی دلم دعا کردم که همه

 راه افتادم... بعد از تحویل دادن مدارکم سمت آشپزخونه
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مشغول پوشیدن لباس فرمی که پیمان بهم داده بود ، بودم که با شنیدن صدای دختری از 

 پشت سرم ، سمتش برگشتم...

رو پوشیده بود و معلوم بود که یکی از ی لباس فرمی که مشغول پوشیدنش بودملنگه

 ست...کارکنان کافه

 _خوش اومدی!

 دم...رو بهش لبخندی زدم و سرمو تکون دا

 _خیلی ممنون...

 تر شد ، دستشو سمتم دراز کرد و گفت :لبخند زد و بهم نزدیک

 ام ، خوشبختم از آشناییت..._نازی

 دستشو فشردم و لب زدم :

 _منم محیام ، همچنین...

بند سفید رنگم بردم و خواستم بنداشو گره بزنم که نازی سمتم اومد و دستمو پشت پیش

 گفت :

 یبندم..._بذار من برات م

 ازش تشکر کردم که مشغول بستنش شد و گفت :

رو هم که دار قبلیه_خداروشکر که اومدی ، تنهایی خیلی حوصلم سر میرفت...اون سالن

 نمیشد با سه کیلو عسل قورتش داد بس که همش چس کالس میومد!

 خندیدم و مقنعمو روی سرم فیکس کردم...

 ازش خیلی خوشم اومده بود ، 

 ایه!معلوم بود که دختر خوب و خاکی

 _گذشته ها گذشته مهم اینه که االن یه دلقک واقعی رو به روت وایساده!

 خندید و جون کش داری گفت و دستمو کشید...

 ها هم هنوز نیومدن بیا بشین یکم حرف بزنیم..._فعال که خبری نیست ، بچه

 خونه نشستم که لب زد :ی آشپز ای گفتم و همراهش روی صندلی های گوشهباشه

 _دیروز با مهدی اومدی ، خیلی تعجب کردم وقتی دیدم یه دختر همراهشه...
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 با گنگی گفتم :

 _چطور مگه؟

 تکونی به سر و گردنش داد و گفت :

 ای دارین؟_خب آخه کم پیش میاد با دختر جماعت بپره ، با هم رابطه

 فکر کرده بود که با همیم؟!

 تکون دادم و گفتم : ی منفیسرمو به نشونه

 _نه بابا ، فقط دوستیم!

 ابروهاشو با ناباوری باال داد و گفت :

 _این دروغا که میگی راسته؟

 ام گرفت...خنده

 چه دلیلی داشت که دروغ بگم؟!

 _به خدا راست میگم ، هیچی بینمون نیست!

 ای گفت و ادامه داد :زیر لب باشه

 _چند سالته تو؟

گفتم که مرد جوونی وارد آشپزخونه شد و همونطور که رو بهمون سالم زیر لب هیجدهی 

 میکرد ، با گنگی به من چشم دوخت که نازی رو بهش گفت :

 دار جدیده!_سالم ، ممد محیا سالن

 ابرویی باال انداخت و سمتمون قدم برداشت که نازی این بار رو به من لب زد :

 _ممد سرآشپزمونه...

 رو به رومون ایستاده بود گفتم : رو به محمد که حاال

 _آقا محمد خوشبختم از ...

 نازی وسط حرفم پرید و گفت :

 _آقا محمد؟ کی بره این همه راهو؟ همون ممد بسه بابا!

 ی نازی کوبید و رو به من لب زد :خندیدم که به قول نازی ممد ، با خنده دستشو پس کله

 _منم همینطور ، خوش اومدی!
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 مانی هم آشنا شدم ، همشون آدمای خوبی به نظر میومدن...با حنا و 

 تر هم که نازی بود که از وقتی وارد کافه شدم هوامو داشت...از همه مهربون

 دو سه ماهی میگذشت...

 ،  تر شده بودم و با نازی صمیمیتوی این مدت به مهدی نزدیک

 خیلی صمیمی!

 اون به جز مهدی ، تنها کسی بود که از چیزو در مورد خودم بهش گفته بودم و حاالهمه

 اتفاقاتی که توی زندگیم افتاده بود خبر داشت...

 نازی هم تنها زندگی میکرد ، 

 پدر و مادرش توی سن کم از هم جدا شده بودن و مادرش ازدواج کرده بود...

 با پدرش زندگی میکرد که اون هم یکی دو سال پیش فوت شده بود...

گفته بود که برم پیشش زندگی کنم اما با وجود صمیمیتم با نازی ، واقعا چند باری هم بهم 

 دلم نمیخواست از کنار مهدی برم...

 نمیدونم چی بود که اینجوری سفت و سخت اونجا نگهم داشته بود ،

به حدی که نازی بعضی وقتا بهم میگفت عاشق مهدی شدی و خودت خبر نداری و من 

 ه چرت نگو!همیشه در جواب بهش میگفتم ک

هامون بودیم که ساعت از دوازده شب گذشته بود و با نازی مشغول عوض کردن لباس

 گوشیم زنگ خورد...

اش نگاهی انداختم و با دیدن اسم مهدی ، از توی جیبم برش داشتم و با گنگی به صفحه

 تماسو وصل کردم...

 حتما میخواست بگه که این اطرافه و میاد سراغم؛

 گفته بودم امشبو پیش نازی میمونم! ولی من که بهش

 ام نگهش میداشتم شالمو سرم کردم...گوشیو کنار گوشم گذاشتم و درحالیکه با شونه

 _جانم؟

 اش توی گوشم پیچید...صدای گرفته

 _محیا...
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 نگران شدم...

 _جانم؟ چیزی شده؟

 با مکث لب زد :

 _حالم خیلی بده...میشه بیای پیشم؟

 تر شدم...نگران

 ،  خوب نیستهیچوقت اقرار نمیکرد که حالش  مهدی

حتی وقتی که از حال و روزش پیدا بود که چقدر داغونه، حاال چیشده بود که اینجوری حرف 

 میزد؟!

 _باشه عزیزم االن راه میفتم...

 بالفاصله گفت :

 ام..._درِ کافه

 کیفمو برداشتم و همونطور که میگفتم اومدم ، تماسو قطع کردم...

 نازی دستاشو به کمرش زد و با اعتراض لب زد :

 _االن راه میفتی عزیزش؟ مگه قرار نبود امشب پیش من باشی؟

 با هول گفتم :

 _حالش خوب نبود نازی...باشه واسه فردا...

 با مکث جواب داد :

 _چش بود حاال؟ 

 هامو باال انداختم و با نگرانی سمت در قدم برداشتم...شونه

 برم..._نمیدونم ، من 

 ...اشو بوسیدمخیلی خبی زیر لب گفت که سمتش برگشتم و گونه

 _ناراحت نشو دیگه فداتشم ، فردا میام پیشت...

 سرشو تکون داد و نیمچه لبخندی زد...

 _اشکال نداره عزیزم ، باشه...

 لبخند زدم و سمت در  آشپزخونه قدم برداشتم...



48 
 

 _پس فعال خداحافظ...

 د و گفت :دستشو برام تکون دا

 _خداحافظ...

 چون میدونستم ماشین همراهشه بهش تعارف نکردم که باهامون بیاد...

 …رو کنار در دیدمبه پیمان خسته نباشیدی گفتم و از کافه بیرون زدم که ماشین مهدی

 نشستم، با نگرانی بهش چشم دوختم که گفت :میسمتش رفتم و همین که کنارش 

 _محیا مامانم...

 یخت...قلبم فرو ر

 نمیخواستم به چیزی که با شنیدن حرفش توی ذهنم نقش بسته بود فکر کنم...

 منتظر نگاهش میکردم که ادامه داد :

 _رفت...

 ...ی چشمش سرازیر شده بود رو با شتاب پس زداینو گفت و قطره اشکی که از گوشه

کشیدمش و خواستم زده نگاهش میکردم که با شدت گرفتن اشکاش، توی آغوشم غم

 چیزی بگم که با بغض ادامه داد :

 ..._از دست من دق کرد

 اشکام ناخواسته روی گونه هام سر خوردن...

 دستمو میون موهاش کشیدم و گفتم :

 ...تو هیچ تقصیری نداری...قربونت برم_نگو اینجوری 

و  اش تکیه میداد دستشو روی قلبش گذاشتعقب کشید و همونطور که به صندلی

 ابروهاشو توی هم کشید...

 _نتونستم یه بار دیگه ببینمش...دلم تا ابد تنگ موند براش...

 لب گزیدم و اشکامو پس زدم...

دوباره قلب دردی که هیچوقت بهم نگفته بود از کجا نشئت میگیره سراغش اومده بود و این 

 ..ترم میکرد.نگران

 از طرفی هم هیچی برای گفتن به ذهنم نمیرسید ، 
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 بود... اثراش نشسته بود هر حرفی بی در مقابل غم بزرگی که روی سینه

 _آروم باش عزیزم...

 سرشو تکون داد و با حال بدی گفت :

 _محیا من حتی نمیتونم برم سر خاکش...

 حالم داغون بود برای حال دلش...

 با تردید لب زدم :

 ی؟ چند وقت دیگه با هم میریم..._چرا نتون

 ازم چشم گرفت و ماشینو روشن کرد...

 _هیچوقت نمیتونم خودمو ببخشم...

 دستمو روی دستش که روی دنده بود سر دادم و گفتم :

 _اتفاقی که افتاده تقصیر تو نیست مهدی ،حق نداری خودتو مقصر بدونی...

 سرشو تکون داد و گفت :

 مقصر ندونم؟ _وقتی مقصرم چجوری خودمو

 نچی کردم و با اطمینان لب زدم :

_میدونم خیلی غم سنگینیه اما نمیتونی بخاطرش خودتو سرزنش کنی...چند سال از رفتنت 

افتاد بهت حق میدادم که خودتو مقصر بدونی براشون میگذره؟ اگه اونموقع این اتفاق می

هم خدایی نکرده همچین اتفاقی  اما حاال بعد از اینهمه سال...هرچند که حتی اگه همونموقع

 افتاد تقصیر تو نبود...تو مجبور بودی که به فکر زندگیت باشی ، راهی جز این نداشتی!می

 با همون حال روی کاناپه نشست که شالمو درآوردم و رو بهش لب زدم :

 _چیزی خوردی؟

 با صدای آرومی گفت :

 _گرسنم نیست...

 ام گذاشت و گفت :نشستم  که سرشو روی شونهبا ناراحتی سمتش رفتم و کنارش 

 _برم؟

 مات و مبهوت نگاهش کردم...
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 _کجا بری؟!

 با مکث گفت :

 _مراسم...

 با ناباوری لب زدم :

 _دیوونه شدی مهدی؟ 

 ای گفت :نفسشو با صدا بیرون داد و با لحن مظلومانه

 _شاید بتونم حداقل برای آخرین بار ببینمش...

 دستمو نوازشگرانه میون موهاش کشیدم... از بغض لب گزیدم و

 _نمیشه مهدی، بذار یکم آبا از آسیاب بیفته ، با هم میریم...

 چیزی نگفت که ادامه دادم :

 _میدونم خیلی سخته ولی میگذره عزیزم...غصه نخور...

 باز هم چیزی نگفت...

 ای میگذشت که دست از نوازش موهاش برداشتم و گفتم :چند دقیقه

 چیزی برات درست کنم بخوری...م یه_من بر

 اینو گفتم و خواستم از جام پاشم که دستمو کشید و همونطور که مانعم میشد، گفت :

 .._نمیخوام ، بمون پیشم.

 رو روی خودم دیدم...اشسمتش برگشتم که نگاه خیره

 دلم لرزید ، 

 نگه!کم کم داشتم به این نتیجه میرسیدم که شاید نازی بیراه هم 

 با تصورش افکارم به هم ریخت ،

 تر بود...شاید اینکه خودمو به اون راه بزنم راحت

 ای کشید که رو بهش گفتم :خمیازه

 _خسته ای ، پاشو برو بخواب...

ی منفی تکون داد که ازش فاصله گرفتم و درحالیکه به پاهام اشاره میکردم سرشو به نشونه

 ادامه دادم :
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 سرتو بذار اینجا..._خیلی خب بیا 

 حدس میزدم که نتونه بخوابه ، 

 شب سختی بود براش...

ی مادر نداشتم اما میتونستم بفهمم که از دست دادنش چقدر با اینکه تصور خوبی از کلمه

 میتونه سخت باشه...

 اون هم برای کسی توی شرایط مهدی ، 

حتی نمیتونه برای مراسم  که شیش هفت سال توی آرزوی یه بار دیگه دیدنش بوده و حاال

 ختمش بره...

نگاهی بهم انداخت و با مکث سرشو روی پاهام گذاشت که دستمو دوباره الی موهاش 

 بردم...

 ای که از همون روز اول بدجوری به دلم نشسته بودن...موهای فرفری بامزه

 برده...نمیدونم چیشد فقط وقتی چشمامو باز کردم متوجه شدم که توی همون حالت خوابم 

 کمرم خشک شده بود، ابروهامو از دردش توی هم کشیدم و کمی جا به جا شدم...

نگاهم سمت مهدی کشیده شد که از سرما توی خودش جمع شده بود و توی این حالت 

 چقدر مظلوم به نظر میومد...

 زیر سرش ، روی پام احساس خیسی میکردم...

 گریه کرده بود؟!

 وی کاناپه برداشتم...آهی کشیدم و بالشتکی از ر 

رو زیر سرش میذاشتم از جام به آرومی سرشو از روی پام بلند کردم و همونطور که بالشتک

 بلند شدم...

 ساعت هشت بود و باید برای ناهارش توی همین فرصت کم یه چیزی درست میکردم...

 دیشب که هیچی نخورده بود ، 

 میخورد...اگه به حال خودش رهاش میکردم امروز هم چیزی ن

 ...قبل از هرکاری سمت اتاقش قدم برداشتم و پتویی برداشتم
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آلودش به روی تنش کشیدمش و خواستم سمت آشپزخونه راه بیفتم که صدای خواب

 گوشم رسید...

 _محیا...

 اش، کنارش زانو زدم و با نگرانی گفتم :های بستهخیره به چشم

 _جانم؟

 ون دستم گرفتمش...دستشو سمتم کشید و چیزی نگفت که می

 و کاش میتونستم براش کاری بکنم... حالش واقعا خوب نبود،  این از سر و روش میبارید

هول هولکی مشغول درست کردن غذا شدم  ای میگذشت که از جام بلند شدم وچند دقیقه

 و

 رو چیدم و سمتش برگشتم...کارم که تموم شد، میز صبحونه

اگه به من بود که میگفتم اصال امروزو سر کار نره ولی میدونستم که دلش نمیخواد خونه 

 بمونه ، 

 پس کنارش ایستادم و آروم لب زدم :

 _مهدی؟

 صدایی ازش به گوشم نرسید که دستمو روی بازوش گذاشتم و گفتم :

 _مهدی؟ عزیزم؟

های قرمزش ادامه دادم چشم چشماشو به آهستگی باز کرد و نگاهی بهم انداخت که خیره به

: 

 _پاشو ، صبحونه آماده کردم...

 نگاهی به اطرافش انداخت ، 

 انگار اون هم مثل من، دیشب یهویی خوابش برده بود...

چاییمو سر کشیدم و ظرف غذاشو توی نایلونی گذاشتم که بدون اینکه وارد آشپزخونه بشه 

 اش کشید و لب زد :دستی به موهای شلخته

 _آماده شدی بیا بریم...

 با بهت گفتم :
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 _بیا یه چیزی بخور!

 هاش شد...ی منفی تکون داد و مشغول پوشیدن کفشسرشو به نشونه

 _میل ندارم...

 با اعتراض گفتم :

 _دیشب هم هیچی نخوردی مهدی، مریض میشی!

ی نون و آب داری براش شدم و حینی که سمتش چیزی نگفت که مشغول گرفتن لقمه

 رفتم دستش دادمش و گفتم :می

 _جون محیا اینو بخور تا من میرم لباس بپوشم...

 نچی کرد و گفت :

 _قسم نده!

 نگاهم به ظرف غذایی که روی میز گذاشته بودم افتاد ، 

 داشت یادم میرفت!

 از روی میز برش داشتم و سمتش گرفتم...

 ری..._اینم واسه ناهارت ، ماکارونی پختم...همونجوری که دوست دا

 ام گرفت...بی حرف به چشمام خیره شد و این انقدر طول کشید که خنده

 _چیه؟

 با مکثی که نسبتا طوالنی شده بود گفت :

 _خوبه که هستی...

 پشت چشمی نازک کردم و برای عوض کردن حالش به شوخی گفتم :

 _آره دیگه من کال وجودم نعمته...

 جدیت لب زد :بر خالف تصورم نخندید و برعکس با 

 _آره واقعا!

ساکت نگاهش میکردم که با مکث کوتاهی از جاش پاشد و همونطور که ازم چشم میگرفت، 

 گفت :

 _دیرت نشه...
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 با حس عجیبی ازش چشم گرفتم و سمت اتاق راه افتادم...

 حسی که قلبمو به تپش وا داشته بود...

 چی بود این حس؟

 این رو به اون رو میشد؟!چی بود که هربار با احساسش حالم از 

 نفسمو با صدا بیرون دادم و ترجیح دادم که فکرمو بیشتر از این درگیرش نکنم...

داشتیم به کافه میرسیدیم که سکوتی که از وقتی توی ماشین نشسته بودیم بر جو حاکم 

 بود رو شکستم و گفتم :

 _بیکار شدی بیا یه سری بهمون بزن...

 هاش بذارم اما مجبور بودم ، نمیخواستم توی این حال تن

 باید میرفتم سر کار!

 نگاهی بهم انداخت و سرشو تکون داد...نیم

 _وقت کردم میام...

ظرف غذایی که تا حاال میون دستام گرفته بودم رو روی داشبورد گذاشتم و رو بهش لب زدم 

: 

 …ها_غذاتم بخوری

ر خیابون پارک کرد که پیاده شدم و بی حرف دوباره تکونی به سر و گردنش داد و ماشینو کنا

 ..بعد از خداحافظی ازش فاصله گرفتم.

در کافه رسیده بودم که به عقب برگشتم و نگاهش کردم که با دیدن دست مشت شده روی 

 اش با نگرانی لب گزیدم...سینه

 میترسیدم از این قلب دردی که حتی بهم نمیگفت بخاطر چیه!

ام روی خودش شد که رو بهم نیمچه لبخندی زد و پاشو روی گاز خیرهانگار متوجه نگاه 

 گذاشت...

 با کالفگی وارد کافه شدم و بعد از سالم کردن به پیمان وارد آشپزخونه شدم...

 ..نازی زودتر از من رسیده بود.
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ی آشپزخونه نشسته بود و مشغول حرف زدن با مانی بود که با دیدن لباس پوشیده گوشه

 از جاش پاشد و سمتم اومد...من ، 

ام ای گذاشتم و مشغول پوشیدن لباس کارم شدم که دستشو روی شونهکیفمو گوشه

 گذاشت و حینی که سمت خودش برم میگردوند لب زد :

 خبر؟_چطوری تو؟ چه

 نفسمو با صدا بیرون دادم و خواستم چیزی بگم که ادامه داد :

 _راستی مهدی چش بود دیشب؟

 مقنعمو سرم کردم و با ناراحتی گفتم :

 _مادرش فوت شده نازی، بدجوری تو فکرشم...

 با بهت نگاهم کرد و بعد از چند لحظه گفت :

 _مادرش؟ از کجا خبردار شده؟!

سرمو تکون دادم و بعد از برداشتن گوشیم از توی کیفم ، سمت محمد که صدام میکرد که 

 ه نازی گفتم :سفارشی رو ببرم قدم برداشتم و رو ب

 _با خواهر کوچیکش بگی نگی در ارتباطه ، اون بهش خبر داده...

ای گفت که نفس عمیقی کشیدم و بعد از برداشتن سینی ، سمت زیر لب خدا رحمتش کنه

 سالن راه افتادم...

داشتم میزی رو تمیز میکردم و سخت غرق فکر بودم که با شنیدن صدای پیمان به خودم 

 اومدم...

 ه محیا؟ تو فکری! اتفاقی افتاده؟!_چیشد

 سمتش برگشتم و با مکث گفتم :

 _یه زنگ به مهدی بزن ، حالش زیاد خوب نیست...

 ابرو باال انداخت و سمتم قدم برداشت...

 _چرا؟ چیشده؟!

 پر از ظرِف روشو برمیداشتم، گفتم : میزو دستمال کشیدم و همونطور که سینی

 _مادرش فوت شده...
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 وایی گفت و با نگرانی ادامه داد :زیر لب ای 

 _حالش خوبه؟

 سرمو تکون دادم و با تردید گفتم :

 ..._بد نیست

 اشو میگرفت گفت :گوشیشو از توی جیبش درآورد و حینی که شماره

 _قلبش!

 رو روی میز گذاشتم و به امید اینکه درموردش چیزی بدونه لب زدم :سینی

 _پیمان تو میدونی مشکل قلبش چیه؟

 گوشیشو کنار گوشش گذاشت و گفت :

 _یعنی نمیدونی؟ نارسایی قلبی داره ، مادرزادیه!

 ترسیده از چیزی که به زبون آورده بود نگاهش میکردم که رو بهم ادامه داد :

 _مواظبش باش محیا!

 لب گزیدم و بی حرف فقط نگاهش کردم...

 گذاشتم؟!اینو دیگه کجای دلم می

ی سالن مشغول حرف زدن با نازی شدم که با شنیدن ، گوشهسفارش مشتریبعد از گرفتن 

صدای مهدی از پشت سرم ، به عقب برگشتم و دیدمش که وارد کافه شده و مشغول حرف 

 زدن با پیمانه...

با تعارف پیمان کنار یکی از میزها نشست و سمت من که انگار تازه متوجه حضورم شده بود 

 رداشتم و رو بهش با لبخند گفتم :برگشت که سمتش قدم ب

 _اومدی...

از دیدنش واقعا خوشحال شدم، حسابی نگرانش بودم و حاال که اینجا بود خیالم ازش راحت 

 شده بود...

 حرف نگاهم میکرد که پیمان رو بهم گفت :بی

 _به ممد بگو یه پیتزا مخصوص مهدی بزنه ، خودش میدونه...
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گرد کنم که مهدی دستمو میون دستش آشپزخونه عقبسرمو تکون دادم و خواستم سمت 

 کشید و گفت :

 _تازه ماکارونی که واسم درست کرده بودیو خوردم...بشین...

ای که روش نشسته بود بشینم ناخواسته لبخند زدم و خواستم کنارش روی صندلی دونفره

 ام کوبید و گفت :که نازی دستشو روی شونه

ماکارونی درست کردی؟ اونوقت من اون شب داشتم از _کله سحر پاشدی واسه این 

گرسنگی جون میدادم گفتم پاشو برام یه نیمرو درست کن پانشدی! بخدا شیرمو حاللت 

 نمیکنم محیا!

 ام گرفته بود که با کشیده شدن دستم از طرف مهدی ، کنارش روی صندلی افتادم...خنده

 ازی گفت :ی صندلی گذاشت و رو به ندستشو پشتم روی دسته

 _فعال پاشو برو یه لیوان آب واسم بیار بعد شیرتو حاللش نکن!

 سمتش برگشتم ، 

 هاش نقش بسته بود و چقدر از این بابت خوشحال بودم!لبخند روی لب

 نازی با حرص گفت :

 _چرا من برم؟ به همینی که صبح پامیشه واست غذا درست میکنه بگو بره...

ازش چشم گرفتم و سمت نازی برگشتم که با مکث ادامه  نگاه مهدی سمتم کشیده شد که

 داد :

_خیلی خب بابا میرم...اینجوری واسه هم در نوشابه باز میکنن بعد پاش که بیفته خانوم 

 میگه هیچی بینمون نیست ، باااشه ما هم گاگولیم!

 رو روی خودم حس کردم ، سنگینی نگاه مهدی

 نازی نباید این حرفو توی جمع میزد!

ا خجالت نچی کردم و خواستم چیزی بگم که مهدی پیش دستی کرد و درحالیکه دستشو از ب

 پشتم برمیداشت، گفت :

 _چرت و پرت نگو نازی!

 اش تغییر کرد...سمتش برگشتم و به وضوح دیدم که حالت چهره
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 هاش کنار رفته بود که با دیدن نگاهم روی خودش ازم چشم گرفت...لبخند از روی لب

 میتونستم متوجه بشم که ناراحت شده اما از چی؟!

نازی با شنیدن حرفش دیگه چیزی نگفت و سمت آشپزخونه راه افتاد که پیمان رو به مهدی 

 گفت :

 _شب با بچه ها میریم ویالی یکی از آشناها ، توام بیا داداش!

 مهدی بالفاصله گفت :

 ی جمعو ندارم ، به شما خوش بگذره!_حوصله

 به پیمان نگاه میکردم که رو بهم لب زد :با گنگی 

 _نازی بهت گفت؟ 

 ی منفی تکون دادم که ادامه داد :سرمو به نشونه

 _سینا دعوتمون کرده ، همون پسره که...

ی حرف پیمانو خواست حرفشو ادامه بده که نازی لیوان آبی رو جلوی مهدی گذاشت و ادامه

 خودش گفت...

 ر مهمونی قبلی بهت نخ میداد!_همون پسره که از اول تا آخ

 تازه فهمیدم از کی حرف میزنن!

 نگاهم سمت مهدی که سرشو با اخم پایین انداخته بود کشیده شد، 

 چش شده بود؟!

 ی پیش بود که میخندید!همین چند دقیقه

 دلم میخواست باهامون بیاد، تا از این اخم و حال و هوا دراد یا شاید هم...

 یخواست بدون اون برم، به همین خاطر رو بهش لب زدم:نمیدونم، فقط دلم نم

 _توام همراهمون بیا مهدی...

 نگاهی بهم انداخت و با همون اخم روی پیشونیش گفت :نیم

 _باشه!

 چه راحت قبول کرده بود، 

 ی پیش به حرف پیمان دست رد نزده بود؟!مگه همین چند لحظه
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 به خودم اومدم...توی همین فکر بودم که با شنیدن صدای پیمان 

 _پس یکی دوساعت دیگه راه بیوفتیم ، ویال یکم از شهر دوره بهتره زودتر بریم...

ها برسه و خودش هم بعد همگی حرفشو تایید کردیم که رو به نازی اشاره کرد که به مشتری

 ای رو به مهدی ، سمت صندوق رفت...از گفتن فعال با اجازه

 با تنها شدنمون لب زدم :هنوز توی همون حالت بود که 

 _چیزی شده؟

 ای گفت که با تردید ادامه دادم :با سردی رو بهم نه

 _آخه یهو اخمات رفت تو هم!

 لحنش به وضوح تغییر کرده بود، 

 رفتارش هم!

 از جاش پاشد و بدون اینکه نگاهم کنه گفت :

 _چیزی نیست ، من برم...

 لب گزیدم ، 

 بودنمون حرف زد از اون رو به این رو شد ؛از وقتی نازی راجب با هم 

 یعنی از اینکه من گفته بودم که چیزی بینمون نیست ناراحت شده بود؟

 میداد؟! این چه معنی

 از جام پاشدم و نگاهمو ازش گرفتم...

 خب، باشه..._خیلی

حرف سمت در راه افتاد که کالفه و سردرگم ، سمت آشپزخونه سری رو بهم تکون داد و بی

 برگشتم و مشغول کار شدم...

ای که با اومدن مهدی بین کارمون افتاد ، انقدر مشتری سرمون ریخته بود که با این وقفه

 حتی نمیتونستم نفس بکشم!

 ساعت هفت بود که پیمان کافه رو تعطیل کرد...

کیپ شده بودیم ...  توی این مدت با پیمان و نازی و حنا و مانی و محمد ا

کیپ شده بودیم  که نه ،  ا
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اونا از قبل اومدن من با هم رفیق بودن و منم چند وقتی میشد که جزوی ازشون شده 

 بودم...

 هاشون دعوت کرد ، در واقع داستان از اونجایی شروع شد که نازی منو به یکی از مهمونی

 از اون به بعد هرجا میرفتن اصرار میکردن که منم همراهشون برم...

 ی رفته بودیم اما مهدی هیچوقت نخواسته بود که همراهمون بیاد...چند باری با هم مهمون

 همیشه میگفت که از جمع خوشم نمیاد؛

 نمیدونم امشب چه اتفاقی افتاد که قبول کرد باهامون بیاد...

 پالتومو تنم کردم و رو به نازی که شالشو روی سرش میکشید گفتم :

 _نمیدونم مهدی چش شد یهو!

 نیشخندی زد و گفت :

 _ولی من میدونم!

 میدونستم که منظورش چیه ؛

 ی تصور کردنشو هم به خودم نمیدادم...چیزی که اجازه

 با این حال لب زدم :

 _چی میخوای بگی؟

 انداخت گفت :اش میاشاره کرد که دنبالش برم و همونطور که کیفشو روی شونه

 _واضحه!

 "از زبان راوی" 

را که میخواهد، از زبان نازی بشنود گفت  برای اینکه آنچهطاقتی مشهودی ، فقط محیا با بی

: 

 _ِد بگو دیگه!

 نازی دستش را کشید و درحالیکه رو به بقیه دست تکان میداد، گفت :

 _میبینمتون!

 پیمان تکانی به سر و گردنش داد و رو به نازی گفت :

 _ویالی سینارو که بلدی؟
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 ر جمع کرد و بعد، هردو از کافه بیرون رفتند...نازی سر تکان داد که محیا هم فعال ای نثا

 سمت ماشین نازی رفتند و سوار شدند...

 در دل محیا آتشی به پا بود...

 از تصور حسی که مهدی میتوانست به او داشته باشد ، دلش میلرزید...

 فکرش را با دست پس میزد و با پا پیش میکشید...

 نازی به خودش آمد...در همین فکرها بود که با شنیدن صدای 

نازی_وقتی گفتم تو میگی چیزی بینتون نیست به هم ریخت، این یعنی اینکه دلش میخواد 

 چیزی بینتون باشه...یه

 ها بود ،تر از این حرفنازی زرنگ

حتی قبل از اینکه این مسائل پیش بیایند هم حدس زده بود که مهدی حسی به محیا داشته 

 …باشد

 دلیل باشد؛حد، نمیتوانست بیاین توجه بیش از 

اش از او ، نهایتا یکی دو دختر را آن هم درمورد مهدی که با وجود شناخت چندین و چند ساله

 دور و اطرافش دیده بود...

 محیا با شنیدن حرفش لب گزید...

 از طرفی خوشحال بود و از طرفی گیج!

 _تو چی؟

 با بهت سمت نازی برگشت...

 به این قسمتش فکر نکرده بود و تنها دلیل این فکر نکردن ، 

 این بود که هربار جلوی خودش را گرفته بود،

 اش کرده بود!انکارش کرده و در نطفه ، خفه

 غرق سکوت بود که نگاه سوالی نازی را روی خودش دید و ناچارا لب زد :

 _نمیدونم...

 نازی خندید...
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اش او را دوست داشتنی ها بود و همین سادگیاز این حرف تربینیاین دختر ، قابل پیش

 میکرد...

 _اما بازم من میدونم!

 محیا با تردید نگاهش کرد که ادامه داد :

 _تو هم خیلی دوستش داری...

 های شلوغ تهران چشم دوخت...از نازی چشم گرفت و به خیابان

 دوستش داشت؟!

 ..آنقدری دوستش داشت که نتواند انکارش کند.

اش را داشت رسیدند که نازی ماشینش غرق سکوت ، به آپارتمانی که این روزها حکم خانه

 را متوقف کرد و قبل از اینکه به محیا فرصت پیاده شدن بدهد، گفت :

_مهدی خوبه ، خیلی هم خوبه اما خودت شرایطشو بهتر از من میدونی محیا...اینطوری که 

ه امروز میدونم انکارش کردی پیش میاد و اگه پیش بیاد داره پیش میره همون چیزی که تا ب

بار سنگینیه...خودت قطعا بهتر از من میدونی که بودن با کسی توی شرایط مهدی چقدر 

میتونه سخت باشه...من واقعا توی جایگاهی نیستم که درموردش نظر بدم اما فکر میکنم 

ر از اون ، میتونه برای جفتتون تکه این برای هردوتون میتونه خیلی سنگین باشه و مهم

خیلی سنگین تموم شه...پس اول مطمئن شو که کشششو داری ، بعد توی این مسیر قدم 

 بردار...

 اش فقط سری تکان داد...های خواهرانهمحیا در جواب نصیحت

تر از هروقتی بود و در این شرایط هیچ چیز برای گفتن به ذهنش ذهنش مغشوش

 نمیرسید...

 ندنش از نازی تشکر کرد و حینی که از ماشینش پیاده میشد ، بابت رسا

 ای گفت...آید ، باشههایش که میگفت یک ساعت دیگر سراغشان میدر جواب حرف

 ماشین مهدی را توی پارکینگ ندید ، 

 پس هنوز برنگشته بود...

 با کلید در آپارتمان را باز کرد و وارد آسانسور شد...
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ی اینهمه مدت انکار کردنش و بر همش سردرد گرفته بود و این نتیجهاز هجوم افکار در هم 

 بود...

انکار حسی که در دلش نسبت به مهدی شکل گرفته بود و انکار حسی که از حرکات و 

 های مهدی هویدا بود...حرف

 هایش را روی کانتر گذاشت و سمت اتاق خواب رفت...کلید

 باید برای مهمانی شب ، آماده میشد...

هایش را درآورد و وارد حمام آورد، پس لباسخسته بود و یک دوش آب گرم حالش را جا می

 ی اتاق شد...گوشه

 بلیز یقه قایقی آستین بلندی پوشید و

مشغول شانه کردن موهای بلندی که تا روی زانوانش میرسیدند شد که با شنیدن صدای 

 برگشت...مهدی به خودش آمد و برای دیدنش به عقب 

انقدر غرق افکاری که هنوز دست از سرش برنداشته بودند، شده بود که اصال متوجه آمدنش 

 نشده بود...

 جواب سالمش را داد و دوباره با موهایش گالویز شد...

 اش دست و پا گیر شده بود و دیگر واقعا توانش را نداشت...این حد از بلندی

موهایش بود که گرمی دست مهدی را روی دستش با حرص مشغول کشیدن شانه روی 

 احساس کرد...

 _بده به من...

اش چشم را از دستش میگرفت زیرچشمی به صورت کالفه این را گفت و همانطور که شانه

 دوخت و کمی بعد، با حوصله مشغول موهای بلندش شد...

 عاشق موهایش بود...

هربار از ترس از دست دادنش ، ها بنشیند و نوازششان کند و دلش میخواست ساعت

 کردن موهایش ، حکم توفیق اجباری را داشت... خودش را منع کرده بود و حاال شانه

 نفس آه مانندش را بیرون داد و با حسرت دستش را روی موهایش کشید...

 کاش فقط موهایش بود...
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 سکوت شده بود...ی وجود این دختر برایش خواستنی بود و چه ظالمانه ، محکوم به ذره ذره

 اگر این جسم لعنتی نبود ، 

اگر او هم مثل میلیاردها انسان در بدنی متعلق به خودش به این دنیای مسخره آمده بود 

 هیچ چیز اینطور پیش نمیرفت...

 باز هم ناخواسته آه کشید...

 هایش به یغما رفته بودند...امروز تمام دلخوشی

 ...اش پیچیدی سینهدرد بدی میان قفسه

ای امید داشت که در دل دخترک هم حسی شبیه حس او باشد ، امروز به باد فنا اگر ذره

 رفته بود...

 درست وقتی که از نازی شنید که محیا بارها گفته چیزی بینشان نیست!

 حق هم داشت ، 

 بین بود...او بود که زیادی خوش

 .غرق همین افکار بود که با شنیدن صدای محیا به خودش آمد..

 _از چی ناراحتی؟

 انگار قلب او هم از دردش به درد آمده بود...

 …هایش میخواند و این برایش غیرقابل تحمل بودناراحتی را از چشم

 کاش حرفی میزد ،  

 چیزی میگفت تا سنگینی این سکوت از روی دوش جفتشان برداشته شود...

 ید...تر از آن بود که لب باز کند و چیزی بگواما مهدی ناامید

 _نیستم ، سشوارو بده خشک کنم موهاتو...

 محیا با بهت لب زد :

 _میدونی با این موهای من چقدر طول میکشه؟

 ی سشوار کشیدنش را نداشت ، موهایش انقدر پر و بلند بود که خودش هم حال و حوصله

 چه برسد به دیگری!

 مهدی سشوار را از روی میز برداشت و روشنش کرد...
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 نیست ، اینجوری بری بیرون سرما میخوری..._مهم 

 دلش باز هم لرزید ، 

 شد دوستش نداشت؟!اصال مگر می

 سشوار کشیدن موهایش که تمام شد با کمری خم شده عقب کشید...

 الحق که دخترک اول مو بود ، بعد دست و پا درآورده بود!

کرده بود از روی محیا که حینی که مهدی موهایش را سشوار میکشید آرایشش را هم 

 صندلی جلوی آینه بلند شد و با ذوق رو به او گفت :

 _مرسی عزیزم...

هایش بعد از ماجرایی که امروز برایش روشن شد، دیگر به چشمش رنگ و بوی قبلی عزیزم

 را نداشتند...

کتفا کرد که چشم  اش کشیده شد...های برهنههایش روی ترقوهبه تکان دادن سرش ا

 سش گویی چیزی جانش را میخورد...با دیدن لبا

ی دیگران از او خوشش آمده بود و به کل این شکلی میخواست جلوی سینایی که به گفته

 دلیل رفتن مهدی به مهمانی بود برود؟!

 اش گرفت...اش را از روی باالتنهآب دهنش را به سختی قورت داد و نگاه خیره

 بود؟!مسخره بود که رگ غیرتش باد کرده 

 ترین قسمت داستان این بود که نمیتوانست حرفی بزند و اگر میزد ، دردناک

 ممکن بود! بعد از آن هرچیزی

اش شده بود تر از آن بود که منظور نگاهش را بفهمد پس با اینکه متوجه نگاه خیرهمحیا گیج

 ، اعتنایی نکرد و گفت :

 _توام حاضر شو دیگه ، نازی االناست که برسه...

 با کالفگی تمام لب زد :

 _نازی چرا میاد اینجا؟

 پالتویش را به تن کرد و جواب داد :

 _اون ویالرو بلده ، گفت میاد دنبالمون منم دیگه چیزی نگفتم...
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بعد از کشیدن نفس صداداری سرش را تکان داد که محیا بعد از برداشتن شال و کیفش از 

 ض کند...هایش را عو اتاق بیرون رفت تا او هم لباس

ای میگذشت که گوشی محیا زنگ خورد ، نازی بود که میگفت رسیده و بعد از چند دقیقه

 چند دقیقه هردو از واحد خارج شدند و سمت آسانسور راه افتادند...

حرف به آسمان چشم دوخته بود که نازی آهنگی گذاشت محیا جلو نشسته بود و مهدی بی

 انداخت صدای ضبط را زیاد کرد...ابرویی باال میو همانطور که رو به محیا 

 وقتی اسممو میشنوم با صدای تو

 وقتی از نزدیک میبینم روی ماه تو

 وقتی با چشمای دریاییت بهم زل میزنی

 وقتی انقد خواستنی اسممو صدا میزنی

 من از قصد جوابتو نمیدم 

 صدام کنی بیشتر صدام کنی بیشتر

 مو میگردونم من هر وقت نگاهتو میبینم رو

 نگام کنی بیشتر نگام کنی بیشتر

 نه که نشنوم نه فقط میخوام 

 صدات بپیچه توی گوشم

 نه که نبینمو نه فقط میترسم 

 با چشات رو به رو شم

 آخه صدات چشات نگات 

 دلمو حالی به حالی میکنه

 منو میگیره از خودمو 

 دور از این حوالی میکنه

 من از قصد جوابتو نمیدم 

 نی بیشتر صدام کنی بیشترصدام ک

 من هر وقت نگاهتو میبینم رومو میگردونم 
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 نگام کنی بیشتر نگام کنی بیشتر...

ای پارک کرد و مشغول گرفتن دل هردویشان در دستشان بود که نازی ماشین را گوشه

 شماره ای شد...

 _حنارو هم ببریم با خودمون...

اش روی انداخت که متوجه نگاه خیرهنگاهی به مهدی محیا از نازی چشم گرفت و نیم

 خودش شد و ناخواسته از او رو گرفت...

 ای میگذشت که حنا از در بیرون آمد و سمت ماشین نازی پا تند کرد...چند دقیقه

 نگاهش روی در عقب بود که محیا از دل دل کردن دست برداشت و از ماشین پیاده شد...

 ا هول گفت :نگاه متعجب نازی روی صورتش چرخید که ب

 _شاید حنا راحت نباشه عقب!

 نیشخندی زد و سرش را تکان داد...

محیا رو به حنا که نزدیکشان رسیده بود سالمی کرد و کنار مهدی نشست که نازی راه 

 افتاد...

باران شدیدی که باریدن گرفته بود ،  ویال بیشتر از آنچه که فکر کرده بودند از شهر دور بود و

 رسیدنشان دامن زد... به دیر

تر از چیزی جزو آخرین نفراتی بودند که به ویال رسیدند و وقتی که رسیدند ، مهمانی خودمانی

 بود که فکر کرده بودند!

 در واقع فقط خودشان بودند و سینا و خواهرش که او را سارا معرفی کرده بود...

 بیشتر شبیه یک مهمانی آشنایی بود و از اول کار ، 

 رفتار بیش از حد گرم و توجه زیادی سینا به محیا ، به کالفگی و حال بد مهدی دامن میزد...

ها دور هم جمع شده بودند و گرم صحبت بودند که سارا رو به مهدی اخمو و روی کاناپه

 ب زد :ساکت که با کمترین فاصله کنار محیا نشسته بود ل

 _میگم شما ترنسی؟

 مهدی با کالفگی که دیگر داشت به جنون میرسید به سارا چشم دوخت که سینا پیش

 دستی کرد و رو به خواهرش گفت :
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 _آره دیگه این که سوال نداره!

 قلب محیا فشرده شد...

 اصال سوال خوبی نبود و حاال شاید میفهمید که چرا مهدی همیشه از جمع فرار میکند...

 سینا به محیا و بعد به مهدی نگاهی انداخت و گفت :

 _چیزی که بینتون نیست؟

 محیا سکوت کرد...

ی بعدازظهر نمیخواست دوباره قضیهاز قصد سینا که به وضوح معلوم بود هم که میگذشت 

 را تکرار کند...

 مهدی هم سکوت کرد... 

میدانست که چقدر دلش  او هم نمیخواست خودش را به دخترک تحمیل کند ولی فقط خدا

 میخواهد در جوابش بگوید که با همند ؛

 حتی به دروغ!

ی نیمه لخت محیا میسوخت و سوختنش صدا ی سینا روی باال تنهداشت از نگاه خیره

 نداشت...

 سینا با بیشعوری تمام ادامه داد : ای از سکوت جفتشان میگذشت کهچند لحظه

 با هم که نیستین!_از اونجایی که ایشون ترنسه میگم 

 طاقت ، با لحن بدی لب زد :محیا بی

 _چه ربطی داره؟!

 پیمان که تا به االن سکوت را ترجیح داده بود پیکش را سر کشید و رو به سینا گفت :

 پیمان_این چه حرفیه میزنی؟

 سینا که سخت مورد انتقاد قرار گرفته بود موضعش را ترک نکرد و گفت :

 ترجیح میده با یه مرد واقعی باشه ، اینطور نیست؟_خب بهرحال محیا 

 محیا با ناراحتی لب گزید و به مهدی که از جایش بلند میشد چشم دوخت...

 ی سینا را...رحمانههای بیباورش نمیشد حرف

 هایش میتوانند تا چه حد دل کسی را بشکنند فکر میکرد؟!اصال به اینکه حرف
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 با عصبانیت رو به سینا گفت :

مرد بودن به این چیزا نیست ، اینکه من ترجیح میدم با کی باشم و با کی نباشم هم به _

 شما هیچ ربطی نداره!

 این را گفت و دنبال مهدی راه افتاد...

 دلش اگر بیشتر از او نشکسته بود ، کمتر نه!

کنند و  بعد از محیا نوبت به پیمان و نازی و بقیه رسید که حرف اشتباه سینا را به او گوشزد

 سینا هیچ جوره زیر بار نمیرفت...

به دنبال مهدی وارد حیاط بزرگ ویال شد و  همانطور که سمتش قدم برمیداشت صدایش زد 

 که بدون اینکه برای دیدنش به عقب برگردد سر جایش متوقف شد...

اش گذاشت که یک لحظه خون به محیا با بغض سمتش رفت و دستش را روی شانه

  مغزش نرسید ،

خشم کورش کرد و در نتیجه همانطور که سمتش برمیگشت با عصبانیتی که شاید تا به حال 

 در مقابل محیا از خودش نشان نداده بود تقریبا داد زد :

 _این چیه پوشیدی؟!

 دخترک مات و مبهوت فقط نگاهش میکرد!

 و این رفتار را نداشت ،  انتظار شنیدن این حرف

 ش شده بود؟!اصال مگر االن متوجه لباس

 اش با همان لحن ادامه داد :مهدی بی توجه به چشمان بهت زده

 ی کثافت؟ _موهاتو واسه کی اینجوری باز گذاشتی؟ واسه این پسره

 با اینکه از رفتار تند و بدش تعجب کرده بود دلش لرزید ...

 برایش مهم بود؟!

 نزده بود؟اگر مهم بود چرا همان وقتی که داشت حاضر میشد حرفی 

 غرق افکارش بود که با صدای بلند مهدی که حاال به نهایتش رسیده بود به خودش آمد...

 _خوب هم با هم دل میدادین قلوه میگرفتین ، مبارک باشه!

 ی آخرش با دهن باز نگاهش کرد...محیا در جواب جمله
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 از کدام دل و قلوه دادن و گرفتن حرف میزد؟!

 ضرب دست مهدی ناخواسته به عقب قدم برداشت...خواست چیزی بگوید که با 

_االن اینجا وایسادی که چی؟ برو منتظرته...تو اگه خوشت نیومده بود همون اول که پیمان 

گفت بریم ویالی این یارو میگفتی نمیام نه که بری یه لباس لختی بپوشی پاشی بیای...حق 

کی هم چشمش بخوره به یه همچین هم داری هم خوشتیپه هم پولداره هم خونواده داره...هر

 آدمی که از قضا نخ هم میده چپ میکنه...برو محیا فقط برو...

محیا با ناباوری سری از روی تاسف تکان داد و سمت پیمان و نازی که با شنیدن صدای داد 

 و بیداد کنار در ورودی کشیده شده بودند قدم برداشت...

 نسبت داده بود را!هایی که به او اصال باورش نمیشد حرف

 بدجوری حرصش گرفته بود ، 

 هرچیزی که دلش میخواست گفته بود!

به در رسیده بود که پیمان با هول سمت مهدی قدم برداشت و نازی دست محیا را کشید و 

 با نگرانی گفت :

 _چش شد یهو این؟

ع خبر هایشان را شنیده بود و از موضوحوصله سری تکان داد که نازی که خودش حرفبی

 داشت دیگر چیزی نگفت...

ی غمزده و کالفه ریخت و ای میگذشت که نازی نصفه پیکی مشروب برای محیاچند دقیقه

 گفت :

 _اینو بخور ردیف ردیف میشی...

 ی منفی تکان داد...سرش را به نشانه

رد از تا به حال از اینجور چیزها نخورده بود و میترسید اما وقتی که حنا به خوردن تشویقش ک

 روی کالفگی پیک را سر کشید...

 نمیدانست چقدر گذشته اما دنیا دور سرش میچرخید...

 ای داشت ، حال مسخره

 تر شده بود...اش میگرفت و به قطع یقین از هروقتی پرحرفبه هر چیز و ناچیزی خنده
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 مشغول خندیدن با سینا بود که مهدی که با شنیدن صدایش به داخل کشیده شده بود ،

 وارد سالن شد و با عصبانیت سمتش قدم برداشت...

اش نیست و همین عصبانیتش را خون خونش را میخورد، فهمیده بود که در حالت عادی

 …کمی کمتر میکرد

های در هم رو به او نزدیکش شد و بی توجه به جمع ، حینی که دستش را میکشید ، با اخم

 گفت :

 _پاشو بریم!

 نازی نچی کرد و گفت :

 کجا بریم تازه رسیدیم!_

 رو به نازی توپید :

 _خفه شو تا نزدم تو دهنت...چی دادی بهش؟

 نازی که میدانست زور کل کل کردن با مهدی را ندارد نفسش را با صدا بیرون داد و گفت :

 _یکم دادم بهش فقط، چمیدونستم انقدر بد مسته...

ه بود و مشغول چرند گفتن با توجه به او نشستاز نازی چشم گرفت و دست محیا که بی

سینا و خندیدن بود را به شدت کشید و وقتی مست و پاتیل میان آغوشش رها شد ، رو به 

 نازی گفت :

 _سوییچتو بده!

نازی با رضایت سوییچش را از زیپ کیفش برداشت و سمتش گرفت که از دستش گرفت و 

انداخت محیا را روی دستانش میرو به پیمان و بقیه سری تکان داد و درحالیکه سنگینی تن 

 اش انداخت...سمت در راه افتاد که نازی سمتشان آمد و شال و پالتوی محیا را روی شانه

هنوز چند قدم بیشتر برنداشته بودند که محیا سست شد و نزدیک بود زمین بخورد که 

 مهدی با عصبانیت روی دستانش بلندش کرد و سمت ماشین راه افتاد...

 دلیل هم نبود...بیشتر از هروقتی عصبی بود و عصبانیتش بی

 امشب همه چیز و همه کس دست به دست هم داده بودند تا به جنون برسانندش!

 در ماشین را به سختی باز کرد و تن سستش را روی صندلی گذاشت...
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 حال بود...چشمانش بسته و بی

ده و خوب میدانست که نازی اصرارش از حالش پیدا بود که هیچوقت لب به این چیزها نز 

 کرده...

 هایش با سینا دوباره آتش به جانش افتاد...با یادآوری خنده

 در را بست و همانطور که روی صندلی مینشست، استارت زد...

 ای گفت :ای میگذشت که محیا با همان چشمان بسته، با لحن کشیدهچند دقیقه

 _ سینا خیلی باحاله...

 خندید... این را گفت و

 مهدی نفسش را با صدا بیرون داد و به بیرون نگاهی انداخت...

میدانست مست است و چرت و پرت میگوید اما باز هم عصبی میشد و نمیخواست به 

کنش نشان دهد...حرف  هایش وا

 اما محیا دست برنداشت و ادامه داد :

 _بهم گفت خیلی خوشگلم...

 کند؟! اشبا خودش شرط بسته بود که دیوانه

رگش نبض میزد و تمام وجودش غرق خشم و عصبانیت بود و به همان اندازه ، با تمام وجود 

 داشت خودش را کنترل میکرد...

 محیا با خنده گفت :

_خوب شد منو آوردی، داشت بهم میگفت که بریم توی اتاق خوابش آخه میخواد عکساشو 

 ه؟!نشونم بده ، میخواست عکساشو نشونم بده دیگه مگه ن

 این تیر آخر بود!

 با مشتش فرمان را ضرب گرفت و فریاد زد :

 ..._خفه شو محیا ، صداتو ببر

 چشمانش را باز کرد و دستش را جلوی دهانش گرفت...

 آمد...اش داشت باال میمحتویات معده
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ر ای از جاده پارک کرد و حینی که دبه عق زدن افتاده بود که مهدی ماشین را با عجله ، گوشه

 سمتش را باز میکرد تن سستش را میان آغوشش کشید...

کنارش روی زمین زانو زد و بطری آبی را سمتش گرفت که نفس نفس زنان از دستش گرفت 

 و گفت :

 _حالم بده مهدی...

 اش داد...با نگرانی ، دوباره به آغوش کشیدش و به صندلی تکیه

 دیدن حال محیا بدتر هم میشد...ها و حال خودش هم هیچ خوب نبود ، با شنیدن حرف

دستش را ناخواسته روی قلبش مشت کرد و همانطور که بطری آب را از دستش میگرفت ، 

 مشتی به صورتش پاشید که هینی کشید و گفت :

 _نکن...

 نفسش را با سر و صدا بیرون داد و سوار شد...

 آشپزخانه رفت...به خانه که رسیدند تنش را روی کاناپه گذاشت و سمت 

 مشغول درست کردن قهوه شد و بعد از چند دقیقه با فنجانی سمتش برگشت...

کنارش نشست و خواست فنجان را سمتش بگیرد که محیا خودش را میان آغوشش انداخت 

 و گفت :

 _مهدی...

 فنجان را روی میز گذاشت و با مکث گفت :

 _جانم؟

 زد :اش تکیه داد و لب اش را به چانهپیشانی

 …_دوستت دارم

 انتظار شنیدن هرچیزی را داشت جز این یکی!

 دلش لرزید!

 لرزید که نه ،

 اش در دلش زلزله آمد...با شنیدن جمله

 های الکی ، آن هم نه از این زلزله
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 ی شان اما این حالت دوامی نداشت...های دونفرهای به ریشترِ تصور تک تک روززلزله

شده بود که به کل اینکه دخترک توی حال خودش نیست را از  انقدر از شنیدنش ذوق زده

 یاد برده بود و یاد مست بودنش که افتاد با حال بدی لب زد :

 _مستیت بپره پشیمون میشی!

 مهدی دوباره گفت : محیا بی اعتنا به حرف

 _دوستت دارم...

، مو به این را گفت و نفس عمیقی کشید و با فوت کردن نفس داغش روی گردن مهدی 

 تنش سیخ کرد...

با هول عقب کشید و همانطور که آب دهنش را به سختی قورت میداد فنجان قهوه را سمت 

 ...صورتش کشید

 _بیا یکم از این بخور محیا...

 با لجبازی دستش را پس زد و گفت :

 _نمیخورم، بدم میاد...

دهانش ریخت که به سرفه افتاد و زور محتویات درون فنجان را توی مهدی نچی کرد و به

 گفت :

 _تلخه...

 دستش را دور لبش کشید و تمیزش کرد...

 _حالتو بهتر میکنه...

اش تکیه داد و ناخواسته نفس داغش را مهمان گردنش کرد که اینبار دوباره سرش را به چانه

 نفسش را به سختی بیرون داد و درحالیکه که محیا را از خودش جدا میکرد ، 

 سرش را به بالش تکیه داد و گفت :

 _بگیر بخواب محیا...

بدهد سمت اتاقش قدم پتو را روی تنش کشید و بدون اینکه به او فرصت حرف زدن 

 برداشت...
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ی بعدی که کنارش میماند نیست و خوب میدانست که هیچ تضمینی برای یک دقیقه

 نمیخواست که وقتی در این حال است چیزی بینشان اتفاق بیفتد...

 نمیخواست محیا از کارش پشیمان شود!

 در اتاقش را بست و پشتش ایستاد...

 تت دارمی که از محیا شنیده بود آرام و قرار نداشت ؛قلبش تند تند میزد و از تصور دوس

 حتی به غلط!

روی تختش دراز کشیده بود و غرق فکر و خیاالتش بود که با شنیدن صدای در و پشت 

 بندش صدای محیا ، با بهت به عقب برگشت... 

 _مهدی... 

 سر جایش نیمخیز شد و متعجب گفت : 

 _جانم؟  

 آخر گفت :  کمی این پا و آن پا کرد و در

 _میشه بیام پیش تو بخوابم؟ 

مهدی مات و مبهوت فقط نگاهش میکرد اما در دلش آرزو کرد که کاش هرشب مست 

 باشد! 

 ی محیا روی صورتش بود که باالخره به حرف آمد و با تردید گفت : نگاه خیره

 _بیا... 

که آغوشش را اش را کمی باال گرفت و همانطور محیا سمتش قدم برداشت که روتختی

 برایش باز میکرد با بی طاقتی لب زد : 

 _بیا اینجا... 

بی حرف سرش را روی بازویش گذاشت و چشمانش را بست که مهدی با قلبی که مثل 

 ساعت میکوبید ، دستش را الی موهایش کشید و غرق نگاهش شد... 

 ای گفت : ای میگذشت که با صدای تحلیل رفتهچند دقیقه

 _مهدی... 

 دی دست از نوازش کردن موهایش برداشت و گفت : مه
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 _جانم؟ 

 لبانش را به گوشش نزدیک کرد و گفت : 

 _یه تار موتو به صدتا بهتر از سینا نمیدم... 

دیگر طاقت نیاورد و با حرکتی ناگهانی روی تنش خیمه زد و لبهای دخترک را میان لبهایش 

 اسیر  

 … کرد

 "از زبان محیا"

باز کردم و وقتی خودمو توی اون حالت ، کنار  با احساس گرمی دستی چشمامو تا نیمه

 هامو روی هم گذاشتم...مهدی دیدم با هول پلک

آوردم که دنیارو دور سرم رو به یاد میاز دیشب نهسرم گیج میرفت و تنها چند صح

 میچرخوند ؛

 هام و اون بوسه!حرف

 ام حبس شد...دستشو الی موهام کشید که نفسم توی سینه

 ای ، آروم لب زد :انگار متوجه بیدار شدنم نشده بود که با لحن گرفته

 _کاش پشیمون نشی...

 دلم لرزید ، 

 بودم؟هام پشیمون از حرف

 اصال!

 اما حاال واقعا نمیدونستم که چجوری باید چشمامو باز کنم و توی چشماش نگاه کنم...

 خدا بگم چیکارت نکنه نازی با اون چیزی که دیشب به خوردم دادی!

 ...صدای زنگ توی خونه پیچید

 کی میتونست باشه؟!

یر سرم برداشت و از عکس العملی از خودم نشون ندادم که مهدی به آرومی ، بازوشو از ز

 روی تخت پایین رفت...
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ای که ایجاد شده بود نگاهش کردم که با تعجب از در چشمامو کمی باز کردم و از الی روزنه

 اتاق بیرون رفت ، 

 انگار اون هم مثل من انتظار نداشت که کسی این وقت صبح زنگو به صدا دربیاره!

ورتم کشیدم که با شنیدن صدای نازی با بیرون رفتنش چشمامو باز کردم و دستی به ص

 تعجب کردم!

 اینجا چیکار میکرد؟!

داشت با مهدی حرف میزد و سراغ منو میگرفت که آب دهنمو قورت دادم و با هول سر جام 

 نیمخیز شدم...

 _مگه نگفتی خوابه پس کجاست؟ مگه رو کاناپه نمیخوابید همیشه؟

 لب گزیدم و از روی تخت پایین رفتم ، 

 ..ستم منو اینجا ببینه و متوجه قضیه شه.نمیخوا

دستی به موهام کشیدم و خواستم جلوی آینه بایستم و تظاهر کنم که بیدار شدم و دارم 

برای سر کار رفتن آماده میشم که وارد اتاق شد و خواست چیزی بگه که با دیدنم روی 

 صورتم خیره موند و با بهت گفت :

 _مبارکه!

میکردم و هیچی برای گفتن به ذهنم نمیرسید که اینبار با خوشحالی جیغ با گنگی نگاهش 

 زد :

 _مبارکههههه...مبارکهههههه!

 مهدی وارد اتاق شد و با نیمچه لبخندی که سعی داشت قایمش کنه تشری به نازی زد...

با گیجی به نازی نگاه میکردم و متوجه نمیشدم که این حرفاش از کجا آب میخوره که رو به 

 مهدی گفت :

 _خیلی خوشحالم براتون!

 نگاه مهدی روی من چرخید که ناخواسته ، با خجالت سرمو پایین انداختم...

 نازی که این حرکتمو دید سمتم اومد و همونطور که بغلم میکرد لب زد :

 _قربونت برم من...



78 
 

 حرف از اتاق بیرون رفت و مارو تنها گذاشت که رو به نازی گفتم :مهدی بی

 کجا فهمیدی؟ _از

هام که به طرز فجیعی کبود شده بود ، خندید و درحالیکه سمت آینه برم میگردوند به لب

 اشاره کرد و گفت :

 _چجوری میشه نفهمید؟!

 هام کشیدم ، با بهت دستمو روی لب

 اصال متوجهش نشده بودم...

 ای میگذشت که رو بهم لب زد :چند لحظه

 ای تعبیر کنه...ممکنه خجالتتو به چیز دیگه_برو پیشش ، اون خیلی حساسه...

 منظورش واضح بود ، 

 میگفت که ممکنه خجالتمو پای پشیمونیم بذاره!

 سرمو تکون دادم و همونطور که لباسمو مرتب میکردم ، 

 با خجالت از اتاق بیرون رفتم...

 شون بشه!از رو به رو شدن باهاش توی این حالت واهمه داشتم ، اما نمیخواستم فکرش پری

با دیدنم ، سیگارشو توی جاسیگاری جلوی کاناپه روشن کرد که کنارش نشستم و زیر 

 چشمی نگاهش کردم...

ای دستی کرد و با همون لحن گرفتهمکث نسبتا طوالنی کردم و خواستم چیزی بگم که پیش

 که روی تخت ازش شنیده بودم لب زد :

 _بهت حق میدم که پشیمون شده باشی...

 نگاهش کردم که ادامه داد : با بهت

 _میدونم مست بودی ، من نباید...

 حرفشو ادامه نداد که دست سردشو میون دستم کشیدم و گفتم :

 …_اینطور که فکر میکنی نیست

 اینبار نگاه اون غرق بهت شد...

 انگشتامو نوازشگرانه روی دستش کشیدم و ادامه دادم :
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 نداره..._دلیلی برای پشیمونی وجود 

 با مکث طوالنی گفت :

 _دوستت دارم محیا...

 توی آغوشم کشیدمش و گفتم :

 _منم دوستت دارم...

ام گرفته بود که با شنیدن صدای نازی از مهدی فاصله گرفتم و انگشتامو ناخواسته گریه

 برای پاک کردن اشکام روی صورتم کشیدم...

 _عجب فیلم هندی شد... 

 ت و رو به نازی گفت :مهدی از صورتم چشم گرف

 _نمیخوای رفع زحمت کنی دیگه؟

 ام گرفت...توی اون حال خنده

 نازی جلوتر اومد و رو به مهدی گفت :

 _تف به اون اخالق سگیت...

 اینو گفت و رو به من ادامه داد :

 _یکم رو اخالق این شوهرت کار کن...

 با خنده گفتم :

 _چشه مگه؟

 نازی ایشی کشید و لب زد :

ای ای...یعنی از همین االن معلومه که از این زوجای چندش میشین ها...میگه چشه؟  _ای

 چش نیست؟ با سه َمن عسل هم نمیشه خوردش!

ی لبش به نازی نگاه میکرد انداختم و از قصد نگاهی به مهدی که با نیشخندی گوشهنیم

 برای حرص دادن نازی گفتم :

 _خیلی هم اخالقش خوبه قربونش برم!

 ی با تشر رو بهم لب زد :ناز
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نازی_پاشو ، پاشو ، پاشو بریم سر کار داره دیر میشه...حالمو به هم زدی هنوز هیچی 

 نشده...

 خندیدم و نگاهی به ساعت انداختم ، نه و نیم بود...

 باید میرفتیم سر کار...

 شده...معلوم بود که نازی هم برای گرفتن ماشینش اومده اینجا و با این صحنه رو به رو 

خبی گفتم و نگاهی به مهدی که توی سکوت نگاهم میکرد انداختم و از در جواب نازی خیلی

 جام پاشدم...

های لبم ، روش کشیدم که مهدی وارد پالتومو تنم کردم و رژ پر رنگی برای پوشوندن کبودی

 اتاق شد و با دیدنم ، سمتم قدم برداشت...

اشو هام چشم دوخت و با مکث ، انگشت اشارهلبتوی سکوت نگاهش میکردم که به 

 …روشون و رژمو تا حدودی پاک کرد

 با بهت نگاهش میکردم که نفس راحتی کشید و گفت :

 _آخیش!

 تعجبم جاشو به خنده داد...

 _چرا آخیش؟

 ی صورتم کشید و گفت :هاشو نوازشگرانه گوشهانگشت

 ز بپوشی ، موهاتو باز بذاری..._چون که دیگه نمیذارم رژ پررنگ بزنی ، لباس با

 اخم تصنعی کردم و گفتم : 

 _گشت ارشادی مگه؟

نچی کرد و حینی که تنمو به کمد دیواری پشت سرم میچسبوند ، صورتشو به صورتم نزدیک 

 کرد و کنار گوشم لب زد :

 _صاحبتم!

 ..هام تنم گر گرفت.هاش روی لبضربان قلبم باال گرفته بود که با احساس گرمی لب

 بعد از دو سه دقیقه عقب کشید و من ، 

 نفس میزدم ، درحالی نفس
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 با خجالت ازش رو گرفتم و بعد از برداشتن رژم از روی میز ، از در بیرون رفتم...

سخت مشغول کار بودم که با شنیدن صدای شاد پیمان سمتش برگشتم که نازی رو کنارش 

ی خودم شدم ، مطمئن شدم که نازی داره قضیهدیدم و وقتی که متوجه نگاه پیمان روی 

 رو بهش میگه...من و مهدی

رو از روی میز برداشتم و سمتشون قدم برداشتم که پیمان با خوشحالی رو هاسینی ظرف

 بهم گفت :

 _مبارکه...خیلی خوشحال شدم...

 با خجالت سرمو تکون دادم و ازش تشکر کردم...

 هاشون به سمتم روانه شد...ده بود که سیل تبریکهای آشپزخونه هم رسیخبر به بچه

 مگه دهن نازی چفت و بست داشت؟!

 رو گرفتم...ی مهدیساعت از نه گذشته بود که شماره

 از ظهر که بهم زنگ زده بود ، دیگه خبری ازش نبود...

 هرچی بوق خورد جواب نداد...

 اشو گرفتم اما باز هم جواب نداد!دوباره شماره

 ،  نگران شدم

 نمیدونم چرا انقدر دلم شور میزد...

از آشپزخونه بیرون رفتم و سمت پیمان راه افتادم تا شاید اون ازش خبری داشته باشه اما 

 خبره...گفت که اون هم مثل من بی

 نفسمو با صدا بیرون دادم و به امید اینکه خودش بهم زنگ بزنه مشغول کار شدم...

 نگاهی به ساعت انداختم ، 

 هامو نمیداد...یازده شده بود و باز هم جواب تماس

با کالفگی از نازی که میگفت البد گوشیش دم دستش نیست چشم گرفتم که با شنیدن 

 صدای پیمان سمتش برگشتم...

 لحنش مضطرب بود و این ترسو به جونم مینداخت...

 _محیا!
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 سرمو تکون دادم و با هول لب زدم :

 _چیشده؟

 با مکث جواب داد :

 _نگران نشو ولی مثل اینکه مهدی رفته سراغ سینا...

 لب گزیدم و به اتفاقات دیشب برگشتم...

 هایی که توی مستی به مهدی زده بودم!به حرف

من احمق بهش گفتم گفتم که سینا ازم خواسته برم توی اتاقش تا عکساشو بهم نشون بده 

 بودم که میخواست عکساشو بهم نشون بده دیگه ، مگه نه؟و پشت بندش با خنده گفته 

 عجب خریتی کرده بودم!

 با نگرانی گفتم :

 _کی رفته؟ االن کجاست؟

 سرشو تکون داد و رو بهم گفت :

_مثل اینکه یکی دوساعت پیش رفته ، سارا االن زنگ زد بهم گفت...االنو دیگه نمیدونم ولی 

 نا بدجوری درگیر شدن...شاید رفته باشه خونه چون گفت با سی

 تپش قلبمو توی دهنم احساس میکردم ،

 قلبش!

 اگه بالیی سرش میومد هیچوقت خودمو نمیبخشیدم...

هام دویدم که نازی که تا حاال مشغول کار بود سمتم اومد و با تعجب حرف سمت لباسبی

 گفت :

 _چیشده؟!

 بتونم بهش توضیحی بدم... تموم تنم از نگرانی میلرزید و حالم بدتر از اونی بود که

 شالمو روی سرم کشیدم و کیفمو برداشتم که دستمو کشید و گفت :

 _کجا میری؟!

 پیمان سمتمون اومد و رو به من گفت :

 _بیا میرسونمت...
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 …و رو به نازی اشاره کرد که بعدا براش داستانو تعریف میکنه

 لبم شدم که رو بهم گفت :با هول توی ماشین پیمان نشستم و مشغول جویدن پوست 

 _آروم باش...

 اشو گرفتم...گوشیمو از توی جیبم برداشتم و دوباره شماره

 چجوری میتونستم توی این اوضاع آروم باشم؟!

های دیشبم ممکنه بخواد بره سراغ سینا و جلوشو باید حدس میزدم که بعد از حرف

 میگرفتم اما مِن احمق...

 با رسیدنمون به آپارتمان ، 

 ها باال رفتم...سمت در دویدم و بدون اینکه منتظر آسانسور بمونم از پله

 خدا خدا میکردم که خونه باشه که در غیر این صورت ، قبض روح میشدم!

گذاشتم  ، درو باز کردم و حینی که برای پیمان که احتمال میدادم بخواد بیاد باال بازش می

 رو صدا کردم...مهدی

های نبود که سمت اتاق خواب قدم برداشتم و با شنیدن صدای نفستوی هال ازش خبری 

 اش ، کشیده

نفس سمتش دویدم و دیدمش که با صورت زخمی ، سرشو به تاج تخت تکیه داده و نفس

 میزنه...

اشکام ناخواسته روی صورتم سرازیر شدن که سمت کشوی دراور پا تند کردم و اسپریشو 

 ...برداشتم

هاش نی که توی آغوشم میکشیدمش ، اسپری تنفسیشو روی لبکنارش نشستم و حی

 گذاشتم و با گریه گفتم :

 _قرصاتو خوردی؟

گذاشت سرشو تکون داد به سختی نفس عمیقی کشید و حینی که دستشو روی قلبش می

 اش داد...ام تکیهو بعد به سینه

 دم...ی لبش نقش بسته بود کشیلب گزیدم و دست آزادمو روی زخمی که گوشه

 بینیمو باال کشیدم و همونطور که بغضمو فرو میدادم گفتم :
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 _بمیرم الهی...

 ای میگذشت که پیمان وارد اتاق خواب شد و با نگرانی رو به مهدی لب زد :چند لحظه

 _خوبی داداش؟

 ای کرد و گفت :مهدی سرشو تکون داد و حینی که از من فاصله میگرفت سرفه

 _خوبم ، طوری نیست...

 ه صورت زخمیش چشم دوختم و با ناراحتی از جام پاشدم و سمت آشپزخونه راه افتادم...ب

 ای با هم تنها بذارم و هم برای برداشتن چسب زخم و بتادین!هم برای اینکه اونارو چند لحظه

 اشکامو با پشت دستم پس زدم و سمت اتاق خواب برگشتم که پیمان رو بهم گفت :

 دیگه..._تو که هستی ، من برم 

 سرمو تکون دادم و برای بدرقه کردنش دنبالش راه افتادم که با صدای آرومی رو بهم گفت :

 _مواظبش باش!

 ای گفتم و لب زدم :باشه

 _میموندی یه چایی چیزی میخوردی بعد میرفتی...

 سرشو تکون داد و ممنونی گفت و بعد از خداحافظی از در بیرون رفت...

 عجله سمت مهدی برگشتم و دوباره کنارش نشستم...درو بستم و با 

 مشغول ضدعفونی کردن زخمای روی صورتش شدم و با همون حال لب زدم :

 _آخه چرا پاشدی رفتی پیش اون پسره؟

 اخماشو توی هم کشید و گفت :

 _تو از کجا میدونی؟

 نفسمو با صدا بیرون دادم و گفتم :

 _پیمان بهم خبر داد...

 ت و چیزی نگفت که منم متقابال سکوتو ترجیح دادم...نگاهشو ازم گرف

 بعد از پوشوندن زخمای روی صورتش با چسب زخم ، 

 از جام پاشدم و گفتم :

 _برم یه چیزی درست کنم بخوری...
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 هاش از جاش پاشد...که سرشو تکون داد و برای عوض کردن لباس

کردن ساندویچ بودم که با ای میگذشت و توی آشپزخونه مشغول درست چند دقیقه

اش تکیه دادم و با نگرانی که هنوز احساس گرمای دستاش روی کمرم ، سرمو به شونه

 دست از سرم برنداشته بود گفتم :

 _خوبی؟

 روی موهامو بوسید و گفت :

 _خوبم عزیزم...

 غذاشو جلوش روی میز گذاشتم و همونطور که کنارش مینشستم گفتم :

 ودت باشی..._باید بیشتر مواظب خ

 حرف نگاهم کرد و مشغول خوردن غذاش شد...بی

به اصرار مهدی ، با اینکه اشتها نداشتم کمی همراهیش کردم و بعد ، مشغول شستن 

 ها شدم...ظرف

 با احساس سنگینی نگاهش روی خودم ، 

 به عقب برگشتم و دیدمش که روی کانتر نشسته...

 با تعجب لب زدم :

 اینجایی؟_اِ 

سرشو تکون داد که ظرف آخری که توی سینک بود رو هم شستم و بعد حینی که دستامو 

 خشک میکردم ، سمتش قدم برداشتم...

 جلوش ایستادم که دستشو میون موهام کشید و گفت :

 _بریم بخوابیم؟

 ای مکث کردم و بعد با خجالت لب زدم :اش به گوشم ناآشنا اومد که لحظهجمله

 ._بریم..

ام نگاه میکرد ، با یه حرکت از روی کانتر پایین اومد و درحالیکه با لبخند به صورت خجالت زده

روی دستاش بلندم کرد و سمت اتاق خواب راه افتاد که پاهامو دور تنش حلقه کردم و 
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همونطور که دستمو الی موهای فرش فرو میکردم  ، پیشونیمو به پیشونیش تکیه دادم و 

 لب زدم :

 ستت دارم..._دو 

 تن سبکمو روی تخت پرت کرد و همونطور که روم خیمه میزد ، پیشونیمو بوسید و گفت :

 _من بیشتر...

کشیدم که سرشو اشریش نصفه و نیمهناخواسته لبخندی زدم و دستمو نوازشگرانه روی ته

 ام گذاشت...هاشو روی ترقوهتوی گودی گردنم فرو کرد و لب

 هامو نشونه رفت...هاشو روی گردنم کشید و لبدم که لبچشمامو بستم و لب گزی

بعد از چند دقیقه عقب کشید و کنارم سرشو روی بالش گذاشت که با خجالت سرمو روی 

 بازوش گذاشتم و توی بغلش مچاله شدم...

 ریز خندید و روی موهامو بوسید که ناخواسته لبخندی زدم و عقب کشیدم...

هاش به طور یم که یهو نگاهم سمت باندی که یکی از الیهحرف به هم خیره شده بودبی

 نامحسوسی از زیر تیشرت مشکی رنگش پیدا بود کشیده شد ، 

 …حتما خیلی اذیتش میکرد

ام شد که خیره با تصورش لب گزیدم و خواستم ازش چشم بگیرم که انگار متوجه نگاه

 رو روی تنش کشید و نفسشو با صدا بیرون داد...روتختی

 اش نگاه کردم که بغضم گرفت ، های گرفتهه چشمب

 حال بدش حالمو بد میکرد...

 رو از روی تنش پایین میکشیدم ، با تردید دستمو سمتش بردم و حینی که روتختی

 اش کشیدم و گفتم :دستمو نوازشگرانه روی باالتنه

 _من همینطوری که هستی دوستت دارم مهدی پس خودتو ازم قایم نکن!

 س حبس شده ، دستمو میون دستش کشید و بعد از مکث طوالنی ، با دو دلی لب زد :با نف

 _اگه یه روزی دیگه اینطوری نباشم چی؟

 منظورش واضح بود ، 

 عمل تطبیق جنسیت!
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 دستمو روی دستش کشیدم و همونطور که سعی میکردم بغضمو فرو بدم گفتم :

 .ی جونم دوستت دارم.._هرطوری که باشی من اندازه

 نفس عمیقی کشید و همونطور که منو توی آغوشش میکشید گفت :

 _خیلی خوشبختم که تورو دارم!

اش بوسه ام نشسته بود رو با هول پس زدم و روی شونهقطره اشکی که ناخواسته روی گونه

 زدم...

ذهنم درگیر حرفی که زده بود شده بود اما نمیتونستم به خودم اجازه بدم که ازش سوالی 

 درمورد اون موضوع بپرسم ، 

 این اصال سوال درستی نبود!

رو، برای عوض کردن حال مهدی ، برای شام دعوت کرده جمعه شب بود و نازی و پیمان

 بودم...

 گرفته بود...امروز ماهگرد فوت مادرش بود و حسابی 

 سر میز شام بودیم و نازی و پیمان یکسره برای هم در نوشابه وا میکردن...

این اواخر شک کرده بودم که یه چیزی بینشون هست ، اما با رفتارهای امشبشون دیگه 

 مطمئن بودم!

 ی ترشی رو برداشت و رو به نازی گفت :پیمان کاسه

 _ترشی دوست داشتی ، بذارم برات؟

 برومو باال دادم و گفتم :یه تای ا

 _دیگه چیا دوست داره؟

 خندید و همونطور که زیر چشمی نگاهش میکرد گفت :

 _دیگه مثال منو...

 نازی با خنده نچی کرد و با نگاهش برای پیمان خط و نشون کشید که گفتم :

 _چشمم روشن ، حاال دیگه ما غریبه شدیم نازی؟

 ل قورت داد و گفت :ای که توی دهنش بودو با هونازی لقمه

 ی چی؟ زر میزنه..._غریبه
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 پیمان ابرویی باال داد و گفت :

 _زر میزنم دیگه؟

 نازی با سمتش برگشت و با مکث گفت :

 _حاال...حاال خب شاید خیلی هم زر نزنی...

 با خنده گفتم :

 _پس مبارکه...

 نازی قاشق و چنگالشو توی بشقاب گذاشت و گفت :

ت...ببین چند روز پیش که پیمان مریض شده بود رو که یادته نیومد سر _بذار تعریف کنم برا

...آخر شب هم رفتم بهش سر بزنم دیدم رو ازش گرفتمکار؟ من اون روز رفتم کلیدهای کافه

 خیلی حالش بده دلم سوخت شبو موندم پیشش و آره دیگه...

 حرفشو ادامه نداد و خندید که با خنده لب زدم :

 _ایشاال که تا صبح دعای توسل خوندین...

 پیمان نگاهشو از من گرفت و درحالیکه سمت نازی برمیگشت گفت :

 ی دعاهامون دختره یا پسر!_فقط نمیدونم نتیجه

 حینی که از شدت خنده به سرفه افتاده بودم لب زدم :

 _ای جونم، من میمیرم واسه بچه...

ی در همش کرده بود ، سمتش برگشتم و با چهرهبا شنیدن صدای مهدی که تا حاال سکوت 

 رو به رو شدم...

 _ممنون بابت غذا...

 اینو گفت و همونطور که از جاش پامیشد ،  از آشپزخونه بیرون رفت...

 خورده زیادی نبود؟!میدونستم حالش زیاد رو به راه نیست اما این رفتارش دیگه یه

معذرت خواهی میکردم ، دنبالش رفتم و وقتی که از جام پاشدم و حینی که از نازی و پیمان 

توی هال ندیدمش ، سمت اتاق خواب راه افتادم و همین که واردش شدم ، سوز بدی روی 

 تنم نشست...

 نگاهم روی درِ باز تراس کشیده شد ، 
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 حتما داشت سیگار میکشید!

 هنوز از اتاق بیرون نرفته بودم که بوی تند سیگارش به مشامم رسید ، 

 س درست حدس زده بودم!پ

نفسمو با صدا بیرون دادم و وارد تراس شدم که با دیدنم کام عمیقی از سیگار میون دستش 

 گرفت و خاموشش کرد...

 میدونست که بدم میاد!

 بهش نزدیک شدم و گفتم :

 _چی شد یهو؟

 نگاهم روی صورتش کشیده شد ، 

 هنوز هم در هم بود و دلیلش نمیتونست مادرش باشه...

 قبل از اینکه بحث پیمان و نازی باز بشه اینجوری نبود!

 تکونی به سر و گردنش داد و گفت :

 _هیچی!

 نفسمو با کالفگی بیرون دادم و همونطور که دستمو روی ته ریشش میکشیدم گفتم :

 _هیچی که این شکلیت نمیکنه ، بگو چیشده مهدی؟

 وارد اتاق شد و با لحن بدی گفت :اخماشو توی هم کشید و حینی که ازم فاصله میگرفت ، 

 _میگم هیچی ، چرا نمیفهمی تو؟

 با بهت دنبالش راه افتادم ، 

 واقعا دلیل اینهمه تغییر رفتارشو نمیفهمیدم!

 _چرا باهام اینجوری حرف میزنی؟

 صداشو باال برد و گفت :

 _چون نمیفهمی!

 با ناباوری سرمو تکون دادم ، 

 نمیومد!حتی دیگه حرفم هم 

 حرف سمت آشپزخونه راه افتادم...ی تخت نشست که ازش چشم گرفتم و بیگوشه
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 واقعا از دستش ناراحت شده بودم ، 

نه انتظار داشتم باهام اونجوری حرف بزنه نه اینکه سرم داد بزنه ، اونم اینجوری بدون هیچ 

 دلیلی!

 هم لب زد :پوفی کشیدم و سر جای قبلیم نشستم که نازی با نگرانی رو ب

 _چیزی شده؟

 حتما صدای مهدی به گوشش رسیده بود!

 سرمو تکون دادم و حینی که سعی میکردم ناراحتیمو نشون ندم ، گفتم :

 _نه بابا...

اش ها نشسته بودیم و مشغول حرف زدن بودیم که باالخره سر و کلهها روی کاناپهبا بچه

 پیدا شد...

ست کندن پرتقال توی دستم شدم که کنارم به سرعت ازش چشم گرفتم و مشغول پو 

 نشست و رو به پیمان که داشت فوتبال میدید گفت :

 _ببر صداشو!

 نفسمو با صدا بیرون دادم ، 

 چش بود امشب، چرا اینجوری میکرد؟!

ی تلویزیون چشم برنمیداشت ، رو پیمان با کنترل صداشو کم کرد و همونطور که از صفحه 

 به من گفت :

 صبر بده محیا!_خدا بهت 

 چیزی نگفتم که مهدی با برافروختگی جواب داد :

 _میخواد بده میخواد نده ، همینه که هست!

 دیگه داشتم واقعا شاخ درمیاوردم ، 

 گفت؟!مگه من چیزی گفته بودم که اینجوری می

 با ناباوری نگاهش میکردم که نازی رو بهش گفت :

 _چته مهدی چرا اینجوری میکنی؟ 

 ز جاش پاشد و گفت :دوباره ا
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 _تو یکی هیچی نگو که اصال حوصلتو ندارم...

 نچی کردم و خواستم بهش چیزی بگم که نازی دستمو کشید و گفت :

 _ولش کن!

 رفتارش واقعا زشت بود!

اگه فقط با من اینجوری رفتار میکرد ، میگفتم شاید مشکل از منه اما داشت به همه 

 میپرید...

 میگذشت که نازی رو به پیمان گفت :ای چند دقیقه

 _بریم؟

 های مهدی اینجا نمیموند!ای هم که بود بعد از حرفهرکس دیگه

 با ناراحتی رو بهش لب زدم :

 _کجا برین؟ زوده که...

 پیمان سری تکون داد که از جاش پاشد و گفت :

 _ توام بیا بریم...

 با دودلی نگاهش میکردم که ادامه داد :

 لباساتو عوض کن ، منتظرم..._برو 

 نمیدونستم که برم یا نرم...

از طرفی از دست مهدی خیلی ناراحت شده بودم و فکر میکردم که اگه همراه نازی برم بهتره 

 و از طرفی دلم راضی به تنها گذاشتنش نمیشد...

 توی همون حالت به نازی چشم دوخته بودم که گفت :

 _منتظر چی هستی خب پاشو دیگه!

 یزی نگفتم که مهدی پیشدستی کرد و با صدای بلندی گفت :چ

 …جا نمیاد_محیا هیچ

ی قبل میشد ، سمتش برگشتم که نازی با دهن کجی با تعجبی که هرلحظه بیشتر از لحظه

 جواب داد :

 _اِ جدی؟
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 مهدی رو به پیمان تقریبا داد زد :

 _دست اینو بگیر ببر بیرون تا یه بالیی سرش نیاوردم...

 حاال هیچوقت همچین رفتاری ازش ندیده بودم ،  تا

 آخه سر چی اینجوری رفتار میکرد؟!

 با کالفگی سمتش قدم برداشتم و گفتم :

 _تمومش کن!

 نازی سمت در قدم برداشت و رو به من گفت :

 نازی_اگه جات بودم دیگه یه دقیقه هم اینجا نمیموندم!

های در همش به نازی نگاه میکرد مهدی که با اخمنفسمو با صدا بیرون دادم و درحالیکه از 

 ها رفتم که باز هم دست برنداشت و لب زد :ی بچهچشم میگرفتم ، برای بدرقه

 _جاش نیستی پس خفه شو برو!

 با عصبانیت سمتش برگشتم و اینبار با صدای بلندتری گفتم :

 _بسه!

 و رو بهم گفت : هاش شددم در ، کنار نازی ایستادم که مشغول پوشیدن کفش

 _آدم نیست ، باید میومدی تا حالش گرفته شه...

چون بخاطر مادرش ناراحت بود ، دلم نمیومد که تنهاش بذارم و از طرفی هم نگران بودم که 

 قرصاشو نخوره...

هایی که میگفت خوردم الکی میگفت ، باید خودم با چشمای خودم نصف بیشتر وقت

 میدیدم که خیالم راحت شه...

 بی حوصله لب زدم :

 _بیخیال ، معذرت میخوام بابت رفتارش...

 امو میبوسید گفت :زیپ بوتشو کشید و حینی که گونه

 _نه عزیزم تو چرا؟ مراقب خودت باش...

 سرمو تکون دادم و نیمچه لبخندی زدم...

 _توام همینطور...
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 رو میون دستش کشید و رو بهم گفت :پیمان دست نازی

 _فردا میبینمت!

با لبخند سرمو تکون دادم و بعد از خداحافظی ، با همون حالت درو بستم و برای شستن 

 ها سمت آشپزخونه رفتم که سیگار به دست ، کنار یخچال دیدمش...ظرف

 بار بهش گفته بودم که بدم میاد کال سیگار بکشه ، چه برسه به اینکه توی خونه!هزار

 سمت سینک رفتم و با حرص گفتم :

 خونه سیگار نکش!_توی 

 در یخچالو به هم کوبید، بطری آبو سر کشید و بعد ، حینی که روی کانتر میکوبیدش لب زد :

 _به تو ربطی نداره!

 با ناباوری سمتش برگشتم ، 

 امشب داشتم چیزهایی رو برای اولین بار میشنیدم که این هم جزوی ازشون بود!

 _به من ربطی نداره؟!

 گفت :سرشو تکون داد و 

 _داره؟

 با تاسف سرمو تکون دادم و گفتم :

 _پس اینجا موندنم هم دیگه دلیلی نداره...

 اینو گفتم و خواستم سمت اتاق خواب راه بیفتم که دستمو کشید و تنمو به دیوار چسبوند...

 _نشنوم!

 دستشو با حرص از روی بازوم پس زدم و گفتم :

 _حاال که شنیدی!

 ای لب زد :با عصبانیت کنترل شدهاخماشو توی هم کشید و 

 _سگم نکن محیا!

 پوزخندی زدم و گفتم :

 _تازه هنوز سگ نشدی؟

 سیگارشو توی دستش مچاله کرد که با ترس از دستش چشم گرفتم و گفتم :
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 _چیکار میکنی دیوونه؟

واقعا انگار دیوونه شده بود که با ابروهای در هم ، نفسشو با صدا بیرون داد و با مکث ، 

 سمت اتاق خواب راه افتاد...

 کالفه و عصبی دستمو روی سرم گذاشتم و کنار میز غذاخوری نشستم...

خیر سرم خواستم با دعوت کردن نازی و پیمان حال و هواشو عوض کنم ولی عوضش چی 

 نصیبم شده بود؟!

 پیمان و نازی که اونجوری ناراحت شده بودن و از طرف دیگه مهدی هم که اینجوری رفتار

 میکرد...

 اصال نمیدونستم چیشد که اینجوری شد و کاش میدونستم تا شاید بتونم درستش کنم...

 نمیدونستم چقدر گذشته که از دست فکر  و خیاالتم طاقت نیاوردم و از جام پاشدم...

 هاش بود!وقت قرص

 از توی کشو برداشتم و با لیوان آبی ، سمت اتاق خواب قدم برداشتم...

نشسته بود و سرشو میون دستاش گرفته بود که با دیدنم توی چارچوب در ، ی تخت گوشه

 دستاشو برداشت و نفس عمیقی کشید...

 سمتش رفتم و همونطور که بشقاب توی دستمو کنارش روی تخت میگذاشتم ، 

بدون اینکه نگاهش کنم خودمو به اون سمت تخت رسوندم و بعد از باز کردن موهام ، با 

 ز کشیدم...فاصله ازش درا

 هنوز توی همون حالت نشسته بود که با تردید لب زدم :

 _قرصاتو بخور...

حوصله روی تخت دراز کشید که نفسمو با صدا بیرون دادم و دستی به موهاش کشید و بی

 سر جام نشستم...

 ها لج میکرد!عین بچه

برمیداشتم با حرص گفتم دستمو سمت قرصاش کشیدم و حینی که لیوان آب توی بشقابو 

: 

 _پاشو!
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هارو یکی یکی ، روی لبش نگاهی بهم انداخت و سرشو به تاج تخت تکیه داد که قرصنیم

 …هاش کشیدمگذاشتم و لیوان آبو سمت لب

 رو روی تنش کشید...کمی ازش سر کشید و بعد ، سرشو روی بالش گذاشت و روتختی

نطور که برای گذاشتنش روی عسلی روی لیوان توی دستمو توی بشقاب گذاشتم و همو 

 صورتش خم میشدم ، گفتم :

 _ببینم دستتو...

موهام توی صورتش پخش شده بودن که چشماشو بست و عطرشونو بو کشید و این از 

 چشمم دور نموند!

 _چیزی نیست...

 سرمو با کالفگی تکون دادم و با فاصله و پشت بهش سر جام دراز کشیدم...

 ای هم بارم کنه!ه ادامه بدم چیز دیگهبعید نبود که اگ

 نمیخواستم دیگه ازش چیزی بپرسم اما ذهنم بدجوری درگیرش بود...

 طاقتی مشهودی گفت :توی همین فکرا بودم که دستشو الی موهام فرو کرد و با بی

 _عصبی شدم...

 نفسمو با صدا بیرون دادم و همونطور که سمتش برمیگشتم گفتم :

 _از چی؟

 ی بینمونو پر کرد و چیزی نگفت...فاصله

 ترم میکرد...حرفی بزنه و قانعم کنه اما با سکوتش حرصیازش انتظار داشتم که یه

 دستشو روی کمرم سر داد و چشماشو بست،

چنگ زد و با صدای  نفسمو با صدا بیرون دادم و خواستم دوباره ازش رو بگیرم که کمرمو

 ای گفت :تحلیل رفته

 باش ولی حق نداری از بغلم جم بخوری..._قهری 

حرف نگاهش میکردم که با همون چشمای بسته، دست آزادشو نامحسوس روی قلبش بی

 گذاشت...

 دلم لرزید، 
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 دستمو الی موهاش کشیدم که نیمچه لبخندی زد و نفس راحتی کشید...

 م ، با شنیدن صدای پاش چشمامو باز کردم و با گنگی به اطرافم نگاهی انداخت

 توی اتاق نبود...

 سمت پنجره برگشتم ، از هوا پیدا بود که زودتر از تایمیه که همیشه بیدار میشیم!

های پیرهنش ای کشیدم و سر جام نیمخیز شدم که همونطور که مشغول بستن دکمهخمیازه

بود ، وارد اتاق شد و با دیدن نگاهم روی خودش ، صبح بخیری گفت که جوابشو دادم و 

 : گفتم

 _ساعت چنده؟

 دستی به موهاش کشید و گفت :

 _هفت!

 تعجب کردم ، 

 عادت نداشت که این ساعت بره سر کار!

 خواستم چیزی بگم که خودش ادامه داد :

 _میخوام برم گرگان...

 ی عجیبی به دلم افتاد...دلشوره

 میترسیدم از اینکه به اون شهر برگرده...

ببیندش و براش دردسر بشه اما نمیتونستم از رفتن منعش میترسیدم که کسی اون اطراف 

 کنم...

 نمیگیره... میدونستم که تا نره دلش آروم

 با همون حالت بهش خیره مونده بودم که سرشو تکون داد و گفت :

 _تو چیکار میکنی؟ میری سر کار یا...

 اشو ادامه نداد...جمله

 مگه دلم طاقت میاورد که بذارم تنها بره؟!

ینجوری که میخواستم همراهش برم هم  دلشوره داشتم ، چه برسه به اینکه تنهایی هم

 راهیش کنم...
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 از جام پاشدم و همونطور که سمت سرویس بهداشتی قدم برمیداشتم گفتم :

 _وایسا حاضر شم...

 لباسامو عوض کردم و بعد از بستن موهام ، شالی روی سرم کشیدم...

 کیف و گوشیمو برمیداشتم نفس عمیقی کشیدم... پالتومو تنم کردم و حینی که

 امیدوارم بودم که به خیر بگذره...

 سه ساعتی میشد که توی مسیر بودیم و تقریبا وسطای راه بودیم...

 به پیمان پیام دادم که دارم با مهدی میرم گرگان و امروز نمیتونم برم سر کار ، 

 اون هم درک کرد و گفت که اشکالی نداره...

رو سمتش گرفتم که با مکث از دستم ازش ل پوست کندن سیبی شدم و یه تیکهمشغو

 گرفت و گفت :

 _مرسی که همراهم اومدی!

 نیمچه لبخندی زدم و سرمو تکون دادم...

 چجوری فکر کرده بود که میتونم توی این حال تنهاش بذارم؟!

 ظهر بود که رسیدیم...

 اینو فقط خودم میدونستم!استرس تموم وجودمو در بر گرفته بود و 

 دائما توی دلم خدا خدا میکردم که مشکلی پیش نیاد و اتفاقی نیفته...

 ای گفت :ای پارک کرد و با حالت گرفتهماشینشو گوشه

 _همینجاست...

 با اضطراب لب گزیدم و گفتم :

 _بذار اول من برم ، اگه کسی نبود صدات کنم...

 د...سرشو تکون داد و از ماشین پیاده ش

 _الزم نیست...

 حال اون انگار اصال مثل حال من نبود که انقدر بی پروا عمل میکرد...

 به دنبالش از ماشین پیاده شدم و بعد از کشیدن نفس عمیقی کنارش راه افتادم...
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اطرافمون خلوت بود و به جز دو سه نفر ، خبری از کسی نبود و این خیالمو تا حدودی راحت 

 میکرد...

روشی که کنار خیابون ایستاده بود چند شاخه گل خرید و بعد ، سمت از گل ف

 …های مردم بودن ، راه افتادگوشههایی که تنها به جا مونده از جگرنوشتهسنگ

های گشتن ، کنار مزاری نشست و با چشم کنارش قدم برمیداشتم که بعد از چند دقیقه

 اش ، به اسم روی سنگ قبر چشم دوخت...غمزده

ها ناراحتی کنارش نشستم و همونطور که دستشو نوازش میکردم، مشغول پرپر کردن گل با

 ای تنهاش بذارم...شدم و وقتی که حالشو دیدم ، ترجیح دادم که چند دقیقه

 از جام بلند شدم و شالمو روی سرم مرتب کردم... 

 _من همین اطرافم...

صله گرفتم و بعد از کمی قدم زدن ، کنار بدون اینکه نگاهم کنه ، سرشو تکون داد که ازش فا

 درختی ایستادم...

 از اینجا هنوز هم بهش دید داشتم و این خیالمو راحت میکرد...

ای میگذشت و مهدی هنوز همونجا نشسته بود که با دیدن مرد میانسالی که به چند دقیقه

 ی عجیبی سراغم اومد...سمتش قدم برمیداشت دلهره

مقصدش اون نباشه اما وقتی که کنارش ایستاد ، با هول سمتشون قدم خدا خدا میکردم که 

 تر شدم صدای بلند مرد به گوشم رسید...برداشتم و همین که بهشون نزدیک

کبر یه عمر با عزت و آبرو زندگی کرد که تو یه الف بچه سر سفره ی عقد در بری و بعد _حاج ا

 از اینهمه وقت ،با لباس پسرونه برگردی؟

 فشرده شد، قلبم 

 ی عقد فرار کرده بود؟از سر سفره

 ی عقد نشونده بودنش؟!سر سفره

 هیچوقت در مورد این موضوع باهام حرف نزده بود...

 بغض بدی بیخ گلومو گرفت...

 توی دلم دعا کردم که ادامه نده اما انگار دعاهام برعکس عمل کردن که صداش باالتر رفت...



99 
 

پوشیدن و کوتاه کردن موهات سرنوشت تو عوض میشه؟ نه  _فکر کردی با یه لباس پسرونه

، تو همون چیزی هستی که خدا خواسته، پس همین االن باهاش کنار بیا و برگرد خونه...این 

ی ما پاک کن...من با پدرت و برادرهات حرف میزنم که کاری به کارت نداشته ننگو از خونواده

 باشن...

 ننگ؟!

 ننگ فرار کردن مهدی نبود ، 

 ی عقد نشوندنش بود!سر سفره ننگ

 چی داشت میگفت؟

 از چی حرف میزد؟

 کدوم برگشتن؟!

 اگه قرار بود که روزی به این زندگی برگرده ، هرگز نمیرفت!

 پس مرد رو به رو ، نه پدرش بود و نه برادرش...

 از برخوردش میشد حدس زد!

 ه ای برخورد میکرد...اگه یکی از اونا بود جور دیگ

 صدایی از مهدی به گوشم نمیرسید و این نگرانم میکرد ، 

 از طرفی هم شک داشتم که جلو برم یا نه...

 میترسیدم با جلو رفتن و نشون دادن خودم اوضاعو بدتر کنم...

نشست ، با نگرانی سمتش پا ای میگذشت که با دیدن دستش که روی قلبش میچند لحظه

 گفتم :تند کردم و 

 _مهدی...

هاش باال گرفته بود که کنارش نشستم و با هول اسپری تنفسیشو از توی کیفم صدای نفس

 هاش گذاشتم که مرد با خنده لب زد :درآوردم و میون لب

 ست..._مهدی؟ مسخره

 های قرمز مهدی نگاه کردم و با استرس گفتم :توجه به چشملب گزیدم و بی

 _بریم؟
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 عمیقی کشید و همونطور که از جاش پامیشد گفت :به سختی نفس 

 _بریم...

با حسرت نگاهی به سنگ قبر مادرش انداخت و مسیر ماشینو پیش گرفت که کنارش راه 

 افتادم...

 هنوز چند قدم بیشتر برنداشته بودیم که صدای مرد دوباره باال گرفت...

 _این فرصت آخرته...

 ر که سمتش برمیگشت گفت :اش مشت کرد و همونطودستشو روی سینه

 _ازت فرصت نخواستم دایی!

 پس داییش بود!

 …دیگه صدایی از مرد شنیده نشد

 توی ماشین که نشستیم ، با دلهره رو بهش لب زدم :

 _برات دردسر نشه...

 حرف سرمو به شیشه تکیه دادم؛نفسشو با صدا بیرون داد و چیزی نگفت که بی

 میجوشید!دلم مثل سیر و سرکه 

 ماشینو توی پارکینگ رستورانی پارک کرد و گفت :

 _بریم یه چیزی بخوریم...

 کنار میزی نشستیم و سفارش غذا دادیم...

 حسابی توی خودش بود و از وقتی که اینجا نشسته بودیم یه کلمه هم حرف نزده بود...

 نگرانش بودم!

شدم و دستشو توی دستم سرشو پایین انداخته بود و توی فکر بود که بهش نزدیک 

 کشیدم...

 ...حق داشت که ناراحت باشه و چقدر برام سخت بود که توی این حال ببینمش

 آروم لب زدم :

 _میگذره عزیزم...

 سرشو تکون داد و بدون اینکه چیزی بگه پوزخندی زد...
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 آهی کشیدم و دیگه چیزی نگفتم...

 نم اوضاع بدتر میشه...یه طوری بود که احساس میکردم هرچی بیشتر حرف بز 

 اشتهایی مهدی منم نتونستم چیز زیادی بخورم...با دیدن بی

 بعد از خوردن غذا ، بدون وقفه سمت تهران راه افتادیم...

 از این بابت خوشحال بودم ، 

 نمیتونستم بیشتر از این ریسِک بودنش توی این شهر رو تحمل کنم...

 از سر و روش میبارید بهش گفتم : چند ساعتی میگذشت که با دیدن خستگی که

 _میخوای یکم استراحت کنی؟

 ی منفی تکون داد؛سرشو به نشونه

 پر از حرف بود و این به وضوح پیدا بود...

 کاش حرف میزد ، 

 اینجوری الاقل یکم خالی میشد...

 به خونه که رسیدیم ساعت از ده گذشته بود...

ز اتاق بیرون میرفتم با چشمام دنبال مهدی هامو عوض کردم و حینی که ابا خستگی لباس

 ها پیداش کردم...گشتم و ، روی کاناپه

 هنوزم توی همون حال بود و این دیگه داشت واقعا اذیتم میکرد...

 سمتش رفتم و همونطور که کنارش مینشستم توی آغوشم کشیدمش و گفتم :

 _چی درست کنم واست؟

 سرشو تکون داد و گفت :

 دوست داری..._هرچی خودت 

 دستمو الی موهاش کشیدم و گفتم :

 دوست دارم... _من که فقط تورو

 هام گذاشت...هاشو روی لبنیمچه لبخندی زد و همونطور که روی صورتم خم میشد لب

 با شنیدن صدای آالرم ، با خستگی چشمامو باز کردم و از جام پاشدم... صبح
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که ماشین ، هرکاری که کرد استارت نخورد و  خواستیم طبق معمول با مهدی راه بیوفتیم

 من مجبور شدم که آژانس بگیرم...

 هامو براش ببرم...وسطای راه بودم که یادم افتاد به نازی قول دادم که یکی از لباس

ی اون شب ، این طرفا از طرفی دیرم شده بود و از طرفی ، میدونستم که نازی بعد از قضیه

 یا لباسو ببر...نمیاد که بهش بگم خودت ب

 پس ناچارا به راننده گفتم که مسیر رفته رو برگرده...

 راننده هم منو رسوند و گفت جایی کار داره و نمیتونه منتظرم بمونه...

 نفسمو با کالفگی بیرون دادم و بعد از حساب کردن کرایه ، پیاده شدم...

 پیمان دیگه حق داشت اگه اخراجم هم بکنه!

نسور و رسیدنم ، خواستم ازش بیرون برم که با شنیدن صدای داد و بیداد با باز شدن در آسا

 ام حبس شد...و زد و خوردی نفسم توی سینه

با هول سمت واحدمون قدم برداشتم و وقتی که درش رو باز دیدم ، با ترس جلو رفتم و با 

 م!به معنای تمام واژه ، وحشت کردای که جلوی چشمام نقش بسته بود دیدن صحنه

های مرد درشت هیکلی داشت له ناخواسته جیغ کشیدم و سمت مهدی که زیر مشت و لگد

 میشد ، دویدم...

 این دیگه کی بود؟

 اصال از کجا اومده بود و اینجا چیکار داشت؟!

 خواست مشتشو توی صورتش بکوبه که دستشو کشیدم و تقریبا جیغ زدم :

 _چیکار داری میکنی عوضی؟!

جون روی زمین افتاده بود و تمام سر و صورتش اثر از خون داشت ، بیمهدی در حالی که 

 همونطور که سرفه میکرد با دیدنم لب زد :

 محیا...برو... _برو

سرمو به شدت تکون دادم که با شنیدن صدای مرد مسن تری از پشت سرم با ترس به 

 عقب برگشتم...

 _البد توام دوست دخترشی؟
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 :چیزی نگفتم که ادامه داد 

 _دوست دخترِ دختر من!

 نفسم برید...

 پدرش بود که باهاش اینجوری میکرد؟

 تر هم برادرش بود...حتما اون مرد جوون

 صدای فریاد بی جون مهدی باال گرفت و خون به دلم کرد...

 _به من نگو دختر...

اش نگاهش میکرد ، با های به خون نشستهمردی که باالی سرش ایستاده بود و با چشم

 شنیدن صداش خواست سمتش هجوم بیاره که جیغ زدم :

 _دست از سرش بردارین...

اشو تر رو پس میزد  ، کنار مهدی روی زمین زانو زد و یقهجلو اومد و درحالیکه مرد جوون

 توی دستاش کشید...

 خواستم مانعش بشم که با شنیدن صدای بلند فریادش سر جام خشکم زد...

 _دختر نیستی؟!

 هام نداشتم...وی اشککنترلی ر

با بغض و ترس نگاهش میکردم که دو طرف پیرهنشو به شدت کشید و پیرو این حرکتش ، 

 هاش به طرفی پرتاب شد...هر کدوم از دکمه

اش دست بزنه ، با نگرانی کنارش زانو زدم و و قبل از اینکه فرصت کنه به بانداژ روی سینه

 دستاشو چنگ زدم و ملتمسانه گفتم :

 کنید...خواهش میکنم... _بس

 مهدی به نفس نفس افتاده بود و دیگه خبری از اون صدای تحلیل رفته هم نبود...

 به شدت به عقب هلم داد و داد زد :

 _تو دلت واسه خودت بسوزه که دوست دخترِ یه دختر شدی بدبخت!

روی زمین بلندش سرمو با گریه تکون دادم و با نگرانی به مهدی چشم دوختم و خواستم از 

 کنم که همون مرد مانعم شد و رو بهش گفت :
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اتو _تو دیگه واسه من مردی...خیلی وقته که مردی...همون روزی که از خونه رفتی فاتحه

خوندم...حتی انقدر ارزش نداری که بخوام برت گردونم...فقط اومدم اینجا که بهت بگم آرزوی 

 ...اون چیزی که توی سرته رو به دلت میذارم

دوباره با همون حال زارم ، تقال کردم که سمت خودم بکشمش اما باز هم مانعم شد که با 

 صدایی که از زور گریه پیدا نبود جیغ کشیدم :

 _حالش بده...

 بی اعتنا ادامه داد :

_و همین که توی این حال ببینمت برام کافیه ، از دیدن زجر کشیدنت لذت 

آبروم لذت بردی...پس خوب گوش کن که چی میگم ؛ تا آخر میبرم...همونجوری که از ریختن 

 عمرت مجبوری توی همین جسم بمونی ، چون خبری از رضایت نیست!

 اینو گفت و حینی که با دستش به من اشاره میکرد لب زد  :

_اینی که االن اینجوری داره برات جلز و ولز میکنه هم پسفردا سر عقل میاد و  میره شوهر 

روز برام روشنه...فقط خودتی که توی این منجالبی که برای خودت ساختی  میکنه ، مثل

میمونی! خودت بشین فکر کن ، باهات بمونه که چی؟ براش شوهر میشی؟ بچه میشی؟ 

ای وجود داره که به یه پسر خونه و زندگی میشی؟ چی میشی؟! چه دلیل قانع کننده

 نفروشدت؟!

هم نبود ، انگار اصال حرفای مرد رو به رومو توی این لحظه ، جز مهدی هیچی برام م

نمیشنیدم و نگاهم یه ثانیه هم از روش کنار نمیرفت که مثل ماهی که آب بهش نرسیده 

 باشه فقط نفس نفس میزد...

هاش وحشت زده اسپریشو از توی کیفم بیرون کشیدم و دستمو با شنیدن صدای بلند نفش

 انگار پدرش بود ، دخالتی نکرد... زیر سرش گذاشتم که اینبار مرد مسنی که

اشکامو پس زدم و کپسول کوچیک اکسیژنو توی دهنش اسپری کردم که صدای مرد دوباره 

 باال گرفت...

 _پس تا میتونی زجر بکش!

 اینو گفت و همراه اون یکی مرد ، سمت در رفت...
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اینکه نگاهش کنم ، درو پشت سرشون کوبیدن که سرشو روی پاهام گرفتم و با گریه ، بدون 

 …دو طرف لباسشو روی هم گذاشتم

 انگار حالش کمی بهتر شده بود که دستامو با دستای بی جونش پس زد و گفت :

 _برو...

 سرمو با گریه تکون دادم و خواستم چیزی بگم که اینبار بلندتر گفت :

 _پاشو برو...

 چی داشت میگفت؟

 گذاشتم؟!چجوری توی این حال تنهاش می

 تم چیزی بگم که با شنیدن صدای فریادش تنم لرزید...خواس

 _بهت میگم پاشو برو...

 با گریه از جام پاشدم و سمت اتاق خواب راه افتادم...

 نمیتونستم با این وضعیت توی خونه تنهاش بذارم...

 وارد اتاق شدم و اشکامو با پشت دستم پس زدم...

 حالم خیلی بد بود ، بدتر از بد!

 تفاقاتی که افتاده بود رو هضم کنم ، نمیتونستم ا

 چجوری تونسته بودن باهاش اینجوری کنن؟

 لعنت به من که وقتی خواست به گرگان برگرده جلوشو نگرفتم ، 

 افتاد...اگه مانعش میشدم هیچکدوم از این اتفاقا نمی

که تنشو  بغض بدی که بیخ گلومو گرفته بود رو پس زدم و از الی در به بیرون نگاهی انداختم

 ی کاناپه تکیه داد و دستاشو روی سرش گذاشت...به سختی به پایه

 دلم میخواست برم پیشش اما نمیخواستم اذیتش کنم...

 های پدرش افتادم...ی تخت نشستم که تازه یاد حرفبا ناراحتی گوشه

ه ای که اون شب بهم گفت رو فهمیدمیگفت که به عمل رضایت نمیده و تازه اَماِی جمله

 بودم!

 پس منظورش از اون اما این بود که میدونه پدرش راضی بشو نیست...
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 اش اینجوری رفتار کنه؟!چطور میتونست با بچه

 گذاشت...ای خودشو جای اون میای کاش لحظه

اشکامو پس زدم و بینیمو باال کشیدم که با شنیدن صدای گوشیم ، از توی جیبم درش آوردم 

 چشم دوختم... اشو با کالفگی به صفحه

 همونطور که حدس میزدم نازی بود...

 اول خواستم جواب ندم اما بعد پشیمون شدم... 

نمیتونستم مهدی رو توی این حال تنها بذارم و در نتیجه امروز هم نمیتونستم برم سر کار و 

 باید بهشون خبر میدادم...

 ای گفتم...میکردم بلهای صاف کردم و حینی که تماسو وصل پس صدامو با تک سرفه

 _محیا؟ خوبی؟ کجا موندی پس دختر؟

 با مکث لب زدم :

 _خوبم ، به پیمان بگو امروز هم نمیتونم بیام...

 بالفاصله با نگرانی گفت :

 _چرا؟ چیزی شده؟ صدات چرا اینجوریه؟

 تر از اونی بودم که بتونم براش چیزی تعریف کنم ، حوصلهبی

 پس گفتم  :

 _نه چیزی نیست...بعدا حرف بزنیم؟

 دوباره با همون لحن نگران گفت :

 _مهدی اذیتت کرده؟ میخوای بیام دنبالت؟

 هام سرازیر شدن؛ناخواسته ، دوباره اشکام روی گونه

 کاش اذیتم کرده بود...

 :لب گزیدم و گفتم 

 _نه عزیزم بعدا بهت زنگ میزنم...

 ای گفت که تماسو قطع کردم و از جام بلند شدم،باشه

 دیگه نمیتونستم اینجا بمونم...
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 هاش برداشتم و از اتاق بیرون رفتم...با همون حال تیشرتی از توی کشوی لباس

 …نکرد نزدیکش شدم و با تردید کنارش روی زانوهام نشستم که تغییری توی حالتش ایجاد

 ای گفت :صدا اشک میریختم که با صدای گرفتههاش بود و بینگاهم روی کبودی دست

 _راست میگفت ، دلت به چِی من خوش باشه؟

 بغض با شدت بیشتری به گلوم چنگ زد ، 

 نمیخواستم اینارو از زبونش بشنوم!

 بودم... های پدرش فکر نکردهمن انقدر دوستش داشتم که حتی صدِم ثانیه هم به حرف

ام مینشستن رو با پشت دستم پس زدم و خواستم چیزی بگم که اشکای داغی که روی گونه

 ادامه داد :

 _چی دارم برات جز غم و غصه؟ چیکار برات کردم جز درآوردِن اشکت؟

تیشرت توی دستمو روی زمین گذاشتم و حینی که دستاشو میون دستام میکشیدم ، از 

 داشتم و با ناباوری سرمو تکون دادم...جلوی صورتش برشون 

 _هیچکدوم از اینا حقیقت نداره مهدی...

 پوزخندی زد و دستاشو مشت کرد...

 _از این میسوزم که تک تکشون عیِن حقیقته...

 کنترل اشکام از دستم در رفته بود...

 نمیخواستم بشنوم ، 

 نمیخواستم این حالشو ببینم...

 و گفتم :با حال بدی سرمو تکون دادم 

 _اینطور نیست ، همه چیز درست میشه...

 با ناامیدی لب زد :

 _هیچی درست نمیشه!

 مکث کردم...

 حق داشت که این حرفو بزنه ، 
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های پدرش نگذشته بود و هرکی هم که بود با شنیدن اون ساعت هم از حرفهنوز یک

 اشو از دست میداد...ها روحیهحرف

 بودم هم به درست شدن اوضاع تردید داشتم...حتی خود من که به زبون آورده 

 دستاشو سمت لبم کشیدم و درحالیکه روشون بوسه میزدم گفتم :

 _درست نشه هم باز کنار همیم زندگیم...

آب دهنشو به سختی قورت داد و ازم چشم گرفت که به صورتش چشم دوختم و با دیدن  

 هاش ، ها و کبودیزخم

 وم آورد...باز هم سیل اشک به چشمام هج

ی پیرهنش میبردم ، رو های روی هم قرار گرفتهلب گزیدم و همونطور که دستامو سمت لبه

 بهش ادامه دادم :

 _اینو درار...

اش رو گرفتم و از تنش درش آوردم که نگاهم روی حرف نگاهم میکرد که با تردید دو لبهبی

 اش کشیده شد...باز روی سینهباند نیمه 

اش انداختم و خواستم براش ببندمش که دستمو گرفت و نفسشو سر پایین افتادهنگاهی به 

 با صدا بیرون داد که با بغض گفتم :

 _بذار برات ببندمش...

ام انداخت و دستمو با شک رها کرد که مشغول بستنش شدم و بعد نگاهی به صورت گرفته

 ، تیشرتشو تنش کردم و توی آغوشم کشیدمش...

هاش بودم و سرم داشت از هجوم افکار مزاحمی که یه لحظه کردن زخم مشغول پانسمان

 گذاشتن میترکید که با شنیدن صدای زنگ در ، با تعجب رو به مهدی گفتم :هم راحتم نمی

 _منتظر کسی بودی؟

 بدون اینکه چیزی بگه سرشو تکون داد...

 کی میتونست باشه؟!

 شنیدن صدای در میلرزید!با اتفاقی که امروز افتاد ، دیگه تنم از 
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با استرس ، باند توی دستمو روی زمین گذاشتم و از جام پاشدم و همونطور که کنار در 

 …ایستادم ، از چشمی به پشت در نگاهی انداختممی

 نازی بود!

 انتظار اینجا دیدنشو نداشتم ، 

 یداش شه...ها این طرفا پبعد از اینکه با مهدی بحثش شد ، فکر نمیکردم که فعال فعال

بهرحال سمت مهدی برگشتم و چون حدس میزدم که نخواد کسی توی این حال ببینتش ، 

 رو بهش گفتم :

 _نازیه...

 سرشو تکون داد و حینی که سمت اتاق خواب میرفت گفت :

 _بگو خونه نیستم!

 ای گفتم و درو باز کردم که نازی با نگرانی ، سر تا پامو برانداز کرد و گفت :باشه

 وبی تو؟ _خ

 سرمو تکون دادم و ناخواسته از نگرانیش نیمچه لبخندی زدم...

 _خوبم ، تو خوبی؟

داخل شد و حینی که روی چشمام که حدس میزدم از زور گریه حسابی قرمز شده باشن ، ریز 

 میشد ، لب زد :

 _من که خوبم ولی تو انگار داری یه چیزیو پنهون میکنی...نگرانت شدم آخه سابقه نداشت

 که همینجوری بگی نمیام سر کار!

 راست میگفت ، 

 هیچوقت بی دلیل از زیر کار در نمیرفتم!

بشینه که چشمم به بتادین و باندهای وا  سرمو تکون دادم و بهش اشاره کردم که روی کاناپه

 ی روی زمین افتاد و همین که خواستم جلوشون بایستم و مخفیشون کنم ، شده

 نازی با بهت لب زد :

 _اینا واسه چیه محیا؟!

 لب گزیدم و نفسمو با صدا بیرون دادم...
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 نمیخواستم بهش چیزی بگم و مگه ول کن بود؟!

 سکوت کرده بودم که با صدای بلندتری ادامه داد :

 _چیشده محیا؟

 با کالفگی ازش چشم گرفتم و خواستم چیزی بگم که صدای مهدی رو شنیدم...

 از اتاق بیرون اومده بود!

 _هیچی چیزی نشده!

 نازی با دیدن مهدی توی اون حالت با بهت و نگرانی لب زد :

 _چیشدی تو؟

 رو کشیدم و گفتم :دست نازی که ناخواسته داشت بدجوری روی مخ میرفت

 _ول کن نازی بیا بشین برات یه چیزی بیارم بخوری...

شمام کشیدم و با همون حالت از مهدی چشم گرفت و روی کاناپه نشست که دستی به چ

 گفتم :

 _چایی میخوری یا قهوه؟

مهدی سمت در قدم برداشت که با هول از  نازی که میگفت قهوه چشم گرفتم و سمتش پا 

 تند کردم...

 ی درو میون دستش کشید که کنارش ایستادم و گفتم :دستگیره

 _کجا میری؟

 هاش بود گفت :کفشتکونی به سر و گردنش داد و همونطور که مشغول پوشیدن 

 _ماشینو میبرم تعمیرگاه...

اش انداخته بودم کشیدم و حینی که ی کوچیک چسب زخمی که روی گونهدستمو روی تیکه

 صافش میکردم با نگرانی لب زدم :

 _حاال حتما االن باید بری؟ یکم استراحت میکردی فعال...

 چشمامو با چشمای نافذش نشونه گرفت و گفت :

 اظب خودت باش!_خوبم ، مو

 با اینکه پدرش گفته بود که دیگه کاری به کارش نداره اما باز هم دل نگران بودم...



111 
 

 لبمو زیر دندونم کشیدم و رو بهش گفتم :

 _توام همینطور ، زود برگرد...

 سرشو تکون داد و بعد از بوسیدن پیشونیم از در بیرون رفت...

 اه افتادم...نفسمو با صدا بیرون دادم و سمت آشپزخونه ر 

میدونستم که یکی از دالیل رفتنش این بود که نمیخواست توی این وضعیت توی دیدرس 

 …نازی باشه و درکش میکردم

 ی بعد با دو فنجون قهوه ، سمت نازی برگشتم و کنارش نشستم...چند دقیقه

 حالمو دید که با شک لب زد :

 _ به خاطر اینه که رفتین گرگان ، نه؟

 بیرون دادم و تکونی به سر و گردنم دادم که ادامه داد : نفسمو با صدا

 _از همون اولش هم گفتم که نرین ، حاال چیشد؟ مثال چی بهش رسید حاال که رفت اونجا؟

 با کالفگی گفتم :

_ول کن نازی ، فکر کردی من دلم میخواست که بریم؟ دلم توی دستم بود تا رفتیم و 

 برگشتیم...

 از روی عسلی برداشت و گفت :اش رو فنجون قهوه

 _خب حاال حرفشون چیه؟

 حوصله سری تکون دادم و گفتم :بی

 _هیچی!

 ی توضیح دادنو نداشتم!واقعا اصال حال و حوصله

 انگار نازی هم متوجه حالم شد که پِیشو نگرفت و دیگه چیزی نپرسید...

 دستمو روی سرم گذاشتم ، 

 ودم درد گرفته بود...از بس توی همین مدت کوتاه فکر کرده ب

برای پیدا کردن قرص از جام پاشدم و سمت آشپزخونه راه افتادم که نازی دنبالم اومد و 

 گفت :
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_دو سه روزه میخوام بهت یه چیزی بگم هی نمیشه...دیروز که نیومدی ، امروز هم که 

 اینجوری شد...قراره بریم شمال ، ویالی برادر پیمان...

 نگاهش کردم که ادامه داد :حرف سمتش برگشتم و بی

 _منتظر بودم بیاین که برنامشو بچینم ، حاال با مهدی حرف بزن که فردا راه بیفتیم...

 به فکر فرو رفتم ، 

ی مهدی هم دلم میخواست به سفری که نازی میگفت برم و به نظرم این ، برای روحیه

 میتونست خوب باشه...

 پس با مکث کوتاهی لب زدم :

 ش حرف میزنم ، پیمان مگه برادر داشت؟_باشه باها

 سرشو تکون داد و به میز توی آشپزخونه تکیه داد...

خاطر همین هم ی خوبی با خونوادش نداره ، به_آره ولی مثل اینکه اون هم مثل پیمان رابطه

 کال از تهران رفته...

 آهانی گفتم و لیوان آبی برای خودم ریختم و بعد از قرص ، سر کشیدم...

 یم ساعتی میگذشت که نازی همونطور که از جاش بلند میشد رو بهم لب زد :ن

 _من دیگه برم ، پیمان دست تنهاست...

اش از جام بلند شدم که کیفشو روی شونش انداخت و ادامه سرمو تکون دادم و برای بدرقه

 داد :

 _پس با مهدی حرف بزن که فردا صبح بیایم دنبالتون!

 راضی بودم اما نمیتونستم قول بدم ، 

 باید نظر مهدی رو هم میپرسیدم!

 پس سرمو تکون دادم و گفتم :

 _باشه بهت خبر میدم...

امو بوسید و بعد از خداحافظی ، از هاشو میپوشید ، گونهخیلی خبی گفت و حینی که کفش

 در بیرون رفت...

 …دستمو براش تکون دادم و درو پشت سرش بستم
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 سردردم بخاطر قرصی که خورده بودم بهتر شده بود اما هنوزم احساسش میکردم...

 نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم هرچی که امروز اتفاق افتاده رو از یاد ببرم ، 

 نشست...چرا که با هربار یادآوریش غم دنیا توی دلم می

و سمتش  مشغول درست کردن ناهار بودم که صدای چرخیدن کلیدو توی در شنیدم

 برگشتم که مهدی وارد شد و با دیدن نگاهم روی خودش نیمچه لبخندی زد...

رو از سرم دور کنم ، رو بهش لبخندی زدم و درحالی که سعی میکردم افکار منفی و آزاردهنده

 گذاشتم گفتم :هارو روی میز میهمونطور که بشقاب کتلت

 هاتو عوض کن بیا عزیزم...ست ، لباس_غذا آماده

 حرف سمت اتاق خواب راه افتاد...تکونی به سر و گردنش داد و بی

 میزو چیدم و مشغول تزیین کردن بشقاب روی میز شدم که اومد و روی صندلی نشست...

 ای میگرفتم لب زدم :کنارش نشستم و همونطور که براش لقمه

 _ماشین چیشد؟

 خیره به چشمام ، سرشو تکون داد و گفت :

 ه درست میشه..._دو سه روز دیگ

 پس دو سه روز بیکار بود  و این 

 فرصت خوبی بود برای سفر شمال!

 رو سمتش گرفتم و گفتم :لقمه

 _نازی گفت که فردا قراره برن شمال...

 چیزی نگفت و منتظر نگاهم کرد که ادامه دادم :

 _یعنی گفت بریم ، منم گفتم که بهش خبر میدم!

 دستی به موهاش کشید و گفت :

 ست داری بری؟_دو 

 با تردید لب زدم :

 _تو دوست نداری؟

 سرشو تکون داد و حینی که ازم چشم میگرفت گفت :
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 _اگه تو دوست داشته باشی میریم...

 تیکه خیارشوری از توی ظرف برداشتم و  گفتم :

 .._من که دوست دارم ولی اگه.

 ی حرفم شد و لب زد :مانع از ادامه

 _میریم...

نگفتم و بعد از جمع کردن میز ، به نازی پیام دادم و گفتم که فردا ، همراهشون دیگه چیزی 

 میریم!

گوشیمو روی میز آرایش گذاشتم و از اتاق خواب بیرون رفتم و از همونجا به مهدی چشم 

های تلویزیون بود ، از سیگار الی دوختم که حینی که مشغول باال و پایین کردن کانال

 ...انگشتاش کام میگرفت

با دلواپسی سمتش رفتم و همونطور که کنارش مینشستم سیگارو از دستش گرفتم و توی 

 جاسیگاری روی عسلی ، خاموشش کردم...

 ی چشماش دیدم...حرف سمتم برگشت که غمو پشت پردهبی

به روی خودش نمیاورد و سعی داشت عادی جلوه کنه اما به راحتی میتونستم بفهمم که 

 لحق که حق هم داشت! چقدر غم داره و ا

 توی آغوشم کشیدمش و درحالیکه دستمو نوازشگرانه الی موهاش میکشیدم لب زدم :

 _غصه نخور دردت به جونم...همه چیز درست میشه...

 …نفسشو با صدا بیرون داد و چیزی نگفت

دیشب از روی بی حوصلگی ، به امروز موکولش کرده بودم و حاال هم که خواب مونده بودم و 

 نازی اینا دم در منتظرمون بودن... 

 درو براشون باز کرده بودم که بیان باال ،  

 اما نیومدن... 

 به جاش نازی بهم پیام داد و گفت که زودتر بریم پایین ،  

 داشت که بخاطرش باید زودتر میرسید!  انگار پیمان توی رامسر یه کاری
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شالمو از روی چوب لباسی برداشتم و حینی که با کالفگی جلوی آینه می ایستادم رو به 

 مهدی که برعکس من ، با خونسردی مشغول پوشیدن کاپشنش بود غر زدم : 

 _صورتم پف کرده نه؟ وقت هم ندارم یکم آرایش کنم... 

 نداشتم ، عادت به هول هولکی آماده شدن 

 اون هم برای سفر! 

 نگاهشو به صورتم دوخت و همونطور که سمتم میومد با مکث گفت : 

 _تو زیباترین دختر دنیایی! 

 از لحن جدیش خنده ام گرفت... 

 یه جوری میگفت که آدم اگه خودشو توی آینه ندیده بود باورش میشد! 

 _خرم میکنی که زودتر راه بیفتم؟ 

ستشو میون موهای بازم که آزادانه روی کمرم پخش شده بودن کشید پشت سرم ایستاد و د

 و مشغول  

 بافتنشون شد... 

 _چیزیو میگم که دارم با جفت چشمام میبینم! 

ناخواسته لبخند زدم و حینی که سمتش برمیگشتم ، بوسه ای به لبهاش زدم که موهامو رها 

 شیدنم شد... کرد و با گذاشتن دستش گوشه ی صورتم ، مانع از عقب ک

چند لحظه ای میگذشت که با شنیدن صدای نازی از بیرون اتاق ، با هول عقب کشیدم و در 

 جوابش که  

 اسممو صدا میزد گفتم : 

 _بله؟ توی اتاقم... 

 مهدی زیر لب گفت : 

 _بر خرمگس معرکه لعنت! 

با خنده کیفمو از روی میز برداشتم و حینی که دستی به شالم میکشیدم درو باز کردم و رو 

 به نازی گفتم : 

 _بریم...
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بعد از سالم و احوالپرسی با پیمان ، روی صندلی عقب نشستم که از توی آینه جلو نگاهی 

  به مهدی که داشت چمدونو توی صندوق میگذاشت انداخت و رو بهم آروم لب زد :

 _داستان دیروز چی بود؟ 

 نازی نگاهشو به من و بعد به پیمان دوخت... 

معلوم بود که راجب حرفهای دیروزمون بهش گفته و حاال پیمان ، خودش میتونست همه 

 چیز رو به راحتی حدس بزنه! 

 بهرحال اون حتی از قبلتر از من به مهدی خیلی نزدیک بود... 

ه راجب اتفاقات دیروز حرف بزنم پس لب گزیدم و رو از طرفی هم اصال دلم نمیخواست ک

 بهش گفتم  

:  

 _چی بگم...خودت بهتر میدونی... 

مهدی حینی که من و پیمانو زیر نظر گرفته بود کنارم نشست که از پیمان فاصله گرفتم و به 

 پشتی صندلی تکیه دادم... 

و طوری که فقط خودمون چند لحظه ای میگذشت و راه افتاده بودیم که بهم نزدیکتر شد 

 دوتا بشنویم  

 رو بهم لب زد : 

 _چی میگفتی با پیمان؟

سرمو تکون دادم و چون میدونستم اگه بدونه پیمان ازم راجب دیروز پرسیده ممکنه ناراحت 

 بشه ، گفتم : 

 _هیچی ، راجب کار بود... 

 :  ابرویی باال انداخت و با حالتی که نشون میداد حرفمو باور نکرده گفت

 _خیلی خب! 

 ازش رو برگردوندم و از پنجره به بیرون چشم دوختم... 

 خوب میدونستم که چقدر از ترحم بیزاره و نمیخواستم اوقاتشو تلخ کنم... 

 چند دقیقه ای میگذشت که پیمان رو به مهدی لب زد : 
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 _میخوام برم پای معامله ی یه ویال ، نظرت چیه داداش؟ 

 پس کاری که نازی ازش حرف میزد این بود! 

 مهدی گفت : 

 _خوبه ، به سالمتی... 

 پیمان نگاهی به نازی انداخت و حینی که لبخند میزد رو بهش گفت : 

داشته باشیم که برشون _چند وقت دیگه که شیشتا توله پس انداختیم بالخره باید یه جایی 

 داریم بیاریمشون...

 

 نیمچه لبخندی زدم و رو بهشون گفتم : 

 _به سالمتی ، حاال بچه که نه ولی کی قراره یه عروسی بیفتیم فعال؟ 

 نازی به شوخی پشت چشمی نازک کرد و گفت : 

ن هم با _حاال بذار ببینم عروس خانوم بله رو میده یا نه ، بعد راجب عروسی حرف بزن...او

 این شیش تایی که آقا دوماد گفت! 

 خندیدم ، چقدر هم که عروس خانوم ناراضی بود! 

 _نه که از خدات نیست! 

 مشتی به بازوم زد و خندید... 

 _خیلی خب حاال ، ضایع میکنه آدمو... 

عقب کشیدم و سرمو به شونه ی مهدی که توی سکوت ، به بیرون چشم دوخته بود تکیه 

 دادم... 

 را ساکتی؟ _چ

 دستشو روی موهام کشید و با لحنی که به وضوح بی حوصلگیش رو آشکار میکرد گفت : 

 _چی بگم؟ 

 دستشو میون دستام کشیدم و خمیازه ای کشیدم ،  

 چقدر خوابم میومد! 

 _نمیدونم... 
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 نگاهی به چشمای خواب آلودم انداخت و همونطور که منو توی آغوشش میکشید ، گفت : 

 عزیزم ، خسته ای... _بخواب 

با لذت از گرمای آغوشش توی این سرما چشمامو روی هم گذاشتم که به دقیقه نکشیده 

 بود خوابم برد... 

 با صدای نازی چشمامو باز کردم و با گیجی بهش چشم دوختم که گفت : 

 _صبح عالی بخیر! 

 چشمامو مالیدم و از مهدی فاصله گرفتم که نگاهم به اطراف افتاد... 

 همه جارو برف گرفته بود! 

 نمیدونم چند سال بود که برفو به چشم ندیده بودم... 

 با ذوق میون حرف مهدی که رو به نازی تشر میزد اومدم و گفتم : 

 …_برفه

 پیمان سمت نازی اومد و حینی که دستشو میکشید گفت : 

 _بیاین پایین... 

همراه مهدی از ماشین پیاده شدم و مشغول درست کردن شالم شدم که با فرود اومدن 

 گوله برفی روی صورتم چشمامو بستم و از سرماش ابروهامو توی هم کشیدم... 

صدای خندهی نازی باال گرفت که ناخواسته خندیدم و حینی که خم میشدم گوله برفی 

 ساختم و سمتش پرتاب کردم...

  

 نمیدونم چقدر گذشته بود ، فقط دیگه هیچکدوم از اعضای بدنمو حس نمیکردم... 

گوشه ای ایستادم و حینی که رو به نازی میگفتم بسه ، دستامو جلوی دهنم گذاشتم اما 

 نازی انگار ول کنش اتصالی کرده بود که گوله ی دیگه ای رو سمتم پرتاب کرد...

  

 س نمیکردم که بخوام ازش انتقام بگیرم! حرصم گرفت اما دیگه حتی دستامو ح

مهدی اما انتقاممو گرفت و با مشت پر مالتی که سمتش پرتاب کرد حالشو گرفت و با خنده 

 سمتم اومد که خودمو با جفت دستام بغل کردم و با لحن مظلومانه ای گفتم : 
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 _یخ زدم... 

 دستاشو از هم باز کرد و گفت : 

 _بیا بغلم... 

سمتش قدم برداشتم و خودمو توی آغوشش انداختم که دست های قرمز  از خداخواسته

 شده از سرمامو میون دستهاش کشید و حینی که روشون بوسه میزد گفت : 

 _قربون دستای کوچولوت برم من... 

 ناخواسته لبخندی زدم و گفتم : 

 _خدانکنه... 

بودم که اطراف  مشغول ساختن آدم برفی بودم و مهدی رو به قول خودش اسیر کرده

درختها دنبال دوتا چوب برای چشماش بگرده که پسر جوونی سمتم اومد و کالهشو روی 

 سر آدم برفیم گذاشت... 

 با تعجب بهش چشم دوخته بودم که بهم نزدیکتر شد و گفت : 

 _پویا هستم ، برادر پیمان! 

 ابرویی باال دادم و لبخند زدم... 

 _از آشناییتون خوشبختم! 

 

بال لبخند زد و در جوابم منم همینطوری گفت که مهدی همونطور که سمتم قدم متقا

 برمیداشت با لحن نه چندان خوبی رو بهش لب زد : 

 _تو اینجا چیکار میکنی؟ 

 با بهت سمتش برگشتم تا شاید دلیل لحنشو بفهمم که با اخمای در همش مواجه شدم...

 پویا رو بهش گفت : 

 _فکر میکردم میدونین که قراره بیاین ویالی من! 

 تازه یادم اومد که این قسمتشو به مهدی نگفتم... در واقع یادم رفته بود که بگم!

  

 مهدی نگاهشو به من دوخت و با همون حالت سرشو سوالی تکون داد که گفتم : 
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 _یادم رفت بهت بگم... 

گاهمو از پویا که سمت نازی و پیمان که توی دندون سایید و با کالفگی ازم چشم گرفت که ن

 چند قدمیش ایستاده بودن برمیگشت گرفتم و با صدای آرومتری رو به مهدی ادامه دادم : 

 

 _به خدا یادم رفت ، حاال مگه چیشده؟ 

 بی حرف سرشو تکون داد که نگرانتر شدم... 

 _بگو خب ، اصال چرا با این پسره اینجوری حرف زدی؟ 

 ت لب زد : با عصبانی

 _خوشم نمیاد ازش ، فهمیدی؟ 

 با بهت گفتم : 

 _خیلی خب حاال چرا عصبی میشی؟ 

 نفسشو با صدا بیرون داد و با مکث دستشو میون موهاش کشید و گفت : 

 …_ول کن محیا ، ول کن انقدر بند نکن به من

 له گرفت... با ناراحتی ازش چشم گرفتم و دیگه چیزی نگفتم که با قدمهای بلندش ازم فاص

 نفهمیدم که یهو چش شد! 

 مگه چی گفته بودم که جوابمو اینجوری میداد؟! 

اصال مگه چی از این پسره پویا دیده بود که انقدر ازش بدش میومد که بخاطر اینکه یادم رفته 

 بود بهش بگم میریم ویالی اون ، با من اینجوری رفتار میکرد؟! 

 توی فکر بودم که نازی سمتم اومد و گفت : 

 _چیشده؟  

 سرمو تکون دادم و نگاهی به مهدی که داشت دورتر میشد ، انداختم... 

 _هیچی... 

 رد نگاهمو گرفت و وقتی به مهدی رسید گفت : 

 _باز بحثتون شد؟
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 بی حوصله سرمو تکون دادم که ادامه داد : 

 _ولش کن خودش میاد سمتت ، با پویا آشنا شدی؟ 

 نمیتونستم ولش کنم ، برام مهم بود و خودش هم اینو میدونست! 

 با این حال نمیدونستم که چرا گاهی اینجوری رفتار میکنه! 

 زیر لب آره ای گفتم که نچی کرد و گفت : 

 ا شده بودی االن نیشت تا بناگوش باز بود ، بس که دلقکه این بشر! _آشنا نشدی ، اگه آشن

 اینو گفت و دستمو کشید که پویا که داشت سمتمون میومد با اعتراض رو بهش لب زد : 

_دلقک خودتی بیشعور ، این چه طرز معرفیه آخه؟! میخوای ثواب کنی چرا کبابمون 

 میکنی؟ 

 نازی خندید و گفت : 

 میگم؟ ویژگی مثبتی به جز دلقک بودن هم داری و ما ازش بی خبریم؟ _واال مگه دروغ 

 پویا ژست گرفت و گفت : 

 _قد و باال رو نمیبینی؟ خوشتیپی رو نمیبینی؟ کوری دیگه خواهر من ، کوری! 

 از لحن شوخش نیمچه لبخندی زدم که پیمان به جمع اضافه شد و گفت : 

 _کور خودتیها! 

ل مهدی گشتم و وقتی کنار درختی در حال سیگار کشیدن دیدمش خندیدم و با چشمام دنبا

 ، رو به جمع ببخشیدی گفتم و با نگرانی سمتش قدم برداشتم... 

 ازش دلخور شده بودم اما نمیتونستم بیخیالی طی کنم... 

 کنارش ایستادم اما حواسش انقدر پرت بود که اصال متوجهم نشد! 

 چی انقدر به همش ریخته بود؟! 

 مو سمتش کشیدم و سیگارو از دستش گرفتم که با تعجب سمتم برگشت و گفت : دست

 _اینجایی! 

 بی حرف سرمو تکون دادم که تکیه شو از درخت پشت سرش گرفت و با مکث گفت : 

 _نباید باهات اونجوری حرف میزدم... 

 لب گزیدم و ازش چشم گرفتم که توی آغوشش کشیدم و ادامه داد : 
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 م... _ببخشید زندگی

 زیر لب طوری نیستی گفتم و وقتی ازم فاصله گرفت ادامه دادم : 

 _چی اذیتت میکنه؟

 تکونی به سر و گردنش داد و گفت : 

 _هیچی... 

 نمیخواست بگه و توی اینجور مواقع هیچی نمیتونست وادارش کنه! 

 نفسمو با صدا بیرون دادم و گفتم : 

 _باشه پس بیا بریم پیش بقیه... 

 سرشو با مکث تکون داد و حینی که دستمو میون دستش میکشید کنارم راه افتاد... 

 به بچه ها که رسیدیم داشتن درمورد راه افتادن حرف میزدن... 

 پیمان رو به نازی گفت : 

اطرافه ، منم  _خب پس یه کاری کنیم ، چون داره دیرم میشه شما با پویا برین ، ویال همین

 میرم بنگاه... 

 نازی به نشونه ی تایید سرشو تکون داد که پویا گفت : 

 _پس بفرمایین... 

 اینو گفت و نگاهی به من انداخت که سمت مهدی که هنوز اخم داشت برگشتم و گفتم : 

 _بریم... 

کتفا کرد که همگی راه افتادیم...   به تکون دادن سرش ا

 کنار نازی روی صندلی عقب نشستم و آروم گفتم : 

 _چرا مهدی از پویا خوشش نمیاد؟ 

 نگاهی به مهدی که در سمت منو میبست انداخت و گفت : 

این _چرا خوشش نمیاد رو که نمیدونم ولی... پویا یکم زیادی الی دخترا میلوله ، شاید از 

 چشمش ترسیده! 

 با بهت لب زدم : 

 _یعنی چی که از این چشمش ترسیده؟ 
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 شونه ای باال انداخت و گفت : 

 _چمیدونم... البد خوشش نمیاد دور و برت بپلکه دیگه... 

 

 نفسمو با صدا بیرون دادم ،  

 اوال که پسره داشت با چشمای خودش میدید که من و مهدی با همیم! 

 دور و برم بپلکه؟  چه دلیلی داشت که

 اصال مگه همچین چیزی ممکن بود؟

 از اون گذشته اصال بپلکه ، هرکاری که میخواد بکنه ، مگه برای من اهمیتی داشت؟

 کم کم داشت بهم برمیخورد!

هایی که برامون در نظر گرفته بود رو بهمون نشون داد و گفت که به ویال که رسیدیم پویا اتاق

 ست...ار آمادهتا نیم ساعت دیگه ناه

 ی تشکر تکون دادم و همراه مهدی وارد اتاق خواب شدم...سرمو به نشونه

ی توی اتاق نشست که از پنجره به ی اتاق گذاشت و گوشه ی تخت دونفرهچمدونو گوشه

 بیرون چشم دوختم و گفتم :

 _چه هوای خوبیه...

 افتادم ،ای گفت که پرده رو کشیدم و سمت چمدون راه زیر لب آره

 باید لباسمو عوض میکردم...

لباسی انداختم و بافت زیرشو با هودی عوض کردم و شالمو دوباره دور پالتومو روی چوب

 گردنم انداختم که با شنیدن صداش با تعجب به عقب برگشتم...

 _موهاتو جمع کن!  

 نفسمو با صدا بیرون دادم و درحالیکه مشغول بافتن موهام میشدم لب زدم :

 ها!_داری گیر میدی

 زیپ کاپشنشو باز کرد و گفت :

 _آره دارم گیر میدم!

 های نازی مینداخت و عصبیم میکرد...دوباره شروع کرده بود و این منو یاد حرف
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 ازش رو گرفتم و سعی کردم خودمو کنترل کنم ، 

 دلم نمیخواست دوباره بحثمون بشه!

 وی سرم میکشیدم رو بهش گفتم :پایین موهامو با کش بستم و حینی که شالمو ر

 _باشه اشکال نداره، نمیای بیرون؟

 دستش از پشت روی کمرم نشست...

 سمت خودش برم گردوند و همونطور که به چشمام خیره میشد لب زد :

 _مال منی خب؟

 چسبوند، کمرمو چنگ زد و تکرار کرد :با گیجی سرمو تکون دادم که درحالیکه تنمو به در می

 _مال منی!

 کالفگیشو به وضوح حس میکردم ؛

 بیقراری که باعث شده بود این حرفو بزنه...

اگه میدونستم حضور پویا باعث میشه که تا این حد به هم بریزه توی شرایطش قرارش 

 نمیدادم!

 دستمو نوازشگرانه توی موهاش کشیدم و لب زدم :

 _بیا بغلم...

 گرفت...ای مکث کرد و بعد توی آغوشم آروم لحظه

دو سه ساعتی میگذشت که پیمان برگشت و گفت ویالرو معامله کرده و بعد از کلی تبریک 

 ، قرار شد که شب هممونو شیرینی بده...

 دم غروب بود که برای آماده شدن سمت اتاقامون راه افتادیم...

خاطر رو روی خودم دیدم و به همین ی مهدیمشغول آرایش کردن بودم که نگاه خیره

 سمتش برگشتم که گفت :

 _رژتو پاک کن!

 با اینکه میدونستم چرا این حرفو میزنه خودمو به اون راه زدم و گفتم :

 _چرا؟ بهم نمیاد؟

 بهم نزدیک شد و حینی که انگشتشو روی لبم میکشید گفت :
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 _اتفاقا خیلی بهت میاد!

ت کردنش ، دوباره رژ میون روی لبم نشسته بودو خوردم و به قصد اذی لبخندی که ناخواسته

هام کشیدم که اینبار تنمو با یه حرکت روی تخت پشت سرم انداخت و دستمو روی لب

 هاش اسیر کرد...هامو میون لبلب

هام با شنیدن صدای نازی که میگفت پس کجا موندین از روی تنم بلند شد و خیره به لب

 گفت :

 _مزاحمو ببینا!

 مشغول پوشیدن پالتوم شدم...با خنده از جام بلند شدم و 

 توی ماشین کنار نازی نشستم که پویا رو به مهدی گفت :

 _تو بشین جلو داداش ، من عقب میشینم...

 مهدی به جای خالی کنار من نگاهی انداخت و بعد با اخم رو بهش گفت :

 _الزم نکرده!

 حرف نیشخندی زد و کنار پیمان نشست...پویا بی

ار متوجه شده بودن که مهدی با پویا زیاد حال نمیکنه که نه ، اصال حال پیمان و نازی هم انگ

 نمیکنه که از لحن تندش تعجبی نکردن!

 کنارم روی صندلی نشست که کنار گوشش لب زدم :

 _زشته مهدی چرا باهاش اینجوری حرف میزنی؟

 

 حرف نگاهم کرد که به آرومی لب زدم :با همون اخم سمتم برگشت و بی

 ارف کرد ، فحش که نداد!_بهت تع

 حینی که سعی میکرد صداش باال نره گفت :

 _فحش میداد بهتر بود!

 نفسمو با صدا بیرون دادم و سمت نازی که با خونسردی نگاهم میکرد برگشتم...

 انگار انتظار همه ی این رفتارهارو داشت که انقدر خونسردانه برخورد میکرد!

 پارک کرد و گفت :پیمان ماشینو کنار در یه رستوران 
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 اش زیر زبونتون باشه!_یه شیرینی بدم بهتون تا آخر عمر مزه

همگی پیاده شدیم و خواستیم راه بیفتیم که مهدی دست پیمانو کشید و رو به من و نازی 

 گفت :

 _شما برین ما هم االن میایم!

 رستوران شدم...تعجب کردم اما چیزی نگفتم و همراه نازی راه افتادم و وارد 

 به اطرافم چشم دوختم و گفتم :

 _کجا بشینیم؟

نازی هم که مثل من تا االن مشغول برانداز کردن اطراف بود دستشو سمت میزی کشید و 

 لب زد :

 _اونجا خالیه...

 خواستیم سمت میز راه بیفتیم که پویا مانعمون شد و لب زد :

 ه!تر _بیاین بریم توی ایوون ، اونجا خیلی قشنگ

 نگاهی بهش انداختم و با تردید سرمو تکون دادم که گفت :نیم

 _پشیمون نمیشین! 

اش لذت با اینکه هوا خیلی سرد بود اما ترجیح دادیم توی ایوون بشینیم و از ویوی معرکه

 ببریم...

 پویا راست گفته بود ، اینجا واقعا قشنگ بود!

 الیدم رو بهش گفتم :کنار نازی نشستم و همونطور که دستامو به هم میم

 _ولی هوا خیلی سرده...

 گوشی نازی زنگ خورد ، پیمان بود...

 حتما میخواست بپرسه که کجا نشستیم...

نازی از جاش پاشد و همونطور که تماسو وصل میکرد مشغول حرف زدن با پیمان شد که 

 اومد...پویا از جاش پاشد و همونطور که کتشو از تنش درمیاورد سمتم 

 نگاهی بهش انداختم و با بهت لب زدم :

 _چیکار میکنی؟
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 هام انداخت و گفت :کتشو روی شونه

 _من سردم نیست...

 سرمو تکون دادم و با خجالت گفتم :

 _نه ، اینجوری که نمیشه...

از طرفی نمیتونستم توی این سرما کتشو قبول کنم و از طرفی میدونستم که اگه مهدی 

 داستانی درست میکنه ،  بفهمه حتما یه

 اون هم توی این شرایطی که همینجوری بی ساز میرقصید!

هام باال بردم که با کشیدن دستم مانعم شد و دستامو برای برداشتن کتش از روی شونه

 گفت :

 _چقدر لجبازی تو دختر ، میگم سردم نیست! 

 همون لحظه بود که پیمان و مهدی وارد ایوون شدن...

دیدن پویا که باالی سرم ایستاده بود اخماشو توی هم کشید و سمتمون قدم مهدی با 

 برداشت که نفسمو با صدا بیرون دادم...

 اتفاقی که دلم نمیخواست بیفته افتاده بود!

هام میکشید رو بهش با لحن بدی کنار پویا ایستاد و حینی که کتشو به شدت از روی شونه

 گفت :

 _بد رو اعصابمی ها!

 متمون اومد و رو به مهدی گفت :نازی س

 _چته باز مهدی؟

 پویا کتشو از دست مهدی گرفت و رو بهش گفت :

 _سردش بود گفتم کتمو بدم بهش ، کجای این رفته رو اعصابت؟

به پیمان که توی سکوت به پویا چشم دوخته بود نگاهی انداختم و از جام پاشدم که مهدی 

 جواب داد :

 _لطف کن لطف نکن!

 ندید که دست مهدیو توی دستم کشیدم و آروم رو بهش گفتم :پویا خ
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 _یکم حرف بزنیم عزیزم؟

 آلودشو از پویا گرفت و با مکث کنارم راه افتاد...نگاه اخم

 ای خلوت از ایوون ، سر جام ایستادم و با کالفگی گفتم :ازشون فاصله گرفتم و گوشه

ه لجی؟! زشته به خدا...مثال اومدیم _چرا اینجوری میکنی مهدی؟ چرا انقدر با این پسر 

 سفر...یه ریز داری دعوا میکنی...

 با صدای بلندی تقریبا داد زد :

 _چیکار کنم بشینم نگاه کنم؟

 با بهت لب زدم :

 نگاه کنی؟ اصال مشکلت چیه؟! _چیو

 سرشو تکون داد و با عصبانیت گفت :

 _آره من مشکل دارم اصال ، تو دخالت نکن!

 گفتم : پوفی کشیدم و

 _تمومش کن مهدی ، توروخدا تمومش کن!

 ایستاد دستاشو با کالفگی میون موهاش کشید...ازم رو برگردوند و درحالیکه لب ایوون می

 نمیدونم ، شاید هم حق داشت...

اون به دالیل زیادی که برای خودش داشت ، زیادی حساس بود و شاید پویا هم داشت یکم 

 یشد!زیاد از حد با من صمیمی م

 ای گفتم :ایستادم دستشو گرفتم و با لحن مظلومانهلب گزیدم و حینی که کنارش می

 _خیلی خب حاال...اونجوری ازم رو برنگردون دلم میگیره...

 ی چشم نگاهم کرد که دلم آروم گرفت...از گوشه

 نگاهشو که ازم میگرفت انگار سرما تموم وجودمو فرا میگرفت...

 تکیه دادم و گفتم :سرمو به شونش 

 _دلم نمیخواد همش بحث کنی خب...

 نفسشو با صدا بیرون داد و همونطور که

 دستشو دور کمرم حلقه میکرد گفت :



129 
 

 _باشه ولش کن ، بیا بریم...

 بین مهدی و نازی نشستم و به منو چشم دوختم که صدای پویا توجهمو جلب کرد...

 م امتحانش کن!_مرغ ترشش حرف نداره محیا خانوم ، به نظر

ای گفتم که مهدی نفسشو با صدا نگاهی بهش انداختم و چون خودمم بدم نمیومد باشه

 بیرون داد و زیر لب چیزی گفت که نفهمیدم...

 انگار تمومی نداشت جر و بحث این دوتا!

 منو رو بستم و روی میز گذاشتم که مهدی دستمو میون دستش کشید و گفت :

 

 _سردته زندگیم؟

 ای گفتم...نه کون دادم و زیر لبسرمو ت

 نمیدونم هوا توی این مدت تغییر کرده بود یا از حضور مهدی بود که دیگه سردم نبود!

 نیم نگاهی بهم انداخت و همونطور که دستشو دورم مینداخت ، منو به خودش چسبوند...

 سفارش غذا دادیم که چشمم به شهربازی که از این باال پیدا بود افتاد...

 با ذوق رو به نازی گفتم :

 _اونجارو ببین ، چه باحاله!

 رد نگاهمو گرفت و گفت :

 _وای شهربازی ، چقد دلم هوس کرده بود...

 اینو گفت و رو به جمع ادامه داد :

 _بریم؟

 مهدی نگاهشو به من دوخت و لب زد :

 _دوست داری بریم؟

 نمیومد... رو یادم آخرین باری که رفته بودم

 فقط یه تصویر ازش جلوی چشمم بود ، 

 مادرم!
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دور کنم ، بدم نمیادی گفتم  رو از خودمآهی کشیدم و همونطور که سعی میکردم افکار منفی

 که پیمان رو به جمع گفت :

 _پس بعد شام میریم اگه همگی راضی باشن! 

 .کسی مخالفتی نکرد که گارسون غذاهارو آورد و مشغول چیدنشون روی میز شد..

های مهدی افتادم و درحالیکه از کیفم درشون میاوردم رو بهش سر شام بودیم که یاد قرص

 اشاره کردم و دستش دادمشون...

 بعد از شام از رستوران بیرون زدیم و سمت شهربازی راه افتادیم...

 با اینکه خودم حرفشو زده بودم اما انگار از اینجا بودنم راضی نبودم...

 ...هایی که منو یاد مادرم مینداختنیدن صحنهدلم میگرفت از د

 مادری که انگار دلتنگش شده بودم!

از ماشین پیاده شدم و همراه بقیه ، وارد فضای پر سر و صدای شهربازی شدم که مهدی 

 دستمو میون دستش کشید و گفت :

 _چیشده عزیزم؟

 با حواس پرتی سمتش برگشتم و گفتم :

 _هیچی...

 م شده بود که اینو میپرسید!انگار متوجه حال

 نگاهشو به چشمام دوخت و با مکث لب زد :

 _دلت واسه کی تنگ شده؟

 بهت سراسر وجودمو در بر گرفت...

 از کجا فهمیده بود؟

 من که چیزی بهش نگفته بودم!

 _از کجا میدونی دلم واسه کسی تنگ شده؟!

 بودن انداخت و گفت :نگاهی به نازی و پیمان و پویا که کمی جلوتر از ما 

 _این حال و هوارو میشناسم!
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بغضی که قبل از این هم برای جون گرفتن خودشو به در و دیوار کوبیده بود ، با این حرف 

 مهدی جون گرفت و بیخ گلوم نشست...

 _توام دلت تنگ میشه؟

 تکون داد و دستمو نوازش کرد... سرشو

 اهاش کنار اومدم..._مگه میشه نشه؟ معلومه که میشه ولی خب ، ب

 هامو ورچیدم و بی پروا لب زدم :لب

_ولی من دلم تنگ نمیشه ، یعنی نشده بود...نمیدونم چرا یهو اینجوری شدم...دلم مامانمو 

 خواست...با اینکه دلم ازش خیلی پره...با اینکه هیچوقت نمیتونم ببخشمش...

 منو توی آغوشش میکشید گفت :نگاهشو ازم گرفت و حینی که با انداختن دستش دورم ، 

 _غصه نخور قربونت برم...

 نفسمو با صدا بیرون دادم و سعی کردم که دیگه بهش فکر نکنم...

 توی همون حال بودم که نازی به عقب برگشت و رو بهم گفت :

 _راه بیا دیگه ، اینو سوار شیم؟

 ید...اینو گفت و دستشو سمت سالتویی که چند قدم باهامون فاصله داشت کش

 از دیدنش برای یه لحظه وحشت کردم اما بعد خوشم اومد ، 

 های منفیمو بشوره و ببره...هیجانش میتونست تموم حس

 ی مثبت تکون دادم که پویا گفت :سرمو به نشونه

 این که برم بلیط بگیرم...ست ، ما هم که پنج نفریم...اگه همتون پایه_خب این پنج نفره

 تم و سرمو رو به پویا تکون دادم...نگاهی به مهدی انداخ

 نمیتونست بیاد ، 

 هیجانش واسه قلبش زیادی بود!

 _نه واسه مهدی نگیر...

 تر ادامه دادم :اینو گفتم و همونطور که سمتش برمیگشتم ، آروم

 خاطر قلبت میگم..._به

 نیمچه لبخندی زد و گفت :
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 _قلبم که شمایی خانوم!

 شدم... که دستشو میکشیدم به بچه ها نزدیکناخواسته لبخند زدم و درحالی

 پویا رو به من سری تکون داد و خواست سمت باجه بلیط فروشی بره که پیمان گفت :

 امو باال بیارم...خدا قصد ندارم دل و روده_واسه منم نگیر به

 نازی با اعتراض لب زد :

 _کوفت...میترسی الاقل پای دل و روده نذارش... 

 ، ام گرفت خنده

 هممون میدونستیم که میترسه!

 پیمان رو بهش چشم و ابرویی اومد و گفت :

 _حاال لومون ندی نمیشه؟

 نازی نچی کرد و دستمو کشید...

 _ولشون کن اینارو ، بیا بریم...

 خندیدم و کنارش راه افتادم...

 کمربندمو که بستم تازه فهمیدم چه غلطی کردم...

 کمی دورتر بهم چشم دوخته بود لب زدم :با ترس و لرز ، به مهدی که از 

 _اگه مردم بدون که خیلی دوستت دارم!

 خندید و گفت :

 ات کنم..._دور از جونت زندگیم ، اگه میترسی تا راه نیفتاده بیام پیاده

 نازی رو بهش جیغ زد :

 ی چندش...های بیمزهات کنم ، لوس_زهرمار و پیاده

 برمیگشتم گفتم :خندیدم و همونطور که سمتش 

 خدا حاللت نمیکنم که تو منو توی این خندق بال انداختی..._به

 پویا که اون طرِف نازی نشسته بود خندید و گفت :

 _خندِق بالرو از کجات درآوردی؟
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از استرس نفس عمیقی کشیدم و خواستم چیزی بگم که با روشن شدن دستگاه ، هنوز 

 هیچی نشده ناخواسته جیغ کشیدم...

 

 اونم نامردی نکرد و هرچی تونست سرمون آورد...

با خاموش شدن دستگاه دستمو روی سرم که داشت بدجوری گیج میرفت گذاشتم و 

 اراده گفتم :بی

 _خدا لعنتت کنه نازی...

 چشمام تار میدید از بس چپ و راستمون کرده بود...

سر جام نشسته  خندید و حینی که از روی صندلی پایین میومد سمت من که بی حرکت

 بودم اومد و کمربندمو باز کرد...

 دنیا داشت دور سرم میچرخید...

 با خنده گفتم :

 _چقدر نازی!

 با تعجب هانی گفت که گفتم :

 _دارم همزمان چهارتا نازی میبینم!

خندید و خواست چیزی بگه که مهدی پسش زد و همونطور که شالمو روی سرم میکشید 

 گفت :

 _خوبی؟

 تکون دادم و به کمکش از روی صندلی پایین اومدم...سرمو 

یکی دوساعتی میشد مشغول بودن بازی کردن بودیم که مهدی نگاهی به ساعت مچیش 

انداخت و رو به من که کنار نازی روی صندلی نشسته بودم و توی اون هوا بستنی میخوردم 

 گفت :

 _من برم یه بسته سیگار بگیرم...

 زی بگم که سرشو تکون داد و ازمون فاصله گرفت...نچی کردم و خواستم چی

 رفت...میدونست روی سیگار کشیدنش حساسم اما از زیرش در می
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 ای میکشید برگشتم که پیمان گفت :پوفی کشیدم و سمت نازی که دستشو سمت وسیله

ها...بسه دیگه...االن میان پرتمون میکنن بیرون میگن شما کار و زندگی _اسیر شدیم

 ین؟!ندار

 ام گرفت...از لحن حرصیش خنده

 معلوم بود که حسابی خوابش میاد و نازی هم که دست بردار نبود...

 نازی لب هاشو ورچید و رو بهش گفت :

 _اصال قهرم...

 ایستاد گفت :پویا از جاش پاشد و همونطور که جلوی من و نازی می

 _ولش کنین این تنه لشو ، پاشین بریم...

 م که پیمان دست پویارو کشید و گفت :خواستم چیزی بگ

 _میگم بسه ، پاشین بریم...

ی بازی کردنو نداشتم پس به تبعیت از منم حسابی خسته شده بودم و دیگه حال و حوصله

حرف پیمان سرمو تکون دادم و دست نازیو کشیدم که از جاش پاشد و دیگه ممانعتی 

 نکرد...

 م و هنوز خبری از مهدی نبود...ای میشد که راه افتاده بودیچند دقیقه

 نگاهی به پیمان انداختم و با تردید گفتم :

 _مهدی کجا موند؟

 تکونی به سر و گردنش داد و گفت :

 _میادش ، بیا...

 ای گفتم که نازی سر جاش ایستاد و  لب زد :باشه

 _بچه ها من هوس چیزکیک کردم ، بریم یه سر به این کافه بزنیم؟

 برگشتم که مظلومانه گفت :با تعجب سمتش 

 _چیه خب هوس کردم یهو!

 ام گرفت...خنده

 چیز کیک از کجا دراومده بود یهویی؟!
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 با خنده گفتم :

 _ویار داری ها!

 پیمان با خنده سمت نازی قدم برداشت و گفت :

الضرر یه چیزکیک _نمیخوام بچم عقب مونده از آب دربیاد ، این همه معطل شدیم ، جهنم

 روش...هم 

 پویا پوفی کشید و گفت :

 _واقعا خداروشکر که سینگلم!

ای رفت و سمت کافه قدم برداشت که ما هم ناچارا دنبالش راه نازی رو بهش چشم غره

 افتادیم...

 ست!کم کم داشتم واقعا شک میکردم که حامله

ی رهگوشیمو از توی جیبم درآوردم و همونطور که وارد کافه میشدم مشغول گرفتن شما

مهدی شدم تا بهش خبر بدم که با شنیدن صدای ترکیدن چیزی با بهت سرمو باال آوردم و 

 دستمو روی قلبم گذاشتم...

 ای که جلوی روم نقش بسته بود باز موند...دهنم از دیدن صحنه

هایی که با شمع و برگ گل درست شده بودن و کمی اونورتر ، روی زمین پر بود از قلب

ی که به همین حالت دیزاین شده بود و کیکی رو روی خودش جا داده بود ، مهدی کنار میز

 ایستاده بود...

 باورم نمیشد ، 

 امشب تولدم بود؟!

 اصال خاطرم نبود...

کمی از اون حالت بهت خارج شده بودم که با ذوق و بغضی که از شدت خوشحالی توی 

 شش انداختم...گلوم نشسته بود سمت مهدی پا تند کردم و خودمو توی آغو 

 امو بوسید و لب زد :با یه حرکت از روی زمین بلندم کرد و درحالیکه میچرخوندم، روی شونه

 _تولدت مبارک زندگیم...

 برای اولین بار از خوشحالی اشک ریختم...
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 خوشحالی از داشتِن کسی که حتی وقتی خودم هم به فکر خودم نبودم ، به فکرم بود...

مع شده بود رو پس زدم و همونطور که دستامو دور گردنش حلقه اشکی که توی چشمام ج

 میکردم ، 

 ای روی ته ریشش زدم و گفتم :بوسه

 _مرسی که به فکرم بودی...

 روی زمین گذاشتم و پیشونیمو بوسید...

 _من به فکرت نیستم ، تموم فکر و ذکرم تویی...

 ، هام هجوم آورد اما اینبار نه از روی غمسیل اشک به چشم

 بلکه از شادِی زیاد...

 دوباره بغلش کردم ، 

 جا بمونم...دلم میخواست تا ابد همین

 درست توی همین آغوش...

 ذره فضا!توی همین یه

 این اولین بار بود که دلم میخواست زندونی شم ، 

 اون هم توی فضایی به این کوچکی که انگار نفسمو ازش میگرفتم...

میکشید و میگفت بیا کیکتو فوت کن شمعا آب شدن ، ازش جدا به زورِ نازی که دستمو 

 شدم و همراه مهدی پشت میز ایستادم که ادامه داد :

_اوال که ما هممون میدونستیم فردا تولدته ولی شازدتون فرموده بودن که به روت نیاریم تا 

ا هم اینکه وقتی که ساعت جفت میشه...پسفردا نری بگی نازی تولدمو یادش رفته بود...دوم

 تولدت مبارک باشه عشقم امیدوارم که به هرچی که میخوای برسی...

 

 فشردم رو به نازی گفتم :لبخندی زدم و همونطور که دست مهدی رو می

 _قربونت برم...

 پشت چشمی نازک کرد و گفت :

 _قربونم که باید هم بری...حاال آرزو کن شمعارو فوت کن که بچم دلش کیک میخواد...
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 ی آخرش خندیدیم که پیمان گفت :ی به جملههمگ

_تولدت مبارک باشه محیا خانوم ، کنار داداشم همیشه خوشبخت باشی عزیزم...خوشحالیم 

 که کنارمونی...

 با لبخند رو بهش ممنونی گفتم که پویا کمی جلوتر اومد و گفت :

 ..._منم تبریک میگم گلم

 مهدی دستشو دور کمرم انداخت و گفت :سرمو تکون دادم و ازش تشکر کردم که 

 _آرزو کن...

 با اطمینان لب زدم :

 _وقتی کنارم ایستادی چیو آرزو کنم؟

 اشو به چشمام دوخت که ادامه دادم :خیرهحرف لبخند زد و نگاهبی

 _آرزو میکنم که تا ابد کنارم باشی...

 ال گرفت...های نازی بااینو گفتم و شمعارو فوت کردم که صدای دست و سوت

 ای رو جلوم گذاشت...مشغول خوردن کیک بودیم که مهدی بی هوا جعبه

 با بهت نگاهی بهش انداختم و لب زدم :

 _این چیه؟

 ی بزرگی از کیکو توی دهنش گذاشت و گفت :نازی تکه

 _تخم مرغ شانسیه...خب کادوته دیگه خنگ...بازش کن ببینم ، فضولیم گرفته...

 ه با نیمچه لبخندی نگاهم میکرد گفتم :خندیدم و به مهدی ک

 _این چه کاریه عزیزم؟ تو خودت کادویی...

 نازی ایشی کشید که پویا رو بهش گفت :

 _یاد بگیر ، زن زندگیه!

 مهدی نگاه چپ چپی بهش انداخت که برای عوض کردن جو مشغول باز کردن جعبه شدم...

ی قلبی شکل خوشگل توشو دیدم با ذوق لب گوشوارهبازش کردم و وقتی ست گردنبند و 

 زدم :

 _چقدر خوشگله...مرسی زندگیم...
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 اش برداشت و گفت :گردنبندو از توی جعبه

 _از تو که خوشگل تر نیست...مبارکت باشه عزیزم...بذار بندازم گردنت...

خت شالمو کنار زدم و بهش نزدیک شدم که نچی کرد و حینی که شالمو روی قسمت ل

 ام میکشید ، گردنبندو دور گردنم انداختش و قفلشو بست...باالتنه

 دستی بهش کشیدم که نازی گفت :

 _خیلی خوشگله ، بهت میاد...مبارکه...

 پیمان هم حرفشو تایید کرد که سرمو تکون دادم و ازشون تشکر کردم...

 ای میگذشت که نازی گفت :چند لحظه

 ، نمیشد تا اینجا بیارم حاال رفتیم ویال بهت میدم..._کادوی من یکم زیادی گنده بود 

همین که گفت گنده یاد عروسکی افتادم که اون روز با هم دیده بودیم و عاشقش شده 

 بودم...

 با خنده گفتم :

 _همون گوریله؟

 سرشو تکون داد و گفت :

 _خود خودشه ، کپی اصل برابر مهدی...

 :اش کردم که گفت با خنده مشتمو حواله

 _واال به خدا...

 کادوی پیمان و پویا رو هم باز کردم و ازشون کلی تشکر کردم...

 واقعا از پویا انتظار کادو نداشتم ، 

 اون هم کادویی به این گرونی!

 برام یه ساعت مارک گرفته بود که حسابی هم روی اعصاب مهدی رفته بود!

ی اهشو گرفتم و متوجه نگاه خیرهای میگذشت گه با دیدن کالفگی مهدی ، رد نگچند دقیقه

تر نشسته بودن و صدای بلندشون تا اینجا میرسید طرفزن و مردی شدم که چند میز اون 

که داشتن اراجیفی در این باره میگفتن که دختره یا پسر و واضح بود که دارن درمورد مهدی 

 حرف میزنن!
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 قلبم فشرده شد...

 هایی بزنن؟ین حرفچجوری به خودشون اجازه میدادن که همچ

رو قضاوت ای خودشونو توی جایگاهی میدیدن که بتونن کسیاصال با چه استدالل مسخره

 کنن؟!

لب گزیدم و خواستم از جام پاشم که مهدی که انگار متوجه قصدم شده بود دستمو کشید و 

 آروم لب زد :

 _ولش کن!

ها که تا به االن متوجه چیزی نشده بودن با تعجب به من و مهدی چشم دوختن که بچه

نفسمو با صدا بیرون دادم و سعی کردم که خودمو کنترل کنم اما با شنیدن حرف بعدی زن 

که گفت : این دخترا هم دیگه نمیدونن با خودشون چیکار کنن ، دختره داره ادای پسرهارو 

 درمیاره! 

یون دست مهدی کشیدم و درحالیکه از جام پامیشدم رو به زنی که انگار خودشو دستمو از م

 با خدا اشتباه گرفته بود گفتم :

 _به شما چه ربطی داره؟ کی نظرتو خواست؟!

 با بهت سمتم برگشت...

 معلوم بود که انتظار نداشته جوابی بشنوه و حاال به تته پته افتاده بود...

 ه میزشون نزدیک شدم که گفت :سرمو سوالی تکون دادم و ب

 _نه سوءتفاهم شده...من...

 میون حرفش اومدم و گفتم :

_نه اتفاقا هیچ سوءتفاهمی نشده...شما داشتی تا همین االن دیگرانو قضاوت 

میکردی...حاال من میخوام بدونم کی هستی که به خودت این اجازه رو میدی؟ خدایی؟ 

 ای؟چیکاره

که با کشیده شدن دستم از سوی مهدی ، ناخواسته سمتش خواستم حرفمو ادامه بدم 

 برگشتم که گفت :

 _بسه ، بریم...
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 خواستم مقاومت کنم که ادامه داد :

 _لطفا!

ی تاسف رو به اون دو نفر تکون دادم و چون حس کردم داره اذیت میشه، سرمو به نشونه 

 همراهش از کافه بیرون رفتم...

ای گفت که بی حوصله سرمو کادوهارو دستم میداد چیشدهنازی سمتم اومد و همونطور که 

 تکون دادم و گفتم :

 _ولش کن...

هامون راه بخیر سمت اتاقبه ویال که رسیدیم همه انقدر خسته بودیم که بعد از گفتن شب

 افتادیم...

 

 خیلی شب خوبی بود اما آخرش بدجوری روی مخم رفته بود...

 درمورد مهدی حرف میزنه و اذیتش میکنه... نمیتونستم ببینم که کسی اینجوری

 خط قرمزم بود!

هاشو دراره ، با کاپشن روی تخت دراز کشید که بعد از عوض کردن بدون اینکه لباس

نشستم ، زیپ کاپشنشو باز کردم هام ، سمتش رفتم و حینی که کنارش روی تخت میلباس

 : و از تنش درش آوردم که دستشو روی تخت دراز کرد و گفت

 _بیا اینجا...

 سرمو روی بازوش گذاشتم و گفتم :

 هاتو عوض نمیکنی؟_لباس

 سمتم برگشت و پیشونیشو به پیشونیم تکیه داد و همونطور که چشماشو میبست گفت :

_ببین جز تو بقیه چه باشن چه نباشن ، هرچیزی که دلشون میخواد بگن ، بمیرن یا زنده 

بیاد به وهللا مهم نیست... فقط تویی که مهمی...تویی که بمونن ، اصال هر بالیی سرشون 

 رو ولشون کن...کل زندگیمی پس بقیه

 بغضم گرفت...

 لب گزیدم و همونطور که دستمو روی صورتش میکشیدم گفتم :
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 رحم باشن...تحمل کنم... نمیفهمم چطور میتونن انقدر بد و بی _نمیتونم

 اد کرد و گفت :هام آز با انگشتش لبمو از حصار دندون

رحمن...ولی تو قشنگی...تو این وسط درد نخورن...بی_آره آدما همشون رو مخن ، بدن ، به

 ای...منم واسه زنده موندن فقط به تو احتیاج دارم...گور پدر بقیه...چیزی غیر از بقیهیه

 تپش قلبم از شنیدن حرفاش باال گرفته بود که ادامه داد :

 ی آدما متنفر بودم اما حاال نفرتمو وجودت خاموش میکنه..._منم یه روزی از همه

هاش گذاشتم که با یه حرکت روم هامو روی لبطاقت لبهای نافذش ، بیخیره به چشم

 خیمه زد و دستامو باالی سرم قفل کرد...

 ای کشیدم...با شنیدن صدای بارون ، چشمامو توی آغوش مهدی باز کردم و خمیازه

رو دیدم ، موهای فرفریشو از توی اشبرگشتم و وقتی چشمای بستهبه آرومی سمتش 

 صورتش کنار زدم و همونطور که دستشو از دورم برمیداشتم ، از روی تخت پایین رفتم...

 ی اتاق راه افتادم...رو روی تنش کشیدم و سمت سرویس گوشهروتختی

هامو عوض کردم و در سدست و صورتمو شستم و بعد از شونه کردن و بافتن موهام ، لبا

 ای از رژ پوشوندم...هامو با الیهآخر کبودی لب

مهدی هنوز خواب بود و نمیخواستم بیدارش کنم ، پس به آرومی از اتاق بیرون رفتم و  

 بخیری گفتم...هارو توی آشپزخونه دیدم سمتشون رفتم و رو بهشون صبحوقتی بچه

 بودیم که پویا گفت : دم غروب بود و تازه از کنار دریا برگشته

 _امشب یه مهمونی دعوتم ، اگه پایه باشین که با هم بریم...

 پیمان رو بهش لب زد :

 ان؟ان؟ چی_کی

 ای گفت :پویا با لحن بامزه

 _توپ ، دخترا همه پلنگ ملنگ...پسرا همه مشتی...

 نازی نچی کرد و گفت :

...میخوای بی شوهرم بکنم پاشم برم اونجا_نخیر ، با این پلنگ ملنگی که تو گفتی من غلط 

 کنی؟
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 با خنده گفتم :

 _مرسی اعتماد!

 چشمکی زد و گفت :

 _چاکریم!

 پویا سرشو تکون داد و لب زد :

 _آخرش اوکی هستین یا نه؟

 پیمان گفت :

 _من که حرفی ندارم اگه خانوم راضی باشه!

 نازی پشت حرفشو گرفت و حینی که لپشو میکشید گفت :

 _تو که انقدر زودرنج نبودی عشقم ، شوخی کردم...بریم...

پیمان نگاه چپ چپی بهش انداخت که خندیدم و سمت مهدی که توی سکوت به من چشم 

 و سوالی نگاهش کردم که گفت : دوخته بود برگشتم

 _من و محیا نمیایم!

 با تعجب لب زدم :

 _چرا؟

 حرف میزد! حتی نظر منو نپرسیده بود و اینجوری با قاطعیت

 سری تکون داد و آروم گفت :

 ی جمعو ندارم...خوشم نمیاد..._حوصله

 ها برم...میدونستم اما من دلم میخواست که همراه بچه

 _ولی من دوست دارم برم...

 با کالفگی دستی به موهاش کشید و گفت :

 _خودم میبرمت بیرون عزیزم...

 سرمو تکون دادم ،

 افتاده بودم و مهدی هم که از من بدتر ...ی لج نمیدونم چرا سر دنده

 ها برم..._بیرون نمیخوام ، میخوام با بچه
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 نچی کرد و با صدای بلندتری گفت :

 _بحث نکن دیگه با من...میگم نه ، تمومش کن!

 حرصم گرفت...

 با همون حالت گفتم :

 _بحث نمیکنم ، میخوام برم...همین!

 ز روی کاناپه بلند میشد با لحن بدی گفت :نفسشو با صدا بیرون داد و درحالیکه ا

 _پاشو هر قبرستونی که میخوای برو!

 اینو گفت و سمت حیاط راه افتاد که نازی لب زد :

 _چشه باز؟

 پوفی کشیدم و گفتم :

 _چمیدونم!

 اصال انتظار این حرفاشو نداشتم و 

 پویا سمتش برگشتم...از شنیدنشون اعصابم حسابی خورد شده بود که با باال گرفتن صدای 

 _ولش کن...پاشو حاضر شو بریم...

 با تردید نگاهش کردم که نازی گفت :

 ...پیمان پاشو من و تو هم بریم آماده شیم..._راست میگه پاشو ، دلش نمیخواد نیاد

 دلم نمیخواست اینجوری بشه اما با حرفاش بدجوری حرصمو درآورده بود، 

 از طرفی هم واقعا دوست نداشتم که ویال بمونم...

 از جام پاشدم و سمت اتاق خواب راه افتادم،  

 گذشت اما  از لج حرفاش هم که شده بود باید میرفتم!بدون اون بهم زیاد خوش نمی

 نجره نگاهی به حیاط ویال انداختم اما خبری ازش نبود...پرده رو کنار زدم و از پشت پ

 

 نفسمو با صدا بیرون دادم و همونطور که سعی میکردم از این حال دربیام ، 

 جلوی آینه ایستادم و مشغول آرایش کردن شدم...
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لباسمو عوض کردم و و مشغول بستن ساعتی که پویا بهم هدیه داده بود شدم که در به 

 پشت بندش قامت مهدی از پشت سرم ، توی آینه نمایان شد...شدت باز شد و 

زیرچشمی نگاهش کردم که جلو اومد و حینی که ساعتو از دستم میکشید ، روی زمین 

 پرتش کرد و با لحن تندی گفت :

 _این کوفتیو میندازی تو سطل زباله ، فهمیدی؟!

 با بهت به پیشونی چین خورده از اخمش چشم دوختم و گفتم :

 ته تو دیوونه؟ این کارا چیه که میکنی؟_چ

 ام انداخت و با همون لحن گفت :نگاهی به صورت آرایش کرده

 _آره من دیوونم ولی حواسم به همه چی هست!

 متوجه منظورش نشدم به خاطر همین با گنگی سرمو تکون دادم و گفتم :

 _منظورت چیه؟

 کشیدم و ادامه دادم :اخماشو بیشتر توی هم کشید و ازم رو گرفت که دستشو 

 _بگو دیگه!

 سمتم برگشت و درحالیکه دستمو پس میزد ، با لحنی که سرماش تنمو میلرزوند گفت :

 _مهم نیست!

 حرف ازش چشم گرفتم...بی

 با رفتار و حرفاش خیلی ناراحتم کرده بود ؛

 خیلی!

خداحافظی کنم ، زیر نگاه هام شدم و بعد ، بدون اینکه ازش اعتنا مشغول پوشیدن لباسبی

 سنگینش از در اتاق بیرون رفتم...

 ای روی کاناپه نشستم...با دوستای پویا آشنا شدم و گوشه

 حوصله و کالفه شده بودم که با خودم میگفتم ای کاش نمیومدم، انقدر بی

 ارزید!به این حالم نمی

 حسابی توی خودم بودم که نازی کنارم نشست و گفت :

 انوی غم بغل کردی؟_چته تو ز 
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 آهی کشیدم و گفتم :

 _کاش اینجوری نمیشد...

 دستمو کشید و همونطور که از سر جام بلندم میکرد گفت :

چیزی بخوریم حاال که تا اینجا _حاال که شد...غصه خوردن نداره که ، درست میشه...بیا بریم یه

 اومدیم...

که با سینی نوشیدنی جلومون با تردید سرمو تکون دادم که نازی رو به پیشخدمتی 

 ایستاد دسخوشی گفت و دوتا لیوان برداشت و یکیشو به من داد...می

 اش توی هم کشیدم...امو از مزهانقدر کالفه بودم که بدون فکر کردن سر کشیدمش و چهره

 ای نشستم...ای میگذشت که با سرگیجه گوشهچند دقیقه

بود انگار واسه من زیادی بود که به این حال و  نمیدونم اینی که خوردم چی بود اما هرچی

 روز افتاده بودم...

 دستمو روی سرم گذاشتم و چشمامو بستم که صدای پویارو نزدیکم شنیدم...

 _محیا؟ خوبی؟

 سمتش برگشتم و به سختی گفتم :

 _سرم داره گیج میره...

 دستشو سمتم دراز کرد و گفت :

 سرت بخوره..._بیا بریم توی حیاط ، یه هوایی به 

 حالم هرلحظه داشت بدتر میشد که ناچارا دستشو گرفتم و با پاهای سستم راه افتادم...

 تر میشدن که دستشو دور کمرم حلقه کرد و گفت :پاهام هرلحظه سست

 _سنگینی تنتو بنداز رو من...

 میخواستم ازش فاصله بگیرم اما حالم بدتر از اون بود که بتونم!

شده بودیم که با شنیدن صدای بلند مهدی برای یه لحظه احساس کردم که تازه وارد حیاط 

توهم زدم و بعد ، وقتی سمت منبع صدا برگشتم و توی چند قدمیم دیدمش ، بهت سراسر 

 وجودمو در بر گرفت...

 اینجا چیکار میکرد؟!
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 ی جمعو نداره و نمیاد؟مگه نگفته بود که حوصله

 _داری چه غلطی میکنی؟

 اخمای در هم رو به پویا گفت که عقب کشید و حینی که منو رها میکرد گفت :اینو با 

 _حالش خوب نبود آوردمش یه هوایی بخوره...

با برداشته شدن دست پویا از دورم نزدیک بود زمین بخورم که مهدی منو توی آغوشش 

 سایید از پویا چشم گرفت و کنار گوشم غرید :کشید و همونطور که دندون می

 کوفتی خوردی؟ _چه

 احساس میکردم که دیگه حالم دست خودم نیست...

 اش گذاشتم و لب زدم :سرمو روی سینه

 _حالم خیلی خوبه...

 حرف و با عصبانیت سمت در خروجی کشیدم که ادامه دادم :بی

 _کجا میریم؟ همینجا خوبه که...

نمیدونم چقدر  ای رو گرفت ورو بهم با همون لحن ، ساکتی گفت و با گوشیش شماره

 گذشته بود که روی صندلی عقب ماشینی ، توی آغوشش چشمامو باز کردم...

دستمو روی سرم گذاشتم و نگاهی بهش انداختم که با دیدن نگاهم روی خودش ، با 

 عصبانیت ازم رو گرفت...

ی بعد با متوقف شدن ماشین ، کرایه رو حساب کرد و همونطور که از ماشین چند دقیقه

 میشد دستمو کشید... پیاده

 کنارش راه افتادم که در ویالرو باز کرد و هردومون وارد شدیم...

خواب رسیدم دستمو از میون دستش کشیدم و روی تخت ولو شدم که باالی سرم تا به اتاق

 ایستاد و با عصبانیتی که یه ذره هم کمتر نشده بود گفت :

 _پاشو ببینم...

 و به شدت کشید و بلندتر گفت :با گنگی نگاهش میکردم که دستم

 _میگم پاشو!
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رو ی اتاق کشیدم و آب سرد دوشبه زور از جام بلندم کرد و سمت سرویس بهداشتی گوشه

 باز کرد و منی که تا به االن فقط با گیجی نگاهش میکردم ، با فهمیدن قصدش لب زدم :

 _نمیخوام دوش بگیرم...

 از تصورش هم تنم یخ میبست!

 مشغول درآوردن پالتوم از تنم شد... هیسی گفت و

 

تنم نموند، تنمو زیر  تقال کردم که ولم کنه اما دست بردار نبود و وقتی هیچی به جز لباس زیر

 ...آب سرد هل داد

از سرما هینی کشیدم و خواستم از زیر آب کنار برم که بالفاصله خودش هم زیر دوش اومد و 

 منو توی آغوشش کشید...

چاله شدم و همونطور که کنار گوشش از سرما نفس نفس میزدم خودمو توی بغلش م

 بیشتر به تنش فشردم و گفتم :

 _سردمه مهدی...

 دستشو میون موهای خیسم کشید و کمرمو چنگ زد...

 _توی بغل اون مرتیکه چیکار میکردی؟

داره توی این لحظه تنها چیزی که حس میکردم سرما بود و اصال متوجه نمیشدم که چی 

 میگه...

اشو با انگشتای لرزون از سرمام چنگ زدم که با سرمو توی گودی گردنش فرو بردم و سینه

 یه حرکت تنمو به دیوار پشت سرم چسبوند و جفت دستامو باالی سرم قفل کرد!

اخماشو توی هم کشید و درحالیکه معلوم بود داره سعی میکنه که خودشو کنترل کنه، گفت 

: 

 اون مرتیکه چه غلطی میکردی محیا؟ _گفتم توی بغل

 هاش و لباش درحال گردش بود، های سرگردونم بین چشمچشم

 انگار تازه داشتم میفهمیدم که چه اتفاقی افتاده، 

 تازه داشتم از اون حالت مستی و گیجی فاصله میگرفتم...
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نگاهش سمت رو چنگ زدم که  از خجالت لب گزیدم و دستش که حصار دستام شده بود

 تابی مشغول بوسیدنشون شدهام کشیده شد و چیزی نگذشت که با بیلب

کردن موهام شدم که  هام مشغول شونهاز حموم بیرون اومدم و بعد از پوشیدن لباس

 صدای مهدی به گوشم رسید که از پشت در سرک کشید و گفت :

 _یه دست لباس بهم میدی؟

هاش جلوی در چمدون رفتم و بعد از برداشتن لباسهمونطور که از جام بلند میشدم سمت 

 ایستادم و صداش زدم که از دستم گرفت و تشکر کرد...

 ی تخت نشسته بودم که با موهای خیسش کنارم نشست و گفت :گوشه

 _گرسنمه...

 رو روی سرش انداختم و همونطور که مشغول خشک کردن موهاش میشدم گفتم :حوله 

 ست میکنم..._االن میرم یه چیزی در 

 نچی کرد و گفت :

 _نه...بپوش بریم بیرون یه چیزی هم میخوریم...

 ای کاش از همون اول به حرفش گوش میدادم و به مهمونی رفتن بند نمیکردم...

 ای گفتم که ادامه داد :سرمو تکون دادم و باشه

 ی این پسره رو دیگه اصال ندارم..._فردا هم برگردیم تهران ، حال و حوصله

 حرف نگاهش کردم ،بی

 میدونستم از اینکه منو اونجوری توی بغلش دیده هنوزم عصبیه...

 از طرفی هم از همون اول از پویا خوشش نمیومد ، 

 مطمئن بودم که اگه بخوایم بیشتر بمونیم باهاش دعواش میشه پس ممانعتی نکردم...

کیفم برداشتم و همین که توی رستورانی نشستیم و سفارش غذا دادیم که گوشیمو از توی 

ی نازی مواجه شدم و تازه یادم افتاد های از دست رفتهاشو باز کردم با سیلی از تماسصفحه

 که با چه حالی از مهمونی غیب شدم!

هرچند که احتماال پویا تا االن بهش گفته بود که با مهدی رفتم اما باالخره باید یه زنگ بهش 

 میزدم...
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 گرفتم و در جواب نگاه سوالی مهدی گفتم :اشو شماره

 _نازی کلی بهم زنگ زده ، بهش خبر بدم که با توام...

 سری تکون داد که صدای بلند نازی توی گوشم نشست...

_آخه بیشعور تو نباید یه خبر به من بدی؟ ده دقیقه نبودم یهو دیدم به کل نیستی...میدونی 

؟ حالت خوبه؟ مهدی پیشته؟ چرا حرف نمیزنی خب چقدر دنبالت گشتم؟ االن کجایی ویالیی

 اللی؟!

 یه بند داشت حرف میزد و انتظار داشت که جوابشم بدم!

 با خنده گفتم :

 _نفس بگیر یه دقیقه...چجوری حرف بزنم وقتی یه ریز داری زر میزنی خب؟

 نفسشو با صدا بیرون داد و گفت :

 خب حاال ، خوبی؟_خیلی

 گذاشت تشکر کردم و لب زدم :وی میز میاز گارسون که غذاهارو ر

 _خوبم ، با مهدی اومدیم بیرون...

 بالفاصله لب زد :

 _باشه پس ، نگرانت شدم...ما هم یکی دوساعت دیگه میایم ویال...

 _باشه...پس فعال...

 جوابمو داد که تماسو قطع کردم و با اشتها مشغول خوردن غذا شدم،

 …ام بودخیلی گرسنه

 ای نداشتیم ،از رستوران بیرون زدیم و چون با دریا فاصلهبعد از غذا 

 تصمیم گرفتیم که تا اونجارو پیاده بریم و برای آخرین بار قبل از برگشتن به تهران ، 

 دریارو ببینیم...

 نم نم بارون گرفته بود که کنار دریا رسیدیم...

 تر بود...فکر میکردم شلوغ با اینکه هوا سرد و بارونی بود اما این اطراف از اون چیزی که

ای که کنار ساحل واقع شده بود نشستم و دستامو از سرما کنار مهدی روی صندلی دونفره

ای که کمی دورتر از ما دور ای از خانوادهی سه چهار سالهتوی جیبم فرو کردم که دختر بچه



150 
 

ب زمینی آتیشی که روشن کرده بودن نشسته بودن ، سمتمون اومد و همونطور که سی

 ی میون دستشو سمت من میگرفت با لحن نسبتا نامفهومی گفت :کبابِی گاز زده

 _دیب دمنی موخوری؟

 با ذوق روی زانوهام خم شدم و حینی که دستمو روی موهای قشنگش میکشیدم گفتم :

 _سیب زمینیتو میدی به من؟

 سرشو تکون داد و گفت :

 _موخوری؟

تر با لبخند نگاهش میکرد و حدس میزدم مادرش باشه طرفاوننگاهی به زنی که کمی 

 طاقت دستامو سمتش دراز کردم...انداختم و بی

 من عاشق بچه ها بودم ، 

 مخصوصا دختر بچه ها...

 _چقدر تو مهربونی قشنگم...میای بغل خاله؟

به زمینی توی دستش زد که با ذوق بغلش کردم و رو سرشو تکون داد و گازی به سیب

 حرف نگاهم میکرد لب زدم :مهدی که بی

 زمینیشو بده به من..._ببینش توروخدا...میخواد سیب

 دخترک خندید که روی موهاشو بوسیدم و گفتم :

 _اسمت چیه عزیزم؟

 نگاهی بهم انداخت و گفت :

 _مانا...

 لبخند زدم و گفتم :

 _اسمتم عین خودت خوشگله...

 میون دستش زد و گفت : بازم خندید و گازی به سیب زمینی

 _نوموخوری؟

 ام گرفت...از لحنش خنده

 لپشو کشیدم و گفتم :
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 _نه قربونت برم خودت بخور...

 سرشو تکون داد و همونطور که به مهدی نگاه میکرد گفت :

 _این آقاهه شوهلته؟

 ام تشدید شد...خنده

 چقدر این دختر بامزه و شیرین بود!

 کوت به من نگاه میکرد انداختم و گفتم :نگاهی به مهدی که هنوز توی س

 _آره عزیزم...

 رو از روش جدا میکرد گفت :زمینیهای سیبی لبش کشید و حینی که تیکهدستشو گوشه

 _چال انقد اخمواِ؟

 دلم براش رفت...

 آخه این چند سانت بچه این حرفارو از کجاش درمیاورد؟

 دلم میخواست بچلونمش!

 دستشو روی موهاش کشید... مهدی نیمچه لبخندی زد و

 _من اخموام کوچولو؟

 سرشو تکون داد و گفت :

 _نمیخندی...

 مهدی نیم نگاهی به من انداخت و چیزی نگفت...

 چش شده بود؟

 دخترک راست میگفت ، 

 چرا نمیخندید؟

توی همین فکرا بودم که با شنیدن صدای زنی که دیگه مطمئن بودم مادر دختر کوچولواِ ، از 

 مهدی چشم گرفتم و سمتش برگشتم...

 رو بهم لبخندی زد و گفت :

 _اذیتتون که نکرد؟

 با لبخند سرمو تکون دادم و گفتم :
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 _نه عزیزم...خدا حفظش کنه، خیلی شیرینه...

 رو به دخترش اشاره کرد که سمتش بره و گفت :

 _فداتشم ، ممنون...بیا بریم مانا خاله رو اذیت نکن...

 رفت و رو بهم دستشو تکون داد که با لبخند دستمو براش تکون دادم و گفتم :از بغلم 

 _مواظب خودت باش قشنگم...

 ی مهدی با تعجب سمتش برگشتم...ازمون فاصله گرفتن که با شنیدن صدای گرفته

 بدون اینکه نگاهم کنه گفت :

 _بچه دوست داری؟

 تازه دوزاریم افتاد و قلبم فشرده شد...

 ین فکر میکرد که ما هیچوقت نمیتونیم بچه دار بشیم ،داشت به ا

 حتی اگه عمل کنه...

 این خیلی ناراحت کننده بود ، 

 خیلی!

 اما چاره چی بود؟

 دستشو میون دستم کشیدم و با اطمینان گفتم :

 _تورو بیشتر دوست دارم...

 نگاهشو با مکث به چشمام دوخت و دستاشو مشت کرد...

 بغضم گرفت...

 به حال اون ، 

 به حال خودم...

با این حال سعی کردم که بروزش ندم... میدونستم غم اون به مراتب بیشتر از غِم منه و 

 ترش کنم...نمیخواستم غمگین

 اش تکیه دادم و درحالیکه دستشو نوازش میکردم گفتم :سرمو به شونه

 _مهم اینه که کنار همیم ، بقیش درست میشه...

 تر از قبل گفت :با صدایی گرفته
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 _میدونی که درست نمیشه...

 اش برداشتم و به چشماش زل زدم...سرمو از روی شونه

 غمامو توی دلم برای خودم نگه داشتم و برای خاطرجمع کردنش گفتم :

 _درست نشه ، دنیا که به آخر نمیرسه...

 ار داد...انگار که از چیزی راحت شده باشه ، نفس عمیقی کشید و چشماشو روی هم فش

با همون حالت نگاهش میکردم که دستشو دورم انداخت و حینی که منو به خودش میفشرد 

 روی موهامو بوسید و لب زد :

 _عاشقتم...

 بغضمو فرو دادم و گفتم :

 _من بیشتر...

 …ساعت از سه شب گذشته بود که به ویال برگشتیم

هدی گذاشته بود هنوز خداروشکر کلیدی که پویا وقت رفتنمون به مهمونی برای م

 همراهمون بود ،

 رو بیدار کنیم... وگرنه مجبور بودیم همه

 جا تاریک بود و معلوم بود که همه خوابن...همه

 وارد اتاقمون شدیم که مهدی، همونطور که کاپشنشو درمیاورد رو بهم گفت :

 _وسایلتو جمع کن که فردا صبح راه بیفتیم...

ی اتاق مشغول جمع کردن وسایلم از روی میز آرایش گوشهبا تردید سرمو تکون دادم و 

 شدم...

 ارزید!راستش دلم میخواست بیشتر بمونم ولی به دردسرش نمی

 مشغول گذاشتن وسایلم توی چمدون بودم که بهم اشاره کرد و با اخم ادامه داد :

 اش بذار روی میز!_اون ساعته رو هم بذار توی جعبه

 اما مهدی بدجوری بهش بند کرده بود...ازش خوشم اومده بود 

ای گفتم که از جاش پاشد و همونطور که سمتم میومد از نفسمو با صدا بیرون دادم و باشه

 پشت بغلم کرد و گفت :
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 ترشو برات میخرم..._خودم قشنگ

 توی آغوشش چرخیدم و نیمچه لبخندی زدم...

 _نمیخوام فداتشم...

 خنده گفت :ای به نوک بینیم زد و با بوسه

 _تعارف میکنی؟

 اش دلم لرزید...با دیدن خنده

 ی صورتش گذاشتم و گفتم :دستمو گوشه

 _فقط بخند ، همین برام کافیه...

آلودگی چشمامو باز کردم و سمتش برگشتم که دستشو با شنیدن صدای مهدی ، با خواب

 روی صورتم کشید و گفت :

 _پاشو زندگیم ، دِم ظهره...

 یز شدم و موهای بلندمو با تکون دادن سرم از توی صورتم کنار زدم...سر جام نیمخ

 لباسامو که عوض کردم برای خوردن صبحونه همراه مهدی از اتاق بیرون رفتم...

 ظاهرا به همه راجب برگشتنمون گفته بود که نازی با دیدنم گفت :

 ه با هم میرفتیم..._چرا انقدر زود میخواین برگردین؟ میموندین یه دو سه روز دیگه هم

ای رو سمتم میگرفت انداختم و حینی که از دستش میگرفتم ، لب نگاهی به مهدی که لقمه

 زدم :

 _قربونت برم، مهدی کار داره...

 پوفی کشید و گفت :

 _چی بگم واال...

پیمان مهدی رو خوب میشناخت و میدونست که دیگه نمیخواد اینجا بمونه ، به همین خاطر 

 رده بود و چیزی نمیگفت!هم سکوت ک

 پویا هم که امروز حسابی ساکت بود...

 ها ، سوار تاکسی شدیم و راه افتادیم...بعد از خداحافظی از بچه

 ای میگذشت...دو سه هفته
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 رو بسته بودیم،آخر شب بود و کافه

هام سمت رختکن رفتم که با آخرین میزو دستمال کشیدم و برای عوض کردن لباس

ای گوشیم از جیبم درش آوردم و چون حدس میزدم مهدی باشه ، بدون اینکه دراومدن صد

 رو چک کنم کنار گوشم گذاشتمش و گفتم :اشصفحه

 _جانم دارم میام...

لباسی ام تکیه میدادم پیشبندمو درآوردم و روی چوباینو گفتم و حینی که گوشیو به شونه

 م...انداختم که با شنیدن صدای ناآشنایی بهت زده شد

 _فعال نیا حاال!

 اش نگاه کردم ، ام برداشتم و به صفحهبا شک گوشیو از روی شونه

 ناشناس بود و من با مهدی اشتباهش گرفته بودم! شماره

 کمی مکث کردم و بعد لب زدم :

 _شما؟!

 اش رو خورد و با گله گفت :خنده

 _دیگه مارو نمیشناسی محیا خانوم؟

 صداش به گوشم آشنا میومد...حاال که فکر میکردم 

 به ذهنم رجوع کردم و کمی فکر کردم که متوجه شدم! 

 این صدای پویا بود...

 ی منو از کجا آورده بود؟اما شماره

 اصال چرا این موقع شب بهم زنگ زده بود؟!

 ای که نسبتا طوالنی شده بود گفتم :با وقفه

 _شمایین آقا پویا؟

بود و انگار صدامو شنیده بود با تعجب سمتم اومد و سرشو  نازی که تازه وارد رختکن شده

 سوالی تکون داد که زیر لب وایسایی بهش گفتم...

 _آره دیگه...خوبی؟ چخبرا؟

 با مکث لب زدم :
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 _خیلی ممنون ، امری داشتین؟ 

 ای صاف کرد و لحنشو تغییر داد...انگار متوجه لحنم شد که صداشو با تک سرفه

کاری میام تهران ، گفتم باهاتون درمیون بذارم که اگه وقت داشتین یه سر همو _فردا برای 

 ببینیم...

 ی آخرش به تعجبم دامن زد...جمله

 دیدیم؟!برای چی باید همو می

 با تعجبی که به وضوح توی لحنم پیدا بود گفتم :

 _همو ببینیم؟ در چه مورد؟!

 پوزخندی زد که از چشمم دور نموند!

 بینمتون!ی پیمان کار میکنین ، فردا میمیگم ، اینطور که فهمیدم توی کافه_فردا بهت 

خواستم چیزی بگم که با شنیدن صدای بوقی که نشون میداد پشت خطی دارم پشیمون 

 شدم ، 

 اینبار دیگه مطمئن بودم که مهدیه!

ی مارهبخیری به پویا گفتم و جوابشو شنیده و نشنیده ، تماسو قطع کردم و شبا هول شب

 رو گرفتم...مهدی

 هنوز بوق اولو نخورده بود که صداش توی گوشم پیچید...

 _با کی حرف میزدی؟

 میدونستم اولین چیزی که میپرسه همینه!

 آخه میدونست من با کسی جز خودش و نازی تلفنی حرف نمیزنم...

 نازی که کنارم بود و خودش هم پشت خط بود!

 لب گزیدم و گفتم :

 …میام بهت میگم_االن 

 چیزی نگفت که تماسو قطع کردم و رو به نازی که منتظر نگاهم میکرد گفتم :

_پویا بود ، گفت فردا همو ببینیم...شنیدی که گفتم در چه مورد گفت فردا میام کافه بهت 

 میگم...تو نمیدونی شمارمو از کجا داره؟
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 سرشو تکون داد و با تعجب گفت :

 _نه ، عجب!

 کردم و با کنجکاوی گفتم : پالتومو تنم

 _چیکارم میتونه داشته باشه؟

 هاش شد و گفت :مشغول عوض کردن لباس

 _نمیدونم ولی حس خوبی به این قرار ندارم!

 پوفی کشیدم و با بهت لب زدم :

 _قرار چیه؟ من چرا باید با این پسره قرار بذارم؟!

 هاشو باال انداخت و گفت :شونه

 اصال!_حاال هرچی...چمیدونم 

 شالمو روی سرم کشیدم و همونطور که کیفمو برمیداشتم رو بهش گفتم :

 خب من برم مهدی منتظرمه...فعال خداحافظ..._خیلی

ها لبخند زد و خداحافظی نثارم کرد که از رختکن بیرون رفتم و بعد از خداحافظی کردن با بچه

 از کافه بیرون زدم...

 .ماشین درست جلوی در پارک شده بود..

 کنار مهدی روی صندلی نشستم و بهش سالم کردم که لب زد :

 _سالم ، خسته نباشی...

 لبخند زدم و گفتم :

 _توام همینطور فداتشم...خوبی؟

 گذاشت گفت :ماشینو روشن کرد و همونطور که پاشو روی گاز می

 _خوبم تو چطوری؟ 

 ای کشیدم و سرمو به شیشه تکیه دادم...خمیازه

 خوابم میاد..._کلی 

 نگاهی به موهای پریشونم انداخت و گفت :

 _من که بهت میگم نمیخواد دیگه سر کار بری...
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 سمتش برگشتم و به در تکیه دادم...

_پس چیکار کنم؟ توی خونه حوصلم سر میره ، توام که تا شب نیستی زندگیم...سر کار 

 بینم...اینارو میحداقل نازی

 و گفت :نفسشو با صدا بیرون داد 

 _نگفتی با کی حرف میزدی؟

 کمی فکر کردم و گفتم :

 _اشتباه گرفته بود!

 نمیخواستم راجب پویا بهش بگم ،

 میدونستم که به هم میریزه...

 ازش اصال خوشش نمیومد و راستش داشتم به این نتیجه میرسیدم که حق هم داره!

 یه تای ابروشو باال داد و با شک گفت :

 ؟_اشتباه گرفته بود

 معلوم بود که حرفمو اصال باور نکرده...

 با تته پته گفتم :

 _آره...چند بار هم زنگ زد...

 اخماشو توی هم کشید و گوشیشو سمتم گرفت...

 _شمارشو بزن توی گوشیم ببینم!

 فکر اینجاشو نکرده بودم ، 

 به هول و وال افتاده بودم که گوشیشو جلوم تکون داد و ادامه داد :

 _بگیر دیگه!

 گوشیو از دستش گرفتم و با استرس لب زدم :

 _میگم اشتباه گرفته بود مهدی ، زشته بخوای زنگ بزنی...

 دندون سایید و دیگه چیزی نگفت...

 شک کرده بود ،

 معلوم بود!
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 ازش چشم گرفتم ، 

 رو نداشتم...ی جر و بحثشاید بهتر بود که بهش راستشو میگفتم اما اصال حوصله

 بحث مهدی با پویا رو!اون هم جر و 

 به خونه که رسیدیم ، 

طبق معمول ، مشغول درست کردن شام شدم و میزو چیدم که دوش گرفته ، کنار میز 

 اشتها مشغول شد...نشست و بی

اش رو از دور گردنش برداشتم و همونطور که روی موهای خیسش میکشیدم با تردید حوله

 گفتم :

 گه درست کنم..._اگه دوست نداری برات یه چیز دی

رو روی صندلی انداختم و کنارش ی منفی تکون داد و چیزی نگفت که حولهسرشو به نشونه

 نشستم...

 خاطر اون جریان اینجوری شده بود؟!یعنی به

 دلم میخواست راستشو بهش بگم اما یه حسی مدام جلودارم میشد...

 رو بهم دوخت و گفت :اشتوی همین فکرا بودم و بهش چشم دوخته بودم که نگاه خیره

 _چیه؟

 سرمو تکون دادم و حینی که ازش چشم میگرفتم گفتم :

 _هیچی...

 نفس عمیقی کشید و سرشو پایین انداخت...

 _خوابت میومد ، برو بخواب...

 با تعجب لب زدم :

 _تو نمیخوابی؟

 پیش نمیومد که بهم بگه برو بخواب ،

 همیشه با هم میخوابیدیم!

 نمیاد!_خوابم 
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خاطر باهام سرسنگین چیزی که واضح بود ، این بود که فهمیده بهش دروغ گفتم و به همین

 برخورد میکنه...

 کاش این اشتباهو نمیکردم و از اول بهش حقیقتو میگفتم اما حاال دیگه فرقی نداشت...

 چه میگفتم و چه نمیگفتم یکی بود!

 .خیلی خوابم میومد و مخم از کار افتاده بود..

 گذاشتم گفتم :هاشو جلوش میبا کالفگی از جام پاشدم و درحالی که قرص

 _باشه پس من میرم بخوابم...قرصات یادت نره...

 بخیری رو بهش گفتم و سمت اتاق خواب راه افتادم...سرشو تکون داد که شب

 روی تخت دراز کشیدم و با همون حالت چشمامو بستم...

 چه دردسری شده بود...این پویا هم با زنگ زدنش 

نمیدونم کی خوابم برده بود که با شنیدن صدای ناله طورِ مهدی با بهت چشمامو باز کردم و 

 وقتی توی اون حالت دیدمش دلم ریخت...

آورد که از رو به زبون میو مدام تقال میکرد و کلمات نامفهومیچشماش بسته بودن 

 بینشون فقط محیا رو متوجه میشدم!

 بوس میدید و منم توی کابوسش بودم...داشت کا

 گذاشتم آروم لب زدم :ی صورتش میخودمو سمتش کشیدم و همونطور که دستمو گوشه

 …_مهدی

 تغییری توی حالتش ایجاد نشد که بلندتر گفتم :

 _مهدی جان...پاشو...داری کابوس میبینی...

خیز شده بودم چشم با حالت شوک بدی از خواب پرید و با وحشت به من که کنارش نیم

 دوخت که با دیدن حالتش بغض به گلوم چنگ زد...

 توی آغوشم کشیدمش و آروم گفتم :

 _خواب دیدی همه کسم...آروم باش...همش کابوس بوده...

 ام تکیه داد که دستمو میون موهاش کشیدم و گفتم :زنان سرشو به سینهنفسنفس

 _من کنارتم...هیچی نیست...
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 ای لب زد :ام که دورش ریخته بودن گم کرد و با صدای تحلیل رفتهصورتشو الی موه 

 _قول بده که هیچوقت تنهام نمیذاری...

 هام جاری شدن...اشکام ناخواسته روی گونه

 چی دیده بود که این حرفو میزد؟

 اشو میون دستم کشیدم و با بغض گفتم :زدهدست یخ

 _ قول میدم زندگیم...

 وشیم چشمامو باز کردم و از آغوش مهدی بیرون اومدم...با شنیدن صدای آالرم گ

 یاد دیشب حالمو بدجوری میگرفت...

 اصال نمیخواستم بهش فکر کنم!

دست و صورتمو شستم و سمت اتاق خواب برگشتم که مهدیو دیدم که با چشمای 

 اش ، دستشو برای پیدا کردن من روی تخت میکشه...بسته

انداختم و همونطور که دوباره کنارش دراز میکشیدم ، ای از موهامو پشت گوشم دسته

 دستمو میون موهاش کشیدم...

اش یه لحظه هم از جلوی زدهی وحشتبا اینکه نمیخواستم به دیشب فکر کنم اما چهره

 چشمم کنار نمیرفت...

 دستشو روی کمرم گذاشت و چشماشو باز کرد که لبخند زورکی زدم و گفتم:

 …بخیر عشقم_صبح

 با مکث صبح بخیری گفت که از جام پاشدم و گفتم :

 _پاشو عزیزم ، دیرمون میشه...

 رو چیدم...تکونی به سرش داد که سمت آشپزخونه راه افتادم و میز صبحونه

 دم عصری سرمون حسابی شلوغ بود...

پویا آشپزخونه راه بیفتم که با دیدن   های جدید ، سفارش گرفتم و خواستم سمتاز مشتری

 های دیشبش افتادم...که وارد کافه میشد تازه یاد حرف

 انقدر سرم شلوغ بود و عالوه بر اون ،

 توی فکر مهدی بودم که به کل یادم رفته بود قراره بیاد!
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ام شدم و با با دیدن نگاهم روی خودش لبخندی زد و سمتم اومد که تازه متوجه نگاه خیره

 خجالت ازش چشم گرفتم...

قدمیم ایستاد ، دستشو سمتم دراز کرد و رو بهم سالم کرد که بدون اینکه باهاش  توی چند

 دست بدم جوابشو دادم و گفتم :

 _بفرمایین بشینین...

 سرشو تکون داد که پیمان به جمعمون اضافه شد و رو به پویا گفت :

 _خوش اومدی داداش...

 ت که رو بهش گفتم :پویا سرشو تکون داد و با حرکت دست پیمان کنار میزی نشس

 _چی میل دارین؟

 دستشو سمت صندلی کناریش کشید و گفت :

 _هیچی ، بیا بشین!

 با تردید نگاهش کردم و گفتم :

 _من کار دارم...

 نچی کرد و با اعتراض گفت :

 _میگم بیا بشین ، من اومدم تورو ببینم!

شنیدن حرفش تعجب  با بهت نگاهش کردم و خواستم چیزی بگم که پیمان هم که انگار از

 کرده بود از جاش بلند شد و حینی که سمتم میومد ، دفترچه رو ازم گرفت و گفت :

 _تو برو بشین ببین چیکارت داره!

 ها نداشتم ، گذشتیم کال حس خوبی به این نشست و برخواستاز کار هم که می

 مخصوصا حاال که راجبش به مهدی هم دروغ گفته بودم...

بیرون دادم و ناچارا سمتش رفتم و همونطور که با فاصله ازش روی صندلی نفسمو با صدا  

 نشستم گفتم :می

 _بفرمایین...

 ی صندلیشو باهام کم کرد و گفت :فاصله

 چرا انقدر با من سرسنگین شدی! _اوال که میخوام بدونم
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 با تعجب نگاهش کردم...

 از اولش هم صمیمیت آنچنانی بینمون نبود ، 

 نمیدونستم که از چی حرف میزنه...

 _نه اینطور نیست...

 نیشخندی زد و گفت :

 _که اینطور!

 منتظر نگاهش کردم و گفتم :

 _خب اگه موضوعی هست بگین که من زودتر به کارم برسم...

 دستی به ته ریشش کشید و با مکث گفت :

 سر اصل مطلب!_خب پس یه راست برم 

سرمو تکون دادم و با کنجکاوی بهش چشم دوختم که نازی سمتمون اومد و حینی که رو به 

 پویا سالم و احوالپرسی میکرد ، نگاه سوالی به من انداخت که سرمو تکون دادم...

 هنوز که خودم هم نفهمیده بودم چیکارم داره و درباره چی میخواد باهام حرف بزنه...

سکوت پویا ، متوجه شد که نمیخواد جلوی اون حرفی بزنه و همونطور که رو  نازی با دیدن

 بهش فعالای میگفت ازمون فاصله گرفت...

 با دور شدن نازی سمتم برگشت و نگاهشو بهم دوخت که سرمو تکون دادم...

 جونمو به لبم رسوند ، 

 خب چرا حرف نمیزد؟!

 : توی همون حالت بهش نگاه میکردم که باالخره گفت

 ام ، پس حرفمو راحت میزنم..._راستش من آدم رکی

 حرف نگاهش میکردم که ادامه داد :بی

 _ ازت خوشم اومده ، خیلی زیاد!

 بهت و ناباوری سراسر وجودمو در بر گرفت...

 انتظار هرچیزی رو داشتم اال اینی که گفت!

 ازش چشم گرفتم و با همون حال لب زدم :
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 _چی داری میگی؟

 پروا تکرار کرد :بی

 _ازت خوشم میاد!

 هام شک کرده بودم...به گوش

 اصال باورم نمیشد که داره این حرفو میزنه!

 مگه نمیدونست من و مهدی با همیم؟!

ی بعدیش تیر آخرو زد و تعجبمو به با گیجی سرمو برای دیدنش باال آوردم که با جمله

 بیشترین حدش رسوند...

 خواستگاری کنم!_میخوام ازت 

 داشت باهام شوخی میکرد دیگه؟!

 با عقل جور درنمیومد!

 ای بود میگفتم خب منو نمیشناسه و از زندگیم خبر نداره ، اگه کس دیگه

 رو دوست دارم!اما پویا با چشم دیده بود که چقدر مهدی

 ای رو میداد؟!چطور به خودش همچین اجازه

 با همون حالت گفتم :

 _ببین...

 حرفم اومد و گفت : میون

 _قرار نیست به این زودی تصمیم بگیری!

 داشت عصبیم میکرد...

 با کالفگی لب زدم :

 _تو میدونی که من و مهدی با همیم!

 نیشخندی زد و گفت :

 ی تو و مهدی موندگاره؟!_چی باعث شده که فکر کنی رابطه

 چی تو خودش دیده بود که درمورد زندگی ما نظر میداد؟

 گفتم :با حرص 



165 
 

 _تمومش کن!

 اینو گفتم و خواستم از جام پاشم که دستمو کشید و گفت :

ای ولی اینو هم _من دارم ازت خواستگاری میکنم محیا! میدونم که با مهدی توی رابطه

ای میدونم که این رابطه دوامی نداره ، چون تهش هیچی نیست...تو با اون هیچ آینده

دختر خیلی خوبی هستی...لیاقتت خیلی بیشتر از نداری...من ازت خوشم میاد ، تو 

 ایناست...نمیخوام از دستت بدم...

 با کالفگی و ناباوری نگاهش میکردم که ادامه داد :

ای که اگه با مهدی باشی تباهه...من کمکت ات با من تضمینه...درست به همون اندازه_آینده

 !میکنم که رشد کنی...اون چی؟ کمکت میکنه که سقوط کنی

ی خواستم چیزی بگم که با شنیدن صدای مهدی با بهت به عقب برگشتم و وقتی چهره

 برزخیشو توی چند قدمیمون دیدم ، با ترس از جام پاشدم و لب زدم : 

 _تو کی اومدی؟

با همون حالتی که بدجوری ترسناکش کرده بود نگاهم کرد و حینی که دستشو سمت 

 : آشپزخونه میکشید با صدای بلندی گفت

 _ برو...

 رو شنیده و این خیلی بد بود... های پویااز لحن و حالتش معلوم بود که حرف

 خیلی بدتر از بد!

 رحمی تمام هرچی که تونسته بود گفته بود و مهدی همشو شنیده بود...پویا با بی

 حتی تصورش هم آزارم میداد...

 بلندتری تقریبا داد زد :بغض بدی بیخ گلوم نشسته بود که رو بهم با صدای 

 _مگه با تو نیستم؟ میگم برو!

با باال بردن صداش ، توجه همه رو به خودش جلب کرد که دستشو میون دستم کشیدم و 

 ای گفت :خواستم چیزی بگم که پسم زد و با لحن تهدیدوارانه

 _به قرآن یه کلمه ازت بشنوم میزنم تو دهنت...فقط برو!
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ای گفت که پویا از جاش صدای بلندش خودشو بهمون رسوند و چیشدهپیمان با شنیدن 

 بلند شد و رو به مهدی گفت :

 _چته؟ از چی سوختی؟ مشکلت چیه؟

 ور شد و داد زد :لب گزیدم و با نگرانی به مهدی چشم دوختم که سمتش حمله

 ...ی بیناموس...مشکلم بیناموسِی تواِ که دنبال ناموِس مردمی_خفه شو حرومزاده

ی پویارو میون دستش کشید که پیمان که انگار تازه فهمیده بود اوضاع از چه اینو گفت و یقه

قراره ، با هول سمت مهدی رفت و حینی که از پویا جداش میکرد ، با تعجب رو به پویا گفت 

: 

 _چی میگه؟!

غض سرمو ای گفت که با بای که وسط کافه راه افتاده بود پیوست و چیشدهنازی به معرکه

 تکون دادم...

 قلبم با تموم توان میکوبید...

 پویا رو به پیمان گفت :

 _من خیلی محترمانه از محیا خواستگاری کردم ، فقط همین!

ای گفت که مهدی حینی که از شدت خشم نفس نفس میزد ، دست پیمانو نازی با بهت چی

 پس زد و حینی که مشتشو توی صورت پویا میکوبید گفت :

و گوه میخوری خواستگاری میکنی...این دختر مال منه...چشمای کسی که بخواد بهش _ِد ت

 چپ نگاه کنه رو از کاسه درمیارم!

 هام روونه شدن...اشکام روی گونه

 بدجوری نفس نفس میزد و نگران قلبش بودم...

 پویا که به عقب هلش داد خواستم سمتش قدم بردارم که نازی مانعم شد...

 یتونی براش بکنی جز بدبخت کردنش که اینجوری ادعات میشه؟ پویا_چیکار م

 ...قلبم فشرده شد

 حق نداشت که باهاش اینجوری حرف بزنه ، 

 هیچکس حق نداشت!
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پیمان رو بهش بس کنی گفت که دست نازی رو پس زدم و حینی که بهشون نزدیک میشدم 

 رو به پویا گفتم :

 _بس کن!

 خواست چیزی بگه که پویا پیشدستی کرد و گفت :مهدی با دیدنم سمتم برگشت و 

 _من دلم به حاِل تو میسوزه که نمیدونی داری با خودت چیکار میکنی...چون دوستت دارم...

بالفاصله مهدی سمتش هجوم برد و باهاش گالویز شد که با هول سمتش رفتم و تقال کردم 

 میرسید...که عقب بکشمش اما نه تنها من ، بلکه زور پیمان هم بهش ن

 باالخره بعد از چند دقیقه ، 

ی بقیه ، دست از گالویز شدن با هم برداشتن که با نگرانی دستمو روی بینی خونی با مداخله

سمت  مهدی گذاشتم و خواستم چیزی بگم که با خشم دستمو میون دستش کشید و

 …آشپزخونه راه افتاد

 م داد تو... آشپزخونه خالی بود... کنارش قدم برمیداشتم که درو با شدت باز کرد و هل

سر و صدای مهدی و پویا انقدر باال گرفته بود که حتی مانی و حنا و محمد و هم به سالن 

 کشیده بود... 

 اشکامو با پشت دستم پس زدم که سمتم قدم برداشت و سرم داد زد : 

دیشب این  _مزاحم بهت زنگ زده ها؟ فکر کردی با خر طرفی؟ فکر کردی من نفهمیدم که

 یارو بهت زنگ زده؟! 

 داشتم از شدت بغض خفه میشدم... 

 با صدای تحلیل رفته ام لب زدم : 

 _آره بهم زنگ زد ولی من که نمیدونستم میخواد چی بگه...گفتم بیخودی... 

 با ضرب دستش به دیوار چسبیدم و ساکت شدم...هیچوقت اینجوری ندیده بودمش! 

 یلرزوند فریاد زد : با صدای بلندتری که تنمو م

_بهت زنگ زده و به من دروغ گفتی...باهاش قرار گذاشتی...نشستی ور دلش جوری باهاش 

حرف زدی که جرأت اون گوه خوری هارو پیدا کنه ، بعد میگی نمیدونستم چی میخواد بهم 

 بگه؟ من خرم محیا؟ من خرم؟!
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 هیچی واقعا اینجوری که میگفت نبود! 

 ه بودم و نه باهاش گرم گرفته بودم... نه باهاش قرار گذاشت

با گریه سرمو به نشونه ی منفی تکون دادم و خواستم چیزی بگم که مشتشو به دیوار پشت 

 سرم کوبید و با صدایی که از زور فریادهای متوالیش گرفته بود ، ادامه داد : 

 ! _اتفاقا خوب میدونستی چی میخواد بهت بگه...منتها از خدات بود که بشنوی

اینو گفت و خواست دوباره مشتشو توی دیوار بکوبه که دستشو میون دستم کشیدم و با 

 ناباوری گفتم : 

_دیوونه نشو مهدی...چرا باید بخوام همچین حرفایی رو بشنوم؟ مگه تو نمیدونی که من 

 چقدر دوستت دارم؟ 

 دستشو از میون دستم کشید و با غم پوزخند زد... 

_چرا نباید منو به کسی که هم سالمه ، هم خوشتیپه ، هم پولدار و هم خونواده داره 

 بفروشی؟ 

 چشمامو روی هم فشار دادم... 

 سرم از شنیدن حرف هاش داشت سوت میکشید! 

من حتی ثانیه ای به خودم اجازه ی فکر کردن به پویارو نداده بودم و حاال مهدی ، چه 

 بیرحمانه داشت  

 یکرد... قضاوتم م

 با اینکه خیلی ازش دلخور شده بودم ، نمیخواستم بهش چیزی بگم... 

 میخواستم هرچه زودتر از این وضعیت کوفتی بیرون بریم... نگران قلبش بودم 

 دستمو روی سرم گذاشتم و درحالی که ازش فاصله میگرفتم گفتم : 

 _توروخدا تمومش کن... 

دستمو کشید و تنمو دوباره با شدت به دیوار کوبید که ابروهامو از دردش توی هم کشیدم و 

با همون حالت نگاهش کردم که اینبار با صدای بلندتری که تا به حال ازش نشنیده بودم سرم 

  فریاد زد :

 _تمومش میکنم ، ولی یا کار تورو یا اون پسره رو! 
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 با ناباوری لب زدم : 

 _بس کن مهدی...چته تو؟ دیوونه شدی؟! 

 سرشو تکون داد و با لحن بدی گفت : 

_چرا نباید دیوونه شم وقتی کسی که همه ی زندگیمه بهم دروغ میگه که با یه پسر 

 حرومزاده قرار بذاره؟  

 اق میکرد... دیگه داشت طاقتمو ط

 جوری حرف میزد که انگار من بهش خیانت کردم!

 نفسمو با صدا بیرون دادم و با حرص گفتم :

 _من باهاش قرار نذاشتم...

 صداش دوباره باال گرفت...

 _ِد تو گوه خوردی که باهاش قرار نذاشتی...

 ام گفتم :لب گزیدم و با طاقت طاق شده

اصال چون میدونستم میخواد ازم خواستگاری کنه _آره اصال من باهاش قرار گذاشتم...

 باهاش قرار گذاشتم...

ام با ناباوری بهش چشم خواستم حرفمو ادامه بدم که با فرود اومدن دستش روی گونه

 امو میون دستش کشید و با خشم گفت :دوختم که یقه

 ات نکردم!_خفه شو...خفه شو محیا تا خفه

 م ، ام گذاشتبا بغض دستمو روی گونه

 باورم نمیشد که روم دست بلند کرده!

 ام میون مشتش بود که در آشپزخونه باز شد و نازی و حنا وارد شدن...هنوز یقه

ام برداشتم که نازی با بهت سمتمون اومد و حینی که لب گزیدم و دستمو از روی گونه

 رو میکشید رو بهش گفت :آستین مهدی

 _چیکار داری میکنی؟

حرف ازشون سمتش برگشت و رو به اون هم خفه شویی گفت که بی مهدی با کالفگی

 فاصله گرفتم و سمت رختکن راه افتادم...
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 بغض داشت بدجوری به گلوم فشار میاورد و نمیخواستم جلوی اونا گریه کنم...

درو پشت سرم بستم و حینی که به دیوار تکیه میدادم دستامو روی صورتم گذاشتم و به 

دن دادم که از شدت بغض ، روی دیوار پشت سرم کشیده شدم و روی اشکام مجوز باری

 زمین نشستم...

 آورد...ی سیاهمو یادم میام گذشتهسوزش گونه

 چک و سیلی های پدرم ، 

 داد و بیدادهای خسرو!

 تنم از یادآوریشون به لرزه افتاده بود که با باز شدن در رختکن و وارد شدن مهدی ، 

 حالم بدتر شد...

 از دلخور بودن ازش هم که میگذشتم ، دلم نمیخواست منو توی این حالت ببینه...

نشست با لب گزیدم و سرمو روی زانوهام گذاشتم که سمتم اومد و همونطور که کنارم می

 ای گفت :صدای گرفته

 _ببینمت...

 موهام کشید و ادامه داد : اعتنایی نکردم که دستشو روی

 _من یکم تند رفتم...

 بینیمو باال کشیدم...

 فکر نمیکردم که این فقط یکم بوده باشه!

 منم مقصر بودم اما نه انقدر که بخواد باهام اونجوری حرف بزنه و روم دست بلند کنه...

 ازش انتظار نداشتم ، 

 آورد!واقعا ازش انتظار نداشتم و این قلبمو به درد می

 .اینکه میدونست چقدر دوستش دارم و باز هم اونجوری درموردم فکر کرده بود..

 ای لب زد :توی همین فکرا بودم که با صدای تحلیل رفته

 _نگاهم کن محیا ، به جون خودت حالم خوب نیست...

گرانی قورت دادم و ناخواسته سرمو از روی زانوهام برداشتم که ابروهای در آب دهنمو با ن

 ام گذاشت...ی قرمز شدهاش رو از هم فاصله داد و دستشو روی گونهشده هم کشیده
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 اشکامو پس زدم که نفس کشداری کشید و گفت :

 _ببخش منو...

 از حالت صورتش معلوم بود که حالش واقعا خوب نیست...

 رو برداشتم که گفت :اشاز جام پاشدم و از توی کیفم اسپری ترسیده

 _نمیتونم از دستت بدم ، میفهمی؟

هاش بذارمش که دستمو پس زیپ کیفمو رها کردم و کنارش نشستم و خواستم میون لب

 زد و گفت :

 ..میفهمی؟ اگه ازم بگیرنت میمیرم..._برام مثل همین نفسی.

 .بغض دوباره به گلوم چنگ زد..

 مگه برای من غیر از این بود؟!

کسیژنو توی دهنش اسپری کردم و حینی که خودمو به  اینبار با سماجت کپسول کوچیک ا

 سپردم با بغضی که مثل یه ابر ، روی صورتم بارون گرفته بود ، لب زدم :آغوشش می

 ی چیو میخوری؟...غصه_هیچکس نمیتونه مارو از هم بگیره دیوونه

 دورم گذاشت و با همون لحن گرفته گفت :دستاشو 

 _میترسم...

 دلم لرزید ؛

 …ی دیشبش جلوی چشمام نقش بستی ترسیدهدلیلشو نمیدونم اما چهره

 تابی که یهو به جونم افتاده بود ، با بی

 اش چشم دوختم...زدهاز آغوشش بیرون اومدم و به چشمای غم

 غم چشماش تموم وجودمو غرق غم میکرد...

 هم روی بینیش که هنوز اثر از خون داشت کشیده شد...نگا

نفسمو با صدا بیرون دادم و از جیبم دستمال تمیزی برداشتم و به آرومی روی صورتش 

 گذاشتم...

 ریشش کشیدم و گفتم :امو روی تهغرق سکوت بود که دست دیگه

 _وقتی من یه تار موتو به دنیا نمیدم از چی میترسی دورت بگردم؟ 
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اشو به چشمام دوخت که بهش نزدیکتر شدم و برای تغییر جو ، کنار گوشش با خیره نگاه

 خنده ادامه دادم :

 _داداش به موال ولت نمیکنم!

 اش باال گرفت...صدای خنده

اش چشم دوختم که دستشو روی گردنم گذاشت و حینی های کش اومدهبا اشتیاق به لب

 هاش دور بود ، گفت :خنده اشو میخورد با لحنی که خیلی ازکه خنده

 _اگه یه روزی ولم کنی ، یا تورو میکشم  یا خودمو...

 هام ، چشمامو بستم...هاش روی لبتوی بهت حرفش بودم که با احساس گرمی لب

توی همون حالت بودیم که با باال گرفتن صدای باز شدن در ، به سرعت از مهدی فاصله 

ای که نشون میداد خیلی دیر جنبیدم سمتمون خندهگرفتم و سمت در برگشتم که نازی با 

 اومد و گفت :

 _نه به ده دقیقه پیشتون نه به االن! 

از خجالت لب گزیدم و نگاهمو از نازی گرفتم که مهدی دستی به کنار لبم که حدس میزدم اثر 

 از پخش شدن رژ لبم داشته باشه ، کشید و رو بهم لب زد :

 _پاشو بریم!

 با تعجب گفتم :

 _کجا؟!

 از جاش پاشد و گفت :

 _میرسونمت خونه...

 با گیجی سرمو تکون دادم ،

 سر شب بود و تازه کافه داشت شلوغ میشد!

 _فعال که کلی کار دارم...

 با جدیت گفت :

 _نمیخوام کار کنی!

 زده بود به سرش؟
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 ایستادم گفتم :از جام پاشدم و حینی که کنارش می

 _چی میگی مهدی؟!

 تکون داد و گفت :سرشو 

 _میگم نمیخوام کار کنی ، الزم نیست!

 نازی بهمون نزدیک شد و رو به مهدی گفت :

 _وا ، یعنی چی که نمیخوام کار کنی؟

 سمتش برگشت و گفت :

 _یعنی همین که گفتم!

 چرا یهو اینجوری شده بود؟

 خاطر حضور پویا بود؟!به

 با مکث لب زدم :

 ایتا یکی دوساعت دیگه..._پویا که اینجا نمیمونه ، نه

 با دیدن نگاه عصبیش روی خودم ساکت شدم...

 ی پیش نبود!یهویی از این رو به اون رو شده بود و خبری از مهدِی آروِم چند دقیقه

 رو به زبون میاری!_آخرین باری باشه که اسم این پسره

 ..داشت زیادی گیر میداد اما نمیخواستم دوباره اون حالت بهش دست بده.

 به همین خاطر به آرومی گفتم :

 خب...به هرحال موندنی نیست...منم کلی کار دارم...اذیت نکن دیگه!_خیلی

 ام کشید و اینبار آرومتر گفت :نازی پوفی کشید و از رختکن بیرون رفت که دستی به مقنعه

 _میگم نمیخوام کار کنی قربونت برم ، میفهمی؟

ی خوبی شده بود که به یش کشیده بود و حاال انگار این بهونهبحث کار نکردنمو قبال هم زیاد پ

 اش حرفشو به کرسی بنشونه...وسیله

 نفسمو با صدا بیرون دادم و با اعتراض گفتم :

 _ولی من میخوام کار کنم مهدی!

 چشماشو روی هم فشار داد و گفت :
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 _عصبیم نکن محیا ، مرگ مهدی بپوش بریم!

 رو گرفتم...با حرص لب گزیدم و ازش 

 میدونست که نمیتونم روی قسم جونش حرف بزنم و داشت سواستفاده میکرد...

 کالفه لب زدم :

 _چرا قسم میدی آخه؟

 بالفاصله گفت :

 _اگه انقدر واست مهمم رو حرفم حرف نزن!

 هام شدم...پوفی کشیدم و مشغول عوض کردن لباس

 فعال مجبور بودم برم ، 

 تا ببینم بعدا چی میشه!

 شالمو روی سرم کشیدم که پیمان همراه نازی وارد رختکن شد و رو به مهدی گفت :

 _چیشده؟

 مهدی سری تکون داد و گفت :

 _هیچی ، چی بشه؟

 زیر چشمی نگاهی به پیمان انداختم ، 

 معلوم بود که از نازی شنیده که مهدی به کار کردنم گیر داده!

 شرمندگی گفت :پیمان سمت مهدی قدم برداشت و با 

 _از من ناراحتی داداش؟ به خدا من خبر نداشتم...خودمم تعجب کردم...

 ی پویا صحبت میکرد...داشت راجب قضیه

 نازی بهم نزدیک شد و با تعجب رو بهم گفت :

 _آماده شدی بری؟!

 سرمو تکون دادم و با کالفگی گفتم : 

 _فعال میرم...

 ه پیمان گفت :اینو گفتم و سمت مهدی برگشتم که رو ب

 _نه مهم نیست!
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 داشت زیادی باهاش سرد برخورد میکرد و این یعنی ازش دلخوره!

اشون به خاطر موضوعی که منم توش نقش دلم نمیخواست رفاقت چندین و چندساله

 داشتم خراب بشه...

 پیمان به من اشاره کرد و ادامه داد :

 _پس چرا داری محیارو میبری؟

 انداخت و حینی که بهم میگفت بریم ، خطاب به پیمان لب زد :مهدی نگاهی به من 

 _نمیخوام دیگه کار کنه ، ربطی به این موضوع نداره!

 تاثیر نبود...شاید صد در صد دلیلش این نبود ، اما این موضوع چندان هم بی

 میشناختمش!

ادم که دستمو ها کنار مهدی راه افتنفسمو با صدا بیرون دادم و بعد از خداحافظی از بچه

 …میون دستش کشید

 توی سالن پویارو ندیدم ، 

 فقط اومده بود یه دردسر درست کنه و بره!

 های کش اومده از ناراحتیم گفت :کنار مهدی توی ماشین نشستم که با دیدن لب

 ها!_واسه من اخم نکن

 چیزی نگفتم که ماشینو روشن کرد و ادامه داد :

د خونه باشه که هر طرفو نگاه کردی ببینیش یه جون به جونات _اصال زنو چه به کار؟ زن بای

 اضافه شه...

 ام میگرفت که جلوی خودمو گرفتم و از حرصش ، با دهن کجی گفتم :داشت خنده

 ای که هربار اینور اونورو نگاه کنی یه جون به جونات اضافه شه؟_تو اصال مگه خونه

 ای گفت :سمتم برگشت و با لحن بامزه

 ن کار نکنم کی شکم بچه هامونو سیر میکنه؟_زن م

 هام به خنده کش اومدن...اینبار نتونستم جلوی خودمو بگیرم و لب

 برای اینکه متوجه خندیدنم نشه ازش رو گرفتم که ادامه داد :

 هات برم... _قربون خنده
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 خوب بلد بود دلمو بلرزونه!

 فتم :دوختم گسمتش برگشتم و حینی که نگاهمو به چشماش می

 خب...تسلیم...خر شدم..._خیلی

 خندید و گفت :

 ای تو؟_خرِ کی

 ای گفتم :با لحن مظلومانه

 _تو...

 با همون حالت عمیق همیشگیش نگاهم کرد و گفت :

 _خودم خرتم!

 ی آپارتمان نگه داشت و گفت :ماشینو توی محوطه

 _تو برو خونه منم یکی دوساعت دیگه میام...

 ورچیدم و گفتم :هامو لب

 _االن باید سر کار بودم ، نه تنها توی خونه...

 نچی کرد و گفت :

 _زود میام زندگیم...

 از ماشین پیاده شدم و گفتم :

 _باشه ، مواظب خودت باش...

 سرشو تکون داد و توام همینطوری گفت که سمت در ورودی راه افتادم...

 م تو...هنوز همونجا ایستاده بود و منتظر بود که بر

درو باز کردم و همونطور که وارد میشدم دستمو براش تکون دادم که رو بهم نیمچه لبخندی 

 زد و پاشو روی گاز گذاشت...

 میرفت...شامو آماده کردم و دستی به سر و گوش خونه کشیدم اما باز هم حوصلم سر

 حتما باید برمیگشتم سر کار ، 

 واقعا نمیتونستم توی خونه بمونم...
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ی کاناپه نشسته بودم و مشغول ور رفتن با گوشیم بودم که با باال گرفتن صدای پیغامگیر رو

 ، با تعجب سمتش برگشتم...

 صدا ، صدای دختر جوونی بود که میگفت :

_سالم محیا جون من مریمم ، خواهر مهدی...میخواستم در مورد موضوعی باهات حرف 

 بزنم...

 داشتم تماسو وصل کردم و گفتم :لفنو از روی میز برمیبا عجله از جام پاشدم و حینی که ت

 _سالم عزیزم...

 خیلی از شنیدن صداش تعجب کرده بودم ، 

کالم نشده بودم و حاال نمیدونستم چه اتفاقی افتاده که میخواد آخه هیچوقت باهاش هم

 درموردش باهام حرف بزنه...

 نمیدونم چرا اما دلم شور میزد...

 ی گفت :ابا لحن دوستانه

 _سالم قشنگم ، حالت خوبه؟ مهدی چطوره؟

 بالفاصله جواب دادم :

 _فدات ، ما خوبیم تو چطوری؟ 

_منم خوبم عزیزم...چند روز پیش از مهدی خواستم شمارتو بهم بده که باهات حرف بزنم اما 

 .....مجبور شدم به تلفن خونه زنگ بزنم...نگران بودم که نکنه خودش جواب بدهقبول نکرد.

 ام دامن میزد...هاش به دلشورهبا حرف

 راجب چی میخواست باهام صحبت کنه که انقدر مهم بود؟!

 _نه االن که سر کاره...جانم بگو...

 با من و من گفت :

 _نمیدونم مهدی باهات درمورد اینکه پول عملش جور شده حرفی زده یا نه...

 در این حد نه!میدونستم که دیگه چیزی نمونده که جور بشه اما 

 با بهت گفتم :

 ست؟_یعنی االن آماده
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 ست..._آره...مدارکش هم آماده

 برای یه لحظه ماتم برد...

 پس چرا به من چیزی در این مورد نگفته بود؟!

 انگار از سکوتم متوجه حالم شد که ادامه داد :

 _فکر میکردم که بهت نگفته باشه...آخه یه مشکلی هست...

 زدم که از چی حرف میزنه با مکث لب زدم :با اینکه حدس می

 _چه مشکلی؟

...از اولش هم محال بود که رضایت بده اما حاال...با وجود _پدرم...حتما درموردش میدونی

تو...راستش میدونی؟ از وقتی که فهمیده مهدی با یه دختر زندگی میکنه حتی بیشتر از قبل 

 مخالفت میکنه...

 سرم گذاشتم...لب گزیدم و دستمو روی 

 ..دلم نمیخواست اینو بشنوم.

 واسم خیلی آزاردهنده بود که بشنوم وجودم براش دردسرساز شده...

 _ناراحت شدی عزیزم؟ نمیخواستم ناراحتت کنم...

 ای صاف کردم و بر خالف حال درونیم گفتم :امو با تک سرفهصدای گرفته

 _نه نه...اصال...

 سکوت کرد...

 حالم بو برده...  معلوم بود که از

 حاال باید چیکار میکردم؟

 جوری درستش میکردم...من باعث مخالفت بیشتر پدرش شده بودم و حاال باید خودم یه

 نفسمو با صدا بیرون دادم که گفت :

 ای پیدا کنیم..._میخواستم اینو باهات درمیون بذارم که با هم یه راه چاره

 حالشو میفهمیدم ، 

 بود و حق هم داشت...نگران مهدی 

 چیز جور شده بود ، نمیشد بیشتر از این دست روی دست گذاشت...حاال که همه
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هنوز حرفای مهدی که میگفت آرزوشه یه روزی عمل کنه توی سرم سنگینی میکرد و فقط 

 یه چیزو میدونستم...

 باید هرطوری که شده بود ، پدرشو راضی میکردم!

مو یادداشت کن که از این به بعد با هم در تماس باشیم...به _کار خوبی کردی عزیزم...شمار

 زودی برای صحبت کردن با پدرت میام...

 با رضایت لب زد :

_عالیه فقط...اگه میشه چیزی در این مورد به مهدی نگو...هم از من عصبانی میشه هم 

 احتمال زیاد جلوتو میگیره...

 که برم! خودم خوب میدونستم که اگه بفهمه اجازه نمیده

 انداخت...احتماال میگفت خودم حلش میکنم و پشت گوش می

 سرمو تکون دادم و گفتم :

 _میدونم ، باشه...

اشو توی گوشیم ای از قطع تماس میگذشت و منتظر پیام مریم بودم تا شمارهچند دقیقه

 ..ذخیره کنم که با شنیدن صدای باز شدن در ، از فکر بیرون اومدم و به عقب برگشتم.

 های مریم خیلی درگیر شده بود...ذهنم با شنیدن حرف

همونطور روی کاناپه نشسته بودم و به مهدی که سمتم میومد نگاه میکردم که کنارم 

 نشست و پیشونیمو بوسید...

 _باورت میشه توی همین یکی دو ساعت چقدر دلم برات تنگ شد؟

 اش تکیه دادم...نیمچه لبخندی زدم و سرمو به شونه

 خسته نباشی عزیزم..._

 دستمو میون دستش کشید و گفت :

 _تورو که میبینم خستگیم در میره!

 لبخندم تشدید شد...

 رو ازم دور میکرد...های منفیبخش بود که تموم حسحضورش و حرفاش انقدر آرامش

 ی پیش چه حالی داشتم!انگار نه انگار که چند دقیقه
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 ای رو درآورد و گفت :کاشتم که از جیبش جعبه ای روی ته ریششسمتش برگشتم و بوسه

 رو هیچوقت درنیار..._اینی که دستت میکنم

ای کاری شدهی نگینی میون دستش چشم دوختم که با باز کردنش حلقهبا گنگی به جعبه

رو به نمایش گذاشت و حینی که از جعبه درش میاورد ، دست چپم که میون دستش بود رو 

 رو دستم کرد...باال گرفت و حلقه

 تموم مدت توی شوک بودم...

 انتظارشو نداشتم و حاال بدجوری غافلگیر شده بودم...

 نمیدونم چرا ، بغض کرده بودم!

ی قشنِگ توی انگشتم چشم با بغض توام با ذوقی که توی گلوم گیر کرده بود ، به حلقه

 دوخته بودم که ادامه داد :

 _دوسش داری؟

 لبخند زدم و حینی که توی آغوشش جای میگرفتم ، گفتم :توی همون حال ، 

 _خیلی قشنگه...

 دستشو میون موهام کشید و گفت :

 تری..._تو قشنگ

 توی چشمام جمع شد ، اشک

 حس قشنگی داشتم...

ای بینیمو باال کشیدم و ازش فاصله گرفتم که انگشتشو نوک بینیم گذاشت و با لحن بامزه

 گفت :

 بدونن که صاحاب داری!_همه باید 

 ام گرفت...خنده

 دستمو روی دست چپش کشیدم و گفتم :

 _تو چی بی صاحاب؟

 ابرویی باال انداخت و برای درآوردن حرصم گفت : 

 _خودت گفتی دیگه ، من بی صاحابم!
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 با دهن کجی گفتم :

 _اِ؟

 از جاش پاشد و همونطور که با خنده ازم فاصله میگرفت گفت :

 صاحاب هم میگردم...کسیو سراغ نداری؟ _آره...دنبال

 با حرص از جام پاشدم و همونطور که بالشتک روی کاناپه رو سمتش پرتاب میکردم گفتم :

 _چرا ، سراغ دارم برات...

 جا خالی داد و گفت :

 _خوشگله؟

 لب گزیدم...

 چرا با اینکه میدونستم داره شوخی میکنه حرصم میگرفت؟!

 ی شوخیش هم برام قشنگ نبود...انقدر دوستش داشتم که حت

 سمتش دویدم و گفتم :

 _آره خیلی هم خوشگله...وایسا نشونت بدمش!

با خنده به طرف اتاق خواب دوید که پا تند کردم و خواستم لباسشو میون دستم بکشم که با 

 ضرب دستش ، به پشت روی تخت افتادم...

اشو میخورد روم خیمه زد و حینی که خندهقبل از اینکه فرصت کنم خودمو جمع و جور کنم ، 

 ، گفت :

 _میدونی وقتی حسودی میکنی چقدر خواستنی میشی؟

بعد از شام ، دستی به آشپزخونه کشیدم و با دو فنجون قهوه ، سمت مهدی که روی کاناپه 

 نشسته بود قدم برداشتم و کنارش نشستم...

 برم گرگان فکر میکردم... فکرم مشغول بود و مدام داشتم به اینکه چجوری باید

 مهدی نباید متوجه میشد و این کارو سخت میکرد...

 اش بودم...از طرفی هم نگران برخورد خونواده

 میدونستم که از دیدنم خوشحال نمیشن ،

 اما باید میرفتم و باهاشون حرف میزدم...
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 امو دستم داد و گفت :فنجون قهوه

 _تو فکری!

 افکارمو پس زدم و گفتم :

 نه بابا..._

 ی تلویزیون چشم دوخت که فکری به ذهنم رسید...ابرویی باال انداخت و به صفحه

 نازی میتونست کمکم کنه!

 فردا باید حتما باهاش در این مورد حرف میزدم...

 رو کنار گوشم شنیدم...امو سر کشیدم که صدای مهدیکمی از قهوه

 _بریم بخوابیم؟

 پاشد و دستشو سمتم دراز کرد...بریمی گفتم که از جاش 

 دستشو گرفتم و همراهش سمت اتاق خواب راه افتادم...

 به اینکه فعال سر کار نرم راضی بودم ، 

 باید این قضیه رو رفع و رجوع میکردم...

ای از موهام که توی صورتم پخش کنارش روی تخت دراز کشیدم که با سر انگشت ، دسته

 خت و گفت :رو پشت گوشم انداشده بودن

 _فکر نکن که نفهمیدم!

برای یه لحظه تموم وجودم غرق بهت شد و فکرم سمت موضوعی که فکرمو درگیر کرده بود 

 رفت...

 اما از کجا میتونست فهمیده باشه؟!

 با همون حالت نگاهش میکردم که ادامه داد :

 _فکرت درگیره...

 کشیدم...راحتی  اش نامحسوس نفسبا کامل شدن جمله

 پس نفهمیده بود که چی توی سرمه!

سرمو روی بازوش گذاشتم و حینی که بهش نزدیک میشدم برای راحت کردن خیالش 

 ای پیدا کردم و لب زدم :بهونه
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 _درمورد کارم یکم ناراحتم... 

 نگاه عمیقی بهم انداخت و همونطور که مشغول بازی کردن با موهام بود ، گفت :

 ت کن ، بعد اگه بازم دلت میخواست بری برو..._فعال یکم استراح

هاشو برای گفتن چیزی از هم فاصله داد ، اما انگار لبخندی زدم و سرمو تکون دادم که لب

 پشیمون شد...

 میتونستم حدس بزنم که میخواد درمورد موضوع عملش باهام حرف بزنه ، اما نمیزد!

 جورایی درکش میکردم...یه

بعد از اینهمه تالش و پادویی برای رسیدن به چیزی که حق  براش سخت بود که بگه

 رو پیِش روش داره...ی خیلی سختُمسلمشه ، هنوز یه مرحله

 شاید با رفتنم به گرگان اوضاع بهتر میشد ، 

 هرچند که بعید میدونستم...

 ای کشیدم...آلودش چشم دوختم و خمیازههای خواببه چشم

 گار دست کمی از من نداشت...خیلی خسته بودم و اون هم ان

 هاش کاشتم و حینی که توی آغوشش جای میگرفتم گفتم :ای روی لببوسه

 بخیر زندگیم..._شب

 دستشو روی کمرم گذاشت و گفت :

 بخیر..._شب

های مهدی چشمامو باز کردم و حینی که میمالیدمشون سمتش صبح با شنیدن صدای قدم

 برگشتم...

یرهنش بود که دستی به موهای بلندم کشیدم و رو بهش های پمشغول بستن دکمه

 بازم لبخندی زد و گفت :های نیمهبخیری گفتم که با دیدن چشمصبح

 بخیر عزیزدلم...چرا بیدار شدی؟_صبح

 سر جام نیمخیز شدم و لب زدم :

 _عادت کردم...
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نشوند و  ای روی پیشونیمی پیرهنشو بست و همونطور که سمتم میومد بوسهآخرین دکمه

 گفت :

 _من دارم میرم...

 امو مرتب کردم و گفتم :لباس جمع شده

 _صبحونه خوردی؟

 ی مثبت تکون داد و گفت :سرشو به نشونه

 _خوردم...مواظب خودت باش...

 با لبخند سرمو تکون دادم و گفتم :

 _توام همینطور...

 گوشیشو از روی میز برداشت و حینی که سمت در میرفت گفت :

 _کاری داشتی بهم زنگ بزن...فعال عزیزم...

ی بعد صدای بسته شدن در دستمو براش تکون دادم که از اتاق بیرون رفت و چند لحظه

 ورودی به گوشم رسید...

از جام پاشدم و سمت سرویس بهداشتی رفتم و بعد از کشیدن دستی به سر و وضعم ، 

 شماره ی نازی رو گرفتم...

 بود که برای انجام دادن به ذهنم میرسید!این اولین کاری 

 بعد از خوردن دومین بوق صداش توی گوشم پیچید...

 _جانم؟

 _سالم نازی چطوری؟

 با ناراحتی لب زد :

 _بد نیستم...جات خیلی اینجا خالیه...یعنی دیگه نمیای؟ 

 با مکث لب زدم :

 خوام..._حاال اونو ولش کن ، بعدا راجبش حرف میزنیم...یه چیزی ازت می

 با گنگی گفت :

 _جانم؟ چی؟ چیزی شده؟
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 …حوصله ی زیاد توضیح دادن پای تلفنو نداشتم

 پس خالصه گفتم :

 _باید برم گرگان!

 با بهت لب زد :

 _چی؟!

 پوفی کشیدم...

 حدس میزدم که تعجب کنه!

 _باید با پدر مهدی حرف بزنم نازی...

 از لحنش معلوم بود که حسابی گیج شده...

 ی؟!_راجب چ

هاشو کوتاه و مختصر جواب بدم ، گفتم ی سوالی تخت نشستم و به قصد اینکه همهگوشه

: 

چیز اوکی شده به جز _راجب عمل مهدی...دیروز خواهرش بهم زنگ زد و گفت که همه

پدرش...مثل اینکه بخاطر حضور من کنارش حسابی سر لج افتاده...باید برم و باهاش حرف 

 بزنم...

 طوالنی گفت :با مکث 

 ای داشته باشه..._فکر نمیکنم که حرف زدن تو فایده

 مصرانه لب زدم :

 _بهرحال باید باهاش حرف بزنم...

 نفسشو با صدا بیرون داد و گفت :

 _فقط خودتو کوچیک میکنی...

 ی اینارو خوب میدونستم اما برام مهم نبود...خودم همه

 تری برای رفتن داشتم...مهم ه نداشتم چون دلیلای جز اینکه برام مهم نباشدر واقع چاره

 _اشکالی نداره نازی ، کمکم میکنی؟

 _معلومه که کمکت میکنم ، فقط نگرانتم...
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 سرمو تکون دادم و با رضایت گفتم :

خاطر همین هم از تو کمک _نگران نباش عزیزم...فقط ببین...نمیخوام مهدی بویی ببره...به

 خواستم...

 حله...کی باید بریم؟_متوجه شدم ، 

 اگه به من بود که میگفتم همین االن!

 فقط لنگ یه دلیل قانع کننده برای مهدی بودم...

 _هرچی زودتر بهتر...

 با مکث گفت :

_به مهدی بگو که با من میای کرج ، دیدن مامانم...بگو نازی میخواد به مامانش معرفیم 

 نبالت...کنه...به پیمان بگم ، تا یه ساعت دیگه میام د

 از شنیدن حرفاش خوشحال شدم...

 هم دلیل خوبی بود و هم از اینکه همین امروز میرفتیم راضی بودم...

 _باشه پس ، مرسی عزیزم...منتظرتم...

 _قربونت برم ، پس فعال!

 ای گفتم و تماسو قطع کردم که تازه استرس به جونم افتاد... فعال

 اش...خونوادهاسترس رو به رو شدن با پدر و 

 استرس رفتارها و حرفایی که میتونست ازشون سر بزنه...

 خوب میدونستم که اصال دلشون نمیخواد منو اونجا ببینن!

 ی مریمو گرفتم...سعی کردم به خودم مسلط باشم و شماره

 باید قبل از اینکه برم اونجا باهاش حرف میزدم...

 ای میگذشت که جواب داد و گفت :چند لحظه

 _سالم...

 با مکث گفتم :

 _سالم عزیزم خوبی؟

 _مرسی خوبم شما خوبین؟
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 نفس عمیقی کشیدم و با استرس گفتم :

 _ما هم خوبیم...بهت زنگ زدم که بگم امروز میام اونجا...

 از لحنش به وضوح پیدا بود که از شنیدن حرفم خوشحال شده...

 _خوش اومدی عزیزم...

 اد و گفت :سکوت کرده بودم که تغییر لحن د

 _فقط...میدونی که...ممکنه...

 خواست با من و من ادامه بده که منظورشو گرفتم و گفتم :

 _آره عزیزم میدونم...

 داشت نامحسوس میگفت که معلوم نیست چجوری باهات رفتار کنن!

 ی اینارو به تنم مالیده بودم و تصمیم به رفتن گرفته بودم ، پیه همه

 پس اهمیتی نداشت...

 ای گفت که لب زدم :شهبا

 _فقط آدرستونو برام بفرست...احتماال تا ظهر اونجا باشم...

 _باشه گلم ، پس منتظرتم...

 ای گفتم و بعد از خداحافظی تماسو قطع کردم...باشه

 امیدوار بودم که همه چیز خوب پیش بره...

 یا حداقل اگه قرار نیست خیلی خوب پیش بره ، بد پیش نره!

 دا بیرون دادم و مشغول جویدن پوست لبم شدم...نفسمو با ص

 باید به مهدی هم زنگ میزدم و بهش خبر میدادم...

 ای میگذشت که بعد از خوردن چند لقمه صبحونه ، چند دقیقه

 …رو گرفتمی مهدیهام شدم و شمارهمشغول پوشیدن لباس

 صداش با نگرانی توی گوشم پیچید...

 _جونم عزیزم؟ چیزی شده؟

 ناخواسته از شنیدن صداش لبخند زدم...

 _نه فداتشم...چی بشه؟ خوبی؟
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 نفس راحتی کشید و گفت :

 _خوبم تو خوبی؟ 

 مشغول بافتن موهام شدم و با تردید گفتم :

 ..._منم خوبم...میخوام با نازی برم کرج ، دیدن مامانش

 دروغ گفتن برام سخت بود ، 

 بگم! معموال پیش نمیومد که بخوام بهش دروغ

 با مکث طوالنی گفت :

 _تو چرا بری؟

 پایین موهامو با کش بستم و گفتم :

 _میخواد با مامانش آشنام کنه...

 نفسشو با صدا بیرون داد و لب زد :

 _زود برگرد...

 میدونستم که دلش نمیخواد بدون اون جایی برم اما مجبور بودم...

 هم به رفتن ، 

 هم به دروغ گفتن!

 گفتم :لب گزیدم و 

 _باشه قربونت برم...قرصاتو یادت نره...

 با صدایی که رو به گرفته شدن میرفت لب زد :

 _یعنی تا شب نمیای؟

 ...عمرا اگه میشد تا قبل شب برگردم

 تا گرگان شیش ساعت راه بود!

 با تردید گفتم :

 _اگه نیومدم...

 خبی گفت که ادامه دادم :با کالفگی خیلی

 دیگه زندگیم...سعی میکنم زود برگردم..._ناراحت نشو 
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 ای گفت که گفتم :باشه

 _بهت زنگ میزنم...دوستت دارم...

 _من بیشتر...

 _پس فعال!

 _خیلی مواظب خودت باش ، فعال...

 با لبخند لب زدم :

 _توام همینطور...

 تماسو که قطع کردم شالمو روی سرم کشیدم و منتظر نازی روی کاناپه نشستم...

 آدرسو برام فرستاده بود...مریم 

 حدس میزدم که اون هم بابت همکاری با من بازخواست بشه!

اش های دیگهاما هردومون یه هدف داشتیم و این برای جفتمون انقدر مهم بود که به جنبه

 فکر نکنیم...

دو سه ساعتی میشد که توی مسیر بودیم که نازی که از وقتی راه افتادیم تا حاال راجب این 

 وضوع چیزی نگفته بود رو بهم لب زد :م

 _ولی من خیلی نگرانم محیا ، مطمئنی میخوای اینکارو بکنی؟!

 ای نبود...دروغ چرا خودم هم خیلی نگران بودم اما چاره

 سرمو تکون دادم و گفتم :

 _مجبورم نازی...

 نفسشو با صدا بیرون داد و گفت :

 _چرا مجبوری؟ کی مجبورت کرده؟

 و گفتم :سمتش برگشتم 

رو _کسی مجبورم نکرده ولی نمیتونم دست روی دست بذارم و این وضعیت مهدی

 ببینم...جز من کیو داره که بخواد براش پا پیش بذاره؟

 ...رو عوض کردسرشو تکون داد و بی حرف دنده

 رو میکنم ،خودش هم میدونست که دارم کار درست
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 هرچند که سخت باشه!

 : با ناراحتی ادامه دادم

 _بعد از اینهمه تالش حقشه که به چیزی که همیشه آرزوشو داشته برسه...

 با کالفگی لب زد :

ای _من که نگفتم حق نداره ، حق داره...خیلی هم حق داره اما اینکه تو بری اونجا چه فایده

 نداره! داره؟ مطمئنم جز اینکه خودتو کوچیک میکنی هیچ سودی دیگه

 بیرون دادم و گفتم :نفسمو با صدا 

 خب حاال دیگه توام...انقدر ته دلمو خالی نکن..._خیلی

 پوفی کشید و دیگه چیزی نگفت...

 تازه به ورودی گرگان رسیده بودیم که گوشیم زنگ خورد...

 مهدی بود!

 به نازی اشاره کردم که سوتی نده و تماسو وصل کردم که صداش توی گوشم نشست...

 _رسیدین عزیزم؟

 و تکون دادم و گفتم :سرم

 _آره ، نازی انقدر دیر اومد سراغم که تازه رسیدیم...تو چیکار میکنی؟

 هایی شده بودم!مجبور به سر هم کردن چه دروغ

 _هیچی سر کارم...

 نگاهی به ساعت که دوی ظهرو نشون میداد انداختم و گفتم :

 _چیزی خوردی؟

 _میخورم حاال...

 نچی کردم و گفتم :

 بخور حتما...توی یخچال هم غذا هست اگه بری خونه... چیزی_یه

 با کالفگی گفت :

 _تو که نیستی برم خونه چیکار؟

 نیمچه لبخندی زدم...
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 چیزی بخور..._زود برمیگردم دورت بگردم ، دیگه سفارش نکنم حتما یه

ای گفت که همونطور که سمت نازی که بهم اشاره میکرد تماسو قطع کنم و آدرس و باشه

 بهش بدم برمیگشتم ، گفتم :

 _پس من برم فعال ، بهت زنگ میزنم...

 ای گفت که تماسو قطع کردم و آدرسو برای نازی خوندم...باشه

 مثل خوره به جونم افتاده بود... های پایین شهر بودیم و دلشورهتوی کوچه پس کوچه

 کشید ، گفت :ای میای پارک کرد و حینی که دستشو سمت خونهنازی ماشینو گوشه

 _باید این باشه!

 آب دهنمو به سختی قورت دادم و حینی که از ماشین پیاده میشدم گفتم :

 _بذار یه زنگ به مریم بزنم ببینم...

 اشو گرفتم و همین که جواب داد گفتم :حرف سرشو تکون داد که شمارهبی

 بیای دم در؟ _مریم جون من االن توی خیابونتونم...میشه

 ای گفت و تماسو قطع کرد...هول و وال باشهبا 

 قلبم تند تند میزد و با هر تپشش کل بدنمو به لرزه وامیداشت...

داری ازش بیرون ای که نازی بهش اشاره کرده بود باز شد و دختری با چادر گلدر همون خونه

 اومد که نازی رو بهم لب زد : 

 _انگار خودشه...میخوای باهات بیام؟

امو زیر پالتوم مینداختم ، با اضطراب رو بهش شدهن دادم و حینی که موهای بافتهسرمو تکو

 لب زدم :

 …_نه

از ماشین پیاده شد و کنارم ایستاد و حینی که شالمو روی سرم مرتب میکرد با نگرانی گفت 

: 

 احترامی میکنن نمون..._اگه دیدی دارن بهت بی

سن و سال خودم به نظر میرسید ، قریبا همحرف سمت دختری که تسرمو تکون دادم و بی

 راه افتادم...
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 صورتش عین گچ سفید شده بود و معلوم بود که اون هم دست کمی از من نداره...

 رو بهش سالم کردم که سرشو تکون داد و گفت :

 _سالم ، بفرما داخل...

 لب گزیدم و گفتم :

 _بابات هست؟

 گفت :دوباره تکونی به سر و گردنش داد و 

 _بابام و داداشم...

 اش چشم دوختم ، به چهره

 چقدر شبیه مهدی بود!

 های اون داشته باشه...هایی به قشنگی چشمبا این اختالف که هیچکس نمیتونست چشم

توی همین فکرها بودم که دستشو پشتم گذاشت و حینی که چادرشو از روی سرش 

 میکشید ، گفت :

 و..._اگه چیزی بهت گفتن ناراحت نش

ی قدیمیشون راه افتاد و نفس عمیقی کشیدم و سرمو تکون دادم که سمت در ورودی خونه

 گفت :

 _بیا!

 پشت سرش راه افتادم که وارد شد و با صدای بلندتری لب زد :

 _مهمون داریم...

 صدای پدرش باال گرفت...

 _کیه؟

 صداشو از اولین و آخرین دیدارمون به یاد داشتم...

 دیدار کذایی!همون 

 حرف سمت من برگشت که با هول کفشامو درآوردم و وارد شدم...مریم بی

 نگاه متعجب پدرش روم چرخید...

 معلوم بود که اصال انتظار نداشته منو اینجا ببینه...
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ای که اون کنار نشسته بود و مشغول بازی کردن با ی دو سه سالهنگاهم روی دختر بچه

شیده شد که با شنیدن صدای فریاد پدرش به خودم اومدم و سمتش هاش بود کبازیاسباب

 برگشتم...

 _این اینجا چه غلطی میکنه؟

 اینو گفت و خواست سمت مریم هجوم بیاره که جلوش ایستادم و با استرس گفتم :

 _بذارین باهاتون حرف بزنم...

 با همون لحن لب زد :

 _من چه حرفی با تو دارم؟

 ت دادم و گفتم :آب دهنمو به سختی قور

 _اجازه بدین...

دختر بچه از باال گرفتن صدامون به گریه افتاده بود که مرد جوونی که میدونستم برادر مهدیه 

 ، از اتاقی بیرون اومد و با لحن بدی رو به مریم گفت :

 _این توله سگو ببر توی اتاق...

رو بهش سرمو تکون دادم  لب گزیدم و سمت مریم که با تردید به من نگاه میکرد برگشتم و

 که سمت دخترک که نمیدونستم چه نسبتی باهاشون داره قدم برداشت...

 _اجازه بدم که چی بشه؟ اومدی اینجا چیکار؟

 لب گزیدم و گفتم :

 _اومدم باهاتون حرف بزنم...

 برادرش سمتمون قدم برداشت و گفت :

 _ما با تو هیچ حرفی نداریم!

 .شک نداشتم که رنگم پریده..

 اصال نمیذاشتن که حرف بزنم!

 مدام بهم حمله میکردن...

 با صدای بلندتری لب زدم :

 _توروخدا یه دقیقه بذارین حرف بزنم...
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 تر لب زد :پدرش خواست دوباره داد و بیداد کنه که  مرد جوون

 _بذار ببینم چی میخواد بگه این نفله!

 با عصبانیت جواب داد :

 بزنه...چی میخواد بگه مهرداد؟_میخواد زر مفت 

 مشغول جویدن پوست لبم شدم و چیزی نگفتم...

 هاشونو داشتم...احترامیانتظار بی

 جفتشون سکوت کرده بودن که لب زدم :

 …_من اومدم که ازتون یه خواهشی کنم

 مهرداد نیشخندی زد و گفت :

 _آها ، فرستادتت که پادرمیونی کنی؟

 و گفتم :نفسمو با صدا بیرون دادم 

 خبره..._مهدی از اینکه من اینجام بی

 پدرش با صدای بلندتری گفت :

 _مهدی چه خریه؟ من هیچکسو به این اسم نمیشناسم!

 متوجه منظورش شدم و برای اینکه آرومش کنم لب زدم :

 _همون که شما میگین...مهری...هرچی...

 بالفاصله لب زد :

 ؟_نمیدونه پس االن اینجا چه غلطی میکنی

 سرمو پایین انداختم و گفتم :

 _حرفامو بزنم میرم...

 مهرداد رو بهم لب زد :

 خب سریع زرتو بزن و برو!_خیلی

 آب دهنمو به سختی قورت دادم و بدون اینکه قصد قطع کردن حرفمو داشته باشم ، گفتم :

نم...االن که _من کاری ندارم که توی گذشته چه اتفاقاتی افتاده...میخوام درمورد االن حرف بز 

حاال شما هرچی که میخواین اسمشو بذارین ، مهری ، مهدی...هرچی...خیلی وقته که از 
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پیشتون رفته...نه شما میخواین که برگرده ، نه اون میخواد که یه روزی این اتفاق بیفته...اصال 

و بگم که کاری ندارم که شما باهاش چیکار کردین یا اون با شما چیکار کرده...فقط میخوام این

اون شیش هفت سال تموم زندگیشو برای یه هدف تالش کرده...رسیدن به خود 

واقعیش...شاید شما با این مخالف باشین اما واقعا به حالتون فرقی داره؟ میخوام بگم 

ست همونقدر که به حال شما فرقی نداره برای اون مهمه...اصال فرض کنین که اون یه غریبه

امضا زندگیشو از این رو به اون رو کنین و به آرزوش برسونیدش...به  که میتونین با چهارتا

آرزویی که اینهمه سال براش تالش کرده...ازتون خواهش میکنم ، خواهش میکنم که صرفا 

بخاطر لجبازی با زندگیش اینکارو نکنین...شاید اتفاقات بدی بینتون افتاده باشه اما باالخره 

ر اون...هرچی هم بشه این نسبت از بین نمیره...خواهش ی شماست...شما هم پداون بچه

 میکنم در حقش پدری کنین...

 تفاوتی گفت :سرشو تکون داد و با بی

 هات تموم شد؟_چرت و پرت

 چنگ زد... بغض به گلوم

 رحم باشه؟چطور میتونست انقدر بی

 بغضمو به سختی فرو دادم و گفتم :

 داره؟ به پاتون بیفتم؟ای _التماستون بکنم فایده

 مهرداد نیشخندی زد و سرشو تکون داد که سمتش برگشتم و گفتم :

 _چیکار کنم که قبول کنین؟ هرکاری که بگین میکنم فقط بگین چیکار!

 پدرش با کینه لب زد :

ی عقد فرار کرد و آبروی منو توی این شهر برد باید به اینجاش روزی که از پای سفره_اون

 ..فکر میکرد.

 هام جاری شدن...اشکام ناخواسته روی گونه

 از چی حرف میزد؟!

 چه انتظاری ازش داشت؟!

 انتظار داشت بمونه و با یکی مثل خودش ازدواج کنه تا آبروی اون حفظ بشه؟
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 خودخواهی تا کجا؟

 خاطر آبروی اون خودشو بیچاره کنه؟چجوری انتظار داشت به

 اصال مگه شدنی بود همچین چیزی؟!

تر ها از جون و زندگی بچه هاشون مهمکجا قرار بود توی این سرزمین آبرو برای خونوادهتا 

 باشه؟!

 با حال بدی گفتم :

 _توروخدا هرچی میگین بگین ، فقط این حرفو نزنین...

 مهرداد سرشو تکون داد و با طعنه گفت :

 _پس چی بگه؟ بگه دمش گرم که مارو پیچوند و آبرومونو برد که با توهمش به کثافت کاری

 بازیش برسه؟ و هوس

 سرمو تکون دادم و با ناباوری گفتم :

 بازی؟!_کدوم کثافت کاری؟ کدوم هوس

 پوزخندی زد و گفت :

اینکاره اش چه غلطی میکردی؟ انتظار داری باور کنیم که _کدوم؟! خود تو توی خونه

 نیست؟!

 رسما داشت به جفتمون توهین میکرد...

رو اینجوری برام مهم نبود که درمورد من چی فکر میکنه اما نمیتونستم اجازه بدم که مهدی

 قضاوت کنه...

 لب گزیدم و حینی که سعی میکردم خودمو کنترل کنم ، اشکامو پس زدم و گفتم :

  _میخواین بدونین من اونجا چیکار میکردم؟ 

 پدرش خواست چیزی بگه که مهرداد پیش دستی کرد و با تیکه گفت :

 _البد مثل خواهرش میمونی!

 سرمو تکون دادم و گفتم :

 ام ولی هیچی اونجوری که شما فکر میکنینمهدی_نه مثل خواهرش نمیمونم...من عاشق 

 نیست...اون نه هوس بازه نه دخترباز و نه پی کثافت کاریه...
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 جفتشون با اخم نگاهم میکردن که لب گزیدم و به سختی ادامه دادم :

 های شهر آواره شده بودم که با مهدی آشنا شدم...پس کوچه _من توی کوچه

 پدرش با طعنه گفت :

 _یه دختر فراری دیگه هم اضافه شد!

 سرمو تکون دادم و حینی که داشتم از بغض خفه میشدم گفتم :

ام ولی اون نه...من فقط نخواستم ازدواج کنم ولی قضیه تر فراری_درست میگین...من دخ

ی اون اینجوری نیست...خودتون هم خوب میدونین...هرچی میخواین به من بگین ولی به 

 اون نه...

 نفسشو با صدا بیرون داد که ادامه دادم :

کمکم  ی مردای اون شهر بد نگاهم میکردن و دنبال آزار و اذیتم بودن اون_وقتی همه

اش داشتی...بدون اینکه حتی به چشم بدی نگاهم کنه...منو توی خونهکرد...بدون هیچ چشم

ی دست کسی بشم...نذاشت اذیتم کنن...نذاشت راه داد ، برام کار پیدا کرد...نذاشت بازیچه

حتی بد نگاهم کنن...حتی بعد از چند ماه وقتی که درست مثل من ، بهم حس پیدا کرده بود 

به روم نیاورد...این من بودم که بهش گفتم...اون درست ترین مردیه که توی زندگیم اینو 

 …میشناسم...پس ازتون خواهش میکنم که راجبش اینجوری فکر نکنین

 ی عصبی سر داد و گفت :مهرداد خنده

 _َمرد!

 لب گزیدم و چیزی نگفتم ، 

 نمیخواستم عصبیشون کنم...

 حالم خیلی بد بود...

 یلرزید و گریه امونمو بریده بود...تموم تنم م

 با عجز لب زدم :

 _خواهش میکنم کمکش کنین...

 مهرداد سری تکون داد و با لحن تمسخرآمیزی گفت :

 _تنها کمکی که میتونم بهش بکنم اینه که خالصش کنم!
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 طاقتی گفتم :دستمو روی سرم گذاشتم و با بی

فرقی داره که اون جسمش چه شکلی _سر چی دارین اینجوری میکنین؟ به حال شما چه 

 باشه؟! 

 هیسی گفت و آستینمو کشید و حینی که از خونشون بیرونم میکرد گفت :

 _بسه دیگه ، زیاد زر زدی کوپنت تموم شد...

 حالم بدتر شد ، 

احترامی میکنن ولی اینکه میدیدم حرفام هیچ تاثیری نداره برام مهم نبود که بهم بی

 ام میکرد...دیوونه

 ستینمو از توی دستش کشیدم و با حال زاری گفتم :آ

 _ازتون خواهش میکنم...با این کینه میخواین به کجا برسین؟!

 پدرش با مکث لب زد :

 _اون هم عاشقته؟

 با بهت سمتش برگشتم...

 هاش همخونی نداشت؟!ی حرفچرا این حرفش با بقیه

 اشکامو پاک کردم و گفتم :

 _آره...

 انگار از تعجب دست کمی از من نداشت به پدرش چشم دوخته بود که گفت :مهرداد هم که 

 ای کنیم..._بیا با هم یه معامله

 با بهت و تعجبی که سراسر وجودمو در بر گرفته بود اشکامو پس زدم و گفتم :

 _چی؟

 سرشو تکون داد و گفت :

 _تورو ازش میگیرم و اون چیزی که همیشه میخواسته رو بهش میدم...

 ا گیجی نگاهش میکردم و هیچ درکی از حرفش نداشتم که ادامه داد :ب

 _رضایت منو میخوای؟

 حرف سرمو تکون دادم که گفت :بی
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 _ترکش کن ، عقد مهرداد شو تا رضایت بدم!

 برای یه لحظه ماتم برد و دهنم از شنیدن حرفش باز موند!

 چی داشت میگفت؟!

 دنبال چی بود؟!

 رو بزنه؟!ن حرفیاصال چطور میتونست همچی

 تنم به لرزه افتاده بود که ازش چشم گرفتم و سمت در راه افتادم...

 ام میکرد...حتی شنیدنش هم دیوونه

 ترکش میکردم؟!

 چطور میتونستم ترکش کنم؟!

 چطوری میتونستم با جفتمون اینکارو کنم؟!

 رو زده...تازه میفهمیدم که چرا همچین حرفی

 میخواست انتقام بگیره...

 رحم بود...میخواست انتقام آبروشو از مهدی بگیره و چه بی

 چشمام مثل ابر بهار میباریدن که صداشو از پشت سرم شنیدم...

اش برسه؟ پس چرا _مگه نمیگفتی عاشقشی؟ مگه نمیگفتی هرکاری میکنی که به خواسته

 داری میری؟!

 لب گزیدم و حینی که سمتش برمیگشتم با عصبانیت گفتم :

 ی انتقام شما از اون نیستم!_چون من وسیله

 ی عصبی کرد و گفت :خنده

 اش برسه..._چه فرقی داره که چی هستی؟ تو میخوای اون به خواسته

 ام میکرد...داشت دیوونه

 با حال بدی گفتم :

 _خیلی بی رحمی...

 سرشو تکون داد و گفت :

 هرکاری که میخوای بکن... _آره خیلی بی رحمم ولی تنها راه رضایت همینه...حاال
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، درو پشت سرم  اشون بیرون میرفتمبا همون حال ازش چشم گرفتم و حینی که از خونه

 کوبیدم...

 دنیا داشت دور سرم میچرخید...

 رو باور کنم...اصال نمیتونستم حرفایی که شنیدم

 رحم باشه که همچین چیزی رو شرط کنه؟!آخه چطور میتونست انقدر بی

انی سمت نازی راه افتادم که با دیدنم توی اون حال ، از ماشین پیاده شد و سمتم پا با ناتو

 تند کرد...

 انقدر حالم زار بود که از اون فاصله هم زار میزد!

دستمو میون دستش کشید و حینی که به صورت خیس از اشکم نگاه میکرد ، با نگرانی 

 گفت :

 _خوبی؟ چیکار کردن باهات؟!

 هام کشید...رو سمت لبکون دادم که روی صندلی نشوندم و بطری آبیبی حرف سرمو ت

 تر از قبل پرسید :ای ازشو سر کشیدم که نگرانذره

 _خوبی؟ 

 هق افتادم...ناخواسته به هق

 ها چجوری میتونستم خوب باشم؟!با شنیدن اون حرف

 اشکامو با سر انگشتش پس زد و گفت :

 محیا...چیشده؟ مگه چی گفتن بهت؟_آروم باش 

 سرمو تکون دادم و با صدایی که انگار از ته چاه درمیومد گفتم :

 _بریم...

 بست ، پشت فرمون نشست و گفت :با تردید ازم چشم گرفت و حینی که در سمت منو می

 _نمیخوای بگی چیشده؟

 ریزش کالفه شدم و تقریبا جیغ کشیدم :های یهاز سوال

 میخواستی بشه؟ بهم میگه مهدی رو ول کن بیا با برادرش عقد کن که رضایت بدم..._چی 

 با بهت لب زد :



201 
 

 _چی داری میگی؟!

 سرم داشت منفجر میشد...

 دستمو روش گذاشتم و به سختی نفسمو بیرون دادم...

 …نازی هم انگار حالمو دید که دیگه چیزی نگفت

 ورانی پارک کرد و گفت :ای میگذشت که ماشینو کنار رستچند دقیقه

 _بیا بریم یه چیزی بخوریم...

 حوصلگی گفتم :سرمو تکون دادم و با بی

 _تو برو...

 نچی کرد و لب زد :

 _چی چیو تو برو؟! از صبح تا حاال هیچی نخوردی...

 لب گزیدم و گفتم :

 ...حالم اصال خوب نیست..._ولم کن توروخدا نازی

 دستمو میون دستش کشید و گفت :

 _اون یه حرفی واسه خودش زده ، تو چرا انقدر به هم ریختی؟

 سرمو تکون دادم و گفتم :

 _چجوری به هم نریزم وقتی میگه تنها راه رضایت همینه؟

 با صدای بلندتری گفت :

 _تنها راه رضایت همینه پس رضایتش بخوره توی سرش...تموم شد و رفت...

 پوفی کشیدم و گفتم :

 نیست به این معنا نیست که واسه منم مهم نباشه! _اینکه واسه تو مهم

 با حرص گفت :

 _کی گفته واسه من مهم نیست؟ خیلی هم مهمه ولی وقتی کاری نمیشه کرد چیکار کنم؟!

 نفسمو با صدا بیرون دادم و گفتم :

 _هیچی فقط ولم کن...

 حرف از ماشین بیرون رفت که دستمو روی سرم گذاشتم...بی
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 ای میگذشت که با دو پاکت پیتزا برگشت...دقیقهچند 

 دستمو از روی سرم برداشتم و سمتش برگشتم...

 حالم خیلی بد بود و داشتم ناخواسته حرصمو سر اون خالی میکردم...

 پاکت پیتزارو دستم داد که بینیمو باال کشیدم و رو بهش گفتم :

 _ببخشید...

 با گنگی نگاهم کرد که ادامه دادم :

 _حالم اصال خوب نیست ، نمیفهمم چی میگم...

ی پیتزایی که روی پاهاش گذاشته بود رو باز کرد و حینی که قاچ اولشو سمتم جعبه

 میگرفت گفت :

_خودم میدونم الزم نیست بگی ، معذرت خواهیتم بخوره توی سرت که فکر کردی من از 

 دست توی االغ ناراحت میشم...اونم توی این وضعیت!

 سته نیمچه لبخندی زدم که گفت :ناخوا

 _نخوری میمالمش توی صورتت...

نمیتونمی گفتم که از فرصت استفاده کرد و بزور اسالیس پیتزای توی دستشو توی دهنم 

 فرو کرد...

 ی مهدی رو گرفتم و حالشو پرسیدم...توی راه بودیم و حالم کمی بهتر شده بود که شماره

 خاطر آلرژیمه...شک کرد ، اما گفتم که بهامو که شنید صدای نسبتا گرفته

 های پدر مهدی ، هنوز هم بدجوری روی نِروم بودن...سردردم خوب شده بود اما حرف

 واقعا نمیتونستم درکش کنم!

جای اینکه از خودش شاکی باشه که چرا با زندگی کسی که از پوست و خونشه اینکارو به

 ش انتقام بگیره...کرده و به فکر جبران باشه ، میخواست از 

 اون هم به بدترین شکل ممکن!

مدام با خودم میگفتم که کاش از حس بینمون حرف نمیزدم و بهونه دستش نمیدادم اما مگه 

 کف دستمو بو کرده بودم؟

 از کجا باید میدونستم که میتونه تا این حد سنگدل باشه؟!



203 
 

یدن صدای نازی به خودم دوباره سرم داشت از این افکار کوفتی درد میگرفت که با شن

 اومدم...

_بس کن دیگه...تیکه پاره کردی لبتو...داری با خودت چیکار میکنی؟ انقدر فکر و خیال نکن 

 دختر...اصال بگیر بخواب...

 ام شده بودم که اصال متوجه جویدن پوست لبم نبودم...انقدر غرق افکار به هم ریخته

 ش لب زدم :لبمو از زیر دندونم بیرون کشیدم و رو به

 _طوریم نیست...

 با نگرانی ازم چشم گرفت و پوفی کشید...

 _آره ، معلومه...

 ام و نگرانیش اذیتم میکرد...میدونست که خیلی به هم ریخته

 دلم نمیخواست باعث شم که اون هم غصه بخوره...

 ماشینشو جلوی در آپارتمان پارک کرد که پیاده شدم و گفتم :

 بریم..._ماشینو خاموش کن 

 سرشو تکون داد و گفت :

 _نه عزیزم من دیگه میرم خونه...توام دیگه خودتو اذیت نکن...

 دستی به شالم کشیدم و گفتم :

 _حاال فعال بیا بریم باال ، بعد میری...

 نچی کرد و گفت :

 _مرسی فداتشم ، خستم میخوام برم یه دوش بگیرم بخوابم...

 دیگه اصرار نکردم و لب زدم :

 ...شه پس...ببخشید بابت امروز خیلی اذیت شدی...مرسی که کنارم بودی_با

 حینی که لبخند میزد گفت :

 _این چه حرفیه دیوونه؟ وظیفمه...

 اشو بوسیدم...سمتش رفتم و گونه

 _قربونت برم من ، پس فعال خداحافظ...
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 …دستشو برام تکون داد که ازش فاصله گرفتم و سمت در راه افتادم

 ها باال رفتم، در واحدو با کلید باز کردم و وارد شدم...از پله

 جارو فرا گرفته بود ، سکوت همه

 یعنی خونه نبود؟

 ساعت از دوازده شب گذشته بود و تا قبل از رسیدن ، فکر میکردم که خونه منتظرم باشه...

 به اطرافم سرک کشیدم و حینی که سمت اتاق قدم برمیداشتم لب زدم :

 _مهدی؟

ی تراس که از شدت باد توی هوا چین میخورد ، صدایی ازش نشنیدم که با دیدن پرده

 فهمیدم که اونجاست...

رو کنار میزدم از اتاق بیرون رفتم و رو ی میز آرایش گذاشتم و همونطور که پردهکیفمو گوشه

 بهش لب زدم :

 _جوابمو نمیدی؟

 علوم بود تا حاال متوجه حضورم نشده گفت :پرتی سمتم برگشت و با حالتی که مبا حواس

 _کی اومدی؟

 نگاهم روی سیگار الی انگشتاش کشیده شد که از دستش گرفتمش و با گله گفتم :

 _همین االن ، چشم منو دور ببینی میزنی زیر حرفات دیگه؟

 ی روی زمین چشم دوختم...های سوخته شدهاینو گفتم و به ته سیگار

 چقدر کشیده بود!

 اشو باهام به صفر رسوند و منو توی آغوشش کشید...فاصله

 نفس راحتی کشید و کنار گوشم لب زد :

 _داشتم از ندیدنت دیوونه میشدم...

 اش بوسه میزدم گفتم :اش گذاشتم و درحالیکه به شونهسرمو روی سینه

 _منم دلم برات تنگ شده بود...

 دستشو میون موهام کشید و گفت :

 تنهام نذار... _دیگه هیچوقت
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 های پدرش توی سرم تداعی شدن...ای که گفت ، حرفبا شنیدن جمله

 نفسمو با صدا بیرون دادم و ازش فاصله گرفتم ، 

 اصال چرا داشتم بهشون فکر میکردم؟!

 لب گزیدم و با حال نه چندان خوبی گفتم :

 _باشه عزیزم...بیا بریم تو ، هوا سرده...

شتم گذاشت که وارد اتاق شدم و همونطور که پالتومو از تنم سرشو تکون داد و دستشو پ

 هامون رفتم...درمیاوردم سمت کمد لباس

هام جوره نمیتونستم از زیرشون در برم ، مشغول عوض کردن لباسغرق فکرهایی که هیچ

 بودم که با احساس سنگینی نگاهش روی خودم ، سمتش برگشتم...

 اهم میکرد که با دیدن نگاهم روی خودش لب زد :ی تخت نشسته بود و با شک نگگوشه

 _داری به چی فکر میکنی؟

 ...نمیخواستم فکرش درگیرم بشه

 به هیچ وجه نباید از چیزهایی که توی ذهنم بود ، بو میبرد!

 بلوز بافت توی دستمو تنم کردم و حینی که سمتش میرفتم سعی کردم اون حالت

 م :رو از خودم دور کنم و گفتکالفگی

 _هیچی فداتشم...قرصاتو خوردی؟

رو نشون میداد انداختم و با کامل با مکث سرشو باال انداخت که نگاهی به ساعت که دوازده

 گالیه گفتم :

 هم نخوردی نه؟ _شام

 از اتاق بیرون رفتم که صداش به گوشم رسید...

 _چرا ، خوردم...

برداشتن لیوان آبی وارد آشپزخونه شدم و با گفت مطمئن نبودم که برای از چیزی که می

 های توی سینک حرفشو باور کردم...دیدن ظرف

هاشو از توی کشوی عسلی برمیداشتم ، رو سمت اتاق خواب برگشتم و همونطور که قرص

 به روش روی تخت نشستم و موهامو پشت گوشم انداختم که گفت :
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 _خوش گذشت؟

 با مکث لب زدم :

 ._آره ، خوب بود..

 چه دروغگوی ماهری شده بودم!

 …انگار نه انگار که داشتم راجب یکی از بدترین روزهای زندگیم حرف میزدم

 _برادرش هم بود؟

 برادر کی؟!

 حرف نگاهش میکردم که ادامه داد :بی

 _نوید رو میگم!

 ی برادرش شدم،تازه متوجه منظورش از کلمه

 رو میگفت...برادر نازی

شانس آورده بودم که نازی یکی دوبار اسم نوید رو جلوم آورده بود وگرنه بدجوری گاف 

 میدادم ، 

 البته اگه تا االن نداده بوده باشم!

 هاشو از توی جعبه برمیداشتم گفتم :سرمو تکون دادم و درحالیکه قرص

 _نه ، نبود...

 ن آبو سمتش گرفتم...هاش کشیدم و بعد ، لیوازیر لب بهتری گفت که دستمو سمت لب

کمی ازش سر کشید که لیوانو سر جای قبلیش گذاشتم و حینی که بهش نزدیک میشدم 

 اش تکیه دادم و با خستگی گفتم :سرمو به سینه

 _انقدر خوابم میاد که نگو...

 اگه غیر از این بود جای تعجب داشت!

 از صبح تا االن توی جاده بودم ، 

 فاکتور میگرفتم!تازه اگه اون قسمت کذاییشو 

 هامون کشید و آروم گفت :اش روتختی رو روی تنیه دستشو دورم گذاشت و با دست دیگه

 _بخواب زندگیم...
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 تر کردم و همونطور که گردنشو میبوسیدم لب زدم :خودمو بهش نزدیک

 _دوستت دارم...

 نیمچه لبخندی زد و گفت :

 _من بیشتر...

 مهدی که هنوز کنارم بود و بعد به ساعت نگاهی انداختم...چشمامو باز کردم و با گیجی به 

 از یازده گذشته بود ، امروز سر کار نمیرفت؟

 سر جام نیمخیز شدم و آروم لب زدم :

 _مهدی؟

 زیر لب هومی گفت که ادامه دادم :

 _سر کار نمیری عزیزم؟

 دستامو کشید که با شدت روی تنش افتادم و خواب از سرم پرید...

امو از توی صورتش کنار اش بلند کردم و در حالیکه موهای پخش شدهروی سینه سرمو از

 میزدم گفتم :

 _وحشییی...

 داد و روم خیمه زد... چشماشو باز کرد و با یه حرکت تنمو به تخت تکیه

 ام حبس شده بود که لب زد :نفسم توی سینه

 _وحشی شدنمو ندیدی...

 هام نشوند...سکوتو به لبهاش مهر خواستم چیزی بگم که با لب

 جلوی آینه ایستادم و مشغول شونه کردن موهام شدم که کنارم ایستاد و گفت :

 _آماده شو بریم بیرون...

 سمتش برگشتم که ادامه داد :

 _هوا خیلی خوبه ، بریم یه گشتی بزنیم...

 ای گفتم و دستی به صورتم کشیدم...باشه

 …بود از خونه که بیرون زدیم بارون گرفته
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ی رستوران باغی که رفته بودیم های توی محوطهکفشامو درآوردم و روی یکی از تخت

 نشستم که کنارم نشست و گفت :

 _جای قشنگیه...

 به اطرافم نگاهی انداختم و گفتم :

 _آره ، خیلی...

 زیر سایبون بودیم و بارون شدت گرفته بود...

 که اومده بودیم بیرون...عاشق بوی بارون و این هوا بودم و چه خوب 

 ای میگذشت که گارسون اومد و ازمون سفارش گرفت...چند دقیقه

 دلی گفت :ای کرد و با دومحو تماشای آسمون بودم که تک سرفه

 _میخوام درمورد چیزی باهات حرف بزنم...

 های مریم کشیده شد...با شنیدن حرفش ذهنم سمت حرف

 رو بهم بگه و ای کاش نمیگفت!موضوعشک نداشتم که میخواد همون 

 ...ای کاش نمیگفت که داغ دلمو تازه نکنه و اتفاقات دیشبو بهم یادآوری نکنه

 لب گزیدم و در حالیکه سعی میکردم متوجه دروِن ناآرومم نشه گفتم :

 _جونم بگو...

 نگاهشو ازم گرفت و بعد از کمی این پا و اون پا کردن گفت :

 _میخوام عمل کنم!

 حرف نگاهش میکردم که ادامه داد :با همون حال ، بی

 _پولم جور شده...در واقع همه چیز جوره...جز یه چیز...

 ای کاش نمیدونستم که از چی حرف میزنه ، 

 ذره هم که شده امید داشتم که پدرش رضایت بده...ای کاش حداقل تا تهشو نرفته بودم و یه

 صدا بیرون داد و گفت : دستشو میون دستم کشیدم که نفسشو با

 _ میدونی که از چی حرف میزنم...

 ام لب زدم :سرمو تکون دادم و با صدای گرفته

 _میدونم...
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 نیم نگاهی بهم انداخت و با کالفگی گفت :

 _میخوام برم باهاش حرف بزنم...

 نفسم توی سینه حبس شد!

 میخواست بره و باهاش حرف بزنه؟!

 دیوونگی بود!

رفت صد در صد بهش میگفتن که بودنش رو هم که در نظر نمیگرفتیم اگه میاصال دیوونگی 

 من دیروز اونجا بودم...

 رو شدن دروغم چندان اهمیتی نداشت اما اگه میفهمید پدرش چه شرطی برام گذاشته...

 این اصال جالب نبود!

 هیچوقت نمیخواستم که همچین چیزی به گوشش برسه...

 ودم که با شک لب زد :با همون حالت ، توی فکر ب

 _چت شد؟

 آب دهنمو به سختی قورت دادم و با هول گفتم :

 _هیچی...ولی من...

 سرشو تکون داد و منتظر نگاهم کرد که با استرس ادامه دادم :

 ..._فکر نمیکنم فکر خوبی باشه

دیروز پدرش بو های تنها چیزی که میدونستم این بود که نباید پاش به اونجا باز شه و از حرف

 ببره!

 حتی نمیتونستم تصور کنم که با شنیدن همچین چیزی چه حالی میشه...

 بعد از مکث طوالنی لب زد :

_راهی نیست ، این عمل برای من خیلی مهمه محیا... من تموم جوونیمو صرف این کردم که 

قیمتی که شده یه روزی انجامش بدم...حاال نمیتونستم به همین راحتی پا پس بکشم...به هر 

 انجامش میدم...

 حرفاش مثل پتک توی سرم نشستن...

 راست هم میگفت ، 
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 نباید هم پا پس میکشید...

 اما چاره چی بود؟!

 چاره؟!

 ای که پدرش جلوی پام گذاشته بود فکر کنم...حتی نمیتونستم به چاره

 خودخواهی بود؟!

 نمیدونم!

 گفتن نداشتم...انقدر به هم ریخته بودم که هیچی برای 

 _تو دلت نمیخواد من عمل کنم؟

 تر از قبل ادامه داد :با شنیدن حرفش با بهت سمتش برگشتم که گرفته

 _فکر میکردم اگه انجامش بدم بیشتر دوستم داری...

 بغض بدی توی گلوم نشست...

فکر  کالفگیمو به اینکه دلم نمیخواد عمل کنه تعبیر کرده بود و من چقدر از اون چیزی که

 میکرد فاصله داشتم...

 سرمو تکون دادم و همونطور که سعی میکردم بغضمو فرو بدم گفتم :

ی جونم دوستت دارم بار دیگه هم بهت گفته بودم که هرطوری که باشی من اندازه_یه

تر میشه نه مهدی...واسه من فرقی نداره که تو چه شکلی هستی ، دوست داشتنم نه کم

 که تو خوشحال باشی خوشحالم...هرطوری...بیشتر...من هرطوری 

 با شک لب زد :

 _پس چرا وقتی حرفشو زدم رفتی تو فکر؟

 دلیلش گفتنی نبود ، پس نفس عمیقی کشیدم و به دروغ گفتم :

 _نگران شدم...

 با مکث گفت :

 _نمیدونم...

 باید از رفتن منصرفش میکردم ، هرطور که شده!

 ای بگیره ، میدونستم که محاله نتیجه
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 توی پدرش سر سوزنی نرمش ندیده بودم که به امید اون راهیش کنم!

 رفتنش فقط شرایطو بدتر میکرد ، 

 آرامشی که داشت رو هم ازش میگرفت... همین ذره

 _شاید اگه من به جات برم بهتر باشه...

 اخماشو توی هم کشید و با جدیت گفت :

 نش کن!_از سرت بیرو 

 …پوفی کشیدم و سرمو تکون دادم که گارسون اومد و غذاهارو جلومون گذاشت

توی راه برگشت بودیم و بد گرفته بود که با وجود حال نه چندان خوبم ، دستمو روی دستش 

 که روی فرمون بود گذاشتم و گفتم :

 _درست میشه دورت بگردم...

 حرف بود نگاهم کرد... حرف ، اما با نگاهی که پر ازسمتم برگشت و بی

 نگاه ناامیدی که بهم یادآوری میکرد هیچ تضمینی توی درست شدنش نیست!

 لب گزیدم و ازش چشم گرفتم که با مکث گفت :

 _خوشحالم که دارمت...

حرفا میزد کلی ذوق میکردم و نیشم باز میشد اما نتونستم لبخند بزنم همیشه وقتی از این

 دم که شاید نداشتنم براش بهتر باشه...چون داشتم به این فکر میکر 

افتاد و میتونست به هدفی شاید اگه من وارد زندگیش نمیشدم پدرش اونجوری سر لج نمی

 ...که میگفت تموم جوونیشو پای به دست آوردنش گذاشته برسه

 دستمو پس کشیدم و از پنجره به بیرون چشم دوختم...

 ...ود که گوشیم زنگ خوردآخر شب بود و مهدی هنوز برنگشته ب

 نگاهمو از پنجره گرفتم و از روی کاناپه برش داشتم که با دیدن اسم پیمان جا خوردم...

 این وقت شب چیکار میتونست داشته باشه؟!

 ای صاف کردم و گفتم :امو با تک سرفهصدای گرفته

 _بله پیمان؟

 بالفاصله گفت :
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 ای محیا؟_خونه

 د...اش به تعجبم دامن ز جمله

 _آره ، چطور؟!

 _یه سر میام پیشت االن ، کار دارم باهات...

 ای گفتم و تماسو قطع کردم...با گنگی باشه

 هیچ تصوری از کاری که ازش حرف میزد نداشتم!

ای میگذشت که با شنیدن صدای زنگ ، از جام پاشدم و همونطور که شالی که چند دقیقه

 سرم میکشیدم سمت در رفتم و بازش کردم...رو روی دور گردنم انداخته بودم

 اش با بهت لب زدم :زدهی گرفته و غمخواستم بهش سالم کنم که با دیدن چهره

 _چیشده؟ حالت خوبه؟!

 حرف وارد شد...دستی به موهاش کشید و بی

 چرا انقدر به هم ریخته بود؟

 چه اتفاقی افتاده بود؟!

 فتم و گفتم :روی کاناپه نشست که با نگرانی سمتش ر 

 _چرا حرف نمیزنی پیمان؟ میگم چیشده؟!

 دستاشو روی صورتش گذاشت و گفت :

 _باید با نازی حرف بزنی محیا...

 کنارش نشستم و با تعجب لب زدم :

 _در مورد چی؟!

 آب دهنشو به سختی قورت داد و نفسشو با صدا بیرون فوت کرد...

 هاش عادی نبود ، حالت

 ه...حدس میزدم که مست باش

 منتظر نگاهش میکردم که گفت :

 _یه لیوان آب برام میاری؟

 سرمو تکون دادم و از جام پاشدم و همونطور که سمت آشپزخونه قدم برمیداشتم گفتم :
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 _نگفتی...

 ...چیزی نگفت

 داشت بدجوری نگرانم میکرد!

 با لیوان آبی سمتش برگشتم و دوباره کنارش نشستم که با من و من گفت :

 ست...حامله _نازی

 با بهت لب زدم :

 _چی؟!

 انگار شوخی شوخی جدی شده بود!

 با همون حالت نگاهش میکردم که سرشو پایین انداخت و ادامه داد :

رو _جفتمون امروز متوجهش شدیم...فکر نمیکنم بهت گفته باشه...گفت میخوام بچه

ی تو نمیره ، میگه خونواده...من ازش خواستم که اینکارو نکنه...حرف به گوشش بندازم

همینجوریش هم منو قبول نمیکنن چه برسه با یه بچه توی شکمم...من دوستش دارم محیا 

 ، خیلی دوستش دارم...من...

 تموم مدتی که مشغول حرف زدن بود با ناباوری نگاهش میکردم...

 آخه چرا؟!

ا همچین فکری به سر نازی افتاد و حاال که افتاده بود چر اصال همچین اتفاقی چرا باید می

 دیوونه زده بود؟!

 اون هم وقتی که پیمان اینهمه دوستش داشت!

 ای حلش کنن...میتونستن جور دیگه

 توی همین فکرها بودم که با شنیدن صداش به خودم اومدم و سمتش برگشتم...

ضی شدن _باهاش حرف بزن محیا...نذار اینکارو بکنه...من دارم با خونوادم حرف میزنم ، را

که هیچ ، نشدن همین فردا پسفردا برش میدارم میبرمش محضر...هیچی برام مهم نیست 

 …فقط نذار اینکارو بکنه...ازت خواهش میکنم

سرم داشت از این حجم از حرفایی که حتی یه درصد هم انتظار شنیدنشونو نداشتم سوت 

 میکشید که با دیدن حال زارش لب زدم :
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 _باشه...

 گه که با باال گرفتن صدای در ، جفتمون سمتش برگشتیم...خواست چیزی ب

مهدی که تازه وارد شده بود ، با تعجب نگاهی به پیمان انداخت و درحالی که اخماشو توی 

 هم میکشید بهمون نزدیک شد که از جام پاشدم و رو بهش گفتم :

 _سالم عزیزم ، خسته نباشی...

کتفا کرد و رو به   پیمان لب زد :به تکون دادن سرش ا

 _خیر باشه!

 خاطر جریان پویا ازش کینه به دل داره...معلوم بود که هنوزم به

براش چشم و ابرو اومدم که ادامه نده که پیمان از جاش بلند شد و حینی که نفسشو با صدا 

 بیرون میداد گفت :

 _با محیا کار داشتم...

 میگشت گفت :نگاهی به من انداخت و همونطور که سمتش برمهدی نیم

 _اینو که خودم دیدم!

 چرا داشت اینجوری باهاش حرف میزد؟

 فرضا که ازش دلخور بود ، 

 اش اینطور رفتار کنه...دلیل نمیشد که با دوست چندین و چندساله

 اون هم االن و توی این شرایط که حالش اصال خوب نبود!

 ای آروم لب زدم :کنارش ایستادم و با لحن بازدارنده

 ی..._مهد

های در همش نگاهم کرد و سرشو تکون داد که فهمیدم اوضاع بدتر از اونیه که فکرشو با اخم

 میکردم...

 واقعا عصبی بود و چراشو نمیدونستم!

حرف سمت در راه افتاد ، نچی کردم و خواستم دنبالش راه بیفتم که دستم از پیمان که بی

 سوی مهدی کشیده شد...

 با لحن بدی گفت :با بهت نگاهش کردم که 
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 _کجا؟

 زده بود به سرش؟!

 نفسمو با صدا بیرون دادم و گفتم :

 _داره میره!

 با همون لحن ادامه داد :

 _خب بذار بره!

دستمو از میون دستش بیرون کشیدم و با کالفگی سمت پیمان که مشغول پوشیدن 

 هاش بود قدم برداشتم...کفش

 ری رفتار میکرد...معلوم نیست دوباره چش شده بود که اینجو

 کنار در ایستادم و رو به پیمان گفتم :

 _داری میری؟

 سرشو تکون داد و چیزی نگفت که ادامه دادم :

 _نگران نباش ، فردا میرم پیش نازی...باهاش حرف میزنم...

 گرد میکرد گفت :نیمچه لبخندی زد و درحالی که عقب

 ...بخیر_لطف میکنی ، ممنونم ازت...شب

 ی گفتم که سمت آسانسور راه افتاد...بخیرشب

درو بستم و سمت آشپزخونه قدم برداشتم که مهدی همونطور که سمتم میومد ، بازوهامو 

 های در هم گفت :میون جفت دستاش کشید و با همون اخم

 _این اینجا چیکار میکرد؟!

 جوری سوال میکرد که انگار میخواست مچ بگیره!یه

 حرصم گرفت ، 

 کنترل کردم و گفتم :اما خودمو 

 _ازم کمک خواست...

 پوزخندی زد و سرشو تکون داد...

 _از تو؟! یه چیزی بگو که باورم شه...
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 لب گزیدم و ازش رو گرفتم ، 

هی میخواستم این رفتارهاشو پای تحت فشار بودنش بذارم و چیزی نگم اما مگه 

 گذاشت؟می

 بازوهام بیشتر کرد و با صدای بلندتری گفت :سکوت کرده بودم که فشار دستاشو روی 

_با توام! میگم چیکارت داشت این مرتیکه؟ اصال تو چرا باید این وقت شب با اون اوضاعش 

راهش بدی توی خونه؟ اونم وقتی که من نیستم...االنم که میپرسم چیکارت داشت بهم 

 ت حرف زد؟!اش باهامیگی ازم کمک خواست...ببینم راجب اون برادر حرومزاده

 نچی کردم و با حرص گفتم :

رو بندازه...پسره ست...میخواد بچه_صداتو بیار پایین...برادرش کیلویی چند؟! نازی حامله

 اومده بهم میگه باهاش حرف بزن پشیمونش کن از تصمیمی که گرفته ، همین!

برداشتم و هام برداشت که سمت گاز قدم با مکث ازم چشم گرفت و دستاشو از روی شونه

 زیر غذارو روشن کردم...

گذاشت طرف براش کاش قبل از اینکه اینهمه فکر و خیال کنه و عالم و آدمو محکوم کنه می

 رو توضیح بده!قضیه

ای میگذشت و خبری ازش نبود که میزو چیدم و همونطور که از آشپزخونه بیرون چند دقیقه

 ...میرفتم صداش زدم

ی تخت خواب شدم و دیدمش که با کالفگی گوشهه وارد اتاقتوی هال خبری ازش نبود ک

 نشسته...

 میدونستم که رو به راه نیست ، 

 حق هم داشت...

 منم رو به راه نبودم...

 پوفی کشیدم و همونطور که کنارش مینشستم ، توی آغوشم کشیدمش...

 با مکث طوالنی لب زد : ام گذاشت وسرشو روی شونه

 _من یکم...

 که میخواد از چی حرف بزنه... میدونستم
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 بدون اینکه چیزی بگه خودم تا تهشو رفته بودم...

 حرفشو ادامه نداد که دستمو میون موهاش کشیدم و گفتم :

 …جونم...اشکالی نداره_میدونم دردت به 

 نفس راحتی کشید و کنار گوشم لب زد :

که از از دست دادنت  _وسط اینهمه بدبختی فقط دلم به بودِن تو خوشه...پس حق بده

 بترسم...

 لب گزیدم و به خودم فشردمش...

چیز به ذهنم میرسید و اون هم این بود که پدرش خوب میدونست توی این لحظه فقط یه

 چجوری براش شرط و شروط بذاره...

 جوری که از هر طرف میرفت یا کیش میشد ، یا مات!

 م و مگه حرف توی سرش میرفت؟!از صبح تا حاال مشغول کلنجار رفتن با نازی بود 

 هرچی میگفتم بهونه میاورد که االن نمیشه و هزار جور عذر و بهونه...

 نفسمو با صدا بیرون دادم و با کالفگی گفتم :

دار شن و به هر دری میزنن بهش نمیرسن؟! نازی...داری _میدونی چند نفر آرزوشونه که بچه

...بچه ی تو و پیمان...مگس نیست که انقدر بچتدرمورد یه موجود زنده حرف میزنی...راجب 

 راحت از کشتنش حرف میزنی...

 دستشو روی سرش گذاشت و گفت :

...مادر پیمان همینجوریش هم صدتا عیب و ایراد _دلت خوشه محیا ، دلت خوشه به خدا

دختره چند ساله ...که دختره پدر نداره... مادرش هم که رفته شوهر کرده روی من گذاشته بود

 که تنها زندگی میکنه و فالن و بیسان...حاال بفهمه حامله هم هستم دیگه هیچی دیگه...

 از حرفاش بدجوری حرصم گرفته بود...

های کسی که درحالی که تا حاال ندیده بودش ، اینهمه بدگوییشو کرده بود ، آخه چرا حرف

 براش مهم بود؟!

اگه دختر پیمغبر هم بودی باز هم برات حرف درمیاوردن ای که حتی اون هم توی این جامعه

 که اینجوری و اونجور!
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...هرچی گفته واسه خودش گفته...پیمان که _بس کن نازی کم عیب و ایراد روی خودت بذار

ی خوبی با خونوادش نداره که آخه...تو چیکار به مادرش داری؟ اصال همینجوریش هم رابطه

ل ببینیش که بخاطرش میخوای جون بچتو بگیری؟! این زندگی تواِ مگه قراره چند بار توی سا

نه زندگی مادر پیمان...اصال اون از کجا میخواد بفهمه که تو قبل از عقد حامله شدی؟ کوتاه 

 توروخدا... بیا

 ...پوفی کشید و سرشو تکون داد

م راحته؟ ولی _نمیدونم به خدا سرم داره سوت میکشه...دیوونه شدم...فکر کردی واسه خود

 آخه میدونم اینجوری نمیشه...

 بغلش کردم و با ناراحتی گفتم :

_تو فقط این فکرهارو از سرت بیرون کن...دیگه بقیشو بسپر به پیمان ، خودش یه جوری 

 حلش میکنه...

 لب گزید و چیزی نگفت که از جام پاشدم و گفتم :

 _ناهار چی میخوری برات بپزم؟

 نیشخندی زد و گفت :

 ا مهدی اشتباهم گرفتی؟_ب

 سرمو تکون دادم و گفتم :

 _نه دیگه ، از این به بعد باید حسابی بهت برسم...دارم خاله میشم میفهمی؟

 نیشخندی زد که با حرص گفتم :

 _مرض!

 به مهدی خبر دادم که پیش نازی میمونم و مشغول درست کردن ناهار شدم...

 نمیتونستم فعال تنها بذارم...با اینکه نگرانش بودم اما نازی رو هم 

 ای نمیکنه...تا وقتی که تکلیف معلوم بشه و مطمئن شم که کار احمقانه

 توی آشپزخونه بودم که نازی سمتم اومد و گفت :

 _به مهدی زنگ بزن بیاد اینجا...

 از اونجایی که رابطش این روزا با پیمان زیاد خوب نبود ، ترجیح میدادم که نیاد...
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 م با هم رو به رو شن و مهدی باز هم باهاش بدرفتاری کنه ،نمیخواست

 اون هم توی این شرایط...

 با تردید نگاهش میکردم که انگار ذهنمو خوند که ادامه داد :

 _پیمان تا عصری نمیاد...

 تفتی به غذای روی گاز دادم و گفتم :

 _باشه...

 نمیخواست که تنهاش بذارم...مهدی هم این روزها حال و روز خوبی نداشت و دلم 

 اشو گرفتم...نازی روی صندلی نشست که گوشیمو از روی کانتر برداشتم و شماره

 بالفاصله صداش توی گوشم نشست که گفت :

 _جونم؟

 گذاشت انداختم و گفتم :نگاهی به نازی که سرشو روی میز می

 _پاشو بیا اینجا با هم ناهار بخوریم عزیزم...

 :با مکث لب زد 

 _نه...کار دارم...

 میدونستم که چرا بهونه میاره...

 همون چیزی که از قبل پیش بینی کرده بودم!

 _پیمان نیست ، بیا...

 پوفی کشید و گفت :

 _خیلی خب باشه...

 _پس منتظرتم...

 اینو گفتم و تماسو قطع کردم که نازی رو بهم لب زد :

 _تو چرا انقدر گرفته ای؟

 ن دادم...آهی کشیدم و سرمو تکو

 چی میگفتم؟

 چیز انقدر به هم ریخته بود؟!از چی میگفتم وقتی همه
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 چیزی نگفتم که ادامه داد :

 _چیشده؟

دلم نمیخواست با دهن باز کردن به ناراحتیش دامن بزنم اما دست برنداشت و همونطور که 

 سمتم میومد بگویی گفت که لب زدم :

 _نمیدونم باید چیکار کنم نازی...

 ی گفت :با گنگ

 _چیو چیکار کنی؟!

 بود رو فرو دادم و گفتم :بغضی که بیخ گلوم نشسته

 ...این حقشه...میدونی چقدر براش تالش کرده؟_مهدی باید عمل کنه

 ی آشپزخونه میکشید گفت :خوری گوشهنچی کرد و درحالی که منو سمت میز ناهار

 _باهات حرف زد؟

هام نشسته روی گونه های سمجی که ناخواستهدادم و اشکی مثبت تکون سرمو به نشونه

 بودنو پس زدم...

 داشتم دیوونه میشدم ، 

 جوری بهم فشار میاورد...زندگی داشت از هر طرف یه

 _یعنی چی که نمیدونم چیکار کنم؟ مگه قراره چیکار کنی؟

 سرمو برای دیدنش باال آوردم که اخماشو توی هم کشید و ادامه داد :

 ست! _حتی فکر کردن به اون موضوع هم احمقانه

 نفسمو با صدا بیرون دادم و گفتم :

 _کاش میشد همینقدر راحت از کنارش گذشت...

 سرشو با ناباوری تکون داد و گفت :

 _چه راحت چه سخت باید بگذری!

 نمیدونستم ، هیچی نمیدونستم!

 _پس مهدی چی؟

 معترضانه لب زد :
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.اگه باباش رضایت داد که مبارکه ، اگه نداد هم که کاریش _مهدی چی؟ مهدی هرچی..

 ای ، خودتو بکش کنار...نمیشه کرد...این وسط تو هیچ کاره

 کاش اینطوری بود که میگفت ،

 کاش هیچ کاره بودم اما افسوس...

 ...افسوس که شده بودم اسباب دست پدر مهدی برای انتقام گرفتن ازش

 تی شرط رضایتش خودمم؟!_چجوری خودمو بکشم کنار وق

 صداشو باالتر برد و گفت :

 _حواست هست که داری چی میگی؟ راجب زندگیت داری حرف میزنی ، راجب آیندت!

 حرف سرمو تکون دادم...بی

 حرفم نمیومد ، 

 به جایی رسیده بودم که دیگه واقعا هیچی برای گفتن نداشتم...

اری نکن برم همه چیو بذارم کف دست _محیا این چرت و پرتارو از سرت بیرون کن ، ک

 مهدی!

 با بهت لب زدم :

 _دیوونه ای؟

 پوفی کشید و گفت :

 _نه به اندازه ی تو!

مشغول کشیدن غذا توی ظرف بودم که با شنیدن صدای زنگ از نازی که کنار میز نشسته 

 بود چشم گرفتم و سمتش قدم برداشتم...

سالم میکرد خسته نباشیدی گفتم که نیمچه لبخندی زد و درو باز کردم و رو به مهدی که بهم 

 ...وارد شد

نازی با دیدنش از جاش پاشد و سمتش اومد و مشغول سالم و احوالپرسی شدن که سمت 

 آشپزخونه قدم برداشتم و گفتم :

 چیزی بخورین..._غذا سرد شد ، بیاین یه

 با حسادت لب زد :روی صندلی کنار مهدی نشستم و براش غذا کشیدم که نازی 
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 ..._ایش

 خندیدم و همونطور که بشقابشو از جلوش برمیداشتم ، با ماکارونی پرش کردم و گفتم :

 _بیا ، بچت کج و کوله نشه از حسودی...

 حرف به من زل زده بود...با خنده از دستم گرفت که نگاهم روی مهدی چرخید که بی

 دم کشیدم و رو بهش لب زدم :چون زیاد اشتها نداشتم ، کمی هم برای خو 

 _چرا نمیخوری فداتشم؟ 

 سرشو تکون داد و گفت :

 _میخورم...

ازش چشم گرفتم و مشغول بازی کردن با غذام شدم که نازی در حالی که با اشتها مشغول 

 خوردن بود رو بهم لب زد :

 ...ی بچه ندارم...من خودمم به زور تحمل میکنم_ولی محیا به خدا من اصال حوصله

 با اعتراض گفتم :

 احساس!_احساسات مادریت منو کشته...نگو اینجوری بچه میشنوه بیشعور بی

 خندید و گفت :

_خدا سهم احساسات مادری منو هم داده به تو...هرچقدر که من مامان بدی میشم تو 

 مامان خوبی میشی...

شدن مهدی با بهت نیمچه لبخندی زدم و خواستم بگم اینطوریا هم نیست که با بلند 

 سمتش برگشتم و وقتی که از آشپزخونه بیرون رفت ، تازه فهمیدم که اوضاع از چه قراره...

لب گزیدم و درحالی که از جام بلند میشدم رو به نازی که میگفت چیشد سری تکون دادم و 

 به دنبالش سمت هال راه افتادم...

رو بود حرِف بچه تا چه حد میتونه مهدیانقدر با نازی گرم بحث شده بودم که اصال حواسم ن

 ناراحت کنه...

کنار پنجره ایستاده بود و پشتش به من بود که با ناراحتی کنارش ایستادم و همونطور که 

 دستشو میون دستم میکشیدم لب زدم :

 _عشقم؟
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 ی چشماش غمو به تموم وجودم تزریق کرد...با مکث سمتم برگشت و با حالت گرفته

 ای گفت :خواستم چیزی بگم که پیشدستی کرد و با لحن گرفته 

 _راست میگه...تو مامان خیلی خوبی میشی...

 ...بغض توی گلوم جا خوش کرد

 هامون؟!چرا تمومی نداشتن غم و غصه

 تری گفت :حرف نگاهش میکردم که ازم چشم گرفت و با لحن گرفتهبی

 _حیفه که پای من تلف شی...

 هام جاری شد...اش بغضم شکست و اشک روی گونهلهبا شنیدن جم

 کاش هیچوقت همچین چیزیو ازش نمیشنیدم...

ام سمتم برگشت و در حالی که با حسرت به اشکام چشم میدوخت ، با سر با دیدن گریه

 انگشتش پاکشون کرد که لب زدم :

ه دنیایی برام ، از _من تا وقتی تورو دارم از خدا هیچی نمیخوام دیوونه...خودت تکی قدر ی

 چی حرف میزنی؟!

 ...سرشو تکون داد و درحالی که نفسشو به سختی بیرون میداد ، منو توی آغوشش کشید

 اش تکیه دادم که صدای نازی به گوشم رسید...بینیمو باال کشیدم و سرمو به شونه

 _چتون شد شما دوتا؟

ردم از مهدی فاصله گرفتم و دستمو روی صورتم کشیدم و همونطور که اشکامو پاک میک

 گفتم :

 _هیچی...

 هنوز هم بغض داشتم اما نمیخواستم بیشتر از این ، این فاز بدو کش بدم...

نزدیکای عصر بود و مهدی داشت میرفت که با باال گرفتن صدای باز شدن در و پشت بندش 

 صدای پیمان ، همه سمتش برگشتیم...

 جلو اومد و با خوشحالی گفت :

 مبارکه!_بگین 

 نازی سرشو با گنگی تکون داد که سمتش رفت و حینی که بغلش میکرد ، ادامه داد :
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 هم خبر دادم... اینا_واسه فردا وقت محضر گرفتم ، به مامانت

 نازی با بهت لب زد :

 _خونوادت چی؟

 پیمان کنارش نشست و گفت :

 _با اونا هم حرف زدم ، میان...

 خوشحال شدم ، 

 ...وشی ختم شده بودپس به خیر و خ

 با لبخند گفتم :

 _پس مبارکه دیگه...

 پیمان ازم تشکر کرد که سمت نازی برگشتم و ادامه دادم :

 _ایشاال خوشبخت شین عزیزدلم...

 نازی که هنوز توی بهت بود رو بهم نیمچه لبخندی زد که مهدی از جاش پاشد و گفت :

 _مبارکتون باشه...

 همونطور که سمت من برمیگشت ادامه داد :اینو گفت و 

 _پاشو بریم...

 نگاهی به نازی انداختم و خواستم چیزی بگم که پیمان پیشدستی کرد و رو بهم لب زد :نیم

 _برو محیاجان ، من هستم...

 نازی با تعجب گفت :

 _وا...مگه چمه که یکی باید باشه؟!

 پاشدم و سمت اتاق خواب راه افتادم...پیمان بهش نزدیک شد و چیزی گفت که از جام 

 حاال که پیمان پیشش بود خیالم راحت بود و از این موضوع راضی بودم...

 گذاشتم...اینجوری منم مهدی رو تنها نمی

پالتومو تنم کردم و حینی که کیفمو برمیداشتم از اتاق بیرون رفتم که مهدی بالفاصله سمتم 

 اومد و گفت :

 _بریم؟
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 این به همم میریخت... کالفه بود و

 سرمو تکون دادم و گفتم :

 _بریم عزیزم...

 بعد از کلی سفارش به پیمان ، از جفتشون خداحافظی کردیم و بیرون زدیم...

خواب دراز کشیده بود و توی فکر بود که المپو خاموش کردم و همونطور که روی تخت

 سمتش میرفتم ، کنارش دراز کشیدم و گفتم :

 میکنی؟_به چی فکر 

با مکث نسبتا طوالنی سمتم برگشت و به چشمام خیره شد که بهش نزدیک شدم و درحالی 

 گذاشتم ادامه دادم :که سرمو روی بازوش می

 _چی میبینی؟

 با گنگی گفت :

 _چی؟

 لبخند زنان دستمو روی ته ریشش کشیدم و لب زدم :

 _توی چشمام چی میبینی؟

 نفس عمیقی کشید و گفت :

 ..._زندگیمو

 جا خوردم و دلم بدجوری لرزید...

 غرق سکوت نگاهش میکردم که انگشتاشو الی موهام فرو برد و گفت :

 _تو چی میبینی؟

 پشت پلکشو بوسیدم و گفتم :

 _مگه میذارن چیزیو ببینم انقدر که قشنگن؟!

 …نیمچه لبخندی زد و پیشونیمو بوسید که دوباره سرمو روی بازوش گذاشتم

شنیدن پی در پی صدای زنگ گوشیم با بهت سر جام نیم خیز شدم و در حالی که دست  با

 مهدی رو از روی کمرم پس میزدم با خواب آلودگی تمام از روی تخت بلند شدم... 
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دستی به موهام کشیدم و همونطور که خمیازه میکشیدم سمت میز آرایش رفتم و گوشیمو 

 و روی صفحه اش تموم وجودم غرق تعجب شد... از روش برداشتم که با دیدن اسم خسر

 خیلی وقت بود که دیگه خبری ازش نبود ،  

 حاال چیشده بود که اینجوری ترمز بریده و داره یسره زنگ میزنه؟! 

 لب گزیدم و صداشو بستم که مهدی الی پلکاشو باز کرد و با لحن خواب آلودی گفت : 

 _کیه؟ 

م سمتش برم که با قطع شدن تماس ، نگاهم روی نفسمو با صدا بیرون دادم و خواست

 پیامی که روی صفحه ی قفل گوشی نقش بسته بود چرخید و برای یه لحظه ماتم برد! 

 نه ، نمیتونستم باور کنم... 

دستمو جلوی دهنم گذاشتم که مهدی با دیدن حالم از جاش بلند و همونطور که نزدیکم 

 میشد با نگرانی گفت : 

 _چیشده محیا؟ 

اشکام روی گونه هام باریدن گرفته بودن و توان هر حرکتی ازم سلب شده بود که با بهت 

 گوشیو از دستم گرفت و به صفحه اش چشم دوخت... 

 مرده بود؟! پدرم...

 پدرم مرده بود؟ 

 من که هیچوقت دل خوشی ازش نداشتم ، پس چرا داشتم اشک میریختم؟ 

 یون دستاش کشید و گفت : انگار متوجه پیام شده بود که دستامو م

 _آروم باش زندگیم ، خدا رحمتش کنه... 

 یادم نمیره که هربار که اذیتم میکرد میگفتم کاش انقدر بکشه تا بمیره و راحت شم... 

 پس چرا حاال که مرده بود خوشحال نبودم؟ 

 چرا احساس راحتی نمیکردم؟! 

 به پهنای صورت اشک میریختم که مهدی بغلم کرد و گفت : 

 _ آروم باش عزیزم ، آروم باش... 
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دو سه ساعتی گذشته بود و هنوز داشتم اشک میریختم که با ناراحتی لیوان آبی دستم داد 

 و گفت : 

 _بسه دیگه قربونت برم...گریه نکن... 

 بینیمو باال کشیدم و گفتم : 

 _دلم نمیخواست اینجوری شه... 

 نفسشو با صدا بیرون داد و گفت : 

 به جاش براش یه فاتحه بخون...  _عاقبت هممون دیر یا زود همینه...غصه نخور ،

 اشکامو پس زدم و چیزی نگفتم که ادامه داد : 

 …_به نازی یه خبر بده منتظرت نباشه ، یه ساعت دیگه نوبتشونه

تموم مدتی که داشت درمورد نازی حرف میزد با بهت نگاهش میکردم و اصال حواسم نبود 

 که امروز قراره عقد کنن... 

وت پدرم به هم ریخته بودم که به کل یادم رفته بود و وقتی از نوبتشون انقدر با شنیدن خبر ف

 حرف زد تازه یادم اومد... 

 بغضمو فرو دادم و گفتم : 

 _نه...باید بریم... 

 با تردید لب زد : 

 _من که حرفی ندارم ، به خاطر حال تو گفتم... 

 بینیمو باال کشیدم و دستمو روی صورتم کشیدم... 

 مهم ، نمیتونستم بهترین دوستمو تنها بذارم...  توی این روز

 هرجور شده بود باید توی مراسمش حاضر میشدم...

 _نه...من خوبم... 

 با نگرانی سرشو تکون داد که از جام پاشدم و سمت اتاق راه افتادم... 

 هنوز هم توی شوک بودم اما باید باهاش کنار میومدم... 

 تم کشیدم که مهدی رو بهم لب زد : لباسامو عوض کردم و دستی به صور 

 _بریم؟ 
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سرمو تکون دادم و حینی که کادوشونو توی کیفم میگذاشتم ، سمت آشپزخونه قدم 

 برمیداشتم و گفتم : 

 _یه قرص بخورم بعد بریم... 

 از بس که گریه کرده بودم سرم داشت منفجر میشد... 

 م... به محضر که رسیدیم نفس عمیقی کشیدم و بغضمو فرو داد

 نباید کسی از احوالم چیزی میفهمید ، 

 نمیخواستم حال خوبشونو خراب کنم! 

 از ماشین پیاده شدم و شالمو روی سرم مرتب کردم که مهدی دستمو گرفت و گفت : 

 _خوبی؟ 

 سرمو تکون دادم و بینیمو باال کشیدم... 

به راهنمایی مردی که انگار اونجا کار میکرد ، وارد سالن عقد شدیم که نازی با دیدنمون از 

روی صندلی که برای عروس و داماد در نظر گرفته شده بود بلند شد و درحالی که سمتمون 

 میومد با لبخند  

 گفت : 

 _خوش اومدین... 

د و رو به زنی که سمتمون نیمچه لبخندی زدم و توی آغوشم کشیدمش که گونه امو بوسی

 میومد گفت : 

 _محیاست مامان... 

برای یه لحظه اضطراب تموم وجودمو در بر گرفت... من و مادرش پیش از این با هم آشنا 

 نشده بودیم و من به دروغ به مهدی گفته بودم که رفتیم خونشون! 

 عجب گافی داده بود نازی... 

یگفت از آشناییت خوشبختم چشم گرفتم و به مهدی که با هول از مادر نازی که با روی باز م

 با شک و ناباوری نگاهم میکرد نگاهی انداختم... 

 بدجوری گند زده بودیم و واقعا هیچ جوری نمیشد جمعش کرد! 
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هیچی برای توجیه کردنش به ذهنم نمیرسید و تنها چیزی که میدونستم این بود که نباید 

 …ببرهبذارم از حقیقت بویی 

 لب گزیدم و همونطور که دست مادر نازی رو میفشردم با همون حال گفتم : 

 _منم همینطور... 

 لبخندی زد و گفت : 

 _نازی خیلی تعریفتو میکرد ، مشتاق دیدارت بودم عزیزم... 

 آب دهنمو به سختی قورت دادم ،  

 هرچی بیشتر ادامه میدادیم بیشتر کار خراب میشد... 

 م : با هول لب زد

 _قربونتون برم ،نازی لطف داره به من... 

 انگار نازی هم متوجه حالم شد که برای عوض کردن بحث گفت : 

 _مهدی رو هم که میشناسی... 

 سرشو تکون داد و همونطور که سمتش برمیگشت گفت : 

 _آره...خوبی شما؟  

مشغول  مهدی حینی که از من چشم میگرفت سرشو پایین انداخت و ممنونی گفت که

 جویدن پوست لبم شدم و برای نازی چشم و ابرو اومدم که گند زدی! 

 اون هم که خودش متوجه شده بود که چیکار کرده ، دستمو کشید و گفت : 

_اِ راستی محیا بیا اینجا یه چیزیو نشونت بدم! با همون حال دنبالش راه افتادم که گوشه ای 

 از سالن ایستاد و با هول گفت : 

 _وای محیا به خدا اصال حواسم نبود... 

نفسمو با صدا بیرون دادم و در حالی که زیرچشمی مهدی که با حال گرفته ای گوشه ی 

 دم با استرس گفتم : سالن ایستاده بود رو میپایی

 _حاال چی بهش بگم؟ 

 سرشو تکون داد و با کالفگی گفت : 

 _نمیدونم به خدا...نمیشه راستشو بهش بگی؟ 
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 با ناباوری لب زدم : 

 _چی داری میگی نازی؟ حتی بهش فکر هم نکن! 

 پوفی کشید و خواست چیزی بگه که با ورود پیمان و خونواده اش به سالن پشیمون شد... 

و مردی که کنارش قدم برمیداشتن با سرسنگینی به مادر نازی و مهدی سالم کردن که  زن

 …نازی سمتشون قدم برداشت و گفت: سالم! خوش اومدین

مادر پیمان نگاه معنی داری بهش انداخت و به وضوح به زور جواب سالمشو داد که پدرش ، 

 دسته گلی که دستش گرفته بود رو سمتش گرفت و گفت : 

 ارکه... _مب

پیمان لبخندی زد و سمت مهدی رفت که ناچارا جلو رفتم و همونطور که بهشون سالم 

 میکردم رو به پیمان گفتم : 

 _مبارکه ، خوشبخت شین... 

 ازم تشکر کرد که مادرش لبخندی زد و در حالی که سمتم برمیگشت گفت : 

 _تو باید محیا باشی ، درسته؟ 

 ی صمیمی بچه هام ، اما انتظار نداشتم اسممو بدونه! میدونستم که میدونه از دوستا

 با گنگی سرمو تکون دادم که ادامه داد : 

 _عزیزم...چقدر تو ماهی... 

 تعجب کردم! راستش دلیل اینهمه مهر و محبتشو نمیفهمیدم ،  

 اون هم وقتی که با نازی اینجوری برخورد میکرد! 

تم که با شنیدن صدای پویا با بهت سمت در نیمچه لبخندی زدم و زیر لب لطف دارینی گف

 برگشتم... 

 اون برادر پیمان بود و طبیعی بود که بخواد توی عقد برادرش شرکت کنه ،  

 چرا فکر اینجاشو نکرده بودم؟! 

در واقع این چند روز انقدر دغدغه داشتم که این بینشون چیزی نبود که بخوام بهش فکر 

 کنم! 
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با اخم های در هم بهش چشم دوخته بود رفتم و دستشو  لب گزیدم و سمت مهدی که

 میون دستم کشیدم که پسم زد! 

 بهت سراسر وجودمو گرفت... 

 میدونستم که از دستم دلخوره اما اینکه پسم بزنه؟ 

 واقعا انتظارشو نداشتم! 

بغض بدی توی گلوم نشسته بود که پویا بهمون نزدیک شد و همونطور که رو به نازی 

 میگفت  

 عروس چقدر قشنگه ، نگاهی به من انداخت و ادامه داد : 

 _شما چطوری محیا خانوم؟ 

 بغضمو فرو دادم و خواستم چیزی بگم که مهدی پیشدستی کرد و با عصبانیت لب زد : 

 _به تو چه؟!

 برگشتم ،  با ترس سمتش

 میدونستم که بعید نیست اگه همین االن به جونش بیفته و نگران بودم...

 نگران خراب شدن مراسم!

همه به جز پیمان و نازی با تعجب به مهدی چشم دوخته بودن که آروم کنار گوشش لب زدم 

: 

 _تو رو خدا مهدی...

خواست چیزی بگه که با وارد نگاهی بهم انداخت و دندون سایید که پویا نیشخندی زد و نیم 

 شدن عاقد و باال گرفتن صداش ، همه ساکت شدن...

ی عقد بود که همونطور که قندو باالی ای میگذشت و عاقد مشغول خوندن خطبهچند دقیقه

 سرشون میساییدم در جوابش لب زدم :

 _عروس رفته گل بچینه!

فهمیدم و ناچارا نیمچه لبخندی مادر پیمان با لبخند نگاهم کرد و زیر لب چیزی گفت که ن

 زدم...

 ها باال گرفت...باالخره بعد از سه بار ، نازی بله رو گفت و صدای دست
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ای نشسته بود و عصبانیت از سر و روش میبارید انداختم و با نگاهی به مهدی که گوشهنیم

گرفت و  نگرانی خواستم سمتش برم که مادر پیمان با ظرف اسفند از نازی و پیمان فاصله

 درحالی سمتم میومد دور سرم چرخوندش و گفت :

 _ایشاال به همین زودی قسمت خودت دختر قشنگم...

با لبخند ازش دور شدم و همونطور که سمت مهدی قدم برمیداشتم ، کنارش نشستم و 

 گفتم :

 _خوبی؟

 با لحن تندی گفت :

 _هیچی نگو!

 مشغول بازی کردن با انگشتام شدم...

 میدونستم که چجوری باید قانعش کنم...حق داشت و ن

 لب گزیدم و گفتم :

 _ برات توضیح میدم...

 سرشو تکون داد و گفت :

 _هیس!

 این اولین باری بود که باهام اینجوری رفتار میکرد و داشتم واقعا اذیت میشدم...

اینبار رفتارش فرق تا حاال هروقت بحثمون شده بود با دوتا داد و بیداد تموم شده بود اما 

 داشت...

 شاید چون اولین باری بود که ازم دروغ شنیده بود!

بغض داشت به گلوم فشار میاورد که با احساس سنگینی نگاهی ، سمت بقیه برگشتم و 

وقتی که نگاه پویا و مادرش رو در حالی که داشتن با هم حرف میزدن روی خودم دیدم با 

 کالفگی ازشون رو برگردوندم...

 وی این موقعیت فقط همینو کم داشتم!ت

 نفسمو با صدا بیرون دادم که مهدی هم که انگار متوجه نگاهاشون شده بود لب زد :

 _پاشو بریم!
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 با بهت نگاهش کردم که از جاش پاشد و همونطور که سمت در قدم برمیداشت گفت :

 _سریع!

 زده بود به سرش؟

 وسط مراسم یهو ول میکردیم و میرفتیم؟

 واقعا داشتم دیوونه میشدم... دیگه

 اگه به کوه میزدم چندان جای تعجب نداشت!

از جام پاشدم و خواستم بهش چیزی بگم و آرومش کنم که با دیدنم توی اون حالت تقریبا 

 داد زد :

 _راه بیفت!

رو به خودش جلب کرد که دیگه جای هیچ بحثی ندیدم و از با باال گرفتن صداش ، توجه همه

ی سالن برداشتم و همونطور که اینکه اوضاع بدتر نشه کیفمو از روی صندلی گوشهترس 

 سمت نازی اینا میرفتم ، کادوشونو از توی کیفم برداشتم و روی میز گذاشتم...

 نازی با نگرانی از جاش پاشد و درحالی که زیرچشمی به مهدی نگاه میکرد گفت :

 _این دیگه چیه؟ چرا زحمت کشیدی؟

 ن دادم و گفتم :سرمو تکو

 .._این چه حرفیه عزیزم...مبارکتون باشه.

 اینو گفتم و رو به پیمان ادامه دادم :

 _به پای هم پیر شین...

 نازی بغلم کرد و گفت :

 _قربونت برم من ، ایشاال قسمت خودت و مهدی...

 با بغض اینو گفت!

 ..انگار خودش هم میدونست که احتمال اتفاق افتادنش چقدر ناچیزه.

 من که دیگه این روزها اصال قیافم شبیه بغض شده بود بس که بغض کرده بودم...

پیمان از جاش بلند شد و همونطور که میگفت برای همه چی ممنونم ، سمت مهدی که با 

 عصبانیت به من چشم دوخته بود راه افتاد...
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مهدی راه افتادم که به نفسمو با صدا بیرون دادم و بعد از خداحافظی کردن با بقیه ، سمت 

محض اینکه کنارش رسیدم دستمو کشید و رو به پیمان که مشغول حرف زدن باهاش بود 

 گفت :

 _خوشبخت شین ، خداحافظ!

 اینو گفت و منو همراه خودش سمت در کشید...

 فرما شده بود که با تردید لب زدم :توی ماشین نشسته بودیم و سکوت بدی بینمون حکم

 _مهدی...

 هشو از جلوش گرفت و همونطور که سمتم برمیگشت با سردی تمام گفت :نگا

_هیچی نگو محیا ، فعال ناراحتی نمیخوام چیزی بهت بگم...بعدا تکلیف همه چیز معلوم 

 میشه...

 منظورش از اینکه تکلیف همه چیز معلوم میشه چی بود؟!

 طاقتی گفتم :با بی

 _آخه...

 ی بلندتری گفت :میون حرفم اومد و این بار با صدا

 _گفتم ساکت شو!

 حالم بد بود ، بدتر هم شد...

 حاال چجوری باید جمعش میکردم؟!

 خوردی روی کاناپه پرت کردم...درو به چارچوبش کوبیدم و کیفمو با اعصاب

 دیگه داشتم دیوونه میشدم!

 یاد؟!مگه چقدر طاقت داشتم که این زندگی کوفتی از هر طرف بهم فشار بیاره و جیکم درن

 بدون اینکه لباسامو دربیارم روی کاناپه نشستم و دستامو روی صورتم گذاشتم...

 کاش حداقل انقدر زود نمیرفت سر کار ، 

 میموند تا یکم باهاش حرف بزنم...

 شاید اونجوری میتونستم قانعش کنم!

 هرچند انقدر از دستم عصبانی بود که اصال نمیذاشت حرف بزنم...
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 تم پس زدم...اشکامو با پشت دس

 انقدر غم داشتم که هرچقدر هم میباریدم کافی نبود و چه فایده؟

 هام چیو درست میکردن؟اشک

 پدرمو زنده میکردن؟

 زندگیمو رو به راه میکردن؟

 رو از روی دوشش برمیداشتن؟مشکالت مهدی

 نه!

 هیچکدوم از اینارو حل نمیکردن...

نمیدونم چقدر گذشته بود که چشمام سنگین شدن و ی کاناپه گذاشتم و سرمو روی دسته

 روی هم رفتن...

 با شنیدن صدای باز شدن در از جا پریدم و با بهت به اطرفم نگاه کردم...

 همه جا تاریک بود ، 

 چقدر خوابیده بودم!

ی در هم و سر و وضع به سر جام نشستم و شالمو از دور گردنم برداشتم که با دیدن چهره

 مهدی شوک دوم بهم وارد شد... یهم ریخته

 نرمال نبودنش انقدر واضح بود که توی اون تاریکی هم میشد متوجهش شد!

دستشو روی سرش گذاشت و خواست سمت اتاق خواب قدم برداره که از جام پاشدم و 

 درحالی که سمتش میرفتم با صدای گرفته از خوابم گفتم :

 _خوبی؟

گرفت که دنبالش رفتم و همونطور که توی چارچوب در توجه بهم مسیر اتاق خوابو پیش بی

 ایستادم با تعجب نگاهش کردم...می

 مست کرده بود؟!

 این اولین باری بود که اینجوری میدیدمش...

 سمت مشروب نمیرفت و اینکه حاال توی این حال میدیدمش خیلی برام عجیب بود!
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از فکر بیرون اومدم و با  خواب دراز کشید و دستشو روی قلبش مشت کرد کهروی تخت

 نگرانی سمتش راه افتادم...

 بست ، گفت :کنارش نشستم و خواستم چیزی بگم که با لحنی که تنم از سرماش یخ می

 _برو بیرون!

 پس هنوزم از دستم عصبانی بود...

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم :

 _بذار برات توضیح بدم...

روی قلبش پس میکشید با صدای بلندی  سر جاش نیمخیز شد و همونطور که دستشو از

 گفت :

بار هم بهت دروغ نگفتم دروغ گفتی _چیو برام توضیح بدی؟ اینکه چرا به من...به منی که یه

 رو پیچوندی کدوم گوری بودی؟خاطرت پیچوندموقتی که منی که کل دنیارو بهیا اینکه اون

 لب گزیدم...

 ری که فکر میکرد عوضی بودم؟!حق داشت ازم دلخور باشه ولی واقعا اونقد

 کجا رفته بودم؟

 مگه غیر از این بود که رفته بودم به پدرش التماس کنم تا شاید رضایت بده؟

 از این طرف مونده ، از اون طرف رونده!

 چه زندگی داشتم...

 خواستم لب باز کنم که از جاش بلند شد و ادامه داد :

 نگو...دستت بد رو شده برام!_هیچی نگو...دیگه هیچی 

 با بهت نگاهش کردم ، 

 از چه رو شدنی حرف میزد؟!

 از جام پاشدم و همونطور که سعی میکردم با حرفام آرومش کنم گفتم :

 _آخه عزیزم مگه کجا رفتم که داری اینجوری حرف میزنی؟ اصال من کجارو دارم که برم؟!

 صداش باالتر رفت...

 خری بودی؟کدوم گوری رفتی؟ از کجا باید بدونم که پیش کدوم نره_من از کجا باید بدونم 
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 با ناباوری فقط نگاهش کردم...

 این بود اعتمادش به من؟

 فرضا که دروغم رو شده بود ، 

 باید فوری درموردم این فکرها به سرش میزد؟!

 مگه ازم چی دیده بود؟

 کی پامو کج گذاشته بودم که این بخواد بار دومم باشه؟!

 غضی که بیخ گلوم نشسته بود رو به سختی پس زدم و گفتم :ب

 _چی داری میگی مهدی؟

 نفس میزد باز هم فریاد زد :دستشو روی قلبش گذاشت و درحالیکه نفس

_به من بگو از صبح تا شب کجا بودی؟ پیش کی بودی؟ وقتی من داشتم از دلتنگیت 

از منی که اینجوری برات میمیرم  ای بودی؟ کی بود که براتمیمردم پیش کدوم حرومزاده

 خاطرش دورم زدی؟تر بود که بهمهم

 هام سر خوردن...هام روی گونهدیگه نتونستم جلوی خودمو بگیرم و اشک

 چطور میتونست درموردم اینطوری فکر کنه؟!

 باورم نمیشد اونی که رو به روم ایستاده مهدیه!

درحالی که سمتش میرفتم ، خواستم دستشو با نگرانی اسپریشو از روی میز برداشتم و 

 میون دستم بکشم که به شدت پسم زد و گفت :

 _به من دست نزن ، دیگه به من دست نزن!

 …ناخواسته صدای هق هقم باال گرفت

 دستمو جلوی دهنم گذاشتم و چشمامو روی هم فشار دادم که با همون لحن گفت : 

..همینم که میبینی...ناقص...لنگ در _حق داری...حق داری چون من وضعیتم مشخصه.

 هوا...به چه دردت میخورم؟ 

 پاهام سست شدن و روی زمین افتادم... 

 کاش همینجا میمردم و ادامه ی حرفاشو نمیشنیدم... 

 کاش میمردم! 
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 نفسشو به سختی بیرون داد و ادامه داد : 

_من مردم؟ ای سگ .... به این مرد بودن! تا االن همین بودم که میبینی از این به بعدش هم 

همینم...چرا؟ چون هرچی سگ دو زدم دود میشه میره هوا...چرا؟ چون یکی اونور نشسته 

 میخواد زجر کشیدنمو ببینه...چرا؟! چون اون هیچ خدایی اون باال نیست... 

 اشتم خفه میشدم... گلوم از شدت بغض میسوخت و د

 روی زانوهاش افتاد و داد زد : 

_ِد بالیی ، تویی که همه میگن خدایی ، مهربونی...تا حاال شده یه بار با خودت بگی این 

بدبخت داره چی میکشه؟ شده یه بار نگاه کنی ببینی چقدر بار روی دوشمه؟ اصال 

 میشناسی منو یا توام مثل همه پاکم کردی از زندگیت؟ 

مو روی گلوم سر دادم و از پشت پردهی اشک بهش چشم دوختم که صدای هقهقش دست

 باال گرفت... 

صدای ترک برداشتن قلبمو شنیدم که سمتم اومد و گفت: _ِد توام یکی بدبخت تر از منی 

که اگه نبودی خدا من تیکه پاره رو سر راهت نمیذاشت...ولی نگران نباش...دیگه 

 م درمیارم میندازم دور ولی دیگه یه دقیقه هم نمیذارم واسم دل  تمومه...شده قلبمو از سین

 بسوزونی... 

با سینه ای که مدام از زور گریه پایین و باال میرفت نگاهش کردم که باالی سرم ایستاد و 

 گفت : 

_ببین منو...منو مادرمم دلش واسم نسوخت ، دلت واسه من نسوزه...من دیگه ته 

ود که یه روزی همه چیز درست میشه اما نه ، درست خطم...تموم امیدم این ب

 نمیشه...هیچی درست نمیشه...توام بهتره  

 بری پی زندگیت... 

 با شنیدن جمله ی آخرش ، انگار که تازه متوجه حرفاش شده باشم با ناباوری لب زدم : 

 _چی داری میگی؟! 

 اشکاشو به شدت پس زد و همونطور که ازم رو برمیگردوند گفت : 

 _وسایلتو جمع کن برو... 
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 روح از تنم پرکشید... 

 واقعا حواسش بود که داره چی میگه؟! 

با تنی که به لرزه افتاده بود از جام پاشدم و همونطور که با قدمه ای بلندم خودمو بهش 

میرسوندم جلوش ایستادم و با ترس ، مثل بچه ای که مادرش از رفتن ترسونده باشدش 

 گفتم : 

 ، بگم غلط کردم خوبه؟ راضی میشی؟!  _بسه مهدی

 سرشو برای دیدنم باال نیاورد... 

 چش شده بود؟ 

 چجور دلش به گفتن همچین حرفایی رضایت داده بود؟! 

 داشتم دیوونه میشدم... 

 مگه اون هم مثل من از ته دلش منو نمیخواست؟! 

 مگه خودش نبود که میگفت اگه یه روز نبینتم دیوونه میشه؟ 

 شکی از گوشه ی چشمش پایین چکید که با بغض به آغوش کشیدمش و گفتم : قطره ا

 _به مرگ خودم من به کسی غیر تو نگاهم نکردم زندگیم...تو همه ی زندگیمی... 

 میون حرفم اومد و همونطور که حصار بازوهاشو دور تنم میکشید ، با گریه گفت :  

 _یه روزی به خاطر این کارم ازم تشکر میکنی... 

 سرم داشت سوت میکشید... 

 از کدوم کار حرف میزد؟

 میخواست چیکار کنه؟ 

 حتی تصورش هم تنمو به رعشه مینداخت... 

 سرمو روی سینه اش گذاشتم و با بغض گفتم : 

 _توروخدا تمومش کن... 

 دستاشو از دورم برداشت و همونطور که سرشو تکون میداد اشکاشو پس زد و گفت : 

 _تمومش میکنم... 
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با بهت ازش فاصله گرفتم و بهش چشم دوختم که درحالی که عین من به پهنای صورت 

 اشک  

 :  میریخت ازم رو گرفت و گفت

 _فردا که بیدار شدم نمیخوام اینجا ببینمت... 

 داشتم کابوس میدیدم یا دیوونه شده بود؟! 

 لبهام به هم دوخته شده بودن که ادامه داد : 

 _این رابطه واسه من تموم شدست! 

 چشمام تار میدید ،  

 تنم میلرزید و نفسم باال نمیومد... 

 اصال چجوری سر پا بودم؟! 

 ستم چیزی بگم که دستشو جلوم گرفت و با صدای گرفته اش گفت : لب گزیدم و خوا

 _بیشتر از این واسه جفتمون سختش نکن! 

 اینو گفت و درحالیکه بالششو از روی تخت برمیداشت بی حرف سمت در رفت... 

 همونجا روی زمین نشستم و زار زدم... 

 اصال باورم نمیشد اونچه که اتفاق افتاده بود رو... 

 بوس هم نمیدیدم که یه روز ازش همچین حرفایی رو بشنوم! توی کا

 اصال مگه میشد؟ 

 رابطمون تموم شه؟ 

 جدا شیم؟! 

 چجوری باید ازش جدا میشدم؟ 

 مگه تن از روح جدا میشد؟ 

 آره ، فقط به وقِت مرگ!

 مگه اینکه میمردم! 
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نمیدونستم چقدره که روی سرامیک های سرد کف اتاق نشستم و اشک میریزم که با 

احساس سرمای هوا ، از جام بلند شدم و همونطور که روتختی رو از روی تخت برمیداشتم از 

 اتاق بیرون رفتم... 

وارد هال شدم و وقتی مچاله شده روی کاناپه دیدمش ، با بغض جلو رفتم و روتختی میون 

   دستمو

 روی تنش انداختم... 

 چشماش بسته بود و معلوم بود که خوابش برده... 

 اگه من میرفتم ، کی وقتی سردش میشد روش پتو میکشید؟ 

بغصم ترکید و نزدیک بود صدای هق هقم باال بگیره که دستمو جلوی دهنم گذاشتم و 

 …سمت اتاق برگشتم

 "از زبان راوی" 

ید ، با بی طاقتی چشمانش را باز کرد و روتختی که صدای دور شدن قدم هایش را که شن

 عطر تن دخترک را داشت را به آغوش کشید... 

خودش هم داشت از فکر کردن به حرف هایی که زده بود به جنون میرسید اما تصمیمش را 

 گرفته بود... 

 راهی اش میکرد! 

ام زندگی اش است زندگی با او به معنای حسرت خیلی چیزها بود و نمیخواست کسی که تم

 ، حسرت به دل بماند... 

 تا اینجایش را هم نمیدانست که چرا ادامه داده... 

 همه چیز شبیه یک خواب خوش بود و حاال ، بدجوری از این خواب پریده بود... 

 محیا گوشه ی تخت نشست و سرش را میان دستانش گرفت... 

 ...! خوب میدانست که همه چیز به آن عمل لعنتی برمیگردد

 تمام مشکل همان بود! 

 دل مهدی هم از همین پر بود... 

 اگر حل میشد ، همه چیز به روال عادی برمیگشت! 
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 به سرش میزد به گرگان برود و به هرقیمتی که شده شرط پدرش را قبول کند اما میترسید... 

 دل خودش به جهنم ، حال دل مهدی چه میشد؟! 

 مشغول جویدن پوست لبش شد و روی تخت دراز کشید... 

دور از آغوش مهدی که میگفت همه چیز بینشان تمام شده خوابش نمیبرد حتی حاال که 

 در بود... پشت همین 

 چه برسد بخواهد دور هم باشد! 

 خوب میدانست که طاقت نمیاورد ،  

 باید هرجوری که شده بود اوضاع را راست و ریست میکرد... 

نمیدانست میان آنهمه فکر و ذکر کی خوابش برده که با شنیدن صدای دخترانهای با بهت 

 چشمانش را  

 گشود و سر جایش نیمخیز شد! 

 صدایی که حاال مهدی را صدا میزد ، اصال به گوشش آشنا نبود... 

صدای تپش های تند تند قلبش را میشنید که از تخت پایین آمد و درحالی که موهای 

 بش را پشت  نامرت

 گوشش می انداخت ، از اتاق بیرون رفت... 

هنوز چند قدم بیشتر برنداشته بود که با دیدن دختری که با آن سر و وضع ، در چند قدمی 

 مهدی ایستاده بود و با خنده نگاهش میکرد ، دلش ریخت... 

 این دیگر کدام خری بود؟ 

 اصال از کجا پیدایش شده بود؟! 

جه حضورش نشده بود ، بی اعتنا به دختری که کنارش ایستاده بود ، پکی مهدی که هنوز متو

 به  

انگشتهایش زد که محیا بی طاقت جلو رفت و با صدای بلندی که از زور بغض  سیگار الی

 میلرزید  

 گفت : 

 _این کیه مهدی؟ 
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 صدای لرزانش دلش را لرزاند... 

 نمیخواست اذیتش کند ،  

 مجبور شده بود... 

نست که اگر دست به این کار نزند ، حاضر نمیشود برود و میخواست به خیال خودش میدا

 راحتش کند... 

سیگارش را توی جاسیگاری روی میز خاموش کرد و درحالیکه سعی میکرد حال خرابش را 

 بروز  

 ندهد گفت : 

 _به تو ربطی نداره! 

 دختری که کنارش ایستاده بود تعجبی نکرد... 

 ر داشت و قرار بود برای یکی دوساعت نقش بازی کند ، همین! از همه چیز خب

 …قلب محیا فرو ریخت

 باورش نمیشد که این حرف را از زبان مهدی شنیده! 

 باور نداشت که کارش به اینجا کشیده... 

 چنین چیزی را حتی در کابوس هم ندیده بود... 

 با ناباوری لب زد : 

 _تو چت شده؟ 

به سمتش قدم برداشت و همانطور که بغضی که در گلویش گیر کرده بود را پس میزد با 

 صدای بلندی گفت : 

 _مگه دیشب بهت نگفتم بیدار که شدم دیگه نمیخوام اینجا ببینمت؟  

محیا با ته مانده ی توانش ، با صدایی که از زور گریه پیدا نبود دستانش را روی بازوهایش 

 سر داد و گفت : 

 _منم...منم محیا...محیای تو...حواست هست؟! 

نفسش را با صدا بیرون داد و از او رو برگرداند که اگر برنمیگرداند دیگر نمیتوانست خودش را 

 کنترل کند... 
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 ای کاش میتوانست به آغوش بکشدش و آرامش کند اما نه! 

 دیگر نمیتوانست زندگی و آیندهاش را به بازی بگیرد... 

روی هم فشار داد و درحالی که برای به زبان آوردن این جمله با خودش چشمانش را 

 میجنگید گفت : 

 _میشه از خونم بری بیرون و راحتمون بذاری؟ 

با شنیدن صدای ترک خوردن قلبش دیگر هیچ چیز را نفهمید... سمت اتاق خواب پا تند کرد 

و همانطور که چمدانش را از زیر تخت بیرون میکشید مشغول جمع کردن لباس هایش 

 شد... 

 میرفت ، شده حتی به جهنم!  

 اما دیگر یک لحظه هم اینجا نمیماند... 

  ،  جایی که یک روز خانه اش بود و حاال

 انگار خانه ی جدید کس دیگری شده بود! 

 اشک هایش را پس زد و با حرکات عصبی مشغول جمع کردن وسایلش شد... 

 قلبش داشت از سینه بیرون میزد و داغی اشک هایش گونه هایش را میسوزاند... 

مهدی از پشت در ، نظاره گرش بود و دور از چشمش اشک میریخت که با بلند شدنش 

 کنار کشید... خودش را

 هنوز هیچی نشده داشت خودش را لعنت میکرد! 

 چطور میتوانست طاقت بیاورد نبود کسی که تمام زندگیاش بود را؟! 

 واقعا بدون محیا دیگر زندگیاش زندگی میشد؟ 

 میدانست که نمیشود...قبل از او تنها بود ،  

 حاال تنهاتر هم میشد... 

که فردا روز شاید دل به کس دیگری بسپرد اما چاره آتش به جانش می افتاد از فکر این

 نداشت... 

میدانست که زندگی اش درست بشو نیست و نمیخواست با خودخواهیهایش دستی دستی 

 او را پاسوز خودش کند... 
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 تا اینجا هم خیلی خودخواه بود که نگهش داشته بود! 

 بود را با خودش ببرد...  مقصدش بن بست بود و نمیتوانست دختری که دیوانه وار عاشقش

اشک هایش را پس زد و بغضش را به سختی فرو داد که محیا با حال زاری چمدانش را 

 بست و به در و دیوار اتاق چشم دوخت... 

 باورش نمیشد که دارد میرود! 

 جانش را میگذاشت و میرفت ،  

 چه چیزی از این دردناکتر؟

صدای هق هقش را در گلو خفه کرد و خواست از جایش بلند شود که مهدی داخل شد و 

درحالی که سعی میکرد بغض باعث لرزش صدایش نشود ، کارتی را از جیبش بیرون کشید 

 و بدون اینکه  

 نگاهش کند گفت : 

 _اینو بگیر ، پیشت باشه... 

شالی روی سرش میکشید گفت محیا با حرص چمدانش را گوشه ای گذاشت و همانطور که 

 : 

 _فکر کردی من محتاج صدقه ی توام؟ 

 چشمانش را روی هم فشار داد... 

 صدقه دیگر چه کوفتی بود؟ 

کارتی که پول تمام زحمت هایش در این چند سال را شامل میشد را به او میداد تا خیالش از 

 بابتش راحت باشد... 

 سی نیست که اگر میبود دیوانه میشد... که بداند جایش امن است و زیر پر و بال ک

 دستش را جلویش تکان داد و گفت:

 _بگیر لج نکن با من...  

محیا دسته ی چمدانش را کشید و گریان و بی اعتنا خواست از اتاق بیرون برود که دستش 

 میان دست سرد مهدی اسیر شد... 

 نگاهش سمت چشمانش چرخید... 
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 یک نرو است که نرود... خدا میدانست که هنوز هم منتظر 

 نرود و با خودش این کار را نکند! 

 جوشش اشک را که در چشمانش دید دلش لرزید... 

 دلش هنوز هم با او بود؟ 

 مگر میشد نباشد؟ 

چطور میتوانست در این مدت کوتاه به این شدت رنگ عوض کرده باشد که دختر خانه 

 بیاورد؟! 

 د؟ پس این ادا و اصول هایش برای چه بو 

 صدای هق هقش باز هم باال گرفت... 

 نمیخواست برود! 

 دسته ی چمدان را رها کرد و همانطور که دستش را میان دو دستش میکشید گفت : 

_دوستم داری مگه نه؟ توام مثل من قلبت داره از سینه ات میزنه بیرون مگه نه؟ بهم بگی 

 نرو نمی... 

 مهدی با حال بدی میان حرفش آمد... 

 قلبش از سینه که داشت بیرون میزد هیچ ، داشت می ایستاد... 

 که کاش می ایستاد و زندگی بدون محیا را نمیدید! 

 کارت را دستش داد و با صدای گرفته اش گفت : 

 _برو محیا ، خدا به همراهت... 

سراسر وجود دخترک غرق حرص و عصبانیت شد ، چطور میتوانست با او همچین کاری 

 کند؟! 

م پرتاب کرد و میان گریه کارتی که به زور میان دستش جا کرده بود را به نقطه ای نامعلو

 هایش جیغ کشید : 

 _چجوری میتونی یهویی انقدر عوضی شی؟! 

 قلبش دیگر نایی برای تپیدن نداشت... 

 عوضی بود که میخواست از شر خودش راحتش کند؟!
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 عوضی نبود ... 

 عاشق بود ... 

 عاشقش بود و به غیر از این راهی نداشت... 

 : سرش را تکان داد و بی رمق گفت 

 _هرچی بگی حق داری... 

 محیا عصبی تر شد... 

 سینه اش را با مشت های پی در پی اش ضرب گرفت و نالید : 

 _حق داشتنم چیو عوض میکنه عوضی؟  

قلبش بیشتر از هروقت دیگری درد میکرد و با ضربات دست محیا حاال به زور سر پا ایستاده 

 بود... 

 ا کشید و با همان حال ، سمت در راه افتاد... چیزی نگفت که دخترک دسته ی چمدانش ر 

حاال که در معرض دیدش نبود ، دستش را روی قلبش گذاشت و با صدای تحلیل رفته ای 

 گفت : 

 _مواظب خودت باش... 

 محیا پوزخند زد... 

 رهایش میکرد و میگفت مواظب خودش باشد؟! 

 این دیگر چه مزخرفی بود؟! 

را با شدت به چارچوبش کوبید که از پا افتاد و همانجا ، کنار  از آپارتمان بیرون رفت و در

 چارچوب در نشست... 

 دروغ نبود اگر میگفت دارد میمیرد ، گریه ها و التماس های محیا از یک طرف ،  

 درد قلبش از یک طرف و حال خودش هم از طرف دیگر... 

 تازه اگر فکر فردای محیا را فاکتور میگرفت... 

 حمل داشت که جلوی این همه درد سر خم نکند؟! مگر چقدر ت

 صدای نفس هایش باال گرفته بود که دختری که روزی دوستش بود ، سمتش آمد و گفت : 

 _حالت خوبه؟ 
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 دستش را سمت در کشید و بی رمق گفت : 

 _ممنون که اومدی ، میتونی بری... 

 دختر با شک و نگرانی لب زد : 

 _آخه حالت خوب نیست...

 سرش را تکان داد و با همان لحن که به زور شنیده میشد ، گفت : 

 _خوبم تو برو! 

 دختر دیگر اصراری نکرد و وقتی لباس هایش را پوشید ، از خانه اش بیرون زد... 

 محیا دستی به صورتش کشید و اشک هایش را پس زد... 

چند ساعت است که روی نیمکت گوشه ی پارک نشسته و به حال خودش گریه  نمیدانست

 میکند... 

 سرش داشت میترکید و هیچ ایده ای از اینکه باید چه کار کند و کجا برود نداشت... 

 هنوز هم باورش نشده بود که آن حرفه ارا از مهدی شنیده... 

 هنوز توی شوک بود و با اینکه ترکش کرده کنار نیامده بود!

 مثل ابر بهار میبارید که پسر جوانی سمتش آمد و گفت : 

 _چیشده خانومی؟ 

 دستش را روی صورتش گذاشت و رو برگرداند... 

 فقط همین را کم داشت! 

 کوتش دوباره لب زد : پسر با دیدن س

 _چمدونتم که بستی ، در خدمت باشیم... 

کالفه تر از آنی بود که بتواند با او دهن به دهن بشود پس چمدانش را برداشت و از جایش 

 بلند شد... 

 نمیتوانست بیشتر از این اینجا بماند ،  

 اعصاب رو به رو شدن با همچین آدم هایی را نداشت... 

 گذشت که گوشی اش زنگ خورد... چند دقیقه ای می

 نازی بود ، 
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 مهدی جلویش انداخته بود تا عذاب وجدانش را کم کند؟! 

 تماسش را رد کرد... 

 در این وهله ، 

 چشم دیدن هیچ کدام از آدم هایی که به واسطه ی مهدی با آنها آشنا شده بود را نداشت... 

با دیدن پیام نازی که روی صفحه ی گوشی نقش میبست ، با عصبانیت خاموشش کرد و 

 توی جیبش  

 گذاشت... 

 عمرا اگر این دور و اطراف میماند! 

 دم درش بود... چه برسد به خانه ی نازی که مهدی تا اراده میکرد

 شب شده بود که تصمیمش را گرفت... 

 میرفت! 

 نه برای انتقام و اینجور حرف ها ،  

 برای اینکه کسی که هنوز هم دیوانه وار عاشقش بود را خوشحال ببیند... 

 خودش که به هرحال تباه شده بود ،  

 الاقل اینجوری مهدی به خواسته اش میرسید... 

 نست پشت پرده ی همه ی این قضایاست و حق هم بود... خواسته ای که خوب میدا

 بلیطی گرفت و منتظر ، روی صندلی های ترمینال نشست... 

 محال بود که حال وحشتناکش در کلمه ای بگنجد! 

با باال گرفتن صدای مردی که میگفت مسافرهای گرگان راه بیفتند ، از جایش بلند شد و با 

 اد... پاهای سستش سمت اتوبوس راه افت

روی صندلی تکی نشست و همانطور که سرش را به شیشه ی پنجره ی کنارش تکیه میداد 

 گوشی اش را روشن کرد... 

هنوز صفحه ی قفلش را باز نکرده بود که سیل پیامها و تماس های از دست رفته ی نازی به 

 سمتش روانه شد... 
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و وقتی بالخره بعد از خوردن چند  بدون اینکه پیام هایش را باز کند شماره ی مریم را گرفت

 بوق تماس وصل شد ، بدون اینکه به او مجال حرف زدن بدهد با همان حال لب زد : 

 _دارم میام اونجا... 

 مریم که از حال و روزشان بیخبر نبود با ناباوری لب زد : 

 _یعنی... 

 محیا بغضش را فرو داد و گفت : 

 وی جاده ام... _به بابات بگو شرطشو قبول میکنم ، ت

 انقدر باریده بود که دیگر نای گریه کردن را هم نداشت... 

این را گفت و تماس را قطع کرد که مریم با حال بدی از جایش بلند شد و همانطور که 

 سارای کوچولو را توی تختش میگذاشت از اتاق بیرون رفت... 

 بدجوری دل نگران بود... 

 ارش به بیمارستان کشیده بود!نگران مهدی که هنوز هیچی نشده ک

 واقعا نمیدانست چه چیزی درست است و چه چیزی غلط...

با نازی که کنار مهدی بیمارستان بود ، در ارتباط بود اما نمیخواست خبر آمدن محیا را به او 

 بدهد!

 با اینکه میدانست دل مهدی تا نفهمد کجاست ، آرام نمیگیرد نمیخواست روشنش کند...

 حداقل فعال!

 انگار به جداییشان راضی بود ، 

 شاید حق هم داشت...

 مهدی باید عمل میکرد ، به هر قیمتی که شده...

 باید باالخره به آن چیزی که تمام عمر آرزویش را داشت میرسید!

 پدرش را صدا کرد و مشغول گفتن ماجرا به او شد که ابرویی باال انداخت و گفت :

 _جالبه!

خت نیمخیز شد و همانطور که آنجوکت را از دستش جدا میکرد ، در کنجی از مهدی روی ت

 جا دید نداشت ایستاد و مشغول بستن باندش شد...اتاق که از هیچ
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 ...هایش جدایش کرده بودند و این چقدر روی مغزش بودحین معاینه از روی سینه

 ! خدا را شکر که محیا نبود که این حال و روزش را ببیند

های پیراهنش را بست و مسیر رفته را برگشت که نازی که تا به االن بیرون اتاق دکمه

 ایستاده بود ، با دیدنش سمتش آمد و با تعجب پرسید :

 _داری چیکار میکنی؟ دیوونه شدی؟!

 بست گفت :هایش را مینفسش را به سختی بیرون داد و در حالی که بند کفش

 _باید پیداش کنم...

 را کشید و درحالی که سعی میکرد مانعش شود لب زد : نازی دستش

 _حالت خوب نیست ، نشنیدی دکتر چی گفت؟ باید تحت نظر باشی...

 مهدی به شدت دستش را پس زد و با آشفتگی گفت :

 _گور بابام!

 داشت دیوانه میشد ، 

چیز کار میکند به جنون رسیده بود و دیگر هیچ از فکر اینکه االن محیا کجاست و چه

 دارش شود...نمیتوانست جلو

 نازی با کالفگی گفت :

_بابا پیمان داره دنبالش میگرده دیگه...اصال فرضا که پیداش هم کردی ، میخوای چی بهش 

 بگی؟ مگه نفرستادیش بره؟! 

 سرش را تکان داد و سمت در قدم برداشت...

 درید...اش را میقلبش داشت سینه

یش تو...چمیدونم ، اصال برش میگردونم...به پاش میفتم _مِن احمق فکر میکردم میاد پ

 میگم غلط کردم...دارم دیوونه میشم نازی ولم کن...

 دل نازی فشرده شد...

 چیزی نگفت که پرستار وارد اتاق شد و با تعجب رو به مهدی گفت :

 _چیکار داری میکنی تو؟

 مهدی با کالفگی از کنارش گذشت و گفت :
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 خانوم..._ول کن 

 پرستار آستینش را کشید و گفت :

 _نمیتونم بذارم بری ، مسئولیت داره...

 دستش را به شدت پس کشید و گفت :

 _پای خودم...

 پرستار که متوجه شرایطش شده بود با نگرانی گفت :

 _اون باند رو انقدر محکم نبند ، واسه قلبت ضرر داره...

 …ون رفتحوصله از کنارش گذشت و از اتاق بیربی

با شنیدن صدای موزیکی که در فضای ساکت اتوبوس پیچیده بود چشمانش را باز کرد و به 

 اطرافش نگاهی انداخت...

 هوا به روشنی میزد و معلوم بود که چیزی تا رسیدنشان نمانده...

های دردناکش دست هایش افتاده بود را روی موهایش کشید و به چشمشالی که روی شانه

 کشید...

 ی بادکنک شده بودند و شک نداشت که از قرمزی به خون میزنند!فرط گریه اندازه از

 سرش را دوباره به پشتی صندلی تکیه داد که صدای خواننده داغ دلش را تازه کرد...

 _باید نفس بکشم توی هوای خودم 

 باید که سر بذارم رو شونه های خودم

 باید که گریه کنم واسه عزای خودم 

 ببرم خودم برای خودمشبونه گل 

 نشد نشد که بیام بازم به دیدن تو 

 نشد نفس بکشم نفس کشیدنتو

 روزای تار منه شبای روشنه تو 

 چقدر غریبه شدی منم منم مِن تو

 هنوز رویای تو دنباِل منه 

 هنوز زخمای تو رو باِل منه 
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 هنوز از خواب خوشت میپرم هر شب

 ببین تقدیرِ بِد بیخبرو ببین 

 طوفانیه چشمای ترو ببین 

 تو دوری و تنهاترم هر شب

 باید نفس بکشم توی هوای خودم 

 باید که سر بذارم رو شونه های خودم

 باید که گریه کنم واسه عزای خودم 

 شبونه گل ببرم خودم برای خودم

 انگار کسی فکر پریشونِی من نیست

 کسی تو شِب بارونی من نیست 

 تدیگه وقته پشیمونِی من نیس

 انگار تو قلبم غِم دلخواه تو مونده

 هنوز قلِب من همراه تو مونده 

 هنوز پشِت سرم آِه تو مونده انگار

 ببین تقدیر بده بیخبرو ببین 

 طوفانیه چشمای ترو ببین 

 تو دوری و تنهاترم هر شب

 باید نفس بکشم تویه هوای خودم 

 باید که سر بذارم رو شونه های خودم

 اسه عزای خودم باید که گریه کنم و

 شبونه گل ببرم خودم برای خودم

 نشد نشد که بیام بازم به دیدن تو 

 نشد نفس بکشم نفس کشیدنتو

 روزای تار منه شبای روشنه تو 

 چقدر غریبه شدی منم منم مِن تو...
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 هقش بلند نشود...سرش را به شیشه تکیه داد و لب گزید تا صدای هق

 .را روی کانتر پرتاب کرد..هایشکوبید و کلید اش رامهدی با حال زاری در خانه

هرجایی که ممکن بود رفته باشد را دنبالش گشته بود اما انگار آب شده بود و رفته بود توی 

 زمین...

 نبود...

 اش میکرد...نبود و این دیگر داشت دیوانه

هایش را روی سرش دستی دیوار نشست و های کِف سالن ، گوشههمانجا روی سرامیک

 گذاشت...

 ...هارا نزده بودکاش هیچوقت آن حرف

 راندش و ای کاش االن اینجا بود...کاش از خودش نمی

 هایش را در آغوشش حل میکرد...ها و کالفگیاینجا بود و تمام درد

 قلبش تیر میکشید!

 از فکر اینکه کسی اذیتش کرده باشد ، 

 از فکر اینکه شاید االن سردش باشد و هزار شاید دیگر...

 نکند مثل شب اولی که دیده بودش کسی به قصد اذیت کردنش دنبالش راه افتاده باشد؟!

هایش ضرب گرفت و خودش را لعنت هایش ، دیوار رو به رویش را با مشتبا باریدن اشک

 ..کرد.

 اش میکرد ، د اینجوری راهینبای

 نباید!

 با خودش فکر کرده بود که چند روزی پیش نازی میماند ، 

 بعد از آن هم برایش خانه میگرفت...

 حتی فکر آنجایش را هم کرده بود که ممکن است قبول نکند ، 

ی آشنایشان است و به آن خاطر همین به نازی میگفت پادرمیانی کند و بگوید خانهبه

 اجی ندارد...احتی

 میخواست دورادور هوایش را داشته باشد اما رفته بود...
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 …جا بند نبودرفته بود و دیگر دستش به هیچ

با باال گرفتن صدای در با فکر اینکه پیمان باشد و خبری از محیایش داشته باشد با شتاب از 

 در را گشود...هایش پس میزد ، هایش را از روی گونهحالی که اشکجایش بلند شد و در

 پیمان بود ،

 خبر است!اش پیدا بود که بیی گرفتهاما از چهره

 حال با نگرانی گفت :با این

 _خبری نشد؟

 پیمان سری تکان داد و داخل شد...

 هایش را دوباره روی سرش گذاشت ،دست

 تا کی قرار بود ادامه پیدا کند این عذاب؟!

 آورد ، دوام نمی

 آوَرد...میدانست که دوام نمی

نفسش را با صدا بیرون داد و با عصبانیِت آنی در را ضرب گرفت که پیمان با هول سمتش 

 کشیدش با نگرانی لب زد :قدم برداشت و همانطور که عقب می

_چیکار داری میکنی؟ اینجوری چیزی درست میشه؟ سعی کن آروم باشی مهدی...نازی 

 باشی...گفت دکترت گفته که باید خیلی مراقب 

 هایش را پس کشید و داد زد :دست

 _چجوری آروم باشم وقتی نمیدونم االن کجاست؟ 

 پیمان سر به زیر شد...

 به او حق میداد که نتواند آرامشش را حفظ کند ،

 میدانست چقدر عاشق محیاست!

 نشاندش لب زد :حال دستش را کشید و همانطور که روی کاناپه میبا این

 .باالخره خودش پیداش میشه ، جاییو نداره که بره...خب باشه.._خیلی

 دستش را روی قلبش مشت کرد و با حال بدی گفت :

 _مشکل منم همینه که میدونم جاییو نداره که بره!
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 پیمان با ناراحتی گفت :

_خب داداش من تو که همه ی اینارو میدونی ، اینهمه هم عاشقشی خب چرا فرستادیش 

 بره؟!

 ز جایش بلند شد و فریاد زد :طاقت امهدی بی

 ام؟ من مرد میشم واسش؟ _نمیبینی منو؟ نمیفهمی توی چه وضعیتی

 قلبش تیر کشید و ابروهایش ناخواسته در هم شد که پیمان با نگرانی سمتش رفت و گفت :

 _میخوای خودتو بکشی؟ کم داد و بیداد کن...

 نفسش را به سختی بیرون داد و لب زد :

 بمیرم..._ای کاش 

 ی مریم را گرفت...از تاکسی پیاده شد و همانطور که کرایه را حساب میکرد شماره

 قبل از اینکه زنگ آیفون را بزند به او خبر میداد ، 

 دلش نمیخواست اول کاری با کس دیگری رو به رو شود...

 مریم جانمی گفت که جواب داد :

 _رسیدم...

اد و بازش کرد که نفس عمیقی کشید و همانطور که مریم با هول ، سمت در حیاط راه افت

 سمتش قدم برمیداشت ، تماس را قطع کرد و گفت :

 _سالم!

 اش انداخت که گفت :های قرمز و پف کردهزیر لب جوابش را داد و نگاهی به چشم

 _با بابات حرف زدی؟

 سرش را تکان داد و در را پشت سرش بست...

 _آره ، بیا تو...

ای میشد که با همان حال ، کنار پشتی روی زمین نشسته بود که باالخره آقا دقیقهچند 

 مرتضی از اتاقش بیرون آمد...

میدانست که دخترک آمده اما از قصد لفتش داده بود تا از همین اول کاری حساب کار 

 دستش بیاید!
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 عروس نمیخواست بیاورد ، 

 عروسک خیمه شب بازی میخواست!

ی احترام از جایش بلند شود رو به مرد تر از آنی که بخواهد به نشانهحوصله حال ومحیا بی

 سری تکان داد که پوزخندی زد و گفت :

 _پس برگشتی!

 چیزی نگفت ، در واقع چیزی نداشت که بگوید...

 برای اینجا بودنش هیچ توضیحی نداشت ، 

 خودش هم نمیدانست چه شد که یکهو تصمیم گرفت بیاید...

 کبکش خروس میخواند ، با فاصله کنارش نشست و گفت : مرد که

 خبر از عشقت؟_چه

 باز هم چیزی نگفت...

 حالش اصال خوب نبود!

 ی قبلی که دیدمت خیلی فرق کردی ، دیگه پرحرفی نمیکنی!_با دفعه

 ی قبل این بود که بال و پرش شکسته بود...فرقش با دفعه

 زمین بخورد! دیگر مهدی را نداشت و این کافی بود تا

 آدم زمین خورده هم که دیگر حرف نمیزند...

 حرفی ندارد که بزند!

 ای صاف کرد و گفت :اش را با تک سرفهصدای گرفته

 _آره...

مرد سرش را تکان داد که مریم با دو فنجان چای سمتشان آمد و رو به محیا که با حالش 

 اش را تحریک کرده بود ، گفت :بدجوری دلسوزی

 نمیخوای برات بیارم؟_چیزی 

 بدون اینکه نگاهش کند سرش را تکان داد که کنارشان نشست و به پدرش چشم دوخت...

 را فراموش کن اما جرأت نمیکرد! دلش میخواست بگوید که بگذر و این شرط کذایی

 سکوت با صدای مرتضی شکسته شد...
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 _خب ، که شرطو قبول کردی!

 و بی حرف ، سرش را تکان داد...ی کیفش را فشرد محیا با بغض دسته

 ی دخترک انداخت و ادامه داد :های پف کردهنگاهی به چشم

 _سارا دختر مهرداده...از زن اولش که االن تقریبا یک ساله جدا شدن...

 چه اهمیتی داشت برایش؟

 مهرداد کیلویی چند که بخواهد درمورد گذشته و حالش بداند؟!

 تکان داد که اینبار مرتضی با تشر گفت :باز هم بی حرف سرش را 

 _گوش میدی چی میگم؟

 حوصله گفت :سر بلند کرد و بی

 _آره!

 با تعجب پرسید :

 _خب برات مهم نیست اینا؟!

 محیا با کالفگی گفت :

 _نه مهم نیست ، چرا باید مهم باشه؟!

 مریم که منظورش را فهمیده بود از پدرش پیشی گرفت و گفت :

تو بخاطر مهدی میخوای تن به این وصلت بدی ولی خب باید فکرهاتم بکنی _درسته که 

 باالخره...بحث زندگیته...

 مهرداد آدم درستی نبود و مریم نگران بود ، 

 خیلی نگران!

 نگران اتفاقاتی که قرار بود بعد از این بیفتد...

های در همش با باال گرفتن صدای مرتضی نگاه جفتشان روی صورتش کشیده شد که با اخم

 گفت :

 _باز گفت مهدی ، مهدی کدوم خریه؟

 محیا با حرص لب زد :
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_فکر کنم قراره در ازای رضایتتون این وصلت سر بگیره ها ، دیگه بعد از اون واقعا مهری 

 میشه مهدی...بهتره زبونتونو عادت بدین!

 مرتضی که از حاضرجوابی محیا خوشش نیامده بود با تشر گفت :

 ی نکن واسه من!_بلبل زبون

 تر از قبل گفت :حوصلهنفسش را با صدا بیرون داد و بی

 _خب؟ تکلیف چیه؟!

 مرتضی از جایش بلند شد و گفت :

 _فعال برو استراحت کن ، ظهری که مهرداد اومد زنگ میزنم به عاقد!

 ها دیگر چه کوفتی بودند؟!مهرداد ، عاقد ، این

 فقط دنبال یک چیز بود ، 

 تمام شدم این بازی!

 _رضایت!

 سمت اتاقش راه افتاد و گفت :

 _بعد از عقد!

 از جایش پاشد و همانطور که سرش را تکان میداد ، گفت :

 _چرا باید بهتون اعتماد کنم؟

 مرتضی نیشخندی زد!

 _میتونی نکنی...

 ای گفت :محیا با لحن کوبنده

 _دارم جدی حرف میزنم!

 رتضی کم کم داشت کالفه میشد ، م

 نفس صداداری کشید و گفت :

 _بهت قول میدم فردا صبح برم تهران!

 _قول کافی نیست!

 زیر لب ال اله اال اللهی زمزمه کرد و گفت :
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 _چیکار کنم؟ دست خط میخوای؟!

 محیا با تردید سر تکان داد که رو به مریم گفت :

 _پاشو برو یه کاغذ خودکار بیار!

 از جایش بلند شد و سمت اتاقش راه افتاد... مریم

 از طرفی خوشحال بود و از طرفی ناراحت...

 نمیتوانست درست و غلط را تشخیص بدهد!

 نوشت و امضا کرد ، اما از دستش در نرفت و جریان عقد را هم ذکر کرد...

 مرتضی دوباره سمت اتاقش رفت که مریم دست محیا را کشید و گفت :

 ...بریم توی اتاق من ، یکم استراحت کن_بیا 

 محیا سری تکان داد که دستش را پشتش گذاشت و داخل اتاق راهنماییش کرد...

 ی تخت نشسته بودند که مریم با دودلی لب زد :هردو گوشه

 _مطمئنی که میخوای اینکارو بکنی؟

 با سرگردانی سرش را تکان داد...

 مطمئن نبود!چیز در این وهله ، از هیچ

 اش کشید و گفت :های پف کردهدستش را سمت چشم

 _میدونم چی شده...

 حوصلگی گفت :محیا سمتش برگشت و با بی

 _خوبه!

 مریم نمیدانست چه بگوید!

از طرفی دلش میخواست بگوید مهدی انقدر دوستت دارد که دیروز بعد از رفتنت کارش به 

واب به چشمانش نیامده و از طرفی چون صالح بیمارستان کشیده و تا به همین االن خ

 چیز را خراب کند...را میخواست میترسید بگوید و همهمهدی

 بخاطر همین فقط لب زد :

 _من میرم بیرون ، یکم استراحت کن...

 محیا چیزی نگفت که ادامه داد :
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 _اگه چیزی خواستی صدام بزن...

مده باز کرد و سر جایش نیمخیز شد که چشمانش را با صدای مریم که میگفت پاشو عاقد او

 با استرس ادامه داد :

 _ پشیمون نشدی؟

 دستش را روی صورتش کشید ،

 تصمیمش را گرفته بود...

 با اینکه از کاری که میکرد مطمئن نبود اما از آن برنمیگشت!

 سرش را تکان داد که مریم گفت :

 _پس بیا یه دستی به سر و روت بکشم...

 فت :حوصلگی گبا بی

 _نمیخوام!

 دیگر چیزی نگفت که از جایش بلند شد و جلوی آینه ایستاد...

 شالش را روی سرش کشید و با همان حال از اتاق بیرون رفت...

 مریم هنوز هم دو به شک بود!

 بگوید ،

 نگوید؟!

ای نشست که اعتنایی گوشههای سنگین عاقد و مهرداد و پدرش جلو رفت و با بیزیر نگاه

 ا تعجب گفت :عاقد ب

 _عروس خانوم ایشون هستن؟

 مرتضی نگاه چپ چپی به محیا انداخت و گفت :

 _بله...

 عاقد عینکش را جا به جا کرد و در حالی که با دقت به محیا نگاه میکرد گفت :

 ی عقد رو جاری کنم..._بفرمایین بیاین اینجا که خطبه

 کار میکند!چهسرش سوت کشید و انگار تازه فهمید دارد 

 داشت ازدواج میکرد ، 
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 آن هم با برادر مهدی!

مریم کنارش ایستاد و دستش را با تردید جلویش دراز کرد که با مکث دست لرزانش را میان 

 دستش گذاشت و از جایش بلند شد...

 تمام وجودش غرق وحشت بود ، 

 وحشت از کاری که داشت میکرد اما باز هم برنمیگشت...

 انجامش میداد!باید 

 ایست که دِم رفتن از مهدی به دل گرفته یا از عشِق زیاد!نمیدانست از کینه

 فقط میدانست که باید انجامش دهد...

 با فاصله کنار مهرداد که چپ چپ نگاهش میکرد نشست که عاقد ادامه داد :

 ی عقد مساعده عروس خانوم؟_شرایطتون برای خوندن خطبه

 روس خانوم منزجر میشد!چقدر از شنیدن لفظ ع

 لب گزید و چیزی نگفت که مهرداد با لحن بدی جواب داد :

 ی چشم و ابروت نیستم!_حال نمیکنی پاشو برو ، منم همچین کشته مرده

 دستانش را به هم گره زد ، 

 چرا داشت زیر بار این خفت و خاری میرفت؟!

 تحملش کند... با آدمی که از همین حاال میدانست یک ثانیه هم نمیتواند

 مریم نچی کرد و زیر لب داداشی گفت که عاقد لب زد :

 رو آقا مرتضی؟_بخونم خطبه

 ...مرتضی نگاهی به محیا انداخت و سرش را تکان داد

خوب میدانست که با هیچ ترفندی بهتر از این نمیتواند مهدی را عذاب دهد و این چند سال 

 فکرش فقط همین بود!

 رد...روزی که انتقام بگی

 بله را که گفت ، روح از تنش پر کشید...

 کرده بود؟ چه

 با خودش و بخت سیاهش چه کرده بود؟!



263 
 

 از تصور کردنش هم نفسش میگرفت...

عاقد که دفتر دستکش را جمع کرد و همراه مرتضی از خانه بیرون رفت ، خواست از جایش 

صدای مهرداد ، سر جایش میخکوب هایش پناه ببرد که با شنیدن پناهیبلند شود و به بی

 شد...

ی ادا اطوارهای دختر فراری ندارم ، اعصاب _از همین حاال بهت گفته باشم ، من حوصله

 درست حسابی هم ندارم...اخالقمم اصال شبیه دوست دختر قبلیت دخترونه نیست...

 داشت ادامه میداد که با حرص میان حرفش آمد و گفت :

 بزن... _درمورد مهدی درست حرف

 هایش به خودش را میتوانست تحمل کند ، توهین

ای که با فرزند خودشان اینطور میکردند نداشت اما دیگر طاقت شنیدن انتظاری از خانواده

 هارا راجب او نداشت...این حرف

هایش را در هم کشید و همانطور که از جایش بلند میشد ، انگشتش را جلوی صورتش اخم

 تکان داد و گفت :

 _تو فقط یه دفعه دیگه جلوی من مهدی مهدی کن ببین چیکارت میکنم!

آمد ، با شنیدن صدای مهرداد جلو آمد و مریم که با سینی شیرینی از آشپزخانه بیرون می

 لب زد :

 _داداش توروخدا...

 محیا که با شنیدن تهدیدش به سر حد عصبانیت رسیده بود ، 

 هرداد تنه میزد گفت :از جایش بلند شد و همانطور که به م

خاطر اونه...پس خوب حواستو _من اگه اینجام و تن به این ازدواج احمقانه دادم ، فقط به

 جمع کن که درموردش چجوری حرف میزنی!

 اش را با دخترک تقریبا به صفر رساند...نیشخندی زد و فاصله 

 پروایش خوشش آمده بود!و لحن بی از سرکشی

اش کشید که با هول عقب کشید و خواست از او فاصله بگیرد که هسرانگشتش را روی گون

 دستش را میان دستش کشید و درحالی که سر جایش نگهش میداشت ، گفت :



264 
 

 _امیدوارم همینجوری محکم روی حرفت بمونی دختر فراری!

 با حرص دستش را کشید و از او فاصله گرفت ، 

 نمیتوانست تحملش کند!

ه وضوح از سر و رویش میبارید که مریم نگاهی به مهرداد انداخت حالش خوش نبود و این ب

 و بعد ، درحالی که سمت محیا پا تند میکرد ، گفت :

 _تا من وسایلتو میچینم توی اتاقتون تو برو توی اتاق من استراحت کن...

 از خدا خواسته سرش را تکان داد و همراه مریم سمت اتاقش قدم برداشت...

 جز اینکه این قوم را نبیند ، هیچ چیز نمیخواست!در حال حاضر 

اش را به دیوار نشست ، تکیهی تخت مینفسش را با صدا بیرون داد و همانطور که گوشه

 داد و سرش را روی زانوهایش گذاشت که مریم چمدانش را برداشت و گفت :

 _خیلی سر به سر مهرداد نذار ، نمیخوام اذیتت کنه...

 یرون داد و با کالفگی نگاهش کرد ، نفسش را با صدا ب

 در این لحظه حتی به مرگ هم راضی بود...

ای که درونش گیر کرده بود و هنوز به یک ساعت نکشیده برای رهایی از منجالب خودساخته

 ..اش میکرد.داشت خفه

یکی دو میگذشت که با شنیدن صدای باز شدن در و پشت بندش صدای مریم ، چشمان 

اش را با سر انگشتانش پاک کرد و نگاهش را برای دیدنش سمت در کشید که مریم اشکی

 وارد شد و با خوشحالی گفت :

 _بابام داره میره واسه رضایت ، قبول کرد که منم همراهش برم...

 با وجود حال بدش ناخواسته لبخند زد...

 لبخندی که رفته رفته به بغض تبدیل شد و در گلویش شکست...

رش را دوباره روی زانوهایش گذاشت که مریم سمتش آمد و همانطور که کنارش س

 نشست ، به آغوشش کشید و با ناراحتی گفت :می

 ای حاضر نبود انجامش بده..._تو خیلی کار بزرگی کردی محیا ، کاری که شاید هیچکس دیگه

 پشیمان بود؟
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 نمیدانست!

 چقدر دلش هوای مهدی را کرده بود!

 نست به دیروز برگردد...کاش میتوا

 به دیروز برگردد و الاقل قبل از رفتن یک دل سیر بغلش کند...

 اش از زور گریه مدام باال و پایین میرفت و مریم با تاثر دستش را پشتش میکشید...سینه

با شنیدن حرف پدرش که میگفت برای رضایت میرود ، انگار دنیارا به او داده بودند اما 

 …ان بودبدجوری دل نگر 

دانست قرار است چه اتفاقی بیفتد وقتی مهدی بفهمد محیا عروس مهرداد شده نمی

 است...

 تصورش هم آزاردهنده بود...

میدانست که اگر مهدی بفهمد میدانسته و قبل از اینکه این اتفاق بیفتد به او چیزی نگفته ، 

 دیگر نگاهش هم نمیکند!

 ...اما او فقط خیر و صالحش را خواسته بود

 عقب کشید و دستش را روی صورت خیِس محیا کشید که با بغض نگاهش کرد و گفت :

 _چشمات خیلی شبیه چشمای مهدیمه...

 مریم لب گزید و چیزی نگفت ،

 ...چیزی نداشت که بگوید

 وقتی داشت نگفت ، 

 حاال چه میگفت؟!

 ش رفت...ی اتاقی گوشهای میگذشت که از جایش بلند شد و سمت آینهچند لحظه

 هایش بود ، لب زد :موهایش را بست و همانطور که مشغول پوشیدن لباس

 _وسایلتو چیدم توی اتاقتون...

 اتاقشان؟

 ای بود؟!این دیگه چه مسخره
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های این خانه رو به رو دلش نمیخواست حتی برای یک لحظه از این اتاق بیرون برود و با آدم

 شود ، 

 اتاقی شود...چه برسد اینکه با مهرداد هم

 مریم و پدرش که داشتند میرفتند ، با مهرداد تنها میشد؟!

 توی همین فکرها بود که صدای مریم دوباره باال گرفت...

 توی اتاق یا میری بیرون میخوری؟ _ناهارتو برات بیارم

 توی این شرایط ناهار از گلویش پایین میرفت؟!

 لب گزید و گفت :

 _مگه قرار نبود فردا صبح برین؟

 مریم که تا حدودی متوجه حالش شده بود با مکث لب زد :

 .._بابام گفت فردا راه بیفتیم دیر میرسیم.

 ست!پدرش چیز دیگریاین را گفت ، اما خودش هم میدانست که قصد 

 چیزی نگفت که مریم سمتش برگشت و با نگرانی ادامه داد :

 _باهاش کنار بیا محیا ، تصمیمیه که گرفتی...راهی نداری باید باهاش کنار بیای...

 باز هم چیزی نگفت ، حرفش ساده بود ،

 آمد؟!چطور باید کنار می

 …گذاشت مریم که از اتاق بیرون رفت دوباره سر روی زانوهایش

کمی بعد از سر و صداهای بیرون اتاق ، متوجه شد که مریم و آقا مرتضی از خانه بیرون 

 رفتند...

 نبودنشان به حال بدش دامن میزد ، 

 تنها ماندن با مهرداد اصال اتفاق جالبی نبود...

 ...نفسش را با صدا بیرون داد و مشغول جویدن پوست لبش شد

نوز در همان حالت به دیوار تکیه داده بود که با شنیدن صدای هوا رو به تاریکی میرفت و ه

های پی در پی دخترکی که به کل از یاد برده بودش ، با بهت از جایش بلند شد و گریه و جیغ

 سمت در قدم برداشت...
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ای که جلوی چشمش نقش بسته بود ، خون هنوز در را کامل باز نکرده بود که با دیدن صحنه

 ...به صورتش دوید

ی نحس اش را زیر بار کتک گرفته بود ، گذشتهبا دیدن مهرداد که دخترک نهایتا سه ساله

خودش را به یاد آورد و همین باعث شد که سمتش پا تند کند و در حالی که سارا را از زیر 

 آورد با صدای بلندی تقریبا جیغ بکشد :دستانش درمی

 _داری چیکار میکنی؟

ان آغوش محیا جا خوش کرده بود و تازه میخواست آرام شود را با خشم دست سارا که می

 کشید و گفت :

 ی من به تو نیومده!خورِی بچه_تو یکی دهنتو ببند ، گوه

محیا با عصبانیت از او فاصله گرفت و همانطور که دستش را روی موهای سارای گریان 

 میکشید با صدای بلندی گفت :

 اشو اینجوری کتک میزنه؟!آدم دختر دو سه ساله_آخه تورو چه به بچه عوضی؟ 

 با دیدن آن صحنه داغ دلش تازه شده بود...

 هایش را ورچید که مهرداد فریاد زد :اش گذاشت و لبسارا سرش را روی سینه

 رو!داری یاد بدی ، بده من بچه_توی دختر فراری الزم نکرده به من بچه

 رفته بود...حرص و عصبانیت سراسر وجودش را فرا گ

لب گزید و بی اعتنا سمت اتاق مریم پا تند کرد و سارا را روی تخت گذاشت که مهرداد 

همانطور که دنبالش میرفت ، با خشم دستش را کشید و درحالی که تنش را به دیوار پشت 

 کوبید غرید  :سرش می

چیکارت ی دیگه با من اینجوری رفتار کن ببین ...فقط یه دفعهی دیگه_یه دفعه

 ...فهمیدی چی گفتم؟!میکنم

محیا با حرص رو برگرداند و خواست سمت سارا برود که مانعش شد و همانطور که دوباره 

 تنش را به دیوار میکوبید ، گفت :

 _نشنیدم چیزی بگی!

 دندان سایید و با خشم گفت :
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 _چون نگفتم!

 که با خونسردی لب زد : اش ناخواسته هینی کشیدبا فرود آمدن دست مهرداد روی گونه

 _از این به بعد میگی!

 حالش داشت از ظاهرا مردی که جلوی رویش ایستاده بود به هم میخورد...

 با تمام حرص و عصبانیتی که در وجودش جمع شده بود جیغ کشید :

 _گمشو بیرون!

 هایش کشید و با مکث گفت :دستی به ریش

 _نه ، آدم بشو نیستی!

م بیرون داد و خواست چیزی بگوید که با کشیده شدن دستش توسط محیا نفسش را با خش

 مهرداد ، لب زد :

 _ولم کن عوضی...

را همراه خودش میبرد ، در اتاقی که دستش را کشید و همانطور که بیرون میرفت و محیا

 ...سارا داخلش بود را قفل کرد

 رفته رنگ بهت میگرفت...نگاه محیا رفته

 کار داشت میکرد؟!چه

را کشید و سمت اتاق توجه دوباره دست محیای سارا دوباره باال گرفته بود که بیصدای گریه

 خوابش قدم برداشت که محیا با تمام توان دستش را پس کشید و لب زد :

 _چیکار میکنی؟ ولم کن!

 ی مهرداد اسیر شد...دستش دوباره میان دستان منزجر کننده

 ها عادت نداشت ، به این دست

 دستان مهدی را میخواست...

 _زر نزن راه بیفت!

 این را گفت و دخترک را دنبال خودش کشید و زور او کجا و زور محیا کجا!

وارد اتاق خواب شد و همانطور که تن سست محیارا به در تکیه میداد ، کلید را چرخاند و در 

 ...را قفل کرد
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 کلید کشید و با ترس لب زد :محیا دستش را سمت 

 _چیکار داری میکنی؟ چیکار داری میکنی روانی؟ کلیدو بده به من!

 مهرداد پوزخند زد و درحالی که کلید را توی جیبش میگذاشت ، گفت :

 _چیشد؟ ترسیدی بچه؟!

 حقا که ترسیده بود!

 فت :لب گزید و همانطور که سعی میکرد خودش را کنترل کند ، با صدای آرامتری گ

 خب ، با هم حرف میزنیم...دخترت داره گریه میکنه..._خیلی

 سرش را تکان داد و بی اعتنا گفت :

 _بذار گریه کنه!

آب دهنش را قورت داد و خواست چیزی بگوید که با نزدیک شدن مهرداد ، توی خودش 

 ای گفت :و با صدای تحلیل رفته جمع شد

 ی؟..باشه...بگم فهمیدم راضی میش_باشه.

 با نیشخند سرش را باال انداخت و زیر لب  گفت :

 _دیگه نه!

 این را گفت و صورتش را به صورت دخترک نزدیک کرد که با گریه نالید :

 _توروخدا...

 نمیتوانست...

 نه میخواست ، نه میتوانست!

 را فقط با مهدی میخواست...این حس

 مهدی که انگار دیگر نبود...

 نبودنش را؟ چطور میتوانست باور کند

 مگر میشد؟!

 اش هلش میداد ، گفت :خواب دونفرهمهرداد دستش را کشید و همانطور که روی تخت

 _خفه شو بابا انگار بار اولته!

 چیزی درونش شکست...
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 با که اشتباه گرفته بودش؟!

های سر جایش نیمخیز شد و همانطور که با گریه از مهردادی که مشغول باز کردن دکمه

پیراهنش بود چشم میگرفت ، آب دهانش را با هول قورت داد و خواست از حالت تهاجمی 

ی پیش به خود گرفته بود فاصله بگیرد و شده حتی التماسش کند که با که تا چند دقیقه

 اش خون به صورتش دوید...ی بعدیشنیدن جمله

 _البته بعید هم نیست آخه آقاتون از مرد بودن فقط اداشو داشته!

 از جایش بلند شد و ناخواسته با صدای جیغ مانندی که از زور بغض میلرزید لب زد :

_توی کثافت مردی که بچت داره از ترس توی اون تاریکی خودشو میکشه اونوقت وایسادی 

 اینجا و این چرت و پرتارو به من تحویل میدی...

واست سمت در پا تند کند این را گفت و با اینکه میدانست کلید توی جیب مهرداد است ، خ

 که با ضرب دستش دوباره روی تخت افتاد...

ی تخت برخورد کرد و نفسش رفت اما توجهی نکرد و خواست دوباره از جایش کمرش به لبه

بلند شود که مهرداد با یک حرکت پیرهنش را از تنش خارج کرد و در حالی که روی تن 

 سست و لرزانش خیمه میزد گفت :

 !_نشونت میدم

 دخترک همانطور که خودش را عقب میکشید ، به تخت چسبید و با گریه ناله کرد :

 _تورو به هرکی که میپرستیش دست از سرم بردار...

 هایش را مهمان گردنش کرد که روح از تنش پر کشید...زیر لب هیسی گفت و گرمی لب

 انداخت...این لحظه او را یاد مهدی می

 رد و خودش کجا بود؟!آوچیز او را یادش میهمه

 کجا سیر میکرد حاال که دخترک اینطور اسیر دست این کفتارها شده بود؟!

 ی مهرداد را ضرب گرفت و باز هم تقال کرد...هایش سینهبا مشت

 _ولم کن...توروخدا ولم کن...

 تر میشد...اما بی فایده بود و مهرداد ، فقط حریص

 های سرِد کف خانه نشست و سیگاری روشن کرد...سرامیککنار دیوار ، روی 
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ست که دیروز تا به االن آتش زده است و فقط یک چیز را نمیدانست این چندمین پاکتی

 خوب میدانست!

 که اگر دو سه روز دیگر ادامه پیدا کند ندیدن محیا ،

 کارش تمام است! 

 ..برای بار هزارم موهایش را چنگ زد و صدادار نفس کشید.

 نازی نگران بود ، 

 نگران حالش!

هایش هم که میگذشت سیگار کشیدنش را دیگر با این وضع قلبش ، از استرس و نگرانی

 نمیتوانست تحمل کند...

 آورد...اینطور اگر پیش میرفت ، دوام نمی

از طرفی نگران محیا بود و از طرفی نگران مهدی که داشت جلوی چشمش ذره ذره آب 

 میشد!

 ت و با نگرانی گفت :سمتش رف

 _بده به من اون سیگارو ، بس کن دیگه...میخوای خودتو بکشی؟

 اعتنا ، بدون اینکه کوچکترین توجهی کند نگاهش را از روی کاناپه تا کانتر کشید...بی

 آورد و داشت دیوانه میشد!وجب به وجب این خانه چشمان معصوم دخترک را یادش می

 نازی کنارش نشست و گفت :

_مهدی به قرآن من نگرانتم...داری دستی دستی خودتو به کشتن میدی...اون هرجا باشه 

باالخره برمیگرده ، تو چی؟ زنده میمونی با این کارهات؟! دو روزه هیچی نخوردی ، دکتر بهت 

 ...کشیدی گفت به هیچ وجه سمِت سیگار نرو اونوقت تو از دیشب تا حاال باالی ده بسته

ش را ادامه دهد که از جایش بلند شد و در حالی که سمت آشپرخانه میرفت ، با خواست حرف

 داری از غصه لب زد :صدای خش

 _برو نازی...

 صدای نازی دوباره باال گرفت...

 _مهد...
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 هنوز اسمش را هم کامل به زبان نیاورده بود که با باال گرفتن صدای فریادش ، تنش لرزید...

 خودم و این خونه رو با هم آتیش نزدم..._پاشو برو پی کارت تا 

 تر هم شد...نازی نگران بود ، نگران

 اش هم کند!نمیخواست توی این وضعیت عصبانی

 ی سالن رفت و به آرامی گفت :ی گوشهسمت کاناپه

 خب باشه دیگه هیچی نمیگم..._خیلی

 بطری مشروبی را از توی کابینت برداشت و سرش کشید...

 ...ت تحمل کنددیگر نمیتوانس

 تمام وجودش از نبود محیا غرق دلتنگی بود...

 …گویی که دور از او نیشی در استخوانش فرو میرفت

های لباسش را بست و با انزجار و تنفر از مهرداد که با فاصله از او محیا با حال زاری دکمه

 روی تخت دراز کشیده بود چشم گرفت...

ی که کلید را از جیب پیراهن سفید رنگ مهرداد که حاال به سختی از جایش بلند شد و در حال

اش تلوتلوخوران سمت در راه ای روی زمین افتاده بود برمیداشت ، زیر نگاه خیرهگوشه

 افتاد... 

مثل ابر بهار اشک میریخت و حالش از هروقتی بدتر بود اما شنیدن صدای دخترکی که 

 ود...امان گریه میکرد ، طاقتش را طاق کرده ببی

 نمیتوانست چشمانش را رویش ببندد ، 

 اش را برایش یادآوری میکرد...این دختر بدجوری گذشته

در اتاقی که با تاریک شدن هوا ، به سیاهی شب میزد را باز کرد و همانطور که دستش را 

 روی سرش میگذاشت با ضعف لب زد :

 _بیا عزیزم...

ای گرفته باشد سمتش پر انگار که جان تازه سارا که داشت از گریه تلف میشد ، با دیدنش

 کشید و خودش را به پاهایش چسباند...
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محیا با حال بدی در را پشت سرش بست و در حالی که قفلش میکرد ، روی زانوهایش 

 نشست و سارا را به آغوش کشید و دستش را روی موهایش کشید...

 _آروم باش قربونت برم ، نترس من اینجام...

 خودش را به تنش فشرد ، تمام تنش تیر کشید...سارا که 

 _کتکت زد؟

اش های کوچکش از روی صورت قرمز شدههایش را با دستحرف به دختری که اشکبی

 پس میزد چشم دوخت که ادامه داد :

 _منم کتک میزنه...

 ی پر بغضش گذاشت...با ناتوانی به دیوار پشت سرش تکیه داد و دستش را روی سینه

 یوانه میشد ،داشت د

 مگر یک آدم چقدر میکشید؟!

صدا ، از ته دلش زار سارا که از بغلش کنار رفت ، دو دستش را روی صورتش گذاشت و بی

 ...زد

بعد از چند دقیقه ، سرش را به در تکیه داد و نفسش را به سختی بیرون داد که سارا که تا به 

 د :هایش بود ، لب ز گر گریهحال ، با ناراحتی نظاره

 _تو مامانمی؟

 میان گریه هایش با مکث گفت :

 _نه عزیزم ، من خالتم...

 هیچوقت دلش نمیخواست جای کسی را بگیرد ،

 آن هم جای کسی را که شاید دور از فرزندش حال خوبی نداشت...

 بهرحال چیزی از مادر این بچه نمیدانست!

 سارا لب ورچید و گفت :

 _پس مامانم کیه؟

 تعجب کرد ، 

 اند...ضی گفته بود که کمتر از یک سال است که جدا شدهمرت
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 به این سرعت مادرش را فراموش کرده بود؟!

 _همونی که قبال پیشتون با بابات زندگی میکرد دیگه...

 سارا بغض مشهودی کرد و گفت :

 _اون که آفاق بود...

 تعجبش بیشتر شد ، 

 یعنی چی؟!

 اما تلخ ادامه داد : خواست چیزی بگوید که با همان لحن بچگانه

_بهم میگفت منو مامان صدا نکن من مامانت نیستم...میگفت تو مامان نداری همین بابای 

 کثافتتو داری فقط...یعنی تو هم مامانم نیستی؟من واقعنی مامان ندارم؟

 هایش هزار تکه شد...دل محیا از حرف

 چطور مادری میتوانست انقدر سنگدل باشد؟!

 خودش دخترک را به آغوش کشید و با گریه گفت :بیخیاِل حال 

 …_چرا قربونت برم من مامانتم ، داشتم باهات شوخی میکردم

 ی محیا میگذاشت با خوشحالی گفت :سارا لبخندی زد و همانطور که سرش را روی سینه

_میدونستم آخه تو شبیه مامان یاسمن مهربونی...با من مهربون نیستا ، با یاسمن 

 .توام با من مهربونی...مهربونه..

 هایش را پس زد...ای روی موهایش را بوسید و اشکشده با قلب فشرده

 _من گشنمه مامان...

 از شنیدِن مامان گفتنش دلش ریخت!

 از مهرداد بیزار بود اما این دخترک بدجوری به دلش نشسته بود...

 ی مهدی میشد...دخترکی که برادرزاده

 کنار مهدی کسی مامان صدایش کند و حاال...ی محالش بود روزی آرزو

 جانی برایش نمانده بود از بس گریه کرده بود...

 نفسش را به سختی بیرون داد و گفت :

 _االن میرم یه چیزی برات درست میکنم عزیزم...
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 این را گفت و به سختی از جایش بلند شد...

ی تلویزیون نشاند و خواست برای سارا را کنار بشقابی که برایش از غذا پر کرده بود ، جلو

آمد ، دوش گرفتن سمت اتاق مریم پا تند کند که با دیدن مهرداد که از اتاق خواب بیرون می

 با نفرت رو برگرداند و پا تند کرد...

ی در را میان دستش گرفت و خواست وارد اتاق شود که دستش از پشت کشیده دستگیره

 شد...

 اش ایستاده بود ، به هم میخورد...متریچند سانتیحالش از مردی که حاال در 

هایش را روی هم فشار داد و دستش را کشید که مانع از فاصله گرفتنش شد و چشم

 درحالی که برش میگرداند ، تنش را به در تکیه داد و سر تا سر صورتش را از نظر گذراند...

 ه عقب هلش داد که لب زد :اش ، نفسش را با صدا بیرون داد و بمنزجر از نگاه خیره

 _انگار خوبی که جفتک میپرونی!

این را گفت و فشار دستش را از روی مچش برداشت که بدون اتالف وقت وارد اتاق شد و 

 در را به شدت به چارچوبش کوبید...

 ی اتاق قدم برداشت...هق هقش را در گلویش حبس کرد و سمت سرویس بهداشتی گوشه

 طلبید!یتمام وجودش مرگ را م

 با حال بدی خودش را به حمام رساند و در را پشت سرش قفل کرد...

 حالش بدتر شد... های کبودش در آینههایش را درنیاورده بود که با دیدن لبهنوز لباس

برای باال نگرفتن صدای هق هقش دستش را جلوی دهانش گذاشت که پاهایش سست شد 

 و روی زمین افتاد...

 نمیدانست چطور قرار است طاقت بیاورد!

لباس پوشیده از اتاق بیرون رفت تا شاید قرصی برای این سردرد کوفتی که داشت 

 اش میکرد پیدا کند...دیوانه

ی چشم سارا که روی کاناپه خوابش دستی به موهای خیسش کشید و همانطور که از گوشه

 گاه میکرد سمت آشپزخانه قدم برداشت...برده بود و از سرما توی خودش جمع شده بود را ن

 عاقبت این دختر چه میشد؟
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 تر از خودش؟!میشد یکی بدبخت بیچاره

 نمیتوانست اجازه دهد!

 ...سرش سوت کشید

 مگر قرار بود اینجا بماند؟!

 مگر قرار بود چند وقِت لعنتی اینجا بماند؟

 هارا به هم کوبید و با کالفگی چشمانش را بست...کابینت

 ه کرده بود؟چ

 با خودش چه کرده بود؟!

 .با یاد چشمان مهدی لب گزید و نفسش را با صدا بیرون داد..

 !لعنت به شبی که چشمانش را دید

 لعنت...

 آهی کشید و وقتی چیزی پیدا نکرد ناچارا سمت اتاق مهرداد قدم برداشت...

 اتفاق افتادنی ها افتاده بود ، 

 ود؟!دیگر چه فرقی داشت که چه میش

 دیگر هیچ چیز برای از دست دادن نداشت...

 نه مهدی را و نه...

 نه حتی خودش را!

اش در اتاقش را با ضرب باز کرد و خواست سمت کیفش برود که با دیدن مهرداد که گوشی

 ...را در دستانش داشت ماتش برد

 کار میکرد؟داشت چه

 ای به کیفش دست زده بود؟!با چه اجازه

 لو رفت و بلند گفت :با عصبانیت ج

 _داری چه غلطی میکنی؟

 را برداشت و گفت :اش سیمکارت درون گوشیاعتنا به لحن تند و کوبندهمهرداد بی

 _حواست باشه چی از دهنت میاد بیرون ها!
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با دیدن سیمکارتی که میان انگشتان مهرداد له میشد ، با هول سمتش پا تند کرد و خواست 

 انداخت گفت :اش را توی سطل زباله میو همانطور که الشهمانعش شود که پسش زد 

 _یا درست میشی یا خودتم میفرستم همینجایی که این رفت!

 تمام وجودش از حرص و نفرت پر بود ،  

 پرتر هم شد... 

 با صدای بلندی تقریبا جیغ کشید : 

 _فکر کردی کدوم خری هستی عوضی؟ 

با ضرب دستش که گونه اش را نشانه گرفته بود روی زمین افتاد و ناخواسته صدای هق 

 هقش باال گرفت... 

 مهرداد گوشی توی دستش را روی زمین کوبید و با صدای بلندی لب زد : 

 _یه دفعه دیگه با من اینجوری حرف بزنی زندت نمیذارم دختر فراری! 

 شده بود...  نفس هایش از زور حرص ناخواسته صدادار

دستانش را مشت کرد و درحالیکه از جایش بلند میشد توی صورتش تف کرد و بدون اینکه 

کنشش بماند از اتاق بیرون رفت...   منتظر وا

 مهرداد با خشم از پشت سر نظاره گرش بود... 

 هیچوقت کسی اینطور جلویش نایستاده بود و این دختر ، داشت دیوانه اش میکرد... 

صورتی خیس از اشک خواست سمت اتاق مریم برگردد که با دیدن سارا که روی محیا با 

 کاناپه نشسته بود و با ترس نگاهش میکرد سر جایش ایستاد... 

 سارا با دیدن نگاهش از جایش بلند شد و همانطور که سمتش میدوید با ناراحتی گفت : 

 _چیشده مامان؟ خوبی؟ 

 اشت؟! غم این دختر را دیگر کجای دلش میگذ

 بی حرف سر تکان داد و اشک هایش را با پشت دستش پس زد که ادامه داد : 

 _میخوای بری بخوابی؟

 با صدایی که از ته چاه در می آمد گفت : 

 _آره... 
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سرش را پایین انداخت و همانطور که با انگشت های کوچولواش بازی میکرد ، با لحن 

 مظلومانه ای  

 لب زد :  

 پیشت؟ _میشه منم بیام 

 بی معطلی دستش را کشید و وارد اتاق شد... 

دستی به گلویش که از شدت بغض میسوخت انداخت و گوشه ی تخت دراز کشید که 

 دخترک کنارش نشست و دستش را روی موهای خیسش کشید... 

 _گریه نکن مامانی... 

 با شنیدن حرف های سارا حالش بدتر میشد... 

 نفسش را به سختی بیرون داد و درحالی که دستانش را برایش از هم میگشود گفت : 

 _بیا بغلم... 

 چشمان بهت زده ی سارا چشمان خیسش را هدف گرفتند... 

 به محبت دیدن عادت نداشت! 

 با مکث سرش را روی دست محیا گذاشت که بغلش کرد و دستش را الی موهایش کشید... 

 ستانش الی موهای مهدی بود... هرشب اینموقع ها د

 با یادآوری اش قلبش نه ، تمام تنش از زور دلتنگی تیر میکشید... 

 استخوان هایش در خماری نبودنش ، در هم میشکست... 

 چشمانش را روی هم فشار داد و صدای هق هقش را در گلویش حبس کرد... 

 کرد و سر جایش نیمخیز شد... با شنیدن صدای باز و بسته شدن در با ترس چشمانش را باز 

 حال و روزش مثل آن روزهایی شده بود که تازه رفته بود تهران! 

 آن موقع بی پناه بود ، االن هم... 

 تنها فرقش این بود که تنهاتر شده بود ، دیگر خودش را هم نداشت... 

واری که با دیدن مریم که با نگرانی سمتش قدم برمیداشت با گیجی نگاهش را به ساعت دی

 سه بعدازظهر را نشان میداد دوخت... 

 کی ساعت سه شده بود؟! 
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 نفسش را با صدا بیرون داد و رو به مریم گفت : 

 _چیشد؟

 مریم با تعجب نگاهش را به سارا دوخت و لب زد : 

 _کارهای پرونده تموم شد ، لنگ امضای بابا بود که راه افتاد... 

 یکشید گذاشت... دستش را روی سرش که هنوز هم تیر م

 نمیدانست خوشحال باشد یا ناراحت! 

 خدا میدانست که برای امروز چقدر رویا بافته است اما حاال... 

 خبری از هیچ کدامشان نبود! 

 تمام رویاهایش دود شده بودند و به هوا رفته بودند... 

 مریم گوشه ی تخت نشست و بالخره دست از این پا آن پا کردن برداشت... 

 داشت از نگرانی دیوانه میشد... 

 با مکث لب زد : 

 _محیا... 

 بدون اینکه نگاهش کند سرش را تکان داد... 

 از گفتنش هم ترس داشت... 

 نمی دانست چه اتفاقی قرار است بیفتد! 

 _مهدی... 

با شنیدن اسمش ناخواسته سرش را باال آورد و به مریمی که داشت تلف میشد چشم 

 دوخت... 

 با نگرانی گفت : 

 _مهدی چی؟ 

 سکوت کرد... 

 دل محیا هزار راه رفت... 

 چرا حرف نمیزد این لعنتی؟! 

 ر که تکانش میداد ، با بی طاقتی گفت : دستش را روی شانه اش سر داد و همانطو
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 _مهدی چی؟ چیشده؟! 

 مریم آب دهانش را قورت داد و لب زد : 

 _مثل اینکه از اونجا بهش زنگ زدن ، اومد... 

 تپش قلبش در کسری از ثانیه شدت گرفت...

 فقط میخواست بشنود که چیزی نفهمیده! 

 با صدای تحلیل رفته اش گفت : 

 نفهمید؟  _دیدتون؟چیزی که 

 ِِن مریم اصال معنی خوبی نمیداد... 

این سر به زیر انداخت دستش را روی قلبش که داشت سینه اش را میدرید گذاشت و با 

 صدای بلندتری تکرار کرد : 

 _با توام ، میگم چیزی که نفهمید؟! 

 مریم پوفی کشید و گفت : 

 _بابا همه چیزو بهش گفت... 

 . با ناباوری فقط نگاهش کرد..

 گفته بود؟ 

 به همین راحتی؟! 

 وای... 

 ِِقلِب مریضش...  

 وای اگر می آمد... 

از جایش بلند شد و اشک هایی که ناخواسته روی گونه اش میرقصیدند را به شدت پس 

 زد... 

 چند باری سر تا ته اتاق را به هم دوخت و بعد با عصبانیت لب زد : 

 _پس تو اونجا چه غلطی میکردی؟! 

 مریم سر به زیر انداخت... 

 خود محیا هم میدانست که زور پدرش را ندارد... 
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 خودش هم زورش را نداشت که االن اینجا بود... 

 دستش را جلوی دهنش گذاشت و لب گزید... 

 جلوی مریم زانو زد و گفت : 

 _چی گفت؟ ها؟ حالش خوب بود؟! 

 قلب مریم فشرده شد... 

 چه میگفت؟! 

 …راستش را که اگر میگفت دخترک دیوانه میشد

 باز هم سکوت کرد که اینبار محیا جیغ کشید : 

 _میگم چی گفت؟ 

 گفت :  سارا که با شنیدن صدای محیا از خواب پریده بود ، سر جایش نیم خیز شد و

 _چیشده مامان؟ 

 مریم با بهت سمتش برگشت که محیا چانه اش را میان دستش گرفت و با التماس نالید : 

 _دارم با تو حرف میزنم ، حالش خوب بود؟ 

 مریم بی طاقت گفت : 

 _نمیدونم...نمیدونم... 

 تنش سست شد... 

ه با حرف هایش چه آتشی مریم که دیگر نمیتوانست خودش را کنترل کند ، بی توجه به اینک

 به جانش  

 می اندازد ادامه داد : 

 _نه خوب نبود...داغون بود...حرفای بابارو که شنید داغون تر هم شد...من خیلی نگرانم  

 محیا...میترسم...میترسم بیاد اینجا...نمیخوام بیشتر از این اذیت شه... 

 تن محیا از شنیدن حرف هایش به لرزه افتاد... 

 وب نبود؟ حالش خ

 ممکن است بیاید اینجا؟ 

 چه خاکی باید توی سرش میریخت؟! 
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 چشم هایش را روی هم فشار داد و با صدایی که به سختی شنیده میشد گفت : 

 _قلبش... 

 مریم دستی به صورت خیس از اشکش کشید و گفت : 

_تقصیر منه...شاید باید همون موقعی که بهم زنگ زدی و گفتی داری میای اینجا بهت 

 میگفتم...هنوز  

بهم زنگ نزده بودی که بهم خبر رسید مهدی حالش بد شده و بیمارستانه...تموم شهرو 

دنبالت گشت...آسمونو به زمین دوخت ولی من احمق بهش نگفتم که اینجایی...تقصیر منه 

 میکردم اینجوری همه چیز درست میشه ولی انگار همه چیز بدتر شد...  محیا...فکر

 محیا دیگر طاقت نداشت... 

 نفسش باال نمی آمد! 

 _ببخش منو...تو دیگه ببخش منو...مهدی که دیگه نگاهمم نمیکنه...تو الاقل ببخش... 

 داشت دق میکرد...

 چیزی بگوید... داشت دق میکرد و دیگر حتی زبانش در دهانش نمیچرخید که 

 مریم بشقاب غذایی جلوی سارا گذاشت و به محیا که کنار دیوار بغ کرده بود چشم دوخت... 

 از خودش خجالت میکشید... 

 بدجوری در حق این دختر بد کرده بود... 

 نه تنها در حق این دختر ،  

 بلکه در حق عزیزترین کسش هم... 

 با من و من لب زد : 

 محیا... _بیا یه چیزی بخور 

 اعتنایی نکرد... 

 در این شرایط آب هم از گلویش پایین نمیرفت... 

 رسما داشت دیوانه میشد! 

با شنیدن صدای زنگ آیفون ، بی حوصله از جایش بلند شد و با فکر اینکه مرتضی یا مهرداد 

 که از قضا هیچکدامشان خانه نبودند پشت در باشد ، سمت اتاق پا تند کرد... 
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پشت سرش بست و خواست گوشه ی تخت بنشیند که با شنیدن صدایی که از فاصله در را 

 …ی نسبتا دوری می آمد ، قلبش از تپش ایستاد

 _محیا؟ محیا کجایی؟ 

 نفسش در سینه حبس شد و با تن سست شده اش کنار دیوار نشست... 

 مهدی اش بود؟! 

 صدای لرزانش دوباره باال گرفت... 

 _محیام؟ کجایی زندگیم؟  

 دستش را جلوی دهانش گذاشت و صدای زجه اش را در گلو خفه کرد... 

 نمیتوانست ببیندش... 

 با اینکه تمام روح و جسمش او را می طلبید ، نمیخواست ببیندش... 

 صدایش اینبار تمام خانه را لرزاند... 

 _محیام... 

 پشت بند صدایش ، صدای مریم باال گرفت... 

 _داداش توروخدا...

 محیا زانوهایش را بغل کرد و توی خودش مچاله شد... 

_بروگمشو از جلوی چشمام...نمیخوام ببینمت...توی کثافت میدونستی که من توی چه 

حالی ام...میدونستی که دارم جون میدم از ندیدنش...میدونستی اونوقت نشوندیش سر 

 سفره ی عقد با اون بیناموس بی همه چیز؟! 

 ناخن هایش را کف دستش فرو کرد... 

 داشت جان میداد از ندیدنش؟ 

 با باز شدن ناگهانی در نفسش گرفت... 

 چرا این شکلی شده بود؟! 

 انگار ده سال بود که ندیده بودش... 
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حرکت سر جایش نشسته بود و با همان چشمان اشک ِی محیا بی بهت زده فقط نگاهش 

ور که روی زانوهایش مینشست ، بدون اتالف وقت به میکرد که سمتش پر کشید و همانط

 آغوش کشیدش و با همان صدای لرزان گفت : 

 _چرا با من اینکارو کردی دردت به جونم؟ 

تازه داشت از آرامش آغوشش آرام میگرفت که با فکر چند لحظه ی بعد ، با وحشت از مهدی 

 به سختی لب زد :  که دستان لرزانش را میان موهایش میکشید ، فاصله گرفت و

 _برو... 

مهدی با بهت به صورتش چشم دوخت و هنوز چیزی نگذشته بود که با دیدن کبودی لبش 

 نفسش رفت... 

 دستانش ناخواسته مشت شد و نفس هایش صدا دار... 

محیا هم انگار متوجه حالش شد که از چشمانش دل کند و همانطور که با پاهای بی جانش 

 ، دستش را به دیوار گرفت و ادامه داد : از جایش بلند میشد 

 _پاشو برو تا کسی نیومده... 

 حتی نتوانست از جایش بلند شود... 

 بوسیده بودش؟ 

 چه ها شده بود در نبودش؟! 

 حتی نمیخواست به افکاری که ناگهان به سرش زده بودند ، فکر کند! 

 قلبش اینبار تیر نکشید ، 

 …وجودش را غرق درد کردخودش تیر شد و سراسر 

هایش را بیشتر مشت کرد که محیا با نگرانی که چشمانش را روی هم فشار داد و دست

 دیگر نمیتوانست جلودارش شود سمتش قدم برداشت و لب زد :

 _حالت خوبه؟

 چشم گشود و با جنون لب زد :

 _لباساتو بپوش بریم...

 ...ایش بلند شد و سمتش قدم برداشتمحیا با ناباوری فقط نگاهش کرد که به سختی از ج
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هایش نیفتد هایش کشید و همانطور که سعی میکرد نگاهش به لببازوهایش را میان پنجه

 تقریبا نالید :

 ی دیگه کنارم نباشی میمیرم ، میخوای بمیرم؟_یه دقیقه

 تن محیا دوباره سست شد اما اینبار مهدی به آغوشش کشید...

 یه باال و پایین میرفت و این حال مهدی را بدتر میکرد...اش مدام از شدت گرسینه

 روی موهایش را بوسید و با بغض گفت :

 _تو فقط مال منی...

 ی محیا شدت گرفت و در دلش گفت ای کاش هنوز اینطور بود...گریه

 _لباستو بپوش بریم ، بذار هرچی میخواد بشه...

 پیراهنش را چنگ زد و با گریه نالید :

 _نمیتونم...

 نمیتوانست ، 

 نمیخواست مهدی به دردسر بیفتد...

 تنها کسی بود که به خودش هم ترجیحش میداد و نمیتوانست رویش ریسک کند...

 نفس مهدی تحلیل رفت ،

 نمیخواست این را بشنود...

هایش را از روی که اشکاش را میان دستش کشید و درحالیکمی فاصله گرفت ، چانه

 پس میزد گفت :هایش گونه

 ...ترم نکن_بیشتر از این عذابم نده محیا ، دیوونه

 هرقطره اشکش مثل تیری در قلبش فرو میرفت ، 

 ای کاش گریه نمیکرد...

 تن محیا روی دیوار کشیده شد و دوباره کنار دیوار نشست...

 جا نمیتوانست برود ، هیچ

 چیز عوض شده بود...همه

 حاال فقط نگران مهدی بود...خودش از دست رفته بود ، 
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 ...فقط برو..._برو مهدی

 مریم که تا به االن کنار در ایستاده بود و جرأت حرف زدن نداشت با نگرانی جلو آمد و گفت :

 _راست میگه داداش ، توروخدا برو...االن بابا میاد...

 نشدنی فریاد زد :بالفاصله مهدی با عصبانیت وصف

 چیزت...همه_گور پدر اون بابای بی 

 محیا با نگرانی نگاهش کرد ، 

 مریم گفته بود که چند روز پیش کارش به بیمارستان کشیده...

 اینطور که داشت پیش میرفت باز هم میکشید ،

 اینطور نبود؟!

 اش میکرد...باید تا مهرداد و پدرش نیامده بودند راهی

تا به حال با نگرانی به بقیه  هایش را پس زد و خواست از جایش بلند شود که سارا کهاشک

 نگاه میکرد ، خودش را به اتاق رساند و رو به محیا گفت :

 _چیشده مامان؟

 حرفش مثل پتک در سر مهدی فرو رفت...

 به محیا میگفت مامان؟

 دختر مهرداد به محیایش مامان میگفت؟!

 با حرکتی ناگهانی سمت دخترک هجوم برد و سرش داد زد :

 _چه غلطی کردی؟

 خترک توی خودش مچاله شد که محیا با بهت دست مهدی را کشید و گفت :د

 _به این بچه چیکار داری؟

اش را به محیا زده را کشید و از اتاق بیرون رفت که مهدی نگاه عصبیمریم دست سارای غم

 دوخت و گفت :

 _این بچه گوه میخوره به تو میگه مامان!

 زد :محیا با بغض به چشمانش چشم دوخت و لب 

 _گناه داره...
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 ای گفت :رفتهدستش را روی قلبش مشت کرد و اینبار با صدای تحلیل

_البد دو روز دیگه میگی اون مهرداد حرومزاده هم گناه داره بذار صدام کنه عشقم ، نه؟ گور 

 بابای مهدی ، نه؟!

 غم دنیا توی دلش نشست ، 

 بیاورد؟!هارا به زبان چطور میتوانست این حرف

 خاطر اوست که خودش را اسیر این خانه کرده؟مگر به غیر از این بود که به

 حال نگرانی امانش را برید و دم نزد ، با این

اش گذاشت و با همان صدایی که از زور بغض روی سینه دستش را روی دست مشت شده

 میلرزید ، گفت :

 _قرصات کجاست؟

 لحن گفت :سرش را تکان داد و با همان 

 _دیگه قرص میخوام چیکار؟

 محیا لب گزید که ادامه داد :

 _چرا با من اینکارو کردی؟

 ی پرِ چشمانش را هدف گرفت و به سختی لب زد :اش کاسههای اشکیبا چشم

 _خودت منو روندی...

 عاجزانه نالید :

شر خودم خالصت ات...میخواستم از _من غلط کردم...نگرانت بودم...نگران زندگیت ، آینده

کنم ، نمیخواستم پاسوزم بشی...میخواستم از دور هواتو داشته باشم ولی هیچوقت 

 نمیخواستم همچین چیزیو ببینم...

 مکث کرد و رو برگرداند ، 

 هایش شود...دیگر نمیتوانست جلودارِ اشک

هایش را روی صورتش گذاشت و بدون اینکه سمت محیا برگردد با صدای بلندتری دست

 دامه داد :ا
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_من نمیتونم کنار یکی دیگه ببینمت ، نمیتونم محیا به جون تو نمیتونم...میمیرم میفهمی؟ 

 فکر اینکه یکی جز من کنارت باشه ، یکی جز من بغلت کنه...یکی جز من ببوستت...

 های خیسش سمتش برگشت و دل دخترک را لرزاند...با چشم

 وونی مثل مهرداد بخواد کنارت باشه..._آتیشم میزنه...چه برسه به اینکه یه حی

 دست محیا ناخواسته سمت چشمانش کشیده شد...

ای تِن مهدی را به تصرف هایش را پاک کرد و به آغوش کشیدش که آرامش برای لحظهاشک

 درآورد...

 اش گذاشت و آرام لب زد :سرش را روی شانه

رداد نمیدم ولی نمیتونم باهات بیام _خودت بهتر میدونی که یه تار موتو به صدتا بهتر از مه

مهدی...برو پی چیزی که همیشه میخواستیش...نمیدونم قراره چی بشه و چه اتفاقی بیفته 

ولی میخوام قبل از هرچیزی تورو اونجوری که همیشه میخواستی باشی ببینم...حاال که 

 بهاشو دادیم برو...انجامش بده...

 چنگ زد...نفسش را با صدا بیرون داد و تنش را 

 همه مدت توی این شرایط تنهات بذارم؟_چجوری ازم انتظار داری این

دستش را میان موهایش کشید و خواست چیزی بگوید که با شنیدن صدای بلند مرتضی 

 فکش قفل شد...

 های کیه دِم در؟_کفش

 مریم با تته پته گفت :

 ها؟_کدوم کفش

 بالفاصله با صدای بلندی لب زد :مرتضی انگار حدسش را زده بود که 

 _محیا کجاست؟

مریم سمتش قدم برداشت و خواست حواسش را پرت کند که محیا با نگرانی دست مهدی 

 را فشرد و گفت :

 _مهدی توروخدا فقط برو...باهاش بحث نکن...

 ی محیا انداخت و با مکث سمت در قدم برداشت...ی ترسیدهمهدی نگاهی به چهره
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 پیدا بود که برای رفتن قدم برنمیدارد! اشاز چهره

 …محیا با نگرانی خواست مانعش شود که از در بیرون رفت و کار از کار گذشت

 های منه ، حاال میخوای چیکار کنی؟_کفش

 مریم با ترس به مهدی که سمت پدرش قدم برمیداشت چشم دوخت و گفت :

 .._داداش.

 ای در هم لب زد :همرتضی نگاهی به مریم انداخت و با اخم

 _منظورت آبجیه دیگه؟!

محیا با ناراحتی توام با عصبانیتی که از شنیدن حرف مرتضی در وجودش شکل گرفته بود ، 

 تر شدنش به او میشد گفت :سمت مهدی رفت و درحالی که مانع از نزدیک

 _بسه!

قراری دستش را فشرد و بیجز محیا برایش مهم نبود ، با مهدی که در این لحظه هیچ چیز به

 ای رو به پدرش گفت :رفتهبا صدای تحلیل

آتیشت میزنم ، ببین کی گفتم...خودت و پسر کثافتت و خونتو با هم آتیش  _آتیشم زدی

 میزنم...

 مرتضی با خونسردی گفت :

شلوار مرد ها به تو نمیاد...فکر نکن با یه پیرهن و _برو کنار بذار باد بیاد بچه قرتی ، این حرف

 شدی!

 هایش ، با اینکه تمام وجودش از حرف

های پدری که فقط چون مثل بقیه عادی نبود ، در حقش جز بدی نکرده بود درد حرف

 ...میگرفت خم به ابرویش نیاورد

 طاقتی لب زد :خواست چیزی بگوید که محیا پیش دستی کرد و با بی

ت میرسه؟ تمومش کن دیگه این چرندیات ها؟ چی به_عقده هاتو خالی میکنی با این حرف

 رو!تکراری

 مرتضی سری تکان داد و گفت :

 _ادب نداری ولی خیالت نباشه ، مهرداد که اومد میگم حسابی ادبت کنه!
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 مهدی با شنیدن حرفش جوش آورد ، 

 خواست سمتش قدم بردارد که دستش از سوی محیا کشیده شد...

 _برو مهدی...مرگ محیا برو...

 ش بود ، نگران

 یشان باشد...رحمانههای بینمیخواست بیشتر از این بماند و شاهد حرف

 اگر مهرداد میرسید اوضاع دوبرابر بدتر ممیشد

 ...مهدی با حال بدی سمتش برگشت

 چند بار گفته بود با جان خودش قسمش ندهد؟

 داشت دیوانه میشد ،

 در برابر این یکی دیگر طاقت نمیاورد...

 چقدر میتوانست تحمل کند؟!مگر 

 ...هوا سمت در قدم برداشتدستش را روی سرش گذاشت و بی

 به جنون رسیده بود ، 

 کار میکند!دیگر حتی نمیدانست چه

 هایش شد و با کالفگی تمام گفت :محیا به دنبالش قدم برداشت که مشغول پوشیدن کفش

 ..._گوشیت

 محیا امانش نداد و با ناراحتی گفت :

 ندارم..._

حرف بی ی دخترک میگرفت ،زدهکه نگاهش را از چشماِن غمموهایش را چنگ زد و درحالی

 سمت در پا تند کرد...

نگرانی نگاهش میکرد که همزمان با ایستادنش در چارچوب در ، لب زد محیا تمام مدت با دل

: 

 خودت باش!_مواظب 

 ای گفت :رفتهدای تحلیلای به چشمانش دوخت و با صنگاهش را برای لحظه

 _توام همینطور...
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 گرد کرد...هایش را روی هم فشرد و عقببا صدای بلند به هم کوبیده شدن در ، چشم

 آمد ،کاش نمی

 ...کاش نمیدید و تشویشش را دو چندان نمیکرد

 ای نشست و با صدای نسبتا بلندی گفت :مریم با نگرانی نگاهش میکرد که مرتضی گوشه

 ل اینکه هنوز نفهمیدی کجایی!_مث 

محیا که از شنیدن حرفش به سر حد حرص و عصبانیت رسیده بود ، با صدای بلندتری گفت 

: 

 …خاطر چی توی این جهنم گیر افتادم_نه...مثل اینکه شما هنوز نمیفهمیدین من به

 مرتضی با خونسردی لب زد : 

حق نداری برای یکی دیگه جلز و _به خاطر هرچی که اومدی االن عروس این خونه ای پس 

 ولز کنی! 

 خون به صورتش دوید... 

 با خشم جلوتر رفت و تقریبا جیغ کشید : 

_توام حق نداشتی بری بهش بگی من اینجام...حق نداشتی برنجونیش...حق نداری هرچی از 

 دهنت درمیاد بارش کنی...

 مرتضی پوزخندی زد و سرش را تکان داد... 

_فکر کردی من عاشق چشم و ابروت شدم که آوردمت اینجا یا دختر فراری کم بود واسه 

پسرم؟ اگه اینجایی فقط به خاطر رنجوندن اونه...پس ادای قهرمانارو درنیار و بکش کنار 

 وگرنه تورو هم میرنجونم! 

 محیا با تمام وجود جیغ کشید : 

 طی که میتونی بکن ولی بدون نوبت منم میرسه! _هرغل

کنش مرتضی سمت اتاق خواب پا تند کرد...   این را گفت و بی توجه به وا

با حال بدی گوشه ی تخت نشست که با شنیدن صدای باز شدن در ، ناخواسته به عقب 

 برگشت ؛ 

 سارا بود که با نگاهی ترسان سمتش قدم برمیداشت... 
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 شک هایش را پس زد که دخترک کنارش نشست و گفت : نگاهش را گرفت و ا

 _چیشده مامان چرا گریه میکنی؟ 

 چیزی نگفت که لب ورچید و ادامه داد : 

 _اون آقاهه منو دوست نداره؟ 

 بغضش را فرو داد و دستان لرزان از عصبانیتش را روی پیشانیاش گذاشت... 

 _اون آقاهه عموته! 

 وخت که ناچارا ادامه داد : سارا نگاه گیجش را به صورتش د

 _تورو دوست داره ، خیلی مهربونه...از چیز دیگه ای عصبانی بود که سرت داد زد... 

 اشک هایش دوباره گونه هایش را نشانه گرفتند که سارا با ناراحتی لب زد : 

 _گریه نکن... 

 رو گرفت و با صدای تحلیل رفته ای گفت : 

 میام! _برو پیش بقیه ، منم یکم دیگه 

سارا با تردید سمت در قدم برداشت که بغضش را در گلو خفه کرد و سرش را روی 

 زانوهایش  

 گذاشت... 

 چه کرده بودند با زندگیشان؟ 

 به چه قیمتی؟! 

چند ساعتی میگذشت که با احساس ضعف و حالت تهوع ، نفهمید چطور خودش را از 

 ... فضای تاریک اتاق بیرون انداخت و به حیاط رساند

معده اش داشت از حلقش بیرون می آمد و چندان دور از ذهن نبود چرا که دو روزی میشد 

 که چیزی نخورده!

با آشفتگی مشتی آب به صورتش پاشید و کنار دیوار نشست که مریم با نگرانی سمتش آمد 

 و گفت : 

 _خوبی؟ چت شد؟ 

 نگاهش را گرفت و چیزی نگفت... 
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 دلش نمیخواست صدای هیچکدام از اهالی این خانه را بشنود! 

 مریم اما کوتاه نیامد و در حالی که دستش را سمتش دراز میکرد ، لب زد : 

 _پاشو بریم تو یه چیزی بخور ، اینجوری داری خودتو به کشتن میدی... 

 طاقت نیاورد و با لحن نسبتا تندی جواب داد : 

 _برو پی کارت! 

 خودش نه ، این قوم داشتند به کشتنش میدادند... 

مریم کمی این پا آن پا کرد و وقتی دید ماندنش بی فایده است ، سمت در هال پا تند کرد و 

 عمیقی کشید...  نفس

 او هم حال خوبی نداشت ؛ 

 اشتباه کرده بود ، نباید خودش را درگیر این بازی میکرد... 

 محیا موهایش را با حرص پشت گوشش انداخت و از جایش بلند شد ،  

 میدانست االناست که مهرداد بیاید و هیچ دلش نمیخواست چشمش به قیافه اش بیفتد! 

سمت در قدم بردارد که با شنیدن صدای فریادی سر جایش از ضعف لب گزید و خواست 

 خشکش زد... 

 صدای مهدی بود ،  

 نبود؟ 

 مگر نرفته بود از این جهنم؟! 

فکر کرد خیاالتی شده اما وقتی ادامه پیدا کرد ، هراسان خودش را به در حیاط رساند و 

 خودش را با همان سر و وضع به کوچه رساند... درست شنیده بود! 

 مهدی و مهرداد با هم گالویز شده بودند و این خیلی خطرناک بود ...

 مخصوصا برای قلِب مریض مهدی... 

 ا تند کرد و با نگرانی لب زد : تا به خودش آمد سمتشان پ

 _مهدی... 

 دل مهدی از شنیدن صدایش پر کشید... 
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چشمانش برای لحظه ای سمت موهای پریشانش کشیده شدند که با ضرب دست مهرداد 

 به عقب پرتاب شد و تنش به ماشین پشت سرش برخورد کرد... 

که محیا خودش را رساند و با خشم یقه اش را میان دستش مچاله کرد و مشتش را باال برد 

 آستین مهرداد را به شدت کشید... 

 _چی از جونش میخوای؟ 

 صدای جیغ مانند و سر و وضعش توجه همه اهالی محل را به خودش جلب کرد... 

کسانی که تا به حال با تعجب به گالویز شدن آن دو چشم دوخته بودند ، حاال به سر حد 

 تعجب رسیدند! 

مهرداد یقه ی مهدی را ول کرد و درحالیکه سمت محیا برمیگشت با ابروهای در هم کشیده 

 شده اش غرید : 

 _گمشو برو تو خونه...ما مثل تو بی آبرو نیستیم ، آبرو داریم تو محل!

ی که از شدت خشم به نفس نفس افتاده بود ، دستش را تخت سینه اش کوبید و گفت مهد

 : 

 _هوی یابو ، درست حرف بزن! 

 سخت بود برایش که ببیند با این موهای باز اینجوری بر و بر نگاهش میکند ؛ 

 آن هم وقتی قرار بود تا خدا میداند کی ، با او تنها بماند... 

 دیوانه میشد ، 

 ! شک نداشت

 چه به سرشان آمده بود؟ 

 چطور در همین مدت کوتاه به اینجا رسیده بودند؟! 

مهرداد با عصبانیت سمت مهدی برگشت و همانطور که دست محیا را با غیض میکشید 

 گفت : 

 _گوه خوریش به تو نیومده...هرجور دلم بخواد حرف میزنم ، هرکاری هم دلم بخواد میکنم! 

زد و با نگرانی به مهدی که معلوم بود هیچ حالش خوب  محیا با حرص دستش را پس

 نیست چشم دوخت...
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با دیدن نگاهش روی خودش دست مشت شدهاش را از روی قلبش برداشت و نفس 

سنگینش را بیرون داد... داشت به جنون میرسید و نمیخواست دخترک بیچاره را از این 

 بیشتر دل نگران کند... 

ت و درحالی که شانه اش را از پشت به شدت میکشید ، قدمی به سمت مهرداد برداش

 دستی به لب خونی اش کشید و گفت : 

 _به موال بفهمم اذیتش کردی خونتو میریزم حرومزاده! 

 نگاه محیا روی لب پاره شده اش کشیده شد ،  

 کاش میرفت... 

 میرفت و دیگر اصال نمیآمد ،  

 اصال هرچه به سر خودش می آمد به جهنم ،  

 فقط نمیخواست مهدی را توی این حال ببیند... 

 مهرداد سمتش حمله ور شد و با طعنه گفت : 

 _د بریز ببینم چجوری میریزی بچه خوشگل... 

 بغض به گلوی محیا هجوم آورد... 

با حال بدی دستش را کشید و همانطور که مانع گالویز شدن دوباره شان میشد رو به مهدی 

 گفت : 

 _برو... 

 نگاهش کرد که صدای بلند مرتضی از پشت سرشان به گوش رسید...  با غم

 _چه خبره اینجا؟! 

 مهرداد نفسش را با صدا بیرون داد و محیا را سمت خانه هل داد که رو به مهدی تکرار کرد : 

 _برو مهدی ، تو رو خدا برو اینجا نمون... 

 از التماس هایش چشم گرفت ،  

 جانش داشت به لبش میرسید و دیگر نای دیدنش در این شرایط را نداشت... 

 در این حال زار ، دست در دست آن عوضی! 

 بی حرف ، نفسش را به سختی بیرون داد و پشت فرمان نشست... 
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نگاهی به چهره ی اشک آلود محیا انداخت و پایش را تا جایی که میتوانست روی پدال گاز 

 فشار داد... 

با از جا کنده شدن ماشین ، مرتضی نگاهی به مردم تماشاگر انداخت و زیر لب رو به مهرداد 

 گفت : 

 _ببرش تو!

که با خشم و مهرداد تابع حرف پدرش دست محیا را کشید و خواست سمت در راه بیفتد 

 حرص مشهودی دستش را کشید و گفت : 

 _به من دست نزن کثافت! 

 پشت بند حرفش اشک هایش را پس زد و سمت حیاط پا تند کرد... 

 هنوز به در ورودی نرسیده بود که دستش به شدت از پشت کشیده شد... 

 _مثل اینکه آدم بشو نیستی حیوون! 

 جیغ کشید :  دوباره دستش را کشید و اینبار با حرص

 _دست از سرم بردار عوضی... 

 دستش را روی سینه اش کوبید و تنش را به دیوار کوبید... 

 _بهت گفته بودم که بار آخرت باشه با من اینجوری حرف میزنی دختره ی خراب! 

 محیا دستش را حواله ی صورتش کرد و با همان لحن گفت : 

غال ، به چیت انقدر مطمئنی که به خودت _خراب خودتی و صد جد و آبادت مرتیکه ی آش

 اجازه میدی همه رو تحقیر کنی... 

 با ضرب دست مهرداد روی زمین افتاد و حرفش نصفه ماند... 

 عادت نداشت کسی توی رویش بایستد و این دختر داشت بدجوری روی اعصابش میرفت... 

 موهای بلندش را توی دستش پیچید و غرید : 

 شم از اینکه یا آدمت میکنم یا سرتو میبرم مطمئنم! _از هرچی مطمئن نبا

پلک هایش که کاسه ی پر اشک چشمانش را به نمایش گذاشته بودند را روی هم فشار داد 

 و از زور غم لب گزید که مریم خودش را باالی سرشان رساند و رو به مهرداد گفت : 

 _ولش کن ، حالش خوب نیست... 
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 با عصبانیت لب زد :  مهرداد موهایش را رها کرد و

 _نمیذارم هم خوب شه! 

مهدی ماشینش را گوشه ی خیابان پارک کرد و با دست های لرزانش فرمان را ضرب 

 گرفت... 

 داشت دیوانه میشد و کاری از دستش برنمی آمد! 

نفسش باال نمی آمد که دستش را روی قلبش گذاشت و توی داشبرد دنبال اسپری اش 

 گشت... 

 …مریم با التماس لب زد: تورو خدا حداقل دو لقمه بخور

 محیا از جایش بلند شد و با حرص رو برگرداند...

 داشت از نگرانی میمرد ، 

 از چه حرف میزد؟!

 یرفت؟مگر توی این شرایط چیزی از گلویش پایین م

ای که سمت پنجره قدم برداشت که مهرداد توی اتاق پیچید و با صدای بلند و لحن کشیده

 مست بودنش را داد میزد گفت :

 _نمیخوره نخوره ، به جهنم!

 مریم نچی کرد و خواست چیزی بگوید که ادامه داد :

 _بفرستش بیاد سر جاش ، میخوام بخوابم!

 محیا با خشم به عقب برگشت و گفت :

 _کسی جلوتو نگرفته!

 مهرداد با مکث لب زد :

 _زر نزن راه بیفت...

 محیا سمت تخت مریم قدم برداشت و با حرص گفت :

 _من با تو هیچ گورستونی نمیام!

 حوصلگی سمتش پا تند کرد و دستش را کشید...مهرداد با بی

 _راه بیفت!
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ایستاد که وقتی تنش با محیا با تمام توانش خودش را سمت دیوار کشید و سر جایش 

ضرب دست مهرداد به دیوار کوبانده شد چشمانش سیاهی رفت و دنیا جلوی چشمانش 

 تیره و تار شد...

 "از زبان محیا"

 ی بدی سراغم اومد...همین که چشمامو باز کردم سردرد و سرگیجه

مریم همه ی نگران به دیوارهای سفیدرنگ ناآشنای دورم چشم دوخته بودم که با دیدن چهره

 چیز رو یادم اومد و حالم بدتر شد...

 _حالت خوبه؟

 چیزی نگفتم ؛

 دلم نمیخواست حرف بزنم ، 

 با هیچ رقمشون!

 سکوتمو که دید نفسشو با صدا بیرون داد و ادامه داد :

 _سرمت تموم شده ، هروقت خواستی بریم خونه!

 خونه؟!

 بدتر بود...ای که ازش حرف میزد برای من از جهنم هم خونه

 جا بمونم ، کاش میشد همین

 کاش میشد اصال بمیرم!

 بعد از چند دقیقه باالخره به اصرار مریم از روی تخت پایین اومدم و راه افتادم...

 حالم اصال خوب نبود ، 

 ی زندگیم از هم پاشیده بود و نمیدونستم که باید چیکار کنم...همه

 تکیه دادم ،  ه شیشهتوی تاکسی کنار مریم نشستم و سرمو ب

 دلم بدجوری شور مهدی رو میزد...

 به خونه که رسیدیم ساعت از سه شب گذشته بود...

اومد خبری از کسی نبود اما از المپ روشن و دودی که از فضای خالی باالی در بیرون می

 معلوم بود که اون مرتیکه بیداره!
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 ستم...ی تخت مریم نشنفسمو با کالفگی بیرون دادم و گوشه

 خبری از سارا نبود ، 

 یعنی توی اون اتاق بود؟

 تر از من معلوم نبود که با این پدرش به چه سرنوشتی دچار شه!ی بیچارهدختره

لب گزیدم و سعی کردم بهش فکر نکنم اما هرچقدر با خودم کلنجار رفتم نتونستم بیخیالش 

 شم...

اتاقش قدم برداشتم که صدای دستمو روی آرنجم ، روی جای آنجوکت گذاشتم و سمت 

 مریم دراومد...

 _کجا داری میری؟

 اعتنایی نکردم و در اتاقشو با عصبانیت باز کردم و به شدت به دیوار پشتش کوبیدم...

نگاهش سمتم چرخید که با چشمام دنبال سارا گشتم و وقتی دیدمش که توی حالت 

 مو گرفت...نشسته سرشو روی زانوهاش گذاشته و خوابش برده بغض گلو

 این دختر منو عجیب یاد خودم مینداخت!

سمتش قدم برداشتم و روی دستام گرفتمش که مهرداد کام عمیقی از رول توی دستش که 

 حدس میزدم چی باشه ، گرفت و خیره نگاهم کرد...

 ...حالم داشت از خودش و نگاهاش به هم میخورد

کرد که دستمو روی موهاش کشیدم و  سارا آروم الی پلکاشو باز کرد و با ترس نگاهم

 که از اتاق بیرون میرفتم رو به مهرداد گفتم :درحالی

 ی بیچاره رو به این روز انداختی!_تف به مردیت که بچه

ای حوصله از کنارش گذشتم و گوشهمریم از اتاقش بیرون اومد و با تعجب نگاهم کرد که بی

 روی زمین نشستم...

 سرنوشت من دچار شه ، هرگز!نمیذاشتم این بچه به 

با احساس نوازش دستی از جام پریدم و وقتی سارا رو باالی سرم دیدم دستمو روی قلبم 

 گذاشتم و نفس عمیقی کشیدم...

 ای گفت :لبخند زد و با لحن بامزه
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 _صبح بخیر مامانی!

 دستمو روی موهاش کشیدم و گفتم :

 _صبح بخیر...

 دستمو کشید و گفت :

 بریم صبحونه بخوریم..._پاشو 

 سرمو تکون دادم و گفتم :

 _من نمیخورم ، تو برو...

 هاشو ورچید و ملتمسانه لب زد :لب

 _خواهش میکنم ، من به خاطر اینکه با تو صبحونه بخورم تا االن هیچی نخوردم...

 لب گزیدم و نفس آه مانندمو بیرون دادم...

 ست؟_کی خونه

 _فقط ما و عمه مریم...

 ام نیمخیز شدم و گفتم :سر ج

 خب تو برو منم میام..._خیلی

 لبخند زد و با خوشحالی از اتاق بیرون رفت...

 هارو جمع کردم و همونطور که موهامو میبستم از اتاق بیرون رفتم...رختخواب

حالم تعریفی نداشت اما دلم نمیخواست دوباره کارم به بیمارستان کشیده شه پس کنار 

 ای به زور خوردم...و سه لقمهسارا نشستم و د

 دم عصر بود که آقا مرتضی به مریم گفت خودش و سارا رو آماده کنه که برن جایی...

 اعصابم حسابی به هم ریخت ، 

 هدفش واضح بود!

 میخواست مارو تنها بذاره...

 ما؟

 من و اون عوضی کی ما شده بودیم اصال؟!

 م که مریم زیر چشمی نگاهم کرد و گفت :ی اتاق نشسته بودبا کالفگی و عصبانیت گوشه
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 _کنار بیا محیا ، اینجوری کمتر اذیت میشی...

 ناخواسته بهش توپیدم :

 _با چی کنار بیام دقیقا؟

 سرشو پایین انداخت و چیزی نگفت ،

 چیزی نداشت که بگه!

 با رفتنشون حالم بدتر شد...

 میدونستم که نمیتونه مقاومت کنه ، 

 خاطر همین اصال ازش نخواستم که نره!خیلی از پدرش حساب میبرد و به

 اما حاال باید چه غلطی میکردم؟

 نمیخواستم نگاهم حتی یه ثانیه هم به مهرداد بیفته و میدونستم که با پدرش هماهنگه!

 ون دو نفر مهرداد و پدرش بودن!توی این خونه اگه دو نفر با هم رابطشون خوب بود ، ا

 ...ای نداشتم جز اینکه به اتاق مریم پناه ببرمطبق معمول چاره

 ...کاری از دستم برنمیومدخیلی توی فکر مهدی بودم اما هیچ

 خبری از تلفنی هم نبود که بخوام بهش زنگ بزنم!

یدن صدای در تنم سرمو به دیوار تکیه دادم و به دیوارهای اطرافم چشم دوختم که با شن

 لرزید...

 کاش نمیومد ؛

 کاش حداقل به این زودی نمیومد...

ی بعد ، مهرداد توی زانوهامو توی شکمم جمع کردم که در با شدت باز شد و چند لحظه

 چارچوبش ایستاد...

 _بیا یه چیزی بخور!

 ...ازش رو برگردوندم و چیزی نگفتم

 نمیخواستم دهن به دهنش بذارم ، 

 یخواستم باهاش حرف بزنم!اصال نم

 سمتم اومد و کنار تخت ایستاد...
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 _باتوام!

 لب گزیدم و بدون اینکه نگاهش کنم گفتم :

 _گرسنم نیست!

 دستمو میون دستش کشید و گفت :

 _گفتم پاشو!

 دستمو کشیدم و نفسمو با صدا بیرون دادم...

 _ولم کن ، نمیخوام!

 صداشو باال برد و تقریبا داد زد :

 من جر و بحث نکن!_با 

 دستامو روی سرم گذاشتم و عین خودش صدامو باال بردم و گفتم :

 _چرا دست از سرم برنمیداری؟ نمیخوام ببینمت...

 با مکث ازم رو برگردوند و با لحن بدی گفت :

ی ریخت نحس تو نیستم ، اگه هم االن اینجا ایستادم مرده _به درک! منم همچین کشته

 های آقامه!خاطر حرففقط به

 حدس میزدم!

 نفسمو با صدا بیرون دادم و چیزی نگفتم که از اتاق بیرون رفت...

 همینو میخواستم!

 ای میگذشت که صدای بلندش توی گوشم پیچید...چند دقیقه

اولش فکر کردم مخاطبش منم اما وقتی که صحبتش ادامه پیدا کرد ، فهمیدم که داره با 

 تلفن حرف میزنه...

 ع کنین بیاین اینجا!_آره ، جم

 کنجکاو شدم ، 

 با کی داشت حرف میزد؟

 کی قرار بود بیاد؟!

 _نه کسی نیست تا آخر شب...منتظرم ، فعال!
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 های در همش گفت :برای بستن در اتاق از جام بلند شدم که سمتم اومد و با اخم

 _رفیقام دارن میان اینجا ، خبری ازت نشه!

 م و قفلش کردم...از خدا خواسته درو به هم کوبید

 چشمام روی هم رفته بودن که با شنیدن صدای داد و بیدادی با تعجب الی پلکامو باز کردم!

 صدای داد و هوار و دعوایی از بیرون میومد و نمیدونستم که داستان از چه قراره ، 

 مگه نگفته بود که رفیقاش میان؟

 پس این سر و صداها به خاطر چی بود؟!

 دم و گوشامو تیز کردم که صدای عصبی مردی به گوشم رسید :سر جام نیمخیز ش

 _داری جر میزنی ، سندو بده بیاد!

 از کدوم سند حرف میزدن؟

 صدای فریاد مهرداد ، کل خونه رو برداشت...

 _قرارمون این نبود!

 مرد تهدیدوارانه جواب داد :

 دیدی از چشم خودت دیدی!اتو تحویل دادی که هیچی ، وگرنه هرچی _تا فردا سند مغازه

با گیجی به حرفاشون گوش سپرده بودم که با باال گرفتن صدای در و پشت بندش صدای 

 خداحافظی چند نفر دیگه ، از جام پاشدم و قفل درو باز کردم...

 کنجکاو شده بودم ، 

 اش رو میداد به کسی؟!چرا باید سند مغازه

ی روی زمین های پخش شدهکه با دیدن پول ی توی دستمو فشردم و درو باز کردمدستگیره

 ، تقریبا جواب سوالمو گرفتم!

 با بهت لب زدم :

 _داشتی چیکار میکردی؟

 سمتم برگشت و همونطور که با کالفگی ، پیک توی دستشو سر میکشید ، بهم توپید :

 _فقط تو یکی رو کم داشتم!

 باورم نمیشد ، 
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 قماربازی کنه؟!یعنی انقدر احمق بود که 

 نفسمو با صدا بیرون دادم و خواستم چیزی بگم که مانعم شد و گفت :

 _ببین بچه! فکر خبرچینی به سرت نزنه که بد میبینی!

 سرمو با تاسف تکون دادم و دوباره درو بستم ، 

 حتی ارزش حرف زدنو هم نداشت!

 نشستم ، ی اتاق نگاهی به ساعت که دوازدهو نشون میداد انداختم و گوشه

 گرسنم بود اما نمیخواستم از اتاق بیرون برم...

 احساس ناامنی میکردم!

ای میگذشت که صدای در حیاط به گوشم رسید و بعد ، در باز شد و سارا سمتم چند دقیقه

 دوید...

 خودشو توی بغلم انداخت و با لحن بچگونه ی همیشگیش گفت :

 _دلم برات تنگ شد مامانی!

 م و لپشو کشیدم...نیمچه لبخندی زد

 مریم سالمی گفت و همونطور که وارد اتاق میشد ، مشغول درآوردن مانتوش شد...

زیر لب جوابشو دادم که مهرداد درحالی که از جلوی در اتاق میگذشت ، نگاهی به سارا که 

 توی بغلم نشسته بود انداخت و رد شد...

 بدجوری روی اعصابم بود ، 

 درست نبود!هیچکدوم از کارهاش 

 نگاهی به من انداخت و گفت :مریم نیم

 _چیزی خوردی؟

 ای گفتم که سمت در رفت و گفت :سرمو تکون دادم و نه

 _برم برات یه چیزی بیارم...

 ممانعتی نکردم ، 

 خیلی گرسنم بود!

 سارا توی بغلم خوابش برده بود که جاشو پهن کردم و سرشو روی بالش گذاشتم...
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 مهدی توی بغلم خوابش ببره و حاال...عادت داشتم که 

 لب گزیدم و به دیوار پشت سرم تکیه دادم...

 چقدر دلم براش تنگ شده بود و به همون اندازه نگرانش بودم!

مریم با سینی غذایی وارد اتاق شد و بعد از گذاشتنش جلوی روم ، خواست ازم فاصله بگیره 

 که مانعش میشدم با من و من گفتم :که و سمت تختش بره که دستشو کشیدم و درحالی

 _میتونم یه چیزی ازت بخوام؟

 با نگرانی نگاهم کرد...

 میتونست حدس بزنه که چی میخوام بگم ، نه؟!

 _چی؟

 بهش اشاره کردم که بشینه...

 _باید...باید از حال مهدی خبردار شم...

 مشغول بازی کردن با ناخوناش شد و چیزی نگفت که ادامه دادم :

 ازش خبر نداری؟_تو 

 ...سرشو تکون داد

 _هرچی بهش زنگ میزنم و پیام میدم جوابمو نمیده!

 نگرانیم بیشتر شد...

 کاش حداقل میدونستم که حالش خوبه!

 _بذار من باهاش حرف بزنم...

 با ترسی که به وضوح توی حرکاتش پیدا بود ، گفت :

 _جوابتو نمیده!

 روی حرفم پافشاری کردم و گفتم :

 _تو بذار ، شاید جواب داد...

 از جاش پاشد و درحالی که سرشو تکون میداد ، گفت :

 _توروخدا ازم اینو نخواه محیا!

 با حرص ازش رو برگردوندم و نگاهی به بشقاب غذای جلوم انداختم ، 
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 دیگه هیچ میلی بهش نداشتم...

 که میره نون بگیره! ی روی گازو بهم سپرد و گفتتازه بیدار شده بودم که مریم قابلمه

ای برای خودم گرفتم و همونطور که از توی آشپزخونه به سارا که مشغول تلویزیون لقمه

 رو جمع کردم...دیدن بود نگاه میکردم ، سفره

 آخرین نفری بودم که بیدار شده بودم و همه رفته بودن بیرون!

رو برای پیدا دوباره کل خونهنفسمو با صدا بیرون دادم و بعد از تفت دادن غذای روی گاز ، 

 کردن تلفنی که بتونم باهاش از مهدی یه خبری بگیرم زیر و رو کردم اما نبود که نبود...

حوصلگی دوباره سمت آشپزخونه برگشتم که صدای به هم کوبیده شدن در و بعد با بی

 صدای بلند مهرداد که دائما مریمو صدا میزد به گوشم رسید!

مت هال برداشتم و از روی اپن به در نگاه کردم که با شدت باز شد و با تعجب قدمی به س

 مهرداد وارد شد و اولین چیزی که توی ظاهرش به چشمم اومد ، آرنج خونیش بود...

 تن و بدنم لرزید ؛

از اونجایی که دیروز با مهدی دعواش شده بود ، اولین چیزی که به ذهنم خطور کرد این بود 

 ویز شده باشن و چقدر این موضوع به همم میریخت!که دوباره با هم گال

 با ترس سمتش قدم برداشتم و لب زدم :

 _چیشده؟

 با عصبانیت بهم توپید :

 _چیه نکنه نگرانم شدی که میپرسی؟

 لب گزیدم و با حرص گفتم :

 _مهدی رو دیدی؟

 پوزخندی زد و جواب داد :

 _آها پس بگو چته!

اشت ، با ترس پشت من سنگر گرفت و به دست خونِی سارا درحالی که سمتمون قدم برمید

 مهرداد چشم دوخت...

 ام میگرفت ، داشت گریه
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 با التماس گفتم :

 _جواب منو بده!

 سرشو تکون داد و با کالفگی لب زد :

 _نه ندیدمش! مریم! مریم کجایی؟

 دلم کمی آروم گرفت ، 

 دروغ که نمیگفت ، میگفت؟!

 نفس راحتی کشیدم و گفتم :

 _مریم نیست ، رفت نون بگیره!

 معلوم بود که دنبالش میگرده تا دستشو ببنده که با شنیدن حرفم زیر لب گفت :

 _گندش بزنن!

 سمت آشپزخونه راه افتاد که به سارای ترسیده نگاهی انداختم و گفتم :

 …_چیزی نیست عزیزم ، نترس...برو کارتونتو ببین

رو در پیش ویزیون راه افتاد که مسیر آشپزخونهآب دهنشو به سختی قورت داد و سمت تل

 گرفتم...

 ی باند رو روی کابینت کوبید و بازش کرد که با تردید لب زدم :بسته

 _بده به من!

 دلم براش سوخته بود ، 

 رو توی این حالت ببینم...اونم چون هیچوقت دوست نداشتم کسی

از باال زدن آستینش ، مشغول حرف باند رو سمتم گرفت که از دستش گرفتم و بعد بی

 بستنش شدم...

 زخمش عمیق بود و معلوم بود که جای چاقواِ!

 حالم داشت از دیدن این حجم از خون به هم میخورد که گفتم :

 اش بزنن!_باید بری بیمارستان برات بخیه

 حوصلگی سرشو باال انداخت که اعتنایی نکردم و دستشو بستم...با بی

 حرف سمت در راه افتاد...از جاش بلند شد و بیهمین که تموم شد 
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 همین که میدونستم با مهدی رو در رو نشده برام کافی بود ،

 اش اهمیتی نداشت!بقیه

درو حیاطو پشت سرش به هم کوبید که برای شستن دستای خونیم ، سمت حیاط راه 

به در  افتادم و خواستم دستامو بشورم که با شنیدن صدای ضرباتی که پشت سر هم

 میخوردن ، پشیمون شدم و برای باز کردن در سمتش قدم برداشتم...

 کی بود که اینجوری در میزد؟!

 پشتش ایستادم و به آرومی بازش کردم که با دیدن مهدی با ناباوری لب زدم :

 _تو اینجا...

 د زد :ی حرفم شد و همونطور که با اخم به دستای خونیم نگاه میکرد ، سرم دامانع از ادامه

 _تو دستشو بستی؟

 لب گزیدم و با گیجی گفتم :

 _من...

 با خشم سمتم قدم برداشت که ناخواسته قدمی به عقب برداشتم و به دیوار چسبیدم...

 نگاهم غرق چشماش بود ، 

 چقدر توی همین مدت کم دلتنگش شده بودم...

 _تو چی؟ داری با من چیکار میکنی؟ داری به چی عادت میکنی محیا؟ 

 ناخواسته توی آغوشم کشیدمش و دستمو الی موهاش فرو کردم...

 هام جاری شده بودن که به سختی لب زدم :اشکام بی هوا روی گونه

 ..._من به هیچی جز عاشقت بودن عادت نمیکنم

 ای گفت :تحلیل رفته سرشو توی گودی گردنم فرو کرد و با صدای

 _چقدر دلم بغلتو میخواست...

 بغضم تشدید شد ، 

دستمو نوازشگرانه میون موهاش کشیدم و خواستم چیزی بگم که تازه یادم افتاد هر آن 

 ممکنه کسی از راه برسه...

 انقدر غرقش شده بودم که به کل همه چیزو از یاد برده بودم!
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 تم و بر خالف میلم لب زدم :اش چشم دوخبا استرس به چشمای بسته

 _بهتره بری...

 نگاهی به چشمام انداخت که ادامه دادم :الی پلکاشو باز کرد و نیم

 _ممکنه کسی...

هاش ام کشید و با لبهام ، زبونم قفل شد که دستشو روی گونهبا دیدن نگاهش روی لب

 هدفشون گرفت...

 ا دلهره لب زدم :نفس افتاده بود که توی آغوشم کشیدمش و ببه نفس

 _برو مهدی...

 ملتمسانه جواب داد :

 _باهام بیا...

 ای که توی گلوم نشسته بود رو پس زدم و گفتم :کنندهبغض خفه

 خاطرش تا اینجا اومدم پشت پا بزنم ، باید بری و انجامش بدی..._نمیتونم به هرچی که به

 ومی گفت :درحالی که ازم فاصله میگرفت رو برگردوند و با صدای آر

 _میام دنبالت...

 دلم ریخت ، 

 میتونستم بفهمم که چرا اینجوری ازم رو برگردونده...

 دستشو توی دستام گرفتم و اشکامو پس زدم...

 _همه چیز درست میشه...

 دستی به صورتش کشید و همونطور که سمتم برمیگشت دستاشو برام باز کرد...

آغوششو میطلبید و مگه میتونستم پس بزنمش وقتی میخواستم بره اما تموم وجودم 

 اینجوری برام باز شده بود؟

 اش گذاشتم که روی موهامو بوسید و گفت :بین حصار بازوهاش سرمو روی سینه

 _بهش عادت کنی میمیرم محیا...ازش دور بمون تا بیام دنبالت...

 لب گزیدم و سرمو به تنش فشار دادم ، 

 ؟میتونستم ازش دور بمونم
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 نمیدونم!

 بغضمو توی گلوم خفه کردم و گفتم :

 _توام مواظب خودت باش...تو فکر هیچی نباش ، درست میشه...

 که منو بیشتر به خودش میفشرد ، گفت :نفسشو با صدا بیرون داد و درحالی

 _منتظرم باش...

 وقتی برمیگشت چی میشد؟

 رو عوض کنه؟چجوری میخواست این شرایط کوفتی

 نمیدونستم!

 رو نمیدونستم و فقط باید امیدوارش میکردم...هیچی

 .سرمو تکون دادم که دستاشو از دورم برداشت و بدون اینکه نگاهم کنه سمت در رفت..

 ام میکرد ، بغض داشت خفه

شاید این آخرین باری بود که اینجوری میدیدمش و چه سخت بود اینکه مجبور بودم توی این 

 شرایط تنهاش بذارم...

 ق نگاهش بودم که درو پشت سرش بست و رفت...غر

 …هقم باال گرفت که دستمو جلوی دهنم گذاشتمبغضم ترکید و صدای هق

 دم غروب شده بود که آقا مرتضی برگشت و منی که چشم دیدنشو نداشتم ، 

رو از روی کابینت برداشتم و زیر نگاه چپ چپ آقا لیوان آبی که برای خودم ریخته بودم

 سمت اتاق راه افتادم که با شنیدن صداش سر جام ایستادم...مرتضی ، 

 _بیا اینجا کارت دارم!

 با گنگی سمتش برگشتم که اخماشو توی هم کشید و به کنارش اشاره کرد...

 اینبار انگار مریم هم تعجب کرد که نگاه سوالیشو به پدرش دوخت...

 چیکارم داشت؟!

 که اینبار با صدای بلندتری گفت : قدمی به سمتش برداشتم و سرمو تکون دادم

 _گفتم بیا اینجا!
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اشو تر از اونی بودم که بخوام رفتارهای مسخرهحوصلهاعصابم حسابی به هم ریخته بود و بی

 تحلیل و تفسیر کنم...

 حوصلگی تمام گفتم :خاطر همین با بیبه

 _اگه کاری داری بگو!

 داد که سمت اتاق پا تند کردم...با عصبانیت ازم چشم گرفت و نفسشو بیرون 

 خیلی از ریختش خوشم میومد ، واسم قیافه هم میگرفت!

 ..ای نشستم.در اتاقو به هم کوبیدم و با کالفگی گوشه

 نمیدونم چقدر گذشته بود که با احساس سردرد بدی از جام پاشدم...

 توی کشوهای میز مریم قبال قرص دیده بودم!

با شدت باز شد و مهرداد با صورتی غرق خشم ، توی چارچوبش مشغول گشتن بودم که در 

 نمایان شد...

 این دیگه چش بود؟

 اصال کی برگشته بود؟!

 سمتم قدم برداشت و تقریبا داد زد :

 ی عوضی...تو میخوای آبروی مارو ببری نه؟!_دختره

 ای توی سرم زده شد!با شنیدن حرفش جرقه

 دن؟!نکنه از اومدن مهدی خبردار شده بو 

 قلبم شروع به تند تند زدن کرد...

 از میز فاصله گرفتم و درحالی که سعی میکردم خودمو نبازم ، گفتم :

 _چی داری میگی واسه خودت؟

 نزدیکم شد و تا بخوام به خودم بیام سیلی توی صورتم خوابوند...

روی ام گذاشتم که با ضرب دستش روی زمین افتادم و شوک زده ، دستمو روی گونه

 زانوهاش نشست و موهامو توی دستش کشید...

 ی چشمم پایین چکید که دوباره سرم داد کشید :قطره اشکی ناخواسته از گوشه

 _چی دارم میگم؟ میگم هرزه بازیاتو جمع کن ، ما توی این محل آبرو داریم!
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 بغض بیخ گلومو گرفت و خون به صورتم دوید...

 من هرزه و بی آبرو بودم؟!

 ی صورتش کردم و با عصبانیت داد زدم :والهدستمو ح

_هرزه منم یا شمایی که از روی عقده ما رو به این روز انداختین؟ بی آبرو منم یا شمایی که 

 از هیچ حرومزاده بازی در حق اون بیچاره نگذشتین؟!

 با بهت دستشو روی صورتش گذاشت ، 

 باورش نمیشد که ازم سیلی خورده!

 چیه؟ 

 داشت همیشه فقط خودش بزنه؟!انتظار 

 با کشیدن موهام سمت دیوار پرتم کرد که با برخورد سرم بهش ناخواسته بغضم ترکید...

 مریم خواست سمتم قدم برداره که مانعش شد و با لحن ترسناکی گفت :

 _باشه ، یه حرومزاده بازی بهت نشون بدم که توش بمونی!

 ادامه داد :دستمو جلوی دهنم گذاشتم که رو به مریم 

 _گوشیتو بده به من ببینم...

 میخواست چیکار کنه؟

 مریم با ترس لب زد :

 _واسه چی میخوای؟

 سرش فریاد زد :

 _گفتم بده بمن گوشیتو!

 مریم ترسیده گوشیشو سمتش گرفت که مشغول ور رفتن باهاش شد و گفت :

 ببینم چند چندیم!ای که این میگه بزنم بیاد اینجا _بذار من یه زنگ به این بیچاره

 با وحشت از جام بلند شدم و سمتش پا تند کردم...

 نباید میومد ،

 مهدی به هیچ وجه نباید میومد اینجا...

 هام لب زدم :مانعم شدم و حینی که سعی میکردم گوشیو از دستش بگیرم ، میون گریه
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 _نه...نکن...توروخدا نکن...

 به عقب هلم داد و با همون لحن گفت : 

 ه تو آدم نمیشی ، حتما باید یه بالیی سر اون کثافت بیارم که بفهمی!_ن

 دوباره سمتش قدم برداشتم و گوشیو از دستش کشیدم...

 نباید میومد ، 

 نباید منو توی این حال میدید ،

 نباید بیشتر از این تحت فشار قرار میگرفت...

 با التماس گفتم :

 اون نداشته باش......باشه هرچی تو بگی...کاری به _باشه

 با عصبانیت سمتم برگشت و گفت :

...فقط یه بار دیگه ، واسه من زبون درازی کنی ، از حرفام سرپیچی کنی ، _یه بار دیگه

 اش میکنم!تیکهمیکشونمش اینجا و جلوی چشمات تیکه

 با خشم لب گزیدم و ازش رو گرفتم ؛

 بزنه!نمیتونستم تحمل کنم که باهام اینجوری حرف 

امو توی دستش گرفت و با شدت سمت خودش برم گردوند که گردنم از حرکتش درد چونه

 گرفت و ناخواسته آخی گفتم...

 _نشنیدم چیزی بگی!

 حالم داشت ازش به هم میخورد...

 حرصمو با مشت کردن دستام خالی کردم و به سختی لب زدم :

 خب..._خیلی

 از در بیرون رفت... ایسرشو تکون داد و بعد از گفتن خوبه

ی دیوار نشستم و بغضمو توجه به مریم که با ناراحتی نگاهم میکرد ، روی زانوهام گوشهبی

 خالی کردم ؛

 داشتم از عصبانیت منفجر میشدم!
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های مریمو توی نزدیکیم شنیدم که بدون اینکه سرمو برای دیدنش از روی صدای قدم

 زانوهام بردارم ، با حرص جیغ کشیدم :

 برو بیرون!_

رو به خودش جلب کرده بود های خاله زنکیش توجه همهحوصله از افرا خانوم که با حرفبی

 اشو میمالید اشاره کردم که بیاد بغلم...های خستهچشم گرفتم و رو به سارا که چشم

 ساعت از یک نصفه شب گذشته بود و هیچکس انگار قصد رفتن نداشت!

 پامیشدم و میرفتم...اگه به من بود که همین االن 

 ام گذاشت که توی آغوشم کشیدمش و آروم گفتم :سارا سرشو روی سینه

 _بخواب عزیزم...

نگاهی بهم انداخت و خواست چیزی بگه که افرا خانوم ایندفعه منو نشونه گرفت و مریم نیم

 گفت :

وستش حاِل مهرداد که انقدر دبه_ولی خوب با این بچه اخت شدی ها محیاجان ، خوش

 ی خودت قبول کردی!داری که بچشو مثل بچه

 لب گزیدم و چیزی نگفتم ، 

 مهرداد رو دوست داشتم؟!

 چه حرفا میزد!

 رویا ، دخترعموی مریم اینا ، پِی حرف مادرشو گرفت و ادامه داد :

 _راست میگه واقعا ، خدا شانس بده!

 م که مریم رو بهم گفت :ی سارا چشم دوختبه زور نیمچه لبخندی زدم و به چشمای بسته

 _آقاجون میگه پاشین بریم!

 سرمو تکون دادم و از جام پاشدم ، 

 چه عجب باالخره دل کنده بودن!

توی حیاط ایستادیم که مهرداد تلوتلوخوران سمتم اومد و دستاشو  از در هال بیرون رفتیم و

 ازش چشم گرفتم...برای گرفتن سارا جلوم دراز کرد که نفسمو با صدا بیرون دادم و 

 رو هم بگیری!دلم میخواست بهش بگم تو خودت صاف سر پا وایسا نمیخواد بچه
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 افرا خانوم با دیدن مهرداد که تا حاال اصال پیداش نبود با لبخند لب زد :

_داشتم به محیا میگفتم که مهرداد شانس آورده که انقدر دوستش داری...کدوم دختری 

 ی یکی دیگه مادری میکنه؟! قدرشو بدون مادرجان...ری واسه بچهتوی این دوره زمونه اینجو

 ازشون چشم گرفتم و پوفی کشیدم که مهرداد با لحنی که مست بودنشو داد میزد ، گفت :

 _آره ، خیلی هم دوسم داره!

 پوزخندی زد که آقا مرتضی بازوشو کشید و گفت : اینو گفت و

 _بریم دیگه!

 :برادرش با لبخند جواب داد 

 _خوش اومدین ، بازم تشریف بیارین!

 مریم در جواب عموش لب زد :

 _زحمت دادیم ، بهمون سر بزنین ، خداحافظ رویاجون ، ریما خداحافظ عزیزم...

 …ی بعد ، همگی سمت ماشین مهرداد راه افتادیممشغول خداحافظی شدیم و چند دقیقه

د سیگاری روشن کرد و سارارو توی تختش گذاشتم و پتوشو روش کشیدم که مهردا

 همونطور که  

 گوشه ی تخت مینشست با نیشخند گفت : 

 _دوسم داری؟ 

 با کالفگی ازش رو گرفتم و مشغول درآوردن مانتوم شدم ،  

 واقعا حوصله ی چرت و پرتای خودشو دیگه نداشتم! 

 شالمو روی چوب لباسی انداختم و موهامو باز کردم که ادامه داد : 

 _هنوزم دلت پیش اونه... 

 چشمامو روی هم فشار دادم و سعی کردم خودمو کنترل کنم و بهش چیزی نگم ، 

 حوصله ی دردسر نداشتم... 

دستی به موهام کشیدم و خواستم سمتش برگردم که با شنیدن جمله ی آخرش طاقتم طاق 

 د! ش

 _اون دختر چی داره که من ندارم؟ 
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 با حرص سمتش قدم برداشتم و گفتم : 

 _تمومش کن! 

 چشمامو با چشماش نشونه گرفت و گفت : 

 _تو چرا تمومش نمیکنی؟ 

 نمیفهمیدمش ، چرا داشت همچین چیزاییرو به زبون میاورد؟ 

 با عصبانیت لب زدم : 

_دردت چیه ها؟ مگه عین یه بختک نیفتادی رو زندگیم؟ مگه همه چی آخرش همون شکلی 

 که  

 میخواستین نشد؟ چی میخوای از جونم دیگه؟ چته چرا چرت و پرت میگی دیگه؟ 

 کام عمیقی از سیگار الی انگشتاش گرفت و خیره به چشمام با مکث گفت:

 _میخوام بختک نباشم!  

 سرم سوت کشید ،  

 واستم این حرفاشو برای خودم معنی کنم... نمیخ

 نمیخواستم منظورشو بفهمم و چه سخت بود اینکه خودمو به نفهمی بزنم! 

 نمیخواستم به تغییر رفتارش توی این چند ماه اخیر فکر کنم ، نمیخواستم! 

دستمو روی سرم گذاشتم و ازش رو برگردوندم که صداشو با تک سرفه ای صاف کرد و 

 :  ادامه داد

 _میخوام جاشو تو قلبت بگیرم... 

 با بهت سمتش برگشتم که نگاهشو ازم گرفت و پاهاشو روی تخت دراز کرد... 

 میخواست جاشو توی قلبم بگیره؟ 

 خودش هم میدونست که این فقط یه خیاله! 

 به هرکاری هم که میتونست مجبورم کنه این یکیو نمیتونست... 

 ی سرفه ی سارا لب زدم : توی فکر بودم که با شنیدن صدا

 _چند بار باید بهت بگم توی اتاق سیگار نکش؟ 

 بی حرف ، سیگارشو توی جاسیگاری خاموش کرد و گفت : 
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 _بیا اینجا! 

از دستهای باز شده از همش چشم گرفتم و بی حوصله ، روی گوشه ی خالی تخت دراز 

 کشیدم... 

 حالم خوش نبود ،  

 ه بودن... حرف های مهرداد به همم ریخت

 کاش همه چیز مثل قبل بود ،  

 الاقل اونجوری بهتر بود! 

حاال با وجود این حسی که میتونستم از حرفها و رفتارهای مهرداد بفهممش ، همه چیز بیشتر 

 به هم ریخته بود... 

 با احساس گرمی دستش روی دستم از فکر و خیال بیرون کشیده شدم ؛ 

 روتختی رو روی تنم کشید و دستشو از روی بازوم پس کشید... 

 لب گزیدم و چشمامو روی هم فشار دادم... 

 توی این پنج شیش ماهی که گذشته بود ، یه روز هم نبود که منتظر مهدی نباشم!

یذاشتم و صبح با امید اینکه امروز دیگه چشماشو ببینم شب با دلتنگی چشمامو روی هم م

 چشمامو باز میکردم... 

 آهی کشیدم و مشغول جویدن پوست لبم شدم ، ته این داستان قرار بود به کجا ختم بشه؟! 

 با شنیدن صدای سارا چشمامو تا نیمه باز کردم و خمیازه ای کشیدم که گفت : 

 _پاشو دیگه مامانی... 

 با خواب آلودگی گفتم : 

 _ساعت چنده؟ 

 با لحن بچگونه اش گفت : 

 _اومممم ، یازده ، دوازده ، اون میشه یک...یکه! 

 با لبخند توی بغلم کشیدمش و گفتم : 

 _چه موش کوچولوی باهوشی دارم من! 

 ب زد : خندید و توی بغلم مچاله شد که مهرداد وارد اتاق شد و رو بهش ل
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 _خوش میگذره؟ 

 نفسمو با صدا بیرون دادم و از جام پاشدم که سارا از گردنم آویزون شد و جواب داد : 

 _آره! 

 چرا سر کار نرفته بود؟ 

 دستی به موهام کشیدم که جلو اومد و دست سارارو کشید... 

 _برو پیش عمه مریم تا ما هم بیایم! 

ز تکون دادن سرش از اتاق بیرون رفت که مهرداد سارا نیم نگاهی به من انداخت و بعد ا

 گفت : 

 _امروز بریم با هم یه گشتی بزنیم؟ 

 نگاهی بهش انداختم و از روی تخت بلند شدم... 

 _حوصله ندارم! 

 دنبالم راه افتاد و گفت : 

 _منم واسه همین میگم... 

 نفسمو با کالفگی بیرون دادم ،  

دلم نمیخواست باهاش جایی برم به کنار حتی همین االن که دنبالم راه افتاده بود هم 

 بدجوری روی مخم بود... 

 سمتش برگشتم و با قاطعیت گفتم : 

 _ممنون ولی دلم نمیخواد! 

 نگاهشو ازم گرفت و بعد از گفتن خیلی ُخبی از اتاق بیرون رفت... 

 ش میسوخت اما نه! کم کم دیگه داشت دلم یه جورایی به حال

نباید تحت تاثیرش قرار میگرفتم وگرنه ممکن بود به چیزهایی که ممکن نیست اتفاق بیفته ، 

 امیدوار شه... 

 لباسامو عوض کردم و سمت آشپزخونه راه افتادم که سیگار به دست توی حیاط دیدمش! 

 مریم برام صبحونه آورد که مشغول شدم و لقمه ای برای خودم گرفتم... 

 صدای زنگ آیفون توی خونه پیچید که مریم با هول از آشپزخونه بیرون رفت و گفت : 
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 …_آقاجونه

 مسخره بود اما هربار با شنیدن صدای زنگ ، دلم میلرزید... 

لب گزیدم و مشغول خوردن صبحونه ام شدم که با شنیدن صدای داد و بیداد مهرداد ، قلبم 

 به تپش افتاد... 

 چش شده بود؟! 

 دمو با دو به حیاط رسوندم که با دیدن تصویری که جلوی چشمام نقش بسته بود ، خو 

 دلم ریخت! 

 این مهدی بود که با این سر و شکل کنار مهرداد ایستاده بود؟! 

سر تا پا تغییر کرده بود و فقط برق چشماش بود که گذشته رو یادم می آورد و بهم 

 میشناسوندش... 

هنمو به سختی قورت دادم و دستمو به چارچوب در گرفتم که زیر نگاه خیره اش ، آب د

 مهرداد یقه اشو میون دستاش گرفت و گفت : 

 _اینجا چه غلطی میکنی؟ واسه چی اومدی؟ 

 دستشو کف سینه اش کوبید و گفت : 

 _واسه دیدن تو نیومدم! 

 صداش! 

 صداش چقدر تغییر کرده بود... 

 خدای من چقدر بهش میومد... 

 چقدر خوب شده بود! 

 مهرداد تنشو به در کوبید و با خشم گفت : 

 _گوه خوردی که واسه دیدن کس دیگه ای اومدی! 

 به عقب هلش داد و گفت : 

 _بکش کنار! 

اینو گفت و خواست سمت من قدم برداره که مریم خودشو توی آغوشش انداخت و با گریه 

 گفت : 
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 _داداش...چقدر خوشحالم که اینجوری میبینمت... 

 هیچی نگفت ، حتی بغلش هم نکرد... 

بدون اینکه ازش چشم بگیرم ، اشکامو از روی گونه هام پس زدم که مهرداد سمتم اومد و با 

 : همون لحن گفت 

 _به چی زل زدی؟ 

 جوابشو ندادم که دستمو کشید و همونطور که سمت خودش برم میگردوند ، ادامه داد :  

 _باتوام محیا! 

با دیدن نگاه خیره ی مهدی روی دستامون ، دستشو پس زدم که آقا مرتضی وارد شد و 

 گفت : 

 _اینجا چه خبره؟ این سر و صداها واسه چیه؟ 

 وزخندی زد و ادامه داد : مهدی سمتش برگشت که پ

 _پس باالخره اومدی! 

 بالفاصله جواب داد : 

 _اومدم که بمونم! 

 با ناباوری سمت مهدی برگشتم که آقا مرتضی ابرویی باال انداخت و لب زد : 

 _خوبه ، بمون! 

 چی داشتن میگفتن؟ 

 از مهدی هم که بگذریم ، آقا مرتضی چطور به همچین چیزی راضی شده بود؟! 

 هرداد با صدای بلندی سمتشون قدم برداشت و گفت : م

 _چی دارین میگین؟! 

مهدی سمت من برگشت که آقا مرتضی دست مهرداد رو کشید و گفت: باید باهم حرف 

 بزنیم!

 مهرداد نفسشو با صدا بیرون داد و با نگاه سنگینی رو به من ، کنارش راه افتاد... 

م برداشت و درحالی که کنارم می ایستاد ، دستمو هنوز خیلی دور نشده بودن که سمتم قد

 میون دستش کشید و گفت : 
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 _دلم واسه دستات خیلی تنگ شده بود... 

 کاسه ی چشمم دوباره پر شد ،  

 دستشو میون دستم فشردم و چشماشو نشونه گرفتم... 

 چرا از نگاه کردن به چشماش ترس و ابا داشتم؟! 

 ادشو گوشه ی صورتم گذاشت... نگاهشو به چشمام دوخت و دست آز 

 _واسه چشمات... 

 نگاهشو پایین تر کشید و ادامه داد : 

 _لبهات... 

 دلم لرزید ؛ 

 لب گزیدم و نگاهمو به ته ریشش دوختم که بغلم کرد و لب زد : 

 _خجالت کشیدنت ، بغلت ، عطر موهات ، دلم واسه همه چیت تنگ شده بود... 

 بغلش کردم و با بغض پیرهنشو چنگ زدم که ادامه داد : 

_تو چی میدونی از حال من توی این مدت دختر؟ میدونی چی کشیدم از نبودنت؟ از فکر 

 اینکه االن 

 ده شدم؟! کجایی و داری چیکار میکنی؟ میدونی چندبار مردم و زن

 مگه اون میدونست که من چی کشیدم؟! 

 اشکام پیرهنشو خیس کردن که دستشو میون موهام کشید و گفت : 

 _ولی قسم میخورم که دیگه یه نفس هم ازت دور نمیشم ، از اینجا میبرمت... 

 دلم از شنیدن حرفاش آروم گرفت... 

 چطور و کجاشو نمیدونستم ،  

 فقط دلم میخواست که حرفشو باور کنم... 

 باور کنم که میتونم از شر این زندگی کوفتی خالص شم! 

مریم با شنیدن داد و بیداد پدرش و مهرداد سمت اتاقی که داخلش بودن قدم برداشت که 

 مهدی رو بهم لب زد:

 _همه چی درست میشه ، بسپارش به من! 
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 ماش نگاه میکردم ، گفتم : ازش فاصله گرفتم و همونطور که توی چش

 _باورت دارم... 

 با بیتابی پیشونیمو بوسید که ادامه دادم : 

 _چرا میخوای اینجا بمونی؟ 

 _میمونم تا از اینجا ببرمت... 

 خواستم چیزی بگم که سارا به ساق پام چسبید و با نگرانی گفت : 

 _میخوای از اینجا بری مامان؟ 

 ست چیزی بگه که پیش دستی کردم و گفتم : مهدی با اخم نگاهش کرد و خوا

 _نه عزیزم ، برو تلویزیونتو ببین... 

 سرشو تکون داد و ازمون فاصله گرفت که مهدی با عصبانیت گفت : 

 _چرا انقدر لیلی به الالی این بچه میذاری؟ 

 با ناراحتی لب زدم : 

 _چون هنوز اونقدر بی رحم نشدم که با بچه ای که آرزوی مادر داشتن داره ، بدرفتاری کنم! 

 با صدای بلندتری گفت : 

 _بچه ی مهرداد!

 سرمو تکون دادم و گفتم : 

 _بچه ای که مهرداد هم واسش پدری نمیکنه! 

من گشت و نفسشو با صدا بیرون داد که مهرداد از اتاق بیرون اومد و با چشماش دنبال 

 وقتی توی چند قدمی مهدی پیدام کرد ، با اخم سمتم قدم برداشت... 

نفسمو با کالفگی بیرون دادم که درحالی که کنارم می ایستاد ، دستمو کشید و سمت اتاق 

 راه افتاد... 

 اتاقی که هنوز هم نتونسته بودم اتاقمون خطابش کنم! 

 گاه کنم ، توی اتاق هلم داد... درو باز کرد و تا خواستم زیرچشمی مهدی رو ن

ازش رو گرفتم و از استرس مشغول جویدن پوست لبم شدم که صدای بلندش به گوشم 

 رسید... 
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 _چی داشتی میگفتی با اون کثافت؟ 

 لب گزیدم و سمتش برگشتم ،  

 نمیتونستم نسبت به توهینش بی تفاوت باشم

 درست حرف بزن! 

و همونطور که بازوهامو توی دستاش می فشرد با  با ضرب دستش تنمو به دیوار چسبوند

 عصبانیت لب زد : 

 _بیشتر از این با اعصاب من بازی نکن بچه! 

 دستاشو از روی تنم پس زدم و با حرص گفتم : 

 _ولم کن... 

 عقب کشید که ازش فاصله گرفتم و گوشه ی تخت نشستم... 

 سرم پر از سوال بود ،  

 چی قرار بود پیش بیاد؟ 

 دونستم و این ، اضطرابو به جونم می انداخت... نمی

 اینجا بودن مهدی اصال خوب نبود... 

با اینکه به حدی که نمیتونستم وصفش کنم از دیدنش ، اون هم توی این وضعیت جدید 

 خوشحال بودم اما از اینجا بودنش ترس داشتم... 

اول به خاطر حضور مهرداد و رابطه ای که خواه یا ناخواه فعال بین من و اون بود و بعد به 

 خاطر تموم روزهای گذشته اش توی این خونه... 

 ستم که اینجا چیا کشیده و این ، حاال که اینجا بود بدجوری اذیتم میکرد... خوب میدون

 غرق فکر بودم که مهرداد جلوم ایستاد و با همون لحن گفت : 

 _تو فکر چی رفتی؟ 

 دیگه واقعا عصبی شدم ،  

 باید به خاطر فکر کردنام هم بهش جواب پس میدادم؟! 

 _چته تو چیه بند کردی به من؟ اصال چرا نمیری سر کار؟ 

 با صدای بلندتری گفت : 
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 _برم سر کار که پاشی بری ور دل اون نکبت؟ 

 چشمامو روی هم فشار دادم و دستمو روی سرم گذاشتم... 

 میخواست چیکار کنه؟ 

 ونی بده که نکنه یه وقت سر از کنار مهدی دربیارم؟ صبح تا شب بشینه پاسب

خودش هم میدونست که بی فایدست ، نمیتونست کنترلش کنه وقتی میدونست دلم 

 … هنوزم پیش اونه

 چیزی نگفتم که در باز شد و سارا سمتم دوید... 

 بغلش کردم که با ناراحتی لب زد : 

 مامان... _عمو واقعا منو دوست نداره...به من دروغ گفتی 

 خواستم چیزی بگم که مهرداد داد زد : 

 _عمو دیگه کدوم خریه؟ 

 از جام پاشدم و عصبی سرش داد زدم : 

 _انقدر داد و بیداد نکن! 

انگشتشو تهدید وارانه سمتم گرفت که با زنگ خوردن گوشیش زیر لب گندش بزننی گفت و 

 از اتاق بیرون رفت... 

 دا خدا میکردم که حاال حاال ها برنگرده ، نمیدونم چی شد و کجا رفت فقط خ

 واقعا حال و حوصلشو نداشتم... 

دستمو روی موهای سارا که به پام چسبیده بود کشیدم و همونطور که نفسمو با صدا بیرون 

 میدادم گفتم : 

 _من هیچوقت بهت دروغ نمیگم... 

 با لبهای ورچیده شده اش بهم چشم دوخت که ادامه دادم : 

 یادت نره که مامانت قدر تموم کسایی که دوستت ندارن دوستت داره... _بعدشم 

 لبخند زد و دستاشو برام باز کرد که بغلش کردم... 

 خیلی به این دختر وابسته شده بودم... 

 گونشو بوسیدم و ادامه دادم : 
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 _خیلی خب حاال برو ببین بابات رفته سر کار یا نه... 

باشه ای گفت و سمت در دوید که جلوی آینه ایستادم و دستی به موهای بافته شده ام 

 کشیدم که سارا گفت: رفته! 

خداروشکری زیر لب گفتم و از اتاق بیرون رفتم ، استرس داشتم و دیدنش قلبمو بدجوری به 

 تپش می انداخت... 

 ر اولین باری بود که میدیدمش و بیراه هم نبود ، خیلی تغییر کرده بود... انگا

 نگاهی به اطرافم انداختم و وقتی کسی رو توی سالن ندیدم سمت آشپزخونه راه افتادم... 

 مریم که داشت گریه میکرد با دیدنم اشکاشو پاک کرد که سمتش رفتم و

 گفتم _کجاست؟  

 با هق هق لب زد : 

 شه... _توی اتاق

 قلبم فرو ریخت... 

 _اتاق خودش؟ 

سرشو تکون داد که لب گزیدم و سمت اتاقی که گوشه ی راهروی خرپشته بود قدم 

 برداشتم... 

 تا حاال سمتش نرفته بودم ، 

 دلشو نداشتم که سمتش برم... 

 نمیخواستم بیشتر از این یادش بیفتم و بی تاب شم اما حاال که خودش اینجا بود... 

 هنوز هم باورم نمیشد!

 پشت در ایستادم ، نفس عمیقی کشیدم و بعد ، به رسم عادت بدون در زدن وارد شدم... 

 کنار پنجره ایستاده بود که با باز شدن در سمتم برگشت و بهم چشم دوخت... 

 چشمام نشونه گرفتم ؛ چشماشو با 

 چقدر نگاه بهش بدهکار بودم! 

 بعد از چشماش دیوارهای صورتی رنگ اتاق ، اولین چیزی بود که توجهمو جلب کرد... 
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قدمی به سمتش برداشتم که با چرخیدن نگاهش روی گوشه ای ، سوی نگاهشو هدف 

 گرفتم و وقتی اون لباسو دیدم دلم لرزید... 

 ه اون روز کذایی تنش کرده بودن؟! این همون لباسی بود ک

سر جام خشکم زده بود که با برگشتنش سمت پنجره ، به طرف میز پا تند کردم و لباس 

 مجلسی سفید رنگ روشو توی یکی از کشوها انداختم... 

 میدونستم که این اتاق چقدر میتونه اذیتش کنه! 

 یدم... سیگاری روشن کرد که کنارش ایستادم و دستشو میون دستم کش

 نگاهم کرد و با صدای گرفته ای گفت : 

 _اذیتت که نکرد؟ 

 پوست لبمو جویدم و سرمو تکون دادم... 

 چه سخت بود که بخوام از مهرداد براش بگم... 

 لبمو با انگشتش از حصار دندونام رها کرد و با مکث گفت : 

 _هنوزم دوستم داری؟با بهت نگاهش کردم ، 

 چی داشت میگفت؟! 

 _دیوونه ای؟ 

 سرشو تکون داد و پکی به سیگار الی انگشتاش زد... 

 _آره ، دیوونه ی تو... 

 نمیدونم بعد از چند وقت از ته دلم لبخند زدم... 

رده بود بهش نزدیکتر شدم و همونطور که انگشتامو روی ته ریشش که با قبل کلی فرق ک

 میکشیدم ، سیگارو از دستش گرفتم و بعد از خاموش کردنش از پنجره بیرون انداختمش... 

 _دوستت ندارم ، جونم درمیره برات... 

نفس صدا داری کشید و درحالی که توی آغوشش میکشیدم ، سرشو الی موهام فرو برد و 

 زیر گوشم لب زد : 

 م... _چقدر شنیدن صدات و حرفات و بغلت و میخوا
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تموم تنم از تپش قلبم ضربان گرفته بود که عقب کشید و دستشو پشت گردنم گذاشت ، 

 انگشت شستش رو نوازشگرانه روی گونه ام کشید و خیره به لبهام ادامه داد : 

_چجوری باید بگم که بفهمی چقدر میخوامت؟ چرا هیچ کلمه ای نیست که حسمو بهت 

 بفهمونه؟! 

 م و گردنم مینشست و بی طاقتم میکرد... نفس های داغش روی لبها

 _چجوری باید بهت بفهمونم که نفسم میره وقتی دستاتو میگیره؟ 

 با بغضی که توی گلوم نشسته بود ، دستامو دور گردنش حلقه کردم و با لبهام مهر سکوتو به  

 لبهاش زدم... 

 رفته ای گفت : تنمو چنگ زد و درحالی که صورتشو از صورتم فاصله میداد با صدای گ

 _دیوونم میکنه... 

 به حالت به هم ریخته ی چهره اش نگاهی انداختم و گفتم : 

 _چی؟  

 دستشو روی قلبش مشت کرد و ازم رو گرفت... 

 چی یهویی انقدر به همش ریخته بود؟ 

 کار اشتباهی کرده بودم؟! 

 زدم :  با حال بدی گوشه ی تخت تک نفره ی وسط اتاقش نشست که با نگرانی لب

 _اسپریت کجاست؟

 ابروهاشو توی هم کشید و با مکث گفت :

 _تموم کردم...

 کنارش روی تخت نشستم و درحالی که توی آغوشم میکشیدمش با ناراحتی گفتم :

 _چرا مواظب خودت نیستی؟

 ام گذاشت و چشماشو روی هم فشار داد...سرشو روی سینه

 حال میدیدمش!بغضم شکست ، دلم میگرفت وقتی توی این 

 موهاشو نوازش کردم و دستمو روی دست مشت شده روی قلبش سر دادم...

 _عادت کرده بودم که تو مواظبم باشی!
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 برای باال نگرفتن صدای هق هقم لب گزیدم ، 

 نمیخواستم بدونه که گریه میکنم...

 _دردت به جونم...

 به سرفه افتاد که تپش قلبم باال گرفت ، 

 میترسیدم... دیگه داشتم واقعا

 اش گفت :ام شدت گرفته بود که با همون چشمای بستهگریه

 _نکن...

 فهمیده بود...

 بینیمو باال کشیدم و گفتم :

 _بذار برم برات اسپری بگیرم...

 خودشو به تنم فشرد و با مکث جواب داد :

 _االن فقط بغلت آرومم میکنه...

 دم :با شک و نگرانی بیشتر سمت خودم کشیدمش و لب ز 

 _پس دراز بکش ، سعی کن بخوابی...

 پاهاشو روی تخت دراز کرد و گفت :

 _از وقتی رفتی هنوز یه خواب راحت نداشتم...

 ام میکرد گفتم :مشغول نوازش کردنش شدم و با همون بغضی که دیگه داشت خفه

 _بخواب زندگیم ، من کنارتم...

 ی بعد خوابش گرفت...دیگه چیزی نگفت و چند لحظه

 آهی کشیدم و بهش چشم دوختم ؛

 چقدر نگرانش بودم!

 ای که نمیدونستم چی میشه...نگران اینجا موندنش ، قلبش ، آینده

بعد از یکی دوساعت باالخره ازش دل کندم و همونطور که ازش فاصله میگرفتم ، سرشو 

 آروم روی بالش گذاشتم و روشو پوشوندم...

 ی اتاق و کشوهاش افتاد ، نگاهم به کمد گوشه
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 باید یه دستی بهشون میکشیدم...

ها جلب رو از جلوی چشمش دور کنم توجهم به اون لباسوقتی خواستم اون لباس مجلسی

 شد...

ای تا االن به همون شکل حفظ نمیخواستم با دیدن این وسایلی که نمیدونم با چه انگیزه

 ه!شده بودن بیشتر اذیت ش

های توشو روی زمین از جام پاشدم و درحالی که بیصدا کشوهای کمد رو باز میکردم ، لباس

 انداختم...

کثرا ، کامال دخترونه بودن و با دیدنشون حالم از چیزی که بود هم بدتر شده لباس هایی که ا

 بود...

شدم و های توی چمدونش ها توی یه پاکت ، مشغول چیدن لباسبعد از جمع کردن لباس

 ها از اتاقش بیرون رفتم...بعد از اینکه همه جا کامال مرتب شد ، همراه لباس

 دم ظهر بود و جز مریم و سارا ، خبری از کسی نبود...

ی اتاق مریم گذاشتم تا بعدا براشون یه فکری کنیم و بعد از کشیدن دستی هارو گوشهلباس

 ونه مشغول بود راه افتادم...ام ، سمت مریم که توی آشپزخهای پف کردهبه چشم

 تا چشمش بهم افتاد به چشمام خیره شد و گفت :

 _نیومدم سمتتون گفتم شاید حرفی داشته باشین ، صداش کن بیاین غذا بخوریم...

 سرمو تکون دادم و گفتم :

 _خوابه ، چی درست کردی؟

 رو گذاشت و جواب داد :در قابلمه

 _قیمه!

 سمت یخچال رفتم و گفتم :

 _دوست نداره...خودم یه چیزی براش درست میکنم بیدار شد بخوره...

 با نگاه خاصی ازم چشم گرفت و گفت :

 _باشه ، کمکت میکنم...

 مشغول شدم و لب زدم :
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 _مرسی ، تو برو غذاتو بخور...

 _اذیت میشی...

 نمیدونست با چه ذوقی میخوام براش غذا درست کنم که این حرفو میزد!

 قط یه چیزی!_نه بابا ، ف

 سرشو سوالی تکون داد که ادامه دادم :

 ای این دور و برها نیست؟_داروخونه

 با نگرانی گفت :

 شده؟_داروخونه واسه چی؟ چی

 _هیچی ، اسپریش تموم شده ، باید براش بگیرم...

 آهانی گفت و ادامه داد :

 _باشه االن خودم میرم میگیرم!

 …اطرافو درست بلد نبودمحرفشو رد نکردم آخه این 

دم غروب بود که برای بیدار کردنش سمت اتاقش رفتم ، یکم دیگه مهرداد و پدرش میومدن 

 و دیگه نمیتونستم به راحتی باهاش حرف بزنم...

ی تخت مینشستم دستمو روی ته درو آروم روی هم گذاشتم و همونطور که کنارش گوشه

اش و باز کرد و هنوز لب باز نکرده دوباره سرفههاشریشش کشیدم و صداش زدم که الی پلک

 گرفت...

 با نگرانی اسپریش رو از روی عسلی کنار تختش برداشتم ،

با گنگی نگاهم میکرد که بغلش کردم و محتویات داخل قوطی رو توی دهنش اسپری 

 کردم...

 اش بند نمیومد ،سرفه

 و این دیوونم میکرد!هرلحظه بیشتر به این نتیجه میرسیدم که حالش بدتر شده 

 ای میگذشت که ازم فاصله گرفت و از جاش بلند شد...چند لحظه

 به تاج تختش تکیه دادم و نگران پرسیدم :

 _بهتری؟
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 نگاهی به ساعت انداخت و سرشو تکون داد...

 _خوبم...

 سمت چمدونش رفت که دستمو سمت کشوها کشیدم و گفتم :

 _گذاشتم تو کمد!

 به کمد انداخت و با مکث ، پیرهنی از توی کشو درآورد...نگاهی به من و بعد 

 همونطور بهش چشم دوخته بودم که ازم رو گرفت و تیشرت مشکی رنگشو از تنش درآورد...

 اشو دیدم...های روی سینهپشت بهم ایستاده بود اما از توی آینه ، جای بخیه

 لم گرفت...نمیدونم چرا با اینکه باید از دیدنش خوشحال میشدم اما د

از جام پاشدم و سمتش قدم برداشتم که انگار متوجه نگاهم شده بود که پیرهن سفید توی 

 دستشو تنش کرد...

هاشو ببنده که از توی ی پیرهنشو روی هم گذاشت و خواست دکمهبا نزدیک شدنم دو لبه

 آینه چشماشو نشونه گرفتم و گفتم :

 میکنی؟  _خودتو ازم قایم

 داخت و مشغول بستنشون شد...سرشو پایین ان

 _نه!

 به وضوح داشت دروغ میگفت و چشماش همه چیزو لو میدادن!

 رو به روش ایستادم و دستاشو میون دستام کشیدم...

 _نکن این کارو!

 نفسشو با صدا بیرون داد و بدون اینکه نگاهم کنه کالفه گفت :

 _محیا...

پیرهنشو از هم جدا کنم که جفت دستامو با یه های هاشو باز کردم و خواستم لبهدکمه

 دستش اسیر کرد و تنمو به دیوار پشت سرم چسبوند...

 دستامو باالی سرم نگه داشت و سرشو توی گودی گردنم فرو برد که آروم لب زدم :

 _اگه قایم نمیکنی پس چرا نمیذاری ببینم؟

 ام گذاشت و با کالفگی گفت :سرشو روی شونه
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 ی برای دیدن نیست!_چون چیز جالب

 کاشت...متنفر بودم از این شرایطی که هرلحظه این بغض لعنتیو توی گلوم می

 ی صورتش گذاشتم و با مکث گفتم :دستشو رها کرد که دستمو گوشه

 _واسه من جالبه!

 نیشخندی زد که بغضمو خوردم و ادامه دادم :

 _چون تویی...تویی که قدر جونم میخوامت...

 های پیرهنشو بستم...ه شد و چیزی نگفت که خودم دکمهبه چشمام خیر 

 اصراری نداشتم که ببینمش ، فقط میخواستم خودشو ازم قایم نکنه ، همین!

 باز هم چیزی نگفت که موهاشو با دستم مرتب کردم و ادامه دادم : 

 _جایی میخوای... 

و چند لحظه بعد با حرکت ناگهانیش لب هامو نشونه رفت و مانع از ادامه ی حرفم شد 

 وقتی عقب میکشید خیره به چشمام لب زد : 

 _میرم سر کار... 

 با قلبی که ضربانش از داغی لب هاش باال گرفته بود گفتم : 

 _نمیشه فعال نری؟ 

 سرشو تکون داد و گفت : 

 _خوبم! 

 ِِن حالشم... 

بشم همونطور فهمیده بود که نگرانم نگاهی بهش انداختم و وقتی فهمیدم نمیتونم مانعش 

 که سمت در میرفتم ، گفتم : 

 _پس میرم غذاتو آماده کنم... 

 دستمو گرفت و گفت : 

 _گرسنم نیست! 

 دستشو کشیدم و لب زدم : 

 _واست لوبیاپلو درست کردم ، دلت میاد نخوری؟ 
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 نیمچه لبخندی زد و با مکث کنارم راه افتاد... 

 کنار میز کوچیک توی آشپزخونه نشست که براش غذا کشیدم و کنارش نشستم... 

 حاال که میخواست بره کاش تا بقیه برنگشته بودن میرفت... 

 دلم نمیخواست باهاشون رو در رو شه! 

 هرچند میدونستم که بی فایده ست ،  

 بحثش نمیشد فردا میشد... امروز اگه باهاشون 

 ایده ی اینجا موندنش اصال ایده ی جالبی نبود! 

 توی همین فکرها بودم که مریم سمتمون اومد و با من و من رو به مهدی گفت : 

_چیزی نمیخوای برات بیارم داداش؟ جوابش رو نداد ، نگاهش هم نکرد که با ناراحتی از 

 کنارش گذشت و سمت هال قدم برداشت... 

 نگاهی به اخم های در همش انداختم و گفتم : 

 _تا کی میخوای نبخشیش؟ 

 دست از غذا خوردن کشید و گفت : 

 _کی گفته قراره ببخشمش؟ 

 دستشو میون دستم کشیدم و لب زدم : 

 _اون خواهرته... 

 نیشخندی زد و سرشو تکون داد... 

_اون کثافتی که با زندگیم اینکارو کرد هم پدرمه ، اون حرومزاده ای که االن اسمش به جای 

 من توی شناسنامه ی تواِ هم برا... 

 …با به سرفه افتادنش حرفش ناتموم موند

ترس و نگرانی تموم وجودمو در بر گرفت که به سختی نفس گرفت و با صدای تحلیل رفته 

 ای ادامه داد : 

 این دنیا جز هیچکس و ندارم ، نمیخوام هم که داشته باشم! _من توی 

 دیگه نمیتونستم این وضعیتو تحمل کنم ،  

 از صبح که اومده بود تا حاال بیشتر از سه بار این حالت بهش دست داده بود... 
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 قبال اینجوری نبود ، قسم میخورم که قبال اوضاعش اینجوری نبود... 

سرمو تکون دادم و همونطور که از جام بلند میشدم جلوش ایستادم و با صدایی که هیچ 

 کنترلی روی لرزشش نداشتم ، گفتم : 

 _باید بریم دکتر... 

 برام مهم نبود که االنه که مهرداد سر برسه ،  

 فقط باید خیالم از بابت حالش راحت میشد... 

 فت : صداشو با تک سرفه ای صاف کرد و با مکث گ

 _خوبم! 

 سرمو تکون دادم و خیره به چشماش لب زدم : 

 _بریم دکتر ، همین االن... 

 از روی صندلی بلند شد و همونطور که سعی میکرد کالفگیشو بروز نده گفت 

 _گفتم خوبم محیا! 

 اینو گفت و خواست از کنارم رد بشه که جلوش ایستادم و مانعش شدم... 

ینه ام بیرون میزد و چطور اینو نمیدید و انقدر راحت ازش قلبم داشت از نگرانی از س

 میگذشت؟! 

 _باشه ولی من نگرانتم! 

 دستی به موهاش کشید و با بی حوصلگی گفت : 

 _بسه دیگه انقدر به من پیله نکن... 

 نگاهم رنگ بهت گرفت ، 

 چطور میتونست به منی که تا این حد نگرانش بودم این حرفو بزنه؟! 

حالت بهش چشم دوخته بودم که بدون اینکه نگاهم کنه از آشپزخونه بیرون رفت توی همون 

 و چند لحظه ی بعد صدای به هم کوبیده شدن در به گوشم رسید... 

با رفتنش مریم سمتم اومد و چیشده ای گفت که به تکون دادن سرم بسنده کردم و چیزی 

 نگفتم! 

 یتونستم تحمل کنم؟ اعصابم بدجوری به هم ریخته بود ، مگه چقدر م
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 تا چشم کار میکرد از هر طرف فشار روم بود... 

کنار سارا نشسته بودم و بی اعتنا به مشغول بازی کردن باهاش بودم که در باز شد و مهدی 

 توی چارچوبش نمایان شد... 

 نگاهم روی صورت گرفته اش کشیده شد که مهرداد از جاش بلند شد و رو بهم گفت : 

 یم! _بریم بخواب

 "از زبان راوی" 

محیا که خوب میدانست حرکت ناگهانی ش برای چیست ، با کالفگی نیم نگاهی نثارش کرد 

 و گفت : 

 _تو برو ، ما هم میایم! 

با اینکه هنوز هم به خاطر جمله ای که حقش نبود از مهدی بشنود و شنیده بود از دستش 

 شود جلوی چشمانش حفظ کند... دلخور بود ، میخواست ظاهر قضیه را تا جایی که می

هرچند که این ظاهرسازی ها به چه درد مهدی میخورد وقتی از همان هنگامی که از خانه 

 بیرون زده بود تا همین االن با فکر این چیزها خودخوری کرده بود؟ 

 نه یک امشب که خیلی وقت بود کارش همین شده بود... 

با صدای بلندتری لب  هنوز همانجا مانده بود و بی حرف به محیا نگاه میکرد که مهرداد اینبار

 …زد

 مهرداد: نگفتم خوابم میاد ، گفتم پاشو! سارارو هم بذار پیش مریم... 

 دست مهدی روی قلبش مشت شد و با قدم های بلند ، مسیر اتاق خوابش را پیش گرفت... 

دیگر نمیتوانست بماند و به حرف هایشان گوش بدهد که اگر میماند ، نمیتوانست قول دهد 

هرداد را نجود و نمیخواست بی برنامه پیش برود ، نگران محیا بود و نگران خرخره ی م

 رفتارهایی که مهرداد ممکن است با باال گرفتن اوضاع با او بکند... 

 باید تحمل میکرد و عاقالنه پیش میرفت اما مگر میشد؟! 

 در اتاق را به چارچوبش کوبید و نفسش را به سختی بیرون داد... 

 انقدر عصبانی بود که توانایی کشتن هرکسی که در این بازی کثیف نقش داشت را داشت! 

 قلبش تیر میکشید و بغض بیخ گلویش را گرفته بود... 
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ال مال دختری که فقط مال او بود ، دختری که نگذاشته بود کسی یک نگاه چپش کند حا

 مهدی نبود... 

با آشفتگی تمام گوشه ی تخت نشست و لیوان آبی که دم عصر محیا برایش آورده بود را 

میان انگشتانش کشید و خواست سر بکشد که از شدت فشار میان دستش شکسته شد و 

 رد خون روی زمین نمایان شد... 

 د و سیگاری روشن کرد... بی اعتنا شیشه ای که تا عمق وارد دستش شده بود را بیرون کشی

 دلش مانند این لیوان شکسته بود و همین بال را بر سر وجودش آورده بود! 

 زخمی بود ، زخمی تر از همیشه و داشت جان میکند... 

 محیا با پریشانی از در اتاقش چشم گرفت ،  

 او هم آرام و قرار نداشت! 

ت و همانطور که رد نگاهش را چند لحظهای میگذشت که مهرداد سیگاری از جیبش برداش

 میگرفت ، گفت : 

 _به چی بر و بر زل زدی گوسفند؟ مگه با تو نیستم میگم پاشو؟ 

 طاقتش را از دست داد و با صدایی که تمام سعیش در باال نگرفتنش بود ، گفت : 

 _نمیام...نمیام میفهمی؟! 

 سیگار را سمت صورتش پرتاب کرد و گفت : 

 _به جهنم که نمیای! 

 این را گفت و سمت اتاقش قدم برداشت؛ 

قصدش چزاندن مهدی بود و خوب هم موفق شده بود! محیا لب گزید و رو به سارا که 

صدایش میزد سری تکان داد که مرتضی از جایش بلند شد و با لحن منظور داری محیا را 

 خطاب قرار داد و گفت : 

 _حواستو جمع کن! 

 محیا نگاهش هم نکرد... 
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دست خودش و پسرش خون بود و اگر به خودش بود ، دیگر یک دقیقه هم اینجا  دلش از

ماند... مریم برایش در اتاق خودش جا انداخت که سارا را خواباند و با کالفگی به دیوار نمی

 تکیه زد... 

 وضعیت بدی شده بود ،  

 هیچ کاری از دستش برنمی آمد و این رقت انگیز بود... 

دستش را روی سرش گذاشته بود و منتظر بود کمی بگذرد و همه بخوابند تا سری به مهدی 

 بزند که مریم روی تختش نیمخیز شد و گفت : 

 _میخوای چیکار کنی؟ 

 با مکث سمتش برگشت... 

 د که درموردش فکر کند! متوجه منظورش نشده بود و بی حوصله تر از آن بو 

 _چیو چیکار کنم؟ 

 مریم دستی به موهای به هم ریخته اش کشید و گفت : 

_خب اینجوری که نمیشه ، روز به روز مهرداد بیشتر سر لج میفته از اونور هم مهدی هرروز 

 بیشتر از روز قبل اذیت میشه... 

 محیا چشمانش را روی هم فشار داد ،  

 زها را نمیدانست؟ به خیالش خودش این چی

 _میگی چیکار کنم من االن؟ 

 تکانی به سر و گردنش داد و لب زد : 

 …_نمیدونم ، واقعا نمیدونم

محیا نفس صداداری کشید و با اینکه نمیخواست عصبانیتش را سر مریم خالی کند ، 

 طاقت گفت :بی

موندنش جز  _پس چی میگی؟ خودم میدونم که مهدی چه حالیه...خودم میدونم که اینجا

عذاب واسه دوتامون هیچی نداره ولی چیکار کنم؟ اینارو برو به اون بابات و اون داداشت 

 بگو که خونمونو کردن توی شیشه!
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خبی گفت و خواست آرامش کند که از مریم که از برخورد تند محیا جا خورده بود خیلی

 جایش بلند شد و ادامه داد :

هش سر بزنم ، میخوای هم برو بهشون خبر بده که یه _االن هم تو فکرشم میخوام برم ب

 خاطر مهدیه چون نگران حالشم...درصد هم برام مهم نیست ، اگه دارم رعایت میکنم فقط به

 مریم با بهت میان حرفش آمد و گفت :

 _چرا باید برم بهشون خبر بدم؟!

 محیا بی آنکه جوابی بدهد در را باز کرد و از اتاق بیرون رفت...

 چیز و هیچکس را نداشت...ی هیچدیگر حوصله

نگاهی به اطرافش انداخت و وقتی کسی را ندید سمت اتاق مهدی رفت و وقتی رسید ،  بی 

 وقفه داخل رفت و در را پشت سرش بست...

ی تخت نشسته بود و سیگار میکشید ، با دیدنش تعجب کرد و مهدی که هنوز گوشه

یدن دستش و خونریزی که داشت سمتش پا تند کرد و با خواست چیزی بگوید که محیا با د

 نگرانی لب زد : 

 _دستت چیشده؟

 سیگارش را با سر انگشتانش خاموش کرد و با صدای گرفته از غمش گفت :

 _هیچی ، اذیتت که نکرد؟

های روی زمین چشم دوخت و محیا کنار تخت روی پاهایش زانو زد و به شیشه خرده

 هایش کشید...ن انگشتدستش را به آرامی میا

 ای گفت :رفتهبغضش گرفته بود که با صدای تحلیل

 _چیکار کردی با خودت؟

ی صورتش ، بغضی که از لرزش صدایش حس میکرد ، فکر اینکه تا االن که پیش حالت گرفته

 …مهرداد بود برایش چگونه گذشته ، همه و همه جانش را میگرفتند

 نفس صداداری کشید و گفت :

 _بیا بغلم...
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وجودش آغوشش را طلب میکرد ، لب  های خیسش نگاهش کرد و با اینکه تماممحیا با چشم

 زد :

 _برم یه چیزی بیارم دستتو باهاش ببندم...

 این را گفت و خواست از جایش بلند شود که با زور دستان مهدی در آغوشش جای گرفت...

 سالمش را الی موهایش کشید و گفت :نگاهش را برای دیدن صورتش باال آورد که دست 

 میخوام... _من فقط تورو

 اش تکیه داد که با شنیدن صدای بلند قلبش دلش لرزید...لب ورچید و سرش را به سینه

 چقدر نگرانش بود و چقدر این اوضاع برایش سم بود!

ش ای که خوداش کشید که مهدی دستش را گرفت و خیره به حلقهانگشتانش را تخت سینه

 اش کاشت...ای روی پنجهبرایش گرفته بود ، بوسه

 _همه چی درست میشه زندگیم ، از اینجا میبرمت...

 محیا خودش را به تنش فشرد و لب زد :

 _من نگران توام...

اش را باال کشید و قطرات اشکی اش گذاشت و سرش را باال آورد که بینیدستش را زیر چانه

 دند را پس زد...که روی صورتش جا خوش کرده بو 

 ترم نکن!_اگه نگرانمی با اشکات داغون

 اش ادامه داد :های سرخ شده از گریهاز بغض لب گزید و چیزی نگفت که خیره به لب

 _من چجوری اینهمه مدت بدون تو دووم آوردم؟

بغضش را فرو داد و چون نمیخواست حالش را بیشتر از این بد کند با لحنی که به گوش 

 ه آمد ، گفت :مهدی بامز 

 رو داشتی..._شایدم یکی دیگه

 آورد!شوخی کرد اما خوب میدانست که اگر روزی این شوخی واقعیت پیدا کند دوام نمی

 نیمچه لبخندی زد...

 _یکی دیگه؟
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اش را میان دستانش کشید و با حالتی که بین خنده و محیا پشیمان از حرفی که زده بود یقه

 دار شده بود ، گفت :ی خندهگریه گیر کرده بود و حساب

 _غلط کردی!

اش گرفت و برای دیدن حسودی کردنش با لحنی که شک را در دل دخترک مهدی خنده

 انداخت ، لب زد :می

 ..._آره واقعیتش یه دختره هم بود ، اسمش

 ی محیا چکید که حرف در دهانش ماسید...قطره اشکی از گوشه

 دربیاورد و وقتی این را دید نفسش گرفت...نمیخواست اشکش را 

 دستش را میان موهایش کشید و گفت :

 …_شوخی کردم زندگیم

 طاقتی گفت :محیا با بی

 _شوخیشو هم نکن!

 با قلبی که باز هم درد گرفته بود ، لب زد :

 _آخه چشمای من جز تو کیو میبینه؟

 برایش خط و نشان کشید و گفت :

 نبینه وگرنه جفتشونو درمیارم!_بهتر هم هست که 

 هایش به خنده کش آمد که محیا ادامه داد :لب

 _قرصاتو خوردی؟

 نخورده بود و چقدر هم نیازش داشت...

ی منفی تکان داد که محیا از جایش بلند شد و همانطور که سمت در سرش را به نشانه

 میرفت ، گفت :

 _االن میام...

سمت آشپزخانه راه افتاد و با کمترین سر و صدایی که  چیزی نگفت که از در بیرون رفت و

میتوانست بکند کابینت هارا زیر و رو کرد و در آخر ، با سینی پر از بتادین و گاز و آب و غذا 

 سمت اتاقش برگشت...
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 ای گذاشت و قرص هایش را برداشت و همراه لیوان آب سمتش گرفت...سینی را گوشه

محیا کنارش نشست و مشغول ضدعفونی کردن دست از دستش گرفت و سر کشید که 

 اش شد...زخمی

ی آغشته به بتادین را روی زخمش گذاشت و همانطور که با انگشتانش با ناراحتی پنبه

 دستش را نوازش میکرد ، گفت :

 _درد داره؟

 مهدی خیره به چشمانش لب زد :

 _نه عزیزم...

 میان دستش کشید... سری تکان داد و دستش را باندپیچی کرد و در آخر

 _مواظب خودت باش مهدی...

 اش رفت و چیزی نگفت که ادامه داد :مهدی در دل قربان صدقه

 _غذا که نخوردی؟

 نخورده بود اما اشتها نداشت ، به همین خاطر خوردمی گفت و روی تخت دراز کشید...

 نمیکرد...محیا حدس میزد که راست نگوید اما چون میل نداشت اصرارش 

 اش کشید و گفت :دستش را میان موهای شلخته

 _بخواب فداتشم منم برم...

 همه چیز خوب بود تا وقتی که حرف از رفتن شد ؛

 کجا میرفت؟!

 مهدی با پریشانی نگاهش کرد ، 

 انقدر غرق دخترک رو به رویش شده بود که به کل همه چیز را فراموش کرده بود...

کرد و چیزی نمیگفت که محیا انگار متوجه حالش شد که با مکث با همان حالت نگاهش می

 ادامه داد :

 _پیش مریم خوابیدم...

هایش انگار شک داشت که نگاهش را به چشمانش دوخت تا از راست و دروغ بودن حرف

 باخبر شود...
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 نکند برای آرام شدن او این حرف را میزد؟

هایش را میبوسید ، زیر لب شب ور که لبای میگذشت که محیا جلو آمد و همانطچند لحظه

 بخیری گفت و از جایش بلند شد...

 هایش به تپش افتاده بود که گفت :قلب مهدی از داغی لب

 _محیا...

 محیا سمتش برگشت و جانمی نثارش کرد که جواب داد :

 _دوستت دارم...

 ناخواسته لبخند زد ، 

ا همینجایش هم زیادی دل و جرأت به چقدر دلش میخواست کنارش بماند اما افسوس که ت

 .خرج داده بود..

دل مهدی هم به رفتنش راضی نبود ، هرچند که باور کرده بود پیش مریم خوابیده اما باز هم 

 ..دلش آرام و قرار نداشت.

 اش از اتاق بیرون رفت...هردو به هم خیره بودند که من بیشتری گفت و بر خالف میل درونی

اش کرده بودند، سوت میکشید و نزدیک صبح بود که فکر و خیاالتی که دورهسرش از انبوه 

 خوابش برد...

هایش را باز کرد اش ایستاده بود با هول چشممتریبا شنیدن صدای مریم که در چند سانتی

 که لب زد :

گ _من و بابا داریم میریم تهران، واسه سارا از دکتر نوبت گرفته بودیم اول صبح به بابا زن

 زده گفته بعدازظهر وقتم خالیه!

 سر جایش نیمخیز شد و با ناراحتی به جای خالی سارا چشم دوخت...

کننده او هم مثل مهدی از همان بیماری ارثی لعنتی رنج میبرد و این چقدر برایش ناراحت

 بود...

 _باشه، مواظبش باش...

 آلودش را مالید...چشمان خوابمریم سری تکان داد که سارا لباس پوشیده وارد اتاق شد و 
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ی لباسش را مرتب کرد و به محیا از جایش بلند شد و درحالی که جلوی پایش زانو میزد، یقه

 آغوشش کشید...

 _زودی برگرد، باشه؟

 دخترک سری تکان داد و گفت :

 _باشه مامانی...

 اش زد...ای به گونهمحیا لبخند زد و بوسه

 هایش گرم خواب شد...دوساعتی میگذشت که دوباره چشماز رفتنشان یکی 

 دم ظهر بود که بیدار شد و برای درست کردن ناهار سمت آشپزخانه راه افتاد...

 همانطور که انتظار داشت خبری از مهرداد نبود، از مهدی هم!

 …وقتی از نبود مهرداد مطمئن شد، به اتاقش سرک کشیده بود اما خبری نبود

 ست و دست به کار شد که با شنیدن صدای در، به عقب برگشت...موهایش را ب

های در همش وارد دلش میخواست مهدی باشد اما دلخواهش اتفاق نیفتاد و مهرداد با اخم

 آشپزخانه شد!

محیا رو گرفت و به کارش ادامه داد که مهرداد با حرفی که زد، توجهش را به خودش جلب 

 کرد...

 یشب رفتی پیشش؟_فکر کردی نفهمیدم که د

ی جر و بحث نداشت و میدانست که اگر چیزی بگوید محیا لب گزید و چیزی نگفت، حوصله

 ممکن نیست این بحث بی سر و صدا تمام شود!

های خرد شده توی ماهیتابه شد که زمینیبدون اینکه نگاهش کند مشغول ریختن سیب

 بازویش از پشت کشیده شد و ناخواسته به عقب برگشت...

 مهرداد با صدای بلندتری تقریبا فریاد زد :

 _چرا منو نمیبینی؟

 محیا نگاهش را دزدید که ادامه داد :

 _چرا به فکر من نیستی؟

 نفسش را با صدا بیرون داد و بازویش را از دست مهرداد بیرون کشید...
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 _حاال که خودت همه چیزو خوب میدونی چرا کشش میدی؟

 و دستش را روی لبش که اثر از خیسی داشت، گذاشت...با ضرب دستش روی زمین افتاد 

 _چطور میتونی انقدر پررو باشی که حتی سعی نکنی از حرفام برم گردونی؟

 محیا که دیگر نمیتوانست خودش را کنترل کند با صدای بلندی گفت :

_از حرفات برت نمیگردونم چون خودتم میدونی که عاشق اونم، همون وقتی که عقدم 

میدونستی که دلم پیش مهدیه، تو چرا دست برنمیداری؟ تویی که میبینی هرچی کردی هم 

 میگذره حسم نسبت بهش عوض نمیشه چرا ولم نمیکنی بری پی زندگیت؟!

 خواست سمتش هجوم ببرد که صدای بلند مهدی به گوششان رسید...

 _داری چه غلطی میکنی حرومزاده؟!

 ...این را گفت و با خشم جلوی مهرداد ایستاد

 مهرداد پوزخندی زد و همانطور که سرش را تکان میداد، گفت :

 _تو یکی خفه شو که اصال خندم میگیره وقتی حرف میزنی!

ی لبش گذاشته بود چشم دوخت و نفسش را مهدی با نگرانی به محیا که دستش را گوشه

 به سختی بیرون داد، 

 رویش دست بلند کرده بود؟!

تر از آنکه بخواهد با مهرداد بحث کند، جلوی پای محیا زانو زد و بی مهابا به حوصلهبی

 آغوشش کشید...

 ترش بود...تابش از هروقتی بیرا در مورد خودش شنیده بود و قلبهایشحرف

هایش به ای که در حرفمحیا با ترس از نگاه مهرداد در آغوشش جای گرفت که با عقده

 وضوح پیدا بود، لب زد :

_میدونی چی خنده داره؟ اینکه انگار همین دیروز بود که به اون یارو علی سپردم کارتو بسازه 

ن سر و ریخت جلوم نشستی و ادعات میشه، خوری اضافه نکنی و حاال با ایکه دیگه گوه

 چجوری روت میشه واقعا؟

 دل محیا فرو ریخت، 
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هایی که از دهان مهرداد بیرون آمده فکر کند، نمیخواست حتی نمیخواست به حرف

 تصورشان کند...

دستان مهدی تن محیارا چنگ زدند، نمیخواست اینهارا دخترک بداند و مهرداد برای پیروزی 

 زد...ای میرحمانهکارهای بیدست به چه 

 هیچکدام حرفی نزند که مهرداد با خنده ادامه داد :

 _اوه نکنه یادت رفته؟ یکم فکر کن، اتاقت یاد چیزی نمیندازتت؟ 

 نفس افتاده بود که محیا به خودش آمد و با صدای بلندی گفت : مهدی به نفس

 _بسه دیگه!

 داد میزد گفت :مهرداد با همان لحنی که حرص و عقده را 

 _چیه نمیخوای باور کنی کسی که انقدر سنگشو به سینه میزنی مثل یه دختر...

 محیا میان حرفش آمد و با عصبانیت گفت :

 _فقط میخوام تورو نبینمت!

 هایی که زده بود خالی شده بود، نیشخند زد و سرش را تکان داد، با حرف

 …بیندازد فکر میکرد اینطوری میتواند مهدی را از چشمش

از آشپزخانه بیرون رفت که محیا دستش را میان موهای مهدی کشید و با بغضی که سعی 

 در پنهان کردنش داشت، گفت :

 _بهش اهمیت نده...

 تر شده بود...هایش، از آن چیزی که محیا فکر میکرد زخمیمهدی اما با حرف

ه بود و الحق که غرورش پیش چشمان دختری که عاشقانه دوستش داشت بدجوری شکست

 کار کند!مهرداد خوب فهمیده بود چه

 هایش باال گرفته بود که محیا با نگرانی لب زد :قلبش تیر میکشید و صدای نفس

 ات کجاست؟!_اسپری

هایش شد که مهرداد همانطور که سمت در میرفت از این را گفت و مشغول گشتن جیب

 باالی اپن نگاهشان کرد و گفت :

 ضی باال میاد و نمیاد، واقعا چِی این پسرنما رو به من ترجیح دادی؟_نفسشم که قر 
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 محیا با حرص جیغ کشید :

 _تمومش کن!

ی مهدی را عقب میکشید ، اش را پیدا کرد و همانطور که تن سست شدهباالخره اسپری

 اش را از او دزدید...اشکی قوطی را در دهانش اسپری کرد و نگاه

ماندن در این خانه برای هردویشان عذاب بود و کاش تمام میشد این ی لحظه به لحظه

 عذاب!

 دیگر توان تحملش را نداشت...

 مهدی چشمانش را روی هم فشار داد؛ 

 نمیتوانست نگاهش کند،  

 هایی که مهرداد زد!نه بعد از حرف

 صدای بلند به هم کوبیده شدن در حیاط نشان از رفتن مهرداد میداد ، 

 میده بود نمیتواند تغییری در وضعیت ایجاد کند که میدان را ترک کرده بود...او هم فه

 هایش را پس زد و با صدای لرزانش لب زد :محیا اشک

 _مهدی...خوبی قربونت برم؟

 بدون اینکه نگاهش کند سری تکان داد و با مکث از جایش بلند شد...

ای یاط پا تند کرد و گوشهمحیا با همان حال نگاهش میکرد که تلوتلوخوران سمت ح

 نشست...

از دور نگاهش میکرد که با دیدن پاکت سیگاری که از جیبش درآورد، دیگر نتوانست دور بماند 

 و سمتش قدم برداشت...

میدانست که حالش خوب نیست، به او حق میداد اما حال قلبش این روزها بدجوری 

 ترساند!چشمش را می

 گذاشت،  هایشسیگاری آتش زد و میان لب

 این خانه و تمام خاطراتش دور سرش میچرخید...

چقدر سعی کرده بود چیزی را یادش نیاورد و مهرداد چه راحت در یک آن بدترین قسمتش را 

 برایش یادآور شده بود!
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 اش میدانست...آن هم جلوی محیا، محیایی که او را مرد زندگی

 دستش گرفت... پک محکمی به سیگارش زد که محیا کنارش نشست و از

سمتش برگشت و با همان حال بدش نگاهش کرد که سیگار را روی زمین خاموش کرد و 

 گفت :

 _بیا بغلم...

 مگر میتوانست آغوشش را پس بزند؟

 

 سرش را روی شانه اش گذاشت که محیا دستش را میان موهایش کشید و گفت : 

 _همه چیز درست میشه عزیزم... 

 د و لب زد : نفسش را با صدا بیرون دا

 _از اینجا میبرمت... 

محیا با بغض نگاهش کرد، میگفت میبرد اما چطور میخواست از شر این خانه و آدمهایش 

 خالصش کند؟ 

 چیزی نگفت و سرش را تکان داد که مهدی از جایش بلند شد و سمت در راه افتاد... 

 محیا دنبالش رفت و با تعجب گفت : 

 _کجا میری؟ 

 مهدی با مکث جواب داد : 

 _برمیگردم! محیا خواست حرفی بزند که بیرون رفت و در را پشت سرش کوبید... 

 لب گزید و همانجا کنار دیوار نشست؛ 

 بود و حرفهای مهرداد مثل خوره به جانش افتاده بودند...  نگرانش

 هیچوقت قرار نبود همه چیز را درمورد گذشته ی مهدی بداند، بود؟ 

 هربار چیز جدیدی از گذشته اش برایش آشکار میشد و قلبش را زخمی میکرد... 

 دستش را روی سرش گذاشت و به آشپزخانه برگشت... 

 ه مهدی بازگشت! هوا رو به تاریکی میرفت ک
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محیا از جایش بلند شد و با گنگی به جعبه ای که در دست داشت چشم دوخت که وارد اتاق 

 مهرداد شد و بی مقدمه گفت : 

 _کسی اومد صدام بزن! 

 محیا پشت سرش رفت و خواست با تعجب چیزی بگوید که ادامه داد : 

 _چیزی هم نپرس! 

شده بود که با دیدن پالستیکهای کوچک هیچی از رفتارهای عجیب مهدی دستگیرش ن

 سفید رنگی که از جعبه خارج میشدند با ناباوری رو به مهدی لب زد : 

 _اینا چیه؟ داری چیکار میکنی؟ 

 مهدی مشغول جاساز کردن بسته های کوچک درون اتاق شد و جواب داد : 

 _برو بیرون بذار کارمو بکنم محیا... 

   محیا جلو رفت و دستش را کشید،

 باورش نمیشد آنچه میدید را! 

 _منو ببین مهدی میگم اینا چیه؟ میخوای چیکار کنی؟! 

 مهدی جعبه را روی تختی که چشمانش را از آن میدزدید پرتاب کرد و با تندی گفت : 

 _نمیبینی چیه؟ مواده ، مواد! 

 محیا با بهت به جعبه چشم دوخت و سرش را تکان داد، نمیتوانست باور کند! 

 نباید اینکارو بکنی... _

 مهدی بازوهایش را چنگ زد و تنش را به دیوار تکیه داد... 

 _از اون دفاع نکن، فهمیدی؟ 

 سرش را با تعجب تکان داد...

 _دفاع چیه مهدی؟ تو داری کار وحشتناکی میکنی... 

 فشار دستانش را روی بازوهایش بیشتر کرد و نفسش را با صدا بیرون داد... 

 _دارم اینکارو میکنم که تورو ازش پس بگیرم... 

 محیا سرش را تکان داد، نمیفهمید چطور همچین چیزی ممکن است! 

 مهدی با مکث ادامه داد : 
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از دستش خالص شن  دستاش میخوان_فکر کردی اینارو از کجا آوردم؟ مال خودشه... هم

که بهم کمک کردن...چقدر مهرداد رو میشناسی؟ میدونی که مغازشو چند وقته سر قمار 

 باخته؟ فکر کردی درآمدش از کجاست؟ از همینا! 

برایش توضیح میداد چون نمیخواست طرز تفکرش را دربارهی خودش خراب کند اما محیا 

 کند...  گیج تر از آنی بود که بتواند این مسائل را درک

 مهدی سمت جعبه رفت و مشغول ادامه ی کارش شد که محیا دستش را کشید و گفت : 

 _نکن مهدی... 

 اینبار خون به صورتش دوید... 

 نمیتوانست شاهد دفاع کردن محیا از مهرداد باشد و نمیدانست چرا جلویش را میگیرد! 

 این تنها راه خالصی از دست مهرداد بود... 

 سرش داد زد :  با صدای بلندی

 _سنگ اون حرومزاده رو به سینه نزن محیا! 

 محیا جلویش ایستاد و با مکث گفت : 

دستاش _من نگران توام، ممکنه توی این قضیه خودتم گیر بیفتی... اصال چرا به قول تو هم

خودشون اینکارو نکردن حاال که میخوان از دستش خالص شن؟ چرا سپردن به تو؟ من 

 میترسم مهدی... 

 مهدی با اطمینان لب زد : 

رو از این خونه دور _برام مهم نیست، هرچی که میخواد بشه، بشه...مهم فقط اینه که تو

 کنم... 

 محیا با نگرانی لب گزید و گفت : 

 _به چه قیمتی؟ من بدون تو این زندگیو میخوام چیکار؟! 

 مهدی آخرین پاکت را درون کنجی گذاشت و گفت : 

 _طوری نمیشه، اگه بشه هم حداقل خیالم از بابت تو راحته... 

 اتاق بیرون رفت...  این را گفت و همانطور که دست محیارا میکشید از



350 
 

_مهرداد که بیفته زندان طالقتو ازش میگیرم، از اینجا میریم...محیا چیزی نگفت که ادامه داد 

 : 

 _دیگه همه چی تمومه... 

 شب بود و همه برگشته بودند،  

مهدی نیم نگاهی به محیا انداخت و مشغول ور رفتن با گوشی اش شد که ضربان محیا باال 

 گرفت... 

 میتوانست بفهمد وقتش شده و قلبش داشت سینه اش را میدرید... 

 میترسید از اینکه پای مهدی وسط کشیده شود و مهدی دیگر جایی برای ترس نمیدید... 

 میخواست کسانی را که باعث و بانی این اتفاقات هرچه که نباید، سرش آمده بود و حاال

 بودند را به آتش بکشد؛  

 حتی به قیمت سوختن با آنها! 

 تنها چیزی که برایش مهم بود محیا بود... 

پیامکی برای کسی که قرار بود گزارش این محموله را بدهد فرستاد و سمت اتاقش قدم 

بر کند، این بازی باید همین امشب تمام برداشت... دیگر حتی یک دقیقه هم نمیتوانست ص

 میشد! 

محیا سارا را به آغوش کشید و با استرس به مهرداد که گوشه ای نشسته بود و سیگار 

 …میکشید نگاهی کرد

 خداخدا میکرد همه چیز همانطور که باید پیش برود... 

 ایستاد... چند دقیقه ای میگذشت که با باال گرفتن صدای زنگ در، قلبش برای یک لحظه 

 مریم با تعجب نگاهی به پدرش انداخت و گفت : 

 _کسی قرار بود بیاد؟ 

 پدر سری تکان داد و به قصد اینکه خودش در را باز کند از جایش بلند شد... 

 دل در دل محیا نبود... 

در که باز شد صدای پلیسی که میگفت باید خانه را بگردیم به گوش همه ی اهالی خانه 

 را در دلشان کاشت، همه ی اهالی خانه به جز مهدی و محیا!  رسید و بهت
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مهرداد از جایش بلند شد و با تعجب سمت در رفت که در کسری از ثانیه خانه پر از پلیس 

 هایی شد که گوشه گوشه ی خانه را میگشتند... 

سارا ترسیده بود که محیا به آغوش کشیدش و سمت مهدی که از اتاقش بیرون آمده بود 

فت... همه غرق بهت و تعجب بودند و بالخره وقتی بسته های مواد را در اتاق مهرداد پیدا ر 

 کردند مهرداد با خشم به مهدی چشم دوخت و فریاد زد:

 _کار توئه! کار توی کثافته! 

 محیا که ترسیده بود، با نگرانی لب زد : 

 _چه ربطی به مهدی داره؟! 

 د بودند که باز هم فریاد زد : ماموران مشغول دستبند زدن به مهردا

 _خفه شو عوضی، الپوشونی نکن! 

 محیا ترسیده بود، خیلی ترسیده بود اما ظاهرش را حفظ کرد و سارا را به خودش فشرد... 

 ناچارا همگی سمت آگاهی راه افتادند و بعد از بازجویی فقط مهرداد را نگه داشتند... 

نی مهرداد با آندو جور درمی آمد و گزارش ظاهرا حرف های محیا و مهدی درمورد دشم

 دهنده هم به اسم مهرداد اشاره کرده بود... 

مریم بطری آب معدنی را سمت پدرش گرفت و همانطور که کنارش روی صندلی درون 

 محوطه آگاهی مینشست، گفت : 

 _خوبی بابا؟ 

پدرش سری تکان داد، به مهدی که با اخم به سارا که در آغوش محیا خوابش برده بود نگاه 

 میکرد ،  

 چشم دوخت و گفت : 

 _تو اونارو گذاشتی اونجا، مگه نه؟ 

 مهدی بدون اینکه به حرفش اعتنایی کند، سمت محیا قدم برداشت و گفت : 

 _پاشو بریم! 

 محیا با تعجب نگاهش کرد که دستش را جلویش دراز کرد و تکرار کرد : 

 _پاشو... 
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 مرتضی از جایش بلند شد و سمتش رفت... 

 _کجا به سالمتی؟ 

 مهدی سمتش برگشت و سری تکان داد... 

 _فکر نمیکنم به تو ربطی داشته باشه! 

 انگشت اشاره اش را تهدید وارانه جلویش تکان داد و گفت : 

 یچی عوض نشده ، حواستو جمع کن! _ه

 مهدی پوزخندی زد و سرش را تکان داد... 

 _اتفاقا خیلی چیزا عوض شده حاج مرتضی، یه نگاه به دور و اطرافت بنداز! 

 …مرتضی با خشم گفت

 _ولی دختری که داری دم از بردنش میزنی هنوز زن مهرداده! 

 زد : مهدی نگاهی به محیای نگران انداخت و با مکث لب 

 _همین فردا دادخواست طالقشو میفرستم واسه شازده پسرت! 

 _پس قبول داری که همه چیز زیر سر توئه... 

 ابرویی باال انداخت و لب زد : 

_من؟ زنگ زدن راپورت منو دادن؟ توی اتاق من مواد جاساز شده؟ منم که بیسچاری توی 

 جمع  

 تیاد دارم؟! ساقی ها میگردم؟ من به صدتا کوفت و زهرمار اع

 مرتضی چیزی نگفت، چیزی نداشت که بگوید؛ 

 خیلی چیزهارا خودش هم امشب فهمیده بود! 

 مهدی ادامه داد : 

_تازه یه سری چیزهاهم هست که هنوز نمیدونن، شاید خودتم ندونی حاجی... مثل اینکه 

اینو هم به  پسرت قماربازه و خیلی چیزها و از جمله مغازشو سر قمار باخته، به نظرت اگه

 پروندش اضافه کنیم چی  

 میشه؟! 

 مرتضی با ناباوری لب زد : 
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 _چرند نگو! 

 _خیلی راحته، میتونی همین فردا بری و یه سر به مغازه ای که براش خریدی بزنی! 

 مرتضی با همان حال نگاهش میکرد که مهدی دست محیارا کشید و لب زد : 

 _بچه رو بده بهش! 

 محیا کنارش ایستاد و با بهت به چهره ی در هِم مهدی چشم دوخت... 

 چرا فکر اینجایش را نکرده بود؟! 

 سارا را میگذاشت و میرفت؟ 

 :  نیم نگاهی به مرتضی انداخت و با ناراحتی رو به مهدی گفت

 _مهدی... 

 سرش را تکان داد و با تندی گفت : 

 _مهدی چی؟ 

 لب گزید که مریم سمتشان قدم برداشت و با گیجی گفت : 

 _حاال فعال بریم خونه...مهدی با صدای بلندتری رو به محیا گفت : 

 _بچه رو بده بهشون! 

 محیا نمیدانست چه کار کند... 

ه مهدی از روی دستانش بلندش کرد و او را با بغض به صورت مظلوم سارا چشم دوخت ک

 به آغوش مریم سپرد! 

 محیا خواست چیزی بگوید که دستش به شدت از سوی مهدی کشیده شد... 

 مهدی پا تند کرد و سمت در قدم برداشت، مثل زندانیای که از قفس آزاد شده باشد! 

 حتی محیا هم از دلش خبر نداشت که باالخره بعد از مدتها آرام گرفته بود... 

 کنار ماشین رسیده بودند که محیا گریه اش گرفت... 

به خودش قول داده بود که نگذارد سارا به سرنوشتی که خودش دچارش شده بود دچار 

 شود و حاال قولش را شکسته بود... 

 هدی به آغوش کشیدش و گفت : دستانش را روی صورتش کشید که م

 _عذابم نده محیا... 
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 خودش را به آغوشش سپرد و با گریه لب زد : 

 _اونم یکیه مثل من، هیچکسو نداره... 

 تنش را چنگ زد و گفت : 

 _مریمو داره، مرتضی رو داره، من کیو دارم؟

 چیزی نگفت که ادامه داد : 

_من جز تو کیو دارم؟ تویی که اینهمه وقت ازم گرفتنت... تویی که با هر ثانیه نبودنت جون 

 کندم... 

 محیا اشک هایش را پس زد و از آغوشش فاصله گرفت... 

 کاسه ی چشم مهدی پر بود و دلش را میلرزاند... 

 _بریم... 

 مهدی نفس عمیقی کشید و سرش را تکان داد... 

 ودند که محیا سرش را روی شانه اش گذاشت،  تازه راه افتاده ب

 باورش نمیشد که بالخره کابوسشان تمام شده... 

 _کجا میریم؟ 

 دستش را میان دستش کشید و گفت: 

 _یه سوییت گرفتم تا وقتی که کارهامون راست و ریست شه برگردیم تهران... 

 برمیگشتند تهران؟ 

 واند برگردد و حاال انگار معجزه ای رخ داده بود... خارج از حد تصوراتش بود که دوباره روزی بت

 روی شانه اش بوسه ای زد و نفس راحتی کشید... 

لباس هایش را روی چوب لباسی آویزان کرد و سمت مهدی که روی کاناپه ی گوشه ی 

 سوییت نقلیشان نشسته بود رفت و کنارش نشست... 

 کث لب زد : غرق فکر بود که با دیدن محیا سمتش برگشت و با م

 _منو میبخشی؟ 

 به چشمان گرفته اش چشم دوخت و با بهت جواب داد : 

 _به خاطر چی؟ 
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 دستش را میان موهایش کشید و گفت : 

 _بابت تموم سختی هایی که به خاطر من کشیدی... 

 محیا به آغوش کشیدش و لب زد : 

 _این حرفو نزن چون هیچکدومش تقصیر تو نبوده! 

 ی هیچکدومش برات اتفاق نمی افتاد... _اگه منو نمیدید

  

 _حتی اگه صد برابرش هم برام اتفاق میفتاد راضی نمیشدم که تورو نبینم، تو همه چی 

 مهدی نیشخندی زد و از آغوشش بیرون آمد... 

 _هربار بیشتر به این نتیجه میرسم که تو یه فرشته ای... 

 دستش را روی ته ریشش کشید و با لبخند گفت : 

 _فرشته نیستم، عاشقتم میفهمی؟ 

 ناخواسته لبخند زد و گفت : 

 _من بیشتر... 

 محیا بی حرف نگاهش کرد که ادامه داد : 

 _بخوابیم، فردا صبح باید بریم دنبال کارها... 

 بخوابیم! 

 خیلی وقت بود این را از زبانش نشنیده بود و چقدر دلش را میلرزاند... 

 سرش را تکان داد و از جایش بلند شد... 

 _قرصاتو خوردی؟

 نچی کرد که ادامه داد : 

 _کجاست؟ 

 به جیبش اشاره کرد که سمت یخچال رفت و با لیوان آبی برگشت... 

ه بود که قرص هایش را برداشت و مهدی روی تخت دونفره ی گوشه ی اتاق دراز کشید

 سمتش رفت... 
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دستش داد و موهایش را باز کرد که چند لحظه ی بعد مهدی آغوشش را برایش باز کرد و 

 گفت : 

 _بیا اینجا... 

 با اشتیاق سمتش رفت و سرش را روی سینه اش گذاشت که محکم بغلش کرد و گفت : 

 _تو جات تو همین بغله... 

 جا هیچی از زندگی نمیخوام! _جز همین یه تیکه 

 مهدی نگاهش را به چشمانش دوخت و دستش را الی موهایش کشید... 

 دلش میخواست تا آخر دنیا همینطور در آغوش بگیردش و نگاهش کند! 

 محیا تازه بیدار شده بود که مهدی گوشی اش را سمتش گرفت و گفت : 

 ، میریم اونجا... _یه زنگ بزن به مریم بگو وسایل و مدارکتو جمع کنه

چشم هایش را مالید و با صدای خواب آلودش باشه ای گفت که مهدی کنارش روی تخت 

 نشست و همانطور که پیشانی اش را میبوسید ادامه داد : 

 _بعد از اینکه بوِس منو دادی! 

 لبخند عمیقی زد و همانطور که سر جایش نیم خیز میشد، شماره ی مریم را گرفت... 

 ی که مهدی چیده بود نشسته بودند که محیا با من و من گفت : کنار میز

 _خیلی طول میکشه مهدی؟ 

دلش میخواست زودتر از این وضعیت رها شود و نمیدانست که این پروسه ی طالق تا کی 

 طول میکشد... 

 _شاید بشه راحت ترش کرد... 

 با گنگی لب زد : 

 _چجوری؟ 

 دستش را میان انگشتانش فشرد و گفت :  

 _صبحونتو بخور بریم، خودت میفهمی... 

فت...به خانه ای که تا دیروز برای محیا مثل محیا سری تکان داد و لقمه ای برای خودش گر 

 زندان بود رسیدند که مهدی نفسش را با صدا بیرون داد و گفت: 
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 _بریم! 

 محیا از روبرو شدن با سارا ترس داشت،  

 نمیدانست چجوری باید قانعش کند که بیخبر رفته است و باز هم میرود... 

 کشید و گفت :  هنوز کنار ماشین ایستاده بود که مهدی دستش را

 _چرا وایسادی؟ 

 لب گزید و بیحرف کنارش راه افتاد... 

مریم در را برایشان باز کرد و زیر لب سالمی گفت که مهدی بیحرف دست محیارا کشید و 

 داخل شد... 

 همین که وارد شدند سارا سمت محیا دوید و با بغض گفت : 

 _مامان... کجا رفته بودی؟ 

ه مهدی دستش را حصار بین محیا و سارا قرار داد و با خشمی محیا خواست بغلش کند ک

 که نسبت به این بچه داشت ، گفت : 

 _دفعه ی آخرت باشه که بهش میگی مامان! 

محیا دستش را کشید و معترضانه اسمش را صدا زد که مرتضی سمتشان آمد رو به مهدی 

 گفت : 

 _برگشتی که! 

 مهدی دست محیارا رها کرد و همانطور که سمت مرتضی میرفت، کنارش ایستاد و گفت : 

 _به مغازه سر زدی؟ 

 مرتضی به وضوح به هم ریخت،  

 حق هم داشت! 

 از میان فرزندانش مهرداد را میپرستید و حاال بدجوری خراب کرده بود پسر بزرگش! 

 _خب؟

ها بفهمد که با ظر بود منظورش را از این حرفمحیا موشکافانه به مهدی نگاه میکرد و منت

 اش تازه فهمید که داستان از چه قرار است...ی بعدیجمله
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اش اضافه نشه راضیش کن هاش به پروندهی کثافت کاری_اگه میخوای قمار هم روی همه

 که خودش تا فردا توافقی از محیا جدا شه!

 مرتضی پوزخند زد...

 ثابتش کنی؟_چجوری میخوای 

 را به آغوش کشید که مهدی گفت :محیا سارای غمزده

 _با شاهد و مدرک، امتحانش مجانیه!

میدانست که برای کم کردن تقصیرات مهرداد هرکاری میکند و برای همین انقدر مطمئن 

 حرف میزد...

 های مهدی به هم ریخته بود ، با عصبانیت گفت :مرتضی که با شنیدن حرف

 ه!_طالقش نمید

 _پس بهتره بری و راضیش کنی!

 این را گفت و سمت محیا برگشت که با دیدن سارا در آغوشش به هم ریخت...

 نمیتوانست این بچه را کنارش ببیند ، 

به خاطر پدرش و شاید یکی از دالیلش هم این بود که میدانست محیا چقدر بچه ها را 

 دوست دارد و او هیچوقت نمیتوانست پدر شود...

 رفت و با لحن تندی گفت : سمتش

 _بریم، داره دیرمون میشه!

 محیا دستش را پشت سارا کشید و درحالی که از چیزی که میگفت مطمئن نبود، لب زد :

 _بهت سر میزنم، باشه؟

مهدی نفسش را با صدا بیرون داد که با ناراحتی از صورت اشکِی سارا چشم گرفت و رو به 

 گفت :مریم که با غم نگاهشان میکرد، 

 _مواظبش باش...

 مریم سرش را تکان داد و ساک وسایلش را از اتاق  برایش آورد...

 نگاه محیا هنوز روی سارا بود که ناچارا کنار مهدی راه افتاد...

 روی صندلی نشست و بغضش را فرو داد که مهدی کنارش نشست و با عصبانیت لب زد :
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 _بهش سر میزنی؟

 لندتر از قبل ادامه داد :محیا چیزی نگفت که اینبار ب

 _یعنی چی این کارها؟

 "از زبان محیا" 

 لب گزیدم و سمتش برگشتم ، 

 ذره سر این موضوع درکم نمیکرد؟چرا یه

 های ما نمیفهمه... نمیخواستم دلش بشکنه...ست، چیزی از داستان_اون یه بچه

 از خشم به نفس نفس افتاد، 

 میکرد؟چِی این بچه انقدر عصبانیش 

کنش نشون میداد؟مهرداد که دیگه اینجا نبود، چرا انقدر به حس من به یه بچه  ی کوچیک وا

اشو از توی کیفم برداشتم و خواستم دستمو سمتش ببرم که به شدت با نگرانی اسپری

 پسم زد و گفت :

 رو به من ترجیح میدی!_یه بچه

 قراره...با بهت نگاهش کردم و تازه فهمیدم که داستان از چه 

 بغضم تشدید شده بود که دستشو میون دستم کشیدم و لب زدم :

_اون خیلی آسیب دیده مهدی... مامانش ولش کرده و رفته، فکر میکرد من مامانشم که 

 ذره آرومش کنم، همین...منم تنهاش گذاشتم... حاال فقط قصد داشتم یه

میکرد پوزخندی زد که با نگرانی سرشو تکون داد و همونطور که دستشو روی قلبش مشت 

 لب زدم :

 _اصال غلط کردم، خوبه؟

 اینو گفتم و اسپریشو میون لباش گذاشتم...

 شرایط سختی بود، 

با حرفی که زد میتونستم بفهمم که چی تو سرش میگذره و از چی ناراحته و واقعا رفتارم و 

 حرفامو بد برداشت کرده بود...

 شد، ظهر شده بود که کارمون تموم 
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 از دادگاه بیرون اومدیم و سمت ماشین راه افتادیم...

 مهدی هنوزم باهام سرسنگین بود، حرف نمیزد اگه هم میزد در حد یکی دو کلمه...

نفسمو با صدا بیرون دادم و نگاهی به اطرافم انداختم که با دیدن فست فودی که کنارمون 

 بود لب زدم :

 ..._یه چیزی بخوریم؟ گرسنمه

 ...حرف وارد شدکون داد و بیسرشو ت

 های قهر بودنش این بود که دستمو نمیگرفت، از نشونه

ای نشست خودمو بهش رسوندم و بازوشو چسبیدم که کنار یکی از میزها روی کاناپه دونفره

و نگاهم کرد که کنارش نشستم و همونطور که بازوشو بین دستم گرفته بودم سرمو روی 

 شونش گذاشتم و گفتم :

 _آشتی؟

 نگاهی بهم انداخت و همونطور که شالمو روی سرم جلو میکشید ، گفت :نیم

 ام که قهر کنم؟_مگه بچه

 لبامو ورچیدم و گفتم :

 _پس چرا دستمو نگرفته بودی؟

نگاهی به پسری که رو به رومون نشسته بود و مارو زیر نظر گرفته بود انداخت و دستشو 

 دور کمرم حلقه کرد...

 ... چی میخوری؟_همینجوری

 منو رو سمتم گرفت که باز نکرده کنارش گذاشتم و همونطور که سمتش برمیگشتم، گفتم:

 های تورو!_لب

 هام و چشمام در گردش بود، نگاهم کرد و گفت :با نگاه لرزونش که مدام بین لب

 خب باشه آشتی!_خیلی

 خندیدم و لب زدم :

 _دیدی قهر بودی؟

 اومدن که ادامه دادم :هاش به خنده کش لب
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 _قربون خنده هات برم من...

 پیشونیمو بوسید و گارسونو صدا زد...

 تا شب بیرون بودیم و وقتی رسیدیم سوییت حسابی خسته بودیم...

ام، بعد از گذشت اون چقدر خوشحال بودم که از اون خونه نجات پیدا کردم و کنار مهدی

 مثل یه معجزه بود...روزهای وحشتناک واقعا این روزها برام 

ایستادم، بازش کردم و به آسموِن بارونی لباسامو عوض کردم و همونطور که کنار پنجره می

 چشم دوختم...

 ای میگذشت که صدای زنگ گوشی مهدی باال گرفت ،چند لحظه

 سمتش برگشتم که از روی تخت پاشد و با سردی جواب داد :

 _بله؟

 اش پیدا بود لب زد :حالی که فقط توی چهرهبا گنگی نگاهش میکردم که با خوش

 _قبول کرده؟

 جلو رفتم و سرمو سوالی تکون دادم که ادامه داد :

 _باشه میایم، فعال!

 تماسو قطع کرد که لب زدم :

 _کی بود؟

 با مکث لب زد :

 …_همه چی تموم شد محیا

 منظورشو نفهمیدم که ادامه داد :

 کنه..._راضی شده که توافقی تمومش 

 تموم وجودم غرق خوشحالی شد، خوشحالی که نمیدونستم چجوری وصفش کنم...

 با ناباوری دستمو جلوی دهنم گذاشتم و گفتم :

 _باورم نمیشه...

 بغلم کرد و درحالیکه دستشو میون موهام میکشید، گفت :

 چیز درست میشه..._بهت گفته بودم همه
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 دنیارو بهم داده بودن...از دادگاه که بیرون اومدیم انگار 

دیگه هیچی از زندگی نمیخواستم، همین که از اون زندگی کوفتی خالص شده بودم و کنار 

 مهدی بودم برام یه دنیا بود...

 توی ماشین نشستیم که مهدی با خوشحالی گفت :

 _بریم تهران؟

 سرمو تکون دادم و گفتم :

 وفتی بمونم..._بریم، دیگه یه دقیقه هم نمیخوام توی این شهر ک

 وسایلمونو از سوییت برداشتیم و همین که کلیدشو پس دادیم سمت تهران راه افتادیم...

 همش مثل یه خواب بود...

 توی این زمان کوتاه زندگیم از کابوس به رویا  تبدیل شده بود...

 توی جاده بودیم و هوا رو به تاریکی میرفت که دستمو روی دست مهدی سر دادم و گفتم :

 _خسته نیستی عزیزم؟

نچی کرد و سرشو تکون داد که سرمو روی بازوش گذاشتم و نفس راحتی کشیدم که 

 دستمو توی دستش کشید و لب زد :

 _بعد از رفتنت این اولین باریه که دلم آروم گرفته...

 حرف نگاهش کردم که ادامه داد :بی

مقصر بودم هم نرو... بری دیگه  جا نرو، اگه من گفتم هم نرو، حتی اگه_دیگه از پیشم هیچ

 نفس نمیمونه برام...

 از لحنش بغضم گرفت، 

 سرمو تکون دادم و گفتم :

 …_دیگه هیچی نمیتونه مارو از هم جدا کنه

 نمیدونم چیشد که خوابم برد و وقتی که چشمامو باز کردم دیگه توی ماشین نبودم... 

اختم و وقتی خودمو توی خونه دیدم با همونطور که چشمامو میمالیدم نگاهی به اطرافم اند

ذوق سر جام نیم خیز شدم و خواستم مهدی رو صدا بزنم که نازی وارد اتاق شد و با لبخند 

 سمتم پا تند کرد... 
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 با دلتنگی بغلش کردم و گونه اشو بوسیدم که لب زد : 

 _دختره ی کله خر بی مغز میدونی چقدر دلم برات تنگ شده بود؟! 

 محکم صورتمو بوسید... اینو گفت و 

 اشکی که توی چشمام جمع شده بود رو پس زدم و با لبخند گفتم : 

 _منم همینطور عزیزم... 

تازه یادم افتاد که دفعه ی آخری که دیدمش باردار بود و خواستم چیزی بگم که با دیدن 

 شکم صافش با شک نگاهش کردم... 

 ی گفت : خودش انگار متوجه منظورم شد که با صدای بلند

 _پیمان پونه رو بیار اینجا... 

 با ذوق از جا پریدم و لب زدم : 

 _وای خدا بچتون به دنیا اومده؟ واااای دختره... 

اینو گفتم و بدون هیچ مقدمه ای از اتاق بیرون رفتم که پیمان با دیدنم از جاش بلند شد و با 

 لبخند گفت : 

 _به به، خوش برگشتی محیا جان، دلمون حسابی برات تنگ شده بود... 

لبخند زدم و ممنونی گفتم که نازی پونه رو از روی کاناپه برداشت و همونطور که سمتم 

 میومد گفت : 

 بینش دخترمو... _ب

به لپهای گل انداخته اش چشم دوختم و بغلش کردم که نگاهم روی مهدی چرخید که با اخم 

 نگاهم میکرد... 

 نمیدونستم چشه و انقدر از دیدن دختر نازی ذوق کرده بودم که نمیتونستم ازش دل بکنم... 

جاش پاشد و همونطور چند لحظه ای میشد که مشغول بازی کردن با پونه بودم که مهدی از 

 که سمتم میومد، کنار گوشم گفت

 _پاشو برو لباساتو عوض کن...  

 و همون لحظه بود که فهمیدم با یه تی شرت و شلوار جلوی پیمان نشستم... 

 پس اخم های مهدی برای همین در هم بود! 
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گرد  با خجالت از جام پاشدم و همونطور که پونه رو بغل نازی میذاشتم سمت اتاق عقب

 کردم و وقتی لباسامو عوض کردم دوباره پیش بچه ها برگشتم... 

مهدی درو بست و با پاکت های پیتزا سمت آشپزخونه قدم برداشت که سمتش رفتم و 

 مشغول چیدن میز شدم ، ساعت ده بود ، 

 چقدر خوابیده بودم و مهدی هم بیدارم نکرده بود... 

ادم و بی مقدمه با صدایی که فقط خودمون هنوز چپ چپ نگاهم میکرد که کنارش ایست

 بشنویم ، گفتم:  

 _خب ذوق کردم یهو اصال حواسم نبود که چی تنمه... 

 زیرچشمی نگاهم کرد و چیزی نگفت که ادامه دادم : 

 _به جون مهدیم... 

 خیلی خبی گفت و سرشو تکون داد که بعد از چیدن میز بچه هارو صدا کردم و گفتم : 

 م... _بفرمایین شا

 نازی پونه رو روی کاناپه خوابوند و همونطور که سمتمون میومد گفت : 

_محیا به خدا تو نبودت مهدی یه روز هم زندگی نکرد ، من با خودم میگفتم دیگه طاقت 

 نمیاره... 

با بغضی که یهویی توی گلوم نشسته بود سمت مهدی برگشتم که نچی کرد اما نازی بی 

 توجه ادامه دا:   

 ار بگم خب... _بذ

 بهش توپید : 

 _غذاتو بخور... 

 دستشو از زیر میز میون دستم کشیدم و گفتم : 

 _منم داشتم از دوریش دیوونه میشدم... 

 پیمان لب زد : 

 _حاال بعد از تموم اون سختی ها ایشاال دیگه هیچوقت رنگ غمو نبینین... 

 …لبخند زدم و ازش تشکر کردم که مهدی گفت
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 _بسه دیگه غذاتونو بخورین... 

 توی دلم قربون صدقه اش رفتم که گفت : 

 _ها چیه چرا اینجوری نگاه میکنی؟ 

 با نیش باز گفتم : 

 _دوستت دارم، مشکلیه؟ 

 زد که خنده ام گرفت...  نازی سوتی

 پیشونیمو بوسید و گفت : 

 _منم دوستت دارم زندگیم... 

 پیمان با لحن خنده داری رو به نازی گفت : 

 _خانوم غذاتو بخور زودتر بریم اینا کار و زندگی دارن! 

 نچی کردم و با خنده سرمو پایین انداختم که نازی گفت : 

 ا بخوابم! _چه غلطا، من اصال امشب میخوام اینج

 مهدی سرشو تکون داد و لب زد : 

_جاتو پهن کن بخواب، خبری نیست...فقط اون موجود پرسروصدای رو اعصابتو سایلنت 

 کن! 

 با خنده رو بهش گفتم : 

 _چجوری دلت میاد آخه؟ 

 نگاهی به پونه انداخت و بی حرف به چشمای ذوق زده ام خیره شد که دیگه ادامه ندادم... 

 روی این موضوع حساسه! میدونستم 

 ته شب بود که بچه ها رفتن و برای آخر هفته دعوتمون کردن باغشون... 

درو پشت سرشون بستم و شالمو از سرم برداشتم که مهدی سیگار به دست سمت تراس 

 راه افتاد... 

 میدونستم چشه، بازم جریان بچه و این چقدر اذیتم میکرد... 

 دنبالش راه افتادم و صداش زدم : 

 _مهدیم؟ 
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 با مکث سمتم برگشت و جانمی گفت که خودمو توی بغلش انداختم و لب زدم : 

 _که بدون من زندگی نمیکردی؟ 

 روی دستاش بلندم کرد و گفت 

 _مگه آدم بدون زندگیش میتونه زندگی کنه؟ 

دستامو دور گردنش حلقه کردم و بی طاقت لبامو روی لباش گذاشتم که سیگار و فندکشو 

روی میز گذاشت و همونطور که تنمو روی تخت پرت میکرد روم خیمه زد و چند لحظه ی 

 بعد، کنارم دراز کشید... 

 سرمو روی سینه اش گذاشتم و لب زدم : 

 شحالم که دوباره اینجام... _خو 

 بغلم کرد و نفس راحتی کشید... 

 _مال منی... 

 لبخندی زدم و با ذوق گفتم : 

 …_عاشقشم

 دستشو میون موهام کشید و گفت : 

 _عاشق چی؟ 

 _همین که مال توام دیگه... 

 پیشونیمو بوسید و چشماشو بست... 

 _منم عاشق توام... 

ای نفس های بلند مهدی چشمامو باز کردم و با نگرانی سر خوابم برده بود که با شنیدن صد

 جام نیم خیز شدم... 

نفس هاش صدادار شده بودن و مدام چیزی رو با خودش تکرار میکرد که نمیفهمیدم، انگار 

 داشت خواب میدید... 

 دستمو آروم الی موهاش کشیدم و صداش زدم که با شوک از جاش پرید و رو بهم گفت : 

 ..فقط مال منی...مال من... _مال منی.
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با ناراحتی بغلش کردم و دستمو پشتش کشیدم، معلوم نبود چی دیده که همچین حرفی رو 

 میزنه... 

 _آره زندگیم، آروم باش خواب دیدی... 

 سرشو روی شونه ام گذاشت که مشغول نوازش کردن موهاش شدم و لب زدم : 

 _بخواب عزیزم، بخواب... 

توی همون حالت خوابش برد که سرشو روی بالش گذاشتم و درحالیکه بعد از چند دقیقه 

 سرمو روی بازوش میذاشتم روتختیو روی جفتمون کشیدم... 

از اینکه توی اون حالت دیده بودمش دلم گرفته بود، بعد از تموم اتفاقاتی که برامون افتاد 

 ! حق داشت که از دور شدن دوبارمون بترسه، همونطور که من میترسیدم

 دستمو روی ته ریشش کشیدم و سعی کردم به چیزی فکر نکنم... 

 بیدار که شدم خبری از مهدی نبود،  

 ساعت از یازده گذشته بود و حدس میزدم که رفته باشه سر کار... 

 از جام پاشدم و جلوی آینه ایستادم، 

 موهامو بستم و بعد از مرتب کردن تخت از اتاق بیرون رفتم... 

 این خونه بهم حس زندگی میداد؛ 

 مثل همون اولین باری که واردش شدم! 

دستی به سر و گوش خونه کشیدم و بعد از گرفتن لقمه ای برای خودم، مشغول درست 

 کردن غذا شدم... 

صفحه ی تلویزیون چشم گرفتم و به یکی دو ساعتی میگذشت که با شنیدن صدای در از 

عقب برگشتم که مهدی سمتم اومد و درحالیکه پیشونیمو میبوسید، کنارم نشست و پاکتی 

 رو دستم داد... 

 با گنگی نگاهش کردم و گفتم : 

 _خسته نباشی عزیزم، این چیه؟ 

 نفس عمیقی کشید و به پشتی کاناپه تکیه داد... 

 _مال توئه... 
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 اکت درش آوردم،  با کنجکاوی از پ

 یه جعبه ی گوشی بود، برام گوشی خریده بود... 

 با خوشحالی نگاهش کردم و گفتم : 

 _مرسی عزیزم! 

 نیمچه لبخندی زد و گفت : 

 _یه سیمکارت هم تو پاکته، بذار تو گوشیت... 

 سرمو تکون دادم و روی ته ریششو بوسیدم که ادامه داد : 

 _گرسنمه محیا، با این بویی که تو راه انداختی روده بزرگه کوچیکه رو خورد، پاشو... 

 پاکتو روی میز گذاشتم و همونطور که از جام پامیشدم رو بهش لب زدم : 

 _بیا قربونت برم غذا آمادهست... 

 یدم و رژمو پررنگ کردم که مهدی سمتم اومد و گفت شال مشکی رنگمو روی سرم کش

 _بسه! 

 زیر لب کوفتی گفتم و همونطور که بازوشو میچسبیدم، گفتم : 

 …_بریم

 دستی به موهاش کشید و کنارم راه افتاد که ناخواسته لب زدم : 

 _قربون اون موهات برم من... 

 نیمچه لبخندی زد و خدانکنه ای گفت... 

 بارون نسبتا شدیدی گرفته بود که توی ماشین نشستیم و راه افتادیم... 

 باغ نازی اینا، در واقع باغ پدر پیمان خارج شهر بود و با این هوا و ترافیک طول میکشید تا  

 برسیم... 

دستم توی دست مهدی بود که با دست آزادش صدای ظبطو زیاد کرد و آهنگیرو پخش کرد 

 و نگاهی  

 اخت... بهم اند

 _یکیو دارم کنارم که حالم بد باشه  

 سرمو روی شونش بذارم 
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 یکیو دارم که شده پر و بالم  

 شده همه کس و کارم همه چیزی که دارم  

 اونه مث خودمه دیوونه لم دلمو میدونه  

 از چشمام همه حرفامو میخونه 

 هوامو داره همه جا کنارمه  

 تو همه حال بدیام اونه که با منه 

 همیشه پشتمه همیشه همراهمه  

 همه ی دار و نداره این آدمه 

 هوامو داره نمیذاره تو دلم  

 بشینه غم باهاش از دلم دوره غم 

 یکاری کرده که از همه دور شم  

 از سیاهی در بیام و عاشق نور شم 

 دارم یکیو دارم  

 که نه فرشته س و نه یه آدم 

 مه همه چیم اونه هوامو داره همه جا کنارمه  نه یه ستارهس نه آسمونه اون همه دنیا

 تو همه حال بدیام اونه که با منه 

 همیشه پشتمه همیشه همراهمه  

 همه ی دار و نداره این آدمه 

 هوامو داره نمیذاره تو دلم  

 بشینه غم باهاش از دلم دوره غم 

 یکاری کرده که از همه دور شم  

 …از سیاهی در بیام و عاشق نور شم

 "از زبان راوی" 

محیا با ذوق از آهنگی که در فضای ماشین پخش میشد، مشغول نوازش دست مهدی 

 شد... 
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 بالخره بعد از کلی تاخیر به خاطر ترافیک، به باغ رسیدند... 

 مهدی ماشینش را گوشه ای پارک کرد و نگاهی به ماشین کناری انداخت؛ 

 ه بود؟! مال پیمان نبود، جز آنها مهمان دیگری هم آمد

دستی به ته ریشش کشید و نگاهی به محیا انداخت که شالش را مرتب کرد و دستش را 

 گرفت... 

 _ماشین کیه؟ 

 سری تکان داد و زیر لب نمیدانمی گفت... 

 پیمان توی چارچوب در ایستاده بود که جلو رفتند و سالم کردند، 

سمتشان پا تند کرد و محیا را به با لبخند جواب داد و خوش آمد گفت که نازی از آشپزخانه 

 آغوش کشید... 

 _خوش اومدین، بفرمایین تو... 

محیا دست در دست نازی داخل شد که با دختر و پسری که روی کاناپه نشسته بودند رو به 

 رو شد... 

زیر لب سالم کرد و چون شناختی از آنها نداشت به نازی چشم دوخت که به دختر اشاره کرد 

 و گفت:  

 ا جون دخترخالم و نامزدش میالد، ایشونم که محیا خانوم و... _صب

 نگاهی به مهدی که دور از بقیه ایستاده بود انداخت و ادامه داد : 

 _آقا مهدی ستون مرام و معرفت! 

 محیا خندید و سمت صبا قدم برداشت...دستش را جلویش دراز کرد و گفت : 

 _از آشناییتون خوشبختم! 

همچینینی گفت که همگی مشغول احوالپرسی شدند و نازی برای آوردن صبا لبخند زد و 

 چای، سمت آشپزخانه قدم برداشت... 

 محیا کنار مهدی روی کاناپه نشست که نفسش را با صدا بیرون داد و آرام لب زد : 

 _هووف! چقدر حرف میزنن... 
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همان صدای آرام محیا که خوب میدانست حوصله ی آدمهای جدید را ندارد نچی کرد و با 

 خندید و  

 گفت : _زشته! 

 مهدی دستش را دور گردنش انداخت و همانطور که به خودش نزدیکش میکرد، گفت : 

 _کجای اینکه دلم میخواد تا آخر عمر باهات تنها باشم زشته؟ 

 با لبخند سمتش برگشت که نازی با سینی چای جلویشان ایستاد و گفت : 

ا مرغ عشق؟ یه امشبو از خلوتتون بیاین بیرون ما هم از _چی پچ پچ میکنین شما دوت

 حضورتون فیض ببریم! 

محیا خندید و همانطور که فنجان چای را از سینی برمیداشت از نازی تشکر کرد که صدای 

 گریه ی پونه باال گرفت و همان لحظه، پیمان از جایش بلند شد و گفت : 

 _جیگر باباش بیدار شده... 

 مهدی با لحن بامزه ای لب زد : 

 _مخل آرامش یه جماعت بیدار شد! 

شت و درحالیکه پونه را از دست پیمان میگرفت، سمتش آمد و نازی سینی را روی میز گذا

 گفت : 

 _بیا یه دقیقه بغلش کن ببین مخل آرامشه یا خود آرامشه بچم! 

مهدی سرش را به نشانه ی منفی تکان داد و خواست شانه خالی کند که نازی پونه را بغلش 

 گذاشت و ادامه داد : 

 _نکشیش بچمو... 

خیره شد و حینی که دست مهدی را زیر سرش میگذاشت دست محیا با ذوق به پونه 

 کوچکش را میان  

 انگشت هایش کشید... 

 _چقدر تو قشنگی آخه فدات شم... 

نازی خدانکنه ای گفت که مهدی سمت محیا برگشت و با حسرت به چهره ی ذوق زده اش 

 …چشم دوخت
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اینگونه نبیندش که اگر  دلش میخواست هرچه بچه است را از جلوی چشم محیا جمع کند که

 میدید، حسرت میخورد که چرا نمیتواند به چیزی که انقدر عاشقش است برساندش... 

 نگاهش را روی خودش دید که از او چشم گرفت و پونه را سمتش گرفت... 

محیا هم که کم و بیش متوجه حالش شده بود لب گزید و بی حرف، دخترک را به آغوش 

 کشید... 

 چند لحظه ای میگذشت که صبا با لبخند گفت : 

 _عزیزم... چقدر میاد بهتون... 

محیا نیمچه لبخندی تحویلش داد و سمت مهدی اخمو برگشت که پیمان از جایش بلند شد 

 و گفت : 

 _پاشین بریم تو تراس بشینیم که هوا عالیه، غذا هم تا چند دقیقه ی دیگه آماده میشه... 

 و از جایشان بلند شدند که نازی پونه را از دست محیا گرفت و گفت :  همگی تایید کردند

 _برم بخوابونمش... 

 محیا سری تکان داد و فکری به مهدی چشم دوخت که انگار رنگ نگاهش را خواند و گفت : 

 _چیه؟ 

 دستش را دور آرنجش حلقه کرد و گفت : 

 _هیچی، چرا اخمویی؟ 

 زی نگفت که محیا دستش را کشید و گفت : اخم هایش را از هم باز کرد و چی

 _بریم پیش بقیه... 

همه روی صندلی نشسته بودند و پیمان مشغول باد زدن جوجه ها بود که نازی به جمع 

 اضافه شد و گفت : 

 _میزو بچینیم نه؟ 

پیمان سرش را به نشانه ی مثبت تکان داد که نازی عقب گرد کرد و محیا هم برای کمک از 

 جایش بلند شد... 

 بعد از شام همه مشغول حرف زدن شدند،  
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محیا با صبا و نازی مشغول بود و درمورد صبا میپرسید که پیمان با سینی پر از مشروب و 

کی سمتشان آمد و گفت :   خورا

 ؟ _واسه کی بریزم

محیا که از همان بار آخری که خورده بود از این چیزها دست شسته بود سرش را به نشانه ی 

 منفی تکان داد، به حال بدی اش نمیارزید... 

 پیمان با خنده گفت: از دستش دادی... 

 مهدی رو به پیمان اخمی کرد و گفت : 

 _واسه من بریز... 

 که بخورد!  پیمان با تعجب نگاهش کرد، کم پیش آمده بود

پیمان پیکش را پر کرد که محیا با نگرانی دستش را روی بازوی مهدی گذاشت و درحالیکه 

 نزدیکش  

 میشد، آرام لب زد : 

 _نخور... 

مهدی که میدانست نگرانی اش از چیست، از جایش بلند شد و همانطور که زیر لب طوری 

 .. نیستی میگفت، لیوانش را برداشت و از جمع فاصله گرفت.

 حالش خوب نبود،  

 فقط وقتی حالش خوب بود که با محیا تنها باشد... 

 دلش آرامش دونفره شان را میخواست و اگر به خاطر او نبود، همین حاال از اینجا میرفت... 

 محیا با چشم مهدی را دنبال میکرد که نازی خطاب قرارش داد و گفت : 

؟ جات خیلی خالیه به جون تو، هیچکس _راستی دختر تو چرا برنمیگردی کافه پیشمون

 نیست باهاش  

 مردمو سوژه کنیم... 

 محیا با تعجب لب زد : 

 _مگه تو هنوز میری کافه؟ 

 نازی پیکش را سر کشید و گفت :  
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 _چرا نرم مگه فلجم؟ 

 صبا خندید و گفت : 

 _فکر کنم به خاطر پونه میگه... 

 با ادامه داد : محیا سرش را به نشانه ی مثبت تکان داد که ص

 _ساده ای ها، فکر کردی این میشینه خونه بچه داری میکنه؟ پونه همش پیش مادربزرگشه!

 محیا خندید و گفت : 

 _گفتم این از اینکارا بلد نیستها! 

نازی خندید و خواست چیزی بگوید که صدای گریه ی پونه باز هم بلند شد و صبا و محیا، 

 برای اینکه تنها نباشد از جایشان بلند شدند و همراهش وارد خانه شدند... 

 هوا سرد بود و نازی میترسید پونه مریض شود، به خاطر همین بیرون نمی اوردش... 

شده بودند که میالد وارد خانه شد و رو به صبا یک ساعتی میگذشت و حسابی گرم بحث 

 گفت _عزیزم دیر وقته، هوا هم ناجوره، بهتره تا دیرتر نشده بریم... 

 صبا تایید کرد و از جایش بلند شد که نازی گفت : 

 _شبو همینجا بمونین، فردا برمیگردین! 

 میالد سر تکان داد و گفت : 

 ..مرسی از پذیراییتون خیلی خوش گذشت... _ممنون، من فردا صبح باید برم سر کار.

پیمان پشت سرش داخل شد و دستش را پشت میالد گذاشت که محیا با چشم دنبال 

 مهدی گشت و وقتی پیدایش نکرد، سمت تراس راه افتاد... 

به اطرافش چشم دوخت و وقتی او را مشغول سیگار کشیدن دید، نفسش را با صدا بیرون 

 داد و سمتش رفت... 

تش را از روی صندلی برداشت و همانطور که کنارش می ایستاد، روی شانه هایش ک

 انداخت... 

انقدر غرق فکر بود که متوجهش نشد و وقتی دستش را روی دستش گذاشت، تازه سمتش 

 برگشت و دود سیگار را به شدت بیرون داد... 

 _جانم؟ 
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 سیگار را از دستش گرفت و با نگرانی لب زد : 

 _خوبی؟ 

 هدی سر تکان داد و بریمی گفت که محیا با تردید گفت : م

 _مستی، هوا هم بارونیه... نمونیم؟ 

 سرش را با بیتابی تکان داد و گفت : 

 _بریم محیا... 

تا همینجایش را هم به امید اینکه آخر شب شود سر کرده بود، دلش آغوش محیارا 

 میخواست... 

 فت : سیگارش را توی جاسیگاری خاموش کرد و گ

 _باشه بریم... 

 با وجود اصرارهای پیمان و نازی نماندند و بعد از خداحافظی، راه افتادند... 

 بالخره بعد از دوساعت رسیدند و خسته و کوفته وارد خانه شدند... 

محیا مشغول عوض کردن لباس هایش بود که مهدی با کالفگی، بدون اینکه لباس هایش را 

 ید و دستش را روی سرش گذاشت... عوض کند روی تخت دراز کش

با نگرانی نگاهش کرد و بعد از آویزان کردن لباس هایش سمتش رفت و کنارش نشست که 

 سرش را روی پایش گذاشت و گفت : 

 …_سرم داره میترکه

 محیا دستش را میان موهایش کشید که فهمید بدنش داغ است... 

 لب گزید و همانطور که دستش را روی پیشانی اش میگذاشت، گفت : 

 _تب داری... 

 چشمانش را بست و لب زد : 

 _چیزیم نیست فقط پیشم باش! 

 محیا نچی کرد و درحالیکه بغلش میکرد، کتش را از تنش درآورد و گفت : 

 برات یه قرص بیارم، بدنت خیلی داغه...  _وایسا برم

 مهدی دستش را چسبید و مثل بچه ها لج کرد... 
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 _جایی نرو... 

 خنده اش گرفت، چند سالش بود؟ 

زیر لب خیلی خبی گفت و خواست دکمه های پیراهنش را باز کند تا شاید کمی از داغی 

 بدنش کم شود  

 که دستش را روی دستش گذاشت و مانعش شد... 

نفسش را با صدا بیرون داد که محیا بی حرف دستش را پس کشید و موهایش را نوازش 

 کرد، نمیخواست اذیتش کند... 

توی همان حالت خوابش برده بود که آرام از خودش جدایش کرد و بعد از اینک سرش را روی 

 بالش گذاشت، سمت آشپزخانه راه افتاد... 

 سرما نمیخورد... اگر توی آن سرما کتش را درنمی آورد، 

با نگرانی کاسه ای را از آب سرد پر کرد و بعد از برداشتن چندتا دستمال و قرص، سمت 

 اتاق  

 برگشت... 

حاال که خواب بود، بی مهابا دکمه های پیراهنش را باز کرد و خواست تنش را با سرد کند که 

 با دیدن  

 بخیه های روی تنش دلش ریخت و  

 از آنچه که فکر میکرد، بیشتر دلگیر شد... 

قطره اشکی که روی گونه اش نشسته بود را پس زد و دستش را تخت سینهاش کشید که 

 مهدی نفس صدا داری کشید و چشم هایش را باز کرد... 

یسی را بی حرف نگاهش میکرد که دستش را از روی سینه اش پس کشید و دستمال خ

 روی پیشانی اش گذاشت... 

 ورق قرص را برداشت و درحالیکه بینیاش را باال میکشید ، گفت : 

 _پاشو این قرصو بخور قربونت برم... 
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سر جایش نیم خیز شد که قرص های خودش را هم سمتش گرفت و وقتی حس کرد حالش 

دراز کشید...مهدی کمی بهتر شده، دستمال خیس را از روی پیشانی اش برداشت و کنارش 

 دستانش را از هم باز کرد و گفت : 

 _بیا اینجا... 

 محیا سمتش رفت که یک لحظه انگار چیزی به ذهنش رسیده باشد پسش زد و گفت : 

 _نه نیا مریض میشی... 

 محیا چپ چپ نگاهش کرد و خودش را به آغوشش سپرد... 

سرش را روی بازویش گذاشت و با بغض دستش را روی بخیه های سینه اش کشید که 

 مهدی با مکث  

 گفت : 

 _داغونه نه؟ 

 محیا دستش را روی لبش گذاشت و بغضش را خورد... 

 _حق نداری راجب خودت اینجوری حرف بزنی!

یخواست دستش را میان انگشتانش کشید و همانطور که رویش بوسه میزد، با غمی که نم

 بروزش بدهد، گفت : 

 _حقیقت اینه که من هرکاری هم بکنم نمیتونم مثل بقیه ی آدمای عادی باشم! 

 محیا لب گزید و دیگر نتوانست جلوی اشک هایش را بگیرد... 

 صورتش را توی گودی گردنش قایم کرد و لب زد : 

 _چون از همشون بهتری! 

 نفسش را به سختی بیرون داد،  

 ه این حرفها را بزند و چه سخت بود برایش... الزم بود ک

 _اگه تصورت از بهتر یه بدن تیکه پاره و آدمی که نمیتونه بچه دار شه باشه، آره! 

محیا با بغضی که دیگر داشت راه تنفسش را میبست سر جایش نیم خیز شد و با صورت 

 خیس از اشکش گفت : 
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نیست که نمیتونیم بچه دار شیم... میشه  _بس کن مهدی... من فقط تورو میخوام، برام مهم

 دیگه به خاطر این قضیه غصه نخوری؟ 

 برای چند لحظه بی حرف نگاهش کرد و بعد، گفت : 

_به خاطر اینکه من ناراحت نشم این حرفو میزنی، من که میدونم تو دلت چی میگذره... تو 

 عاشق بچه ای! 

 :  نفسش را با صدا بیرون داد و با صدای بلندی گفت

 _من عاشق توام! 

 مهدی با غصه تنش را به آغوش کشید و روی موهایش را بوسید... 

 محیا که دیگر طاقتش طاق شده بود، با گریه ادامه داد : 

_آره من عاشق بچه ام ولی میدونی چی برام سخت تر از نداشتنشه؟ اینکه تورو هردفعه 

 خوام، میفهمی؟ تورو... توی این حال ببینم... من از این زندگی فقط تورو می

 مهدی دستش را پشتش کشید و با صدای تحلیل رفته ای گفت : 

 _باشه بسه دیگه گریه نکن نفسم... 

 "از زبان محیا" 

 لباسامو عوض کردم و خمیازه ای کشیدم،  

 امروز کلی خسته شده بودم و از خستگی بیشتر؛ دلتنگ! 

از صبح مهدی رو ندیده بودم و انقدر دلم براش تنگ شده بود که داشتم از تصمیمی که 

 گرفته بودم پشیمون میشدم، 

 این چند وقت انقدر ور دلش نشسته بودم که دوریش برام سخت شده بود! 

 بعد از چند ماه که برگشته بودم تهران باالخره تونسته بودم راضیش کنم که برگردم کافه... 

 و روی سرم کشیدم و گوشیمو چک کردم که پیامشو دیدم : شالم

 "بیا دیگه مردم!" 

 لبخند پهنی زدم و بی حواس سمت در راه افتادم که نازی دستمو کشید و گفت : 

 _چیزی یادت نرفته با اون لبخند کثیفت؟ 

 خنده ام گرفت، بغلش کردم و گفتم : 
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 _هنوز عادت نکردم به کار، دلم براش تنگ شده! 

 دستشو پشتم کشید و با لبخند گفت : 

 _برو عزیزم، خوش باشید... 

زیر لب فداتشمی گفتم و بعد از خداحافظی از نازی و تکون دادن دستم برای پیمان که تِه 

وخته بود کافه بود از در بیرون رفتم و به مهدی که پشت فرمون، منتظر به خیابون چشم د

 نگاهی انداختم و سمتش پا تند کردم... 

 کنارش نشستم که سمتم برگشت و گفت : 

 _خسته نباشی زندگیم! 

 خودمو توی بغلش انداختم و همونطور که روی ته ریششو میبوسیدم، لب زدم : 

 …_توام همینطور

 دستشو میون موهام کشید و منو به خودش فشرد که ادامه دادم : 

 اندازه مورچه شده بود... ِِ _دلم برات 

 خندید و روی موهامو بوسید که با لبخند عقب کشیدم و دستشو میون دستم کشیدم... 

 ماشینو روشن کرد و راه افتاد که مسیر به چشمم ناآشنا اومد،  

 با تعجب گفتم : 

 _کجا میریم؟ 

 به چشمام خیره شد و لب زد : 

 _یه جا که فقط تو باشی و خودم! 

 شونه اش گذاشتم و گفتم : سرمو روی 

 _چه جای خوبی... 

بعد از حدود چند دقیقه، ماشینو گوشه ای که به نظر میرسید باالترین نقطهی شهر باشه 

 پارک کرد و رو بهم گفت : 

 _پیاده شو! 

 نگاهی به فضای تاریک بیرون انداختم و پیاده شدم، اینجا واقعا جز ما دوتا هیچکس نبود... 
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سوز سرما روی تنم نشست و باعث شد توی خودم جمع شم که مهدی سمتم اومد و بغلم 

 کرد... 

 چند قدمی جلو رفتیم که به آسمون چشم دوخت و لب زد : 

 _توی یکی از همین شبا پیدات کردم! 

 گاهی بهش انداختم و شب اولی که دیدمش رو یادم آوردم... نیم ن

پستی و بلندی های زیادی رو طی کرده بودیم اما چقدر خوب بود که دیده بودمش، این آدم 

 معنای زندگی من بود نه شاید اصال خود زندگی من بود! 

 توی همین فکرا بودم که گره ی دستاشو دورم محکم کرد و ادامه داد : 

بهترین هدیه هارو وقتی بهت میده که اصال دنبالشون نیستی، تو برای من بهترین _زندگی 

هدیه ای بودی که میتونستم بگیرم، چیزی که حتی خودم هم نمیدونستم چقدر بهش احتیاج 

 دارم! 

 لبخند زدم و پیشونیمو به پیشونیش تکیه دادم،  

 چقدر حرفاش و صداش آرومم میکردن... 

 شید و زمزمه کرد : دستشو میون موهام ک

 _ولی خیلی وقته که دیگه یه هدیه نیستی.

 تو یه تیکه از وجودمی که اگه نباشه تموم روح و جسمم درد میگیره! 

 لبخندی زدم که جعبه ای رو از جیبش بیرون آورد و گفت :  

_میخوام تا وقتی که نفس میکشم هر روز صبح قبل از دیدن هرچیزی چشمای نازتو ببینم، 

 یه نفسم نمیخوام ازم دور شی...  دیگه

 با باز شدن جعبه حلقه ی قشنِگ توش نمایان شد که سمتم گرفتش و ادامه داد : 

 _میخوام همه ی وجودت مال من باشه! 

 با عشق نگاهش میکردم که نیمچه خنده ای کرد و گفت : 

 _البته االن هم هست! 

 لبام به خنده باز شدن که گفت : 

 ج میکنی؟ _خب، با من ازدوا
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 جلو رفتم و همونطور که توی آغوشم میکشیدمش گفتم : 

 _بنظرت میشه پیشنهاد ازدواج پسر به این جذابیو رد کرد؟ 

 سرشو الی موهام برد و با لحن بامزه ای کنار گوشم لب زد : 

 _پس به بخت خودت لگد نزن! 

 با ذوق گفتم : 

 _چشم! 

گوشه ای نشسته بودیم که حلقه ی قبلی که خودش برام گرفته بود رو از دستم درآورد و لب 

 زد : 

 _اینو با تموم خاطرات بد گذشته میندازیم دور،  

 قول میدم که دیگه نذارم آب تو دلت تکون بخوره محیای من! 

نگاهم روی حلقه ی میون دستش ثابت موند، دلم براش تنگ میشد، خاطره کم باهاش 

 نداشتم ولی خب شاهد بدترین روزهای زندگیم هم بود... 

سرمو تکون دادم که توی از ارتفاعی که جلومون قرار داشت پایین پرتش کرد و نفس عمیقی 

 کشید... 

دی که برام گرفته بود رو دستم دستمو میون دستش کشید و همونطور که حلقه ی جدی

 میکرد، روی انگشت هامو بوسید و گفت : 

 _من قبل از تو چجوری زندگی میکردم؟ صورتمو مماس صورتش قرار دادم و لبخند زدم... 

 _به سختی! 

 نیشخندی زد و به لبام خیره شد که دستامو دور گردنش حلقه کردم و بوسیدمش؛ 

 به عمق عشقی که توی سینم بود...

  

 "پایان، شاید هم نه..."

 1401خرداد  9

 "هستی آریان"

 


