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 مهشاد

 :میگو یآورم و م یکه چندششان شده در م یکسان یادا

 یم شینیساعت نب هیحاال اگه !بدبخت لیشوهر ذل,یا-

 ومد؟یچرا خودش ن ؟اصالیریم

 :دیگو یم زانیآو یلب و لوچه  با

تو  یکنم هر چ یحس م. کشم یگه از احسان خجالت م یم-

 .خونه یذهنم هست م

 .خندم یم

 .سایپر شوهر کردنت نیبا ا یچشم بازارو کور کرد-

 .ردیم یم ریبه خاطر ام دانمیم. کند یم اخم

 چشه مگه بچه ام؟-

 .مثبت هجدست لیمسا ریخدا ذهنش درگ شهیفقط هم. یچیه-

 :دیگویم یخونسرد با

 .داره؟من که از خدامه یچه اشکال. خب باشه-

 یام را که سوغات یبلوز قرمز و شلوار مشک. کنم یکمد را باز م در

 . کشم یم رونیاحسان هستند ب دیجد

 یچون منتظرت نم. حاال پاشو برو اماده شو. اشکال نداره. باشه-

 .شده رید یکاف یبه اندازه . مونم

 :دیگو یرود و م یسمت در م به
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 .نگران نباش. کشه یطول نم شتریساعت ب هی-

کامال از  سایکنم که پر یفکر م نیرفتنش به ا رونیزمان با ب هم

 .دست رفته

ساعت حاضر و اماده به انتظار  کیعد از و ب رمیگ یم دوش

که از شش  یخانه ا.ستمیا یو پارسا مقابل درب خانه م سایپر

دومش مال خودم  یو حاال طبقه  دمیدرونش نفس کش یسالگ

دلم مثل .زندیم ادیام را فر ییخاموشش تنها یاست و چراغ ها

 . سوزد یخودم م یبرا شهیهم

 

دانم که جز  یم شهیمثل هم. خورمیبغضم را م شهیهم مثل

مثل . را از چشمانم بخواند میکه دردها ستین یاحسان کس

به  یکه حت یکار. کنم یبه خاطر حضورش خدا را شکر م شهیهم

هر دو با .ام تا به حال نکرده ام یخاطر وجود پارسا هم در زندگ

 ینفس نفس م اپارس. شوند یعجله و سر و صدا از خانه خارج م

 .زند

من . کنه یاحسان که فرار نم. لنگ تو شدا مهشاد بار کارمون هی-

 اخه؟ هیهمه عجله برا چ نیا دونمینم

دانم بعد از کدام اتفاق  یدانم چه طور؟ نم ی؟نمیدانم از ک ینم

 یضربان قلبم به اوج م دنشیدانم هنوز با هر بار د ی؟ اما م

 .رسد
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 .میبر نیسوار ش-

که روز تولدش  یتنها کس. خرم یو شمع و گل هم م کیراه ک سر

کند احسان  یم افتیتولد از من گل هم در ی هیجز هد

 میجز احسان گل تقد یتا به حال به کس دیا ینم ادمی.است

 .کرده باشم

 

 

خندد هم  یهمزمان هم لبش م دنمانیبا د. کند یرا باز م در

 یم کیو داد و ماچ و بغل تولدش را تبر غیبا ج سایپر. چشمش

 .کند یپارسا هم بغلش م. دیگو

. یعمر کن یهر چقدر که دوست دار شاالیا. یتولدت مبارک دک-

هفت  تیتو تولد بعد شاالیا. ادیب رتیزن خوب گ هی شاالیا

بگن  سایبه پر. قد به من بگن عمو میقد و ن یهشت ده تا بچه 

 .قویبه مهشاد بگن ر. دماغو

 :دیگو یم سایپر. خندد یم بلند

 هیهم تالش کنن تو  یاحسان و زنش بخوان شبانه روز. وونهید-

 !تونن که هفت تا بچه داشته باشن یسال نم

فکر  دیداند که قبل از حرف زدن با یسنش نم نیهنوز با ا احمق

 ینبودن از شرم سرخ م یخجالت یبرا میمن با تمام ادعا. کند
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به  یکند و احسان ضربه ا یپارسا چپ چپ نگاهش م. شوم

 :دیگو یکوبد و م یپشتش م

 !کم حرف بزن بچه-

 :دیگو یم تیمظلوم با

 زدم؟ یحرف بد-

 یکشد و با لبخند خاص و مهربان خودش م یرا م دماغش

 :دیگو

 .ستیمهم ن. نه-

تمام حواسش چشم شده و . دهم یرا به دستش م کیو ک گل

 یعصب یدانم در حال شکافتن نورون ها یم. کاود یصورتم را م

رو  شیبرا شهیاما دست من که هم. دانم یرا نم هیبق. ام است

 !بوده

 !تولدت مبارک-

 دیشا. کنم یبو سمش نه بغلش م ینه م سایخالف پر بر

 .شودیم زتریبرق چشمان روشن و با هوشش ت.دیایخوشش ن

 .بانو یمرس-

ام  یشگیاعتراف هم. گذارم یرا از نظر م زشیبا صفا و تم اطیح

صاحب  نیخانه و ا نیو ا اطیح نیا. کنم یرا در دلم تکرار م

 یکه دارند مرده را هم زنده م یرینظ یخانه با صفا و آرامش ب

 !کنند
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 احسان

پارسا از همان بدو ورود . کند یم ادیاهنگ را تا ته ز یصدا سایپر

مهشاد به اتاق . گرسنه است شهیهم. کند یو رو م ریرا ز خچالی

توانم حدس بزنم  یم. رود تا لباسش را عوض کند یخو دش م

گرفته را  هیکه تازه از من هد یبلوز و شلوار دنیکه قصد پوش

 یها را رو یدست شیو پ وهیو م کیو ک کنمیرا دم م یچا.دارد

ها را پارسا  وهیو مهشاد برسند نصف م سایتا پر.نمیچ یم زیم

بود و ماشا اهللا  ادیز یبچه از همان بچگ نیا یاشتها . خورد یم

 :کشد یم غیج وهیم یخال مهیظرف ن دنید با سایپر! داشت

 .پارسا-

و به  ردیگ یدست هر دو را م سایپر یها غیج غیفرار از ج یبرا

 یشدن مردمک ها رهیفاصله ت نیاز هم. کند یرقص وادارشان م

. کنم یو باال رفتن ضربان قلبش را حس م نمیب یمهشاد را م

 یها رندهیمتاسفانه گ. حتما االن کف دستانش عرق هم کرده

حاالت  نیچ کدام از ایتر از حد انتظار من است و ه فیپارسا ضع

کند و صد البته مهشاد هم مغرور تر و  یمهشاد را درک نم

آهنگ که . ام دهیکه تا به حال د ستیمحافظه کار تر از هر دختر

مهشاد  یول نندینش ینفس زنان م سایشود پارسا و پر یتمام م
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اوضاع افتضاح  یعنی نیا. خورد یمرود و آب  یبه آشپزخانه م

 :زندیداد م سایپر!است

 .شهیانقد بهم چشمک زد که داره کور م کهیک. اریچاقو ب, مهشاد-

نه دست .پارساست یحواسم به مردمک ها و دست ها تمام

رود و نه  یم شیها قهیو شق یشانیاش به سمت پ یلعنت یها

توانم قسم  یم! و گشاد شده اند رهیترش ت یلعنت یمردمک ها

خواهر قبول  کیبه عنوان  سایاز پر شتریبخورم که مهشاد را ب

 . دارد

 .یکن یبا ادم ناشنوا که صحبت نم. داد نزن-

آغوش  ریهنوز تحت تاث یعنی نیا. کند یمن نگاه نم به

خنده . کشد یمن حالش را بفهمم خجالت م نکهیپارساست و از ا

بردن به حالش  یپ یکند تنها راه من برا یدار است که فکر م

 .نگاه کردن به چشمانش است

 .نره ادتیارزو هم . شمع رو فوت کن ایاحسان جونم ب-

و بدون توجه به  زنندیبچه ها دست م.کنم یرا فوت م شمع

 یتولد مبارک را م یبلند اهنگ با مسخره باز یصدا

 :پرسد یم سایپر.خوانند

 ؟یآرزو کرد یچ-

 :میگو یم یبدجنس با

 !بده وبیصبر ا ریخدا به امآرزو کردم -
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 :پرسدیکند و م یم زیرا ر چشمانش

 چرا اونوقت؟-

 .دهم یباال م ابرو

 ست؟یمعلوم ن-

 یام م نهیشود و با مشت به جان بازو و س یبلند م غشیج

خندند و خودش هم به قهر پشتش را  یپارسا و مهشاد م. افتد

خوش به حالش که هنوز . ندینش یکند و با فاصله م یبه ما م

 .دانم یراهش را م.بچه ها را در آورد یتواند ادا یم

گذرم  یتولدم م یقهر کردنت من از کادو نیبا ا یاگه فکر کرد-

 نیبدون دادن کادو از در ا یکس. یبگم سخت در اشتباه دیبا

. االی. دیمنو بد یکادو عیزود تند سر. ره ینم رونیخونه ب

 .نیبجنب

را  بشیپارسا هر دو ج. دهد یرا م میگذارد و کادو یمرا کنار  قهر

 :دیگو یم ییکشد و با مظلوم نما یم رونیب

 .منه یانگار کادو سایپر یکادو. که نداره سایمنو پر بیج-

آن هم  دنیمهشاد را به خند ستیجز پارسا قادر ن یانسان چیه

 کیرود و با  یبه اتاق م. و از ته دل وادار کند نیریحد ش نیتا ا

و  بایز یدفترچه . گردد یبر م ییطال یمشک ییکادو یجعبه 

 .کشد یم رونیرا ب یچرم

 .ستیهزارم محبت هاتم ن کیجبران -
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تازه سروده شده  یپر است از شعر ها. زنم یرا ورق م دفترچه

 شیها هیهد یدختر حت نیا. نوشته شده اند ییبایاش که به ز

حد مورد توجهش قرار گرفته ام  نیکه تا ا نیاز ا. هم خاص است

کار  نیا. ارزش دارد ایدن کیکار مهشاد  نیا. شوم یغرق لذت م

 !ستمین یاش کم آدم یمن در زندگ یعنی

 !ممنون گلم-

 .پاشد یم میرا سخاوتمندانه به رو لبخندش

پارسا و  انیم. گذارد یدوباره آهنگ م سایپر. میریگ یم عکس

 یپارسا ادا. رقصند یم میبرا ییو سه تا ستدیا یمهشاد م

 سایپر یادا. آورد یرا در م لیتمام دوست و آشنا و فام دنیرقص

رقصد که هر  یمثل دخترها م بایآنقدر ز. را بهتر از همه بلد است

 . میآور یو نفس کم م میریگ یسه از زور خنده دلدرد م

 

 

 مهشاد

دانم  ینم. خورد یده بار زنگ م کیپارسا نزد یآخر شب گوش تا

را به خاطر  شیدوست دختر ها یهمه  یچه طور اسم و صدا

 یهنوز با احسان خداحافظ. میشو یرفتن م یآماده . سپارد یم

. شود یم دایاش فرنوش پ ییدختر دا یکه سر و کله  مینکرده ا

کند؟ پارسا و  یجا چه کار م نیوقت شب ا نیا. کنم یتعجب م
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به حال احسان  یوا. ندانداز یبه هر دو م ینگاه مشکوک سایپر

اصال احسان . تختخواب من بگذراند یدختر شب را تو نیاگر ا

جز من شب را در خانه اش  یحق نداشت اجازه دهد دختر

عنوان قابل اعتماد  چیدوره و زمانه به ه نیا یدخترها. بگذراند

 :با اخم گفتم. کردند یاز راه به درش م. نبودند

 .وقته رید. بچه ها میبر-

و  دیلرز یم یگوش. خواب شدم یعوض کردم و آماده  لباس

 .خورد یزنگ م

 بله؟-

تحمل فرنوش انقدر برات  ؟یکن یچرا مثل بچه ها رفتار م-

 سخته؟

 .یپرس یازم م یدون یکه جوابشو م یسوال ادیبدم م-

 نیو ا یحسود یلیبهت بگم که خ میمستق یخوا یم یعنی-

 ست؟یخصلتت اصال خوب ن

 .کالمش کامال محسوس است طنتیش

. شبو تو خونه ات صبح کنه رسهیاز راه م یهر ک ادیخوشم نم-

 .ستیمهم ن. بزار یدوست دار یاسمشو هر چ

 .خندد یم

 .رسه یبه ذهنم نم یزیخب جز حسادت چ-

 .خداحافط. باشه-
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*** 

تر از قبل  ریمانده و من هر روز دلگ یباق سایپر یروز تا عروس ده

 یامشب عمه مرجان جانشان و خانواده اش برا. شوم یم

و مادرش وقت خاراندن  سایپر. گردند یاز فرانسه بر م شهیهم

 یهر روز و هر شب مهمان دارند و طبقه . سرشان را هم ندارند

کنند که من  یاصرار م یلیخ سایپارسا و پر. شود یاول غلغله م

شود بدون دعوت  یمگر م یول. هم به جمعشان ملحق شوم

 کیدر حد  یعمو و زنعمو من را حت. صاحبخانه به آن خانه رفت

 یتعارف خشک و خال کیشد  یچه م. هم قبول ندارند هیهمسا

 یهم به من بکنند مثال؟ چقدر بدبختم که در مقابل مخالفت ها

. شوم یم میآورم و تسل یخانه کم م نیاپارسا به خاطر رفتنم از 

 ستندین لیارزش قا تیبرا یزیکه پش یا کردن در خانه یزندگ

خنده  یصدا. چه کنم که در مقابل پارسا خلع سالحم. حرام است

 یبرا دیبا. کند یم یتداع میرا برا یکس یبلندشان حس ب یها

مرجان . بروم نییبه مرجان و خانواده اش پا ییخوش آمدگو

بر خالف زنعمو فوق العاده خونگرم و مهربان . نکرده یادیز رییتغ

عمه  نیاش را از هم یاخالق اتیاحسان خصوص دیشا. است

 شیاز سه سال پ باتریز ونیدخترش کتا. مرجانش به ارث برده

. کامال محو و ماهرانه است ششیعطرش گرم و آرا یبو. شده

زانو  را به یفتواند هر جنس مخال یاراده کند با ظاهر جذابش م
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 یکم تیمیصم نیدر ع. خودم است یهم قد و قواره . در آورد

را با آب و تاب به مرجان  شیها دیخر سایپر. مغرور هم هست

را نگاه  ونیپارسا تمام وجودش چشم شده و کتا. دهد ینشان م

احسان هم مشغول صحبت با عمو و شوهر عمه اش . کند یم

دا لعنتت کند پارسا خ. انگار ارمیتمام ع یموجود اضاف کی. است

 یبغضم را قورت م. خانه گم کنم نیگورم را از ا یگذار یکه نم

 . کنم یجمع را ترک م دیببخش کیدهم و با 

 ا؟یآ یشنو یم ایخدا

 .خسته ام خسته ییهمه تنها نیا از

 .را خورده ام که کل تنم بغض آلود شده میبغض ها آنقدر

 یشگیدرمان هم. شودیخورد و احسان وارد م یبه در م یا ضربه

تنها محرم تمام راز ! میها یکس یتنها کس تمام ب! میدرد ها

چشم و  یمن ب! گاهم بعد از خدا هیتنها پزشک و تنها تک! میها

دانه به دانه اش . دانم یرا م شیقدر تمام محبت ها. ستمیرو ن

و رد اشک  ندینش یکنارم م. نمک یاشکم را پاک م. دارم ادیرا به 

 . کند ینبال مرا د میها

 !قربونت؟ یکن یم هیگر یواسه چ-

 لیمثل س میشود که اشک ها یجمله اش باعث م کی نیهم

 یب یپهن و محکمش تنها پناه روزها یشانه ها. شود یجار

اش در حال گردش  نهیس ینگاه اشک آلودم رو. ام است یپناه
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تن  نیا. کشد یحرکت سرم را محکم به آغوش م کیاست که با 

 یکیرا  میتوانند درد ها ینوازشگونه چه دارند که م یصدا نیو ا

 بشکنند و بغضم را بترکانند؟ یکی

 نیا یشم وقت یم ریس یاز زندگ! ینکن لعنت هیگر ینطوریا-

 !یزیر یتو اتاقت اشک م ینیش یمظلوم و تنها م یطور

 احسان؟-

 .بوسد یرا م میموها

 جان احسان؟-

 یشن؟ م یحساب م زادیکس و کارا جزو آدم یب ایدن یکجا-

ره  یداره م گهیهم د سایپر. طاقت ندارم گهید. خوام برم اونجا

 .ندارم یکار گهید نجایمن ا. خودش یسر خونه زندگ

خشم النه کرده در . شود یپنجه اش گم م انیام در م چانه

 .نگاهش ترسناک است

 نکرده؟ هوم؟ یادیسرت که به تنت ز اناُ یاح-

روشن و  ینگاه کردن به مردمک ها. اندازم یم نییرا پا سرم

 .براقش سخت است

 کار کنم؟ یتو بگو من چ-

 .و به نگاه کردن مجبورم کندیچانه ام بند م ریرا ز دستش

که  یدار فهیتو، تو هم وظ یجا خونه  نیبار هزارم، ا یبرا نیا-

پس انتظار ! باشه چه نباشه لتیچه باب م. یکن یزندگ نجایا
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که  یزشت یکلمه  نیت خواهش کنم، در ضمن انداشته باش از

 اقتیل یکنم اونقدر ب یفکر نم رم،یگ یم دهیرو نشن یبه کار برد

 .باشم که جزو کس و کارات حساب نشم

 .کنم یزنم و اشکم را پاک م یم لبخند

با  یفکر کرد یاحسان، چ یتو تنها کس و کار من! کس وکارام؟-

 خودت؟

 .بوسد یکشد و م یسرم را به آغوش م دوباره

 !دل نازکت نیا یمن فدا-

*** 

نوشتن  یامشب هوا. گردم یاز باشگاه بر م یپر انرژ یول خسته

عماد را نخوانده  یعاشقانه  امکیو هشت پ یس. دارم بدجور

و ترقوه  نهیس یدانم جز دست و پا و قفسه  ینم.کنم یحذف م

را  یرگیجز احمق صفت د! بشکنم تا دست بردارد دیرا با شیکجا

که  یکس یبه پا لآدم عاقل که شش سا. بکشد دکیتواند  ینم

ماند؟ هنوز قلم را  یم. ماند یکند نم یآدم هم حسابش نم یحت

 .شود یام که پارسا وارد اتاق م اوردهیکاغذ به حرکت درن یرو

 .پارک میریم میبا بچه ها دار.پاشو حاضر شو-

! کردم یاش م یخواست تا خود جهنم هم همراه یاگر م پارسا

 .پارک که سهل است

 اد؟یهم م یکت-
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 .میمنتظرت. نییپا ایب یآماده شد.آره-

 .باشه-

به . فرستم یم رونیبندد نفس حبس شده ام را ب یرا که م در

برق چشمان . لطف احسان مثل خودش نگاه شناس شده ام

 شیداد که پ یم یخبر از اتفاق ونیاسم کتا دنیپارسا هنگام شن

تا االن اگر عاشق من نبوده عاشق دختر !کردم یاش را م ینیب

از آن  انشبرق چشم... امشب... امشب یول. هم نبوده یگرید

 .هاست یلعنت

وقت از سال و شب چهارشنبه شلوغ  نینهج البالغه در ا بوستان

 یعنی...ستیامشب شب مرگ من ن. تر از حد انتظارمان است

که جلوتر از  یپارسا و کت یدر گوش یمگر زمزمه ها...باشد دینبا

گرفتن من و توجه صرف  دهیروند مهم است؟ مگر ناد یما راه م

که  میبچه پرورشگاه کیاز جانب پارسا مهم است؟ من  یبه کت

. قبولم کرد یام به فرزند یپارسا و احسان در شش سالگ یعمو

مگر ...  یخون لیفام کی. چه؟ دختر عمه اشان است یکت یول

کمرم مهم است؟ مگر هزار تکه  ی رهیت قیلرزش دست ها و تعر

دل عادت دارد  نیکسم مهم است؟ ا یدل سرکش و ب نیشدن ا

توسط احسان ...محرمش توسطدوباره  میبه شکستن و ترم

دست بزرگ و ...شیتوسط مرهم دردها...مهربان و باهوشش
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و به روشن  مریگ یسرم را باال م.ردیگ یدستم را در بر م یگرم

 . کنم ینگاه م ایدن یسبز عسل نیتر بایو ز نیتر

 .کرده مهشاد خیدستات -

چقدر . کند یو ها م ردیگ یدهانش م یدو دستم را جلو هر

 .گرم است شینفس ها

 یاریهمه سرما رو از کجا م نیا. تابستونه دختر خوب یچله -

 تو؟

 رییپارسا تغ دهیمطمئنم که فهم. داند یرا بهتر از خودم م لشیدل

با لبخند . خواهد جو را عوض کند یفقط م نیبه خاطر هم. کرده

 :میگو یکنم و م یاشاره م یبه پارسا و کت

 !پسر عموت از دست رفت دکتر-

 :دیگو یشود و م یم رهیبه چشمانم خ تیبا جد بالفاصله

 مگه مهمه؟-

 .زنم یهم لبخند م باز

 ست؟ین-

 .شود یتر م رهیخ

 !باشه دینبا-

 یقطره اشک هم اضافه م کیبار به لبخندم  نیدانم چرا ا ینم

 !یلعنت..اه! شود

 .دونم یم-
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دهد و  یرا باال م شیابرو ها. کنم یدستانش را حس م فشار

 :دیگو یم دگرانهیتهد

 .مهشاد ایختینر یختیقطره اشک ر هی-

 .کشم یم رونیرا آرام ب دستم

 .زمیر ینم-

 یدوزم و ادامه م یبلندشان چشم م یراه رفتن و خنده ها به

 :دهم

 .انیچه قدر هم به هم م-

 .دهد یم یو عصب قینفس عم کیرا با  جوابم

*** 

 :نالد یم هیگر انیکند و در م یرا دورم حلقه م دستانش

مگه  یزن یتند تند بهم سر م. یشه خواهر یدلم برات تنگ م-

 نه؟

را  خندم و پشتش یاز اشک است م سیصورتم خ نکهیا با

 .کنم ینوازش م

تازه عروس  یده دختر مجرد مدام خونه  یم یچه معن. نه-

 نیتو ا دیشه اونوقت با یداماد چتر شه؟ چشم و گوشم باز م

 .میشوهر در به در دنبال شوهر بگرد یقحط

 نیدر ا یمهشاد؟ تو که خواستگارات پاشنه  یگ یچرا چرت م-

 یفردا تو عمارت استاد فرخ نیهم یاراده کن. خونه رو از جا کندن
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مغز تو رو کدوم  نیدونم ا یمن نم. یور دلش ایلوانیتو پنس

رو رد  یعال طیشرا نیبا ا یگاز گرفته که خواستگار یبینج وونیح

. که هست ستین ولدارپ. که هست ستین پیخوشت. یکن یم

با کالس و خوش اخالق و جوون . که هست ستین لکردهیتحص

 .که هست ستین

طرفو دوست نداشته  یآدم وقت. خانوم سایجهت اطالعت پر-

 !تونه خوشبختش کنه یباشه نم

. ات رو بذار دم کوزه آبشو بخور  لسوفانهینظرات ف نیبرو بابا ا-

 .دهیها به سر رس یمسخره باز نیا یدوره  گهید

 .اندازم یباال م شانه

 یعالقه ا چیکه ه یتونم با کس یمن نم. داره ینظر هی یهر ک-

 .کنم یسقف زندگ هی ریبهش ندارم برم ز

چقدر دوستم داشته و خبر . شود یم یاشکش جار دوباره

غم  یآزار و ب یموجود ب نیچقدر خوب که عالقه ام به ا! نداشتم

هم  یگریانسان د یمن جز احسان وابسته . اوردهین یوابستگ

را  خودش.ستمیدانم که ن یم. خواهد یفکر کردن نم ا؟یهستم آ

و لبخند  کاش انیکند و تا خود صبح در م یدر آغوشم جا م

 یهجده سال زمان کم. کند یخاطراتمان صحبت م یدرباره 

و  زیچ چیثابت شده که به ه گرید یکیمن  یبرا یول. ستین

مثل  یزیتا چ یدل ببند ستیکاف. دل بست دیکس نبا چیه
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 رانیدار و ندارت را و یو همه  دیایبدتر از آن ب یحت ای یسونام

 !کند

 

 احسان

. شنوم یرا م شیکنم حرف ها یعمو نشسته ام و وانمود م کنار

که در  ستیا دهیدر یاما تمام حواس پنج گانه ام به چشم ها

. نقص مهشادند یحال برانداز کردن وجب به وجب اندام ب

مرد آن  یم. خورند و فکم قفل شده یوقفه تکان م یب میپاها

بلند و  یموها اینبندد؟  شیرا دور ساق پا یرم مشکچ یبند ها

رها نکند؟  شیشانه ها یخوش حالتش را آنطور اغوا کننده رو

و رژ لبش  راهنیپ یرا برا یرنگ زرشک دیهمه رنگ، حتما با نیا

 رهیمجلس را خ یها چشم تمام مرد ها یکرد؟ لعنت یانتخاب م

دست و کمرش اوج  فیحرکات کامال هماهنگ و ظر. کرده اند

در ابرازش  یوقت سع چیه کهزنانه اش را  ییبایظرافت و ز

ناموس  یب نیدر دل ا یدانم چه آشوب یم.زند  ینداشته داد م

امشب اگر خون راه . به پا کرده و خودش خبر ندارد زیه یها

که حرکات و طرز  یتیجذاب! شد یخوب م یلیانداختم خ ینم

خود تاپ مدل ها  یدارد را حتچشم  هیدختر مغرور س نینگاه ا

 دیگو یجمله که م نیبر ا ستیدییمهشاد مهر تا. هم ندارند

قابل تحمل  ریغ گریجو د! ندارد بایز یبه چهره  یربط تیجذاب
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تنم را با  یجا یجا یکیهوا تمام شده و  ژنیانگار اکس. شده

 یم ستیبلند خودم را به پ یبا قدم ها. کند یخنجر تکه پاره م

 گونصورتش گل ادیبه خاطر تحرک ز. رمیگ یرسانم و دستش را م

 .کند یبا تعجب نگاهم م. شده

 .یدیرقص ادیز. مینیبش میبر-

 یبرجسته  یبدون شک از رگ ها. هوشش شک ندارم به

لجباز . دهیرا فهم زیچشمانم همه چ یو گردنم و سرخ یشانیپ

 ینم نیتر از ا وانهید وانهیکند و من د یمخالفت نم. ستین

 .شوم

 .میباشه، بر-

کند و  یم یعذر خواه ستیدانم ک یهمرقصش که نم از

 .دیآ یهمراهم م

 کردم احسان؟ یمن کار بد-

مهم  شیبرا شیو عصبان یهستم که ناراحت یمن تنها کس هنوز

به چشمانش نگاه  میگذارم و مستق یم زیم یدستم را رو! است

من در حد مرگ  یبا اعصاب نداشته  یبداند که باز دیبا. کنم یم

را از قورت دادن آب  نیا. ترسد یاز چشمانم م. خطر ناک است

 ی وانهیمرا د دینباآره،  میشد بگو یکاش م. فهمم یدهانش م

 .یکرد یخودت م
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 یسر و شکل تو مراسم مختلط حاضر م نیبارت باشه با ا نیآخر-

 .یش

کوتاه است، نه  راهنشیپ نینه آست. دانم یخودم م. گفتم چرت

 یاش رو یو رژ لب زرشک یلعنت یقد دامنش، فقط آن بند ها

 یاندازد و م یخودش م یبه سر تا پا ینگاه. رود یمخم رژه م

 :دیگو

 .لباس مجلس لباس منه نیتر دهیسرو شکلم مگه چشه؟ پو ش-

دلش جز من . مهشاد را ناراحت کنم دینبا. کشم یم قیعم نفس

 .ستیخوش ن یبه کس

 .یکن یجلب توجه م یادیز نیبه خاطر هم-

 یبا گردن افراشته جواب م. آورد یمهربانم لبخند به لبش م لحن

 :دهد

 .دکتر یآقا ستیشما ن فیبه تعر یازین! دونم قشنگم یخودم م-

 نیام تا ا دهیزحمت کش یکل. دهد یم لمیتحو یچشم غره ا و

 ی هیها ما تیموفق نیا. اعتماد به نفس را به دست آورد

 .افتخارم هستند

 

که با حوله  یکنم و در حال یپرت م اطیح یرا گوشه  طناب

با . روم یکنم به سمت در م یاز عرقم را پاک م سیصورت خ

 .شود یفرنوش دسته گل به دست حالم گرفته م دنید
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 ؟یکرد یورزش م یداشت زم،یسالم عز-

 وانهید. افتم یمهشاد م تیحساس ادی زمیلفظ عز دنیشن با

 ینشان م تیروابط من حساس یعاشق پارساست آنوقت رو

پرو پرو بدون . رمیگ یدسته گل را با اکراه از دستش م. دهد

مطلعش کنم به  نکهیبدون ا. شود یمن وارد خانه م یاجازه 

. مده یتوانم دوش گرفتنم را طول م یروم و تا م یحمام م

کار  یاحسان،سه ساعته اون تو چ" دیگو یاعتراضش که م یصدا

کوتاه و حلقه  راهنیپ دنیبا د. روم یم رونیب. دیآ یم" ؟یکن یم

نداده  ادیدختر  نیبه ا یکس یعنی. شوم یمزخرفش کالفه م یا

 که چطور لباس بپوشد؟

 .لطفا رونیبرو ب. خوام لباس بپوشم یم-

 :دیگو یدهد و با عشوه م یبه سر و گردنش م یقر

 !خوام بخورمت یمن که نم زم،یخوب بپوش عز-

کنم و بدون نگاه کردن به پوست  یحوله را محکمتر م بند

 .ستمیا یاش م یقدم کیروم و در  یجلو م دشیسف

 !یزن یاز جلو چشمم گمشو فرنوش، حالمو به هم م-

دختر دستم بود، اگر  نیا اریاگر اخت. شود یدرک که دلخور م به

با ! کردم یام نبود دو نصفش م ییحقش را داشتم، اگر دختر دا

. شود یالنفس ها ارزش مهشادم هزار برابر م فیضع نیا دنید

 ینگاه نم یگریبه چشم مرد د میکه جز خودم مستق یمهشاد
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را به كمتر از ميلي  شکند و فاصله ا یچشمانش را مغموم م! کند

 .متر مي رساند 

دارم؟  خچالیمغرور  یکمتر از اون دختره  یچرا؟ مگه من چ-

 ستم؟ین یبرات کاف

 . دهم یآرام هلش م ینفرت ول با

کنم،  ینم زویچ چیمراعات ه نمتیخونه بب نیبعد تو ا یسر-

 .حواستو جمع کن، االنم تا نکشتمت گورتو گم کن

مانتو و شالش را به سمتش پرت . دهم ینم تیاشکش اهم به

 :میگو یکنم و م یم

 . یخوش اومد-

 

 

 مهشاد

رنگ  زیهمه چ. کنم یگاه مغم زده ن یاتاق به کوچه  یپنجره  از

عمه  یماه عسل رفته و پارسا با خانواده  سایپر. غم گرفته انگار

قبول  یرفتن دادند ول شنهادیبه من هم پ. جانش به شمال

 نینه ا. را ندارم ونیپارسا و کتا یعاشقانه ها دنیطاقت د. نکردم

خودم دل  یتوانم برا ینم نیاز ا شتریفقط ب. که حسادت کنم

و دانشگاهم  رستانیدوست دوران دب نیفاطمه بهتر! بسوزانم

. میبا هم صحبت کرد یبود و کل نجایا شیساعت پ کی نیهم
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که  یهمان! خواست یشد؟ دکترش را م یدل آرام م نیمگر ا یول

با مسائل  یاحساسات یباشم و مثل دختر ها یداده بود قو ادمی

به  دیفقط و فقط با دمیبود امداده  ادمیکه  یهمان. برخورد نکنم

و مشکالت  یگفت سخت یم شهیکه هم یهمان. نفر باشد کی

. معنا نخواهد داشت یو اگر نباشند زندگ ستیزندگ یالزمه 

مثل فوالد محکم  دهیرنج کش یگفت انسان ها یکه م یهمان

به خدا  شهیکه هم یهمان. ابندی یشوند و جسارت م یم

نفسم را ! مرا به خودم شناساند یاحسان خدا. کرد یم دوارمیام

خواهم  ینم گرید. کشم یتخت دراز م یفرستم و رو یم رونیب

خانواده آشنا  نیبا ا یاز ک قایمن دق. خودم دل بسوزانم یبرا

 میماه و پنج روز از تولد شش سالگ کی. است ادمیشدم؟ خوب 

مرا به  انوادهخ نیدر پرورشگاه گذشته بود که برادر کوچکتر ا

همه مهربان . خوب بود زیآن روزها همه چ. قبول کرد یفرزند

 نیا یهمه . دندیخند یم یهمه واقع. همه شاد بودند. بودند

پدر با افتخار به همه . کردم یام حس م یها را با تمام بچگ

دستم را . که جلو آمد احسان بود ینفر نیاول. ام کرد یمعرف

 :و گفت دیبوس ینگرفت و صورتم را با مهربا

 چند سالته خانوم گل؟! یدختر خانوم ناز چه-

همه . به من نگفته بود که نازم یتا آن زمان کس.تعجب کردم اول

. شناختند یزشت و با هوش م یدختر بچه  کیمرا به عنوان 
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 یشد کس یباورم نم. بال درآوردم یاز خوشحال هیبعد از چند ثان

 :دمیبا ذوق و شوق پرس. ندیبب بایمرا ز

 ؟یگ یراست م-

 .زانو خم شد یزد و رو یلبخند

 گم؟ یراست م ویچ-

 من نازم، واقعا من قشنگم؟ نکهیهم-

سپس دوباره . نگاهم کرد یحالت خاص چیه یلحظه ب چند

 :زد و گفت یلبخند

 !یمعلومه که قشنگ زم،یآره عز-

! فرق دارد هیآدم با بق نیبار حس کردم که ا نیاول یمن برا و

 یب هیاحسان مثل بق. شده لیدتب نیقیحس به  نیا گریحاال د

بدون  یادعا نداشت ول. شکست یدل نم. معرفت و نامرد نبود

فقط . کرد یاش را صرف من م یچشمداشت تمام وقت و انرژ

در ! است هوشبا  یلیاز خ شتریب یلیخ. بزرگ دارد رادیا کی

خطر ناک  نیخواند و ا یذهن م یگونه ا ماریواقع به طرز ب

 !است

اکثر خاطرات . کنم یشوم و خاطراتم را مرور م یم رهیسقف خ به

 یوقت هفده ساله نم چیکاش ه. و رنگارنگند نیریام ش یکودک

تلخ و سرد بعد از  یشد و روز ها یکاش زمان متوقف م. شدم

 اینفر را در دن کیکاش فقط . شدند یام خاطره نم یهفده سالگ
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ها و  یتلخ. نکنم یبیجمع احساس غر نیطور در ا نیداشتم تا ا

 نیها و رنگ ینیریگذارم و خودم را در ش یها را کنار م یسخت

 . کنم یکمان ها غرق م

امروز پنجشنبه است و مطب را . اندازم یبه ساعت م ینگاه

خواهد آخر هفته ام را با احسان  یدلم م. کند یم لیزودتر تعط

 یوقت دیآ یبدش م. احتماال تا االن مهمانانش رفته اند. بگذرانم

اگر  یامشب حت! دارد من هم آن جا باشم بهیمهمان مرد غر

از آن  یدل من طاقت دور. ستیمهمان هم داشته باشد مهم ن

که هجده سال تمام آرامش را  یخانه ا! خانه و صاحبش را ندارد

 .کرده هیبه من هد

 

 یباغچه و کاش یگل ها یبو. شوم یاندازم و وارد م یم دیکل

درشت و  یها السیگ. دهد یزش مخورده مشامم را نوا سیخ

زنند و اصرار دارند که  ینشده چشمک م دهیخوشرنگ چ

نشده  دهیمن چ یکه با دست ها یالسیاحسان گ. بخورمشان

 یبه چهار پله . منمشانیچ یفردا حتما م. خورد یباشد را نم

 .شود یاز ساختمان خارج م دهینرس یو پهن ورود کوتاه

 .سالم-

 یبشر پاک نم نیو آرامش از صورت ا وقت اثر خنده چیه چرا

. خندند یهم نخندند چشمانش م شیاگر لب ها یحت. شود
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اراده آرامش را به  یاگر به ظاهر آرام هم نباشد وجودش ب یحت

 نشیریچشم ها و آرامش ش نیمن معتاد هم. بخشد یجانم م

 !شده ام

 .سالم-

حرف  یب نیبه خاطر هم. یستینه رودربا میهم نه تعارف دار با

با . کاناپه لم داده یپدرام رو. شوم یو وارد م ستدیا یکنار م

کند و لبخند چندشناکش را به  یخودش را جمع و جور م دنمید

نداشتم و  یمرد حس خوب نیوقت به ا چیه. پاشد یم میرو

 یباز قیرف. کنم یم افتیحضورش را راحت در یامواج منف. ندارم

چه . پسندم یاصال نم که ستیییاحسان از آن دسته خصلت ها

 ؟یدوست باش یآدم پیدهد با هر ت یم یمعن

 !یدیبه به، مهشاد خانوم گل، سالم عرض شد ل-

 یظاهر یاحسان با خونسرد. دهم یلب جواب سالمش را م ریز

که به  یگردن احسان یرگ برجسته . به چشمان پدرام زل زده

 یم یجمله را در ذهنم تداع کیشود فقط  یم یندرت عصبان

 .کند

 !"اشهدت را بخوان پدرام خان زبانباز چندش"

 

 

 احسان
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وارد . کنم یم تشیکشم و به سمت اتاقش هدا یرا م دستش

 شود  یاتاق که م

 

 :میگو یم

 !لطفا این رونیجاست از اتاقت ب نیشرف ا یب نیا یتا وقت-

 یبندم و به سمت پدرام م یدر را م. دهد یحرف سر تکان م یب

  شخندیبا ن. چرخم

 یاش م نهیبه س نهیروم و س یجلو م. شده رهیدر اتاق خ به

 به چشمانم . ستمیا

 . دهد یکند و آب دهانش را قورت م یم نگاه

 !حرفامو تکرار کنم دیدوباره با نکهیمثل ا-

کند  یبه پوست صورتم مطمئنم م شینامنطم نفس ها برخورد

 !دهیکه ترس

 !هستم؟ یا وونهیکه چه د یدون یم-

 .دهد یجواب سوالم را م صادقانه

 !اصال شک ندارم تیوونگیبه د. دونم یم-

 .دهم یتکان م سر

 قیکشم، رف یکه به خاطر مهشاد آدم م یدون یم نمیخوبه، ا-

 !کشم یم قیکشم، نارف یم
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با  یبر پاست ول یدرونم ولوله ا! از ترس الل شده نباریا

 :میگو یم یکننده ا وانهید یخونسرد

 یوونگیچون د ،یتا دست از پا خطا نکن پس حواستو جمع کن-

که انقدر  هیبار نیشه، آخر یکس تموم نم چیمن به نفع ه

 .دم یدوستانه دارم بهت هشدار م

 یرا مرتب م راهنشیپ ی قهی. زده رونیاز حدقه ب زشیر چشمان

دهم و صورتش را  یکت تابستانه اش را به دستش م. کنم

 !بوسم یمحکم م

 !نمتیدور و برش نب گهیبه سالمت داداش، د-

 !احسان خان رهیگ ششیکه گلوت بدجور پ نمیب یم-

 .کوبم یاش م نهیدو انگشت به تخت س با

 !بترس شتریپس ب-

 :میگو یبلند م یبا صدا. رود یزند و م ینم یاضافه ا حرف

 یها شدن کابوس شبانه ام، پس ک السیگ نیپرنسس مهشاد، ا-

 شون؟ینیبچ یخوا یم

شود  یهر چه فاصله مان کمتر م. شود یاخم از اتاق خارج م با

دختر  نیبه ا دیبا یکیحاال . رود یدر هم م شتریاخمش ب

مجبور به مشورت با  مارانمیب یدرمان بعض یبفهماند که برا

و بر و بر  ستدیا یمقابلم م نهیدست به س. مثل پدرامم یکسان

 :میگو یدهم و م یابرو باال م. کند ینگاهم م
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 !بزن یبزن یخوا یجون احسان خجالت نکش، م-

 یصورت خندانش روز دنید. تواند کترل کند یاش را نم خنده

 نیا. خدد یراحت م یحاال ول. ام بود یافتنیدست ن یتنها آرزو

هنوز هم  ونیعالقه پارسا به کتا دنیخوب است که با فهم یلیخ

 !خندد یم

 ؟یآمد داشته باشرفت و  یمزخرف یآدم ها نیبا همچ یمجبور-

 .آره-

 ینم یاضافه نداده ام سوال اضافه ا حیوقت تا خودم توض چیه

 .پرسد

 یاالن فقط دلم م نم؟یشه فردا صبح بچ یها رو نم السیگ-

 .میو تا خود صبح حرف بزن میخواد رو تخت کنار حوض دراز بکش

 شیچشم ها ش،یغم ها ش،یبغض صدا ش،یحرف ها هرچند

 یواقع تیو مظلوم تیکه فقط هنگام حرف زدن با خودم معصوم

 یدهد، رطوبت کف دستانش، لرزش چانه  یاش را نشان م

 یکنند و از زندگ یم رانیرا و مارمیکوچکش همه و همه قلب ب

اجازه . کنم یمثل تمام هجده سال گذشته قبول م یول رم،یس

اجازه . اندبم یدهم مهشادم مثل خودم پر از نگفته ها باق ینم

را قهقهه بزند و با فکر و  شیدهم مهشادم مثل خودم دردها ینم

دهم مهشادم مثل  یاجازه نم. کند ماریو غصه خودش را ب الیخ
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مشابه من خودش را موظف به بهبود  یروان مارانیمن و تمام ب

 !دهم یاجازه نم. دو خوشحال کردنشان بدان گرانید طیشرا

کن منم رختخواب ها رو ببرم  دم ییپس تو چا زم،یباشه عز-

 .پهن کنم رو تخت

 .باشه-

دارم درد را در کمر و گردن و  یرا که بر م نیسنگ یها تشک

. ستیو باربر یدوران کارگر ادگاری. کنم یاحساس م میزانوها

چهار  یخانواده  کی یگذران زندگ تیکه مسئول ییهمان روزها

 ییهمان روزها! نوجوان دوازده ساله ام بود یدوش ها ینفره رو

شدم و مجال  یهوش م یب یاز شدت خسگ شیکه شب ها

 ! غصه خوردن نداشتم

نبرده  یام پ یزندگ دیکه هنوز به قدرت تنها ام ییروزها همان

هر چهار نفرمان  یاسفناک خانواده ام برا طیشرا دنیبودم و با د

مادر  یکه وقت ییهمان روزها. کردم یمرگ همزمان م یآرزو

 یخورد و نم یرا م یآنچان یجوانم حسرت وسائل و لباس ها

و زمان را به هم  نیخواست زم یبخرم دلم م شیتوانستم برا

 یبرادر کوچکترم فقط و فقط برا یکه وقت ییهمان روزها. بدوزم

 یغذا نیتر ذیولذ نیبهتر ریگفت نان و پن یدل من م یخوش

 یکند دلم مرگ م یرا با آن عوض نم ییغذا چیو ه استیدن

گشتم و خانه  یاز سر کار بر م یکه وقت ییهمان روز ها. خواست
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ام را کز  چارهیو پدر معلول ب دمید یو سکوت م یکیرا غرق تار

گاز  ریدادم و فکر باز کردن ش یاز دست م یرا به زندگ دمیکرده ام

 نکهیابدتر از  یزیچ یعنی. زد یو بستن پنجره ها به سرم م

و  کیو خانه را تار یمدرسه بر گرد ایخسته وکوفته از سر کار 

وجود  ایندر د ینیبب دیغمزده و خانواده ات را افسرده و نا ام

که بلد بود  یتنها کار. نکرد یدارد؟ مادر من در حق من مادر

 دمیبعدها فهم. غم بود یو بغل کردن زانو اسی ی هیخواندن آ

 یبرا! از حدش بوده شیب یها عالئم عالقه  نیا یهمه 

 . دینجنگ مانیزندگ

دو ساله  یمثل بچه ها قایافتم دق یم ادشی یهنوز هم وقت یول

که تعداد دفعات مردن و زنده شدنم  ییهمان روزها!کنم یم هیگر

که کم آوردم و  یدرست در نقطه . دانستم یدر طول روز را نم

 میداشت و دارد مهشادم را برارا  میهوا شهیکه هم یهمان دمیبر

اش به وجودم شده تنها  یتگکه عالقه و وابس یموجود. فرستاد

ام را  یتمام هست گریکه حاال د یدختر! دنمینفس کش ی زهیانگ

 !کنم یم شیتار مو کی یفدا

 ینیقلبم سنگ یرو یزیکند هم چ یهم مفاصلم درد م نکهیا با

 فیگاهش را ضع هیتک دیمهشاد نبا. آورم یخودم نم یبه رو یول

را  یچا ینیمهشاد س. کنم یتخت پهن م یتشک ها را رو. ندیبب

 .خزد یلحاف م ریگذارد و ز یتخت م یگوشه 
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 !هوا چقدر خوبه-

 ماریذهن ب نیا یحال خودش هم برا یجز خوب یزیچ مگر

 .زنم یدارم و لب م یرا بر م یدارد؟ فنجان چا تیاهم

 ؟یرفتباهاش تماس گ سا؟یچه خبر از پر-

 ی هیتا چند ثان. کشد یچرخد و به پهلو دراز م یسمتم م به

را  شیگونه اش خواهد گذاشت و پاها ریهر دو دستش را ز گرید

 !مطمئنم. شکمش جمع خواهد کرد یتو

 یلیخ ی رهیجز شیک نکهیگفت با ا یخودش زنگ زده بود، م-

که چقدر  یدون یم. متنفرم شیشرج یاز هوا یول هیقشنگ

 !رو کچل کرده با نق نقاش چارهیب ریحتما االن ام. هییگرما

دارد شناخت  یچه لذت. دهد یهمان حرکت را انجام م قایدق

 ! انسان کیکامل 

گفتن سرم کاله رفته که  یهم تماس گرفتن،م یپارسا و کت-

گذره، عمه  یداره بهشون خوش م یلیخ ایباهاشون نرفتم، گو

 .ایگفت پاشو با احسان ب یم

دانم  یم یوقت. داده یرا م حاتشیگزارش تمام تفر دیباحتما  آقا

 شنهادیپ دیچه با یعذاب آور است برا شیبودن در آن جمع برا

 رفتن را بدهم؟

 احسان؟-
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 شیاحسان گفتن ها نیتوانم در جواب ا یخدا قسم که نم به

 .نوشم یم یچا یجرعه ا! میجز جانم بگو یگرید زیچ

 !جانم-

 شن؟ یو پارسا با هم خوشبخت م یبه نظرت کت-

پارسا را  دیانگار واقعا ق! و غم ندارد یناراحت یاصال بو لحنش

 .ستیحالش بد ن. اش است یواقعا نگران خوشبخت. زده

 .دونم ینم-

 رهیتهران خ یماه وریشهر یستاره  یچرخد و به آسمان ب یم

 .رمیدرگ میچا یاما من همچنان با فنجان خال. شود یم

گفت  یم میداشت یروانشناس ریدب هیکه بودم  رستانیدب-

دنبالش  یخارج یایکه آدم بتونه تو دن ستین یزیچ یخوشبخت

تو  دیکه آدم با هیزیچ یگفت خوشبخت یم. کنه داشیبگرده و پ

رو  یا گهیتونه آدم د ینم یآدم چیه. ذهنش حسش کنه

 .خود آدمه یخوشبخت یعامل اصل. خوشبخت کنه

 .گذارم یم ینیرا باالخره داخل س فنجان

 .بخور تا سرد نشده توییپاشو چا. گفته یراست م-

به چشمانم  یبا کنجکاو. دارد یو فنجانش را بر م ندینش یم

 :پرسد یکند و م ینگاه م

 ؟یتو خوشبخت-
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 یحس م ،یکن یفکر م ،یخند یم ،یکش یتو نفس م یوقت

و از  یکن یم یزندگ ،یزن یحرف م ،یسینو یرمان م ،یکن

 نیهم دنیمن د یخوشبخت!چرا نباشم؟ یگذر یعشقت م

 ...!آرامت است ینفس ها یصدا دنیبراق و شن یها یاهیس

 .آره-

به پشت سرم . گذارد یم نیفنجان را زم. ندینش یتر م صاف

 :دیگو یشود و م یم رهیخ

 .منم خوشبختم-

جمله از چشمش  نیقطره درشت اشک همزمان با گفتن ا کی

 نیاشک ها آخر ا نیا. خراشد یقلبم را م غیو مثل تچکد  یم

 ! را از کار خواهند انداخت یقلب لعنت

 !ریشده ام پ ریپ! مطمئنم

 !مهشاد-

 یچکد و درد را از قلبم به تمام وجودم م یدوم هم م ی قطره

 .زند یگذارد و هق م یقلبم م یسرش را رو. رساند

فکر  م؟یفرض کرده احسان؟ فکر کرده از جنس چ یخدا منو چ-

 چه قدره؟ تمیکرده ظرف

به مغزم و بند رفتن نفسم  ژنیاکس دنیاست که بدون رس بیعج

 هیچشمش گر یتا به حال جلو. زند یاشک در چشمانم حلقه م

که  نیفقط به خاطر ا. مزخرفات نینه به خاطر غرور و ا. نکرده ام
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بار هق  نیا.جلوه نکند فیچشمش ضع شیاش پ یقهرمان زندگ

 .کند یم هیزند و راحت گر ینم

 ست؟یبسم ن یو سر خوردگ ییهمه تنها نیا ست؟یبسم ن-

 یو قهوه م لیوان یبو شهیو لختش را که هم یمشک یموها

 !بوسم یدهد م

 م؟یفدات شم پس من چ-

 .نالد یم

و پارسا  یپس فردا تو هم مثل پر. و پنج سالته یس گهیتو د-

پشه ماده هم دور  هیذاره  یاونوقت خانومت نم. یکن یازدواج م

 ...چه برسه به من! و برت بپلکه

خودشان؟ من در  شیجوجه ها پ نیچه فکر کرده اند ا! وانهید

دختر غرق شده ام، گم شده ام، نابود شده ام، درد  نیوجود ا

ام، مرهمش شده ام، محرمش شده ام،  دهیرا به جان خر شیها

حاال  ختمیفرو ر شیو با اشک ها دمیکشنفس  شیبا نفس ها

همان روز که  ستدر. و ازدواج کنم؟ خنده دار است به خدا میایب

و کنار  دمیمقوله را بوس نیواقعا عاشق پارسا شده ا دمیفهم

رگ  ش،یخانه، رنگ پرده ها نیا لیوسا یوقت! گذاشتم

 عیما ی حهیرا یباغچه اش، حت یگل ها ش،یمبلمانش، تابلو ها

دختر و  نیا ی قهیاش مطابق با سل ییروشو یرو ییدستشو

آرام و نه  یتپش ها یشوند، وقت یانتخاب م ندشیخوشا یبرا
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 یاحسان گفتن ها یچندان محکم قلبش شده آرام جانم، وقت

لب  دنیخند یام، وقت یآهنگ زندگ نیمعصومانه اش شده بهتر

 ی، وقت!رز شده یغچه  کیشکفتن  ییبایبه چشمم به ز شیها

 دنمینفس کش لیشده دل دنشینفس کش یعرم کرده، وقتشا

که معتاد مراقبت  یمنشوم؟ کار  یگریچطور هم نفس موجود د

شده  وانهید! گذشته یاز عشق و عاشق گریدختر هستم د نیاز ا

 !وانهید! ام

 یرا نفس م شیپاک نفس ها یکنم و هوا یبغلش م محکمتر

کنم  یمحو م نیزم یاز رو! تنها دکتر و دوستش خودمم. کشم

گونه مهشاد  نیدکتر بودنش ا یرا که بخواهد به بهانه  یمرد

 ! را به آغوش بکشد فمیظر

خوشگل مال  اطیح نیخونه ا نیا ست،یاحسانت آدم ازدواج ن-

 یقسم م م،یکن ینم مشیکسم تقس چیخودمون دوتاست، با ه

 .خورم

 !یوا. کند یام بلند و به چشمانم نگاه م نهیس یرا از رو سرش

دارم ... یشنو یم... خدا! یاشک اهیچشمان س نیاز ا یوا! یوا

و  رمیبم یچشمان اشک نیا دنیبا د دیبا یتا ک...آورم یکم م

 زنده شوم؟ نفسم برود و برنگردد؟

 شه؟یمگه م ؟یکن یتا آخر عمرت تنها زندگ یخوا یم یعنی-
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 دنینوش یبه راحت. بغض ها عادت کرده نیبه ا گریام د حنجره

 .خش نداشته باشد میدهم تا صدا یآب قورتش م وانیل کی

پونزده ساله دارم  شه،یکه م ینیب یم... یتو هست... ستمیتنها ن-

 .کنم یم یبه اصطالح تنهازندگ

 یم ماریو پر درد و ب ستیکه زخم ییرا دوباره همان جا سرش

 !گذارد

 !کوبه احسان یچقدر قلبت محکم م-

 ...یاز دردم خبر ندار! معرفت یب یندار خبر

 

 مهشاد

از  اتیکرده و با جزئ نیرا وسط هال پخش زم شیها دیخر تمام

از  دهیمن هر چه کهبه ذهنش رس یبرا. دیگو یماه عسلشان م

 ییبایز یگاه. دهیو لباس و کفش خر یشیعطر گرفته تا لوازم آرا

ها  نیتواند از جذاب تر یکشورمان م جیسبز خل نینگ یها

 .شد ینم دهحد ذوق ز نیتا ا سایاگر نبود که پر. باشد

 .یدیغیبدبختو بدجور ت ریکه معلومه ام نطوریا-

راحت  شهیگذارد و مثل هم یم شانیها را داخل جعبه ها عطر

 .زند یحرفش را م

 نیبا بهتر یشبانه روز یده سیجبران دو هفته سرو فشه،یوظ-

 .امکاناتم بود
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 .خندم یم. دهام قول کر یآزار سایپر

چهل  یآخه تو! مینیب ینم یدر وجود جنابعال یواال ما که امکانات-

 هیواسه  یتون یم یپوست استخون چه امکانات ییلویو هفت ک

 ؟یداشته باش ییلویصد ک یابونیغول ب

 .افتد یشود و با کوسن ها به جانم م یسمتم حمله ور م به

شعور، من پوست استخونم؟ پوست استخون عمه اته، غول  یب-

 یهم اون احسان گنده بک و درازته با اون پشت بازوها یابونیب

 ...مزخرفش

 یو با خنده م رمیگ یصورتم م یمحافظت جلو یرا برا دستم

 :میگو

در ضمن نظر لطفتو ...دلم زیعمر ورزش مداومه عز کیحاصل -

 ...رسونم یان محتما در اسرع وقت خدمت احسان ج

 .کوبد یم میبه بازو محکم

 !خوردم یشکر هیحاال من ... جنبه یب. یکن یم جایب یلیتو خ-

 :میگو یم یکنم و با بدجنس یدستش فرار م ریز از

 یخونگ نیریش وونیح هی نهویهم تو هم پارسا ع ادیخوشم م-

 یول نیترس یازش م یبهش دار یکه اتفاقا تو هم عالقه خاص

 !اندازه قدتون نیباز زبون دار

 .کند یم یدهن کج یمسخرگ با

 .یترس یقربون تو که اصال ازش نم-
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 دیشن نکهیبعد از ا زم،ینداره که عز هیگر ؟یکن یم هیحاال چرا گر-

 یرو به وجود مبارکش نسبت داد یو ارزشمند لیچه صفات ثق

 شهیندازه تموم م یبهت م ینگاه چپ چپ هیفوق فوق فوقش 

 ... کارش یره پ یم

 .کند یبا نمکش را با حرص تا م ییمویل بلوز

 !بدتره کیاز صد تا فحش رک شینگاه چپ چپ مین هیهمون -

 یم لیرا به سمت چانه ام متما میدهم و لب ها یباال م ابرو

 .کنم

 نیبر یاحسان اگه بفهمه انقدر ازش حساب م...! اچه جالب-

 !کنه یپرواز م

 .لرزاند یگوشم را م یپرده  غشیج

 .پارسا رونیبرو ب-

. شود یرنگارنگش م یو تند مشغول جمع کردن لباس ها تند

 یزیمگر پارسا چ یول. خود من هم از خجالت سرخ شده ام

 .کند یدرکش م ایشناسد  یتحت عنوان خجالت م

 .نیایهمه منتظر شما دوتان واسه شام، زود ب نییپا-

در  ونیپدر کتا یزنعمو و عمه، سر تکات دادن ها یپچ ها پچ

پارسا و  نیکه ب یپر حرف یعمو، نگاه ها یجواب صحبت ها

پس . آورند یخنده به لبم م یشود همگ یرد و بدل م ونیکتا

 یزیاز آبرو ر... ترسم یم... ستیحالم خوش ن! شده یجد هیقض
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عقد و  خیرحاال در مقابل چشمان من تا نیاگر هم! ترسم یم

 را  یعروس

دستم و پوست  یکنند و من غش کنم چه؟ تفاوت دما مشخص

 .و آب جوش است خیتکه  کی یصورتم مثل تفاوت دما

 ؟یپالتس باشگاه یمهشاد جان تو خودت مرب-

. گذرانم یاش را از نظر م یو امروز بایچرخانم و صورت ز یم سر

دو برابر چشمان  بایتقر شیقهوه ا ی دهیچشمان درشت و کش

 . ندمن هست یمتوسط مشک

 .بله-

هنر مندانه و کار شده اش مثل خار در قلبم فرو  تینها یب لبخند

طور استادانه  نیتوانم ا یمن خودم را بکشم هم نم! رود یم

 !لبخند بزنم

 ،یش میخودت مرب دیباشگاهتون ثبت نام کنم، با امیخوام ب یم-

 .خوام یهم م یو کم کالر قیدق ییبرنامه غذا هی

 .زنم یم یجان یب لبخند

 .حتما-

 یاش را پشت گوش م یآتش یلخت و کوتاه شراب یموها

 .فرستد

 یبود، جد یتموم کردم، عال شیپ یهفته  دتمیرمان جد یراست-

 .گم یم
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که  چارهیب یپارسا. پراند یعطرش هوش از سر من م نیریش یبو

 .خود دارد یجا گرید

 .شیممنون که خوند-

کنم و به مطالعه  ید منا شناس را ر یتماس از شماره  نیچهارم

 .رسد یم امیپ. دهد یام ادامه م

 "مادر عمادم، لطفا جواب بده دخترم"

 .کنم یرا بر قرار م تماس

 ؟یسالم دخترم خوب-

 !و متظاهرانه یکامال مصنوع یمحبت کالم کی

 .شنوم یسالم ممنون، امرتونو م-

 چگونهیه یشود که حوصله  یلحنم متوجه م یاز سرد انگار

 .رود یسر اصل مطلب م میرا ندارم و مستق یحرف اضاف

 .یخواستم صحبت کنم، خصوص یدر مورد عماد م-

ندارم،  یواسه گفتن به کس یحرف یصالح یدر مورد آقا-

 .کامال مشخصه فشونیتکل

داره از ! رحم کن شیبه جوون ست،یحال بچه ام اصال خوب ن-

 .رهیدست م

 یرا بر م شریترحم مادر پ یو هشت سالگ ستیکه در ب یپسر

چه رسد به ازدواج و ! خورد یجرز هم نم یبه درد ال زدیانگ

 !مشترک یزندگ
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که با  یواسه پسر نیخوا یم یخانوم محترم شما با چه جرأت-

 نیبر رهیگ یاشتباه م یسن وسال عشق و با خود آزار نیا

بار آخر، بنده کامال  یبرا نمیصد بار عرض کردم، ا ؟یخواستگار

 .خدا نگهدار م،یخواستگار نیمخالف ا

در  یخال یجا کیاز  غیدر. کنم یبال فاصله تماس را قطع م و

 !وجودم که پر کردنش کار عماد باشد

 

 

 احسان

 زیکنم و به سمت م یمهمانان تازه وارد شده استقبال م از

مراسم شلوغ  نیهمچ. پر شده تیباغ از جمع. روم یخودمان م

پارسا و . شود ینم یادهر عروس و دام بینص یو با شکوه

تمام . ختهیذهنم به هم ر. خوش به حالشان شده یادیز ونیکتا

و پارسا  هشادم یمن تا اسم بچه . محاسباتم غلط از آب در آمده

دفعه چه  کی. فتدیاتفاق ب نیقرار نبود ا. کرده بودم نییهم تع

 د؟یپارسا چطور نفهم. رفت شیبا سرعت باد پ زیشد؟ همه چ

را  اهشید؟ چطور نتوانست شعر چشمان سچطور درک نکر

وصلت  نیاز ا دیبا.مثل روز روشن بود زیبخواند؟ همه چ

 ینم. باشم شحالتوانم خو ینم. ستمین یول. خوشحال باشم

چشمانم در  یموجود تنها و به شدت حساس جلو کیآخر . شود
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 یچشمانش دو کاسه خون است ول. کردن است یحال نقش باز

زانو ... خندد یم یاست ول خیدستانش دو تکه ... خندد یم

 یم یقلبش هزار تکه است ول... خندد یم یلرزد ول یم شیها

کس  چیه. کنم یم سرا فقط خودم ح شیغم خنده ها... خندد

که  ستیرفتارش طور. حق هم دارند. ستیمتوجه حال خرابش ن

به !تسیوصلت خوشحال ن نیاو از ا یکس به اندازه  چیانگار ه

در فراک . کنم یبه پارسا نگاه م. مجلس را ترکانده اند سایقول پر

 یبه نظر م شهیتر و جذاب تر از هم پیخوشت کشیو ش یمشک

بچه ها چه زود بزرگ . زنند یبرق م یلچشمانش از خوشحا. رسد

خانه  اطیهر سه ح حیو تفر یبچه که بودند مرکز باز. شدند یم

. سه آتش پاره نیا اوردندیکه سرم ن ییچه بال ها. ما بود ی

 نیآن روزها سخت تر. تر بود طانیآن ها ش یاز هر دو سایپر

 سایکنترل پر ردیتوانست به عهده بگ یانسان م کیکه  یتیمسئول

با شوهرش در مراسم  گریحاال د. چند ساعت بود یبه مدت حت

رو به من  ریام. نندینش یم زینفس زنان پشت م. شد یحاضر م

 :دیوگ یم

حداقل  ،ینداد دنیما که افتخار رقص یاحسان خان تو عروس-

 .امشب جبران کن

که  یدر حال. رسد یاز خنده به مرز انفجار م سایحرف پر نیا با

 :دیگو یشود م یم یاشک از چشمانش جار
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و جذبه و پشت بازو  ژیپرست نیدکتر ما با ا یتصورشو بکن آقا-

 .چه شود... یواا! وسط قر بده نیپاشه ا

به  یانعطاف یو ب مینگاه نا مال.خندد یهوا م یهم ب مهشاد

سوت و  یصدا! کند یخودش را جمع و جور م.اندازم یم سایپر

! خواهند برقصند یعروس و داماد م.شود یکف مهمانان بلند م

نثار پارسا  ینامرد. رود یچهره اش م یحواسم به رنگ زرذ شده 

 .کنم یم

 شیکنم و به لب ها یشربت فرو م یند حاوبل وانیل یرا تو ین

 .چسبانم یم

 .بخورش، قند خونت باز افت کرده-

 کینزد. زند یاش را پس م ینوشد و باق یاز شربت م یکم

 :کنم یگوشش زمزمه م

 خونه؟ میبر یخوا یم-

 .کند یم یفیظر اخم

 .نه، حالم خوبه-

 .فرستم یم رونیرا ب نفسم

 .میر ینم ،یباشه هر طور راحت-

 

 یدهند م یساعت که سه بامداد را نشان م یبه عقربه ها ینگاه

هوش  یب بایتقر یاز فرط خستگ. کنم یرا پارک م نیاندازم و ماش
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بلندش  یبه آرام. کنم یزنم و در را باز م یرا دور م نیماش. شده

عطرش  نیریگرم و ش یبو. اندازمش یدوشم م یکنم و رو یم

صورتم  یرا تو شیموها یزییباد پا! ماسد یبد جور به دماغم م

. کنم یدر را به زحمت باز م! کنم یم خودمیپاشد و از خود ب یم

خورد حس از زانو  یم میآرام و گرمش که به گلو ینفس ها

 یتخت م یروم و رو یبه اتاقش م عیکالفه و سر. رود یم میها

سرد و لرزانم  یدست ها. را در آورم شیمانتو دیبا. خوابانمش

من که . اندامش شده خینگاهم م یآورد ول یم دررا  شیمانتو

همه  نیپس ا. االن هم که آبان ماه است. مشروب نخورده ام

دست  میپاها اریاخت! باره؟ کیگرما و حرارت از کجا آمده به 

تا آن جا که ! روم یجلو م!عقلم را از دست داده ام! ستیخودم ن

عطرش  یبو گریخوش د یبو نیا! شوم یتوانم خم م یم

 !دارندیب داریب میتمام حس ها! تنش است یبو. ستین

 کیتا آنجا که فاصله ام با صورتش کمتر از . شوم یخم م شتریب

 یسرم خراب م یرو یزیباره چ کیبه . شود یمتر م یلیم

خواستم چه  یمن االن م! شود یمغزم منفجر م یتو یبمب!شود

را  خیبرم و آب  یها به حمام هجوم م وانهیبکنم؟ مثل د یغلط

حالم از خودم به . رود ینفسم بند م! کنم یسرم باز م یتا ته رو

 .خورد یهم م

 .احسان ریبم...  ریبرو بم...! شرف یب...! رتیغ یب-
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چه تا به  یبرا! گردم یاحساساتم م یناگهان رییذهنم دنبال تغ در

چه امشب؟ شب  یبرا. را مرتکب نشده ام ییخطا نیحال همچ

و  ستیمتعلق به پارسا ن گریدانم که د یم چون... ازدواج پارسا

 نخواهد بود؟

 

 

 مهشاد

مزخرف عاشقانه از  امیپ کی. شوم یم داریب یگوش امیپ یصدا با

 نیزم یکار و ننر را از رو یموجود ب نیتوانستم ا یکاش م! عماد

ساعت به ظهر  میفقط ن. اندازم یبه ساعت م ینگاه. محو کنم

که چقدر  نیتر از همه ا بیعج... ام دهیچه قدر خواب. مانده

تعجب . روم یم میلباس ها یبه سمت کشو...! ام دهیراحت خواب

 یکشو...! یلعنت... کنم یرا هم باز م یبعد یکشو! کنم یم

من بال  یلباس ها و حوله ها یعنی! ستیهم خال نیا... یبعد

که نکرده؟ او  دارمیاصال چرا احسان ب! در آورده و پرواز کرده اند؟

. روم یبه اتاقش م... متنفر بود دنیاز تا لنگ ظهر خواب شهیهم

و با اخم به سقف  دهیدراز کش شهیتر از هم اریهوش تخت یرو

 نیتواند خطر ناک تر یاحسان متفکر و آشفته م نیا... زل زده

! بهتر است به آشپزخانه پناه ببرم و الل شوم! باشد نیزم یآدم رو

 .کند یمتوقفم م شیچرخم که بروم اما صدا یپاشنه م یرو
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 !حال گذاشتمش یلباسات تو چمدونه، گوشه -

. ستین یشگیاحسان احسان هم نیا.کنم یتعجب نگاهش م با

 !هست ییجا خبرها نیا

به سرت  ایمسافرت و در یوقت از سال که هوا نیچمدون؟ ا-

 نزده؟

به  کهیشود و در حال یبلند م.کند ینگاهم نم. زند یم پوزخند

 شود  یسرعت از کنارم رد م

 :دیگو یم

 !نه-

وقت  چیاحسان ه. رمیگ یدلشوره م. افتم یسرش راه م پشت

 ینگاهش را از من نم چوقتیه. تلخ و سرد نبوده نگونهیا

 !وقت چیه.دهیدزد

 یرفتار م یطور نیجا چه خبره؟ تو چرا ا نیصبر کن احسان، ا-

 ؟یکن

 .روم یعقب م. کنم یاش بر خورد م نهیبه س. گردد یم بر

 یسوال اضافه هم نم! یر یو م یپوش یاالن لباساتو م نیهم-

 !نمتیخوام بب ینم گهید! یپرس

 زیچ یشوخ کیجمله جز  نیا نمیب یکنم م یچه فکر م هر

 .خندم یم! تواند باشد ینم یگرید
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شبه  هی. احسان یمزخرف نبود یها یشوخ نیتو که اهل ا-

 دکتر؟ یداد تیشخص رییتغ

همزمان دستان من هم . شود یمثل سنگ سخت م رتشصو

 !ستین ینه انگار شوخ. شود و نفسم حبس یمشت م

نه . باش نجاینه خودت ا. گردم یبر م گهیساعت د میتا ن-

 ...!به سالمت. لتیوسا

 یهنوز نم. اندازدیبه پشتش ب ینگاه مین نکهیبدون ا. رود یم

 یچه منظور قایاالن احسان دق! هنگم. توانم درست استدالل کنم

تازه  یبه هوا ازیقطعا ن نمت؟یخوام بب یچه که نم یعنیداشت؟ 

 یتواند خودش را از خودش جدا کند؟ نم یآدم مگر م! داشته

کار با  نیاصال مگر ا! ؟...کنم یخودم را گم م نمشیداند اگر نب

را  هودهیافکار ب! ه کجا بروم؟به سالمت ب. دیآ یعقل جور در م

و هم  رمیگ یساعت هم دوش م میگذارم و در عرض ن یکنار م

... طرف کی شیحرف ها یهمه . کنم یهمبرگر درست م

 !خندم یها م وانهیمثل د. طرف کینگاهش  دنیدزد

 

 یم یبه سمت در ورود اطیاز ح شیقدم ها یصدا دنیشن با

 .یطلبکارم و عصبان. روم

 یم یایم رید یدونست یساعتت شد هفت ساعت، تو که م مین-

 .که منتظرت نمونم یگفت
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 شهیآرام تر از هم. ستدیا یکند و دست به کمر م یم یپوف کالفه

 :دیگو یم

 مگه بهت نگفتم برو دختر خوب؟-

 .یپر حرص و عصب. خندم یم

 ؟یگ یم یدار یچ یفهم یکجا برم احسان؟ اصال م-

قابل درکه، بگو تا برات قابل  ریات غحرف من بر یکجا  قایدق-

 ؟یمتوجه...مینیدونم همو بب یصالح نم گهید... درکش کنم

و تا به  دهیرس یشکستن دل آدم به گوش خودش هم م یصدا

 یم لیباره تحل کیام انگار به  یامروز خبر نداشتم؟ تمام انرژ

تمام به اتاقش  یرحم یبا ب. شوند یسست م میرود و زانو ها

انگار که تمام وجود مرا در . کوبد یرود و در را محکم م یم

مات و مبهوت حرکتش  گرید. کوبد یم واریدستش گرفته و به د

. ندارد یو مطمئن آخرش ثابت کرد که شوخ ینگاه سنگ. ستمین

. کنم یچکد را با لبخند پاک م یچشمم م یکه از گوشه  یاشک

 یلباس ها. کنم یکشو را باز م! خال تمام وجودم را فرا گرفته

همه را . کنند یم یزشت دهن کج یلیشده ام خ دهیدوباره چ

را  زیم یقاب شده رو ینفره  دوعکس . گذارم یچمدان م یتو

 یم یکشم احساس خفگ یچمدان را که م پیز. دارم یهم بر م

کنم و عضالت دور دهانم را منقبض  یسرم را رو به سقف م. کنم

کنم و از اتاق  یشالم را مرتب م. نشود ریتا دوباره اشکم سراز
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با وجود روشن بودن تمام چراغ ها به نظرم . شوم یخارج م

 واریکه از در و د یغم. جهان شده ینقطه  نیک تریخانه تار

. کند یچاله مچاله م اهیس کی یبارد قلبم را به اندازه  یخانه م

و کوبم  یام م نهیس انیچند ضربه محکم به م. نفسم بند رفته

نگاه را به  نیآخر. بلعم یاطراف را م یفضا ژنیتمام حجم اکس

 یدستم را رو. ندارد بتا نیاز ا شتریدل نازکم ب. اندازم یاتاق م

 یچشمم را رو. هق هقم را نشنود یگذارم تا صدا یدهانم م

 ...روم یبندم و م یم نمیریو تمام خاطرات ش اطیح

ک به تک کتاب اول ت یدو ساعت تمام است که صفحه  بایتقر

 یکنم و عکس م یرا که در دست مخاطبانم است امضا م ییها

اندازه دوستم دارند حس  یکه ب یتیبودن در کنار جمع. رمیگ

در کنارشان  یخستگ. کند یرا در وجودم محسوس م یندیخوشا

با تک تکشان عکس  ستمیحاضرم تا خود صبح با. ستیمعن یب

را  تیجمع ویمقابل درب استود نیمسوول. و امضا دهم رمیبگ

با حوصله . ستندیخبر نگار ها دست بردار ن یول. کنند یپراکنده م

 .دهم یرا جواب م شانیسوال ها

 

 

 احسان
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حرکت . رمیگ یافتم و نمشان را م یم میحوله به جان موها با

سرم  یتمام حجم خون بدنم را تو. کند یترم م یتند دستم عصب

 نهیدارم و محکم به آ یعطر را بر م بزرگ ی شهیش. کنم یحس م

نثار  یکثافت. کند یهم آرامم نم نهیشکستن آ یصدا. کوبم یم

 .دهم یکنم و تلفن را جواب م یخودم م

 

 بله؟-

 ...چته پسر؟ توپت پره انگار-

 .بندم یکشم و چشمانم را م یم یقیعم نفس

 نه؟ ای یجور کن طیبل یتونست-

بعد از ظهره، خاله جانت سراغت رو  ۲پروازت پس فردا ساعت -

 .گرفت یم

 .شود یچشمم زنده م یتپل و مهربانش جلو صورت

 نمشیب یحتما م امیقبل رفتن م-

وقت سال استانبول چه  نیشده احسان؟ ا یچ یبگ یخوا ینم-

نه  ؟اونمیبر یخوا یم یخبره که بدون برنامه شال و کاله کرد

 .اه_______م هیدو روز ،  یکی

 .مسافرت نیدارم به ا ازیفکر کن ن-

 ؟یکن یکار م یآخه، مطب رو چ یرفت ینم ییبرنامه جا یتو ب-

 مدت کنترل کنه؟ نیخواد تو ا یم یو ک ضیاون همه مر
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 یم... ستین یمشکل. هماهنگ کردم میت یهمه رو با بچه ها-

خودت  یکن یباغچه که لطف م یمونه گلدون ها و درخت ها

 عرفان چطوره؟...یکش یزحمتشو م

 .رسد یبه گوش م شیاهویه یصدا

 ...کرد دهنمو سیدم با خودش حرف بزن، سرو یم-

 الو عمو-

اش دلم مالش  ییلخت خرما یو موها زهیم زهیتصور قامت ر با

 .رود یم

 ؟...جان عمو-

رسه،  یخوام بزنمش زولم بهش نم یکنه، م یم تمیحسام اذ-

 !مشیم بزنبا ه نجایا ایب

 :میگو یم یکنم و با لحن جد یام را به زور کنترل م قهقهه

 یجنتلمن که دست رو کس هیاوال حسام نه و بابا حسام، دوما -

 ...کنه عمو یبلند نم

 .گه بهم بگو حسام یخودش م-

 .کند یبغض آلود و لحن مظلومش دلم را آب م یصدا

ماچ  هی یر یاالنم م د،یباشه، هر طور خودتون راحت تر-

حسام جون هر وقت  یگ یم یکن یم ییخوشگل از صورت بابا

 یشهر باز میبر یدون یخودت صالح م

 ؟یخوام بلم ََ◌شهل باز یم یدیشما از کجا فهم...!عمو-
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 .کنم  یتخت پرت م یرا رو حوله

 ...حدس زدم عمو-

 ماچش کنم؟ دیاالن با یعنی-

با  یخوب یمثل پدرش رابطه  قایپسرک دق. رود یباال م میابرو

 !ندارد یکس دنیبوس

 ؟یرو ببوس ییبابا یدوست ندار-

 مامانم ببوسم؟-

 .ردیگ یام م خنده

 ...زمیعز یدون یهر طور که صالح م-

 ؟یشما رو چ-

 .صبر یاله

 ببوس...ببوس عمو-

 دوست دالم قد ده تا بادکنک گنده...ییبوس بوس عمو-

 .بوسم یتلفن را م یدهن

 م؟یکن یخدافظ... منم دوست دارم عمو-

 .لسونه یسالم م یمامان-

 زم؟یحسام عز یبد شهیرو م یگوش...سالمت باشه-

 .زند یم داد

 .عمو با تو کال داله ایام، ب_____حس-

 ن؟یهنوز از دست ا یالو زنده ا-
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 ...ها هم ممنون طیبا بچه درست رفتار کن خواهشا، بابت بل-

 .یجبران کن دیخوره، با یبه درد خودت م یتشکر خشک و خال-

 ؟یخوا یم یچ-

خودت  شیپ یبر یهفته عرفان رو م هی یاز استانبول برگشت-

 ...!میتازه کن ینفس هیتا ما  یدار ینگه م

 .کنم ینثارش م یشرف یلب ب ریز

شناسم عمرا  یکه من م یاون پونه ا یول... شهیم یچ نمیبب-

 .لحظه از خودش دور بمونه هینذاره بچه اش 

 ...اونش با من-

 ؟یندار یکار-

 فتویو تشر یکن یم لیخاله جانت م یپس فردا ناهار و خونه -

 .االن از مقامات صادر شد نیدستورش هم ،یبر یم

 ...!بینص یتو هم که ب-

 ؟یگرون نیتو ا یناهار مجان هیبهتر از  یچ-

 .فعال...سالم برسون-

... شده شونیزیچ هی یجد یگرام جد یه پسر خال نکهینه مثل ا-

 ست؟یکه ن یهند هیجون داداش قض

 .خداحافظ -

 .  یروان-
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. کنم یو آمدنشان را نگاه م ستمیا یم یورود یپله ها یرو

 .صورت هر دو گرفته و در هم است

 ...داخل، هوا سرده نیایب ن،یخوش اومد-

 :دیگو یم ونیتوجه به من رو به کتا یب

 زم؟یعز یمنتظر بمون نیتو ماش قهیچند دق شهیم-

 .رود یدر هم م اخمم

 ن؟یچرا تو ماش-

 .کند ینگاهم م میمستق

 .دارم یچون باهات حرف خصوص-

 دهیپارسا را تا به حال ند یجد یرو نیا. رودیباال م میابرو دم

 .بودم

 .شنوم یم-

 ...با اجازه ات احسان جان-

 به سالمت-

 :پرسد یم ونیمحض خارج شدن کتا به

 به هم؟ ختهیر ینطوریکه ا یبه مهشاد گفت یچ-

 شده؟ یچ-

 .زند یرا چنگ م شیموها

بهش  یچ...حد داغونش کنه نیتونه تا ا یکس نم چیجز تو ه-

 ...کار ی؟ چ یگفت
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 شده پارسا؟ یگم چ یم-

 یواحد هشتاد متر هی... ؟ گذاشته رفته...بشه یخواست یم یچ-

 االن خونه خودشه... دهیخر عصریتو ول

 .ماند یدهانش ثابت م یرو چشمم

 کار کرده؟ یچ-

... پا داره هیمرغش ...نرفت که نرفت رباریهر چقدر اصرار کردم ز-

منتظر بودم تو ...میزن یبهش سر م میر یچهار روزه که هر روز م

سابقه ...شده یزیچ هیپس ... یومدین یول... نمیرم اونجا بب

حرف ... رز نگاهشط...رفتارش... نینینداشت چهار روز همو نب

 ...تر سم یاحسان من م...شده یعاد ریدوباره غ...زدنش

 یم. زدم یحدسش را م دیبا. اندازم یمبل م یرا رو خودم

 ؟یراحت نیکند؟ به هم یخواهد تنها زندگ

 !احسان! احسان...خدا ای-

 .کند یهم دردم را آرام نم قیعم یها نفس

 .اول از باال یآشپزخونه کشو...قرص هام تو باکس دارو هاست-

 ؟یاالن بهتر-

کار  یچ یخوا یم ینیآدم در حال جون دادن بب هیمرد گنده تو -

 پس؟ یکن

 یقلب یماریب یاحسان؟ تو از ک یخور یم هیقرص ها چ نیا-

 ؟یدکتر رفت م؟یو ما خبر ندار یدار
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 یم ریت یلعنت دنیکش هنوز موقع نفس. کنم یرا مرتب م راهنمیپ

 !کشد

 ...تا بر گردم نیذار یماه تنهاش نم هی نیتو ا...ستمیماه ن هی-

 :پرسد یم متعجب

 ؟یکجا به سالمت ستم؟یماه ن هی یچ یعنی-

 استانبول-

 خیکنگره تو مون قاتیتحق ادمهیاستانبول؟ تا اونجا که من -

 ....ماه نه آبان بهشتیاونم ارد...شدیانجام م

 هی... بهش بزنم یسر هیرم  یم... دمیرو ند دیوقته که وح یلیخ-

 یاضافه م حیتوض ای یقانع شد... هم تازه کنم ییآب و هوا

 ؟یخوا

بنده از  یو م لیبار و بند یکیجا چه خبره؟  نیا...نمیصبر کن بب-

شال و کاله  یکیاون ... ره اون سر شهر یم شهیسر شهر پا م نیا

چتون شده ...زهیر یاستانبول م یماهه  هی یکنه برنامه  یم

 شما؟

 !کرد بنده خدا خی... منتظره رونیب ونیکتا-

 .شود یبلند م. شوند یحالت م یب چشمانش

سرش  ییبال...نمیب یتار مو از سرش کم بشه از چشم تو م هی -

 .شم ینم التیخ یب ادیب

 .خندم یم
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 ...!باشه -

 یدر را چنان م.  دهیبه حد انفجار رس یو فشار روان تیعصبان از

ها نبودند  یشکستن نیا. زدیر یم شیها شهیکوبد که تمام ش

 یم یخال یزیرا سر چه چ تشانیآدم ها حرص و عصبان

 ؟...!کردند

 

 

 مهشاد

 یپلو  ایلوب کی شیبرا دیبا. قرار شده فاطمه کنارم بماند امشب

مجهز  مهیکوچک و ن یآشپخانه  نیدر ا یآشپز. چرب درست کنم

لوازم  یمجبورم تا جابجا شدن همه  یهر چند سخت است ول

واحد  کیو پنج ساله،تک و تنها در  ستیدختر ب کی. صبر کنم

 بایز یزندگ یعنی. سنا شنا ییها هیآپارتمان شش طبقه با همسا

 یبه سمت کس... شود یشد؟ ذهنم منحرف م یهم م نیتر از ا

حق ندارم  گریکه د یبه سمت اسم نمش،یحق ندارم بب گریکه د

به ... مشیحق ندارم ببو ریکه د یبه سمت عطر... بزنم شیصدا

 ادیز! سقفش نفس بکشم ریحق ندارم ز گریکه د یسمت خانه ا

 ...!ردیگ یم امکنم خنده  یفکرش را که م

احساسات را  نیآهنگ در حال پخش به نظرم مزخرف تر شعر

. خورد یزنگ در م.کنم یدستگاه را خاموش م. کند یم انیب
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از صدتا آهنگ و شعر . فونیآ یصدا نیا ندینش یچقدر به دل م

من باالخره از  یدوست خوش لباس و منطق! عاشقانه بهتر است

 .رسد یراه م

 ؟یحرف بزن یخوا یخب،چه خبرا؟نم-

 ؟یخورد یخوشمزگ نیپلو به ا ایتو عمرت لوب-

 .یحرف بزن یخوا یپس نم-

 .خوشمزه شده.دهم یرا کامل قورت م غذا

 ؟یمن بمون شیچطور شده شهروز اجازه داده شبو پ-

 .کند یرا کج م چنگالش

 .و بهت اعتماد داره ادیفرض کن ازت خوشش م-

 .پرسم یم متیمال یکم با

 .مامانت بهتره-

 .شود یشود که بهتر نم یم اخموتر

 .سالم داره خدمتتون ست،یبد ن-

 تو چته فاطمه؟-

به  میکند و مستق یبشقابش رها م یو چنگالش را تو قاشق

. ستیثابت و مطمئن ن شیمردمک ها. کند یچشمانم نگاه م

 .است یعصب

 تینگاه به وضع زندگ هیاز تو بپرسه،  یکی دیبا نویمن چمه؟ ا-

 یتنها زندگ ینطوریکه ا یکس و کار یبنداز مهشاد، تو مگه ب
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 ؟یرمگه عمه ندا ؟یمگه پسر عمو ندار ؟ی؟ مگه عمو ندار یکن

 هیتو ... تفاوته؟ باشه قبول یعموت دوست نداره؟ زن عموت ب

 یکیهمسر  یش یم یکن ادهفوق العاده، ار یژگیو یبا کل یدختر

تا استاد  ریگذار بگ هیو سرما لیخانواده ها،از وک نیاز بهتر

که که قراره  یبچه ا ندهیخودت،آ ندهیت،آیدانشگاه و تاجر، زندگ

که زده  نیقبل از ا شه،یم نیهمه و همه تضم یمادرش باش

مزخرفات و  نیدونم ا یو چه م یتو خط عشق و عاشق یبود

مهشاد  یازدواج نکردن پارسا بود، حاال چ سهتنها بهانه ات وا

همه  نیخر نشو مهشاد، ا ؟ینشست یک دیخانوم، حاال به ام

در  شهیآدم ها هم نیا وونه،یرو از دست نده د یعال تیموقع

 .زنن یخونه تو نم

 .زندیو دستش را به کمرش م ستدیا یم صاف

وجود نداره، اصال بدون عشق  ایگم عشق بده  یمن که نم نیبب-

 یاون حس یتونه دوام داشته،ول یروابط دو تا جنس مخالف نم

 یو داشتن رابطه جنس تیبار مسئول ریکه قبل ازدواج و رفتن ز

که به خاطر  راتهییتغ یسر هی ست،فقطیعشق ن ادیبه وجود م

و  ادیهورمون ها از مغزت تو بدنت به وجود م یسر هیترشح 

 گهید یزایچ یو بعض ییو کم اشتها جانیو ه یتابیاش ب جهینت

 .است

 .شود یم کمینزد
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عشق بعد ازدواج به وجود  نه،ینظر من ا یخوا یاگه نظر منو م-

کم  هیاالن  ،یعاشق بش یتون یتو هم بعد ازدواجت م اد،یم

گوشه  هیپارسا ازدواج کرده داره ...یرس یم یبه چ نیبب دقت کن

 ،یکن یم تویزندگ یگوشه دار هیکنه، تو هم  یم شویزندگ

 یخواب یم یخور یشه ، م یشه شبت صبح م یصبحت شب م

 .نکرده رییتغ زیچ چی، ه یکن یورزش م یکن یکار م

 .کرده رییتغ زهایچ یلینفر خ کی یبعد از حرف ها ینه، ول پارسا

 فاطمه؟ یباالخره که چ-

 لیمسا نطورینداره مهشاد، بخوام در مورد ا ییمن حرفام انتها-

چند تا جمله  نیکشه، از هم یبرات حرف بزنم چند روز طول م

 هی ر،فقطیبگ جهیبرداشت کن و نت یحرفمم هر طور دوست دار

 .کنم شیادآوریبرات  دیهست که با یزیچ

 .دیگو یشود و کنار گوشم م یم خم

مملکت و با فرهگ ما اصال  نیدختر جوون تو ا هیتنها موندن -

 .مطابقت نداره

 .زنم یچشمش زل م به

 فینداشته باشه تکل ویآهان، بعد اونوقت اون دختر اگه کس-

 ره؟یسرشو بزاره بم دیبا ه؟یچ

 :دیگو یدارد و م یها را بر م بشقاب
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کنه  یگتونه با عموش زند یانقدر مغروره که نم یاون دختر وقت-

 .افتاد یبه فکر ازدواجش م گهیتا حاال د دیبا

 .شود یدوباره بلند م فونیآ یصدا نیح نیهم در

 ؟یمهمون که نداشت-

 .نه-

 ...ونیو پارسا و کتا سایپر.کنم یرا نگاه م فونیآ شینما صفحه

 هات تو کدوم جعبه است مهشاد؟ یدست شیپ-

با دست بازش  یتون یچسب زدم، نم یکل ده،دورشیتو اون سف-

 .ریچاقو رو بگ نیا ایب ،یکن

فکر کنم، چه خبره  یاشتباه گرفت ییایبدش من،جعبه رو با موم-

 .آخه یانقدر چسب زد

 .کنم یشسته شده را با دقت پاک م یها وهیم

 کنه؟ یکنه، م ینم بیکه ع یکار از محکم کار-

 .کنم یچپ نگاهم م چپ

 ؟یاریرو در م ریام یادا یدار-

 دنیخند. آورم یرا در م دنیخند یهم فقط ادا دیاش.خندم یم

داده باشد مگر  ادتیکه آن را با هزار زحمت و ترفند  یبدون کس

 دارد؟ یمعن

 .نه-
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. کشد یم رونیام را ب ینیچ متیگران ق سیو هن کنان سرو هن

تک تکشان  دنیخر یبرا!لیوسا نیا یخاطره ها دارم از همه 

نفر که  کی. را به خرج داده بود قهیحوصله و سل تینفر نها کی

 یهنوز هم نم. کرده رونمیاز خانه اش ب شیو هفت روز پ ستیب

سر زده بود؟  یخبط چهاز من . توانم رفتار آن شبش را هضم کنم

 را بپرسم؟ لشیدوباره برگردم و دل دیبا ؟یچه اشتباه

 مهشاد؟ ییکجا-

 ؟یگفت یچ-

 .کند ینگاهم م رهیخ

 تو حالت خوبه؟-

 بد باشم؟ دیبا-

حرف  ادی. کنم یبه مردمک چشمانش نگاه م.ستدیا یم مقابلم

... متفکر کی... نابغه کی... پزشک کی. افتم ینفر م کی یها

و مطمئن به  میکند مستق یصحبت م یکس یامکان نداشت وقت

راه شناخت هر  نیو مهمتر نیگفت اول یم. چشمانش نگاه نکند

بهتر  ای کهمان پزش یطبق آموزه ها.طرز نگاهش است یانسان

متظاهر که فقط تظاهر به  ستیفرد سایروانپزشک پر میبگو

در تک به تک  شیو تشو ینگران. کند یم یالیخ یو ب یشاد

تا به . دانم یپارسا را نم. زند یخطوط مردمکان روشنش موج م
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نفر با  کی.به چشمانش نگاه کنم میو مستق قیحال نتوانستم دق

 .زند یم میصدا یلحن نگران و کشدار

 .مهشاد-

 .میآ یخودم م به

 .وونهید ستیمهشاد تو حالت خوب ن-

 .زنم یرا پس م دستش

 .ها یتو هم دنبال سوژه ا-

 .شوم یبلند م و

من  یتو چشما... یدیمهشاد؟ ده بار صدات زدم نشن هیسوژه چ-

 ؟یبود یدنبال چ

 یچشمانم را م.نقطه حساس مغزم دست گذاشته یرو قایدق االن

 .کنم یفوت م رونیبندم و نفسم را ب

 یکت شیپ سا؟برویباشم پر ضیکه من مر یدار یتو چه اصرار-

 .امیمنم االن م

من . رود یکند و م یها را پاک م یدست شیو دستپاچه پ هول

تواند ثابت کند حال من خراب  یم یچه کس.هم به دنبالش

 سایر پرکنم و کنا یم ییرایاز هر سه پذ وهیو م ینیریاست؟ با ش

 .پارسا گرفته است ی افهیق. نمینش یم

 ؟یچه خبر پارسا؟چرا کم حرف شد-

 .دهد یجواب م یلبخند مصنوع کیبا  شیبه جا ونیکتا
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 یتو خودت خوب.سرما خورده.چند روزه حال نداره. ستین یزیچ-

 یمدت با ما زندگ هی ایموندن برات سخته ب نجایاگه ا زم؟یعز

 .میکن یاستفاده نم ه،ازشونیکن،دو تا از اتاق ها خال

دانم حرفش را بدون  یم. کالمش کامال محسوس است صداقت

. زنم یبه حال و روز خودم م یدر دلم پوزخند. تعارف گفته

تازه عروس و داماد  کی یمانده بود بروم سربار زندگ نمیهم

 .شوم

 .ندارم یجا راحتم مشکل نیجان، ا ونیممنون کتا-

 یتون یم یکه هر وقت اراده کن یدر هر صورت خواستم بدون-

 .خونه ما یایب

 .تا به حال دقت نکرده بودم. است نیریلهجه اش ش چقدر

 گرفت؟ یبابام سراغتو م-

 .کنم یم تعجب

 ؟یگ یعمو؟سراغ منو؟راست م-

هنوز نگاه . رمیگ ینگاهم را از صورتش م. زند یم یکمرنگ لبخند

 .سخت است میکردنش برا

 به؟یانقدر عج... آره-

 .دارد یخوشحال یجا

 .دارن اریعمو جان اخت-
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کنه خونش،خودمون  یگفت مهشاد که ما رو دعوت نم یم-

 نجا،عمهیا انیخوان ب یجمعه شب م م،یکن یخودمونو دعوت م

 ایالزان دیمن با م،واسهیایدر صد فکر کن ن هیهم که  اد،مایهم م

 .فراوون ریبا پن یدرست کن

 .خندد یهمسرش م ییبه خوش اشتها ونیکتا

 .پس جمعه شب منتظر همتون هستم-

از بدو ورودم به . گذارم یم نکیس یها را تو یدست شیپ

اما حواس من .دیآ یو پارسا م سایپچ پچ پر یآشپزخانه صدا

خواهد  یم یکه از تنگ ستیحواس من به دل. ستیگرید یجا

دلم تنگ شب . آن خانه و صاحبش به سرم زده یهوا. بترکد

اما  یمیهمان تخت قد یرو. دو نفره امان است یها ینینش

گل  یو آلبالو و بوته ها السیدرخت گ یرو به رو. و محکم زرگب

دلم . کرد یکه عطرش مستم م یهمان باغچه ا. و شب بو خی

. که با محبتش رشد کردم ستیتنگ همان مرد با هوش و مهربان

 کیکه  یهمان مرد. داد ادمیکردن را  یکه زندگ یهمان مرد

خودم نگفتم  شیگاه پ چیو من ه. بانیگاه بود و پشت هیعمر تک

که  یخود. من او خود خود من بود یبرا. مرد است کیکه او 

بود که اگر نبود معنا ها از  یاو خود. شناسمش یحاال کامال م

تازه  یچا گریمثل حاال که د. مثل حاال. بست یبود ها رخت م

مثل حاال که جمع شدن با . ندارد یلذت چیه دنیدم و داغ نوش
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آسمان و  ریز دنیمثل حاال که خواب. اردند ییصفا سایپارسا و پر

سقف  ریز دنیبا خواب یتفاوت چیه یو چوب یمیتخت قد یرو

 گریمثل حاال که د. آپارتمان ندارد نیا یاتاق خواب پانزده متر

مثل . کند ینم قیرا به وجودم تزر یگذار رینوشتن آن حس تاث

 . شده و بس یکیبا هم  دنیو نکش دنینفس کش گریاال که دح

 

 

 احسان

خواهم بدانم هنوز  یم. ستادهیخروج منتظرم ا تیپشت گ دیوح

پسر تو چقدر "  دیتواند با خنده به پشتم بکوبد و بگو یهم م

و به  دیآ یجلو م دنمیبه محض د" .  یدار یمحکم قدم بر م

 .کند یروش مخصوص خودش بغلم م

 ه؟یخبر... ییدا یکرد پیخوشت-

 .کوبد یشانه ام م به

 شه بچه؟ روزیهر روز دراز تر از د دیزبون تو با-

 .دهم یم لشیتحو یبند مین لبخند

 یول یاومد یبرم هتل، لطف کرد دیبا د،یخسته ام وح یلیخ-

 .االنم برو به کارت برس ،یاینبود ب یازیواقعا ن
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 نیدو ساله با ا مرد چهل و نیا. شود یم یکند و جد یم اخم

خاص و اخالق خاص  لیو استا یخوش حالت جو گندم یموها

 !را به زانو درآورد یترش هنوز هم قادر است هر دختر احمق

 من؟ یالیو یایب یخوا ینم یعنی-

 .مدت تنها باشم هیخوام  یجان، م دینه وح-

 .ستدیا یتر م صاف

 .ی، هر طور راحت یاوک-

 یتعارف م یب دیشد اگر همه به اندازه وح یبهتر م ایدن چقدر

 یگذارد و پشت فرمان م یصندوق م یچمدانم را تو!بودند

 .ندینش

مرد چرا تا  نیا. زند یکلمه هم حرف نم کی یحت ریطول مس در

 حد کم حرف است؟ نیا

 د؟یوح یتر کرد نیورزشتو سنگ-

. آماده شده است شیتمام حرکاتش از پ. کند یرا عوض م دنده

 یکه نم دهیکرده و آموزش د نیجذب دختر ها تمر یر براآنقد

رفتنش، نشستن و غذا  دنش،راهیخند. رفتار کند یتواند عاد

 .دار کتیخوردنش همه و همه پر از ژستند و ات

 .آره-

 شنا؟ ای یسوار کار-

 .تواند عوض کند ینم ینگاهش را ول طرز
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 .شنا-

 .خوبه-

 نیبه ا شتریشود و من ب یرد و بدل نم یتا خود هتل حرف گرید

هم  هیشب قایها دق نهیزم یلیدر خ دیبرم که مادرم و وح یم یپ

 .بوده اند

چمدان را . دهم یرا به حسام اطالع م دنمیو رس رمیگ یم دوش

که  یچمدان یخوب به پا یول ستینامرتب ن یلیخ. کنم یباز م

چشمم .نمیچ یکمد م یلباس ها را تو.رسد ینم دیچ یمهشاد م

با  دیوقت دارو ها گذشته و نبا. افتد یم زیم یاعت روبه س

 .ورممجب یول. اشتها ندارم. بخورمشان یمعده خال

 نیتر ریدلگ. شوم یم مانیپش یچراغان یاینگاه کردن به در از

 یکنم و رو یکوب را روشن م وارید. منظره نیمنظره است ا

حاال اعتراف  یول. تا به حال اعتراف نکرده ام. کشم یتخت دراز م

و پنج ساله، امشب  یمرد س کی ،یمن، احسان صبوح"کنم  یم

 کیمحتاج  ختن،یاشک ر یشانه برا کیمحتاج نوازشم، محتاج 

باره به مغزم  کیتمام خاطراتم به " . آرامش دادن یآغوش برا

تک تکشان در ذهنم حک . تا به حال یاز کودک. آورند یهجوم م

خانواده ام  تیوضع یآور ادی. را از برم شانیمو به مو. شده

بار هم نگفت احسان دردت  کی یمادرم حت. کند یام م وانهید

بگذارم و فقط  شیپاها ینداد سر رو زهبار هم اجا کی ست؟یچ
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به محبت  ازیبار هم با خودش فکر نکرد که من هم ن کی. بخوابم

رسد اگر  یم نیآسمان به زم. اشک شده سیصورتم خ. دارم

 ایپس . کنند ینم هیگفت مرد ها گر یکند؟ پدر م هیگر یمرد

ها حرف  نیتمام ا.حرف اشتباه است نیا ای ستمیمن مرد ن

گذارم و آرام  یبالشت م یدهانم را رو. کنند ینم مآرام. است

 .زنم یم ادیجانم را فر

 ...مهشاد-

 

 

 مهشاد

 کی...!خوشحالم از رفتنشان. خواهند بروند یها کم کم م بچه

 میایدن یخواهم بفهمم کجا یم. خواهم تنها باشم یامشب را م

کنار  یدور نیتوانم با ا یخواهم بفهمم م یم... خواهم یو چه م

 یبودم م دهیخر ونیکتا یرا که برا ینه؟از اتاق دستبند ای میایب

 .آورم

 .نشیشما قابل بدون یخدمت شما، ناقابله ول نیجان ا یکت-

 .کند یتعجب به جعبه نگاه م با

 ه؟یچ گهید نیا-

 .کنم یرا چپ و راست م دستم
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خونمون  ومدیتازه عروس م هیبابا هر وقت ...کوچولو هیهد هی-

 اين كارش يادم مونده... داد بهش یکادو م هی

خوشحال  یلیخ. کند یزند و جانانه تشکر م یم یقیعم لبخد

 نهیبا پارسا س. اورمیرا ب شانیروم که از اتاق لباس ها یم. شده

 .شود ینفسم حبس م. شوم یم نهیبه س

 احسان کجاست؟چتون شده شما مهشاد؟  یپرس یچرا نم-

 .دانم یم. هول شده ام ! زنم یم یاحمق ها لبخند گشاد مثل

 شده باشه؟ یزیچ دینشده، مگه با یزیچ-

ملتهب و  یصورتش از فشار عصب. رذیگ یها را از دستم م لباس

 پسر؟ نیناراحت است ا زیاز چه چ. سرخ شده

 ن؟یبا احسان حرفت شده؟ دعوا کرد-

جسور  بیعج یول. قفل شده و توان جواب دادن ندارم زبانم

نگاه کردن به ! توانم به چشمانش نگاه کنم یشده ام و م

 .کردم یچشمانش آنقدر ها هم سخت نبود که فکرش را م

 یبا هم مفصل صحبت م امیفردا م ،یخسته ا... وقته ریاالن د-

 باشه؟ م،یکن

 :میگو یدهم و با استرس م ینم را قورت مدها آب

 .باشه-

 .زنم یم خی. شوم یو زنده م رمیم یم. ردیگ یرا م میبازو
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تار از موهات کم بشه احسان زنده ام  هیمواظب خودت باش، -

 داداشت جوون مرگ بشه؟؟ ها؟؟ یتو که دوست ندار ذاره،ینم

خودم را از تماس دستانش خارج کنم؟ بعد از گفتن کلمه  دیبا

 یبدجور به دلم م شیمفهوم جمله ها ا؟یداداشت درست است آ

 من حساس است؟ یهنوز هم رو یعنی...! ندینش

 !بودنش" داداش"عادت کنم به  دیبا! خورم ینم تکان

 ؟یزن یکه م هیچه حرف نیا! وونهیدور از جونت د-

 ...پارسا-

 .میگو یمخندم و  یم

 .دراومد، بدو برو تا پوستمونو نکنده یکت یاوه اوه صدا-

! توانم بخوانمش یکه نم یجور کی. کند ینگاهم م یجور کی

پشت . رود یم. توانم بکنم ینم یبرداشت چیه. فهممش ینم

 شیحال و پکر منتظر لباس ها یب سایپر. روم یم رونیسرش ب

 :آرام دم گوشش زمزمه کردم یموقع خداحافظ.نشسته

 امشب؟ یچرا پکر بود-

 نا مفهوم تر است؟ یکی نیا نگاه

 .ادیفقط خوابم م یچیه-

 رمیگ یالبته خودم تماس م. هم هستم ریجمعه شب منتظر ام-

باز تو هم بهش بگو، سالم منم برسون  یکنم، ول یدعوتش م

 .بهش
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 .چشم حتما-

 شیرو یاقیبا چنان اشت. شود یبلند م لیموبا امیپ یصدا

صفحه اش  دنیبا د. کنم یزنم که خودم هم باور نم یم رجهیش

...! مزخرف یغاتیتبل امیپ کی. بکوبمش واریخواهد به د یدلم م

. روم یبه بالکن کوچک اتاق م. کنم یکاناپه پرتش م یرو

... شک ندارم... شده یزیچ کی. کند یهوا خفه ام م یریدلگ

کجا رفته؟ چه ... شهر کم شده نینفر از ا کی ینفس ها یهوا

 یجور کیفکر بود، یحال نداشت،پارسا تو سایافتاده؟ پر یاتفاق

به سمت تلفن خانه . افتد یام از حرکت م نهیقفسه س. بودند

 .رمیگ یرا م سایبرم و شماره پر یهجوم م

 .سایالو پر-

 حالت خوبه مهشاد؟ ؟یزن یشده؟ چرا نفس نفس م یچ-

 سا؟یا رفته پراحسان کج-

 .زنم یم غیج. کند یم مکث

 افتاده؟ یحرف بزن چه اتفاق سایالل نشو پر-

فقط رفته  فتاده،ین یاتفاق چینشده به خدا،ه یچیه یچیه-

 .نیاستانبول هم

لباسم را . ندیآ یم رونیتند و تند ب مینفس ها. دیآ یدر م اشکم

 هیتخل دیرا چگونه با یعصب یفشار ها نیمن ا. زنم یچنگ م

 خودم را بزنم؟ ایکنم  هیگر ایظرف بشکنم  ایکنم؟ داد بزنم 
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 ...مهشاد ؟مهشادیرفت ؟کجایالو مهشاد خوب-

 .خداحافظ...یخوبم پر-

 یدوباره شماره م...! که رفته استانبول. کنم یرا قطع م تماس

 .رمیگ

 ره؟یم ینگفت واسه چ-

 هیخواد  ینگفت، فقط به پارسا گفته بوده که م یخاص زینه چ-

 .بزنه دیبه وح یسر

 شیسه چهار ماه پ نیزنه؟هم یسر م دیدر سال چند بار به وح-

 .میاونجا بود

 ؟یریگ یبه خدا من خبر ندارم مهشاد؟چرا با خودش تماس نم-

 ...مانده فقط نمیهم

 ؟یندار یکردم کار تیباشه دستت درد نکنه تورم اذ-

 :دیگو یو منگ م جیگ

 .نه قربونت-

 .خداحافظ-

زنم و تلفن را با دست راست به کف  یرا قدم م ییرایپذ طول

 .کوبمیدست چپم م

 یخوا یرو م یاحسان خان؟ چ یثابت کن یخوا یرو م یچ-

 ؟یثابت کن
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 یبرا. افتم یدچارش شدم م شیپ قهیکه چند دق یحالت ادی

 یسرم را محکم به چپ و راست تکان م... فتدیب یاحسان اتفاق

 .دهم

 .فکر کردنت نیمهشاد با ا ریبرو بم-

. کنم یم کیعکس ها کل لیفا یکنم و رو یتاپ را روشن م لپ

خواهم  یم. خواهد بترکد یقلبم م. آورم یاش را م یعکس تک

 .زندیریو م زندیریو م رندیریاشک ها م. رمیبم

آخه  یال مصب؟کجا رفت یهست یاحسان؟ تو چ یهست یتو چ-

 معرفت؟ یب

 یقلبم را محکم ماساژ م یرو. دنینفس کش یکنم برا یم تقال

شماره اش را . دارم یتلفن را بر م. ندارند یاشک ها تمام. دهم 

خواهد  یگفته بود نم... نه ایمرددم کال را فشار دهم . رمیگ یم

نگفته ... مینیرا بب گریداند همد یگفته بود صالح نم... ندیمرا بب

مرده  زیشوم و دوباره مثل عز یم مانیپش. بود؟ به خدا گفته بود

 .کنم یم هیها گر

 !معرفت یب-

 

 

 احسان



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا بهاره مصلح   –کشم  ینفس م

wWw.98iA.Com ٧٨ 

شما ها گذاشتم اونجا  دیمن به ام ن؟یزن یبه مهشاد که سر م -

 .تنها بمونه

با پارسا و  شبید خته،یاحسان، دوباره به هم ر یرفت یم دینبا-

زنه  یخنده، به زور حرف م یخونه اش، به زور م میرفته بود یکت

شده، حواسش پرته،  خی کهیده، نگاهش مثل دو ت یو جواب م

انگار، هر  شهیخارج م ایدن نیره تو فکر، اصال از ا یهمه اش م

 یرفت یواسه چ صالشد، ا یزدم متوجه نم یصداش م یچ

بزرگش  ،خودتیخبر دار یاحسان جان؟ تو که خودت از همه چ

چقدر تودار و مغروره،  یدون یچقدر حساسه، م یدون یم ،یکرد

نگاه  یجور هیاوقات  یچرا؟ گاه گهیتو دچقدر تنهائه،  یدون یم

 اد،یازش بر م یکنم هر کار یترسم، حس م یکنه که ازش م یم

 ...خودش ب سر ییاحسان اگه بال یوا

متوجه  یدم، وقت یبهت قول م سا،یافته پر ینم یاتفاق چیه-

مدام  ن،یاریبه روش ن نیش یم شیعیطب ریغ یعکس العمل ها

رفتار  یبوده، کامال عاد ماریمدت ب هیکه  نینکن یآور ادیبهش 

که تو  ییتمام تالش ها نیبرخورد کن یاحساسات نیبخوا ن،یکن

 .ره یبه باد م دمیشش سال کش نیا

 .ترسم احسان یمن م یول-
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در صدم فکر نکن که  هیدختر خوب؟ اصال  یآخه ترس واسه چ-

حماقت ها فکر کنه، عقلش سر جاشه  نیو ا یبخواد به خود کش

 .نترس

 سوال بپرسم؟ هیتونم  یمن م-

 .کنم یرا به سرعت آماده م ذهنم

 در مورد؟-

 .خواهد چه بپرسد یزنم م یحدس م. کند یمن و من م یکم

 !نیکه تو و مهشاد دار یدر مورد رابطه ا... در مورد-

 .دهم یجواب م اریمکث و کامال هوش یکم با

 .یبپرس یتون ینه نم-

 .تصور کنم توانم یگرد شده اش را م یها چشم

از  شتریراحت شد، ب المیجوابمو گرفتم، خ یپرسم، ول یباشه نم-

من قطع کنم  یندار یشم پسر عمو، کار یمزاحمت نم نیا

 گه؟ید

کنم زود  یم یسع ن،یتنهاش نذار نجامیمدت که من ا نیفقط ا-

 .بر گردم

 .چشم حتما-

 طنتیش یدلم برا. دهم یقرار م یچوب یها یعسل یرا رو تلفن

رمان  ،یداند مهشاد صبوح یچه م یکس. ذره شده کی شیها

جوان و مخاطب دوست، با آن رفتار پر از کالس و نگاه پر  سینو
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 طانیش یتواند گاه یفوق العاده اش م انیو قدرت ب ایاز ح

چنان  یاهدر روز فقط ده جمله حرف بزند و گ یباشد، گاه

هد نگاهت کند که در همان لحظه با خودت ع دهیسرکش و رم

تواند در ذهنش  یم یچه کس! یروز رامش کن کیکه  یببند

چشمان !!کند؟ یهم م هیدختر ظاهرا مغرور گر نیبگنجاند که ا

لب ! شود یدلم تنگ تر م. کنم یو خوش فرمش را تصور م رهیت

ظرافت وعطر !رود یمدلم . کنم یتصور م دنیرا موقع خند شیها

 یدلم غوغا م. مآور یم ادیبه  دنیتنش را موقع به آغوش کش

 یم وانهید! زند یشود و کل وجودم را آتش م یشعله م! کند

 حد مست شده ام و خبر ندارم؟ نیتا ا یمن ک! شوم

فکر . کنم یرا خاموش م لیخورم و موبا یم یمختصر صبحانه

توانم همسرش  یمن م. "موضوع سخت است نیکردن به ا

 یتواند همسرم باشد؟ پارسا را فراموش کرده؟ عالقه ا یباشم؟ م

 کینه به . بار که هزار بار  کینه . کنم یفکر م" . به من دارد؟ 

به همه تفاوت ... زیکنم به همه چ یفکر م. مسئله که چند مسئله

. رود ینم شیکند و پ یمغزم قفل م یگاه... ها و تفاهم ها

خواهم  یکه م دیآ یدر مبا هم جور  زیآنقدر ساده همه چ یگاه

 یدلم م یگاه. کنم یو خواستگار رمیهمان لحظه همراهش را بگ

! مردش باشم! زنم باشد. خانم خانه ام باشد نکهیا یرود برا

شود از  یعرق م سیتنم خ! و هم نفسش باشم!ام باشد یزندگ
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به  یوحشتناک یبا ضربه ها.شود یبس ضربان قلبم کند و تند م

... دیوح. کنم ینگاه م یو از چشم میآ یم مخورد به خود یدر م

 .کند ینگاهم م یو عصب نیخشمگ. کنم یدر را باز م

بار تماس  ستیتو؟ از صبح ب یهست یمعلوم هست کدوم گور-

 ...یخاموش بود... گرفتم

خاموش  لمویخواستم بخوابم موبا یحرص نخور م دیتو وح ایب-

 .کردم

چه بد موقع . روم یبندم و به آشپز خانه م یرا پشت سرش م در

 ...!دیوح نیهم آمده ا

 .رونیب میخورم، آماده شو بر ینم یزیمن چ-

 .کنم یحواله اش م یچشمک. ستین یشنهادیپ بد

 .رمیترک نوش جان کن تا من دوش بگ هی نیپس بش-

 :دیگو یکند و م ینگاهم م یگونه انعطاف چیه بدون

 .زود آماده شو کنم تو فقط یخودم حاضر م-

 .یهر طور راحت-

 یاندازم و در دل دختر کش یمحشرش م پینگاه را به ت نیآخر

به سمت  دیو به همراه وح رمیگ یدوش م. کنم ینثارش م

 .روم یکه در نظر دارد م یرستوران
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 مهشاد

فردا قرار است عمو ... نوشتن دارم؟ هرگز یهوا. دارم یرا بر م قلم

به ... استرس دارم؟ نه... خوشحالم؟ اصال... جان مهمانم باشد

 نیکمتر دنیپوش یهنگام انتخابش برا. کنم ینگاه م میلباس ها

عادت  یعطر را فقط از رو. به خرج نداده ام یا قهیوسواس و سل

 یحال رو یرا بقلم . شده ام الیخیب کالرا هم که  شیزده ام و آرا

. ستمیا یمقابل کتابخانه ام م. شوم یکنم و بلند م یپرت م زیم

انتخاب  نشیشکل و رنگ دلنش یا رهیبه خاطر مدل خاص دا

و به  رمیگ یسرم را باال م... هم همراهمان بود سایپر. میکرده بود

 یم یچه فرق... زنم یلبخند م. کنم ینقطه اش نگاه م نیباال تر

 نیفقط خودم هستم و خودم ا یوقت... نیریش ایکند تلخ باشد 

 کند؟ یم یها چه فرق زیچ

 ...!نامرد-

 .کنم یرا باز م امیپ. شود سر بر گردانم یباعث م لیموبا لرزش

 .کنم یم داتیپ یکه باش ایدن نیهر جا از ا-

 .کنم یلب زمزمه م ریز

 !جوجه هم واسه ما شاخ شده نیا-

امروز . چشمانم خسته اند. دارم یشب را بر م کیهزار و  کتاب

... وتریکامپ زیسه ساعت پشت م. پنج ساعت باشگاه بوده ام

و حاال ... مانده خانه را تمام کرده ام یباق یکارها... کرده ام دیخر
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هنوز ذهنم در ! دیآ یهنوز هم خوابم نم تیهمه فعال نیبعد از ا

 یشال پشم. پوشم یام را م رهیت میضخ یپالتو.است ریگ

 یم رونیکنم و بدون تلفن همراه از خانه ب یرا سر م یخاکستر

بر .شوم یم مانیپش. خواهم دکمه آسانسور را فشار دهم یم. زنم

 یم بمیج یضامندار کوچک و عابر کارتم را تو یگردم و چاقو یم

 نانیاطم یبرا. مانده یشب باق مهیتا ن قهیدق یفقط س. گذارم

 !ستین بدخاطر 

او عاشق . بدن من ندارد یبا دما یتتفاو. سرد خوب است یهوا

 یم. شد یآورد و خفه م یدر گرما طاقت نم. سرد بود یهوا

پر رنگ و داغ  یطرف خوردن چا کی ایدن حاتیگفت تمام تفر

را  میجلو پا زهیسنگر... طرف کیبام تهران  یسرد و رو یدر هوا

و سر تکان  دمخن یم. خندم یکنم و م یبا نوک کفشم پرت م

 ینم مانیبه حرف ها... . خندم یبه خاطراتمان نم... . دهم یم

خنده مگر ... . خندم ینم نمانیریتلخ و ش یبه روز ها... خندم

...! گم شده ام!!! خندم یم یوانگید یاز رو! خواهد؟ یهم م لیدل

 نیزم... . ابمیتوانم خودم را ب یروز است که از او دورم و نم یس

 یشروع م یزندگ رندیگ یم یشیو روز از هم پ بچرخد ش یم

 قیچاه عم کیدر  روزیتر از د شیمن انگار که هر روز ب یشود ول

 ؟یاز شش سالگ! شد همه کسم؟ یاز ک. روم یفرو م اهیو س

 میها هیبا تمام توانم هوا را به ر... . درست است شش سالم بود
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 ینم رونیباز دمم ب. کنم یرا مشت م میدست ها. فرستم یم

نا شکر  نکهینه ا! بد بخت باشم نکهینه ا. کنم یخفه اش م. دیآ

 یشاک تیوضع نیاز ا نکهینه ا! تنها باشم یتنها  نکهینه ا! باشم

من هنوز ... نیفقط هم...! فقط تمام وجودم را خال گرفته! باشم

در خدمت مردم .. هنوز در خدمت جامعه ام... هم همان مهشادم

خلوت  یپس کوچه ها یتو شانیادرد ه بالهنوز به دن... هنمیم

 کیفهمم و به  یو م نمیب یها را م نیتر زیهنوز ر... گردم یم

 شیام که هشت سال پ یهنوز همان...! برم یم یپ زیچ

هنوز به ... !خورم یها را نم یفان نیا یهنوز غصه ...! افتمشی

 یمن ب یاشک ها...! زمیر یها اشک نم ینابود شدن نیخاطر ا

هنوز نفس ...! رندیگ ینشات م میاز حس ها... !زندیر یار میاخت

من  یستاره است ول یب... کنم یبه آسمان نگاه م...! کشم یم

خودم را خوش ... دانم یآدم جهان م نیخودم را خوش اقبال تر

که انقدر ... نبسته ام یخاک نیزم نیدانم که دل به ا یاقبال م

ها را  نیا یهمه ...  مازین یکه انقدر ب... میکه انقدر رها... سبکم

افکار را او به من زده  نیهشدار ها را تلنگر همه ا نیا یهمه 

شود  یتمام م زیروز همه چ کیدانست  یکه م ییبود همان او

 یم... بگذارد تیممکن است برود و تنها یگفت هر کس یم

با از  یدل بست دل که ببند دینبا ایدن نیا زیچ چیگفت به ه
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چقدر ... ینیب یها خودت را بازنده م نیوچکتردست دادن ک

 ...! گفت یراست م

 یپ. کند یسه پسر و دو دختر توجهم را جلب م یو صدا سر

که دارند سخت  یسر و شکل نیبا ا تشانیبردن به وضع

 .روم یجلو م.ستین

 .سالم-

از آن ... کاوند یرا م میسر تا پا. چرخند یپنج نفر به سمتم م هر

 نشانیبلند قد تر. بارد یاز چشمشان م یرنگز...!روزگارند یزبل ها

 :دیگو یم یبا خونسرد ستادهیکه پشت چرخ ا

 .میهم دار نیدارچ یچا ؟یباقال ای یخوا یلبو م... سالم-

 یتازه متوجه م. نندینش یجدول م یاز پسر ها رو یکیو  دخترها

 .ام دهیرس یپارک ساع یشوم که به ورود

 .کمتر یخوام باقال یم شتریب یچا. خوام یاز هر سه تاش م-

 یها را بر م یدانه از باقال کیشوند  یخودمان شتریب نکهیا یبرا

 زدهینثار پسرک دوازده س یخورم و چشمک خوشگل یدارم و م

ها  زیچ نیدهد ا یزند نشان م یکه م یلبخند. کنم یساله م

 .است یعاد شیکامال برا

اسم  ه؟یاسمتون چ نیبگ نیخوا یخب نم. خورم یم ییاول چا-

 .من مهشاده
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دختران . نه سال دارند تینها. رندیگ یها زودتر جبهه م دختر

 ...فیخوشگل کث ییچشم آهو

بخور  توییخوره نه آخرتت، زودتر چا یم اتیاسم ما نه به درد دن-

 .و برو، شر نشو واسه ما

. خندم یبار از ته دل م نیرود و ا یخود به خود باال م میابروها

... اوف! ؟یداشته باش یسر و زبان نیو همچ ینه ساله باشدختر 

 .شود یبچه بزرگ شود چه م نیا

 رکیخوش خنده؟س یجوک سال و بگم بلندتر بخند یخوا یم-

 .یومدیکه ن

. روم یکنم و دخترک بد اخالق را نشانه م یرا کنترل م خودم

من  رفتیپذ ینم یاگر عمو مرا به فرزند دیداند شا یچه م یکس

 .داشتم یحال و روز نینهم چ

اصال گوله  یکینبود، تو  یبا مزگ نیبه ا دمیجوک سال و شن-

بهت بگم  یخوا یپ؟میشد پس خوشت یمن چ یلبو ،ینمک

 خوش اخالق؟ یبخند کمی

 .کند یرا کج م دهانش

 .برو بابا خجسته-

 .زنم یم تیو خودم را به مظلوم رمیگ یرا م لبو

 یدلم م یزن یباهام حرف م ینطوریکجا خوشگل خانوم، ا یآها-

 .ادیرم اونوقت خدا رو خوش نم یکنم م یشکنه ها، قهر م
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آب  خشیکم کم . زنم یبه هر سه پسر چشمک م نباریو ا دوباره

کنم و کم کم هر سه به  یکم کم اعتمادشان را جلب م. شود یم

حرف . زمیر یزنند و من به هم م یآن ها حرف م. ندیآ یحرف م

 یزنند و بغضم را م یحرف م. شوم یم زاریب ایزنند و از دن یم

لعنت  ایدن نیدر ا ستیتزنند و به هر چه بد بخ یحرف م. خورم

. گردم یشب به خانه بر م مهیدو بعد از ن. فرستم یم یجانانه ا

 .کامال خسته و کامال محتاج خواب

 

 

 احسان

رستوران و . اندازم یم یروشن و شاد رستوران نگاه یفضا  به

 . خورد یمدل غذا م کیدر هر دو . نداشت یفرق شیخانه برا

 ال؟یو یایب یخوا یم یک -

کنم  یمرد؟ به چشمان خوش رنگش نگاه م نیدارد ا یاصرار چه

 :میگو یو با لبخند م

 منه؟ یقصدت راحت -

 یدور دهانش را پاک م. شود یبشقاب متوقف م یرو نگاهش

 .دهد یم هیتک یکند و به صندل

 ...یآره،سوال بعد میکن یفرض م -
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پس ... هم که با تو ندارم یجان،تعارف دیمن تو هتل راحتم وح-

 .نباش زیچ چینگران ه

 ؟...یمون یم یهتل، تا ک ست،بمونین یمشکل ،یاک -

مرد تا تهش را  نیا میهر چه بگو. دیسخت ماجرا فرا رس قسمت

 .بپرسد یکه اجازه ندهم سوال ستین سایپر. خواند یم

 .ستیمشخص ن قیمدت کوتاه، فعال دق هی-

 یلینگاهم را خ. کنم یمقاومت م. کاود یبه خط صورتم را م خط

 یکباب بر م یدهم و تکه ا یبشقاب سر م یو مطمئن رو یعاد

 .دارم

 .زودتر مشکلتون حل شه دوارمیام -

حال من تا به . ستیموضوع چندان سخت ن نیا دنیفهم خب

 بدون مهشاد به استانبول 

 .ام امدهین

 شتریخاله از دستت شکار بود، البته ب... شهیحل م ستین یزیچ-

 فیتهران، برنامه هاتو رد یایسر نم هیچرا  ،ینگران بود تا شاک

 .دارتهیمشتاق د یلی، خان داداشتم خ میکن با هم بر گرد

در صدم فکر ازدواج  کی یاگه حت. برات دارم شنهادیپ هی -

 نیکه از هم دور نطوریباهاش به سرت زده معطل نکن، چون ا

رو  زایچ نیکه بخوام ا یستی، بچه ن نیش یم تیهر دوتون اذ

 ی، منته ید یخودت ده تا مثل منو درس م. بدم حیبرات توض
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 شونیزندگ ریتلنگرن تا مس هیوقت ها آدم ها منتظر  یگاه

 یعمر شب و روزتون با هم گذشته م هیکه  ییعوض بشه، شما

شانس رو از  نیا ن،یبا هم داشته باش ییایرو یزندگ هی نیتون

 .عاقل باش ر،یخودتون نگ

 .کنم باشم یم یسع-

 ،ید یجواب م ینطوریمجبور به حرف زدنت نکرده که ا یکس-

 دنیتونه حوصله منو سر ببره شن یکه م یزیتنها چ ایدن نیتو ا

، پس فکر ... کنه یدشو عاشق فرض مکه خو هیکس یحرف ها

 .دنمیمشتاق شن یلینکن خ

 .کنم یباشه فکر نم-

 .ردیگ یهم خنده اش م خودش

 .تو بچه یرو دار یلیخ-

 ؟یایرم ساحل بدوم، م یفردا صبح م-

 .ادیم شیکار واسه من پ کیتا فردا هزار و  شه،یم یچ نمیبب-

چطور  نجایباشه، تو ا ریاستانبول انقدر دلگ زییکردم پا یفکر نم-

خب  یول نیالبته مردمش خونگرم و دوست داشتن ؟یاریدووم م

 .باز تحمل کردنش واقعا سخته

کال  ست،یقابل تحمل تر از تهران ن ریغ یشهر چیواسه من ه-

 .شم اونجا یخفه م... ساخته نشدم رانیتو ا یواسه زندگ

 ... !نابودم کرد اصال  سمتیونالیافراط در ناس-
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 یعوض نم رانیرو با ا ایدن یجا چیه... گم یاطالعت ممحض -

فرهنگ هاش پابند  یتونم به بعض ینم نمیب یم یوقت... کنم

تونم  یکه نم نهیبه خاطره هم... ! خائنم هیکنم  یباشم حس م

 ... ! اونجا بمونم

 

 این کتاب توسط کتابخانه ی مجازی نودهشتیا

) wWw.98iA.Com(ساخته و منتشر شده است 

 

خواهم شبمان  ینم یکند ول یابدا قانعم نم لشیچند دل هر

خورد  یرا که از سر شب مثل خوره مغزم را م یسوال. خراب شود

 .کنم یخودم تکرار م شیپ

 ؟" من را هم مثل پارسا دوست خواهد داشت " 

 

 مهشاد

 یغلت م یحال یتخت با ب یرو. اند دهیتمام عضالتم را کوب انگار

وقت تا  چیعضالت من ه. زند یچشمم را م دینور خورش. زنم

 یو خنک پرده فانتز میرنگ مال. حد کم قدرت نشده بود نیا

و  رمیگ یم شیراه حمام را پ میمستق. بخش است یاتاق انرژ

 یبر زبانم جار یااراده جمله  یب. ستمیا یدوش آب داغ م ریز

 .شود یم
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 ...!میبسم اهللا الرحمن الرح-

عادت دوران  مان،ی، ا نیتلق!ردیگ یکل وجودم را فرا م آرامش

مهم ... ستیمهم ن... خواهد باشد یکه م یزیهر چ... ینوجوان

 یرا تو دینور خورش. بخشد یکه به قلبم م ستینانیاطم نیا

 یاتیتمام ا یمعن. شوم یم یپر از انرژ. کنم  یحمام احساس م

 یلبخند. زند یم زنگگوشم  یخواند تو یبا حوصله م میکه برا

مهشاد مطمئن و  نیا... آرامم یلیخ... آرامم. دیآ یبه لبم م

 زهایچ یلیخ... تر است یدوست داشتن یلیخودم خ یبرا مستقل

 ...!هستم ونشیرا مد

 .سایسالم پر-

صاحابتو چرا جواب  یب یاون گوش... بگم مهشاد  یمن بهت چ -

به تو گفت  یاصال ک... بار به خونه ات زنگ زدم ستیب ؟؟یدینم

 ...دلم هزار راه رفت ؟یکن یاسباب کش

 دونی؟ رفته بودم م یکن یم دادیها چرا داد و ب یکول نیمثل ا-

شما ... و فراموش کردم بردارم لمیموبا... داشتم دیخر... تره بار

 ...بارو هی نیببخش حاال ا

 .فرستد یم رونیحبس شده اش را ب نفس

در  یاون گوش امیم...یکارو تکرار کن نیخوام دوباره ا یفقط م-

 ..شکونمیم تتویپ

 .اندازم یکاناپه م یرا رو شال
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 یتون یاصال م نمیحاال مدلش رو بگو بب ت؟؟؟ی؟ در پ..نجا-

 ؟یتلفظ کن

 ؟یتون یخودت م-

 .خندم یم

 .یکه انقدر تماس گرفت یداشت کاریحاال چ... وونهید -

 :دیگو یم یلحن دلخور با

 امیب یکمک الزم ندار نمیخواستم بب یم.. که یندار اقتیل-

 شت؟یپ

 !؟...و پرسش یکین-

 ...امیعمرا ن-

 .فعال...نمتیب یباشه پس شب م-

 .امیم-

 .یپر یرو از دست داد تیرسما تعادل روان-

 گهیساعت د هی... ریوقتمو نگ نیاز ا شتریبا تو،ب ینیهمنش ریتاث-

 .یبا...! بوس بوس... اونجام

 ...!وانهیدخترک د.نداد جوابش را بدهم اجازه

 هیما. کنم یو خشک م میشو یها را م وهیم سایاز آمدن پر قبل

 یو سس تند فرانسو زمیر یخوشگلشان م یقالب ها یژله را تو

 .ها هنوز مانده اند یاصل کار.کنم یرا درست م
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خودش هم اسمش را  یکند که حت یدرست م یو ساالد دیآ یم

 .داند ینم

 ... ستیبدک ن-

... فوق العاده است... تو یرو دار یلیخ ست؟؟؟یبدک ن-

 .هیعال... نداره رینظ... محشره

 فانتا؟؟ ایواسه خودت  یباز کرد ستکیاالن ا-

 .کدوم چیه-

 .ادیعمه از فسنجونم خوشش ب دوارمیام-

کس رو جز خودش  چیعمه دست پخت ه... درصد هیتو بگو -

 ...قبول نداره

 .و اگه خوشش اومد-

 .کندیفکر م هیثان چند

 .کنم یفسنجون مهمونت م هی -

 .دوست دارم نیرین شنره که من فسنجو ادتیخوبه، فقط -

 .رود یغره م چشم

 .ره ینم ادمی-

 یلیوان کیک. گذارم یخورش فسنجان را م یقابلمه حاو در

 .میکن یرا با هم درست م ییگردو

.. یو دستمال کش یریمن گرد گ یتو جارو برق...  یپاشو پر-

 ...شود یچشمانش گرد م... میعجله کن که وقت ندار
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 ...خونه که مثل گله نیا... رو عجله کن یچ یچ-

 .کنمیم زیخودم تم نیرو بچ ینیریش وهیپس م-

 زیهمه چ. از پنج گذشته قهیده دق. اندازم یبه ساعت م ینگاه

دوست . شوم یو آماده م رمیگ یدوباره دوش م. آماده است

رنگ دست نخورده ام  یشمیبافت . ندارم فلک زده به نظر برسم

 یو کم شیآرا یکم. پوشم یم یرا به همرام شلوار مخمل مشک

محکم  موها. شود یم مهیو پالک نقره ضم یصندل مشک..عطر

 ...نهیدر آ قینگاه دق کی تیشود و در نها یبسته م

و لحن خاص خودش  تیاگر بود با جد. دیآ یبه لبم م یلبخند

 :گفت یم

 .کم رنگ شه لطفا... رژت پر رنگه-

 یلیدل گرید. ه امرا به با هم بودنمان کامال از دست داد دمیام

رژم را پررنگ تر و ... نمانده یاحترام گذاشتن به نظرش باق یبرا

 ...!!!شوم یکنم و از اتاق خارج م یتر م ظیغل

 

 سایپر. را هنوز باز نکرده ام شانیها هیهد. ها رفته اند مهمان

 .کشم یظرف ها م یبا حوصله اسکاچ را رو. فکر رفته یتو

 سا؟یچته پر-

 ...یچیها؟ه-

 ؟یمطمئن-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا بهاره مصلح   –کشم  ینفس م

wWw.98iA.Com ٩٥ 

 .کند ینگاهم م درمانده

حرف دارم  یکارتو زود تموم کن که امشب کل... ایداد ریگ-

 ... .باهات

 .شوم یم بدجنس

 بتیغ گید یپا یچند وقته با کس... پس بگو خانوم چشه-

 ..یاله... نا خوش احواله نیننشسته به خاطر هم

 .کند ینگاهم م یجد

 ..مهشاد هیحرفام جد-

 .دهم یباال م ابرو

 .باشه چند لحظه صبر کن پس-

 .نمینش یمقابلش م. روم یکنم و م یرا خشک م میها دست

به . کنم ینیبرم و مقدمه چ هیحاش ستمیمهشاد من بلد ن نیبب-

تو و احسان سر چه . یرم سر سوال اصل یم نیخاطر هم

 ن؟یکرد دایاختالف پ یموضوع

 .کند یاسمش هم قلبم را آرام م دنیشن یحت

 . باهاش اختالف ندارم یموضوع چیه من سر-

 .دهم یادامه نم شتریب

رو از رو  یتماس چیوقت ه چیتو ه ؟یچ یعنیکار ها  نیپس ا-

... چک کردم شیپ قهیچند دق نیهم... یکن یحذف نم تیگوش

 ... نه احسان ینه تو زنگ زد... تماس هیاز  غیدر
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 ...فتادهین یاتفاق خاص چیه... حرص نخور خواهر من خودیب-

 .ردیگ یم یو نفس ندینش یم صاف

 یمن م... یستیموجود دراز گوش طرف ن هیمهشاد با  نیبب-

احسان تا به حال ... یدونم سر چ ینم یول.. دونم حرفتون شده

 نیدار.. هیجد هیپس حتما قض... بدون تو استانبول نرفته بود 

 ...!نیکن ینگرانم م

بدتر از  ای... تو اصال فرض کن حرفمون شده... نمیصبر کن بب-

 یواسه چ ینگران... میقطع کرد شهیاون ارتباطمون رو واسه هم

 اونوقت؟؟

 .شود یم یخشک و بدون منحن صورتش

 ..مهشاد-

 ؟یمهشاد چ-

 یگ یم یراحت نیبه هم ؟یگ یم یدار یچ یفهم یتو اصال م-

 ؟..میفرض کن قطع کرد

عمر  هیآقا  نیا ؟یچ یبرا ینگران ؟یسوال من رو جواب بده پر-

آدمم کرده .. بزرگم کرده درست... درست دهیزحمت منو کش

من هم تا آخر ... من درست یهمه وقتشو گذاشته پا... درست

... حاال هم راهمون از هم جدا شده... درست نمیا ونشمیعمرم مد

 خیتونستم ب یداره؟؟ تا آخر عمرم که نم یکجاش نگران نیا

 ...باشم خشیر
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 .تنها صورتش بلکه چشمانش هم از خشم سرخ شده اند نه

 یبه نام عاطفه و احساس برات معن یزیمهشاد؟؟ چ یتو آدم-

 ؟؟..یدرک کن یتون یاطرافت رو اصال م طیداره؟؟ شرا

 ...ندینش یم شیزانو ها یاز من رو یبا فاصله کم... دیآ یم جلو

 یدور و برت چ نیبب... باز کن قهیدق هیچشمات رو فقط واسه -

بال و پرتو  ریعمر ز هیکه  یاون... بدبخت.. چه خبره.. گذره یم

 یعنی یدون یم... و پنج ی؟؟ س..چند سالشه یدون یگرفته م

 یم دیاگه به موقع ازدواج کرده بود االن بچه اش با یعنی ؟؟یچ

 ازدواج نکرده تا حاال؟ یواسه چ یکن یفکر م... رفت مدرسه

کار  یچ یگ یخب م.. براتون گرون تموم شده نیپس ا.. آهان-

منو ببخش که  یبگم دکتر صبوح فتمیبرم به پاش ب... کنم

ازدواج  یبودم ؟؟ بگم ببخش که به خاطر من نتونست زونتیآو

 زویهمه چ دیو ق یختیمن ر یرو پا تیکه جوون ؟؟ببخشیکن

 ؟یزد

 .زنم یم داد

م به خاطرم ؟؟ مگه من بهش گفت سایمگه من مجبورش کردم پر-

به خدا خودش شروع ... بزنه؟خودش شروع کرد زیاز همه چ

اتاق خوشگل تو خونشون برام درست کرد گفت صاحب  هی... کرد

من مگه ... تونه باشه ینم یا گهیکس د چیاتاق جز تو ه نیا

خودش ... کنم یمجبور به کار ویزدم که بتونم کس یاصال حرف م
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 یدکتر یآقا نیو ا اطیح نیخونه و ا نیا استیدن ایگفت تا دن

 ..بخواد ازدواج ک... نشده ریول بازم د... مال خودته ینیب یکه م

 .خوابد یگوشم م ریز یمحکم یلیس

 یتا ک.. یزن یحالمو به هم م یدار... خفه شو... خفه شو نفهم-

؟؟عالم و آدم ،دوست، آشنا، ..یبه نفهم یخودتو بزن یخوا یم

عوض  ایدونن احسان تو رو با دن یهمه م هیهمسا به،یغر ل،یفام

... ده یدونن جونشم برات م یم... دونن عاشقته یم... کنه ینم

 یحت یخوا ینم..  یقبول کن یخوا یاحمق نم یاونوقت تو

 .یبهش فکر کن

 یقدم عقب م کی... بغضدار شیپلکش نمدار شده و صدا پشت

 .رود

... شناسم یو مبهتر از تو زن ها ر یلیخ... منم زنم... منو نگاه کن-

شبانه روز  هیرو فقط واسه  گهیزن د هیخوام وجود  یازت م

 ...یکنارش تصور کن

 رود یمغزم رژه م یتو یزیچ

موضوع فکر  نیبه ا قهیدق هیدختر خوب  نیآفر... تصور کن -

و  ادیدختر خوشگل و لوند که مدام براش عشوه م هیبه ... کن

 ...احسانم 

 ...سایبس کن پر-

 .خندد یم
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 یتون ینم یحت یدید.. یدید... نمیخواستم بب یم نویآهان هم-

که تو هم دوسش  یقبول کن یخوا یچرا نم ؟یبهش فکر کن

 ؟ چرا؟..براش؟ هان یریم یتو هم م ؟یدار

 یمزخرف م یاز وقت خوابت گذشته دار...  یبرو بخواب پر-

 ..یگ

 یگونه اش سر م یرو یکشد و قطره اشک یم یقیعم نفس

 .خورد

و  یخوام با خودت با احساساتت با دلت رو راست باش یازت م-

 نیبعد ا یاگه بخوا هینامرد... یموضوع فکر کن نیخوب به ا

 .خوب فکر کن.. یبد ینطوریهمه سال جواب محبت هاشو ا

 ییفکر کنم؟؟ مگر جا زیبه چه چ... ندینش یلبم م یرو یپوزخند

داند که  یمصالح ن گرید یفکر کردن هم مانده؟؟ وقت یبرا

 فکر کنم؟؟ یزیبه چه چ مینیرا بب گریهمد

 

 

  احسان

را  رشینظ یخانه ب یاما گرما. استانبول طاقت فرساست یسرما

 یمهربان و دوست داشتن نبیز. کنم یاز پشت در هم احساس م

 غیج دنمیبا د. کند یباز م ریبا تاخ. فشارم یزنگ در را م... من
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 نیدر ا یزن حت نیا. بوسد یام را م یشانیکشد و پ یم یفیخف

 .است جانیسن هم پر از ه

دلم ... یاومد یکرد یخوب کار... تو همدم من ایب. تو پسرم ایب-

 ...برات تنگ شده بود

... گرم. شوم یبوسم و وارد بهشتش م یاش را م دهیچروک دست

و  یپر شده از ماه یها یکاه... . و پر از محبت... با صفا... بایز

 یمیقد نتیکاب یو تنقالت را رو ریو ش ینیشرو نان و  یسبز

 .گذارم یآشپزخانه اش م

 ومده؟یمن کجاست پس؟؟ اوه نکنه ن یآهو-

را  میمادرانه اش کمبود ها نیریچهره ش.دیگو یمهشاد آهو م به

 رینظ... بود؟؟ ماه بود نیریچهره مادر من ش. آورد یم ادمیبه 

 ...نداشت

 ... ادیاومد نشد که ب شیپ یمشکل-

 .نالد یم

دلم .. تنهاست یوونکیبچم ح... ومدیکاش م... شد فیح.. آه-

 ...براش کبابه

چه .. انقدر واسه همه دل نسوزون... جون نبیدست بردار ز-

هات هنوز باهات رفت و آمد دارن؟ دختر ها  هیخبر؟؟ همسا

 زنن؟ یبهت سر م
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که  یوا. رساند یتپلش را به آشپزخانه م کلیو هن کنان ه هن

... از اندازه خانه اش شیب قهیو سل یزیتم نیا یبرا رمیم یم

 خانه نیکند ا یجادو م... دهد یگل م یهمه جا بو

وفا کرده که به من بکنه مادر؟ دختر ها هر کدوم  یبه ک ایدن نیا-

بارم  هی یسال یماه... کنن یم شونویدارن زندگ ایگوشه از دن هی

همه که .. زنن یم یزنگ هیذارن و  یکنن و منت م یاز م یادی

 ...همدم من ستنیمثل تو ن

 یتو قهیبا سل. اش آماده نباشد ینیریو ش یندارد چا امکان

... اسپند هم هست یکم ینیس یتو.دیآ یو م ندیچ یم ینیس

 یچرخاند و جمله ها یو دور سرم م زدیر یمشتش م یتو

 .آورد یمخصوص خودش را به زبان م

 ستنیکار ن یمردم ب... ونج بیمنو چشم بزنه آخه ز ادیم یک-

 ...که

مادر قبل از همه ... بد نظره یچشم هر چ شاالیبترکه ا... بترکه-

که  نیکه ا ستیقد و باال ن... ترسم چشم خودم بخوره بهت یم

 ..یتو دار

 ... نبیاندازه کل عمرم حرف دارم که باهات بزنم ز... نیبش ایب-

 ...دیآ یلبخند به لبش م. درخشند یم چشمانش

گفتم  یراست م یدید... احسانم یدیباالخره به حرف رس... هااا-

تو رو  اقتیل یا گهیدختر د چیمن ه یجز آهو...  یدید... 
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لباس  یآهوم تو نم؟؟یب یمن اون روز و م یعنیخدا  یوا... نداره

 ...خوشبخت.. کنار هم.. یپسرم تو لباس دوماد.. عروس دیسف

 ...نبیز-

صورتم  یدانم چرا مردمکش رو یمن. رود یم نیاز ب جانشیه

 .خورد یخورد و چرخ م یچرخ م

احسان من  یچشم ها چشم ها نیپسر من چش شده؟؟ ا-

احسان من انقدر نفوذ داشت که سنگم خرد  یچشم ها.. ستین

 چته مادر؟... قراره یب.. مردده... اما حاال سرگردونه... کرد یم

هزار بار  یروز... زده به سرم.. کردم یقاط... نبیشدم ز وونهید-

 ..شم یو منصرف م رمیگ یم میتصم

 .رندیگ یم یاش رنگ نگران رهیت یها مردمک

 چرا آخه؟-

ازدواج با ... خودشو شناخته عاشق پارسا بوده یتو از وقت یآهو-

طرف  هیاز ... باشه یمعن یکابوس ب هیتونه  یمن براش فقط م

... بشناسه من شدم همه کسشخودشو  نکهیقبل تر از ا یلیخ

پدر و مادر نداشته ... عموش... پسر عموش.. دوستش.. دکترش

 ..اش

 .دیآ یباال م یبه سخت نفسم
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 یزیبرنامه ر نیماش هی... روبات هیبه  شهیم لیبدون من تبد -

موحد ... شهیعارف م... شهیم لسوفیف... شهیپوچ گرا م... شده

 ...زهیر یروانش کال به هم م... شهیم

 .را کنترل کنم میکنم لرزش صدا یم یسع

قسم  یخون یکه هر روز م یبه همون قرآن... نبیبه خدا قسم ز-

که به ازدواج باهاش  ستیبه شرفم قسم که به خاطر خودم ن... 

بخوام مسبب  نکهیمن بدون ا... به خاطر خودشه... کنم یفکر م

نکرده  ی، خدا ارهیدووم نم میبر شیپ ینطوریا. مشکل شدم نیا

بودنم ... کشه یم مارستانیکارش به مراکز مغز و اعصاب و ت

 ...شناسم یکه م هیهر روانپزشک زیکنارش تجو

. مرددم یحرفم کم یگفتن باق یبرا. کنم یرا منحرف م چشمم

 .کنم یکلمات را مرور م

 یچارچوب م هیبه بعد فقط تو  نیبودن من کنارش از ا نیا -

 ..اونم ازدواجه... تونه باشه

 .میگو یحرف آخر را م یصداقت تمام و به سخت با

تونم  یتا همسرش نباشم نم... نبیصبرم تموم شده ز گهید -

 وونهیدارم د نبیز یوا.. ترسم اشتباه کنم یم... کنارش بمونم

... خونه خواب بود میپارسا که برگش یشب عروس... گهیشم د یم

 ستیب. کردم رونشیفرداش از خونه ب. ردممثل لجن ها نگاش ک
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مهشاد من از گل هم . شدم مونیبار نفت و رختم رو خودم و پش

 ... پاک تره

 .رمیگ یم ینفس

 مارستانیت یراه نب؟نباشمیشده ز دهیچیماجرا چرا انقدر پ نیا-

 وندیپ هیبودن من به ... کشه یهمسرش باشم زجر م... شه یم

رو بدتر  طیمردنم شرا... متر ها فاصله ولینبودنم به ک... داره ازین

 یهر راه... ساده است من عقلمو از دست دادم دمیشا..کنه  یم

 .کنه یجهنم م شویزندگ... به ضررشه... رو انتخاب کنم بن بسته

 ...!خدا بزرگه توکل کن بهش... نگو پسرم ینطوریا-

 

 

 مهشاد

 .میگو یبلند م یکوبم و با صدا یرا محکم به هم م میها دست

 .انتظارشو نداشتم... بود یامروز عال نیبچه ها تمر-

 .کنند یزنند و چپ چپ نگاهم م ینفس م نفس

بال . ندارد یبه من ربط تانیخستگ یعنیاندازم که  یباال م شانه

 .شوند یولو م شانیتشک ها یاستثنا رو

نفس ... میاستراحت بعدش هشتاد تا اسکات دار قهیدو دق -

 .نره ادتونی قیعم
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با کلهر قرار . گردم یو به خانه بر م رمیگ یدوش م نیاز تمر بعد

 گاهیده ناشر برتر سال جا ستیکه در ل یانسالیمرد م. شام دارم

 .سوم را دارد

. شناسم یام رو م سندهینو. نشدم وونهید یمن که مثل قباد-

کرد اجازه بدم ناشر " وانهید" که  ییامکان نداره بعد از اون غوغا

 .عنوان چیبه ه... دستش بهت برسه یا گهید

 .زنم یم یدار یلبخند معن. گذارم یبشقاب م یرا آرام تو چنگال

 .نیهست یحاضر به همکار یطیتحت هر شرا یعنی-

 .کند یتکلف نگاهم م یخاطر و ب آسوده

 ...یطیتحت هر شرا-

 .رو بدونم لشیشم دل یخوشحال م-

دستانش را . زند ینار مبشقابش را ک. کند یدهانش را پاک م دور

 .کند یقفل م زیم یرو

رو که جوابش  یسوال دینبا چوقتیآدم مثل تو ه هی..نشد... نوچ-

ممکنه  یزیبه هر چ ایدن نیتو ا... براش کامال مشخصه بپرسه

بهتر از ...کنم یبه اعتماد به نفس تو هرگز شک نم یول. شک کنم

که ذهن تو ، کالم تو ، قلم  یدون یم یهر اهل کتاب کارکشته ا

خودش کرده و  وانهیرو د رانیا ردمتو ،افکار تو، چهار ساله که م

 .ماندگار خواهد بود

 .نگاهش پر از معناست. دهد یم هیتک
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... رنیپذ یافکار و فرهنگ گذشته رو غالبا نم رانینسل جوان ا-

 ...نداشته ایدن یکجا چیمملکت رو ه نیفرهنگ ا

 .شده زیاز چه لبردانم  ینم چشمانش

به قهقرا  میدار... یکنن خانم صبوح یدرومون م شهیدارن از ر-

دوره  نیاز کدوم مشکالت ا... میپوس یم میدار.. میش یم دهیکش

 ... یدون یهمه رو م ؟؟یباش دهیبگم که نشن

 .کنم یدرک م-

و  ریدست راست تو قادرند ز یفقط دو تا از انگشت ها... دو تا-

 .یشناس یراه درست رو م... جامعه رو نیرو کنن ا

 .لرزند یدستانش م. ردیگ یراستم را محکم م دست

به .. دو تا انگشتت نیبا هم. به سمت همون راه سوقشون بده -

ارزش  ینذار نابود... یخدا قسم که قدرتش رو دار یخداوند

که تو  یاون بمب... یزنده کن یتون یهمه رو م... مینیهامونو بب

 یکه هنوز فعالش نکرد هیورم همون بمب اصلمغزته منظ

 ییجوون ها به آدما نیا... یمنفجرش کن صبوح... منفجرش کن

نذار با گنداب عطششون رو رفع ... تشنه ان... دارند ازیمثل تو ن

 ... افتخارشون هیکنن و اون گنداب بشه ما

 .شده نیام سنگ نهیس

مثل  ییآدما ستنیمملکت کم ن نیکه تو ا نیدون یکلهر م یآقا-

منتها بستر ... دن یم تیاهم یلیموضوع خ نیمن و شما که به ا
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وسط زده و لطف خدا شاملم شده و ذهن و  نیا... ستین ایمه

ما که  یاون دسته از همدردا... تونم در هم غرق کنم یقلم رو م

امکانات و  یتوجه و کم یچه کنن؟ کم دیرو ندارن با ییتوانا نیا

 نشونیکه مهمتر... قشر ها یتمام یهمکار... الزمه یهمکار یکم

دونم کار به  یم دیمن بع یتالش فرد... جامعه شناس ها هستن

 .ببره ییجا

 ...دم یبره من بهت قول م یم-

که  یکار تینها... کم توقع یو البته کم... کلهر یآقا نیصبور باش-

 ...مسائله یتونم بکنم پررنگ تر کردن بعض یمن م

 .خندد یم

 ؟یکن نییتع طیشرا یخوا یحاال نم-

 .نیدار اریاخت-

خوام بهت  یم... دارم  شنهادیپ هیاصال خودم ... گم یم یجد-

هر نوبت چاپ  ییهزار تا ستیب راژیثابت شه که من به خاطر ت

 ...مخت نیا...خوام  یفقط م... ستمیکتابت خواستارت ن

 .زند یضربه م جگاهمیگ به

 یراحت جار... داشته باشن بانیتوان پشت نیکه ا یینایا-

موضوع در صد قرارداد رو صفر صد  نیثابت کردن ا یبرا... نیبش

 .چطوره.. میکن یم

 .بزنند رونیخواهند از حدقه ب یم چشمانم
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 .نیندار یقطعا با من که شوخ-

 ...یکنم صبوح ینم یشوخ-

 یبندم و خودم را جمع و جور م یباز مانده ام را م مهین دهان

 .کنم

بهتون ... من شما رو قبول دارم... ستیکار ن نیبه ا یازیاصال ن-

 .کار که تموم شد مال خودتون... اعتماد دارم

 .یشروع کرد دیمگه کار جد-

 .رو به اتمامه بایتقر-

 ... .نیاست و تحس نیچشمانش تحس در

 

 احسان

قفل  یرا تو دیکل. عرق شده سیخ. کشم یبه گرمکنم م یدست

ساعت  کیفقط  ۱تا ساعت . شوم یچرخانم و وارد اتاق م یم

 .رمیگ یدوش م. وقت دارم

 بله؟-

 .سالم-

 ف؟یاحوال شر... گل یبه به آقا پارسا-

 ؟..یخوب-

 .آورد یخجالت زده و ناراحتش خنده به لبم م یصدا

 چه خبر؟ اوضاع چطوره؟... یعال... توپ-
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 ...احسان-

 تو پسر؟؟ یناراحت یاز چ-

شب ها  ینطوریمن ا... دکتر میبر دیبرگشتنت بابه محض -

هم  یقلب یآخه تو مگه چند سالته که ناراحت... بره یخوابم نم

 ؟یداشته باش یبخوا

 میزیمن چ.. راحت باشه التیخ... رو نکن تو پسر زایچ نیفکر ا -

 ...ستین

 ..یراست-

-... 

 ...بهت بدهکارم یمعذرت خواه هیمن -

 .دم یم تیبه وقتش گوشمال...  ستیقبول ن یمعذرت خواه-

 .کند یم سکوت

 ؟یزن یبه مهشاد سر م-

 .هر روز بایتقر.. آره-

 .کند یمغزم وز وز م یتو یزیچ

 یهم حالشو بپرس یتلفن... ششیپ یهر روز بر ستین یازین-

 .هیکاف

 .کنم یخواهش م..برگرد... تنهاست احسان یلیخ-

 .کنم یام را خودم حس م یشانیپ یرو اخم
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.. برس بچه تیتر از مادر؟ به زندگ زیعز هیدا یتا حاال شد یاز ک-

دونه چطور  یخودش م... کارا نداشته باش خواهشا نیبه ا یکار

 .ادیکنار ب شییبا تنها

 یب..یسنگدل شد... یتند شد... شده احسان تیزیچ هیتو -

عموت با اون ..نیشد وونهیهر دوتون د... یمالحظه شد

 ...تو یول... نگران مهشاده شیرحمیب

 .کنه یدونه چطور زندگ یم... نداره یبه نگران یازیمهشاد ن-

 .بگم یدونم چ ینم-

 

 اهشیبلند و س یموها. دارم یرا مقابل صورتم نگه م عکسش

 یچشمانش را م. خندد یصورتش را گرفته و از ته دل م یگرد

کتر گنجد د یم یدر ذهن چه کس. کنم یاشکم را پاک م. بوسم

 یگوش زد؟یدختر را ببوسد و اشک بر کیعکس  یاحسان صبوح

سه .است کیتولدش نزد.شوم یدلتنگتر م.گذارم یقلبم م یرا رو

 ...!بزرگ شده.و پنج سال تمام ستیب.گریروز د

 

 مهشاد

 کینزد. کنم یبه ساعت نگاه م. شود یبلند م فونیزنگ آ یصدا

 فونیآ شیصفحه نما ینحسش رو ریتصو دنیبا د. ده است

. دهم یقورت م یآب دهانم را به سخت. افتد یترس به جانم م
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زنگ تلفن خانه هم . ترسم یموجود م نیبار است که از ا نیاول

اس . کشم یم رونیرا ب مشیس... شماره ناشناس. شود یبلند م

 .دیآ یام اس م

... خوام باهات حرف بزنم یخورمت فقط م ینترس عشقم نم-

 ؟یدون یقابل نم

 .کنم یم پیتا عیسر

 هیمواظب سرت باش ... آقا عماد یگذاشت یدست رو بد کس-

 .یوقت به باد ند

کشم تا همه  یانقد عربده م یشمرم در و باز نکن یتا سه م-

 مگه نه؟ یتو آبروتو دوست دار... ها خبر دار بشن هیهمسا

عرضه ها  نیاز ا. کنم ینثارش م یظیغل" خاک بر سرت"لب  ریز

 .رمیگ یتماس م سیبا پل عیسر. هم ندارد که آخرمردک ابله

 .نییپا امیصبر کن حاضر شم ب قهیچند دق-

به محض . کنم یپوشم و از پنجره کوچه را نگاه م یم لباس

 نییشوم و پا یسوار آسانسور م یانتظام یروین نیماش دنید

 یم جا. ستادهیا یدر جوان نسبتا بلند و الغر یجلو. روم یم

 یزمان دختران دانشکده م کیکه  ستیهمان عماد نیا. خورم

مدل  یبرا ایشمردند  ینشستند و عضالت بازو و گردنش را م

 رفتند؟؟؟  یغش و ضعف م شیمو

 .مهشاد-
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و  نیپسر مودب تر نیا. سوزد یکند؟ دلم م یم یینما مظلوم

 یتواند برا یم یدیچه تهد. پسر دانشکده بود نیتر ریسر به ز

 .ندیآ یجلو م سیمن داشته باشد؟ ماموران پل

 ن؟؟یتماس گرفته بود شیپ قهیخانوم شما چند دق-

با ... ! شده زیترحم برانگ. سوزد یدلم واقعا م. شود یم خشک

 رویدانم کدام ن ینم. کنم یبه عماد و به مامورها م ینگاه دیترد

 .میجمله را بگو نیکند تا ا یکدام حس وادارم م

 دیبا.. ستین یمشکل... اومده شیپ ی، شرمنده اشتباهبله... ام-

 .بنده رو دیببخش

 .اندازد یبه عماد م یمشکوک نگاه

 خانوم؟ دیمطمئن-

 .به مامورها ایکند  یبه من نگاه م ای. همچنان مات است عماد

 .ستین یمشکل... بله بله-

تماس  هیافتاد فقط کاف یاتفاق. میدر هر صورت ما در خدمت-

 .نیریبگ

 .حتما.ممنون-

 .خدانگهدار-

از کوچه خارج . کنم یرا دنبال م نشانیحرکت ماش ریچشم مس با

 .لبش جا خوش کرده یرو یپوزخند. شوند یم
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تونم واست  یم یحد آشغالم؟؟ آخه من چه مزاحمت نیتا ا-

 .کنم مهشاد جادیا

 ؟یکر دایرو از کجا پ نجایآدرس ا-

... رهیعارفه رو فرستادم بگ.. البته من نه... از زنعموت گرفتم-

باهات  دیتو؟ با امیب ید یاجازه م..هیزنعموت واقعا زن ساده ا

بار اجازه بده حرف  هیبار فقط  هی زاتیمهشاد جون عز. حرف بزنم

 یتو چرا انقدر ب. گم یم یچ نیبار گوش بده بب هی. هامو بزنم

 آخه دختر؟ یتفاوت

 :میگو یچرخم م یکه به سمت در م یحال در

 .خداحافظ. فرستم یرو برات م آدرس

ضعف ... احمق احمق احمق. است خی خی. ردیگ یدستم را م مچ

. کنم یباال رفته به مچ دستم نگاه م یتا چه حد آخر؟با ابرو ها

. یدیند یا انهیدستت را بردار تا عکس العمل وحش یعنی

 .دارد یدستش را بر م

 ...!مهشاد-

 :میگو یشوم و م یساختمان م وارد

 !میزن یفردا حرف م-

 :دیگو یبلند م یصدا با

 ...!یش یخورم که باال خره مال خودم م یقسم م-

 :غرم یم. شود یچندشم م تیمالک نیا از
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 !نکبت-

 

 

... شلوغ است نه خلوت یلینه خ... ساعت ده صبح... یساع پارک

 ...پارک نشسته مکتین یرو

 سالم-

 ریصبحت بخ... سالم کیعل-

 .نمینش یفاصله م با

 .ادیچقدر بهت م یآب-

 .میگو یگذارم و م یرا با ارامش کنارم م فیک

 .شنوم حرفاتو یم-

 .خورد یصورتم چرخ م ینگاهش رو. رود یم نیاز ب لبخدش

 ؟چرایایمهشاد؟ چرا انقد دور به نظر م یاومد ایتو از کدوم دن-

جاذبه رو  نیا ؟یشیدورتر م دورتر و امیسمتت م شتریب یهر چ

عالقه من به  یعنی ؟یبه سرم آورد یچ یدون یم ؟یاز کجا آورد

 نینفر تو ا هیکه  نیبا ارزش تر از ا یچ گهیتو ثابت نشده؟ د

گوشه  هی... اشارتم هیمنتظر  قطها؟ف ره؟یباشه که برات بم ایدن

 یهفت ساله که منو م...زمیبه پات بر امویاشاره تا دن هی... چشم

 ای یهر مشکل... مثل روز برات روشنه میو بم زندگ ریز... یشناس
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بگو تا  شهیو باعث مخالفتت م شهیکه به من مربوط م یزیهر چ

 ...رفعش کنم

 .دیآ یجلوتر م یکم

 نیبب... دور و برتو نگاه کن... من زیعز... دختر خوب... مهشاد-

که از  یکن یم دایمن پ یمال تیچندتا پسر همسن من و با موقع

من اگه ... کنن و قصدشون ازدواجه یم یدختر خواستگار هی

 میرو تخت خونه مجرد... نبودم نجایعاشقت نبودم که االن ا

؟ رو کدوم ..یبزنم تا بفهم ادجمله رو د نیا دیچند بار با... بودم

 .که دوست دارم یدست بزارم تا باور کن دیکتاب مقدس با

 یرو نگاه کن هیظاهر قض... ستین لیدل نایا... کنم عماد یباور م-

که  لیپسر مودب و اص هی... قرار داره طیشرا نیدر بهتر زیهمه چ

... است لکردهیتحص... اردرشهیلیم یمولت یاز قضا تنها پسربابا

وجود  ایکنه که عاشق تر از اون تو دن یو ادعا م... پهیخوشت

 قسم من یگ یکه م یمقدس یها کتاببه تمام همون ... نداره

تونم تو  ینم... بشم یو پول کس افهیو ق پیتونم عاشق ت ینم

زن  هیتونم  یمغزم فرو کنم چون عماد دوسم داره پس من م

 ینم رمییتغ.. نهیغلط منطق من ا ایدرست ... خوشبخت باشم

 ...وجود داشته باشه یحداقل عالقه ا هی دیواسه ازدواج با.. کنه

 ؟یعنیهمون حداقل هم وجود نداره -
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و احساسات مقاومت کردن  نیسنگ یهمه انرژ نیمقابل ا در

 . سخت است

 ...!نه-

 نیب. کشد یم قیبندد و نفس عم یلحظه م کیرا  چشمش

 .افتد یم یقیخط عم شیابروها

 یم یکه دار یدختر ینیب یکه م یمهشاد... منو نگاه کن عماد-

... اسمش مهشاده... ظرفه هی... است شهیش هیفقط  ینیب

متعلق به  زشیهمه چ... قلبش... روحش... روانش... درونش

 گهید ینیب یکه م یمهشاد... با اون شکل گرفته... هیا گهیکس د

درک ...وقته که به نام زده شده یلیخ... باشه یتونه مال کس ینم

 ؟یکن یم

 .اش است یشانیپ یرو یپررنگ اخم

 ...درست حرف بزن ؟یگ یم یدار یچ-

 .شوم یم بلند

به  دنیتو رس امیدن... کردم که عاشقم یمثل تو فکر م یزمان هی-

 هیکه  دمیتازه فهم... االن ازدواج کرده... نفر خالصه شده بود هی

 ییایتونه رو یدختر تا چه حد م هیبهتر باشه بگم  دیادم شا

هارو کنار بزنه و مدام واسه  تیتونه واقع یچقدر م... باشه

... باشه بهیبا خودش غر تونه یم رچقد... کنه یباف الیخودش خ

 یم دارتیب... تونه جالب باشه یم یلیاتفاق خ نیا یدون یم
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وبا  یکرد یزندگ ایعمر فقط تو رو هیفهمونه که  یبهت م... کنه

کردن تو  یزندگ... یهست یکه چ یفهم یم... یشد بهیخودت غر

که تو  دهیبهت م یو کنار اومدن باهاشون چنان قدرت اتیواقع

رو اونطور که هست  زیهمه چ... یتجربه اش نکرده باش تعمر

 ...یکن یدرک م

 ؟یعاشقش نبود یبگ یخوا یم-

 ...متفاوته ییایهر دن یها تو فیخوام بگم تعر یم-

 .خندد یم

 .رو گرفتم ممیمن تصم... گهیمن گذشته د یپرداز ایسن رو-

 ...سر خونه اول که یگرد یبرم یدار-

 .اگه قول بدم عاشقت کنم-

انگار از نقل و . ندینش یبه دلم نم شیکدوم از حرف ها چیه چرا

 ...زند ینبات حرف م

دونم  ینم گهید... تا اسمون با هم فرق داره نیزم دگاهمونید-

 .یبدم که بفهم حیتوض دیچطور با

 .ستدیا یم میرو روبه

 .کنم یباور نم... امکان نداره... یباش یامکان نداره عاشق کس-

 :میگو یخندم و م یم

 ...!ستمیعاشقش ن-

 .دهم یبه راهم ادامه م و
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 ؟یزن یازش حرف م یکه دار هیچ نیا ؟یپس چ-

 .برم دیبا گهیمن د-

. شده مانیاز صدا زدنم پش. کند یاسمم را نصفه صدا م. روم یم

است نه  انیحرف دل من نه قابل ب. گردم که نگاهش کنم یبر نم

 ...!قابل درک

 

 

 احسان

بار كه وارد فرودگاه مي شوم انگار ده سال است كه از وطن  اين

پاكتر و خوش ...! هوايش را عميق نفس مي كشم. دور مانده ام

چمدان را تحويل مي گيرم و حركت مي .رايحه تر از هميشه است

اضطرابم را با نفس عميق كاهش مي ..قلبم به طپش افتاده. كنم

همه در . اه مي كنمخيابان هاي بي روح و شلوغ را نگ. دهم

گوشي را بر مي ..!همه در بي خبري... همه پر از استرس... تكاپو

ديدن اسمش دلتنگترم . دارم و به ليست مخاطبانم نگاه مي كنم

سرم را باال مي گيرم و اكسيژن فضاي ماشين را مي . مي كند

. صداي احسان احسان گفتنش توي گوشم زنگ مي زند. بلعم

تمام افكار بد به يك . خيابان مي افتد تمعيچشمم به ازدحام ج

هواي تهران ...! دلشوره مي گيرم. باره به سرم هجوم مي آورند

از بدي زمانه مي .راننده حرف مي زند.هواي هميشگي نيست
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از پوچ . از بي اعصاب بودن جوانهاي امروزي مي گويد. گويد

ولي دلشوره نمي گذارد خوب گوش . شدن زندگي مردم مي گويد

 .مبده

 چرا انقد آشفته شدي جوون؟-

زحمتكشش ياد آور روزهاي به اصطالح سخت زندگي  دستهاي

 .ام است

 پسر دارين پدر جان؟. نمي دونم-

 .معني داري مي زند لبخند

 چه طور مگه؟. چهارتا-

 .گرد مي شوند چشمانم

 چهارتا؟-

 .خندد مي

به هيچ كس نميشه دل ... هيچ چيز اين دنيا وفا نداره جوون-

يه روز به .. به برادرت..به پسرت... حتي به بچه ات... خوش كرد

خودت مياي و ميبيني خودت موندي و خداي خودت و 

 .خوش به حال اون آدمي كه زود به اين نتيجه برسه..اعمالت

 .را مي كاوم صورتش

 ..!تيجه رسيدمبيست سالم بود كه به اين ن-

 ..!پس شك نكن كه عاقبتت خيره-

 ...!!شايد امروز واقعا روز بدي نباشد. مي شوم دلگرم
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با تمام . نبودش را فرياد مي زند. خانه دهن كجي مي كند حياط

شب هاي يلدا را هم . رسيدگي هاي حسام بي روح و سرد است

؟ ..در همين حياط سحر كرده ايم ولي مگر سرما حس مي شد

م و پونه اجازه نداده اند حتي ذره اي گرد روي وسايل حسا

 . بنشيند

تعجب مي . مغني زاده تماس مي گيرم تا كارها را مرتب كند با

 .كند از زود بر گشتنم

 .واقعا؟تو كه گفتي دو ماهه مي رم-

حاال آدرس رو لطف مي . گفتم نهايت دو ماه طول مي كشه-

 كني؟

 ولي مهشاد پري..آره حتما-

 رفتنت فايده نداره..االن خونه نيست... ت اهوازرف روز

دندانهايم را ر وي . يك گالن آب جوش روي سرم مي ريزند انگار

 ..!هم مي سايم

 ؟ با كي اونوقت؟..كه رفته اهواز-

 .بي تفاوت مي گويد خيلي

 ..!!با چند تا از دوستاش-

چون عجيب . دماي آب جوش از صد درجه هم بيشتر است انگار

تماس را قطع مي كنم و بالفاصله شماره ...!عجيب..!.مي سوزم
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نه جوابگو . دوباره مي گيرم. جواب نمي دهد. اش را مي گيرم

 . نيست

هر باليي ... همه اينا حقته..حقته... لعنت... لعنت بهت احسان-

انتظار داري بعد از اون رفتارت چي كار . سرت بياد حقته نفهم

 ...كنه؟؟خاك بر سرت

جواب نمي . دوباره تماس مي گيرم. تكان مي دهمرا محكم  سرم

 .تايپ مي كنم..! دهد كه نمي دهد

 ..!جواب بده..!! داري سگم مي كني مهشاد-

. حركات عصبي پاهايم دوباره شروع مي شوند. مي كنم ارسالش

چمدان را روي تخت . چشمانم را مي بندم و نفس مي گيرم

عطر ماليم و . دارمبلوز مخمل يشمي اش را بر مي. خالي مي كنم

 !شيرينش آب سردي مي شود و تمام اعصابم را آرام مي كند

 !اي آرام جان؟ كجايي

 !بنگري آشوب اين ديوانه ي رسوا؟ كجايي

 ..!و بخوان آواز آرامش اين دلداده ي تنها بيا

 .پريسا را مي گيرم شماره

 ؟..!پري مي دوني تو كدوم هتلن-

 چي؟-

 مي گم اسم هتلشون رو مي دوني؟-

 اسم هتلشون رو مي خواي چيكار؟.. نه-
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 ببين مي توني زنگ بزني يه جوري ازش بپرسي؟... الزمش دارم-

فكر كنم ..اتفاقا همين يه ساعت پيش زنگ زدم جواب نداد-

 ؟.اصال خودت چرا زنگ نمي زني..گوشيش همراش نيست

 .زنگ زدم جواب نداد-

 .يش همراش نيستگفتم كه حتما گوش-

 ؟..كاري نداري..باشه ممنون-

 :شيطنت و طعنه مي گويد با

فقط اگه يه وقت جوابتو داد سالم .. عرضي نيست احسان جونم-

 !مارو هم بهش برسون

 .خداحافظ.. برو به زندگيت برس بچه جون -

 ..!باي... علي يارت باشه احسان خان-

چه طور هضمش نمي دونم ..فرهنگ زبانيت اصال خفه ام كرده-

 .كنم

 .خدا نگهدار.. اشتب شد.. اوه ببخشيد -

 

 مهشاد

 .و سالنه سالنه وارد واحد مي شويم خسته

تا به حال كنسرت با اين سطح هيجان و . واي بچه ها عالي بود-

 .كيفيت نرفته بودم

 .آره انصافا حرف نداشت-
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 .دوباره فكش را به كار مي اندازد يلدا

. جيگري بود واسه خودش...!ها بودا ولي پسره آخرت همه فشن-

حاال ما همچين جنتلمن پورشه سواري رو دوباره از كجا پيدا 

 ؟..!كنيم تو اين قحطي شوهر

مهناز بلند مي . طرز حرف زدنش هيچ وقت خوشم نمي آمد از

 .خندد

آخه منگل يارو با اون تيپ و فندك پوست مار و پورشه -

 ؟..بده؟؟ نه واقعامتاليكش تو رو مي خواد كجاي دلش جا 

يارو ..! واقعا برات متاسفم مهنازي كه همچين طرز فكري داري-

خيلي هم دلش بخواد اگه فكر مي كنه چون پولداره نبايد يه 

دختر با وضع مالي متوسط بگيره پس با همون پورشه اش بره 

پسر عاقل و با شعور جذب قيافه و پول يه دختر نميشه ..! بميره

 ..!شهكه جذب نجابتش مي

واقعا . نشينم و مشتاقانه به بحثشان گوش مي دهم مي

 ؟ !كنجكاوم بدانم دختر هاي ايراني كجاي اين عالمند

 :با موذماري مي گويد عاطفه

 اصغر بسيجي يادت هست يلدا؟-

 .حركات دست شروع مي كند به نشاني دادن با
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، هميشه ...، شلوار پارچه اي...، انگشتر عقيق...، تسبيح...ريش-

، ...، دفتر بسيج دانشكده...،عليكم عليكم...محو سنگفرش خيابون

 اردوي جمكران يادت هست؟

. من كامال يادم است. دست به كمر مي زند اخم مي كند يلدا

تنها پسر دانشكده بود كه هنگام صحبت كردن نمي توانستم به 

 .شخصيت جالبي داشت. نگاه كنم صورتش

 كه چي؟ منظور؟-

 .ريز مي خندد عاطفه

هيچي مي خواستم بگم كيس فوق العاده مناسبي بود براي -

 .حيف شد كه از دستش دادي...ازدواج

 .به جان عاطفه مي افتد. يلدا بلند مي شود جيغ

 ...اين كيس ها به درد خودت مي خورن... بچه پرو -

مودب نبود كه ... چه ام؟ آقا نبود كه بودبابا مگه چش بود ب-

خوشتيپ الحق ... كاري نبود كه بود... درسخون نبود كه بود... بود

 .نبود كه نبود

 ..!در كل از اين برادر هاي سر به زير يقه ديپلمات متنفرم-

ارزش ها همه به پست ترين حد ...! كجا ها كه نرسيده ايم ما به

است كه از عقل و شعور هم حرف جالب اينج...! ممكن نزول كرده

 ..!!!مي زنند
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. حوله خيسي موهايم را مي گيرم و گوشي را بر مي دارم با

صفحه گوشي را . چشمانم گشاد مي شوند! خشك مي شوم

. نه درست مي بينم. نزديكتر مي آورم و با دقت نگاه مي كنم

قلبم . هيجان بيش از اندازه باعث تعريقم مي شود.خودش است

 مراهيكم نيست نوزده سال ه! و مي كوبد و مي كوبد مي كوبد

من ديوانه نشده ام ..! به خدا كم چيزي نيست..!! و همنفسي

 ..!خيلي است

 ...در اوج آزادي حتي

 ...!دو بال هستيم براي پرواز نيازمند

 همان پر پروازي هستي كه تو

 !!!ام را معنا مي بخشد رهايي

 ...پيوند تا ابد برجاست اين

 .به دومين بوق نرسيده جواب مي دهد. را لمس مي كنم اسمش

 ...!مهشاد-

احسان من .بي قراري صدايش آتشم مي زند... بند مي رود نفسم

 !خودش هميشه قرار بوده

 ؟...!مهشاد-

احسان من خودش هميشه بغض صدا ها ...!! مي لرزد صدايش

 ..!مي سوزم!را مي شسته

 ...!مهشاد-
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از آن فرياد هاييست كه ...! ام مي كند بي سابقه اش ديوانه فرياد

! احسان من درد دارد. انگار دردهاي تلنبار شده را بيرون مي ريزد

نمي ..! اين فريادها از حنجره هر كسي نمي تواند خارج شود

صداي نفس هاي !!فرياد درد است... فرياد خشم نيست...تواند

زي احساني كه رو..كم آورده سپي در پي اش نشان مي دهد نف

 ..!يك ساعت مي دود نفس كم آورده

 ...!!آشوبم مهشاد-

آخر آشوب بودن ... زبانم را گاز مي گيرم تا داد نزنم! ميرم مي

آخر لرزيدن صداي كسي كه !گران است! تكيه گاه بد درديست

نمي دانم چند دقيقه ...! هميشه مثل كوه بوده آتش مي زند

..! هوا تمنا مي كند اما او فقط... اشك مي ريزم. ساكت مي مانيم

 .تماس را قطع مي كند

 ...!امشبم را هيچ كس ندارد حال

 ...!تو مي داني چه مي كشم فقط

اين ... به مرز انفجار رسيده ام. را الي دندانهايم مي گذارد انگشتم

 ...چه درديست كه به جانم افتاده

 ...!!!كه چه دردناك است شنيدن بغض صدايت آخ

توان گريه ... كل تنم مي لرزد... دستانم مي لرزند... مي لرزد فكم

سرم را محكم روي بالش مي گذارم و با تمام وجود ...كردن ندارم

 .فرياد مي زنم
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 ...!خدا-

 

محكمي به ميان قفسه سينه ام مي كوبم تا راه تنفسم باز  ضربه

دارو هايم را مي ..درد تا مغز استخوانم نفوذ كرده.شود

حنجره ام ..نتي ها چهار سال است كه همراهم هستندلع.خورم

. حرف نزد..تارهاي صوتي ام آسيب ديده اند حتما...مي سوزد

پوشم و از  ميگرمكنم را ..حتي يك بله خشك و خالي هم نگفت

شايد دويدن كمي اين اعصاب ضعيف و از . خانه بيرون مي زنم

شن مي چراغ سبز گوشي خاموش و رو. كار افتاده را آرام كند

دو تماس بي پاسخ و يك پيام از . صفحه را روشن مي كنم. شود

 .متن پيام را مي خوانم. پريسا

 .!گفته هتل سناتوريم.. پارسا بعد از ظهر بهش زنگ زده بوده-

اين روزها اسمش مثل خار توي . اسم پارسا خيره مي مانم روي

خودم سفارش كرده بودم كه .. لعنتي...!! قلبم فرو مي رود

! براي همه ي اين ها بايد يك فكر اساسي كرد...! واسش باشدح

دوش مي گيرم و سه قرص آرام بخش مي خورم تا بتوانم كمي 

 .براي فردا نياز به انرژي دارم. بخوابم

خاك مخصوص هر .هاي ديواري بزگ و براق نصب مي كنم گلدان

پيچ شمعي . گياه ها را داخلشان قرار مي دهم. كدام را مي ريزم

لي سفيد وسط، اركيده هاي بنفش سمت چپ و آزاله هاي ه
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عطر خوش و رنگ هاي شادشان ..خوشگل صورتي سمت راست

گرفته  فراتقريبا نصف عرض خانه را . زمستان را از خاطرم مي برد

كود ها و بروشور هاي راهنماي نكهداريشان را توي كابينت . اند

روشن كردن همزمان با . مي گذارم و سوييچ را بر مبي دارم

 .ماشين با قنادي تماس مي گيرم و سفارش كيك را مي دهم

جين و سويي شرتم را . هاي خريد را روي كانتر مي گذارم كيسه

حياط . خانه را تميز مي كنم. با گرمكن و تي شرت عوض مي كنم

گلدان ها . حوض را رنگ مي كنم. به باغچه مي رسم. را مي شورم

ي قلبي شكل سفيد و صورتي و بادكنك ها. دور حوض مي چينم

دوش مي گيرم و در نهايت به گوشه كنار . بنفش را تلمبه مي زنم

 .خانه و مدل موي جديد و بافت سورمه اي ام نگاه مي كنم

از برقراري تماس يك لحظه چشمانم را مي بندم و نفس مي  قبل

 ..!ديگر جايي براي اشتباه كردن باقي نمانده. گيرم

 ..!!الو-

حفظ تمركز و آرامش . است اول من حرف بزنم منتظر پس

 .سخت است ولي سعيم را مي كنم

 خوبي؟-

واسه چي زنگ زدي؟؟ اصال اثري از عصبانيت و هيجان در -

مي . فكرهايش را كرده.. كامال خونسرد است...صدايش نيست

 ..مهشاد كارش تجزيه و تحليل كوچكترين هاست...! دانم
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 پرواز داري؟ زنگ زدم بپرسم فردا چه ساعتي-

 .ساعت سه-

 !كلي حرف واسه گفتن داريم مگه نه؟! خوبه-

دلم از همين جا براي سكوت معصومانه اش . نمي دهد جوابي

 ..!ضعف مي كند

 !فردا تو فرودگاه مي بينمت-

 .حق دارد. هم چيزي نمي گويد باز

 ...مهشاد-

 چطور شده از تصميمت برگشتي؟-

 ..ور حرف زدن فايده اي ندارهاينط... فردا حرف مي زنيم عزيزم-

 .باشه پس تا فردا... كه اينطور-

 .مواظب خودت باش-

 !خداحافظ..! مرسي از نگرانيت-

 مي زند و سريع قطع مي كند؟؟ طعنه

 

با چشم . محض تحويل چمدان از بچه ها خداحافظي مي كنم به

 .قلبم متالطم مي شود. دست تكان مي دهد. دنبالش مي گردم

 كه پايانش ديدار دوباره باشد انتظاري

 :را وادار مي كند تا با خودش عهد ببندد انسان

 "ديگر از دستش نخواهد داد " 
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دلتنگم كه مي خواهم با نهايت سرعت بدوم و در آغوشش  چنان

گفته بود نمي خواهد . ولي دلم را زير پا مي گذارم. حل شوم

قدم فاصله  اين چند. چمدان را به دنبال خودم مي كشم. ببيندم

بافت .پاهايم را به زور كنترل كرده ام تا ندوم. مگر تمامي دارد

چنان قامت كشيده  مشكيسورمه اي يقه اسكي و شلوار جين 

درشتش را بي نظير نشان مي دهد كه نصف دخترهاي فرودگاه 

بوي . نزديك تر مي روم...! سر چرخانده اند و نگاهش مي كنند

. ولي باز هم نمي دوم..! مي شومديوانه . عطرش را حس مي كنم

رگهاي ... موهايش را كمي كوتاه تر كرده و رو به باال شانه زده

فاصله . پيشاني اش در همين حالت عادي هم برجسته است

بي شانه هاي . جلو مي آيد.امان شايد كمتر از پانزده قدم شده

بافت سورمه اي لعنتي زيادي برازنده . عريضش چشم دوخته ام

قلبش به طرز ... در حصار دستانش گم مي شوم..! .اش است

آنقدر محكم دستانش را حلقه كرده كه نمي . وحشتناكي مي تپد

 :در همان حالت كنار گوشم زمزمه مي كند! جمب بخورم انمتو

 اگه بگم بريم خونه مي زني تو گوشم؟؟-

روي اين كره ..! مستانه مي خندد. سينه اش ضربه مي زنم به

كه بخواهد ادعا كند مي تواند اين چنين خاكي كسي هست 

 .جذاب و شيرين بخندد؟؟ به ناچار جدا مي شوم

 الغر شدي، هميشه بايد يه نفر باال سرت باشه تا غذا بخوري؟-
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 .همه اش دو كيلو وزن كم كردم-

 .را از دستم مي گيرد چمدان

ديگه حق نداري از اين ... دو كيلو از پنجاه و هفت كيلو خيليه-

 ..گفته باشم..! بشي الغرتر

 !بگو ببينم استانبول خوش گذشت؟... بد اخالق نشو-

 .ام را مي گيرد طعنه

االن مي ريم خونه قشنگ مثل دو تا آدم عاقل مي شينيم تا هر -

 ..!وقت كه دلمون خواست صحبت مي كنيم

 !جالب است...! تولدم را از ياد برده. نمي زنم حرفي

 .را دستم مي دهد كليد

 .بفرما-

حوض را ...! بهشت است. را باز مي كنم وارد حياط مي شوم در

گلدان عها با سليقه ي تمام دورش . پر از سيب و پرتقال كرده

بوي . گياهان باغچه هرس شده و مرتب اند. چيده شده اند

 ...بوي تنفس واقعي...!! زندگي مي آيد

 حوض رو رنگ كردي؟-

 .تكان مي دهد سر

 .حسابي به حياط رسيدي پس-

 ..به حياطمون-

 .خوبي از اين حرفش مي گيرم حس
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چشمم روي گلدان هاي . از سه پله ايوان باال مي روم مشتاقانه

اين پانصد متر جا را با كل دنيا عوض نمي . رنگارنگ مي ماند

چشمك . فقط نگاهش مي كنم. معناي واقعي زندگي است. كنم

جا . مي كنمدر را باز . مي زند و اشاره مي دهد وارد خانه شوم

و بنفش و صورتي  سفيدكل خانه پر از بادكنك هاي . مي خورم

قدم كه بر مي دارم انگار به سبكي يك پرنده ام و . قلبي شده

گلدان هاي ديواري استيل چشمك . دارم روي ابرها راه مي روم

هيچ . به صورت مورب از باال به پايين نصب شده اند. مي زنند

با دست به ترتيب معرفيشان مي . يك از گل ها را نمي شناسم

 .كند

 ...دنروبيوم... پيچ شمعي.. آزاله يا آزاليا-

 .خيلي نازن-

يك جوري مي . را مي گيرد و به سمت خودش مي كشد كمرم

پيشاني ام را مي بوسد .. يك جوري كه تا به حال نشده ام... شوم

 :و با خاص ترين لحن ممكن مي گويد 

 ...!تولدت مبارك عزيزم-

مات ... قطعا حس كرده.. صداي قلبم رسوايم كرده. مي روم عقب

حس مي كنم عصبيست و دارد خودش را .چشمانش مانده ام

دستم را مي گيرد و به دنبال خودش به سمت ..كنترل مي كند

گردنبندي را دور ..!! پشت سرم با فاصله مي ايستد... آينه مي برد
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عاشقانه لبخند مي  نوازپنج مرواريد براق و چشم . گردنم مي بندد

 .مي چرخم! زنند

 ..!خيلي دوسش دارم-

قبل از اينكه برم استانبول اون يه ماهي كه خونه نبودي دست و -

خونه رو سپرده به ..داغون بودم.. دلم نميومد به حياط برسم

ديروز تنها انگيزه اي براي سر و سامون دادن به .. حسام و رفتم

ي خوام بگم بودنت تو اين خونه م.. خونه داشتم اومدن تو بود

 .برام خيلي خيلي ارزش داره

. روزهاي خوش زندگي رسيده يا اينكه دارم خواب مي بينم يعني

 .نمي دانم چند دقيقه مات نگاهش مي كنم كه شيطان مي شود

 .مي خواي برو بشين تا راحت تر بتوني نگام كني! سير نشدي؟-

 :ويمغره اي تحويلش مي دهم زير لب مي گ چشم

 ...!اعتماد به ابر-

بلوز نسبتا ضخيم ياسي . چمدان را به اتاق مي برم. خندد مي

موهايم را شانه مي كنم و . رنگم را با شلوار جين ذغالي مي پوشم

نمي خواهم . به ميز آرايش خالي توجه نمي كنم. عطر مي زنم

 ..!حال خوشم خراب شود
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آرايشش به . دخوشرنگش كامال با فضاي خانه تطابق دار بلوز

به سبكي يك پرنده كنارم مي . همان ماليمت رنگ لباسش است

 .هنوز دلخور است اما به روي خودش نمي آورد... آيد

؟ كتايون ...به پري و پارسا هم بگيم بيان دور هم باشيم -

 ...دور همي دوست داره... خوشحال ميشه

 ولي... نمي خواهم مزخرف باشم. لحظه مغزم خطا مي دهد يك

 ...!نمي شود

 ...تولد امسالتو مي خوام تنها باشيم-

و نبات هاي زعفراني را توي سيني مي چينم و بيرون مي  چاي

 .روم

 خيلي ناراحتي از اين كه االن اينجا نيستن؟؟-

 .تفاوت نگاهم مي كند بي

 ...!حتما صالح نيست كه اينجا باشن خوب-

 .صالح تاكيد كرد روي

 ون به من تيكه ميندازي؟االن داري به خاطر نبودش-

 .پورخند كمرنگي مي زند. روي گردنم قفل شده نگاهش

 پالك زنجيرت دلتو زده كه درش آوردي؟-

. را توي فنجان چايش مي اندازم و هم مي زنم تا حل شود نبات

 :صاف توي چشمانش نگاه مي كنم و مي گويم

 اينطور نيش زدنو از كي ياد گرفتي جديدا؟-
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 .را از زير يقه ام در مي آورم پالك

تو اين پنج سالي كه بهم داديش حتي يك بارم از خودم جداش -

 .نكردم

 .روي پالك قفل مي شود نگاهش

مهشادي كه من مي شناختم ... تو اين دو ماه خيلي تغيير كردي-

 اهل نيش و كنايه نبود

خوب از بر شده همه . روش خودم چشمهايم را نشانه مي رود به

 ...راچيز 

تكليفم رو با خودم روشن .. تو اين دو ماه خودم رو پيدا كردم-

يكي از اون ... به خيلي نتيجه ها رسيدم... فكر كردم... كردم

نبايد مزاحم . نبايد سربارت مي شدم... نتيجه ها مديون بودنمه

 ...نبايد.. زندگيت مي شدم

 ...نمي فهمي داري چي مي گي-

االن فقط يه ...مگه غير از اينه...خوب مي فهمم دارم چي مي گم-

چيز داره اتيشم مي زنه اونم اينه كه محبت هايي كه بهم كردي 

اونقدر زيادن اونقدر با ارزشن اونقدر نايابن كه با هيچ كاري نمي 

 ...تونم جبرانشون كنم

جبران مثل جريان الكتريسيته ايست كه از نورون هايم مي  واژه

 .گذرد

 ...بس كن مهشاد-
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 .حال پلكش را باز و بسته مي كند بي

... ديگه نمي تونم منت كسي رو تحمل كنم...خسته شدم ديگه-

از اضافه بودن خسته ام ... نمي تونم زير دين كسي باشم

 مي فهمي ؟... احسان

 .را مي بندم كه فرياد نزنم چشمانم

 ...!مرد بودي كاش

 مرد بودي و مي فهميدي  كاش

 ديدن حتي يك قطره اشكت كه

 ...!بر سرم مي آورد چه

زير ... مادر داشتي خانواده داشتي... احسان تو پدر داشتي-

بعد از رفتن اونا هم مستقل زندگي ... سايشون زندگي مي كردي

 اما من چي؟... كردي

 !اشكت را پاك كن فقط

شيش سال اول زندگيمو با بچه هايي بدتر از خودم زندگي -

همه چيزو در حقم تموم ... بعدش بابا شد سرپرستم ...كردم

مامان ... خالصانه تر از يه پدر واقعي در حقم پدري كرد... كرد

ولي ... پارسا تو پري هيچ كدومتون تنهام نذاشتين... بهتر از بابا

ميشه احساس تنهايي  همگ... مگه ميشه احساس غربت نكرد

 نكرد؟
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حالم خراب . را مي گيرمسرش . كم كم دارد تمام مي شود صبرم

 !است

 ...گريه نكن باشه قربونت برم-

قطرات اشكش . نمي دهد اين جمله از دهانم خارج شود امان

قلبم تير . چانه اش مي لرزد. تبديل به جويي از اشك مي شوند

 .مي كشد

 ...ديوونه ام نكن... منو نكش مهشاد-

 .ندسرش را روي قلبم مي گذارد و گريه مي ك. مي شود بدتر

دارم خفه مي ... جز تو پيش هيچ كس نمي تونم گريه كنم-

 ...شم

اين كار بيشتر از . هاي براق مشكي اش را نوازش مي كنم ابريشم

 .خودش مرا آرام مي كند

 تو چطور مي توني گريه نكني احسان؟-

نفس بخشند اين . را مي بندم و موهايش را مي بوسم چشمم

 .ابريشم هاي براق مشكي

يه قانون مزخرف هست كه ميگه مردا نبايد گريه ... منمي دون-

 ...كنن

 ...آدم گريه نكنه مي تركه... نميشه كه-

سرمو ميكوبم ... شيشه ميشكنم... به جاي گريه داد مي زنم-

 .اونوقت ديگه نمي تركم... مي دوم...ديوار 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا بهاره مصلح   –کشم  ینفس م

wWw.98iA.Com ١٣٨ 

 !ميان گريه مي خندد در

 ...بله مي شناسمت-

 .كنار گوشش مي گويم. مدستانم را محكم تر مي كن حلقه

 خسته اي يا شام بپزيم با هم؟-

 .شام بپزيم-

ولي به هر . نفس بريدن سخت است. كندن سخت است دل

با اين حال نمي شود درخواست .جان كندني است جدا مي شوم

 !ازدواج كرد

 

 چه خبر از فاطمه؟ چي كارا مي كنه؟-

مثل هميشه زندگي آروم و بي حاشيه ... خبر خاصي نيست-

 ..خودشو دنبال مي كنه

 بهت سر مي زد؟-

 .لحظه مكث مي كند و دوباره مشغول كارش مي شود يك

 !فاطمه معرفتش تو رفاقت بي انتهاست-

 .آرامش هر چه تمام تر مي خواهم شروع كنم با

 ...مهشاد-

 .زدهاي بخار پز شده را توي ظرف مي ري ذرت

 بله؟-
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... عصبي بودم... قاطي كرده بودم... اون شب رفتارم درست نبود-

حرف خيلي خيلي اشتباهي بهت ... كنترلم رو از دست داده بودم

تصميمي ... االنم بدون هيچ دفاعي ازت معذرت مي خوام... زدم

مي خواستم صورت مسئله رو ... كه گرفته بودم از روي فكر نبود

 .پاك كنم

چشمم را از صورتش مي . صورتم را ز نظر مي گذراند اعضاي همه

 ..جاي اشتباه باقي نمانده... گيرم

... اون مسئله رو منم مي تونم بدونم؟بدتر از زالو افتاده به جونم-

 .واقعا سواله برام

 .مي كنم تمركز

 ...تو يه موقعيت مناسبتر مي گم بهت... بهتره االن چيزي نگم-

 ...حرف مي زني چه موقعيتي مثال؟ بودار-

يه شرايطي كه هيچ چيز نتونه مانع حرف ... يه موقعيت بي نظير-

 ...زدنمون راجع به بعضي مسائل بشه

نويسنده رمان هاي عاشقانه و !هايش ثابت مي مانند مردمك

وسايل روي كانتر را ... اجتماعي اين چيز ها را روي هوا مي قاپد

..! اده شنيدن كندبر مي دارم و مهلت مي دهم تا خودش را آم

ميز را مي . مرتب نفس مي كشم تا تمركزم را از دست ندهم

فعال همه چيز در بهترين حالت . شمع رو شن مي كنم. چينيم

 .بر خالف تصورم استرس ندارم. خود قرار دارد
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 ...از كي تا حاال جاي تو شده اون صندلي؟ بيا اينجا ببينم -

 .شيند مي. صندلي كنار خودم اشاره مي كنم به

بايد مفصل غذا ... امشب از اين تيتيش بازي ها نداريما-

 ...اين طوري پيش بري چيزي ازت نميمونه... بخوري

يك لحظه فقط يك لحظه گذرا برق مي زند و از آن  نگاهش

 .حالت ثبات و سردي در مي آيد

 !خوشگل نگاه نكن-

 .مي زند لبخند

 !لبخند شيكم تحويل نده-

 .اش مي گيرد خنده

 ...اينطوريم نخند خواهشا كه مي خورمت-

غذايش را مي كشد و چيزي .مي خورد و كمي جابجا مي شود جا

 .نمي گويد

 آماده اي حرفام رو بشنوي؟-

 ...بزار ميزو جمع كنم-

 .را مي گيرم مچش

از چي مي ترسي مهشاد؟مگه قراره چي بشنوي كه اينطوري فرار -

 .مي كني؟آروم باش

اضطراب .ام آب دهانش را قورت مي دهديخ كرده و مد دستانش

 .نگاهم نمي كند. مچش را رها مي كنم. دارد
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صبح تا ظهر ... تو ساختمون شاگرد بنا بودم... شونزده سالم بود-

غروب كه مي شد ... مدرسه بودم ظهر تا غروب بنايي مي كردم

دلم نمي خواست ... انگار تمام غم عالم رو تو دل من مي ذاشتن

ساعت درس و كار بره به  ۱۲كي دوست داره بعد از ...برگردم خونه

هيچ ..بيمارن... نا اميدن...ان هخونه اي كه همه آدماش افسرد

ديدن مامان بابا ساسان واسم عذاب ... ولي مجبور بودم. كس

دلسوزي هاي ... بچه آروم و باهوشي بودي... تو اومدي... بود

يه بار از سر ... نكودكانه ات دل سنگم آب مي كرد چه برسه به م

غر ... كار دير برگشتم تا وارد خونه شدم پريدي بغلم و گريه كردي

 ...مي زدي كه چرا دير برگشتم

 .هايش به لبخندي باز مي شوند لب

... همه دلمشغوليم... به خودم اومدم ديدم شدي تمام دغدغه ام-

توجه كردن بهت ارومم مي ... همه شوق و اميدم به زندگي

همون شونزده سالگيم بهم حس مرد بودن رو القا مي از ...كرد

ذوق مرگ مي شدم وقتي همه چيزاتو از من مي ... كرد

كه نه مي  ماونقدر غرقت بودم و هست...كيف مي كردم...خواستي

 .خوام ونه مي تونم به آدم ديگه اي فكر كنم

پرسيدن .دستانش را در هم قفل كرده. تواند نگاهم كنم نمي

 .برايم جان كندن است ولي بايد بپرسم سوال توي ذهنم

 تو هنوز درگير پارسايي؟-
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سرعت سرش را بلند مي كند و نگاه تند و تيزي به صورتم مي  به

 .اندازد

 هيچ مي دوني چي داري مي پرسي؟-

يعني بايد ... هنوز درگيرشي مهشاد؟مي خوام بدونم-

 .مهمه...بدونم

ته فكر نمي ديگه حتي يك لحظه هم به موضوعي كه تو ذهن-

من تو فانتزي هام ...بهت كه گفتم خيلي رو خودم كار كردم... كنم

اون احساساتي كه ازشون برات مي گفتم ... غرق شده بودم

همشون تو اون مهشاد و زندگي رويايي توي توهماتم وجود 

دونه تو  ميمهشادي كه االن روبه روت نشسته ديگه ... داشت

ه راجع به اين موضوع حرف ديگ...زندگي واقعيش چي مي خواد

 ...نزنيم اگه ميشه

ولي باز هم ته دلم قرص ..دختر هيچ وقت دروغ نگفته اين

 ...!!!نيست

 ...خوبه-

 ...چرا اين سوال رو پرسيدي-

 ...بايد مطمئن مي شدم كه دلت باهاش نيست-

تپش قلبم .صندلي را جلو مي كشم.در چشمانم مي ماند خيره

 .شروع شده

 ميمي گرفتم؟مي دوني چه تص-
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 .آرامتر شده كمي

 !نه-

 .تصميم ازدواج-

اما قلب من .بينم كه قفسه سينه اش از حركت مي افتد مي

 .ديوانه تر از هميشه مي كوبد

 ...!نفسمي مهشاد-

دستش را مي گيرم و روي قلبم مي .بسته مي شود چشمانش

 .چشم باز مي كند و با بهت نگاهم مي كند.گذارم

 ؟...!مي بيني چقد روانيه-

 ...!احسان-

 !جان-

 .تپش قلبت غيرعاديه...حالت خوب نيست-

 .به سمت خودم مي كشمش.توي دهانم مي كوبد قلبم

 خانوم اين خونه ميشي؟-

 عشق احسان ميشي؟-

 ...مي گيرم ازعطر هوا نفس

 تا آخر عمرت كنار احسان نفس مي كشي؟-

 .از صداي قلب هر دويمان كر شده گوشم

درستش مي كني؟خوبش مي ...احسان بدون تو روانيه-

 كني؟آرومش مي كني؟
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 .ديگر به زور در مي آيد صدايم

 ...آرامشم باش... آشوبم مهشاد-

 !مي كشم نفس

 .يه چيزي بگو تا جونم باال نيومده-

 !مي كشم نفس

بگو پيشم مي ...حرف بزن... قلبم ديگه داره مي تركه مهشاد-

 .موني

 .چشمانش پر شده كاسه

 ..احسان-

 .جون دل احسان؟بگو حرف بزن-

 .من مي ترسم-

 ازچي؟-

باور نمي كنم زندگي ... ازاينكه همه چي يهو انقد خوب شده-

 .بتونه روي خوش بهم نشون بده

بيا ...خدا بنده هاي درستش رو تا آخر عمر رنج نميده... باور كن-

دا بيشتر از اين يعني خ... پشت سر بذاريم همه روزهاي بد رو

 .بخواد عذاب بده سختي جلو راهمون بذاره كه ديگه خدا نيست

 ...يعني اينا خواب نيست-

 .خواب نيست...خواب نيست فدات شم-

 احسان؟-
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 جان؟-

 من بخوام ازدواج كنم كي برام جهيزيه ميخره؟-

 .تير مي كشد قلبم

 كي با دعاي خير راهي خونه شوهرم كنه؟-

 .روي سرم خراب مي شود دنيا

 اصال تو منو از كي ميخواي خواستگاري كني؟-

 .خفگي مي كنم احساس

 ...از خودت-

 مسخره است مگه نه؟-

 

مانتو به دست از اتاق خارج . زنگ گوشي از هال مي آيد صداي

 .مي شوم و جواب مي دهم

 .سالم پارسا-

 .شوخ و شنگش توي گوشي مي پيچد صداي

 .ل شما؟رسيدن به خيراحوا..سالم خانووم-

 .شما خوب باشين ما هم خوبيم-

 .با ما دوست باش آبجي...تحويلمون نمي گيري-

. هايش بين گوشي و لب هاي من دررفت و آمد است مردمك

يك دانگ هم به شش دانگ حواسش اضافه كرده و حرف هايم 

 .را مي بلعد
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 اين چه حرفيه؟ كتي خوبه؟-

 .كتي دلتنگته-

 ...عزيزم-

 .مبارك تولدت-

 .خودش را توي دستش مدام مي چرخاند گوشي

 .ممنون-

 كجايي االن؟-

 .پيش احسانم-

 چي؟-

 انقدر عجيب بود حرفم؟-

كتي مي خواد ... اينطوري نميشه... رودر رو حرف مي زنيم-

 .من فعال خداحافظي مي كنم... باهات حرف بزنه

 .خداحافظ-

سالم مي به احسان هم . هم تولدم را تبريك مي گويد كتي

 .رساند

 بريم؟-

 .گره ميان ابروهايش را نمي دانم دليل

 چيزي شده احسان؟-

 .نه بريم-
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با حرف . و گنگ مانتو مي پوشم و پشت سرش مي روم گيج

پارسا زير دست خودش ... زدنم با پارسا مشكل دارد؟ امكان ندارد

 .قابل اعتمادش است... بار آمده

 .استارت مي زند و حركت مي كند.مي شوم سوار

 اين خونه رو مي خواي بفروشي؟-

 .حالت چند ثانيه قبل را هم ندارد. نه تند است نه عصبي لحنش

 .خيلي دوسش دارم.حيفه...نه اجاره اش مي دم-

 .من موندم تو چطور خوشت نمياد جشن عقد بگيريم-

اونطوري ... دوست دارم واسه ازدواجم يه دونه جشن برگزار بشه-

 .لوس ميشه خوشم نمياد

 .من حرفي ندارم...هرطور كه دوست داري عزيزم-

 .مهرباني مي اندازد نگاه

من ساعت سه . خوب استراحت كن كه فردا كلي كار داريم-

برنامه تو .تعطيل مي كنم مطب روميام دنبالت كه بريم خريد

 .خالي كن واسه سه به بعد

 .حتما-

 خسته شدي؟-

فكر مي كنم كلي كار هست كه بايد ...هيجان دارمنه بيشتر -

 .انجام بدم
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از همين فردا تا خود شب عروسي فقط ...اون كه صد در صد-

 .بايد خريد كني

فقط هنوز يك .زندگي مگر بهتر از اين هم مي شد... خوشحالم

 .جلوي درب آپارتمان پارك مي كند. چيز برايم سوال است

 نمي خواي خونه ات رو ببينم؟  چيه چرا اينطوري نگاه مي كني؟-

 .اختيار داري-

پشت سرم مي . را توي قفل مي چرخانم و وارد مي شوم كليد

 .همه جاي خانه را نگاه مي كند.آيد

آدم فكر مي كنه قراره توش ... عروسكيه... خيلي با مزه است-

 ...خاله بازي كنه

بازي توواقعا به خاله ...اينم توصيف خونه ما... دستت درد نكنه-

 هم فكر مي كني؟

... عقده ي همه بازي هاي بچگونه به دلم مونده... اوه چه جورم-

االن يكي از آرزوهام اينه كه برگردم ...من فرصت نكردم بچگي كنم

 ...به چهارده سالگيم و با بچه ها تو كوچه فوتبال بازي كنم

بيشتر از ...اين مرد ازهمان كودكي اش مرد بوده. مي گيرد دلم

 .خودم را براي هر گونه حساسيتي آماده كرده ام.مبود داردمن ك

حتي ... چيزي نيست كه ايكس باكس بخر با هم بازي كنيم-

اوه راستي مي بينم كه تيم بعضيا ...حاضرم باهات شرط ببندم

بچه ام مسي نه ...نازي...واي چه فصل افتضاحي... حذف شد
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گا رو نه جام نه اللي... نه جام حذفي رو بردن... آقاي گل شد

تازه اينا چيزي نيست كه دو روز ديگه كه رونالدو توپ ...الهي...رو

 .طال رو گرفت اون وقت مي خوام حالتو ببينم

اين جوجه هر وقت تونست چهار سال پشت سر هم توپ رو -

در حال حاضر اصال قابل مقايسه ... ببره اون وقت بيا كل كل

 ..نيستن

ارو پنجاه تا هم گل تو يه فصل ي...جز اين ادعايي ندارين كه-

بزنه باز مي گين اون جوجه بره به مدل موهاش برسه تا بيشتر 

نيو ...آقا قبول كنين دور دور رئال و كريسه... واال ... دختر كش شه

 .كمپ ديگه بايد فاتحه مسي رو بخونه

 .مي آيد جلو

 .زبون نريزكه گازت مي گيرم-

 .اونوقت مي كشمت-

 .جرئت مي خواد-

 .مي دوني كه دارمش-

 .قدم به جلو مي آيد يك

 مطمئني؟-

 .قدم به عقب مي روم يك

 .ديوونه نشو احسان-

 .خندد مي
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 .بابا خودت مگه االن نگفتي جرئتشو دارم-

چنان محكم دست و كمرم را در بر .توي دهانم مي ماند حرفم

 .مي گيرد كه نمي توانم تكان بخورم

با پنجاه كيلو وزنت با ... ولوحاال از خودت دفاع كن ببينم كوچ-

 كي داري كل كل مي كني؟ هان؟

صورتش را مماس صورتم مي .تفريح مي كند. مي كنم تقال

 .شيطنت از چشمانش مي بارد.كند

 گازت بگيرم يا آخرين بارت ميشه؟-

 .از اين همه نزديكي معذبم. را در مي آورد حرصم

 .دستم شكست... ولم كن احسان-

شيطان . مي زند و ابرو باال مي اندازد چشمكي. مي رود عقب

 .گنده ي پرزور حرص درآر

-good night honey 

عقب عقب مي رود و دو انگشتش را .مي خندد.درمي آورم شكلك

 .روي لبش مي گذارد

-kiss you 

هر چه بيشتر مشت مي .ريسه مي رود. سمتش حمله مي كنم به

پا مي با كوسن مي زنمش با .زنم خنده اش بلندتر مي شود

 .زنمش

 .باشه غلط كردم رفتم ديگه خدافظ-
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آخر كه مي خواهد از در خارج شود بر مي گردد و مي  لحظه

 :گويد

 .تو مي توني... تالشتو بكن.. ولي نااميد نشو-

امشب خود پادشاهان هم حال من .در را مي بندد و مي رود زود

 !دنيا مال من است. را ندارند

 

از هيجانات امروز را از تنم  آب گرم تمام خستگي ناشي دوش

پسرك . پوفي مي كشم. پيام هايم را نگاه مي كنم. خارج مي كند

 .پيام احسان را مي خوانم.دست بردار نيست كه نيست

راستي يادم رفت بهت بگم اينكه نخواستم فعال خونه خودمون -

. مي بوسمت نفسم. باشي دليل داره بعدا برات توضيح مي دم

 .خوب بخوابي

چه چيزها كه بايد راجع بهشان توضيح . باال مي دهم ابرو

موهايم را با حوله خشك مي . گوشي را خاموش مي كنم.دهد

سجاده ام را پهن مي كنم و پايش مي . وضو مي گيرم. كنم

 .نشينم

خيلي وقته با هم حرف نزديم مگه نه؟ مي بيني چه بنده -

 ...ناجوريم؟ مي بيني چه رويي دارم ولت نمي كنم

وجودتو قوي تر از هر چيز ديگه اي حس . برام ثابت شدي خوب

ته ته دلم نمي تونم باور . يه چيزي مي خوام بهت بگم.مي كنم
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داشتن مشكل ... كنم كه همه چيز مي تونه تا اين حد خوب باشه

اين حالي كه ..مشكالت بزرگ..اونم نه هر مشكلي... شده عادتم

مي خوام .. مي فهمم ..ممي دون..االن بهم دادي يه نشونه است

اهل غرق ...بگم من اهل دل بستن به اين دنيا و نعمتاش نيستم

هر چند بي نظيره اين ...شدن تو اين حال هاي خوش نيستم

جز ... ولي منو سيراب نمي كنه.. حس و حال هر چند با شكوهه

احسانم ... خودت هيچ كس راضيم نمي كنه آرومم نمي كنه

مي خوام بابت داشتنش ازت يه ..دتهفرشته خو..آفريده خودته

خيلي دوسش . هر دو تونو خيلي دوست دارم...تشكر جانانه بكنم

حال امشبشو ديدي؟ ديدي چه طور قلبش مي زد؟ به ... دارم

دوست داشتنش ازحد خارج ... خودت قسم اينا خوب نيست

االن اگه ازت يه چيزي بخوام خيلي پررو محسوب مي ... شده

هست تا وقتي زنده است تا وقتي نفس  يوقتشم؟ مي خوام تا 

باليي سرم بياد ... مي كشه صحيح و سالم و شاد نگهم داري

صالح ... بيشتر از اين نمي دونم چي بايد بگم... ديوونه مي شه

عقل درك شرايط رو بهمون بده ... همه رو خودت بهتر مي دوني

 .حالم خيلي خوبه... شكرت...فقط

. رگ و پي ام تزريق مي شود آرامش به. عميق مي كشم نفس

مغزم درگير . پنج دقيقه محو جلدش مي شوم. قرآن را بر مي دارم

نوار باريك ...مغزم درد مي كند... فلسفه خيلي چيزها مي شود



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا بهاره مصلح   –کشم  ینفس م

wWw.98iA.Com ١٥٣ 

درد . آيه ها را با معنيشان مي خوانم. سفيد رنگ را دنبال مي كنم

ت ثاب... مافوق شيرينيست درددرد مغز ... مغزم به اوج مي رسد

 .مي كند كه حيوان نيستم

 

آخرين نگاه . دقيقه از سه گذشته كه آمدنش را خبر مي دهد سي

را در آينه به خودم مي اندازم و از مرتب بودن اوضاع مطمئن 

كوچكترين عامل جذب كننده ظاهري تمام قداست . مي شوم

 .كنارش مي نشينم. حسم را از بين مي برد

 .سالم خسته نباشي-

فرشته ... احسان مهربان من. روي لب هايش استشيريني  لبخند

 .است

 .سالم به روي ماه نفس خوشگل و پرزور خودم-

 .مي كند؟ حركت مي كند مسخره

 .فكر نكن زورم بهت نمي رسه... ديشب آبانس دادما بهت-

آره بابا مي دونم اين چه بحثيه كه مي كني اصال؟ من كجا تو -

 كجا؟

 .خندم مي

 ...گريه كرد از خوشحالي. دمبا فاطمه صبح حرف ز-

 .كمرنگ مي شود و نگاهش متفكر لبخندش

 ...خانومه-
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 فاطمه رو مي گي؟-

 .آره-

 .خانوم چيه؟ ماهه نازنينه فرشته است-

 دعوتش كردي ديگه؟-

 .معلومه كه دعوتش كردم-

 خوب حاال كجا بريم؟... خوبه-

 .هر جا كه دوست داري...فرقي نداره-

 ناهار كه خوردي؟-

اونوقت ميگي ناهار ...سه ساعت ديگه شامم رو بايد بخورممن -

 خوردي؟

. را به سمت پاركينگ مجتمع تجاري هدايت مي كند ماشين

راه رفتن . با فاصله كمتر از نيم وجب راه مي رود. پياده مي شويم

هر آدمي نمي تواند ... همچين آدمي كنارم كم چيزي نيست

. و مطمئن قدم بردارد اينگونه در نهايت ادب و تواضع ، محكم

آنچنان استوار و قوي كه حس كني شديدترين زمين لرزه ها هم 

 .نمي توانند بلرزانندش

 به چي داري فكر مي كني؟-

 به حسي كه راه رفتن كنارت بهم ميده-

 .مي زند و يك تاي ابروهايش باال مي رود لبخند

 ميشه بدونم چه حسي داري؟-
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به دست بدن و بخوان  االن حس مي كنم كل دنيا هم دست-

نابودم كنن با وجود تو حتي نمي تونن يه تار از موهامو كم 

 .حس مي كنم يه كوه پشتمه... كنن

 .صورتش نورانيست. چشمانش چراغانيست. مي چرخاند سر

 مي دوني يه همچين جمله اي يه مرد رو تا كجا ميبره؟-

 .را به ويترين مغازه ها مي دوزم نگاهم

 تا كجا ميبره؟-

 ...تا عرش-

 .توانم نگاهش نكنم نمي

. اين مدل آرايش كردن و لباس پوشيدنت رو خيلي دوست دارم-

آدم جرئت نمي كنه نگات . وقارت رو تا حد ملكه ها باال ميبره

 .كنه

 .خندم مي

 .بايدم همينطور باشه-

 .مهشاد خودمي-

كت و .كيف و كفش مي خريم. لباس مي خريم. مي خريم حلقه

 .يك شال شيري فوق العاده زيبا مي خريم. شلوار مي خريم

همين ديروز يه گردنبند مرواريد ... نه احسان ديگه كافيه-

 .انقد ولخرجي نكن...دادي

 .مي كند اخم
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 جان؟-

 .است از اينكه فكر وضع مالي اش را بكنم متنفر

يه سرويس ... چه خبره آخه... ياده روي نكنيممنظورم اينه كه ز-

 .هم ميخواي تو خريد عروسي بخري

 حيفه...خيلي خوشگله... حرف نباشه برو تو-

 .مي كنم نگاهش

بزرگترا عصباني ... آفرين دختر خوب حرف بزرگترتو گوش كن-

 .بشن خيلي بد مي شنا

سرويس را . حرف حرف خودش است. وارد مغازه مي شوم ناچار

 .توي گوشش مي گويم.است مي كنددرخو

 .خيلي خوشگله..زورگو و بد اخالق هستي ولي بد سليقه نيستي-

 

وجود خستگي زياد و كمبود خواب آماده مي شوم و راه مي  با

حسام از آمدنم خبر . سر راه يك جعبه شيريني مي خرم . افتم

. مي دانست شايد بروم. مي گفت امشب خانه خاله هستند. دارد

را انتهاي كوچه پارك مي كنم و مسير باقي مانده را طي ماشين 

 .زنگ را مي فشارم. مي كنم

 كيه؟-

 .مهمون نمي خواين دخترخاله-
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مي شنوم كه به خاله امدنم را . در با تيكي باز مي شود بالفاصله

ديدن قامت تپل و صورت مهربانش حس . اطالع مي دهد

ميان اعتراض در. دستم را دور شانه اش مي اندازم. خوبيست

 .هاي حسام محكم مي بوسدم

 .خاله فداي قد و باالت بره الهي كجايي تو پسر من مردم ديگه-

 خدا اون روز رو نياره اين چهحرفيه كه مي زني خاله؟-

حسام را بغل . حاج ميثم دست مي دهم و احوالپرسي مي كنم با

دختر خاله . حانيه جلو مي آيد. حال پونه را مي پرسم. مي كنم

 .بدون اينكه نكاهم كند خوشامد مي گويد. محجوب و مودب من

 عرفان كو؟-

 . مياد االن

خاله حرف مي . از اوضاع مي پرسد. ميثم صحبت مي كند حاج

عرفان هم روي . حانيه پذيرايي مي كند. متفرقه... از هردري. زند

 .پايم مشغول بازي با تب لتش است

 .خسته اي خاله؟ چشمات قرمز شدن-

 .خندم مي

 .راستشو بخواي خيلي-

براي چي خودتو انقد خسته مي كني اخه؟ مگه چند ..الهي-

 ساعت مطب مي موني؟
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ولي خوب يه سري كارهاي ...مطب كه اين روزها زياد بايد بمونم-

 .ديگه هم بود كه بايد انجامشون مي دادم

دقيقه بعد دود اسپند را توي خانه پخش مي كند و دعا مي  دو

 .خواند

 .ذر منو بابت يه موضوعي بايد بپذيرينع-

 :ميثم با آرامش خاص خودش مي گويد حاج

 چه موضوعي پسرم؟-

منت مي . پنجشنبه اين هفته با اجازه تون دارم عقد مي كنم-

 .ذارين اگه تشريف بيارين

حاج . جز حاج ميثم همه با دهان نيمه باز خشكشان زده به

 .را هم تغيير نداد ميثم اما حتي آن لبخند سنگين گوشه لبش

زير سايه خدا خوشبخت ... چي بهتر از اين؟ مباركه ايشاال-

 .خوشحالمون كردي... باشين

 .حسام از ته چاه مي آيد انگار صداي

چي داري مي گي احسان؟ با كي داري ازدواج مي كني؟ اصال -

 بزار ببينم مهشاد كجاست؟ چرا نياورديش؟

 .مبراي محو كردن لبخندم نمي كن تالشي

داره خودشو . كار داشت نتونست بياد... مهشاد خونه خودشه-

 .آماده مي كنه براي پنجشنبه
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فكر نمي كردم تا . راحتي كه مي كشد برايم جالب است نفس

اثري از دلخوري . خاله را نگاه مي كنم. اين حد برايش مهم باشد

از شوك در مي آيند و تك تك تبريك مي . توي صورتش نيست

عرفان در حالي كه هنوز . زوي خوشبختي مي كنندگويند و آر

 .سرش گرم تب لتش است مي پرسد

 عمو تو هم مي خواي مثل حسام بابا بشي؟-

خاله و پونه . دايره لغاتم جوابي براي اين سوال بيجا نمي يابم در

بچه ي موقعيت نشناس . و حانيه غش مي كنند از اين حرفش

لب هايم را . توانم نخندم نمي. حسام كه ريسه مي رود. آبرو ريز

 .روي هم قفل مي كنم و سرم را پايين مي اندازم

 .از صدات خستگي ميباره-

 .سرم داره منفجر ميشه..هالك خوابم-

 پشت فرموني؟-

 .آره چطور-

 .پس يا بزن كنار يا قطع كن-

 .لطفا چاي سبز درست كن... من يه ربع ديگه اونجام مهشاد-

 وابت مياد؟ اينجا مياي چي كار؟چي؟ مگه نمي گي خسته اي خ-

 ...ميام خاله بازي-

 ديوونه.. ا-

 .خب ميام بخوابم ديگه-
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 .نمي زند حرفي

 .اگه مزاحمم نيام-

 .فعال... منتظرتم-

 .آن شب هاست كه حتي حوصله حرف زدن هم ندارد از

يك چيزي در حد .. آسانسور به تصويرم در آينه نگاه مي كنم توي

 ..!عالي ام يعني

 .را كه باز مي كند با ديدن چهره ام تعجب مي كند در

 سالم تو چرا اينطوري شدي؟-

 .مي شناسمش. به آغوش كشيدنش را كنترل مي كنم وسوسه

االن ... عينكم جا مونده بود خونه سه ساعت پاي كامپيوتر بودم-

 .سرم داره مي تركه

و اوركتم را روي مبل مي اندازم و روي كوسن هايش دراز  كيف

 .خوشگلند. كشم مي

پاشو برو رو تخت ... كمر درد مي گيري... اونجا نخواب احسان-

 .اين چه وضعيه آخه من نمي دونم... خوب عزيز من

 يه مسكن بهم ميدي؟-

حتي ساعد دستش هم . به آشپزخانه مي رود. نمي گويد چيزي

آرام ! اين دختر خيلي مي فهمد..اين دختر... مشخص نيست

 . قرص را به دستم مي دهدكنارم مي نشيند و 

 چرا بي حوصله اي؟-
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 .مي زند لبخند

 .ديدمت بهتر شدم... بي حوصله بودم-

بلند مي . را روي پايم مشت مي كنم تا روي كمرش نلغزد دستم

 .شوم

 چايي نمي خوري؟-

 .چرا مي رم دست و صورتمو بشورم-

اما مسكن اصلي . سبز و عسل تركيب آرامش بخشيست چاي

 .ستبودن خودش ه

 كجا؟-

 .دروغ نمي تواند بگويد.من و من مي كند. است معذب

 .مي رم تو هال بخوابم-

 تخت به اين بزرگي حاال چرا تو هال؟-

 .سر گذاشتنش شيرين است سربه

 .اينجا نميشه كه آخه-

خنده ام را كنترل .براي لحن صادقانه و مظلومانه اش مي رود دلم

 .حتي نگاهمم نمي كند. مي كنم

 .چرا نميشه؟ نوزده ساله كه تو بغل خودم خوابيدي-

 .شيطنت و تفريح را از نگاهم مي خواند.نگاهم مي كند مستاصل

 .خيلي بدجنسي-

 .با صداي بلند مي گويم. رود مي
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بابا من االن آزارم به يه مورچه هم نمي تونه ... بيا اينجا مهشاد-

 چي كار تو دارم آخه؟... برسه بچه جون

 .حال است كه بيايدم. آيد نمي

 

خواب . به اتاق مي روم. زودتر از احسان بيدار مي شوم صبح

به . انگار به اندازه چند شبانه روز كسر خواب دارد. خواب است

از چايي كه با . آشپزخانه برمي گردم و كتري را پر از آب مي كنم

هواي . به كتابخانه مي روم. برق دم كشيده باشد نفرت دارد

تمام ذهنم . را به درد آورده زمسوژه جديد بدجور مغ .نوشتن دارم

يك . سوژه قبلي را هفته قبل تحويل كلهر داده ام. درگيرش است

ديروز مي گفت گرفتن . خوانده بود. شب قبل از رفتنم به اهواز

گفته . مجوزش كاري ندارد اما قطعا بدجور سر و صدا خواهد كرد

اك است گفته بودم گفته بود خطرن. بودم هيچ اشكالي ندارد

از سوژه جديد با خبر شود چه خواهد گفت؟ . اشكالي ندارد چهي

تخم مرغ ها را . چاي را دم مي كنم. يك ساعت تمام. مي نويسم

. مربا و خامه آماده مي كنم. توي آب مي اندازم تا آب پز شوند

كره عسل هر چيزي كه فكر مي كنم به عنوان . پنير و گردو

سريع لباس مي . يمفقط نان داغ كم دار .صبحانه بشود خورد

 .پوشم و براي خريدن نان بيرون مي روم
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ديدن چهره برزخي كنترل شده اش درجا اشتهايم كور مي  با

 . شود

.. خواب بودي دلم نيومد بيدارت كنم بگم دارم مي رم نون بخرم-

 .نگراني نداره كه...يادداشت هم يادم رفت بزارم

 .باز مي شوندمي كند و اخم هايش  پوفي

دو دقيقه رفتم نون بخرم و ... صبح اول صبحي بدخلقي نكن-

 مگه چي شده؟... بيام

. از كي تا حاال مي ري تو صف نون وايميستي؟ همينم كم بود-

 .بيدارم مي كردي مي رفتم خودم مي خريدم

 !لحنش آرام و ماليم است ولي خب هرچند

مي خواد نون داغ  گاهي دلم..منم آدمم...از وقتي اومدم اينجا-

 .نميشه كه هميشه نون تست و صنعتي خورد... تنوري بخورم

 .روي لبهايش نقش مي بندد لبخندي

خيلي جذابت مي ... بازش نكن باشه... من فداي اون اخمت-

 !كنه

 .خندم مي

 مسخره ام مي كني؟-

 .باال مي اندازد ابرو

 .باور كن... نه جدي گفتم-

 .وتي مي كشدس. را روي ميز مي گذارم نان
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ببين چه كرده مهشاد خانم؟ هميشه همينطور ميز صبحانه مي -

 .چيني؟ خونه خودمون اصال از اين كارها نمي كردي

 .خواستم مهمون نوازي كرده باشم-

 .نگاهم مي كند خشك

 دستت درد نكنه حاال ما شديم مهمون؟-

 .و شال را از تنم مي كنم مانتو

 خوب خوابيدي؟! مهمون ويژه-

تكه نان به دهان مي گذارد وقبل از ورود من به آشپزخانه  يك

 .بلند مي شود تا براي خودش چاي بريزد

تو عمرم به اين . خوابيدم؟ بهتره بپرسي خوب بيهوش شدي-

صبح كه بيدار شدم حس مي كردم فقط . سنگيني نخوابيده بودم

 فنجون هات كجان؟. پنج دقيقه است كه خوابم برده

 .يزمبشين خودم مي ر-

اين آدم . هاي شيشه اي محبوبم را توي سيني مي چينم فنجان

حتما بايد شيشه اي باشد . توي هر نوع فنجاني چاي نمي خورد

 .و به قول خودش رنگ آلبالوييچاي ديده شود

 .بفرما-

 !هوم چه چاي خوشرنگي-

 .رويش مي نشينم روبه

 خوب چه خبر؟ ديروز مطب شلوغ بود؟-
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بنده خدا ... ني زاده رو فرستادم خونهجنازه ي مغ... غلغله-

 .فشارش افتاده بود رنگ به رو نداشت

 خونه سيما جون رفتي؟ دعوتشون كردي؟-

 .را با لذت و آرامش مي نوشد چايش

 .آره-

 .چرا توضيح نمي دهد. خواهد جانم را درآورد مي

 !خب؟-

 شيطان شده اند چشمانش

 .خب چي؟ خب به جمالت-

 .پووف

سيما ... ي احسان؟ خب كامل حرف بزن ديگهچرا اذيت مي كن-

 جون ناراحت نشد؟ حاج ميثم چيزي نگفت؟

 .با مهرباني تمام. مي زند لبخند

خيلي هم خوشحال ..ناراحت نشدن..خيالت راحت..نه عزيزم-

پونه . خاله تو همون چند دقيقه كلي دعا خوند واسمون..شدن

ي شد يه انقد خوشحال شد كه اگه حاج ميثم اونجا نبود پا م

 .دور باهام مي رقصيد

 . حبس شده ام را بيرون مي فرستم نفس

 .خدا رو شكر-

 تو چرا ديشب بي حال بودي؟-
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 .تحريك مي شود اشتهايم

دو روزه كه ... فكرم بدجور مشغوله رمان جديدمه. بي حال نبودم-

مي ... قبلي رو هفته پيش تحويل كلهر دادم... شروعش كردم

 .خطرناكه.. .گفت سر و صدا مي كنه

 .چشمانش ميخ چشمانم مي شود. نان را روي ميز مي گذارد تكه

 سياسي نوشتي؟-

 .گرد مي شود چشمانم

اصال به ذهنمم خطور نمي كنه سياسي ... اصال... حتي يه درصد-

 .بنويسم

 .پس چي؟ خطرناكه يعني چي مهشاد-

براي هر فصلش ده . رو با تمام تمركز و انرژيم نوشتم" پرواز" -

سنگين ترين ضربه ايه كه مي تونه از . ساعت مطالعه داشتم

... طرف من به وضع اجتماعي فرهنگي ايران امروز وارد بشه

قطعا به ..از خيلي چيزها حرف زدم... نزديك هزار صفحه است

رو نابود مي  لكتضرر خيلي از آدم هايي كه دارن فرهنگ مم

 ..برهنه مي كنن... كنن

 .تمام وجودم را فرا گرفته حرص

... من و تو اينطوري خوش و خرم باشيم... مي دوني احسان-

نمي ..من اينطوري كالفه مي شم...كنار هم راحت زندگي كنيم

اين جوون ها رو كي بايد بيدار كنه پس؟ ...تونم بي تفاوت باشم
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... پايين ترين سطح مطالعه... ريمرتبه سه تنبلي جهان رو دا

... به فرهنگ هاليوودي...بيشترين اشتياق رو به فرهنگ بيگانه

بيشترين مخاطب سريال هاي مزخرف آشغال تركيه اي و 

دانشجوهاي اكثركشورها به هم كتابهاي ابن سينا و ... مكزيكي

دانشجوهاي ما ...مال صدرا و عرفان موالنا رو قرض مي دن

احسان زن ايراني ..يبر به هم كليپ سوپرمي فرستنميشينن تو وا

از زمان ... زبانزد بوده جابتشمي دوني از كي حجاب و ن

؟ ...حالت به هم نمي خوره... االن برو تو خيابون... هخامنشيان

گاهي مي خوام زمين دهن باز كنه برم توش با اين وضع لباس 

مجنس ه..طالق... خيانت... پوشيدن و آرايش كردن بعضي ها

بي ... بيماري ...افسردگي...روابط نامشروع...اعتياد... بازي

درست ... دارم خفه مي شم احسان...داره بيداد مي كنه...هويتي

جامعه شناس مي ... كردن اينا كار فنچ هايي مثل من نيست كه

من فقط مي ... مجري و مبلغ مي خواد...پزشك مي خواد...خواد

وببينن چي داره دور و برشون خوام بگم چشمشون رو باز كنن 

به ..بفهمن..نبفهمن دارن به پوچي كشيده مي ش... مي گذره

 .خودشون بيان

 .سكوت كرده و با دقت گوش مي دهد. مي نشيند كنارم

احسان به نظر تو بچه اي كه از سه سالگيش راحت و آزاد بشينه -

هر برنامه اي كه دلش خواست نگاه كنه پس فردا چي مي خواد 
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دليل اينكه ...منطق اين پدر و مادرها...مي دوني چي جالبه...بشه

اجازه ميدن پسر بچه ي پنج سالشونم بشينه باهاشون هر فيلم 

واسه بچشون عادي  خوانو سريالي نگاه كنه اينه كه مي 

يكي نيست بگه آخه آدم عاقل مگه عادي شدن هر چيزي ...بشه

بلوغ زودرس اون بچه هورمون هاش داغون ميشه دچار .. خوبه

ميشه نمي تونه نياز هاشو برطرف كنه اونوقت ميره جامعه رو به 

به هزار تا كوفت و زهرمار رو ... گند مي كشه

 .ديوونه شدم..ميرمديگه دارم مي ...هوووف...مياره

 .مي دهد گوش

قدرتي كه رسانه ... مي دوني احسان ما سواد رسانه اي نداريم-

آدم ها مي ذاره هيچ ارگان و داره تاثيري كه رسانه روي ذهن 

با يه كم هزينه و يه كم مطالعه و تالش ...آدمي نمي تونه بزاره

برنامه هاي درست و ... ميشه برنامه هاي جذاب ساخت

صدا سيماي  ينالبته كم نيستن آدمهايي كه تو هم..سالم

قشنگ مي دونن چي كار دارن مي ... خودمون زيرابي مي رن

رمان نويس ها رو مي ...ببين احسان نويسنده هامون رو...كنن

دونسته يا ندونسته از هر جمله اي از هر مطلبي از هر فضا ... گم

به نظرت اين كار درسته ...و احساسي براي جذب مخاطب است

وقتي كسي به اين ..نيستاحسان؟ به نظر من كه درست 

اهميت نميده كه هر رده سني كتاب و برنامه خاص خودشو داره 
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چهارده ساله هم ميشينه رماني كه بايد مادر چهل  وقتي دختر

تو پزشكي ...ساله اش بخونه رو مي خونه پس بايد درست نوشت

وقتي يه دختر زير بيست سال داره .. اين چيزا رو خوب مي دوني

از كوچكترين چيزها از شخصي ترين ها نوشته  شداستاني كه تو

مياد؟ ميشه مي دوني چه باليي سر بدنش ذهنش احساساتش 

 .هوايي ميشه... داغون ميشه

 .مي فهمم-

عميقي مي كشم تا شايد كمي از اين حجم سنگين روي  نفس

 .سينه ام كم شود

بخوام از همه اينا حرف بزنم بايد يك سال از جات جمب -

هر كدوم اينا حداقل يه داستان ششصد صفحه اي مي ...نخوري

 ديرت نشه؟. سرتو درد آورم..تونن باشن

 .لبخند روي صورتم مي چرخد با نگاهش

 تو چرا انقد مي فهمي؟ -

 ..!سوالي چه

 منظورت چيه؟-

 .تو كه انقدر فكر مي كني به نظرم بايد فلسفه هم مي خوندي -

 .كار هر كسي نيست..فلسفه..اوفف-

 .كار تو مي تونه باشه-

 .مي زنم چشمك
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خدا رو چه ديدي شايد فلسفه هم . حاال روش فكر مي كنم -

 .خونديم

 .آخرين لقمه اش را مي خورد. را مي كشد لپم

 خيلي چسبيد..عالي بود... دست گلت درد نكنه-

 .نوش جونت-

موهايش را يك بار ديگر مرتب مي كند و مي . را مي پوشد اورش

 .رود

 

 

لرزش گوشي را توي كوله ام حس مي . ماشين را باز مي كنم قفل

 .كنم

 سالم پري خوبي؟-

بيست بار زنگ . نمت زنده ات نمي ذارميعني ببي...عليك سالم-

چرا جواب نميدي ؟ نيم ساعته كه جلو در خونه ات ... زدم

 .منتظرم

 راست مي گي؟-

بچه جون مگه من با تو شوخي دارم؟ مي گم زير پام علف سبز -

 ...شده

 .خب باهوش تو مگه نمي دوني من روزاي زوج تا پنج باشگام-

 االن كجايي داري مياي؟. يادم رفته بود-
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 كاري نداري؟..ده دقيقه ديگه اونجام-

 .فلفلي... داري مياي چيپس بخر برام-

 .امر ديگه.حتما. چشم-

 .لواشكم مي خوام با پاستيل ترش-

 .زبانم مي گيرد. توي ذهنم جرقه مي زند چيزي

 پري؟-

 چيه؟-

 .فعال..هيچي االن ميام خونه حرف مي زنيم-

حتي فكر كردن به اين . تصورش قند توي دلم آب مي شود با

با اشتياق به . نفسم را مي برد. موضوع هيجان زده ام مي كند

 .سمت خانه مي رانم

 .به محض ديدنم توي آغوشم فرو مي رود . دلتنگشم

 .دلم برات تنگ شده بود عشقم-

 .را مي خورم بغضم

 .من بيشتر-

پشت سرش وارد خانه مي  .خوراكي را از دستم مي گيرد كيسه

بال فاصله چشمم روي . مانتو را از تنش در مي آورد. شوم

 .هيچ برجستگي ندارد. شكمش قفل مي شود

غمگين ... خوشحال بودم... واي مهشاد ديشب نتونستم بخوابم-

. دلم گرفته بود شوكه بودم همه حس ها رو با هم داشتم...بودم
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اورم نمي شه ابجي من واي ب. تا خود صبح كلي برنامه ريختم

داره عروس ميشه؟ ووي تو لباس عروس نمي تونم تصورت كنم 

 .دلم مي گيره

به اتاق مي روم و لباس عوض مي . دهانم را قورت مي دهم اب

دستي از پشت دور شانه ام حلقه . موهايم هنوز خيس است. كنم

 .نفسم باال نمي آيد. مي شود

؟؟ من دلم مي خواد خيلي بده كه بزرگ شديم مهشاد مگه نه-

دوباره همگي تو حياط عمو ايناجمع شيم و من و تو پارسا از سر 

اون روزها يه چيز ديگه . و كول احسان باال بريم و كچلش كنيم

... احسان هر هفته مي بردتمون پارك شهر بازي باغ وحش. بود

نقطه بازي مي ... كرديماسم فاميل بازي مي ..بستني مي خريد

 .ازي مي كرديمورق ب...كرديم

هايم را قفل مي كنم چون اگر دهانم را باز كنم هاي هاي  دندان

 .گريه ام به هوا بلند مي شود

ولي لبخند هم بر لب . چشمانش تر شده. ام را رها مي كند شانه

 .دارد

احسان همينجوريش نزده مي رقصه و هزار جور تكليف تعيين -

 .اووف... بشهديگه چه برسه به روزي كه شوهرت ... مي كنه

 .چهره مضحك غرغرو اش مي خندم به

 دروغ مي گم؟... واال-
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به خدا . با احتياط دستم را روي شكمش مي گذارم. مي روم جلو

 .با بهت به صورتش نگاه مي كنم. كه حسش مي كنم

 ني ني؟-

ضربان قلبم از هيجان . را به عالمت مثبت تكان مي دهد سرش

بچه . نمي دانم چه بگويم. سددر صدم ثانيه به باالي صد مي ر

زورشان به . پاكند. بي آزارند. ها حس خوبي را تداعي مي كنند

هيچ . غصه هاشان را هيچ كس نمي فهمد. هيچ كس نمي رسد

بياورند  انسخيلي ش" بچه تو دردت چيست؟" كس نمي گويد 

بچه . يكي مثل احسان به پستشان بخورد از درد هايشان بپرسد

خم مي شوم و سرم ...! مثل فاطمه...! ل احسانمث. ها فرشته اند

 .را روي شكمش مي گذارم

 چند وقتشه؟-

 .را نوازش مي كند موهايم

 .هفت هفته-

من هم روزي مادر خواهم شد يعني؟ فكر كردن . مي رود دلم

 !راجع به مادر بودن نفسم را مي برد

 !پريسا-

 .جانم عزـــيزم-

بچه ها وقتي مامان ... بايد رو چشمات بزاريش و بزرگش كنيا-

 .خوبي نداشته باشن خيلي اذيت مي شن خيلي
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 .نمي زند حرفي

نمي دونم بايد باهاش چي كار ... من بچه داشته باشم مي ميرم-

 .قلبم وايميسته. كنم

 .نمي گويد چيزي

 به نظرت من مامان خوبي ميشم؟-

به صورتش . رم احساس مي كنمقطرات اشكش را روي س افتادن

 .خيره مي شوم

بچه تو و احسان جز ... تو مهربون ترين مامان دنيا ميشي-

 .خوشبخت ترين آدماي زمين ميشه

 .اميدوارم-

پاستيل و . با ولع چيپس و ماستش را مي خورد. مي زنيم حرف

از امير مي گويد كه اصال احساسات . لواشكش را مي خورد

برايش . فقط نگران خودش است خاصي نشان نمي دهد و

باقي اش را هم مي دهم . مي خورد. زرشك پلو درست مي كنم

 .با خودش مي برد

 .چرا نيومدي. فكر مي كردم امشبم مياي اينجا-

چيزي كم و كسر نداري؟ . عزيزم به نظرم بهتره تا فردا صبر كنيم-

 همه چيز مرتبه؟

 . نه همه چيز مرتبه-

 هيجان داري؟-
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 .خيلي-

 .ممن-

 مي دوني پري بارداره؟ -

بدتر از من عشق . خشك شده اش را مي توانم تصور كنم صورت

 .بچه است

آدم دست . حس فوق العاده اي. منم وقتي شنيدم زبونم گرفت-

 .و پاش لمس ميشه

 .مهشاد-

 بله؟-

 .حداقل. من حد اقل دوتا بچه مي خوام-

 .خندم مي

همسن و سال هاي من صبح ها مي برن بچه هاشون رو جلو -

 .در مدرسه پياده مي كنن

 .باعث و باني اش خودمم. لعنت به من. مي گيرد دلم

 .شب به خير مهشاد-

فردا . لعنت است كه به خودم مي فرستم. قطع مي شود ارتباط

همسرم مي ... مي شوم همسرش... با احسان . عقد مي كنم

. نزديكتر از ايت هم مگر مي توان شد... همه كسم بود... شود

هر دو در خانه . فردا روز عقدمان است. چشم مي چرخانم

ه ك ادرينه پدري است كه دعاي خير بخواند نه م... تنهاييم
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شب عقد پريسا و . بخواهد قربان صدقه برود و اسپند دود كند

. اما اينجا سوت و كور است. سر و صدا. پارسا خانه قيامت بود

يك قطره اشك از گوشه . كوسن سدري رنگ را بغل مي كنم

پريسا و كتايون گفته بودند فردا صبح اول . چشمم مي چكد

 .خوب بوداين خيلي . وقت مي آيند اينجا تا كمكم كنند

 

 این کتاب توسط کتابخانه ی مجازی نودهشتیا

) wWw.98iA.Com(ساخته و منتشر شده است 

 

حس مي كنم كلي كار انجام . استرس از خواب بيدار مي شوم با

نشده باقي مانده در صورتي كه تنها كار من براي اين چند ساعت 

 .آماده شدن به عنوان يك عروس سر سفره عقد است

 الو؟-

 چته خانوم اول صبحي قصد جون كيو كردي؟... چه بد اخالق-

 .حلقمه خيلي استرس دارم احسان معدم تو-

 .خندد مي

يه دوش بگيري و ..نگران نباش... اين چيزا طبيعيه عزيزم-

 پريسا اينا نيومدن هنوز؟. صبحونه بخوري حالت جا مياد

 .فاطمه هم شب اس داد گفت مياد... االناست كه بيان-

 .من يازده و نيم اونجام آماده باش. خوبه-
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 داري مي ري آرايشگاه؟-

 .خندد مي

 هفت صبح كدوم آرايشگاهي بازه؟دختر خوب ساعت -

 پس كله سحر واسه چي بيدار شدي؟-

 .من بيشتر از تو هيجان داشتم رفتم دويدم تا برطرف بشه-

 .دونده...ورزشكار.. اكتيو -

من كه بلدم ... هر چه قد دوست داري زبون بريز..بريز بريز-

 .كوتاش كنم

 .خواهيم ديد -

 .خواهيم ديد-

 .باشه خواهيم ديد -

االن داري با من كل كل مي كني جوجه؟ اون شب كه يادت  تو -

 نرفته؟ هان؟ 

 .شب فوق العاده اي بود آن شب. مي خندم بيصدا

 .اون شب محاله يادم بره -

 .منم همينطور -

 من ديگه برم؟ -

 .برو عزيزم برو به كارت برس -

 .فعال-

 گوش كن؟-
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 .بله-

 .جدي مي گويد خيلي

 .غليظ آرايش نكن لطفا -

 .مي دونم بايد چه طور آرايش كنم-

 .فعال. فدات شم.. تو نفس مني  -

مدل جديد مو وابرو هايم . آينه حمام به خودم نگاه مي كنم توي

دوش . پريسا خيلي تعريف كرده بود. رضايت بخش است

درست زماني كه مي خواهم حوله را دور تنم . مفصلي مي گيرم

جزپريسا چه كسي . نندبپيچم زنگ را چند بار پشت سر هم مي ز

از . باز مي كنم رامي تواند اين ديوانه بازي ها را در آورد؟ در 

 .كتايون مي گويد. همان لحظه ورودش فكش راه مي افتد

 .جذابترت كرده.. اين مدل ابرو خيلي بهت مياد-

 .غرغرهاي پريسا شروع مي شود. لبخند تشكر مي كنم با

امروز دور مثبت بازي هاتو يه ... ببين مهشاد من حاليم نيست -

ورداشتم يه گوني لوازم آرايش آوردم براي خوشگل ... خط بكش

 .كردن تو

 مگه قراره آرايش نكنم؟-

چاييت تازه دمه؟ من ... خواستم همين اول گفته باشم -

اه حيف شد يادم رفت بايد . صبحونه نخوردم دارم ضعف مي كنم

 .از سر چهار راه نون مي خريدم
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 .دمش كن تا منم بيام. دمنه دم نكر-

اين ..مراعات كن... برو جمع كن اون مايه معصيت رو بچه جون -

 .خفن بازي هاتو نگه دار واسه شوهر جانت

 .به كتايون سر خم مي كنم رو

مي بيني بيشتر از دو دقيقه كه حرف مي زنه حرف زدنش تبديل -

 .ميشه به راه رفتن

پرتاب مي كنم و كوسن كوچك روي مبل را به سمت پريسا  و

به اتاق مي روم تا لباس بپوشم تا . درست به كله اش مي خورد

پريسا همچنان به . صبحانه مي خوريم. بيشتر آبرو ريزي نكرده

حرف هاي آنچناني اش ادامه مي دهد و كتايون ريسه مي رود و 

 . مي گويد كه دقيقا شبيه برادرش است

مي خواد كه كتي اين موهاش همينطوري لخت لخته اتو ن -

 .ديگه

 .اتو براقش مي كنه-

 .براق تر از اين مي خواي بشه-

پريسا آرايشم مي . خره سر اتو كشيدن به توافق مي رسند باال

 .كند و كتي ناخن هايم را طرح مي دهد

احسان منو اينطوري ببينه كه زنده ام نمي زاره ... واي پري نه  -

اين چه .. ش نكنمصبح تازه تاكيد كرد كه غليظ آراي. ديوونه

 وضعشه آخه خواهر من؟
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خواهم بلند شوم و آرايش غليظ چشمم را پاك كنم اما  مي

 .دستش را روي سينه ام مي گذارد

كتي خدايي اين . خيلي هم خوبه... بشين سر جات ببينم-

 غليظه؟ شبيه چشاي آهو نشده؟

 .چشمانش برق مي زند كتي

 .حيفه پاكش نكن... واي عاليه-

 .ممي شو بلند

 .نمي تونم... ببخشيد... شرمنده بچه ها-

كف هر دو دستش را به سمت سرم حركت مي دهد و مي  پريسا

 .گويد

حداقل بزار يه ساعت از عقدتون ... خاك بر سر شوهر ذليلت-

 .بگذره بعد اينطوري اطاعت كن

 به چه زبوني بگم بدش مياد پري؟-

مرز رژ لبم را . چشمم را ماليم تر و سايه ام را محو تر مي كنم خط

 .مرتب مي كنم وبه سمتشان مي چرخم

 حاال بهتر نشد؟-

زنگ در مي . ابراز رضايت مي كند و پريسا چشم غره مي رود كتي

مثل مادر بزرگ . با كتي آشنايش مي كنم. فاطمه مي آيد. خورد

كت و دامن كرم . اندها قربان صدقه ام مي رود و دعا مي خو

شيري رنگي كه چند روز پيش با هم خريديم به همراه كفش 
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رنگ را سر مي  يروسري ساتن شير. پاشنه دار چرمم مي پوشم

با عطرم مفصل دوش . كنم و گره اش را از پشت گردنم مي زنم

 .كيفم كرم رنگ كوچكم را برمي دارم و به هال مي روم. مي گيرم

 .دخترا حاال نظر بدين-

 :چشمانش را خمار مي كند و مي گويد پريسا

 .واايي من غشش-

 :مي گويد كتي

 .فوق العاده است. محشر شدي -

چيزي نمي گويد و با چشم هاي پر شده از اشك به  فاطمه

 .آشپزخانه مي رود

با اين پاشنه هفت ... تو همينجوريش صد و هفتاد تا داري-

.. واي عاليه. يايسانتي و دامن ماكسي مثل مانكن ها به نظر م

 .بزار گوشيمو بيارم. احسان تو جمع نخوردت خوبه

كتي با سر به آشپز خانه . و اقسام عكس ها را مي گيرد انواع

 .مطمئن نيستم كه بتوانم گريه نكنم يا نه. اشاره مي كند

 .فاطمه-

. سرخي چشمانش خيلي كم و نا چيز است. نگاهم مي كند جدي

 .زياد مشخص نيست

 چرا ناراحتي؟... دارم ازدواج مي كنمبده كه  -

 .هيچي ولش كن..فقط... ناراحت نيستم -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا بهاره مصلح   –کشم  ینفس م

wWw.98iA.Com ١٨٢ 

سر تا پايم را نگاه مي . دقيق صورتم را نگاه مي كند. مي آيد جلو

 .كند

با اين مدل لباس پوشيدن و اين طرز نگاهت شدي آخر كالس  -

 .آدم كيف مي كنه.. آخر نجابت... و حيا

 .مي زنم لبخند

تو پارتيت خيلي كلفته ... وشبختي كن فاطمهبرام آرزوي خ -

 .پيش خدا

 .پر از حس هاي خوب مي شوم. را آرام مي بوسد صورتم

 .من چه آرزو كنم چه نكنم تو خوشبخت ميشي عزيزم-

. خودش مي فهمد. خيلي. دلم مي خواهد بغلش كنم خيلي

آغوش اين بشر آرامش خاصي . دستانش را دورم حلقه مي كند

 .فرو كش مي كند اضطرابم. دارد

 

 .درو باز كن دارم ميام -

. شهروز و پارسا خداحافظي مي كنم و وارد آپارتمان مي شوم از

كتايون و فاطمه و پريسا به نوبت . دكمه آسانسور را مي زنم

در واحد نيمه باز . تبريك مي گويند و مي روند. پياده مي شوند

نفس  .از همين جا بوي عطر گرمش را احساس مي كنم. است

براي . چيزي را دارم رانتظار ه. عميقي مي كشم و وارد مي شوم

از اتاق . چشم مي چرخانم. ديدن يك موجود زيبا كامال آماده ام
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اين مهروي روشن . آرام به سمتم گام بر مي دارد. خارج مي شود

پوش همان دختر بچه ي شش ساله ي كم حرفيست كه نوزده 

ابرو باال مي . تپش نداردحس مي كنم قلبم . سال پيش ديدمش

 .دهد و با مالحت مي پرسد

 چطوره؟-

اولين باريست كه چشمانش تا اين حد . صورتش شده ام محو

 .آرايش دارد

 چي؟ -

 .خندد مي

 حالت خوبه؟-

نه نمي توانم دست هايم را در . را نگاه مي كنم سرتاپايش

به . بي اختيار به جلو كشيده مي شوند. راستاي بدنم نگه دارم

 .دور كمرش حلقه مي شوند

 ! نه-

فكر نمي كني با اين كت اسپرت و اين شلوار خوشگل زيادي  -

 خوشتيپ شدي؟

تو فكر نمي كني تا اين حد خوشگل كردن مي تونه به ضررت  -

 بشه؟تموم 

 ...شيطان. باال مي اندازد ابرو

 .ابدا -
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 و اگه تموم بشه؟ -

سياهي براق چشمانش ديوانه كننده . را گرد مي كند چشمانش

 .شده

 .نميشه -

 ..اگه اين آرايش خوشگل روي صورتت نبود -

 چي كار مي كردي؟ -

 ...اينجوري. گازت مي گرفتم -

سرش را  سريع. هايم را به سمت صورتش تيز مي كنم دندان

 .عقب مي كشد

؟ زود باش بريم ملت تو محضر منتظر مان ...ديوونه شدي -

 .اونوقت تو شوخيت گرفته

 .بريم -

حس مي كنم هر . همراهي همچين موجودي سخت است چقدر

 .لحظه امكان شكستنش وجود دارد

عمه مرجان و ... عمو و خانواده اش. عقد شلوغ است اتاق

... فاطمه و همسرش... و بچه هادايي و خاله ... خانواده اش

وحيد و زينب از استانبول همراهي مي كنند و مدام تماس مي 

سفره عقد بي نظيري وسط اتاق بزرگ پهن شده و مي . گيرند

پونه و فاطمه پريسا و كتي . حسام سر به سرم مي گذارد. درخشد

عمه و زنعمو و خاله . دور مهشاد جمع شده اند و حرف مي زنند
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اما . فرنوش با غضب مهشاد را نگاه مي كند. نشسته اندكنار هم 

لبخند مصنوعي تحويل مي . توي خودش است... پارسا... پارسا

نمي دانم حدسم تا چه اندازه . دهد و پوست لبش را مي جود

 .مي تواند درست باشد

 چته؟ -

اين را هيچ وقت . چشمانش زيباست. نگاهم مي كند متفكر

 .نتوانسته ام منكر باشم

مهشاد از وضع قلبت خبر داره؟ مي دونه چه داروهايي مي  -

 خوري؟

قلب من مشكلي نداره بيخودي شلوغش . نيازي نيست بدونه -

 .نكن

 .باز مي كند كه چيزي بگويد دهان

 .تو به هيچ كس چيزي نمي گي. هيش چيزي نگو -

 ..اما ت -

 .هيش -

م رخش نيم نگاهي به ني. كنار مهشاد مي نشينم. مي آيد عاقد

. به قران خيره مي شوم. مي اندازم و نفسم را بيرون مي فرستم

دلم قرص قرص . برش مي دارم... تمام ديشب را كمك حالم بوده

پريسا و حانيه پارچه سفيدي را . اضطراب معني ندارد. مي شود

هردو با هم . مي سايد قندروي سرمان نگه داشته اند و كتايون 
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نم بي اراده يك لحظه بسته مي چشما. قرآن را باز مي كنيم

با آرامش و اطمينان بله اش را . عاقد خطبه را مي خواند. شوند

محكم بله ام را . عاقد وكالت مي خواهد. دلم مي لرزد. مي گويد

اتاق از سوت و كف و نقل و سكه منفجر مي . بيان مي كنم

بقيه . سرويسش را هديه مي كنم. مي اندازيم راحلقه ها .شود

دستبند گوشواره سكه زنجير پالك . و هايشان را مي دهندهم كاد

صدا ها را نمي شود تشخيص . لبخند از لبش پاك نمي شود... 

 .به ناهار دعوتشان مي كنم. همه با هم حرف مي زنند. داد

 

 .غذاش فوق العاده بود-

 .نوش جونت -

 .لحظه درسكوت مي گذرد چند

 چرا تو خودتي احسان؟ -

 .مي چرخانم و نگاهش مي كنم سر

هيچ خاطره خوشي از ... مامانم يه روز خوش تو زندگيش نديد -

... نمي دونم.. اگه بود و اين روز رو مي ديد... اين دنيا نداشت

 .اميدوارم االن ببينه كه پسرش تا چه حد خوشبخته

 .مطمئن باش... مي بينه -

مي تونم داشته  مهشاد من تو اين دنيا ديگه بيشتر از اين چي -

 باشم؟ به چي مي تونم برسم؟
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 .خيلي چيزها هست كه خيلي با ارزش تر از رسيدن به يه آدمه -

 مثل چي؟ -

 .مثل رسيدن به يه درك واقعي از مفهوم سعادت -

 درك تو از سهادت چيه؟ -

 .بستگي داره آدم از چه منظري نگاه كنه -

 .باشهديدگاه تو قطعا فلسفي يا عرفاني نمي تونه  -

از نظر من عرفان اخالق و فلسفه هر سه يه تعريفي از سعادت  -

منتها . يه ديد واحد دارن كه هر سه به خدا ختم ميشه. دارن

 .شيوه توضيحشون متفاوته

 فكر مي كني به اين سعادت رسيدي؟ -

احسان تو كتاب اخالق نيكو ماخس . فكر مي كنم دارم مي رسم -

 ارسطو رو خوندي؟

 چطور؟... پيش خيلي وقت -

... من نخوندمش ولي يه جمله از اين كتاب رو يه جا خوندم -

ارسطو ميگه عوام با انتخاب زندگي لذي و حيات حيواني خود را 

اين جمله از . در پست ترين مراحل بردگي و اسارت قرار مي دهند

 .ترم چهار دوران كارشناسيم يادم مونده

 .حقيقت رو گفته -

 م حقيقت رو اون طور كه هست درك كنيم؟به نظرت ما قادري -

 .نمي دونم -
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نسبت به موسيقي بي . پخش را روشن مي كنم. مي كند سكوت

بيشتر آهنگ هاي شاد را براي رقص . اهلش نيست. تفاوت است

مي گويد . انتخاب مي كند و از آهنگ هاي غمگين بيزار است

همه ي اين ها دست به دست هم مي دهند تا از انسان يك 

 !برده ي برنامه ريزي شده بسازد

 .مي ريمچرا نمي گي كجا داريم  -

 يعني اين مسير برات آشنا نيست؟ -

 با ذوق و هيجان مي گويد. دقيق. را نگاه مي كند اطرافش

 .نگو كه داريم ميريم برغان -

 .داريم مي ريم برغان -

 همون ويالي قبلي؟ -

 .همون ويال ي قبلي -

 .عاليه بهتر از اين نميشه. پس يه ماچ طلبت -

 ...!زبانباز شيطان

 

از رسيدنمان به وياليي كه مي گفت مقابل درب ويالي  قبل

مرد حدودا پنجاه ساله . آشنايي توقف مي كند و پياده مي شود

. اي با يك دسته كليد مي آيد و كليد ها را تحويلش مي دهد

 .تشكر مي كند و دوباره سوار مي شود
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تو اين منطقه فكر نمي كنم وياليي تميز تر و با صفا تر از ويال  -

ولي بازم نتونستم بي خيال شم يه . اين آقا وجود داشته باشه ي

پتوي دو نفره و دو تا بالشت و يه مالفه ي تميز گذاشتم تو 

 .كاورشون آوردم

 .كار خوبي كردي -

خيلي . دقيقه بعد وارد همان ويالي معروف تميز مي شويم پنج

بزرگ نيست اما منظره اي كه ساختمان محصور شده ي ميان 

دريغ از يك برگ كه . بدون برگ ساخته كم نظير است درختان

 .وسيله ها را جابه جا مي كند. روي شاخه درختي باشد

 .قنديل مي بنديم... واي احسان اينجا كه يخه -

تو .. آبروي هر چي ورزشكاره بردي...جوجه ماشيني سرمايي -

 .سيبريشم اينطوري نمي لرزن

 .باور كن خيلي سرده -

 .رو بده بي زحمت تا منجمد نشدي پس ترتيب چايي -

 .ها را باز مي كنم و دنبال چاي مي گردم كابينت

 .خيلي خوبه. تو اين ويال همه چي پيدا ميشه -

دارچين و هل به چاي اضافه مي كنم و قوري را روي كتري  كمي

 .مي گذارم

 تو نمي خواي لباساتو عوض كني؟ -

 .چرا االن عوض مي كنم -
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 .نكرده ام كه مچم را مي گيرد از كنارش عبور هنوز

 .خيلي بهت مياد اين لباس و اين روسري -

 .تالشي براي كشيدن مچم از حلقه انگشتانش نمي كنم هيچ

 جدا؟-

 .در حال حاضر با هيچ كس شوخي ندارم -

 .قشنگ تر از ايناشم دارم-

 .برو قشنگ ترينش رو بپوش پس -

يز ديگه اي هواي اينجا سرده جز سوئي شرت و شلوارجين چ -

 .نميشه پوشيد

در اين هوا اين درجه از گرما را از . دستش را بيشتر مي كند فشار

 .كجا آورده؟ دستش مثل يك تكه ذغال داغ داغ است

 .داره گرم ميشه نگران نباش-

از سرماي چند دقيقه . راست مي گويد. مچم را رها مي كند آرام

ه مشكي ام را تاپ زرشكي و دامن مافوق كوتا. قبل خبري نيست

گيره ي سرم را باز و . از داخل ساك بيرون مي كشم و مي پوشم

رژ لب سرخم را روي لب هايم . عطر را روي موهايم خالي مي كنم

پوشم و در نهايت  يصندل هاي مشكي جيرم را م. مي كشم

فاطمه چه گفته بود؟ گفته بود زني كه . نگاهي به آينه مي اندازم

وهرش زيبا كند زن نيست يك موجود نتواند خودش را براي ش

گفته بود بايد آنقدر به خودت برسي . بي عرضه ي احمق است
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رژ لبم را . كه شوهرت نتواند يك لحظه از شمايلت چشم بردارد

آرام پله ها را پايين مي . اتاق خارج مي شوم زغليظ تر مي كنم وا

با چوب . او هم لباسش را با ست گرمكن سفيد عوض كرده. روم

صداي قدم هايم را مي شنود و سر بر . اي شومينه ور مي روده

ميله ي آهني كوچك از دستش مي افتد اما گردنش . مي گرداند

 همردمك هايش ثابت ثابت ماند. كوچكترين حركتي نمي كند

بدون اينكه چشم از صورتم بردارد جلو مي . بلند مي شود. اند

مست عطر  آيد و من با هر قدمي كه نزديك مي شود بيشتر

 .ماليمش مي شوم

 

نگاهي به . شومينه كم كم دارد موهايم را خشك مي كند آتش

من مهشاد . دو و چهل و پنج دقيقه بامداد. ساعت مي اندازم

صبوحي در اين زمان از تاريخ مي توانم به جرات اعتراف كنم كه 

. عشق و دلبستگي به يك انسان را با تمام وجود تجربه كرده ام

ير و مقدس شعر مي توانم ساعت ها براي اين لحظات بي نظ

مي توانم ساعت ها بي وقفه مقابل احسانم بايستم و . بگويم

امشب جمله . ترانه ي همين شعرها را با بهترين ريتم فرياد بزنم

را چند بار شنيده ام؟ ده بار؟ بيست بار؟ " دوست دارم " ي 

امشب ... هزار هم كم است براي آن تعداد.. پنجاه بار؟ صدبار؟ نه

؟ انتهاي اين كيهان كجاست؟ حيرت انگيزترين و تا كجا رفته ام
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. زيبا ترين نقطه ي اين كيهان كجاست؟ تا همان جا پرواز كردم

امشب چيزي شبيه يك زنجير قطور فوالدين تمام وجودم را به 

... نفسم را به نفس هايش بند كرده... وجودش متصل كرده

 و من حاال در... امشب احسانم با نفس هاي من نفس كشيد 

نقطه به نقطه ي اين مكان چند صد متري دارم لبخند خدا را مي 

دارم مي بينم كه تا چه حد ما . دارم لطفش را مي بينم. بينم

مي بينم كه تـا چه حد مي توان ... انسان ها را خوشبخت آفريده

. روي قلبم مي گذارمش. قرآن را بر مي دارم. احساس آرامش كرد

لق بر تمام جسم وروانم حاكم آرامش مط. چشمانم را مي بندم

احسان وقتي . ايه الكرسي را زير لب زمزمه مي كنم. مي شود

 .دوازده سال داشتم يادم داده بود

نور آفتاب . احساس نوازش شدن گونه ام بيدار مي شوم با

صدايگرم وجذاب . پيشاني ام را مي بوسد. چشمم را مي زند

 .مردانه اش توي گوشم مي پيچد

 خوبي نفس؟ -

 .اش را مي بوسم چانه

 ساعت چنده كه اينطور افتاب مي تابه؟. خوبم عزيزم -

 .يازده و نيم-

 .گرد مي شوند چشمانم

 .نه-
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 .را تكان مي دهد سرش

 .پاشو يه چيزي بخور. آره-

 .نگاهش مي كنم. دستم را هنوز رها نكرده. مي شوم بلند

 چيزي شده؟ -

يه سانتشم  حتي. به موهات دست بزني من مي دونم و تو -

 .كوتاه نمي كني هيچوقت

 .بايد روش فكر كنم-

البته كه زورم نمي رسد از دستش فرار . سمتم خيز مي گيرد به

صبحانه مفصلي به خوردم مي دهد و من هم با ولع مي . كنم

نمي دانم چرا وقتي چشمم به صورتش مي افتد انگار به . خورم

 .يك تكه از جانم نگاه مي كنم

 احسان؟ -

 .دستش را محكمترمي كند و پلك راستم را مي بوسد حلقه

 جان دل احسان؟-

 گفتم خيلي دوست دارم؟.. ديشب.. من  -

 .مي زند و پلك چپم را مي بوسد لبخند

نمي بيني من االن رو ابرام؟ ولي خوب تو فكر كن ..آره نفس-

 .اصال نگفتي و دوباره بگو

اين حجم  تو چه بخواي چه نخواي من مي گم چون نمي تونم -

 .از احساسات رو تو دلم نگه دارم
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 .را روي صورتش مي چرخانم چشمم

 .نگفتي كه -

 گوشش مي گويم  توي

 .دوست دارم -

 

غزل را مي . هيچ نيتي نمي كنم. حافظ را بر مي دارم ديوان

 .خوانم

 خاطر مجموع و يارنازنين دارد هرآنكو

 همدم او گشت و دولت همنشين دارد سعادت

 عشق را درگه بسي باال تر از عقل است حريم

 آن آستان بوسد كه جان در آستين دارد كسي

 تنگ شيرينش مگر ملك سليمان است دهان

 نقش خاتم لعلش جهان زير نگين دارد كه

 لعل و خط مشكين چو آنش هست و اينش هست لب

 دلبر خود را كه حسنش آن و اين دارد بنازم

 حيفان رامنگر اي منعم ضعيفان و ن بخواري

 صدر مجلس عشرت گداي ره نشين دارد كه

 بر روي زمين باشي توانايي غنيمت دان چو

 دوران نا تواني ها بسي زير زمين دارد كه

 گردان جان وتن دعاي مستمندان است بال
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 بيند خير از آن خرمن كه ننگ از خوشه چين دارد كه

 از عشق من رمزي بگو با آن شه خوبان صبا

 كيخسرو غالم كمترين داردصد جمشيد و  كه

 گويد نمي خواهم چو حافظ عاشق مفلس وگر

 كه سلطاني گدايي همنشين دارد بگوييدش

 

. بابا يك لحظه ام ديوان حافظ رو از خودش جدا نمي كرد-

 .باهاش زندگي مي كرد

 .آره يادمه -

 .مهشاد-

 .را مي بندم و كنار مي گذارم ديوان

 .جانم -

وونه شدي؟ چرا گذاشتي رفتي تركيه؟ نمي خواي بپرسي چرا دي -

 .چرا گفتي ديگه همو نبينيم

 .چرا اتفاقا -

 .عميقي مي كشد نفس

 عروسي پارسا يادت هست؟ -

 .اره-

يادت هست چي پوشيده بودي؟ يادت هست چه جوري  -

 .آرايش كرده بودي
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 اره اون شب از خريت خيلي كارها كرده بودم چطور؟ -

تو ماشين خوابت برده بود بغلت كردم بردم گذاشتمت رو -

 تختت

 .مي كند پوف

... اون شب كم مونده بود اشتباه كنم و گند بزنم به همه چيز -

مي گفتم ... بعد از ازدواج پارسا حس مالكيتم بهت دوبرابر شد

بايد تصميم مي ... بعد ازدواجش محاله مهشاد رو به كسي بدم

. فكر مي كردم كه اونم با وجود تو نمي شدبايد درست .. گرفتم

اين چند روزم به خاطر اينكه مي دونستم محاله بتونم در برابرت 

ولي از اين به بعد .. مقاومت كنم گفتم خونه خودت بخوابي

مي فهمي چي دارم . حتي يه شبم اجازه نمي دم ازم دور باشي

 مي گم؟

يا وجود دارد؟ درست تراز اين مرد مرد ديگري هم در اين دن كار

 .جايم را روي پايش راحت تر مي كنم

 .معلومه كه مي فهمم -

 .را به روش آرام و خاص خودش ابراز مي كند احساساتش

 .تو نفس مني -

كباب را با هم توي حياط آماده . هايمان را مي پوشيم كاپشن

از تمام . اطراف منطقه را قدم مي زنيم. مي كنيم و مي خوريم

از برنامه اش براي ... از خاطرات شيرينمان. اين سال ها مي گويد
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و من محو تمام ..! براي فرزندانمان... براي ماه عسلمان... آينده

 .زد مي شومري ميشيريني هايي كه از كالمش 

 

 خانم مغني زاده؟ -

را بلند مي كند و با چشمان درشت و نگاه جدي اش به  سرش

 .صورتم خيره مي شود

 بله؟ -

 با خانم سراج تماس گرفتين؟ -

 .بله هيچ مشكلي نداشتن -

مي خواهم وارد . را به نشانه تاييد و تشكر تكان مي دهم سرم

از همين . شوداتاق شوم كه چشمم روي چهره دختري ثابت مي 

حاال مي توانم قسم بخورم دوره رفع بحرانش حداقل شش ماه 

با چشم به . درمان هم كه ديگر جاي خود دارد. طول مي كشد

چشمان . دهد اممغني زاده مي فهمانم كه سريعتر كارش را انج

. خود مصيبت را تداعي مي كرد. ماتمكده بود. دخترك چشم نبود

. نفسم را محكم بيرون مي فرستمتكيه ام را به در مي دهم و 

مادرش چه مي كشد؟ مثل مادر من از زندگي فقط كوله باري از 

 غم و محنت مي خواهد به يادگار ببرد؟

 .زود بفرستش داخل بي زحمت -

 .حتما -
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دستم را . تپش قلبم را مي سنجم. لرزش دستانم نگاه مي كنم به

ز مي كنم و داشبورد را با خشونت با. روي شقيقه ام مي گذارم

در دل هر چه ناسزا دارم به اين دنيا مي . دارو ها را بر مي دارم

مگر مي شود . چشمانم را مي بندم. قرص ها را مي خورم. دهم

بايد دنيا را . را به آتش كشيد  دنيامگر مي شود؟ بايد . آرام ماند

 .گور پدر پروانه كسب... گور پدر مدرك روانپزشكي. ويران كرد

 احسان؟ كجايي تو -

خط خطي مي . صدايش دقيقا كار تيغ را با مغزم مي كند گرفتگي

 .كند

 صدات چرا گرفته؟ -

 مي گم كجايي ؟ اين كارا يعني چي؟ -

 .از هواي خفه ي ماشين مي گيرم نفسي

ميام خونه حرف مي . من همين االن مي خوام حركت كنم بيام -

 .زنيم

. م حرف مي زنيمكاش نمي گفت. تماس را قطع مي كند بالفاصله

چشمانم را تا آخرين . يك امشب را فقط مي خواهم سر روي پا

. حد گشاد مي كنم و سرم را چندين بار به اطراف تكان مي دهم

دخترك چگونه زنده مانده . نفس كشيدن در اين هوا حرام است

 بود؟
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چراغ ها روشن . را توي قفل مي چرخانم و وارد مي شوم كليد

از اين كه وارد خانه شوي و نور چراغ و چه چيزي بهتر . است

صداي . بوي غذا به استقبالت بيايند؟ حس فوق العاده ايست

دارو ها هنوزداخل جعبه ... دارو. دارو خوردم. مهشاد گرفته بود

به پا مي كند اگر ديده  متقيا... چيزي ته دلم فرو مي ريزد. اند

دم را براي هر خو. واي به حال پارسا اگر چيزي گفته باشد... باشد

به ثانيه نكشيده . واكنشي آماده مي كنم و وارد خانه مي شوم

چيزي كه مي بينم ته مانده آرامش عصبي . قابلم ظاهر مي شود

 دچانه اش مي لرز. فريادم را كنترل مي كنم. ام را به هم مي ريزد

. دندان هايم روي هم قفل مي شوند. و چشمانش پر مي شود

ديواري مي خواهم براي كوبيدن . ره ام آمدهفرياد تا انتهاي حنج

سرش را روي قلبم مي . دستانش دور تنم حلقه مي شوند. سرم

 . بدنش مي لرزد. گذارد هق هق مي كند

 چرا دير اومدي؟ -

. كه بود به هيچ عنوان به اين روش كودكانه گريه نمي كرد بچه

 ..اما حاال. به هيچ عنوان

چهار ساعت حرف زدم ... يه مورد اورژانسي داشتم امروز -

 . باهاش

چانه اش را مي گيرم و دانه . اي روي موهايش مي نشانم بوسه

دوباره . چشمانش را مي بوسم. به دانه اشك هايش را مي بوسم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا بهاره مصلح   –کشم  ینفس م

wWw.98iA.Com ٢٠٠ 

دوباره كاسه ي . دوباره چانه اش مي لرزد. بغض مي كند

. سيل وار جاريچشمانش پر مي شوند و دوباره اشك هايش 

. نمي آيد االنفسم ب. درد مي كند. قفسه سينه ام سنگيني مي كند

سرش روي سينه ام فرود مي آيد و در نهايت در ميان هق هق 

 :ويد"مي 

 .. من... يه تار مو از سرت كم بشه من  -

بغلش مي كنم و روي . به شماره مي افتد از شدت گريه نفسش

 . پايم مي گذارمش

 .تر مي توني گريه كنيحاال راحت  -

 .همان اشك ها چندين مشت به شانه و بازو هايم مي زند با

چرا به من نگفتي؟ با اين همه تو داري چيو مي خواي ثابت  -

كني هان؟ با غمخوار ديگران شدن مي خواي كجاي دنيا رو 

بگيري؟ اين همه خودتو فدا مي كني كه چي بشه؟ كه تو اوج 

كه انواع و اقسام داروهاي ... خوريجوونيت نيترو گليسيرين ب

مي گي دو  هقلبي رو مصرف كني؟تو مگه همون آدمي نيستي ك

پدر شدن مي دوني يعني چي اقا احسان؟ مي . تا بچه مي خوام

 .دوني؟ تو يه آخ بگي اون بچه صدبار مي ميره و زنده ميشه

 .ساكتش مي كند حركتم

مطمئن . نيستچيزي . تو باشي اين قلب غلط مي كنه درد كنه -

 .باش
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من تو اين زمينه به تو اعتماد . فردا مي ريم پيش دكترت -

 .ندارم

 .را توي اغوشم راحتتر مي كنم جايش

 براي چي رفتي سراغ اون باكس؟ چيزيت شده بود؟ -

را روي شانه ام مي گذارد و دستش را روي قلبم به حركت  سرش

 .در مي آورد

. از ظهرم باشگاه بودمبعد .. صبح با پري رفته بودم شوش -

خواستم مسكن بردارم كه اون دارو ها رو . بدجور سر درد داشتم

 .ديدم

 االن بهتري؟ -

 .سرم داره مي تركه. اصال -

 .حاال چي خريدي بيار ببينم. منم خيلي خستم. بايد بخوابي -

... همه اون كريستال ها بخورن تو فرق سر من . حوصله ندارم -

 تي تو اينطوري مريضي؟مي خوامشون چيكار وق

به .. حواست باشه ها با كي داري حرف مي زني.. هي هي هي -

 ديگه چي؟.. مريض. نفعته ديگه اين جمله رو تكرار نكني

 . چشمانم خيره مي شود به

آتنولول، ديگوكسين، كاپتوپريل و نيتروگليسيرين در كنار هم  -

يعني اينكه تو يه چيزي هم دو دستي به بيمار جماعت 

 .هووفف... شوخي نيست.. بدهكاري
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 . دارو شناس هم كه شدي -

 .حوصله رو بر مي گرداند بي

 .شام آماده است -

 .اول پيش غذا -

 .خندد و بر مي گردد مي

 

 كابينت ها و كاشي هاي اشپز خونه كي قراره درست بشه؟ -

 .جمعه هم ميان ديوارها رو كاغذ ديواري كنن. همين پنجشنبه -

واسه . كتي گفت فردا با هم مي ريم دنبال يه آرايشگاه خوب  -

 .من كه فرقي نداره ولي كتي خيلي حساسيت نشون ميده

مگه من اجازه مي دم صورت . بايدم حساسيت نشون داد -

 .خانوم خوشگلم بره زير دست هر آرايشگري؟ صد سال

 .را مي بوسم صورتش

 احسان؟ -

 جانم؟ -

با . زنده بودن برام جهيزيه مي خريدنكاش مامان يا زنعمو  -

. پري كه مي رم خريد حس مي كنم دارم خاله بازي مي كنم

 .خيلي مسخره به نظر مياد

 .اين موضوع هيچ اهميتي نداره. ديگه اين حرف رو نزن -

 .مي زند پوزخند
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 .دختر نيستي كه بفهمي چي دارم مي گم -

 .بودنم ولي امشب بدجور شرمنده ام از مرد. نيستم دختر

 .امروز يه دختر بيست و دو ساله با مادرش اومده بود مطب -

 .بوي عطرش مشامم را پر مي كند. دراز مي كشد كنارم

 .چشماي دختره رو مي ديدي ديوونه مي شدي مهشاد -

 چرا؟ -

 .و حرف هاي دختر را به ياد مي آورم چهره

اي غم و نا اميدي كه امروز تو چشماي اين آدم ديدم تو چشم -

 دنيا به سمت چي داره پيش ميره مهشاد؟. هيچ كس نديدم

 .قطعيت مي گويد با

 .فساد تو هر زمينه اي! به سمت فساد دارن پيش مي برنش -

با خودم . گاهي اوقات مي برم. اين حرفت رو واقعا قبول دارم -

ولي . مي گم اين آخرين باريه كه پامو تو اون مطب مي ذارم

 .نميشه

 .اون چي به سر اون دختر اومده بود مي توني بگي -

مي . خيلي چيزا كه اگه بگم مخت سوت مي كشه. خيلي چيزا -

فقط مي خوام بگم . شيني يه هفته به حالش گريه مي كني

خيلي متاسفم براي اين روندي كه آدما پيش گرفتن واسه 

 .تهوع آوره. وحشتناكه. رقت انگيزه. زندگيشون

 .و به سقف خيره مي شودرا روي بالشت مي گذارد  سرش
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ولي خوب بلدم در قالب .. درسته كار من سخنراني نيست -

تو اين داستان جديدي كه . داستان اين مسايل رو نمايش بدم

مي دونم . شروع كردم دارم روي سه تا سوژه با هم كار مي كنم

دارم خودم رو آماده مي . شك ندارم. ضربه محكمي خواهد بود

 .كنم براي هر اتفاقي

 .اراده اخم مي كنم بي

 منظورت چيه؟ -

 .بخواب. هيچي -

 .چشمانش را مي بندد و مي خوابد و

 

. شنيدن صداي چرخش قفل از اشپزخانه خارج مي شوم با

صورتش هنوز كمي گلگون است ولي منظم نفس مي كشد و 

 .انگار نه انگار كه يك ساعت دويده

 .صبح به خير-

 .ام را محكم مي بوسد گونه

 .صبح بخير عزيزم -

 .تا دوش بگيري چاي آماده است -

 .هل هم يه كم اضافه كن بهش لطفا -
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به عادت هميشه لباس پوشيده و مرتب سر ميز . را مي چينم ميز

يادم نمي آيد تا به حال با باال تنه ي برهنه سر ميز . مي نشيند

 .چاي را روي ميز قرار مي دهم. حاضر شده باشد

 كارت؟ چقدر طول ميكشه -

زياد اشتها ندارم ولي خوب مگر مي شود جلوي اين آدم  هرچند

 .صبحانه نخورد؟ لقمه كوچكي مي گيرم

اونطور كه پشت تلفن حرف مي زد فكر كنم . معلوم نيست -

 .كلهره و يك دنيا حرف. خيلي چيزا واسه گفتن داشته باشه

 چي داري مي نويسي مهشاد؟ -

براق شده اند و شديدا  باريك و. چشمانش نگاه مي كنم به

 .منتظر جوابم هستند

. نظر شماها رو نمي دونم. البته از نظر خودم. يه داستان عالي -

 .بايد بخونينش

 داستان قبليت چي بود كه كلهر روزي ده بار تماس مي گيره؟ -

مطمئنم . از نظر خودم كه يه رئال محشره. چاپ شد بخونش -

 .خوشت مياد

 كه خوشم مياد؟ -

 . يه درصدم شك نكناصال -

 .مهشاد سياسي نوشته باشي من مي دونم و تو -

 .مي كنم اخم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا بهاره مصلح   –کشم  ینفس م

wWw.98iA.Com ٢٠٦ 

. آخه من و چه به سياست؟ به هيچ عنوان تو حوزه اش نيستم -

 .گفتم كه يه رئال اجتماعيه

 .اميدوارم -

 .خوش اخالق -

 .كامال ماهرانه. تاي ابروهايش باال مي رود يك

... واا. اخالقي ديگه چرا اينطوري نگاه مي كني خب؟ خوش -

 .تعريفم نميشه كرد

دادم بلند مي . سرعت خم مي شود و چانه ام را گاز مي گيرد به

 .شود

 .واقعا كه!! احسان. ايي -

را مچش را بازويش را گاز مي گيرم و او فقط ريسه مي  ساعدش

 .رود و مسخره مي كند

عا اه اه زشته دختر اين چه عمل قبيحيه كه انجام مي دي؟ واق -

دشمن . خجالت نمي كشي؟ كروكوديلم اينطوري گاز نمي گيره

 خونيتم مگه؟

 .را بلند مي كنم تا چيزي بگويم اما مجال نمي دهد سرم

 

چند . بلند مي شود و با دست به دفتر كلهر اشاره مي كند منشي

 .ضربه به در مي زنم و وارد مي شوم

 .وقت به خير. سالم -
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 . شايد هم نگران. خيلي. است آشفته

بيا . خيلي وقته كه ميخوام باهات حرف بزنم. اومدي صبوحي -

 .بيا بشين

مي خواهد تلفن را . مبل راحتي روبه روي ميز مي نشينم روي

 .دستم را بلند مي كنم. بردارد

 .من سراپا گوشم. خواهش مي كنم. همه چي صرف شده -

 .را چنگ مي زند موهايش

طور تونستي با اين ظرافت بنويسي؟ چهار بار خوندم دختر تو چ -

پيامهايي كه خيلي . هر بار يه چيز جديد دستگيرم ميشه. رمانتو

خيلي ها دارن . ها دارن سعي مي كنن عكسشو جا بندازن

تاثير . ميليون دالري هزينه مي كنن فقط واسه ساختن يه شبكه

ي ترسم سرتو من م. شده رچندين براب" ديوانه " گذاريت بعد از 

چهارمين مرد . يارو معروفه به شيطان رسانه اي. به باد بدي

همزمان بيست تا سازمان و شبكه رو مديريت . قدرتمند آسياست

فكرمي كني حامي هاي اين كله گنده هاي بي پدر . مي كنه

دست رو دست ميزارن تا تو ارزش هايي كه چندين ساله دارن 

نابوديش ميزارن دوباره احيا كني؟ فكر  هكلي وقت و هزينه واس

مي كني انتشار يه رمان با اين تعداد پيام اخالقي انساني و با 

همچين از رو . اين درجه جذابيت ومحتوا به همين راحتياست

. موندم چيكار كنم. زمين محوت مي كنن كه خودتم حظ مي كني
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از يه طرف هربار كه مي خونم بيشتر مشتاق چاپش ميشم و 

از يه . حيفه اين شاهكار دست مردم فريب خورده نيفته گميم

 .صد در صد ميان سراغت. طرف هم مي ترسم

 .آرامش و اطمينان مي گويم با

 .اقاي كلهر -

 .چشمانم خيره نگاه مي كند به

آدمي كه يك ثانيه نمازش اينور . شما يه اهل ادب معتقدين -

. دمت كردهآدمي كه يه عمر به مردم كشورش خ. اونور نميشه

 .دليل اين تشويشتون رو نمي فهمم

مگه چندتا مثل تو قراره به . نگرانتم صبوحي. مي گي چيكار كنم -

 اين دنيا بيان؟

اگه همه اونايي رو كه به قول خودتون مثل منن بخواين  -

ديگه بصيرتي . اينطوري بترسونين ديگه آگاهي صورت نمي گيره

. معني پيدا نمي كنن ديگه جنبش هاي فكري. به وجود نمياد

يك عمر ركود خواهد بود . ديگه جرياني تو جامعه شكل نميگيره

 .تباه ميشن. نو مردمي كه قرباني اين گنداب ميش. و گنداب

 .خيلي عصبي است. مي كند پوف

من اون كاري كه مي دونم وظيفمه دارم انجام مي دم اقاي  -

همه عواقب . چيزي كه ازش به عنوان رسالت ياد مي كنن. كلهر

رو سپردم به هموني كه روزي حداقل هفده بار بهش سجده مي 
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هر . كنين و شهادت مي دين كه جز اون هيچ معبودي نيست

تمام جونم . دارهذره اي اهميت ن. اتفاقي كه ميخواد بيفته بيفته

فداي تمام .. فداي مردم بي گناه روي زمين... فداي رضايتش

 .ش رفتنارزش هايي كه تا مرز نابودي پي

 . خاصي نگاهم مي كند جور

 .نمي دونم چي بگم -

مي تونم قسم بخورم شب ها از وسوسه چاپش نمي تونين  -

تنها . اين داستان رو من تو حالت عادي ننوشتم. بخوابين

 .خيلي كمكم مي كرد. ننوشتم

 خدا؟ -

 .بله خدا -

 !اميدوارم افكارت سال ها تو اين مملكت جاري باشه -

 

مي گويد بعد از سه روز جستجو . اس مي گيردتم كتايون

به احسان پيام مي . دراينترنت چند سالن زيبايي خوب پيدا كرده

. من به همان اولين سالن هم رضايت مي دهم. دهم و مي روم

. اما كتي مي گويد كار هر چهار سالن را ببينيم بعد انتخاب كنيم

اده عقد يك جشن س. دلم اصال به اين حد از تجمل رضا نيست

آرايشگاه و باغ آنچناني و لباس عروس . هم واقعا كافي بود
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كمبود هاي ... آنچناني تر چه دردي را دوا مي كرد مگر؟ اما خب

 .بايد شسته شوند... دوران كودكي و نوجواني احسان كم نيستند

خودش زنگ مي زنه . پارسا براي جمعه برنامه آبعلي ريخنه -

 .بياينخوشحال مي شم . بهتون ميگه

فكر . جمعه قراره بيان ديوار ها رو كاغذ ديواري كنن. چه بد -

 .باز بايد با احسان حرف بزنم. نكنم بتونيم بيايم

 .خب احسان بمونه خونه تو بيا بريم -

 .ولي خب چيزي براي گفتن ندارم. نمي كنم رضايت دهد فكر

 

ها را توي صندوق مي گذارم و موبايل را از جيبم در مي  كيسه

. با ديدن نام پارسا روي صفحه گوشي متعجب مي شوم. آورم

 اين وقت روز؟

 .سالم پارسا -

 كجايي؟. سالم به روي ماه اجي خوشگل خودم -

 كاري داشتي؟. مي خوام برم خونه. االن تو پاركينگ فروشگاهم -

 .منم دارم ميام اونجا -

 جا؟ك -

 .كارت دارم. خونتون ديگه -

نمي دانم چرا . را دور مي زنم وپشت فرمان مي نيشم ماشين

پشت خطوط عابر پياده . حس خوبي نسبت به اين تماس ندارم
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متوجه بال بال زدن . به انتظار سبز شدن چراغ توقف مي كنم

با دست اشاره مي كند كه شيشه را . راننده پژو ي كناري مي شوم

 .مپايين بده

 بله؟ -

 .وقيحانه اي مي زند نيشخند

 فالو مي كني ديگه ؟. تايگرجي ام آرآي دي اينستا گراممه -

را دوباره باال مي دهم و به چراغ راهنمايي چشم مي  شيشه

صداي . اين عالف ها حتي لياقت جواب شنيدن هم ندارند. دوزم

 .بلندش را مي شنوم

 .تو ببينمخوب حداقل آي دي خودتو بگو عكساتو پستا -

 .باالخره سبز مي شود و حركت مي كنم چراغ

دست هايش را به . به دو وارد خانه مي شود. را باز مي كنم در

 .هم مي مالد

 .منجمد شدم. واي كه چقد سرده -

 .سالم خوش اومدي -

حضورش اين وقت از روز در اين خانه كمي جاي تعجب  واقعا

 .دارد

 ؟ نواريو؟كيف حالك. سالم احوال خواهر گلم -

 .آشپزخانه مي رود و ليواني بر ميدارد به

 .از شركت مستقيم اومدم اينجا -
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 .مي ريزد چاي

 ناهار چي داري؟ دارم مي ميرم از گشنگي؟ -

كمي نگاه . همانطور ليوان به دست در يخچال را باز مي كند و

 .مي كند و در آخر يك عدد موز و بسته شكالت تلخ را بر مي دارد

 .كتلت مرغه. تو بخوري گرمش مي كنمتا چايي -

 .تو اصال بگو كتلت غورباقه مگه مي تونم نخورم -

غذا را گرم . را روي ميز مي گذارد و تلويزيون را روشن مي كند موز

 .مي كنم و سريع ميز را مي چينم

 چي شده پارسا؟ -

ي پر و پيماني مي گيرد و گاز بزرگي مي زند و با انگشت  لقمه

در عرض سه دقيقه ته . اشاره مي فهماند كه چند لحظه صبر كنم

 .بشقاب را در مي آورد و يك ليوان كامل نوشابه را سر مي كشد

 .عروسم بشي. دستت درد نكنه -

 .خندم مي

 .اوسكول كرديا -

طالقتو از احسان  پسر من بزرگ كه شد. خنده نداره كه خب -

 .كار نشد نداره ننه جون. مي گيرم ميشي عروس خودم

 .مي شوم و ميز را جمع مي كنم بلند

اونا رو بعدا هم ميتوني . زود بايد برگردم. بيا بشين مهشاد -

 .جمع كني
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 . مبل روبه رويي اش مي نشينم روي

خيلي وقته مي خوام درباره يه موضوعي باهات صحبت كنم  -

 ..ولي

 .مي كند ثمك

 ..ولي -

 .را چنگ مي زند موهايش

 .ولي جرات نمي كنم -

 .دلشوره مي گيرم. ترسم مي

 منظورت چيه؟ چي مي خواي بگي؟ -

لحظه چشمانش را مي بندد و محكم نفسش را بيرون مي  يك

 .فرستد

تو از بيماري احسان خبرداري؟ مي دوني چه داروهايي مصرف  -

 مي كنه؟ مي دوني قلبش ناراحته؟

اينكه مي دانم ولي شنيدن هر كلمه از جمله اش قلبم را مي  با

 .فشارد

 .چند روز پيش فهميدم -

ولي ناراحتي اش . نگاهش را نمي خوانم. را باز مي كند چشمش

 .را مي توانم تشخيص دهم
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نزديك پنج ساله كه دارو مصرف مي كنه اونوقت هيچ  -

وم سياره من نمي دونم اين آدم از كد. كدوممون نفهميديم

 .اومده

ناخن هايم توي گوشت . ميان سينه ام منقبض مي شود چيزي

 .كف دستم فرو مي روند

عاقل تر از صدتا مثل . خودت بهتر از من اين چيزا رو مي دوني -

مهشاد حمله . نتونستم بهت نگم. ولي دلم طاقت نياورد. مني

هاي قلبي بيشتر از اينكه منشا تغذيه اي داشته باشن منشا 

.. خداي آرامشه. احسان خداي خونسرديه. صبي و رواني دارنع

حرف ... ولي آدم توداريه... يه پزشك حرفه اي تو كنترل اعصابشه

از بچگيش فقط زحمت ... دردشو به زبون نمياره.. نمي زنه

حقش .. فقط بد روزگار و ديده.. فقط سختي ديده.. كشيده

ست بيشتر از اين انصاف ني.. نيست از اين به بعد هم رنج بكشه

ازت مي خوام تا اونجا كه مي توني ... همه چيزو بريزه تو خودش

اضطراب بحث دعوا اينا همشون براش  جانهي.. رعايت كني

 ..احس.. روز به روز وضع قلبش رو بدتر مي كنه... سمه

 .بس كن پارسا -

به آشپزخانه مي روم و يك ليوان آب را يك . مي شود ساكت

 .اشكم درنيايدضرب مي نوشم تا 

 .باور كن. من نمي خواستم ناراحتت كنم. مهشاد -
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مي . اونم همه اينا رو مي گفت. پريروز رفتيم پيش دكترش -

نبايد فضاي خونه اي كه توش زندگي ... گفت نبايد عصبي شه

مي گفت دوز داروهاش رو هر سال داره . مي كنه متشنج باشه

ايد مدام دوز داروش باال اين خيلي بده پارسا؟ چرا ب. ميبره باال

 بره؟

 . را با قدرت تمام چنگ مي زند وسرش را باال مي گيرد موهايش

روغن ... نمك سر ميز ممنوعه.. روزي حداقل يه ساعت مي دوه -

نوشابه و چيپس و ... جامد تو خونه امكان نداره پيدا بشه 

محاله مشكلي ... شكالت لب نمي زنه و از غذاهاي چربم متنفره

 .پيش بياد براش

 .كامال مصنوعي و عصبي. مي زند لبخند

تو فقط بايد تا مي توني آرامش . مطمئن باش. چيزي نيست -

 .اين خونه رو حفظ كني

 

پر شده از ميوه هاي پوست كنده را بر مي دارم و مي  بشقاب

 .چشم از لپ تاپ مي گيرد و عينكش را بر مي دارد. برم

 .چشمات قرمز شده از بس زل زدي به اون -

 :برش از پرتقال را بر مي دارد و مي گويد يك

نظرت . خب تو بيا جاي لپ تاپ بشين بغلم زل بزنم به تو -

 چيه؟
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 .غره مي روم  چشم

 .نظري ندارم -

خودش مي . بلند مي شود و از روي مبل برم مي دارد سريع

 .نشيند و من را هم روي پايش مي گذارد

 حاال چي؟ -

تحليل . عالميست براي خودش. چشمانش دقيق مي شوم توي

 .صورتش را مي بوسم. نمي شود

 مي دونستي خيلي خاصي احسان؟ -

 .را مي بوسد دستم

 .هر آدمي منحصر به فرد و خاصه عزيزم -

 الزمه بگم خيلي دوست دارم؟ -

پيشاني اش را به . كمرنگي گوشه لبش جا خوش مي كند لبخند

 .دستم را اينبار محكمتر مي بوسد. ي ام مي چسباندپيشان

شير مي . هر بار كه مي گي اين حرف و قدرت مي گيرم. خيلي -

 .پادشاه مي شم. شم

 .صورتش را مي بوسم دوباره

 .خيلي دوست دارم -

 .چشمانش را باز مي كند و مي گويد..! مي كند غافلگيرم

 !دوباره بگو -
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 .پتو مي خزم عطرمي زنم و به سرعت زير كمي

 .امشب خيلي هوا سرد شده -

 .االن گرم ميشي -

كمال ميل سرم را روي قلبش مي گذارم و به كوبش محكمش  با

 .گوش مي دهم

 .تو با پارسا مشكلي داري -

 !بال فاصه! ضربان قلبش از نظم خارج مي شود ريتم

 چي باعث شد اين سوالو بپرسي؟ -

 .سرسنگينيد با هم به خاطر همين مي گم -

 .نامنظم مي كوبد كماكان

 .كال چند وقته تو خودشه. من مشكلي ندارم -

 .كتي هم مي گفت اين روزا خيلي عصبيه -

. بيخود مي كنه مشكالت خارج از خونه رو مي كشونه به خونه -

. عمه كتايونو رو چشماش بزرگ كرده. پس واجب شد ببينمش

دختر مردم و گرفته بي اعصابي . يه عمر نازشو كشيدن .الي پر قو

هاشو تحمل كنه؟ يا چي؟ داد و بيداد مي كنه كه بگه مثال منم 

 مردم؟

چرا شلوغش مي كني ؟ كتي اتفاقا خيلي هم راضيه از  -

اتفاقا مشكلش اينه كه پارسا در مورد همه چيز باهاش . زندگيش

 داد و بيداد كنه؟آخه اون دلش مياد پيش كتي . حرف نمي زنه
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 .نمي گويد چيزي

 .خيلي نگرانته. خيلي دوست داره -

 كي؟ -

 .پارسا -

 .نا منظم تر مي شود ضربانش

 چي شده امشب همه حرفامون حول پارسا مي چرخه؟  -

 .اي فقط ذره اي حس مي كنم حرفش كنايه دارد ذره

 .امروز اومده بود اينجا -

. يك جاي كار مي لنگد. كوبشش افتضاح مي شود صداي

چراغ را روشن مي . حساسيت به يك نفر تا چه حد؟ مي نشيند

 .كند

 تنها؟ -

 .كاش لصال حرفش را پيش نمي كشيدم. حالت عادي ندارد واقعا

 چرا چراغو روشن كردي حاال؟ -

 تنها اومده بود؟ -

 .آره -

كار حضرت  حرف زدن با اين احسان. غليظتر مي شود اخمش

چنان . چندين كيلو كالري انرژي و قند نياز دارد. فيل است

هوشيارانه نگاه مي كند كه به خودت شك مي كني مبادا فكر 

 .اشتباهي از سرت بگذرد
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 .كامل و دقيق. بقيه اش. جالب شد. خب -

كار اشتباهي نكردم ولي نمي دانم چرا آب دهانم را قورت مي  من

نگاه مي كند ودوباره به چشمانم مي يك لحظه گلويم را . دهم

 .رسد

تو پاركينگ فروشگاه بودم زنگ زد گفت . من رفته بودم خريد -

از . زودتر از اون رسيم خونه. تعجب كردم. دارم ميام خونه تون

ناهار . طبق معمول گشنه اش بود. شركت مستقيم اومده بود 

مي . دنگران بو. راجع به قلبت. بعد راجع به تو حرف زد. خورد

رو هميشه آروم نگه  نهخو. عصبانيت نكنم. گفت مراعات كنم

 .دارم

ابرويش كمي باز مي شود و نگاهش از چشمانم گرفته مي  گره

 .چند ثانيه سكوت مي كند. شود

وقتي من خونه نيستم حق نداري هيچ مردي رو تو خونه راه  -

 متوجهي چي دارم مي گم يا بيشتر توضيح بدم؟. بدي

 ي شود گفت؟چه م واقعا

 چي داري مي گي تو؟. احسان پارسا به من مي گه آبجي -

 .پارسا غلط مي كنه -

 !احسان -

. هيچي ديگه به ما كه مي رسه زنمون ميشه خواهر اين و اون -

 از كي تا حاال؟..! آبجي. چرت نگيد تو رو خدا آدم عقش مي گيره
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 .احسان نمي فهمي چي داري مي گي -

 .را خاموش مي كنم و پتو را روي سرم مي كشم ديواركوب

 .بهتره بخوابي. شبت خوشش -

 .را از روي سرم مي كشد پتو

 ..!وقتي دارم باهات حرف مي زنم وظيفه ته كه گوش بدي -

اين مرد را هيچ وقت نبايد عصباني . بي پناهي مي كنم احساس

. ام اينطور كه نگاه مي كند حس مي كنم لبه پرتگاه ايستاده. كرد

 .مي شينم

رو اينكه ممكنه ذره اي مثل . بار آخرت باشه. كارت اشتباه بود -

حاال . بي غيرتاي امروزي رفتار كنم حتي يه درصدم حساب نكن

 .بگير بخواب

دراز مي كشد . تا پشت پلكم مي آيد ولي نمي گذارم بريزد اشك

. حتي شب بخيرم را هم نمي گويد. و چشمانش را مي بندد

اي كاش هميشه تا آن حد مهربان و خوش . يردبغضم مي گ

 !اخالق نبود كه حاال با كوچكترين اخمش دق كنم

 

نور نارنجي اتاق مطالعه . را مي بندم و بلوزم را مي پوشم ساعتم

. قدم هايم را به سمت اتاق هدايت مي كنم. اش مي توانم ببينم

دست چپش . اخم كرده وبا چهره اي در هم در حال نوشتن است

 .ا روي پيشاني اش گذاشتهر
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 تو چرا نخوابيدي؟ -

ذهنش هنوز درگير كلماتيست كه . از بين نمي رود اخمش

 .نوشته

 چي؟ -

 .هر چيزي يه حدي داره. اينطوري مريض ميشي -

 .نگاهش بين برگه ها و من مي رود و مي آيد. اخم دارد هنوز

االن رو هيچ چيز جز . ميشه خواهش كنم بري به كارت برسي -

 .لطفا. نمي دونم چي دارم مي گم. اين قلم تمركز ندارم

آبي به دست و صورتم . پاشنه مي چرخم و بيرون مي روم روي

هواي سرد بهمن ماهي را با يك . مي زنم و گرمكنم را مي پوشم

. پارسا ديروز اينجا بوده. نفس قوي مي بلعم و شروع مي كنم

مثل .. بيماريم.. در مورد من. با مهشاد صحبت مي كرده... تنها

روز برايم روشن است كه هيچ حس و نظر خاصي نسبت به 

دوراني . حرف هايش هنوز يادم نرفته.. اما مهشاد. مهشاد ندارد

شعر . حتي به ياد آوردن آن روزها هم سخت است.. داشت با

دفتر .. دور از چشم من.. هايي كه براي نامش مي نوشت

 ..خاطراتش

اما نمي . تظار خروجش را از آشپزخانه دارمرا كه باز مي كنم ان در

به آشپزخانه . دوش مي گيرم. پوز خندي روي لبم مي نشيند! آيد

حتي سرش را نمي . از گوشه چشم نگاهش مي كنم. مي روم
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بلند مي شود و يك فنجان چاي مي ريزد و . اخم ندارد. چرخاند

. دخيلي معمولي بدون كوچكترين نگاه و كالمي روي ميز مي گذار

 .قدم اولش به دوم نرسيده مي گويم

 .فكر مي كنم اوني كه بايد ناراحت باشه منم نه تو -

 .ايستد ولي بر نمي گردد مي

شب و روزت تو قلم و كتاب و جمالت . بيست و شش سالته -

بايد بلد باشي . بايد بلد باشي دلخوريتو ابراز كني. خالصه ميشه

لده قيافه بگيره و قهر وگرنه بچه ي دو ساله هم ب. توضيح بدي

 .كنه

دوبار دهانش را . اخمش پر از تعجب است. سمتم مي چرخد به

اما چيزي نمي گويد و سرش را محكم به . باز و بسته مي كند

دهانم طعم زهر مي گيرد . چپ و راست تكان مي دهد و مي رود

نفسم را محكم بيرون مي فرستم و . و شقيقه هايم مي كوبد

 .دنبالش مي روم

اينطور خيلي . چرا حرفتو نمي زني؟ بگو تا بدونم مشكلت چيه  -

 .به نفعته. بهتره

 .ناچاري مچش را نگاه مي كند با

 .پاك قاطي كردي. توحالت خوب نيست. ولم كن احسان -

 .باال مي رود ابروهايم

 .توضيح بده. ادامه بده. خوبه. خب -
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 .مي كند تقال

 .االن نميخوام حرف بزنم. ولم كن -

. با دست ديگرش رويش را مي مالد. را رها مي كنم مچش

يعني درد گرفته؟ مي خواهم . نگاهم روي دستش ثابت مي شود

در نگاهش كالفگي موج مي . دستش را بگيرم اما پس مي كشد

وسوسه به آغوش كشيدنش را خفه مي كنم و بيرون مي . زند

 !امروز از همان روز هاي خوش زندگيست قطعا . روم

اين روزها مطب شلوغ . مي كنم براي ناهار به خانه برگردمن وقت

فشار باالي . تر از هميشه شده و دوره درمان بيماران طوالني تر

 .خونم را در تمام روز حس مي كنم

 .نه متاسفانه امكانش نيست-

نزديك يه ماهه هر دوتون . ضدحال نزن ديگه احسان. اهه -

نصف روز تفريح به يه . دنبال كاراي جشن عروسيتون هستين

 .هيچ كجاي دنيا برنمي خوره

. سفارش كاغذ ديواري رو ميارن... بايد خونه باشيم عزيز من -

 .نميشه

االن دقيقا سوار كدوم قاطر شيطون شدي؟ بي خيال . اي بابا -

كتي خيلي دلش . پريسا و امير هم ميان. شو بياين بريم ديگه

معه خالي باشين ج. كالس نيا جون من. ميخواد مهشادم بياد

 .بريم
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 به تو يه حرفو چند بار بايد تكرار كرد؟ -

 .ولي من مهشاد رو مي برم. اصال نيا -

 .مهشاد بدون من جايي نميره. حتي حرفشم نزن -

نترس . فقط نصف روز قراره ازت دور باشه. دست بردار دكي -

 .هرچند خودش صدتا مثل من و تو رو حريفه. مواظبشم

 .حرفشم نزن اصال. گفتم كه -

 .ولي من با مهشاد صحبت كردم خيلي دلش ميخواست بياد -

 .مي نشينم صاف

 كي صحبت كردي ؟ -

 .همين چند ساعت پيش -

 .خوش بگذره. باشه مشكلي نيست. به من چيزي نگفته بود -

ولي باز فكراتو بكن شايد . فعال. دمت آتيشي. انا هالك دكي -

 .نظرت عوض شد خودتم اومدي

 .فظخداحا -

 خيلي دلش مي خواهد برود؟ كه

 آقاي صبوحي؟ -

 بله؟ -

مي گه كار . يه خانمي اومدن مي خوان بي نوبت ببيننتون -

 .واجب دارم

 فاميليشون رو نپرسيدين؟ -
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 .سياح -

 . خراب شده ام بيشتر خراب مي شود اعصاب

 .اجازه ورود نديد -

 .را تكان مي دهد و مي رود سرش

 

حتي باشگاه هم نتوانستم . ها بي حس و كسلم كرده اند مسكن

نه .. نه دوش آب گرم.. نه مسكن. هيچ چيز تاثير ندارد. بروم

اگر از خودم خجالت نمي كشيدم مي نشستم از درد .. . نبات و

 .با پريسا تماس مي گيرم. گريه مي كردم

 .احوال مامان خانوم -

 .ر؟ احسان چيكار مي كنهچه خب. بهتر از اين نميشم. شارژ. توپ -

 .كاراي هميشگي -

. من زني مثل تو داشتم عمرا يه ثانيه هم دل نميكندم ازش -

 .واال

 اصال تكون ميخوره پري؟ . كوچولوي من چطوره -

 .داغون تر از باباشه. يه سرتقيه كه لنگه نداره. اوف چه جورم -

من آخر . بيشتر خنده ام مي گيرد. آخم بلند مي شود. خندم مي

 .اصال سابقه همچين دردهايي را نداشتم

كجا خوردي؟ صبر كن ببينم تو اصال صدات چرا اين . چي شد -

 جوريه؟
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از ديشب فقط . امروز اصال حوصله هيچ كاري رو ندارم. كسلم -

 .باشگاهم نرفتم. نوشتم

آقا احسان .. من كه مي دونم دردت چيه.. آخي نازي بچه ام -

 .اري رو نداريخانت پيشت نيست حس هيچ ك

چه ربطي داره آخه؟ يعني احسان . چه توهماتي مي زني تو -

 نباشه من نبايد كاري انجام بدم؟

وقتي امير خونه نيست فقط تخمه چيت مي . من كه اينطوريم -

 . كنم و سريال نگاه مي كنم

 .آهان بعد اونوقت امير اومد چيكار مي كني -

م تا ظرفا رو تميز هيچي وايميستم باال سرش نظارت مي كن -

 .بشوره و خط اتوي شلوارمو صاف بندازه

بعد . از درد مي خواهم فرياد بكشم ديوار را گاز بگيرم. خندم مي

از چند دقيقه گپ تماس را قطع مي كنم و با جان كندن بلند مي 

اهل غذاي رستوران و فست . شوم تا چيزي براي شام آماده كنم

يده و عضالتم فقط درد را كمرم به مرز شكستن رس. فود نيست

همين كه براي ديدن ساعت مچم را . به مغزم ارسال مي كنند

به چارچوب اتاق نرسيده ام كه . بلند مي كنم صداي در را ميشنوم

با دو قدم . وارد مي شود و س سالمش نوك زبانش مي ماند

بلند و سريع فاصله امان را پر مي كند و دستش را روي پيشاني 

 .ام مي گذارد
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 .اين چه سر و وضعيه مهشاد؟ چت شده فدات شم -

اش هرچند ناراحتم مي كند ولي طعم عسل مي دهد و به  نگراني

 . دلم مي نشيند

 .هيچي -

فشار سنج . را مي كشد و وادارم مي كند لبه تخت بنشينم دستم

چنان اخمي روي . فشارم را مي گيرد. و تب سنج را مي آورد

چشمانش . تبم را مي گيرد. ترسمپيشاني اش مي نشيند كه مي 

 .با صداي آرام و تحليل رفته اي مي گويد. درشت مي شود

 چي كار كردي با خودت مهشاد؟  -

 .را مي گيرد نبضم

 چيزي خوردي؟  -

 .نمي گويم دروغ

 .ميل نداشتم -

به . و خشم هر دو با هم در چشمانش موج مي زنند نگراني

يك سيني حاوي آبميوه و  آشپزخانه مي رود و چند دقيقه بعد با

 . شيرپسته و عسل و خيار و نمك بر مي گردد

 دوتا ژلوفن رو براي چي خوردي؟ سر درد داري؟ -

معده ي خالي ام واكنش . هنوز روي سيني مي چرخد چشمانم

 .نشان مي دهد

 .كل تنم درده جز سرم -
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تا آنجا كه چشمم اجازه مي دهد قامت . رو بخور تا بيام اونا

بلندش را نگاه مي كنم و بالفاصله دلم براي آغوشش تنگ مي 

بغضم .. حرف هاي صبح. ياد حرف هاي شب گذشته ميفتم. شود

. شير پسته را سر مي كشم. حرصم مي گيرد. راه گلويم را مي بندد

 . مبوي عطرش را دوباره ازنزديك حس مي كن

 .از اين عسلم بخور و بعد دراز بكش -

نگراني مردي كه به روابط من . نمي كنم و دراز مي كشم نگاهش

با خشونت دستم را مي كشد و . شك دارد بخورد به فرق سرم

 .مي غرد

 .دق نده منو. آفرين. سگ نشم فقط. تا آدمم حرف گوش كن -

را از دستش بيرون مي كشم وبه چشمانش خيره مي  دستم

 .شوم

 .شامت تا دو دقيقه ديگه آماده است -

بلند نشده ام كه محكم دستش را روي شانه ام مي گذارد  كامل

 .ومي فشارد

 . بشين سرجات مهشاد صداي منو درنيار -

يك قاشق . فقط كمي انرژي و تمركز براي حرف زدن داشتم كاش

. با دقت سرم را تزريق مي كند. عسل مي خورم و دراز مي كشم

 . آور آرام آرام اثر مي كند قرص خواب

 .احساس تكان تخت بيدار مي شوم با
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 .چيزي نيست بگير بخواب -

 ساعت چنده؟ -

 . دوازده و بيست دقيقه -

 .را روي پيشاني ام مي گذارد و دستانم را لمس مي كند دستش

 بهتري؟ -

 .آره -

 .با دو وجب فاصله از من. مي كشد دراز

وني اگه اونا رو نمي خوردي ميد. مي دوني فشارت چند بود -

 چه باليي سرت ميومد؟

 چند بود؟ -

ضربانت شصت و . تنت يخ بود. يه درجه ضعف داشتي. هفت -

 چيزيت مي شد من چه خاكي بايد سرم مي ريختم؟. هشت

مهم اين . كدام از اين حرف ها حتي ذره اي اهميت ندارد هيچ

ه ام مي دو وجب فاصله لعنتي و بوي تنش است كه دارد ديوان

 .كند

 .هيچيم نميشد -

 .مي شوم بلند

 كجا؟ -

 .دستشويي -
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اما يك قطره اشك از . آب مي خورم تا بغضم از بين برود كمي

گرماي دستش را . سريع پاكش مي كنم. گوشه چشمم مي چكد

از روي زمين بلندم مي كند و پاهايم . دور شانه ام حس مي كنم

موج ضربان قلبش توي تنم مي . را به سمت دور كمرش هدايت 

ركانسي كه ف نخاصتري. آرامش بخشترين ريتم زندگي من. پيچد

با . به سمت اتاق مي رود و روي تخت مي نشيند. حس كرده ام

يك دست كمرم را محكم در بر مي گيرد و با دست ديگرش چانه 

 .ام را باال نگه مي دارد

چت شده ؟ چي تا اين حد اذيتت . تو سابقه خونريزي نداشتي -

حرف بزن فداي اين چشات . كرده؟ از چي ناراحتي؟ به من بگو

 . نبشم م

اين آغوش معناي واقعي . چند بار پشت چشمم را مي بوسد و

 .آرامش محض است

فردا به . االن فقط ميخوام سرمو بذارم رو سينه ات بخوابم -

 .حسابت رسيدگي مي كنم

 .مي خندد آرام

 .شيطون شدي -

 .مي كشد و سرم را روي سينه اش تنظيم مي كند دراز

 

 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا بهاره مصلح   –کشم  ینفس م

wWw.98iA.Com ٢٣١ 

صورت پف كرده و خواب آلودش . تكان من بيدار مي شود با

دوباره چشمانش . دستانش را مي كشد. شيرينتر از هميشه شده

بي سر و صدا بيرون مي . هنوز منگ خواب است. را مي بندد

 .روم

 .صبح به خير -

 .راحت بگير بخواب. چرا بيدار شدي؟ امروز پنجشنبه است -

چقدر بخوابم . تا حاال خوابم از هفت ديشب. دست بردار توام -

 .مي خوام باهات بيام بدوم. ديگه

 مطمئني؟ -

 تو شك داري؟ -

. حتي ذره اي نفس نفس نمي زند. مي شود و مي آيد آماده

 .عميق و آرام نفس مي كشد

 .خوب ساختي قلبتو. نه خوشم اومد -

 .چشمي نازك مي كند پشت

 پس فكر واسه غاز چروندن ميرم باشگاه؟ -

 .دخترا هيچ چيز بعيد نيستاز  -

. مشكلي نداشت. و قند و تبش را كنترل كردم قبل از آمدن فشار

 .در را باز مي كنم و وارد مي شود

 .طاقت ندارم اينطوري بمونم. اول من دوش ميگيرم -

 .ده دقيقه ها -
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 .يه ربعه دراومدم -

آثار ضعف ديروزاز بين رفته و . اش را با اشتها مي خورد صبحانه

 .مال سر حال به نظر مي رسدكا

 قرار بود امروز چيكار كنيم؟. خب مهشاد خانوم گل -

را با هوله خشك مي كند و فنجان ديگري چاي براي من  دستش

 .مي ريزد

 . حرف بزنيم -

 .را روي ميز مي گذارد و مقابلم مي نشيند چاي

مي خوام قشنگ توضيح بدي دليل اون همه فشار عصبي چي  -

 بوده؟

 .ي چشمم نگاه مي كند و مي گويدتو صاف

 .حرفاي تو -

 دقيقا منظورت كدوم حرفاست؟ -

مگه من و پارسا و پري تا . حرفايي كه در مورد پارسا مي زدي -

همين چند ماه پيش با هم تا صبح نمي شستيم فوتبال نگاه 

اون وقت ها هيچ چيز . گاهي پريسا نبود. كنيم؟ فيلم نگاه كنيم

اما حاال نميدونم چرا تا اين حد حساس . هيچ مشكلي نداشت

 شدي؟ 

. بودنت با پارسا اميد داشتمچون قبل از اومدن كتايون به  -

 .برنامه داشتم واسه آينده جفتتون
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 .و اخم آلود سرش را تكان مي دهد عصبي

االن . اون جريان ديگه تموم شده. چي داري مي گي احسان -

من راهمو پيدا نكرده . ديگه نبايد در مورد اون روزها حرف زد

وش كن فرام. خلوت نكرده بودم با خودم ببينم چي به چيه. بودم

امروز فرداست كه بچه ي پارسا به من بگه . تمام اون حرفا رو

 .عمه

يعني مي خواي بگي اون چتدتا جمله اعصابتو به هم ريخته  -

 بوده؟

تو اصال به من اعتماد داري احسان؟ وقتي تو بغلت به  -

چشمات زل مي زنم و ميگم دوست دارم باورت ميشه اين 

 هان؟. اختالل رواني شدمحرف؟ يا اينكه فكر مي كني دچار 

 .گونه اش را نوازش مي كنم. مي شوم وكنارش مي نشينم بلند

تو نميدوني روان خودم بيشتر از همه مختله؟ نمي دوني قاطي  -

دارم؟ نميدوني گاهي هنگ مي كنم؟ نمي دوني گاهي ديوونه 

ميشم؟ نميدوني بيشتر از هر آدمي تو اين دنيا كمبود محبت 

كه دارم و فقط واسه خودم ميخوام نه هيچ دارم و اون چيزي 

 احد ديگه؟ نميدوني؟

 .مي بوسمش. ميخ چشمانم شده مردمكانش

 حاال مشكل حل شد؟. اگه نميدونستي االن بدون -

 .را بلند نمي كند و همانطور روي سينه ام مچاله مي ماند سرش
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تو چي فكر كردي با . همه زندگيم فداي يه تار موت عزيزم -

 .ن؟ همه روحم متعلق بهتهخودت احسا

در قالب . رو حانيست. حال اين هوا توصيف نمي شود اين

 . مي بوسمش. جمالت نمي گنجد

آهنگ گوگوش رو . يادته سال دوم دبيرستان برده بودنتون اردو -

 خونده بوذي؟ دوستاتم صداتو ضبط كرده بودن؟

 .مگه ميشه يادم بره اون اخم و تخمات -

 .االن بخونش -

 .ي خنددم ريز

 .واقعا -

 .بخونش -

را روي شانه ام مي گذارد و دستش را دور بازويم حلقه  سرش

شروع مي . غرق لذت مي شوم از اين تكيه گاه بودن. مي كند

گفته بود . جز معدود آهنگ هاييست كه دوستش دارد. كند

هنگاه شنيدن اي آهنگ جز من به چيز ديگري نمي تواند فكر 

 .كند

 ي كه سرتا پا غرورهاون كوه بلند تو

 سر به خورشيد غريب و بي عبوره كشيده

 تنها تكيه گاهي براي خستگي هام تو

 مي دوني چي مي گم تو
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 گوش مي دي به حرفام تو

 چشم من به

 چشم من به

 اون كوهي تو

 غروري بي نيازي باشكوهي پر

 بارون بوي دريا رنگ كوهي طعم

 همون اوج غريب قله هايي تو

 دلت فرياده اما بي صدايي تو

 مثل قله هاي مه گرفته تو

 اون ابر دلتنگ زمستون منم

 ميخواد بذارم سر رو شونه ات دلم

 نم نم دلگير بارون ببارم

 اون كوه بلندي كه سر تا پا غروره تو

 ...سر ب كشيده

 .تمام مي شود و نه يك بار كه ده بار ميبوسمش صبرم

 

رو خيلي بزرگ و دلباز نشون رنگ اين كابينت ها آشپزخونه  -

 .قشنگ شده. ميده

 .هاي روي كانتر را برمي دارد جعبه
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فردا ديوارها هم كاغذ ديواري شه كال خونه از اين رو به اون رو  -

 .ميشه

 قهوه ميخوري؟ -

 .نه چايي ميخوام بي زحمت -

فنجان چاي تازه دم را روي ميز مي گذارم و دستم كشيده مي  دو

 .شود

 !بشين -

 .يادم رفت. بزار نبات بيارم -

 .نميخواد بشين -

 :خواهم كنارش بنشينم كه مي گويد مي

 .اونجا نه اينجا -

 .پايش دو ضربه كوتاه مي زند و خودش بلندم مي كند روي

دقت كردي چقدر راحت تو بغلم . خب حاال جات خيلي بهتر شد -

 جا ميشي جوجو؟

 .ينشما زيادي بزرگ تشريف دار. من جوجو نيستم -

را براي لپم تيز مي كند ولي دلش نمي آيد گاز بگيرد و  دندانش

 .محكم زير چشمم را مي بوسد

 مگه بده؟ -

 .را كمي گرد مي كنم و ابرو باال مي دهم چشمانم
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مي خوام بخورمت وقتي قيافه ات اينطوري . عسلي عسل -

 .ميشه

خودش دستي روي چانه . ديگر آرام چانه ام را گاز مي گيرد اينبار

جدي . چند ثانيه كل صورتم را با دقت نگاه مي كند. ام مي كشد

 .حلقه دستانش را تنگ تر مي كند و گلويش را صاف. مي شود

 چرا در مورد برنامه آبعلي چيزي بهم نگفتي؟ -

 .روشنش مستقيم سياهي چشمانم را نشانه رفته اند چشمان

 .چون ميدونستم بي فايده است -

 چرا بي فايده است؟ -

 .نميشه كه رفت. خب فردا كلي كار داريم عزيزم -

سر و گردن و چشمانش حتي ذره اي تغيير نمي كند و بال  حالت

 .فاصله مي گويد

با اون دوتا خوشحال . اگه مايلي برو . من مي مونم خونه -

 .كنجاي منم خالي . امكان نداره خوش نگذره

 .هاي تيره و مرتبش را مرتبتر مي كنم و مي گويم ابرو

واقعا فكر كردي من تو اين دوران از زندگيمون بدون تو ميرم  -

 خوش گذروني؟

راستش كمي باال مي رود و لبخند محوي كل صورتش را  ابروي

فاصله امان را . حتي چشمانش هم لبخند مي زنند. فرا مي گيرد
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. از بين ميبرد و پيشاني اش را به پيشاني ام مي چسباند

 .مردمكان بزرگش تيره تر شده اند

 .هيچ وقت يادم نميره. اين حرفت برام خيلي ارزش داره -

 بچمون به تو ميره يا به من؟ به نظرت رنگ چشم -

 .خندد مي

همين كه مامانش تو . برام فرقي نداره. چه سوالي؟ نميدونم -

 .رنگ چشمشو ميخوايم چيكار. باشي خودش برام يه دنياست

 .ولي من دوست دارم همرنگ چشماي تو باشه -

 .هالك بچه ايا جوجو -

صال اين ا. االن به پريسا كه فكر مي كنم يه جوري ميشم. خيلي -

. لغتي ندارم براش. يه جوريه. حس يه چيز ديگه است احسان

 .آدم ضعف ميكنه

 .قفسه سينه اش خيلي كم عقب جلو مي شود. را مي بوسد سرم

 !انقد فكر نكن بهش  -

 چرا؟ -

 .نفسش روي موهايم پخش مي شود گرماي

بعضي . من براي هر چي كه زياد برنامه ريزي كردم منتفي شده -

شايد احمقانه به نظر بياد ولي خب . ي برعكس شدهاوقات حت

خدا خودش به . زياد درگيرش نباش. تجربه اي كه دارم اينه

 .وقتش اگه صالح بدونه ميده



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا بهاره مصلح   –کشم  ینفس م

wWw.98iA.Com ٢٣٩ 

چانه . حس بدي پيدا مي كنم. ذهنم را مشغول مي كند حرفش

 .ام را مي گيرد

پس بزار هرچي . زندگي بدون اميد و توكل معني نداره مهشاد -

 به خدا اعتماد داري تو مگه نه؟. همون بشهكه صالحه 

 .را تكان ميدهم سرم

 .بزار عوضش كنم بيام. چايي ها يخ كرد -

 يعني اصال راه نداره چند دقيقه بيشتر همينجوري بموني؟ -

 ... .خندم و  مي

 .هاي جگر را به زور به خوردم ميدهد لقمه

اذيتم ميكنه . حالم داره به هم ميخوره ديگه. تو رو خدا احسان -

 .جيگر

 .اخم كمرنگي نگاهم مي كند و لقمه را روي ميز مي گذارد با

 .باشه پس قرصتو بردار بخور -

از جگر گوسفند خيلي خيلي . فوليك اسيد را مي خورم كپسول

با اخم . گوشي اش از صبح بيست بار زنگ خورده . بهتر است

 .خنده ام مي گيرد. ليظي به صفحه گوشي نگاه مي كندغ

 مزاحم داري؟ خب چرا تماس هاشو بالك نميكني؟ -

 .ثانيه نگاهم مي كند چند

 !مهم نيست -
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حاال كه اينطور شد امشب . هيچ اشكالي نداره آقا احسان -

حتي اگه . بيرونم نميريم. تو خونه. همگي شام مهمون شماييم

 .ار ميام باال باور كندرم باز نكني از ديو

به امير و پريسا . هر وقت دوست داري بيا. كي جلو تو گرفته -

 حاال واقعا ميخواين كنسل كنين؟. هم خودم زنگ ميزنم ميگم

تنهايي مزه نميده ما ميخواستيم دور هم . آره جون داداش -

 . باشيم

 .باشه پس شب همگي اينجايين منتظرم -

 .حظهاحسان احسان صبر كن چند ل -

 چي شد؟ -

امشبو مجبوري راه . از االن گفته باشم من بدون نوشيدني نميام -

 .بياي

 .نوشيدني

 .رنگا وارنگ با درصدهاي مختلفشو ميارم برات كيف كني -

 .خداحافظ. باشه  -

 .لبخند و كمي اخم خيره نگاهم ميكند با

 .را توي كاسه مي چرخاند چشمانش

ون الكل نميتونن خوش نميدونم چرا بعضي از مردها بد -

 .بگذرونن
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چون ذاتا آدم شادي نيستن و از هر چيزي به راحتي نميتونن  -

 .لذت ببرن

انسان وقتي عقلشو از . در هر صورت از نظر من چيز مزخرفيه -

دنبال چيزاي خوب . واال . دست بده ديگه فرقي با حيوون نداره

 .نميرن كه

 .نميزارم زياده روي كنه. اهميتي نداره -

ديواري هاي روشن و ماليم فضاي خانه را فوق العاده شاد  كاغذ

 .و زيبا كرده اند

 كجا؟ -

 .خيس عرقم. ميرم دوش بگيرم -

چندان مشتاق اين دورهمي به نظر . به ساعت مي اندازم نگاهي

 .اذيتش كرده ام. نمي رسد

 .مهشاد -

 .مي چرخد دوباره

 جانم؟ -

 .خم ميشوم و گونه اش را ميبوسم. ميروم جلو

 .اگه حوصله نداري زنگ بزنم بگم نيان -

 .مي كند اخم

مگه مردم . تو هم بعضي اوقات يه تزهايي ميديا احسان -

 مسخره مان؟
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پري و پارسا هيچ فرقي با خواهر و برادر من . مردم نيستن -

 .بزرگشون كردم. ندارن

 غذا سفارش دادي؟. نه اصال نيازي به اين كار نيست -

 .تو فقط برو آماده شو. آره -

چهل . پاسخ تماس دخترك را ميدهم. جدا مي شود و ميرود آرام

روند بهبودي اش . دقيقه تمام فقط حرف مي زند و گوش ميدهم

با . زمان مي خواهد و حوصله. در حال حا ضر كند است

 بوي عطري كه ميزند. خداحافظي كوتاهي تماس را قطع مي كند

روشن كرده و با  اسشوار ر. تا اينجا مي آيد و از جا بلندم مي كند

كمكش مي كنم تا موهايش را . فاصله باالي سرش نگه داشته

 . خشك كند 

 چرا آرايش نميكني؟ -

 .همينطوري خوبه -

 .اين حد درگير آن موضوع است تا

من بهت . حتما بايد بگم كه اشتباه كردم تا بي خيال شي -

آسمون به زمينم برسه تو جز . بيشتر از چشمام. ماعتماد دار

من فقط يه كم . شوهرت واسه هيچ مرد ديگه اي دلبري نميكني

 .زمان ميخوام تا با خاطرات اون روزها كنار بيام

 .دكمه هاي پيراهنم خيره شده به

 .من با مهشاد اون روزها خيلي فرق دارم -
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 .ميدونم عزيزم -

ند و سارافون فيروزه اي اش را سبكي روي صورتش مينشا آرايش

 . دوباره به لباسش عطر ميزند. مي پوشد

باقي مانده ي نوشيدني اش را سر مي كشد و رو به پريسا  پارسا

 :مي گويد 

اون . يه فلدر شاد ريخته بودم برات. پريسا اون فلشت همراته -

 .فلش آبي اچ پي رو ميگم

 آره چطور قر تو كمرت وول ميخوره ؟-

 .پاشو بيارشبدجور  -

مثل فيل چسبيدم زمين نميتونم . شرمنده اخالق داش مشتيت -

 .برو از كيفم برشدار. پاشم

مي شود و درحالي كه به سمت اتاق ميرود زير لب مي  بلند

 .گويد

 .اين چه موجودي ميخواد تحويل ما بده خدا ميدونه.تو روحت -

 چيزي گفتي پارسا؟ -

جديش نگير كه كمر درد . واسه شادي روحت فاتحه فرستادم -

 .ميگيري

چند تراك باال پايين مي . مموري را به دستگاه وصل ميكند فلش

پريسا و . كند و نهايتا روي آهنگ كامران مواليي مكث مي كند

چشمكي برايم مي . كتي به محض پخش آهنگ بلند مي شوند
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سه با نهايت اشتياق و  هر. فرستد و به هر دو اشاره مي كند

را پخش مي  انرژيصداي بلند آهنگ موجي از . انرژي مي رقصند

 .كند

 چه جوري با تنهايي بسازم نميدونم

 كه تو نباشي زندگيمو ميبازم وقتي

 فقط يه لحظه حوصله كن عزيزم نرو

 بري به عشقت شهرو به هم ميريزم اگه

 

 .صداي بلندبا . با خواننده شروع به خواندن مي كنند همصدا

 

 دلم عجيبه وقتي تو رو ندارم حال

 براي گريه شونتو كم ميارم وقتي

 دلم عجيبه من خيلي خستم حال

 

نگاه من ميخ چشمان نفسم شده . به اوج مي رسد صدايشان

 .فقط

 

 عاشقت هستم من دل به تو بستم من

 

 .بلتد مي گويد پارسا
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 .به افتخار داش احسان ماه خودمون -

 .هم مي گيرند و بلندش مي كنندمهشاد را  دست

 

 اين شهر همه مي دونن عشق من تويي توي

 بي قراري هام تنها قرار من تويي توي

 تموم غم و غصه ها كنار مياد دلم با

 پشتم به تو گرمه و كنار من تويي وقتي

 

 .حركات ظريف دست و بدنش مي شوم مست

 

 اين شهر همه ميدونن عشق من تويي توي

 بي قراري هام تنها قرار من تويي توي

 تموم غم و غصه ها كنار مياد دلم با

 پشتم به تو گرمه و كنار من تويي وقتي

 

حجمي از هيجان و انرژي توي قلبم جمع مي شود كه دلم  چنان

ميخواهد هزار بار داد بزنم و بگويم كه جانم را هم فدايش مي 

 .بگويم كه تمام زندگي ام است. كنم

 

 كن بزار تا دلم بگيره آروم حوصله
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 كن نزار تو مثل غريبه پا روم حوصله

 كن بمون تا يه كم آروم بگيرم حوصله

 كه تو نباشي براي كي بميرم وقتي

 بري زندگيمو زودي به هم ميريزي تو

 جون هر دوتامون خيلي برام عزيزي به

 دلم عجيبه من خيلي خستم حال

 عاشقت هستم من دل به تو بستم من

 

 .از فرط هيجان و خوشي به مرز انفجار رسيده قلبم

 

 اين شهر همه ميدونن عشق من تويي توي

 بي قراري هام تنها قرار من تويي توي

 تموم غم و غصه ها كنار مياد دلم با

 .پشتم به تو گرمه و كنار من تويي وقتي

 

بلند مي شوم و اشاره مي كنم چند لحظه . تمام مي شود آهنگ

 .ن احساسات اگر ابراز نشود سكته مي كنماي. به اتاق بيايد

 .را مي بندم و آنقدر مي بوسمش تا نفسم باال بيايد در

 .نفسي. دوست دارم -

 .مي بوسدم. با چشمانش. از ته دل. مي زند لبخند
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 .من بيشتر -

*** 

 .خوردني شدني. ووي بيشرف چقدر بهت مياد -

 .واقعا؟ ولي من مشكي بيشتر دوست داشتم -

 احسان ديدتت؟. خيلي قيافه ات تغيير كرده -

 . بچم امروزاز هشت رفته مطب. نه بابا -

انگار نه انگار كه . اين آدم كال چيزي به نام هيجان نميشناسه -

آخه كي روز قبل عروسيش . حرص آدمو درمياره. فردا عروسيشه

 ميره سركار؟

 . خيلي ها -

نتظاري ميشه تو هم زير دست خودش بزرگ شدي ديگه چه ا -

 .ازت داشت

حرص نخور بگو ببينم كوچولوي خاله در چه حاله؟ اين تا به  -

 .دنيا بياد من دق ميكنم

 نميبيني اومده تو حلقم؟. همچين كوچولو هم نيست ها -

با ولع شروع به . و نسكافه داغ را روي ميز مي گذارم كيك

صورتش كمي گوشتالود شده و شيرين ترش . خوردن مي كند

 .برجستگي شكمش حاال ديگر كامال مشخص است. هكرد

يادته دوران راهنمايي حالت از كيك و شكالت به هم مي  -

 خورد؟
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 .را باال پايين مي كند سرش

 .بس كه احمق بودم -

 .ديوونه -

مكمل منيزيم رو مرتب مي خورما ولي عمرا اگه يه ذره ميل به  -

. خوابم نميبرهتو يخچال شكالت باشه تا صبح . شيرينيم كم بشه

 .نميدونم چه مرضيه گرفتم

مورد نظرش را درست مي كند و سلفون را رويش مي  ماسك

 .كشد

 فردا ساعت چند بايد آرايشگاه باشي؟ -

 يادت رفت؟. ده ديگه -

قبل از اينكه بري اين ماسكو بزار نيم ساعت رو . آهان خب -

 .صورتت بمونه اوكي؟ فوق العاده است

 .باشه حتما -

*** 

 .ذوق مي كنند. تعريف مي كنند. و پريسا عكس مي گيرند تايونك

چطور ميخواد تا آخر مهموني دووم . احسان بدبخت شد رفت -

 بياره ؟

دنباله ي . توي آينه نگاه مي كنم.را روي دوشم مي اندازند شنلم

پيراهن و پاشنه ي بلند كفش هايم كشيدگي اندامم را دو چندان 

سه نفر از عزيزانم كنارم . چيزي ايراد بگيرمنمي توانم از . كرده اند
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پيراهن عروس به . احسان و پارسا پايين منتظرند. ايستاده اند

. به جشن عروسي ام دعوت شده اند مانپانصد ميه. تن دارم

همه ي اين ها در كنارهم باعث . محرم احسانم و محرمم است

ر تشك. مي شوند چشمانم را ببندم و با تمام وجود تشكر كنم

برق چشمانم را حتي خودم هم . بابت داشتن همه اين نعمت ها

 .توي آينه مي توانم ببينم

موهاي براقش . و شلوار مشكي قامت بلندش را در بر گرفته كت

. به باال شانه شده و پوستش شفاف تر از هميشه به نظر مي رسد

 . جلو مي آيد و دسته رز هاي سفيد زيبا را به دستم مي دهد

نميدونم . ولين باره كه حس مي كنم تو حرف زدن عاجزمبراي ا -

 .ماه شدي. دلم نمياد بهت دست بزنم. چي بگم

چشمان تر . را دور بازويش حلقه مي كنم و راه مي افتم دستم

دستانش را . اشك و لبخندش مخلوط شده. پارسا مبهوتم مي كند

 .دور شانه ام حلقه مي كند و سه بار گونه ام را مي بوسد

 .وشبخت باشيخ -

موهايش را به هم مي ريزد و گردنش را مي چسبد و به  احسان

سرش را روي . پيشاني اش را مي بوسد. خودش نزديك مي كند

شانه اش كمي مي لرزد و روي . شانه ي احسان پنهان مي كند

لب هاي احسان لبخندي به سنگيني تمام سختي هاي زندگي 
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گوشش چيزهايي توي . فاصله مي گيرم. اش نقش مي بندد

 .زمزمه مي كند

 پريسا كو؟. آب ميخوام كتي -

 .چند لحظه صبر كن -

كتايون بطري كوچك آب معدني را . فيلم بردار در مي آيد صداي

 . به دستم مي دهد و با عجله سوار ماشينشان مي شود

برين عقب دوباره بياين . مهشاد جان لطفا لبخند يادت نره -

 .دستت دور بازوي احسان باشه. سوار شين

 .را محكم بيرون مي فرستم و با احسان عقب مي روم نفسم

دود اسپند . بقيه كمي فاصله دارند. نزديك قصاب ايستاده عمو

از  تعدادي. زير نور رنگارنگ چراغ ها منظره جالبي را ايجاد كرده

مرد قصاب گوسفند را . ميهمان ها جلوي درب باغ ايستاده اند

عمه، زنعمو، دايي ، خاله جان و عمو جلو مي آيند . ذبح مي كند

آرزوي خوشبختي . خير مي كنند يدعا. و صورتمان را مي بوسند

وارد . كنار مي روند. ميهمانان همه لبخند بر لب دارند. مي كنند

 .بلند و جشن شروع مي شودصداي موزيك . باغ مي شويم

به تك دوستان و همكارانش به همراه خانواده اشان مي آيند  تك

پريسا كمي مالحظه به خرج . تبريك مي گويند و مي رقصند. 

. مي دهد و با پاشنه هاي دوازده سانتي اش آذري نمي رقصد

حسام و پسرش تند تند حالمان را مي . پارسا و كتي نمي نشينند
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و . را معرفي مي كند سبعضي از مهمان هاي ناشنا پونه. پرسند 

مثل يك افعي نگاهم مي كند و چشم و ابرو مي ... اما فرنوش

. خنده ام مي گيرد. اركستر نوبت رقص ما را اعالم مي كند. آيد

احسان و رقص؟؟ صداي سوت و كف مهمان ها بلند مي شود و 

 .به رقص دعوتمان مي كند

ر ميان شوخي و خنده با بچه ها ماشين پياده مي شوم و د از

گريه براي چه؟ مگر . اصال هواي گريه ندارم. خداحافظي مي كنم

عموجان و عمه . كدام خانه را ترك مي كنم كه بخواهم گريه كنم

پريسا و كتي ولي اذيت . آخرين سفارشات را مي كنند و مي روند

آبم مي كنند و خيالشان  تبا شوخي هايشان از خجال. مي كنند

با ابرو برايشان خط و نشان مي كشم و جوابم را . احت مي شودر

در را پشت سرش مي . با خنده مي دهند و چشمك مي زنند

 .بندد و نفسش را بيرون مي فرستد

 .اين چند ساعت به اندازه چند قرن گذشت -

*** 

چطور توانستم چهارده . ديدن ساعت چشمانم گرد مي شوند با

سر و صداي احسان از . شده  ساعت بخوابم ؟ عضالتم خشك

 .دوش مي گيرم و آرايش مي كنم. آشپزخانه مي آيد

 .معذرت. من روسياه. آقا من شرمنده -
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تعارف مي كني؟ . نه تو رو خدا برو يه چند ساعت ديگه بخواب -

 .من اينطوري معذبم

كمبود . خب چيه خيلي وقت بود درست حسابي نميخوابيدم -

 .خواب داشتم

 .مي كند بلندم

 ناهار چي بخوريم عشقم؟ -

 .من دلم ماهي ميخواد -

 .ولي من دلم تو رو ميخواد -

 .خوش خوراكي دركل -

 ناز مي كني؟ -

 .باال مي دهم ابرو

 .زيادي خوشمزه بودن اصال به نفعت نيست ميدوني كه -

. چمدان ها آماده اند. را باهم آماده مي كنيم و مي خوريم ناهار

انم ولي همين لحظاتي هم كه در خانه سفر را نمي د. ماه عسل

 .ايم به شيريني عسل اند

سه هفته . سه هفته گردش. سه هفته استراحت. هفته تفريح سه

تمام زندگي ام يك طرف آرامشي . سه هفته آرامش. عاشقانه ناب

بودن احسان خودش جريان . كه اين روزها دارم طرف ديگر

. بوي خوبي دارد .يادآور خداست. عامل شكرگزاريست. زندگيست
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يك پايان آرام  بااين روزها داستانيست ساده . هواي خوشي دارد

 ...!مثل نور. زود مي گذرند! و خوش

*** 

. وسواس هفت سين طاليي و زرشكي را از نظر مي گذرانم با

معطر و سفيد پوش پاي . ساتن پهن شده را كمي مرتب مي كنم 

رد هنگام چهارزانو چه ابهتي دا. سفره نشسته و قرآن مي خواند

. سرش را بلند مي كند. نشستن با آن عينك مطالعه خوش قالبش

. را ترجمه نكند گاهممگر مي شود ن. لبخند مهرباني بر لب دارد

. قرآن را آرام مي بندد و مي بوسد و روي رحل قرارش مي دهد

 .دستش را از دو طرف باز مي كند

 .بيا بغلم -

ي سريع توي آغوشش خودم را نمي كنم و بدون هيچ اداي معطل

 .خنده ي زيبايي سر مي دهد. جا مي دهم

 نفس من امشب چشه؟ -

با اين پيرهن سفيد و اين موهاي روغن خورده و اين عينك يه  -

 .جوري شدي

 .حلقه دستانش را تنگ تر مي كند. مي خندد دوباره

خودمو نميدونم ولي تو مثل . فداي اين زبون شيرينت بشم من -

 .فرشته ها شدي
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هر كسي بپوشه خيلي پاك و . لباس سفيد يه چيز ديگه است -

 .زيبا به نظر ميرسه

عميق . ضربان قلبش آرام و منظم است. جا به جا مي شود كمي

 .نفس مي كشد

هوامونو مي بيني چقدر بهمون لطف داره مهشاد؟ ميبيني چقد  -

داره؟ بودن ما اينطوري كنار هم با اين شرايط روحي عالي با اين 

نصيب هر كسي نميشه . همه لذت و آرامش كم چيزي نيست

 . اين ارامش ها

از فضلشه كه من و تو . به همه مخلوقاتش هميشه لطف داره -

 .كافيه يك لحظه نخواد و اراده كنه. االن داريم نفس مي كشيم

لب هايش به آرامي روي پيشاني ام قرار . نددرا مي ب چشمانش

نفس . ضربان قلبش همچنان يكنواخت و آرام است. مي گيرند

بي اراده چشمان من هم بسته مي . حركاتش آرام. هايش آرام

نمي دانم چرا ولي انگار شكرگزاري اش را دارد با صداي . شوند

اشان يك  فلسفهمفاهيم آيات و .بلند توي گوش من مي خواند

انگار كه از زمين كنده مي شوم و . لحظه حالم را دگرگون مي كنند

. نسيمي از دلم مي گذرد. تعلق وجودم به ماده از بين مي رود

تمايل اين دل به اين وجود ال يتناهي و زيبا بيشتر از . مي لرزد

 .هر چيز و هر كسيست

 مي دوني ازش چي ميخوام؟ -
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 .نه -

هيچ وقت . رهامون نكنهاينكه هيچ وقت به حال خودمون  -

هيچ وقت فاني بودن اين دنيا و . حضورش رو فراموش نكنيم

هيچ وقت حيات جاودانه رو . خوشي هاش رو فراموش نكنيم

 . بندگي رو فراموش نكنيم. فراموش نكنيم

 .روي لبم مي نشيند لبخندي

انسان اگه بتونه همه اين موارد رو داشته باشه واقعا به  -

هنر . كار هر كسي نيست. كمال رسيده به. سعادت رسيده

تعليق . جسارت و شجاعت ميخواد. عرضه ميخواد. ميخواد

تو قرن بيست و يك با اين زندگي هاي . تفكر ميخواد. ميخواد

 فراهمماشيني و با اين شرايط فرهنگي و مصرف گرايي زمينه 

نه .عقاب بود. بايد شير بود. خيلي. شدن اين ارزش ها خيلي كمه

 .يه دست آموز خونگي

 .برام ثابت شده. تو همه اينا رو داري -

كمي اسپند دود مي . مي بوسمش و بلند مي شوم. خندم مي

شمع هاي باقي مانده را روشن مي . عود را روشن مي كنم. كنم

چند قطره اشك . خنديممي . دعا مي كنيم. عكس مي گيريم. كنم

اولين نفري كه . پنهاني شوق مي ريزم و سال تحويل مي شود

پريسا ،  هب. من هم زنگ مي زنم. تماس مي گيرد فاطمه است

با دقت به . عيدي اش را مي دهم... . كتي، پارسا، عمه، كلهرو 
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سبزعسلي هاي . بازش مي كند. جلد كرم رنگ دفتر نگاه مي كند

. هزار بار مي بوسدم. د و تيره مي شوندبي نظيرش مي درخشن

اما وقتي هديه مرا مي دهد به اين نتيجه . غرق لذت مي شوم

. واقعا در فبالش هيچ است ادممي رسم كه عيدي اي كه من د

زيبا نوراني باشكوه و . يك جلد قرآن دست نويس به همراه معني

 .ماه ها وقت مي خواهد اين كار. مقدس

اصليش فلسفه خلقت و بندگي و انسان به كسي كه دغدغه ي  -

اميدوارم هميشه . شناسيه چيزي كمتر از اين نميشه هديه داد

 .راهنمات باشه

 .دستم را دور گردنش حلقه مي كنم. مي بوسدم دوباره

 .خيلي. دوست دارم. زندگي مني -

مي خوام بدونم . لحظه شماري مي كنم واسه خوندنش. نفسي -

 .ساعت تماس مي گيرهچي نوشتي كه كلهر دم به 

آدم هايي كه نمي دونن . درد آدم هاي اين زمونه رو. درد دلمو -

جوون هايي كه به كل ماهيتشونو . تو چه باتالقي گير كردن

جوون هايي كه هيچي . تن به اسارت دادن. فراموش كردن

 .ازشون نمونده

 .با دقت. با اخم. را مي گشايد كتاب

 ه؟گفتي كلهر چاپش رو شروع كرد -
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وزارت رو هوا مجوزشو . مي گفت ارديبهشت تموم ميشه. آره -

 .داد

 .خوبه -

اولين طلوع . مي پوشم و به سمت دريا حركت مي كنيم لباس

خورشيد سال نو را مي خواهيم با خزر جشن بگيريم و بيدار 

دست هايش را كمي .آسمان پرستاره مازندران زيباست. باشيم

روي . هايش را دراز مي كندعقب تر از كمرش مي گذارد و پا

مي  كچشم. پايش دراز مي كشم و به چشمانش خيره مي شوم

 .زند

 چي ميبيني؟ -

كسي كه هيچ وقت . به معني واقعي كلمه عزيز. يه انسان عزيز -

 .چشمات كهكشانيه واسه خودش. شكست نميخوره

 . باال مي دهد ابرو

 !عجب توصيفي -

*** 

 كلوچه هاي من كو؟ -

 .فومن نبوديم -

يعني مي خواي بگي برا من كلوچه نياوردي؟ نه واقعا خجالت  -

 ...نميكشي مهشاد؟ واقعا كه

 .به پشتش مي كوبد احسان
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 كتي چرا نيومد؟. تو كابينته. گريه نكن -

راستي سيزده رو . خبر نداره برگشتين. خونه مادر زن جان بود -

ده اون چايي رو كه مهشاد ب.يه وقت برنامه نريزين. لواسونيما

اوون آباد . به به. كلوچه نيستن كه باقلوان. كشتن اينا خودشونو

 بير دنسن. احسان

اين اصطالحات را از او . مادر احسان آذري زبان بود. خندد مي

. كمي با احسان گپ مي زند و بلند مي شود. ياد گرفته بوديم

 . سوغاتي هايشان را توي كيسه مي گذارم و تحويلش مي دهم

 .نگو كه اينام كلوچه ان كه اونوقت ذوق مرگ ميشم -

 .خندم مي

 .به كتي خيلي سالم برسون. كلوچه هم توش هست. ديوونه -

 .حتما -

تلويزيون را روشن مي كنم و اخبار . مي كند و مي رود خداحافظي

مثل هميشه جنگ، خونريزي، فساد، ظلم، . را جويا مي شوم

جامعه بشري امروز را ... . ات و تبهكاري، دزدي، تحريم، مذاكر

 .فقط خود خدا مي تواند نجات دهد و بس

فشار خونم باال . حرص مي خورم. هايمان شروع مي شود بحث

دنيا كي از اين سموم پاك خواهد شد؟ ظلم و فساد تا . مي رود

 به كي؟ 
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صورتش متورم و چشمانش . بيست دقيقه تاخير مي رسد با

 .فتاده قطعااتفاقي ا. كامال سرخ است

 .اگه نميتوني حرف نزن. بشين ماهرخ  -

آشپزخانه مي روم و يك ليوان شربت بهار نارنج برايش مي  به

 .آورم

 .نفس عميق بكش و اينو بخور -

 .اين كارا چيه؟ شرمنده. واي نه تو رو خدا -

مردمكانش ثبات ندارند و تند تند . و مضطرب است دستپاچه

 .نفس مي كشد

 .شربتتو بخور. رخ آروم باش ماه -

يك برگ دستمال به . قطره اشك از گوشه چشمش مي چكد يك

 .دستش مي دهم و چيزي نمي گويم 

مادرم . آقاي صبوحي اگه اجازه بدين من يكي دو روز نيام -

 .بايد يكي كنارش باشه. مريضه

 .مشكل خاصي براش پيش اومده -

 تمام مي شود و اجازه مي دهد اشك هايش سيل وار طاقتش

 .بريزند

 .قلبش -

به سمت پنجره مي .يعني نمي توانم كه بزنم. نمي زنم حرفي

. ياد مادرم زنده مي شود. دلم مي گيرد. چرخم تا راحت گريه كند
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بيماري قلبي شوخي . برادر ندارد. اين دختر پدر ندارد. مادر

كمي . به آشپزخانه مي روم و دو ليوان آب مي خورم. نيست

اين . نيك زاد است رهقه ديگر نوبت مشاوده دقي. لفتش مي دهم

 .وضعيت مناسب نيست

 .ماهرخ  -

دستي پاي پلكش مي كشد و به سمتم . را صاف مي كند گلويش

 .مي چرخد

 بله؟ -

 هيچ متخصصي مادرت رو معاينه كرده؟ -

 .همين پريشب نوار قلب و آزمايش هاشو چك كرد. بله -

 خب؟ -

 .لبش را مي جود و نگاهش را مي دزدد پوست

 .بايد عمل شه -

 .را بيرون مي فرستم نفسم

فردا . قشنگ استراحت كن و به مادرت برس. امروز رو برو خونه -

هر ساعتي كه تونستي يه سر بيا رزرو هاي پنجشنبه رو كنسل كن 

من پزشك ماهر سراغ . پنجشنبه با هم ميريم بيمارستان. و برگرد

 .ان نباشنگر. دارم

 .و واج نگاهم مي كند هاج

 يعني چي؟ -
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 . يعني اينكه شما االن بايد بري خونه -

 . ولي آقاي صبوحي ما آمادگي عمل رو نداريم -

. االنم برو خونه. بهت گفتم نگران نباش به اين چيزا فكر نكن -

 .حرف گوش كن

 .مي شود كالفه

 دارم؟آقاي صبوحي من با چه زبوني بايد بگم پول عمل ن -

. يه قسمتي از حقوق هر ماهت رو يه جا همين فردا مي گيري -

 .اينطوري مشكل حل ميشه

 .بزاق دهانش را قورت مي دهد. مي ايستد مات

 واقعا؟ -

 .شوخي ندارم باهات -

هول مي شوذ و . چشمانش مي خندند. را مرتب مي كند شالش

 .اولين قدمي كه مي خواهد بردارد سكندري مي خورد

 .اقعا نمي دونم چي بايد بگممن و -

 .پنج دقيقه مانده. را نگاه مي كنم ساعت

 .مواظب مادرت باش. برو خونه ماهرخ  -

چشمان . كشو را باز مي كنم و قاب عكس را بر مي دارم. رود مي

دستم . هميشه حرف داشت. زيباي درشتش هميشه غمگين بود

ر من از دنيا چه كم مي شد اگر ماد. را روي چشمانش مي كشم
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هم خاطره ي يكروز فقط يك روز خوش را در زندگي اش مي 

 .آب يخ را يك ضرب سر مي كشم. داشت

 

سريع گاز . روي كاناپه خوابش برده. غذا كل خانه را پر كرده بوي

عميق . را خاموش مي كنم و بي سر و صدا نزديكش مي شوم

آرام بلندش مي كنم و . دلم براي معصوميتش مي رود. خوابيده

كمي تكان مي خورد ولي دوباره خوابش مي . اتاق مي روم به

هواي . كشم ميپتوي نازك را تا روي سينه اش باال . برد

. بيدار نمي شود. آرام مي بوسمش. بوسيدنش ديوانه ام مي كند

اما . خوابش از خواب يك گنجشك هم سبك تر بود. عجيب است

 ...حاال

مي . ر مغني زادهدر مورد ماد. دكتر رضوان صحبت مي كنم با

 .تشكر مي كند. به ماهرخ اطالع مي دهم. خواهد ويزيتش كند

 صداي من بيدارت كرد؟-

 .را مي مالد و بدنش را مي كشد چشمش

 .شام خوردي؟ واي غذام. آره -

 .دو به آشپزخانه مي رود به

 .بيا اينجا. خاموش كردم زيرشو نترس -

 .مشت آب به صورتش مي زند چند

 چرا نخوردي؟ -
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 .ميل نداشتم -

 .گاز را روشن مي كند و ترتيب چاي را مي دهد دوباره

بي حالم . نميدونم چرا دو سه روزه انقد دلم ميخواد بخوابم -

 .كسلم

باشگاه رفتي . چايي بخور سرحال شي. هواي بهار همينه ديگه -

 امروز؟

 

 این کتاب توسط کتابخانه ی مجازی نودهشتیا

) wWw.98iA.Com(ساخته و منتشر شده است 

 

يه كم برناممون سنگين تر شده به خاطر همين خسته . آره -

 .يه سانس رو بايد حذف كنم. ميشم

 .ها را توي سيني مي چيند فنجان

دختر خوب خب . از بس كمخوابي داري بدنت ديگه خالي كرده -

چرا روز نمينويسي؟ حتما بايد شب و تا صبح بيدار بموني و 

 .بنويسي

عادت . روز نميتونم. شب تمام حسمو فكرمو مي تونم بنويسم -

 .كردم ديگه

 .لبخندي روي لبم مي نشيند. انتر مي گذاردرا روي ك سيني

 تو حالت خوبه مهشاد؟ -
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 .خوابم مياد. نه اصال -

 .سيني اشاره مي كنم به

 .كامال مشخصه -

 .چين ريزي ميان ابرويش مي افتد. نگاهم را دنبال مي كند رد

تو هم فقط دنبال يه سوژه اي . خوب چيه؟ حواسم نبود -

 .مسخره كني

. توي سيني بر مي دارد و با اخم مي چرخدخالي را از  فنجان

 .دستش را مي كشم محكم توي حصار دستانم نگهش مي دارم

 داره ناز ميكنه؟. نفس من انقد نازك نارنجي نبود -

 .ولم كن احسان حوصله ندارم -

همينطوري مي موني تا حوصله ات بياد سر . اصال حرفشم نزن -

 .جاش

 .كالفگي جدا مي شود با

. چرا امشب انقد دير اومدي؟ تا هشت منتظرت بودماصال تو  -

 نميتوني يه زنگ بزني بگي دير مياي؟

امروزم اومد . ماهرخ مادرش مريضه يكي دو روز نميتونه بياد -

به خاطر همين خودم بايد كارها رو . هماهنگ كرد برگشت خونه

 .كال يك ساعت ديرتر از هميشه رسيدم. انجام ميدادم

 ن بگي يانه؟هر چي بايد به م -
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باشه هر وقت خواستم . فكر نمي كردم يه ساعت ناراحتت كنه-

 ديگه چي؟. دير بيام بهت خبر ميدم

 .هيچي -

چشمم روي در . را مي كشد و به اتاق مطالعه اش مي رود غذا

. پوزخندي روي لبم مي نشيند. بسته اتاقش ثابت مي ماند

كوفت روي ميز مي گذاشت و اين طور رفتار نمي كرد خيلي بهتر 

خوراك قارچ و مرغ خوش بو را توي قابلمه خالي مي كنم و . بود

دير آمدن  اعتفقط به خاطر يك س. بطري آب را برمي دارم

صداي زنگ . اينطور مثل بچه ها رفتار كرد و رفت؟ بهانه اش بود

سريع مي آيد و با حرص خاموشش مي . موبايلش بلند مي شود

لب .ميان راه پايش به ميز گير مي كند و روي مبل مي افتد. كند

ابرو باال . چپ چپ نگاهم مي كند. هايم به لبخندي كش مي آيد

سرخ مي شود و . ايش مي فرستممي دهم و چشمك غليظي بر

 .به سمتم حمله مي كند

ها چيه به چي مي خندي؟ خودت تا حاال پات به پايه ي اين  -

 ميز گير نكرده؟

هاي ظريفش روي شانه و سينه ام فرود مي آيند و خنده  مشت

 .ام را تشديد مي كنند

 . شانست كشيد افتادي رو مبل.چرا گير كردم ولي نيفتادم -

 .محكم مي گيرمرا  دستانش
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 .تو ميتوني. تالشتو بكن جوجو -

 .خودش هم خنده اش مي گيرد. مي كند ولي نمي تواند تقال

 .مردم آزار. خيلي بدي ازت بدم مياد -

 .را مي چسبم و بلندش مي كنم كمرش

 .يه بار ديگه تكرار كن. نشنيدم -

 .بدي مردم آزاري اذيت مي كني -

ون بدم مردم آزاري به چي مي بزار بهت نش. نظر لطفته عزيزم -

 .كجاشو ديدي. گن

روي . توجه نمي كنم و به اتاق مي روم. بلند مي شود دادش

 .صورتش خيمه مي زنم و گونه اش را الي دندانم مي گيرم

 گفتي مردم آزار كيه؟ -

 .منم -

*** 

با تصور انجام دادن اينكار عقم . پري دلم را به هم مي زند حركت

 .مي گيرد

 .چي كار داري مي كني پري؟ حالمو به هم زدي -

نگاه خيره ي . نگاهم مي كند و دستانش ثابت مي ماند خيره

 .كتايون را هم حس مي كنم

 چي كار كردم مگه؟ -
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چطور مي توني اون همه خامه رو يه جا بخوري؟ حالت بد  -

 نميشه؟

 .نگاهي به كتي مي اندازد نيم

 .اينم مي تونم بخورم ببينبيشتر از . خامه است ديگه. نه -

 .را مي بندم چشمانم

وردار اون ظرفو از . حالم به هم خورد. واي نكن تو رو خدا پري -

 .اونجا

من مي خورم خانوم حالش بد . به حق چيزاي نشنيده. وا -

پاشو ساالد و درست كن . احسان ديگه زيادي لوست كرده. ميشه

 .ببينم

نديدي؟ قرار . يخچال همين االن درست كردم گذاشتمش تو -

زود بيار كه . بود لباس ها و فيلم سونوي پرنيان رو نشونم بدي

 .دارم ميميرم براش

 .لبخند مي زند كتي

 .پاشين بريم اتاق نشونتون بدم -

با بيرون رفتن ما امير هم براي درست كردن نسكافه مي  همزمان

. من و كتي به اتاق مي رويم و پريسا دو دقيقه بعد مي ايد. آيد

لباس هاي كوچك و . كمد را باز مي كند و كيسه ها را بر ميدارد

افت قند . لطيف سفيد و صورتي و ليمويي را نشان مي دهد

 .قعي كلمهوا نايضعف به مع. خونم را احساس مي كنم
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 .بيا ديگه خاله دق كرد. خاله قربونت بره. عزيزم-

 .خاله جان زحمت بكشن خودشون بچه دار شن -

مي خواهم روي تاريخ تمركز كنم حرف كتي توجهم را جلب  تا

 .مي كند

كي رفتي خريد؟ مگه قرار نبود با هم . چقد نازه اين تله. الهي -

 بريم؟

 .كندگلبهي خوشگل را با دقت تا مي  تاپ

اونو با هم . خريد اصليش مونده. بابا اينا كه چيزي نيست -

 .ميريم

صداي قلبش ديوانه كننده . سونوگرافي را نشان مي دهد فيلم

 .لبخند عميق و شيريني روي لب هايش نشسته. است

 .مي بيني چقد تند ميزنه. فداي اون قلب كوچولوت بشه مامان -

من هم دلم بچه مي . مرا به نشانه ي تاييد تكان مي ده سرم

 .هووف. حتي فكر كردن در موردش نفسم را مي برد...! خواهد

 .تو چرا انقدر يخي مهشاد؟ فكر كنم فشارت افتاده -

 .بزار يكم صداشو بشنوم. آره ضعف كردم براش -

يك موجود . صدايي نمي آيد. را روي شكمش مي گذارم سرم

 زنده ي كوچك آنجا هست يعني؟

 . بش داره مي كوبه؟ عزيزميعني االن قل -

 .پريسا را با فرض اينكه پرنيان حسش مي كند مي بوسم شكم
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 .زود بيا. خاله برا ديدنت لحظه شماري مي كنه -

پارسا مثل . را ميان شوخي و خنده ي بچه ها مي خوريم شام

حكم بازي . هميشه سربه سر پري مي گذارد و اذيتش مي كند

 .مي برندپري و احسان سه دست . مي كنيم

يار ما رو باش تو . تو چي بلدي پس مهشاد؟ پاشو اونور ببينم -

 .امير بيا بشين.روخدا

 .ضربه اي روي زانويش مي كوبد احسان

 .كم حرف بزن بازيتو بكن-

خوبه حاال خودش به باد ميده ها همه . خيلي رو داري به خدا -

 .حكما رو

 :مي گويد پريسا

مون خردساليش كند ذهن اين بچه از ه. حرص نخور آبجي -

 .كاريش نميشه كرد. بود

پارسا هم حتي لبخند محوي مي زند و سرش را چند بار به  خود

 .چپ و راست تكان مي دهد

 چي بگم؟. از رو نميري كه -

درباره هرچيز با . با نتيجه پنج سه بازي را تمام مي كنيم باالخره

. دهند نظر مي. بحث مي كنند . ربط و بي ربطي حرف مي زنند

 .پارسا پيام هاي وايبر امير را مي خواند و از خنده سرخ مي شود
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 .دلم شكالت ميخواد احسان-

 .را مي چرخاند و چند ثانيه خيره نگاهم مي كند سرش

 .شكالت كه خونه داريم -

 .خوردمشون -

 .گرد مي شوند چشمانش

ديشب تا حاال . خورديشون؟ ديشب سه بسته تو يخچال بود -

 سه بسته شكالت خوردي؟

 .فاتحشونم خوندم تازه -

 .خيره نگاهم مي كند دوباره

تو چطور روزي بيشتر از ده . چيه خوب شكالت دوست دارم -

فنجون چاي ميخوري؟ منم همونطوري دلم ميخواد روزي ده 

 .بسته شكالت بخورم

 .هدباال مي د ابرو

 .حرف حساب جواب نداره. اينم منطقيه براي خودش -

از اينكه وارد خيابان اصلي مي شويم ماشين را مقابل اولين  بعد

 .مغازه نگه مي دارد و پياده مي شود

 احسان؟ -

 .مي شود و از شيشه نگاهم مي كند خم

 جان؟ -

 .پاستيل هم بگير-
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 چيز ديگه اي نميخواي؟. چشم عشقم -

 .نه -

بالفاصله . يسه ي پر از شكالت و پاستيل سوار مي شوديك ك با

بسته خوشگل كرم قهوه اي رنگ شكالت را باز مي كنم و گاز 

 .حس خوبي دارد جويدنش. بزرگي مي زنم

 .تعارف نكنيا اصال -

نه تنها . اي از شكالت را مي كنم و جلوي دهانش مي گيرم تكه

 .شكالت كه انگشتم را هم گاز خفيفي مي گيرد

يه فكري به . مازوخيسمت ديگه خيلي داره حاد ميشه عزيزم -

 .حالش بكن

را به هم مي ريزد و دست راستش را دور گردنم حلقه  موهايم

 .سرم را مي بوسد. مي كند و به سمت خودش مي كشد

فكر نمي كني وقتي من پشت فرمونم نبايد اينطوري شكالت -

 بخوري و زبون بريزي؟

 .اصال و ابدا -

چند واحد پاس كرده . يشه تو شيطونم درس ميديشب كه م-

 پيشت؟

 .تكه ي شكالت را به دهان مي گذارم آخرين

 .فكر مي كنم صد و ده پونزده تا. دقيق يادم نيست. امم -

 ...!به چشمانم مي اندازد و سرعتش را بيشتر مي كند نگاهي
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 .احسان -

 جان دلم؟ -

 .نفسش حبس مي شود. اش را آرام مي بوسم گونه

 .عصبي بودم. ببخشيد. ديشبو فراموش كن عزيزم -

 .فراموش مي كنم -

 .سرم را مي بوسد دوباره

 .ديگه بهش فكر نكن عشقم -

 .واژه ي عشقم از زبان چنين مردي نهايت خوشبختيست شنيدن

 

. عضالتم منقبض و دردناكند. نهايت كوفتگي چشم باز مي كنم با

با . وابي مي ديدمكمي طول مي كشد تا به ياد بياورم چه خ

تنه ام را كمي كش . يادآوري اش نفسم در سينه حبس مي شود

سر مي چرخانم و نگاهش . مي دهم و موهايم را مرتب مي كنم

. مي خورم غبطهبه آنطور آسوده و سنگين خوابيدنش . مي كنم

پتو را تا زير گلويش باال . جديدا خيلي بيشتر از قبل مي خوابد

موبايل را بر مي دارم و به آشپزخانه . مي كشم و بلند مي شوم

اول كتري را آب مي كنم و سپس شماره ماهرخ را مي .مي روم

 .گيرم

 .سالم احسان خان -

 .تلفيقي از هيجان و نگراني و شادمانيست صدايش
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 مامان خوابه؟. سالم -

 .ميگه به احسان خان سالم ويژه برسون. نه بيدار شده -

زي كه به مادر ها ختم شود هرچي. توانم لبخند نزنم نمي

 .بي آاليش و پاك. زيباست

 چيزي كه نخوردن؟. سالمت باشن -

 .نه ديشب تا حاال چيزي نخورده -

تا اون موقع دكتر . باشه من تا دو ساعت ديگه مي رسم -

 كاري نداري فعال؟.خودشم مياد يه سر ميزنه

من نميدونم چطور بايد . احسان خان شما خيلي لطف دارين -

 .كر كنمتش

 .هزار بار تو كمكم كردي يه بارم من كمك مي كنم. لطف نيست -

ايشاال تنتون هميشه سالم باشه و سايتون باال . خيلي ممنون -

 .سر خانواده

را دم مي كنم و بعد از كمي چپ و راست كردن شانه و  چاي

 . امروز از دويدن خبري نبود. گردنم به حمام مي روم

 .صبح به خير -

 .ا مي چرخانمر گردنم

ديشب . خوش ميگذره ها اين چند وقته. سالم تنبل خانوم -

يازده ساعت . االن ساعت چنده؟ نه. ساعت چند خوابيدي؟ ده

 .تو عمرم يازده ساعت متوالي نخوابيدم. خوابيدي
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 .را مي مالد موهايش را با كش خيلي شل مي بندد چشمانش

 دوست داري بياي بيمارستان؟. آره -

 ساعت چند مي برنش اتاق عمل؟. امحتما مي -

 .يازده -

 .ي مي گويد و بلند مي شود... ا بسم

نگاهي به صورتش مي . هاي چاي را روي ميز مي گذارد فنجان

 .پاي چشمش كمي گود افتاده. اندازم

 شب بيدار بودي؟ -

اي را كه مي خواست به دهان بگذارد توي دستش نگه مي  لقمه

 .دارد

تا چهار نوشتم و لذت . آماده تر از هميشه بودم. يك بيدار شدم -

 .بردم

اين دختر . مي توانم بگويم؟ ساربانش كه حرف نداشت چه

بيخود . بيهوده و از سر سرگرمي و تمرين نويسندگي نمي نوشت

درد هايش را با ماهرانه ترين قلم ممكن مي . برگه سياه نمي كرد

 .نوشت

 .موفق باشي -

 .ال مي دهد و سرش را به نشانه تشكر كمي كج مي كندبا ابرو

 چرا بيحالي؟ -

 .را بر مي دارم فنجان
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مي . خوشحال بود. شبو تا خود صبح خواب مامانمو مي ديدم -

 .خنديد

آب . را از چشمانم مي گيرد و به گردنم خيره مي شود نگاهش

 .دهانش را قورت مي دهد

 .صبحونتو بخور -

. چند ثانيه با ترديد نگاهم مي كنم. درا باال مي آور نگاهش

 .حرفش را مي خورد و چيزي نمي گويد

 

ماهرخ كنارش ايستاده و منيره . سرش وارد اتاق مي شويم پشت

. با ورود ما كمي جابه جا مي شود. روي مبل تك نفره لم داده

مهشاد سبد گل را روي كشوهاي سفيد رنگ كنار تخت مي گذارد 

 .ي گيردو دست مادر ماهرخ را م

 .خوبين مادر جان؟ مشكلي ندارين -

مهرباني به چشمان مهشاد مي اندازد و پيشاني اش را مي  نگاه

 .بوسد

عاقبت به . خدا حفظتون كنه مادر. به لطف خدا و شما خوبم -

 .خير شين ايشاال

رنگ . توي صورت ماهرخ دقيق مي شوم. لبخند تشكر مي كند با

لب . چهره اش تقريبا تفاوت چنداني با ديوار پشت سرش ندارد
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زير پلك پايينش هم . هايش خشكيده و چشمانش سرخ شده

 .اشاره مي كنم كه بيايد. كامال تيره است

 اين چه وضعيه دختر؟ چند شبه نخوابيدي؟ چيزي خوردي؟ -

حالم بد . اصال نميتونم لب به غذا بزنم. يل ندارمم. سه شبه -

 .ميشه

 .از سرزنش نگاهش مي كنم پر

اينطوري مي خواي مراقبش باشي؟ تو خودت نياز به مراقبت  -

 .بيا برو يه چيزي بخور. داري بچه با اين حالت

اين چند ساعتم بگذره با خيال راحت . حالم خوبه به خدا -

 .نم چيزي بخورماالن نميتو. استراحت مي كنم

 .را با صدا بيرون مي فرستم نفسم

 .هر طور راحتي -

دكتر . ساعت يازده براي بردنش به اتاق عمل مي آيند راس

رضوان در كمال خونسردي اميدواري مي دهد و مي گويد جاي 

ماهرخ ده بارسر و صورتش را مي بوسد . هيچگونه نگراني نيست

آخرين نگاهي كه . دو در نهايت با اصرار منيره جدا مي شو

تنگي  احساسمادرش به هر دو مي اندازد قلبم را مي فشارد و 

 .نفس مي كنم

بلند . مي شيند. قدم مي زند. دعا مي كند. اشك مي ريزد ماهرخ 

هزار بار فاصله ي بين در اتاق عمل و صندلي ها را طي . مي شود
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كاش يك عدد از آن آرامبخش هاي . مي كند و سير نمي شود

 .ز همراهم بود كارسا

 .ماهرخ  -

 .نگراني و استرس نگاهم مي كند با

پس آروم . همه چيز عالي پيش ميره. قرار نيست اتفاقي بيفته -

 .باش و يه جا بشين

فعاليت مغزش كند . خنده ام مي گيرد. فاصله مي نشيند  بال

 .شده

 .چرا رو زمين بشين. دختر خوب بيا رو صندلي بشين -

 هان؟ -

 :با لبخند مي گويد منيره

 .از دست رفت بچه ام. آبجيم پاك قاطي كرده -

 :با صداي بلندتري رو به ماهرخ مي گويد سپس

آدما معموال . ماهرخ مي دوني اين چيه آبجي؟ صندليه صندلي -

تو هم چون آدمي ميتوني .برا نشستن ازش استفاده مي كنن

 اوكي هاني؟. بيا بشين رو اين. ازش استفاده كني

اخم مي كند و زير لب چيزي زمزمه مي كند كه نمي  هرخ ما

 .منيره نا اميد شانه باال مي اندازد. شنوم

 .اوسكول. به درك -
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اشاره مي . عميقي روي پيشاني مهشاد جا خوش مي كند اخم

موبايل منيره زنگ مي . كنم كه خونسرد باشد و اهميت ندهد

 .خورد و از ما فاصله مي گيرد

 .ي ندارهاهميت. بي خيال -

حق نداره جلو من و . ماهرخ پنج سال از اون بزرگتره ناسالمتي-

 .تو اينطوري باهاش حرف بزنه

 .بهش فكرنكن. به من و تو هيچ ربطي نداره -

. دوو چهل و پنج دقيقه بعد از ظهر. ساعت ديگر مي گذرد دو

 .صداي خفيفش حواسم را جمع مي كند

 .احسان -

وار تكيه داده و چشمانش را سرش را به دي. مي چرخم سريع

 . بسته

 .من بايد برم خونه. بوي اينجا داره حالمو به هم مي زنه -

دماي دستش عادي و . جلو مي آيد و دستش را مي گيرد ماهرخ 

 . ضربانش هم خوب است

 چي شدي مهشاد جان؟ حالت خوب نيست؟ -

بوي اينجا خيلي . نميتونم سرمو پايين بگيرم. حالت تهوع دارم -

 .اجورهن

 .هيچ حرفي سريع بلند مي شوم بدون

 .دراز بكش تا من بيام -
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 :قدم را برنداشته ام كه زمزمه مي كند اولين

 .منو ببر. مي خوام برم خونه احسان -

راستم را زير گردنش و دست چپم را زير زانويش مي گذارم  دست

 .و بلندش مي كنم

 .دو دقيقه ديگه بيرونيم. سعي كن عميق نفس نكشي -

 :حالي كه دور مي شوم با صداي بلند مي گويم در

 .ماهرخ من شايد نتونم برگردم ديگه -

. جلوي ماشين را مي خوابانم و شيشه را پايين مي دهم صندلي

 .با سرعت به سمت خانه مي رانم

و آبليمو را مخلوط مي كنم و به خوردش مي دهم بال فاصله  آب

 .دست و صورتش را مي شويد. عق مي زند

 .بيمارستان حال منم خراب ميكنه. االن ديگه مطمئنم بهتر شدي-

 .خير ببيني. خدا از جووني كمت نكنه. پير شي ننه. آره -

 .به پشتش مي كوبم آرام

 .نتيجه همنشيني با پارسا و پري همين ميشه ديگه -

 دعاي خيرم نميشه كرد؟. بابا چي گفتم مگه -

و فشار خونش را قند . را محكم مي كشم و مي بوسمش لپش

 .مي گيرم
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تا توناهار بخوري و خوشگل كني منم . چيزي نيست. نرماله -

مي دونم االن چه حالي . خوب نيست ماهرخ تنها بمونه. برگشتم

 .داره

 .حالش خوب نبود. آره برو-

چشمانش برق مي زنند و قلبش مي . اش را مي بوسم  پيشاني

 .كوبد

 هيجان داري؟ -

 .عميقي مي زند لبخند

 .خيلي -

 براي چي؟ -

 . مي زند چشمك

 .برو بيا بهت ميگم -

هيجان . اصرار نمي كنم كه االن بگويد. نگاهش مي كنم مردد

 براي چه؟

فاصله بعد از خروجش آماده مي شوم و خانه را به مقصد  بال

شقيقه هايم مي كوبند نفسم تكه تكه . داروخانه ترك مي كنم

در كدام عالم زندگي مي بيرون مي ايند و نمي دانم دقيقا 

هولم؟ هيجان زده ام؟ خوشحالم؟ ديوانه وار منتظرم؟ همه .كنم

دستانم يخ زده از . مروي ابرها پرواز مي كن. اش را با هم دارم

وسيله . فرط هيجان صدايم با لرزش از حنجره ام خارج مي شود
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نمي دانم چقدر به فروشنده . ي مورد نيازم را از داروخانه مي خرم

فقط وسيله را . نمي دانم چه گفت. نمي دانم چه گفتم. دادم پول

 .برداشتم و با عجله بيرون آمدم و پشت فرمان نشستم

چشمانم را چند بار پشت . باورم نمي شود. سخت است هضمش

نفسم . سر هم باز وبسته مي كنم ونيشگوني از بازويم مي گيرم

دم گريه كنم نمي دانم بخن. روي زمين مي نشينم. بيرون نمي آيد

. نمي دانم چه كنم. داد بزنم برقصم در و ديوار را بغل كنم 

قطره اشكي از گوشه چشمم مي . لبخندم را خودم حس مي كنم

 .چشمانم را مي بندم . چكد

رنگ . دوش مي گيرم. الزانيا و سسش را درست مي كنم مواد

دامن كوتاه شكالتي را اتو مي كنم و مو . الكم را تغيير مي دهم

تاپ گردني و دامن كوتاه را مي پوشم . هايم را سشوار مي كشم

يك آرايش متفاوت كه خيلي خوب از آب در . و آرايش مي كنم

مرتب مي كنم و عطر  نهيك بار ديگر موهايم را روي شا. مي آيد

صندل هاي خوشگل مشكي را كه از . را رويش اسپري مي كنم

مي پوشم و بند هاي . استانبول آورده بود تا به حال نپوشيده ام

چرمي باريكش را كه تا زير زانو مي رسد مرتب و يكدست مي 

 .گوشي را برمي دارم. بندم

 جانم عشقم؟ -

 .به شيريني شنيدن صدايش روي لبم مي نشيند لبخندي
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 خوبي؟ -

 .مي كند مكث

 حالت خوبه؟ واقعا زنگ زدي حالمو بپرسي؟ -

 چه اشكالي داره مگه؟ -

 .مي شود پر از خنده صدايش

 . چي شده؟ خوشي -

 .اينطوري نميشه. بيا خونه تا بهت بگم -

 .من نيم ساعت ديگه خونه ام -

 شهال جون به هوش اومده؟ -

 .ولي دوباره خوابيد. به هوش اومد. آره -

 .زود بيا. عزيزم -

 .مهشاد -

 جانم؟ -

 :مي گويد اهسته

 .بيام خونه اين مدلي حرف بزني مي خورمتا گفته باشم -

 .خندم مي

 .تا اون موقع خدا كريمه. شما بيا حاال -

 .الي دندان هايش مي گويد از

 .مهشاد -

 اين مدل صدا زدن يعني مي خواي گاز بگيري؟ -
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 .را بيرون مي فرستد نفسش

 .فعال. من يه ربع ديگه خونم -

 .كندبالفاصله تماس را قطع مي  و

هيچ حرفي سوئيچ و موبايلش را روي ميز مي گذارد و جلو  بدون

با دو دست محكم صورتم را مي گيرد و فاصله امان را . مي آيد

بعد از چند دقيقه كمي سرش را عقب مي كشد و . صفر مي كند

 :كامال جدي مي گويد 

 ديگه با من پشت تلفن اونطوري حرف نزن باشه؟ -

 .بوسمش مي

 .باشه -

 . به سمت اتاق مي رود. وي كانتر پايين مي پرمر از

 .من حامله ام احسان -

مثل من پايش به پايه ميز گير مي كند و روي مبل مي  دقيقا

بلند مي شود . كمي حرصش را در مي آورم. بلند مي خندم. افتد

اما . تا به حال دستپاچگي اش را نديده ام. و مقابلم مي ايستد

 .نمحاال به وضوح دارم مي بي

 !يعني چي حامله اي؟ -

 .گرد مي شوند و خنده ام به قهقهه تبديل مي شود چشمانم

. حامله بودن يعني چي؟ يعني باردارم. اين چه سواليه ديگه -

 ...يعني
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 .سردش را روي شكمم مي گذارم دستان

يعني تا چند . يعني دارم مامان ميشم. يعني داري بابا مي شي -

يه بچه يه موجود . ماه ديگه ميشيم يه خانواده سه نفره

كوچولوي خوشگل ماماني خوردني شيرين عسل ناز بهمون 

نق . وقت و بي وقت گريه مي كنه. شير ميخوره. اضافه

 دختربا . بزرگ ميشه. نميذاره بخوابيم. كچلمون ميكنه.ميزنه

به تو ميگه بابا .پريسا دعوا مي كنه بازي مي كنه قهر ميكنه

 ... .مدرسه ميره و . احسان به من ميگه مهشاد جون 

 !هايم را به هم مي دوزد لب

 

از شامي كه هر دو خيلي با اشتها مي خوريم قاطعانه مي  بعد

. پيش يكي از پزشك هاي آشنا مي رويم. گويد كه آماده شوم

فقط چهار هفته اش . همه چيز ازمايش مي شود. چكاپ كامل

 .است

. احسان من از ذوق ديدن اين فك نكنم بتونم بخوابم ديگه -

ذاريم آريان دختر پسر باشه اسمشو مي. ميميرم تا به دنيا بياد

رنگ سرويس اتاقشم اگه پسر باشه آبي و . باشه ميزاريم كيميا

من . سفيد و نارنجي مي كنيم دختر باشه ياسي و گلبهي و سفيد

االن دلم . دارم ميميرم. كن وواي خدا فكرش. از فردا مي رم خريد

 .مي خواد هزار بار ماچت كنم
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محكم گردنم را . سرم را مي بوسد. دستم را مي بوسد. خندد مي

 .مي كشد و به خودش فشار مي دهد

 .هر كاري دوست داري بكن نفسم -

 :كه سرم روي شانه اش است مي گويم همانطور

فكر كن هفت ساله شه بره مدرسه دوستاش معلماش كه ازش  -

. مي پرسن بابات چي كارست بگه بابام دكتر احسان صبوحيه

بگن مامانت چي . ايران يكي از ده روانپزشك برتر سازمان پزشكي

كارست بگه مامانم مهشاد صبوحيه معروف ترين رمان نويس 

بچه ام . ستهكسي كه فروش كتاباش ركورد شك. نسل جوان ايران

بازي مي كنه . كلي دوست پيدا مي كنه. كيف مي كنه اونوقت

هر سال تولد مي گيريم براش و همه . تولدشون ميره. باهاشون

انقد . از تنهاييش خجالت نميكشه. دوستاشو دعوت مي كنيم

روابط . باهاش حرف مي زنم كه بتونه مثل بلبل صحبت كنه

اجتماعيش قوي بشه با كل مدرسه دوست باشه نه اينكه مثل 

من انقد كم حرف و بداخالق باشه همه تو مدرسه ازش دوري 

نميذارم مثل خودم پر از . نميذارم مثل خودم بزرگ شه. كنن

 .هكمبود و عقده بش

عجيب . نمي زند فقط نفس هايش سنگين مي شوند حرفي

سرم را از روي شانه اش بر ميدارم و به . احساس سبكي مي كنم
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بيشتر از اين . چشمانم را مي بندم. پشتي صندلي تكيه مي دهم

 .شبمان را خراب مي كنم. حرف بزنم گند مي زنم

 منو ميبري بام احسان؟ -

مي كند و دوباره به مسير  مي چرخاند و چند لحظه نگاهم سر

 .چيزي نمي گويد. خيره مي شود

*** 

 .موبايل را به دستم مي دهد فاطمه

 .سالم كتي جان -

 .گرفته اش به زحمت به گوش مي رسد صداي

 كجايي مهشاد؟ ممكنه ببينمت؟. سالم -

 .مي شوم شوكه

 چيزي شده كتي؟ اتفاقي افتاده؟ -

 .داغونم .دلم گرفته. ميخوام باهات حرف بزنم -

 .بي اراده لبم را گاز مي گيرم. ثانيه چشمم را مي بندم  دو

 دوست داري بيام پيشت يا ميخواي بياي خونه ما؟ -

 .احسان كه خونه نيست. دوست دارم بيام خونه شما -

تا يك ساعت ديگه مي رسم . فقط من بيرونم. نه خونه نيست -

 .خونه

 .ميبينمت -

 .مي گويم سريع
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 .كتي -

 بله؟ -

 .فكر نمي كنم بتوني رانندگي كني. صبر كن من بيام دنبالت -

 .نه با آژانس ميام -

 .ديگه حرفي نزن. من يه ساعت ديگه دم درتون منتظرم -

 .باشه خدافظ -

وقت بعد از قطع هيچ تماسي از هيچ كس نمي پرسد كه  هيچ

 .بود يا چه شده؟ اين خيلي عاليست

 .كاري پيش اومده. فاطمه من كم كم بايد برم ديگه -

حيفه . اگه خيلي واجب نيست بهت پيشنهاد مي دم بموني -

 .اين غذا

 .نه خيلي واجبه بايد برم -

 .لحظه نگاهم مي كند چند

 كمكي از دست من برمياد؟ -

 .نه-

 .باشه هرطور راحتي -

خداحافظي . شيشه مربا و يك كيسه توت خشك مي دهد دو

نزديك يك ماه . فصلي مي كنم و از آپارتمانش خارج مي شومم

جلوي درب ساختمان خانه پارسا و كتي . نمي توانم ببينمش

بعد از پنج دقيقه پايين مي . توقف مي كنم و تماس مي گيرم
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اي  هصورتش بي رنگ و بدون ذر. آيد و كنارم قرار مي گيرد

حتي در  .سرخي و تورم چشمانش متعجبم مي كند. آرايش است

هر دو به سالم كوتاهي اكتفا .اين حالت هم زيبايي خاصي دارد

سر راه از رستوران تر و تميز سر . به سمت خانه مي رانم. مي كنيم

 .چهار راه دو پرس غذا مي خرم

من گرسنمه و تنها . حتي اگه گرسنه نباشي بايد همراهيم كني -

 .هم نمي تونم غذا بخورم

هفته ي پيش . لب هايش مي نشيندمحو و غمگيني روي  لبخند

هم كه خانه پريسا بوديم چندان سر حال به نظر نمي رسيد و 

البته كه به خودم اجازه نمي دادم بپرسم علت ناراحتيش 

 .چيست

 .چراغ ها را روشن مي كنم. مي ايستم تا وارد شود كنار

 .خيلي خوش اومدي -

 :مي زند و مي گويد چرخي

بهشت ديگه قشنگ تر از . مش بخشهاينجا چقدر خوشگل و آرا -

 .اين كه نميتونه باشه

و شالي را كه روي مبل مي اندازد بر مي دارم و آويز مي  مانتو

غذا را . روي كوسن هاي رنگارنگ وسط هال لم مي دهد. كنم

 .توي سيني بزرگي مي چينم و به هال مي روم

 .من كه دارم مي ميرم. به قول پارسا بزن روشن شي -
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دو سه قاشق مي خورد و اصال اصرار نمي كنم . ي خنددم واقعي

تا جايي كه احساس سيري كنم مي خورم و . كه بيشتر بخورد

 :از همان جا مي گويم. سيني را به آشپزخانه مي برم

دو هفته براي ول كردن يه دفعه . دو هفته است باشگاه نمياي -

 .بدنت بر مي گرده سر جاي اول. اي تمرين خيليه

 داري؟قهوه  -

 .االن ميام. دارم درست مي كنم -

 .اگه ميشه غليظ و كمي شيرين باشه-

 .حتما -

حاوي كيك و قهوه را به هال مي برم و مثل خودش روي  سيني

. به صورتش نگاه نمي كنم تا راحت باشد. كوسن ها لم مي دهم

بعد از چند دقيقه درحالي كه فنجان را در دست دارد و به گل 

 :يره شده مي گويدقالي شش متري خ

 .درك پارسا برام خيلي سخته مهشاد -

نمي گويم و سرم را كمي مي چرخانم تا متوجه شود  چيزي

 .حواسم كامال پيش اوست

 .اذيت ميشم. بعضي كارهاش واقعا ديوونه ام مي كنه -

 .اي از قهوه غليظ را مي نوشم جرعه

. حتي به عطري كه مي زنم. به همه چيز حساسيت نشون ميده -

فقط . ميگه حق نداري بيرون از خونه از اين عطرت استفاده كني
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بيرون مي ري نبايد مانتو زير . بايد براي من اين عطرو بزني

بيرون . بيرون ميري نبايد رژ قرمز بزني. باسن و تنگ بپوشي

جيرينگ پابندت  نگميري نبايد صداي تق تق كفشات و جيري

موهات نبايد از زير شال رو كمرت بريزه با دوستات نبايد نه .بياد

. با همكارهاي مردت نبايد دست بدي. شب به بعد بيرون باشي

من واقعا درك نمي كنم خوشبو .ینبايد زياد باهاشون صحبت كن

به . بودن و صحبت كردن با يه همكار چرا بايد ناخوشايند باشه

. من بيست سال اين طور لباس پوشيدم. كنه ميشعورم توهين 

دركم نمي . همين شالي هم كه ميندازم رو سرم خفه ام مي كنه

ديشب به خاطر اينكه با دوستام مشروب خورده بودم دست . كنه

 .روم بلند كرد

... اگر اينجا بود. پارسا پارسا پارسا. تاي ابرويم باال مي رود يك

كتي بي تقصير نيست ولي حق هر چند . نمي دانم چه مي كردم

 .چنين كاري را نداشت

 .كار اشتباهي كرده -

ديشب تا خود صبح . اصال ازش انتظار نداشتم. دلمو شكست -

 .گريه كردم

دستش را مي گيرم و زير چشمش را . اش خيس مي شود گونه

 .دلم مي گيرد. پاك مي كنم

 .اگه دوست داري سرتو بزار اينجا -
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با كمال ميل سرش را روي قلبم مي . نمقلبم اشاره مي ك روي

 .گذارد و اشك مي ريزد

بابام اگه بفهمه دست روم بلند ميكنه يه لحظه ام نميذاره  -

من دوسش دارم . درجا طالقمو مي گيره. باهاش زندگي كنم

 .نمي خوام جدا شم. مهشاد

 مگه نه؟.قرار نيست بابات بفهمه -

صدامو . ر زنگ ميزنهتو عمه مرجانتو نميشناسي؟ روزي ده با -

 .ميشنوه تا ته همه چيزو ميخونه

بايد . آروم باش عزيزم. عمه راضي نميشه دخترش جدا شه -

 .حلش كنين

احسان نوزده سال است كه با . پشتش را نوازش مي كنم كمي

 .مطمئنم كارساز است. اين روش من را آرام مي كند

يتاشونو كتي تو تعصبات مردهاي ايراني رو نميشناسي؟ حساس -

 نميشناسي؟

 :مي گويد صادقانه

كسي به من نگفته . من اصال فكر نمي كردم اينطوري باشن. نه -

 .بود اينطورين

مي دوني احسان اگه بفهمه من با دوستام شب نشيني دارم و  -

 مشروب مي خورم چيكار ميكنه؟

 .فين مي كند فين
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 چيكار مي كنه؟ -

سرمو گوش تا . يمون بشمكاري ميكنه كه از به دنيا اومدنم پش -

خيلي بيشتر از پارسا رو آرايش و . گوش ميبره ميزاره رو سينه ام

البته خب منم بچه حرف گوش كني . طرز لباس پوشيدنم حساسه

تو و پارسا مگه همديگه رو . نميشه كه كل كل كرد. هستم ديگه

 .حرف بزنين بايددوست ندارين؟ بايد كنار بياين 

 .لبخندي روي لبم مي نشيند. پيچدزنگ موبايلم مي  صداي

 .چه حالل زاده است -

 .روي پيشاني ام مي نشانم و جدي جواب مي دهم اخمي

 بله؟ -

 تو ميدوني كتي كجاست مهشاد؟  -

به نفس نفس افتاده و . در صدايش موج مي زند نگراني

 .صدايش مي لرزد

 .چطور. نه -

 .بلند مي شود آهش

بدبخت شدم . حاال چه خاكي تو سرم بريزم. يا امام هشتم -

 .نيست. آب شده رفته تو زمين. مهشاد

بلندگو را روشن مي كنم تا كتي هم بشنود .ترسم سكته كند مي

 .نگراني اش را ببيند. لرزش صدايش را

 يعني چي؟ -
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 .يعني گند زدم به زندگيم. يعني االغ بازي درآوردم مهشاد -

 .ي مگهچي كار كرد -

با لبخند و چشمك به كتي اشاره مي . تقريبا باال نمي آيد نفسش

 .كنم

. من االن چي كار بايد كنم؟ كجا رو بايد بگردم. مهشاد توروخدا -

خونه عمه اينا كه زنگ زدم سراغ كتي رو گرفتم عمه درجا غش 

چه . باباش داره پاسگاه ها رو بيمارستان ها رو مي گرده. كرد

 .آخه غلطي بود كردم

 چرا به گوشيش زنگ نمي زني؟ -

. هرجا كه فكرشو كني زنگ زدم.سگ مصبو گذاشته خونه رفته -

هيچ وقت حتي يه . همكاراش. پريسا.همسايه ها. دوستاش

 .لحظه ام گوشيشو از خودش جدا نمي كرد

لبم . را از دستم مي گيرد و بلندگويش را خاموش مي كند گوشي

 .به لبخند پهني كش مي آيد

 .داد نزن. من اينجام -

. بعد از يك دقيقه مي آيد. اتاق مي روم تا راحت حرف بزند به

 .لبخند زيبايي روي لبش نشسته

 .داره مياد اينجا. ديوونه است اين داداشت -

آشفته . بازش مي كنم. دقيقه بعد زنگ در بي وقفه مي خورد ده

و سراسيمه مي آيدو بدون توجه به من كتي را سخت در آغوش 
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قبل از اينكه بتوانم . به سمت من مي آيد. مي گيرد و مي بوسد

حركتي كنم هر دو دستم را از پشت مي پيچاند و نزديك گوشم 

 :مي گويد

 كيو مي ترسوني؟ فك نكردي ممكنه سكته كنم؟ -

 .شكست دستم ديوونه ولم كن. راحت مي شديم از دستت -

 حقته يه دست بخوري يا نه؟ -

 .خندم مي

 .اريجرات ند -

 .را بلند مي كند و گاز نسبتا محكمي مي گيرد ساعدم

تونميديدي من حتي نمي تونم . تا توباشي از اين كارها نكني -

 درست حرف بزنم اون وقت سر به سرم ميذاشتي؟

را توي هوا تكان مي دهم و با اخم به ساعدم نگاه مي  دستم

 كنم

 .خيلي مزخرفي -

حمل نباشد ولي عكس درد گازي كه گرفت غير قابل ت شايد

. العمل احسان به اين جاي گاز واقعا غيرقابل پيش بيني است

بخواهم پنهانش هم كنم دوباره . داستاني خواهيم داشت حاال

كتي به سمتم مي آيد و دستم را مي . پووفف.شكاك مي شود

 .اخمش عميق مي شود. گيرد
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هاي  اين چه كاري بود كردي آخه پارسا؟ اصال شما چرا مثا بچه -

 .ابراز محبتت بود االن. چهار ساله مدام با هم دعوا مي كنين

 .غره اي حواله ي پارسا مي كند چشم

 .خوب ميشه. چيزي نيست -

ام اينجاست پوستم زود كبود مي شود و دير خوب مي  بدبختي

 .شود

از سن تنبيهشم . نمي تونم تغييرش بدم. من واقعا متاسفم -

 .گذشته تنبيهم نمي تونم بكنم

 .را روي شانه اش مي گذارم و لبخندي مصنوعي مي زنم دستم

 .خوب ميشه. چيزي نيست. خودتو ناراحت نكن -

 :بلند مي گويد پارسا

ببينم اصال كو . خمپاره نخورده كه. حاال انگار چي شده. اوو اه -

 مگه چيزي شده؟

 .را پس مي كشم دستم

خجالت نكش بشين گريه هم . سوسول. بچه ننه. زشت. لوس -

 آبنبات نمي خواي؟. بكن

 :چشمانش را گرد مي كند و داد مي زند كتي

 .خجالت بكش. تمومش كن. پارسا -

واقعا . دهم كه نگاهش هم نمي كنم تنها جوابش را نمي نه

 :آرام مي گويد. دلنازك شده ام. دلخورم
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هنگه . اين نميفهمه چي داره ميگه. فكر كنم بهتره ما ديگه بريم -

 .هنوز

. قبل از پارسا بيرون مي رود. اش را جواب مي دهم خداحافظي

 .به هال برمي گردم تا سيني را بردارم

 .ها فنچ زشت جواب خداحافظي واجبه -

 .مقابلم مي ايستد. را برمي دارم سيني

 . نمي خواي بياي بغل عمو آشتي؟ شكالت ميدما بهت -

تنها بوي خوش مردانه . عطرش مشامم را اذيت مي كند بوي

دستم را مي . از كنارش دور مي زنم. بوي احسان خودم است

 :گيرد و بي شوخي مي گويد

 .لوس نشو ديگه نگام كن برم -

 .منمي كن نگاهش

 .خواهش مي كنم. ببخشيد. گه خوردم. غلط كردم -

با خنده ي من او هم لبخند گشادي مي زند و .توانم نخندم نمي

 :لپم را مي كشد و مي بوسد

برم كه بايد تا يه ماه منت . خدافظ. فدات شم. آجي خودمي -

 .خانم ناز داره خروار خروار. كشي كنم

و پد پنكك را چند  پودر را روي قسمت كبود شده مي مالم كرم

نا اميدانه نگاهش . فقط كمي تغيير مي كند. بار رويش مي كشم

 .مي كنم
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 .حاال من اينو چيكار كنم؟ پووفف. بگم چي نشي پارسا -

. بار وسوسه شدم بلوز استين بلند بپوشم ولي مقاومت كردم چند

حساس تر مي . با اين كار در واقع به شعورش توهين كرده ام

 .چيز را دقيقا همانطور كه هست بگويم بايد همه. شد

كمي . شنيدن صداي چرخش لوالي در كتاب را مي بندم با

بوي ماليم و . هنوز يادم نرفته چه فكري مي كرد. استرس دارم

كانتر را دور مي . خنك عطرش را قوي تر از هميشه حس مي كنم

 .من كار اشتباهي نكرده ام. سعي مي كنم عادي رفتار كنم. زنم

 .سته نباشي عزيزمخ -

. لبخندي روي لبش نقش مي بندد. واقع كامال خسته است در

 .جلو مي آيد و دستش را دور كمرم حلقه مي كند

 مامان خانوم ما چطوره؟ -

 .صبح هفت بار تماس گرفته و اين سوال را پرسيده  از

 بليتم آماده شده؟. خوب -

اين مرد جادو مي . ام را ارام نوازش مي كند و مي بوسد گونه

حركات آرام دستش سرعت جريان خون و ضربان قلبم را . كند

شايد االن اگر يك . پايين مي آورد و اعصابم را كامال ارام مي كند

 .تيغ بزرگ هم توي دستم فرو رود حتي اخ هم نگويم

 .پرواز داريم شنبه سه و چهل و پنج دقيقه. فردا آماده ميشه -

 .به نظرم االن دلت بيشتر قهوه مي خواد تا چاي -
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ي موهايم را پشت گوشم مي فرستد و در حالي كه آستين  حلقه

 :پيراهنش را باال مي دهد مي گويد

سرم درد . بايد بخوابم. ولي نمي خوام بخورم. دلم قهوه ميخواد -

 .ميكنه يه كم

دستش را مي  خواهد بچرخد و به سمت سرويس برود كه مي

 .دستم را دور گردنش حلقه مي كند. كشم

 سر زندگي من چرا درد ميكنه؟ -

لب ها و . پنجه بلند مي شوم و پيشاني اش را مي بوسم روي

چشمانش با هم مي خندد و محكم دستش را دورم حلقه مي 

 .كند

. بره به درك. خواب خيلي خره. قهوه مي خورم. نظرم عوض شد -

نظرت درمورد ديدن يه فيلم كه ارزش . كن  غليظ و زياد درست

 ديدن داره چيه؟

يووه . امشب بازي برگشت رئال و يووه است. پاك يادت رفته -

 .فيناله باور كن

 .اينو خوب زودتر مي گفتي تخمه مي گرفتم سر راه -

 .خودم عصري رفتم خريدم -

دوش مي گيرد و با همان موهاي . مختصري مي خورد شام

دست راستش را باال . وي كوسن ها دراز مي كشدخيس مي آيد ر

 .مي اورد و با دست ديگرش كنترل را برمي دارد
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 .بيا اينجا -

 .دراز مي كشم و سرم را روي سينه اش مي گذارم كنارش

يووه ببره بايد به يه غذاي اصيل ايتاليايي تو بهترين رستوران  -

 .ايتاليايي تهران مهمونم كني

 ه چي مهمونم مي كني؟رئال ببره چي؟ تو ب -

امروز كه رفتم سوپري سر كوچه ديدم از اين بستني زي زي  -

رئال ببره شايد به پنج تا از اون بستني ها . گولو ها آورده

 .تازه اونم شايد. مهمونت كنم

كلمه پنج تاكيد كردم تا دقيقا بداند منظورم از پنج  روي

 ... !!چيست

 از كي ياد گرفتي اين زرنگي رو؟ -

 .كامال منصفانه است. زرنگي چيه -

با ديدنش بالفاصله صاف مي . متوجه كبودي دستم مي شود تازه

 .نشيند و با اخم عميقي به محل كبودي نگاه مي كند

 چي كار كردي تو با خودت؟ اين چيه؟ -

همانطور اخم الود و با دقت به جاي . من نگاه نمي كند به

 .مم نگاه مي كندجدي و محكم توي چش. كبودي نگاه مي كند

 ساديسم داري؟ خودت خودتو گاز مي گيري؟ -

 .فقط بايد تمركز كنم. جمالت را از قبل اماده كردم تمام
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گفت مي . ناراحت بود. كتي زنگ زد. ظهر خونه فاطمه بودم -

حالش خوب نبود رفتم دنبالش اوردمش . خواد باهام حرف بزنه

شب با پارسا حرفش دي. گوشيشو فراموش كرده بود برداره. اينجا

سراغ كتي رو . بعد پارسا زنگ زد. يه كم حرف زديم. شده بوده

از . سكته مي كرد داشتخيلي نگران بود ترسيده بود . مي گرفت

بعد . من پرسيد كتي اونجاست منم سربه سرش گذاشتم گفتم نه

كه كتي خودش گوشي رو گرفت حرف زد ده دقيقه اي خودشو 

كارمو تالفي كنه اينطوري دستمو گاز اومد مثال . رسوند اينجا

 .گرفت

من . را از نگاهش جدا نمي كنم تا فكر نكند خبري است نگاهم

اخم هايش چنان در هم گره خورده و . كار اشتباهي نكرده بودم

نگاهش چنان غضب آلود و تيز است كه تحملش برايم سخت 

 .مي شود

 !پارسا غلط كرد  -

 .دهانم را به سختي قورت مي دهم آب

 .تو هم اشتباه كردي كه نگفتي كتي اينجاست -

همين دو جمله را مي گويد و بدون حرف . همين. نمي زنم پلك

 .ديگري دستم را مي گيرد و دوباره با دقت نگاهش مي كند

بعد از دو دقيقه مي . را به نشانه تاسف تكان مي دهد سرش

 :گويد
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ايد بگم خوشم نمياد كسي با زنم تا اين حد من با چه زبوني ب -

تو چرا بايد كاري كني كه . هر كي كه ميخواد باشه. صميمي باشه

از هر چي كار زشت . پارسا به خودش اجازه بده دستتو گاز بگيره

 .و بي معني بدم مياد عينش سرم مياد

 ..احسان من -

تو مي دوني چه اخالق گندي دارم مي . هيچي نگو. هيس -

ي چقدر بدم مياد از اين مسخره بازيا ولي بازم اعصابمو بهم دون

 .ميريزي

 :شمرده مي گويد شمرده

براش لباس . تو بغلم خوابوندمش. منم پريسا رو بزرگ كردم -

ولي بعد از . تو درساش كمكش كردم.دكتر بردمش. خريدم

من نمي . ازدواجش به خودم اجازه ندادم حتي بهش دست بزنم

سخته براتون درك اين چيزا؟ يه كم بزرگ شين تو  دونم چرا انقدر

و آن شرلي  وجريبچه ي ده ساله اي كه سر ديدن تام . رو خدا

 .با هم دعوا مي كردين و موي همو مي كشيدين نيستين ديگه

 .پارسا به من ميگه آبجي احسان -

يه دختروقتي ازدواج مي كنه برادراش . هرچي آقا اصال هرچي -

كه قبل ازدواجش باهاش داشتن رو ادامه ديگه اون رفتاري 

درست نيست . هر شوخي كه دلشون خواست نميكنن. نميدن

من قشنگ مي . حتي با پريسا هم درست رفتار نمي كنه. اين كار
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بينم كه امير چطور ناراحت ميشه وقتي پارسا چرت و پرت بار 

 .پري مي كنه يا باهاش راجع به هرچيزي حرف ميزنه

 .ي بينم حرف اشتباهي نمي زندكه مي كنم م فكر

تا به حال خيلي جدي به اين چيزا دقت . ببخشيد. حق با توئه -

حاال اخماتو باز . از اين به بعد بيشتر رعايت مي كنم. نكرده بودم

 .كن

ثانيه تمام اجزاي صورتم را دقيق مي كاود سپس خيلي  چند

. جدي و محكم دستم را مي كشد و توي آغوشش قرارم مي دهد

. ضربان قلبش نا منظم و بلند است. خمش را حس مي كنما

 .گيره موهايم را باز مي كند و چند نفس عميق مي گيرد

تكون اضافه ام نمي . تا صبح بايد همين جا رو قلبم بخوابي -

 .خوري 

تو خيلي زورگويي مي دونستي؟ اين خصلتت خيلي بده كه  -

 .همه چيزو امر مي كني

 .االن نمي خوام حرف بزنم. ستبرداشتت اصال درست ني -

تلويزيون . اجازه نمي دهد از آغوشش پايين بيايم. مي شود بلند

. و چراغ ها را خاموش مي كند و به سمت اتاق قدم بر مي دارد

 .دستم را دور گردنش حلقه مي كنم

 .همين. فقط مي خوام بخوابيم -
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همان اخم سرش را توي گودي گردنم فرو مي برد و محكم و  با

 .عميق نفس مي كشد

 

هماهنگي هاي الزم با باشگاه صورت . ها را مي بندم چمدان

يك ماه بهترين فرصت . با بچه ها هم خداحافظي كرده ام. گرفته

هميشه بيشترين و بهترين ها را در همين . است براي نوشتن

يك ماهي كه احسان با تيم تحقيقاتي به مونيخ مي رود نوشته 

از خيلي چيزها . يادت مادر ماهرخ مي رويمقبل از رفتن به ع. ام

غم چشمانش را . حرف مي زند و احسان را به فكر فرو مي برد

 .بروز نمي دهد. سخت مي شود متوجه شد

هر چند آلوده هرچند شلوغ هرچند بي وفا و فريبنده ولي  تهران

باز هم مي دانم كه در همين يك ماه هم دلم برايش تنگ 

 .حتي هواي آلوده اش. زشبراي همه چي. خواهد شد

 :هواپيما كه مي شويم مي پرسد سوار

 حالت خوبه؟ -

 .رابه نشانه مثبت تكان مي دهم سرم

 بوي اين جا اذيتت نميكنه؟ -

 .مشكلي نيست. معموليه. بوي خاصي نميده -

 .لبخند نگاهم مي كند با
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از هيچي حالت به هم . تو اصال شبيه خانوماي باردار نيستي -

 .نمي خوره

اسمشم كه ميارم ته گلوم يه . فقط از خامه خيلي بدم مياد -

 .جوري ميشه

اگر توي ماشين بوديم دستش را دور . دستم را مي گيرد فقط

اما . شانه ام حلقه مي كرد و سرم را روي شانه اش مي گذاشت

پيما در مال عام محال است همچين كاري اين جا، داخل هوا

 .شكالت را از توي جيب كتش در مي آورد. بكند

 .بيا بخور -

 .خوشگل و خوشمزه را تا تهش مي خورم شكالت

اتاق صد و پنجاه و سه . هميشه برايم عجيب و سرد بوده. مونيخ

دو خوابه با يك . هفتاد و پنج متر. هتل به ما تعلق دارد

ن بزرگ ولي مجهز و سرويس بهداشتي تميز و آشپزخانه نه چندا

. براق كه بوي ضدعفوني كننده هايش را به خوبي حس مي كنم

 .ستاولين كاري كه مي كنم عوض كردن ملحفه ها

 .نورگيرش فوق العاده است -

يه مرد حدودا شصت و پنج . معمار اين هتل ايتاليايي بوده -

بك، پاريس، بوداپست ساله كه تو دبي، باكو، استانبول، ملبورن، ك

ولي بيشتر ازهمه . و مكزيكو سيتي نزديك چهل تا پروژه داشته

 .عاشق اين هتله
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پكيج ها روشنند و هواي واحد كامال متعادل و . باال مي دهم ابرو

 .مطبوع است

 چي دوست داري برات آماده كنم؟-

 .را كش مي دهم دستانم

 .ليخسته ام خي. فقط مي خوام بخوابم. هيچي عزيزم -

 .را باز مي كند و دنبال چيزي مي گردد چمدانش

. طبق برنامه هميشگي براي شام دعوت داريم. باشه بخواب -

 .ساعت هشت بايد برم

 .من احتماال تا دوازده خوابم. راحت باش -

 .ديدن حوله استخري توي دستش چشمانم گرد مي شود با

 .احسان تو ظهر دوش گرفتي -

 .خاكستري اش را در مي آورد پيراهن

اينطوري نمي . فاصله بين خونه و فرودگاه عرق كردم خيلي -

 .تونم برم

بوي ماليم . را از دستش بيرون مي كشم و بو مي كنم پيراهن

 .عطرش را مي دهد فقط

 .اين كه بوي عطر ميده -

 .مي زند چشمكي

 .يادگاري بمونه پيش تو حاال كه انقد خوشت اومده -

 .به برق مي زند را اتو
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 .تو برو من اتوش مي كنم -

 مگه خوابت نمياد؟ -

 .اين واجب تره -

 .بگير بخواب خودم اتوش مي كنم -

از اينكه اتو كشيدن پيراهن و شلوارش تمام شود خوابم مي  قبل

 .برد

. كه باز مي كنم ساعت ده و سي دقيقه را نشان مي دهد چشم

حس . تاريكي اتاق حس بدي را به وجودم سرايت مي دهد

. كودكي كه غروب از خواب بيدار مي شود و مادرش را نمي بيند

تمام چراغ ها و . اگر از خودم خجالت نمي كشيدم گريه مي كردم

داغ در  زپيادلم مي خواهد بوي . تلويزيون را روشن مي كنم

معده . فضاي واحد پيچيده باشد تا جريان زندگي را احساس كنم

منوي روي كانتر را برمي دارم و . ام از گرسنگي به سوزش افتاده

كابينت ها و . سالم ترين غذا و ساالدش را سفارش مي دهم

با اين همه مواد غذايي مي توان هفت . يخچال را نگاه مي كنم

بيراه كه عاشق اين هتل . وسي دادشبانه روز شام و ناهار عر

پسته . چند عدد بادام زميني و پسته مي خورم. نيستند مردم

خيلي مشتاقم . هاي نازنين كشورم به كجا ها كه صادر نمي شود

بدانم زيره و زعفران هم بين اين كابينت ها يافت مي شود يا 

 نه؟
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دوازده دقيقه به نيمه شب باقي مانده كه صداي چرخش  فقط

سريع قلم را كنار مي گذارم و مشتاق . د توي قفل را مي شنومكلي

خيلي خسته به نظر نمي . تر از هميشه به سمتش پرواز مي كنم

 .توي حصار دستانش گم مي شوم. رسد

چرا چراغ ها رو . از خواب كه بيدار شدم غم دنيا تو دلم نشست -

 خاموش كرده بودي؟

 .م وجود حس مي كنماي كه روي سرم مي نشاند را با تما بوسه

 با هيلدا تماس گرفتي؟.حواسم نبود. ببخشيد-

 .فردا صبح مي رم فروشگاه ديدنش. نه هنوز -

دختر بيست و نه ساله ايست كه هشت سال پيش اولين  هيلدا

از پدر آلماني و از . بار هنگام خريدن يك شلوار پشمي ديدمش

چند روز . ندبا مادر بزرگش رزالين زندگي مي ك. مادر ايراني است

تاريخ دقيق آمدنم را . پيش در فيس بوك چت مختصري داشتيم

 .نگفتم اما مي داند كه هرسال اوايل مي مي آيم

 .عقب مي روم آرام

 .چاي تا ده دقيقه ديگه آماده است -

آزمايشاتشان راس . دانم كه چهار صبح بيدار خواهد شد مي

ن يك ماه دويدن روزانه اش را حتي در اي. شش شروع مي شود

تلويزيون . فنجاني چاي مي خورد و مي خوابد. هم ترك نمي كند
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با . مي نويسم. را خاموش مي كنم و قلم را دوباره بر مي دارم

 .مسئوليت و لذت تمام

دو كيسه . مختصري مي كنم و موهايم را محكم مي بندم آرايش

گز، ترشي، رمان، آلبالو . پر مخصوص سوغاتي هاي هيلداست

وچه ، نان خرمايي، فيلم هاي جديد پرويز پرستويي و خشك ، كل

 .شهاب حسيني، چند متر پارچه و يك شال ارغواني حرير

مركز شهر نبش . البته كه شلوغ است. فروشگاه مي شوم وارد

انرژي مثبتش را از همين جا . مهمترين ميدان مونيخ قرار دارد

قامت بلند و بي نقصش واقعا كم نظير . دريافت مي كنم

سر و . شاد،ورزشكار، باهوش، هنرمند،خالق و عاشق مطالعه.است

درحال . زبانش هم كه همان لحظه ي اول مجذوبت مي كند

منتظر مي مانم كارش تمام . راهنمايي يكي از مشتري هاست

جلو مي روم . مي خواهد به سمت پيش خوان حركت كند. شود

ي و كيسه ها را زمين مي گذارم و از پشت دستانم را رو

 :جيغ مي زند. چشمانش قرار مي دهم

 ...!مهشاد -

لب هايم به لبخند بزرگي كش . صداي گوش خراشي دارد انصافا

. مي چرخد و محكم به آغوشم مي كشد ومي بوسدم. مي آيند

فقط چهار پنج سانت از احسان كوتاهتر است و من كنارش 

 .تقريبا جوجه به نظر مي رسم
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. كجايي تو؟ چه خوشگل شدي .دلم برات تنگ شده بود دختر -

خيلي دلم مي خواست عروسيت شركت كنم ولي راب بدقلقي 

 احسان كو؟. كرد و مرخصي نداد

 . البراتوار -

ورزشو كنار . كم كم چهار كيلو چاق تر از سال پيش شدي -

 گذاشتي؟

 .سه كيلو چاق تر از مي سال پيشم. فكر كن يه درصد -

دقيقه نمي تواند با هيچ  دانم در اين محيط بيشتر از سه مي

 .دوستي گپ بزند

 زندگي مشترك چطوره؟ -

اين كيسه ها رو بردار بروپشت پيشخوان كه راب داره . عالي -

 .شب ميام پيشت . كلي خريد دارم. چپ چپ نگاهمون مي كنه

ديدن كيسه ها چشمان نه چندان درشت ولي جذابش مي  با

پشت سر هم روي  كيسه ها را بر مي دارد و چند بوس. درخشند

با راهنمايي اش يك بلوز ضخيم ،يك شلوار جين . هوا مي فرستد

جذب سفيد ، سه عدد جوراب ، يك شال گردن، يك ست تاپ و 

شلوارك ورزشي آديداس ، دو ست لباس خواب ، چند ست لباس 

براي احسان هم . زيرو چند پيراهن نازك و راحت انتخاب مي كنم

و ركابي و يك شلوار گرمكن سفيد پيراهن و تي شرت و كمربند 

قسمت لباس هاي نوزادي كه مي روم چشمانش . كنار مي گذارم
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دستش را روي شكمم مي . با بهت نگاهم مي كند. گرد مي شوند

 .گذارد

 ني ني؟؟ -

 .بغلم مي كند. لبخند سرم را تكان مي دهد با

 .چي بهتر از اين؟ مهشاد من داره مامان ميشه. خداي من -

چنين محبت و صميميتي را در وجود . گونه ام را مي بوسدبار  ده

چند نفر از آدم هاي روي زمين مي توان پيدا كرد؟ من كه كم 

 .مي آورم

 چند وقتشه؟ -

 .هفته ششمه اين هفته -

 .را تنگ و لب هايش را غنچه مي كند چشمانش

 .عزيزم. اي جونم -

سرهمي سفيد و ليمويي وكاله و جوراب هايي كه كنار هم  چند

فعال همه . اندازه دو انگشت دست من هستند انتخاب مي كنيم

. را سفيد انتخاب مي كنم تا وقتي كه جنسيتش مشخص شود

شيشه شير و پستانك و يك جغجغه ي بدصدا هم هيلدا انتخاب 

 !با هر چيز بدصدايي رابطه خوبي دارد. مي كند

خداحافظي تاكيد مي كند نهايتا ساعت شش بعد از ظهر  هنگام

 .خودم را به خانه اشان برسانم و قبول مي كنم
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رفتنم را به خانه هيلدا و مادربزرگش به احسان پيغام مي  قصد

بافت عسلي و شلوار جين سفيد جديد در كنار هم بد به نظر . زنم

يك براق  موهايم را مرتب مي بافم و آرايشم را به. نمي رسند

توي آينه نگاهي به . كننده لب وكمي ريمل محدود مي كنم

 .وددستم رويش قفل مي ش. شكمم مي اندازم

اولين . تا تو به دنيا بياي من مردم ديگه. مامان قربونت بره -

 .چيزي هستي كه براي داشتنت تا اين حد عجله دارم

مي گل زيباي اركيده و زنبق را به دستش مي دهم و آرام  دسته

اين زن حدودا هفتاد ساله سالم قهرمان شناي . بوسمش

بلند، راست قامت و پر از اعتماد به نفس و .است ۱۹۷۲المپيك

هيلدا حرف مي . خانه نسبتا قديمي تغيير چنداني نكرده. انرژي

را مي  جوابشزند و سوال مي پرسد من هم با اشتياق كامل 

 .دهم

. برنج درست كنيامشب مي خوام برامون خورش فسنجون و  -

پس فردا باقالي پلو با ماهيچه . فردا شب آبگوشت مي خوام

بقيه شم بايد برنامه ريزي . گوسفندي، پس اون فردا ميرزا قاسمي

البته اگه . ساالد شيرازي هم دوست دارم كنارشون باشه. كنم

 .ممكنه و مايلي

 .مي زنم به شيريني اش لبخند
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اي صنعتي بخوري؟ آبرو آبگوشت رو مي خواي با اين نون ه -

 . حيثيت نمي مونه برامون هيلدا

 .باال مي اندازد شانه

 چاره چيه؟ -

بيشتر از من آهنگ هاي . اش خيلي نا محسوس است لهجه

رمان ايراني . ايراني گوش مي دهد و فيلم ايراني تماشا مي كند

خانومانه و . به رسم ايراني ها پذيرايي مي كند. هم كم نخوانده

آرامش و . ا رزالين درمورد ورزش صحبت مي كنيمب. كامل

. اندازد مياطميناني كه توي حركاتش است مرا ياد احسان 

كمي با ناويرو سگ . عكس هاي جديدشان را نشان مي دهند

كتاب هايي كه در اين يك . زيبا و قهوه اي اش سرگرم مي شويم

 با هم شام. سال خوانده را معرفي مي كند و به امانت مي دهد

 .با لذت تمام دو پرس كامل مي خورد. درست مي كنيم

مي دهند شب را پيششان بمانم ولي قبول نمي كنم و  پيشنهاد

هيلدا به هتل مي . آن ها هم هيچ اصرار اضافه اي نمي كنند

 .رساندم و بابت غذا تشكر مي كند

 .شب خيلي خوبي بود -

 .آماده باش. فردا شش ميام دنبالت. عالي بود -

 .شب بخير. ه حتماباش -

 .شب بخير-
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 :گام از ماشين فاصله نگرفته ام كه صدايم مي زند دو

 .مهشاد -

 .چرخم مي

 بله؟ -

 .شكمم اشاره مي كند به

 .خيلي زياد. مواظب خودت و فرشته من باش -

 .تك سلول هايم لبخند مي زنند تك

 .خيلي زياد. هستم -

 .را باال پايين مي كند سرش

 .خوبه -

مغزم پر . در اين شهر غريب بدون احسان واقعا دلگير است خانه

از جمله هايي كه بايد روي كاغذ بيايند شده ولي دستم به قلم 

اين . يكي از كتاب ها را بر مي دارم و بازش مي كنم. نمي رود

ابروهايم .اسم نويسنده را مي خوانم. كتاب را معرفي نكرده بود

. ب داخل ايران ممنوع استچاپ و نشر اين كتا. باال مي روند

 .شروع به خواندن مي كنم

بوسه اش روي . احساس گرماي دست آشنايي بيدار مي شوم با

 .باال ترين نقطه پيشاني ام مي نشيند

 نفس من چرا اينجا خوابيده؟ نميگه يه وقت سرما مي خوره؟ -
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با مهرباني و . تخت مي نشيند وخوب صورتم را نگاه مي كند روي

چشمانش حتي ستاره هم . امشب خيلي آرام است. لبخند خاصي

دارند و هيچ اثري از خستگي توي صورت و صدايش وجود 

هجده ساعت بي وقفه آزمايش و مباحثه و گفتگو خسته . ندارد

را دور  ستانماش نكرده ؟ خودم را بيشتر باال مي كشم و حلقه د

 .گردنش محكم مي كنم

 .دلم برات تنگ شده بود. امم -

حلقه دستانش . خوابالود نزديك گوشش را مي بوسم رهمانطو

 .محكمتر و ستاره چشمانش درخشان تر مي شود

واسه من كه اين هجده ساعت ها به اندازه هجده قرن  -

 .طوالنيه

. برات يه كم خرت و پرت خريدم. پيرهنت رو دربيار چروك شد-

 .شيكن

را دستم . هاي پيراهنش را باز مي كنم و بلند مي شوم دكمه

 .محكم مي گيرد

 .كجا؟؟ جات خيلي خوب بود -

برا بچمونم تازه كلي خريد . لباس هايي كه خريدم و بيارم ديگه -

 .بذار بيارم ببينشون. برا خودمم. كردم

پسندشان مي كند فقط از صداي . ها را نشانش مي دهم لباس

 .شانه باال مي اندازم. جغجغه خيلي خوشش نمي ايد
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مشتاق ديدارت . بهت خيلي سالم رسوند. نسليقه هيلداست اي -

 .بود

زنگ مي زنم باهاش . مي دونه كه وقت غذا خوردنم ندارم حتي -

 .صحبت مي كنم

 .طاليي رنگ خوشگل را بر مي دارد لباس

 .بپوشش -

 

ساعت از روز به صحبت با پريسا و فاطمه و كتايون و كلهر  چند

. مي كنمكمي ورزش . شديدا منتظر برگشتنم است.مي گذرد

هيلدا يك ساعت . دوش آب گرمي مي گيرم و آماده مي شوم

قبل از آمدنش تماس مي گيرد و مي گويد كه قرار است ماتيلدا 

مختصري  اييبا هر دو آشن. و ژوليت هم به جمعمان بپيوندند

 .دارم

يك آلماني االصل بلوند و كشيده است و ژوليت يك  ماتيلدا

هر دو از كارمندان . العاده زيبادورگه ي الجزايري فرانسوي فوق 

دوستان هيلدا هم كيش خودش . مودب و صميمي. فروشگاهند

ژوليت به يك رستوران فرانسوي . سالم ، زيبا و اجتماعي. هستند

 .آنجا برنامه دارند انشگويا چند تن از دوست. دعوتمان مي كند

گرم و مطبوع رستوران نيمه سنتي نيمه مدرن فرانسوي  هواي

بسيار خوشايند و ريتم آرام آهنگ بي كالم در حال پخش 
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تمام كاركنان رستوران انگار از . جو جالبي دارد. دلنشين است

غير از ما تقريبا بيست . دوستان صميمي مشتري ها هستند

لو ج ونگارس. مشتري پشت ميز هاي چوبي با مزه نشسته اند

ژوليت بلند مي شود و با صميميت آشكاري احوالپرسي . مي آيد

 .معرفي مي كند. مي كند

 .دوست هشت ساله من مهشاد. دوست ده ماهه ي من ساشا -

من فقط هشت ! هشت سال است كه دوست ژوليتم؟ نه  من

حدس مي زنم به خاطر پوشش . سال است كه اورا مي شناسم

مي شود كه نبايد دستش را  كامل ونگاه سبك و گذرايم متوجه

كمي به جلو متمايل مي شود و بدون اين كه خيره . دراز كند

 :نگاهم كند مي گويد

 .به خونه خودت خوش اومدي ماهشااد. خيلي خوشبختم -

 .جالب ماهشادش لبخندي واقعي بر لبم مي نشاند تلفظ

 .ممنون. خوشبختم -

 ايراني هستي؟ -

 .بله -

 .جا خوشت ميياد مطمئنم از اين. عاليه -

 .اميدوارم -
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ژوليت به . مرد نيم ساعت بعد از ما وارد رستوران مي شوند سه

محض ديدنشان با لبخند پررنگي بلند مي شود و دست تكان مي 

 دهد

 .ما اينجاييم نوالن -

مدل . پوشش عجيب و غريبي دارند. طرف ميز مي آيند به

هر سه ژوليت را به آغوش مي كشند و . مويشان عجيب تر است

 .مي بوسند

 . پسر عموم المبرت. برادرم نوالن -

 .را دور بازوي مرد سوم حلقه مي كند دستش

اين خانم زيبا هم دوست عزيزم . و بهترين دوستم تيري -

 .مهشاد

كدام ابراز خوشبختي نمي كنند وبي كالم ساشا هيچ  برعكس

لبخندي روي لب مي . معذب مي شوم. خيره نگاهم مي كنند

 :نشانم و فقط براي اين كه نگاه خيره اشان را بردارند مي گويم

 .خوشحالم كه تو جمعتون حضور دارم -

نوالن روي حلقه دست چپم قفل مي شود و بعد از آن ديگر  نگاه

. هم مستقيم توي صورتم نگاه نمي كندتا آخر شب حتي يكبار 

تيري خيلي راحت برخورد مي كند و ماهرانه كنجكاوي هايش را 

المبرت اما فوق العاده كم حرف است و عجيب . ارضا مي كند

ذره بين نگاه تيزش  يرباهوش به نظر مي رسد و تمام حركاتم را ز
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كاش مثل نوالن اصال نگاهم نمي . كمي معذب مي شوم. گرفته

 .د يا حداقل مثل تيري خيلي عادي برخورد مي كردكر

تيري و ژوليت با . ماليم و خوش ريتمي پخش مي شود آهنگ

لبخن عميقي دست هم را مي گيرند و به قصد رقص بلند مي 

 .ماتيلدا هم دست نوالن را مي گيرد و بلند مي كند. شود

 جوابت به پيشنهاد رقص من چيه المبرت؟ -

 :وي چشمان هيلدا زل مي زند و مي گويدلبخندي صادقانه ت با

 !منفيه -

 .سرش را عقب مي دهد و بلند مي خندد هيلدا

 چرا؟ -

 .باال مي دهد شانه

 .چون رقص بلد نيستم -

. همين چند جمله اي كه مي گويد از صداقتش خوشم مي آيد در

نرقصيدنش چهره ي احسان را مقابل چشمم زنده مي كند و 

 .لبخند بر لبم مي آورم

 حرف من خنده دار بود؟ -

 .را حفظ مي كنم لبخندم

 .به هيچ عنوان -

تاي ابرويش را باال مي دهد و كمي از نوشيدني اش را مي  يك

به جواناني كه با لبخند به هم چسبيده و مي رقصند نگاه . نوشد
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ولي خب . اصال حس بدي نسبت به اين جماعت ندارم. مي كنم

ساشا نزديك مي شود و  .خوب است. هيجان خاصي هم ندارد

توسط ساشا  زورهيلدا در حالي كه به . دست هيلدا را مي كشد

كشيده مي شود سرش را مي چرخاند و مردد به من نگاه مي 

 .خيرگي نگاهش بيشتر مي شود. كند

 .تمايل شديدي به آشنايي بيشتر دارم -

 :را از هيلدا و ساشا نمي گيرم و با خونسردي مي گويم نگاهم

 .مي كنم آشنايي تا همين حد كافي باشهفكر  -

 .رفتن ابرويش را نمي بينم احساس مي كنم باال

همه دختراي ايراني مثل تو الهه ي نجابت و پاكي به نظر مي  -

 رسن؟

اين سوالش نگاهم را از بچه ها مي گيرم و به مدت چند صدم  با

از چشمان احسان كمي روشن . ثانيه به چشمانش نگاه مي كنم

ولي باز . كوچكتر است ولي همان اطمينان و آرامش را داردتر و 

 .هم چشمان احسان دنياي ديگريست

هيچ خصلتي رو نميشه به تمام افراد يه جامعه به صورت  -

ولي خوب در طول تاريخ زن ايراني نماد حيا و . مطلق تعميم داد

 .اين لطف شما رو مي رسونه. نجابت بوده

 .زياد كتاب مي خوني. تو خيلي قشنگ حرف مي زني دختر -

 .دستم را توي هوا تكان مي دهم كمي
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اگه ميانگين روزي سه ساعت مطالعه رو . تا زياد رو چي بدونين -

 .زياد به حساب بيارين بله شايد بشه گفت زياد مي خونم

اش را از صندلي مي گيرد و دستانش را روي ميز قفل مي  تكيه

 .كند

 .مي خوام يه اعترافي بكنم. هر لحظه بيشتر ازت خوشم مياد -

 .چشمم را به گارسون ها مي دوزم. نمي گويم چيزي

تو همين دو ساعتي كه از ! من به شوهرت حسادت مي كنم  -

تا به حال نسبت به . آشناييمون گذشته به اين نتيجه رسيدم

 .هيچ مردي همچين حسي پيدا نكرده بودم

 ...!احسان. خوردزنگ مي  موبايلم

. كوتاهي مي گويم و موبايل را از روي ميز بر ميدارم ببخشيد

 .كمي فاصله مي گيرم

 خوبي؟. خسته نباشي عزيزم -

 .تو چي؟ همراه هيلدايي. خسته ام ولي خيلي خوبم -

. ژوليت رو نميشناسي. دوتا از دوستاشم اومدم باهامون. آره -

خيلي . ي دعوتمون كردبه يه رستوران فرانسو. همكار هيلداست

 .برادر و پسر عموش و دوستشم اومدن. جالبه

 .پس جاي من حسابي خاليه. به به -

 .من كه خوشم اومده از اين جا. آره -
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. به هيلدا هم ميگيم مياد. يه روز اگه وقت داشتم مي ريم -

 چطوره؟. رزالينم دعوت مي كنيم

 .عاليه -

رت خواهي كن اگه يه درصد حس مي كني كه معذبي معذ -

 .برگرد هتل

. بچه هاي صميمي و خونگرمي هستن. نه اصال معذب نيستم -

 .برادر ژوليت به نظرم خيلي محترم و نجيبه

از موارد . نظر مهشاد خانوم رو جلب كرده. آفرين به آقاي برادر -

 .نادره

 .خيلي شارژي امشب -

 .به انگيسي جواب مي دهد. مي زنند صدايش

 .مي بوسمت. گهمن بايد برم دي -

 .شب مي بينمت -

 :لحن كشدار و شيطاني مي گويد با

 .حتما -

مي خواهم . تماس را قطع مي كنم. روي لبم مي نشيند لبخندي

بچرخم كه با سينه ي مردي برخورد مي كنم و يك لحظه نفسم 

سر كه بلند مي كنم چشمان روشن و باهوش . حبس مي شود

 .المبرت را مي بينم

 قدم بزنيم؟ -
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 نمي دانم به چه شدتي؟. اراده اخم مي كنم بي

. بيرون سرده. ترجيح مي دم همراه بقيه داخل رستوران باشم -

 .متاسفم

آرام از كنارش عبور مي كنم و وارد رستوران . نگاهم مي كند خيره

هيلدا مي داند كه نمي . فقط چند دقيقه از نه گذشته. مي شوم

بعد از خوردن كيك از بچه ها بابت زود . توانم تا دير وقت بمانم 

تيري اشتياق ديدار . رفتنمان معذرت مي خواهد و بلند مي شود

مي كند و نوالن به جز كلمه  ياندوباره اش را به سادگي ب

اخم آلود نگاه . اما المبرت . خداحافظ چيزي بر زبان نمي آورد

. مي كند و فقط سرش را به منظور خداحافظي تكان مي دهد

 .اهميتي ندارد

 

" ده هزار . نسيمي از دلم مي گذرد. كلهر را مي خوانم ايميل

. شده در طول بيست و دو روز در سراسر ايران منتشر" ساربان 

چاپ دومش را . يعني االن تمام كتاب فروشي هاي كشور دارنش

با . كم چيزي نيست" ساربان." فوق العاده است. شروع كرده

ديدگاه هاي  تواندجرات تمام مي توانم بگويم اين كتاب مي 

مي تواند . را خوانده تغيير دهد" ديوانه"بنيادين مخاطبي كه قبال 

. " كند و هشدارسنگيني بدهد فطرت پاك هر انساني را بيدار
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خدا هنوز هم همان . خيلي كارها مي تواند بكند" ساربان

 .به تاثير چشمگير اين كتاب شك ندارم. خداست

 عينك نزده بودي؟. چقد چشمات قرمز شده -

 .چرا -

 .را در آورده و حوله را برمي دارد پيراهنش

 .لطفامن يه دوش ده دقيقه اي بگيرم تو هم يه قهوه دم كن  -

چهار ساعت از شبانه روز را خوابيده يك . دانم چه انرژي دارد نمي

 .ساعت دويده و بقيه را بي وقفه فعاليت داشته

چاي سبز دم . قهوه دم نمي كنم چون اونوقت نميتوني بخوابي -

 .مي كنم

 :را مي كشد و با لبخند به چشمانم نگاه مي كند دماغم

 . چاي سبز نمي خورم. اگه مي خواي لطف كني قهوه دم كن -

بوي عطرش را عميق نفس مي . گونه ام را محكم مي بوسد و

 . كشم

تي شرت و شلوار ورزشي سفيد جديد را . را دم مي كنم قهوه

به شلوار وشكمم نگاه . پوشيده و حوله به دست نگاهم مي كند

 .مي كنم

 .به چي نگاه مي كني اينجوري؟ آدم به خودش شك مي كنه -

بلند و سريع فاصله امان را پر و از زمين جدايم مي دو گام  با

 .كند
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 .نظرم عوض شد -

چپم دور گردنش حلقه مي شود و دست راستم موهاي  دست

 .حلقه حلقه شده را از پيشاني اش كنار مي زند

 درمورد چي؟ -

 .مي خوام با دخترم حرف بزنم. قهوه بمونه براي بعد -

م و چشم به چشمانش ام را به پيشاني اش مي چسبان پيشاني

 .مي دوزم

 حاال چرا دختر؟ -

موهاشم . كپي خودتم ميشه. مي دونم دختره. عاشق دخترم -

 .مثل تو. هيچ وقت اجازه نمي دم كوتاه كنه

همينكه يه عقل سالم تويه تن . برا من دختر و پسر فرقي نداره -

 .سالم داشته باشن كافيه

ستد و دستانش را كانتر مي گذاردم و بدون فاصله مي اي روي

 .دور كمرم حلقه مي كند

 .سنگين شدي -

 .نه يه گرم بيشتر نه يه گرم كمتر. شصت رند -

 .گرد مي شود چشمانش

تو همين پنج هفته يهو سه كيلو اضافه كردي؟ اينطوري پيش  -

 .بري فكر كنم هفته هاي آخر هشتاد كيلو بشي

 .بي تربيت. مسخره مي كني؟ مي زنمتا -
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گونه . ها و چشمانش با هم مي خندند و بوسه اي مي گيرد لب

 .ام را آرام گاز مي گيرد

 اينطوري شيرين اخم مي كني نمي گي يه وقت خوردمت؟ -

گيره كوچك سرم را باز مي كند و . باال مي دهم كه نوچ ابرو

دراز مي كشد . بلندم مي كند و به اتاق مي رود. نفسي مي گيرد

حركت آرام . تا سرم را روي سينه اش بگذارم و بازويم را مي گيرد

و نوازش گونه ي دستانش و نفس هاي عميقش را حس مي 

 .كنم ياحساس خواب آلودگي م. مستم مي كند. كنم

مي دوني چه لذتي مي برم وقتي انگشتام الي اين همه  -

. آروم ميشم.خستگيم درميره. مست مي شم. ابريشم خوشرنگه

ار بمونم و فقط اين كارو انجام بدم و دلم مي خواد تا ابد بيد

 .همين. ازت نفس بگيرم

. چپش را روي قلبم مي گذارم و خودم را باال تر مي كشم دست

دوبوسه روي . صداي منظم و محكم ضربان قلبش را مي شنوم

 .موهايم مي نشاند

 .به هم مي ريزم! كم ميارم. نباشي مي برم! دوست دارم -

 .را محكم مي بوسم بازويش

 !زندگي مني -

 !قهوه كامال از ياد مي رود  نوشيدن
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. غلت مي زنم . پنج و بيست دقيقه. به ساعت مي اندازم نگاهي

لب . كم پيش مي آيد اينطور بخواهد. احسان عميقا خواب است

هايش فاصله كمي با هم دارند و سفيدي چشمانش به اندازه 

ميل عجيبي به به هم ريختن موهاي . يك خط مشخص است

بلند  .گردددستم تا پيشاني اش جلو مي رود و بر مي . پرش دارم

گيره را از روي عسلي . مي شوم و كش و قوسي به بدنم مي دهم

بايد دستي به خانه بكشم .برمي دارم و موهايم را جمع مي كنم

هوس ماكاراني با قارچ و گوشت فراوان كرده . و شام درست كنم

گرد روي ميزها و كانتر و تلويزيون را چند بار مي گيرم و به . ام

. چيز زيادي نداريم. خچال را باز مي كنمي. دمآشپزخانه بر مي گر

كمي شكالت مي خورم و سريع . اخم مي كنم. قارچ هم نداريم 

 .آماده مي شوم

بزرگ ماست را كه بر مي دارم نگاهم به پسر جواني مي  ظرف

زير لب بي . افتد كه با وقاحت تمام سرتاپايم را نگاه مي كند

. اين مدل پسرها حالم را به هم مي زنند. شرفي نثارش مي كنم

مانتوي من كامال گشاد و بلند است و آرايشي جز يك رژ كمرنگ 

به اين حد گشاد  تاپس نيشش براي چه . كرم و ريمل ندارم

. اخم مي كنم و ماست را داخل چرخ خريد مي گذارم. شده

 .صدايش را نزديك گوشم حس مي كنم
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ل آدرس بگم يادت مي مونه يا بنويسم برات ؟ يه واحد فو -

هر وقت دلت خواست مي توني . امكانات بزرگ تو زعفرانيه دارم

 ...بياي تا چند ساعت با هم خوش باشيم بعد

 .حلقه ام اشاره مي كند به

 .پشيمون نميشي از همراهي من. بري به شوهرت برسي -

انزجار به دكمه پاييني تي شرت بد رنگش نگاه مي كنم و مي  با

آبدار " خفه شو بيشرف" حتي يكبه خدا كه عارم مي آيد . چرخم

 .بوي تند عطرش حالم را خراب مي كند. نثارش كنم

از هر لحاظ كه . هي هي چي شد؟ مي توني رو من حساب كني -

من كه چيز زيادي ازت نمي . فكرشو كني حرفه اي عمل مي كنم

فقط مي خواهم يكي دوبار در هفته چند ساعتي باهام رو . خوام

 ...تختم باشي هر چي هم

 ...گورتو گم كن تا انتظ. دهنتو ببند حيوون لجن -

ديدن مامور انتظامات فروشگاه كه به سمتمان مي آيد دست  با

 .بلند مي كنم

رسيدگي . اين به اصطالح آقا مزاحمم شده. ببخشيد جناب -

 .كنين لطفا

چند نفر به من و پسر . را با صداي نسبتا بلندي مي گويم اين

امور انتظامات مي آيد ومن راهم را به م. جوان نگاه مي كنند

 .سمت صندوق كج مي كنم
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كارت را كه از كيفم بيرون مي كشم متوجه لرزش گوشي مي  عابر

سعي مي كنم عصبي به نظر نيايم . دستم كمي مي لرزد. شوم

 .ولي نمي شود آرام بود

 بله احسان؟ -

ميشه بگي چرا اون گوشيتو جواب نميدي؟ مي دوني چند بار  -

 گ زدم؟زن

 .متوجه نشدم. رو ويبره بود -

 تنها كجا پاشدي رفتي؟ -

خواستم شام درست كنم ديدم يخچال مثل كوير . اومدم خريد -

 .لوته

 .را محكم بيرون مي فرستم نفسش

من به تو چي بگم مهشاد؟ با اون وضعت تنها پاشدي رفتي  -

 خريد؟ كدوم فروشگاهي؟

 .بيست دقيقه ديگه خونه ام. دارم ميام -

 :شمرده مي گويد شمرده

 .كدوم فروشگاهي مهشاد؟ خودم ميام دنبالت -

 .شهروند -

از . را قطع مي كند و پانزده دقيقه اي خودش را مي رساند تماس

پيراهن چهارخانه سورمه اي آبي و شلوار كتان . دور مي بينمش

بروانش كامال مشخص گره ميان ا. سورمه اي و كالج مشكي
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با ديدن من لحظه اي پلك هايش را روي هم مي گذارد و . است

 :يك قدم جلو مي آيد. نفس عميقي مي كشد

 خوبي؟ -

 .كيسه ها را برمي دارد .را به نشانه مثبت تكان مي دهم سرم

 .بريم -

كيسه ها را توي صندوق مي گذارد و پشت . راه مي افتم كنارش

 :بعد از دو دقيقه مي گويد. دفرمان ماشينم مي نشين

مخصوصا . تو در شرايطي نيستي كه بتوني تنها جايي بري -

اگه اتفاقي . لطفا از اين به بعد به خودم بگو تا با هم بريم. خريد

برات مي افتاد من چه خاكي بايد مي ريختم سرم؟ درك مي كني 

 نگراني يعني چي؟

مي چرخد . محوصله حرف زدن ندار. هايم توي هم مي رود اخم

نفسش را با صدا بيرون مي . و نيم نگاهي به نيم رخم مي اندازد

 .فرستد

 چرا اخمات تو همه؟ از چي ناراحتي؟ -

 .كوتاهي به چشمانش مي اندازم نگاه

 .مي خوام بخوابم. حوصله ندارم. همينطوري -

 .كمي باال مي رود ابرويش

چه  .بخوابي؟ از صبح تا همين سه ساعت پيش خواب بودي -

 .خوابي؟ من يه پيشنهاد بهتر دارم
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 چي؟ -

 .كمرنگي مي زند لبخند

 .االن هواش عاليه. خوشتيپ كنيم بعد بريم بام. بريم خونه -

 . هايم باز مي شود اخم

به كتي و پارسا هم بگيم ببينيم ميان يا نه؟ پريسا كه . آره بريم -

 .نميتونه بياد

 :و بدون اخم مي گويد عادي

 .بگيم -

دا مي داند كه چقدر از اين برخورد ساده و بدون خ فقط

 .حساسيتش خوشحال مي شوم

 

 .در آغوشم مي كشد سخت

چهار هفته تون . چطوري دختر؟ دلم برات خيلي تنگ شده بود -

 .حوصله هممون سر رفته بود ديگه. شد پنج هفته

 .منم بدجور هواي تهران مي زد به سرم -

 .جديديست انگاردنبال چيز . دقت نگاهم مي كند با

 .حس مي كنم يه كم پر شدي. چه آبي رفته زير پوستت -

 .هيچ كدام خبر ندارند هنوز

ورزشم . آره يه كوچولو اشتهام زياد شده بيشتر از قبل مي خورم -

 .بيشترم مي خوابم. به شدت قبل نمي كنم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا بهاره مصلح   –کشم  ینفس م

wWw.98iA.Com ٣٣١ 

 .اوو پس حسابي از برنامه خارج شدي -

. احسان و پارسا پشت سرمان مي آيند. را تكان مي دهم سرم

 .بوي عطرش را حس مي كنم

 مونيخ خوش گذشت؟ -

شما چي . خوشم مياد از اين سفر. تجربه متفاوتيه. خوب بود -

 كار مي كنيد؟

لبخند مي . منظورم را مي فهمد. سر به پشت اشاره مي كنم با

 .زند

 .مي كنهديگه مثل قبل اذيت ن. خيلي بهتر شده -

 .باال مي دهم كه خوبه ابرو

 .بياين رسيديم. كتي. مهشاد  -

به معناي واقعي . روشن و شلوغ هميشگي را مي گويد رستوران

كنار . شام كه سهل است حتي ناهار هم نخورده ام. گرسنه ام

نگاهي . گارسون منو را به دستمان مي دهد. احسان مي نشينم

 .ماكاراني ندارد. شود حالم گرفته مي. به منو مي اندازم

 چي شد؟ -

 .با قارچ . من ماكاراني مي خوام احسان -

 .باال مي رود ابرويش

 كباب و استيك و بيف و گذاشتي هوس ماكاراني كردي؟  -

 . شنيدن كلمه بيف بزاق دهانم شديدا ترشح مي شود با
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 .با دلستر استوايي. نظرم عوض شد بيف مي خورم -

سفارش ها را كه روي ميز مي چينند . لبخند نگاهم مي كند با

كتي مشكوك نگاهم مي . با ولع مي خورم. چشمانم برق مي زنند

. از برنامه هاي تابستانشان. پارسا از كارهاي شركت مي گويد. كند

در كمال خونسردي راهنمايش مي . از احسان مشورت مي خواهد

 .كند

ته آدم يه خونه درست باالي بام داش. چه قدر هواش خوبه -

 .حيف نيست. باشه هميشه اونجا زندگي كنه

 .آره هواش محشره-

مي خواهم بچرخم اما محكم با مردي . صدايم مي كند پارسا

احسان مثل برق . برخورد مي كنم و صداي آخم بلند مي شود

. گرفته ها به سمتم مي دود و كتايون هم هيع بلندي مي كشد

 .هم مي كنددور كمرم را دربر مي گيرد و با نگراني نگا

 خوبي؟ چيزيت كه نشد؟ جاييت درد نمي كنه؟ -

ميانسال با شرمندگي زيادي عذر خواهي مي كند و مي  مرد

 .كتايون و پارسا جلو مي آيند.رود

 .جلو چشمشونو نگاه نمي كنن. ملت كور شدن -

 خوبي مهشاد؟ -

 .آره آره خوبم چيزي نيست -

 .احسان مي گويد. دستم را مي گيرد كتايون
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 .خيلي راه رفتي ديگه. بيا اينجا بشين -

موبايلم را . كنارم مي نشيند و احسان و پارسا مي ايستند كتايون

بر ميدارم و به اميد ديدن يك تماس از دست رفته از كلهر 

 .تماس نگرفته. مايوس مي شوم. روشنش مي كنم

 .مهشاد نگو خبري نيست كه باور نمي كنم -

 .لبخند پررنگي بر لب دارد. به سمتش مي چرخم سريع

غذا خوردنشون راه . من زن هاي حامله رو خوب مي شناسم -

تا به امشب . از همه مهمتر رفتار احسان. رفتنشون حساسيتاشون

نديده بودم احسان از غذاي خودش تو بشقاب تو بريزه ولي 

با پارسا حرف . تكون مي خوردي نگران مي شد. امشب ريخت

خورد  هاون مرده ك. ي زد ولي حواسش شش دنگ به تو بودم

در صورتي كه يه چيز خيلي كوچيك . بهت مثل جت دويد سمتت

 .شك ندارم. تو حامله اي. بود

 .تحسين برانگيز است! چه دقتي. توانم لبخند نزنم نمي

 .ديدي گفتم شيطون. آي آي آي -

 .ام را مي بوسد گونه

مامان شدن خيلي . وشحالم براتخيلي خ. تبريك مي گم عزيزم -

 .فرشته هستي فرشته تر مي شي. بهت مياد

 .مي شنود پارسا

 تو چي گفتي كتي؟ كي داره مامان مي شه؟ -
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 .آبجيت -

بعد . كتايون اول چند ثانيه با بهت به من نگاه مي كند برعكس

ساعدش را . احسان لبخند مي زند. به احسان خيره مي شود

مي كند و فشار مي دهد و موهايش را محكم دور گردنش حلقه 

 .به هم مي ريزد

 .ايشاال قسمت شما هم ميشه -

يك دفعه . انگار كه تازه حرف ها را هضم مي كند پارسا

كمر احسان را . چشمانش برق مي زنند و لب هايش مي خندند

 .مي چسبد و با يك حركت بلندش مي كند

 .اي چه شودو. داش احسان ما داره ميشه بابا احسان. يوهو -

 .سريع جدا مي شود احسان

واه واه . واي چه ابهتي داشته باشه اين عزرائيل در مقام پدري -

 .خدا نصيب نكنه. بچه ات نميتونه نفس بكشه جلوت. واه

. پارسا جلو مي آيد. در جوابش فقط نگاهش مي كند احسان

از اول شب هم زياد صميميت نشان . مستقيم نگاهش نمي كنم

نه لپم را مي كشد نه گونه ام را مي . دي ام را فهميدهسر. ندادم

 :فقط مي گويد. بوسد و نه دستم را مي گيرد

 .تبريك مي گم -

 .اش را هم كه خورد آبجي

 .مرسي -
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تا رسيدن به ماشين . دستم را مي گيرد و بلند مي شوم احسان

به محض سوار شدنم پيام پارسا . ها فقط از بچه حرف مي زنند

 . مي رسد

 "چرا نگام نمي كني؟ " 

احسان اگر همين . دستانم يخ مي بندد. پاكش مي كنم سريع

نفس ... . سه كلمه را از اين شماره در ليست پيام هايم ببيند

 . حبس شده ام را به سختي بيرون مي فرستم

 

كسي دستش را روي . صداي وحشتناك آيفون از جا مي پرم با

وحشت زده گوشي آيفون را بر مي . زنگ گذاشته و بر نمي دارد

 .دارم

 بله؟-

 .پريسا توي گوشي مي پيچد صداي

 .در و باز كن ببينم بچه پرو -

 .حبس شده ام را بيرون مي فرستم نفس

 .بيا تو. كشتي منو پري -

شكم بزرگش توجهم را جلب مي كند و لبخند . را باز مي كنم در

به فاصله ي يك قدمي . سنگين قدم بر مي دارد. به لبم مي آورد

ام كه مي رسد هر دو دستش را دور گردنم حلقه مي كند و فشار 

 .مي دهد
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 خفه ات كنم؟ -

 .مي كنم تقال

 . سم..ف ..ن. پري..پ -

غريبه آخر از همه بايد  حقته بزنمت يا نه؟ حاال ما شديم -

 بفهميم؟

چپ چپ . را آزاد مي كند و نفس راحتي مي كشم دستش

 .نگاهش مي كنم

 .ها؟ چيه؟ يه چيزيم بدهكاريم انگار -

تا شكمم پايين مي آيد و حالت صورتش به سرعت  چشمش

نيم قدم . لبخند پهني روي لبش جا خوش مي كند. تغيير مي كند

 .كمم مي گذاردجلو مي آيد و دستش را روي ش

 .هفته چندمي؟ عزيزم -

 .نهم -

حلقه . بدون هيچ حرفي. چند ثانيه طوالني. مي كند بغلم

جدا كه مي شود خيسي چشم هايش را . دستانش تنگ مي شود

لبخند مادرانه اي مي زند كه . كاسه چشمانش تر شده. مي بينم

 .پريسا تا اين حد مادر نبود. شگفت زده ام مي كند

 .دختره -

 .خندم يم

 غيب مي گي؟ -
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پوستت چشمت . خوشگل تر شدي به خاطر همين مي گم -

 . موهات همه برق مي زنن

 .مانتو را از دستش مي گيرم. باال مي دهم كه چه جالب ابرو

 تنها اومدي؟ -

 مونيخ خوب بود؟. امير رسوند. نه -

 .يه ماه خوردم و خوابيدم و گشتم و نوشتم. جاي شما خالي -

ي و اشتياق خاصي چشمانش را كمي گشاد مي كند و كنجكاو با

 .ابرويش را باال مي دهد

 احسان وقتي فهميد چي كار كرد؟ -

 .هيچي پشتك زد -

 .به بازويم مي كوبد محكم

 خيلي خوشحال شد؟. اه مسخره نشو ديگه -

 .آن شب مي افتم ياد

بعد اومد مات . بچم هول شد پاش به پايه ي ميز گرفت افتاد -

 رد گفت يعني چي حامله ام؟نگام ك

سر به سر م مي . بي ادب مي شود. صداي بلند مي خندد با

با هم . دستش را زير لباسم مي برد و قلقلكم مي دهد. گذارد

. عكس نگاه مي كنيم. شكالت مي خوريم. ناهار درست مي كنيم

از لحظه هاي . از سختي ماه هاي آخر بارداري حرف مي زند
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گرفته  پرنيانلباس هايي را كه براي . ينشيرين تكان خوردن جن

 .پسندشان مي كند. بودم تحويلش مي دهم

آماده . دانشگاه اس ام اس همايشت رو به كل تهران فرستاده-

 اي ؟

 .آره -

 استرس نداري؟ -

. مگه ميشه نداشت؟ براي پنج هزار نفر دعوتنامه فرستاده شده -

از همه اين كشورها سه تا اديب دعوت . به آلمان، فرانسه، هند

. ساربان مثل بمب سر و صدا كرده . خيلي خوشحالم. شده

همين استرسم . دانشگاه ترتيب سه تا محافظ شخصي رو داده

 .رو زياد مي كنه

 ...كنم مهشاد وليبرات آرزوي موفقيت مي  -

 ولي چي؟ -

 .را محكم بيرون مي فرستد نفسش

 .شهرت دردسر داره. فقط نگرانم. هيچي -

 .پلك مي زنم آرام

 .اصال جاي نگراني نيست -

 

مانتو كتي كرم رنگ و شلوار . امروز مطب را تعطيل كرده احسان

كفش پاشنه پنج سانتي . بلند و دمپاي ستش را آماده مي كنم
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شال ابريشمي شيري رنگ را اتو مي كنم . كس مي زنمچرمم را وا

لپ تاپ و كابل اتصالش را داخل . و روي تخت پهنش مي كنم

. دوش مفصلي مي گيرم. كيف مشكي رنگش جا مي دهم

به هيچ . احسان شربت بهار نارنج و ساندويچ مرغ درست كرده

نوازش هاي احسان . فقط شربت را مي خورم. عنوان اشتها ندارم

يك . سه هايش اضطرابم را نابود ودلم را قرص مي كندو بو

دو دقيقه چراغ . ساعت تمام طول مي كشد تا كامال آماده شوم

تمركز مهمترين . اتاق را خاموش مي كنم و چشمانم را مي بندم

نفس عميقي مي كشم وبرگه ها را . اصل در سخنراني امروز است

 .داخل كاورشان قرار مي دهم

ي گيرد و اطالع مي دهد كه تا پنج دقيقه نخعي تماس م دكتر

ي ديگر يك تويوتاي مشكي با سه محافظ مقابل دربمان خواهد 

 .بود

 .تا پنج دقيقه ديگه مي رسن -

 . را تكان مي دهد سرش

انگشتش را . در را كه مي زنند هر دو با هم بلند مي شويم زنگ

محافظ هاي . محكم دور دستم حلقه مي كند و راه مي افتيم

رشت هيكل و خوش لباس برخورد فوق العاده گرم و مودبانه د

هميشه فكر مي كردم محافظ . انتظارش را نداشتم. اي مي كنند
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اما اين . هستند وشيها افراد بسيار خونسرد و بي تفاوت و ديرج

 .سه محافظ خالف اين تصور را ثابت مي كنند

 .آشنايي با شما باعث افتخار ماست -

. يك سالم كوتاه و مختصر اكتفا مي كند اما فقط به راننده

احسان حتي يك لحظه هم دستم را رها نمي كند و همين باعث 

با . نگاهش مي كنم. دو چندان شدن انرژي و آرامشم مي شود

لبخندي مهربان و نگاهي مطمئن به چشمانم خيره مي شود و 

هم  خودش. اگر تنها بوديم قطعا مي بوسيدمش. پلك مي زند

ه تا چه حد خواستني به نظر رسيده و چه از ذهن مي فهمد ك

 .من گذشته چشمك شيطاني مي زند

راهروي پشتي دانشگاه به سمت سالن همايش حركت مي  از

احسان وارد سالن مي شود و من با راهنمايي استاد . كنيم

رئيس دانشگاه و اكثر اساتيد . كشاورز وارد سالن بزرگي مي شوم

با . روزگاري شاگردشان بودم. ي شناسمخيلي ها را م. حضور دارند

جمع سي . مي شود ندزمزمه ها بل. چاي و كيك پذيرايي مي كنند

و چند نفري به دسته هاي چهار پنج نفري تقسيم مي شود و هر 

از جمعيت زيادي كه داخل . گروه در مورد مطلبي حرف مي زند

از . سالن و حياط اصلي دانشگاه تجمع كرده اند مي گويند

واقعا انرژي . از فوايد اين سمينار مي گويند. گاران مي گويندخبرن

 .مي گيرم
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با آن لبخند متين و سنگينش به . را هم دعوت كرده اند كلهر

 .كنارم مي نشيند. سالم مي دهد. جمعمان مي پيوندد

جمعيت رو ببيني مخت سوت مي . غوغا. غوغا كردي دختر -

فردا . گاه مستقر كردنسه واحد انتظاماتي گوشه كنار دانش. كشه

همين االن داشت  BBC. تيتر اصلي تمام روزنامه هاي ايراني

من واقعا تحسينت مي . گزارش اين جا رو پخش مي كرد

 .همه رو شگفت زده كردي.كنم

برنامه راس ساعت چهارده و سي . مي كنم و لبخند مي زنم تشكر

لهي بسم ا. دكتر نخعي اسمم را مي خواند. دقيقه شروع مي شود

با آرامش و محكم به سمت . مي گويم و نفس عميقي مي كشم

با ورودم تمامي حضار بلند مي شوند و . سن قدم بر مي دارم

اين . براي چند ثانيه نفسم حبس مي شود . تشويقم مي كنند

جمعيت چند نفر است؟ چهار هزار نفر؟ من تا كجا پيش رفته ام؟ 

. ا را مي بينمتا اين حد محبوب شده ام ؟ فلش دوربين ه

اين جمعيت شوكه . لبخندي واقعي مي زنم و نفسي مي گيرم

 .پشت تريبون مي شينم. كننده است

 .به نام خداوندگار جان و خرد -

صادقانه تمام حرف هايي كه بايد مي . شروع مي شود سخنراني

نگا آرام و . با اعتماد به نفس و خونسردي كامل. زدم را مي گويم

پريسا و . مي بينم كه در رديف اول نشسته دقيق احسان را هم
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كتايون و پارسا و فاطمه وهمسرش هم در ديدرسم هستند و 

از دردها ي ايران  مامصد و پنجاه دقيقه ت. دقيق گوش مي دهند

چندين بار ميان سخنراني صداي تشويق بلند . امروز مي گويم

گاهي صدايم بلند مي شود و دستانم عصبي تكان مي . مي شود

گاهي تارهاي . گاهي از عصبانيت پلك هايم مي لرزد. رندخو

صوتي ام به زحمت همراهي ام مي كنند و گاهي احساس مي 

اما بعد از اتمام .با گريه ندارم مقابلهكنم هيچ توان مقاوتي براي 

سخنراني و سه دقيقه تشويق مداوم عجيب احساس سبكي مي 

وصف شدني حس و حال اين لحظات . به سبكي يك پرنده. كنم

قطره اشكي كه از گوشه چشمم مي چكد لبخندم را . نيست

ايران ما استعداد اصالح را . كمرنگ نمي كند كه پررنگ مي كند

استعداد استقالل فرهنگي . فرهنگسازي را دارد داستعدا.دارد

واي از آن روزي كه . وخارج شدن از برنامه هاي بيگانه ها را دارد

ديگر كدام بيگانه اي مي تواند . دغيرت اين جوانان به جوش آي

سال ها بنشيند و براي بيچاره كردن اين ملت برنامه بريزد و 

. از هميشه است رتريليون دالري هزينه كند؟ اميدم پررنگ ت

 . لرزش قلبم را احساس مي كنم

به همراهشان به . ها يك مثلث را دورم تشكيل مي دهند محافظ

اصال كار . عكس و مصاحبه هزاران امضا و. حياط اصلي مي روم

 .لذت مي برم. خسته كننده اي نيست
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خاطره . يك شام فوق العاده. را ميهمان دكتر نخعي هستيم شام

اين شب درست به اندازه تمام خاطراتي كه با احسان دارم 

خداحافظي با اديبان و اساتيد يك . شيرين و فراموش نشدنيست

ل و پنج دقيقه تويوتاي مشكي نه و چه. ساعت طول مي كشد

حاال مي  همحافظ ها ك. شب مقابل درب خانه متوقف مي شود

دانستم اسمشان رضا و كامران و مسعود است عكس و امضا مي 

مي گويند كه من يك مورد استثنا هستم و آن ها هيچ . گيرند

 .وقت با كسي عكس نمي گيرند و از كسي امضا نمي خواهند

دست احسان دورم . ز مي كنمرا عوض و گيره موهايم را با لباسم

 .حلقه مي شود و خودم را روي هوا احساس مي كنم

 چي كار داري مي كني؟ -

تخت مي نشيند و خودش دستانم را روي شانه اش مي  روي

يك بوسه محكم و كوتاه روي صورتم مي نشاند خيلي . اندازد

 .جدي مي گويد

 .مي خوام يه چيز بگم -

 .آرامش مطلق. لبخند به چشم ها و لب هايش نگاه مي كنم با

 .بگو عزيزم -

 .دوست دارم -
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حلقه دستانم را دور گردنش تنگ . پهن و پهن تر مي شود لبخنم

سرش را توي حجم زياد موهايم فرو .تر مي كنم و مي بوسمش

 .مي برد ونفس عميق و بلندي مي كشد

بوي . ار تكرار كنمدوست دارم تا صبح اين جمله رو هزار ب -

 .هميشه از اين استفاده كن. شامپوت داره ديوونه ام مي كنه

لب هايش را روي شانه راستم مي گذارم و . را مي بوسم چشمش

 .زمزمه مي كند

. مهشاد من گاهي نمي دونم چه تعريفي بايد ازت داشته باشم -

 تو چي هستي؟. فرشته ، نفس، عشق، زندگي، نابغه، عسل

 .ممن مهشاد -

 

 این کتاب توسط کتابخانه ی مجازی نودهشتیا

) wWw.98iA.Com(ساخته و منتشر شده است 

 

 .مهشاد نيستي. تو آرامش وجود مني -

 اين روز ها چرا زمان اينقدر زود مي گذرد؟ . مي زنم لبخند

 

هاي شسته شده احسان را اتو و از چوب لباسي آويز مي  پيراهن

ملحفه ها و رو بالشتي ها را داخل ماشين لباسشويي مي . كنم

و  تماس ها. گرد گيري مختصري مي كنم. جارو مي كشم. اندازم
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پارسا يك بار تماس گرفته و يك پيام . پيام ها را جواب مي دهم

 .فرستاده

 من كار اشتباهي كردم مهشاد؟ ناراحتت كردم؟ چرا سرسنگيني؟ -

 .است تماس بگيرم بهتر

 خوبي مهشاد؟ -

بيخودي خودتو . من از دست تو ناراحت نيستم پارسا. خوبم -

 كتي خوبه؟. اذيت نكن

 .كامال مشخصه. يه چيزي دلخوريتو از . دروغ مي گي -

. آقاي عزيز دارم با زبون خودم مي گم از چيزي دلخور نيستم -

 چرا باور نمي كني؟

 .مي گه ديروز گل كاشتي. كتي سالم مي رسونه. باشه باور كردم -

 پارسا؟. از طرف من ببوسش -

 جان؟ -

هنوز به بعضي چيزها . روحيه كتي خيلي لطيف و شكننده است-

 .اذيتش نكن. به مرور زمان درست ميشه. كردهعادت ن

 .من غلط كنم اذيتش كنم -

 .شوخ است صدايش

 .آفرين -

 حال كوچولوت چطوره؟ اذيت كه نمي كنه؟ -

 .مي كنم گونه ام رنگ مي گيرد حس
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 .نه اذيت نمي كنه. خوبه -

 .من نگرانتم. خيلي مواظب خودت باش -

احسان چطور . صادقانه و برادرانه اش لبخند به لبم مي آورد كالم

 مي تواند به روابط ما بدبين باشد؟

 .هستم. نگران نباش -

. روند پيشروي رمان جديد را مي پرسد. كلهر صحبت مي كنم با

با . مي گويم كه خيلي جلو رفته و قسمت پاياني داستانم

" و " ديوانه "  اطمينان به كلهر قول مي دهم كه محبوب تر از

تلويزيون را روشن مي كنم و با . باور مي كند. مي شود" ساربان 

كلهر . شوكه مي شوم يروزديدن ويدئو ها و گزارش هاي سمينار د

نمي توانم نسبت . مي گفت تيتر اصلي تمام روزنامه هاي امروزم

احسان تماس مي گيرد و . به اين موضوع بي اهميت باشم

س ساعت سه بايد به مطب دكتر كوشا اطالع مي دهد كه را

ناهار مي خورم و . كمي نرمش مي كنم و دوش مي گيرم. برويم

 . آماده مي شوم

 

 . نازك و بلند سبز آبي را روي تخت مي اندازم مانتوي

 .احسان من نمي تونم -

دو دستش را به كمر مي زند و نفسش را محكم بيرون مي  هر

 .فرستم
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 دقيقا بگو چرا نمي توني؟ -

زنعمو كه زنگ زده بود . آب مي شم اونوقت. خجالت مي كشم -

ديگه چه . دعوتمون كنه نمي دوني چه عرقي ريختم از خجالت

من اون پريسا ي دهن لق . واي اصال حرفشم نزن. برسه به عمو

امروز فردا كه دوستاي . رفته همه جا جار زده. رو خفه مي كنم

 .رو ارداريمتانمم زنگ بزنن تبريك بگن بدوران دبيرس

 .مي كند اخم

بارداري يه . تو عهد بوق زندگي نمي كني. خجالت بكش مهشاد -

از چي خجالت مي كشي . اتفاق معمول واسه يه خانوم متاهله

 .آخه

 .را به چپ و راست تكان مي دهم سرم

 .نه احسان نمي تونم -

عمه اينا رم . يايمخب نمي توني چرا به زنعمو گفتي باشه م -

 .نميشه نرفت. زشته. دعوت كرده

 .توي آينه به شكمم نگاه مي كنم. مي شوم بلند

 احسان شكمم كه بزرگ نشده؟ -

صداي خنده اش گوشم را قلقلك مي . صداي بلند مي خندد با

 . دهد

 .فقط كافيه دهنمو باز كنم تا ريسه بري. جوك گفتم؟ بي ادب -
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حلقه مي كند و زير گوشم را مي را از پشت دور كمرم  دستش

 .بوسد

 .فدات شم. ناز خانوم خوشگلمم مي خرم -

 .و اين بار محكم تر گونه ام را مي بوسد دوباره

 آخه تو شكم داري؟ نمي بيني تخت تخته؟ -

 .را مي خورم  لبخندم

 ناز مي كني؟  -

 : جدي مي گويد. را به عالمت منفي تكان مي دهم سرم

 .انتوت رو نپوشي مي خورمتتا پنج مي شمرم م -

 .شل شده دستانش را آزاد مي كند حلقه

 .يك -

يك . يك گام به عقب بر مي دارم. شوخي ندارد. مي كنم نگاهش

 . گام به جلو مي آيد

 .دو -

 .راستش را كمي باال مي دهد ابروي

 .سه -

 . را آماده مي كنم خودم

 .چهار -

 . گام به عقب بر مي دارم و سريع مي چرخم يك

 . خودت خواستي  -
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كاناپه را دور مي . پشت سرم مي آيد. سرعت به هال مي دوم به

 .زنم

 .نه مثل اينكه بازيت گرفته -

 . مي خواهم فرار كنم ولي اين بار نمي شود دوباره

 واقعا فكر كردي از دست من مي توني در بري؟  -

 .زدمشانه اش مي اندا روي

تازه . حاال هرچه قدر دوست داري دست و پا بزن جوجو -

 .اونطوري خوشمزه ترم مي شي

 !احسان -

 .من وقتي گشنمه نبايد باهام حرف بزني. هيس -

 .خنده مي افتم به

زير نگاه هاي عمو و زنعمو آب مي شوم ولي شب خوبي  شايد

من و كتايون و . عمه و احسان تخته نرد بازي مي كنند. است

 . من و عمو مي بريم. پريسا و عمو حكم بازي مي كنيم

 .دستم را مي گيرد. كنارم مي نشيند عمه

 .مهشاد جان -

چشمان . زيبا و مهربان است. چشمانش خيره مي شوم به

 .كتايون شبيه همين چشم هاست

 .جانم عمه -

 .مي زند لبخندي
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 هر وقت مشكلي داشتي با خودم تماس بگير اوكي؟ -

 . قلبم مي لرزدمي كنم  حس

 .چشم-

 .سيسموني كوچولوتم خودم همراهت ميام مي خريم -

صدايم . فقط سرم را تكان مي دهم. راه گلويم را مي بندد چيزي

عمه مي خواهد همراه من براي خريد سيسموني . در نمي آيد

 .بيايد؟ كتايون مي گويد

 .طراحي اتاقشم با من -

 :مي شود خوشحال نبود؟ عمه آرام زمزمه مي كند مگر

مي دونم لنگه ي احسان هيچ جاي دنيا پيدا نميشه ولي بازم  -

 .دوست دارم بدونم باهاش خوشبختي

با احسان خوشبختم؟ عمه اگر بداند كنار . احسان نگاه مي كنم به

خوشبختي فقط . احسان چه حالي دارم سوال ديگري مي پرسيد

 .ش استبراي يك لحظه ا

انقدر زياد كه حتي نمي تونيد تصورش رو ! خيلي عمه جون  -

 .بكنيد

 .مي رسد پيامش

 تو با من چي كار كردي؟. نفسم به نفس هات بند شده مهشاد -
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اين برق چشمانش . لبخند سر بلند مي كنم و نگاهش مي كنم با

موبايلش را بر مي دارد و پيام ديگري مي . را خوب ميشناسم

 .فرستد

 .ا نيم ساعت ديگه مي ريم خونهت -

 .زير لب مي گويد. گوجه سبز را به سمتم پرت مي كند پريسا

 .ببند نيشتو -

 

 

همان يك بوسه اش پر از . يك بار گونه ام را مي بوسد فقط

 .كم آدمي نيست. اين آدم فاطمه است. انرژيست

 .مي دونم بهت حسابي خوش گذشته -

دوست . اين جاست تمام زندگي من. خوش كه بد نگذشت-

صفايي كه تهران . مونيخ به گرد تهران هم نميرسه. فاميل آشنا

 .داره هيچ كجاي دنيا نداره

 .مي زند و مانتويش را درمي آورد لبخند

 .خيلي خوشگل شدن. گل يخ هات چه شكوفه اي دادن -

برام ماكاراني با گوشت و قارچ فراوون . عشقن اون گل ها -

 درست مي كني؟

گردنش را مي چرخاند و چند ثانيه دقيق نگاهم مي  سرعت به

 .شانه باال مي دهم. كند
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اگه دوست . خب تو خيلي بهتر از من ماكاراني درست مي كني -

 .نداري درست نكن

 .ولي بايد كمك كني. البته كه درست مي كنم -

آب دهانم . ي ماكاراني اي كه درست مي كند دلم را مي برد مايه

 .مقداري از مايه را بر مي دارم را قورت مي دهم و

 ...به قول رفقاي مجازي. واي چقدر خوشمزه است -

 .را به سمتش مي گيرم و چشمك مي زنم شستم

 .بيگ اليك -

 .چشمم روشن. رفقاي مجازيمون كم بود فقط. از دست رفتي -

بي شوخي دنياي مجازي رو اگه درست بشناسي مي توني  -

ما . نميشه گفت مطلقا بده. نيبهترين استفاده ها رو ازش بك

 .اشتباه استفاده مي كنيم

بهترين وسيله است واسه بي معني و پوچ نشون دادن خيلي  -

 .قبح خيلي مسائل رو كامال از بين برده. چيزها

تو وايبر از يه طريقي فقط . االن دقيقا همينطوريه كه تو گفتي -

ازپونزده . دمبراي تحقيق پنهاني تو پونزده تا گروه مختلف عضو ش

تا گروه يازده تاشون تنها چيزايي كه عضوهاش به اشتراك مي 

ذارن عكس و كاريكاتورو ويدئو هاي روابط جنسي و جوك هاي 

. بدبختي مي دوني چيه وجا. همين. مزخرف و توهين آميزه

. مختلطه. عضو هاي اين گروه ها فقط دختر يا پسر نيستن
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يعني . دبختيم بدبختفاطمه اين مي دوني يعني چي؟ يعني ب

يعني . يعني حريم خصوصي باي. يعني احترام پر. حيا فاتحه

سالمت جنسي داغون، يعني سالمت رواني صفر، يعني توهمات 

بيماري هاي هورموني در حد  عنيمنحرف كننده در حد اعلي، ي

صد، يعني افزايش مشكالت بعد از ازدواج، يعني پايين تر ديدن 

 ... .ني فلج كردنخيلي از هموطنامون، يع

 .را محكم بيرون مي فرستم نفسم

تو دبيرستان هاي تمام . فاطمه ترتيب يه تحقيق رو دادم -

مي دوني نتيجه اش چي شد؟ دانش اموزان . شهرهاي ايران

ايراني طي سال هاي نود و دو و نود و سه و نود و چهار به طور 

(!) ميانگين هفت برابر وقتي كه به درس خوندن اختصاص دادن 

هاشون و  صرف گرفتن عكس هاي سلفي و گذاشتنش تو صفحه

ديگه مصيبت به . چت تو گروه ها و دانلود آهنگ و عكس كردن

چي مي گن فاطمه؟ جزام به چي ميگن؟ فردا همين دانش 

وزير وكيل دكتر مهندس . آموزها قراره بشن مسئولين اين مملكت

دخترهايي كه از . اينا قراره بشن افتخار مملكت. نماينده هنرمند

مي ذارن تو صفحه و  وبدن نيمه لختشون عكس مي گيرن 

پروفايلشون و دم به ثانيه اليك ها و كامنت هاشونو چك مي 

قراره نسل بعدي رو تربيت . كنن قراره بشن مادرهاي اين مملكت

فاطمه روزنامه هارو . فكر كن ببين نسل بعد چي خواهد شد. كنن
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پسر بچه ده ساله به خواهر و مادرش به زور چاقو تجاوز . بخون

زن متاهل بعد از . بچه هفت ساله بالغ ميشه  ردخت. مي كنه

مرد اونقدر . داشتن سه تا بچه تازه مي ره ميشه همجنس باز

تنوع طلب ميشه كه حتي اسم اوني كه كنارش مي خوابه رو 

كو جمع شدن دور پدر . خانواده ها رو ببين فاطمه. نمي فهمه

بزرگ و مادر بزرگ؟ كو احترام به بزرگتر؟ كو همفكري؟ كو 

فاطمه چرا هيچ كي . كو صميميت؟ همه خشك شدن همدلي؟

صداش درنمياد؟ به خدا فقط كافيه هر كس روزي چند دقيقه با 

 .عقلش به نتيجه اين كارها فكر كنه

سمت راست سرم شديدا مي تپد و درد . هايش در هم رفته اخم

 .بوي شيرين عطرش اذيتم مي كند. مي كند

 .فاطمه -

 بله؟ -

 .مي خوام سوغاتي هاتو بيارم. زشت شدي. ناخماتو باز ك -

 .روي لبش مي نشيند لبخند

 فاطمه؟ -

 .ماكاراني را دم مي زند. كانتر پايين مي پرم از

 ديگه چيه؟ -

ميشه لباستو با يكي . خيلي شيرينه. عطرت داره اذيتم مي كنه -

 از لباس هاي من عوض كني؟
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 .چند ثانيه. نگاهم مي كند مشكوك

 .عطر حساس نبودي قبال به اين -

ظرف روي ميز دو آلبالوي سرخ بر مي دارم و به دهان مي  از

 .گذارم و چشمك مي زنم

 .لحظه شماري مي كنم تا به دنيا بياد! هفته دهمه -

 . گرد مي شود چشمانش

 .نه-

 .ولي تا دو ماه ديگه كه مي فهمي. مي توني باور نكني -

دستش را . دصدايش مي لرز. از شوق برق مي زنند چشمانش

 .دور شانه ام حلقه مي كند و محكم فشارم مي دهد

مهشاد تو داري مامان مي شي؟ واي . نمي دونم چي بايد بگم -

 .خدا خيلي خوبه

پيراهن و . را با تي شرت كاهويي رنگ من عوض مي كند بلوزش

با هم ساالد . كفشي كه برايش خريده بودم را تحويلش مي دهم

ماكاراني خوش رنگ و بو را . درست مي كنيم و ميز را مي چينيم

 .با ولع مي خورم

 

حلقه اي كوتاهي را كه به كمك هيلدا انتخاب كرده بودم  پيراهن

مي . اده سرد ياسي اش خنكم مي كندرنگ فوق الع. مي پوشم

 .چرخم و به شكمم توي اينه نگاه مي كنم
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پس كي بزرگ مي شي ماماني؟ به قول بابا هنوز فنچي؟ آره؟  -

مامان قربونت بره، بريم يه زنگ به بابا بزنيم ببينيم كجا مونده؟ 

اگه خيلي دير كرد تنبيهش مي كنيم باشه؟ تازگي ها پسر بدي 

 .شده

 .بوق جواب مي دهد از پنج بعد

 كجايي پس؟. سالم -

 .دارم ميام -

 .آرام مي پرسم. گرفته اش شوكه ام مي كند صداي

 چيزي شده احسان؟ -

 چطور؟ -

 .صدات يه جوريه آخه -

 .پشت فرمونم ميام خونه حرف مي زنيم -

با . لبم را براي سومين بار تجديد مي كنم و عطر مي زنم رژ

 .شنيدن صداي در به هال مي روم

 ..چي شده احسا..سال -

 .به سمتم مي آيد و به ديوار مي چسبم عصبي

 چي كا. سان ...اح -

 .هيس -

مي دانم نبايد نسبت به يك مرد . دانم كارم درست نيست مي

ه يك پسر بچه ي سي و شش ساله نگراني هايي كه نسبت ب
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پشت . اما طاقت نمي اورم. شش ساله مي توان داشت را داشت

 .در حمام مي ايستم و چند ضربه به درمي زنم

داري . احسان االن دقيقا هشتاد دقيقه است كه اون تويي -

 .بيا بيرون. نگرانم مي كني ديگه

 .االن ميام. نگران نباش. من حالم خوبه -

. چاي را دوباره دم مي كنم. ستمرا محكم بيرون مي فر نفسم

با حوله . مي چرخم. صداي قدم هايش را از پشت سرم مي شنوم

با تي شرت آبي روشن و گرمكن سورمه .به جان موهايش افتاده

. حوله را از روي سرش برمي دارد. اي كم سن تربه نظرمي رسد

موهايش . دهآشفتگي موهايش چهره اش را خاص و شيرين كر

 .ار سفيد هم نداردهنوز حتي يك ت

 .بيا بغلم. چاي نمي خوام مهشاد -

نيمه خالي را داخل سيني مي گذارم و در آغوشش جا  فنجان

. به هال مي رود و روي كاناپه مي نشيند. خوش مي كنم

چشمان بسته اش را . صورتش را توي موهايم جابه جا مي كند 

 .خوب مي توانم تصور كنم

 ن همون شامپو قبليته؟اي. سرم داره مي تركه مهشاد -

 خب چرا مسكن نمي خوري؟. آره همونه -

 .تو قوي تر ازهر مسكني هستي. اثر نداشت. دوتا. خوردم -

 نمي خواي بگي چه اتفاقي افتاده؟ -
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فقط صداي نفس هاي منظمش را . دقيقه حرفي نمي زند چند

 .مي شنوم

چند ماه پيش يادته از يه دختر معصوم برات حرف مي زدم؟  -

 .لهام ا

 .آره خوب يادمه -

 .انگار از ته چاه در مي آيد صدايش

درست وقتي كه فكر مي كرديم داره به درمان جواب ميده هم  -

 .امروز صبح فهميديم. خودش رو هم مادرش رو كشت

آه مي . مادرش را كشته؟ مادر. چند ثانيه نفسم باال نمي آيد براي

 .كشم

دترين چيزها رو تجربه ب. عجيب ترين بيماري بود كه داشتم -

 .اصال در موردش قضاوت نكن. كرده بود اون دختر مهشاد

 .راه گلويم را بسته چيزي

دوست . خيلي وقته كه نرفتم. فردا مي خوام برم بهشت زهرا -

 داري بياي؟

 .جان كندن مي گويم به

 .ميام -

 .آهم را مي خورم! مادر

خوشگل بابا كه اذيت نمي كنه؟ . بيا ديگه درموردش فكر نكنيم -

 مشكلي نداري؟
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 حاال اگه يه وقت زشت شد چي؟. نه چه اذيتي -

چشمانش مات و بي ! هايش مي خندند اما چشمانش نه لب

 .حالت شده امشب

يه دختري ميشه كه . زشت؟ كي؟ بچه ي من و تو؟ امكان نداره -

 .حاال مي بيني. زيباييشو همه مثال مي زنن

 .پريسا مي گه بچم دختره چون خوشگل شدم. اميدوارم -

با انگشت شستش گونه ام را . بار چشمانش هم مي خندد اين

 .نوازش مي كند و با محبت به چشمانم خيره مي شود

 .هميشه مثل ماه مي مونه. نفس من هميشه خوشگله -

 .كنم به پايم اشاره مي. چرخم و روي كاناپه مي نشينم مي

سرتو بزار اين جا پيشونيتو آروم ماساژ بدم تا سردردت خوب  -

 .شه

آرام انگشتانم را روي پيشاني اش . را روي رانم مي گذارد سرش

 .حركت مي دهم و گاهي موهايش را نوازش مي كنم

 مهشاد؟ -

 جانم؟ -

 گريه ي سياوش رو برام مي خوني؟ -

ميقي مي نفس ع. آه. گريه ي سياوش. حبس مي شود نفسم

دلم . كشم و سرم را به مبل تكيه مي دهم و چشمانم را مي بندم
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گريه ي سياوش قطعا حال خوشمان را خوش تر خواهد . گرفته

 .آرام شروع مي كنم. كرد

 كن گريه قشنگه گريه

 سهم دل تنگه گريه

 كن گريه غروره گريه

 اين راه دوره مرهم

 بده آواز هق هق سر

 كن دلي كه تنگه خالي

 كن گريه قشنگه گريه قشنگه گريه

 سهم دل تنگه گريه

 كن گريه قشنگه گريه

 

بدن . با همان بغض ادامه مي دهم. خفه ام مي كند بغض

 .احسان يخ بسته

 

 پروانه احساس بذار

 بغل بگيره دلتو

 كهنه رو رها كن  بغض

 دلت نفس بگيره تا
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 .از گوشه چشمم مي چكد اشك

 

 تنها بموني نكنه

 به غصه ها بدوزي دل

 بشي مثل ستاره تو

 دل شب ها بسوزي تو

 كن گريه قشنگه گريه

 .سهم دل تنگه گريه

 

سرش را محكم . بي وقفه اشك را روي شلوارم حس مي كنم فرود

 .گريه ام مي گيرد. بلند مي كنم

 .پاشو احسان ديوونه ام نكن -

 .سرش را روي گردنم مي گذارد. خيس خيس است صورتش

 .اي مامانم بابام همشون تنگ شدهدلم بر -

قدرت تمام دستم را دور تنش حلقه مي كنم و صورتم را روي  با

. سرش مي گذارم و هزار بار مي بوسمش تا شايد اين دل نتركد

هيچ . نفس هاي داغش را روي گردن و شانه ام حس مي كنم

نمي دانم چند . حرفي براي گفتن ندارم فقط بوسه است و نوازش

سرش را مي . يمچند ساعت مي گذرد كه آرام مي شو دقيقه يا

لطافت روح . صورتش هنوز خيس است. گيرم و عقب مي كشم
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عمو مي گفت مردي كه جلوي همسرش . اين آدم بي انتهاست

مي گفت كسي كه هيچ وقت مقابل . گريه كند شجاع است

اشك هايش را دانه به دانه . ديگران اشك نمي ريزد مي ترسد

 .مي بوسم

 ...زندگيمي. عمرمي. عشقمي. عزيزمي. نفسمي. جونمي -

 .را بند مي آورد نفسم

 

 

ناچار جواب . ناشناس براي چهارمين بار تماس مي گيرد شماره

 .مي دهم

 الو؟ -

 .سالم خانوم -

شش ماه است كه خبري . شنيدن صدايش خشك مي شوم با

اين طور ناگهاني از كجا پيدايش شده؟ آب دهانم را . نيست 

 .هيچ حرفي براي زدن با اين آدم ندارم. رت مي دهمقو

هيچيم نباشه ما شش ! جواب سالم واجبه ها خانوم صبوحي  -

به حرمت همون شش . سال با هم تو يه دانشكده درس خونديم

 .من قصد ناراحت كردنت رو ندارم. سال يه چيزي بگو

نفس . مي گويد كه كامال سرحال و پرانرژي است صدايش

 :عميقي مي كشم و محكم مي گويم
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 .سالم -

 .بلند. خندد مي

 همين؟ حالم رو نمي پرسي؟ -

 .همين رو واسه گفتن بهت دارم -

 .خنده اش كمتر يا شايد لحن خنده اش غمگين مي شود صداي

. زنگ زدم ازدواجت رو تبريك بگم. زنگ نزدم كه مزاحمت بشم -

 .از صميم قلب

 .ممنون -

 :لحن غمگين و آرامي مي پرسد با

 دوسش داري؟ -

هر چند جواب اين سوال مسئله اي نيست كه به تو ارتباط پيدا  -

 .خيلي زياد. كنه ولي صرفا جهت اطالعت مي گم آره

 .خوشبخت باشي.خوبه -

 .ممنون -

دلم شكالت و . را قطع مي كنم و ديگر تماس نمي گيرد استم

تكه ي بزرگي از شكالت را مي . سبزي پلو با ماهي مي خواهد

خورم و همزمان با گوش دادن به اخبار سبزي پلو دم و ماهي 

. پرده نازك و نسبتا كوتاه آشپزخانه را بو مي كنم. سرخ مي كنم

نجره مي گذارم و پرده چرا اين بو را مي دهد؟ صندلي را مقابل پ

رو بالشتي . را باز مي كنم و مستقيم داخل ماشين مي اندازمش



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا بهاره مصلح   –کشم  ینفس م

wWw.98iA.Com ٣٦٤ 

بوي لباس خواب هاي من وشامپو . ها و ملحفه ها را بو مي كنم

همه را با هم داخل ماشين مي . و عطر تن احسان را مي دهند

اندازم و بعد از گردگيري و جاروي مفصلي دوش كوتاهي مي 

 .گيرم

عجله دور تنم مي پيچم و سريع به سمت موبايل گام را با  حوله

 .بر مي دارم

 سالم كتي خوبي؟ -

كجايي تو دختر؟ بيست دقيقه است دارم بهت زنگ مي . سالم -

 .زنم

چيزي شده؟ اون جا چه . حموم بودم متوجه نشدم. ببخشيد -

 خبره ؟ سر و صداي چيه؟

 :لحن خنداني مي گويد با

 .زود. ناول مژدگوني منو تضمين ك -

 .مي شوم كنجكاو

 چي شده كتي؟ -

 .اول مژدگوني-

 .مژدگونيت محفوظه. باشه. باشه كتي  -

واي . پرنيان خانم خوشگلمون چهل دقيقه پيش به دنيا اومد -

 .مهشاد اگه ببيني چقد كوچولو و ملوسه

 .صدايم بلند مي شود. مي ايستد قلبم
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 كجايين االن؟ -

. به احسان پيام مي فرستم. آماده مي شوم و مي روم دستپاچه

معجون و شيرموزپسته و آبميوه مي گيرم و . سر راه گل مي خرم

 .صداي بلند قلبم را مي شنوم. با سرعت تا بيمارستان مي رانم

چند نفري را . روي بيمارستان را با گام هاي بلند طي مي كنم راه

 عمه ، پارسا، كتي، زنعمو، امير، پدر و. از دور تشخيص مي دهم

به سمتشان مي دوم و نفس نفس . مادر و خواهر هايش و عمو

همه لبخند بر لب دارند و با صداي بلند . زنان سالم مي دهم

. روي سرشان گذاشته اند اتقريبا بيمارستان ر. حرف مي زنند

سر . تبريك مي گويم.چشمان امير چراغاني تر از همر زمانيست

جلو مي آيد و پرستار شيفت با آن موجود كوچك توي بغلش 

براي نشان دادنش امير را مجبور مي كند تا دويست هزار � 

با سر و . همه دور سرش جمع مي شويم! ناقابل پياده شود 

عمه هاي پرنيان صداي پرستار در مي آيد  وصداي پارسا و كتي 

 .و رو بر مي گرداند

 .بايد شير بخوره. برين عقب ببينم. ترسوندين بچه رو -

پرستار به سمت اتاق گام . راض بچه ها بلند مي شوداعت صداي

 .بر ميدارد
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بعد سه نفر سه نفر مي تونين برين . اول همسرش بياد داخل -

بيمارستان رو . فقط بازم مي گم لطفا سر و صدا نكنين. ببينيدش

 .گذاشتين رو سرتون

خانم هاي جوان و ريزه ميزه مي خندند و غش و ضعف مي  عمه

 چرا؟. احسان نيامده. ساعت را نگاه مي كنم. كنند

بوي . كم محتويات معده ام را توي حلقم احساس مي كنم كم

تند الكل و دارو ها و مواد ضد عفوني كننده باز حالم را خراب 

 .كرده

 .نوبت شماست. بياين بچه ها -

بدون تكان دادن سر . تايون و پارسا هستيمعمه من و ك مخاطب

زير . نمي توانم. را ببينم w.cو گردنم چشم مي چرخانم تا نشان 

 .لب مي گويم

 دستشويي كجاست كتي؟ -

 .سرعت سر مي چرخاند به

. من مي ترسم. حالت بده؟ پارسا بلندش كن. يا مسيح -

چيزيش بشه احسان ما رو زنده نمي ذاره ورش دار ببريمش 

 ژانساور

 .خنده مي افتم به

 .فقط كمي حالت تهوع دارم. شلوغ نكن كتي -
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را به صندلي بند مي كنم و بدون تكان دادن سرم بلند مي  دستم

فلشي كه سرويس بهداشتي را نشان مي دهد زياد دور . شوم

 .نيست

 .شما برين منم االن ميام -

و كتايون از دو طرفم مي چسبند و پارسا پشت سرمان مي  عمه

 .آيند

 .مطمئني چيزيت نيست عمه؟ من مي ترسم -

فقط به بوي بيمارستان يه كم . آره عمه جون حالم خوبه -

 .چيزي نيست. االن خوب ميشم. حساسم

سرعت وارد سرويس مي شوم و با خيال راحت سرم را تكان  به

. چند مشت آب سرد به صورتم مي زنم وبهتر مي شوم. مي دهم

 مانده پس؟ احسان كجا. ساعت ده شده

 :سه با هم مي پرسند هر

 خوبي؟ -

 .لبخند سر تكان مي دهم و فيگور بازو مي گيرم با

 .بهتر از نميشه. عالي -

 .ولي رنگت پريده -

 .با اخم به كتايون نگاه مي كند و چشم غره مي رود عمه

االن يه ليوان آبميوه . خوب خوبي. هيچم رنگت نپريده عمه  -

 .مي خوري بهترم مي شي
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كيفم را از روي صندلي بر . به كتايون چشم غره مي رود دوباره

 .احسان. لرزش گوشي را حس مي كنم. مي دارم

 .سالم -

 .و پرصدا نفسش را بيرون مي فرستد محكم

يه بار شد درست به اين گوشيت . تو آخر منو ميكشي مهشاد -

جواب بدي؟ آدم تا مرز سكته مي ره و بر مي گرده تا جواب 

 ايي؟ حالت خوبه؟كج. بدي

بچه ي پري دو ساعت پيش به . اس ام اس كه فرستادم بهت -

 .فقط تو نيستي. ما االن همگي بيمارستانيم. دنيا اومد

پر از . پر از شادي و انرژي مي شود. صدايش تغيير مي كند لحن

 .خنده

من تا يه . به سالمتي. ا پس پريساي ما هم مامان خانم شد -

 دوم بيمارستانيد؟ك. ساعت ديگه مي رسم

 تو كجايي احسان؟ -

 .لحظه از لحن جدي و خشكم شوكه مي شود چند

 مشكلي پيش اومده؟ . بعد برات توضيح مي دم -

 .بيا بيمارستان رازي. نه -

ابرو هايم در هم گره مي . خيلي سريع تماس را قطع مي كنم و

دلم براي . چرا؟ سبد گل را بر مي دارم و وارد اتاق مي شوم. خورد

پاي چشمانش گود افتاده و رنگ پريده و . ديدنش پر مي زند
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پلك هاي خسته . خشكي لب هايش مشخص است. الغر شده

و با درآغوش در آن لباس صورتي و گشاد . اش در حال سقوطند

پريسا ي من كي تا اين حد مادر . داشتن پرنيان دلم را مي برد

شد؟ نمي دانم سوزشي كه پشت پلكم حس مي كنم به خاطر 

چيست؟ از سر ذوق است؟ از تصور مادر شدن خودم است؟ به 

خاطر ديدن پريسا در اين حالت خاص است؟ يا به خاطر 

دير بيايي خبر  اهيودلخوري ام از احسان؟ گفته بودم اگر مي خ

بغضم را مي خورم . جلو مي روم و مي بوسمش.بده و نداده بود

 .و لبخند مي زنم

 .نازه. شبيه خودته -

 .پارسا بلند مي خندد. تيز گريه ي پرنيان بلند مي شود صداي

ديگه از اين شوخي ها با . بهش برخورد گفتي شبيه پريساست -

 .شهناراحت مي. عروسك دايي نكن مهشاد خانم

اخم و لبخندش مخلوط مي شود و ضربه اي به بازوي  پريسا

 .پارسا مي كوبد

 نكنه مي خواستي شبيه تو بشه؟ -

لب و . چشم و ابرو رو ببين. مژه ها رو ببين. از خداتم باشه -

 .دهن رو ببين كيف كن

 :پريسا با لبخند رو به ما مي گويد. مي خندد كتي
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دو دقيقه ديگه بگذره . پرروچه اعتماد به نفسي هم داره بچه  -

 .مي خواد بگه شبيه خدا بيامرز توني كورتيسم

جز ممد علي فردين خودمون . كي؟ توني كورتيس؟ صد سال -

شايد يه كم اونم يه كم . هيچ كس نميتونه به گرد پامم برسه

نمي . شايدم الويس پريسلي. الن دلون ته چهره مو داشته باشه

 .خودمم موندم. دونم

 .كشتي مارو. بابا آلن دلون، بابا پريسلي. فردينبابا  -

. اون بچه هالك شد از گشنگي. پري گوش نكن به حرفاي اين -

 .پارسا تو برو بيرون ديگه. شير ميخواد

كتايون واقعا فكر مي كند اين دو با هم اين . بلند مي خندد پارسا

 حرف ها را دارند؟

بچشو شير بده؟ واقعا فكر كردي اين خجالت مي كشه جلو من  -

 . رو نيست كه. ديدي. ببين آه 

با چشم هاي گرد شده و خندان به پريسايي كه با محبت  كتايون

 .در حال شير دادن پرنيان است نگاه مي كند

از امير . برو بيرون پارسا خجالت بكش زشته. خداي من! پريسا  -

 .خجالت بكش

مي شد بابا چي مي گي تو كتي؟ اين تا همين پارسال لخت  -

جلو من مي خوابيد موم و پد اپيالسيون رو مي داد دستم مي 

 .گفت بيا دست و پامو موم بنداز
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 .خودش هم از خنده ريسه مي رود پريسا

 .حرفاشو باور نكن. دروغ مي گه كتي -

 .پريسا اصال صادقانه نيست جمله

 .دستاشو نگاه كن. ببين چه طور داره شير مي خوره. عزيزم -

ابرو هاش شبيه . خي دماغ و دهنش شبيه تو پري بي شو -

 .چشماشم كپي باباشه. پارساست

دماغش شبيه اين مي شد مي ترشيد مي . شانسم كشيده ديگه -

 .موند رو دستم 

 .خوردنش تمام مي شود شير

 .بدش من اونو پري -

. قلبم مي كوبد. آرامي و با دقت توي آغوشم قرارش مي دهد به

اين موجود نرم و لطيف و كوچك . انرژي مي گيرم. گر مي گيرم

روحش مثل برگه ايست كه حتي خط تا . يك انسان پاك است

سرم را بين چانه و گردنش فرو مي كنم . سفيد و پاك. هم ندارد

بوي . گل نيست يبو. بوي فوق العاده اي ي دهد. و بو مي كشم

لب . ارام گونه اش را نوازش مي كنم. گل به اين خوبي نيست

مژه هاي بلند و . هاي غنچه و صورتي برجسته اش دلم را مي برد

 .سياهي دارد و موهايش شبيه موهاي پريسا روشن است

. خيلي نازه. مي خوام بخورمش پري. خيلي بوي خوبي مي ده -

 .نرمه
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لطافت . عطرش نفس مي گيرم بوسمش و چندين بار از مي

اولين كلمه ايست كه با لمس پوست صورتش در ذهنم نقش 

 .واقعا لطيف است. مي بندد

با . بزار شش ماه ديگه كه بچه خودت به دنيا اومد بخورش -

 .بچه من كاريت نباشه

 .مي زنم و پرنيان را به آغوشش برمي گردانم لبخند

 .خوابيد -

 

 .مهشاد -

 .مي خوام بخوابم. ميشه حرف نزنيم. سانحوصله ندارم اح -

خشونت بازويم را مي كشد و با جدي ترين لحن ممكن مي  با

 .گويد

صد دفعه گفتم اينطور رفتار كردن و حرف نزدن . حرف بزن. نه -

بگو چي ناراحتت كرده تا توضيح . هيچ چيزو درست نمي كنه

باتري  شارژ. يه مشكلي پيش اومده بود.گفتم كه درگير بودم. بدم

به خاطر همين دير . اس ام است هم نرسيد. گوشيم تموم شد

 دركش سخته برات؟. رسيدم

دركش . باشه فهميدم حاال دستمو ول كن مي خوام برم بخوابم -

 سخته برات؟
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اتشفشانش را حس مي . اخم چند ثانيه خيره نگاهم مي كند با

يم را با خشونت بازو. بيشتر از اين نمي تواند عصباني شود. كنم

 .رها مي كند

 ! برو بخواب -

من از كي تا اين حد دل نازك شده ام كه با يك حرف يا ! لعنتي

حركت خشونت آميز بغض مي كنم؟ دور مي شوم و لباس عوض 

بوي ماليم عطرش با بوي گرم همان عطر شيرين كه دو . مي كنم

كشو را با . ساعت است كامال استشمامش مي كنم مخلوط شده

حوله اش را . ردز مي كند و لباس هايش را بر مي داعصبانيت با

دكمه هاي . از كمد بر مي دارد و روي تخت پرت مي كند

 . پيراهنش را تند و عصبي باز مي كند

 ..چت -

بگير بخواب فقط تا حرف بي . هيچي نگو مهشاد. هيشش -

 .بخواب. ربطي نزدم

گوشه پيراهن آبي را . بمش مي گويد كه نبايد حرفي بزنم صداي

بوي مزخرفي مي دهد اين . ي اتاق پرت مي كند و مي رود

حتي نمي خواهم به چيزي كه يك لحظه از ذهنم . پيراهن

 .گذشته بود فكر كنم

پشتم به در است و . شامپويش تمام مشامم را پر مي كند بوي

صداي خش خش خشك كردن موهايش را . نمي توانم ببينمش
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بوي افتر . ستش مي مالدكرم به د. عطر مي زند. حس مي كنم

پيراهن را از . شيوي كه به صورتش مي مالد را حس مي كنم

را به  ركزمبوي شيرين لعنتي دوباره تم. گوشه ي اتاق بر مي دارد

چشم هايم را مي بندم و لبم را گاز مي گيرم تا . هم مي ريزد

تكان تخت را . پلكم را محكم تر مي بندم. بر مي گردد. گريه نكنم

احساس مي كنم و چند ثانيه بعد دستش دور شكمم حلقه مي 

 .شود و مرا به سمت خودش مي كشد

برات دلم . برگرد ببينم. من كه مي دو نم نخوابيدي فدات شم -

 .زود. مي خوام سرمو بزارم رو قلبت. تنگ شده بود

فقط اشكم مي . چشمانم را باز مي كنم نه تكان مي خورم نه

 .جوشد و مي چكد

 .بر نمي گردي؟ گازت مي گيرما -

 .مهربان و لحن نازكشش به اشك هايم سرعت مي بخشد صداي

نمي خواي نگام كني؟ مي خواي دق . نفسم. مهشاد. عشقم -

 يادت رفته؟. من شب بخيرمو هنوز نگرفتماكنم؟ 

 .مي زنم لبخند

 .باشه خودت خواستي -

قدرت برم مي گرداند و سنگيني اش را روي تنم مي اندازد و  با

 .نفسم را مي برد

 !مهشاد -
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 .را ديده اشكم

 چته عزيزم؟ چرا گريه مي كني آخه فدات شم؟ -

 .هايم را پاك مي كند و چند بارچشمم را مي بوسد اشك

 .جونم باال اومد ديگه. ناراحتت كردم؟ يه چيزي بگو مهشاد -

 .خيلي هم اشناست. اون بوي عطر كيه؟ عطر زنونه است -

كم كم لبخند روي لبش مي . لحظه مات نگاهم مي كند چند

د و دراز مي كش. هزار بوسه روي موها و صورتم مي نشاند. نشيند

سرم را بين حجم بازو و قلبش قرار مي دهد و موهايم را نوازش 

 .مي كند

. قرصم خورده بود. مست مست بود. فرنوش اومده بود مطب -

تو . بردمش بيمارستان. تو حال خودش نبود. هذيون مي گفت

اون چند لحظه اي كه بغلش كردم گذاشتمش تو ماشين بوي 

 ين توضيح بدم؟بيشتر از ا. عطرش دراومده به لباسم

سرم را به عالمت . لبخند مي زنم. ثانيه نگاهش مي كنم چند

 .منفي تكان مي دهم

 .بهش فكر نكن. بارداري مشامتو حساس كرده. فدات شم -

 .باشه -

 .ام را مي بوسد پيشاني
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چرا همون اول نپرسيدي؟ وقتي حرف . نفس لوس لجباز خودم -

يعني مي . ديوونهنمي زني هم خودتو داغون مي كني هم منو 

 . خواستم سرمو بكوبم به ديوار

 .ببخشيد -

 .ي انگشتانش دور بازويم تنگ تر مي شود حلقه

 مهشاد؟ -

 جونم؟ -

حس مي كنم . فلج مي شم. چشماي اشكيت لمسم مي كنه -

 .قلبم تپش نداره

انگشتانش محكمتر و محكمتر بازويم را مي . را مي بوسم قلبش

 .فشارند

 چرا؟ -

 .نمنمي دو -

*** 

حتي عضالت . خنك شامپويش تمام مشامم را پر مي كند بوي

با همان چشمان بسته . صورتم هم خشك و منقبض شده اند

 :مي گويم

 احسان؟ -

 .سريع سرش را احساس مي كنم چرخش

 جانم؟ چيزي مي خواي؟ -
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ميشه صبحونه امروز رو تو آماده كني؟ جرثقيل الزمه برا بلند  -

 .ميادخيلي خوابم . كردنم

چشم . مهربان و چشمان نوراني اش را مي توانم تصور كنم لبخند

 .هاي لعنتي ام چرا باز نمي شوند

 .خشك و خالي نميشه! خرج داره  -

. نمي توانم لبخند نزنم. كالمش كامال ملموس است شيطنت

 .گوشه چشم چشم را كمي باز مي كنم

 كه خرج داره؟ -

مي آيد و مخلوط رايحه هاي كرم و عطر و شامپويش در  جلو

. بوي پنبه ي تي شرتش را هم حس مي كنم. مشامم مي پيچد

 چقدر بو؟

 .احسان. آي احسان چي كار مي كني؟ آخ آخ خشك شدم -

قدرت عضالت پشت و گردنم را ماساژ مي دهد و سربه سرم  با

 .مي گذارد

برو كنار . احسان .شوخي ندارم. مي كشمت. نه. نه احسان -

 .ببينم

يك سانتي متر تكان نمي خورد و با دستان خنكش شكم و  حتي

. به سرفه مي افتم از كمبود اكسيژن. پهلويم را قلقلك مي دهد

راه تنفسي ام باز مي شود و چپ چپ . دستانش را آزاد مي كند

 .نگاهش مي كنم
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 !زشت -

 .را به سمتش پرت مي كنم ومي گيردش بالشت

 .وز منتظر يه خرج خفن و مفصلمامن هن -

 .به كمر و اخم آلود نگاهش مي كنم دست

 .بچه پررو -

 .باال مي دهد و لبخند مي زند ابرو

 .با طعم شكالت -

 كم نباشه يه وقت؟ -

 .بذار چند دقيقه فكر كنم خبرشو بهت مي دم حاال -

 .من شكالت مي خوام -

د و لبخند شوخ و طلب كار چهره اش سريع تغيير مي كن حالت

دو . مهربانش رديف دندان هاي سفيدش را به نمايش مي كشد

 . گام جلو مي آيد و بغلم مي كند

اين طوري خوشمزه شكالت مي . فداي اين شكالت خواستنت -

 .خواي كه من يه لقمه چپت مي كنم

 .اش را مي بوسم و نوچ محكمي مي گويم چانه

. ه گشنه ات ميشهتو كال با هر چيزي كه مربوط به شكالت ميش -

 .اصال از تو نبايد شكالت خواست

مي خندد و بوي نعناي خميردندانش توي صورتم پخش  بلند

 .مي شود
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 .تو شكالت بخور منم تو رو. به نكته ي خوبي اشاره كردي -

با هم . آغوشش بيرون مي روم و دست و صورتم را مي شويم از

. مي زنيم چاي و شكالت مي خوريم و از برنامه ي امروز حرف

مخلوط شير و عسل و پسته و شيره خرما . املت درست مي كند

و گردو را به خوردم مي دهد و بعد از آن من خودم مي فهمم كه 

خوشش نمي ايد كارهايي را كه . وقت خوردن فوليك اسيد است

 .وظيفه خودم است يادآوري كند و بالعكس

 .مي كشدرا مرتب مي كند و دوباره موهايش را برس  پيراهنش

 احسان؟ -

 جان؟ -

 ماهرخ و مادرش خوبن؟-

 .مي زند لبخند

 .خيلي بهتر از قبلن -

حسام و پونه چي دوست دارن؟ به نظرت چي درست كنم  -

 واسه شام؟

عرفان ولي . حسام عاشق دلمه برگه و پونه رم كه نمي دونم -

 .عاشق الزانياست و سيب زميني سرخ كرده و ژله

 .نمي دونستم چي درست كنم. خوبه -

 .اي روي گونه ام مي نشاند بوسه
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زنگ مي . اگه ديدي حوصله آشپزي نداري خودتو اذيت نكن -

 ...باشه . زنيم سفارش مي ديم

 ي بعدي  بوسه

 نفسم؟ -

 .باشه -

كمي نرمش . ها و باغچه را آب مي دهم و حياط را مي شويم گل

طول مي كشد تا دلمه برگ دو ساعت . مي كنم و دوش مي گيرم

ژله ها را داخل قالب هايشان مي ريزم و به يخچال . ها را بپيچم

 .انتقال مي دهم تا ببندند

يك لحظه هم از احسان جدا نمي شود و با هم سربه سر  عرفان

پونه در آشپزخانه به من كمك مي كند و حرف . حسام مي گذارند

ا تشكر مي كند و سر ميز شام حسام بابت دلمه برگ ه. مي زند

مي گويد اين دلمه ها به اندازه ي دلمه هاي مادرش خوشمزه 

در مي آورد و  راعرفان ته ظرف سيب زميني سوخاري . هستند

 . الزانيا يش را با لذت مي خورد

و حسام و عرفان ايكس باس بازي مي كنند و سر و  احسان

را  پونه عكس ها و فيلم عروسي. صدايشان كل خانه را برداشته

 .با ذوق و هيجان نگاه مي كند

 .كلك مي زني به ما. عمو تو خيلي جرزني -
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. چه كلكي عمو؟ بابات داره زرنگ بازي درمياره نگاش كن -

 .ايناهاش

 :زير لب مي غرد حسام

 .ببينم مي توني بندازيش به جون من. تو روحت احسان -

 :رو به من ادامه مي دهد و

 .حفتومهشاد بيا جمع كن اين شوهر ت-

مشكلي " ر " اين فكر مي كنم كه عرفان ديگر در تلفظ حرف  به

از پشت گردن پدرش آويزان . پسرك شيرين خوش زبان. ندارد

 .مي شود

چرا به عمو گفتي تو . تو گفته بودي تو روحت حرف بديه -

 روحت؟

 .من؟ من گفتم؟ اي كلك حرف ميذاري دهن بابا -

عمو مگه االن به تو . ودروغ نگ. تو خودت االن گفتي حسام -

 !نگفت تو روحت 

 :خيلي جدي مي گويد احسان

. حسام ديگه پسر خيلي بدي شده. منم شنيدم. گفت. چرا عمو -

 .نياز به تنبيه داره

 :حسام مي گويد. به حسام اخم مي كند عرفان

 .من بعدا با شما تسويه مي كنم احسان خان -

 .خنده ي احسان بلند مي شود تك
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 .وبي بودكل شب خ در

*** 

 احوالت؟ خوبي؟. به به مامان خانوم -

 .حوصله ام سر رفته. كجايي؟ پاشو بيا پيشم. سالم -

 .خندم مي

آخه دختر خوب كي با وجود يه نوزاد حوصله اش سر ميره؟  -

 زنعمو مگه پيشت نيست؟

 .من و پرنيان تنهاييم. رفته مولودي. نه -

 خوشگل خاله چطوره؟ چيكار ميكنه؟ -

 .شير مي خوره -

 .باشه من تا چهل دقيقه ديگه مي رسم -

ماشين را از . مي شوم و سوئيچ و موبايل را بر مي دارم آماده

انتهاي . پياده مي شوم و در را مي بندم. حياط خارج مي كنم

كوچه كه به راست مي پيچم و با ديدن سرعت گير ترمز مي كنم 

اخم مي . و مي ايستداتومبيلي از پشت آرام به ماشين مي كوبد 

هرچند . وبيده اشينكامال مشخص است كه عمدا به م. كنم

برخوردش آرامتر از چيزيست كه صدمه اي به ماشين وارد شود 

دو نفر داخل ماكسيما ي مشكي رنگي . اما پياده مي شوم

مي بينم كه . اخم مي كنم. هر دو پياده مي شوند. نشسته اند

از همكالم شدن و . ي پايدچشمشان با تيز بيني كوچه را م
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. ماشين با دقت نگاه مي كنم به. اعتراض كردن پشيكان مي شوم

مي خواهم به چپ گام بردارم و پشت فرمان . چيزي نشده

بنشينم اما با احساس خنكي و خيسي پارچه اي كه كسي زير 

بيني ام مي گيرد قدرت هر گونه تصميم گيري را از دست مي 

دور شانه ام را حس مي كنم و ديگر دست قوي حلقه شده . دهم

 .هيچ

*** 

برخورد ضربه هاي متوالي به صورتم به زحمت پلك هاي  با

حس مي كنم سيصد كيلو شده ام و كره . سنگينم را مي گشايم

همه چيز را تار مي . زمين به جاي خورشيد دور سر من مي چرخد

به صداي غري. بو هاي نا آشناي زيادي را استشمام مي كنم. بينم

معده ام . مي دهد تكاناي نامم را مي خواند و دستي شانه ام را 

هيچ كدام از . تهوع شديدي دارم. را توي حلقم حس مي كنم

 .اين بوها عطر ماليم احسان نيست

 .اين سطل رو بگير. تهوع داري. منو ببين. صبوحي -

. سطل را مي گيرم و عق مي زنم. اين صدا غريبه است چقدر

تاري چشمانم از . دم را به يك باره فرا مي گيردترس تمام وجو

به . بين مي رود و ذهنم هوشيار تر از هميشه عمل مي كند

. سرعت سرم را بلند مي كنم و به مرد مقابلم خيره مي شوم
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اولين چيزي كه نظرم را جلب مي كند پوست سفيد و براق سرش 

 .است

 من كجام؟ شما كي هستين؟ -

 .گوشه لب هايش را به بازي مي گيرد نه چندان دلنشيني لبخند

از آشناييت به . منم بهزادم. نزديك خونه توني مهشاد صبوحي -

 .هيچ عنوان خوشبخت نيستم

. فكم از ترس و اضطراب قفل شده. دهانم را قورت مي دهم آب

با يك حركت سريع خودم را به در . پريسا منتظر من است

اتومبيل مي رسانم و سه ثانيه براي پييدا كردن ضامن قفلش 

صداي خونسرد و محكم مرد در فضاي بزرگ . چشم مي چرخانم

 .اتومبيلي كه حتي مدلش را هم نمي دانم مي پيچد

ازت . بهتره آروم باشي. من نخوام اون در باز نميشه صبوحي تا -

مي خوام هشت ثانيه چشمات رو ببندي و دو تا نفس خيلي 

اين همه هيجان منفي براي تويي كه بارداري اصال . عميق بكشي

 .خوب نيست

. گرد مي شوند و ابروهايم تا آخرين حد باال مي رود چشمانم

ريبه از بارداري من حرف مي اين مرد غ. حرفش را هضم نمي كنم

 زند؟

روي ميز مجهز مقابلش ليواني آب برايم مي ريزد و به سمتم  از

 .مي گيرد



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا بهاره مصلح   –کشم  ینفس م

wWw.98iA.Com ٣٨٥ 

 .بخورش -

نمي توانم فكر . قدرت تكلمم را از دست داده ام. شده ام فلج

من داخل اين ماشين . نمي توانم موقعيتم را درك كنم. كنم

 همراه اين مرد غريبه چه مي كنم؟

يك آسيب رسوندن . د تا نكته رو يادآور بشم صبوحيالزمه چن -

دو . پس نگران خودت و بچه ات نباش. به تو جزو برنامه نيست

به پريسا صبوحي فكر نكن چون پيغام دادم كه از رفتن منصرف 

سه هدف اين تيم . پس مطمئن باش كه نگرانت نيست. شدي

 كسي به. كنپس شرايط رو براي خودت سخت ن. همكاري با تو

 !ما براي معامله اومديم. تو آسيب نمي زنه

اين غريبه چه . سردرگم و مبهوت به دهانش خيره مي شوم گيج،

 مي گويد؟ اين همه اطالعات در مورد من را از كجا آورده؟

اين جا رو . شوكي االن. بهتره به خودت بياي تا حرف بزنيم -

تو . تو االن تو يه ماشين به همراه من و سامان نشستي. ببين

زنده اي و هيچ آسيبي . با خونه ات فاصله زيادي نداريم. تهرانيم

خوب . نه من و نه سامان قصد آزارتو نداريم. هم بهت وارد نشده

تو آدم . به تمام اين نه تا جمله فكر كن و نفس عميق بكش

اونطوري بهتر مي توني . آروم آروم. آروم باش. خونسردي هستي

 .تصميم بگيري
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به . به دكمه هاي كتش. شلوارش زل مي زنمخط اتوي  به

مي خواهم حرف بزنم . در آخر به چشمانش مي رسم. ساعتش

اما انگشتش را روي بيني و لب هايش مي گذارد و با چشم هاي 

 :گشاد شده مي گويد

 .قرارشد آروم باشي بعد حرف بزنيم. هيش -

 . خواهم نفس عميق بكشم اما نمي شود مي

 .من حالم بده -

ازت مي خوام سه دقيقه حرف نزني . د دقيقه زمان الزم داريچن -

 .و به هيچ چيز فكر نكني

مي شود فكر نكرد؟ من داخل اين اتومبيل غريبه با در هاي  مگر

قفل شده در كنار دو مرد غريبه چه مي كنم؟ به تشكيالت ماشين 

تازه متوجه شيشه هاي . مرد حتي نگاهم نمي كند. نگاه مي كنم

به هيچ عنوان نمي توان خيابان را . ي ماشين مي شومكامال دود

 .ماشين. خيابان. ديد

 ماشينم كو؟. من تصادف كردم -

 .چشمانم خيره مي شود به

دو نفر از بچه . ماشينت صحيح و سالم همين بغل پارك شده -

 .جاي نگراني نيست. هاي تيم بودن كه بي هوشت كردن

 .اشتباه گرفتين. بايد برم -

 .دقيق به چشمانم خيره مي شود  خيلي
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كيو اشتباه گرفتيم ؟ مهشاد صبوحي رو؟ متولد دوازدهم دي  -

صد و هفتاد و دو . هزار و سيصد و شصت و هفت شمسي

مثبت ، فارغ التحصيل دانشگاه  Aگروه خوني . سانتي متر قد

مربي ايروبيك . كارشناس ارشد ادبيات. تهران در سال هشتاد و نه

سال اخير  هارمعروف ترين رمان نويس چ. راسيونو بدنسازي فد

ايران كه تيراژ هر نوبت چاپ كتاب هات كمتر از هشت هزار 

دكتر احسان صبوحي كه نتيجه . همسر احسان صبوحي. نيست

ي تحقيقات سال هزار و سيصد و نود و يكش همه رو شگفت 

پنج سال و هشت ماه و هفده روزت بود كه شدي يه . زده كرد

 .ستهيچ كدوم از اين اطالعات غلط ني. صبوحي

اين جانور كيست؟ چه مي خواهد؟ با . از نهادم بلند مي شود آه

 :دهان نيمه باز مي پرسم

 تو كي هستي؟ -

 .خيرگي نگاهش ذره اي كم نمي شود از

 .مي توني بهزاد صدام كني -

 چي مي خواي؟ اين اطالعات رو از كجا آوردي؟ -

. روي زانوهايش قفل مي كند خم مي شود و دستانش را كمي

 .اين مرد با اين نگاه دقيق و موشكافانه قصد ذوب كردنم را دارد

چه اهميتي داره كه اين اطالعات رو از كجا آوردم؟ مهم اينه كه  -

 موافقي در مورد معامله صحبت كنيم؟. دارمشون
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تا سه مي شمرم اين در باز نشه باليي سرت ميارم كه مجبور  -

 .بيشتري درموردم كسب كنيشي اطالعات 

 .تفريح مي كند. چشمش جمع مي شود گوشه

. مي خوام به اين جمله و سوال خوب فكر كني و جوابمو بدي -

شنيدن و عمل كردن به معامله به نفعته و . بعدش مي توني بري

تو رو به اوج مي رسونه و نشنيدنش مي تونه در آينده اي نه 

. حاال سوالم. اين از جمله. هچندان دور خيلي خيلي ناراحتت كن

 .فقط چند ثانيه فكر كن ؟مي خواي بدوني معامله از چه قراره

 .زود درو باز كن. مي خوام همين حاال برم -

 .را در هوا تكان مي دهد و لبخند مي زند دستش

 .بيا اين سوئيچ ماشينت. اوكي خودت خواستي -

ا دستش بدون تماس انگشتانم ب. را به سمتم مي گيرد سوئيچ

كار مي (!) چند ثانيه با چيزي شبيه تب لت . سوئيچ را مي گيرم

 .چشمك مي زند. كند و من صداي باز شدن قفل در را مي شنوم

 .شك نكن. زود مي بينمت صبوحي -

 . نگاهش نمي كنم و پياده مي شوم حتي

بهت پيشنهاد مي كنم قبل از زنگ زدن به پليس از حال  -

ته اين فقط يه پيشنهاد بود و تهديدي الب. همسرت با خبر بشي

 .كه عملي شده
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. را محكم مي كوبم و چشم مي چرخانم تا ماشينم را پيدا كنم در

دستانم يخ زده و حركت . هواي آزاد را مي بلعم. نزديك است

سوار . عرق سرد را روي پيشاني و تيره كمرم حس مي كنم

يك . ي كنمبا دقت به اتومبيل مقابلم نگاه م. ماشينم مي شوم

را پوشش دودي  كروي پال. بي ام دبليو ي مشكي بدون پالك 

موبايل را از . نفسم را محكم بيرون مي فرستم. رنگي پوشانده

جيبم بيرون مي آورم و در ليست مخاطبانم دنبال شماره طالب 

. گفته بود كوچكترين مسئله امنيتي را گزارش دهم. زاده مي گردم

بهت پيشنهاد مي كنم قبل از زنگ .به حرف آخرش فكر مي كنم

قلبم . تهديد بود. زدن به پليس از حال همسرت با خبر بشي

احسان اگر . ساعت از هشت گذشته. لحظه اي از كار مي افتد

كجايي " االن در خانه بود با من تماس مي گرفت و مي پرسيد 

قبل از . در عرض سه ثانيه كل تنم شروع به لرزيدن مي كند" ؟ 

با . صت كنم با احسان تماس بگيرم موبايل مي لرزداينكه فر

هيچ شماره اي ديده . به صفحه موبايل خيره مي شوم جبتع

 .با ترديد ارتباط را برقرار مي كنم. فقط زنگ مي خورد. نمي شود

 .همسرت اونجا منتظرته. برو به اين آدرسي كه برات مي فرستم -

 ...تو -
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. حه اش خيره مي شومقطع مي شود و من با اخم به صف تماس

. يك آدرس است. پيامي از همان خط بدون شماره مي رسد

 .بعد از سه بوق زني جواب مي دهد. شماره احسان را مي گيرم

 .الو -

 اشتباه گرفتم؟. با اقاي صبوحي كار دارم -

شما چه نسبتي . همراه خودشونه. اشتباه نگرفتين. نه نه خانم -

 با ايشون داريد؟

 .همسرشم -

 .نفسش را محكم بيرون مي فرستد زن

 .خانم لطفا تشريف بياريد بيمارستان رجايي -

بزاق دهانم را نمي توانم قورت . زبانم مي گيرد. مي گيرد نفسم

 .تپش قلبم را احساس نميكنم. دهم

 .حا لتون خوبه؟ نگران نباشيد. خانم -

 ..چي... احسا... خا -

 .نيستكسي پيشتون هست خانم؟ شما حالتون خوب  -

پاهايم را نمي . از دستم مي افتد ولي در هوا مي گيرمش موبايل

تماس قطع مي . زبانم را نمي توانم بجنبانم. توانم تكان دهم

مات نگاهش . كسي چند ضربه به شيشه ماشين مي زند. شود

 . در را باز مي كند. مي كنم

 .بهزاد ميگه بهتره بري سوار اون ماشين بشي -
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. ش را در همان چند دقيقه ثابت كرده بودصداقت كالم بهزاد

گفته بود به نفعم . گفته بود خيلي خيلي ناراحت خواهم شد

. گفته بود به زودي مرا خواهد ديد. است معامله را گوش كنم

 .لعنتي

ماشين پياده مي شوم ومي خواهم به سمت بي ام دبليو ي  از

رزش زانو ل. گام اول را برنداشته زمين مي خورم. مشكي رنگ بروم

. دست غريبه اي بازويم را مي چسبد. هايم كامال محسوس است

 .با اخم سر مي چرخانم و نگاهش مي كنم

 .خودم مي تونم برم. به من دست نزن -

ذهنم روي كلمه . به زحمت بلند مي شوم. را جدا مي كند دستش

حرف . احسان. بيمارستان رجايي. بيمارستان رجايي قفل كرده

 .يبه در را باز مي كند غر. هاي بهزاد

 .بهتره زود سوار شي -

 .زحمت سوار مي شوم  به

 تو كي هستي؟ از كجا اومدي؟ كي مامورت كرده؟ -

پشت سر هم سوال هاي مختلف . آروم باش. هي هي هي  -

به نظرم بهتره تا رسيدن . پرسيدن كار آدم هاي عجول و بي فكره

فكر مي كنم . نيمبه اون آدرسي كه برات فرستادم اصال حرف نز

االن . االن تا حدودي بتوني به حرف هايي كه مي گم اعتماد كني

احسان  وشفقط آروم باش و به چشم هاي درشت و باه
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حيفه اون چشماست كه . صبوحي فكر كن كه االن بسته است

 ...براي هميشه بسته بمو

تمام قدرتي كه از خودم سراغ دارم مشتي توي دهانش مي  با

خوني كه از دهانش جاري مي . را خالي مي كنم كوبم و خشمم

شود را مي بينم و ضربه ي محكمي كه دو ثانيه بعد به گردنم 

 .خودم مي فهمم كه بي هوش مي شوم. مي زند را حس مي كنم

در كمال خونسردي . باز مي كنم و دوباره بهزاد را مي بينم چشم

 .به صندلي تكيه داده(!) و ژستي كامال اتو كشيده

گه دوست داشته باشي مي توني االن پياده شي و بري خبري ا -

 .از همسرت بگيري

خبري از همسرم بگيرم؟ . دهانش كمي سرخ و ملتهب است دور

دوباره زمين مي . به سرعت برق در را باز مي كنم و مي دوم

فقط زانوي شلوارم ساييده . هيچ دردي احساس نمي كنم. خورم

يعني چه؟ نمي دانم كدام . ييبيمارستان رجا. احسان. مي شود

آخرين باري كه اين طور . بخش مغزم دستور گريه را مي دهد

. بدون اينكه خودم بفهمم چرا گريه مي كنم كي بود؟ نمي دانم

سوزش آرنج و زانويم را . فقط اشك است كه بي وقفه مي چكد

كمي خم مي شوم و . نفسم باال نمي آيد. تازه احساس مي كنم

راست مي ايستم و چند ضربه . انوهايم مي گذارمدستم را روي ز

سوزش جاي بوسه هايش . وبممحكم به قفسه سينه ام مي ك
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جنين چهار . چيزي در دلم مي پيچد. باعث هق هقم مي شود

 .دستم را روي شكمم مي گذارم. بچه ي من و احسان. ماهه ام

 .احسان-

بهزاد گفته بود حيف است . به سينه ام مي كوبم دوباره

 شمانش براي هميشه بسته بماند؟چ

 خانوم؟ خانوم؟ حالتون خوبه؟ -

رجايي چرا بايد ربطي به احسان داشته باشد؟ به  بيمارستان

 .سينه ام مي كوبم

 .يكي كمك كنه. داره كبود ميشه. يا امام هشتم -

ثانيه بعد زني روي قلب و قفسه سينه ام را به شدت ماساژ  چند

 .محكم و پر صدا مي بلعمهوا را با قدرت و . مي دهد

 .پاشو. خانوم محترم پاشو من كمكت مي كنم  -

كمكم . سفيدش مي گويد كه يا پزشك است يا پرستار روپوش

 .مي كند و بلند مي شوم

 نمي خواي جواب بدي؟. گوشيت خودشو كشت -

 .و گنگ نگاهش مي كنم و دنبال مفهوم گوشي مي گردم گيج

 گوشي؟ -

 :صدايش را مي شنوم كه مي گويد. باال مي پرد ابروهايش

 .يه برانكارد به حياط شمالي بفرستيد لطفا -
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دستم را روي . را تا آخرين حد باز مي كنم پلك مي زنم چشمانم

. چرا نمي توانم فكر كنم؟ فعاليت مغزم كند شده. سرم مي گذارم

 .بيمارستان رجايي. احسان

عمه و پارسا و . مي كنمنوازش هاي دست آشنايي چشم باز  با

در عرض صدم ثانيه اتفاقات و . پرنيان را در نگاه اول مي بينم

 .از روي تخت مي پرم . حرف هاي امروز به مغزم حمله مي كند

 .احسان -

. پارسا. اشكم مي چكد. همزمان به سمتم گام بر مي دارند همه

مان همه با چش. امير. زنعمو. عمو . پرنيان. پريسا. كتايون. عمه

. پارسا مانع از رفتنم مي شود. سرخ و اشكي دورم جمع شده اند

 اهميتي دارد كه جلوي اين همه آدم گريه مي كنم؟

 احسان كجاست پارسا؟  -

سرم را مي . سردي دستانش منجمدم مي كند. مي كند بغلم

 .بوسد

اتفاقي نيفتاده كه داري گريه مي . آروم . آروم باش عزيز دلم -

 .تو فقط آروم باش. مين جاستاحسانم ه. كني

 .بينم كه پريسا چگونه گريه مي كند مي

 .من مي خوام برم پيشش -

 .باشه بريم -
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كتايون شالم را روي سرم مي . موهايم را مرتب مي كند عمه

پريسا ولي . عمو صورتم را مي بوسد و دلداري مي دهد. اندازد

چشمان  همان جا گوشه ديوار در حال گريه است و زنعمو هم با

 .اشكي پرنيان را آرام مي كند

 .مي تونم راه برم عمه -

دكتر . اشاره مي كند كه دستش را از دور شانه ام رها كند پارسا

معاينات بيهوده . از يك حمله عصبي صحبت مي كند. مي آيد

پارسا و كتي دوشاشم و بقيه پشت سرمان از . انجام مي دهد

پارسا دستانم را . نزديك دري مي شويم. اتاق خارج مي شوند

ي رنگ و ب مالصورتش كا. ميان دستان يخ زده اش مي گيرد

 .چشمانش سرخ است

 باشه؟. آروم باش. چيزي نيست -

را از دستانش خارج مي كنم و به سرعت در بلند نيمه  دستم

ضربان بلند قلبم را مي . چوبي نيمه شيشه اي را باز مي كنم

قلبم . از پشت شيشه ها مي بينمش. دلم پيچ مي خورد. شنوم

ه و ماسك صورتش پانسمان شد. واقعا مي ايستد. مي ايستد

براي  مسيم هايي كه نمي دان. اكسيژن به دهانش وصل است

چه منظوريست روي قلبش چسبانده شده و مانيتور باالي سرش 

. چشمان بسته اش ديوانه ام مي كند. امواجي را نشان مي دهد

. مي افتم. زير پايم خالي مي شود و راهرو دور سرم مي چرخد
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ست پارسا دور تنم حلقه مي قبل از اينكه با زمين برخورد كنم د

 .مگريه ي كتايون را مي شنو. شود

 .زود. برو بيرون كتي -

 .فلج شده ام را حركت مي دهم زبان

 .پارسا -

را از روي پيشاني ام كنار مي زند و گونه ام را نوازش مي  موهايم

 .برادر نعمت خوبيست. كند

چي مي خواي؟ ديدي كه حالش . جان؟ جانم عزيزم؟ بگو -

. تو به من اعتماد داري. منو نگاه كن مهشاد. چيزي نيست. هخوب

 قبوله؟. باشه. قول مي دم كه اتفاقي نيفته

 چي شده؟ -

دستانش . نفس هاي تند و كوتاهش را مي شنوم. مي كند بلندم

مي شنوم كه اجازه نمي دهد . روي تخت مي گذاردم. سردتر شده

. خوردم مي دهد مايع خنك و شيريني را به. كسي وارد اتاق شود

قربان صدقه ام . صورتم را مي بوسد. موهايم را نوازش مي كند

 .مي رود

 .جلو در مطب يه ماشين با سرعت زده بهش و رفته -

لبم را گاز مي . سرم روي شانه اش مي افتد. مي جوشد اشكم

 .مشتم را گاز مي گيرم تا داد نزنم. گيرم
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دكترش تا چند دقيقه ديگه . چيزيش نيست. آروم باش مهشاد -

من بهت قول مي دم كه حالش خوب . مياد باهات حرف مي زنه

 .خوب مي شه

 دكتر رضوان اينجاست؟ -

خودش االن مياد باهات . نگران نباش. همه چي سر جاشه. آره  -

 .حرف مي زنه

مي  بچه ي چهار ماهه امان بي قراري. منقبض مي شود شكمم

 .گريه مي كند. كند

 چته؟ دلت درد مي كنه؟ -

مثل ده سالگي هايش كه . نگرانش دلم را مي سوزاند چشمان

بازي مي كرديم و زمين مي خوردم و زخم هايم را مي بوسيد و 

 .گريه مي كرد شده

 .گريه نكن پارسا -

 .خنده اشكش را پاك مي كند با

 . گريه نكردم كه ديوونه -

بلند مي . رين و خنك را به خوردم مي دهدآبميوه شي دوباره

 .شوم

االن . ديديش ديگه. ديگه كافيه. خواهش مي كنم. نه مهشاد -

 .دكتر مياد
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يادآوري چشمان بسته و قامت خوابيده روي تخت و پانسمان  با

با اشك هاي من اشك مي . هاي تن و صورتش اشكم مي جوشد

روي سينه اش  سرم. دستش را دور شانه ام حلقه مي كند. ريزد

 .كوبش قلبش بي نظم و بسيار تند است. فرود مي آيد

قبل اين فكر مي كردم هيچ چيز نميتونه اميد من رو به اين  -

 ...زندگي و خدا كمرنگ كنه ولي

 .از لرزش چانه و لب هايم متنفرم. بلند مي كنم سر

يه تار مو از سرش كم . ولي االن مي فهمم همش ادعا بوده -

جونم . دارم مي ميرم پارسا. دق مي كنم. مي مونمبشه زنده ن

 .داره باال مياد

اش آنقدر شديد مي شود كه با عصبانيت بلند مي شود و  گريه

بالفاصله بعد از رفتنش عمه و امير و . در را مي كوبد و مي رود

چه بوي . عمه محكم به آغوشم مي كشد. كتايون وارد مي شوند

حتي . وشش اشك مي ريزمدر آغ. بوي مادر. خوبي مي دهد

را نوازش  پشتمكتايون دست و. ضربان قلبش هم آرامم مي كند

امير گريه نمي كند و با آرامش تمام . اشك مي ريزد. مي كند

عمه صورتم را . بعد از ده دقيقه دكتر مي آيد. دلداري مي دهد

 .مي بوسد و آرام كنار گوشم زمزمه مي كند

ايد خوب به حرف هاي دكتر باشه عمه ؟ ب. ديگه گريه نكن  -

 .من پيشتم. گوش بدي
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كمي آب مي . سرم را باال پايين مي كنم. را پاك مي كنم صورتم

 .دلم به اندازه ي سال ها تنگش شده. نوشم

 .رضوان با لبخند مهربان و آرام هميشگي اش مي گويد دكتر

خانم احسان كه نبايد اينطوري دل نازك باشه و تو شرايط  -

 ...خانم احسان بايد. كنهحساس گريه 

اشاره اش را به سمتم مي گيرد و ابروهايش را كمي باال  انگشت

 .مي دهد

بايد آمادگي شنيدن هر چيزي . خوب فكر كنه و خونسرد باشه -

 .رو داشته باشه

*** 

 .ولم كن پري -

 .ناله مي كند. گريه اش بلند تر مي شود صداي

 .تو رو خدا. مهشاد -

زنعمو زير . ف سالن و دست در جيبش فرو بردهزل زده به ك پارسا

. عمه اصرار مي كند. لب دعا مي خواند و پرنيان را آرام مي كند

رنگ . عمو جمع را ترك مي كند. كتايون و امير دلداري مي دهند

همان در نيمه چوبي لعنتي را باز مي . پارسا هنوز مثل يخ است

ساس مي شوري اشك را اح. مكنم و پشت شيشه ها مي ايست

 .بوي عطر كتي در مشامم مي پيچد. كنم
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از من توقع دارين به چي رضايت بدم كتي؟ بره زير تيغ جراحي  -

كه نتيجه اش معلوم نيست؟؟ كه احتمال زنده موندنش پنجاه 

درصده ؟؟ آره ؟؟ كتي تو بودي اين كار و مي كردي؟؟ مي كردي 

ا رو امضا از من نخواين اون برگه ه.. لعنتي؟؟ خودتو مي كشتي

 .نخواين كتي. كنم

 .دور شانه ام مي پيچد دستش

با اين شرايط حتي اگه تا شصت سال ديگه . قربونت برم من  -

هم دووم بياره هر لحظه بايد استرس اينو داشته باشي كه لحظه 

اونوقت زندگيت با جهنم هيچ . ي بعد قلبش مي كوبه يا نه

 .زهرتون مي شه. فرقي نمي كنه

 . من دلشو ندارم. محاله. نميشه. نه كتي -

كتايون سريع بازويم را مي . دستم را جلوي دهانم مي گيرم و

مايع اسيدي را كه ته حلقم . چسبد و به بيرون هدايتم مي كند

 .جمع شده داخل سطل خالي مي كنم

 .زود. پاشو بريم خونه مهشاد -

 اخمش براي چيست؟. دار است خنده

 . برو كنار پارسا -

دكتر بايد بياد جنازه ات رو معاينه . بهت گفتم پاشو بريم خونه -

 .كنه تا راحت شي

 .مي كنم اخم
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 .همين جا مي مونم تا به هوش بياد. من حالم خوبه -

 .به كمر مي زند و محكم نفسش را بيرون مي فرستد دست

رو . غذاشو نمي توني بخوري. بوي اينجا داره اذيتت مي كنه -

پاشو فدات شم اذيت . پاشو بريم. مي توني بخوابيمالفه هاش ن

 .اون برگه ها رو امضا كن بريم. نكن

احسان تا چند ساعت ديگه به هوش مياد و همه با هم مي  -

هيچ عملي . خودم بهتر از اينا ازش پرستاري مي كنم. ريم خونه

 .اينو تو مغزت فرو كن. هم در كار نيست

 ...گوش ك -

من نمي تونم بذارم اوني كه جونم به . نه تو گوش كن پارسا -

جونش بنده بره تو اون اتاق لعنتي كه معلوم نيست زنده از 

 مي توني اينو بفهمي؟. نمي تونم. درش بيرون بياد يا نه

 .جلو مي آيد عمه

تو مگه به خدا ايمان . مهشاد، عمه چرا اين كارو مي كني آخه -

ن نداري؟ آدم نداري؟ مگه به لطفش به كرمش به قدرتش ايما

مرگ و . به اون توكل نكنه كه نمي تونه با خيال راحت زندگي كنه

اين طوري . تو بايد راضي باشي به رضاش. زندگي دست خداست

تو مي . ما نابود مي شيم مهادامه بدين نه تنها شما دو تا كه ه

توني تا آخر عمرت استرس اينو داشته باشي كه خدايي نكرده 

نكنه؟ مي توني هر لحظه نگران اين باشي  يهو قلبش ديگه ياري
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كه قلبش يهو از كار بيفته؟ چند ساعت استرس اين عمل ارزششو 

 .تا آخر عمرت ديگه خيالت راحته كه قلبش سالمه. داره

 .نالم مي

 !عمه -

. اين همه دعا پشت سرشه. مطمئن باش. چيزي نميشه عمه -

سفره . كرده زنعموت طال هاشو نذر. عموت شام عاشورا نذر كرده

. اون بچه روببين. به هزار نفر زنگ زدم دعاش كنن. نذر كردم

. نا نداره بچه شو بغل بگيره آرومش كنه. شيرش خشك شده

. رنگشو ببين. ينپارسا رو بب. عموتو ديدي؟ داشت سكته مي كرد

 ببين مي توني اينا رو هميشه اينطوري ببيني؟

را انقدر گاز گرفته ام لب هايم . براي هزارمين بار مي چكد اشكم

. كوبش قلبم هر لحظه كند تر مي شود. كه كبود شده اند

عموداشت سكته مي كرد؟ شير پريسا خشك شده؟ بچه ام بي 

زير دلم تير مي . درد در تمام وجودم مي پيچد. تابي مي كند

 .مي خواهم ديوار را گاز بگيرم از درد. كشد

 

 ..بچ... عمه... ع -

خارج نشده خودم را روي دوش پارسا حس كالم از دهانم  اين

دارم از . لب هايم را باز كنم فريادم بلند مي شود. مي كنم

 .داد مي زنم. احسانم دور مي شوم
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 !احسان -

 .با تمام دردم داد مي زنم. مي دود پارسا

 !احسان -

 .ضجه مي زنم. مي دود سريعتر

 !احسان -

چند ثانيه  .ديگر ناي نفس كشيدنم را هم از دست مي دهم و

. چيزي به خوردم مي دهد. بعد روي صندلي ماشين مي خوابانم

براي چند دقيقه دور مي شود و . شيريني اش گلويم را مي سوزاند

لب هاي . با دكتر رضوان و چند برگه و يك خودكار باز مي گردد

موهايم را عصبي  وسردش را محكم روي گونه ام مي گذارد 

اين موجود چطور زنده . است يخ تر از يخ. نوازش مي كند

 مانده؟ 

 .من بهت قول دادم. امضا كن فدات شم -

ثانيه به خودكار و برگه ها و دكتر و پارسا با ترديد نگاه مي  چند

مرگ به چه مي . شكمم در حال چاك چاك شدن است. كنم

گويند پس؟ پارسا خودكار را با حركات تند و بدون تمركز بين 

مي بينم كه . انگشتانم جا مي دهد و برگه را زير خودكار مي گيرد

 .اشكش روي برگه ها مي چكد
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امضا كن مهشاد، . امضا كن مردم ديگه. ديگه لعنتي امضا كن -

. باليي سرش بياد خودم و تو رو باهم مي كشم راحت مي شيم

 .امضا كن. قسم مي خورم

خودش انگشتانم را حركت مي دهد و . تكان نمي خورد دستم

 .دكتر دستش را روي دستمان مي گذارد. امضا مي زند

 .فقط دعا كنيد. شيدنگران نبا. من تمام تالشم رو مي كنم -

دستم را به لبه شيشه ماشين بند مي كنم تا پياده . مي رود دكتر

 .شوم

 .بشين مهشاد -

قند . چشمم سياهي مي رود. توجه به حرفش پياده مي شوم بي

سه . شام نخورده ام. ناهار نخورده ام. و فشار خونم پايين است

. ده امچند بار زمين خور. بار بيهوش شده و به هوش آمده ام

احسان را روي تخت مراقبت هاي . حرف هاي بهزاد را شنيده ام

پارسا مثل . اش را ندارد هپريسا ناي بغل كردن بچ. ويژه ديده ام

شانه . زنعمو گريه مي گرد. عمو داشت سكته مي كرد. ميت شده

همه اين ها در . چشمان احسان بسته بود. هاي پارسا مي لرزيد

 .قوايم تحليل رودكنار هم كافيست تا تمام 

 اين جا شير موز پسته گير مياد؟ -

 .ثانيه نگاهم مي كند و بعد لبخند محوي مي زند چند

 .سوار شو با هم بريم بگيريم -
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شير موز پسته را بي ميل و فقط براي زنده ماندن . مي شوم سوار

. كمي آبميوه و بيسكوييت و كيك براي بقيه مي گيرد. مي خورم

چشمانم . مي كنم كه به بيمارستان برگرديم با اصرار راضي اش

 .ديگر تار نمي بيند

لباس مي پوشم و وارد قسمت مراقبت . دكتر اجازه مي گيرم از

. محكم قدم بر مي دارم. گريه نمي كنم. هاي ويژه مي شوم

كنار تخت مي . دستانم را مشت مي كنم و نفس عميق مي كشم

مه ارامش و ديدن چشمان بسته و ماسك اكسيژن ه. ايستم

خم . انرژي ام را به باد مي دهد و دست و پايم را سست مي كند

. اشكم روي گونه اش مي افتد. چشمانش را مي بوسم. مي شوم

پيشاني اش را لب . با پشت دست گونه هايم را پاك مي كنم

هايش را چانه و گونه اش را قلبش را دستش را مي بوسم و مي 

ابروهاي مرتب و بلند . مروي چشم هايش دست مي كش. بوسم

براي بار آخر لب هايم را روي گونه . سياهش را لمس مي كنم

 .اش مي گذارم و زمزمه مي كنم

دخترت داره . مي دونم زود چشماتو باز مي كني. منتظرتيم -

 .خودشو ميكشه

از سي . بوسمش و عطرش را به انتهاي ريه ام مي فرستم مي

نش آماده ي عملش مي دكتر و همكارا. سي يو خارج مي شوم

ساعت، حلقه، پالك و زنجير، موبايل و لبا س هايش را . كنند
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نام اهللا مي درخشد و به . پالك را بر مي دارم. تحويل مي دهند

. و آرام مي كند نمي درخشد و قلبم را مطمئ. من لبخند مي زند

ياد لبخند مهربان . اهللا. مي درخشد و اميدم را پررنگ مي كند

ياد صداي بلند كوبش ديوانه وار قلبش مي . افتمچشمانش مي 

هوايي . ياد بوسه هايش مي افتم و دلم ديوانه مي شود. افتم

. مجنون مي شود و صداي ضربانش كرم مي كند. مي شود

. مرحوم موذن زاده است. صداي بلند اذان پخش مي شود

احسان هنگام اذان هميشه تلويزيون را روي شبكه اي كه اذان 

 .ده را پخش مي كرد تنظيم مي كردموذن زا

صداي چرخ هاي تخت و دكتر رضوان و . تمام مي شود اذان

تنم در عرض چند . آشوب و دلهره به جانم مي افتد. بقيه مي آيد

چيزي درون شكمم . ثانيه خيس عرق مي شود و دستانم مي لرزد

مي خواهم بلند شوم و ببينمش اما . مي پيچد و نفسم را مي برد

. راست مي شينم. ردهم قدرت هر گونه فعاليتي را سلب كدرد دل

. خودم را به چپ و راست مي كشم. تا مي شوم. خم مي شوم

احسان را به . انگشتانم را گاز مي گيرم تا صداي فريادم بلند نشود

همه جلوي در . درد به مغز استخوانم مي رسد. اتاق عمل بردند

 .محكم شكمم را مي چسبم و داد مي زنم. اتاق عمل ايستاده اند

 !خدا  -
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خيس شدن . ايع لزجي را از بدنم احساس مي كنمم خروج

جانم را مي . بچه ي احسان. بچه ام. شلوارم را احساس مي كنم

 .داد مي زنم. گيرند انگار

 .بچه ام خدا -

صداي دويدنشان . داد عمه و كتايون و پريسا را مي شنوم صداي

چاقويي بي وقفه داخل شكمم فرو مي رود و بيرون . را مي شنوم

ومن انگار كه با هر ضربه اش به مرگ نزديك و نزديك تر مي آيد 

هوشياري . تار مي بينمشان. عمه و پارسا زانو مي زنند. مي شوم

دستشان كه به صورتم مي  هايضربه . ام كم كم پايين مي آيد

. حتي لرزش دستان پارسا را حس مي كنم. خورد حس مي كنم

هشتم گفتن امير يا امام . ونگ ونگ گريه ي پرنيان را مي شنوم

پارسا مي . هق هق پريسا و كتايون را مي شنوم. را مي شنوم

 :گويد

 مي توني حرف بزني عزيزم؟. منو ببين. مهشاد. مهشاد -

 .به دنبالش ادامه مي دهد عمه

. چرا مثل گچ شدي؟ چشماتو تكون بده عمه. عمه حرف بزن -

 درد داري؟

فقط خون است .  باز نگه داشتن پلك هايم را ديگر ندارم قدرت

تصوير . كه از بدنم مي رود و هر لحظه چندشم را بيشتر مي كند

چشمان بسته و تمام خاطرات نوزده و اندي سال زندگي 
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. مشتركمان به ذهنم هجوم مي آورد و اشكم را سرازير مي كند

صدا ها را مي  طفق. ضربان قلب و جريان خونم را حس نمي كنم

. زه ي شلوارم تهوع مي گيرمشنوم و از خيسي بيش از اندا

 .آخرين چيزي كه مي شنوم صداي لرزان كتايون است

. خونريزي كرده. بيچاره شديم پارسا. واي . واي . يا مسيح -

 .شلوارش خيس خونه

 .هايم مي افتد و ديگر چيزي نمي شنوم پلك

احساس درد شديدي كه در تمام بدنم مي پيچد چشمانم را  با

 .مه اي كه به زبانم مي رسد را داد ميزنمباز مي كنم واولين كل

 !خدا  -

 . زن سفيد پوش باالي سرم ايستاده اند دو

 خيلي درد داري عزيزم؟ -

دردم هزار برابر مي شود و نمي دانم . اشكم مي جوشد. احسان

به اتاق عمل . با چه قدرتي نفس مي كشم؟ چشمانش بسته بود

 .داد مي زنم. رفته بود

 !احسان -

ملحفه را . داد مي زنم و اشك مي ريزم. به خودم مي پيچم و

 .چنگ مي زنم

 .احسان. خدا. خدا خودت كمك كن -
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خون من تمام نشده . خروج خون را احساس مي كنم همچنان

زن . پس؟ كاش تمام مي شد و روزهاي بعد از اين را نمي ديدم

 پلك. جوان را مي بينم كه آمپولي را داخل سرم تزريق مي كند

 .هايم دوباره بسته مي شود

شديد آفتاب مرداد ماهي باعث جمع شدن چشم هايم  تابش

فقط با بي رمقي پلك هايم . ناي جابه جا شدن ندارم. مي شوم

. سر مي چرخانم. بوسه اي روي گونه ام مي نشيند. را باز مي كنم

صورتي كامال بي رنگ و آشفته با چشماني سرخ و . كتايون

پر  ولبخند صميمانه . نش ديدنيستبرق چشما. درخشان

 .محبتش زيباست

مژده نميدي؟ آقا احسانت صحيح و سالم طبقه ي پايين  -

 .يك ساعت پيش عملش تموم شد. خوابيده

چيزهايي مي شنوي كه دوست داري از خوشي تمام آدم  گاهي

هاي اطرافت را به آغوش بكشي بوسه بارانشان كني كل شهر را 

گاهي چيزهايي مي شنوي كه از . يزيشيريني بدهي و اشك بر

. شدت شوق و خوشحالي همان لحظه اشكت جاري مي شود

گاهي قلبت از خوشي چنان مي لرزد و مي كوبد و چنان لذتي را 

در تمام وجودت پخش مي كند كه دوست داري تا ابد ادامه 

در حالي كه اشكم را به سرعت با پشت دست پاك . داشته باشد

 .شوم مي كنم نيم خيز مي
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 .راست مي گي كتي ؟ با من كه شوخي نمي كني -

 :عمه مي گويد. مي زند لبخند

. فقط چند دقيقه باهات فاصله داره. نه عمه چه شوخي اي -

تا دو سه ساعت ديگه . فقط هنوز به هوش نيومده. حالشم خوبه

 .به هوش مياد مي بينيش

. و اشكم مخلوط مي شود و سرم را تكان مي دهم لبخند

صداي گرفته و . هزار بار. انم را مي بندم و شكرش مي كنمچشم

 .خشدار پارسا از سمت ديگر اتاق مي آيد

 .پاشو بايد يه چيزي بخوري. مهشاد -

جمله ي بايد دار از دست رفتن بچه ي چهار ماهه امان را  همين

غم عجيبي به دلم مي . نفس حبس مي شود. توي سرم ميكوبد

با . هر شب و هر روز. ه حرف زده بودممن سه ماه با آن بچ. افتد

تمام خاطرات شيرينم را . خنديده بوديم. هم اشك ريخته بوديم

نامش را انتخاب كرده . برايش تعريف كرده بودم و لبخند زده بود

لباس . احسان قربان صدقه اش مي رفت و مي بوسيدش. بوديم

رنگ اتاقش را انتخاب . و كاله و كفش و جقجقه خريده بودم

چشمانم را باز نمي كنم و سرم را بر مي گردانم تا . رده بوديمك

 .دستان عمه دستم را نوازش مي كند. اين اشك ها را ديگر نبينند

شما تازه اول . هيچ اشكالي نداره. مصلحت خدا بود عمه -

االنم پاشو يه . كلي وقت دارين واسه بچه دار شدن. جوونيتونه
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. كلي خون از دست دادي. چيزي بخور كه جون نمونده تو تنت

پاشو عمه . دكترت گفت بدنتو تقويت نكني آسيب مي بيني

 .فدات شه

پارسا . هاي عمه چقدر دلنشين و اشك در بيار هستند محبت

قسمت بااليي تخت را باال مي دهد و بالشت را حائل تخت و 

 .پيشاني ام را مي بوسد. پشتم مي كند

 خوبي؟. فدات شم -

 .انه اش دلگرم كننده استكمرنگ برادر لبخند

 .مرسي. خوش قول بودي -

. تو اين هجده ساعت ده بار مرگو با چشم هاي خودم ديدم -

 .هيچ وقت فكر نمي كردم يه روز اينطوري از چيزي بترسم

 پريسا خوبه؟ -

. تقريبا داشت ديوونه مي شد. مامان و امير بردنش خونه. نه -

بدو رفت اتاق عمل يه بار وسط عمل پا شد . هذيون مي گفت

 .دكتر دادش دراومده بود. باال سر احسان

 .را بيرون مي فرستم آهم

 االن خوبه؟ پرنيان؟ -

 .هر دو خواب بودن. خوبن. چند دقيقه پيش زنگ زدم -

 عمو كجاست؟ -
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بايد كامل هر چيزي كه مي . حاال نوبت غذاست. پيش احسان -

. و افه نداريم لوس بازي و چندش بازي و كالس. دم بهت بخوريا

 اوكي؟

 .را به هم مي ريزم موهايش

 .باشه -

پسته و عسل وآناناس و موز گرفته تا جگر كباب شده و  از

. ماهيچه ي گوسفندي و باقالي پلو ي خانگي به خوردم مي دهند

درد كمر و دلم بسيار . سرگيجه و بي حالي ام بهتر مي شود

. به لباس هايم نگاه مي كنم. خفيف تر شده و قابل تحمل است

تميز . سبز شده الولي حا. قبل از آخرين بي هوشي ام سفيد بود

 . است و بوي خاصي نمي دهد

هيچ شماره اي . خيلي عجيب بود. گوشيت هزار بار زنگ خورده -

 .نميفتاد فقط زنگ مي خورد

 . بهزاد. مغزم مي ايستد. قلبم مي ايستد. بهزاد

. پارسا جواب داد. گوشي احسانم از صبح چند بار زنگ خورد -

ا نيم ساعت پيش ت. االن با مامانش پايينن. منشيش بود

اين باقالي پلوي . مامانش اينجا نشسته بود و قرآن مي خوند

 .خيلي ماهه. خوشمزه رم اون آورده



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا بهاره مصلح   –کشم  ینفس م

wWw.98iA.Com ٤١٣ 

ولي محبت ماهرخ و مادرش لبخند . از ذهنم كنار نمي رود بهزاد

ساك . عمه ساك كوچكي را روي تخت مي گذارد . به لبم مي آورد

 . خودم است

الزم . ونتون تا وسيله هاتو بيارهبا اجازه ات كتي رو فرستادم خ -

 .بود واقعا

 .ممنون. اون خونه مال خودتونه. اختيار دارين عمه جان -

 .را بر مي دارد و موهايم را شانه مي زند برسم

ولي باز يه كم آرايش كن و لباستو . رنگ و روت االن بهتر شده -

در مورد بچه هم كه فعال . عوض كن كه احسان اينطوري نبيندت

دكتر گفت نبايد كوچكترين هيجان و . ي بهش چيزي نميگهكس

هيجان براش . آرامش مطلق. استرس و ناراحتي داشته باشه

 .سمه

 .مي زنم پوزخند

من يه كيلو وزن كم و زياد مي كنم . عمه اون خودش مي فهمه -

 . در جا متوجه مي شه

 :جدي مي گويد عمه

اشك و گريه  .متوجهم كه بشه تو نبايد خودتو ناراحت كني -

بايد بهش دلداري بدي كه هنوز خيلي . ناراحتي نداريم. نداريم

 متوجهي عمه؟. فرصت دارين

 .مي زنم و گونه اش را مي بوسم لبخند
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 حسام اينا كه چيزي نشنيدن؟. چشم. مي فهمم عمه -

بيخود واسه چي بايد . نه نذاشتم كسي بهشون چيزي بگه -

به هوش اومد بهشون خبر  نگرانشون مي كرديم؟ بعد از اينكه

 .مي ديم

غم نا آشنايي را به . خالي بچه ام قلبم را فشرده مي كند جاي

 .وجودم تزريق مي كند

 كتي؟-

مثل مادرش مهراست كه به . با لبخند. نگاهم مي كند خيره

 .اطرافيان هديه مي كند

 جان؟ -

 .گرم است. را مي گيرم دستش

 .همه ي محبت هاتون بابت. ممنون. مي خوام ازت تشكر كنم -

 .پررنگ تر مي شود و گونه ام را نوازش مي كند لبخندش

. همه ما بيشتر از اين مديون احسانيم. خواهش مي كنم -

 .تو هر شرايطي. هميشه كمك حال هممون بوده

 .بيست ساعته سرپايي دختر. برو خونه  -

 .مي كند اخم

 .احسان رو مي بينم بعد مي رم. عمرا -

 .پيامي از خط بدون شماره. تم مي لرزدتوي دس گوشي
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وخامت اتفاقات مي تونن بيشتر از چيزي كه فكرشو بكني  -

مي خواي بدوني . بيست ثانيه ديگه جواب مي خوام. باشن

 معامله از چه قراره يا نه؟

 .مي نويسم سريع

من تو وضعيتي نيستم كه بتونم تصميم بگيرم و به معامله فكر  -

 .حداقل تا بهبود حال همسرم. زمان مي خوام. كنم 

بهزاد . را مي فرستم و موبايل را توي مشتم مي فشارم پيام

اينطور ناگهاني از كدام جهنمي پيدا شده؟ ذهنم نسبت به اين 

م بايد به چه موضوع آن چنان نا آگاه و خام است كه نمي دان

به امكانات عجيب داخل . فكر كنم؟ به بي ام دبليوي مشكي اش

به پارچه . اش كستهبه دماغ ش. به انگشتر نظامي اش. ماشين

به جاي زخم چاقو روي گونه . به ساعت طاليش. كت و شلوارش

به تصادف . به ضربه حرفه اي كه به گردنم زد. و پيشاني اش

به . و بي پروايي عجيب كالمشبه صداقت . به معامله. احسان

مردي كه به شيشه ماشين ضربه زد و در بي ام دبليو را باز كرد؟ 

پالك ماشين را پوشانده بود؟ ساعت  ويبه محفظه دودي كه ر

خروج من و احسان از خانه و مطب را از كجا مي دانستند كه 

آنقدر دقيق همه چيز را پيش مي بردند؟ اراده كرده بود و 

. پووف. حسان را با سنگفرش خيابان يكسان كرده بوداتومبيلي ا

 .فكر كردن به اين ها آرامش و تمركزي مي خواهد كه االن ندارم
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قلبم . سريع بلند مي شوم. پرستار تختش را پيش مي رانند دو

 .چنان مي كوبد كه شك ندارم اگر نزديكش شوم خواهد شنيد

فقط . شده ساعت مالقاتم تموم. بيمار هنوز نيمه هوشياره -

تاكيد شده كه فعال دور و . همراهش مي تونه پيشش بمونه

 .برش شلوغ و پر هيجان نباشه

هايم را با پشت دست پاك مي كنم و به صورت بي رنگ و  اشك

هنوز منگ است و از موقعيت . چشمان خمارش نگاه مي كنم

همراه با جلو رفتن تخت گام بر مي . اطراف درك درستي ندارد

. متعادل است. دماي دلنشيني دارد. ش را مي گيرمدست. داريم

 :پرسدبا منگي آشكاري مي . نگاهش ميخ چشمانم مي شود

 كيميا اذيتت كرد؟ -

 .زمزمه مي كنم. تا آخرين حد گشاد مي شود چشمانم

 !احسان  -

 :با ديدن چشمانم مي گويد پرستار

 تمام. بيمارتون هنوز كامال هوشيار نيست. تعجب نكنين خانم -

تا يك . چيزهايي كه ذهن نيمه بيدارش درگيرشه به زبون مياره

 .ساعت ديگه كامال به هوش مياد

هاي رز و اركيده را روي ميز مي گذارم و پرده را كنار مي  گل

. عمه و كتايون و پارسا اصرار مي كردند كه به خانه بروم. كشم

عمه مي گفت درست نيست با اين شرايطم همراه بيمار ديگري 
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با التماس به خانه . مي گفت بايد استراحت كنم.شمبا

بيمارستان  كبخش هاي شلوغ و اتاق هاي مشتر. فرستادمشان

 .رجايي باعث شد تا به اين بيمارستان منتقلش كنيم

 .مهشاد -

 .به سمتش مي چرخم سريع

 جانم؟ چي مي خواي عزيزم؟ -

 .مي زند لبخند

 .بوي بيمارستان اذيتت مي كنه. برو خونه -

با يادآوري . گلويم خشك مي شود. چشمانش خيره مي شوم  به

بچه ي ما چند ساعت پيش از دستم . اش دلم تير مي كشد

احسان براي آن بچه . بغض غريبي گلويم را چنگ مي زند. رفت

پوست شكمم مي . بوسيده بودش. ساعت ها حرف زده بود

 .سوزد

 .اذيتم نمي كنه -

 كجات درد مي كنه؟ -

زل زده به چشمانم و اين سوال . شوكه ام مي كندقاطعش  سوال

دروغم را راحت متوجه مي شود و من اين را نمي . را پرسيده

 .مكث چند ثانيه اي ام باعث مي شود دقيق تر شود. خواهم

 .شديد نيست. دلم -
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دقيق چهره اش از بين مي رود و نفسش را بيرون مي  حالت

 .فرستد

ون يا فاطمه هماهنگ كن برو صبحم با كتاي. برو خونه مهشاد -

 .پيش دكترت

 .هرگز خانه؟

حالمم . تا تو مرخص نشدي من از اين جا جم نمي خورم -

 .يه لحظه فقط دلم تير كشيد كه اونم طبيعيه. خوبه

 .گوش كن به حرف. برگرد خونه. اين جا جاي تو نيست مهشاد -

بلند مي شوم و فاصله . نوازشش مي كنم. را مي گيرم دستش

 .لبخند مي زند. ن را صفر مي كنم و مي بوسمشاما

به قول . ازت مي خوام يه كم از اين حساسيت هات كم كني -

 ...پري

 :لبخند ابرو باال مي دهد و تكرار مي كند با

 به قول پري؟ -

 .دست به فكش فشار مي آورم و مي چرخانم با

 .به قول پري اين گير دادناتو جمع كن دكي -

 .خندد مي

سر هر چيز كوچيكي كه آدم انقدر خودشو . نه جدي مي گم -

يه . االن ديگه دلم درد نمي كنه. ايناهاش. ببين. اذيت نمي كنه

 .لحظه تير كشيد و خوب شد
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 .نفس عميق مي كشد. گرمش را دور شكمم مي پيچد دستان

 !فكر مي كنم ديروز صبح تا حاال الغر شدي  -

وجه از بين رفتن آن لباسم جذب نيست كه مت خوشبختانه

 .خنجر به قلبم مي زنند. برجستگي خفيف شود

مي خواي تختو بخوابونم ؟ نبايد . خودمم همين فكرو مي كنم -

 .زياد بشيني

 .را به سمت راست سينه اش هدايت مي كند و مي بوسد سرم

 .نه سرتو بزار اين جا -

منظم و يكنواخت مي . ضربان قلبش را حس مي كنم امواج

نمي دانم چرا دلم مي . عطر تنش مشامم را پر مي كند. كوبد

دكتر گفته . خواهد راحت گريه كنم ؟ هزار دليل براي گريه دارم

به خصوص در . بود به هيچ عنوان نبايد فشار عصبي داشته باشد

 .بغضم را فرو مي خورم. اين چند روز

 چته مهشاد؟ از چي ناراحتي عزيزم؟ -

ي كند به طوري كه يك قطره عجيب لوس و دل نازكم م لحنش

 .اشك از گوشه چشمم جاري ميشود

 .چيزي نيست -

چند ثانيه با اخم و دقت به چشمانم نگاه . را باال مي گيرد صورتم

نمي دانم چند دقيقه .مي كند و بعد از آن رد اشكم را مي بوسد

لب هايش را روي گونه ام ساكن نگه مي دارد ولي مي دانم 
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اين بوسه اش تماما درد . آتش مي گيردتنم . صورتم مي سوزد

مي . مي خواهم زار بزنم. قلبم فشرده مي شود. است و زخم

دستم را كه از دور كمرش آزاد مي . گريه كنم. خواهم داد بزنم

لب هايش را از صورتم . كنم حلقه دستانش را محكمتر مي كند

 .جدا نمي كند

 .نرو مهشاد -

عمه گفته بود . تمام قدرتم با. محكم. هايم را گاز مي گيرم لب

عمه نمي دانست اين مرد قلب مرا چطور زير و رو . گريه نداريم

مي كند؟ عمه قطعا نمي دانست بوسه ها و نوازش هايش با من 

 .نمي دانست. چه مي كند

چي ناراحتت كرده نفسم؟ مي خواي . مهشاد منو نگاه كن. نكن -

 منو بكشي؟ مهشاد؟

شاد را مي گويد كه مقاوتم را از چنان لطافت و محبتي مه با

دكتر گفته بود احتمال موفقيت عمل فقط پنجاه . دست مي دهم

گفته بود اگر عمل نكند هر لحظه امكان ايست قلبي . درصد است

معلوم نبود چند لحظه چند دقيقه چند . اش وجود خواهد داشت

اين طور ديوانه  اندساعت چند روز و چند ماه يا چند سال بتو

جنين چهار ماهه ام سقط . نامم را صدا بزند و نوازشم كند كننده

صورتش را با دستانم قاب مي . بچه امان ديگر نبود. شده بود

گونه اش را نوازش . ته ريش دو روزه اش را لمس مي كنم. گيرم
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. روي خط رديف خوشگل ابروهايش دست مي كشم. مي كنم

بچه امان . تنم را آتش مي زند هايشلمس لب . روي لب هايش

دلم تير مي . اين لب ها بوسيده بودش. نبود. سقط شده بود

آنقدر كه ديگر . ده بار؟ صد بار؟ نمي دانم. مي بوسمش. كشد

با همان چشمان اشكي و صورت . اشكي براي گريه نداشته باشم

 .خيسم هزار بار مي بوسمش

 .دوست دارم احسان -

 .مي زند لبخند

. فكر نبودنت منو مي كشه... يمي زندگ... وجودمي ... عاشقتم  -

 .مي ميرم

دستانش را تنگ تر مي كند و اشك هايم را دانه به دانه  حلقه

 .جاي تك تك بوسه هايش مي سوزد. مي بوسد

... دار و ندارم رو فداي همين چشمات مي كنم... نفس مني -

 .نفسمو بريدي... االن داري جونمو مي گيري

روي موها و كمرم عاشقانه . داز حركت باز نمي ايستن دستانش

 . ناز مي خرد و ديوانه ام مي كند. حركت مي كنند

*** 

. با شوخي و خنده معاينه وبرگه ترخيصش را امضا مي كند دكتر

در اين چهار روزي كه بستري بود تمام دوستانش به عيادتش 

آمدند و من تازه از برخوردشان فهميدم كه احسان چقدر برايشان 
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. پارسا و حسام هم هستند. لباسش را عوض مي كند. عزيز است

 .بقيه در خانه عمو منتظرند

 .نه دوش بگيرم بعد بريم خونه عمواول بريم خو -

 :مي گويد پارسا

 .تو كه ديشب دوش گرفتي -

 .شرت آزاد و طوسي رنگش را مرتب مي كند تي

 .يك ساعت بيشتر طول نميكشه -

حتي يه . مهشاد پس ما مي ريم خودت حواست هست ديگه -

. آبم اصال نبايد داغ باشه. قطره آبم نبايد رو پانسمانش بريزه

 .بتا خنكولرم و نس

 .شما برين. مي دونم -

 .استارت مي زنم. نمي دهم پشت فرمان بنشيند اجازه

 چرا حرف نمي زني؟ -

 .مثل احمق ها . لبخند مي زنم. لعنتي

 دوست داري چي بگم؟ -

چيزي هست كه من ازش بي خبر باشم مهشاد؟ دوست دارم  -

 . بي دردسر. راحت. اونو بگي

بزاق دهانم خشك . مي شودميخ خط هاي سفيد خيابان  چشمم

 .دو ثانيه چشمم را مي بندم و نفس عميق مي كشم. مي شود



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا بهاره مصلح   –کشم  ینفس م

wWw.98iA.Com ٤٢٣ 

ولي مي . آره عزيزم يه مسئله اي هست كه ازش بي خبري -

 .چون نميشه. خوام ازت خواهش كنم نخواي االن بهت بگم

 چرا نميشه؟ -

اعصابت بايد آروم آروم . ناراحتي سمه. چون هيجان برات سمه -

 .باشه

 .ن كناربز -

 .و با اخم نگاهش مي كنم  خيره

 چرا؟ -

 .پشت فرمون نميشه حرف زد. بزن كنار مهشاد -

به سمتم مي . ماشين را چند متر جلوتر متوقف مي كنم ناچار

 .چرخد

 كامل و دقيق بگو چه اتفاقي افتاده؟ -

 ...احسا -

اون چه موضوعيه كه قراره ناراحتم . داري نگرانم مي كني ديگه -

 يا اعصابمو به هم بريزه؟ كنه؟ 

يعني هستا ولي بهتره االن در موردش . چيزي نيست احسان -

 .دير يا زود فهميدنت هيچ چيزو تغيير نمي ده. چيزي ندوني

االن . اينطور كه تو حرف مي زني من بيشتر اعصابم خرد ميشه -

 .حرف بزن خب. فقط بايد منتظر شنيدن يه خبر بد باشم
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مي فرستم و به سبز عسلي چشمان  را محكم بيرون نفسم

 .نفسگيرش زل مي زنم

بچه سقط شد . شبي كه داشتي عمل مي كردي خونريزي كردم -

. 

. عرض دو ثانيه رنگ چهره اش تغيير مي كند و مات مي ماند در

چشمانش بين صورتم و . حركت شديد سيب گلويش را مي بينم

عصبي ابرو باال مي دهد و نفس حبس . شكمم نوسان مي كند

 .موهايش را چنگ مي زند. شده اش با صدا بيرون مي فرستد

 ...مهشاد تو -

 .و كوتاه شده نفس هايش نا منظم. بغلم مي كند آرام

. خواست خدا بوده. ديگه كاري نميشه كرد. آروم باش عزيزم -

 .كلي فرصت داريم.من تازه بيست و شش سالمه

چشمان . را مي بوسد و سرش را كمي عقب مي برد صورتم

 .نگرانش با آن اخم روي پيشاني ديوانه ام مي كند

 اذيت شدي؟ -

 .را مي بندمام را جمع مي كنم و با لبخند يك چشمم  بيني

 .يه كوچولو فقط -

 .موهايش را مي كشد و نفسش را بيرون فوت مي كند دوباره

 .واي خدا -

 .دوباره به آغوشم مي كشد و موهايم را مي بوسد و
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 دكترت كي بود فدات شم؟ -

 .فدات شم هايش را با كل كيهان عوض نمي كنم. مي زنم لبخند

 .بود ولي هر كي بود كار بلد. اسمشو نمي دونم -

 كورتاژ؟ -

 .نه -

 آزمايش خون دادي؟ -

 .حالمم خوبه. خونم سرجاشه. سه روز پيش. آره -

 خيلي درد داشتي؟ -

 .شرتش را چنگ مي زنم تي

 .نه -

 دروغ؟ -

 .را بيرون مي فرستم نفسم

 .خيلي درد داشتم -

 . ضربان قلبش بلند و نا منظم مي شود صداي

 كسي پيشت بود كمكت كنه؟ -

 .همه بودن. زنعمو. هعم. كتي -

دقيقه سرم را دستم را صورتم را مي بوسد و نوازش مي كند و  ده

من غرق آرامش و لذتي مي شوم كه مطئنم هيچ كجاي دنيا پيدا 

 .نمي شود

 .بريم ديگه؟ دير برسيم پري كچلمون مي كنه -
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 :اي روي گونه ام مي نشاند و مي گويد بوسه

 .بريم  -

به اين فكر مي كنم كه بهتر است بداند . را روشن مي كنم ماشين

 .پارسا و پريسا چقدر دوستش دارند

 احسان؟ -

 جانم؟ -

عمه بهت گفت وقتي تو سي سي يو بيهوش بودي پري به چه  -

 حالي افتاد؟

 .مي كند اخم

 .نه -

گوشه ديوار از حال رفته بود و شيرش . خون گريه مي كرد -

. ي تونست پرنيان و تو بغلش نگه دارهحتي نم. خشك شده بود

اتاق عمل كه بردنت وسط عمل عين . نمي تونست حرف بزنه

پارسا مي . ديوونه ها سرشو انداخته پايين رفته بود باال سرت

چقدر  دونيمي خوام ب. گفت دكتر ديوونه شده بود از دستش

 .همينطور پارسا و كتي. دوست داره 

 .مي زند لبخند

منم خيلي . ديوونه است ديگه. لم خل بود اون بچه از او -

 .دوستشون دارم
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فكرشو كن . كل پرسنل بيمارستان عاصي بودن از دستمون -

 .پرنيان رو آورده بودن قسمت جراحي

 .خندد مي

 .من موندم واقعا چه طوري اجازه دادن -

 .واي احسان اگه ببيني چه ناز شده -

بقيه طول . شوم از حرفم پشيمان مي. روي لبش مي ماسد لبخند

 . مسير را حرفي نمي زنيم

هنوز هم با . اين حياط پر از خاطره است. حياط باز است در

كودكي من و پارسا و . ديدنش اشك تا پشت پلكم مي آيد

عمو به . پريسا در اين حياط و حياط خانه فعلي ام خالصه شده

آرامي احسان را به آغوش مي كشد و چندين بار سر و صورتش را 

اسپند دود  مونعز. قصابي دو گوسفند قرباني مي كند. مي بوسد

دستش را دور كمر احسان . پريسا هنوز هم اشك دارد. مي كند

با لبخند . حلقه مي كند و روي پنجه بلند مي شود و مي بوسدش

. احسان مي خندد و اشك هايش را پاك مي كند. گريه مي كند

 :پارسا بلند مي گويد

 .بيا اين زنتو جمع كن امير -

و عمه قربان صدقه ي  جان دعا مي خواند و مي بوسدش خاله

 . قد و قامتش مي رود

 .ولش كنين . بابا انقدر لوس نكنين اين دكي ما رو -
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. از گردنش آويزان مي شود و صورتش را مي بوسد عرفان

 .اين بچه كسي را نمي بوسيد. ابروهاي احسان باال مي رود

 اجازه هست بوست كنم عمو؟ -

 .فقط يه دونه ها -

گونه راستش را . ش را به هم مي ريزدمي خندد و موهاي احسان

 :پونه اعتراض مي كند. مي بوسد

 .نبايد اونطوري بپري بغل عمو. بيا پايين عرفان -

 :اخم رو به مادرش مي گويد با

 چرا؟ -

. فرنوش. خانواده دايي اش هم هستند. جوابي ندارد بدهد پونه

مي بينم كه احسان در جواب دست بلند شده ي فرنوش چند 

انيه فقط نوك انگشتانش را لمس مي كند و يك گام صدم ث

فرنوش اخم مي كند و به من چشم غره مي رود و . عقب مي رود

و ابرو  كنمبا شيطنت احسان را نگاه مي . باعث لبخندم مي شوم

 .اخم مي كند. باال مي اندازم و لبخندم را گشاد مي كنم

ي فقط هر از گاهي موجب تفريحم م. اهميتي ندارد فرنوش

 .شود

 اينو مي خواي بپوشي؟. خاك بر سرم مهشاد -

 آره مگه چشه؟ -

 . احسان مي فهمه خب  -
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 .را تنم مي كنم بلوز

 . بهش گفتم -

 .گرد مي شود و به صورتش مي كوبد چشمانش

 فهميد؟ ديوونه شدي؟ مغز خر خوردي؟ چرا گفتي آخه ؟ -

من نمي تونم . خودش خيلي اصرار كرد. انقدر شلوغ نكن پري -

احسان خودش مي دونه چطور با هيجانش . بهش دروغ بگم

 .كنار بياد و اعصابشو كنترل كنه

 خيلي ناراحت شد؟ -

 .باال مي اندازم شانه

 .نمي دونم چقدر ولي ناراحت شد -

 .الهي بميرم -

 .اشك هايش نگاه مي كنم به

 تو اين همه اشكو از كجا مياري؟ . بس كن پري -

 . بغلش مي كنم. را نمي دهد جوابم

. احسان و ميخواستي بيا اينم احسان . پري؟ چيزي نشده كه -

بچه هم بهت قول مي دم هر چه سريعتر يكي . صحيح و سالم

 خوبه؟. برات بيارم

 .خندد مي

 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا بهاره مصلح   –کشم  ینفس م

wWw.98iA.Com ٤٣٠ 

در اين . روز از شبي كه قلب احسان عمل شد مي گذرد پانزده

اما . ه روز صد بار خواستم با طالب زاده تماس بگيرمپانزد

تماس گرفته و گفته بود قبل از . اولتيماتوم بهزاد منصرفم كرد 

زنگ زدن به پليس خبري از احسان بگيرم و احسان در بخش 

كه به نفعم است  ودپيام داده ب. مراقبت هاي ويژه رجايي بود

مي گفت به  وقتي. هيچ كس حتي احسان از ماجرا بويي نبرد

 .نفعم است يعني جان كسي در خطر نبود

 مهشاد؟ -

 .صدايش تكان سختي مي خورم با

 ببخشيد چيزي گفتي؟ -

بعد از عمل امروز اولين روزيست كه مي .اخم نگاهم مي كند با

 .خواهد به مطب برود

 خوبي؟ -

فقط سعي مي . همچنين امروز روز قرار مالقاتم با بهزاد است و

 .لبخند مي زنم. اشم تا احسان بويي نبردكنم كه آرام ب

 .آره عزيزم -

ثانيه با همان اخم خيره نگاهم مي كند و سپس چايش را  چند

 .سر مي كشد

 .اميدوارم -
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دستش را . و شلوار اتو شده اش را به دستش مي دهم پيراهن

 .كنار مي زنم و دكمه هاي پيراهنش را خودم مي بندم

 .چه مهربون -

كمي عطر مي زند و موهايش را . مي زنم و مي بوسمش لبخند

 .مرتب مي كند

 .چه خوشتيپ -

آويز شده از گردنش را مي بوسم و به حرمت همان نام به  پالك

دلم مي لرزد ولي در عين حال آرام ... اهللا . خودش مي سپارمش

خداحافظي . فقط همان اهللا مي داند كه چه حالي دارم. مي شود

. د و با رفتنش اضطرابم دو چندان مي شودمي كند و مي رو

. اي به نظر نمي رسد دهبرخورد با بهزاد به هيچ عنوان كار سا

 .تماس مي گيرم

 .گوش مي دم -

لطفا قبل از نه صبح و بعد از هشت شب نه پيغام بده و نه  -

 .اين موضوع دوباره تكرار بشه احسان مي فهمه. تماس بگير

 .ازده مي بينمتراس ساعت ي. يادم مي مونه -

از هول و اضطراب تنم سرد و گرم مي . تماس را قطع مي كند و

. تهوع مي گيرم. تب مي كنم. يخ مي كنم . عرق مي ريزم. شود 

. به نام طالب زاده در ليست مخاطبانم با حسرت نگاه مي كنم

دوش مي گيرم و آماده . لعنتي. كاش مي توانستم تماس بگيرم
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موهايم را هم . زنمنم و نه عطر مي نه آرايش مي ك. مي شوم

قبل از اينكه پايم را از . كامال زير شال زيتوني رنگ مي فرستم

خانه بيرون بگذارم نامش را مي خوانم و همه چيز را به خودش 

 .مي سپارم

با تمام . دستم را به مانتويم مي مالم تا عرقش پاك شود كف

لعنتي را باز  قدرتم هواي اطراف را مي بلعم و در ماشين مشكي

با ديدنم هيچ تغييري در حالت چهره و نشستنش . مي كنم

دفعه قبل هم هيچ بوي عطري در فضاي داخل . ايجاد نمي شود

 .ماشين پخش نشده بود

 .مي خوام با يك ليوان آب طالبي تگرگي ازت پذيرايي كنم -

به . اتومبيل با اين تجهيزات بيشتر به هتل شباهت دارد اين

 .آب طالبي مشكوك نگاه مي كنم  ليوان حاوي

 .بگو چي مي خواي. قرار بود در مورد معامله صحبت كنيم -

هاي زيادي در ذهنم وجود دارد ولي در مالقات قبل به اين  سوال

. لبخند نمي زند. نتيجه رسيدم كه پرسيدنشان بي فايده است

. نمي دانم چرا ولي چهره و چشمانش بي اندازه صادق است

 .دتكيه مي ده

معامله از اين قراره كه محوريت موضوعي رمان هاي آينده ات  -

رو به سمت چيزي كه ما مي گيم تغيير مي دي و در مقابل به 

چيزهايي مي رسي كه نود و نه درصد مردم دنيا حتي تو 
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مي شي شهروند صد و هشتاد . خوابشون هم نمي تونن ببينن

، فراري ،  يودبلاولين محصول هر سال بنز، بي ام ! كشور دنيا 

يكي از ! آئودي ، شورلت و هيونداي برات هديه فرستاده مي شه 

الماس هاي سلسله مغول كه هنوز هيچ كس نتونسته هيچ 

دوازده تا ويالي مدرن . به نامت مي شه( ! ) قيمتي روش بذاره 

تو دوازده تا از زيبا ترين جزيره هاي دنيا به نامت مي شه كه 

از نظر خيلي ها در واقع هر كدوم يه  فقط اسمشون ويالست و

به نامت ميشه و در نهايت ( ! ) شش چاه نفت سعودي ! شهرن 

 !ساالنه سي ميليون دالر به حسابت واريز ميشه 

حتي يك ثانيه به . مغزم سوت مي كشد. قفل مي شود فكم

دكمه اي را فشار . معامله اي با چنين شرايطي فكر نكرده بودم

چشمانم گرد مي . روي ميز ظاهر مي شود مي دهد و مانيتوري

. اولين عكس ، عكس احسان است. خونم خشك مي شود. شود

تمام اطالعات و ده ها عكس كوچكتر ديگرش گوشه صفحه 

 .قلبم مي ايستد. عكس خانواده اش. است

 

 این کتاب توسط کتابخانه ی مجازی نودهشتیا

) wWw.98iA.Com(ساخته و منتشر شده است 
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اين يه قسمت كوچيك از اطالعات . همسرت. احسان صبوحي  -

براي بيدار كردنت  تصادف پونزده شب پيش فقط. مربوط بهشه

فقط كافيه يه تماس بگيرم و سه ثانيه يه كد رو بخونم تا . بود

 .دو دقيقه بعد بهت زنگ بزنن و خبر مرگش رو بدن

. واي. عكس بعدي. مي لرزم. دهانم خشك شده. نمي كوبد قلبم

 .پارسا

مهندس . بيست و هشت ساله. پسر عموت. عليرضا صبوحي  -

. و اينم بقيه اطالعاتش ۲۰۰۴اضي برنده المپياد ري. مكانيك

هشت ماه و نوزده روز پيش با كتايون ملكي دختر مرجان 

پرونده هاي عليرضا صبوحي . اينا رو نگاه. صبوحي ازدواج كرده

براي  مزاحمتچهار بار به خاطر ايجاد . تو دوران دبيرستانشه

. دخترها با مزاحم ها درگير شده و يكبار كارش به دادگاه كشيده

براين براي كشتنش كافيه ببنديمش به صندلي و جلو چشمش بنا

 .يه كامي از زن لوند ش بگيريم

 .را توي دهانش مي كوبم و با تمام قدرتم داد مي زنم مشتم

 .خفه شو حيوون . خفه شو  -

. از دهانش جاري مي شود و كمي دلم را خنك مي كند خون

. مي كنددستمالي از جيبش در مي آورد و خون دهانش را پاك 

 .چشمان مشكي پارسا به من خيره شده اند. هنوز خونسرد است



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا بهاره مصلح   –کشم  ینفس م

wWw.98iA.Com ٤٣٥ 

منم مثل تو . خودتو كنترل كن و به بقيه حرف هام گوش بده -

 .دارم وظيفه مو انجام مي دم

 .را روي مانيتور مي كشد انگشتش

يه دختر سي و هشت . طراح . دختر عموت . پريسا صبوحي  -

دش كافيه ببنديمش به صندلي و براي منفجر كردن كب. روزه داره 

جلو چشماش دماغ دخترشو چهل ثانيه بين دو تا انگشتمون 

بقيه رو فرصت . البته اينا فقط يه روش كشتنه. محكم نگه داريم

 .نيست توضيح بدم

چشمان خندان پريسا دهن كجي . مي جوشد و مي ريزد اشكم

 .مي كنند و آتشم مي زنند

اي كشتنش چند بار تجاوز و بر. كتايون ملكي و اطالعاتش  -

اگه نشد . سكته كردن عليرضا صبوحي فكر مي كنم كافي باشه

 .بقيه راه ها رو امتحان مي كنيم

دوباره دهانش . را خاموش مي كند و ميز جمع مي شود مانيتور

تمام حسم از تنم رفته و مثل يك تكه گوشت . را پاك مي كند

مي چرخد و ! م به سختي نفس مي كش. روي صندلي افتاده ام

 :آرام و شمرده مي گويد. خيره نگاهم مي كند

جسد خوني همسرت . همشونو . ازت مي خوام تصورشون كني -

فرياد زدن هاي پسر عموت رو موقع تجاوز چند نفره به . رو 

اشك ها و دست و پا زدن هاي دختر عموتو موقع خفه . زنش
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 صورت هاي سفيد شده ي همه. كردن طفل چند ماهه اش

 تنيس. بدن منجمدشونو . لب هاي كبودشونو . عزيزاتو تصور كن

. عمو و زنعمو و عمه ات رو تصور كن. و نابود شدن جسدشونو 

 . تن خون آلود احسان رو تصور كن

. جايي براي شك و ترديد نيست. اي تا مرز ديوانگي ندارم فاصله

 اين آدم ثابت كرده بود در عرض چند ثانيه چيزي كه مي خواهد

نشان داده بود مي تواند در عرض چند ثانيه . اتفاق مي افتد

احسان را به سي سي يوي رجايي بفرستد و بين مرگ و زندگي 

مي . ديوانه شده ام. ودبراي من ثابت شده ب. معلق نگهش دارد

اما ديدن بيچارگي ام توسط اين . خواهم داد بزنم و گريه كنم

و دو مشت محكم و پي اشكم را پاك مي كنم . حيوان حرام است

اين بار خون فواره وار بيرون . در پي ديگر توي دهانش مي كوبم

دو مشت . من مديون خودم نمي مانم. حظ مي كنم. مي ريزد

مي كوبم و كمي از خشمم را تخليه  دهانشمحكتر ديگر توي 

مي بينم كه رنگش به . دستم خون آلود مي شود. مي كنم

موهايش آشفته . ك مي كنددهانش را پا. سفيدي مي گرايد

 . شده

هيچ وقت فكر نمي كردم يه خانوم نويسنده بتونه همچين  -

 .مشت هاي كارسازي بزنه
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تو كجا آموزش ديدي؟ اياالت متحده ؟ اسرائيل ؟ يا همين جا  -

 .؟ كي داره حمايتت مي كنه ؟ بگو از كدوم سازماني لعنتي

. فلز فوقاني انگشتر نظامي اش را باز مي كند. مي زند پوزخند

 .سوزن ريزي ديده مي شود

براي من كشتن تو كمتر از سه ثانيه زمان مي . اينو مي بيني -

ازت مي خوام خوب به حرفام . ولي اين جزو وظايفم نيست. بره

اثر انگشتت ، فركانس موج . چند تا نكته رم بدون. فكر كني

فركانس موج قلبت و دي ان ايت تو همين صوتي حنجره ات ، 

داخل هر خط  صداتسيستم ما به . دو بار مالقات ركورد شده 

همچنين . مخابراتي حساسه و درجا مكالماتت رو ضبط مي كنه

سه تا ردياب تو خونت تزريق شده كه نشون ميده رو كدوم نقطه 

 .هر جاي دنيا بري سايه به سايه باهاتيم. از زمين هستي

 من مي خواي چي بنويسم ؟از  -

. ازت مي خوايم مدينه فاضله داستان هات رو ببوسي بزاري كنار -

دنيا خودش داره به سمت كثافت هدايت ميشه تو فقط بايد 

واسه كسي با استعداد تو كار . سرعت اين هدايت رو بيشتر كني

مهارت تو نه تنها در نويسندگي كه در علم . سختي نيست

روز وقت داري  هس. ما رو شگفت زده كرده روانشناسي هم همه 

. تا موافقتت رو با معامله اعالم كني و اين برگه ها رو امضا كني

 .هموطن ... خوب فكر كن 
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. فكر كن هموطن آخرش مثل بقيه حرف هايش نبود  خوب

. راحت مي بينمش . چشمانش برقي داشت كه راحت ديدمش

تسليم نشو هموطن : اين نگاه مي گويد . اين نگاه را مي شناسم

نمي توانم چشم از . اين نگاه خيلي حرف ها را فرياد مي زند . 

. خيسي چشمانش نفسم را مي برد . چشمان صادقش بگيرم

از . مطمئن مي شوم كه اين آدم فقط يك مهره بيچاره است

جواب . مشت هايي كه توي دهانش كوبيدم پشيمان مي شوم

 .هيچ كدام را نداده بود

 .وقت مي خوام ده روز  -

 .حاال مي توني بري. هفت روز. خيليه -

صداي باز شدن قفل . فلج شده ام را تكان مي دهم عضالت

 .دستمالي به دستم مي دهد. ماشين مي آيد

 .دستت رو پاك كن -

هر لحظه بيشتر . را مي گيرم و دستم را پاك مي كنم دستمال

اين آدم يك ايراني بدبخت است كه اسير . پشيمان مي شوم

تو مثل " چشم هايش فرياد مي زند . شده و راه برگشت ندارد

 " من نباش هموطن 

 .صبوحي ... مواظب خودت باش مهشاد -

ر س. اتومبيل شنود دارد كه نمي تواند راحت صحبت كند قطعا

 .تكان مي دهم و در را بازمي كنم 
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 .متاسفم  -

صبوحي اون حرف هايي كه زدم همشون از قبل آماده شده ان  -

وگرنه من آدم . به اختيار خودم نگفتم. گفتنشون وظيفه ام بود . 

من االن دارم ماموريتم رو انجام . بي ادب و بي غيرتي نيستم 

 .مي دم

سه . خودم مي روم را محكم مي كوبم و به سمت ماشين در

فقط يك هفته . تويوتا ي مشكي بي ام دبليو را محاصره كرده اند

 ... !يك هفته . وقت دارم

 

شقيقه هايم مي . هاي قلبم را داخل دهانم حس مي كنم تپش

دكمه هاي مانتو را مي كنم و گوشه . نفس هايم تند شده . كوبد

تفكري هيچ قدرت . هيچ تمركزي ندارم. ي سالن پرتش مي كنم

فقط حرف هاي بهزاد است كه توي مغزم هزار بار تكرار مي . ندارم

مرگ احسان را به  خبرگفت مي تواند در عرض چند ثانيه . شود

گوشم برساند ؟ مقابل چشمان پارسا به زنش به كتايون تجاوز 

ته خط كه . كنند ؟ مقابل چشمان پريسا پرنيان را خفه كنند ؟ آه 

به حمام مي روم و زير آب سرد . ر مي گويند همين است ديگ

. كف حمام مي نشينم . لباس ها به تنم مي چسبند. مي ايستم

از شوك . آب سرد نفسم را بند آورده ولي خوب است. چهار زانو 

به قطره هاي جاري آب روي سراميك هاي كف . خارجم كرده
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كاش زندگي به همين پاكي به همين زيبايي . حمام نگاه مي كنم

ش زندگي مثل چند ماه گذشته به شيريني عسل بود و هر كا. بود

كاش زمان در همان ويالي . لحظه اش برايت خاطره مي شد

در شبي كه ازدواج كرديم و قسم خورديم و نفس هايمان  رغانب

اضطرابي كه از . يكي شد متوقف مي شد و امروز فرا نمي رسيد

فقط زرد  .حرف هاي بهزاد به جانم افتاده باعث تهوعم مي شود

بهزاد گفته . دهانم طعم زهر مي گيرد. آب است كه باال مياورم 

احسان به گوشم مي  رگبود اراده كند ظرف چند ثانيه خبر م

اين يعني حتي . گفته بود سه ردياب به خونم تزريق شده . رسد

دليلي . يك درصد هم نبايد به رفتن به پاسگاه و كالنتري فكر كنم

گفته بود تمام خطوط به فركانس . نداردبراي دروغ گفتن وجود 

اين يعني بايد . تمام مكالماتم ضبط مي شوند. صدايم حساسند 

از هر راهي . دور تماس با طالب زاده را خط بكشم  ديبه طور ج

تماس مي گرفتند و خبر مرگ . كه بروم آخرش بن بست است

 ... .پريسا ... كتايون ... احسان را مي دادند؟ پارسا

كوفتگي و . ارچه خيسي را روي پيشاني ام حس مي كنمپ خنكي

زبانم از خشكي به سق دهانم . داغي تنم را حس مي كنم

چشم باز مي كنم و احسان را با همان پيراهن و . چسبيده 

 .هوا تاريك شده. شلواري كه صبح پوشيده بود مي بينم

 .احسان -
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حركات عصبي . غضب چشمانش را مي بينم . دارد  اخم

دستش را زير گردنم مي برد و بلندم مي . نش را مي بينمدستا

ليواني را از روي پاتختي بر مي دارد كه حدس مي زنم . كند

 .نزديك دهانم مي آورد. مخلوط شير و عسل و پسته باشد

 .بخورش -

به چشمان درشت و . اخم ابروهاي خوشگلش نگاه مي كنم به

مو هاي قهوه اي  به. روشنش كه حاال از عصبانيت برق مي زنند 

به تيغه بيني و . خوشرنگش كه كمي روي پيشاني اش ريخته 

لب هايش و در نهايت نگاهم روي برق زنجير گردنش ثابت مي 

بيرون مي  راهنشدست مي اندازم و پالك را از زير يقه پي. شود 

. صاف مي نشينم . درخشش اهللا نفسم را بند مي آورد . كشم 

. له لوس بازي هاي زنانه را ندارد مي دانم در حال حاضر حوص

ليوان را از دستش مي گيرم و بدون هيچگونه ميلي محتوياتش 

تنها چيزي كه از صبح خورده ام همان يك . را سر مي كشم

 .بود  لفنجان چاي و دو لقمه كره عس

 ساعت چنده ؟ -

 .نه و نيم  -

نمي دانم چه ساعتي به خانه رسيده و به . را گاز مي گيرم لبم

اما مي دانم وقتي بدون پتو از شدت گرما زير . حمام رفته بودم 

سه قرص از ورق هايشان .باد كولر دراز كشيدم ساعت سه بود 
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كلمه . ليواني آب مي ريزد . جدا مي كند و كف دستم مي گذارد

ليوان را از . اخم نگاهم مي كند  ابخور را ديگر تكرار نمي كند و ب

قرص بغضي كه گلويم را زخم كرده دستش مي گيرم و به بهانه 

مي خواستند اين وجود را از من بگيرند ؟ . با آب فرو مي خورم

من فقط هفت روز . احسان را ؟ فاصله امان را كمتر مي كنم 

 . انگشتم را روي خط اخمش مي كشم . وقت دارم 

 .بغلم كن -

غليظ ترمي شود و دستانش را محكم دور تنم حلقه مي  اخمش

سرم را روي . يعني خيلي عصباني است. ي نمي زند حرف. كند 

مي . تپش هاي قلبش ديوانه ام مي كند. قلبش مي گذارم

خواستند اين قلب را از من بگيرند ؟ دستانش روي ستون فقراتم 

مي  موهايمسرش را توي . مي بوسدم . به آرامي حركت مي كند

نوازش هايش به اضافه قرص . برد و عميق نفس مي كشد 

ي كه خوردم باعث مي شوند دوباره چشمانم گرم خواب هاي

بوسه اي كه روي چشمانم مي نشاند آخرين چيزيست كه . شوند

 .حس مي كنم

صداي بلندي كه در فضاي اتاق پخش مي شود از خواب مي  با

اولين چيزي كه مي بينم احسان اسپرت پوش با موهاي . پرم

 .خيس است كه دستانش را مقابل بدنش نگه داشته 

 .نترس . برس از دستم افتاد رو ميز . چيزي نيست  -
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 .نترسيدم  -

 .ه چند دقيقه از نيمه شب گذشت. مچ دستم نگاه مي كنم  به

 كجا ؟ -

 تو چرا عصباني بودي ؟ -

 :خيلي جدي مي گويد. آن كسالت و داغي خبري نيست  از

. مهشاد تو چند سالته ؟ بيست و شش . عصبانيم كردي  -

خودت حال بدتو نمي توني تشخيص بدي ؟ من تا كي بايد بيام 

هذيون . بدن نيمه جونتو رو تخت پيدا كنم ؟ تب كرده بودي 

 شم باز هذيون مي گفتي مهشاد مي فهمي ؟با چ. مي گفتي 

 نه بابا ؟ -

 .نگاهم مي كند  خيره

 االن دقيقا كيو داري مسخره مي كني ؟ -

 . مي شوم و دستم را دور گردنش حلقه مي كنم  بلند

اول يه بوس بده بعد هر چقدر دوست داري . بي خيال دكي  -

 اوكي ؟ . غر بزن 

دستش . اش مي رود دلم براي آهنگ خوش خنده . خندد  مي

دور كمرم حلقه مي شود و لب هايم را محكم روي گونه اش مي 

 .گذارم

 . دلم برات تنگ شده بود  -

 .آشوب هم بود و هست ولي گفتنش مجاز نيست دلم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا بهاره مصلح   –کشم  ینفس م

wWw.98iA.Com ٤٤٤ 

 .همين صبح تا حاال ؟ عجب  -

 . آره  -

 دوست داري بخوابي يا دوست داري شام بخوري ؟ -

يك . يقه امان را خراب كنمخواهم حال خوش همين چند دق نمي

 .هفته زمان ناچيزيست

 ...فعال دوست دارم آرايش كنم و يه دونه از اون لباسا.. امم  -

انگشتانش را روي پهلويم حس مي كنم و فرصت  فشارزياد

 .تكميل جمله ام را مي گيرد 

 

فكر كرده ام آنقدر پازل چيده ام آنقدر حساب و كتاب كرده  آنقدر

تپش هاي شقيقه ام را به . مرز انفجار رسيده ام كه مغزم به 

معادله ي پيش روي من هيچ مجهولي . خوبي حس مي كنم

سه راه . مثل روز روشن است . واقعا هيچ مجهولي ندارد . ندارد 

چيزي كه تصميم مرا  ندر اين بي. فقط سه راه . مجزا دارم 

يك ، محال است زير بار بروم . مشخص مي كند دو مسئله است 

و چيزي را كه مي خواهند بنويسم و يك مشت خزعبل تحويل 

دو ، مرگ و شكنجه ي عزيزانم . محال است . مردم بدهم 

بودن من . شرطيست كه حكمش مي شود مرگ و ديوانگي من 

. هووف . با تجاوز با قتل  هو زير بار نرفتنم مساويست با شكنج

اولين بار  براي. چشمانم تر مي شوند ! يك هفته زمان اندكيست 
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خدا را به خاطر نداشتن پدر و مادر شكر مي كنم و از داشتن 

صداي . همين تعداد اندك عزيز عزيز تر از جانم پشيمان مي شوم

هر . زمزمه هاي عاشقانه احسان هر لحظه توي سرم مي پيچد 

ريتم ضربان قلبش ملكه . حضورش در مشامم است  ويلحظه ب

. بيشتر ديوانه ام مي كند هر لحظه بوسه هايش . ذهنم است 

. زانوهاي تا شده ام را گاز مي گيرم . صورتم خيس مي شود 

پشت عمو پنهان . شش سالم بود . اشك مي ريزم و مي ريزم 

تمام  يدر دل قربان صدقه . آمد و صورتم را بوسيد . شده بودم 

. مهرباني ها و از خود گذشتگي هايش مي روم و اشك مي ريزم 

؟ حتي فكر كردن به اين موضوع سخت ... ت اگر بي انصافي اس

بي . بي هيچ چون و چرايي ظلم محسوب مي شود. است 

صداي بهزاد توي گوشم به ... . پارسا . انصافي كه چيزي نيست 

پارسا سكته مي . سرم را با دست مي گيرم .زشتي زنگ مي زند

م سينه ا. قلبم تير مي كشد ... . پريسا . ديوانه مي شد . كرد 

من چطور مي ... . پريسا . سنگين مي شود و نفسم باال نمي آيد 

 توانستم بمانم و مبارزه كنم ؟

. هشدار مي دهد . حالم را مي پرسد . تماس مي گيرد  احسان

دو روز قبل به ديدنم . فاطمه هم تماس مي گيرد . مي خندم 

هنوز هم نگران است و كلي سفارش مي كند ... فاطمه . آمده بود 

. 
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مقصد اوليه بانك . دقيقه بعد از رفتنش آماده مي شوم  چند

اميدوارم همان جا . كارم فقط سي دقيقه طول مي كشد. است 

اين فكر خيلي وقت پيش به ذهنم رسيده بود ولي خب . باشند 

مقابل پارك ساعي ماشين را متوقف مي . حاال ديگر وقتش است 

و بستني مي فروشند  آبميوه. لبم به لبخندي كش مي آيد . كنم 

 . كوله مشكي را بر مي دارم و پياده مي شوم . 

كجاين بچه ها كه ببينين مهشاد اومده دخل همه بستني  -

 هاتونو بياره ؟

دختر ها مي دوند و . هر پنج نفر به سمتم مي چرخد  سر

اين ثانيه ها در مقابل اشك . دستشان را دورم حلقه مي كنند 

معصوميتشان اشكم را در مي اورد . كنمهايم هيچ مقاومتي نمي 

 .سريع پاكشان مي كنم . 

 چرا دير اومدي پيشمون؟ -

اومدم ده تا يه جا . بستني چي دارين . شما ببخش . شرمنده  -

 . بخورم 

موهاي مشكي اش از بار آخري كه ديده . ريسه مي رود  دخترك

 .بودم كمي بلند تر شده 

 .مامانم ميگه دختر نبايد زياد بخوره . ده تا ؟ شكمو  -

 .كوچولويش را مي كشم  دماغ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا بهاره مصلح   –کشم  ینفس م

wWw.98iA.Com ٤٤٧ 

ولي خب يه امروز زير آبي مي ريم و كسي نمي . راست ميگه  -

 فهمه كه ده تا خورديم ؟ هوم ؟ نظرتون ؟

 .من كه سه پايم  -

 .منم پايم  -

 ما هم كه شلغم مهشاد آره ؟؟ -

 .ون من همه مهم. شما هم هستين  -

با خنده . نفره روي جدول مي نشينيم وبستني مي خوريم  شش

از معصوميت چشمانشان سير . به هر چيز كوچكي مي خندم . 

. عابران نگاه عاقل اندر سفيهانه اي به من مي اندازند . نمي شوم 

 . مهم نيست 

 تو كوله ات چي داري ؟ -

 .دهانم را پاك مي كنم  دور

 . به مامانت اينو مي بري مي دي  -

 چي هست ؟ -

من وقت هديه گرفتن ندارم به خاطر همين پولشو هديه مي  -

 .فرستم 

 هديه واسه مامانم ؟ -

 . آره -

 مگه شاگرد اول شده ؟. واسه چي  -

 .بچه حتي نمي داند در روز تولد هم مي توان هديه گرفت  اين
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 هديه گرفتن. فقط به شاگرد اول ها كه هديه نمي دن . نه  -

مامان تو هم از اونجايي كه فرشته اي . حق همه آدماي خوبه 

 .مثل تو رو به اين دنيا هديه داده حق داره هديه بگيره 

 يعني االن تو اين پول هست ؟ -

 .پاشو يه بستني ديگه بيار بخوريم . اونو بي خيال شو . آره  -

 .را به دستم مي دهد  بستني

 . بچه ها گوش كنين ببينين چي مي گم -

 .پنج نفر خيره نگاهم مي كنند  هر

. از اين به بعد فروش چاي و باقالي و بستني و آبميوه نداريم  -

 .سفت و سخت مي چسبين به درستون 

 .پس كي كار كنه ؟ مامانم مريضه نمي تونه  -

 .كه از گوشه چشمم مي چكد را سريع پاك مي كنم  اشكي

اين كوله كمكتون . فعال نيازي نيست هيچ كدومتون كار كنيد  -

 .مي كنه 

راست مي گي مهشاد ؟ من كه خيلي دوست دارم درس بخونم  -

 .مي خوام وكيل بشم . 

 . تو با اين زبونت حتما وكيل موفقي مي شي  -

با اشك و . يك تنه حريف همه است . ها اذيتش مي كنند  پسر

به قنادي معروف هميشگي مي . كنم  گريه از جمعشان دل مي

شمع هاي سي و شش سالگي . سفارش كيك مي دهم . روم 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا بهاره مصلح   –کشم  ینفس م

wWw.98iA.Com ٤٤٩ 

ميوه و تنقالت و هر چيز مورد نيازم را از فروشگاه . هم مي گيرم 

پيراهن .  ومتهيه مي كنم و در نهايت به ميدان تجريش مي ر

با . بلند و پوشيده است . نباتي رنگ و آستين بلندي مي خرم 

نگاهي به ساعت . ي طاليي ام مطمئنم زيبا مي شود كفش ها

فقط هفتاد دقيقه براي رساندن خودم به آرايشگاه . مي اندازم 

براي احسان يك كتاب ، عطر ، كمر بند و يك ساعت . وقت دارم 

. هم كه ديشب آماده شد  اشهديه اصلي . مچي مي خرم 

ه با سرعت ب. هديه اي كه شش ماه برايش وقت گذاشته ام 

 .سمت آرايشگاه مي رانم 

ابرو هاي نسبتا پهنم .واقعا تغيير كرده ام . نگاه مي كنم  دقيق

هاي اليت هاي . كوتاهتر و روشن تر شده و پوستم برق مي زند 

روشن دودي جلوه خاصي دارند و با رنگ سياه چشمانم تضاد 

 :پانيذ مي گويد. جذابي ايجاد كرده اند 

احسان امشب جوون . يمل كم داري االن فقط يه رژ قرمز و ر -

 .مرگ نشه خوبه 

لباس هايم . مي دهم هر چه قدر دوست دارد شوخي كند  اجازه

را مي پوشم و در ميان شوخي و خنده با پانيذ و شاگردش 

فقط يك ساعت تا آمدن احسان باقي . خداحافظي مي كنم 

 .مانده 
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فارش محض رسيدنم به خانه با رستوران تماس مي گيرم و س به

دوش مي گيرم و پيراهن كوتاه . غذا را براي ساعت نه مي دهم 

موهايم را با سشوار حالت . و حلقه اي مشكي ام را مي پوشم 

رژ قرمز روي ميز با مالحت تمام . مي دهم و آرايش مي كنم 

مي زنم و مي روم  رعط. صداي در را مي شنوم . چشمك مي زند 

سوئيچ . لبخند نمي زند . همدست به كمر به ديوار تكيه مي د. 

را بدون اينكه نگاهش را از من بگيرد روي ميز پرت و با سه گام 

 .بلند فاصله امان را صفر مي كند 

 .كي رفتي آرايشگاه ؟ خيلي خوشگل شدي  -

 .چند ساعت پيش  -

 .هميشه از اين برنامه ها بريز  -

. ظرف ها را با هم مي شوييم . را هر دو با اشتها مي خوريم  شام

صداي خنده هاي هر . خيسم مي كند . صورتش را كفي مي كنم 

چند لحظه ي ديگر مثل اين لحظه ها مي . دويمان بلند است 

از . فقط چهار شب زمان دارم . توانم بسازم ؟ چهار شب ديگر 

گوش دادن به صداي  از. نگاه كردن به چشمانش سير نمي شوم 

. از بوسيدنش سير نمي شوم . تپش هاي قلبش سير نمي شوم 

 .مي خواهم تك تك اين ثانيه ها را با احسان باشم 

 احسان ؟ -

 .جانم ؟ بگو  -
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نميشه پنجشنبه برنامه ات خالي باشه ؟ مي خوام پنجشنبه  -

 .جمعه رو با هم باشيم 

اين بوسه ها در  تك به تك. اي روي چانه ام مي نشاند  بوسه

نمي دانم با . اوج شيريني مثل تيغيست كه وارد قلبم مي شود 

 .چه قدرتي گريه نمي كنم 

 دوست داري جايي بريم ؟. درستش مي كنم  -

 بريم حياط االن ؟ . تو حياط . نه همين جا خونه خودمون  -

دستانش را تنگ تر و صورتش را بيشتر توي موهايم فرو  حلقه

 .مي كند 

 . جات خوبه . ه ن -

محض اينكه نفس هاي يكنواخت و منظمش را حس مي كنم  به

در را قفل مي كنم و بال فاصله . بلند مي شوم و به حمام مي روم 

شير را باز مي كنم و قطرات اشك و آب . بغضم را رها مي كنم 

. يك شب ازچهار شب رو به اتمام است . مخلوط مي شود 

 .آيد كه نمي آيد  نفس لعنتي باال نمي. هووف 

*** 

جلو مي روم و محكم . ديدنش قلبم كوره آتش مي شود  با

 .مي توانم تعجبش را مجسم كنم . بغلش مي كنم 

 خوبي مهشاد ؟ -

 .دلم تنگت بود  -
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 .بوي پختگي . بوي نجابت مي دهد  فاطمه

 .سه روز پيش اينجا بودم دختر  -

نگاه كنم . نم اش را مي بوسم و به چشمانش نگاه نمي ك گونه

 .ديلماج خواهد كرد 

احسان صبح مي ره . سه روز زمان زياديه واسه دلتنگي عزيزات  -

 .مطب من يه ساعت بعدش دلم براش تنگ ميشه 

لبخند مي زند و روسري ابريشمش را از روي سرش بر  خانمانه

 .مي دارد 

 .تونسته سنگي مثل تو رو دلتنگ كنه . مرسي احسان خان  -

نمي داند همين حاال دلم . من سنگ نيستم . انصافيست  بي

براي تك تك حركاتش براي بوي عطرش براي صدايش مي رود ؟ 

به آشپزخانه مي . نمي داند چقدر دوستش دارم ؟ اخم مي كنم 

 :آرام مي پرسد. چند ثانيه بعد مي آيد . روم 

 من حرف بدي زدم مهشاد ؟ -

جز .لپم را گاز مي گيرم . ي چشمانم پر و خالي مي شود  كاسه

احسان تا به حال به هيچ كدامشان نگفته ام كه چقدر دوستشان 

 .لعنتي آخر مي چكد . سرم را بلند مي كنم . دارم 

 من سنگم فاطمه ؟ آره ؟ -
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به سرعت دستانش دور . گرد و دهانش باز مي شود  چشمانش

صورتم بين كتف و فكش محبوس مي . گردنم حلقه مي شود 

 .و هق هقم بلند شود 

آخه تو تا به حال از دلتنگيت . من منظور بدي نداشتم . عزيزم  -

ببخشيد معذرت مي خوام . نسبت به كسي برام حرف نزده بودي 

. 

چطور مي تونم . ديوونشم . عاشقشم . احسان شوهرمه فاطمه  -

 دلتنگ نشم ؟

 .آروم باش  -

 فاطمه ؟ -

 جون دلم ؟ بله ؟ -

 دوست دارم ؟ مي دوني چه قدر -

 . دستانش ثابت مي ماند . سينه اش حركت نمي كند  قفس

 .مهشاد  -

 .خيلي . اندازه نداره  -

 .اشك هايم مثل فواره مي ريزد  و

 چته تو دختر ؟. داري منو مي كشي . مهشاد مهشاد  -

چشمانش دل نازك ترم مي . دستانش صورتم را قاب گرفته  با

 .م غوغا مي كند و مي جوشدتمام اشك هاي نريخته ا. كند 

 چته قربونت برم ؟ احسان اذيتت كرده ؟. عزيز دلم . مهشاد  -
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شايد احسان اگر كمي اذيت مي كرد داد و بيداد . مي زنم  لبخند

مي كرد محدود مي كرد قهر مي كرد كمي بد اخالق و خشن و 

 . شلخته و بد دهن مي شد تا اين حد دلم نمي سوخت 

از صبح كه . فقط ناز ميكشه . ك تر بهم نميگه احسان از گل ناز -

 ميره تا غروب ده بار زنگ مي زنه حالمو مي پرسه 

 .گونه ام را مي بوسد . هايم را پاك مي كند  اشك

 پس چي ؟ چرا گريه مي كني عزيزم ؟ -

. فاطمه بي جهت به كسي عزيزم نمي گويد. عزيز فاطمه ام  من

. تكيه كالمش نيست . د از روي عادت به كسي عزيزم نمي گوي

. فاطمه وقتي به كسي مي گويد عزيزم يعني واقعا عزيزش است 

لبخند مي زنم و شانه . كاش عزيز هيچ كس نبودم . كاش نبودم 

 .باال مي اندازم 

 .دلم گرفته همين  -

به كمك فاطمه ميوه ها را مي . و صورتم را مي شويم  دست

. و شربت آماده مي كنيم  ژله و ساالد. شوييم و آماده مي كنيم 

هديه هايش . دوش مي گيرم . دور تا دور خانه شمع مي چينيم 

فاطمه . را داخل جعبه مي گذارم و عطر آگينشان مي كنم 

 .  ستاطمينان مي دهد كه همه چيز سر جاي خودش ا

. كتي و پارسا و پري وامير تا يكي دو ساعت ديگه مي رسن  -

 .منم هفت خودمو مي رسونم 
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 .عجله كن پس  -

مثل عروس . پانيذ مي گويم كه نهايت هنرش را به خرج دهد  به

ها يكي موهايم را مي پيچد و ديگري ناخن هايم را طرح مي 

بعد از دو ساعت با رضايت تمام . خودش گريمم مي كند . دهد 

فاطمه تماس . پانيذ واقعا كار بلد است . از سالن خارج مي شوم 

ها هم رسيده و در  گلمي گيرد و مي گويد كه سفارش كيك و 

 .حال تزيين گل هاست 

در را . كار پارسا و پريست . موسيقي تا سر كوچه مي آيد  صداي

همه يعني خانواده عمو و . باز مي كنم و به همه سالم مي كنم 

پارسا . عمه و خاله جان و دايي به اضافه فاطمه و همسرش 

 .كنترل را كنار مي گذارد و جلو مي آيد 

 .ببين كتي ببين چقدر زشت شده اين ميمون اين جا رو  -

 .شرمنده ام مي كني . نظر لطفته  -

تعريف هاي كتايون و . و ضعف هاي پريسا شروع مي شود  غش

زنعمو . عمه قربان صدقه مي رود . فاطمه و پونه شروع مي شود 

حسام شوخي مي كند و عرفان خيره و با دقت ! لبخند مي زند 

د پدر و مادر نداشته باشم اما خانواده من شاي. نگاهم مي كند 

و بوسه و دعا و  لبخنداي به اين بزرگي دارم كه در جمعش جز 

احساني دارم كه يك تار . شادي و محبت چيز ديگري نيست 

 ... !احسان . به كل دنيا . مويش به كل دنيا مي ارزد 
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 .اتاق مي روم و مانتو را در مي آورم و عطر مي زنم  به

 .وبه ديگه ؟ جاييم ديده نميشه كه فاطمه خ -

ولي با اين آرايش و تيپت من همين االن شهروز رو مي . خوبه  -

 . فرستم خونه 

 :پريسا مي گويد . ي كتايون و پريسا بلند مي شود  خنده

اين سر و سينه و پر و پاچه رو گذاشتي بيرون كه . دروغ ميگه  -

الت نمي كشي ؟ چي بشه ؟ كه بگي بعله ما هم بدنسازيم ؟ خج

اون پانيذ بيشرف چرا ما رو اين طوري خوشگل نميكنه ؟ كار دارم 

 .باهاش 

 :اعترض مي كند  كتي

 .اذيت نكن مهشادمو -

امشب فقط منتظر . چشمان هيچ كدام نمي توانم نگاه كنم  به

چند بار ديگر مي توانم در چنين جمع . يك تلنگرم تا گريه كنم 

مي توانم بوسه هاي عمو و زنعمو را  چند بار ديگر. هايي باشم 

كه روي سرم مي نشيند تجربه كنم ؟ چند بار ديگر مي توانم با 

بخندم ؟ چند بار ديگر مي  لندپارسا و پريسا و كتايون بلند ب

توانم اين طور تدارك ببينم ؟ و مهمتر از همه چند بار ديگر مي 

با توانم شب هايم خنده ها و حرف ها و عاشقانه هايم را 

 احسان شريك شوم ؟

 .ميگه تا ده دقيقه ديگه مي رسه . ديگه چيزي نمونده  -
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فضاي خانه . و فاطمه و كتايون شمع ها را روشن مي كنيم  من

با آن گل ها و گلدان هاي براق استيل و اين شمع ها فوق العاده 

پريسا صداي اهنگ را كم مي كند تا احسان . زيبا مي شود 

به آشپزخانه مي روم و براي بار آخر از .  متوجه حضورشان نشود

صداي در حياط را مي . آماده بودن همه چيز مطمئن مي شوم 

 .شنوم 

 .اومد  -

صداي عرفان از بهت . به دو مي رود و در را باز مي كند  عرفان

 .خارجش مي كند 

 .حسام ميگه عمو احسانت ديگه پير شد . تولدت مبارك عمو  -

ه مي شود و بعد با خنده عرفان را مي ثانيه به من خير چند

. پارسا حركت هميشگي اش را مي رود و بلندش مي كند . بوسد 

اجازه مي گيرد . بعد از او همه با هم تولدش را تبريك مي گويند 

 . و با نگاهش به من مي فهماند كه به اتاق بروم 

 .تولدت مبارك زندگي  -

بمان تداخل مي امواج تپش هاي قل. در آغوشم مي كشد  سخت

 . كنند 

بعضي اوقات آدم واقعا نمي تونه براي بيان احساسش هيچ  -

 .االن دقيقا از همون اوقاته نفس . جمله و واژه اي پيدا كنه 
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. را از روي شانه اش بر مي دارم و محو چشمانش مي شوم  سرم

چشم و لبش به با شكوه ترين شكل ممكن لبخند مي . هووف 

 .ازش گونه روي گونه ام مي كشد شستش را نو. زنند 

 اشكال نداره آرايشت خراب شه ؟ -

 .مي زنم ومي بوسمش  لبخند

دوست دارم به اندازه ي عظمت هموني كه اين چشم ها رو  -

 .بهت داده 

. مات مي ماند . مي چكد و لبخندم پررنگ تر مي شود  اشكم

 .دوباره مي بوسمش 

 .خيلي . اد خيلي زي. عاشقتم . زندگي مني احسان  -

ها پشت سر هم از روي گونه ام سر مي خورند و اشتياق  اشك

بوسيدنش را در وجودم بيشتر مي كنند و او بيشتر عصبي و 

 . مبهوت مي شود و كنترلش را از دست مي دهد 

 !احسان  -

 .غليظي روي پيشاني اش نشسته و دستانش داغ شده  اخم

 ...احسا -

 .هيچي نگو . حالم بده  -

تا ديوانگي ام را بروز . تا فرياد نزنم . مي گزم تا داد نزنم  لب

همه ي آن هاييست . مقاومتي در برابر اشك ها ندارم . ندهم 

 .كه يك عمر نريخته ام 
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 چي شده ؟ كي مرده كه اين طوري گريه مي كني ؟ -

با . را روي سينه اش مي گذارم و به عقب هلش مي دهم  دستم

 . مي كنم  پشت دست صورتم را پاك

 مي گم چته ؟. با توام مهشاد  -

لوازم آرايشم را بر مي دارم و بدون اين كه كسي متوجه  كيف

خوشبختانه آرايش . شود سريع به سرويس بهداشتي مي روم 

رژم را تمديد مي كنم و چند دقيقه صبر . چشمم خراب نشده 

صداي بلند اهنگ و . مي كنم تا سرخي اندك چشمانم رفع شود 

. مي گيرد  امخنده . راهي پريسا و پارسا و عرفان مي آيد هم

. ش همراهي مي كنند " تابستون " حسين تهي را در آهنگ 

نفس عميقي مي كشم و بعد از اينكه مطمئن مي شوم ديگر 

لباس هاي جديدش را . اشكي وجود ندارد به اتاق بر مي گردم 

گاهم حرفي نمي زند فقط دقيق و خيره ن. تحويلش مي دهم 

 .مي كند و من احساس ذوب شدن مي كنم 

. شوخي مي كنند . مي خندند . مي خوانند . ها مي رقصند  بچه

متلك بارمان مي كنند و من در جوابشان فقط . اذيت مي كنند 

سفره بزرگ . شام را مي آورند . لبخند مي زنم و پذيرائي مي كنم 

د ميلي به هر چن. عمه تعريف مي كند . و رنگارنگي مي چينم 

هر چند ديگر دليلي براي . خوردن چيزي ندارم ولي مي خورم 

همه . مي خندم . لبخند زدن وجود ندارد ولي لبخند مي زنم 
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در اين ميان فقط احسان است كه . شادند. لبخند بر لب دارند 

گاهي دقيق و بدون هيچ گونه لبخندي به صورتم خيره مي شود 

 . 

همگي . تايون كنارش مي نشينم اصرار پارسا و پونه و ك به

صداي پارسا . موبايل و دوربين به دست آماده عكس گرفتنند 

 .بلند مي شود

اين چه وضعشه آقا ؟ يه كم احساسات به خرج بدين خب  -

 مثل عصاي چارلي چاپلين نشستين زل زدين به من كه چي ؟

حتي يك درصد هم امكان ندارد در جمعي . مي خندد  احسان

ن و عمه مرجان و خاله هستند دستش را دورم حلقه كه عمو جا

پارسا هم مي داند و سر به سرش . كند و به خودش نزديكم كند 

 .مي گذارد 

 .عكستو بگير پارسا زياد حرف نزن  -

شمع هاي سي و شش سالگي مي سوزند و . مي گيرند  عكس

صدايي چيزي را به دلم الهام . انگار كه قلب من اتش مي گيرد 

نمي توانم از . د كه حتي نمي خواهم فكرش را بكنم مي كن

عكس هاي دسته جمعي مي . سوختن شمع ها چشم بگيرم 

دلم . شمع ها را با هم فوت مي كنيم . همه لبخند بر لب . گيريم 

 .مي ميرد . غم النه مي كند . مي گيرد 
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هر از گاهي چشم . دست به سينه نشسته . اخم دارد  فرنوش

مي دهد و دوباره رو مي گيرد و باعث لبخندم غره اي تحويلم 

كتايون و پونه با اصرار ظرف ها را مي شويند و من و . مي شود 

پريسا . فاطمه وسيله هاي روي ميز و كانتر را جا به جا مي كنيم 

و بقيه مشغول بحث در  ستدر اتاق مشغول خواباندن پرنيان ا

اي . ه داشت اي كاش اين شب تا ابد ادام. مورد سريال جديد 

اي كاش زمان ثابت . كاش اين چهارشنبه شب ، روز نمي شد 

اي كاش اين يك هفته نمي . زمين حركت نمي كرد . مي ماند 

 .گذشت 

شانه هايم را به سمت . از ميان دستم كشيده مي شود  برس

 .خودش مي چرخاند 

خيلي خوش گذشت ... امشب از بهترين شب هاي زندگيم بود  -

 .مرسي ... همه چي فوق العاده بود ... 

. شايد به روش خودش با چشمانش . واقعي . مي زنم  لبخند

... چند نفر را ميشناسم كه با چشمانشان لبخند بزنند ؟ احسان 

از  به اين فكر مي كنم كه چند شب. سه نفر . و عرفان ... پارسا 

تمام شب هاي سي و شش سال زندگي اش به خوشي گذشته ؟ 

نباشم حيثيت كل  المظ. اما چاره اي نيست ! بد ظالم شده ام 

. امنيت تمام عزيزانم به خطر مي افتد . خاندان به باد مي رود 

تنها راه چاره همان ظلم . جان و آبرويشان با هم به فنا مي رود 
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كردن به دو روز بعد تهي مي از فكر . به خودم و خودش است 

من چه مي خواهم . قلبم تپشش را از دست مي دهد . شوم 

چشم ها با اين قلب بيمار چه مي خواهم  ينبكنم ؟ من با ا

دلم به اندازه تمام شب ها ... بكنم ؟ جرئتش را دارم ؟ دارم 

 .مي بوسمش... گرفته و تنگ شده 

بعد پا مي شيم . م االن تا هر وقت كه دلمون بخواد مي خوابي -

چي كار مي كنيم ؟ با هم يه صبحونه مفصل آماده مي كنيم و تو 

شبم مي ريم . بعدشم مي ريم بهشت زهرا . حياط مي خوريم 

 .كمك كن اينا رو ببريم حياط . جمشيديه 

 .خودم مي برم  -

سرم را باال مي گيرم . خواب ها را روي تخت پهن مي كند  رخت

عجيب است اما آسمان تهران ستاره . كنم و به آسمان نگاه مي 

آسمان و ستاره ها يش به روش احسان . لبخند مي زنم . دارد 

سرم را عمود بر سينه اش روي قلبش مي گذارم . لبخند مي زنند 

 .موهايم را نوازش مي كند . 

 .خيلي خوشگله  -

 .داند آسمان را مي گويم  مي

 .آره ولي نه به اندازه ي تو  -

 . خندم مي

 .امشب از تمام اين ستاره ها قشنگتر بودي  -
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 .اي كاش اين دو روزي كه براش برنامه ريختيم تموم نشه  -

 چرا ؟ -

 .دوست ندارم شنبه برسه  -

 مگه شنبه قراره چه اتفاق بدي بيفته ؟ -

 .به دلم افتاده شنبه روز خوبي نخواهد بود  -

 .مي دانم كه روز نحسي خواهد بود . دلم نيفتاده  به

 . ديگه اين طوري مثل احمق ها حرف نزن  -

 احسان ؟ -

 جانم ؟ -

 .يه چيزي بخون . تو صدات خيلي خوبه  -

 .خندد مي

حال . تو از آهنگ هايي كه من حفظم خوشت نمياد آخه  -

 .خوشمون خراب ميشه 

 .را مي بندم تا اشكم نچكد  چشمانم

 .بخون . ر چي بخوني دوسش دارم ه -

. " را " بارون . " را " جزيره . " ترانه هاي سياوش را . خواند  مي

صداي احسان هنگام . و من فقط اشك مي ريزم . را " تاك 

پسر جواني را . خواندن ترانه هاي قميشي سوز عجيبي دارد 

مقابل چشمم زنده مي كند كه پدر و مادر و برادرش را يك جا از 

به سنگ قبرشان نگاه  يندست داده و با چشمان اشكي و غمگ
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چه هستي كه هر كه مي رسد به تو ... احسان . هووف . مي كند 

مي خواهم ستم . ظلم مي كند ؟ من هم مي خواهم ظلم كنم 

 . احسان مظلوم من . مظلوم من . كنم 

سنگيني اش را . هم راستاي خودش قرارم مي دهد . چرخد  مي

 .ي اندازد و با لبخند نگاهم مي كنم روي تنم م

 .من كه گفتم حال خوشمون خراب ميشه  -

مي بوسد و . هايم را با نوك انگشت مي گيرد و مي بوسد  اشك

 . مي بوسد و آتشم مي زند 

 نمي خواي حرف بزني ؟ -

 .چشمانم را مي بوسد . را به عالمت منفي تكان مي دهم  سرم

 مي خواي بخوابي ؟ -

 .همينطوري بغلت بمونم  مي خوام -

خندد و غلت مي زند و سرم را بين سينه و بازويش مي  مي

 .گذارد 

 خوبه ؟ -

 احسان ؟. خيلي  -

 جان ؟ -

 .خيلي بده كه انقدر خوبي  -

 .مي خندد  بلند
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دوست داري االن بريم خونه و بهت نشون بدم چقدر بد مي  -

 تونم باشم ؟

 .نخير  -

 .خندد  مي

 ...مثال . خوب پس يه راه ديگه رو امتحان كنيم  -

 .چانه ام را گاز مي گيرد  محكم

 . چه كيفي ميده . امم . مثال اين  -

 .ام را مي مالم  چانه

 !احسان  -

 بازم گازت بگيرم ؟ -

 .سينه اش مي كوبم  به

 .درد گرفت . خيلي بدي  -

 .اشكال نداره  -

 اشكال نداره آره ؟ -

دهد كه مثال مي خواهي چه كني ؟ دستم را محكم  باال مي ابرو

و سريع روي شكم و پهلويش حركت مي دهم و قلقلكش مي 

حيف كه به . از خنده ريسه مي رود و نفس كم مي آورد . دهم 

 .نفس نفس مي زند . خاطر قلبش زياد مجاز نيستم 

 بازم مي خواي ؟ -

 .مرسي . نه قربونت  -
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حرف مي زنيم و مي زنيم و مي . توي آغوشش مي خزم  دوباره

 .زنيم تا وقتي كه خوابمان ببرد 

 

من . آن بچه نبايد مي ماند . كار خدا بي حكمت نيست  هيچ

چطور مي توانستم باعث و باني تجاوز به دختر عمه مرجانم شوم 

. پارسا سكته مي كرد . كه از قضا همسر آدمي مثل پارساست 

خاطرات مشتركم با پارسا . ... پارسا . رواني مي شد . مي مرد 

به . حرمت دارد  طراتتمام ان خا. نسبت به پري بيشتر است 

حرمت تمام اشك هايي كه برايم ريخته به حرمت تمام حمايت 

ها و تعصبات برادرانه اش به حرمت تمام خاطرات تلخ و 

شيرينمان به حرمت تمام ثانيه هايي كه با هم بوديم به حرمت 

حرمت عالقه و محبت بي اندازه اي كه آبجي گفتن هايش به 

راضي به كم شدن حتي يك  انمنسبت به وجودش دارم نمي تو

بعد ازاحسان ، پارسا و پري رفيق شفيق روزهاي .تار مويش شوم 

 .سخت زندگي من بودند 

من و پري . و زنعمو و اشكان را در عمق قبر مي گذاشتند  عمو

احسان در لباس . د قيامتي به پا شده بو. هفده ساله بوديم 

مشكي و خاكي با صورت اصالح نشده و مو هاي آشفته به خاك 

پارسا . هايي كه روي جنازه ها ريخته مي شد زل زده بود 

دستش را دور كمر احسان حلقه كرده و سرش را روي شانه اش 
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. من و پري كنارشان نشسته بوديم . گذاشته بود و گريه مي كرد 

مثل هم زانويمان را بغل كرده بوديم  هر دو. دقيق خاطرم است 

عمو بيمارستان .و به احسان نگاه مي كرديم و اشك مي ريختيم 

براي برادر و برادر زاده . عمه خودش را مي كشت . بستري بود 

زن ها زار مي . جماعت گريه مي كردند .  انداش الاليي مي خو

هق هق  مرد ها احسان را نگاه مي كردند و شانه هاشان از. زدند 

داد . حسام احسان را بغل مي كرد و هق هق مي كرد . مي لرزيد 

احسان را مي زد تا حرفي بزند اشكي . اشك مي ريخت . مي زد 

اما احسان . قربان صدقه اش مي رفت . فحشش مي داد . بريزد 

. همه خوابيدند . شب شد . فقط نگاه مي كرد و نگاه مي كرد 

. عمو هنوز بيمارستان بود . د صداي گريه عمه و زنعمو مي آم

من و پري و پارسا با هم در را باز كرديم . احسان در اتاقش بود 

دستش را از دو طرف باز . لبخند زد . چند ثانيه خيره امان شد . 

اشكش را . سه تايي در آغوشش خزيديم .  دكرد و اشكش چكي

 .بوسيدمان . گريه كرديم . گريه كرد . اشك ريختيم . ديديم 

سخت در آغوشمان گرفت و با . بغلش كرديم . بوسيديمش 

صداي بلند گريه كرد و من آن شب فهميدم كه حس مرگ چگونه 

حرمتش . تلخ ترين خاطره مشتركمان همين است . حسيست 

همان نام حك شده روي پالك آويز شده ازگردن  دازهدقيقا به ان

نم ناديده من اين ها را نمي توا. من نمي توانم . احسان است 
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چنان سوزي در قلبم حس ... چنان غمي در دلم النه كرده . بگيرم 

چنان دردي در سينه ام به وجود مي ايد كه به ... مي كنم 

دستم را جلوي  وشير را باز مي كنم . سرويس بهداشتي مي روم 

 .دهانم مي گذارم تا صداي هق هقم بيرون نرود 

 :آرام مي پرسم . ي روم به اتاق م.قبل را به ياد مي آورم  شب

 خوابيد ؟ -

 .را به نشانه ي مثبت تكان مي دهد  سرش

 .بيچارم كرد ولي . آره  -

. گونه لطيف و صورتي اش را نوازش مي كنم . مي شوم  خم

دهان كوچكش نيمه باز مانده و لثه و سق دهانش مشخص 

دستش را مي . است و من واقعا دلم مي خواهد قورتش دهم 

مي توانستم با دستان خودم اين موجود كوچك و  مگر. بوسم 

 ؟معصوم زيبا را به كام مرگ بفرستم و پريسا را نابود كنم 

 .رفته رفته شبيه خودت ميشه . خيلي نازه پري  -

 واقعا ؟ -

 . واقعا  -

مطمئنم كه در حال حاضر اشك دم . پرنيان را مي بوسم  صورت

دستش را . شينم مقابل پري مي ن. مشكي براي ريختن ندارم 

تعجب مي . مي گيرم و در نهايت به چشمانش خيره مي شوم 

 .كند 
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پري اگه يه روزي يه چيزي باعث شد يه سفر راه دور و طوالني  -

برم و نتونستم باهات حرف بزنم مي خوام چند تا چيز رو بدوني 

. 

هميشه با پارسا مسخره . اخمش دلم را مي برد . مي كند  اخم

پريسا . كه هنگام اخم كردن خيلي زشت مي شود اش مي كرديم 

 .ي زيبا و دوست داشتني من هيچ وقت در نظرم زشت نبود 

به . به اندازه تمام نداشته هام . اول اينكه خيلي دوست دارم  -

. اندازه تمام جاي خالي خواهري كه نبود تا برام خواهري كنه 

 . خيلي زياد 

. ثانيه با چشمان گرد شده از بهت نگاهم مي كند  چند

 .چشمانش چراغاني و دستانش دور گردنم حلقه مي شود 

 .خواهر مهربون مني تو . قربونت برم . عزيزم  -

پشتش را نوازش .وقت اشك ريختن نيست . را گاز مي گيرم  لبم

 بوي خوش هواي خواهرانه امان را مي بلعم . مي كنم 

. براي همه . براي همه چيز . م برات تنگ ميشه دوم اينكه دل -

. براي دعواهامون . عمو زنعمو پرنيان . عمه . كتي . براي پارسا 

براي . براي شب تا صبح بيدار موندمان . براي خل بازي هامون 

پري . براي همه خاطراتمون دلم تنگ ميشه . مدرسه رفتنامون 

ا بگو كه خيلي به پارس.  دارمبهشون بگو كه خيلي دوسشون 

 .دوسش دارم 
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هيچ سفري نمي تونه مانع حرف زدن و ... بس كن ... مهشاد  -

 .جدايي ما بشه 

نمي داني بعضي سفر ها ... نمي داني پريسا ... اي فرياد  فرياد

 .چطور همه چيز را تغيير مي دهند 

 پري ؟ -

 جان ؟ -

 .به خاطر بودنت . همه چيز . مرسي به خاطر همه چيز  -

 

غمگين ... بي حال . و دلم به مرتب كردن خانه نمي آيد  ستد

... احسان . احسان قبل از من دوش مي گيرد ... شاكي ... پر ... 

. بد مي بيني . ستم مي شود . مثل هميشه به تو ظلم مي شود 

همين چند ماه ... روزگار براي تو فقط چند ماه خوش داشت 

پر از ... پر از عشق ... هيجان زپر ا... فوق العاده ... عالمي بود 

پر از عاشقانه ... پر از خوشي ... پر از هديه ... پر از لبخند... بوسه 

زندگي به ... مي ارزيد ... پر از با شكوه ترين ها ... و شعر و ترانه 

. چند ماه كه خيليست . تجربه ي همه ي اين ها واقعا مي ارزيد 

و ارزيدن زندگي  ردنكحتي يك روز هم براي عاشقانه زندگي 

احسان از . به اجبار هال و آشپزخانه را مرتب مي كنم . كافي بود 

حوله را بر مي . ثانيه ها كند مي گذرند . حمام بيرون مي آيد 

دارم و بدون هيچ حرفي به حمام مي روم و سنگيني نگاهش را 
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مي . تا آخرين لحظه اي كه در حمام را مي بندم حس مي كنم 

... هوار مي زنم .. بي صدا فرياد مي زنم . مي كنم  هيگر. شكنم 

... اصالت ... حركت در مسير درست ... انسانيت ... ضجه مي زنم 

 ! ارزش همه اين ها را دارد ... و در نهايت خدا ... صداقت 

 

حوله را دور تنم مي . هاي شقيقه ام غير قابل تحمل شده  تپش

خانه مي روم و دو قرص پيچم و قبل از رفتن به اتاق به اشپز

 .آرام وارد اتاق مي شوم . مسكن مي خورم 

 .چقدر طول كشيد . عافيت باشه  -

اين موجود را كمتر مي توان در حالت خواب عميق . ترسم  نمي

 .لبخند مي زنم . انتظار داشتم بيدار باشد . پيدا كرد 

 .مرسي عزيزم  -

ترين ها اين سه شب بايد جزو شيرين . دو شب مانده  فقط

چشم از . نيم خيز مي شود . جلو مي روم . عطر مي زنم . باشد 

با يك حركت سريع دستش را مي كشم و . چشمانم نمي گيرد 

ركابي سفيد جديدش را به تن . مجبورش مي كنم صاف بنشيند 

به . لبخند نمي زند و ديلماج مي كند . لبخند مي زنم . دارد 

تا به خودم بيايم در حصار سرعت ركابي را در مي آورد و من 

 .دستانش محبوس مي شوم 
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گرفته و آرايش كرده مقابل تخت كنار حوض مي ايستم و  دوش

اين دو روز فقط . به بساط چاي و صبحانه لبخند مي زنم 

. نيمه خواب است . به اتاق مي روم . مخصوص احسان است 

 .روي تخت مي نشينم و موهايش را به هم مي ريزم 

تا سه مي شمرم بيدار نشي انقد قلقلكت مي دم تا احسان  -

 ...دو ... يك . گريه كني 

را نگفته سنگيني بدنش را روي بدنم احساس مي كنم و گير  سه

 .مي افتم 

 .من خوابم مياد . يه كم بخوابيم نفسي  -

 .بخوابيم  -

دستانش را تنگ تر مي كند و سرش را روي سينه ام مي  حلقه

موهايش را نوازش مي كنم و مي بوسم اما حيف كه هر . گذارد 

او مي . نفسش كه روي پوستم پخش مي شود آتشم مي زند 

خوابد و من فقط با قلبم ريتم ضربان قلب و نفس كشيدنش را 

 .ضبط و موهايش را نوازش مي كنم 

با لذت به قامت . ن مي كند و مي آيد را روي بند په حوله

احسان من سي و شش سال دارد . اسپرت پوشش نگاه مي كنم 

اما نه رنگ سفيدي بين موهاي خوشگلش ديده مي شود ، نه . 

. قامت بلندش ذره اي خم شده و نه گرمي چربي اضافه دارد 

و  ندراستي سرو گردن و پشتش با آن قدم هاي محكم و لبخ
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مهربان ابهتي به وجودش بخشيده كه در كمتر نگاه مطمئن و 

 .كسي مي بينم 

 چيو داري ديد مي زني ؟. هيز -

 .احسان خان خوش استايل ورزشكار بد اخالق زشتو  -

 .نان سنگگ را به دهان مي گذارد و مي گويد  تكه

 .خودت تصميم بگير كدومو به خودم بگيرم  -

ولي خب دوتاي اولي رو ... بد اخالق كه قطعا هستي ... امم  -

 .به خودت بگير تو 

گل ها را آب . صبحانه مي خوريم . باال مي دهد كه حاال شد  ابرو

حياط را مي شوييم و باغچه را . بلند بلند مي خنديم . مي دهيم 

من . قرار بود امروز بهشت زهرا برويم . هم آب مي دهيم 

 .م خواسته بود

گل و گالب و خرما مي گيريم و سنگ . زهرا خلوت نيست  بهشت

هفده سال كم سني بود براي از . قبر هر پنج نفر را مي شوييم 

من قرآن مي خوانم و احسان خرما . دست دادن يكباره پنج عزيز 

من . او هم مي آيد و به من ملحق مي شود . را پخش مي كند 

به تصوير .  شستهرش نسر خاك پدرم و او هم سر خاك ماد

به . اشكان با ما نبود . لبخند مي زند . اشكان نگاه مي كنم 

آن سال كذايي نمي دانم . خواسته وحيد با او زندگي مي كرد 

 .هووف ... . براي چه برگشت و 
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را مرتب مي كنم و دست در دست احسان بدون هيچ  مانتويم

ي گردم و لحظه آخر برم. حرفي به سمت ماشين حركت مي كنم 

 . هر پنج نفر لبخند مي زنند . نگاهشان مي كنم 

. خنك پارك جمشيديه در اين ماه از سال نعمت است  هواي

نفس عميق مي كشم و رايحه بوته ها . پوستم را نوازش مي كند 

او مي . قدم مي زنيم . و درختان را به اعماق ريه ام مي فرستم 

. او گوش مي كند . من مي گويم . من گوش مي كنم . گويد 

عكس در مي  فتنموبايلش را كه براي گر. بستني مي خوريم 

عكس را . آورد انگار پتكي پشت سر هم به سرم كوبيده مي شود 

 .براي چه مي خواهي اخر احسان ؟ پيامي از بهزاد مي رسد 

آدرس رو ساعت نه برات . شنبه راس ساعت يازده مي بينمت  -

جمشيديه . تصميم گرفته باشي اميدوارم درست . مي فرستم 

 .لذت ببر . پارك زيبائيه 

ديگر اهميتي . بي تفاوتي موبايل را توي جيبم سر مي دهم  با

. اجازه نمي دهم . كار به ساعت يازده شنبه نمي كشيد . ندارد 

. پر از ستاره . مي درخشند . به چشمان احسان خيره مي شوم 

. ه زيبايي لبخند مي زنند لب هايش ب. با شكوه و مهربان . زيبا 

هميشه حامي بود . مي كنم  بگرمي دستانش را با جان دل جذ

. هميشه تكيه گاه بود . هميشه همدم بود . هميشه رفيق بود . 

 احسان من با تو چه مي خواهم بكنم ؟ 
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پر از غم ... دردناك . دلگيرترين جمعه زندگي ام . مي رسد  جمعه

با هم جمعه ي عاشقانه اي .  احسان هست. ولي مهم نيست . 

جمعه اي پر از عشق و ... با هم ... براي هم . خواهيم ساخت 

با هم خانه را تميز مي ... صبحانه مي خوريم ... شعر و بوسه 

ايكس باكس و شطرنج بازي مي ... فيلم تماشا مي كنيم ... كنيم 

ريسه مي ... با مسخره بازي برايش فال قهوه مي گيرم ... كنيم 

سياوش مي ... ترانه مي خوانيم ... جدول حل مي كنيم ... رود 

گوگوش مي ... فرهاد مي خواند ... ابي مي خواند ... خواند 

... با هم كباب درست مي كنيم ... هايده مي خوانم ... خوانم 

كمد ها را مر تب مي ... گل ها را صفا مي ديم ... خوريم  يم

با وحيد ... نب حرف مي زنيم با زي... حمام مي كنيم ... كنيم 

پيراهن مورد عالقه اش را ... آرايش مي كنم ... حرف مي زنيم 

و من ذره ذره ... عاشقانه هايش به اوج مي رسد ... مي پوشم 

 .ذوب مي شوم 

كيفم را بر مي . مي دهم و يك ساعت فرصت مي گيرم  اطالع

ه قابل در اين مورد فاطم. دارم و به سمت خانه فاطمه مي رانم 

فلشي كه دارم حاوي يك فيلم ده دقيقه اي . اعتماد ترين بود 

فيلمي كه در آن ده دقيقه با مردمان كشورم صميمانه . است 

و يك سري اطالعات ريز و جزئي از تمام چيزي . صحبت مي كنم 

. فلش را تحويل فاطمه مي دهم . كه در مورد بهزاد مي دانم 
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تاكيد . نامه را هم مي دهم . شماره طالب زاده را هم مي دهم 

مي كنم كه فردا صبح نامه را بخواند و با طالب زاده تماس بگيرد 

مطمئنم فاطمه زودتر از فردا نامه را . و فلش را تحويلش دهد 

 . واندنخواهد خ

. اما من براي هميشه خداحافظي مي كنم . نمي داند  فاطمه

راي بار آخر ب. براي بار اخر مي بوسمش و به آغوش مي كشمش 

و فاطمه هيچ ... نگاهش مي كنم و براي بار آخر خداحافظي 

 .كدام از اين بار آخر ها را نمي داند 

اشك . غم بيداد مي كند . احسان خوابيده . خانه بر مي گردم  به

پروانه وار به . مي سوزد . دلم ديوانه مي شود . غوغا مي كند 

شه تا اين حد احسان هنگام خواب همي. سمت تخت مي روم 

امشب احسان من مظلوم تر از . مظلوم به نظر مي رسيد ؟ نه 

امشب بي رحم تر از هميشه ام و البته اين بي . هميشه است 

لبم را به دندان مي گيرم و ... رحمي فقط نسبت به احسان است 

آرام مي بوسمش و سريع . با پشت دست صورتم را پاك مي كنم 

 .داي هق هقم را نشنود از اتاق خارج مي شوم تا ص

اشك مي . نماز مي خوانم . لباس مي پوشم . مي گيرم  دوش

من . راه چاره همين يك راه است فقط . راه چاره مي طلبم . ريزم 

... من نمي ترسم ... من شانه خالي نمي كنم ... فرار نمي كنم 

من فقط نمي توانم با ماندنم باعث ظلم به ميليون ها انسان 
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تنها راه باقي مانده ظلم به احسان . به عزيزانم شوم  ظلم. شوم 

... احسان . نا مردي در حق احسان است و بس . است و بس 

حتي نامش هم قلبم را آتش . تنها راه قرباني كردن احسان است 

. تو چه هستي ؟ تو چقدر مظلوم هستي ... آخ احسان . مي زند 

رين لحظات هم و من حتي در اين آخ. تو چه بد آتش مي زني 

 .ببخش ... ببخش ...  دارمدرخواستي 

اشك خودش مي . به چهره اش خيره مي شوم . مي كشم  دراز

لب هايم مي . قلبم در حال انفجار است . آيد و جاري مي شود 

. نگاهم روي صورتش چرخ مي خورد و مي خورد . لرزند 

 يادآوري محبت هايش وجودم را له مي. خاطرات مرور مي شوند 

اينقدر  سانكاش اح. ويران مي كند ... نابود مي كند ... كند 

 .فقط همين ... . ببخش احسان . كاش نبود ... خوب نبود 

*** 

. سرش را چرخاند و غلت زد . خورشيد چشمش را مي زد  نور

به لطف مهشاد . بايد براي دويدن صبحگاهي اش آماده مي شد 

از بهترين ... روز گذشته دو . دو روز گذشته را ورزش نكرده بود 

... لبخند زد ... البته بهتر بود بگويد سه روز گذشته ... روز ها بود 

يك لحظه از خوشي و آرامش بيش از ... سه روز فوق العاده عالي 

چرخيد و با صورت سفيد ... بد ترسيد ... حد سه روزه اش ترسيد 

 چند لحظه مات... شده و چشمان بسته مهشاد روبه رو شد 
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... مهشاد اغلب صبح ها همينطور رنگ پريده بود . نگاهش كرد 

... بدتر ترسيد ... اما ترسيد ... دليلي براي ترسيدن وجود نداشت 

چشم از صورت مهتابي ... يك بار ... آب دهانش را قورت داد 

... به دهان و بيني اش خيره شد ... دو بار ... مهشاد نگرفت 

نيم خيز شد ... سه بار ... حتما . ..مهشاد حتما نفس مي كشيد 

داشت تصميم مي گرفت كه صورت ... به سختي پلك زد ... 

... خواست نوازشش كند  ميفقط ... مهشاد را لمس كند يا نه 

نيازي نبود به قفسه ... مهشاد قطعا نفس مي كشيد ... همين 

مي ... مي دانست مهشاد نفس مي كشيد ... سينه اش نگاه كند 

فقط بايد ... نبايد به قفسه سينه اش نگاه مي كرد . ..دانست 

گونه اش را نوازش مي كرد و بوسه اي از لب هايش مي گرفت 

مهشاد نفس مي ... اين عادت هميشگي اش بود ... همين ... 

به وضوح مي ... دستش را نزديك صورتش نگه داشت ... كشيد 

همچين ... بد مي لرزيدند ... دستانش مي لرزيدند ... لرزيدند 

نه سال ... چشمانش را بست ... چيزي را اصال به ياد نداشت 

پيش بدون ترس صورت يخ و رنگ گچ پدر و مادر و برادرش را 

خودش كه نفس نمي ... چشمانش را باز كرد ... بوسيده بود 

... دستش را كه روي صورت مهشاد گذاشت يخ زد ... كشيد 

مهشاد ورزش مي ... چشمانش را روي قفسه سينه اش سر داد 

... يك ... فاصله بين بازدم و دمش حداقل چهار ثانيه بود ... كرد 
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هنوز تا چهار فرصت ... دمهم نبو... قفسه سينه اش حركت نكرد 

بايد حركت ... حركت نكرد ... سه ... حركت نكرد ... دو ... داشت 

خودش ... مهشاد نفس نمي كشيد ... چهار را نخواند ... مي كرد 

مهشاد يخ ... دستش را كامل روي صورت مهشاد گذاشت ... هم 

 .به صورتش ضربه زد . مهشاد نفس نمي كشيد . بود 

 .مهشاد پاشو .. م  -

قفسه سينه يا نفس نكشيدنش مهم بود ؟ چه اشكالي  درد

 !داشت ؟ هر دو با هم نفس نمي كشيدند 

 .ضربه زد  محكتر

 .پاشو... ب با توام مهشاد  -

 .مهشاد كبود بود هاي  لب

 .پاشو  -

اما مگر نفس داشت ؟ لبش را . نكن . خواست داد بزند خدا  مي

 .روي گونه سرد مهشاد گذاشت و لب زد 

 رفتي ؟ -

 .زمزمه كرد . چكيد  اشكش

 آره ؟ -

شايد هم در دلش مي گفت . هم صدايش را نمي شنيد  خودش

ا هم نفس هر دو ب... خواب نبود . و خيال مي كرد حرف مي زند 

 .نمي كشيدند 
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 .مهشاد . نفس  -

هايش به زيبايي دانه به دانه روي گونه مهشاد مي چكيدند  اشك

. 

 تو هم ؟... مهشادم .. نفسم  -

خوب بود كه هر دو با هم نفس نمي . لبخند زد .  بوسيدش

لبش را از روي . مهشاد هيچ عاليم حياتي نداشت . كشيدند 

هر دو بي ... هر دو يخ . خوب بود . گونه اش بر نمي داشت 

هيچ ... از شوق اشك ريخت ... عالي بود ... هر دو باهم ... نفس 

هر ... ند ك جربهوقت فكر نمي كرد همچين حس خوشايندي را ت

زيبا ترين ... ! دو با هم نفس نكشيدن شيرين ترين تجربه بود 

عاشقانه بود كه فقط مي توانستي در برابر شكوهش اشك بريزي 

لبخند زد و به ! و بوسه روي صورت بنشاني و الاليي بخواني 

زيبا ترين صبح . زيبايي صبحشان و اشك هاي زيبا ترش فكر كرد 

الاليي ... آرزوي هر دو همين بود ديگر  نهايت... زندگي اش بود 

ولي الاليي زيبا ... خودش كه صدايي نمي شنيد ... اش را خواند 

 .را خواند 

 

 رو دوست دارم تو

 حس نجيب خاك غريب مثل

 رو دوست دارم تو



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا بهاره مصلح   –کشم  ینفس م

wWw.98iA.Com ٤٨١ 

 عطر شكوفه هاي سيب مثل

 رو دوست دارم عجيب تو

 رو دوست دارم زياد تو

 پس دلت مياد چطور

 يتنها بذار منو

 رو دوست دارم تو

 لحظه ي خواب ستاره ها  مثل

 رو دوست دارم تو

 حس غروب دوباره ها مثل

 رو دوست دارم عجيب تو

 رو دوست دارم زياد تو

 پس دلت مياد نگو

 تنها بذاري منو

 آخرين وداع توي

 دورم از همه وقتي

 صبورم اي خدا چه

 وقت رفتنه ديگه

 رو مي سپرم به خاك تو

 رو مي سپرم به عشق تو

 با ستاره ها  برو
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 رو دوست دارم تو

 حس دوباره تولدت مثل

 رو دوست دارم تو

 مي گذري هميشه از خودت وقتي

 رو دوست دارم تو

 خواب خوب بچگي مثل

 مي گيرم و بغلت

 رم به سادگي مي

 رو دوست دارم تو

 دلتنگي هاي وقت سفر مثل

 رو دوست دارم تو

 حس لطيف وقت سحر مثل

 كودكي مثل

 رو بغلت مي گيرم و تو

 دل غريبمو اين

 تو مي سپرم به خاك با

 آخرين وداع توي

 دورم از همه وقتي

 صبورم اي خدا چه

 وقت رفتنه ديگه
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 رو مي سپرم به خاك تو

 رو مي سپرم به عشق تو

 با ستاره ها برو

 

 

 پايان

 ۱۳۹۴ تير

 مصلح بهاره

 

 

 

 

  ۹۴تیر   : تایپ در نودهشتیا یینها انیپا

  ۹۴ آبان: انتشار در سایت نودهشتیا 

 

  

ـــــــــــــــــــــــــنده  : نویس

http://www.forum.98ia.com/member291051.html  

ــــــــــــــــد ــــــــــــــــراح جل  : ط

http://www.forum.98ia.com/member53156.html  
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاظر      :ن

http://www.forum.98ia.com/member145950.html  

  

  

  

 »کتابخانه مجازی نودهشتیا«

wWw.98iA.Com 

www.Forum.98iA.Com 
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