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یوغ اسارت
خالصه:
ماهور پسر خاصی که بدنش بین مرد و زن در نوسانه و از کودکی از سمت
پسر عمه اش آزار جنسی دیده و حاال با ورود پوالد که مردی با نفوذ و
تعصبیه ،زندگیش تغییر می کنه .مردی که انتقام تمام زجر کشیدن های
ماهور رو می گیره و اجازه نمی ده کسی بهش آسیب برسونه و حتی اجازه
نمی ده کسی به ماهور نزدیک بشه چه پسر و چه دختر...

~~1

لب های داغ و خیس مشتاقانه گردن بلند و ظریفش را هدف
قرار داده بود و با زبان نقوش خیسی را بر روی پوست به جا می
گذاشت که حس کثافت را از آن ناحیه تا تمام بدن پخش می
کرد  ،درست مانند یک بیماری مسری که از یکی به دیگری
منتقل می شد  ،از گردن به تمامی اعضای بدن شاخه می زد.
گره مشت هایش را بر یقه اش محکمتر کرد و به سمت جلو هل
داد و با خشم غرید:
_بسه احسان ...تمومش کن کثافت عوضی.
مثل قبل توجهی به لحن خشن و پر از عجزش نکرد.
دستان قوی اش  ،شانه ماهور را در بر گرفت و او را به پشت
گرداند.

~~2

سمت راست صورتش را به دیوار سرد و سنگی چسباند و مچ
دست های ظریف پسرک را با یک دست از پشت مهار کرد و
اینبار پشت گوش چپش را اسیر بوسه های وحشی خود کرد !
قطره اشک آزاد شده از زندان چشم به آرامی گونه اش را خیس
می کرد.
فکر تجاوز و آزار جنسی با نیش های زهرآگین گوشه و کنار
قلبش را می گزید.
_آهه  ...تو پسری یا دختر لعنتی!هر چقدر می خورم سیر نمی
شم اوفف...
تنش از انزجار لرزید و در دل از خدا یاری خواست.
اویی که خود این بدن را اینگونه خلق کرده بود را مخاطب
التماس های زیر لبی اش قرار داد.
~~3

مگر نه می گویند به خدا توکل کنید تا
درخواستتان اجابت شود  ،پس چرا خدایش یاری اش نمی کرد؟!
_اینقدر وول نخور خوشکل من می دونی که نمی تونی در بری.
چرا نتواند ؟!
یادش آمد مادر همیشه می گفت از تو حرکت و از خدا برکت!
چند ثانیه چشمانش را بست و از خدا همان برکت معروفش را
طلب کرد.
نمام قدرتش را در پس سرش متمرکز کرد و با سرعت به صورت
احسان کوبید.
[]۰۰:۳۷ ۲۳.۰۸.۲۰
#یوغ_اسارت
#پارت_۲
~~4

صدای آخ پر دردش آب سرد بود و جگر آتش گرفته اش را خنک
کرد.از فرصت استفاده نمود و خود را از میان تن پردرد احسان و
دیوار بیرون کشید.نگاهی به دستان پر خونی که بینی آسیب
دیده را در بر گرفته بود کرد.
از خشم قرمز شده بود و فریادی که در این چند دقیقه در گلو
خفه شده بود را رها کرد.
_آشغال نجس حالم ازت به هم می خوره.
چقدر می خواد آدم حرومزاده باشه که با پسر داییش این کارو
بکنه!
چشمان آبی رنگ احسان به خاطر درد ریز شده بود اما جسارت
و شهوت هنوز هم در چشمانش خانه افکنده بود .
_چیه دور برداشتی پسر دایی ؟
~~5

پوزخندی زد و خیره به چشمان عصبی ماهور ادامه داد:
_هر دومون خوب می دونیم خشتکت خالیه
از اینم که بگذریم تو حق اعتراض نداری می دونی چرا ؟
جلوتر رفت و ادامه داد :
_چون تو حق انتخاب نداری یا زیر منی یا به زور زیر منی!چرا ؟
چون اگر گوش نکنی مامانت و اون توله سگاشو آواره خیابون می
کنم.
چند قدم باقیمانده را با قدم های بلند پیمود و گره مشتش را بر
صورت ته ریش دار احسان کوبید.
مچ دست خودش بیشتر درد گرفته بود اما متوجه نبود چرا که
دندان هایش از خشم و عصیان می لرزید.
یقه تیشرت احسان را در مشت جمع کرد و غرید :
~~6

_فکر کردی من همون ماهور چند سال پیشم که از ترس آوارگی
مامان باردارش دهنشو ببنده تا توی حرومزاده ازش سواستفاده
کنی؟!دوران تو سری خوری من از اون به اصطالح عمه و پسر
الشیش تموم شد.
[]۰۱:۰۶ ۲۳.۰۸.۲۰
#پارت_۳
احسان چشمان تمسخر آمیزش را به سقف داد تا نشان دهد
چقدر حرف های ماهور برایش چرت و پرت بوده است اما صدای
عربده ماهور بود که باعث شد دوباره چشمانش را به آن جنگل
سرسبز چشمان بدوزد

~~7

_منو ببیننن!همه عذاب هایی که این چند سال به مامانم دادید
رو خوب یادمه ولی این تو بمیری از اون تو بمیری های قبلی
نیست
دیگه هیچ گهی نمی تونی بخوری .نمی خوای بپرسی چرا
اینجام؟اومدم شر خودت و اون مامان قالتاقتو از زندگیمون کم
کنم.سهم ارثتونو بفروشید و گمشید!
لبخند تمسخر آمیز احسان تبدیل به قهقه ی بلندی شد.
دستان سرد ماهور را از یقه اش جدا کرد و او را به عقب هل
داد.نگاهی به جسم سبکش که چند متری عقب رفته بود کرد و
میان خنده اش گفت:
_عه عزیزم خواب دیدی خیره!

~~8

از کی تا حاال تو اینقدری پول داری که سهم ارث بخری ؟!تو پول
لباس خانواده اتو قرض می کنی اونوقت می خوای سهم ارث
مامان منو بخری؟!منو نخندون لطفا بینیم رو ناکار کردی درد
می گیره عشقم.تو برو اول قرض و بدهی هاتو بده بعد برام گوز
گوز کن!
[]۰۱:۰۷ ۲۳.۰۸.۲۰
#پارت_4
بعد از کمی بینی خود را به آرامی لمس کرد.
دردش خنده را کمرنگ کرد و ادامه داد :
_یا نه از این بدن خیلی خاص استفاده می کنی ؟! تو خط
پسرایی یا دخترا؟چند شب پیش دیدم باالشهر ولو بودی خبریه؟
اینبار چشمانش رنگ تهدید را بر بوم نگاه ماهور پاشید.
~~9

_هرز می پری؟ حرفایی که گفتم آویزه گوشت کن رو یادت
رفته؟!
لبخندش اینبار عصبی بود و ماهور ترسیده چند قدم عقب رفت
اما احسان فاصله اش را با قدم های آرام و پر تهدید کم کرد و
نگاه معنادارش را به چشمان ترسیده ماهور پاشید و پسرک
ترسیده را با لذت تماشا کرد.
_ولی نه تو این کارو نمی کنی آخه اینقدرا هم که به نظر میاد
احمق نیستی!می دونی اگر غلط اضافه کنی چی می شه ؟!
کشتنت قطعیه ولی از نظر من تقاص کمیه می دونی کی باید
بقیه اش رو بپردازه؟
[]۰۱:۰۷ ۲۳.۰۸.۲۰
#پارت_5
~ ~ 10

انگشت اشاره اش را چند بار به شقیقه ماهور کوبید و ادامه داد :
_تو پسر باهوشی هستی و خوب می دونی اگر دلم تنگ کام
گرفتن از تو شد کی می تونه مثل خودت برام جذاب و خواستنی
باشه!
تمام تنش از عصبانیت سر شد!
چه می گفت ؟! کدام عزیزش را تهدید می کرد؟! مهیار کوچک
در راه بلوغش را؟
انزجار هم ضمیمه عصبانیت غیر قابل وصفش شد طوری که
نفهمید این همه قدرت چگونه در مشت های کوچکش جمع شد
و زیر شکم احسان را هدف قرار داد.
_حق نداری به مهیار نزدیک شی کثافت
خودم می کشمت .خودممممم...
~ ~ 11

احسان از درد وحشتناکی که از زیر شکم تا کشاله های ران
هایش تیغ می کشید به سمت پایین خم شد تا از این فشار
بکاهد.ناله های دردناکش را در فضا آزاد می کرد ضربه زیادی
کاری بود اما سعی کرد بر خود مسلط شود تا بتواند جدیتش را
در سخن هایی که امروز بینشان رد و بدل شد نشان دهد!
_خودت خوب می دونی وقتی فکرمو رو چیزی متمرکز کنم
حتما توش موفق می شم پس بهتره حواستو جمع کنی
ماهور!انتخاب بقیه این داستان رو می ذارم به عهده تو انتخاب
کن یا تو یا مهیار...
[]۰۱:۰۸ ۲۳.۰۸.۲۰
#پارت_۶
ماهور حس می کرد کنترلی بر اعضای بدنش ندارد!
~ ~ 12

اعصاب متشنج شده اش جایی برای تصمیم گیری نگذاشته بود
و بدنش ناخودآگاه واکنش نشان می داد!نفهمید چه کرد اما
هیکل پخش شده ی احسان روی کاشی های رنگ و رو رفته
انباری گواهی خشم ویرانگرش بود.
روی سینه اش نشست و به گریبانش چنگ انداخت.
تمام قدرت را در مچ هایش جمع کرد .بی توجه به صدای خرخر
احسان چشمان قرمز شده اش را به رگ های پیشانی باد کرده
از خفگی اش دوخت.
_گفتم نزدیک نمی شی پس نمی شی.کثافت هرزه اینو تو
گوشت فرو کن ماهور از حق هر کی بگذره از حق خانواده اش
نمی گذره پس یه بار دیگه اسم مهیار رو به دهن نجست بیار تا
همینجوری خفه ات کنم .فهمیدی یا بفهمونم؟
~ ~ 13

احسان سرش را به عالمت مثبت تکان داد
و صدای خوبه زیر لبی ماهور را شنید و بعد دست اویی که
گلویش را فشرده بود به آرامی عقب رفت.
انگشت اشاره اش را به سمت تلفن همراه احسان که روی میزی
در گوشه انباری بود گرفت و گفت :
_در ضمن فردا زنگ می زنم بهت برای واریز پول و سند
زدن.همونطور که گفتم آماده ام سهم شما رو از خونه بخرم.
مکثی کرد و زبان خشک شده اش را به سختی تکان داد.
_پس دیگه دو و بر ما نپلک وگرنه بد می بینی!
[]۰۱:۰۹ ۲۳.۰۸.۲۰
#پارت_۷

~ ~ 14

بدون توجه به احسان با قدم های بلند به سمت خروجی خشکبار
فروشی بزرگ قدم برداشت.
با دیدن بسته های رنگارنگ پشمک چشمان درشت و براق آسا
در نگاهش ظاهر شد که با آن لحن شیرین کودکانه اش طلب
پشمک کاکائویی می کرد.
خواست به سمت آن ها برود و آسای شیرینش را به خوردنی
محبوبش برساند اما با یادآوری این که اکنون در مغازه ی چه
حیوانات کثیفی ایستاده است پشیمان شد و سریع از درب
هوشمند مغازه خارج شد.
چشمانش را ریز کرد و مسافتی که تا ایستگاه اتوبوس باید می
پیمود را در ذهن سنجید .با نفس عمیقی دستانش را در جیب
های شلوارش فرو کرد و به راه افتاد.
~ ~ 15

در بین راه باالخره پشمک کاکائویی برای آسا و طعم گل رز را
برای مادر و وانیلی را برای مهیار خریداری کرد و سوار اتوبوس
شد.
نگاهش بر پشمک وانیلی خشک شده بود اما ذهنش مدام جست
و خیز می کرد و نظریه های وحشتناکش را در افکارش به صف
می کرد و یکی یکی به مبارزه با بدن خسته اش می فرستاد.
[]۰۱:۱۲ ۲۳.۰۸.۲۰
#پارت_۸
فکر کردن به کار جدید او را مشتاق می کرد که می تواند زندگی
خانواده اش را سر و سامان دهد و خطرات احتمالی ذره ای برایش
اهمیت نداشت اما هرگز تصورش را هم نمی کرد که این کار
جدید دروازه ورود به جبهه جدیدی از زندگی اش شود!
~ ~ 16

فکرش دوباره به سمت احسان کشیده شد.او واقعا برادر کوچکش
را به آزار جنسی تهدید کرده بود ؟!
کاری که چند سال پیش با خودش انجام داده بود و فکر می کرد
چون جسمش با بقیه فرق دارد مستحق این مجازات است و
همین باعث شده بود از وجود خودش چندشش شود !
اما مهیار که یک آدم عادی بود.
چرا او باید مستحق این رفتار باشد ؟!
افکار مثبتی که با تصور زندگی جدیدش شکل گرفته بود مانند
برگ سبزی در پاییز رو به زردی رفت و در آخر با سقوطی
ترسناک تمام شد!
از تصورش تک تک سلول های بدن شروع به لرزیدن کرد.

~ ~ 17

قلبش شهیق وحشتناکی کشید .تمام بدنش از درد منقبض
شد!نکند مهیار عزیزش را به تخت ببندد و الیه های غرور و
روحش را تک تک با چاقو خراش بیاندازد؟!
خدایا خودت می دانی مهیارش سالم بود!در کودکی اش چند بار
بدنش را چک کرده بود پس چرا عزیزش مستحق این رفتار
باشد؟!هرگز این اجازه را نمی داد...
مهیارش باید عادی زندگی می کرد!
روحش باید سالم و شاد می ماند و او این کار را برایش انجام می
داد حتی اگر جانش را فدایش می کرد.
دست چپش کامال بی حس شده بود گویی یک طناب محکم را
به دور شانه اش پیچیده بودند که مسیر عبور خون را بسته و
دست را مانند یک تکه اضافه از بدن دور ریخته بود.
~ ~ 18

اعصاب ضعیف سرتقانه گردن افراشته و انتقام این چند ساعت
تشویش را از جسم مریضش می گرفت و به آن همه فشار اعتراض
می کرد.
قطره های ریز عرق از شقیقه هایش به سمت پایین جاری می
شد.دستی که تا کنون به سختی میله های افقی سقف اتوبوس
را گرفته بود شل شد و پایین افتاد .
منتظر سقوطی دردناک بود اما کسی شانه هایش را در بر گرفت
و او را بر روی صندلی ای که نفهمید کی خالی شده است نشاند.
[]۱۱:5۲ ۲۳.۰۸.۲۰
#پارت_۹

~ ~ 19

چشمان درد کشیده اش را به پیرمردی که با نگرانی نگاهش می
کرد دوخت و حرکات لبش را برای فهم جمله ای که در حال
بیانش بود دنبال کرد.
_پسرم؟...خوبی عزیزم؟ بیماری قلبی داری باباجان؟
به سختی سرش را به نشانه تایید تکان داد.
_قرص خاصی مصرف می کنی که همراهت باشه؟
اینبار لب های لرزان و کبودش را تکان داد!
_بله ...قرص هام...
با درد وحشتناک قلبش چند ثانیه مکث کرد و دوباره دهان را
برای ادامه جمله تکان داد.
_قرص هام تو جیبمه ولی دستم بی حس شده  ...نمی تونم
بردارم.
~ ~ 20

پیرمرد نگاه نگران و مغمومش را از پسری که در اوج جوانی و
زیبایی با بیماری قلبی دست و پنجه نرم می کرد گرفت و با
انگشت به جیب سمت چپ شلوار ماهور اشاره کرد و گفت:
_همین جاست؟
سرش را به آرامی تکان داد و چشمان شرم زده اش را بست.
[]۱۱:5۲ ۲۳.۰۸.۲۰
#پارت_۱۰
از این که پیرمردی جلوی او زانو زده بود تا قرصش را پیدا کند
خجالت می کشید.
نگاهی به تقالی پیرمرد برای بیرون کشیدن قوطی کوچک قرص
از جیبش انداخت و با تمام قدرت باقی مانده کمی باسن خود را
از صندلی فاصله داد تا باالخره قوطی سفید رنگ نمایان
~ ~ 21

شد.پیرمرد با فرزی دانه ای از آن را خارج و به دهان ماهور نزدیک
کرد.
لب هایش بی رنگ و ترک خورده و زبانش از خشکی مانند تکه
استخوانی سخت شده بود.
به هر زحمتی که بود لب های بی حسش را گشود و قرص را از
دست پیرمرد ناجی به دهان فرستاد.سعی کرد تمام بزاق نداشته
ی دهانش را روانه ی گلوی پر دردش کند بلکه قرص چسبیده
به سقف دهان پایین رود!
پیررمرد با بغض نگاهی به صورت مظلوم و جمع شده از درد
پسرک کرد.جوانانمان را چه شده است که اینچنین سنگین و پر
درد شده اند؟! چه باری بر دوششان است؟!چه آینده ای خواهند
داشت وقتی به کهن سالی می رسند؟!آیا با این وضعیت می
~ ~ 22

توانند کهن سالی خود را در کنار نوه های ریز و درشتشان
ببینند؟!
بغض اش را در گوشه ای نگه داشت تا در زمان مناسب این
شکستنی پر درد را بشکند چرا که این نگاه لرزان بغض طلب
نمی کرد.
اندکی آرامش و اطمینان خاطر می خواهد....
این نگاه درمانده کمی تکیه گاه می خواهد ...
سرد و گرم چشیده بود و خواندن چشم های معصوم این جوان
آسان تر از نوشیدن آب!
لبخند مطمئنی زد و نگاه مسلطش را به چشمان سبز و براق از
اشک ماهور دوخت.

~ ~ 23

اشکی که از اسارت چشم آزاد نشده و قرنیه چشمانش را در خود
غرق کرده بود.
[]۱۳:۳۳ ۲۳.۰۸.۲۰
#پارت_۱۱
_بهتری باباجان؟
لبخندی که در جواب زد خجل و دلنشین بود.
_بله خیلی بهترم.ازتون ممنونم اگر کمک نمی کردید اوضاع
خطرناک می شد.پیرمرد لبخندش را عمیق تر کرد.
_انگار جنس های جدید به جای بهتر شدن پسرفت می کنن!
قدیما جوونا قوی تر بودن ولی نسل جدیدامون زپرتی شدن .آره
بابا جان؟!
ماهور هم به آرامی خندید و پاسخ داد :
~ ~ 24

_درست می گید شما.اون توان و قدرت دیگه تو ما جوونا پیدا
نمی شه!
دست پیر مرد با محبت موهای روشنش را لمس کرد
_زنده باشید پسرم .باید بیشتر مراقب خودت باشی .بیماری قلبی
حواس پرتی نمی طلبه! چند دقیقه بود چشمام بهت بود.معلوم
بود درد می کشی ولی انگار زیاد متوجه نبودی .جسمت اینجا
بود روحت جای دیگه اگر همون اول قرصتو می خوردی اینقدر
اوضاع خراب نمی شد.همیشه دور آدم شلوغ نیست که کمک
کنه.یه وقت می بینی تنهایی و خدایی نکرده دستت به جایی
بند نیست!
سرش را با احترام خم کرد و گفت :
_چشم بیشتر دقت می کنم پدر جان.
~ ~ 25

[]۱5:5۶ ۲۳.۰۸.۲۰
#پارت_۱۲
تا رسیدن به مقصد با پیرمرد مهربان و سرزنده گپ زد.چشمانش
گذر موجودات زنده و غیر زنده را از پنجره دنبال می کرد.
با دیدن محله آشنا از جا بلند شد.نگاهی به جای خالی پیرمرد
که ایستگاه قبل پیاده شده بود انداخت و آخرین جمله پیرمرد
قبل از خروجش را با خود مرور کرد.
_خدا گر ز حکمت ببندد دری
ز رحمت گشاید در دیگری
مشکالت زندگی ما انسان ها تمومی نداره باباجان.گاهی میان و
زندگی رو تلخ می کنن! گاهی می رن شیرینی زندگی رو چند
برابر می کنن! اگر مشکالت نباشن لحظات خوشیمون معنی پیدا
~ ~ 26

نمی کنن.برا چی شاد باشیم ؟چی هست که از موفقیتش یا
تموم شدن سختی هاش خوش حال باشیم؟خوشی و سختی
مکمل هم برای زندگی هستن.ولی اینو یادت نره مشکالت هر
چقدر هم بزرگ باشن بازم راه حل دارن چون کسی که ما رو
خلق کرده روشنایی و نور خالصه پس نگران نباش فقط تالش
کن .نتیجه اش رو توکل کن به خدا.
با این که حس می کرد به خاطر بوسه های احسان نجس شده
است اما نمی توانست حال خوبی که از حرف هایی به آن زیبایی
گرفته بود را انکار کند.
خدا پشت و پناه خودش و خانواده اش بود.
با ایستادن اتوبوس از افکارش خارج شد و آن جمالت ارزشمند
را در صندوقچه ی ذهنش قرار داد.قفل زیبایی به درش آویخت
~ ~ 27

و آن را در گوشه ای امن گذاشت تا وقتی کمرش از مشکالت
نجوای خم شدن سر داد در صندوقچه اش را بگشاید و انرژی
های مثبت را روانه روح کند.
اتوبوس با تکان اندکی ایستاد و جسم کوچکش را به جلو هل
داد .لبخند زیبایش ناخودآگاه بود .حتی موقع پرداخت کرایه
همچنان لبخند می زد بدون آن که خودش متوجه شود!
عضالت لب از جسم پیروی نکرده بود گویی روحش در حال
لبخند زدن بود که جسم از آن بی اطالع مانده بود!
به سمت خانه راه افتاد.سر و صدای جمع بزرگی از پسر بچه ها
که با چند تکه آجر برای خود دروازه درست کرده بودند و ژست
های مغرورانه برای هم می گرفتند تا سر کوچه هم می
آمد.لبخندش با دیدن ژست های پسرک دروازه بان که با تخفیف
~ ~ 28

 ۸ساله به نظر می آمد پر رنگ تر شد و تازه ان موقع فهمید تا
االن آن لبخند محوی ناشی از آرامش را بر چهره خود حمل
کرده است!
[]۲۰:55 ۲۳.۰۸.۲۰
#پارت_۱۳
چشم هایش را اطراف کوچه گرداند تا مهیار را پیدا کند.معموال
این موقع از روز با دوستانش جمع می شدند و به پیاده روی می
رفتند که البته از نظر ماهور شیطنت کردن و عالفی بود.
حدسش درست بود با پنج پسر هم سن و سالش گوشه ای از
کوچه بلند و پهن ایستاده بود و بلند بلند می خندید.در دل قربان
صدقه خنده های بم شده اش رفت که ردپای بلوغ جوانی در آن
مشاهده می شد.
~ ~ 29

_مهیار؟!
با شنیدن صدای ماهور با هیجان به سمتش بازگشت.
چشمان درشتش که ارثیه ی خانوادگی مادر بود را به قهرمان
زندگی اش دوخت و با قدم های بلند به سمتش شتافت.
_عه داداش چه زود اومدی مامان گفت دیر میای که !
یک تای ابرویش را باال انداخت و گفت :
_چیه ؟ می خوای تا برگردم ؟!اصال بگو ببینم مگه قرار نبود
امروز نیای بیرون امتحان فرداتو بخونی؟ باز ولو شدی تو کوچه؟
مهیار حرف هایش را می شنید.قصور از گوش ها نبود اما مغز
قفل کرده و توان پردازش را از دست داده بود.دنبال دلیل و برهان
بود تا بزرگ ترین ترس زندگی اش را دلیل چشمان قرمز و لب
های کبود ماهور نبیند!حمله قلبی نبوده است مگر نه ؟!
~ ~ 30

خوب شده بود این اواخر ...
دکترش گفته بود حمله هایش خطرناک تر شده است و باید
مراقبت کنند.مراقب بودند پس چرا؟!
با بغضی مردانه پرسید ...
با صدایی لرزان پرسید سوالی را که کاش بمیرد اما جواب برادرش
مثبت نباشد!
_حمله قلبی بود ماهور؟
نگاهش با فریاد و گریه به برادر التماس می کرد تا فقط یک کلمه
بشنود.
شیرین ترین نه دنیا...

~ ~ 31

ماهور اما به این همه حساسیت خانواده و به خصوص مهیار
نسبت به بیماری اش عادت نکرده بود .مگر نه چند سال بود که
با این بیماری زندگی می کرد؟!پس چرا عادت نمی کردند ؟!
چرا مهیار هر بار با این حمله ها یک بار می مرد و با برگشتن
نفس برادرش جان تازه می یافت ؟
او چه می دانست بعد از مرگ پدر  ،ماهور را جایگزین پدرش
کرده است ؟!
چه می دانست تکیه گاه مادرش است و قهرمان زندگی خواهرش!
شاید هم می دانست اما با خجالت و فروتنی از این عنوان ها
سرش را بین شانه هایش پنهان می کرد تا این همه حس خوب
را از نگاهش نخوانند.

~ ~ 32

امان از این روح حساس که با کلمه ای از جانب این سه عزیز
ترین تا عرش می رفت و باز می گشت
با لبخند پاسخ داد:
_نه عزیزم تو راه که میومدم تشنه ام شد یه آب هویج بستنی
گرفتم تنهایی بزنم تو رگ.
بدن نامرد یادآوری کرد جواب تک خوری چیه!
پرید تو گلوم تا حالم جا بیاد یکم اذیت شدم.
مهیار نفس راحتی کشید و با حرص توپید :
_حقت بوده چقدر گفتم بیا با هم بریم گفتی کار دارم.نوش
جونت!
سیلی آرامی پس سر مهیار زد و با خنده گفت :
_نکبت نامرد تقصیر منه براتون پشمک خریدم!
~ ~ 33

مهیار با اخم نگاهی به دوستانش کرد و گفت :
_داداش نزن جلو اینا فردا برام دست می گیرن بعد از اونم ...من
آسا نیستم که با پشمک خرم می کنی!
ماهور با مسخره گی اخمی کرد و گفت :
_غلط می کنن جوجه خروس من رو اذیت کنن
حاال پشمک وانیلی نمی خوای؟ خب باشه می دم به این پسر
بچه ها بخورن حیف نشه.
با یک خیز بلند پالستیک را از ماهور قاپید و گفت:
_من یه چی گفتم چرا تو باور می کنی آخه؟!
بیا بریم خونه مامان کارت داشت.
[]۱۳:۲۲ ۲4.۰۸.۲۰
#پارت_۱4
~ ~ 34

مهیار دستش را به نشان خداحافظی برای دوستانش تکان داد و
شانه به شانه هم به سمت خانه کوچک اما پر از مهرشان رفتند.
با عشق انگشت اشاره اش را بر روی زنگ بلبلی کوچک فشرد و
منتظر صدای فرشته کوچکش شد.مهیار با نگاهی پرسشی به
سمتش چرخید و گفت:
_داداش تو چرا هیچ وقت کلید با خودت نمی بری ؟ آدم اینقدر
حواس پرت آخه؟!
_کلید دارم جناب حواس جمع!نمی خواد برا من بری رو منبر !
مهیار با بهت گفت :
_وا ...مگه دیوونه ای دو ساعت منتظر می شی ؟! خب کلید بنداز
بریم تو بابا.آسا تا بیاد خودشو تو آینه چک کنه بعد درو باز کنه
ما اینجا سبز می شیم که!
~ ~ 35

و بعد با غرغر ادامه داد :
_هر چی می گم نذارید این نکبت شبکه های خارجی رو نگاه
کنه گوش نمی کنید .هر روز یه چیز جدید یاد می گیره!دختره
چون نامزدش پشت در بود خودشو تو آینه چک کرد این هر روز
این میتینگ رو راه میندازه.بزرگ شه چی می شه آخه؟!
حرفش با شنیدن صدای نازک و پر ناز آسا قطع شد.
_کیه کیه در می زنه این وقت شب آش منو هم می زنه؟ داداش
ماهوری یا گرگ سیاه؟
ماهور با ذوق جوابش را داد.هر روز کلید خانه در جیب شلوارش
خاک می خورد تا این شعر قدیمی را از زبان شیرین آسا بشنود
حاال هر چقدر که می خواست طول بکشد مهم نبود!

~ ~ 36

_منم داداشی  ...صدامو می شناسی یا باید دستامو از زیر در
نشونت بدم پرنسس؟
صدای جیغ ذوق زده و بعد صدای لخ لخ دمپایی های خرگوشی
اش خبر از دویدن به سمت در می داد.
مهیار پوزخندی زد و با تمسخر گفت :
_اونوقت می گه جفتتونو یه اندازه دوست دارم!کم مونده خودتو
بکشی براش!مهیار خر کیه اصال؟!
ماهور با خنده به زور سر پسرک فراری از آغوش برادر را به سمت
خود کشید و بوسه ای طوالنی بر روی پیشانی بلندش نشاند.
_نره خر تو و آسا برام یه اندازه عزیزید ولی اون بچه اس و تو
اوج شیرین زبونیش برا همین من ذوقشو می کنم.االن تو با اون
صدای دو رگه و دماغ گنده ات چه ذوق کردنی داری آخه؟!
~ ~ 37

مهیار اینبار لبخندی زد و شانه راست ماهور را بوسید بدون حرف
و سخنی با زبان بوسه از اطمینان خاطرش تشکر کرد.
همان موقع در به آرامی باز شد.ماهور با احتیاط در را به جلو هل
داد تا جسم کوچک آسا زمین نخورد .باالخره فرشته زیبایی با
موهای لخت طالیی که تا گودی کمرش می رسید و صورت گرد
و کوچکش را قاب گرفته بود ظاهر شد.بند سمت راست تاپش
روی بازوهای الغر بلوری اش افتاده بود و نشان می داد مثل
همیشه در حال آتش سوزاندن بوده است.
دستانش را مشتاقانه باز کرده بود و آغوش گرم برادرش را می
طلبید.لبخند ذوق زده اش  ،چال زیبایی را سمت راست گونه
اش درست کرده بود .به آرامی او را در آغوش کشید و لب های
سرخش را بر آن فرورفتگی زیبا مماس کرد و اندکی فشرد.

~ ~ 38

_پرنسس باز صبح شد شیفت کاری تو شروع شد ؟ خسته نمی
شی از این همه شیطنت؟
آسا با نار لب های کوچکش را غنچه کرد و گفت :
_فقط یکم بازی کردم.
مکثی کرد و انگار که چیز مهمی را به یاد آورده باشد با لحنی
طلبکار گفت :
_این جوجه اردکه که برام خریدی خیلی بی تربیته.
دستان کوچکش را با هیجان در هوا تکان داد و گله کرد :
_اصال به حرفم گوش نمی ده.هر چی بهش می گم آخه زبون
نفهم باید بعد از آب بازی لباساتو عوض کنی گوش نمی کنه
من می خواستم فلفل بکنم دهنش مامان نذاشت گفت ببخشش
این دفعه رو
~ ~ 39

ولی مگه آدم شد آخه؟ آخرم تصمیم گرفتم تنبیهش کنم.
ماهور سعی کرد جلوی خنده اش را بگیرد.
آسا از کودکی از مورد تمسخر قرار گرفتن متنفر بود و وای به
روزی که کسی از حرف های جدی اش می خندید  ،آنقدر لج
می کرد که تا چند ساعت همه از دستش فراری بودند!
_خب عزیزم تصمیمت چیه؟
با ناز قری به گردنش داد و گفت:
_بندازش جلو ننه یه سر دو گوش تا بخورتش
جای بچه های بی ادب همونجاس.
اینبار خنده ی کنترل شده ای کرد.قصه های ترسناکی که مادر
از آن برای کنترل آسا استفاده می کرد ابدا روی او پاسخ نمی

~ ~ 40

داد اما حاال از این قصه برای تنبیه جوجه اردک خاطی اش
استفاده می کرد.
_آخه قربونت برم تو که می دونی باید بعد از آب بازی لباس
عوض کنی چرا سر تا پات خیسه آخه؟ می دونی اگر مریض شی
من چقدر گریه می کنم؟
مهیار با پوزخند نگاهی به آن ها انداخت و گفت :
_آخه خانم خودش قویه نیازی به رعایت نداره .بچه به این
پررویی ندیده بودیم!از بس لوسش می کنید.
آسا با اخم به سمتش برگشت.انگشت اشاره اش را به سمت مهیار
نشانه رفت و گفت :
_مگه قرار نشد تو کار بزرگترا دخالت نکنی جوجه خروس؟!

~ ~ 41

ماهور لب هایش را گاز گرفت تا با خنده این بی ادبی آسا را
تشویق نکند اما آخر چه طور خنده اش نگیرد وقتی با آن اخم
های کوچک و لب های آویزان شده سرتقانه مهیار را جوجه
خروس صدا می کرد!
به سختی جلوی خنده اش را گرفت و به لحن دلخور مهیار موقع
بیان جمله اش دقت کرد و عاقبت باز خنده اش گرفت.
_هی می گم جلو این وحشی به من نگید جوجه خروس همه
جا می گه آبرومو می بره.نیم وجبی یه اپسیلون احترام حالیش
نمی شه!
ماهور دخترک را زمین گذاشت و جلویش روی زانو نشست تا
صورتش مقابل آن چشمان درشت و براق باشد.بوسه ای روی لپ
های سرخ شده اش نشاند
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_من می دونم چقدر عاشق داداش مهیارت هستی و دوست داری
باهاش صمیمی باشی ولی صمیمیت معنیش این نیست که
جلوش وایسی بهش بگی جوجه خروس.کار بدیه عزیز دلم!
آسا چشمانش را درشت کرد و با هیجان گفت :
_خب پشت سرش وایسم بگم کار خوبیه؟
بهم ستاره می دی؟
[]۱۳:۲۲ ۲4.۰۸.۲۰
#پارت_۱۶
ماهور این بار خنده اش را رها کرد.حتی تصورش هم جالب بود.
آسا در جواب هر کار خوبی که انجام می داد  ،یک برچسب ستاره
دریافت می کرد و در عوض هر کار بدی که انجام می داد یک
برچسب را از دست می داد.
~ ~ 43

این قانون متد تربیتی نوین ماهور بود تا با آن بتواند آسا را کنترل
کند و هر ماه که حقوق می گرفت چند بسته برچسب رنگارنگ
خریداری می کرد که باعث شده بود اتاق آسا تبدیل به یک دفتر
نقاشی که با برچسب های ستاره پر شده است شود و البته این
متد در اکثر اوقات جواب می داد !سعی کرد جواب درست و قانع
کننده ای به او بدهد تا این مسئله تمام شود.باید درباره کار
جدیدش به مادر توضیح می داد.کاری که هم هیجان و هم
استرس را برای ماهور به ارمغان آورده بود.
_نه عزیزم تو کال نباید به داداشت بی احترامی کنی.تازه منم
باید از مهیار عذرخواهی کنم که قبال این جوری صداش کردم و
تو هم باید همینکارو کنی.
سپس هر دو به سمت مهیار چرخیدند و باالخره با یک
عذرخواهی سرو ته مسئله را به هم آوردند.
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صدای ماهرخ که از داخل خانه بلند شد سر همه آن ها به سمت
ورودی سالن چرخید.
_ماهور مادر بیا داخل این دو تا رو ولشون کن دو دقیقه تو جنگن
دو ساعت آشتی .آسا ذلیل نشی که اینقدر منو حرص می دی...
بیا لباساتو عوض کنم تا سرما نخوردی .مهیار تو هم بیا تو بشین
دو کلمه درس بخون به جای عالفی.
ماهور با خنده به غرغر های مادر گوش داد و به سمت مقر
فرماندهی مادر یعنی آشپزخانه خانه به راه افتاد .صدای پچ پچ
آسا و مهیار خنده اش را عمیق تر کرد.
_داداش واقعا راست می گفتی که بچه ننه ست.به نظرم با تو تیم
باشم بهتره این از دست رفته!

~ ~ 45

جواب مهیار را نشنید چون وارد آشپزخانه شده بود.ماهرخ در
حالی که داشت خورشت خوش و آب رنگش را با مالقه هم می
زد بدون آن که به عقب برگردد گفت:
_ماهور رو میز برات چایی و کلوچه گذاشتم تا تو بخوری من
برنج رو دم می دم بعد باید یکم با هم صحبت کنیم.
ماهور از پشت بوسه ای روی شانه مادر نشاند و به سمت صندلی
های میز کوچک چهار نفره که جلوی پنجره های بزرگی که از
نزدیکی سقف تا سطح زمین ادامه داشتند قرار داشت رفت و به
حیاط کوچک اما سرسبز مقابلش نگاه کرد.
جوجه اردک زرد رنگی درون حوض کوچک آبی رنگ که در
وسط حیاط قرار داشت شنا می کرد.دو طرف حیاط کوچک
باغچه های پهنی بود که چند درخت چند ساله و پر ثمر لیمو و
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نارنج در آن قرار داشت.اطراف ساقه های درختان پر از بوته های
گل رز و شمعدانی بود .بوته رونده گل کاغذی یاسی رنگ با پیچ
و تاب کل دیوار سمت چپ حیاط را پوشانده بود.کنار باغچه ها
چند گلدان بسیار بزرگ مستطیلی قرار داشت که درون آن ها
ریحان و جعفری و تره کاشته شده بود.حتی چند بوته فلفل سبز
نیز وجود داشت.
تمام این سرسبزی را مدیون عالقه عجیب و زیبای مادرش به
گل و گیاه بودند! عالقه ای که ماهور سعی می کرد تا آخرین حد
ممکن با خرید گیاهان جدید و زیبا آن را ساپورت کند .البته اگر
وضعیت مالی نامناسبش این اجازه را به او می داد !هر چند قرار
بود در آینده همه چیز بهتر و راحت تر شود.
با صدای شکستن چیزی با سرعت به سمت صورت بهت زده
ماهرخ چرخید.
~ ~ 47

[]۱۷:۱4 ۲5.۰۸.۲۰
#پارت_۱۷
نگاهش بر روی چشمان سرخ و لب های کبود ماهور خشک شده
بود.این ها ردپای حمله های قلبی بودند !
با سرعت به سمتش شتافت.دستان نرم و مهربانش به ظرافت
عبور نسیم از میان گلبرگ های گل دو طرف صورت خوش تراش
ماهور قرار گرفت.
_مادر الهی فدات بشم من چی شده؟ دوباره حمله قلبی داشتی
قربونت برم؟
صدایش لرزان بود اما مسلط ...انگشتانش روی لب های لرزان
مادر نشست و با اعتراض گفت :
_عه مامان خدا نکنه!
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می دانست نمی تواند دروغی که به مهیار گفته بود را تحویل
مادر دهد چرا که او مادر بود و کافی بود در عمق چشمان ماهور
سفر کند تا هر آنچه می خواهد بدست آورد اما با خود فکر کرد
می تواند کمی آن را سانسور کرده و از شدت زیاد حمله چیزی
نگوید.
_این که چیز جدیدی نیست مامان جان!
اتفاقا این دفعه خیلی خفیف و کوتاه بود جوری که اصال متوجه
دردش نشدم.
شناختش از چشمان سبز ماهور فرای تصورات او بود
چشمانی که همیشه سنگین حرکت می کردند چرا که کوله بار
غم بر دوششان زیادی پر وزن بود اما متوجه درخشش امید که
قرنیه هایش را روشن کرده بود هم شد و دلش کمی آرام گرفت.
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نمی خواست به فرزندش بگوید می دانم پنهان می کنی که
چگونه چند دقیقه در اغما بودی و چه دردی کشیده ای!
نمی خواست بگوید می دانم فرشته مرگ را در کنار خود حس
کرده ای !
نمی خواست بگوید چون ماهورش غرور داشت در این جمع.
هر چقدر جلوی دیگران در محیط کار سر خم می کرد اینجا
سینه سپر کرده و در برابر مشکالت مردانگی خود را به رخ می
کشید.
هر چند که مرد نبود اما زن هم نبود !
مهر تایید زد بر پنهان کاری دردانه اش تا غرور این عزیز زحمت
کش نکشند.
بغضش را پس فرستاد و لبخند مهربانی را جایگزین آن کرد.
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_خب پس خدا رو شکر به خیر گذشته ولی خیلی مراقب خودت
باش عمر من.
سپس دستان ماهور را کشید و با خود به سمت مبل های قدیمی
شکالتی رنگ کشید.
با هم روی یک مبل دو نفره نشستند.چشمان دقیق ماهرخ با
جدیت نگاه گریزان ماهور را شکار کرد.
پس فهمیده بود که وقت توضیح دادن است !
چه بهتر نیازی به مقدمه چینی نبود و یک راست اصل قضیه را
از زبان خود ماهور می شنید.
_خودت خوب می دونی که االن برای چی اینجا نشستی.صبح
که می رفتی گفتی عجله داری منم نپرسیدم تا اذیت نشی.االن
گوشم باهاته تا بشنوم همه چی رو .
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[]۱۷:۱4 ۲5.۰۸.۲۰
#پارت_۱۸
وقتی دید ماهور همچنان از نگاه کردن به چمشمانش خودداری
کرده و قصد توضیح ندارد  ،چمشمانش را به نشانه تمرکز کمی
ریز کرد که ناخودآگاه اخم کوچکی بر روی صورت گردش می
نشاند و استرس ماهور را بیشتر می کرد.
_کار جدیدت مگه چیه که هنوز شروع نشده  ۸۰ملیون پول
بهت دادن؟!
بچه تر بودی من حامله بودم که بار خونه رو دوش تو افتاد ولی
یادته چی گفتم ؟
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ماهور سری به تایید تکان داد ولی می دانست مادر فعال حرف
هایی دارد که باید گفته شود پس در سکوت به او گوش داد تا
در پایان حرف هایش تمام ماجرا را توضیح دهد.
_می دونم یادته ولی بازم می گم تا یادآوری شه .گفتم وضعیت
مالیمون خرابه مجبوری کار کنی حرفی نیست ولی فقط پول
حالل سر این سفره بیار مبادا پول یتیم و مظلوم تو خونه
زندگیمون بیاد و ندونسته بچه ها رو باهاش بزرگ کنیم.
ماهور با اعتراض اخمی کرد و در حالی که دیگر نمی توانست به
خاطر گناه نکرده سرزنش شود شاکی گفت :
_از کی تا حاال من مال مردم خور شدم که حاال برام خط و نشون
می کشی ؟ کم خودم بدبختی دارم که بیام پول حروم بیارم سر
سفره امون تا برکت از خونه بره؟ تو منو اینجوری شناختی؟
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نگاه ماهرخ شرمنده شد.
نگرانی ها چشم غره ای به ماهور رفتند و فهمیدند باور ماهرخ
تنها گفته های ماهورش را قبول دارد پس دیگر جایی برای
ماندنشان در دل این زن نبود !
کوله بارشان را جمع کردند و راهی دل کسانی شدند که فرصت
اعتماد کردن به دیگری را به خود نمی دادند و تمام عمر را با
شک و دودلی زندگی می کردند.
به راستی که اگر با تمام وجود به عزیرانمان باور داشتیم زندگی
آسان تر و زیبا تر نبود ؟!
با این حال کنجکاوی مادرانه اش را پنهان نکرد و با لحنی نرم
که حاصل شرمندگی اش از قضاوتی اشتباه بود گفت :
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_پس کجا کار پیدا کردی ؟ چه طوری  ۸۰ملیون پول بهت
دادن؟
ماهور با استرس لب هایش را تر کرد و با اندکی مکث پاسخ داد
_شاهرخ رو که می شناسی ؟ همون دوستم که گفتم کار جدید
پیدا کرد و از فروشگاه زد بیرون.
ماهرخ با کمی جستجو جوان قد بلند و خوشرویی که گاهی برای
ناهار یا شام همراه ماهور به خانه می آمد را به یاد آورد
پس سری به نشان تایید تکان داد و منتظر ادامه حرف های
ماهور شد.
_چند روز پیش دیدمش.گفت یه کار خیلی خوب با حقوق عالی
پیدا کرده.وقتی گفتم اوضاع مالیمون ریخته به هم گفت مثل
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این که صاحب کارش دنبال یه فرد مطمئن می گرده که حقوق
خیلی خوبی هم داره.
[]۱۷:۱4 ۲5.۰۸.۲۰
#پارت_۱۹
ماهرخ با عجله وسط حرف های ماهور پرید و گفت :
_خب اگر بهتره چرا خودش نرفته؟ یا اصال مگه حقوق به این
زیادی هم داریم؟
ماهور پوفی کشید و گفت :
_خب مامان جان بذار ادامه حرفمو بگم.
با شرمندگی لبخندی زد منتظر به چشمان ماهور خیره شد.
_در جواب این که چرا خودش برای این کار نرفته باید بگم چون
باید حساب کتاب بلد باشه ولی شاهرخ فقط تا دیپلم خونده و
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این کار یه جورایی به حسابداری مربوط می شه.درضمن مامان
جان هیچ حقوقی  ۸۰ملیون نیست!
مکثی کرد اما آخر چه ؟! باالخره که می فهمید پس دلش را به
دریا زد و گفت :
_من وام گرفتم
ماهرخ با تعجب گفت :
_مگه نگفتی هیچ کس نیست ضامنت بشه؟
ماهور سرش را به زیر انداخت و سعی کرد کلمات را به درستی
کنار هم قرار دهد تا این قضیه راحت تر حل شود .
_نیازی به ضامن نبود !ببین مامان خودت دیدی که هر چقدر
رفتم دنبال وام نشد جورش کنم.این جا که رفتم برای کار چون
خیلی مهمه اطالعاتشون بیرون نره هر چقدر کارمندا وام می
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خوان بهشون می دن تا از لحاظ پولی سیر باشن و یه موقع به
خاطر پول اطالعاتشونو نفروشن .
نگاهش سخت شد و میان حرف ماهور پرید و با اخم های در هم
گفت :
_و در عوض چی می خوان؟ مسلما عاشق چشم و ابروتون
نیستن که این همه پول رو دو دستی بدون هیچ ضمانتی بدن
به شما!
لب هایش را به درون حفره دهان کشید و سعی کرد سخت ترین
قسمت ماجرا را نیز حل کند پس با احتیاط زمزمه کرد :
_هیچی نمی خوان فقط همین مقدار پول رو سفته گرفتن.قرار
شد قسط های وام رو هر ماه از حقوقم کم کنن.
ماهرخ با عصبانیت غرید :
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_از کی تا حاال اینقدر سرخود شدی که سفته می دی بدون
اجازه من ؟! درسته که خرج خونه با تو هست ولی حق نداری
تنهایی تصمیم بگیری.اگر قسطی پولو نگرفتن و با این سفته ها
تهدیدت کردن چی ؟!
[]۱۲:۰۳ ۲۶.۰۸.۲۰
#پارت_۲۰
سریع دست هایش را به نشانه تسلیم باال گرفت.
_مامان خودت که دیدی عمه چه قشقرقی به پا کرده بود سر
این دو دونگ خونه.هر روز تن و بدنمونو می لرزوند.بعد از اونم
این طرفی که دارم بهت می گم اینقدر پولدار و با نفوذه که لنگ
یکی مثل من نباشه که بخواد با تهدید کاری براش بکنم!اینم که
اینجوری به کارمندا وام می ده چون این پوال براش مثل پول
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خُرده و می خواد باهاش کارمنداش رو مدیون کنه که یه موقع
به دشمناش نفروشنش.
ماهرخ کمی آرام تر شده بود اما هنوز هم از آینده هراس داشت.
_ماهور خیلی مراقب باش عزیزم.حاال کارت چی هست ؟ نکنه
کار خطرناکیه؟!
لب های نیمه بازش را بست.درست است که کار اصلی یک شغل
معمولی و عادی بود اما اخطار های شاهرخ بود که اندکی نگرانی
به وجودش تزریق کرده بود و مدام در مغزش تکرار می شد.
_ببین ماهور تو مثل داداشمی خیلی برام عزیزی ولی از االن
بهت بگم که بعد دور از جون اگر چیزی شد خاله ماهرخ دلخور
نشه ! این کار عالیه شغل خوبیه و حقوقشم که دیگه نگم برات ،
خودت خوب می دونی.ولی آقای پارسا که همه این تشکیالت
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مال اونه خیلی کله گنده اس.طبیعیه که دشمن هم زیاد داره و
همیشه دو سه نفر همراهشن که نزنن بکشنش!تو هم داری می
ری پیش اون کار کنی  ،هر روز ببینیش و تقریبا وردستش باشی
!همین مورد یکم این شغل رو خطرناک کرده پس خیلی مراقب
باش.منم یکی از نگهبانای خونه اشم.خوبم حقوق می گیرم.
خدا خیرش بده ...همه چاله چوله های زندگیمو پر می کنه ولی
جونم کف دستمه و هر لحظه ممکنه یه چیزی بشه .این یه
ریسکه که البته شغل تو به خطرناکی مال من نیست ولی خب
کال آدمای اطراف این مرد تو خطرن
اینا رو گفتم تا با چشم باز تصمیم بگیری و تقصیر از گردن من
برداشته شه !
_ماهور؟!
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با صدای ماهرخ از فکر بیرون آمد و به چشمان رنگی مادر خیره
شد.
_جانم؟! چیزی گفتید؟
[]۱۲:۰۳ ۲۶.۰۸.۲۰
#پارت_۲۱
ماهرخ نگاه متعجی به ماهور انداخت و گفت :
_وا...حواست کجاست؟ پرسیدم کارت چی هست اصال؟
آهانی زمزمه کرد و پاسخ داد :
_گفتن هر روز باید حساب کتاب های چند تا مغازه یه پاساژ رو
چک کنم ببینم همه چی درسته یا دزدی شده .البته قرار شده
فردا آقای پارسا رو ببینم تا روند کار رو بیشتر برام توضیح بدن.
ماهرخ کمی فکر کرد و گفت :
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_آقای پارسا همونیه که شاهرخ نگهبان خونشه؟
ماهور سری به تایید تکان داد که ماهرخ سوال دوم را بالفاصله
پرسید.
مگر تا از همه چیز سر در نمی آورد ول می کرد؟!
_خب پس اگر تا حاال آقای پارسا رو ندیدی این پول رو کی بهت
داده؟
کالفه از سوال های بی ربط مادر دستانش را درون موهایش فرد
کرد و گفت :
_یکی از وکیالش بود.گفت اجازه گرفته که این وام رو بهم بده و
اونم قبول کرده.
ماهرخ باالخره راضی شد دست از سوال و جواب بردارد پس از
روی مبل برخاست و گفت
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_انشاا ...خیره مادر توکل بر خدا.من برم ببینم این دو تا چیکار
می کنن.
با حواس پرتی باشه ای زمزمه کرد و دوباره به قرار مالقات فردا
فکر کرد.ناخودآگاه از این مالقات استرس گرفته بود!
نکند خنگ بازی در آورده و مرد را از انتخاب خود پشیمان کند؟!
در این فکر ها بود که همان موقع صدای پیامک موبایلش بلند
شد.کمرش را بر پشتی مبل خواباند و با فاصله گرفتن از آن ،
موبایل را از جیب شلوار تنگش بیرون کشید.نگاهی به عکس آسا
و مهیار انداخت و با لبخند پیام را باز کرد.
از طرف آقای رمضانی  ،همان وکیل جوان آقای پارسا بود که
چشمان تیزبینش اولین مشخصه چهره جذابش بود که به چشم
می آمد.سعی کرد چشمانش را روی نوشته ها متمرکز کند
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_سالم خسته نباشید فردا راس ساعت  ۸باید دفتر آقای پارسا
باشید تا درباره کار بیشتر براتون توضیح بدن.آدرس دفترشون رو
برات می فرستم.
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چند ثانیه بعد پیامی که آدرس دفتر در آن نوشته شده بود در
صفحه موبایل نمایان شد.
دودلی کافی بود !
دوره ی جدیدی از زندگی اش در حال شروع بود که با توکل بر
خدا در این راه قدم بر می داشت.
آسایش و راحتی هیچ گاه مجانی و مفتی بدست نمی آمد و
اندکی ریسک می طلبید.
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امیدوار بود که این ریسک پایان خوبی داشته باشد.
غافل از نقشه های زیرکانه ای که سرنوشت برایش کشیده بود!
با نفس عمیقی از جا برخاست و با صدای بلند  ،آسا و مهیار را
مخاطب قرار داد و گفت :
_بچه ها بیاید از پالستیک تو آشپزخونه پشمک هاتونو
بردارید.سهم مامان رو هم دست نزنید.من برم یه دوش بگیرم
بیام.
و بعد بی توجه به آن ها به سمت حمام رفت.
آب گرم و بعد کمی آب سرد را باز کرد تا دمای آب معتدل شود.
زیر دوش کوچک حمام ایستاد و چند بار دستانش را جای بوسه
های احسان روی گردن و گوش هایش کشید .وقتی حس کرد
هنوز کثیف است دمای آب را باال برد جوری که پوستش را می
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سوزاند اما مگرنه همیشه آب جوش پاکیزه کننده و برای
ضدعفونی الزم بود؟!
احسان هم عفونت بود .
چرک کثیفی که با لمس کردنش تمام بدن ماهور را آلوده می
کرد و باید با آب جوش استریل می شد.
چشمانش دوباره بارانی شده بود.لعنت به این روحیه حساس و
شکننده.
کاش می توانست قوی تر باشد اما همیشه فقط در ظاهر قوی
بود چرا که در واقع روحیه ضعیفی داشت و با کوچک ترین
مسائل تا روز ها روحش دور خود پیله می تنید و آنقدر در خود
می پیچید و ناله سر می داد که جسم را هم درگیر می کرد و
قلب مریض و ناتوان تاوان آن را پس می داد.
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چشمانش قطرات ریز آب که روی سطح بدنش جاری بودند را
دنبال می کرد.
از کودکی متوجه فرق خود با بقیه شده بود و این گاهی برایش
آزاردهنده می شد اما وقتی بزرگ شد اوضاع بدتر بود به خصوص
نگاه هایی که به سمتش روانه می شد.
زیادی برای یک پسر ظریف بود و این مسئله نگاه های اطراف را
به سمتش می کشاند و با این که سعی می کرد با کوتاه کردن
موها و پوشیدن لباس های سنگین و مردانه وجه دخترانه خود
را مخفی کند باز هم ظاهرش گویای همه چیز بود اما سعی می
کرد چشم هایش را به روی این نگاه ها ببندد چرا که نمی
توانست خود را از همه مخفی کند چون باید خرج زندگی خانواده
اش را تامین می کرد .
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با این که زندگی سختی را می گذراند اما هیچ گاه گله نمی کرد
و همواره صبوری و بردباری خود را به همه نشان می داد.
دستانش را روی سینه های برجسته اش کشید.
با این که فرم زنانه نداشتند باز هم از پشت پیراهن اندکی
مشخص بودند که ماهور سعی می کرد با پوشیدن تاپ های
خیلی تنگ زیر لباس هایش آن ها را مخفی کند بلکه نگاه های
مردم با کنجکاوی روی سینه هایش نچرخد.
در قسمت پایین تنه اش  ،هم آلت تناسلی مردانه داشت که
ناقص و کوچک بود و هم حفره ای شبیه به واژن زنان که گاهی
اوقات خونریزی بسیار کمی از این حفره داشت که نمی شد نام
عادت ماهانه بر آن گذاشت چرا که منظم نبود و اصال ممکن بود
تا چند ماه و حتی یک سال و بیشتر هم خبری از آن نباشد.
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صورت و بدنش هم میان مردان و زنان سرگردان مانده بود !
صورت سفید و بسیار لطیفش موهای زائد مردانه مانند ریش و
سبیل نداشت و حتی موهای دست و پاهایش کم پشت و بور
بودند .صورتش دخترانه و ظریف بود.چشمانی به رنگ سبز که
در اطراف مردمک ها به زردی می کشید.
بینی اش استخوانی و کوچک بود و لب های برجسته صورتی پر
رنگ این اثر هنری را تکمیل می کرد!
تنها مادرش از این تفاوت آگاه بود اما مردم با توجه به ظاهرش
الفاظ زشتی را به او نسبت می دادند که یاد گرفته بود نسبت به
آن ها بی توجه باشد اما روحیه شکننده و حساسش همکاری
الزم را انجام نمی داد و چند روزی با او ساز مخالف می زد.
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فروشگاهی که قبال در آن کار میکرد رو به روی پارک بزرگ و
سرسبزی قرار داشت که پاتوق دختر و پسرانی بود که فارغ از
باال و پایین های زندگی با شیطنت یک دیگر را در آغوش می
گرفتند و از لب هم بوسه ای می چیدند.
در اوقات بی کاری اش با حسرت چشمانش را به آن ها می
دوخت و مغزش جوالنگاه رویا های بزرگی بود که همیشه منتظر
اتفاق افتادنشان در دنیای واقعی خود بود.
آیا روزی می رسید که عاشق کسی شود یا از آن بهتر روزی می
رسید که کسی دیوانه وار عاشقش شود؟!
اصال عشق چه حسی دارد؟
این سوالی بود که هر روز از خودش می پرسید و تصمیم گرفته
بود عشق را مانند یک لیوان جوشانده بابونه ببیند !
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همان قدر داغ و آرامبخش که با نوشیدن هر جرعه از آن گرما و
آسایش فکری در تمام بدنش پخش می شد!
و البته تَه مزه ی تلخی داشت که نشان از دلخوری ها و دعوا
های عاشقانه بود و چقدر این دعوا ها می توانستند دلنشین
باشند اگر عشق واقعی شما را برای بندگی خود انتخاب می کرد!
با سرد شدن آب از فکر بیرون آمد و فهمید زمان زیادی را زیر
دوش آب به فکر کردن پرداخته و از توهم های عاشقانه لذت
برده است.
مانند تمام دختران عالم که دنیایشان را با مداد صورتی رنگ
خیال طرح می زنند و منتظرند تا روزی کسی پیدا شود و این
طرح ها را با رنگ حضورش کامل کند.
درست است...
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روح او دلش می خواست دختر پر نازی بود که پیراهن روشنی
با طرح گل های بهاری می پوشید و موهای بلندش را آزادانه
روی شانه هایش رها می کرد و در دشت خیالش با پاهای برهنه
روی چمن های سرسبز و خنک  ،دست هایش را باز کرده و دور
از هیاهوی دنیا می چرخید و می چرخید و می چرخید...
اما او در این جسم زندانی شده بود و یوغ اسارت این کالبد بر
گردن ظریفش سنگینی می کرد!
اما او ماهور بود و نمی توانست مانند بعضی از کسانی که در برابر
مشکالت آسیب رساندن به خود را انتخاب میکنند ضعیف باشد
و همه چیز را رها کند چرا که به این زندگی امید داشت و با این
که با دیگران متفاوت بود اما منتظر بود زندگی اش از این
سرباالیی خارج شود و روی خوشش را به او نشان دهد چرا که
او نیز الیق این خوشبختی بود.
~ ~ 73
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دیشب را زود خوابید و حتی هشدار ساعت را هم تنظیم کرده
بود تا یک موقع دیر به قرار مالقات نرسد و از همین روز اول
سرزنش و تحقیر را به جان بخرد چرا که از شاهرخ شنیده بود
آقای پارسا مرد فوق العاده بداخالقی است و در برابر هر اشتباه
تا روز ها می بایست ترکش نیش و کنایه ها و بدخلقی هایش را
نوش جان می کردند.
برای عصر با احسان قرار داشت تا پول را به حسابش واریز کند
و برای سند زدن به محضر بروند.
جلوی ساختمان شیک و مدرنی از ماشین پیاده شد .چند ثانیه
جلوی درب ورودی که اتاقک کوچکی در کنارش قرار داشت
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ایستاد و با استرس ناخن هایش را در در پوستش فرو کرد.دفتری
که از آن نام برده شده بود در واقع ساختمان چهار طبقه ای بود
که در آن خیابان پر تردد مانند الماس می درخشید!
به سمت مردی که درون اتاقک ک نشسته بود و با دقت اطراف
را می کاوید رفت
وقتی نزدیک تر شد تازه متوجه حضور دو مرد قد بلند و هیکلی
که ماهور در برابر شان مانند بچه خرگوش کوچکی بود شد.سعی
کرد نگاهش را از روی آن  ۲غول بیابونی که حتی نگاهشان هم
خشن و ترسناک بود بگیرد و مرد نگهبان را مخاطب قرار دهد.
_ سالم صبح بخیر.
مرد سری تکان داد و گفت :
_ صبح شما هم بخیر...امرتون؟!
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لب هایش را با زبان تر کرد.کاری که همیشه موقع استرس و
نگرانی انجام می داد و بعد از مکث کوتاهی گفت :
_ با آقای پارسا قرار داشتم.
مرد دفتری با جلد چرم که نام برند معروفی از وسایل برقی بر
روی آن حک شده بود را باز کرد و در همان حین گفت :
_اسمتون؟
_افتخاری هستم  ...ماهور افتخاری.
مرد بعد از چک کردن دفتر آن را بست و نگاهی به چهره جذاب
ماهور انداخت.
_درسته...بفرمایید داخل.
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دست های خیس از عرقش را به پارچه شلوارش کشید و با قدم
های آرام و مضطرب به سمت میز بزرگی که چند زن با لباس
فرم مخصوص پشت آن نشسته و گاهی با تلفن و گاهی با افرادی
که نزدیک میز بودند صحبت میکردند رفت.
اکنون دیگر ضعف جایز نبود وقت اعالم حضور وجه مردانه اش
بود !
نقابی از جنس خونسردی و تسلط بر صورتش زد و برای تمرکز
بیشتر اخم هایش را کمی درهم کشید.
بعد از پرسیدن آدرس دفتر مدیریت با تشکر کوتاهی به سمت
چند آسانسور که در کنار یکدیگر قرار گرفته بودند رفت.وقتی
یکی از آنها را خالی یافت دکمه طبقه چهار را فشرد و به خیابان
که از از دیواره های شیشه ای آسانسور مشخص بود خیره شد.
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نظم و جدیتی که در رفتار تمامی کارمندان مشاهده میشد نشان
از قوانین سفت و سخت مدیر ایرادگیر این مجموعه بود !
مقابلش سالن بزرگی که به رنگ روشن و دلنوازی دکور شده بود
را می دید.صندلی های راحتی در انتهای سالن که احتماال برای
راحتی مراجعین بودند قرار داشت.در ابتدای سالن میز منشی
قرار داشت و زنی با چهره جدی پشت آن نشسته بود و با دقت
مطلبی را در کامپیوتر مقابلش تایپ می کرد .با حس حضور
شخصی چشمانش را از صفحه مقابلش گرفت و به ماهور دوخت.
_آقای افتخاری ؟
_بله خودم هستم.
_آقای پارسا منتظرتون هستن.بفرمایید راهروی سمت راست
دفتر مدیریت.زنگ کنار در رو برنید تا درو باز کنن.
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با لبخند آرامی از زن تشکر کرد و به سمت راهرو راه افتاد.
مقابل در بزرگ و قهوه ای رنگ ایستاد و زنگ کنار در را
فشرد.پس از چند ثانیه در با تیک آرامی باز شد.
ناخوداگاه بدون توجه به حضور مردی که با دقت رفتار ماهور را
می سنجید محو زیبایی و دکور خاص اتاق شد.
فضای اتاق بزرگ و دلباز بود .دیوار انتهای اتاق از جنس شیشه
ای ضخیم بود که نمای زیبای شهر در آن مشخص بود و میزی
مقابل آن قرار داشت سمت راست اتاق دو در سفید رنگ قرار
داشت که ماهور احتمال می داد ...
با شنیدن صدای بم و مردانه ای از افکار خود به موقعیتی که در
آن قرار داشت کشیده شد.
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_اگر بررسی های پربارت تموم شد تشریف بیار اینجا که من تا
فردا وقت ندارم صرف تو کنم!
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چشمان شرمنده اش از همیشه مظلوم تر به نظر می رسید و این
باعث می شد بیشتر برق بزند!
وای از این حجم زیبایی و نفس گیری که در این جسم جمع
شده بود!
چشمان پوالد نافرمانی می کرد و بی اذن روی آن قرمز هایی که
تاوان استرس ماهور را با غسل داده شدن به دست بزاق دهانش
می دادند می چرخید.
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خدای بزرگ ! این دیگر چه شمایلی بود که در یک لحظه
انگشتانش را به دور گردن پوالد گره کرده بود و می فشرد تا
نفسش را از دیدن این همه زیبایی قطع کند ؟!
این ها در حالی بود که او مرد مرد بالغ و مسلطی بود که هیچ
گاه نگاه هایش اینچنین خیره و بیپروا نمیشد ولی االن داشت
ماهور مضطرب را با نگاه هایش می بلعید و زیر دندان هایش له
میکرد تا بهتر مزه آنها را بچشد.
کاش می شد آن لب ها را...
اخمی کرد تا بتواند افکار افسار گسیخته اش را کنترل کند تا کار
را به جاهای باریک نکشیده است.
پس نگاه بی حیایش را از روی جسم مضطرب و ظریف مقابلش
برداشت و به کاغذهای مقابلش هدیه داد بلکه این لعنتی ها افسار
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این زبان نفهم ها را در دست بگیرند و بکشند شاید از این کار
بعید و دور از انتظار امروزشان غافل شوند!
_سالم هم که بلد نیستی بچه ! بیا بشین ببینم.
ماهور نگاهی به جسم بزرگی که از روی صندلی خود بلند می
شد تا روی مبل های مقابل میزش بنشیند کرد.
مرد قدبلند و چهارشانه ای بود که از نظر ماهور هیکلش کم از
آن غول بیابانی هایی که در اتاقک نگهبانی دیده بود نداشت.
پیراهن مات و کراوات براق مشکی رنگش به زیبایی روی شلوار
خوش دوختش نشسته بودند.
وقتی می خواست روی مبل بنشیند با کالفگی کت تنگی که
بازوهای درشتش را در خود می فشرد بیرون آورد و در همان
حین که آستین هایش را تا آرنج باال می زد گفت :
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_دهه بشین دیگه  ...منتظر کارت دعوتی؟!
صورت خوش تراشی داشت.فکی که انگار ساعت ها توسط
مجسمه ساز کوبیده و ساخته شده بود و چشمان تیزبینی که با
دقت به اطراف خیره می شدند در کنار لب های مردانه و زیبایش
چهره ی بی نظیر و مناسبی برای تیپ جذاب کامال مشکی اش
محسوب می شدند.
سعی کرد تسلط خود را بدست آورد و نگاه از آن چهره خشن اما
جذاب مقبلش بردارد پس به سختی جمله ای سرهم کرد تا نشان
دهد حواسش به حرف های او بوده است اما مسخره ترین کلماتی
که در آن لحظه می توانست به زبان آورد را زمزمه کرد !
_سالم ...خوبید؟
[]۱۰:۱4 ۲۸.۰۸.۲۰
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#پارت_۲۷
پوالد نگاهی به چشمان ماهور انداخت و سعی کرد لبخندی که
در جواب این کلمات داشت در صورتش رنگ می گرفت را
بخشکاند تا از جدیتش در مقابل این نیم وجب قد و باال کم نشود.
_ علیک سالم...میشینی یا نه؟!من نیم ساعت دیگه جلسه دارم
تو هم امروز باید بری سرکارت ولی با این وضعی که من میبینم
تا دو ساعت دیگه با تو برنامه داریم.
ناخداگاه اخم هایش در هم رفت!یعنی چه ؟! مگر چه گفته بود
که مثل یک آدم احمق با او رفتار میکرد؟!
با جدیتی که فقط در مواقع خاصی در وجودش بروز میکرد و
آن ماهور مظلوم و شرمنده را پشت خود پنهان کرده و در برابر
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همه چیز سینه سپر می کرد در حالی که به سمت صندلی چرم
مقابل پوالد می رفت گفت :
_بله  ...بفرمایید درخدمتم.
پوالد از این تغییر ناگهانی لبخند کجی زد و گفت :
_یعنی االن آمادهای؟ دیگه گیج نمی زنی به امید خدا ؟!
با نگاهی خشن چشمانش را به پوالد دوخت و پاسخ داد :
_وقتی اینجا هستم یعنی آمادهام جناب پارسا.بفرمایید تا هر دو
زودتر به کارمون برسیم.
لعنتی...باز هم چشمانش کودتا به پا کرده بود! نفس عمیقی
کشید و پوشه نقرهای رنگی را از روی میزی که جلوی هر دویشان
بود برداشت و به سمت ماهور هل داد.
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_ ببین چی بهت میگم بچه ...از االن تا وقتی توضیح هام تموم
بشه صدایی ازت نشنوم چون عصبی میشم!
نمیخوام روز اولی اعصاب ضعیفم کار دستت بده.
ماهور با همان جدیت سری تکان داد و گفت :
_چشم بفرمایید گوشم با شماست.
پوالد کمی روی صندلی جا به جا شد.آرنج هایش را روی زانوها
ستون کرد و انگشتانش را در هم فرو برد.
[]۰۱:5۸ ۲۹.۰۸.۲۰
#پارت_۲۸
بعد از نفس عمیقی شروع به چیدن کلمات پشت به پشت یک
دیگر کرد :
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_ ببین من یه آدم پر مشغله ام که نمی تونم خودم همه کارام
رو مدیریت کنم.چند تا مغازه لوازم برقی تو یه پاساژ که آدرسش
تو پوشه نوشته شده دارم.این کار در واقع یه جورایی تبلیغ کار
اصلی منه ولی نمی تونم خودم مدیریتش کنم برای همین چند
نفر رو استخدام کردم فروش اونجا رو دست بگیرن ولی...
مکثی کرد و چند برگه مقابل ماهور انداخت.
_همینطور که تو این برگهها میبینی دارن ازم دزدی میکنن !
پوزخندی زد و ادامه داد:
_پولش مهم نیست ولی از مادر زاییده نشده کسی که پول منو
بخوره از پشت خنجر بزنه بهم ولی از جلو تا کمر خم بشه !حاال
کار تو این وسط چیه ؟!
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ماهور نیز ناخودآگاه در این مسئله غرق شده بود و دوست داشت
بفهمد چه کسی قصد دزدی از این هفت خط مغرور را دارد ؟!
با وجود شخصیت قلدر و مسلطی که داشت تصور دور زده شدنش
عجیب و ناممکن به نظر می رسید!
سرش را کمی خم کرد و با تسلط پاسخ داد :
_پیدا کردن دزد و پیشگیری از اون یا شایدم هر دو ؟!
این بار لبخندش واقعی بود!
از باهوشی پسرک شیرین مقابلش خوشش آمده بود.
_دقیقا زدی تو خال!هر دو کار رو باید بکنی !اول از همه میری
اون مادر به خطا هایی که دزدی کردن رو پیدا می کنی .تمام
لیست های خروجی لوازم برقی از انبار رو با پولی که به حسابم
ریختن و وسایل برقی باقی مونده تو مغازه ها مقایسه کن ببین
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 5۰۰ملیون پول کجا رفته!به اندازه  5۰۰ملیون جنس از انبار
برداشته شده که فاکتور فروششون نیست.شماره وکیلم تو پوشه
هست سوالی داشتی می تونی ازش بپرسی.
پا روی پا انداخت و ادامه داد.
_البته پیدا کردن دزد کاری برام نداره ولی چون مدرک می خوام
تو باید این موضوع رو حل کنی و در ثانی باید حواست باشه دیگه
از این غلطا نکنن.باید هر روز وقت و بی وقت خراب شی سرشون
تا همش تو استرس باشن که کی برای چک کردنشون می ری
برای همین سر تایم مشخصی نرو و هر روز ساعت های مختلف
رو امتحان کن و هر چیزی که به نظرت مشکوک و بو دار به نظر
میومد رو بدون کم و کاست بهم بگو.نه که پیش خودت فکر کنی
حاال چیزی نشده یا مهم نیست ! اصال چنین فکری نکن و سریع
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به من خبر بده چون موضوع فقط پول نیست و طرف داره
جاسوسی هم می کنه.
[]۰۹:۲۰ ۳۱.۰۸.۲۰
#پارت_۲۹
ماهور سعی کرد تمام اطالعات دریافتی را در مغزش دستهبندی
کرده و محفوظ نگه دارد.
_متوجه شدم...
پوالد مکثی کرد و گفت:
_ماشین داری؟
_نه قربان ندارم
همان موقع صدای زنگ موبایل پوالد در فضا آزاد شد
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در حالی که از جا بر می خاست تا تلفن را پاسخ دهد خطاب به
ماهور گفت
_تایم کاری و ناهارت تو پوشه نوشته شده
یه نفر رو می فرسم صبح ها بیاد دنبالت و عصر ها ببرتت خونه.تو
طول روز هم با این راننده می ری پاساژ و سر می زنی بعد هم
به من گزارش می دی!اینجوری کارها سریع تر پیش می ره.
و همانطور که تلفن را کنار گوشش قرار میداد و دستش را به
عالمت یک دقیقه جلوی صورتش تکان می داد بی توجه به تشکر
آرام ماهور شروع به صحبت کرد:
_بله مگه نگفتم ساعتشو تغییر نده وقت ندارم.
تو غلط کردی صالح دیدی.
خودت تنها میری من عصر نمی تونم بیام.
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ایمان منو روانی نکن امروز این مرتیکه عمادی زنگ زده زر زر
کرده اعصاب ندارم .
باشه نتیجه رو بهم خبر بده .
فعال...
مرد پر مشغله ای به نظر می رسید...
از آنها که فرصت خرج کردن پولی که به دست می آوردند را
نداشتند
کسی که حتی پنج دقیقه از وقتش هم باید طبق برنامهریزی
صرف میشد چگونه می خواست از این پول ها لذت ببرد ؟!
تالش کردن خوب است ...طوری که بتوانی از نتایج آن لذت ببری
و بعید می دانست این مرد لذتی ببرد!
[]۰۹:۲۰ ۳۱.۰۸.۲۰
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#پارت_۳۰
_یه اتاق گفتم تو طبقه دوم که بخش حسابداری شرکته برات
آماده کنن تا اونجا کارتو بکنی غیر از وقتی که میخوای سر بزنی
به پاساژ که به محسن می گم ببره و بیارتت.
وقتی سکوت طوالنی ماهور را دید برگه ای به سمتش گرفت و
گفت:
_اگر سوالی نداری این قرارداد رو بخون و امضا کن.بعدش می
ریم پاساژ تا تو رو معرفی کنم بهشون .
ماهور سری تکان داد و با دقت شروع به خواندن کرد.
در میان کلمات به دنبال عددی بود که باید یک ماه را با آن،
زندگی خانواده اش را می گذراند؛ اما جایش خالی بود !
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مقدار حقوق نوشته نشده بود.نه که به خاطر مقدارش شکایت
کند و قرارداد را امضا نکند .نه...
تنها می خواست بداند اگر این مقدار پول کفاف یک ماه زندگی
اشان را نمی دهد به فکر کار شبانه ای در کنارش باشد چرا که
با گرفتن این همه پول به عنوان وام حرف زدن راجع به حقوق
حرف مسخرهای به نظر می رسید!
خودکار را برداشت تا امضا کند اما صدای پوالد متوقفش کرد!
_قسمت حقوق رو خالی گذاشتم تا بتونیم با توافق تعیینش
کنیم.
با سکوت ماهور مکثی کرد و ادامه داد:
_نمیپرسی حقوق چقدره؟ معمو ًال اول این سوال مطرح می شه
!
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سرش را به طرفین تکان داد و گفت:
_راستش با پول زیادی که به عنوان وام گرفتم هر چقدر حقوق
بهم تعلق بگیره منصفانه ست!مخصوصا این که سود هم روی پول
قرار نمیگیره و این خیلی برام ارزشمنده.
پوالد یکه خورده از مناعت طبع این پسر دست مریزادی با خود
زمزمه کرد.
شیر مادر حاللش باشد! این وامی که ماهور با قدردانی از آن یاد
میکرد را با قیمتهای بیشتر به بعضی از کارمند هایش می داد
و گاهی شاهد جاسوسی و خیانت در امانت آنها بود اما این پسر
خاص بود همانطور که چهره اش این تفاوت را نشان میداد
روحش نیز حرفهای زیادی برای گفتن داشت ! لبخند زیبایی
زد مردک رام نشده که حتی صمیمی ترین دوستش هم از
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برخوردها و بددهنی اش مینالید تا شاید تغییری در این مدت
رخ دهد اما دریغ از یک ارزن توجه به حرف های دیگران...
وقتی سکوت طوالنی پوالد را حس کرد سرش را باال آورد و نگاه
چشمان خیره پوالد را شکار کرد!
از لبخندی که روی لبهایش بود ناخودآگاه حس خوبی گرفت
چرا که دیده بود شخصیت این مرد با تحسین دیگران زیاد
همخوانی ندارد.
_ببین بچه من این رو وام به همه دادم پس حس شرمندگی
نداشته باش چون مفتی بهت ندادم و پولمو پس می گیرم۸.
میلیون برات در نظر داشتم چون کارت زحمتش زیاده داره۱ .
میلیونم کم می کنم برای قسط وام می شه  ۷ملیلیون .راضی
هستی؟
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خدایا خواب است یا واقعیت؟!
قبل از این تمام روز را تا بوق سگ در فروشگاه ها و ساختمان
ها کار می کرد تا بلکه بتواند در ماه یک چهارم این پول را به
خانه ببرد اما اکنون...
چه می توانست بگوید جز صادقانه ترین ممنون دنیا؟!
[]۰۹:۲۰ ۳۱.۰۸.۲۰
#پارت_۳۱
چند ساعت گذشته تماماً در معرفی و آشنایی گذشته بود.
فروشندگان پاساژ گاهی مهربان و کار درست و گاهی قالتاق و
زبان باز به نظر می رسیدند و او از همان جا تقریبا مثل دوران
کودکی لیست خوب و بد را بر تخته سیاه فکرش ثبت کرده بود
تا روی بد ها بیشتر تمرکز کند.
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نگاهش را به سمت چپ چرخاند.در کنارش با کمی فاصله نشسته
بود و با تلفن همراهش صحبت می کرد  .شاید کلمه صحبت
برای آن عربده های گوش خراش زیاد مناسب نباشد!
خداوندا مگر نمی شد همه این حرف ها را با ولوم آرام تر بیان
کند؟!
آیا الزم است این گونه حنجره خود و گوش های بینوای ماهور
را بیازارد ؟!
باالخره پس از چند دقیقه تلفن همراه را کنار گذاشت و همانطور
که رگ های پیشانی اش از فریاد و عصبانیت زیاد باد کرده بود
به سمت مردی که در صندلی شاگرد نشسته و بیرون را تماشا
می کرد نگاه کرد و گفت
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_بهمن من که رفتم شرکت چند تا از بچه ها رو برمیداری میری
سراغ شاهرودی.تا چک رو پاس نکردی برنمیگردی.
بهمن با تعجب به سمت پوالد چرخید و گفت:
_مگه نگفت امروز صبح حسابش پره ؟بازم چکش برگشت خورد
؟ آقا خودم ته توی حساب هاش رو درآوردم.مرتیکه ندار نیست
اتفاقا خیلی هم مایه داره ولی فک کرده می تونه ما رو بپیچونه!تا
شب حله آقا.
ماهور تازه آن جا بود که فهمید واقعا پوالد می تواند دزد مالش
را پیدا کند اما این قلچماق ها تنها چند اسم را به عنوان دزد به
او می دادند که پوالد نمی توانست با آن مانور قانونی دهد برای
همین ماهور استخدام شده بود تا با بهانه حسابدار بودن تمام
حساب کتاب ها دستش باشد و دزد را پیدا کند .
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با استرس پوالد عصبی را نگاه و با تردید زمزمه کرد:
_من رو همین جاها پیاده کنید تا با اجازه تون مرخص شدم
دیگه از فردا صبح به موقع سر کار حاضر میشم.
پوالد همانطور که اخم های وحشتناکش را مانند تیغ در چشمان
ماهور فرو می کرد گفت:
_آدرس بده داریم میریم میرسونیمت.
شرمنده لبهایش را به هم دوخت و پس از مکث کوتاهی گفت:
راستش اصال تو این مسیر نیست .راهتون دور میشه .همینجا
پیاده ام کنید خودم میرم.
تعارفات مسخره همیشه برای پوالد کالفه کننده بود ؛ پس پوف
کالفه ای کشید و گفت:
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_چرت و پرت تحویل من نده!فقط آدرسو بگو.

آدرس را با

صدای ضعیفی خطاب به محسن که امروز با او آشنا شده بود
گفت و در صندلی فرو رفت تا کمی چشمانش را بر هم بگذارد
اما هوای مطبوع ماشین و تکان های خواب آورش او را به دنیای
بی خبری کشاند.
نگاهش روی جسم ظریف مچاله شده در صندلی قفل شده بود
این پسر متفاوت بود!
این را در همان نگاه اول فهمیده بود .نه تنها از لحاظ جسمی و
زیبایی صورت بلکه چیزی در درونش وجود داشت که ناخودآگاه
مانند آهنربا براده های آهن وجودش را به خود جلب می کرد!
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چشمانش قدرت سخن گفتن داشتند و خبر از روح سفیدی می
دادند که هنوز شهوت و عشق رنگشان را بر بر بوم وجودش
نپاشیده بودند.
چقدر باشکوه و البته چالش برانگیز بود!
آن چشمان سبز رنگ انگشت اشاره خود را به سمت پوالد می
گرفتند و او را به تصاحب خود دعوت می کردند ؛ اما اکنون زمان
مناسبی نبود! حداقل نه تا وقتی که نمی دانست این حس از
زمین شهوت و تصاحب جسم و یا از زمین عالقه و حاکمیت بر
روح روییده است!
صدای ویبره موبایل ماهور که در دست نیمه بازش بود بلند شد.
از میان انگشتان ماهور نگاهی به اسم حک شده در صفحه گوشی
انداخت و نام احسان کنجکاوی اش را تحریک کرد!
~ ~ 102

پس موبایل را به آرامی از میان انگشتان ماهور بیرون کشید.
[]۱۱:۲4 ۰۱.۰۹.۲۰
#پارت_۳۲
با لرزش دستش از خواب پرید.چشمانش را به آرامی باز کرد که
نیم تنه پوالد را رو به روی صورتش دید!
چشمانش از تعجب گرد شد.
پوالد خواست این کار زشتش را توجیه کند اما لرزش دوباره
موبایل در دست پوالد نگاه هر دوی آن ها را به سمت خود کشید.
به آرامی موبایل را به دست ماهور داد و گفت :
_داشت زنگ می خورد.صداش رو اعصاب بود می خواستم
خاموشش کنم.

~ ~ 103

ماهور با گیجی سری به تایید این توضیح مسخره تکان داد اما
در ذهن به دنبال دلیل این حرکت عجیب از سوی پوالد بود !
برای فرار از نگاه های طلبکار پوالد که برای کش پیدا نکردن
ماجرا چشمانش را با پررویی تمام به ماهور دوخته بود تا جرئت
سوال پرسیدن نداشته باشد  ،نگاهی به گوشی انداخت و با دیدن
دو تماس از دست رفته از احسان به سمت پوالد چرخید.
_ببخشید قربان یکم خسته بودم برای همین خوابم برد.
پوالد باالخره آن ژست طلبکار را کنار گذاشت وقتی فهمید ماهور
اهل به رو آوردن اتفاقات چند دقیقه پیش نیست.چیزی که او را
بسیار شکه کرده بود !
_مشکلی نیست.
ماهور نگاهی به گوشی انداخت.نکند نقشه ای دارد ؟!
~ ~ 104

خسته بود از جدل با احسان.دیگر توان یکی به دو کردن با او را
نداشت!
با خشم به شماره اش نگاه کرد و اینبار خود تماس گرفت.با
دومین بوق جواب داد!
_چه عجب !چند بار زنگ زدم چرا جواب ندادی عشقم؟
چشمان مظلوم هار شد  ،وحشی شد و دندان هایش را برای پاره
کردن احسان روی هم فشرد .صدایش خود دار تر بود و با فرمان
برداری از هشدار های مغز کنترل شده از حنجره بیرون آمد چرا
که نمی خواست کسی از مشکالتش با خبر شود  ،به خصوص
مردی که تازه امروز با او آشنا شده بود.
_تا چند دقیقه دیگه محضرم.اونجا صحبت می کنیم.
احسان اما به قصد خط و نشان زنگ زده بود!
~ ~ 105

_نه بابا...انگار باورت شده می تونی سهم منو بخری !
_تو چیکار به این چیزا داری ؟ بیا پولتو بگیر سند بزن بره.
احسان جا خورده بود این را از سکوت چند لحظه ای اش فهمیده
اما خود را جمع و جور کرد و گفت :
_باشه فقط من سهمم رو ارزون نمی فروشم.
ماهور پلک هایش را محکم بر هم نهاد تا آرام تر شود و بتواند
بدون داد و بیداد حرف بزند.
_چقدر می خوای؟ عرف بازار دیگه.
_من پرسیدم از بنگاه گفتن  ۱۰۰ملیون.
دیگر کنترل خود را از دست داد.این همه پول برای دو دونگ از
آن خانه قدیمی فکستنی که به زحمت  ۱۰۰متر می شد؟!

~ ~ 106

_تو غلط کردی پرسیدی! کدوم خراب شده ای برای دو دونگ
از اون خونه اینقدر قیمت گذاشته ؟
[]۱۱:۲4 ۰۱.۰۹.۲۰
#پارت_۳۳
پاسخ می داد اما یادش رفته بود کجا و در کنار چه کسی نشسته
است !
گوش های پوالد کم مانده بود دو پا در آورند و خود را به شانه
ماهور برسانند تا هم حرف های احسان نام پشت گوشی و هم
حرف های ماهور را بهتر بشنوند !
پسرک خام بود.داشتند سرش کاله می گذاشتند ! نه این که
خدایی نکرده فضولی اش گل کرده باشد اما خب می خواست

~ ~ 107

نگذارد حقش خورده شود چرا که چشمان وحشی شده نشان از
شدت عصبانیت و عجز این پسر آرام بود!
این توجیه بهتری بود !
بعد از قطع کردن تلفن با عصبانیت نگاهی به بیرون انداخت.می
خواست با گفتن قیمت زیاد ماهور را پشیمان کند تا بتواند
اینگونه او را کنترل کند اما ماهور عقب نمی کشید !
با صدای پوالد یادش آمد این همه وقت جلوی پوالد با احسان
بحث می کرده است !
_خونه ای که می خوای بخری کجاست ؟
اخمی کرد و با تخسی گفت :
_فرقی داره قربان؟

~ ~ 108

از لحن کودکانه اش دوست داشت لبخندی بزند و لپ هایش را
بکشد اما در ظاهر با اخمی توبیخگر پاسخ داد :
_برای من زبون درازی نکن بچه.درضمن فرق داره چون قیمت
زمین قسمت های مختلف شهر متفاوته و اگر خونه خیلی قدیمی
باشه پول زمینش رو فقط حساب می کنن چون نمی شه به
عنوان خونه استفاده کرد و برای زدن زمین و دوباره ساختن
خوبه!
چرا به فکر خودش نرسیده بود؟!
عجیب نبود که در این سن اینهمه ثروت داشت مردک هفت
خط !
_حواسم به این موضوع نبود اصال !خونه خیلی قدیمیه که چند
ساله تو فکر بازسازیش هستم اما...
~ ~ 109

نخواست بگوید حقوقش کفاف خودشان را هم نمی داد چه رسد
به بازسازی ! در عوض آدرس خانه را به پوالد داد و بهترین خبر
ممکن را شنید :
_تو این منطقه خونه ارزون تر از جاهای دیگه ست و با توجه به
قدیمی بودنش هم می تونم بگم راحت چند میلیونی از وامت
باقی می مونه .اصال می خوای بیام باهات تا...
این چه پیشنهادی بود ؟! خودش با حیرت سکوت کرد تا این
جمله عجیب را پردازش کند !
[]۱۱:۲4 ۰۱.۰۹.۲۰
#پارت_۳4
اما جواب ماهور عجیب تر بود!

~ ~ 110

_می دونم پررویی می شه ولی من تو این موارد آگاهی ندارم و
اینم قراره مسخره بازی در بیاره که خونه رو نتونم بخرم پس اگر
زحمتتون نمی شه...
ادامه نداد و سکوت کرد و چند دقیقه بعد با هم جلوی درب
محضر منتظر احسان بودند.
زانتیای سفید رنگی کنار ماشین پوالد ایستاده بود و راننده
نگاهش را به دنبال کسی می گرداند .شاید همان کسی باشد که
منتظرش بودند پس رو به ماهور کرد و پرسید :
_این ماشین همونی نیست که منتظرشی؟
ماهور نگاهش را به سمت پنجره پوالد کشاند و گفت :
_خودشه آقا!
با هم از ماشین پیاده شدند.
~ ~ 111

پوالد به محسن و بهمن گفت در ماشین بمانند تا برگردد و
همانطور که داشت حرف می زد ماهور هم به سمت احسان رفت.
اما او ماشین را چندین متر جلوتر برد و ماهور با تعجب به دنبالش
کشیده شد تا این که ماشین ایستاد.
خواست حرفی بزند که احسان از ماشین پیاده شد  ،یقه اش را
کشید و با گرفتن پس گردنش او را به درون ماشین هل داد.
تا آمد از خودش دفاع کرده و در را باز کند همانطور که دست
ماهور را گرفته بود  ،در شیشه کوچکی را باز کرد و روی دستمال
سفیدی ریخت.
به خاطر تقال های ماهور نیمی از شیشه روی صندلی ها ریخته
شد اما عاقبت دستمال را روی دهن ماهور گذاشت و محکم
فشرد.
~ ~ 112

نفس عمیقی کشید و چشمانش کم کم بسته شد و تمام...
[]۱۰:5۸ ۰۲.۰۹.۲۰
#پارت_۳5
داشت مثل همیشه خط و نشان می کشید اما حرکت عجیب
ماشین و ماهوری که به دنبالش کشیده می شد حس خوبی
نداشت.
لعنتی به فکر منحرف فرستاد چرا که همیشه از دیگران شنیده
بود شخصیت شکاکی دارد  ،شاید اینبار هم اشتباه بوده است اما
وقتی ماشین از دیدش خارج شد و پس از آن صدای فریادی که
شنیده شد مهر تاییدی بر آن حس بد بود و تعلل بیش از این
حرام!

~ ~ 113

با سرعت به سمت جلو قدم برداشت و جسم کوچک ماهور را
جستجو کرد اما...
دیر شده بود ! او را بی حرکت در صندلی جلو یافت.
قدم هایش را سرعت بخشید اما ماشین از جا کنده شد !
شاید اگر پوالد نبود می ایستاد و دور شدنش را با نفس نفس
زدن نگاه می کرد  ،مثل همان صحنه های جذاب فیلم های
بالیوودی!
اما احسان اشتباه کرده بود چون او مانند اسمش پوالد بود !
صدای عربده اش استخوان های عابرین را سست کرد و با حیرت
به سمت مرد غران چرخیدند !
_محسنننن...ماشینو بیار  ،زودبااش!

~ ~ 114

چند ثانیه گذشت تا سوار ماشین شود اما چشمانش دور شدن
اتومبیل را می پایید و متوجه متوقف شدنش پشت چراغ قرمز
شد !
قبرت را کندی مردک!
مبارک باشد مسکن جدید!
چشمان آتشینش ثانیه شمار چراغ قرمز را دنبال می
کرد.حواسش پرت ماهور بود و نفهمید در میان ماشین هایی که
منتظر سبز شدن چراغ بودند گیر کرده است.
از چپ  ،از راست و حتی از جلو و عقب محاصره شده بود !
وقتی ماهور را کنار آن مردک که موقعیت اجتماعی اش از لباس
های آنتیک و قیمتی اش معلوم بود دید  ،دیوانه شد و تصمیم
گرفت ماشین را از دید آن حرامزاده دور کند تا بتواند پسرکی
~ ~ 115

که از بچگی بوسیدن و لمس کردنش را تنها حق خود می دانست
را جایی ببرد و حساب این هرز پریدنش را کف دستش بگذارد.
موفق شده بود اگر این چراغ قرمز لعنتی تمام می شد!
سه...دو...و یک!
صدای جیغ الستیک ها بلند شد و در پس آن بوی سوختن آن
ها مشامش را پر کرد.
[]۱۰:5۸ ۰۲.۰۹.۲۰
#پارت_۳۶
نیشخندی زد اما یکم زود بود  ،چون هنوز متوجه ماشینی که با
سرعت به سمتش می آمد نشده بود !

~ ~ 116

وقتی ماشین سیاه رنگ بزرگ را از آینه در چند متری خود دید
 ،نیشخندش دست و پای خود را جمع کرد و در عوض دندان ها
جور عصبانیتش را کشیدند و به هم چفت شدند .
سرعتش را بیشتر کرد و به درون فرعی سمت راستش پیچید.
خواست از درون آینه موقعیت ماشین را چک کند که با ضربه
ای که سمت چپ ماشینش را لرزاند به خود آمد و سعی کرد
ماشین را کنترل کند اما ضربه بعدی کاری تر بود و جسم ماهور
را مهمان کف ماشین کرد.
اعتنایی نکرد و ادامه داد که اینبار غول سیاه بزرگی جلوی
ماشینش سبز شد و مجبور به ایستادنش کرد !
چشمانش از عصبانیت و حیرت گرد شده بود !
این مردک روانی بود  ،بدون شک !
~ ~ 117

در ظاهر مرد شرور و قلدری به نظر می رسید اما آخر چه کسی
با دیدن سه قلچماق که به سمتش می آمدند نمی گرخید؟!
پس قفل کردن در ها عادی به نظر می رسید ولی فکرش را نمی
کرد قفل فرمان با ضرب شیشه اش را پایین بریزد و همان یک
ذره امنیتی هم که دارا بود را از بین ببرد .
چشمانش وحشی تر از همیشه بود  ،نه که بگوید عاشق ماهور
بوده و حاال ترس از دست دادنش خوره شده و سلول های عصبی
اش را می جود اما عرض اندام کردن و گستاخی در اطراف پوالد
بی جواب نمی ماند !
آن هم دزدیدن کسی که در آن زمان همراه پوالد محسوب می
شد !

~ ~ 118

مهم نبود ماهور است یا شخص دیگر  ،حس مسئولیتش ایجاب
می کرد این مردک را یک گوشمالی درست و حسابی بدهد !
_بهمن بکشش بیرون این تخم سگو  .یه مشت و مال مشتی
بهش بده تا بفهه اینجا کجاس و من کیم! قفل در رو هم باز کن.
گفت و بی اعتنا به جسم احسان که به دست بهمن و محسن از
پنجره ماشین بیرون کشیده می شد تا یک پذیرایی درست و
حسابی روی آن به عمل آورند  ،به سمت صندلی شاگرد رفت و
در را با سرعت باز کرد .
جسم کوچکش میان صندلی و کفپوش ماشین گیر کرده بود.
دستانش را زیر کمر و زانوی ماهور فرستاد و به آرامی بلندش
کرد.
سبک بود.انگار یک دختر ظریف را در آغوش کشیده بود !
~ ~ 119

همانطور که به سمت ماشین قدم بر می داشت گفت :
_محسن زنگ بزن به علی بگو سریع خودشو برسونه خونه.
ماهور را روی صندلی عقب خواباند و خود به بهمن که هنوز با
آن مشت های بزرگ صورت احسان را مورد عنایت قرار می داد
نزدیک شد.
[]۱۰:5۹ ۰۲.۰۹.۲۰
#پارت_۳۷
صورتش می توانست یک اثر هنری زیبا باشد به امضای هنرمند
جذابش یعنی بهمن !
پوزخندی زد و کف کفشش را روی صورت خیس از خون احسان
گذاشت و فشرد .

~ ~ 120

با شنیدن ناله های دردناکش چشمانش را با لذت بست و فشار
کفشش را روی بینی آسیب دیده از درگیری روز قبل با ماهور و
ضربه های امروز بهمن بیشتر کرد تا صدای ناله ها بیشتر شود.
بهمن با نیشخند حاالت همیشگی رئیسش را دنبال می کرد که
صدای عربده احسان زنگ هشدار مغزش را روشن کرد .
با تردید به پوالد نزدیک شد تا حرفی بزند اما قبل از آن پوالد
پایش را برداشت و خطاب به احسان پیچ خورده از درد گفت :
_یادت باشه امروز فقط یه هشدار بود ! ولی دفعه بعدی رو قول
نمی دم راحت بگیرم .فهمیدی ؟
احسان جوابی نداد که کفش پوالد این بار پهلویش را خشن
نوازش داد  ،پس با درد زمزمه کرد :
_چشم حواسمه ...قول می دم !
~ ~ 121

پایش را برداشت و خوبه ای زمزمه کرد.
حاال وقت رسیدگی به پسر ظریف درون ماشین بود پس با سر
عالمتی به بهمن داد که جسم احسان را از وسط خیابان به کناری
بیاندازد مبادا ماشین ها تا زمانی که هوشیار می شود به زمین
منگنه اش کنند !
درب ماشین را باز کرد و سر پسرک را بلند کرد تا جایی برای
نشستن پیدا کند.
چند ثانیه با تردید نگاهش را بر روی جسم ماهور و صندلی جا
به جا کرد که با صدای بهمن تردید را کنار گذاشت و سر ماهور
را بر رانش خواباند!
_قربان اگر اذیت می شید بیاید جلو تا من برم عقب.
چشم غره ای رفت و گفت :
~ ~ 122

_الزم نکرده .بجنب سوار شو دیر شد !
مسیر طوالنی بود اما با دستور پوالد تقریبا در هوا پرواز می کردند
تا زودتر به خانه برسند .
می دانست بیهوشی ماهور خطرناک نیست چون ضربه ای در
جسمش مشاهده نمی شد پس مسلما با دارو بیهوش شده بود
اما باز هم نگران بود چرا که این پسر از طرف پوالد مسئولیت
پذیر درونش امانت بود !
نگاهش بر روی جسم ماهور بود که با صدای زنگ نا آشنایی از
جیب ماهور  ،چشمانش به سمت آن چرخید.
موبایل را از جیبش بیرون کشید و با دیدن نام خونه و قلب قرمز
کنارش با تردید تماس را برقرار کرد.
[]۱۱:۳۶ ۰۳.۰۹.۲۰
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#پارت_۳۸
صدای مهربان زنی در گوشی پیچید.
_ماهور مامان کجایی تو ؟ از صبح رفتی...
حرف هایش با شنیدن صدای نا آشنایی قطع شد !
_سالم خانم.
نگرانی مثل سمی مهلک در بدنش پیچید.نکند قلبش دوباره
بازی در آورده است ؟
_سالم پسرم گوشی ماهور دست شما چیکار می کنه ؟! اتفاقی
براش افتاده؟
قرار نبود زن نگران پشت گوشی را جان به سر کند پس پاسخ
داد :
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_من صاحبکار ماهور هستم  ،امروز یکم کارمون بیشتر طول می
کشه ممکنه دیر تر بیاد.خودشم فرستادم یه چیزی رو بررسی
کنه گوشیش رو جا گذاشته نگران نشید .
با این که ماهور عادت به جا گذاشتن وسایلش نداشت  ،با تشکر
آرامی خداحافظی کرد.
علی همانطور که زیرچشمی پوالد را می پایید گوشی پزشکی را
روی تخت کنار ماهور گذاشت تا درون کیفش قرار دهد.
از وقتی پسرک را همراه پوالد دیده بود  ،دست از این نگاه های
اعصاب خوردکنش برنداشته و عاقبت صبر پوالد را تمام کرده
بود !
_چه مرگته ؟! پرده سینماس که دلت نمیاد چشم از روش
برداری؟
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سریع نگاهش را از پوالد برداشت و همان طور که وسایلش را
جمع می کرد گفت :
_مشکل خاصی نداره تا چند دقیقه دیگه باید بهوش بیاد.
پوالد پیگیر بحث قبلی نشد و پرسید :
_دارویی چیزی نمی خواد؟
سری تکان داد و گفت :
_ نه فقط ممکنه سرش درد بگیره که مسکن گذاشتم اگر
خواست بهش بدید.
کمی بعد ماهور چشمانش را باز کرد .
نگاهی به اطراف انداخت اما قدرت تحلیل نداشت.
با به یاد آوردن اتفاقات انتظار داشت دستانش بسته شده باشند
اما اینطور نبود !
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چه شده ؟! ممکن است نجات پیدا کرده باشد؟
[]۱۱:۳۶ ۰۳.۰۹.۲۰
#پارت_۳۹
با شنیدن صدای دستگیره در پتو را کنار زد و از جا بلند شد .
پوالد در حالی که یک سینی کوچک را در دستش حمل می کرد
وارد اتاق شد و وقتی ماهور را ایستاده کنار تخت دید گفت :
_بهتری ؟ با این که مریض نبودی ولی رنگت پریده  ،این سوپ
رو آوردم بخوری جون بیاد تو دست و پات !
با تشکر هیکل بزرگ پوالد را نظاره کرد و گفت :
_ازتون ممنونم !
کمی مکث کرد و ادامه داد :
_شما منو نجات دادید آره؟!
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پوالد بدون توجه به ماهور همانطور که سینی را روی میز کوچکی
قرار می داد پاسخ داد :
_به موقع رسیدم !
همین ؟!
آری همین ! این مرد با مرام تر از این حرف ها بود که بنشیند و
از کار های خود برای ماهور صحبت کند مبادا حس دین و
شرمندگی ماهور را برانگیزد اما هشدار دوستانه الزم بود !
همانطور که سینی را روی میز کوچکی قرار می داد گفت :
_همیشه شانس با آدم یار نیست ممکن بود اتفاق بدی برات
بیفته پس بیشتر دقت کن .
ماهور تمام حس تشکری که درونش را پر کرده بود با پلی از
جنس نگاه به چشمان وحشی پوالد هدایت کرد و گفت :
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_ازتون ممنونم هیچ وقت لطف امروزتونو فراموش نمیکنم !
همانطور که دستهایش را درون جیب های تنگش جا می داد
پاسخ داد :
_وظیفه بود نه لطف ! چون تو با من بودی مسئولیتت با من بود
پس هیچ حس دینی نسبت به این موضوع نداشته باش چون هر
کس دیگه ای هم جای تو بود همین کار رو می کردم.
ماهور سری تکان داد و گفت :
_با این همه کمک بزرگی بود  .اگر امری نیست برم خونه که
حسابی دیر شده.
پوالد با همان ژست قبلی به سمت مبل مشکی رنگی رفت تا
بنشیند و در همین حین جواب او را نیز داد :
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_بابت خانواده ات نگران نباش.مادرت زنگ زد نگران بود بهش
گفتم کارت طول می کشه پس اول اون سوپ رو بخور تا شبیه
آدمیزاد شی اون بیچاره رو سکته ندی!
نمی توانست شبیه بقیه آدم ها ابراز نگرانی کند؟!
این مرد از آن هایی بود که که باید احساساتش را با موچین از
زیر زبانش بیرون می کشیدند چرا که تمام حس هایش را زیر
آن ظاهر خشن پنهان کرده بود اما گاهی برق چشمانش آن حس
ها را لو می داد !
[]۱۱:۳۶ ۰۳.۰۹.۲۰
#پارت_4۰
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همانطور که پوالد گفته بود سوپ خوشمزه و داغ که بخار
برخاسته از آن بوی خوب مرغ و ادویه و جعفری می داد نیروی
تازه ای برای دست و پای سست شده اش بود .
پوالد پشت میزش نشسته بود و بدون توجه به ماهور با ورقه های
روی میزش ور می رفت و چقدر از او ممنون بود چرا که ابدا نمی
توانست جلوی او به راحتی غذا بخورد و شاید پوالد هم این معذب
بودنش را فهمیده بود که حتی نیم نگاهی هم به سمتش نمی
انداخت !
پس از خوردن سوپ از جا بلند شد و جلوی میز پوالد ایستاد.
_خیلی ممنونم آقا  ،امیدوارم بتونم جبران کنم !
پوالد نگاهش را از روی برگه ها برداشت و به ماهور نگاه کرد.
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_اگر دزد رو با مدرک زیاد برام پیدا کنی خودش بزرگترین لطفه
پسر .
ماهور لبخندی زد و با تمام احترام جمله مورد نظرش را بیان
کرد :
_چشم آقا تمام تالشم رو می کنم .
پوالد خوبه ای زمزمه کرد و از جا برخاست تا پوشه ای از طبقه
های چوبی بزرگ که یک سمت دیوار را پر کرده بودند بردارد اما
لحظه آخر به سمت ماهور بازگشت و گفت :
_کارای خرید خونه رو هم زنگ زدم وکیلم قرار شو انجام بده تا
تو نخوای با پسره رو در رو شی ولی از حقوقت کم می کنم
دستمزدش رو!
ماهور از شنیدن این حرف پوالد لبخند متعجبی زد و گفت :
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_واقعا می گید ؟
پوالد جدی و با اخم سری تکان داد و گفت :
_معلومه  !...پس چی ؟! انتظار داری خودم پولشو بدم؟
با عجله سرش را به طرفین تکان داد و گفت :
_نه اینطور نیست.خودم با وکیلتون تماس می گیرم تا هماهنگ
کنیم.
پوالد پوشه را پیدا کرد و روی میز انداخت.
_خوبه...
_پس من دیگه مرخص شم.
باالخره به چشمان ماهور نگاه کرد و لب زد :
_محسن پایین منتظرته برو تا دیرت نشده !
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باالخره از عمارت بزرگ که در شب چیز زیادی از زیبایی اش
دیده نمی شد اما بوی گل ها رد پای سرسبزی حیاط خانه بود
خارج شد و با محسن به سمت ایستگاه امن اتوبوس زندگی اش
رفتند .
دفتر خاطرات امروز را ورق زد و در حافظه نگه داشت به خصوص
آن کمک فراموش نشدنی که باید حتما روزی تالفی می کرد را.
با چشمان گشاد شده بار دیگر مقدار پولی که باید این ماه به
حساب پوالد ریخته می شد و پولی که در اصل واریز شده بود را
با هم مقایسه کرد !باالخره دزد را پیدا کرده بود.
لبخندی زد و با لذت شروع به مرور اتفاقات اخیر کرد.
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یک ماه از آمدنش به شرکت پوالد می گذاشت و در این یک ماه
بیشتر به شخصیت محکم و رفتار سختگیرانه پوالد پی برده و
عادت کرده بود.
این روز ها آسمان زندگی اش آفتابی و آرام بود.
حقوقی که با وجود زیادتر شدن خرج هایشان باز هم اضافه
بود.هر چند تا حاال تنها یک بار حقوق گرفته بود اما ماهور باقی
مانده پول را در حسابی جداگانه نگه می داشت تا بتواند برای
زمان مبادا ذخیره کند ! بچه ها و مادر خوش حال بودند چون
خانه ای که سال ها با گردنی کج شده از شرمندگی و خفت در
آن زندگی می کردند به لطف وکیل زبده و ماهر پوالد با قیمت
مناسبی خریداری شده بود و باقی مانده پولش در همان حساب
یاد شده نگه داری می شد و همچنین چیزهایی که قبال در
آرزوی داشتنشان می سوختند و باز هم لبخند می زدند این روز
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ها به راحتی برایشان فراهم می شد از جمله موبایل مناسبی برای
مهیار  ،چند عروسک و اسباب بازی برای آسا و چند گلدان گل
جدید برای مادر !
حس می کرد همان سراشیبی معروف زندگی رسیده است که
باورش برای ماهور زجرکشیده درونش ممکن نبود و هر روز
منتظر طوفان جدیدی بود تا این آلونک خوشبختی را ویران کند
اما خبری از این طوفان نبود و چقدر این نبودن دلنشین بود !
همه چیز فرق کرده بود  ،حتی حمله های قلبی اش در این مدت
خودی نشان نداده بودند اما نگاه های عجیبی که روی خود حس
می کرد فرقی نکرده و همچنان باقی بود.
نگاه هایی که انگار در حال تماشای بدن لخت و بدون پوششی
هستند اما ماهور از بچگی با این حس زندگی کرده بود و با این
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که دلش را می شکاند باز هم چیزی بروز نمی داد و در جواب
لبخند می زد چرا که این نگاه ها از جانب همه بود پس باید به
چه کسی ابراز ناراحتی می کرد ؟!
نگاه همه یکسان بود به جز...
با صدای زنگ تلفن از فکر بیرون آمد و سریع تماس را برقرار
کرد.
[]۱۲:۲4 ۰5.۰۹.۲۰
#پارت_4۲
_بله؟
_ماهور بلند شو بیا آقا کارت داره.
_یه سالم می کردی حاال !
صدای عصبی سارا در پس خنده های متین ماهور بلند شد.
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_ماهور بلند شو بیا تا سگ نشده پاچه منو بگیره.سالم می خوای
برای سر قبرم؟!
لبخندی زد و با محبت زمزمه کرد :
_دور از جون  ،نگران نباش االن میام.
بعد از قطع کردن تلفن از جا برخاست تا نزد پوالد برود.
در این مدت شخصیت مهربان و دوست داشتنی اش کار خود را
کرده و در شرکت دوستان زیادی پیدا کرده بود از جمله سارا ،
منشی جدی پوالد که از درون دختر شر و شیطانی بود.
سارا مثل همیشه با اخم های درهم به کار ها رسیدگی می کرد
و با دیدن ماهور با سر به اتاق پوالد اشاره کرد و گفت :
_برو که خیلی آتیشیه امروز.معلوم نیست چی شده که دوباره رو
مود گیر دادنه !
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خواست زنگ بزند که دید در باز است پس به آرامی در را به
عقب هل داد و وارد شد.
با چشم به دنبال پوالد گشت اما در اتاق نبود.
خواست بیرون برود تا به سارا بگوید در اتاقش نیست اما در نیمه
باز یکی از اتاق هایی که درون فضای بزرگ اتاق پوالد بود توجه
اش را جلب کرد !
با تردید جلو رفت و از میان در نیمه باز داخل را نگاه کرد تا
ببیند پوالد را می یابد یا نه که با دیدن تصویر رو به رویش هنگ
کرده همانجا ماند و ناخودآگاه دو چشم قرض گرفت تا در دیدن
کمک حال چشمان خودش باشند  ،مبادا حتی یک لحظه هم از
دست برود!
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با نیم تنه لخت جلوی کمد بزرگی ایستاده بود و داشت از میان
پیراهن های رنگارنگ درون کمد یکی را انتخاب می کرد .
بازوهای بزرگش پیچ در پیچ و پر از ماهیچه بود ! عضله های
کمرش برجسته و زیبا جلوه می کرد.
باورش نمی شد در حال دید زدن بدن برهنه پوالد بود !
[]۱۲:۲4 ۰5.۰۹.۲۰
#پارت_4۳
با صدای پوالد از جا پرید.
_بیا تو بچه.چرا دم در وایسادی؟تا جایی که می دونم هر دو مرد
هستیم و چیزی اضافه تر از هم نداریم!
از خجالت سرخ شده بود اما کلماتی که در ذهنش تکرار می
شدند به جان دروازه دهان افتاده بودند تا با مشت هایشان راه را
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باز کرده و به گوش پوالد برسند.عاقبت نتوانست خود را نگه دارد
و گفت :
_ببخشید اینو می پرسم آقا ولی خیلی ورزش می کنید ؟ آخه
هیکلتون خیلی رو فرمه.
پوالد با تعجب به پسرک پررو شده نگاه کرد.
_االن مشغولیت ذهنی تو اینه؟نمی گی چرا فرستادم دنبالت؟
با خجالت پوالد را که داشت دکمه های پیراهن قهوه ای اش را
می بست نگاه کرد و لب پایینش را به دندان کشید و
جوید.دوست داشت هیکل بزرگتری داشت.
درست است که گاهی از درون خود را دختر می دید اما تمایالت
عجیبی که فقط در پسر ها مشاهده می شد نیز در وجودش پیدا
می شد .مثال عالقه شدیدش به موتور سواری یا داشتن هیکل تو
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پر و ورزیده و همینطور بعد حساس و ناموس پرستش که بیشتر
در مرد ها مشاهده می شد.
پوالد بعد از مرتب کردن لباسش در حالی که کراوات شکالتی
رنگی را دور گردن کلفت خود می پیچید گفت :
_ماهور من یه جلسه خیلی مهم دارم  ،همین االن برو پاساژ...
با آوردن نام پاساژ  ،دستاورد بزرگش را به یار آورد و با هیجان
میان حرف های پوالد پرید و گفت :
_آقا دزد رو پیدا کردم ! می خواستم اینو بگم یادم رفت.
پوالد با تعجب به سمتش بازگشت و گفت :
_واقعا؟کی بود ؟
ماهور با ذوق شروع به چیدن کلمات کنار یکدیگر کرد.
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_گودرزی بود آقا ! اینقدر مظلوم بازی در می آورد که حتی یه
بارم چکش نکردم تا این که امروز دیدم هیچ کس نمونده  ،از بی
حوصلگی فاکتوراشو چک کردم دیدم ای دل غافل...یارو مثل
بلدوزر دزدی می کرده من حواسم نبوده.
پوالد با نشیخند ترسناکی اسم گودرزی را زیر لب زمزمه کرد و
بعد با صدای بلند ادامه داد :
_مدرک هم داری دیگه ؟
ماهور با قاطعیت سرش را تکان داد و گفت :
_بله آقا همه چی رو با سند می تونم تحویل وکیلتون بدم.
به سمت ماهور قدم برداشت و با تحسین نگاهی به قد کوتاه و
هیکل ریزه میزه اش انداخت.با وجود آن جدیت در نگاهش بامزه
به نظر می رسید  ،درست مانند بچه ای که سعی می کرد اخم
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کند اما نه تنها کسی را نمی ترساند بلکه دل را سرشار از ذوق
می کرد و با کشیدن یا بوسیدن آن کودک این ذوق به بیرون
تراوش می کرد.
دوست داشت لپ های ماهور را ببوسد و زبانش را روی آن پوست
نرم و سفید بکشد تا طعم این خوشمزه ها را روی پرز های زبانش
حس کند.
تمام این حس ها در کنار احترامی که برای ماهور قائل بود وجود
این پسرک شیرین را برایش خواستنی تر می کرد .
در این یک ماه نشان داده بود چقدر درستکار است و پوالد شکاک
تا حدودی به او اعتماد کرده بود.
در کنار تمام این ها حس عجیبی نسبت به او داشت.حس می
کرد ماهور متفاوت تر از چیزی که به نظر می رسد است !
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[]۱۱:5۸ ۰۶.۰۹.۲۰
#پارت_45
از دوربینی که در اتاق ماهور نصب شده بود تمام حرکاتش را با
دقت چک می کرد و ظرافت خاصی که در بعضی از کارهایش به
خرج می داد شباهتی به بعد بیخیال پسر ها نداشت و استرس
دخترانه ای را با خود حمل می کرد.
گاهی نظریه های تازه ای در ذهنش ایجاد می شد که قبال حتی
فکرش را هم نمی کرد !
او با دختران زیادی رابطه داشت اما تا حاال چنین حسی نسبت
به یک پسر نداشت.
آیا عوض شدن گرایشش تنها برای ماهور بود یا جدیدا دلش
رابطه با یک پسر را می خواست؟
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از وقتی ماهور را دیده و متوجه عجیب شدن حال و هوای خود
شده بود هر پسر زیبا و ریز نقشی که در مقابلش سبز می شد را
زیر نظر می گرفت و منتظر دخول همان حس عجیب در درونش
می شد اما دریغ !
شاید تا قبل از این اندکی به خود شک داشت اما از اکنون مطمئن
بود خارج از هیاهوی جسم و شهوت شیفته شخصیت و روحیه
سفید ماهور شده است  ،هر چند در ظاهر نشان نمی داد اما این
پسر همان الماس تراش خورده ای بود که با تحمل سختی های
زیاد اکنون می درخشید و چشمان همه با نور وجودش برق می
زد اما از امروز امضای مالکیت پوالد بر سند آینده ی ماهور خواهد
بود و ماهور مال خودش خواهد شد...بدون شک!
در این یک ماه ماهور بدون آن که بفهمد تک به تک آزمایش
های پوالد را به درستی پاس می کرد.مثال روزی که کارت عابر
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بانک خود را به ماهور داد تا در نبود چند روزه اش حقوق کارمند
ها را بپردازد و حقوق خود را نیز برداشت کند و حتی اگر بخواهد
برای خودش پول بیشاری بردارد.منتظر بود مثل حسابدار قبلی
دو برابر حقوقش را دریافت کند اما نه ! ماهور قسط وام و حتی
دستمزد وکیل پوالد را از حقوق خود کم کرده و مقدار درست را
برای خود ریخته بود.
[]۱۱:5۸ ۰۶.۰۹.۲۰
#پارت_4۶
این آزمایش ها حتی از خصوصی ترین بعد های زندگی ماهور
هم نمی گذشتند چرا که پوالد بدون آن که خودش متوجه
عجیب بودن کارش شود  ،مخاطبانی که به گوشی ماهور زنگ
می زدند را کنترل می کرد و به غیر از نام خانه و یک مخاطب
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به نام جوجه خروس  ،نام چند دختر را توانسته بود با قلدربازی
هایش در اسکرین گوشی ماهور کشف کند که با نزدیک شدن
سارا  ،منشی جدی اش  ،به ماهور او را مجبور می کرد اطالعاتی
که می خواهد را از زیر زبان ماهور بیرون بکشد.مثال این که آن
نام ها دختر خاله های ماهور بودند و هر چند روز یکبار زنگ می
زدند و آنقدر ماهور را می خنداندند که پوالد را از اسم شقایق و
شیدا متنفر می کردند و یادش می ماند روزی باید سر دم این
دو جانور خوش سر و زبان را کوتاه کند !
لبخندش را کش داد و نزدیک ماهور ایستاد.با سرخوشی موهای
ماهور را به هم ریخت و گفت :
_آفرین بچه !
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ماهور خجل شد و سرش را به زیر انداخت.پوالد برای آن که
حس سنگین موجود در فضای اتاق را از بین ببرد گفت :
_به سهیل زنگ می زنم بیاد مدارک رو ازت تحویل بگیره.بقیه
اش کار سهیل و بچه هاست  ،تو دخالت نکن !
به سمت در اتاق رفت و ادامه داد :
_از این جا به بعد یکم خطرناکه چون این مرتیکه از دشمنم
تغذیه می شه پس تو هیچ جوره این وسط نباش بچه ! مفهومه؟
ماهور بله آقایی زمزمه کرد و سریع پشت سر پوالد شروع به
حرکت کرد اما بازگشت ناگهانی پوالد به سمتش غیر قابل
پیشبینی بود و برعکس همان رمان های جذاب عاشقانه با باسن
روی سرامیک های خنک مثل یک تخم مرغ شکسته پخش شد
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و صدای خنده ی پوالد پس زمینه این دست و پا چلفتی بازی
هایش بود !
[]۱۰:4۰ ۰۷.۰۹.۲۰
#پارت_4۷
هم خجالت زده بود و هم از این خنده ی نا به جا حرصش گرفته
بود.به جای آن که کمک کند تا از جا بلند شود مقابل ماهور
ایستاده و یک خنده بم مردانه را به نمایش گذاشته بود.
با اخم های در هم از جا برخاست و همانطور که با کف دست
خاک های روی شلوارش را می تکاند چشم غره ای به پوالد رفت.
پوالد که مرد عذرخواهی نبود اما دلش نمی آمد این عروسک
چینی را بیش از این دلخور کند  ،پس با لبخند مهربانی که در
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مورد پوالد بد خلق مثل گنجی در زیر زمین ناب و ارزشمند بود
گفت :
_بچه پررو برای من چشم و ابروتو کج و راست نکن.برگشتم یه
پیشنهاد خوب بهت بدم ولی مثل این که نمی خوای !
ماهور با شنیدن صحبت های پوالد با کنجکاوی دست از کوبیدن
روی باسن بیچاره برای پاک کردن خاک نمانده روی شلوار
برداشت و با تردید گفت :
_چه پیشنهادی ؟
پوالد به سمت مبل هایی که در انتهای اتاق قرار داشت رفت و
همانطور که مراقب بود لباس هایش چروک نشود  ،روی یکی از
آن ها نشست گفت :
_حس کردم دوست داری روی هیکلت کار کنی آره؟
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ماهور با هیجان پاسخ داد :
_بله آقا خیلی دوست دارم ولی تا حاال وقتش رو نداشتم.االن هم
که وقت کافی دارم یادم رفته بود اصال.
پوالد کج خندی زد و به چشمان ماهور خیره شد.
_من بعد از شرکت می رم باشگاه اگر دوست داری می تونی
باهام بیای.بعد از اونور می رسونمت خونه.
چشمان درشتش گرد تر شد و خوش حالی مثل نور آفتاب از
درون چشمانش به بیرون تابید و با شیطنت راهش را به سمت
مردمک چشمان پوالد کشاند.
_واقعا آقا ؟ سختتون نمی شه؟
[]۱۰:4۱ ۰۷.۰۹.۲۰
#پارت_4۸
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پوالد یک تای آبرویش را باال برد و گفت :
_اگر اذیت می شدم پیشنهاد می دادم؟!
سرش را به دو طرف تکان داد و خندان پاسخ داد :
_نه ! پس من از فردا وسایلمو آماده می کنم میارم.
با لبخند از جا بلند شد و به سمت بیرون راه افتاد.
_باشه بچه بیار.از کار و زندگی انداختیمون امروز.
و بعد از شرکت خارج شد اما فکرش همان حوالی می چرخید.پی
پسر لوس و زیبایی که قلبش را ذره ذره اسیر می کرد و پوالد
تنها نام مالکیت بر آن می گذاشت اما نمی فهمید مالکیت از قلب
بر می خیزد !
با دقت نگاهی به فضای اتاق انداخت.همیشه کنجکاو بود بداند
درون این اتاق چیست که درش همیشه بسته است و حاال فهمید
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تقریبا یک سوییت کوچک برای استراحت پوالد در طول روز
است.
همه چیز در آن یافت می شد.آشپزخانه ای کوچک با امکانات
کافی در یک طرف و یک سری مبل راحتی در طرف دیگر اتاق
قرار گرفته بود و از همه جالب تر تخت خواب بزرگ دو نفره ای
بود که در کنار کمد های بزرگ سفید رنگ قرار داشت.
این استراحتگاه نیمروزه اندازه ی کل خانه شان وسعت داشت !
با پول  ،حتی کار کردن هم لذت بخش خواهد بود! این درسی
بود که امروز در این اتاق گرفته بود اما نکته مهم این است که
آیا همیشه می توان با پول خوشحال بود ؟
پس چرا پوالد اینهمه عصبی و بدخلق بود ؟!
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و چرا ماهور با وجود وضع مالی نا به سامان حتی در بدترین
شرایط هم می خندید و شاد بود؟
شاید رازی در این سینه ستبر پنهان است که کسی از آن خبر
ندارد !
هیچ وقت نمی شود همه چیز را با هم دارا بود.
یکی پول دارد اما شادی و سالمتِ روح ندارد  ،دیگری سالم و
سالمت زندگی می کند اما بی پولی آزارش می دهد چرا که این
دنیا برای امتحان کردن بندگان ایجاد شده است و اگر همه چیز
بر وفق مراد باشد با چه چیز ایمان آن ها سنجیده شود؟!
[]۱۰:4۱ ۰۷.۰۹.۲۰
#پارت_4۹
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در اتاق پوالد را بست و خواست به سمت سارا برود که دید مردی
قد بلند و خوش رو جلوی میز منشی ایستاده است و با صدایی
بلند به حرف های سارا می خندد !
سارا گفته بود نامزد دارد اما تصور نمی کرد در محیط کار با
یکدیگر مالقات کنند و اینچنین سر و صدا راه بیاندازند.
قدم های آرام اش را به سمت آن ها برداشت و با صدای کنترل
شده ای سالم کرد.
مرد با کنجکاوی به سمت ماهور بازگشت تا صاحب این صدایی
که معلوم نبود متعلق به مرد است یا زن را ببیند و با دیدن ماهور
با تعجب نگاهی به سر تا پایش انداخت و به آرامی زمزمه کرد :
_پناه بر خدا!
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از این نگاه ها و حرف ها خسته شده بود.تمام حال خوشش مثل
یک کبوتر که تازه از قفس آزاد شده باشد پر زد و پرید و چشمانی
که تا چند دقیقه پیش در برابر پوالد دلبری می کرد  ،کدر و
مات شد.
چرا مردم یاد نمی گرفتند ممکن است این نگاه ها روح کسی را
خراش بیاندازد و دلی را بشکند؟
قلبش مثل همیشه می خواست کولی بازی راه بیاندازد.او برعکس
روح صبور و آرام ماهور نمی توانست خود را کنترل کند و
عصبانیتش را با تیغه های دردی که در تمام بدنش پخش می
کرد نشان می داد.
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قلب مریض کوبشش را شدید تر کرد و خون با سرعت بیشتری
به طرف اعضای بدن پمپ شد و رخ ماهور را هر لحظه سرخ تر
کرد.
سارا یک لحظه نگاهش به حال غیر عادی ماهور افتاد تا خواست
چیزی بگوید صدای فریادی در اتاق طنین انداز شد.
[]۱۰:4۱ ۰۷.۰۹.۲۰
#پارت_5۰
_دارید چه غلطی می کنید ؟ با این بچه چیکار کردید ؟
ایمان با وحشت ابتدا به پوالد عصبی و بعد به ماهور سرخ شده
نگاه کرد.
او این کار را کرده بود !
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با آن نگاه وحشتناک و جمله ی بد تر از آن قلب یک انسان بی
گناه را شکسته بود.با عصبانیت دست راستش را در پیشانی خود
کوبید و گفت :
_پسر جون من واقعا عذر می خوام باور کن...
پوالد با عصبانیت ایمان را به کناری هل داد و به سمت ماهور
رفت.همانطور که دستانش را می گرفت خطاب به ایمان گفت :
_گمشو کنار ببینم .نمی خواد زر بزنی فقط ریختتو نبینم حیوون
وگرنه فکتو میارم پایین.
ایمان شوکه شد و قدمی به عقب برداشت.حیرتش وقتی بیشتر
شد که جسم کوچک ماهور را در آغوش کشید و به سمت اتاقش
به راه افتاد.پوالد را چه شده بود که اینگونه برای این پسرک یقه
جر می داد و حتی دوست عزیز تر از برادرش را تهدید می کرد؟
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صدا پوالد ایمان را از فکر بیرون آورد.
_خانم عباسی یه لیوان آب بیارید !
به آرامی پشت سرشان وارد سوییت شد و حرکات پوالد را زیر
نظر گرفت .
وقتی به مکان مورد نظر رسید متوجه شد پرونده های مهمی که
در این جلسه  ،مورد نیاز بودند را فراموش کرده است و همه اش
را تقصیر لوس بازی ها و ناز کردن های ماهور انداخت و به بهمن
دستور داد به سمت شرکت بازگردد تا پرونده ها را بردارند.با
دیدن ایمان که بعد از یک ماه از سفر کاری خود به آلمان
بازگشته بود خواست به سمتش برود که با دیدن اتفاقات پیش
آمده خوی وحشی و درنده اش بیدار شده و دندان های نیش
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خود را به نمایش گذاشته بود تا بار دیگر اهمیت ماهور را به خود
ثابت کند.
حیف که دوست عزیزی بود وگرنه آسیب رساندن به این
گنجشک کوچک بی جواب نمی ماند !
بعد از گذاشتن ماهور روی تخت  ،دستان بزرگش را درون موهای
پر پشت و نرمش فرو کرد و گفت :
_ماهور بهتری؟
[]۱۱:۱۲ ۰۸.۰۹.۲۰
#پارت_5۱
ماهور از رفتار پوالد متعجب بود.مگر نگفته بود جلسه مهمی دارد
و یا از آن مهم تر اینگونه برزخی شدن و بر سر آن پسر و سارا
خراب شدن چه معنایی داشت ؟!
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تنها به خاطر بد شدن حال ماهور بود ؟! آخر این که نباید برای
پوالد مهم باشد !
بزاق دهانش را با درد فرو فرستاد و بعد از تر کردن لب های
خشک شده اش زمزمه کرد :
_خوبم آقا ممنون.
پوالد با اخم های در هم نگاهی به صورت مچاله شده از درد
ماهور انداخت.این پسر که سالم بود پس چرا در یک لحظه
اینگونه رنگ عوض کرده و بدحال شده بود ؟
_بیماری خاصی داری؟
خدایا این سوال ها چه معنایی داشت ؟ پوالد نباید اینگونه به او
توجه کند چرا که ماهور غیر از اعضای خانواده از کسی مراقبت
و حمایت دریافت نکرده بود و این بسیار خطرناک بود !
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_بله آقا بیماری قلبی دارم.
لعنتی فرستاد و صدایش را رو به در اتاق بلند کرد.
_خانم عباسی گفتم آب بیار نه که آب از چاه بیار باالا !
و بعد به سمت ماهور چرخید و ادامه داد :
_قرص داری با خودت ؟
_نه پایینه.
خواست برخیزد و شخصا برای آوردن قرص دست به کار شود که
صدای ایمان از انتهای اتاق بلند شد.
_نمی خواد بری  ،تو بمون پیشش من می رم میارم.
دوباره خشم و عصبانیت بر پوالد غلبه کرد و خواست جواب دندان
شکنی به آن سر به هوای بیشرف بدهد که ایمان بدون توجه به
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جواب پوالد فلنگ را بست و از مهلکه خارج شد.جان شیرین را
به دست گرگی مثل پوالد نمی سپرد !
[]۱۱:۱۳ ۰۸.۰۹.۲۰
#پارت_5۲
از این که با نگاه و رفتارش کسی را تا این حد آزرده بود عصبی
و ناراحت به نظر می رسید.
دست خودش نبود که با دیدن این ظرافت و چهره اینگونه رفتار
کرده بود اما حاال خود را مالمت می کرد.
قرص های ماهور را با پرسیدن آدرس اتاقش از سارا پیدا کرد و
دوباره به اتاق پوالد بازگشت.انگشتانش همچنان میان موهای
ماهور می چرخید.برای ایمان که از کودکی دوست و همپای
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پوالد بوده است تشخیص نگرانی زیادی که در چشمان وحشی
اش خانه کرده بود سخت نبود !
به آرامی به آن ها نزدیک شد و قوطی کوچک قرص را به سمت
پوالد گرفت :
_بیا آوردم.
با اخم قوطی را از دستش کشید و یکی از قرص ها را بیرون
آورد.قرص را با دست خود در دهانش گذاشت و لیوان آب را
جلوی لب هایش گرفت.
ایمان با دیدن اوضاع آن ها به آرامی از اتاق خارج شد هر چند
بعید می دانست هیچ یک از آن دو یادش به وجود او در اتاق
باشد !

~ ~ 165

ماهور مثل یک ربات برنامه ریزی شده قرص را خورد اما دهانش
باز مانده بود.چه اتفاقی در حال رخ دادن بود ؟!
پوالد داشت چه می کرد ؟ نازش را می کشید ؟
_آقا؟
به چشمانش خیره شد و زمزمه کرد :
_چیه؟
نمی دانست چه طور دلیل رفتار های شگفت انگیز پوالد را بپرسد
پس لب هایش را کمی مکید و بعد با تردید گفت :
_راستش برام سواله که چرا اینجوری باهام رفتار می کنید.نمی
تونم بفهمم دلیل این همه محبتی که به من دارید چیه ؟ من
واقعا نمی تونمم درکش کنم اونم وقتی که فقط یک ماه از اومدنم
به اینجا می گذره!
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لب هایش را روی هم فشرد و منتظر به پوالدی که در این دنیا
سیر نمی کرد چشم دوخت.
نگاهش پی آن توده حجیم و خوشرنگی که روی هم فشرده می
شد بود و این بار عقل در خواب عمیقی فرو رفت و دل از فرصت
استفاده کرده و افسار اعضای بدن را به دست گرفت.
خیره در چشمان پرسشگر ماهور صورتش را به او نزدیک تر کرد
و وقتی بینی هایشان به یکدیگر برخورد کردند  ،کمی صورتش
را به چپ مایل کرد و لب هایش را بدون هیچ حرکتی روی غنچه
ی صورتی رنگ لبش گذاشت و محکم فشار داد تا با ایجاد درد
در آن ناحیه ماهور را مجبور کند دهانش را باز کرده و آن را به
لب و زبان جستجوگر پوالد تقدیم کند .
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لب هایش دردناک بود اما شوکی که تمام بدنش را به لرزه
انداخته بود اجازه هر عملی را از او سلب می کرد.
باورش نمی شد در حال بوسیده شدن است ! چرا مثل وقتی که
احسان بدون اجازه اش او را بوسید وحشی نمی شد و جواب
پوالد را کف دستش نمی گذاشت ؟
درست است که قدرتی برای مقابله با پوالد نداشت اما حداقل
می توانست مثل یک تکه گوشت بی جان گوشه تخت نیافتد و
از خود دفاع کند !
وقتی زبان پوالد روی لب هایش کشیده شد با تمام توان سعی
کرد جسم سنگینش را از روی خود بلند کرده و این بازی مسخره
را تمام کند.چیزی تغییر نکرده بود و گذشته در حال تکرار شدن
بود.بار دیگر آزار جنسی را باید تحمل می کرد اما این دفعه به
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دست مردی که کم و بیش به او اعتماد داشت اما او ماهور بود و
دست از تالش بر نمی داشت !
پوالد با حس کردن تقالی جسم کوچک ماهور در زیر بدنش
سعی کرد اتصال قوی لب های مشتاقش را از شیرین ترین عسلی
که تا کنون چشیده بود قطع کند و فرصتی برای نفس کشیدن
به جوجه گنجشک محبوبش بدهد.
[]۱۰:۳۱ ۰۹.۰۹.۲۰
#پارت_54
ماهور به محض این که فشار از روی لب هایش برداشته شد در
حالی که با انزجار لب هایش را پاک می کرد با چشمان غرق
شده در دریای اشک و ناباوری با اندوه گفت :
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_پس تو چه فرقی با احسان داری ؟ جز این که اتو کشیده تری
فرقت چیه ؟ عمم زنگ زد گفت یک هفته تو بیمارستان بستری
بوده بس که کتک خورده.اونجا با خودم گفتم چقدر آدم درست
و با غیرتی هستی که برای یه غریبه تا این حد مایه می ذاری
ولی تو هم کار اونو تکرار کردی !
قطرات اشک به صف ایستاده بودند تا از آن دو چشمه جوشان
خارج شوند و ماهور که تا کنون در برابر شکستن بغضش مقاومت
می کرد در آخر تسلیم شد و مروارید درشتی از اشک بر روی
گونه ی لطیفش جاری شد.
پوالد در برابر ضربات تندی که ماهور بر پیکر افکار و احساساتش
وارد می کرد تنها سرش را پایین انداخت.
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با کدام حس سمی وجودش دست و پنجه نرم کند ؟ عذاب
وجدان از شکستن اعتماد کسی که اکنون برایش رکن مهمی از
زندگی بود یا جوشیدن حس غیرت و تعصب که مثل شیری در
برابرش ایستاده بود و پنجه بر زمین می کوبید و از شنیدن آزار
های جنسی ای که گنجشکش از جانب آن مادر به خطای
حرامزاده متحمل شده بود می غرید و خواستار از میان برداشتن
عامل این اشک ها بود.
خودش چه ؟ او هم همینکار را کرده بود ! لعنت به این حسی
که او را همچون پسر بچه های نوجوان  ،مستِ بوسه چیدن از
لب های یار کرده بود.
از خودش متنفر شد اما ظاهر سنگی اش را حفظ کرد چرا که
تسلیم شدن در این میدان با از دست دادن ماهورش مصادف بود
!
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خواست چیزی بگوید و این مسئله را تا حدودی جمع و جور کند
اما صدای ماهور او را متوقف کرد.
[]۱۰:۳۱ ۰۹.۰۹.۲۰
#پارت_55
_آره درست حدس زدید ! بدن من عادی نیست.من یه پسر یا
یه دختر نیستم اما آدمم ! شما لعنتیا حق ندارید به خاطر یه
جسم بی ارزش اینجوری با من رفتار کنید.حق ندارید مث یه
دستمال کاغذی ازم استفاده کنید و بعدم دورم بندازید.من
آدمم...
صدایش از شدت درد و بغض لرزید و ادامه داد :
_من روح دارم.منم مث شما دلم می شکنه.چی به شما این حق
رو داده که اینطوری منو تحقیر کنید ؟! من...
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لب هایش لرزید و چند قطره اشک که به ردیف مژه های پلک
باالیش چسبیده بود از همانجا رها شد و دست پوالد که روی
ران ماهور قرار داشت را تر کرد !
بغض شدید راه تنفس و حنجره را بسته بود و صدایش از میان
آهنگی که با پیانوی عجز و درد نواخته می شد به گوش می
رسید گویی بغض کلمات را در مشت خود می گرفت و فشار می
داد تا سکوت کنند اما صدایشان زخم شده با خنجر دلشکستگی
از میان انگشتانش خارج می شد !
_من چرا باید به خاطر چیزی که خودم تو به وجود اومدنش
دخالت نداشتم تحقیر شم ؟ خدا منو اینجوری آفرید و مطمئنم
همینجوری هم منو دوست داره ولی شما مث یه عروسک جنسی
باهام رفتار می کنید.شما لعنتیا حق ندارید اینجوری دلمو
بشکنید !
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دست پوالد خشک شده از بهت را از روی ران هایش به طرفی
انداخت و صدای لرزانش را باال تر برد.
_هیچ وقت نمی بخشمتون ! تو و احسان جواب پس می دید نه
به من بلکه به خدا  ،اون حقمو ازتون می گیره.چوب خدا صدا
نداره ولی روزگارتونو سیاه می کنه.
پوالد از حرکت عجوالنه اش متنفر شد.چرا باید کاری می کرد
که با آن حیوان در یک جمله قرار گیرد و عزیزش با تمام وجود
سیه روزی اش را آرزو کند ؟!
نمی دانست او همان کوه درد معروف است و حرکت امروز پوالد
تداعی گر تمام شکنجه هایی که از کودکی خود را موظف به
تحملشان می دانسته بوده است.
[]۱۰:۳۲ ۰۹.۰۹.۲۰
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#پارت_5۶
_من مجبورم اینجا بمونم چون بدهکارم.درسته که نمی تونم
برگه استعفامو بکوبم تو صورتت و از اینجا برم ولی تو دیگه
نزدیک من نشو می فهمی ؟دیگه هیچ وقت به خودت اجازه نده
که به من بی حرمتی کنی وگرنه قید سفته ها رو می زنم و جون
می کنم تا پول تو رو بدم ولی نمی ذارم ازم به عنوان یه تنوع تو
عشق و حالتون استفاده کنید.
پوالد اخم هایش را در هم کشید.این دیگر زیاده روی بود !
تا به حال کسی او را تهدید نکرده بود و این برایش گران تمام
شده بود.و از همه بدتر تهدید به رفتن و نماندن و در آخر چه ؟
تنوع ؟! این جمله چرت ترین بخش حرف های ماهور بود چرا
که او هرگز با این چشم به ماهور نگاه نکرده بود اما شکستن خط
~ ~ 175

قرمز هایی که فقط پوالد خواستارش بود همه چیز را به هم
ریخته و حرف های نگفته ای که ریشه های سرطان درونی ماهور
بودند را آشکار کرده بود مثل آن جسمی که ماهور را در خود
اسیر کرده بود یا آن تجاوز های لعنتی که دلش نمی خواست
تصور کند تا کجا پیش رفته است اما وقتی که از حس لمس
کسی منزجر باشی مگر مهم است که رابطه ی کاملی شکل گرفته
باشد یا نه ؟ ماهور از این بوسیده شدن و لمس شدن متنفر بود
و اگر چه قانون این را تنها کمی آزار و اذیت می دید و به قتل
رسیدن روح ماهور را به حساب نمی آورد اما این می توانست
برای ماهور حساس یک فاجعه بزرگ باشد و کاری که امروز
خودش انجام داد فاجعه ای بد تر را برای ماهور رقم زده بود چرا
که از میان حرف های او متوجه شده بود اندکی اعتماد این وسط
قربانی حرکت عجوالنه و غیر ارادی پوالد شده است.
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همه حرف های ماهور را قبول داشت و خودش هم با او موافق
بود اما یک حس سرکش در وجودش نمی گذاشت این پسر را
تنها بگذارد پس اخم هایش را در هم کشید و صادقانه گفت :
_یه لحظه اتفاق افتاد.من خودمم نفهمیدم چی شد وگرنه قصدم
بی احترامی به تو نبود ! با این همه حق نداری منو تهدید کنی
بچه وگرنه بد می بینی.خودت می دونی چه طور آدمیم پس پا
رو دم من نذار !
[]۱۲:۰۲ ۱۰.۰۹.۲۰
#پارت_5۷
از تهدید های پوالد نترسیده بود اما اگر االن غرورش را چون
تاجی گرانقدر بر سرش می نهاد ؛ خفت و خواری را برای خانواده
اش خریداری می کرد و این چیزی نبود که ماهور انجام دهد.
~ ~ 177

باز هم باید می سوخت و می شکست تا سر خانواده اش جلوی
کسی خم نشود.تا وقتی آن ها خوب بودند ماهور نیز سر پا می
ماند.
قرص اثر کرده بود و از کوبش محکم قلبش خبری نبود.پوالد
چند دقیقه پیش با آن حالت طلبکار رفته بود و ماهور در افکارش
دست و پا می زد.
به آرامی از روی تخت بلند شد و به سمت در اتاق رفت.خواست
در را باز کند که شخصی زودتر از او در را باز کرد و داخل شد.
با تعجب نگاهی به ایمان که دقیقا رو به رویش ایستاده بود کرد
و گفت :
_چیزی شده ؟
با دستپاچگی لبخندی زد و پاسخ داد :
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_نه چیزی نیست فقط می خواستم یکم با هم حرف بزنیم.راستی
بهتری ؟
رفتار ایمان را بخشیده بود چرا که هر کس ممکن است با دیدن
یک چیر جدید اندکی شوکه شود پس جایی برای اخم و دلخوری
نمانده بود.لبخندی زد و درد هایش را پشت کشیدگی لب ها
پنهان کرد.
_ممنون خوبم.
_پس می تونیم صحبت کنیم ؟
_البته.مشکل پیش اومده؟
دستش را پشت کمر ماهور گذاشت و همانطور که او را به سمت
اتاق خود که در راهروی رو به روی اتاق پوالد قرار داشت می
برد گفت :
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_نه ولی راستش می خواستم ازت عذرخواهی کنم.
ماهور ایستاد و به صورت شرمگینش نگاه کرد.
[]۱۲:۰۳ ۱۰.۰۹.۲۰
#پارت_5۸
_الزم نیست تقصیر تو نبود در واقع...
لعنت بر کسی که این فرشته را آزرده کند.اشتباه از او بود و
اکنون سعی داشت تقصیر ها را گردن خود بیاندازد ؟!
نمی خواست بیش از این خجالت زده شود پس حرف او را قطع
کرد و گفت :
_اگر بخوام صادقانه بگم باید اعتراف کنم وقتی صدات رو شنیدم
جا خوردم.صورتتم که خیلی برام عجیب بود و تا حاال همچین
چیزی ندیده بودم برای همین عکس العملم بد بود با این همه
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من خیلی متاسفم ماهور.مهم نیست چه طوری توجیه اش کنم
ولی خواهش می کنم زبونی نه  ،دلی منو ببخش !
چه جمله ی دلنشینی بود ! این روز ها بعد از معذرت خواهی
تنها دنبال کلمه بخشیدم هستیم اما برایمان مهم نیست که آیا
واقعا از ته دل بخشیده شده ایم یا تنها زبان وعده بخشش می
دهد و دل لب هایش را آویزان کرده و با بغض  ،نمی بخشمش
را هر روز با خود تکرار می کند !
لبخند زیبایی زد و گفت :
_دلی می بخشمتون ! اگر کار دیگه ای ندارید من برم سر کارم.
در آستانه وارد شدن به اتاق بودند اما ماهور قصد داخل شدن
نداشت چرا که کار های زیادی برای انجام دادن داشت.
_نه کاری ندارم برو سر کارت تا نیومده قد قد کنه.
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با تعجب نگاهی به قیافه شاکی ایمان انداخت.
_کی قد قد کنه ؟
_منو می گه !
با شنیدن صدای پوالد هر دو به عقب برگشتند و او را با نگاهی
خشن که به ایمان خیره شده بود یافتند.
_چته ؟ چرا مث گاو رم کرده نگاه می کنی؟طلب داری ازم ؟
با خشم به سمتش رفت.پسره ی پررو کنار ماهور ایستاده و بحث
دل و زبان به میان می کشید آن هم روزی که پوالد با گند
بزرگش تمام حس خوبی که ماهور نسبت به او داشت را نابود
کرده بود.
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تا خواست جواب این زبان درازی اش را بدهد ایمان مثل تیر از
چله کمان جدا شد و به اتاقش عقب نشینی کرد و ماهور هم
بدون توجه به پوالد به سر کارش بازگشت.
[]۱۲:۰۳ ۱۰.۰۹.۲۰
#پارت_5۹
نگاهی به در بسته اتاق ایمان انداخت.امروز کشش دعوا و مرافه
با او را نداشت چرا که اگر ایمان اندکی دل ماهور را شکسته بود
 ،پوالد با خنجری که او قبال نیز از آن زخم خورده بود ضربات
متعدد و خونینی بر قلب و احساسش وارد کرده بود.
به اتاقش بازگشت و بدون توجه به جلسه ای که از دست داده
بود روی مبلی نشست.

~ ~ 183

دست راستش را باال آورد و نگاهی به حد فاصل انگشت اشاره و
شستش انداخت.اشک ماهور آنجا افتاده بود و آنقدر مثل
صاحبش مویه کرده بود تا عاقبت بخار شده و چیزی جز اندکی
شوری و نمک از آن باقی نمانده بود.
همیشه به عقل کامل و قدرت کنترل خود بر تمام مسائل
اطرافش می بالید اما فهمید در همیشه روی یک پاشنه نمی
چرخد و حتی پوالد هم ممکن است اشتباه کند و این برای
خودش چقدر غیر قابل باور بود اما در جبران به روی همه باز بود
و حتی اگر هم بسته بود پوالد با جبر و اجبار آن را باز می کرد
تا دست دل ماهور را به دست دل خودش بدهد و هر دو را با هم
همراه کند و تا سر قله ی خوشبختی به کوهنوردی احساسشان
ادامه دهند اما تمام این ها نیازمند اندکی تنها ماندن هر دو طرف
بود تا بهتر بتوانند رفتار یک دیگر را درک کنند و از همه مهم
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تر پوالد باید خاک زندگی ماهور را شخم می زد تا کوچک ترین
مسائل هم از دیدش پنهان نباشد و مثل امروز رفتار نادرستی از
خود نشان ندهد.
روز ها می گذشت و رفتار ماهور و پوالد سرد تر از همیشه شده
بود.برنامه ای که آن روز برای باشگاه رفتن چیده بودند به کل
فراموش شده بود و هر دو تا الزم نمی شد با یک دیگر مالقات
نمی کردند.ماهور اما این روز ها کسل تر بود و خود هم دلیل این
بی حوصلگی را نمی فهمید !
در ماشین محسن بود و داشت از شرکت به خانه باز می گشت.
_ماهور ؟
با صدای محسن از فکر خارج شد و از آینه نگاهی به چشمان
هوشیار او انداخت.
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_بله ؟
محسن همانطور که از آینه ی جلو چیزی را می پایید و همزمان
در حال شماره گرفتن با تلفن همراهش بود پاسخ داد :
_فکر کنم یکی داره تعقیبمون می کنه ! سرتو بیار پایین و تا
من نگفتم از جات تکون نخور.
[]۱۱:۳4 ۱۲.۰۹.۲۰
#پارت_۶۰
ماهور با استرس نگاهی به عقب انداخت و با دیدن یک ون مشکی
بزرگ  ،صورتش از ترس به زردی گرایید.
گفته بودند کار خطرناکی است اما فکرش را هم نمی کرد که به
این زودی ها به سراغش بیایند.
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چند روزی می شد که سهیل  ،دوست و وکیل پوالد  ،یک پرونده
قطور برای گودرزی درست کرده و آن را در مراجع قانونی  ،به
جریان انداخته بود.یعنی ممکن بود آشکار سازی جرم گودرزی
برایش گران تمام شده باشد و با گوشمالی دادن ماهور بخواهد
نشان دهد وارد چه بازی خطرناکی شده است ؟!
محسن با دیدن چند تماس بی پاسخ از بهمن وحشت کرد.حتما
اتفاقی افتاده و او به واسطه سایلنت بودن تلفن همراهش بی
اطالع مانده است.
خوب می داند که حتی اگر از شر این ماشین خالص شود  ،پوالد
بعد از شنیدن این قضایا به خاطر این غفلت خونش را در شیشه
کرده و به خورد خودش خواهد داد !
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همان موقع نام بهمن در اسکرین موبایل نمایان شد.سریع تماس
را برقرار کرد و بعد از بررسی فاصله ون تا ماشین خودشان موبایل
را کنار گوشش قرار داد.
_الو؟
بالفاصله عربده بلند بهمن در گوشش پیچید و باعث شد
ناخودآگاه کمی شانه هایش را جمع کند.
_معلومه کدوم قبرستونی هستی که جواب نمی دی احمق ؟
منتظر پاسخی از محسن نماند و ادامه داد :
_کسی تعقیبتون می کنه ؟
پس خبر داشتند ! حتما موضوع مهمی بود که بهمن خونسرد
چون اسپند داغ شده روی آتش جلز و ولز می کرد.
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_آره پشت سرم هستن.یه ون مشکیه که انگار براش مهم نیست
شناخته بشه چون هر چی تند تر می رم بازم باهام میاد.
_معلومه براش مهم نیست چون قصدشون اینه بپیچن
جلوت.ببین چی می گم محسن  ،خوب حواستو جمع کن باید
گمشون کنی وگرنه بدبخت می شیم.
[]۱۱:۳4 ۱۲.۰۹.۲۰
#پارت_۶۱
مشتش روی فرمان ماشین کوبید و با حرص گفت :
_بهمن خودتو برسون بهم.هیچی با خودم نیاوردم.اینا از کجا
پیداشون شد آخه؟

~ ~ 189

_آدمای اسکندری هستن.داشتم دوربین رو چک می کردم که
دیدم افتادن دنبال ماشین ولی هر چی به تو زنگ زدم جواب
ندادی !
مکثی کرد و ادامه داد :
_فکر می کنن پوالد تو ماشینه ولی اگر ماهور رو ببینن خیلی
بد می شه.آقا هنوز خبر نداره ولی من دارم میام سمتت.ردیاب
ماشین که پشت فرمونه رو روشن کن تا برسم بهت.
نفس عمیق و لرزانی کشید و ادامه داد :
_محسن خیلی مراقب باش.ماهور امانت سنگینیه !
با شنیدن این حرف بیشتر ترسید و از آینه نگاهی به صورت
نگران و مضطرب ماهور انداخت.
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باید کور باشد که متوجه خاص بودن این پسر عجیب و مهربان
که بیشتر شمایل دختران را داشت  ،برای پوالد نشود !
این را از سفارش کردن های هر روزه پوالد برای مراقبت از ماهور
فهمیده بود و البته حق داشت چرا که روح زیبای ماهور همه را
مجذوب خود کرده و آن ها را مجبور می کرد به جای نگاه کردن
به صورت  ،بدن و صدای متفاوتش  ،به روح و رفتارش دقت کنند!
تلفن را بدون هیچ حرفی قطع و برآمدگی بسیار کوچکی که
پشت فرمان ماشین تعبیه شده بود را لمس کرد.
کارش سخت و خطرناک بود اما پول خوبی داشت و البته که
یکی از مریدان پوالد نیز بود چرا که با وجود ظاهر خشنش  ،مرد
پاک و درستی بود و در سخت ترین شرایط دست کمکش را به
سوی هر کس که نیاز داشت بلند می کرد.
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به پوالد مدیون بود و امروز باید مراقب دزد کوچکی که قلب
پوالد خشن را چپاول کرده و اکنون با ترس در صندلی عقب
جمع شده و سرش را پایین گرفته بود باشد.
لبخند کجی زد و همانطور که پایش را روی گاز فشار می داد و
گفت :
_ماهور خودتو بگیر تا زودتر اینا رو جا بذاریم و بریم.حس می
کنم قراره از ترس خودتو خیس کنی !
ماهور با حرص پاسخ داد :
_محسن االن وقت شوخیه ؟ هر لحظه ممکنه بگیرنمون آخه.
این بار جدی پاسخ داد چون حس می کرد ماهور بیش از حد
ترسیده است  ،در حالی که این تعقیب و گریز ها در چند سال
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اخیر برای محسن تکراری شده بود چرا که کار کردن کنار پوالد
همیشه با این رقم مشکالت همراه بود.
_نگران نباش ! حتی اگر بگیرنمون هم چیزی نمی شه چون من
مزاقبتم.بهمن هم داره با چند تا از بچه ها میاد پس نترس !
گفتنش با حرف آسان بود اما دیدن یک ماشین که با سرعت
سرسام آوری به آن ها نزدیک می شد ناخودآگاه بند دلش را پاره
می کرد !
خواست چیزی بگوید که با ضربه ای که به عقب ماشین وارد شد
سرش به پشتی صندلی شاگرد خورد و مطمئن بود اگر از جنسی
سخت تر از چرم نرم و منعطف ساخته شده بود اکنون چیزی به
نام جمجمه برایش باقی نمانده بود.
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نگاهی به ابروی زخمی محسن که از برخورد با شیشه جلو ماشین
خونین شده بود انداخت و گفت :
_محسن ابروت داره خون میاد.حالت بده ! بزن کنار تا چیزیت
نشده.
با پشت دست قطرات ریز خون که به آرامی از ابرو به سمت
پلکش حرکت می کردند را پاک کرد و همانطور که از آینه بغل
نگاه خشمگینش را به آن ها دوخته بود پاسخ داد :
_نگران نباش چیزی نیست.فقط خودتو محکم بگیر ماهور.
به خاطر ضربه ای که به پیشانی اش وارد شده بود  ،سرش کمی
گیج می رفت اما قصد کوتاه آمدن نداشت پس فقط اندکی
سرعتش را کمتر کرد تا بتواند ماشین را کنترل کند و همین
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باعث شد ون به صورت مورب وسط جاده خلوت و البته جلوی
ی آن ها را گیر بیاندازد.
ماشینشان پارک کند و هر دو ِ
محسن در داشبورد را باز کرد و با سرعت یک چاقوی بلند که
بیشتر شبیه خنجر و شاید هم یک شمشیر کوتاه بود را بیرون
کشید و با حالتی خشن به سمت ماهور برگشت.
_ببین منو ! به هیچ عنوان پیاده نمی شی.می فهمی ؟ هر اتفاقی
هم که افتاد همینجا می مونی ماهور !
ماهور اخم هایش را در هم کشید و پاسخ داد :
_منظورت چیه ؟ بذارم تنها بری وسط این بی شرفا ؟
محسن با تندی به ماهور توپید :
_بیای اونجا بدتره پس سر جات بمون ماهور.بهمن داره میاد  ،تا
اون موقع جای تو همینجا ست !
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این بار بدون توجه به پاسخ ماهور از ماشین پیاده شد و قبل از
بستن در  ،آخرین هشدار را هم داد.
_در رو پشت سر من قفل کن و تحت هیچ شرایطی بازش نکن
پسر .
گفت و در ماشین را بست.
با دست های لرزان قفل مرکزی را زد و نگاهی به محسن که با
آن چاقو به سمت ون می رفت  ،انداخت.
با استرس تعداد مرد هایی که با خشونت از ماشین پیاده می
شدند را شمرد !
 5نفر بودند و مسلما اسلحه نیز داشتند !
ظاهر یکی از آن ها توجه ماهور را به خود جلب کرد.
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درست مانند دزدان دریایی یک چشمش را پشت پارچه ای پنهان
کرده بود و انگار نمی خواست کسی آن را ببیند.با دقت حرکات
آن ها را زیز نظر گرفت و در دل از خدا یاری خواست !
با پوزخند جلو رفت.با این که اوضاع بسیار خطرناک بود اما نشان
دادن ضعف جلوی این قلچماق ها برایش از مرگ سنگین تر بود!
_به به ببین کی اینجاست ! چه طوری سگ خونگی پوالد ؟
تنها پوزخندش را کمی کش داد تا طرحی شبیه لبخند روی لب
هایش ایجاد شود.هر چند زیاد موفق نبود !
_خب سیا ؟ بقیش ؟ اومدی فقط منو ببینی تا حالمو بپرسی ؟
اونی که می خوای بعد از احوال پرسی بگی رو االن بنال !
_آقا می خواد با صاحابت حرف بزنه پس بهش بگو از سوراخ
موشش بیاد بیرون.
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با خشم نیشخندی زد و جلو رفت.در حالت عادی از کلکل کردن
و بحث بی مورد متنفر بود اما اکنون نیاز به وقت تلف کردن
داشت تا بهمن بتواند خودش را به آن ها برساند وگرنه دست
تنها در میان این سگ های الشخور تکه تکه می شد و ماهور نیز
به خطر می افتاد  ،پس کمی بازی کردن با سیاوش بد نبود !
به سیاوش نزدیک شد و نگاهش را به تنها چشم سالمش دوخت.
_خیلی حرف می زنی سیا.داری تشویقم می کنی اون یکی
چشمت رو هم واست با چاقو در بیارم !
با این که محسن را در حال حرف زدن با همان مرد عجیب می
دید اما به نظرش این سکون و آرامش تنها ظاهر قضیه بود و
چند دقیقه بعد به درستی فرضیه اش پی برد.
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با حرفی که محسن به او زد  ،مرد فریادی کشید که ماهور این
را از باز شدن بیش از حد دهانش متوجه شد و در نهایت دو مرد
از پشت به محسن نزدیک شدند و دو نفر دیگر از جلو به او حمله
کردند.
خداوندا محسن را محاصره کرده بودند اما با وجود زیاد تر بودن
تعداد آن ها  ،بسیار چابک و ماهر عمل می کرد و ضرباتشان را
با فرزی دفع می کرد.
نگران بود نکند اتفاقی برای محسن بیافتد پس دستش را به
سمت دستگیره برد تا در را باز کند اما همان موقع تلفن همراهش
زنگ خورد.
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پوالد بود ! نمی دانست چرا ولی حس می کرد اگر به او پناه
بیاورد همه چیز درست خواهد شد  ،پس لب های لرزانش را
تکان داد و تنها یک کلمه گفت.
_پوالد ؟
با شنیدن نامش از دهان گنجشک فراری این روز ها  ،متعجب
شد اما صدای لرزانش بود که بند دلش را پاره کرد.
_چیه ؟ چی شده ؟
نگاهش قفل محسنی شد که بین بازو های دو مرد اسیر شده
بود.
مرد یک چشم پیشانی اش را به شقیقه محسن چسباند و در
گوشش چیزی را زمزمه کرد و همان موقع چاقوی بلندش را
درون شکم ورزیده محسن فرو کرد.
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چشمانش بزرگ تر شد و با بهت نالید :
_پوالد کمکمون کن ! محسنو کشتن...جلوی چشام کشتنش.یه
چاقو کردن تو شکمش پوالد...
همان موقع با دیدن همان مرد یک چشم که به سمت ماشین
می آمد  ،گوشی از دستش افتاد و با استرس نزدیک شدنش را
تماشا کرد.
زندگی اش همیشه بین دو بعد پسر و دختر در نوسان بود و
اکنون وقت خاموش شدن وجه حساس دخترانه اش بود.نه که
نترسد  ،نه...چون ترس دست خود انسان نیست  ،اما می تواند
آن را در گوشه کناره های درونش پنهان کند و قدرت نداشته
اش را به نمایش بگذارد !
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خودش قفل مرکزی را زد و پیاده شد.اخم های در همش هیچ
تناسبی با آن چهره معصوم و مظلوم نداشت.
سیاوش با دقت چهره ی ماهور را کاوید و گفت :
_ببین چی پیدا کردم ! یه پسر خوشکل و ظریف یا شایدم یه
دختر کوچولو که مثل پسرا لباس پوشیده ! رابطت به پوالد چیه
خوشکله ؟
ماهور پاسخ نداد.نگرانی تمام بدنش را سست کرده بود.خواست
به سمت جسم غرق در خون محسن برود اما سیاوش راهش را
سد کرد و با پوزخند گفت :
_اوه اوه...دیر اومدی  ،زودم می خوای بری ؟ دیدی که با محسن
چکار کردم.دوست داری تو هم امتحان کنی ؟
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یکی از مرد ها به سیاوش نزدیک شد و چیزی در گوشش زمزمه
کرد.
چشمان سیاوش درخشید و با نگاهش ماهور را وجب به وجب
بررسی کرد.
_پس تو اون جوجه حسابداری هستی که آمار گودرزی رو به
پوالد داد ! تو لو دادی و اون وکیل احمقتون هم اسم اسکندری
رو کشید وسط ! بچه جون قبر خودتو کندی !
این را گفت و پشت به ماهور  ،شروع به حرکت به سمت ون کرد!
_بچه ها اینو هم با خودمون می بریم .مطمئنم آقا خوش حال
می شه اگر این موش فضول رو ببینه !
یکی از مرد ها با قدم های بلند پشت سرش راه افتاد و پرسید :
_با این تنه لش چیکار کنیم؟اگر ولش کنیم اینجا می میره !
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اشاره اش به سمت جسم مچاله شده از درد محسن بود.
_ولش کن همینجا.همینجوری هم چون پوالد رو پیدا نکردیم
حتما بازخواست می شیم  ،اگر اینو هم ببریم آقا می کشتمون.
ماهور نتوانست خودش را کنترل کند.بحث زندگی یک انسان
وسط بود  ،پس چرا مثل رها کردن یک تکه آشغال در وسط
بیابان با او رفتار می کردند ؟!
_به شما هم می گن آدم ؟! برسونیدش بیمارستان ! ممکنه
بمیره...خواهش می کنم.
خنده بلند و گوش خراششان تنها پاسخی بود که ماهور دریافت
کرد.
از دو طرف بازوهای ظریفش را گرفته بودند و بی توجه به تقالی
او  ،با خود به سمت ماشین می کشیدند.
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در میان راه از کنار جسم خونین محسن می گذشتند که دست
لرزان و آغشته به خونش را بلند کرد و پارچه ی شلوار ماهور را
کشید.این آخرین تالشش برای محافظت از ماهور بود.
_ولش کنید ! مشکلتون...
شهیق بلندی از درد کشید و ادامه داد :
_مشکلتون با پوالده.این بچه رو ول کنید !
چشمان ماهور از اشک برق زد ! نمی گذاشت اینچنین بی رحمانه
جسم زخمی محسن را وسط جاده رها کنند  ،اینگونه ممکن بود
ماشین ها نتوانند آن را تشخیص دهند و جسم نیمه جانش را
زیر الستیک های خود له کنند !
خودش را از عمد روی زمین انداخت و تظاهر کرد پایش لغزیده
و زمین خورده است !
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همانطور که با درد ظاهری می نالید  ،چاقوی خونینی که کنار
محسن  ،روی زمین افتاده بود را برداشت و با سرعت  ،خراش
نسبتا عمیقی روی ساق پای یکی از مردان ایجاد کرد.
صدای فریاد دردناکش همه را هشیار کرد و تا خواستند به
سمتش یورش ببرند دو ماشین بزرگ سیاه با سرعت کنار آن ها
ترمز کردند  ،جوری که دود از الستیک هایشان بلند شد و از هر
کدام  4مرد پیاده شدند.
بهمن تفنگ به دست به سمتشان دوید.
سیاوش با دیدن بهمن و دار و دسته اش داخل ماشین پرید و به
همه دستور داد  ،هر چه زودتر سوار شوند تا بتوانند از مهلکه
فرار کنند چرا که اگر گیر می افتادند  ،باید بقیه عمرشان را در
زندان آب خنک نوش جان می کردند.پوالد هرگز کسی را نمی
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کشت اما با کمک وکیلش  ،پرونده های نان و آب داری برایشان
درست می کرد و مطمئن می شد تا بلیط های یک طرفه اشان
به زندان به درستی برایشان رزرو شود !
ماهور کنار محسن نشست.دست هایش را در دست گرفت و نالید:
_همش تقصیر من بود ! تو رو خدا نخواب باشه ؟ شنیدم تو این
اوضاع از خونریزی زیاد ضعف می کنی و بی هوش می شی  ،ولی
محسن تو رو خدا نخواب ! باشه ؟
محسن لبخند بی رمقی زد و زمزمه کرد :
_باشه ...قول می دم نخوابم تو هم مث دخترا اینقدر گریه نکن !
[]۱۲:55 ۱5.۰۹.۲۰
#پارت_۶۷
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با دستی که شانه اش را تکان داد  ،چشم از صورت محسن
برداشت و به عقب برگشت.
شاهرخ بود ! آنچنان هم بعید نبود چرا که قبال گفته بود یکی از
نگهبانان خانه پوالد است.
_ماهور بلند شو.زنگ زدیم اورژانس داره می رسه.نگران نباش !
وقتی دید ماهور از کنار محسن تکان نمی خورد  ،دستانش را
گرفت و به آرامی از روی زمین بلندش کرد.
جسمش سنگین شده بود.باورش نمی شد تا چند دقیقه پیش
چه اتفاقاتی در حال رخ دادن بوده است !
دوباره به سمت محسن چرخید و نگاهی به چشمان نیمه بازش
انداخت.
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بهمن یکی از ماشین ها را به دنبال آن ون فرستاده و خود کنار
محسن روی زمین زانو زده بود.سرش را روی پاهای خود قرار داد
و گفت :
_محسن داداش  ،تا یکم دیگه می رسن باشه ؟ هوشیار باش !
پوفی کشید و نالید :
_نترسید  ،نمی خوابم.
صدای اورژانس و جیغ الستیک های ماشینی که کنارشان ترمز
کرده بود با هم به گوش حاضرین رسید.
پوالد و ایمان با عجله به سمتشان می آمدند.چشمان پوالد سلول
به سلول بدن یار را رصد می کرد.گویی به دنبال پیدا کردن
زخمی در بدن او بود که اینچنین با دقت او را بررسی می کرد.به
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چشمان غرق در اشک ماهور رسید و چند دقیقه ی گذشته
برایش مرور شد !
وقتی ماهور بدون هیچ حرفی تلفن را قطع کرده بود  ،حس می
کرد همچون پرنده ای در قفس که نمی تواند خود را آزاد کرده
و به یاری جفتش بشتابد  ،در قفس بزرگی از بی خبری اسیر
شده است و همچنین محسن که برای او تنها یک نگهبان نبود
بلکه مثل یک دوست  ،چند سالی را در کنارش زندگی کرده بود
 ،در خطر بود !
به آرامی کلمه ای که قلبش هر لحظه با گریه خواستار شنیدن
پاسخش بود را لب زد  ،جوری که حتی ایمان هم نشنید.
_خوبی ؟
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و جالب بود که ماهور صدایش را شنیده یا بهتر است بگوییم
سوالش را از چشمانش خوانده بود که سرش را به نشانه مثبت
تکان داد و به سمت محسن که داشت روی برانکارد حمل می
شد چرخید.
با برگشتن ماهور به سمت دیگر  ،از خشکی در آمد و تازه به یاد
آورد که چه اتفاقاتی افتاده است و چه عکس العملی باید نشان
دهد !
[]۱۲:55 ۱5.۰۹.۲۰
#پارت_۶۸
وقتی به سهیل دستور داده بود پای اسکندری را هم در پرونده
پولشویی وسط بکشد  ،حدس زدن اتفاقات امروز  ،چندان سخت
به نظر نمی رسید.
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تنها از این مطمئن بود که شخصیت خاصش  ،او را مجبور می
کرد نه کاری های خوب و نه کار های بد دیگران را بی جواب
نگذارد !
پس حتما برای سروش اسکندری و به ویژه سیاوش جبران
خواهد کرد !
به محسن نزدیک شد.نگاه معنادارش را به چشمان خسته و درد
دیده اش دوخت و طی یک حرکت غافلگیرانه  ،خم شد و لب
هایش را روی پیشانی خیس شده از عرق درد و ضعف او فشرد !
_ممنونم مرد...خودت نمی دونی اما امروز  ،خاص ترین آدم
زندگی منو نجات دادی.
نه تنها محسن خشک شده بود بلکه بقیه نیز متحیر به او نگاه
می کردند.
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ابروهایش را کمی در هم کرد و با تسلط  ،طوری که اطمینان از
تک تک کلمه هایش تراوش می کرد  ،کنار گوش محسن زمزمه
کرد :
_می دونی که جواب این کارشونو می دم مگه نه؟
همانطور که جسم دردمندش را درون ماشین می گذاشتند با
صورت جمع شده از درد گفت :
_مطمئنم آقا !
لبخندی از رضایت روی صورتش نقش بست.
_بهمن رو می فرسم اینجا تا باهات بیاد.خودمم با ماشین
پشتتون میام !
سپس به ماهور که همچنان چشمانش به اندازه یک گردو بزرگ
شده بود نگاه کرد و گفت :
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_می خوای بیای بیمارستان یا بری خونه ؟ اگر می خوای تا...
نگذاشت کلمات  ،به طور کامل از دهان پوالد خارج شوند.
_نه منم میام بیمارستان.
بعد از صدا زدن ایمان که از پشت تلفن  ،در حال گزارش دادن
اتفاقات جدید به سهیل بود  ،به سمت بیمارستان حرکت کردند.
در راه  ،هر سه ساکت بودند و هر کس در باتالق افکار خودش
دست و پا می زد اما هر چه بیشتر می گذشت  ،عمیق تر در این
باتالق فرو می رفت !
[]۱۲:5۶ ۱5.۰۹.۲۰
#پارت_۶۹
تقریبا نیم ساعت بود که پشت در اتاقی که محسن در آن جا
معاینه می شد ایستاده بودند.در این زمان  ،پوالد نه تنها آرام
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نشده بود  ،بلکه خودش را موظف می دانست که مثل همیشه با
قانون جلو نرود و سیاوش را با دستان خودش مجازات کند !
کناری ایستاده بود و با ایمان تند تند نقشه می کشید و این
باعث شده بود  ،ماهور کم حوصله عصبی تر شود.اگر پوالد هم
اینگونه عمل می کرد چه تفاوتی میان آن ها و سیاوش بود ؟!
همان موقع سهیل نیز با قدم های بلند به سمتشان آمد.مثل
همیشه بسیار اتو کشیده و جذاب بود اما شتاب زدگی خاصی در
رفتارش مشاهده می شد که نشان می داد  ،خبر نقشه های خود
مختار پوالد به گوش های او هم رسیده است !
با دیدن ماهور  ،از حرکت ایستاد و گفت :
_متاسفم که این اتفاق افتاد ! تو خوبی ؟
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او خوب بود اما محسن چه ؟ هنوز خبری از او دریافت نکرده
بودند و پوالد هم کم کم داشت عصبی می شد.این را از قدم های
شتابانش که به سمت پرستار سفید پوشی می رفت  ،فهمید.
نگاهش را از آن ها گرفت و گفت :
_من خوبم ولی هنوز خبری از محسن نیست.زخمش عمیق به
نظر می رسید !
سهیل دست راستش را بر شانه ماهور گذاشت و با اطمینان خاطر
کمی فشرد.دستانش قوی بود و به همان میزان که درد کوچکی
را در شانه اش پخش می کرد  ،اطمینان خاطر را نیز در سراسر
بدن ایجاد می کرد.
_خوب می شه پسر...محسن خیلی قوی تر از این حرفا ست.
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با صدای فریاد پوالد که داشت از پشت گوشی برای کسی خط و
نشان می کشید هر دو با عجله به سمتش دویدند.
در بین راه  ،سهیل با اخم زمزمه کرد :
_این آخرش منو سکته می ده.مثل روز برام روشنه !
همان موقع دکتری که در تمام این دقایق منتظر رسیدنش بودند
 ،به آن ها نزدیک شد.
پوالد موبایلش را بی توجه به حرف های مخاطبش  ،خاموش
کرد و با سرعت به سمت دکتر رفت !
_چی شد ؟ بهتره ؟
مرد که موهای سفید شده اش نشان از سن زیاد و شاید هم
تجربه زیادش در طب و پزشکی بود  ،پاسخ داد :
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_زخم پر قدرتی بوده اما خدا رو شکر به خاطر انقباض عضالت
شکمشون که موقع ورود چاقو انجام شده  ،نتونسته خیلی به
اعضای اصلی بدن آسیب برسونه وگرنه ممکن بود جونشونو از
دست بدن !
ماهور با بهت گفت :
_یعنی چی ؟ منظورتون از انقباض چیه ؟
دکتر چند ثانیه با دقت به صورت خاص ماهور نگاه کرد و بعد از
مکث کوتاهی پاسخ داد :
_با توجه به قدرت عضالت بدنشون  ،من حدس می زنم ورزش
های سنگینی انجام می دن و این کمک بزرگی بهشون بوده !
وقتی تیغه چاقو داشته وارد بدنشون می شده  ،ایشون زودتر
شکمش رو منقبض کرده و در واقع چاقو نتونسته زیاد از حد
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داخل شه.با چند روز استراحت حالشون خوب می شه نگران
نباشید .
بهمن که تا آن لحظه  ،درست مانند پوالد آتشی سرخ و آماده ی
انفجار بود لبخند عمیقی زد و گفت :
_خالصه اش اینه که محسن پدرسوخته جون خودشو نجات
داده.درسته دکتر ؟
مرد خندید و با خستگی عینک ظریف روی چشمانش را جا به
جا کرد.
_دقیقا همینطوره.با هوشیاری خودشونو آماده ضربه کرده بودن
و این باعث شده که زیاد آسیب نبینن !
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نفس عمیق و لبخند هایی که نشان از آرامش روح و روان
مضطرب این چند دقیقه داشت  ،مصداق نوشیدن یک لیوان
شربت خنک آبلیمو  ،زیر نور آفتاب داغ جنوب بود !
[]۰۳:۱5 ۱۶.۰۹.۲۰
#پارت_۷۰
کمرش را کش و قوسی داد و از خشکی عضالتش ناله ای
کرد.وقتی از حال محسن مطمئن شده بودند  ،به خانواده اش
تماس گرفته و اوضاع را به آن ها توضیح داده بودند.بقیه نیز به
خانه رفتند تا به کارهایشان رسیدگی کنند.
ماهور بسیار خسته بود اما اتفاقات امروز  ،خواب راحت را از او
به غارت برده بودند و هر چه سعی می کرد با فشردن پلک های
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دردناکش  ،اندکی استراحت کند ؛ باز هم تالش هایش بیهوده
واقع می شد.
پتویش را کنار زد و بدون سر و صدا از جا برخاست.
ابتدا به مادرش که مثل هر شب در کنارش روی زمین آرمیده
بود  ،نگاه کرد.باید بعد از دریافت حقوق جدید  ،یک تخت مناسب
برای مادر خریداری می کرد چرا که زانو های مادر  ،دیگر مثل
گذشته توانا نبودند و نشستن و برخاستن روی زمین برایش
راحت نبود.
در این خانه تنها دو اتاق بسیار کوچک وجود داشت که توسط
مهیار و آسا اشغال شده بودند.
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ماهور و مادرش هر دو در سالن کوچک خانه می خوابیدند و در
واقع جایی برای تخت مادر نداشتند اما می شد آن را کنار تخت
آسا جا داد.
به سمت اتاق آسا رفت و پتویش را از میان پاهای سفید و
ظریفش بیرون کشید.همیشه بدخواب بود و در طول شب باید
چند مرتبه پتو را از زیر دست و پایش بیرون کشیده و روی
بدنش مرتب می کردند تا مبادا جسم ضعیفش سرما بخورد.
روی شکم خوابیده بود و موهای بلندش تمام فضای اطرافش را
پر کرده بود.سمت چپ صورتش را روی بالشت طرح کیتی اش
خوابانده بود و از میان لب های نیمه بازش نفس های منظمی
می کشید.این منظره برای هوایی کردن دل ماهور کافی بود پس
 ،لب هایش را به نرمی گلبرگ های یک شاخه رز  ،روی گونه
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راستش گذاشت و با لذت چشمانش را بست.بعد از نفس عمیقی
از جا برخاست این بار راهش را به سمت اتاق مهیار کج کرد.
با دیدن مهیار خنده ی آرامی کرد.از کودکی از پوشیدن لباس
به هنگام خواب متنفر بود و اکثرا تمامی لباس هایش را از تن
بیرون می کشید و برهنه به زیر پتو می رفت.
جالب تر از همه  ،رفتار ماهرخ بود که با وجود گذشتن این همه
سال از زندگی اش به عنوان مادر مهیار  ،باز هم هر روز صبح با
حواس پرتی داخل می شد و بعد از دیدن او آنقدر خودش و
مهیار را لعنت می کرد تا عاقبت  ،صدای مهیار  ،باال رود و با
فریادی بلند  ،این بحث تکراری را پایان دهد.
خم شد و بوسه ای روی پیشانی مهیار نشاند.پس از چند ثانیه
خیره ماندن به صورت غرق در خوابش  ،از اتاق خارج شد.فضای
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خانه گرفته و سنگین بود.نیاز به اکسیژن بیشتری داشت  ،پس
نشستن کنار حوض آب می توانست کمی حالش را بهتر کند.
لب حوض نشست و پاهایش را درون آب خنک فرو کرد.
یادش آمد شاهرخ را به همراه بهمن دیده است اما در آن لحظه
آنقدر فکرش مشوش و مشغول بود که توجهی به وجود شاهرخ
 ،دوست صمیمی اش  ،در مهلکه نداشت.
شماره شاهرخ را گرفت.موبایل را کنار گوشش قرار داد و منتظر
وصل شدن تماس ماند.بعد از چند ثانیه صدایش از پشت گوشی
شنیده شد.
_الو؟
_سالم چه طوری ؟
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شاهرخ نگاهی به ساعت انداخت.از نیمه شب گذشته و بیدار بودن
ماهور بسیار عجیب بود.
_خوبم داداش.چه خبر ؟ چرا بیداری ؟
_امروز اونجا دیدمت اینقدر اوضاع خراب بود نشد صحبت
کنیم.شاهرخ ؟
_بله؟
نفس عمیقی کشید و سعی کرد سوالش را محتاطانه بپرسد.
_آقا ازتون غیر از نگهبانی  ،چیز دیگه ای هم می خواد ؟
شاهرخ متوجه سوال ماهور نشد و زمزمه کرد :
_منظورت چیه ؟ چرا مستقیم حرف نمی زنی ؟
لب هایش را به آرامی لیسید و پاسخ داد :
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_پوالد تا حاال ازتون خواسته کسی رو بکشید یا به کسی آسیب
برسونید ؟
شاهرخ ابرویی باال انداخت.تا حاال اینچنین دستوری را نگرفته
بود اما اکنون...
برنامه ای که برای سیاوش چیده بود  ،چیزی کمتر از قتل نبود
اما اینبار  ،پوالد مصمم به انجامش بود.
چند ساعت گذشته  ،تمام افرادش را به دنبال سیاوش فرستاده
بود تا هر چه زودتر حسابش را با او تصفیه کند اما مردک همچون
قطره آب گم شده در دریا  ،هیچ نشانی از خود باقی نگذاشته
بود!
نمی دانست گفتن این موضوع به ماهور درست است یا نه اما می
دانست که این نقشه برای پوالد  ،چیزی جز شر و دردسر نخواهد
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داشت و این را وکیلش نیز  ،چند بار گوشزد کرده بود اما مرغ
پوالد یک پا داشت و به هیچ وجه از خر شیطان پیاده نمی شد !
شاید اگر از افراد زیادی  ،اشتباه بودن این مسئله را می شنید در
نظرش تغییری ایجاد می کرد.با این امید شروع به تعریف برنامه
های پوالد کرد.
ماهور دهانش هر لحظه باز تر می شد و در آخر تحملش تمام
شد و با صدای نسبتا بلندی گفت :
_چییی؟ یعنی پوالد می خواد کورش کنه ؟
شاهرخ نفس عمیقی کشید و گفت :
_من از پشت در شنیدم که داشت به بهمن می گفت باید اون
یکی چشمش رو هم کور کنن تا دیگه از این غلطا نکنه.حاال نمی
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دونم حرفش از روی عصبانیت بود یا واقعا همچین برنامه ای
داره.
او با پوالد هیچ رابطه ای نداشت اما...
اما چه ؟!
نگرانی های امروز پوالد چه بود ؟ احساس اطمینان خاطری که
خودش نسبت به او داشت چه بود ؟
بعد از آن بوسه لعنتی  ،روابطشان بسیار سرد و خشک شده بود
اما به محض بروز مشکلی برای ماهور  ،پوالد از نا کجا آباد
پیدایش می شد و خیلی اتفاقی آن را حل می کرد ! اتفاقی ؟!
ماهور روح پاک و ساده ای داشت اما احمق نه ! معنی این توجه
ها تنها دو چیز می توانست باشد.
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پوالد در زندگی اش به هر چیز که اراده می کرد رسیده بود و
پس زده شدن از جانب ماهور برایش گران تمام شده و این
موضوع را برای پوالد  ،تبدیل به یک چالش بزرگ کرده بود.
این فرضیه زیادی درست به نظر می رسید اما نمی دانست این
شیون های دردناک قلبش که با عجز روی اشتباه بودن این
مسئله پافشاری می کرد  ،چقدر می توانست درست باشد ؟!
قلبش فرضیه دوم را بیشتر می پسندید و با شیطنت منتظر ظهور
شدن افکار شیرینش در ذهن ماهور بود.
فرضیه دوم این بود که شاید پوالد نیز مانند ماهور خاص بود !
نه از لحاظ جسمی بلکه از لحاظ روح با بقیه مردم تفاوت بزرگی
داشت.
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او هیچ گاه رفتار زشت و عجیبی نسبت به ماهور نداشت و با او
مثل یک انسان عادی رفتار می کرد اما بوسه ای که با از دست
دادن کنترل خود  ،از لب های ماهور چیده بود تمام رویا های
زیر پوستی و صورتی رنگ ماهور را از بین برده بود.
قبل از این اتفاق ماهور شروع به رویا پردازی برای عشقی که می
توانست به نتیجه برسد  ،کرده بود اما آن بوسه لعنتی همان
شعله کوچک عالقه را هم در دل ماهور خاموش کرده بود.اما اگر
پوالد واقعا حس خاصی نسبت به او داشته باشد چه ؟!
قلبش با شیطنت محکم تر خود را به سینه ماهور کوبید و
رضایتش را اعالم کرد اما عقلش چه ؟ عقلش با حالتی عبوس
دست به سینه ایستاده بود و با پوزخند به تقالی قلبش نگاه می
کرد و تند تند با دالیل منطقی به ماهور ثابت می کرد  ،این رفتار
پوالد نشان دهنده عشق او نسبت به ماهور نیست بلکه فکر
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دست نیافتنی بودن ماهور  ،او را تبدیل به یک بازی هیجان انگیر
کرده است.
کدام درست بود ؟
با صدای شاهرخ به خودش آمد و حواسش را به حرف های او
داد.
_معلومه تو کدوم دنیا سیر می کنی مرتیکه ؟
_همینجام.شاهرخ ؟
با خستگی خمیازه ای کشید و از میان دهان باز شده اش  ،آوای
مبهمی خارج شد که به معنای همان بله بود.
_مرده شورتو ببرن.بذار دهنت که بسته شد حرف بزن.حالمو به
هم زدی !
خنده شاهرخ عصبانیتش را بیشتر کرد.
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_زهر مار.االن از چی می خندی؟
شاهرخ سعی کرد  ،خنده اش را جمع و جور کند و بعد از چند
ثانیه با مهربانی گفت :
_جانم ؟ چی فکرتو مشغول کرده که اینجوری عصبانی شدی ؟
دست آزادش را درون موهای پر پشتش مشت کرد و با چشمانش
آسمان را برای یافتن یک ستاده پر نور  ،وجب کرد.چه باید می
گفت ؟!
از این بی پروایی قلبش می گفت یا شک داشتن به حس پوالد
و یا از نگرانی اش برای اتفاقات اخیر ؟
چرا نگران ؟ خب معلوم است.به خاطر محسن ...
اشتباه بود.طفره رفتن کافی بود !
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نگرانی اش بابت نقشه های خطرناک پوالد بود که درِ دردسر و
مشکل را به روی پوالد باز می کرد.نگران بود که این وسط به
جای تالفی کردن  ،بیشتر خودشان به دردسر بیافتند.
بهتر است بگوییم نگران پوالد بود !
پوفی کشید و گفت :
_ممکنه برای خودش دردسری درست کنه ؟
شاهرخ با خونسردی پرسید ؟
_کی دردسر درست کنه ؟
از این که در مواقع استرس و اعصاب خوردی  ،کسی اینگونه با
آرامش و بیخیالی صحبت کند  ،حرص می خورد.
_برو گمشو ! اصال حواست به من نیست .نمی خواد گوش کنی.
شاهرخ با تعجب گفت :
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_چته ماهور ؟ معلومه از یه چیزی نگرانی که اینطوری می کنی
!
_دارم می گم ممکنه پوالد واقعا این کارو بکنه و برای خودش
دردسر درست کنه ؟
شاهرخ از قبل هم متعجب تر بود.یعنی چه ؟ اصال به ماهور چه
ربطی داشت که اینگونه خود را به در و دیوار می کوبید ؟
_به تو چه ؟ هان ؟ تو فضولی ؟
لعنتی به خودش فرستاد و گفت :
_هیچی ! فقط می خواستم بدونم کسی که دارم براش کار می
کنم چه طور آدمیه ؟! ممکنه کسی رو بکشه یا نه ؟ اگه اینطور
باشه چی ؟ انگار من دارم پیش یه خالفکار کار می کنم.
پوالد و خالف ؟
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مجبور بود از این موضوع برای پوشاندن حس نگرانی اش استفاده
کند وگرنه خدا شاهد بود که کشتن آن مردک بیشرف  ،خیلی
هم ثواب داشت !
وقتی متوجه منظور ماهور شد  ،با نفس راحتی پاسخ داد :
_چه آدم دیوونه ای هستیا ! می دونی نگهبانایی که چند ساله
براش کار می کنن  ،چقدر دوسش دارن ؟ آقا بهشون بگه بمیر ،
نه نمی گن.منم تو این مدت فهمیدم چه آدم کار درستیه.قبول
دارم که بداخالقه و خیلی هم غر می زنه ولی هر کی ازش کمک
بخواد  ،غیر ممکنه بهش نه بگه.از لحاظ کشتن هم  ،راستش من
قبل از این که بیام کار کنم خیلی تحقیق کردم و گفتن تا حاال
هیچ وقت همچین دستوری نداده.دعوا و کتک کاری و گوشمالی
بوده  ،ولی کشتن نه ! همونا رو هم گفتن اینقدر آقا ازشون مدرک
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داره که مجبورن دهنشونو ببندن و هیچ مشکلی هم نمی تونن
بسازن.
لبخندی از شنیدن مردانگی پوالد زد و با پیدا کردن ستاره ی
چشمک زن بزرگی با همان لبخند گفت :
_معلومه مرد خوبیه مگه نه ؟
شاهرخ هم بی حواس پاسخ داد :
_آره خیلی مرده ! فقط نمی دونم چرا این بار  ،مثل دفعه های
قبل  ،کار طرفو یکسره نمی کنه و سرش پی دردسر می گرده !
بابا با قانون که راحت تر و بهتره.یه پرونده سنگین بساز و قال
قضیه رو بکن.البته حدس می زنم محسن براش خیلی مهم
باشه.چند بار به رفتاراشون دقت کردم.بهمن و محسن بیشتر
شبیه دست راست و چپ آقا هستن.
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ماهور نگاهش را از ستاره برداشت و به درخت نارنج زل
زد.خودش هم دلش می خواست آن مردک تک چشم  ،یک کتک
مفصل بخورد اما کور کردن نه ! صحنه فرو رفتن چاقو در شکم
محسن زیادی اعصاب خورد کن بود که لبخندش را جمع کرد.
_اصال می دونی چیه شاهرخ ؟ حقشه ! ندیدی چه طوری از همه
طرف گرفتنش و چاقو کردن تو شکمش ! حقشه به خدا.
_قبول دارم.مرتیکه الشی !
گپ مفصل اما مفیدشان با رد و بدل کردن اطالعاتی درباره
گودرزی و اسکندری به پایان رسید اما لبخند ماهور دوباره قصد
بازگشتن کرده بود.جلوی کشیدگی لب ها را گرفت اما عاقبت با
لجبازی خود را به سمت گونه ها کشیدند و طرح لبخندی زیبا ،
روی صورتش نشاندند.
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پوالد مرد خوبی بود  ،پس این امکان نیز وجود داشت که قصد
بازی دادن ماهور را نداشته و حتی پای یک حس واقعی وسط
باشد.
تازه از پاساژ برگشته بود.از وقتی گودرزی اخراج شده و کارمند
جدیدی که بسیار هم جوان بود  ،جایگزین او شده بود  ،حساب
ها مشکل چندانی نداشت و همه چیز تحت کنترل بود.
با صدای تقه ای که به در اتاقش خورد از جا برخاست و به سمت
در رفت.
از کودکی یاد گرفته بود  ،باید در برابر مهمان متواضع باشد.هر
کس به این اتاق وارد می شد  ،تقریبا مهمان او بود مگر نه ؟!
در را باز کرد و با دیدن سهیل و ایمان  ،با تعجب لبخندی زد.
_سالم.
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هر دو با دیدن رفتار ماهور لبخندی زدند و بعد از احوال پرسی ،
روی صندلی هایی که جلوی میز ماهور قرار داشت  ،نشستند.
از فالسک کوچکی که مادر هر روز صبح آن را با چای و دارچین
پر کرده و با یک ظرف  ،پر از کلوچه های کشمشی  ،به ماهور
می داد  ،سه لیوان یک بار مصرف کاغذی را از چای پر کرد.
لیوان ها را مقابلشان  ،روی میر گذاشت و با لبخند گفت.
_ببخشید امکانات کم بود.فعال با همین بسازید.
سهیل ابرویی باال انداخت و با خنده به ایمان گفت :
_عروس رو پسندیدم ایمان.بریم سراغ مهریه.
ایمان با صدای بلند خندید و پاسخ داد.
_چه بویی هم داره المصب.دارچین هم زده.اصال ماهور بیا پیش
خودم.این مردک قدرتو نمی دونه.
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ماهور خجالت زده خندید و همانطور که ظرف کلوچه را روی
میز می گذاشت  ،گفت :
_اذیتم نکنید.مامانم صبح ها یه کوله پر از خوراکی می ده
بهم.انگار بچه مدرسه ایم که تغذیه و ناهار می ذاره.
ایمان با لبخند نگاهی به ظرف انداخت و همانطور که یک کلوچه
بر می داشت  ،گفت :
_دستشون درد نکنه.االن همه را می خوریم.ظرف غذاتو چک
نمی کنن ؟ آخه ابتدایی که بودم  ،بعد از مدرسه مامانم خوراکی
هامو چک می کرد  ،اگر نخورده بودم تا دو روز غر می زد.
سهیل بلند خندید و ماهور هم با لبخند شرم زده ای پاسخ داد :
_کنایه ظریفتون به بچه ابتدایی بودنم رو گرفتم ولی نه چک
نمی کنه.
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همان طور که گازی به کلوچه درون دستش می زد و همزمان
لیوان چای را به دهانش نزدیک می کرد  ،پاسخ داد :
_خوشم میاد بچه باهوشی هستی.
بعد از چند دقیقه که در حال نوشیدن چای و شوخی کردن
بودند  ،سهیل لیوان خالی شده را روی میز قرار داد و با لحنی
که انگار پایان شوخی و خنده را در آن اعالم می کرد  ،گفت :
_خب ماهور  ،راستش ما اومدیم اینجا تا از تو بخوایم  ،تو یه
مورد کمکمون کنی.
ماهور به تبعیت از سهیل روی صندلی صاف نشست و به صورت
جدی شده آن دو نگاه کرد.
_هر کاری از دستم بربیاد دریغ نمی کنم.
ایمان گلویش را صاف کرد و گفت :
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_به خاطر اتفاقات دیروز  ،پوالد یکم قاطی کرده و یه سری نقشه
های خطرناک داره.در واقع منم باهاش موافقم  ،اما سهیل می
گه ممکنه براش دردسر بشه ولی هر چی باهاش صحبت می
کنیم  ،بدتر لج می کنه.
ماهور با تعجب نگاهی به آن ها انداخت.خودش هم از این بابت
نگران بود اما نقش او این وسط چه بود ؟ چه کمکی از دستش
بر می آمد ؟
_متوجه ام اما چه کمکی می تونم بکنم ؟
سهیل با یک تای ابروی باال رفته پاسخ داد :
_بهتره بگم  ،این کار فقط به وسیله تو ممکنه انجام بشه.
ماهور با تعجب نگاهش را روی صورت جدی آن ها چرخاند و
گفت :
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_چه کاری دقیقا ؟ می شه واضح بگید ؟
ایمان پوزخندی زد و همانطور که از این انکار های ماهور خنده
اش گرفته بود  ،زبانش را درون دهانش چرخاند و با تمسخر
گفت:
_ماهور ؟ خودتو به اون راه نزن !
مکثی کرد و نگاهش را از باال به سمت چشمان ماهور کشاند.
_تو احمق نیستی پسر.حس پوالد رو می فهمی مگه نه ؟
مسلما منظورشان را فهمیده بود اما باورش آسان نبود و انکارش
را ترجیح می داد.
_کدوم حس ؟! منظورتونو نمی فهمم.چرا پیچیده و رمزی حرف
می زنید ؟
سهیل نگاه معناداری به ایمان انداخت و گفت :
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_تو اتاق استراحت پوالد یه گاوصندوقه و چون مدارک مهمی
داخلش داریم  ،اونجا یه دوربین هست ! منظورمو می فهمی ؟
بذار خودم بگم.روزی که حالت بد شد و ایمان قرص رو آورد  ،از
اتاق بیرون رفت اما از اتاق کنترل دوربین ها  ،اونجا رو چک
کرده.راحت تر بخوام بگم  ،ایمان اون بوسه رو دیده !
دهانش باز و بسته شد بلکه جمله ای از آن خارج شود اما دریغ
از حتی یک آوا...
صورتش از خجالت و عصبانیت سرخ شد و بعد از چند ثانیه مکث
 ،نگاه خشمگینی به سوی ایمان انداخت.
نگاهش را به زمین دوخته بود و از نگاه کردن به ماهور پرهیز
می کرد.
_کارتون خیلی اشتباه بوده.این...
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عصبانیت و خجالت حالش را خراب کرده بود.با صدایی لرزان
ادامه داد :
_این یه مسئله خصوصی بود و شما حق نداشتید این کارو بکنید.
سهیل  ،سرش با تاسف به دو طرف تکان داد و گفت :
_حق داری ماهور ولی ایمان هم یه اشتباه کرده و قصد بدی
نداشته.واقعیت پوالد آدم خیلی غیر قابل پیش بینی و عجیبیه و
اون کاری که با تو انجام داد  ،برای ما یه جورایی غیر قابل باوره.
با خشم نگاهی به سهیل انداخت و گفت :
_توجیه خوبی نبود.
ایمان باالخره به ماهور نگاه کرد.
_من از بچگی با پوالد بزرگ شدم.خیلی مغروره و حتی با نزدیک
ترین دوست دختراش هم این رفتار رو نداشته.اعتقاد عجیبی
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داره که حتی ما خیلی وقتا مسخره اش می کردیم.معتقده که
بوسه ی لب اگر از ته دل نباشه هیچ لذتی نداره ! شاید باورت
نشه اما این اولین بوسه پوالد بوده ! نمی گم قدیسه ست یا اصال
سکس نداشته ولی لب کسی رو نمی بوسه.
از شدت حیرت  ،دست راستش را روی لب هایش گذاشت.
مگر می شود چنین مردی تا به حال کسی را نبوسیده باشد ؟
مطمئنا ایمان اشتباه می کرد اما طبق گفته خودش  ،از کودکی
با پوالد دوست بوده است  ،پس نمی توانست اشتباه باشد !
ماهور یک بوسه خاص دریافت کرده بود.متجاوزی که به حریم
خصوصی اش حمله کرده و لب هایش را غارت کرده بود در واقع
از خط قرمز خودش هم گذشته بود !
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آیا با این وجود دانستن این موضوع  ،باز هم می توانست بگوید
که آن بوسه  ،تنها وسیله ای برای بازیچه کردنش بوده است ؟!
مطمئنا نه.
ایمان که متوجه افکار شلوغ و در هم ماهور شده بود  ،همان
ضرب المثل قدیمی را اجرا کرد و تا دید تنور داغ است  ،نانش
را به آن چسباند.
_ماهور من خیلی ازت عذر می خوام که اون بی ادبی رو کردم
ولی شاید تو متوجه نشی اما ما می فهمیم که چقدر برای پوالد
آدم خاصی هستی.همین برای ما کافیه.پوالد گذشته سختی
داشته  ،برای همین برای ما اهمیتی نداره اون از یه پسر یا یه
دختر خوشش میاد.فقط حس خوب پوالد رو می خوایم که در
حال حاضر می تونیم با وجود تو  ،درون پوالد ببینیمش.
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با یادآوری گذشته پوالد خنده ی تلخی کرد و ادامه داد :
_البته یه قالده هم براش می خوایم تا بتونیم با اون کنترلش
کنیم که در حال حاضر فکر کنم تو اون قالده هستی.
سهیل خنده ی آرامی کرد اما ماهور ناخودآگاه ناراحت شد.دلش
می خواست بگوید قالده را برای خودش بگیرد تا دیگر در کار
دیگران دخالت نکند.پسره ی بیشعور بی شخصیت !
ایمان با دیدن اخم های ماهور لب هایش را گاز گرفت و خطاب
به سهیل گفت :
_به نظرم زودتر کارتو بگو تا پاشیم گم شیم بریم.دو دقیقه دیگه
بمونم اون چایی و کلوچه رو از سوراخای بینیم می کشه بیرون.
ماهور از نگاه های تیز و خشمگینش  ،خجالت کشید و گفت :
_ببخشید.قصد بی احترامی نداشتم.
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ایمان لبخند مهربانی زد و پاسخ داد :
_نه حق داری.ماهور جان  ،من رو ببخش ! اینقدر زجر کشیدن
پوالد رو تو بچگیش دیدم که تا متوجه رفتار خاص پوالد و
نگرانیش برای تو شدم  ،به بهونه پیدا کردن یه نور امید تو زندگی
پوالد  ،وارد حریم خصوصیتون شدم.پوالد این رو نمی دونه پس
ازش دلخور نشی یه موقع.ولی این دفعه هم  ،دلی منو ببخش !
قول می دم بار آخر باشه و این که اگر تونستی...
نگاهش براق و اندوهگین شد.چند ثانیه به چشمان ماهور خیره
شد و ادامه داد :
_اگر تونستی یه شانس به خودت و پوالد بده !
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ماهور سرخ شد و از جواب وا ماند.چه بگوید ؟ این که پسر است
و رابطه با یک مرد دیگر برایش قابل هضم نیست ؟ اصال
احساساتش از او چه می خواست ؟
سرش را تکان داد تا این افکار را از خود دور کرده و فعال جواب
مناسبی به ایمان بدهد.آن ها را در گوشه ذهنش نگه می داشت
تا در فرصت مناسب  ،نشخوارشان کند و نتایج مطلوبی را از آن
ها بدست آورد.
لبخندی به ایمان زد و گفت :
_درک می کنم که نگران دوستتون بودید.چیزی برای بخشیدن
نیست.
سهیل گلویش را صاف کرد و گفت :
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_بقیه حرف های ایمان فقط یه پیشنهاد بود که اگر دوست
داشتی می تونی شانس بودن با پوالد رو امتحان کنی ! حاال هم
برسیم به کاری که باهات داشتیم.
انگشتان هر دو دستش را  ،در هم فرو کرد و با ژست متفکرانه
ای ادامه داد :
_پوالد می خواد به جای حل کردن موضوع محسن با قانون ،
خودش انتقام بگیره.این برای سابقه کاری و حتی زندگیش خیلی
خطرناکه.ما خیلی باهاش صحبت کردیم اما قبول نمی کنه و با
توجه به چیزایی که برات گفتیم  ،تو براش یه جورایی عزیزی و
ممکنه به حرفت گوش کنه.تو راضیش کن با قانون حلش کنه و
من قول می دم سیاوش رو به گه خوردن بندازم.
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ماهور طبق معمول به آبیاری لب هایش پرداخت و بعد از تر
کردن آن ها با بزاق دهانش  ،زمزمه کرد :
_می فهمم حرفتون رو اما چه طوری ؟ چی بگم اصال ؟
ایمان از جا برخاست و گفت :
_یعنی االن تنها مشکلت این موضوعه ؟ اصل قضیه رو پذیرفتی
؟ قبول کردی که پوالد رو راضی کنی ؟
ماهور با خجالت نگاهی به سهیل که در حال بلند شدن بود ،
انداخت.
_خب شما می گید خطرناکه !
هر دو خنده ی کوتاهی کردند و همانطور که به سمت در خروجی
اتاق می رفتند  ،سهیل پاسخ داد :
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آره خطرناکه چون اونا منتظرن یه مدرکی از پوالد داشته باشن
تا بتونن براش پرونده سازی کنن ولی کور خوندن ! این که چه
طوری این کار رو بکنی هم  ،اگر ما می دونستیم که پیش تو
نمی یومدیم.خودت یه فکری بکن !
بعد از رفتن ایمان و سهیل  ،تا ساعت ها با خود و افکارش دست
و پنجه نرم می کرد.چگونه پوالد را راضی به گذشتن از نقشه اش
کند ؟ اصال چه طور ممکن بود ؟
خواست از جا بلند شود که دستش روی لبه ی تیز میز کشیده
شد.آخ دردناکی از دهانش بیرون جهید و همانطور که دهانش را
از شدت درد باز نگه داشته بود  ،نگاهی به مچ دستش
انداخت.پوستش در محل ضربه کمی خراشیده شده و چند قطره
خون از آن جاری شده بود.
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با دیدن خون  ،فکرش به سمت محسن و آن زخم دردناک
کشیده شد.یادش آمد که اندکی از خون محسن روی لباس
هایش به یادگار مانده بود و حتی چند دقیقه بعد از این که وارد
بیمارستان شده بودند  ،یکی از پرستار ها به نگهبان خبر داده
بود تا از خروج ماهور از بیمارستان جلوگیری کنند تا زمانی که
پلیس  ،خودش را به آن ها برساند چون لباس های خون آلود
ماهور می توانست نشان دهنده ی مجرم بودن و در غیر این
صورت شاهد جرم بودنش باشد و در هر صورت  ،برای تحقیقات
پلیس مناسب بود اما با حضور سهیل و مقداری پول به عنوان
رشوه  ،دهان همه آن ها بسته شده بود.
با فکری که به ذهنش رسید ؛ بی توجه به دست دردناکش  ،با
خوش حالی  ،مشتی رو میز کوبید.
او شاهد جرم بود و اکنون...
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درنگ کردن جایز نبود.با قدم های سریع خودش را به دفتر پوالد
رساند بعد از کسب اجازه  ،وارد اتاق شد.
پشت میزش نشسته بود و دو برگه بزرگ را مقابل صورت جذاب
وحشی اش گرفته و مقایسه می کرد.
با شنیدن صدای پای کسی کاغذ ها را روی میز گذاشت و با
لبخند بسیار کوچکی که از آن فاصله برای ماهور قابل دیدن نبود
به جلو آمدنش چشم دوخت.این پسر عجیب در دلش نشسته بود
و دانه به دانه صدف های احساس درونش را از ساحل دلش بر
می داشت و در مشت خود پنهان می کرد.احساسات پوالد در
بند مشت های ظریف و زیبایش بود و حتی مجال نفس کشیدن
به آن ها نمی داد !
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وای که پوالد مغرور و بی احساس در مشت هایش شکسته و این
مردک عاشق پیشه از میان آن ها ظهور کرده بود.
_سالم آقا.روزتون بخیر.
ابروهایش را باال انداخت و گفت :
_سالم.روز تو هم بخیر.چیزی شده ؟
با تسلط  ،لبخندی زد و گفت :
_نه چیزی نشده.راستش مزاحم شدم که اگر کمکی از دست من
برمیاد دریغ نکرده باشم.
پوالد با تعجب از جا برخاست.کمک ؟ چه کمکی ؟
_چه کمکی ؟ از چی حرف می زنی ؟
ماهور هم به ظاهر خود را متعجب نشان داد و با آویزان کردن
لب پایینش  ،پاسخ داد :
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_خب معلومه دیگه.من می تونم برای دادگاه محسن شهادت
بدم.آخه من شاهد بودم.
پوالد با دیدن لب های ماهور  ،خنده ای کرد و گفت :
_اوال  ،لباتو درست کن پسره ی قرتی.دوما  ،مگه قراره شکایت
کنیم ؟
ماهور خجالت زده لب هایش را به درون حفره دهانش کشید و
بعد از یک سکوت چند ثانیه ای گفت :
_یعنی قرار نیست تالفی کاری که با محسن کردن رو سرشون
در بیارید ؟ با نامردی از همه طرف گرفتنش تا سیاوش...
پوالد از شنیدن این حرف ها عصبی شد و با خشم  ،حرف های
ماهور را قطع کرد :
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_قرار نیست بی جواب بمونه ولی به تو هم ربطی نداره.کار ما با
قانون نیست پس دخالت نکن.
[]۱۱:۱۷ ۱۹.۰۹.۲۰
#پارت_۸۰
پوالد باید آنقدر عصبی می شد تا در برابرش تسلیم شود.
_فکر نمی کردم اینقدر نسبت به جون کارمندهاتون بی اهمیت
باشید ! اصال براتون مهم نیست چه اتفاقی برای...
عاقبت  ،صبر پوالد سرازیر شد.به سمت ماهور رفت و کمرش را
به دیواری که پشت سرش بود  ،چسباند.دستانش را دو طرف
صورت ماهور  ،روی دیوار تکیه داد و به چشمان مرموز مقابلش
خیره شد.
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_تو امروز یه دردی افتاده به جونت ! خیلی حرف می زنی.بهت
گفتم دخالت نکن  ،بگو چشم !
همانطور که سعی می کرد قدرتش را در بازوهایش جمع کرده و
پوالد را کنار بزند  ،پاسخ داد :
_چرا وقتی می شه همه چیز رو بدون دردسر حل کرد  ،دنبال
جنگ و دعوا می گردید ؟
از میان دندان های تحت فشار  ،زیر قدرت فک هایش  ،گفت :
_چون کمه واسش.چون جرئت کرد جلو ماشینی که اسم من
روشه بپیچه.چون به خودش اجازه داد  ،رفیق منو خفت کنه و
چاقو بکشه روش.چون زخم زد به تن مردی که من مسئول
مراقبت ازش بودم.چون...
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با هر جمله صدایش بلند تر می شد و جمله آخر را جلوی صورت
ماهور عربده زد  ،جوری که چشم هایش ناخودآگاه بسته شدند
و امواج خفیفی  ،در بدنش به حرکت در آمد.
_چون می خواست تو رو ببرههه !
پوالد  ،مبهوت از فاش شدن دردی که او را برای این انتقام
خونین مصمم تر می کرد  ،قدمی به عقب برداشت.
پشت به ماهور ایستاد تا لرزش چشمانش بیش از این دست دل
و احساسش را برای این پسرک خیره سر  ،رو نکند.
همانطور که دست چپش را با خشونت پشت گردنش می کشید
 ،سرش را رو به سقف  ،باال گرفت تا بتواند دوباره  ،کنترل
احساس افسار گسیخته اش را به دست بگیرد اما جمالت ماهور
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آتشی دوباره به جانش انداخت.در دل را باز کرد و راه عقل را با
کوبیدن تابلوی " ورود ممنوع " جلوی ورودی اش بست.
_چرا ؟ چرا به خاطر من اینجوری آتیشی شدی ؟ باور کنم ؟
پوالد باور کنم حست واقعیه ؟
_خدا لعنتت کنه بچه ! چرا باید دروغ بگم ؟ ببین چی به سرم
آوردی !
دستانش را از رو طرف باز کرد و با خشم به خودش اشاره کرد.
_خوب نگاه کن.من کسی بودم که با این وضعیت  ،جلو نیم
مثقال بچه وایسم و از حسم بگم ؟ کله گنده هاش جلو من تا
کمر خم می شن ولی...
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نیشخند عصبی ای زد و بدون توجه به ماهور که با بغض  ،حالت
های عصبی پوالد را دنبال می کرد  ،به جسم ظریف مقابلش ،
اشاره کرد و ادامه داد :
_ولی تو داری منو خم می کنی.تو...نمی دونم چه طوری ولی
داری منو خورد می کنی بچه ! می دونی چند وقته سهیل داره
ته و توی زندگیتو در میاره ؟ می دونی من حتی می دونم سر
چه ساعتی مدرسه داداشت تعطیل می شه ؟ همه زندگیت کف
دستمه اونوقت تو از واقعی بودن حس من می پرسی ؟ من آدم
ندید بدید و چشم چرونی نبودم.نصف کشورای دنیا رو رفتم.همه
نوع دختری تو زندگیم بوده.همه جوره...ولی اولین باره که
همچین حسی دارم !
باالخره گفت ! دردی که از زمان کار کردن ماهور در این شرکت
 ،به جانش افتاده بود را باال آورد.بعد از چند دقیقه که هر دو در
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افکار خود غرق شده بودند  ،با شنیدن صدای لرزان ماهور ،
نگاهش را از روی سرامیک ها برداشت و به چشمان سبز ماهور
خیره شد.
_بهم حق بده ! من عادی نیستم.روحم حساسه.شکننده ام.منم
دوست دارم مثل بقیه این احساسات رو تجربه کنم ولی...
[]۱۱:۱۷ ۱۹.۰۹.۲۰
#پارت_۸۱
صورتش از شدت درد و بغض  ،در هم کشیده شد.دردی که از
گلوی متورم و باد کرده اش شروع شده بود  ،تا بینی ادامه
یافت.صدایش خش دار و کلفت شده بود و این نشان می داد
چیزی تا شکستن آن بغضِ بی معرفت نمانده است.
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_ولی تا اومدم بفهمم دور و برم چه خبره  ،به جرم متفاوت بودن
 ،روحمو تیکه پاره کردن  ،زجرم دادن  ،کنایه زدن  ،تجاوز کردن
 ،خوردم کردن  ،تو چه می فهمی چی به من گذشته ؟! فکر می
کنی قبولش برای من راحته ؟
پوالد با عصبانیت به سمتش رفت و دوباره جسم کوچک ماهور
را به دیوار کوباند.
_اسم تجاوز رو جلو من نیار ! تا اآلن هم که اون پسر عمه الشیت
زنده اس به لطف سهیله وگرنه تا االن جونشو گرفته بودم  ،البته
دارم براش.صبر کن فقط !
بغضش ترکید و قطره های اشک به سرعت صورت زیبا و لطیفش
را خیس کردند.از این که می دید  ،تا این حد برای پوالد ارزشمند
و دوست داشتنی است  ،قلبش پر از شادی و حس خوب شده
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بود.حس هایی به زیبایی بوییدن یک شاخه گل نرگس در کنار
رودخانه مهربان و قدرتمندی که آب روان را به آرامی از میان
ی مهمانش رد کرده و انگشتانش را قلقلک می داد
پنجه های پا ِ
تا عالوه بر مستی حاصل از بوی گل  ،خنده ای زیبا و دلنشین
را هم مهمان لب ها کند.
نئشه  ،از این همه حس اطمینان و قدرت که در سینه پهن
مقابلش جمع شده بود  ،سرش را روی سینه پوالد گذاشت و با
گریه ای سوزناک که قلب سنگ را چون خمیری انعطاف پذیر ،
نرم می کرد  ،گفت :
_تو اصال نمی دونی من چه طوریم.من عادی نیستم! همه بهم
می گن دو جنسه  ،می گن کونی،وقتی تو خیابون راه می رم هی
با انگشت به سمتم اشاره می کنن و می خندن .منو می کشن
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ولی خودشون می خندن  ،قلب من از ناراحتی تیر می کشه ولی
اینا می خندن !
پوالد نفس عمیقی کشید و با خشم گفت :
_تو فقط خاصی  ،همین ! ماهور جسمت برای من مهم
نیست.اولین بار که دیدمت میخکوب صورتت شدم و دنبال
زیبایی ظاهریت بودم اما بعدش در واقع  ،درگیر یه چیز مهم تر
شدم.
ماهور همانطور که بینی اش را باال می کشید  ،پیشانی اش را از
روی سینه پوالد برداشت و گفت :
_درگیر چی شدی ؟
لبخندی زد و گفت :
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_پسره ی مفو...همش داره آبغوره می گیره ! درگیر روح و رفتارت
شدم.از انسانیتت خوشم اومد.جذب رفتارت شدم.جذب این که
دستت کج نمی رفت و خیانت در امانت نمی کردی.اون بوسه ای
که...
ماهور سرش را باال گرفت و چشمان درشت و زیبایش را روی
صورت پوالد گرداند.
_می دونم اولین بارت بوده و شاید من اشتباه کردم ولی پوالد
اگر قصدت یه سرگرمی دو روزه است  ،وارد زندگی من نشو ! من
االن فقط یه حس کوچیک دارم که قابل کنترله ولی می دونم
اگر بهت نزدیک تر شم...
بغضش  ،لجباز تر از همیشه بازگشت و انگشتانش را دور گردن
ماهور فشار داد تا راه تنفس و حرف زدن را ببندد.
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_می دونم اگر نزدیک تر شم  ،چقدر از جانب تو آسیب پذیر می
شم و با یه اشتباه کوچیکت  ،چقدر ممکنه سرخورده بشم.با این
حال  ،بازم می خوای یه شانس داشته باشیم ؟ می تونی ؟ یا اصال
من می تونم ؟ برای من وارد شدن به این مرحله خیلی سخته
و...
پوالد لبخند زیبایی زد.شاید واقعی ترین لبخند عمرش را بر
چهره نشاند.حرف ماهور را قطع کرد و با همان لبخند  ،مهر
مالکیتش را بر تار و پود وجود ماهور کوبید.
_من می تونم.تو هم باید بتونی ! قرار نیست اتفاق خاصی
بیفته.فقط یکم بیشتر با هم وقت می گذرونیم  ،نه بیشتر نه کمتر
! می ذاریم حسامون ما رو جلو ببره نه نیاز ها.
سرش را به گوش ماهور نزدیک کرد و گفت :
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_از این به بعد مال منی گنجشک فراری !
[]۱۹:۳۰ ۱۹.۰۹.۲۰
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چشمان سرخ شده اش را از پوالد دزدید و گفت :
_می شه بری کنار تا رد شم ؟
یکی از دست هایش را از روی دیوار برداشت و کنار لبش را لمس
کرد تا از کش آمدن لب هایش جلوگیری کند.
_نه نمی شه.االن اگر لپتو ببوسم  ،ناراحت می شی ؟
ماهور از شدت خجالت  ،سرش را پایین گرفت و در میان آغوش
پوالد چرخید و پشتش را به او کرد تا صورت داغ شده از
خجالتش برای او قابل مشاهده نباشد.
پوالد با صدای بلند خندید و گفت :
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_چرا خودتو این شکلی کردی پسره ی قرتی ؟! برگرد سمتم ،
کاریت ندارم.
ماهور از همان جا لبخندی زد و دستانش که روی دیوار سرد قرار
گرفته بود را مشت کرد.داشت لذت می برد ! چقدر دلش از این
عزیز بودن ها می خواست.
خواست حرفی بزند اما بوسه ی نرم و مرطوبی که پوالد روی
گونه سمت چپش نشاند او را بر سر جایش خشک کرد.
بوسه ی گونه...قبال در یک مقاله  ،مطلب جالبی درباره انواع بوسه
ها خوانده بود.اگر از ته دل مشتاق بوسیدن گونه ی کسی باشی
یعنی آن فرد برایت عزیز و دوست داشتنی است.یعنی او برای
پوالد عزیز بود ! لبخندش بزرگ تر شد.
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پوالد به جسم کوچکی که در آغوشش جمع شده بود نگاه
کرد.بوسیدن یار چقدر دلنشین و لطیف بود.البته اگر می توانست
 ،گاز کوچکی از آن لپ های سرخ شده اش می گرفت اما برای
ماهور شکننده و حساسش  ،تا همین جا کافی بود.
_خب دیگه بیا بیرون فسقلی ! کاریت ندارم.باید برگردیم سر
کارمون بچه.
به آرامی از آغوش پوالد بیرون آمد و با همان صورت گل انداخته
گفت :
_می شه یه خواهشی کنم ؟
یک تای ابرویش را باال انداخت.پسرک موذی دوبارع قصد داشت
بحث سیاوش را وسط بکشد ؟!
_نه نمی شه.برو سر کارت ماهور !
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_چرا گوش نمی کنی ؟ می دونی آقا سهیل و ایمان چقدر نگران
بودن ؟
پوالد با آمدن اسم ایمان  ،یادش به جمله ای که از بین حرف
های ماهور شنیده بود افتاد.
با اخم های ناشی از تعجب به سمت ماهور بازگشت و گفت :
_راستی یه چیزی یادم اومد.
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با بهت به پوالد نگریست.
_چی ؟
مشکوکانه نگاهی به ماهور انداخت و گفت :
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_وقتی خواستم درباره بوسه حرف بزنم گفتی می دونی ! از کجا
می دونی ؟ اصال چی رو می دونی ؟
وضعیت کمی آشفته به نظر می رسید.آیا درست است  ،از کاری
که ایمان انجام داده بود  ،برای پوالد تعریف کند ؟ خبرچینی
نبود ؟! با توجه به اخالق منحصر به فرد پوالد  ،مطمئن بود ایمان
یک کتک مفصل خواهد خورد پس ترجیح داد این موضوع را نزد
خود نگه دارد اما نمی دانست پوالد باهوش تر از تصورات خام او
است.
_من چیزی نگفتم اصال.فقط گفتم متوجه شدم بوسه ات به
منظور بدی نبوده و ...
نگذاشت حرفش تمام شود.
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_برای من دروغ سر هم نکن ! خودم از دوربین دیدم با سهیل
اومدن تو اتاقت.از کجا می دونستن من تو رو بوسیدم که بلند
شدن اومدن رفع ابهام کردن بوسه ی منو ؟ تو بهشون گفتی ؟
آنقدر با سرعت جواب داد که یادش نماند علت چک شدن اتاقش
توسط پوالد را بپرسد.البته چه دلیلی جز رفع دلتنگی عاشق
مجنون شده ای چون پوالد داشت ؟!
_مگه من دیوونه هستم که برم بهشون بگم پوالد منو بوس کرده
؟! از تو دوربین دیدن دیگه جناب.
پوالد با تعجب به باالی در اتاق استراحتش اشاره کرد و گفت :
_دوربین ؟
چند لحظه مات و مبهوت به آن جا نگاه کرد و عاقبت زیر لب
گفت :
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_می کشمت ایمان !
ماهور این بار با جدیت به پوالد نگاه و کلمات را با سرعت به
سمتش پرتاب کرد.
_از اصل قضیه دور نشو ! اینطوری به اون سیاوش عوضی لطف
نکن.اگر بمیره راحت می شه ولی تو زندان زجر می کشه.سهیل
گفت یه کاری می کنه که...
پوالد به سمتش بازگشت و با خنده ی متعجبی گفت :
_باشه آقا باشه.چرا اینقدر نق می زنی تو بچه ؟ برو به همونایی
که تو رو انداختن رو سر من تا راضیم کنی بگو بیان تا این ماجرا
رو حل کنیم.
ماهور لبخندی زد و گفت :
_باشه.
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برگشت تا به سمت در خروجی برود اما با صدای پوالد متوقف
شد.
_ماهور ؟
با ژست زیبایی به میز کارش تکیه داده و دستانش رو در جیب
هایش فرو کرده بود.
_بله؟
چشمک زیبایی زد و گفت :
_از فردا می ریم باشگاه.وسایلتو با خودت بیار.ببینم می شه از
جوجه گنجشک  ،عقاب ساخت یا نه !
با خوش حالی  ،لب پایینش را زیر دندان های سفید و نگینی
اش فشرد و زمزمه کرد :
_باشه ممنون.
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_ماهور اون کمپوت گیالس رو هم می دی ؟
پوفی کشید و با سرزنش  ،نگاهی به جسم بزرگ بهمن که روی
تخت خالی کنار محسن پخش شده بود و قوطی خالی کمپوت
آناناس را روی میز کنارش قرار می داد  ،انداخت.
_آقا بهمن ؟ نمی خواید برید سر کارتون ؟ آخه اآلن آقا کارشون
تموم می شه  ،اونجا نباشید عصبانی می شن !
محسن جوری با صدای بلند خندید که از لرزش بدنش  ،جای
بخیه شده ی چاقو  ،درد وحشتناکی را به تمام سلول های
شکمش منتقل کرد.
_آخ...
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ماهور با عجله در یخچال را رها کرد و به سمت محسن شتافت.
_چی شد ؟ چرا اینجوری می کنید شما دو تا ؟ محسن تو مثال
زخمی هستی  ،این چه وضع خندیدنه آخه ؟!
بهمن بدون آن که به خود زحمت کوچک ترین حرکتی بدهد ،
گفت :
_آخه یکی نیست بگه به چی می خندی تخم سگ ؟! مرتیکه
همش نیشش بازه.البته حقم داری  ،لش کردی اینجا  ،حوصلت
سر می ره  ،هی زرت و زرت می خندی.
محسن بعد از آن که حالش کمی بهتر شد دستش را روی شانه
ی ماهور گذاشت.
_مرسی عزیزم  ،بهترم.
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و بعد به سمت بهمن چرخید و در حالی که باز هم خنده اش
گرفته بود  ،گفت :
_آخه از وقتی اومدی داری کمپوت کوفت می کنی.این بچه که
نمی شناسه تو رو  ،هی با حرص نگات می کنه  ،هی تو بدتر می
کنی.فقط دلش می خواد بفرستت بری.جون من قیافه اشو
ببین.ماهور خیلی باحالی به خدا.
بهمن نگاهی به صورت سرخ شده از حرص ماهور انداخت و با
دیدن صحت حرف های محسن  ،خودش هم به خنده افتاد.
در دل  ،از این که برای مراقبت از محسن به بیمارستان آمده بود
 ،خود را لعنت کرد.از وقتی وارد این اتاق کوفتی شده بود  ،از
خورده شدن کمپوت های محسن توسط بهمن  ،عصبی شده بود
و حاال خنده های بلندشان  ،خط عمیقی روی اعصاب ضعیف
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شده اش می انداخت.اصال مگر این خوراکی ها برای قوت گرفتن
جسم ضعیف شده ی محسن نبود ؟ چرا این موضوع برای بهمن
بی اهمیت بود ؟
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با بلند شدن صدای در  ،سر هر سه آن ها به سمت ورودی اتاق
چرخید.انتظار داشت یکی از اعضای خانواده محسن که به تازگی
با اصرار ماهور به خانه رفته بودند تا کمی استراحت کنند را ببیند
اما با نمایان شدن صورت شاهرخ  ،لبخند خوش حالی زد و با
قدم های بلند به سمتش رفت.
_سالم.تو اینجا چیکار می کنی ؟
شاهرخ با دیدن ماهور  ،ابروهایش را باال انداخت و گفت :
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_عجبا...من که معلومه  ،چون زیر دست محسن کار می کنم
اینجام.خودت چی ؟
_من اومدم ازش مراقبت کنم.
شاهرخ بعد از سالم و احوال پرسی با محسن و بهمن  ،کیسه ی
زرد رنگ شفافی که از چند کمپوت و آبمیوه پاکتی پر شده بود
را به دست ماهور داد تا در یخچال بگذارد و بعد روی صندلی
کنار تخت محسن نشست.
ماهور به آرامی کیسه را پشت سرش پنهان کرد تا آن را دور از
چشم بهمن در یخچال بگذارد اما شنیدن صدای بم و مردانه اش
باعث شد با حرص پایش را روی سرامیک های سفید اتاق بکوبد.
_ماهور بیارش اینجا ببینم.شاهرخ کمپوت چی گرفتی ؟ هوس
هلو کردم.
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_مگه حامله ای بهمن ؟ دیگه چی هوس کردی ؟ آخ که من
عاشق بچه هام.
این بار صدای خندانی که از پشت به گوش می رسید  ،نشان
دهنده حضور ایمان در اتاق بود و مطمئنا پوالد هم برای سر زدن
به محسن با او همراه شده بود !
با عجله به پشت چرخید و با دیدن قامت بلند و زیبای پوالد در
آن کت و شلوار سورمه ای رنگ  ،لبخند جذابی زد و به سمتشان
رفت.
سهیل نیز با آن ها همراه شده بود و در چشمان ماهور  ،مرد
جذاب و هفت خطی به نظر می رسید  ،به خصوص که از نفوذ
باالیش در دستگاه های قضایی  ،تعاریف بسیاری شنیده بود.
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نفهمید چه طور سالم و احوال پرسی کرد چرا که با دیدن پوالد
 ،هزاران فکر صورتی و شیرین به مغزی که اکنون عشق او را باور
کرده بود  ،هجوم آورد.
این مرد که هیبتش  ،چشمان زن و مرد را میخکوب خود می
کرد  ،دل در گرو ماهور گذاشته بود ؟ نه این که خدایی نکرده
به حرف های پوالد اعتماد نداشته باشد اما اتفاق افتادن چیزی
که در رویاهایش به دنبال آن بود  ،کمی همه چیز را غیر قابل
باور کرده بود.ماهور اکنون در یک رابطه احساسی بود و این
برایش شیرین و محال به نظر می رسید.
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از ابتدای ورودش به اتاق  ،سنگینی نگاه سبز ماهور را  ،روی
خودش حس می کرد.
به چشمانش خیره شد.تا روزی که لب های ماهور را بوسیده بود
 ،نمی دانست بوسیدن لب ها چقدر می تواند لذت بخش و دوست
داشتنی باشد اما اکنون که طعم آن ها زیر دندانش رفته بود ،
دلش می خواست بار دیگر آن ها را بچشد اما ریسک ناراحت
کردن ماهور  ،زیادی بزرگ و سنگین بود.
بعد از چند ثانیه  ،نگاهش را از چشمان ماهور به سمت محسن
که در حال حرف زدن با سهیل بود  ،کشاند.
_چه طوری پهلوون ؟ بهتری ؟
_بله آقا.
_خب خوبه خدا رو شکر.
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چشمانش را دور اتاق چرخاند تا چیزی را از بهمن که در حال
شوخی کردن با ایمان بود بپرسد اما با دیدن ماهور و شاهرخ که
در کنار هم ایستاده بودند و به آرامی با هم صحبت می کردند ،
حس جدیدی را تجربه کرد.
از آن حس هایی که تا به حال اثری از آن ها را در وجود خود
ندیده بود.
حسی که لبخند های مهربانش را از لب ها دور کرده و گره
ابروهایش را آنقدر محکم می کرد تا با هیچ چیز باز نشود.
یادش آمد  ،این شاهرخ بود که ماهور را برای کار کردن به پوالد
معرفی کرده بود.با توجه به این موضوع  ،دوست و صمیمی
بودنشان قابل پیش بینی بود اما آن رگ لجباز و بدخلق درونش
باال آمده بود.
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دنبال بهانه ای برای گیر دادن به آن ها می گشت که با دیدن
ساعت  ،یادش به قراری که با یکی از مدیران اجرایی شرکتی که
پوالد از آن  ،لوازم برقی لوکس و گران قیمت را وارد ایران می
کرد  ،افتاد.تا یک ساعت دیگر هواپیمایی که آن مرد  ،در آن بود
 ،برای امضای قرارداد جدید به تهران می رسید و پوالد در نظر
داشت  ،او را به خانه خود دعوت کند و این یعنی شاهرخ کار
مهمی برای انجام دادن خواهد داشت پس ایستادن کنار ماهور و
پچ پچ کردن های بی مورد  ،وقت تلف کردن بود.
با همان اخم های وحشتناک  ،به سمت گنجشک پررو شده و
دوست اعصاب خورد کنش چرخید.
_شاهرخ ؟
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با شنیدن صدای پوالد  ،صاف سر جایش ایستاد و با هوشیاری
به او چشم دوخت.
_جانم آقا ؟
_یه مهمون مهم داره از آلمان برام می رسه.تا یک ساعت دیگه
تهرانه.زودتر برو اونجا دنبالش.عکسشو به بهمن می گم واست
بفرسه ولی برگرد خونه با یه ماشین مناسب برو.
بهمن به سمت پوالد چرخید و گفت :
_مگه نگفتید من برم ؟ از اون گذشته  ،یارو یک ساعت دیگه می
رسه.از االن بره فرودگاه چیکار؟
_به تو ربطی داره ؟ تا بره ماشینو برداره و بره فرودگاه همون
یک ساعت می شه.تو قرار بود بری یه سر به انبار بزنی  ،رفتی ؟
نه اگه بری پس کی بشینه اینجا کمپوت بندازه تو خندق بال ؟!
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بهمن با غر غر پاسخ داد :
_دو تا دونه کمپوت خوردیم  ،شده معضل فکری اینا.باشه بابا ،
می رم.
گفت و همانطور که زیر لب  ،زمزمه های نامفهومی می کرد از
اتاق خارج شد.
پوالد به سمت شاهرخ چرخید و وقتی دید هنوز هم کنار ماهور
ایستاده است  ،چشم غره ای رفت و گفت :
_پس چرا وایسادی ؟ بیا برو دیگه !
_چشم آقا رفتم.
به سمت محسن چرخید و بعد از خداحافظی با جمع خشک شده
از تعجب  ،از اتاق خارج شد.
[]۱4:۱۱ ۲۲.۰۹.۲۰
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#پارت_۸۷
پوالد با همان اخم ها  ،نگاهی به چهره های مبهوت اطرافش
انداخت.
_چیه ؟ چرا اینجوری نگاه می کنید ؟
چشمانش روی سهیل متوقف شد و گفت :
_سهیل در مورد روند پرونده برای محسن گفتی ؟
سهیل همانطور که لیوان یک بار مصرف کاغذی را از آب پر می
کرد  ،پاسخ داد :
_نه هنوز.
لیوان آب را سر کشید و بعد از نفس عمیقی  ،رو به محسن ادامه
داد :
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_از اینجا پرونده پزشکی گرفتم.البته یکم پیاز داغشو زیاد کردم
! از لحاظ سوء سابقه هم که نگران نباش.سیاوش اینقدر گند باال
آورده که بتونم یه اتاق وی آی پی تو زندان براش رزرو کنم ،
فقط...
از کیف دستی چرمش  ،چند برگه را خارج کرد و با خودکار آبی
رنگی  ،روی تخت  ،مقابل محسن گذاشت و ادامه داد :
_فقط این چند تا برگه رو امضا کن تا بتونم بدون تو کارا رو راه
بندازم.
محسن با نیشخند  ،خودکار را برداشت و همانطور که برگه ها را
امضا می کرد  ،گفت :
_هر چند دلم می خواست خودم جوابشو بدم ولی ارزش نداره.تو
زندان حال کن عوضی.
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ماهور به محسن نزدیک شد و با لبخند گفت :
_تصمیم درستی گرفتی.اینجوری بیشتر زجر می کشه.
بعد از چند دقیقه که در حال بحث و گفت و گو بودند  ،پرستاری
وارد اتاق شد و به سمت تخت محسن آمد.
_آقایون وقت مالقات تموم شده.لطف کنید برید بیرون تا بیمار
استراحت کنه !
بعد از خداحافظی با محسن  ،از بیمارستان خارج شدند.ایمان به
عنوان همراه کنار محسن مانده و سهیل نیز با ماشین خود از آن
جا رفته بود.ماهور با خجالت نگاهی به پوالد که در حال سوار
شدن به ماشین بود  ،انداخت.
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این اولین بار بود که پوالد را پشت فرمان ماشین مشاهده می
کرد چرا که همیشه بهمن و محسن رانندگی کردن را بر عهده
می گرفتند.
[]۱4:۱۱ ۲۲.۰۹.۲۰
#پارت_۸۸
پوالد نگاهی به صورت معذب ماهور انداخت و گفت :
_بیا سوار شو دیگه !
به آرامی در جلو را باز کرد.دستش را به صندلی تکیه داد تا با
اعمال نیرو به آن بتواند خودش را به صندلی ماشین بلند و بزرگ
پوالد برساند.
نگاهی به تقالی ماهور انداخت و با خنده لپ صورتی و لطیفش
را کشید.
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_ببین چه زوری می زنه ! از دفعه بعدی با یه ماشین دیگه میام
اذیت نشی.
از دست و پا چلفتی بودنش خجالت کشید و گفت :
_خب خیلی بلنده.به خودت نگاه نکن  ،بقیه براشون یکم سخته.
نگاهی به آینه ی جلو انداخت و با بررسی اطراف  ،ماشین را از
پارک خارج کرد.
_آره گنجشکا اذیت می شن.
لبخندی زد.از نامی که پوالد با عالقه و میل قلبی رویش گذاشته
بود خوشش می آمد ! خواست چیزی بگوید اما با زنگ خوردن
تلفن همراهش ساکت شد.
نام جوجه خروس  ،لبخندش را بیشتر کرد و با همان حس خوب
 ،تماس را وصل کرد.
~ ~ 293

_جانم ؟
_سالم داداش  ،خوبی ؟
پوالد نگاهی به صورت روشن ماهور انداخت.تا اکنون به خوبی
متوجه عالقه شدید ماهور به خانواده اش شده بود و این حال
خوب نشان می داد یکی از آن ها پشت خط است.
_سالم عزیزم.آره خوبم.چیزی شده ؟
مهیار همانطور که دست و پای آسا را با طناب بزرگی به پایه
های مبل می بست  ،گفت :
_مامان رفته خرید کنه واسه همین این نکبت زلزله رو گذاشته
واسه من.اعصابم رو خورد کرده.جون مهیار تا چند دقیقه دیگه
نرسی از پشت بوم پرتش می کنم پایین.
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ماهور با متانت خندید.کل کل ها و لجبازی های آسا و مهیار از
قند و عسل برایش شیرین تر بود اما صدای جیغ و گریه ای که
در پس زمینه صدای مهیار به گوشش رسید  ،حال خوبش را از
بین برد چرا که آسا از آن کودکان سرتق بود که به سادگی اشک
و بغضش را آشکار نمی کرد مگر آن که مشکلش واقعا بزرگ
باشد.
_داداش ماهور این داره منو به مبل می بنده.تو رو خدا نجاتم
بده.
صدایش به خاطر گریه  ،لرزان و کلفت شده بود.در یک لحظه
آنقدر عصبانی شد که نفهمید در ماشین پوالد است و او با تمام
حواسش به مکالمه آن ها گوش می دهد.
[]۱4:۱۱ ۲۲.۰۹.۲۰
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#پارت_۸۹
ماهور مظلوم و لطیف در گوشه ی اتاقک جسمش  ،دستانش را
روی گوش هایش قرار داده بود و با ترس به عصیان روی
خشمگین ماهور نگاه می کرد.
_داری چه غلطی می کنی مهیار ؟ دست بچه بی زبون رو بستی
و با پررویی حرفم می زنی ؟ آخه کثافت دلت اومد ؟ زود بازش
کن تا نیومدم سراغت.شرط می بندم دوستای نفهمت رو آوردی
تو خونه و چون آسا دور و برتونه و نمی ذاره راحت گه خوری
کنید  ،اذیتش می کنید !
مهیار ترسیده بود اما سعی داشت تسلط خود را بدست
آورد.واقعیت همان بود که ماهور حدس می زد.چند نفر از
دوستانش را به خانه دعوت کرده بود تا با هم فوتبال تماشا کنند
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اما شیطنت های آسا صبرش را تمام کرده و کار بسیار اشتباهی
با دردانه ماهور انجام داده بود  ،به خصوص که ماهور چند بار
تذکر داده بود دوستانش را به خانه دعوت نکند چون به هر حال
آسا کودک بود و ذهن ماهور از کودکی به خاطر آزار های جنسی
احسان  ،مسموم شده بود.
همیشه آسا و مهیار را از مرد های غریبه دور می کرد و این ذهن
شکاک و مریض  ،سوغات زجر و بغض های دردناک کودکی بود.
سریع طناب ها را رها کرد و آسا با بغض از جایش برخاست.مشت
کوچکش را روی پیشانی بلند مهیار کوبید و گفت :
_بیشور بی تربیت.به داداش می گم همه دوستاتو آوردی خونه.
مهیار از جا برخاست تا صدای آسا به گوش های ماهور نرسد و
ماهور آتش گرفته را عصبانی تر نکند.
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_داداش دروغ می گه.نبستمش که.بعدم گاهی تو بازی هامون
می بندمش ولی االن اصال کاریش نداشتم.داره الکی کولی بازی
در میاره.
ماهور از آن آدم های صبور و خوددار بود اما عصبانیتش در نظر
عزیزان اطرافش  ،ترسناک به نظر می رسید.
به چه حقی دوستانش را به خانه دعوت کرده بود ؟! مگر چند بار
به او گوشزد نکرده بود که دوستان پسر و نوجوانش را در حضور
آسا به خانه دعوت نکند ؟ اگر حواسش به اطراف جمع می شد
و مراقب آسا نبود چه ؟ اگر دردانه اش را آزار می دادند چه ؟
اصال دستش را چرا بسته بودند ؟
گاهی تحت تاثیر فیلم های پلیسی و جنایی  ،بازی های عادی
برای آسا جالب نبود و مهیار را مجبور می کرد که دستانش را با
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گره گشادی ببندد تا مثل قهرمان های داستان با چاقو ی کوچک
پالستیکی ای که در دستانش پنهان می کرد  ،طناب ها را ببرد
و خود را آزاد نماید اما هیچ گاه این بازی ها جدی نمی شد و
ماهور حتی تصورش را هم نمی کرد که مهیار این اشتباه بزرگ
را انجام دهد چرا که این موضوع تا ابد در ذهن آسا ماندگار می
شد و این خاطره های مسموم  ،چیزی نبود که ماهور برای
عزیزانش بپسندد.
با حرص و خشم صدایش را بلند تر کرد و غرید :
_تو با اجازه کی دوستاتو دعوت کردی ؟ مهیار من نزدیک خونه
ام  ،خدا کمکت کنه دوستاتو اونجا نبینم وگرنه می کشمت.تا
همین جا هم دارم برات ! تا یک هفته ماهور برای تو از آدمای تو
خیابون هم غریبه تره بی غیرت !
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[]۱۰:۱۲ ۲۳.۰۹.۲۰
#پارت_۹۰
پوالد با تعجب نگاهی به صورت برافروخته از خشم ماهور
انداخت.این پسر آرام و مظلوم را چه به این خشم و فریاد ها ؟!
صدای بم شده و جوانی  ،از تلفن ماهور به گوش می رسید.با این
که ماهور از پوالد دور بود اما می توانست استرس و تشویش را
در آن صدا تشخیص دهد.گنجشک کوچکش به وقت خود  ،می
توانست یک سرپرست جدی و سختگیر هم باشد و این برای
پوالد بسیار جالب و جذاب بود.
_داداش باور کن دوستام اینجا نیستن.آسا دروغ می گه.
_حساب تو باشه واسه بعد.مامان چرا رفته خرید ؟ خبر مرگم
خودم می رفتم.اون بچه رو با تو تنها گذاشته که چی ؟
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مهیار پشیمان و اندوهگین پاسخ داد :
_خدا نکنه.خاله اینا می خواستن بیان.مامان رفت برای شام
خرید کنه.یه جوری می گی انگار من آسا رو دوست ندارم ! اشتباه
کردم  ،قبول دارم ولی آسا عزیز منم هست.
ماهور با عصبانیت  ،تلفن را قطع کرد و وقتی به سمت پنجره
چرخید و چهره ی پوالد را در آن دید تازه یادش به حضور او در
ماشین افتاد.
دلش نمی خواست برادر را در مقابل کسی تحقیر کند اما
ناخواسته این کار اشتباه را انجام داده بود.
_ببخشید داد زدم.در واقع...
زبانش را روی لب هایش کشید و بعد از مکث کوتاهی ادامه داد
:
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_در واقع کنترلم رو از دست دادم.آسا و مهیار شوخی های
خطرناکی می کنن و خب خوشم نمی یاد و اینجوری شد که
نتونستم درست رفتار کنم.
پوالد نیم نگاهی به سمتش انداخت و نیشخند جذابی زد.
_چه تنبیه سختی هم قراره انجام بدی.یک هفته قهر !
ماهور متوجه طعنه نهفته در حرف های پوالد نشد.با ناراحتی
سرش را تکان داد و گفت :
_آره خیلی سخته ! یک هفته مجبورم باهاش حرف نزنم و از
االن می تونم هر روزمون رو تصور کنم.هی میاد برای آشتی و
من ...
چیزی تا جوالن یار همیشگی اش نمانده بود و انگار بغض می
خواست حضور دائمی اش را به ماهور نشان دهد اما ماهور
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سرسختانه جلوی خود را گرفته بود.این روحیه ی حساس و
شکننده همیشه همچون غول بزرگی  ،رو در روی ماهور می
ایستاد و او را به مبارزه با خود دعوت می کرد.حقیقت این بود
که عالوه بر یادآوری خاطرات کودکی  ،قهر بودن و حرف نزدن
با برادر عزیز تر از جانش  ،برای ماهوری که عاشق خانواده اش
بود و آن ها را می پرستید  ،از نوشیدن جام زهر هم سخت تر و
دردناک تر بود.
[]۱۰:۱۲ ۲۳.۰۹.۲۰
#پارت_۹۱
پوالد تنها طعنه زده بود که این تنبیه برای یک نوجوان  ۱۷ساله
 ،کوچک و مسخره است اما به نظر می رسید ماهور حرف هایش
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را جدی گرفته است و حتی به نظرش ماهور کمی هم پشیمان
بود.
با تعجب به صورت ملتهب شده از خشم و ناراحتی ماهور نگاه
کرد.
_هی گنجشک ؟
با همان چشم های غمگین به سمت پوالد بازگشت و به نیم رخ
متفکرش خیره شد.
_آخرین باری که یک نفر رو تنبیه کردم دو ماه پیش بود و بعد
از اون تازه چند هفته است که برگشته سر کار.
ماهور عصبانیتش را فراموش کرد و با تعجب گفت :
_چرا ؟ یعنی این همه وقت باهاش قهر بودی و اجازه نمی دادی
برگرده سر کار ؟
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پوالد دست چپش را به پنجره تکیه داد و همانطور که انگشت
اشاره اش را زیر لب هایش می کشید  ،زمزمه کرد :
_نه...من قهر نکردم.
ماهور متعجب تر شد و گفت :
_پس چرا نمی یومد سر کار ؟ دلخور شده بود ؟
پشت چراغ قرمز ترمز کرد و بعد از نگاه کوچکی به ثانیه شمار
چراغ راهنمایی و رانندگی  ،چشمان مرموز و وحشی اش را به
ماهور دوخت.
_نمی یومد چون استراحت مطلق بود.تا جایی که می خورد زده
بودمش !
ماهور دهانش را چند بار باز و بسته کرد تا چیزی بگوید اما کلمه
ای خارج نشد.این دیگر چه تنبیهی بود ؟! بیشتر از یک ماه
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استراحت مطلق داشته و این یعنی کتک ها بسیار کاری و
خطرناک بوده است.این مرد چرا اینقدر وحشی و خود سر بود ؟!
پس از یک دقیقه  ،عاقبت توانست چند کلمه را به زبان بیاورد.در
این مدت پوالد با همان اخم های معروف  ،به رو به رو خیره شده
و بعد از سبز شدن چراغ  ،شروع به رانندگی کرده بود.
_یعنی جوری زدیش که این همه مدت باید استراحت می کرده
؟ چرا آخه ؟ مگه چیکار کرده بود ؟
_حتما الزم بوده دیگه ! حرف من چیز دیگه ای هست.من دارم
می گم از این که خودتو مجبور می کنی  ،به عذرخواهی های
داداشت بی توجه باشی ناراحت نباش.تازه خیلی هم آروم و الیت
داری رفتار می کنی.مثال من کوچیک ترین تنبیهی که ممکنه
انجام بدم اینه که همه وسایل رفاهی مثل گوشی و تبلت و اینجور
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چیزا رو بگیرم.پس برای یه هفته قهر کردن  ،خودتو شکنجه
روحی روانی نده گنجشک خنگ !
[]۱۰:۱۲ ۲۳.۰۹.۲۰
#پارت_۹۲
لبخند زیبایی زد.پوالد در اعماق وجودش  ،یک قلب مهربان و
تپنده را پشت ظاهر سرد و خشنش پنهان کرده بود.
از این که ماهور درباره تنبیه برادرش عذاب وجدان داشته باشد
 ،نگران بوده و با این تعاریف سعی داشت ماهور را راضی کند که
اشتباه نکرده و حتی خیلی مالیم رفتار کرده است.
پوالد اما از پیوند عمیقی که بین قلب های اعضای خانواده ماهور
برقرار بود  ،متعجب بود و حتی گاهی حسرت می خورد.در این
مدت که ماهور و خانواده اش را زیر نظر داشت  ،دلش یکی از
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این خانواده هایی که برای یک دیگر می مردند و آخ نمی گفتند
 ،می خواست.
با این که مرد قدرتمند و با نفوذی بود اما بعضی از خواسته ها ،
حتی اگر پولدارترین و قدرتمند ترین فرد روی زمین هم باشی ،
باز هم اجابت نمی شوند.یکی از این خواسته ها خانواده بود که
پوالد از آن محروم مانده بود.خودش و ایمان همیشه در حسرت
این خواسته مانده بودند و چه خوب بود که معشوق زیبایش ،
حداقل از این نعمت عوض نشدنی بی نصیب نمانده بود و احتماال
چقدر برای ماهور  ،بار کل خانواده ی نداشته ی پوالد را بر شانه
های نحیفش حمل کردن  ،سنگین خواهد بود اما او حضور پوالد
را قبول کرده و مهر مالکیت پوالد را پذیرفته بود پس دیگر راه
بازگشتی نداشت  ،حتی اگر روزی از پوالد خسته می شد  ،باز
هم اجازه رفتن نداشت.ورود به زندگی پوالد بدون بازگشت بود !
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یک بلیط یک طرفه و بدون فرصت برای پشیمانی و بازگشت...
وقتی به خانه رسیدند.یک پژو  ۲۰۶سفید رنگ جلوی در پارک
شده بود و یک زن و دو دختر در حال پیاده شدن بودند.
ماهور با دیدنشان آنچنان با ذوق خندید که پوالد با تعجب به
سمتش بازگشت.
این پسر درست مانند حال و هوای آسمان در فصل بهار  ،گاهی
ابری و بارانی و گاهی صاف و آفتابی بود !
_چته ؟ چرا اینقدر شاد شدی یهو ؟
ماهور با چشمان ستاره باران سبز رنگش به پوالد خیره شد و
گفت :
_آخه خاله مهربونم اومده.خیلی واسم عزیزه.
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پوالد لبخند عجیبی زد که برای ماهور هیچ توضیحی نداشت.در
آینده فقط برای دیدن پوالد اینچنین ذوق خواهد کرد.این را به
وجود خودخواه و حسود درونش قول می داد !
ماهور مثل فشنگ از جا پرید و بعد از خداحافظی و تشکر از
پوالد  ،با دو خودش را به آغوش آن زن قد بلند و خوش پوش
رساند.
پوالد نگاهی به اندام ظریفش در آغوش آن زن انداخت و اخمی
کرد اما اخمش با دیدن کشیده شدن ماهور به آغوش آن دو
دختر جلف و سبک سر بیشتر شد.یعنی چه ؟! چرا اینگونه به
گنجشک کوچکش آویزان شده بودند و با خیال راحت از آن لپ
های آبدارش بوسه می چیدند در حالی که پوالد برای یک تماس
کوچک لب با آن ها باید اجازه می گرفت ؟!
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پوزخندی زد و به آرامی زمزمه کرد :
_خوب خوشی هاتو بکن جوجه گنجشک من  ،چون یکم که
دلبسته ات کردم  ،بال و پرتو می چینم و تو قفس عشقم اسیرت
می کنم و بعد از اون کسی اجازه نداره اینجوری حق من رو
بخوره !
[]۰4:4۲ ۲4.۰۹.۲۰
#پارت_۹۳
ماهرخ چشمانش را به صورت مهربان  ،خواهر عزیز تر از جانش
 ،دوخت.
_مهربان زندگیمون زیر و رو شده.کار ماهور خوبه و حقوقشم
عالیه ولی خوش خیلی تغییر کرده !
مهربان با نگرانی دستان ماهرخ را در میان انگشتانش اسیر کرد.
_مگه چی شده ؟ من که دیدمش فرقی نکرده بود.
اشک در چشمان مسلط و مهربان ماهرخ حلقه زد.
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_مهربان یه دردی به جونمه و داره از داخل منو می خوره.آخ که
من بمیرم واسه بچم !
قطره اشکی به پاکی آب زالل چشمه ها از گوشه ی چشم ماهرخ
بر گونه اش روان شد.
_دیگه نمی تونم تنهایی بار این راز رو به دوش بکشم.تو چشمای
ماهور چیزای جدید می بینم !
مهربان ترسیده و نگران تر از قبل  ،با نوک انگشتانش  ،خیسی
اشک را از گونه ی گل انداخته ی ماهرخ زدود.
_ماهرخ حرف بزن ببینم.تو که منو کشتی آخه !
سرش را روی شانه ی مهربان که مقابلش چهار زانو نشسته بود
 ،گذاشت و با بغض گفت :
_تو چشمای ماهور حس و عالقه می بینم.داره پا می ذاره تو
مسیری که تو تموم این سال ها ازش می ترسیدم.
مهربان گیج شده بود ! خب اگر پای عشق و عالقه وسط باشد
که خنده و خوش حالی را با خود به ارمغان می آورد  ،پس این
حال خراب و گریان ماهرخ چه معنایی داشت ؟!
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_خب این که خبر خوبیه ؟ بد عادت شدی ماهرخ ؟ ماهور رو
برای خودت می خوای ؟ مگه این بچه حق زندگی نداره ؟
شانه های ماهرخ شروع به لرزیدن کرد و این نشان دهنده ی
گریه های عاجزانه و از ته دل یک مادر نگران بود !
دستانش را دور شانه ماهرخ حلقه کرد و گفت :
_آخه چته آبجی ؟ چی رو دلت سنگینی می کنه که اینجوری
پر شدی ؟
به آرامی از آغوش مهربان بیرون آمد و با بغض گفت :
_کی می گه ماهور من حق زندگی نداره ؟! اگر فقط یه نفر حق
خوشبخت شدن داشته باشه  ،اون ماهوره.
مهربان هم تحت تاثیر گریه های ماهرخ بغض کرده بود.
_پس چی ؟ چرا عاشق شدن ماهور برات ترسناکه ؟ چی تو سرته
ماهرخ ؟
لب هایش از شدت گریه  ،لرزش وحشتناکی داشتند.نگاهش را
به سقف اتاق دوخت و بعد از چند لحظه  ،چشمانش را به سمت
صورت نگران مهربان چرخاند.
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_وقتی ماهور به دنیا اومد تا چند ساعت بهمون تحویلش
ندادن.یادته هی می گفتی پس چرا بچه اتو نمی یارن ؟
مهربان سرش را تکان داد و پاسخ داد :
_آره یادمه.خب که چی ؟
لبش را زیر دندان هایش له کرد و بعد از چند ثانیه ادامه داد.انگار
نمی توانست تمام حرف هایش را پشت سر هم بیان کند و بین
جمله هایش نیاز به استراحت و زیر و رو کردن خاطرات گذشته
داشت و چه خوب که مهربان عزیزش  ،درک می کرد !
_بهزاد رو صدا کردن  ،گفتن باهامون کار دارن.خیلی ترسیده
بودم.همش نگران بودم که نکنه اتفاقی براش افتاده باشه اما...
دستش را روی دهانش فشرد و از میان انگشت هایش نالید :
_اما دکتر گفت جنسیت بچه مشخص نیست.گفت درواقع بچتون
بین دو جنس مختلف مونده...نه پسره و نه دختر ! بعد از چند
روز که تو شوک بودم و گریه می کردم  ،بهزاد ناراحت شد.گفت
خدا رو شکر بچه ام کنارمه  ،همین واسم کافیه.بعد از حرف بهزاد
به خودم اومدم.خدا به من یه تیکه الماس داده بود و من ناشکری
می کردم.اسمش رو گذاشتیم ماهور و با نظر دکتر براش
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شناسنامه پسر گرفتیم تا بزرگ که شد هر تصمیمی که خواست
برای زندگیش بگیره و همیشه هم بهش گفتم که من پشتشم و
اولین قدمم برای این قول همون اسمش بود.ماهور هم اسم
دختره و هم اسم پسر...اینطوری هر کاری بخواد می تونه با آینده
اش انجام بده !
مهربان با بهت به ماهرخ خیره شد.ماهوری که از  ۱۷سالگی مرد
خانه خواهرش بود  ،در واقع این همه سال با این جسمی که نه
نام دختر و نام پسر را به طور کامل دارا بود  ،زندگی می کرد ؟!
از شدت شوک زیاد زبانش سنگین شده بود و کلمات به سختی
و با زور از میان دهان باز مانده اش خارج می شدند.
_ماهور دو جنسه ست ؟
با شنیدن این کلمه  ،گریه و بغض را فراموش کرد و با جدیت
گفت :
_اول این که این موضوع باید بین خودمون بمونه  ،فهمیدی ؟!
مهربان سرش را به نشانه تایید تکان داد.
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وقتی از بابت فاش نشدن راز بزرگ فرزندش مطمئن شد با اخم
بیشتری ادامه داد :
_دوما  ،می دونم همه اینطوری بچه هایی مث ماهور منو می
شناسن ولی االن من دارم بهت می گم که این کلمه یه توهینه
به بچه من و امثال من.از این به بعد مراقب باش چی می گی
مهربان ! نمی خوام برای ماهور از خاله مهربونش تبدیل بشی به
هفت پشت غریبه.
با گریه به صورتش چنگ انداخت و گفت :
_ماهور از شقایق و شیدا برام عزیز تره.می میرم اگر مثل قبل
دوستم نداشته باشه.اصال تو این چیزا رو از کجا می دونی ؟
تحقیق کردی آبجی ؟ بمیرم برات خواهرم...بمیرم برات ماهورم...
ماهرخ با کف هر دو دستش  ،صورت خود را پوشاند و گریه
سوزناکی را سر داد.
_نه که فکر کنی از جنسیت بچه ام شاکی هستم  ،نه...چون هیچ
کس همچین بچه ای نداره که اینقدر صالح و سر به راه باشه ولی
از مردم شکایت دارم که آتیش می زنن به قلب بچه من.ماهور تو
بغل ما بزرگ شده برای همین متوجه فرقش با بقیه نمی شیم
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ولی هر کس ببینتش می فهمه عادی نیست.هر چی بزرگ تر
شد  ،تفاوتش بیشتر شد.مدرسه که رفت بد تر شد.هی بچه ها
مسخره اش می کردن  ،هی جیگر گوشه ام می یومد خونه اشک
می ریخت.وقتی دیدم بعضی حرفا تو روحیه اش اثرات بد می
ذاره رفتم پیش یه دکتر روانشناس.باید همه چیز رو درباره بچم
یاد می گرفتم تا اگر کسی خواست وصله ای به ماهور بچسبونه
 ،بتونم با پشت دست بکوبم تو دهنش.البته خود ماهور خبر نداره
و من یواشکی می رم ولی االن می دونم لفظ دوجنسه  ،چقدر
روح حساس و شکننده ماهور رو عذاب می ده.
مهربان اشک هایش را پاک کرد و گفت :
_پس چی بگم که ماهورم رو بیشتر از این اذیت نکنه آبجی ؟
نگاهش را به دیوار مقابلش دوخت و پاسخ داد :
_ماهور من یه بیناجنسه !
چند بار زیر لب ،کلمه بیناجنس را تکرار کرد تا زبان و ذهنش با
هم همانگ شوند و ناخودآگاه نام اشتباهی را به جای آن استفاده
نکنند.
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بعد از چند دقیقه که در سکوتی سنگین ،غرق شده بودند ،به
ماهرخ که همچنان به دیوار رو به رویش خیره شده بود ،نگریست.
_با وجود این مشکالت ،از عاشق شدن ماهور می ترسی؟
نفس عمیقی کشید و به چشمان مهربان زل زد.
_هیچ وقت درباره جنسیت ماهور با خودش صحبت نکردم؛ چون
می فهمم براش سخته ولی همیشه از عاشق شدنش می ترسیدم.
مهربان لبخند مطمئنی زد.
_چرا از عاشق شدنش می ترسی ؟ نگرانی که به جای دختر،
عاشق یه پسر شده باشه؟
ماهرخ خنده ی تلخی کرد و همانطور که چشمانش را اطراف
اتاق می چرخاند ،پاسخ داد:
_نه عزیز دل خواهر! ماهور خاصه و هر چیز خاصی تو این دنیا
جذابه .می ترسم به خاطر جذاب بودنش بهش نزدیک بشن و
بعد از یه مدت...
همانطور که لبخند عجیب و مجنونی بر لب داشت ،اشک های
درشتی از گوشه چشمانش به سمت گونه هایش روان
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شدند.ترکیب گریه و خنده ی تلخ یک مادر ،نشان از اوج درد و
نگرانی اش داشت.با صدای شکسته و غمگینی ادامه داد:
_بعد از یه مدت بچه امو ول کنن و یه قلب شکسته شده رو هم
به بار هایی که رو شونه اش حمل می کنه ،اضافه کنن.اگر کسی
باشه که از ته دلش بچه منو بخواد ،خیالم راحت می شه .حاال
می خواد دختر باشه یا پسر! برام مهم نیست .اصال برام اهمیتی
نداره که ماهور می خواد دختر باشه یا پسر یا حتی بین این دو
تا .دکتری که پیشش می رفتم همه این احتمال ها رو واسم
توضیح داده .من فقط خوشبختی بچمو می خوام.
مهربان با نگرانی به ماهرخ خیره شد و سعی کرد تمام آشفتگی
هایی که ناگهان در قلبش رسوب کرده بود را به چشمانش برساند
و از آن جا به نگاه ماهرخ منتقل کند.
_اگر عاشق یه پسر شده بود چی؟ اون موقع می خوای به فامیل
چی بگی؟ هزار تا حرف واسش درست می کنن.
[]۰4:۱5 ۲۶.۰۹.۲۰
#پارت_۹۷
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ماهرخ قرنیه های غرق شده در دریای اشکش را به چشمان
مهربان دوخت.
_برام مهم نیست! چشمای ماهرخ فقط خوشبختی بچه هاشو
می بینه .اینقدر چشم به راه می مونم تا ماهور خودش برام همه
چیز رو بگه.
سپس اشک هایش را پاک کرد و با لبخند مهربانی گفت:
_اینقدر دلم پر بود که با همین دو تا قطره اشک و چند کالم
درد دل آروم شدم .ماهور خیلی به خداش اعتماد داره .من کی
باشم که گله کنم؟! می دونم خدا جواب تمام این اعتماد و توکل
هاش رو می ده؛ پس فقط وظیفه مادری خودمو انجام می دم و
پشتشو خالی نمی کنم.
با شنیدن صدای جیغ شیدا ،مهربان چشم هایش را با خشم بست
و زمزمه کرد:
_ای الهی الل بشی مادر! آخر با این صدای نکبتش من رو سکته
می ده.
ماهرخ خنده ی شیرینی کرد .مهربان و خانواده اش تنها کسانی
بودند که ماهور از ته دل برای بودنشان ذوق می کرد .البته نباید
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خانواده دایی مهراب که پشت و پناه پسرکش بودند را هم
فراموش می کرد .تنها مشکلی که از بابت خاله و دایی عزیزش
داشت ،حضور آن ها در شیراز بود و باعث می شد نتوانند زود به
زود با آن ها مالقات کنند.
_دلت میاد دختر؟! الهی فداش بشم که اینقدر سرزنده و شاده!
وقتی شما می یاید اینجا ،ماهور صد و هشتاد درجه تغییر می
کنه .اینقدر شیطون می شه که اصال باور نمی کنم این بچه،
همونیه که همیشه آروم یه گوشه نشسته بود .مهیار و آسا هم
که خودت می دونی چقدر با شقایق و شیدا راحتن.فقط حیف
که ما هم شیراز نیستیم.
لبخند درخشانی زد و با به یاد آوردن گذشته ،چشمان زیبایش
ستاره باران شد.
_یادمه جوون تر که بودم همیشه می گفتم دلم نمی خواد ازدواج
کنم و برم شهر غریب؛ ولی وقتی عاشق بهزاد شدم ،برام مهم
نبود که مجبورم بیام تهران .با این که پول زیادی نداشتیم ولی
خوشبخت بودیم .خیلی دلم می خواد یه سر بیام شیراز؛ ولی
ماهور خیلی کاراش سنگین شده و مهیار هم که مدرسه داره.
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نمی دونم بتونیم بیایم یا نه ولی خیلی دلم برای مهراب و بچه
هاش تنگ شده.
[]۰4:۱۶ ۲۶.۰۹.۲۰
#پارت_۹۸
مهربان با خنده پشت چشمی نازک کرد و گفت:
_همه ی چیز هایی که گفتی ،بهونه بود .تو دلت برای حافظیه و
باغ ارم تنگ شده نه داداش مهراب! من مطمئنم ،لحظه ای که
برسی شیراز ،می ری حافظیه اتراق می کنی تا وقتی که بخوای
برگردی.
هر دو با صدای بلند به این عالیق خاص و زیبای ماهرخ خندیدند
و مهربان بعد از چند لحظه ادامه داد:
_با این همه ،باید باهامون بیای شیراز! نه فقط تو ،بلکه بچه هات
هم باید بیان چون به کمک نیاز داریم.
ماهرخ با تعجب گفت:
_تا جایی که یادمه پارسال اسباب کشی کردی! دوباره می خوای
خونه ات رو عوض کنی؟
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_آره! داداش مهراب می خواست جا به جا بشه؛ ما هم تصمیم
گرفتیم همراهش بریم .می دونی که آرش و مهراب توی شرکت
با هم شریک هستن .تصمیم گرفتن محل شرکت و خونه هامون
رو عوض کنن.
_چرا آخه؟ شما که همتون شیراز زندگی می کنید؟ چرا خونه
هاتونو با شرکت جا به جا می کنید؟
مهربان پوزخند نمکینی زد و گفت:
_چون با اجازه ات داریم میایم تهران .از این به بعد همیشه خونه
ات پر از مهمونه.
ماهرخ چند لحظه با تعجب به خواهرش نگاه کرد .حضور مهربان
و مهراب در تهران نعمت بزرگی بود .مطمئن بود بچه ها از
شنیدن این خبر بسیار خوش حال خواهند شد و با شنیدن عربده
ی ذوق زده ی مهیار و جیغ بلند آسا ،به فرضیه درستش آفرین
گفت.
_خدا رو شکر! هممون راحت می شیم .سامان و سامیار هم
میان؟ بچه های تو چی؟ اذیت نمی شن؟
مهربان با خنده ماهرخ را در آغوش کشید و گفت:
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_درواقع بچه ها ،مهراب و آرش رو مجبور کردن .اول سامیار و
سامان ،داداش رو و بعد هم بچه های من ،آرش رو راضی کردن.
همه ی کار ها انجام شده .فقط اومدیم شما رو هم برداریم و با
خودمون ببریم تا هم کمک کنید و هم یکم تو شیراز خوش
بگذرونیم .بعد از یه هفته ،همه با هم میایم تهران .خونه
جدیدمون رو هم قبال خریدن و تمیز کردن .آماده ایم که بیایم
تهران.
[]۰4:5۱ ۲۷.۰۹.۲۰
#پارت_۹۹
نگاهش را میان جمع پنج نفره اشان گرداند و با دیدن سه جفت
چشمی که با شیطنت به او و مهیار خیره شده بودند ،اخمی کرد
و نگاهش را از چشمان ملتمس و شرمنده مهیار گرفت.
_اصال همچین چیزی رو قبول نمی کنم .هر کس که اشتباه می
کنه ،باید منتظر عواقبش هم باشه.
شقایق پوزخندی زد .چند ساعتی می شد که با آسا و مهیار و
ماهور به گردش آمده و اکنون روی چمن های سبز و خنک
پارک بزرگی نشسته بودند و جرئت و حقیقت بازی می کردند.
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در طول گردش متوجه رفتار سرد ماهور با مهیار شده بودند و
وقتی در ادامه بازی ،ماهور جرئت را انتخاب کرد ،از او خواستند
که کدورت هایی که بینشان است را فراموش کند و مهیار مظلوم
شده و شرمنده را ببخشد ،چرا که حال غمگین و مضطرب او
اجازه تمام و کمال شادی کردن را به آن ها نمی داد.
_زارت...ببخشید که کمرم زیر بار این جمله سنگین طاقت نیاورد
و فشار وارد شده رو با گوزیدن کمتر کرد .می دونی که دست
خودم نبود عزیزم!
ماهور به حرص لگدی به پای دراز شده ی شقایق زد و گفت:
_تو کی خودتو کنترل کردی آخه؟! بچه هم که بودیم یه دفعه
ی بد همه جا پخش می شد .حاال خوبه حداقل با دهنش صدا
بو ِ
در آورد وگرنه هممون خفه می شدیم!
شیدا همانطور که انگشت اشاره اش را درون ظرف آلوچه جنگلی
می چرخاند تا قطرات باقی مانده از آن مایع ترش و خوش طعم
را ،راهی دهان آب افتاده اش کند ،گفت:
_اینقدر از این که یکی وسط بازی خودشو چُس کنه بدم میاد
که حد و حساب نداره .شل کن بابا! روانی کردی بچه رو.
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به صورت خندان مهیار نگاه کرد.
وقتی سنگینی نگاه ماهور را حس کرد ،دوباره حالت شرمنده ی
صورتش بازگشت و با التماس به چشمان ماهور خیره شد.
مگر چقدر می توانست نسبت به برادر عزیز تر از جانش سرد و
بی تفاوت باشد؟ او که از همان ابتدا به دنبال بهانه ای برای
کنسل کردن این تنبیه دو طرفه بود! این دوری نه تنها برای
مهیار ،بلکه برای ماهور هم بسیار سخت و طاقت فرسا بود.
[]۰4:5۱ ۲۷.۰۹.۲۰
#پارت_۱۰۰
چند لحظه به چشمان یک دیگر خیره شدند .مهیار حرف های
برادرش را از روی آن دو گوی براق و سبز خواند و وقتی فهمید
دیگر خبری از قهر و دلخوری نیست؛ از روی پاهای شقایق
گذشت و خودش را به ماهور که مقابلش نشسته بود ،رساند.
هر دو در آغوش یک دیگر فرو رفتند اما با ضربه ای که به باسن
مهیار خورد ،ماهور به پشت روی چمن ها افتاد و مهیار هم به
دنبالش ،روی جسم ماهور پهن شد .صدای شیدا از پشت شنیده
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می شد و نشان می داد ،این کار بسیار گستاخانه از سمت چه
کسی به انجام رسیده است.
_هر وقت این دو تا رو می بینم تا چند روز سوء هاضمه می
گیرم .حال آدم رو به هم می زنن.
آسا که تا آن لحظه با بچه گربه ی کوچکی سر و کله می زد؛ به
شیدا نگاه کرد و گفت:
_منم هر وقت می بینم دو تا مرد گنده اینجوری هم دیگه رو
بغل می کنن بعدش می رم دستشویی.
شقایق خنده ی بلندی کرد و بی توجه به قیافه مهبوت ماهور،
از جا برخاست.
_بچه ها هوس چیپس و سس فلفلی کردم .مثل اون وقتا که
بچه بودیم.
ماهور شلوارش را کشید تا دوباره روی زمین بنشیند .حتی تصور
انجام آن کار چندش و مسخره ،آن هم وسط پارک ،تمام موهای
بدنش را راست می کرد.
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_شقایق تو رو خدا بگیر بشین .نمی خوای که وسط پارک اون
حرکت رو بزنیم مگه نه؟ بذار بریم خونه حداقل.
_دست خر کوتاه شه لطفا ،وگرنه می شکنمش! من االن دلم می
خواد بخورم ،خونه دیگه دلم نمی خواد.
هر چقدر غر زد و مخالفت کرد ،مورد توجه کسی قرار نگرفت و
در نهایت شقایق با  5بسته چیپس نمکی ،یک شیشه سس فلفلی
تند و یک بطری نوشابه به آن ها نزدیک شد.
از همان باال ،سهم چیپس هر نفر را روی پاهایش انداخت و
خودش نیز کنار شیدا جاگیر شد.
[]۰4:5۱ ۲۷.۰۹.۲۰
#پارت_۱۰۱
با لبخند شیطنت آمیزی به همه نگاه کرد و گفت:
_خب بچه ها پاکت چیپس ها رو باز کنید!
ماهور نگاهی به درخت بزرگ و زیبایی که زیرش نشسته بودند
انداخت .حقیقت این بود که با وجود شرم زیادی که از شیطنت

~ ~ 328

کردن و شلوغ بازی داشت؛ نمی توانست منکر حس جوانی و
سرزندگی ای که به تمام سلول های بدنش منتقل می شد ،شود.
با خنده ابتدا نگاهی به بسته چیپس و بعد به جمع منتظر انداخت
و گفت:
_گور بابای آبرو و تربیت! باز کنید بریم تو کارش.
آسا با مشت های کوچک و سفیدش ،سعی در باز کردن پاکت
داشت .ماهور بوسه ای روی موهای نرم و زیبایش نشاند و خودش
بسته را باز کرد و به دستش داد.
همه به ترتیب مقدار زیادی سس فلفلی را روی چیپس ها
ریختند و بعد با تکان دادن پاکت ،آن ها را با سس ترکیب کردند.
البته برای آسا یک بسته کوچک کچاپ گرفته بودند؛ چرا که
تحمل تندی این سس از توان آسا به دور بود.
حاال به قسمت اصلی ماجرا رسیده بودند.
ماهور خنده ی بلندی کرد و گفت:
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_آخرین باری که این کار رو انجام دادم ،اینقدر باسنمو کوبیدم
به زمین که فرداش نمی تونستم روی صندلی بشینم.خدا فردا
رو به خیر کنه!
شقایق نیشخندی زد و گفت:
_حاال فردا همه فکر می کنن ،یکی گذاشته توش واست.
مهیار و شیدا با صدای بلندی به حرف شقایق خندیدند اما سوال
آسا باعث شد مهیار از شدت خنده روی زمین ولو شود و توجه
اطرافیان را به سمت خودشان جلب کند.
_چی گذاشتن تو داداش ماهور؟
کودک بیچاره با دیدن قهقه های بلند اطرافش ،با بغض مشتی
روی بازوی مهیار زد.
_مگه چی گفتم که مسخره ام می کنی؟
ماهور اخمی کرد و رو به شقایق توپید:
_خر نفهم بچه همراهمونه .مگه تو شعور نداری آخه؟ مهیار تو
هم نیشتو ببند!
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با اخطار ماهور کمی خودشان را جمع و جور کردند و مشغول
خورد کردن نسبی چیپس های درون پاکت شدند.
بعد از این که به تکه های کوچک تقسیم شد ،پاکت ها را
پیچاندند و بعد از نگاه کوتاهی که با هم رد و بدل کردند ،بسته
ها را زیر باسن هایشان قرار دادند .این کار ،مسابقه مورد عالقه
اشان در کودکی بود .هر کس بتواند محکم تر باسنش را روی
تکه های چیپس درون پاکت جا به جا کند و مخلوط یک دست
تر و کوچک تری از چیپس و سس تهیه کند؛ برنده خواهد بود.
از همه جالب تر حرکات آسا بود که از جا بر می خاست و از باال
خود را روی بسته چیپس پرتاب می کرد .همگی از شدت خنده
سرخ و ملتهب شده بودند .ماهور پوست شکمش را میان
انگشتانش می فشرد تا درد حاصل از خنده ی زیاد ،اندکی کم
رنگ تر شود اما با دیدن حرکات دیوانه وار شقایق روی بسته
چیپس ،موج جدیدی از خنده درون بدنش به حرکت در آمد و
این بار روی زمین افتاد .قطره اشکی از گوشه چشمش به راه
افتاد .آخرین بار که از شدت خنده اشک هایش بیرون جهیده
بود ،مربوط به چند ماه پیش بود؟
~ ~ 331

امروز را درون صندوق خاطرات مغزش ثبت می کرد؛ چون زیبا
تر از آن بود که عادی خوانده شود.
این چند ساعت به نگاه تمام اطرافیانش بی توجه بود و سنگینی
نگاه کسی ،به روح و روانش آسیبی نمی رساند؛ چرا که رفتار
های شلوغ و خنده داری که پیرامونش در حال انجام شدن بود،
جایی برای خیره ماندن به جسم ماهور ،برای مردم نگذاشته بود.
[]۰5:۳5 ۲۸.۰۹.۲۰
#پارت_۱۰۲
در طول شب حتی یک دقیقه هم نتوانسته بود ،بخوابد؛ چرا که
آن معجونی که با باسن هایشان درست شده بود ،حالش را به هم
زده بود و تا خود صبح معده اش ،مواد درونش را باال و پایین
کرده بود.
مایع تلخ و ترشی ،تا نزدیکی دهانش باال آمد .چشمانش را از
شدت سوختن راه عبور مایع بد بو ،بست و از جا برخاست .هر
چی می کشید؛ حقش بود چرا که هر بار نمی آموخت که به
حرف های شقایق توجه نکند .با حرص زیر لب زمزمه کرد:
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_نکبت خرس! من تا صبح جون کندم؛ اونوقت خانم گرفته
خوابیده .خدا لعنتت کنه!
خانه اشان برای جا دادن  ۸نفر در خود ،زیادی کوچک بود .در
اتاق مهیار خاله و مادرش خوابیده بودند و اتاق آسا هم جوالنگاه
دختران بود .خودش و مهیار هم به همراه آرش ،شوهر خاله اش،
در پذیرایی کوچکشان خوابیده بودند.
به آرامی دستگیره را پایین کشید تا بدون بیدار کردن کسی،
لباس هایش را بردارد و به سر کار برود .احتماال بهمن تا ده دقیقه
دیگر اینجا بود!
نگاهی به صورت غرق در خواب مادر و خاله اش انداخت و
لبخندی زد .از وقتی به یک دیگر رسیده بودند ،در آشپزخانه
خلوت کرده و در حال صحبت های به قول خودشان خصوصی
بودند.
_چرا چِت کردی رو مامان اینا؟
انتظار شنیدن صدای خواب آلود شقایق را نداشت ،پس یکه
خورده به عقب بازگشت و با دیدن موهای ژولیده و صورت باد
کرده شقایق ،نتوانست جلوی خنده اش را بگیرد .یکی از پاچه
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های شلوارش باال رفته بود و تکه ای از پیراهنش زیر کش
شلوارش پنهان شده بود.
_این چه ریختیه واسه خودت درست کردی؟ شب به خواب هر
کی بری؛ سکته می کنه که!
همانطور که خمیازه بلندی می کشید و از کنار در اتاق می
گذشت ،گفت:
_نظرت رو نپرسیدم.
خنده ای کرد و بعد از برداشتن وسایلش ،به آشپزخانه رفت .تنها
جایی که می توانست لباس هایش را عوض کند ،همینجا بود.
[]۰5:۳۶ ۲۸.۰۹.۲۰
#پارت_۱۰۳
گرمکن راحتی اش را در درآورد و تا خواست آن را با شلوار
جینش جایگزین کند ،شیدا با وضعی به مراتب بد تر از شقایق
وارد آشپزخانه شد.
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یک جو شعور و تربیت در این دو دختر یافت نمی شد و ماهور
از همین االن نگران آن دو احمقی بود که برای ادامه زندگی این
دو فاجعه را انتخاب می کردند.
_نمی بینی دارم شلوار عوض می کنم؟ گمشو...
با زنگ خوردن تلفن همراهش ،جمله اش را ناقص رها کرد و
برای جلوگیری از بیدار شدن بقیه ،بدون نگاه کردن به شماره،
پاسخ داد.
_بله؟
_سالم صبح بخیر.
با شنیدن صدای بم و محکم پوالد ،ناخودآگاه لبخندی زد.
_سالم صبح تو هم بخیر.
_آماده ای؟
ماهور با تعجب خندید و گفت:
_مگه اینجایی؟
پوالد خواست بگوید که از این به بعد تا جایی که بتواند ،خودش
به دنبال او خواهد آمد اما با شنیدن صدای خواب آلود دختری،
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سکوت کرد .کلمات شنیده شده را در مغزش مرتب کرد تا
مطمئن شود درست متوجه شده است و وای به حال ماهور اگر
درست باشند!
_خاک تو سرت! با این سنت شورت گل گلی کردی تنت؟ از اون
چیز وسط پات خجالت بکش!
ماهور با چشمان گرد شده ،ابتدا به شیدا و سپس به شورت سفید
رنگش نگاه کرد و در آخر با بهت دستش را روی دهانه گوشی
گذاشت تا حداقل کلمات بعدی ،به گوش پوالد نرسد.
پوالد اما همه چیز را شنیده بود.
ماهوری که به احتمال زیاد با لباس زیر ،مقابل یک دختر ایستاده
بود و با تلفن صحبت می کرد و دختری که با صدای خواب آلود،
در مورد خصوصی ترین عضو بدن ماهورش صحبت می کرد،
برای روانی کردن پوالد کافی بود.
_جلوی در خونه هستم .تا  5دقیقه دیگه بیرون باش!
[]۱۱:۳۰ ۲۸.۰۹.۲۰
#پارت_۱۰4
~ ~ 336

با گیجی موبایل را از گوشش فاصله داد .چه قدر در مقابل پوالد
کوچک شده بود .آخر شورت گل گلی اش ،چیزی نبود که
بخواهد در مقابل پوالد فاش شود.
چه قدر ساده و خوش خیال بود که تنها مشکلش ،رنگ و مدل
لباس زیرش بود و نمی دانست مشکل اصلی ،لخت ایستادن در
مقابل یک دختر است.
به سمت شیدا که در حال نوشیدن یک لیوان شیر بود ،چرخید
و با خشم ،لیوان را به سمت باال هل داد .شیر از بینی و دهانش
چکه کرد و از شدت شوک ،دستانش از دو طرف ،در هوا ماند.
مغزش فرصت تحلیل کردن اتفاقی که افتاده بود را نداشت و
همانطور خشک شده ،چشمانش را به قطرات شیری که از روی
بینی اش به زمن می چکید؛ دوخته بود .ماهور از حالت لوچ شده
ی چشمان شیدا خندید و قبل از این که به حالت عادی اش
بازگردد و با کولی بازی همه را بیدار کند ،تیر نهایی اش را به
اعصاب ضعیف شده اش زد و با دو از کنارش گذشت.
_شدی مثل پورن استار ها .تو این کار موفق می شی می دونم!
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وقتی در خانه را می بست ،صدای جیغ شیدا را می شنید که
اسمش را صدا می کرد.
با شرمندگی در ماشین جدیدی که الزم نبود مثل روز قبل ،با
سختی خود را باال بکشد ،را باز کرد .لبخند و سر خوشی اش
مانند کسی بود که در دشتی نشسته است و از فضا لذت می برد؛
اما حضور گرگ خشمگینی که پشتش کمین کرده است را حس
نمی کند .دقیقا همین قدر احمقانه و خوش خیال!
_ببخشید دیر شد .چرا تو اومدی؟
بدون آن که نیم نگاهی به سمت ماهور بیاندازد ،پاسخ داد:
_اون قضیه اصال مهم نیست .فعال یه مورد هست که باید باهات
درباره اش صحبت کنم.
با تعجب به سمت پوالد برگشت .صدایش مهربانی و لطافتی که
صبح با آن ،صبح بخیر گفته بود را نداشت .یعنی خبر نگران
کننده ای را شنیده بود؟ نکند اتفاقی برای محسن افتاده است!
_چیزی شده؟ محسن خوبه؟
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پوالد لبخند عجیبی زد و به چشمان ماهور خیره شد .کلماتش
انگار نیروی خاصی داشتند و در گوش هایش شنیده نمی شدند.
انگار کلمات با تفنگی ،در مغز ماهور شلیک می شد و با هر کلمه،
بدن ماهور لرزش خفیفی می کرد.
_حال همه خوبه به جز یه نفر .برای خوب کردن حال اون ،باید
با من بیای خونه ام! یه کاری داریم که باید انجام بدیم و بعدش
می تونیم بریم شرکت.
[]۰۰:۰۱ ۲۹.۰۹.۲۰
#پارت_۱۰5
حرف هایش ترسناک نبود اما حسی که به ماهور القا می شد،
وحشتناک بود.
انگار چیزی در این میان فراموش شده و جا افتاده بود!
_چیزی شده؟ حال کی بده؟!
پوالد این بار ،سوال ماهور را بی جواب گذاشت.
_مهمون داشتید؟
با خجالت خندید و گفت:
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_خانواده خالم اومدن خونمون .شیراز زندگی می کنن اما تصمیم
گرفتن بیان تهران.
پوالد همانطور که ماشین را به حرکت در می آورد ،به ماهور
خیره شد.
_اینجوری سخت می شه برات!
با ذوق دستانش را به هم کوبید .آمدن خانواده خاله مهربان به
تهران ،نه تنها سخت نبود؛ بلکه نعمت بزرگی هم محسوب می
شد.
_نه اصال! من که عاشقشونم .از وقتی میان تهران ،تا آخرش
خوش می گذره.
پوزخندی زد و گفت:
_آره مشخصه.
_از کجا؟
_از اونجایی که دیروز چسبیده بودی بهشون و ولشون هم نمی
کردی و اینقدر هم با بچه هاش صمیمی هستی که با شورت
جلوشون بچرخی.
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لبخندش به آرامی جمع شد .چیزی این وسط اشتباه بود و ماهور
اکنون داشت آن اشتباه را پیدا می کرد.
_اتفاقی اومد تو...
_ماهور؟
حتی اجازه نداد جمله ی ماهور تمام شود .همانطور که پایش را
روی گاز فشار می داد ،نیشخندی زد و گفت:
_قرار بوده تو این مدت هم دیگه رو بشناسیم مگه نه؟
با بهت حاالت عصبی پوالد را نظاره می کرد .تمام این ها فقط
به خاطر یک جمله ی لعنتی شیدا بود؟
_درسته! می خواستیم آشنا بشیم.
سبقت وحشتناک و سریعی که از ماشین کناری اش گرفت ،باعث
شد؛ چشم هایش را ببندد.
[]۰۰:۱۸ ۲۹.۰۹.۲۰
#پارت_۱۰۶
_خب پس اولین خصوصیت اخالقیمو بهت بگم .موقع عصبانیت
من ،دیگه ماله رو کار اشتباهت نکش! خیلی بد تر می شه.
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ماهور با بهت خندید و گفت:
_اآلن منظورت اینه که عصبانی هستی و من یه کار اشتباه انجام
دادم؟
وارد کوچه ی بلند و پهنی شدند که در دو طرفش خانه های
ویالیی و بزرگی ساخته شده بود .مقابل یک در سفید رنگ با
نقوش طالیی ،ماشین را نگه داشت و چند بار دستش را روی
بوق فشرد.
ماهور با وجود ترس اندکش ،حالت حق به جانبی به صورتش
داده بود که این عصبانیت پوالد را تشدید می کرد.
بعد از چند لحظه در بزرگ و سنگین ،توسط دو مرد کت و شلوار
پوش ،به آرامی باز شد.
ماشین را به داخل هدایت کرد و توجهی به صدا زدن های بهمن،
نشان نداد.
ماهور با حرص نگاهی به صورتش انداخت و گفت:
_بهمن داشت صدات می کرد .نمی خوای جواب بدی؟
_پیاده شو!
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در ماشین را محکم بست و از ماشین خارج شد.
اصال به او چه ربطی داشت؟ عمر رابطه اشان به یک هفته هم
نرسیده بود و او اینگونه برایش گردن کلفتی می کرد؟ اگر چند
ماه را در کنار هم بودند می خواست چه کند؟ اصال دلش می
خواست لخت شود و میان دختران برقصد .پوالد چه کاره بود که
دخالت کند؟!
از پله های مرمرین سفیدی باال رفتند و مقابل یک در طالیی و
بلند که انگار تا سقف خانه ادامه داشت ،ایستادند.
پوالد چند ضربه به در زد و از همان جا با فریاد گفت:
_بهمننن؟
بهمن با شنیدن فریاد پوالد ،با دو خودش را به او رساند .از
صدایش می توانست میزان عصبی بودنش را حس کند و در این
موقعیت ،اصال دوست نداشت تبدیل به کیسه بوکس پوالد شود.
_بله آقا؟
_زنگ بزن ایمان بگو همه ی قرار های من رو کنسل کنه .کار
دارم امروز .شرکت نمی رم.
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[]۰۰:۳۲ ۲۹.۰۹.۲۰
#پارت_۱۰۷
ماهور با نگرانی به بهمن نگاه کرد .چرا هر چه می گذشت ،اوضاع
خطرناک تر می شد؟
_بهمن تو هم باهامون میای؟ آخه من درباره پاساژ یه سوالی
داشتم.
پوالد نیشخندی زد و با سر اشاره ای به بهمن کرد.
کاش می توانست کاری برای ماهور انجام دهد اما در کجای دنیا
کسی جانش را برای دیگران فدا می کرد جز ایثارگران؟ خب
بهمن که یک مرد خودخواه بود و در زمره آن ها قرار نمی گرفت؛
پس اصال پایش را برای نجات ماهور ،از گلیمش فرا تر نمی
گذاشت .با لبخند شرمنده ای از ماهور دور شد.
با حرص ،رفتن بهمن را تماشا می کرد؛ که بازویش توسط پوالد
کشیده شد.
_چرا اینجوری می کنی؟ مگه چیکار کردم؟
_بیا برو تو ،نمی خواد مهمون دعوت کنی!
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نگاهی به در باز شده انداخت .فضای داخل خانه ،بسیار روشن و
زیبا بود .پنجره های سراسری و مبلمان های اشرافی طالیی و
قهوه ای ،تم زیبا و مجللی به خانه داد بودند .فرصت تجزیه و
تحلیل نداشت؛ چرا که پوالد بازویش را به سمت پله های پیچ
در پیچی که در گوشه ی سالن قرار داشت؛ کشاند.
حس می کرد یک تکه گوشت است که از دندان های یک گرگ،
آویزان شده است.
وقتی در مشکی رنگی ،توسط پوالد گشوده شد ،با دقت به فضای
اتاق نگاه کرد .زیبایی اش نفس گیر بود.
چشمانش را برای توصیف فضا ،دور اتاق چرخاند اما با اصابت
کمرش به دیوار ،با تعجب به چشمان خشمگین پوالد خیره شد.
_چرا اینجوری می کنی منو؟
دستش را روی دهان ماهور قرار داد تا جلوی سواالتش را بگیرد.
_هیس!
دهانش را به گوش راست ماهور چسباند و گفت:
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_بچه که بودم ،هیچی نداشتم .برعکس بقیه ی بچه ها ،به جز
یه خرس بافتنی کوچیک ،هیچ اسباب بازی ای نداشتم؛ ولی
اونجا رو ببین.
با انگشت شست به سمت کمد بلورینی که گوشه ی اتاق قرار
داشت ،اشاره کرد و ادامه داد:
_هنوز دارمش! چه پولدار باشم و چه فقیر ،چیزی که مال من
هست ،دور از چشم بقیه ،تا ابد مال من می مونه .مهم نیست یه
خرس پاره پوره باشه یا یه ماشین عتیقه که سوییچش رو تو
همون کمد گذاشتم یا حتی یه بچه پررویی مثل تو ،مهم اینه که
اسم پوالد زیرشه!
ماهور رد انگشت پوالد را دنبال کرد و به وسایل درون کمد چشم
دوخت.
یک قفل طالیی و زیبا به در آن آویخته شده بود که اهمیت
تمامی اشیاء درون آن را نشان می داد .همان طور که پوالد گفته
بود؛ خرس کهنه و رنگ و رو رفته ای ،در گوشه کمد نشسته و
به رو به رویش زل زده بود .غیر از این خرس ،وسایل زیاد دیگری
هم در آن جا نگه داری می شد که حتی ماهور نیز ،خاص بودن
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آن ها را حس می کرد .درست مانند این که ،یک تکه طال از
میان خاک و کثیفی بدرخشد و ارزشش را در چشمان بیننده
هایش فرو کند ،آن اشیاء هم ارزششان را به ماهور نشان می
دادند؛ حتی اگر کهنه و بی ارزش به نظر می رسیدند.
[]۰۳:۰۱ ۳۰.۰۹.۲۰
#پارت_۱۰۸
نگاهش را از وسایل درون کمد برداشت و به چشمان پوالد خیره
شد .تا حدودی به منظور پنهان شده در حرف هایش پی برده
بود؛ اما نمی خواست این اسارت را قبول کند .اگر اکنون برای
یک اشتباه ناخواسته اینگونه ماهور را تحت فشار می گذاشت ،در
آینده قرار بود چگونه رفتار کند؟
_کار مهمی که می گفتی باید انجام بدیم ،این بود؟ کمد رو بعد
از شرکت هم می شد...
لب هایش ربوده شد .کلمات در دهان پوالد رها شده و سرگردان
میان لب های به هم چفت شده ،جا به جا شدند.
اگر ماهور نمی خواست حرف هایش را جدی بگیرد ،مجبور می
شد طور دیگری رفتار کند!
~ ~ 347

قصد داشت تا یک مدت نسبتا کوتاه ،به ماهور فرصت دهد تا این
رابطه را بپذیرد و به آن اعتماد کند؛ اما او پایش را روی قسمت
اشتباهی گذاشته و خط قرمز پوالد را رد کرده بود.
بدون تامل لب پایین گنجشک سرکشش را گاز گرفت تا راه ورود
زبانش را به دهان او باز کند .این کشمکش مسخره باید همین
اآلن تمام می شد.
خشک شده بود .باز هم حس کشیده شدن لب ها ،به درون حفره
دهان یک مرد ،برایش تکرار شده بود! دندان های پوالد ،از لب
پایین دل کندند و این بار لب باالی ماهور را مورد حمله قرار
دادند .درد داشت اما خارج از تمام حس های بد و منفی درونش،
تنها یک جمله در سرش تکرار می شد.
_این دومین تجربه ی بوسیدن لب ،برای پوالد بود.
حس آزار دهنده ای وجود نداشت .عجیب بود که آرام و آسوده،
گوشه ی دیوار اسیر شده بود و از ربوده شدن لب هایش لذت
می برد!
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آن حس های منفی و زشتی که همیشه در این لحظه ها
پیدایشان می شد و کلمه سوء استفاده را در مغزش تکرار می
کردند ،اکنون کجا بودند؟
نکند آن ها با حضور پوالد ،رخت بسته و از روح و جسم ماهور
جدا شده بودند؟!
واقعیت این بود که ماهور با فهمیدن احساسات پوالد ،به خودش
اجازه لذت بردن داده و روح بیمار و محتاج محبتش را به دستان
نوازشگر و البته اسیر کننده ی پوالد سپرده بود .اگر اسارت
اینگونه شیرین و دوست داشتنی است ،پس ماهور از خدا می
خواست ،اسیر ترین انسان این دنیا باشد.
[]۰۳:۰۱ ۳۰.۰۹.۲۰
#پارت_۱۰۹
لب هایش زیر فشار دندان های پوالد کمی دردناک شده بود اما
با مکیده شدن محکم آن ها توسط دهان پوالد ،آخ دردناکی از
حنجره خشک شده اش بیرون پرید.
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دلش می خواست ،او هم پوالد را در این بوسه خشن و شیرین
همراهی کند اما اکنون که وسط یک بحث و دلخوری کوچک
بودند ،قصد نداشت از جایگاهش عقب نشینی کند.
کم کم ،اکسیژن ذخیره شده در شش هایش ،رو به اتمام بود و
قلب بیمارش نیز ،از این همه هیجان دلنشین ،ذوق کرده بود و
تند تر از همیشه می تپید.
تپش قلب گرفته بود و این را از نبض زدن مالیم و نامنظمی که
از طریق شکمش دریافت می کرد ،فهمیده بود.
به خاطر اختالف قد زیادشان ،پوالد کامال روی بدن ماهور خم
شده بود اما با این وجود سینه ی ماهور ،در جایی نزدیک به شکم
عضله ای و سفت پوالد قرار داشت.
ماهورش ،بیش از این تحمل نداشت و مجبور بود زیباترین
تماسی که لب هایش تا کنون با جایی برقرار کرده بود را قطع
کند.
به خاطر خشم و عصیانش ،تصور می کرد که این بوسه هیچ
لذتی نخواهد داشت و صرفا برای مشخص کردن جایگاه خود در
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زندگی ماهور انجام شده است؛ اما زیباترین حسی بود که تا کنون
تجربه کرده بود.
کاش می توانست آن را هم مانند همان خرس کهنه و قدیمی،
در کمد نگه دارنده ی خاطراتش ،بگذارد و هر روز با دیدنش ذوق
کند؛ اما این حس تنها در قلب و ذهنش حک می شد؛ هیچ گاه
ارضا نمی شد و خواهان بیشتر تصرف کردن لب های معشوق
بود.
به سختی ،زبانش را روی غنچه های سرخ و خوردنی ماهور کشید
و از او فاصله گرفت.
چشمان زیبا و جنگلی اش ،خمار شده و برخالف بوسه ی قبل،
نشانی از لذت و حس خوب را در خود پنهان کرده بودند.
[]۰۳:۰۱ ۳۰.۰۹.۲۰
#پارت_۱۱۰
صورتش را در چند سانتی متری صورت ماهور نگه داشت .حرف
هایش را نه تنها با زبان ،بلکه با چشم نیز به ذهن ماهور تزریق
کرد.
~ ~ 351

_نمی دونم خودت رو به اون راه می زنی و حرف من رو نادیده
می گیری یا واقعا نمی فهمی؛ اما روزی که توی اون اتاق قبول
کردی کنار من باشی ،این اجازه رو به من دادی که تو زندگیت
حضور داشته باشم .به نظرت رابطه چیه؟ رابطه رو تو چی می
بینی؟ بوسیدن و رابطه ی جنسی و حتی معاشقه ها ،فقط یه
گوشه از با هم بودن ما آدم ها ست .وقتی حضور یکی رو قبول
می کنیم ،ناخودآگاه باید یه جاهایی در برابر هم دیگه کوتاه
بیایم؛ پس باید نقطه ضعف ها و حساسیت های هم دیگه رو
بفهمیم تا بعضی وقتا در مقابل هم خم بشیم .دقیقا مث دو تا
خط موازی که اگر یکیش به سمت اون یکی خم نشه ،تا ابد باید
از هم جدا باشن و تنهایی بکشن ولی وقتی یکیش از خود
گذشتگی کنه ،اون موقع طعم به هم رسیدن رو می چشن .می
فهمی حرفمو؟
ماهور تازه متوجه منظور پوالد شده بود .او در فکر لجبازی بود و
پوالد در فکر کوتاه آمدن و شناخت پیدا کردن! از خودش خجالت
کشید و با شرم ،سرش را میان شانه و گردن پوالد پنهان کرد.
اکنون زمان توضیح دادن اتفاقات صبح ،برای این مرد فهمیده و
عزیز تر شده ،بود.
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_همه ی اتاق ها پر بودن .رفتم شلوارمو عوض کنم که شیدا،
دختر خالم ،بدون اجازه اومد داخل و همون موقع هم تو زنگ
زدی .من...
نفس عمیقی کشید و هوای بازدمش را در گردن پوالد به بیرون
فرستاد .اصال مهم نبود که او برای رسیدن به صورت ماهور ،این
همه خم شده و اکنون نیز با حس کردن بازدم گرم و مرطوب
ماهور ،چشمانش خمار شده بود .تنها چیزی که برایش مهم بود،
بوییدن عطر تن ترکیب شده با ادکلن پوالد بود .با سستی جمالت
بعدی اش را بیان کرد تا تمام تقصیر ها را از گردنش باز کند و
لبخند زیبای پوالد را ببیند.
_من خودم هم خجالت می کشم که جلوی کسی لخت باشم.
باور کن اتفاقی بود!
با زحمت ،کمرش را راست کرد .اگر یک گونی سنگین را هم
روی پشتش می گذاشتند ،نمی توانست مانند نفس های
آرامبخش ماهور ،اینچنین کمرش را خم کند و زانوهایش را از
ساقه ی نازک یک گل علفی ،شکننده تر و سست تر کند.
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چانه ی ماهور را میان انگشتان کشیده و مردانه اش گرفت.
پوستش را کمی پایین کشید تا لب پایین ،اندکی از جای اصلی
خودش ،پایین تر بیاید و دندان های صدفی و سفیدش ،پیدا
شود.
_از این به بعد کسی حق نداره بدن تو رو بدون لباس ببینه .همه
چی تو مال منه و من خودت رو به خودت امانت می دم.
انگشتش را روی لب ماهور کشید و همانطور که به زیبا ترین
قرمز دنیا چشم دوخته بود ،ادامه داد:
_ سعی می کنم اون روی وحشتناکم رو بهت نشون ندم و تو هم
سعی کن خیانت در امانت نکنی.
ماهور با لب کشیده شده ،به سختی زمزمه کرد:
_در عوض چی به من می رسه؟
نیشخندی زد و همانطور که دوباره به سمت ماهور خم می شد،
گفت:
_در عوض تمام وجود پوالد رو می زنم به نام تو!
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کلمات آخر جمله اش ،در بین لب های ماهور نجوا شد و اینبار،
هر دو با هم همکاری کردند و لبخند های دلنشین و زیبایی که
از آن مکالمه و قرارداد منصفانه ،بر لب هایشان نشسته بود را
عمیقا بوسیدند.
[]۰۲:۱۱ ۰۱.۱۰.۲۰
#پارت_۱۱۱
چند دقیقه ای می شد که اتاق را ترک کرده بودند و در باغ زیبا
و کوچکی که پشت ساختمان قرار داشت ،قدم می زدند.
_پوالد؟
به نگهبان هایی که در انتهای باغ ،ایستاده و در حال خوش و
بش بودند ،نگاهی انداخت و بی حواس پاسخ داد:
_بله؟
با توجه به اتفاقاتی که از صبح برایشان پیش آمده بود ،امکان
قبول نکردن و اجازه ندادن برای این مرخصی چند روزه زیاد بود
اما نمی توانست درخواست خاله و مادرش را نادیده بگیرد .با
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احتیاط و آرامش حرف هایش را بیان کرد تا شاید او هم تحت
تاثیر ماهور قرار گرفته و با آرامش پاسخ دهد.
_راستش من یه درخواستی داشتم.
_جانم؟ چیزی شده؟
لب های باد کرده و کبودش را زبان زد .مردک وحشی ،آنقدر آن
ها را گاز گرفته بود که حس می کرد ،تکه ای از لب هایش جدا
شده و در دهان پوالد جا مانده است.
_چند روز مرخصی می خواستم .می خوام برم شیراز؛ چون خالم
و داییم دارن به تهران مهاجرت می کنن و باید کمکشون کنم.
نگاهش را از دو مردی که با دیدن پوالد ،ساکت و راست ایستاده
بودند،گرفت و به ماهور خیره شد.
_مرخصی؟ واسه چند روز؟ از همه مهم تر...
پوزخندی زد و رو به رویش ایستاد .کمرش را خم کرد تا سرش
در مقابل صورت ماهور قرار بگیرد و ادامه داد:
_مسافرت با اون دو تا دختره ی بی ادب و پررو؟ چه غلطا!
[]۰۲:۱۲ ۰۱.۱۰.۲۰
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#پارت_۱۱۲
با تعجب به صورت خشن و جدی پوالد نگریست .باز هم آن رگ
لجباز و دیوانه اش ،باال زده بود .این بار می دانست خود را به
نفهمی زدن و زبان درازی ،تنها اوضاع را بدتر می کند و شاید
این بار ،تنها با کبودی لب هایش تمام نشود؛ پس باید همان لفظ
خر کردن معروف را ،روی پوالد پیاده می کرد.
صورت جلو آمده ی پوالد را میان دستانش گرفت و غنچه ی
قرمز لبش را با لطافت روی گونه ی ته ریش دار پوالد قرار داد و
با فاصله دادن لب هایش ،گوشت آن را به آهستگی میان دندان
هایش گرفت و کمی آن را مکید .چیزی شبیه بوسیدن و گاز
گرفتن بود و حتی قلب خودش را هم به تکاپو انداخت.
بعد از چند ثانیه ،سرش را عقب کشید و با لبخند به قسمتی که
مکیده بود ،چشم دوخت .آن ناحیه کمی سرخ تر به نظر می
رسید.
_دستور از باال رسیده و راهی واسه فرار نیست؛ وگرنه کجای دنیا
کسی مسافرت با دختر خاله هاش رو به وقت گذروندن با دوست
پسرش ترجیح می ده؟
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پوالد که تا کنون به خاطر هجوم لب های ماهور ،چشمانش را
بسته بود با یک لبخند دلنشین و مملو از آرامش ،پلک هایش را
از یک دیگر فاصله داد و لب زد:
_اگر قصدت خر کردن من بود...
کمرش را صاف کرد و ادامه داد:
_موفق شدی گنجشک موذی! می تونی بری؛ اما همیشه باید
گوشیت در دسترس باشه و بهم قول بدی که مراقب امانتی من
هستی!
خنده ی بلندی کرد و دستانش را به هم کوبید.
_قول می دم .تو هم یکم بوسیدن یاد بگیر! جفتمون نا بلد
هستیم و زدیم هم دیگه رو ناکار کردیم .حاال من با این لب کبود
چیکار کنم آخه؟!
دست راستش را روی شانه ی ماهور قرار داد و او را با خود ،برای
ادامه ی قدم زدن ،همراه کرد.
_تو این مورد کمکی از دستم بر نمی یاد .من همینجوری بلدم؛
ولی قول می دم تو چیزای دیگه ماهر باشم.
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با خجالت ،شانه اش را از زیر دستان پوالد بیرون کشید .سنگینی
نگاه نگهبانان از یک سو و حرف معنادار پوالد از سوی دیگر،
باعث شده بود صورتش از خجالت سرخ شود .چگونه نگاه های
اطرافش را فراموش کرده و آن بوسه ی تماشایی را به نمایش
گذاشته بود؟!
_الزم نکرده ماهر بشی .فقط یه شوخی بود بی جنبه ی سوء
استفاده گر!
[]۰۲:۱۲ ۰۱.۱۰.۲۰
#پارت_۱۱۳
بعد از کمی پیاده روی و صحبت کردن ،ماهور به درخت پیر و
بلندی که شاخه های عظیمش ،سایه ی پهن و گسترده ای ایجاد
کرده بود ،تکیه زد و گفت:
_نمی ریم شرکت؟ ساعت از  ۱هم گذشته و ما هنوز اینجاییم.
روی نیمکت چوبی و زیبایی نشست و همانطور که یک پایش را
روی پای دیگرش می انداخت ،پاسخ داد:
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_نه نمی ریم شرکت .همین جا ناهارمون رو می خوریم و بعدش
هم می ریم گردش.
تکیه اش را از تنه ی درخت برداشت و کنار پوالد نشست.
_گردش واسه چی؟ من یه عالمه کار دارم و چون از فردا نیستم،
باید...
به یکی از مردان مقابلش اشاره کرد که نزدیک بیاید و در همان
حال ،حرف ماهور را قطع کرد.
_چند روز نیستی و ترجیح می دم امروز رو با کار کردن حروم
نکنیم .اون خراب شده هم غیر از تو ،چند تا حسابدار داره و
مطمئن باش که لنگ نمی مونه.
مرد با قدم های بلند به پوالد نزدیک شد و گفت:
_بله آقا؟ امری داشتید؟
گردنش را به چپ و راست تکان داد تا کمی به آن استراحت
دهد.
_برو به خاله سودابه بگو میز رو بچینه .امروز برای ناهار خونه
می مونم.
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مرد لب هایش را کمی تکان داد تا چیزی بگوید؛ اما انگار نمی
توانست و یا شاید می ترسید که آن را بیان کند .پوالد با دیدن
حاالت عجیب مرد ،کمی جا به جا شد و با اخم متعجبی گفت:
_چته یاسر؟ چرا هی مثل ماهی لب می زنی؟ حرفتو بزن دیگه!
مرد عاقبت با استرس نگاهش را به زمین داد و گفت:
_راستش شما هیچ وقت ظهر خونه نمی موندید و امروز هم خاله
حوصله آشپزی نداشت ،برای همین گفت ناهار با ما باشه .یعنی
تو حیاط برای همه جوجه کباب درست کنیم.
پوالد ابتدا نگاهی به ماهور و سپس به یاسر انداخت .هر دو منتظر
شنیدن داد و فریاد هایش بودند؛ اما امروز برای پوالد بیش از حد
ارزشمند و زیبا بود و در واقع گام بزرگی برای ساختن خانواده
ای که همیشه در نظر داشت برای خودش دست و پا کند،
برداشته بود.
امروز همه چیز برایش جذاب و دیدنی شده بود ،پس با صدای
بلند خندید و از جا برخاست.
_عالیه! بریم همگی جوجه درست کنیم و یه حالی به خودمون
بدیم.
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[]۰5:۰۹ ۰۱.۱۰.۲۰
#پارت_۱۱4
همیشه از این که کارشان را برای تفریح و سرگرمی رها کنند،
متنفر بود و گاهی با متخلفان برخورد شدیدی می کرد ،اما این
خنده ،واکنشی نبود که انتظار داشتند .ماهور و یاسر ابتدا به رفتار
عجیب پوالد و بعد به یک دیگر چشم دوختند .نه تنها
سرزنششان نکرده بود؛ بلکه می خواست آن ها را همراهی نیز،
کند .ماهور شانه ای به نشانه ی ندانستن علت این رفتار ،باال
انداخت و لبخند زیبایی زد .لب های یاسر هم در جواب ،به آرامی
گشوده شد و خواست از آن ها دور شود که سیلی محکمی به
پس گردنش خورد .با تعجب به پوالد نگاه کرد و گفت:
_آقا چرا می زنید؟ ندونسته کاری کردم؟
همانطور که کتش را از تنش جدا می کرد و آستین هایش را باال
می زد ،پاسخ داد:
_چشماتو کنترل کن کره خر! مگه بی صاحابه که اینجوری بهش
نگاه می کنی و نیشتو باز می کنی؟! برید یکم چوب خشک جمع
کنید تا یه آتیش درست و حسابی راه بندازیم.
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مرد همچنان متعجب بود .پوالد این بار با آرامش ،رو به یاسر
گفت:
_درسته که واسه این چیزا سختگیرم ولی االن دوست دارم مثل
چند تا دوست کنار هم باشیم ،پس اینقدر مث قورباغه چشماتو
واسه من درشت نکن و برو کاری که گفتم رو انجام بده!
یاسر با خنده سرش را کمی پایین انداخت و گفت:
_چشم آقا ،اآلن میارم واستون.
همه در تکاپو بودند .حتی شاهرخ هم به جمعشان پیوسته بود و
با دیدن اخالق خوب و با حوصله ی پوالد ،از ترسش کاسته شده
بود و شوخی های زیر پوستی و کوچکی که با او می کرد ،باعث
خنده ی حاضرین می شد.
ماهور نگاهی به جمع مردان کت و شلوار پوشی که از همراهی
رئیسشان ذوق کرده بودند و همچون پروانه به دور او می گشتند
تا اوامرش را اجرا کنند ،انداخت .همانطور که خیار درون دستش
را برای ساالد ،با چاقو برش می داد ،خطاب به خاله سودابه ی
مهربان و خوش رو که از وقتی آمده بود ،ماهور را کنار خودش
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نشانده و ظرف بزرگی از مواد الزم برای ساالد را مقابل او گذاشته
بود ،گفت:
_چقدر دوسش دارن! فکر می کردم چون خیلی سختگیره ،حس
بدی نسبت بهش داشته باشن ،اما...
لبخندی به شوخی بهمن و پوالد زد و ادامه داد:
_اما می بینم منتظر فرصت بودن تا بتونن باهاش صمیمی بشن!
[]۰۷:۳۶ ۰۲.۱۰.۲۰
#پارت_۱۱5
سودابه ،دسته ای از برگ های کاهو را کنار هم قرار داد و میان
مشت تپل و گندمی اش گرفت تا همه را با هم خورد کند.
_خیلی جدی و بدخلقه ولی امان از دلش! قلبش از هر چی آدم
تا حاال دیدم ،پاک تره .این ها رو نبین که اینجوری از پوالد می
ترسن! درواقع از بس دوستش دارن ،از این که ناراحت شه ازشون
یا عصبی شه ،نگران هستن.
چشمان میشی رنگش را به جنگل سرسبز نگاه ماهور دوخت و
زمزمه کرد:
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_با هم رابطه ای چیزی دارید؟ واسش چی هستی که وایساده تو
حیاط و برات به قول خودش جوجه درست می کنه؟
ماهور با خجالت نگاهی به پوالد که با یک سیخ از بال های برشته
و کباب شده ،به سمتشان می آمد ،انداخت و پاسخ داد:
_تا اومدم بفهمم چی شده ،دیدم وسط یه رابطه هستیم که حتی
نمی دونم چقدر پای احساس و عشق در میونه و چقدر پای نیاز
به همراه و هم دل!
سودابه چاقویش را درون ظرف گذاشت و دستان آغشته به خیار
و گوجه ماهور را میان انگشتانش گرفت.
_چشمات داره برای من حرف می زنه پسر جان؛ ولی بهت نمی
گم چی می گه تا خودت بفهمی.
با رسیدن پوالد به آن ها ،هر دو ساکت شدند .از عمق وجودش
فریاد های ناشناخته و جدیدی می شنید که نمی توانست ،آن
ها را ترجمه کند .انگار قلبش جواب تمام سردرگمی ها و سوال
هایش را در خود پنهان کرده بود و با این فریاد ها ،ماهور را به
دریافت آن ها دعوت می کرد.
سیخ را مقابل خاله سودابه گرفت و گفت:
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_خاله امتحان کن ببین همه چیش به اندازه ست؟
ماهور چپ چپ به پوالد نگاه کرد .چرا دلش می خواست ،تظاهر
به سنگ و مغرور بودن کند؟ کامال مشخص بود که سودابه برایش
عزیز است و دلش نیامده اولین سیخ آماده شده ی کباب را به او
و ماهور ندهد.
سودابه خنده ی ریزی کرد و گفت:
_بده ببینم پسرم...
مقداری از گوشت مرغ را درون دهانش گذاشت و جوید.
_همه چی به اندازه ست.
سیخ را به دست ماهور داد و گفت:
_این رو بخورید که تا بقیه اش آماده می شه ،ضعف نکنید.
گفت و به سمت بهمن و بقیه ی مرد ها رفت.
همان موقع دختری با قدم های بلند و سریع به سمتشان آمد.
به نظر می رسید ،یکی از کارکنان این خانه بزرگ و زیبا باشد.
بعد از سالم کردن به ماهور ،به سمت سودابه بازگشت و گفت:
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_خاله سودابه؟ یکی هی تلفن می کنه و می گه ،می خواد با آقا
حرف بزنه .هر چی می گم کی هستی ،جواب نمی ده.
[]۰۸:۳۸ ۰۲.۱۰.۲۰
#پارت_۱۱۶
پوالد از پشت سر دخترک ،پاسخ داد:
_برو گوشی رو بیار ببینم کیه یاسمن.
دختر چشم آقایی زمزمه کرد و با دو خودش را به درون خانه،
پرتاب کرد .پوالد با حرص از پشت سرش فریاد کشید:
_دختر مگه تو میگ میگی که اینجوری می دویی؟ کله پا می
شی نفهم ،آروم برو!
رفت و بازگشت دختر ،تنها یک دقیقه طول کشید .گوشی را به
دست پوالد داد و همان موقع ،شروع به زنگ خوردن کرد .با اخم
های درهم به تلفن سفید رنگ چشم دوخت .شماره اش پنهان
شده بود و این یعنی کسی که تماس می گیرد ،قصد و قرض
خاصی دارد؛ پس با سر به امین که یک مهندس کامپیوتر ماهر
بود ،اشاره کرد تا آماده باشد .پسر با سرعت وارد اتاقکی که گوشه
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ی باغ قرار داشت رفت و پوالد هم با او همراه شد .ماهور با تعجب
به فضای درون اتاق چشم دوخت 4 .سیستم مجهز ،در چهار
طرف اتاق قرار گرفته بود .امین و سه پسر دیگر ،مقابل کامپیوتر
ها ،روی صندلی های راحتی و بلندی نشستند .امین بعد از
نگاهی که با همکارانش ،رد و بدل کرد ،گفت:
_آقا همه چی مرتبه .جواب بدید!
پوالد اخمی کرد و تلفن را پاسخ داد.
_بله؟
_چه عجب جواب دادی! سگت چه طوره؟ فکر نمی کردم زنده
بمونه .اونجوری که سیاوش تعریف می کرد ،چاقو رو تا ته چپونده
تو شکمش .چه طوری زنده ست پس؟
سروش بود .دشمن دیرینه ای که از همان ابتدای کارش ،به پر
و پای پوالد می پیچید و زندگی را برای هر دو نفرشان سخت
می کرد.
در عرض چند ثانیه ،پوالد آرام و خوش اخالق مُرد و همان
هیوالی خشمگین همیشگی بیرون آمد.
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_اینقدر ازشون می ترسی؟ اینو بنویس تو دفتر افتخاراتت که
محسن رو با چاقو زدم ولی این رو بدون که پوالد ،دهن تو و اون
تخم سگ رو میگاد! ببین منوو ...سیاوش به خاطر این کارش
مجبور می شه زیر تک تک آدمام بخوابه! بهت قول می دم.
سروش خنده ی بلندی کرد و گفت:
_اون جوجه رو کشتن ،کاری واسه من نداره ولی چون می دونم
دوستش داری ،از جونش می گذرم!
پوالد روی کامپیوتری که امین در حال کار کردن با آن بود ،خم
شد تا از روند کار مطلع شود و پاسخ داد:
_گنده گوزی نکن! اگر مَردی ،خودت رو نشون بده.
سروش باز هم خندید .انگار قصدش تنها ،آزار دادن پوالد بود.
_زور نزن که جام رو پیدا کنی .به اون چهار پاهای دور و برت
بگو ،بیخودی به خودشون فشار نیارن .حتما االن به اصطالح
خودتون دارید سر من رو گرم می کنید تا جام مشخص بشه آره؟

~ ~ 369

پوالد عصبی و نا آرام ،مشتی به دیوار کوبید .اگر پیدایش می
کرد ،می دانست چگونه جواب این کارهایش را بدهد .حیف که
همچون یک موش ترسو ،در سوراخی پنهان شده بود!
سعی کرد عصبانیتش را موقع حرف زدن ،کنترل کند.
_خودت رو خیلی دست باال گرفتی .باالخره که پیدات می کنم!
_هدف بزرگی و دست نیافتنی ای هست اما بهش احترام می
ذارم .به هدیه برات فرستادم جلو خونت .چون خیلی دلم برات
تنگ شده بود ،این رو واست گرفتم .فقط خودت بازش کن و نده
به آدمات .البته اگر می ترسی...
_ترس؟ اونم از تو؟ گفته بودم که خیلی خودت رو مهم فرض
می کنی.
_پس برو برش دار .مبارکت باشه!
گفت و تلفن را قطع کرد.
آنقدر عصبی و ترسناک شده بود؛ که هیچ کس جرئت سخن
گفتن نداشت ،حتی ماهور!
[]۰4:۱۷ ۰۳.۱۰.۲۰
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#پارت_۱۱۷
نگاهش را میان جمع مضطربی که درون اتاق جمع شده بودند
چرخاند .از همه بامزه تر ،صورت نگران ماهور بود که ناخودآگاه،
کمی لب هایش آویزان شده بود .تا چند روز از این گنجشک زیبا
و لوس دور می شد و این برایش بسیار سخت و طاقت فرسا بود.
نمی توانست اجازه دهد ،امروزشان به دست سروش خراب شده
و تمام خنده های اطرافیانش ،تبدیل به اخم و ناراحتی شود!
به طرفشان بازگشت و گفت:
_تا من می رم جلو در و میام ،برید جوجه ها رو از سوختن نجات
بدید .چرا انگار لشکر شکست خورده شدید؟
بهمن انگشت شستش را گوشه ی لبش کشید و با جدیت پاسخ
داد:
_فکر می کنم از این که قراره سیاوش رو بکنن ناراحتن! آخه تا
دختر ترگل ورگل هست چرا باید...
پوالد با حرص به سمتش رفت تا یک گوشمالی درست و حسابی
به او بدهد؛ اما بهمن با فرزی ،خودش را به بیرون از اتاق پرتاب
کرد و با بقیه ،دوباره به سمت آتش و کباب ها رفتند.
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به ماهور نگاه کرد و گفت:
_تو هم برو .منم میام اآلن.
با تردید زمزمه کرد:
_می شه منم بیام؟
_کجا بیای؟
قدمی به سمت پوالد برداشت و گفت:
_همون جایی که داری می ری!
با لبخند به ماهور نگاه کرد و لب زد:
_جای خاصی نمی رم ولی اگر دوست داری بیا.
با هم به سمت در ورودی رفتند .بهمن و یاسر هم با آن ها همراه
شدند .پشت در یک پوشه قرمز رنگ ،روی زمین قرار گرفته بود.
پوالد خم شد و با اخم های درهم ،پوشه را از روی زمین برداشت.
محسن و یاسر ،دو طرف کوچه را می پاییدند تا اگر کسی به قصد
آسیب رساندن ،به پوالد نزدیک شود ،بتوانند از او مراقبت کنند.
[]۰4:۱۷ ۰۳.۱۰.۲۰
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#پارت_۱۱۸
روی صندلی های چوبی ای که پشت یک میز گرد ساخته شده
از تنه ی درخت ،قرار داشت ،نشستند .پوالد پوشه را میان
دستانش گرفت .صدای تقی که از باز شدن دکمه ی آن ایجاد
شد ،اعصاب و روان ماهور را به هم ریخت .آنقدر نگران بود که
این صدای اندک ،شانه هایش را از شدت شوک تکان داده بود.
پوالد با جدیت به چند برگه و چند قطعه عکسی که درون پوشه
بود ،چشم دوخت .بدون فوت وقت ،نگاهی به عکس ها انداخت.
با دیدن آن ها دستانش شل شد و با بهت به عکس ها چشم
دوخت .باورش نمی شد که بزرگ ترین نقطه ضعفی که همیشه،
پشت ظاهر سرد و خشنش ،آن را پنهان کرده بود ،هم اکنون
فاش شده و مدارکش در اختیار سروش قرار گرفته است.
نگاهی به کاغذ ها انداخت .آدرس یک پرورشگاه و برگه های
مربوط به پذیرش نوزاد دو روزه ای که در یک دستشویی عمومی
بانوان پیدا شده بود.
ماهور با دیدن حال دگرگون پوالد ،عکس ها را برداشت .دو پسر
بچه با لباس های رنگ و رو رفته ،دست یک دیگر را گرفته بودند.
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یکی از آن ها با لبخند بزرگی ،به دوربین چشم دوخته بود و
دیگری اخم هایش را در هم کشیده بود و انگار قصد داشت،
دوربین را بر سر کسی که در حال عکس گرفتن است ،خورد
کند.
علت حال پوالد را نمی فهمید اما حس کرد که او نیاز به اندکی
تنهایی و سکوت دارد تا بتواند چیز هایی که دیده است را
پردازش کند.
بعد از چند دقیقه ،به آرامی دست مشت شده اش را لمس کرد.
اینگونه دیدن پوالد برایش بسیار سخت بود و این چیزی بود که
هیچ گاه تصور نمی کرد اتفاق بیافتد .هرگز نمی دانست که روزی
با دیدن حال بد این مرد خشن و مغرور ،آنقدر ناراحت و دل
شکسته شود که حاضر باشد برای بهتر شدن حالش ،دست به هر
کاری بزند!
[]۰4:۱۷ ۰۳.۱۰.۲۰
#پارت_۱۱۹
فشار اندکی به مشت دستش وارد کرد تا توجه اش را به خود
جلب کند.
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_پوالد؟
ی سقفِ آن
مغزش در حال پرواز کردن در آسمانِ آبی باال ِ
پرورشگاه بود .کودکی که از همان روز های ابتدای تولدش طرد
شده و لیاقتش ،با جا ماندن در یک توالت عمومی برابر شده بود.
کودکی که حتی یک یادگاری کوچک ،از زنی که او را به دنیا
آورده بود ،نداشت و به خاطر اخالق تند و پرخاشگرش ،از محبت
های پرستاران آن پرورشگاه ،بی نصیب می ماند و حتی بقیه ی
کودکان ،از بازی کردن با او پرهیز می کردند .البته همیشه
استثناء هایی وجود داشت ،مثل آن پسر بچه ای که با وجود
اخالق های وحشیانه ی کودک ،باز هم به او نزدیک شد و آنقدر
در کنارش ماند تا تبدیل به صمیمی ترین دوست و یا بهتر است
بگوییم برادر آن کودک شد و یا حتی آن زن مسن و الغری که
دستش را به نشانه ی محبت و دلگرمی ،روی سر کودک گذاشت
و نقش یک مادر را برای دل غربت کشیده ی او ،بازی کرد.
صدای ماهور ،او را از آسمان ،به پایین و روی زمین برگرداند و
چشم هایش را ناخودآگاه ،به صورت زیبای او دوخت.
_جانم؟
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ماهور با دیدن حال دگرگون و شنیدن صدای گرفته اش ،بغض
کرد .پوالدش محکم و قوی بود! چه کسی به خود اجازه داد،
اینگونه روح مردش را زخمی کند؟ از این که پوالد را برای کنسل
کردن نقشه اش ،راضی کرده بود ،پشیمان شد .دلش می
خواست ،خودش هم با او همراه شود و آنقدر با چوب به سر و
صورت آن ها بکوبد تا دیگر جرئت غمگین کردن ،چشمان و
چهره پوالدش را نداشته باشند.
از جا برخاست و مقابلش ،روی زمین ،زانو زد .خودش را در آغوش
پوالد انداخت و دست هایش را دور کمر او ،حلقه کرد .با تمام
قدرت ،او را به خود می فشرد تا شاید بتواند از مرز لباس و جسم
او بگذرد و روحش را در آغوش بگیرد .روحی که انگار زخم دیرینه
و قدیمی اش ،سر باز کرده و از آن چرک و خون جاری گشته
بود.
[]۱۰:۳5 ۰۳.۱۰.۲۰
#پارت_۱۲۰
دستان پوالد دور کمرش حلقه شد و او را با تکیه بر بازو های پر
توانش ،از جا بلند کرد.
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دست ماهور را میان انگشتانش فشرد و بعد از جمع کردن پوشه،
با خود به سمت خانه کشاند .در راه رسیدن به اتاق پوالد ،هیچ
یک سختی نگفتند و حضورشان را تنها با فشردن ،دست یک
دیگر ،نشان دادند.
در را به آرامی گشود .با قدم های بلند ،به سمت تخت رفت و
ماهور را هم با خود همراه کرد .کفش هایشان را از پا خارج کرده
و روی تخت نشستند .پوالد خودش را عقب کشید و به تاج تخت
تکیه داد .جسم کوچک گنجشکش را از پشت در آغوش کشید
و به سینه خود ،چسباند .در این دقایقی که از همیشه ضعیف تر
و آسیب پذیر تر به نظر می رسید ،حضور ماهور نعمت بزرگی
بود و با در آغوش گرفتنش ،مغزش از پرواز در سال های گذشته،
دست بر می داشت و تنها به حضور یار در میان بازوانش فکر می
کرد.
_یکم همین جا بمون.
دستی که از جلو روی شکمش ،حلقه شده بود را ،تا نزدیکی لب
هایش ،باال آورد و بوسه ای به سبکی و لطافت یک گلبرگ گل،
روی آن کاشت.
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انگار دانه ای از درخت آرامش را روی آن نقطه کاشته بود که
جوانه زد و همچون درخت لوبیای سحر آمیز ،به سرعت رشد
کرد و شاخه هایش را در تمام بدن پوالد گستراند .چشم هایش
را بست و در همان حالت ،بوسه ای به روی موهای روشن و
خوشبوی ماهور نشاند.
_چی دیدی؟
همان طور که روی دست پوالد ،با انگشت های ظریف و بلندش،
خطوط فرضی می کشید ،پاسخ داد:
_فقط یه عکس از دو تا پسر بچه دیدم که یکیشون اخمو و اون
یکی خنده رو بود.
پیشانی اش را روی موهای ماهور قرار داد و همان طور که با
نفس های عمیق ،بوی شامپو و موهایش را به مشام می کشید،
زمزمه کرد:
_اون عکس ،من و ایمان بودیم!
[]۱۰:۰۷ ۰4.۱۰.۲۰
#پارت_۱۲۱
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سرش را باال گرفت تا بتواند چهره پوالد که پشت سرش نشسته
بود ،را ببیند.
چشمان درشت و سبز رنگش ،از آن زاویه ،بسیار بامزه و بوسیدنی
شده بود؛ پس این خواسته دل را اجابت کرد .لب هایش را روی
چشم راست ماهور گذاشت و بوسه ی گرم و مرطوبی در آن جا
کاشت.
_نمی گی اینجوری نگاه می کنی ،دیوونه ی چشمات می شم؟
ماهور با لبخندی بازیگوش ،در آغوش پوالد چرخید تا رو در
رویش قرار گیرد.
_اون یکی چی؟ تنها بمونه؟
همانطور که جسم ظریف ماهور را روی پاهایش می نشاند ،با
گیجی پاسخ داد:
_چی تنها بمونه؟ کدوم یکی؟
با حالت نمایشی ،لب هایش را آویزان کرد.
حال پوالدش خوب نبود و وظیفه ی او بود که او را از جهنم
درونش بیرون بکشد و ذهنش را از تمام ناراحتی ها و پریشانی
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ها دور کند؛ حتی به قیمت انجام این حرکات جلف؛ که اگر کمی
با خود صادق تر بود ،می فهمید تمام این حرکات و لوس بازی
ها ،خواسته های درونی و قلبی اش هستند که دنبال فرصت
مناسبی برای به واقعیت پیوستن ،بودند.
_فقط یکی از چشمام رو بوسیدی .اون یکی چی؟
پوالد در تمام مدت ،به لب های زخمی و آویزان ماهور چشم
دوخته بود .دلش می خواست خوددار باشد و به این تکه گوشت
کبود و له شده ،بیش از این صدمه نزند؛ اما این پسر زیادی برای
پوالد کم تجربه در بوسه های عاشقانه ،شیرین بود .لب آویزان
شده را ،به دهان کشید و با ولع مکید.
حس می کرد تمام رگ های خونی ،راهشان را به سمت همان
تکه گوشت جا مانده در دهان پوالد ،کج کرده اند؛ چرا که جریان
خون را به راحتی ،در لبش حس می کرد .به سختی خود را از
آغوش پوالد بیرون کشید و با حرص ،دستش را روی لب متورم
و پف کرده اش کشید.
[]۱۰:۰۷ ۰4.۱۰.۲۰
#پارت_۱۲۲
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چشمانش شاکی و طلبکار شده بود و این برای پوالد ،آنقدر خنده
دار و شیرین به نظر می رسید که درد هایی که آن نوزاد رها
شده در سرویس بهداشتی بانوان ،تا کنون کشیده بود ،در زیر ابر
های پفکی و قطور عشق ،پنهان شده بود و تنها دلبری های
معشوق در قرنیه ی چشمانش ،نقش می بست.
موفق شده بود ،این را از چشمان مقتدر و وحشی شده ی پوالد،
فهمید.
_داغون کردی لبم رو .آخه من چه طوری با این لب پاره پوره
برم خونه؟ مامانم اینا سکته می کنن .اگر بلد نیستی که نباید
اینجوری به من حمله کنی وحشی!
پوالد با خنده به سمتش خیز برداشت .این بازی هر لحظه
خواستنی تر می شد.
_بچه پررو رو ببین ...خودت خیلی بلدی که به من ایراد می
گیری؟
ماهور لگدی به سمت پوالد پراند و با حرص بیشتری که از درد
لبش ،ایجاد شده بود ،به سمت دیگر تخت عقب نشینی کرد.
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_حداقل لبتو اینجوری نکردم! تو سالمی ولی من آش و الش
شدم.
پوالد به سختی ،لگد ماهور را مهار کرد و بی توجه به تقال هایش،
او را به سمت خود کشید.
_بیا تا بهت نشون بدم چیکارم کردی .بهت نمی یومد اینقدر
وحشی باشی گنجشک!
پاهایش رو محکم تکان می داد تا دوباره در دام این گرگ وحشی
نیافتد.
_ولم کن عه! من نمی یام تو خطرناک شدی.
_بیا سرتق؛ کاری باهات ندارم.
با تردید به چشمانش خیره شد و گفت:
_قول می دی؟
لبخند محبت آمیزی زد و پاسخ داد:
_آره قول می دم.
دست از تقال برداشت و اجازه داد ،با کشیده شدن پاهایش ،به
پوالد نزدیک شود .وقتی صورت هایشان مقابل یک دیگر قرار
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گرفت ،پوالد دهانش را باز کرد و با کشیدن لب پایینش به سمت
بیرون ،بافت داخلی لبش را به ماهور نشان داد.
با دیدن گندی که باال آورده بود ،چشمان متعجبش را به جای
زخم دوخت و گفت:
_من کردم؟
_نه پس عمه ی من کرده ،خب خودت کردی دیگه.
دوباره چشمانش را شاکی کرد و پاسخ داد:
_دستم درد نکنه .اصال دلم خواست!
صورتش را جلو کشید و با ذوق وحشی ای که در درونش می
جوشید ،چشم چپ ماهور را هم بوسید تا به قول خودش تنها
نباشد.
_بلند شو بریم ناهار بخوریم زبون دراز .همه ی کارا افتاد رو
دوش بچه ها .در ضمن...
صورت خندانش ،حالت جدی ای به خود گرفت و زمزمه کرد:
_می دونم درباره اون پوشه کنجکاوی ولی نمی خوام قبل از
مسافرتت به شیراز ،اعصاب جفتمون رو خورد کنم و زمان با هم
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بودنمون رو سر این موضوع تلف کنم .وقتی برگشتی ،درباره اش
حرف می زنیم.
حقیقت این بود که آن نقطه ضعف با وجود ماهور ،مسخره و
کوچک به نظر می رسید .با نگه داشتن این گنجشک کوچک در
میان دستانش ،کمبود خانواده هم فراموش می شد و این یعنی
در حال حاضر بزرگ ترین نقطه ضعف پوالد ،او بود!
بعد از مسافرت برای ماهور هم زمان مهمی محسوب می شد؛
چرا که باید درباره ماهیت مجهول بدنش ،بیشتر برای پوالد
توضیح می داد .با وجود شاد و شیرین بودن این روز هایی که
کنار پوالد می گذراند ،می دانست که او حق دارد درباره بدن
خاص و عجیب ماهور ،تمام جزئیات را بداند و حتی اگر نتوانست
با آن کنار بیاید ،این رابطه را تمام کند .حتی تصورش هم سخت
بود و راه نفسش را می بست اما به پوالد حق می داد .با این که
از بدن خودش گِله ای نداشت؛ اما می دانست که این بدن خاص،
چیزی نیست که مورد عالقه تمام مردان ،برای یک رابطه طوالنی
باشد و شاید به اندازه ی یک بار چشیدن برای فرار از تکرار ،مورد
توجه قرار می گرفت ،چیزی که همیشه تصور می کرد و خودش
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را با آن آزار می داد .با این حال اعتماد عجیب و عمیقی نسبت
به پوالد در قلبش حس می کرد که نمی گذاشت ،نسبت به ادامه
این رابطه نا امید شود؛ چرا که او را خاص تر از آن می دید که
تنها به جرم جسمی که خود در به وجود آمادنش نقشی نداشته
است ،او را ترک کند.
[]۱۰:۰۷ ۰4.۱۰.۲۰
#پارت_۱۲۳
وقتی به حیاط رفتند ،همه منتظر آن ها بودند تا غذا بخورند.
سودابه قصد داشت میز جدایی برای پوالد و ماهور بچیند و
غذایشان را آنجا ،سرو کند اما پوالد که از وجود ارزشمند ماهور،
پر شده بود ،دوباره خوش اخالق شد و با خنده دستور داد ،کف
حیاط را با زیلو یا پتو ،فرش کنند و سفره ی بلندی در آن جا
بیاندازند .چشمان همه به جز ماهور ،درشت شده بود و با دهان
باز به رفتار های عجیب و غریب پوالد نگاه می کردند ،اما خودش
آنقدر در حس خوب دفن شده بود که سنگینی نگاه هیچ کس
را حس نکرد .همه چیز مانند یک پیک نیک دسته جمعی با
حضور کارکنان و نگهبانان پیش می رفت .صدای شوخی و خنده
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ی خشن و کلفت مردان در پچ پچ های سودابه و دختران گم
شده بود .پوالد نگاهی به جمع خوش حال اطرافش انداخت .جای
محسن و ایمان و سهیل را خالی می دید .آنقدر امروز ،خارج از
اتفاقات تلخی که پیش آمده بود ،زیبا و دوست داشتنی به نظر
می رسید که به خودش قول داد ،باز هم این بساط را پهن کرده
و حتی رابطه اش را با کارکنانش بهتر کند.
بعد از خوردن ناهار ،هر کس به سر کار خودش بازگشت و ماهور
و پوالد هم ،با تماس ایمان ،برای مرخص کردن محسن به
بیمارستان رفتند.
در راه بازگشت به خانه بود .پوالد در سکوت رانندگی می کرد و
با دلتنگی ای که قرار بود از فردا گریبانش را بگیرد ،دست و پنجه
نرم می کرد .ماهور در حال مرور تمام لحظات امروز بود و اگر
می خواست آن را توصیف کند ،می توانست با یک کلمه این کار
را انجام دهد .امروز برایش مثل یک لیمو شیرین آبدار و خوش
طعم بود .گر چه با خوردنش ،از مزه و طعم آن لذت می برد اما
ته مزه ی تلخ اتفاقات امروز و نگاه شکسته پوالد ،همچنان به جا
مانده بود ،با این حال آنقدر از گذراندن امروز ،خوشنود و راضی
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بود که این ته مزه را نادیده بگیرد ،درست مانند تمام کسانی که
لیمو شیرینشان را به چهار تکه برش می دهند و به نوبت و با
ولع ،آن ها را در دهان و میان دندان هایشان فشار می دهند تا
آب شیرین و خوش طعمش ،جان تازه به بدنشان ببخشد.
با رسیدن به مقصد ،نگاه ماهور به صورت اخمو و جدی پوالد،
دوخته شد .دلش برای این مرد بسیار تنگ می شد .آنقدر از
همین حاال ناراحت بود که یار همیشگی اش ،قدم علم کرد و به
گلویش چنگ انداخت.
_ماهور؟
با صدای گرفته ای ،نجوای قلبش را به زبان جاری کرد.
_جان ماهور؟
پوالد حرفی که قصد گفتنش را داشت ،فراموش کرد و با بهت و
تعجب به ماهور چشم دوخت.
_از این حرف ها هم بلد بودی و رو نمی کردی؟
با همان بغض ،زبان درازی کرد و آتش به جان خود و پوالد افکند.
_اثرات دلتنگیه به خودت نگیر!
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پوزخندی زد و گفت:
_دلتنگی از االن؟ اگر من به خودم نگیرم پس کدوم پدرسگی به
خودش بگیره؟ خیلی دلت تنگ می شد نمی رفتی بی معرفت!
_قبال درباره اش حرف زدیم پوالد! یهو حس کردم دلم تنگ می
شه واسه یه وحشیِ حسود.
به سمتش خم شد و نیم تنه اش را به آغوش کشید.
_خنگ خودمی! بغض نکن دلم می گیره بچه قرتی .به جای این
کارا قول بده مواظب امانتی من باشی .لباس که عوض می کنی
مراقب باش ،کسی نیاد داخل .برای لبت هم بگو تو پشه ای چیزی
زده که باد کرده .اآلن هم سریع پیاده شو تا پشیمون نشدم و با
خودم نبردمت!
از آغوش پوالد بیرون آمد و با چشمان به اشک نشسته ،بوسه ی
کوتاهی روی لبش نشاند.
_قول می دم.
چشمانش را بست و زمزمه کرد.
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_سریع باش بچه! زود تر برو چون کنترلم داره از دستم خارج
می شه .گوشیت رو هم روشن بذار.
چشم آرام و مغمومی گفت و از ماشین خارج شد.
[]۱۲:۰۸ ۰5.۱۰.۲۰
#پارت_۱۲4
وقتی وارد خانه شد ،چند جفت چشم ،طلبکارانه ،سر تا پایش را
نگاه می کردند؛ گویی به دنبال نشانه یا نکته ای مهم در ظاهرش
بودند .با تعجب سالم کرد و گفت:
_چیزی شده؟ چرا اینجوری به من نگاه می کنید؟
آسا زود تر از بقیه ،از جا برخاست .دست های کوچک و ظریفش
را به کمر زد و با اخم های درهم و خوردنی ای ،پرسید:
_شقایق و شیدا می گن ،ماهور داره یه گوهی می خوره که به ما
نمی گه ،راست می گن داداش؟ آخه مگه گوه رو می خورن؟ تازه
مگه قبل از خوردنش باید خبر هم بدیم؟
ماهور با خشم نگاهی به آن دو مارمولک خبیث ،که حتی اکنون،
همچنان شاکی به نظر می رسیدند ،انداخت و گفت:
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_این حرفا چیه جلو بچه می زنید؟ صد بار نگفتم آسا مثل
طوطیه و هر چی بگید تکرار می کنه؟!
شقایق پوزخندی زد و با نگاهی که با ماهرخ و مهربان رد و بدل
کرد ،پاسخ داد:
_به نظرم اآلن ساکت شو چون دستت رو شده!
ماهور با بهت به مادرش که پشتش را به او کرده بود و مدام پشت
چشم نازک می کرد ،انداخت و بعد با تعجب به خاله مهربانش،
نگریست .مگر چه چیز را فهمیده بودند که مهربان با دیدن ماهور،
مشتش را بر سینه می کوبید و زیر لبی قربان صدقه اش می
رفت.
نکند درباره پوالد فهمیده باشند؟! هنوز برای معرفی او به خانواده
زود بود چون حقایقی که ماهور بعد از سفر ،برای پوالد افشا می
کرد ،ممکن بود عمر این رابطه را تمام کند و این برای ماهور
شکستن همیشگی اعتماد و احساساتش محسوب می شد ،اما
هرگز اجازه نمی داد مادرش هم در این غم با او همراه شود .هر
گاه از بودن همیشگی او مطمئن می شد ،بدون شک ماهرخ را
در جریان می گذاشت اما اکنون که پر از تردید بود نه!
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آرش با دیدن نگاه سرگردان ماهور ،میان جمع طلبکار و مشکوک
زن ها ،روزنامه ای که در دستانش بود را ،روی عسلی کوچک
کنار مبل قرار داد و با لبخند پدرانه ای گفت:
_بشین پسرم ،چیز مهمی نیست .خانم ها شلوغش کردن که
البته باید بگم ،تقصیر شقایق و مهیار و شیدا ست!
[]۱۲:۰۸ ۰5.۱۰.۲۰
#پارت_۱۲5
نگاه خشنی به دختر ها و مهیار که با چشمان وحشی به ماهور
خیره شده بود ،انداخت و گفت:
_آخه نمی فهمم چه خبر شده که حداقل توضیح بدم .معلوم
نیست چه دروغ هایی سر هم کردن و تحویل مامان و خاله دادن!
شیدا که تا کنون سکوت کرده بود و تنها ماهور را با دقت ،چک
می کرد ،ناگهان دستانش را به هم کوبید و با لحن پیروزمندانه
ای گفت:
_بیاید اینم مدرکش! لبشو ببینید خدا وکیلی ،وحشی هم بوده
المصب!
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آرش اخم تندی به شیدا کرد و غرید:
_شیدا خیلی بی حیا و پررو شدی .کارای امروز تو و شقایق رو
یادم نمی ره.
_عه بابا به من چه؟ این داره زیر آبی می ره ،اونوقت شما من رو
تهدید می کنی؟ مگه من لب دادم و گرفتم؟
آرش به سختی نگاهی به لب های زخمی ماهور انداخت و سعی
کرد جلوی خنده اش را بگیرد.
_به شما ربطی نداره که ماهور چکار می کنه .اون یه پسر بالغ و
عاقله ،حق داره برای خودش تصمیم بگیره!
مهیار با شنیدن این حرف ها ،از جا برخاست و وارد اتاقش شد.
چشمان همه از شدت ضربه و صدای بلند و مهیب بسته شدن
در ،بسته شد.
ماهور با نگرانی به در اتاق برادرش نگاه کرد .می دانست چه
جایگاهی برای مهیار دارد و تمام این حسادت ها و بد خلقی
هایی که از ابتدای حضورش از او دیده بود ،از همان جایگاه خاص
بر می خاست.
~ ~ 392

این ناراحتی مهیار ،اعصابش را ضعیف کرده بود ،پس با صدای
بلند و خشنی ،رو به جمع ساکت شده ،گفت:
_یکی به من بگه اینجا چه خبره؟ مگه چی گفتید که مهیار
اینجوری می کنه؟ ندونسته چه غلطی کردم که خودم نمی دونم؟
بعد به سمت شیدا برگشت و با تهدید ادامه داد:
_برای تو هم دارم نکبت! زنبور نیشم زده که لبم اینجوری شده.
ماهرخ با شنیدن این حرف ،از جا برخاست و به سمت ماهور
شتافت.
_الهی بمیرم برات مادر! تقصیر این سه تا ست که ما رو به شک
انداختن .بیا بریم برات آبغوره بزنم بهتر شی.
با عذاب وجدانی که به خاطر دروغ بزرگش ،گرفته بود ،دست
ماهرخ را در میان انگشتانش اسیر کرد و بوسه ای روی آن نشاند.
_خوبم مامان جان .زنبور عسل بود خطر نداشت .جریان چیه؟
چرا شک کردین آخه؟
مهربان به جای ماهرخ نگاهی به دخترانش انداخت و گفت:
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_بچه ها امروز مدرسه نرفتن و قرار شد با شقایق و شیدا برن
بیرون .تو راه تصمیم می گیرن یه سر به تو بزنن که...
[]۱۲:۰۸ ۰5.۱۰.۲۰
#پارت_۱۲۶
نگاهی به چشمان ماهور انداخت و با لبخند ادامه داد:
_منشی می گه تو اصال شرکت نرفتی و احتماال مرخصی باشی.
یه دختره هم اونجا خندیده گفته سارا هم امروز مرخصیه ،حتما
با هم دیگه رابطه ای چیزی دارن .اینا هم می پرسن سارا کیه،
گفته منشی شرکته و شاید مخ ماهور رو زده .اینجوری شده که
ما شک کردیم بهت خاله جان.
ماهور با حرص گفت:
_چرت گفتن آخه .من دوستم تو بیمارستان بود برای همین
مرخصی گرفتم .از همه این حرف ها هم که بگذریم کار اصلی
من تو اون شرکت نیست که ،در اصل تو پاساژه.
مهربان خنده ی زیبایی کرد و گفت:
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_ولی من حدس می زنم قضیه ی سارا راست باشه آره؟ خب چرا
نمی گی؟ تو هم حق داری دوست دختر...
خدا او را به خاطر تمام دروغ هایی که امشب گفت ،ببخشد اما
فعال چاره ای جز جمع کزدن ماجرا نداشت و از همه مهم تر پای
آبروی یک دختر که نامزد داشت و اتفاقا عاشقانه دوستش داشت،
هم وسط بود .اگر جلوی این شایعه را نمی گرفت ،ممکن بود
زندگی شخصی سارا به خطر بیافتد.
_خاله جان سارا نامزد داره! اصال نباید این حرف ها بیان می شد؛
خدایی نکرده به گوش نامزدش برسه چی؟
همه با تعجب و شگفتی به ماهور نگاه کردند .شقایق با چشمان
درشت شده گفت:
_واقعا؟ پس چرا این شل مغزا به من اینجوری گفتن؟
حرصش را سر او خالی کرد و با تمسخر پاسخ داد:
_چون خری دیگه ...اگر آدم بودی از خودم می پرسیدی نه که
ندونسته شایعه درست کنی و حرف دختر مردم رو بندازی تو
دهن مامان اینا.
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توپ کوچک آسا را به سمت ماهور پرتاب کرد و جیغ زد:
_خر خودتی بیشعور .وقتی گوشیت رو جواب نمی دی از کجا
بفهمم؟
ماهرخ با نگرانی ،دستانش را روی گوش هایش را قرار داد .از
وقتی فهمیده بود ،زنبور لب ماهورش را نیش زده ،آرام و قرار
نداشت.
_بسه بچه ها .ماهور عزیزم بیا واست آبغوره بزنم تا بهتر شی.
بمیرم برات!
عاصی شده چشمانش را بست تا خدا در این دقایق ،صبرش را
زیاد کند و بتواند دست و پای اتفاقات امشب را ببندد.
_چشم مامان جان! صبر کنید برم با مهیار حرف بزنم بعد میام.
[]۲۳:۰4 ۰5.۱۰.۲۰
#پارت_۱۲۷
راضی کردن مهیار و به دست آوردن دلش ،تنها چند دقیقه زمان
برد؛ چرا که حرف های ماهور برایش سندی معتبر بود .آنقدر از
دروغ هایش ناراحت شده بود که ترجیح داد ،با پوالد صحبت
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کند .بعد از شام ،به حیاط رفت تا کمی هوای آزاد استشمام کرده
و زنگی به پوالد بزند .در مخاطبین اندک گوشی اش ،به دنبال
نام آقای پارسا گشت .خواست تماس را برقرار کند اما نگاهش
روی نام پارسا خشک شد .این نام با وجود اتفاقات امروز ،زیادی
غریبه و دور به نظر می رسید .آقای پارسا را با پوالد ،تعویض کرد
و تماس گرفت.
_بله؟
لحن جدی و محکش،نشان می داد که اصال به نام کسی که
تماس گرفته ،نگاه نکرده است.
_سالم.
چند ثانیه سکوت کرد و بعد لحن مهربانی که از بین لب های
مزین شده به لبخند ،گوش ماهور را نوازش داد ،نمایان شد.
_ببین کی زنگ زده! اوضاع خونه خوبه؟ تونستی توجیه خوبی
واسه وحشی بازی های من پیدا کنی؟
ماهور با به یاد آوردن لحظه ی ورودش به خانه و حرف های رد
و بدل شده ،اخمی کرد و گفت:
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_دیوونم کردن .یعنی یک ساعت جنگ اعصاب داشتم.
_چرا چی شده بود مگه؟
تمام ماجرا را به طور کامل برای پوالد توضیح داد .خودش هم
باورش نمی شد که چند دقیقه گذشته را در حال گله کردن از
دخالت های بی جا و بی مورد دختر خاله هایش ،دلخوری به حق
مهیار و نگرانی ماهرخ بوده است.
پوالد با اخم تندی که حتی روی لحن صحبت کردنش هم اثر
گذاشته بود ،گفت:
_یعنی چی؟ به اونا چه؟ حاال قراره بیان تهران که خرمگس شن؟
_نه اومدنشون که عالیه! خیلی واسم عزیزن ولی...
چه غلط ها! برایش عزیز هستند؟ این جمله برای ادامه پیدا
کردن ،استاندارد نبود و باید قطع شده و از بین می رفت.
_غلط می کنی که برات عزیزن .داری از همین االن تحریکم می
کنی ارتباطت رو با بقیه محدود کنم.
_اینقدر حسود نباش .اونا فقط عزیزن!
پوالد لبخند زیرکانه ای زد و گفت:
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_من چی؟ من چی هستم؟
می خواست از زیر زبانش حرف بکشد اما ماهور هم زرنگ تر از
این حرف ها بود.
_زنگ زدم ببینم رسیدی یا نه .فردا باید صبح زود بلند شم؛ پس
دیگه باید بخوابم .شب بخیر آقا!
از تیز بودن ماهور ،خنده آرامی کرد .چقدر این پسر عزیز و
دوست داشتنی بود.
_باشه نمی خواد بگی .برو بخواب بچه ،شبت بخیر.
موقع قطع شدن تماس ،دو لبخند زیبا ،بر لب هایشان نشسته و
انعکاسش ،دل هر رو را ماالمال از خوشی کرده بود.
[]۱۷:5۷ ۰۶.۱۰.۲۰
#پارت_۱۲۸
نگاهش را به چشمان مبهوت و غمگین ایمان دوخت .از وقتی
جریان آن پوشه را فهمیده بود ،صورتش ،اندوهگین و شکست
خورده به نظر می رسید .ایمان تنها کسی بود که می توانست
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بدون هیچ شک و شبهه ای ،نام خانواده را به رویش بگذارد ،پس
دیدن این حالش برای پوالد ،گران و سنگین تمام می شد.
_مرتیکه چرا پنچر شدی؟ مثال چه غلطی می خواد بکنه؟
نفس عمیقی کشید و با لبخند نیمه جانی پاسخ داد:
_یاد اون موقع ها افتادم .چقدر سگ اخالق بودی! یادمه یه بار،
یکی از بچه تنها گیرم آورد تا چون دوست تو هستم ،یه گوش
مالی بهم بده ،ولی رسیدی و دهنشونو سرویس کردی.
پوالد پوزخند جذابی زد و همان طور که به صندلی راحتی اش
تکیه می داد ،زمزمه کرد:
_آره کردیمشون تو انباری و درشونم قفل کردیم .اگر اشتباه
نکنم ،یه  ۱۲ساعتی اون تو گیر کرده بودن .البته بعدش هم فقط
من تنبیه شدم چون اصوال معتقد بودن همه ی گند کاری ها با
حضور پوالد انجام می شه و کاری به تو با اون قیافه آرومت
نداشتن!
ایمان با صدای بلند به جمله آخر پوالد خندید .همیشه از تنبیه
ها ،به واسطه ی صورت بی گناه و مظلومش ،فرار می کرد.
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_بیخیال این حرف ها! اسکندری از کجا اون مدارک رو آورده؟
نمی خواد یه سر به اونجا بزنیم؟
همانطور که از جا بر می خاست و کمربند شلوارش را هم تنظلم
می کرد ،پاسخ داد:
_احتماال تحقیق کرده دیگه ،ولی درست گفتی باید بریم
پرورشگاه.
_خب بریم واسه چی؟ من یه چی پروندم ،تو چرا جدی می
گیری؟
با سرزنش به قیافه شاکی ایمان نگاه کرد و همان طور که از
کنارش می گذشت ،لگد آرامی به زانویش زد و بی توجه به صدای
آخ پر دردش گفت:
_نباید این اطالعات رو پخش کنن .باید باهاشون صحبت کنم
که به هیچ کس در مورد ما خبری ندن و در ضمن...
مکثی کرد و با چشمان برق افتاده لب زد:
_می خوام مامان نوشین رو ببینم و بازنشستش کنم .یه قولی به
من داده که وقتشه بهش عمل کنه!
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[]۱۷:5۷ ۰۶.۱۰.۲۰
#پارت_۱۲۹
آرش برای بردن خانواده ماهرخ به شیراز ،یک ون کرایه کرده بود
تا جای کافی برای همه وجود داشته باشد اما شیطنت های آسا،
همه را کالفه کرده بود .تنها کسی که همچنان با حوصله به نظر
می رسید و با آرامش رفتار می کرد ،ماهور بود.
_داداش مگه نگفتی مهیار بهم گوشیش رو می ده تا بازی کنم؟
بوسه ای روی گونه اش نشاند و پاسخ داد:
_چرا گفتم ولی به حرفم گوش نمی کنه که.
با حرص دمپایی کوچکش را از پا در آورد و به سمت سر مهیار
که در حال گوش دادن موسیقی با هدفونش بود ،پرتاب کرد.
دمپایی به به بازوی ماهرخ برخورد کرد و کف ماشین افتاد.
_خدا از سرت نگذره آسا که تو من رو پیر کردی ذلیل مرده!
خب دو دقیقه آروم بگیر تا برسیم.
ماهور با لبخند کنترل شده ای سر آسای بغض کرده از صدای
بلند مادر را به آغوش کشید و گفت:
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_قربون خواهر عزیزم برم! البته کارت اشتباه بود ولی اگر دختر
خوبی باشی قول می دم وقتی رسیدیم شیراز ،برات یه تبلت
بگیرم که از دست مهیار راحت بشی .تا اون موقع با گوشی من
بازی کن.
بعد از اتمام جمله اش ،گوشی را به سمت آسا گرفت.
آسا با چشمان درشت و براقش به گوشی نگاه کرد و بعد آن را از
دست ماهور گرفت.
_قول می دم داداشی .اگر مهیار گفت تبلتت رو به منم بده چی؟
بهش بدم؟
_نه نده ،نگه دار واسه خودت .حاال هم برو بازی کن.
خیسی اندک چشمانش را با پشت دست پاک کرد و گفت:
_هر چند گوشیت به درد عمه سوسن می خوره ولی بهتر از
هیچی هست.
همانطور که از مدل پایین گوشی غر غر می کرد ،از ماهور خنده
رو دور شد و خودش را بین شقایق و شیدا جا کرد.
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از صبح چندین بار با پوالد صحبت کرده بود اما تنها با پیام و
اس ام اس ،چرا که نمی توانست در بین این همه آدم ،جواب
های دلخواهش را به سواالت او بدهد.
(سوسن

عمه ماهور و مادر احسان)

با ذوق انگشتانش را روی صفحه گوشی می کوبید تا ماهی های
بیشتری را شکار کند .شقایق هم در کنارش نشسته بود و در
همان حالت نیمه دراز کشیده ،راهنمایی اش می کرد.
_آسا اینو نگیریا ،اگر بگیری می بازی.
همان موقع یک اس ام اس از پوالد ،در صفحه گوشی نمایان شد.
شقایق با دیدن نام فرستنده ،چند ثانیه مکث کرد و از جا
برخاست .اسمش از نظر او بیش از حد جذاب بود ،پس برای
دیدن چهره اش کنجکاو شد.
_آسا خانم خوشکل ،می خوای با گوشی من بازی کنی؟ خیلی
بازی های جذابی دارم .مثال یه گربه هست که هر چی بگی رو
تکرار می کنه.
آسا با تردید چشمان پاک و معصومش را به او دوخت و گفت:
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_راست می گی؟ یعنی اجازه می دی بازی کنم؟
با ذوق از درست انجام شدن نقشه اش ،خندید و گوشی اش را
بعد از باز کردن قفلش ،به آسا داد.
_آره بیا بگیر ،در عوض منم گوشی داداش ماهورت رو درست
می کنم که اینقدر خراب نباشه ،ولی بهش نگو تا سوپرایز بشه.
آسا با ذوق سرش را تکان داد و در گوش شقایق گفت:
_آره گوشی داداشم رو درست کن ،منم قول می دم هیچی نگم.
گوشی را از آسا گرفت و در تلگرام و واتس اپ ،نام پوالد را سرچ
کرد.
نت بسیار ضعیف عمل می کرد ،اما انگار قبال عکس های پروفایل
پوالد در تلگرام باز شده بود که به راحتی و واضح نمایان شدند.
با دیدن مرد جذابی که در زمینه ی سیا و سفید پروفایل،
چشمانش را به دوربین دوخته بود ،نیشخندی زد .همان طور که
حدس می زد فوق العاده زیبا و وحشی بود اما او با ماهور چه
ارتباطی داشت؟ صفحه چتشان در تلگرام و واتس اپ کامال خالی
بود ،پس با شیطنت ،نگاهی به تاریخچه تماس انداخت و با دیدن
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مکالمه ی طوالنی دیشبشان ،ابروهایش را باال انداخت .به همه
گفته بود ،برای استشمام هوای تازه به حیاط می رود اما انگار
منظورش از هوا چیز دیگری بوده است .نا امید از پیدا کردن
رابطه ی آن دو با یک دیگر ،آخرین تیرش را هم پرتاب کرد و به
صندوق دریافت ،پیام ها رفت .چشمانش با خواندن آن ها هر
لحظه گرد تر می شد و نفس کشیدن را هم فراموش کرد.
[]۰۶:4۶ ۰۷.۱۰.۲۰
#پارت_۱۳۱
نگاهش روی حرف هایی که بو و نشانی از روابط عاشقانه در آن
ها یافت می شد ،خشک شده بود .دلتنگی آن مرد جذاب برای
ماهور و خواستار بودن دوباره او به روی تختش برای بوسیدن لب
های خوش طعم و قرمزش ،شقایق را در جا خشک کرده بود؟
یعنی ماهور با یک مرد رابطه داشت؟ چشمانش با ذوق درخشید.
تقریبا دو سالی می شد که تمام رمان ها و فیلم های گی را دنبال
می کرد ،چرا که از نظرش ،عشق جالب و دیدنی ای را به نمایش
می گذاشتند اما هیچ گاه تصور نمی کرد که شاهد عشق یک
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کاپل واقعی باشد .وقتی آخرین پیامی که از پوالد رسیده بود را
خواند ،لبخندش عمیق تر شد.
_نرسیدی هنوز؟ فکر نمی کردم نبودنت ،شرکت رو اینقدر خسته
کننده کنه .وقتی برگردی باید جبران کنی بچه قرتی!
پوالد در حالی که از پشت میز کارش بر می خاست ،خطاب به
سهیل و ایمان گفت:
_چند درصد از سهام شرکت آلمان مال ماست؟
سهیل پرونده هایش را درون کیفش مرتب کرد و پاسخ داد:
_ ۳۸درصد .سه تا شریک داری که فعال هیچ کدوم راضی به
فروش نمی شن ،البته یه دختر هم هست که خیلی دنبال خرید
سهامه اما فعال کسی فروشنده نیست.
همانطور که گوشی اش را برای جواب ماهور به پیامش چک می
کرد ،غرید:
_این عنتر از کجا پیداش شده؟ حواستونو جمع کنید ،حتی یک
درصد از سهام رو هم نباید کسی به جز من بخره.
ایمان پوفی کشید و گفت:
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_خدایا این کی بود که انداختی تو دامن ما؟! آخه قاطر نمی
فهمی می گم ترجیح می دن به خارجی ها نفروشن؟ تا همینجا
هم زیادی خریدی و اگر دو سه درصد دیگه بخری ،سرمایه دار
اصلی می شی .خودتم می دونی که زیر بار نمی رن.
ایمان حرف می زد اما حواس پوالد به پیامی بود که از طرف
گنجشکش ،بی جواب مانده بود .دفعات قبل با یک دقیقه فاصله،
پاسخ می داد اما این بار نه! چه شده بود؟ نکند در بین راه اتفاقی
برایش افتاده باشد؟ با عصبانیت ،پیام دیگری را تایپ کرد و
فرستاد.
_ماهور داری نگرانم می کنی .کدوم قبرستونی هستی که جواب
نمی دی؟ قراره اینجوری رفتار کنی؟ اگر تا چند دقیقه دیگه
جواب ندادی میام برت می گردونم تهران و دیگه هم نمی ذارم
هیچ جا بری.
[]۰۶:4۶ ۰۷.۱۰.۲۰
#پارت_۱۳۲
ایمان و سهیل ،نگاهی با یک دیگر رد و بدل کردند .در حالت
عادی به خاطر لفظ قاطر ،حتما ایمان کتکی نوش جان می کرد
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اما اکنون ...چه شده بود که این چنین با عصبانیت ،به گوشی
اش زل زده و جوابی به او نمی داد؟ ایمان به آرامی زمزمه کرد:
_این چرا خل و چل شده؟ سهیل به نظرت عجیب رفتار نمی
کنه؟
سهیل عینک ظریفش ،را کمی باال فرستاد و گفت:
_به نظرم دخالت نکن ،چون معلومه طرف رفته رو اعصابش و
ممکنه سر تو خالی کنه.
ایمان هم چند پوشه ی مقابلش را زیر بغل زد و به سمت بیرون
راه افتاد.
_موافقم باهات .بیا بریم تا ترکشاش به ما نخورده.
وقتی باز هم جوابی از ماهور دریافت نکرد ،شماره اش را گرفت
و گوشی را کنار گوشش قرار داد .چند بوق خورد و در نهایت
صدای دختری که به آرامی سالم کرد ،در گوشش پیچید.
_سالم .شما کی هستید؟ گوشی ماهور دست شما چیکار می
کنه؟
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لحنش آنقدر خشن و پر جذبه بود که شقایق شجاع و پررو را
وحشت زده کرد .آخر با چه عقلی به این تماس پاسخ داد بود؟!
قبل از زنگ خوردن گوشی ،آن را بی صدا کرده بود تا در صورت
رسیدن پیام جدید ،ماهور صدای آن را نشنود .پیام آخر پوالد
برایش بسیار جالب بود چرا که مرد های خشن و غیرتی ،بسیار
جذاب به نظر می رسیدند اما با شنیدن لحن حرف زدن پوالد
فهمید ،همه چیز فرا تر از فانتزی های ذهنش است و رابطه با
چنین مردانی ،بسیار سخت و ترسناک خواهد بود .با صدای
لرزانی زمزمه کرد:
_ماهور اینجا نبود و...
پوالد که حدس زده بود تمام پیام هایش ،توسط این دختر چک
شده و خبری به ماهور داده نشده باشد ،با عصبانیت ،میان حرف
های شقایق پرید و گفت:
_خانم محترم به چه اجازه ای به تماس کسی که اتفاقا االن
باهاش تو یه ماشین هستید و کنارتونه ،بدون خبر به صاحب
گوشی جواب دادید؟ تلفن رو بدید دست ماهور لطفا!
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شقایق واقعا ترسیده بود و این از بغض کوچکی که گلویش را می
فشرد ،معلوم بود.
_ببخشید من درواقع...
_از من عذر خواهی نکن ،از ماهور بخواه ببخشتت و االن هم
وقت من رو نگیر و گوشی رو بده دست ماهور لطفا!
[]۰۶:4۶ ۰۷.۱۰.۲۰
#پارت_۱۳۳
با همان بغض از جا برخاست .دستش را به صندلی های کنارش
تکیه داد و خودش را به ماهور رساند .در جای آسا که اکنون کنار
شیدا بود ،نشست و گوشی را مقابلش گرفت.
ماهور با تعجب به صورت گرفته و غمگین شقایق زل زد و گفت:
_چته عزیز دلم؟ چرا این شکلی شدی؟ چیزی شده؟
شقایق تنها سرش را به نشانه ی نه باال انداخت و به گوشی اشاره
کرد.
ماهور نگاهی به صفحه روشن و نام پوالد انداخت و از شدت
شوک ،سیلی محکمی به پیشانی خود زد.
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_الو؟
_می شه برام توضیح بدی گوشیت دست اون دختره چکار می
کرد؟ جای تو دهنی زدن بهش ،عزیزم و قربونت برم به نافش می
بندی؟
_من دستشویی بودم ،برای همین شقایق جواب داد.
پوالد نفس عمیقی کشید تا مبادا از شدت حرص منفجر شود.
آن دختر اشتباهش را قبول کرده بود و این حمایت مسخره ،تنها
همه چیز را خراب می کرد.
_الزم نکرده از اون دفاع کنی .ماهور آمار تک تک کارایی که می
کنی رو می دی و اینم یادت باشه...
مشتش را محکم روی میر کوبید .صدای برخورد دستش با میز،
حتی گوش ماهور را هم آزار داد .مکثی کرد و بعد از چند لحظه
ادامه داد:
_خیلی حواست به کارا و رفتارت باشه .من هر غلط اشتباهی که
کنی رو یادم می مونه و به وقتش ،تالفیشو سرت در میارم .اولین
اشتباهت االن بود ،پس مراقب بعدی ها باش .چند تا پیام دادم
که احتماال اون دختره ی فضول چکشون کرده ،بعدا بخونشون.
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دیگه گوشیت رو دست کسی نده و زود بهم جواب بده تا نگران
نشم .فعال.
ماهور در سکوت تهدید های پوالد را به جان خرید .اشتباهی
نکرده بود اما تمام کاسه و کوزه ها بر سر او شکسته شدند .گوشی
را درون جیب پیراهنش قرار داد و نگاهی به صورت بغ کرده و
غمگین شقایق انداخت .از حالت های چهره اش ،می توانست
حرف های تندی که از پوالد شنیده بود را حدس بزند .با این که
خودش هم از این کار او بسیار خشمگین شده بود اما دلش نمی
آمد در این حال ،او را تنها بگذارد .دستش را دور شانه ی ظریف
شقایق حلقه کرد و سرش را روی سینه خود گذاشت .بوسه ای
روی موهای خوش حالتش نشاند و گفت:
_دختر بد ،این چه کاری بود که کردی؟ هم تو کار من فضولی
کردی و هم اون وحشی رو به جونم انداختی.
با بغض سرش را باال گرفت و به چشمان ماهور خیره شد.
_فقط یکم کنجکاو شدم درباره اش .رفتم پیاماتونو خوندم و
وقتی زنگ زد ،جواب دادم .خیلی بیشعور و گاوه!
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ماهور با حرص بینی کوچکش را میان دو انگشت اشاره و
وسطش ،فشرد و گفت:
_خیلی بی ادبی شقایق! گوشی یه وسیله شخصیه و تو نباید این
کار رو می کردی .حاال هم بهم قول بده درباره ما با کسی صحبت
نکنی ،باشه؟
با ذوق به ماهور خیره شد و پاسخ داد:
_وای ماهور تو گی هستی؟ قول می دم نگم! با این که خیلی بی
ادب بود ولی خیلی جذابه.
دستش را روی دهان شقایق گذاشت و گفت:
_آروم حرف بزن .می خوای همه بفهمن؟
دستانش را دور گردن ماهور حلقه کرد .با این که به نظرش ماهور
برای آن حیوان وحشی ،زیادی خوب به نظر می رسید اما بسیار
هیجان زده شده بود.
_با این که از سرش زیادی ،اما تبریک می گم و قول می دم تا
خودت نگی ،حرفی به کسی نمی زنم.

~ ~ 414

با خنده دستانش را دور او حلقه کرد .دیگر عصبانیت و ناراحتی
از افشای رازش فایده ای نداشت و تنها کام خود و همسفرانش
را تلخ می کرد .گوش مالی پوالد برای شقایق کافی بود و ماهور
را مطمئن می کرد که دیگر این اتفاق پیش نخواهد آمد.
_آفرین دختر خوب! دیگه هم تو گوشی من فضولی نکن.
بوسه ای روی گونه ی ماهور نشاند و گفت:
_دیگه گه بخورم دست به گوشی تو بزنم .مرتیکه از پشت تلفن
می خواست قورتم بده.
_هی هی در موردش درست صحبت کن.
از آغوش ماهور جدا شد و همان طور که به سمت صندلی خودش
می رفت ،پاسخ داد:
_زر نزن بابا ...حاال انگار تحفه اس!
به غر غر های شقایق خندید ،اما فکرش به سمت تهدید های
پوالد رفت .خدا آخر و عاقبت این سفر را به خیر کند!
[]۰۶:۰۷ ۰۸.۱۰.۲۰
#پارت_۱۳4
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باالخره به ورودی شیراز که دروازه قرآن نام داشت ،نزدیک شدند.
ماهرخ با ذوق پنجره اش را پایین کشید و هوای شهر مادری را
به عمق ریه هایش فرستاد.
_به به! چقدر دلم تنگ شده بود.
ماهور با لبخندی زیبا ،به درختان سبز رنگی که در بلوار های
میان خیابان ها کاشته شده و همچون یک عروس ،با شکوفه های
بهار نارنج ،زینت شده بودند ،نگاه می کرد .شیراز همیشه برایش
زیبا و پر از خاطرات با هم بودن جمع چند نفره اشان با سامیار
و سامان بود.
مهربان با خنده گفت:
_حاال خوبه ما بیایم تهران ولی ماهرخ جمع کنه بیاد شیراز.
همانطور که دستش را در مسیر وزش باد اردیبهشت ماه ،قرار
داده بود ،آهی کشید و پاسخ داد:
_بچه هام کارشون تهرانه ،وگرنه من که با سر می یومدم.
مهیار با حرص با مادرش نگریست .اگر به او بود ،تا همین جا را
هم در شیراز زندگی کرده بودند.
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_من نمی دونم اینجا چی داره که تهران نداره؟
_تو نفهم تر از اونی هستی که بخوای بفهمی.
پاسخ ماهرخ ،خنده ی همه و اعتراض مهیار را در فضا پخش
کرد.
وقتی تلفن همراه آرش شروع به زنگ خوردن کرد ،سر همه به
سمت او چرخیدند .مهربان با حرص گفت:
_من که می دونم مهرابه! زنگ زده که یه وقت شما رو نبریم
خونمون .همیشه حسود بوده.
آرش ماشین را گوشه ای متوقف کرد و با دیدن شماره مهراب،
با لبخند ناشی از غر غر های همسرش ،تماس را پاسخ داد.
_الو؟
_سالم آرش کجایید؟
_سالم .تازه رسیدیم ،دارم بچه ها رو می برم خونه یکم استراحت
کنن.
صدایی بلند شده ی مهراب ،نشان دهنده ی عمق دلتنگی اش،
برای خواهرش و فرزندانش ،بود.
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_تو غلط کردی که داری می بری خونه! من از صبح تا حاال
منتظرم که بیان اینجا ،اونوقت حرف سر باال تحویل من می دی؟
همین االن بیارشون پیش خودم.
_خیلی خب بابا! چرا کولی بازی در میاری؟
صدای هیجان زده سامان که از پشت گوشی به وضوح شنیده
می شد ،باعث خنده ی بلند آرش شد.
_بابا بلند تر عربده بزن .اینا می خوان عمه ماهرخ رو ببرن خونه
خودشون ،برای همین دارن ادا در میارن.
خنده اش را به سختی کنترل کرد و گفت:
_یعنی جفت پسرات رو هم مثل خودت وحشی و کولی بار
آوردی .قطع کن دارم میام سمت خونتون.
[]۰۶:۰۷ ۰۸.۱۰.۲۰
#پارت_۱۳5
ماشین را جلوی خانه ی ویالیی و بزرگی متوقف کرد .ماهرخ
اولین کسی بود که از ماشین ،خارج شد و بقیه نیز به ترتیب،
پشت سرش به راه افتادند.
~ ~ 418

انگشتش را روی زنگ فشار داد اما کسی پاسخ نداد .ماهرخ چند
ثانیه با تعجب به در نگاه کرد و گفت:
_وا ...مهربان نیستن؟
شیدا همان طور که کاله کپش را روی سرش مرتب می کرد،
پاسخ داد:
_حتما بازم سامان ،فاز عن بازیش گرفته و می خواد خودش در
رو باز کنه .چقدر بدم میاد از پسر خود شیرین!
ماهرخ با ذوق مشتی به سینه اش کوبید و گفت:
_ای الهی من قربونش برم!
همان موقع در توسط سامان ،پسر  ۲۲ساله ی مهراب ،باز شد.
_ببین کی اینجاست؟! عمه ماهرخ باالخره افتخار داد بیاد شیراز.
ماهرخ با خنده جلو رفت و پسر قد بلند و چهارشانه ی مقابلش
را در آغوش کشید.
_عمه ماهرخ فدات بشه آخه .چه قدر بزرگ شدی گل پسرم.
مهیار و آسا نگاهی به یک دیگر انداختند و انگار جمالتی را با
چشمانشان ،رد و بدل کردند که آسا با حرص به سامان گفت:
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_بذار برسیم بعد مامان ماهرخ رو تموم کن .مرتیکه ی دراز
خجالت هم نمی کشه که اینجوری آویزون مامان شده؟!
ماهور با صدای بلند به حرف های آسا خندید و به سامان نزدیک
شد.
_به دل نگیر داداش ،آسا و مهیار روی مامان خیلی حساسن .بیا
که دلم برات تنگه!
گفت و سامان را در آغوش کشید .چند دقیقه ی بعد را ،تماما در
احوال پرسی و رفع دلتنگی گذراندند .خانواده چهار نفره ی
مهراب بسیار خون گرم و مهربان بودند .افسانه ،همسر مهراب ،با
یک سینی پر از لیوان های بلند که از شربت آلبالوی خانگی
دست سازش ،پر شده بودند ،وارد سالن شد و گفت:
_نمی دونید چقدر دلم براتون تنگ شده بود .خیلی وقته شیراز
نیومده بودی ماهرخ جان.
یکی از لیوان های عرق کرده از شدت یخ بودن شربت ها را،
برداشت و پاسخ داد:
_این اواخر خیلی درگیر بودیم .حاال خدا رو شکر که شما هم
دارید میاید پیش ما.
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سامیار ،پسر  ۲۷ساله ی مهراب ،که تازه از سرویس بهداشتی
خارج شده بود ،سینی را از دست مادرش گرفت و گفت:
_بده به من مامان ،سنگینه.
همانطور که سینی را مقابل ماهور می گرفت ،رو به ماهرخ ادامه
داد:
_عمه خودمون رو کشتیم تا راضی شدن وگرنه که بابام از شیراز
دل نمی کند.
ماهور هم لیوانی از سینی مقابلش برداشت و گفت:
_خب حق هم دارن ،همه ی عمرشون رو اینجا بودن ،برای همین
مهاجرت واسشون سخته.
مهراب که کنار ماهور نشسته بود ،چند ضربه ی متوالی به شانه
اش کوبید و گفت:
_دایی این کره خر کجا می تونه من رو درک کنه آخه؟ همه ی
کار و زندگی من اینجا بود .حاال نمی دونم شرکتم اونجا هم رونق
بگیره یا نه.
_نگران نباش دایی ،اتفاقا اونجا بهتر هم می شه.
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[]۰۶:۰۸ ۰۸.۱۰.۲۰
#پارت_۱۳۶
لبخندی به ماهور زد و گفت:
_هر چی خدا بخواد! تو هم کم کم هر جا کار می کنی ،استعفا
بده و بیا پیش خودم.
ماهور نگاهی به مادرش انداخت .خانواده دایی و خاله اش ،وضع
مالی بسیار خوبی داشتند اما ماهور زیر سایه ی پدری بزرگ شده
بود که هیچ گاه دست نیازش را به سمت کسی بلند نمی کرد و
آنقدر از خودش کار می کشید تا بتواند از پس هزینه های زندگی
اش بر بیاید .در این سال هایی که پدرش را از دست داده بود،
هیچ گاه از دایی اش کمک نخواسته و حتی به پیشنهاد خود
مهراب هم جواب منفی داده بود .حال اگر دایی اش با خبر می
شد که برای خرید خانه ،از او کمک نخواسته و حتی چند سفته
برای وام ،به امانت گذاشته است ،و از همه مهم تر ،مجبور است
در آن شرکت بماند تا پول را تصفیه کند ،دلخور و عصبانی می
شد .ماهرخ حرف نگاه پسرش ،را به آسانی از دفتر چشمانش
خواند و خودش رو به مهراب کرد و گفت:
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_دستت درد نکنه داداش ،ولی خدا رو شکر ماهور یه جای خیلی
خوب کار پیدا کرده که اتفاقا خیلی هم راضیه.
مهراب با اخم غلیظی به ماهرخ نگریست و گفت:
_شرکت مال خود ماهوره ،اونوقت بره برای مردم کار کنه؟
ماهرخ لبش را به دندان گرفت و گفت:
_خب مردم به این بچه اعتماد کردن ،نمی شه که الکی استعفا
بده.
مهراب که آن روی زورگو و قلدر درونش ،باال آماده بود ،خواست
جوابی بدهد اما صدای سامیار ،حواس همه را به خود جلب کرد.
_بابا از اآلن بحث نکنید ،من قول می دم ماهور رو هم میارم
شرکتمون.
آرش سری تکان داد و گفت:
_درست می گه ،حاال امروز اوقات تلخی نکن مهراب .بعدا درباره
اش حرف می زنید.
حتی تصورش هم برای ماهور سخت و نا ممکن بود .خارج شدن
از شرکت و کار نکردن در کنار مرد زورگو و گردن کلفتش ،در
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این بازه ی زمانی ،برایش قابل قبول نبود و باید با سامیار ،برای
راضی کردن دایی اش صحبت می کرد.
سامان از جا برخاست و خطاب به ماهور و مهیار گفت:
_بلند شید جمع کنید بریم.
مهیار با تعجب گفت:
_کجا بریم؟
_بریم استخر .مطمئنم بدنتون تو ماشین خشک شده از بس بی
حرکت موندید .هم یکم شنا می کنیم و هم تو سونا استراحت
می کنیم.
مهیار مثل فشنگ ،از جا پرید و گفت:
_آخ قربون این پیشنهادت! یعنی دهنم سرویس شد تو راه.
شقایق با حرص به سامان نگاه کرد و گفت:
_می میرید یه جا برید که ما هم بیایم؟
سامیار هم از جا برخاست و لپ شقایق را در میان انگشتانش
فشرد.
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_تا ما بر می گردیم ،استراحت کنید و بعدش می ریم دور دور،
اونجوری که تو بپسندی.
با تردید به سامیار نگاه کرد و گفت:
_هر چی گفتم انجام می دید؟ قول می دی؟
_آره قول می دیم.
همه ی پسر ها با هم از خانه خارج شدند .ماهور آنقدر غرق در
گفت و گو بود که فراموش کرد ،رسیدنش به شیراز را به پوالد
خبر دهد .بزرگ ترین چیزی که یادش رفته بود ،همان امانتی
بود که او قول مراقبت از آن را از ماهور گرفته بود .جسمی که
فقط به پوالد تعلق داشت و نباید در مقابل چشمان هیز کسی
لخت می شد و تنها با یک مایو ،میان مردان عریان ،جوالن می
داد.
دستی به سینه هایش کشید .با این که قبال هم با آن ها به استخر
و حتی حمام رفته بود ،اما باز هم استرس داشت .سامیار در
گذشته با شوخی گفته بود که شاید ،اندکی ژن دخترانه در خود
پنهان کرده است که سینه هایش ،کمی برجسته تر از مردان
است اما ماهور می دانست ،تمام این ها یک شوخی کوچک است
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و الزم نیست ،آن را جدی بگیرد .در رختکن استخر ،پارچه ی
سفیدی را چند بار دور کمرش و روی سینه هایش بست و بعد
مایوی سبز تیره اش را پوشید .نگاهی به خود انداخت ،با این که
به خوبی برجستگی باال تنه اش را پنهان کرده بود اما برای افراد
غریبه ،مطمئنا عجیب و حتی خاص به نظر می رسید .شانه ای
باال انداخت و به سمت بقیه ی پسر ها به راه افتاد .این مشکلی
بود که از کودکی با آن زندگی می کرد و عادت کرده بود در برابر
نگاه های هیز و متعجب اطرافش ،تنها لبخند بزند ،هر چند که
گاهی قلبش از آن نگاه ها می شکست ،اما هیچ اثری از آن دل
شکستگی ،در ظاهرش پدیدار نمی شد تا مبادا عزیزانش را
ناراحت کند.
ماهور در برابر سامیار و سامان ،بسیار کوچک به نظر می رسید
و این باعث خنده ی بلند مهیار شده بود.
_خدایی به ماهور نگاه کنید ،شبیه جوجه ای شده که کنار دو تا
خروس وایستاده.
همانطور که با خنده از کنار مهیار می گذشت ،لگد محکمی به
ساق پایش کوبید و گفت:
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_من از چیزی که هستم راضیم .غول بودن که افتخار نداره.
سامیار مشتی به بازوی ظریف و سفیدش که از مایو بیرون افتاده
و چشم اکثر اطرافیانشان را به خود خیره کرده بود ،زد و گفت:
_می دونی چقدر ورزش کردم تا هیکلمو ساختم؟ اونوقت بهم
می گی غول؟ دخترا خودشون رو می کشن تا یه نگاهی بهشون
بندازم.
سامان به سمت استخر رفت و در همان حال با دهانش ،صدای
زشتی در آورد که باعث شد چند پسر که اتفاقا بسیار هم جذاب
بودند ،با تعجب به سمتش برگردند.
_زارت ...آخه فقط ظاهرت رو می بینن وگرنه با این اخالق عنت
که کسی دورت نمی یومد.
مهیار هم با او همراه شد و گفت:
_چرا پشه ها میان!
ماهور خنده ی بلندی کرد و رو به سامیار گفت:
_همیشه واسم سوال بود که چرا تو پیک نیک هایی که می
رفتیم ،مگس و پشه ها بیشتر از همه تو رو اذیت می کردن،
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معلوم شد چون غذاشون رو تو رفتار تو پیدا می کنن ،میان
سمتت.
سامیار لگدی به باسن ماهور زد و او را به درون آب هل داد.
_بی شرف خجالت بکش ۷ ،سال ازت بزرگ ترم.
یکی از پسر ها به هیکل ظریف ماهور در آن مایوی سبز رنگ که
همخوانی جالبی با رنگ چشمانش داشت ،خیره شده بود .سرش
را به گوش دوستش نزدیک کرد و نالید:
_لعنتی این پسره یا دختر؟
[]۰۳:۳۲ ۰۹.۱۰.۲۰
#پارت_۱۳۸
پسر ،چشمانش را به خنده ی زیبای ماهور دوخت و نالید:
_هر چیه عجیب خوشکله .یکم دیگه نگاهش کنم ،حالم بد می
شه و آبرومون اینجا می ره کامران.
کامران با حرص سرش را تکان داد و گفت:
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_من باید این بچه رو بچشم ،وگرنه روانی می شم .حواسم بهش
هست که گمش نکنم ولی اآلن دورش شلوغه ،ممکنه دعوا بشه.
باید تنها گیرش بیارم.
بعد از چند دقیقه که در استخر به آب بازی و شوخی گذراندند،
همگی با هم به سمت سونا رفتند .روی پله ها و طبقه های چوبی،
که بخار گرم از سطحشان بلند می شد ،نشستند .مهیار سرش را
روی ران های ماهور گذاشت و چشمانش را بست.
_من یکم چرت بزنم .از خستگی دارم می میرم.
ماهور نگاهی به سامیار انداخت و همان طور که دستش را درون
موهای مرطوب و خوشرنگ مهیار می چرخاند ،گفت:
_سامیار؟
_بله؟
_کی قراره اسباب کشی کنید؟
سامان نیشخندی زد و گفت:
_چیه؟ دلت واسه دوست دخترت تنگ می شه؟
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دستش را روی نقطه ی حساس ماهور گذاشته بود .البته که
دلتنگ می شد اما نه برای دوست دخترش ،بلکه دلتنگ مردی
شده بود که با وجود اخالق تند و پرخاشگرش ،برای ماهور،
مهربان ترین و جذاب ترین مرد دنیا بود.
_باز چرت گفتی سامان؟ دوست دختر کجا بوده؟
سامیار سرش را به چپ خم کرد تا قطرات آبی که در گوشش
جا مانده بود ،بیرون بریزد.
_یعنی می خوای بگی هنوز چشمت کسی رو نگرفته؟
سرش را به دیوار چوبی و گرم پشتش تکیه داد و با بی حالی
گفت:
_نه نگرفته.
مهیار همان طور که اخم تندی به صورتش نشانده بود ،با چشمان
نیمه باز غرید:
_ماهور عاشق نمی شه ،اینقدر این فکر ها رو تو سرش نندازید.
سامان خواست ،سیلی آرامی روی شکم تخت مهیار بزند اما ماهور
دستانش را روی بدن برادرش سپر کرد و گفت:
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_نزن ،بدنش خیسه دردش می گیره.
سامان چشم غره ای به ماهور و نیش باز شده ی مهیار رفت و
گفت:
_خیلی چندش و مسخره اید .مهیار اون روزی که ماهور ازدواج
کنه ،چقدر من از تو و آسا بخندم .حسودی هاتون خیلی رو
مخمه.
_ماهور ازدواج نمی کنه .تو اینقدر به خودت فشار نیار.
_از کجا می دونی؟ من که می گم همین اآلن هم یکی تو
زندگیشه!
ماهور اخم تندی کرد و گفت:
_سامان اینقدر سر به سرش نذار .من دوست دخترم کجا بود
آخه؟
مهیار هم از جا برخاست و بوسه ای ،روی شانه ی برادرش نشاند.
_وقتی بابا مرد ،ماهور بهم قول داد تا هر وقت که بخوایم
پیشمون می مونه و ازمون مراقبت می کنه ،برای همین می گم
که این کار رو با ما نمی کنه.
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سامیار با نگرانی به صورت ماهور که با لبخند غمگین اما مسلطی،
به مهیار چشم دوخته بود ،نگاه کرد .این طرز تفکر مهیار
خطرناک بود و نشان می داد ،ماهور نمی تواند زندگی مستقل و
جدایی را برای خودش تشکیل دهد و این در حالی بود که او هم
حق داشت برای زندگی شخصی اش تصمیماتی بگیرد .خواست
چیزی به مهیار بگوید اما با اشاره ی ماهور ،سکوت کرد و با
تاسف ،سرش را به طرفین تکان داد.
بعد از یک ساعت ،باالخره از استخر و سونا دل کندند .پایان تایم
مردانه بود ،به همین علت رختکن و اتاقک های مخصوص دوش
گرفتن ،بسیار شلوغ شده بود .هر کدام از آن ها ،به سختی یک
جای خالی پیدا کردند و مشغول شستن بدن و موهایشان ،شدند.
شیر آب را بست و همان طور که حوله ی کوچکش را روی
موهای کوتاهش می کشید تا از خیسی اشان بکاهد ،به سمت
کمدش رفت .لباس هایش را پوشید و در محوطه ی بیرون استخر
نشست تا بقیه هم به او بپیوندند .تازه داشت به یاد می آورد که
رسیدنش را به پوالد خبر نداده است و حتما بسیار نگران شده،
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که تلفنش شروع به زنگ خوردن کرد .یک تماس تصویری از
پوالد بود .با ذوق تماس را برقرار کرد و گفت:
_سالم خوبی؟
در دفترش نشسته بود و چشمان ریز شده از شدت خستگی اش
را ماساژ می داد.
_سالم و...
انگار دلش نیامد جمله اش را ادامه دهد ،که با کلمات دیگری،
صحبت هایش را ادامه داد.
_تو یه خبر نباید به من می دادی؟ کجا بودی که هر چی زنگ
می زنم جواب نمی دی؟ ماهور هر چی می گذره داری بیشتر از
قبل پشیمونم می کنی .تو به من قول دادی همیشه در دسترس
باشی.
با پشیمانی به صورت نگران و خسته پوالد خیره شد و گفت:
_به خدا استخر بودم ،اصال نفهمیدم زنگ زدی .تو که می دونی
از عمد نکردم .یادم رفت به جان خودم.
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پوالد اما با چشمانی که تنها در یک لحظه سرخ شده بودند ،از
پشت میزش برخاست .صدای ماهور گفتن بلندش در سوت
پسری که پشت سر ماهور و در دایره ی دید گوشی ،قرار گرفته
بود ،گم شد.
[]۰4:۱5 ۱۰.۱۰.۲۰
#پارت_۱۳۹
ماهور با تعجب ،ابتدا به گوشی نگریست ،سپس خواست سرش
را به عقب برگرداند تا صاحب صدای سوت را پیدا کند ،که صدای
غرش پوالد از پشت گوشی بلند شد.
_برنگرد به پشت .خدا من رو لعنت کنه که گذاشتم تنها بری
شیراز.
_آی خوشکله ،یه دو تا کلمه حرف باهات داشتم ،پس اون
ماسماسک رو خاموش کن تا زود تموم شه حرفمون.
ماهور با اضطراب به پوالد که از جا برخاسته بود و از شدت حرص
و بسته بودن دست و پایش برای کمک به معشوق ،مثل
گوسفندی که سر از تنش جدا شده است ،اما بدنش ،همچنان
~ ~ 434

تقال می کند ،از این طرف اتاق به آن طرف اتاق قدم می زد و
دائما موهایش را میان انگشتانش می کشید ،نگاه کرد.
_پوالد چیزی نیست به خدا! بچه ها داخلن ،محلش نمی ذارم تا
بیان.
با خشم به چشمان براق ماهور خیره شد و گفت:
_وقتی برگردی تهران ،امروز رو برات درس عبرت می کنم احمق.
گمشو برو همونجایی که همه هستن.
با اخم به رفتار های عصبی پوالد خیره شد و گفت:
_نمی خواد ،اآلن میان.
خواست فریاد بلندی بر سر ماهور پررو و سرتق بزند ،اما با
شنیدن ،حرف های پسر ،ترکیدن یکی از مویرگ های چشمش،
را حس کرد.
_بیا ناز نکن .از وقتی تو استخر بودیم ،داشتی دلبری می کردی
با اون خنده هات .همه جوره نازت رو خریدارم.
ماهور با ترس به صورتی که تمام اعضای آن ،حالت خاصی گرفته
بودند ،خیره شد.
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پوالد مثل کسی بود که مقابل یک تلویزیون ایستاده و تمام
زندگی اش ،در مقابل چشمانش ،در حال سوختن است اما کاری
از دستش بر نمی آید .تنها با خشمی ویرانگر ،به متلک شنیدن
کسی که اکنون او را ،تمام زندگی اش می دانست ،گوش می
کرد .خدا به ماهور و آن پسر رحم کرده بود که اکنون آن جا
حضور نداشت.
با دیدن حال عجیب و نگران کننده ی پوالد ،گوشی را روی
صندلی گذاشت و از جا برخاست .باید زودتر اوضاع را جمع و
جور می کرد وگرنه سکته کردن پوالد ،بعید به نظر نمی رسید.
بی توجه به صدا زدن های سنگین و بم مردش ،به پسر نگاهی
انداخت و گفت:
_قبال مردم اینقدر بی بته نبودن که تو روز روشن ،همچین گه
هایی بخورن .از کدوم حیوونی متولد شدی که اینقدر نجاست با
خودت حمل می کنی؟
کامران با شنیدن حرف های سنگین ماهور ،چند ثانیه مکث کرد.
باورش نمی شد نیم وجب قد و باال ،اینچنین شخصیت و خانواده
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اش را تحقیر کند .با صورت سرخ شده از خشم به سمت ماهور
رفت ،یقه ی لباسش را گرفت و به سمت خود کشید.
_آخه ازت معلومه چه کاره ای .مشخصه کو*نی هستی .چرا من
یه کام نگیرم؟
[]۰4:۱۶ ۱۰.۱۰.۲۰
#پارت_۱4۰
ماهور همان طور که در دستان پسر اسیر شده بود ،با سر ،به
بینی اش کوبید.
_نجس مادر به خطا! بکش کنار تا همینجا شلوارت رو نکشیدم
رو سرت!
پسر با بهت عقب کشید .باورش نمی شد از یک بچه ،کتک خورده
باشد.
_اتفاقا از این که تو تخت ،چالش داشته باشیم ،خوشم میاد.
وحشی بازی هات رو دوست دارم.
_خدایی؟ من رو هم دوست داری؟ قشنگ تر چالش می رم برات!
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کامران که در حال حرکت به سمت ماهور بود ،با شنیدن صدای
خشن و کلفتی از پشت سرش ،با تعجب به عقب برگشت.
سامیار و سامان ،جلوی در استخر بودند و سامیار از همان جا با
حرف هایش ،جلوی پیشروی کامران را گرفته بود.
اخم تندی که به چهره داشت ،با هیکل بزرگش ،ترکیب خشنی
ساخته بود که برای فراری دادنش کافی به نظر می رسید.
با دیدن دویدن پسر به سمت بیرون ،عربده ی بلندی کشید و با
سامان به دنبالش ،دوید.
_حروم*زاده ی تخ*م سگ ،اگر بچه ی باباتی ،همون جا وایسا.
پسر فرار کرده بود ،اما سامیار و سامان ،همچنان به دنبالش
بودند.
ماهور با بغض ،گوشی اش را از روی صندلی برداشت .هنوز هم
تماس برقرار بود و پوالد با مردمک چشمی که در دریای خون
شنا می کرد ،مثل یک مرده ،به دوربین چشم دوخته بود .با
بغض و خجالت از مردی که ،صحنه ها و حرف های زشتی از
معشوقش دیده بود ،گفت:
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_نمی خوای چیزی بگی؟
پاهایش ،توان ایستادن نداشتند ،پس با قدم های سست ،به
سمت صندلی اش رفت و روی آن نشست .سرش را روی میز
گذاشت و با ولوم آرام اما خطرناکی ،کلماتش را بیان کرد.
_من هیچ وقت خودمو بی دست و پا ندیدم .امروز حس یه موجود
بی مصرف رو داشتم که مثل یه تیکه آشغال ،یه گوشه منتظر له
شدن زیر کفش عابرا ست .هیچ وقت تو زندگیم به جایی نرسیده
بودم که بگم خدایا دست من کوتاهه ،خودت بزرگی کن و یکی
رو بذار سر راه این حواس پرت تا به جای من مراقبش باشه.
[]۰4:۱۶ ۱۰.۱۰.۲۰
#پارت_۱4۱
سرش را از روی میز بلند کرد و به دوربین خیره شد .ماهور با
دیدن چشم راستش ،وحشت کرد .حتی از درون گوشی ،سفیدی
به خون نشسته ی چشم پوالد را می دید .رگی که بر اثر فشار
ترکید ،دریای خونینی ،در چشمش ،ایجاد کرده بود.
_پوالد چشمت چی شده؟ خدا لعنتم کنه! به جان آسا ،نمی
دونستم اینجوری می شه.
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سرش را به طرفین تکان داد و گفت:
_مهم نیست .فقط برای اولین بار گفتم خدایا مبادا حکمتت ،تو
آسیب رسیدن به ماهور باشه .منی که همیشه راضی بودم به
رضای خدا .تو به من قول داده بودی ،اما راحت شکستیش!
ماهور تازه قولش ،را به یاد آورد .قولی که بعد از دیده شدن بدن
برهنه اش توسط شیدا ،به پوالد داد اما تنها یک روز به آن پایبند
بود.
_پوالد من واقعا عذر می خوام .در واقع...
_ماهور اآلن حال مساعدی ندارم ،پس فقط بدون که تقاص این
کارت رو پس می دی.
خواست با عجله و بغض حرفی بزند ،اما پوالد آخرین جمله اش
را هم ،به صورت ماهور کوبید و تلفن را قطع کرد.
_لطفا تا وقتی خودم باهات تماس نگرفتم ،زنگ نزن اما کارایی
که می کنی رو بهم خبره بده ،البته اگر بازم یادت نمی ره.
چند ثانیه با بغض و شرمندگی به تلفن همراهش خیره شد .امروز
غرور یک مرد را به بدترین شکل ممکن ،شکسته بود ،آن هم
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مردی مثل پوالد که همیشه بر اسب غرورش سوار بود و وحشیانه
می تاخت .چقدر برایش سخت بود ،که نمی توانست به یاری
عشقش بشتابد؟ خدایا ماهور مستحق تنبیه و سردی از جانب
پوالد بود اما دلش از همین حاال ،عزادار دلخوری ای که در
صدایش یافت ،شده بود.
مهیار که تازه از استخر خارج شده بود ،به ماهور نزدیک شد و
گفت:
_پس سامیار و سامان کجا هستن؟
دستی به موهایش کشید تا از مرطوب نبودنش مطمئن شود.
_مهیار تو اینجا بمون ،من برم دنبال سامان و سامیار.
_مگه کجا رفتن؟!
همانطور که از او دور می شد ،پاسخ داد:
_رفتن ببینن چیزی پیدا می کنن برای خوردن یا نه .آخه گرسنه
شدیم از بس شنا کردیم.
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این قضیه چیزی نبود که بتواند با مهیار در میان بگذارد ،پس
ترجیح می داد ،این موضوع را از او مخفی کند .مهیار روی
صندلی نشست و با خستگی نالید:
_باشه برو ،من اینجا منتظرم.
دو طرف خیابان را چک کرد و با دیدن سامیار و سامان که با
اخم های در هم به سمتش می آمدند ،با صدای بلندی پرسید:
_چی شد؟
سامان با خشم پاسخ داد:
_فرار کرد ال*شی .وای که اگر می گرفتمش ،همین جا می
گاییدمش.
ماهور سرش را به نشانه تاسف تکان داد و گفت:
_بهش فکر نکن ،آدم بی پدر و مادر همه جا پیدا می شه .به
مهیار گفتم ،اومدید یه چیزی برای خوردن بگیرید ،پس
حواستون باشه .این بچه رو من حساسه ،نمی خوام فکرش
مشغول شه.
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سامیار لبخند تلخی به ماهور زد .به جای آن که از روح زخم
خورده و دل شکسته شده اش صحبت کند ،نگران حساسیت
های برادرش بود .بعضی از آدم ها ،تنها برای نشان دادن انسانیت
به دنیا آمده بودند و به نظرش ماهور یکی از مهربان ترین و با
شخصیت ترین آدم هایی بود که تا حاال موفق به دیدنشان شده
است .نمی خواست با حفظ کردن حالت خشمگین صورتش،
اعصاب ماهور را به هم بریزد ،پس خنده ی آرامی کرد و با تمسخر
گفت:
_باشه پتروس فداکار ...حواسمون هست .بزن بریم که من واقعا
گرسنمه.
ماهور هم خندید و با او همراه شد.
[]۰4:۳4 ۱۱.۱۰.۲۰
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نگاهش را به آرامگاه حافظ دوخته بود ،اما فکر و ذهنش در حوالی
صدای دلخور و سرد پوالد ،پرواز می کرد .وقتی به خانه برگشتند،
از خستگی تقریبا بی هوش شده بودند اما شقایق و شیدا،
مجبورشان کردند که همگی با هم به مقبره ی حافظ بیایند و
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حاال هم در حال عکس گرفتن بودند .مهیار با پوزخند به ژست
های عجیب و غریبشان نگریست و گفت:
_خوبه همین جا زندگی می کردید ،وگرنه چیکار می کردید؟!
شیدا لب هایش را از حالت غنچه مانندی که برای عکس گرفتن،
ایجاد کرده بود ،در آورد و گفت:
_این ها عکس یادگاری از آخرین روز های زندگیمون تو شیرازه.
کاش تو یکی فکتو می بستی و فضولی نمی کردی.
ماهرخ از کنار پیرمرد ریش سفیدی که با یک کتاب حافظ ،فال
می گرفت ،به سمتشان آمد.
_ماهور تو نمی خوای فال بگیری؟
لبخند رامی زد و گفت:
_نه الزم نیست .باالخره دل کندی از اینجا یا هنوز سیر نشدی؟
با لبخند دستش را دور بازوی ماهور حلقه کرد و او را با خود به
سمت نیمکت هایی که پشت درختان پیر و مقتدر ،پنهان شده
بودند کشید.
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_از این جا هیچ وقت سیر نمی شم ،ولی حس می کنم برای
امروز کافیه .راستش می خوام یکم با هم حرف بزنیم زندگی
مامان.
گره دست مادرش را از دور بازویش ،باز کرد و بوسه ای روی
انگشتانش ،نشاند.
_من در خدمتم!
ماهرخ روی یکی از نیمکت ها که در سایه ی تاریک درختی،
قرار داشت نشست .چند ثانیه به باغچه ی پهن مقابلش چشم
دوخت و به صدای جیرجیرک هایی که فضا را غرق آرامش شبانه
ای می کردند ،گوش داد.
نشستن ماهور را کنارش ،حس کرد .سرش را روی شانه ای که
پهن نبود اما برای خانواده اش از کوه هم محکم تر بود ،گذاشت
و گفت:
_بچه که بودی ،سر غذا خوردن باهات مشکل داشتم .اینقدر با
غذات بازی می کردی تا همه ی ما از سر سفره بلند شیم .خودت
که تنها می شدی ،ظرف غذات رو پشت یخچال قایم می کردی.
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ماهور خنده ی شیرین و زیبایی کرد .نمی دانست مادرش از این
خراب کاری هایش خبر دارد.
_خدای من! تموم این مدت می دونستی آره؟
ماهرخ لبخندی زد و پاسخ داد:
_آره خبر داشتم .دلم نمی یومد دستت رو ،رو کنم تا اعتماد به
نفست رو از دست ندی اما یه مادر بودم که بچه اش رو از حفظ
می خوند.
سرش را از روی شانه ی ماهور برداشت و صورت ظریف و زیبایش
را با هر دو دست لمس کرد .گونه هایش کامال با دستان ماهرخ
پوشیده شده بود .در میان انگشتان مهربان مادرش لبخندی زد
و با کشیدن لب هایش به سمت راست ،برای بار دوم بوسه ای
روی دست چپ مادرش نشاند.
لبخندی به ماهور زد و همانطور که به عمق چشمانش زل زده
بود ،زمزمه کرد:
_حتی اگر من نمی فهمیدم ،چشمات همه چیز رو بهم می
گفتن .عجیب ترین چشم های دنیا رو داری .انگار یه آینه از
درونته .هر چی که می خوام رو از تو اون ها می خونم.
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ماهور نگاه سبزش را با نگرانی به مادرش دوخت .از این حرف ها
بوی خوبی به مشامش نمی رسید .به نظرش ماهرخ چیزی درباره
رابطه اش با پوالد فهمیده بود.
_این اواخر ،چی دیدی؟
دستانش را از روی گونه های ماهور برداشت و با بغض نالید:
_عشق می بینم .جگر گوشه ی من داره از شراب عشق می خوره
و مست می شه .من با نگرانی هام چیکار کنم ماهور؟ چقدر
مطمئن باشم که دل به آدم نادرستی ندادی؟
ماهور هم بغض کرد .چقدر مادرش را در این مدت نگران کرده
است؟
_قربونت برم! آدم خوبیه ولی نمی پرسی پسره یا دختر؟
دست ماهور را در میان انگشتانش اسیر کرد .پسرش از بیان چه
چیزی ترسیده بود که تا کنون چیزی از عشق و عالقه اش ،به
ماهرخ نگفته بود.
_زندگی خودته ماهور! حق داری با هر کسی که دلت بخواد،
بسازیش .فقط اگر ناراحت نمی شی ،ممکنه که من ببینمش؟
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_خودمم قصد داشتم بعد از این مسافرت ،به هم معرفیتون کنم.
اسمش پوالده.
با به زبان آوردن نامش ،منتظر یافتن یک عکس العمل یا حرکت
منفی در رفتار ماهرخ بود ،اما لبخند مهربانش ،تنها چیزی بود
که بدست آورد.
_چه اسم قشنگی! اگر بخوام با حسی که از اسمش گرفتم
قضاوتش کنم ،باید بگم که به نظر میاد خیلی اخالق تند و خاصی
داشته باشه .بداخالق اما محترم!
ماهور با ذوق خندید و گفت:
_درست حدس زدی .ظاهرش اینجوری هست اما دلش خیلی
پاکه و با من خیلی مهربونه.
_چرا زودتر بهم نگفتی؟ غریبه بودم واست؟
دلخوری مادرش ،آخرین چیزی بود که دلش می خواست ،امروز
اتفاق بیافتد.
_نگفتم چون هنوز به طور دقیق درباره خودم و بدنم واسش
توضیح ندادم .من می دونم که ممکنه باهاش مشکل داشته باشن
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برای همین ترجیح دادم ،خبر نداشته باشی که اگر رابطه امون
تموم شد غصه نخوری.
[]۰4:۳5 ۱۱.۱۰.۲۰
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ماهرخ جسم ظریف پسرش را در آغوش کشید و گفت:
_پاره ی تن من ،تو اینقدر خوب بودی که خدا خاص آفریدت.
اینقدر پیش خدا عزیز بودی که با این تفاوت ،قابلیت گلچین
کردن شریک زندگیت رو بهت داد .هر چیزی که خاص باشه
ارزشمنده .تو خیلی ارزشمندی ،پس اگر ترک شدی ،یعنی اون
کسی که لیاقت کنارت موندن رو داشته باشه ،هنوز وارد زندگیت
نشده .حاال کی هست؟ کجا باهاش آشنا شدی؟
با گونه های سرخ شده از خجالت و شرم ،از ماهرخ فاصله گرفت.
_همونیه که واسش کار می کنم .امروز هم دلش رو شکستم.
ماهرخ با نگرانی به صورت غمگینش چشم دوخت و گفت:
_چرا عزیزم؟ چی شده بود مگه؟
سرش را به آرامی باال آورد تا چشم در چشم ماهرخ شود.
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_قبل از این که بیایم شیراز ،یه قولی بهش دادم ،اما اینجا
شکستمش .می دونی مامان ،وقتی ازم قول خواست ،بدون فکر
کردن قبول کردم .هیچ وقت تصور نمی کردم که تا این حد روی
قولی که می گیره حساس باشه.
وقت یاری رساندن به پسر بی تجربه در روابط عاطفی اش بود.
لبخند مسلطی زد و گفت:
_وقتی ازت قول گرفته یعنی خیلی براش مهم بوده .حاال که
داری این حس های جدید رو تجربه می کنی ،توی روابطت
مراقب باش .وقتی می خوای قول بدی ،قبلش ببین از پس
انجامش بر میای یا نه؟! اگر نمی یومدی ،ابدا قول الکی و اشتباه
نده .روابط احساسی یه حواس جمع می خواد ،اگر یکم غفلت
کنی ،حستون به هم از بین می ره و هیچ چیز از عالقه اتون،
برای هم نمی مونه.
ماهور با دقت به حرف های مادرش گوش داد و گفت:
_حرفات رو آویزه ی گوشم می کنم.
ماهرخ صورت ماهور را جلو کشید و بوسه ی محکم و آبداری،
روی گونه ی چپش نهاد.
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_قربون پسر قشنگم برم.
دستش را به دور کمر مادرش حلقه کرد و گفت:
_برات سخت نیست؟ به فامیل چی می خوای بگی؟ مهیار و آسا
چی؟ چه طوری واسشون توضیح می دی؟
ماهرخ اخم تندی کرد و پاسخ داد:
_به فامیل هیچ ربطی نداره .مهیار هم درک می کنه و آسا هم
چون بچه است ،راحت تر کنار میاد .مهم تویی که از زندگیت
لذت ببری .از  ۱۷سالگی برای زندگی ما تالش کردی و حاال
وقت اینه که یکم به زندگی خودت سر و سامون بدی.
یک کارتون کتاب را به سختی بلند کرد و به سمت ماشین باربری
برد .سامیار نگاهی به صورتش که از شدت فشار وزن سنگین
کارتون جمع شده بود ،انداخت و با خنده ،همان طور که دو
کارتون بزرگ را روی دستانش حمل می کرد ،گفت:
_اینقدر سوسولی که دلم نمی یاد بذارم بیشتر از این کار کنی.
این رو که گذاشتی ،برو یکم استراحت کن.
ماهور چشم غره ای رفت و پاسخ داد:
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_معلوم نیست چه کوفتی توشونه! کمرم خورد شد تا بیان تموم
شن.
سامان هم به آن ها نزدیک شد و با خشم غرید:
_خب پدر من چند تا باربر بگیر و دهن ما رو سرویس نکن .ریدم
تو این زندگی ای که ما داریم.
شیدا همان طور که گازی به چیپس درون دستش می زد ،از
کنارشان گذشت.
_خوبی دختر بودن همینه .االن شما جون می کنید و من...
پاکت چیپس درون دستش را تکان داد و زمزمه کرد:
_من فقط چیپس می خورم و تماشا می کنم.
همان موقع صدای مهربان از داخل خانه به گوش رسید.
_شیدا؟ بیا اینجا .فقط بلده بخوره و بخوابه ،یکم کمک که نمی
کنه!
سامان با صدای بلند خندید و گفت:
_اینم از مزیت های دختر بودن .برو حال کن.
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ماهور با خنده ی کوتاه و بی حوصله ای ،کارتون را درون اتاقک
ماشین قرار داد و بعد از تکاندن گرده های خاک از روی
پیراهنش ،لبه ی باغچه نشست و گوشی اش را روشن کرد .تمام
دیروز و امروز ،کار هایش را برای پوالد به طور دقیق توضیح داده
بود ،اما تنها چیزی که نصیبش می شد ،دو تیک کنار پیامش
بود که نشان دهنده ی خوانده شدن پیام توسط پوالد بود .مگر
چقدر کار اشتباهی انجام داده بود که سزاوار این سردی ها و بی
محلی ها بود؟ با فکری که به سرش زد ،بی درنگ ،شماره ی
بهمن را گرفت و منتظر پاسخ دادنش ماند.
[]۰۳:۲۲ ۱۲.۱۰.۲۰
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چند ثانیه طول کشید تا صدای بم و مردانه اش در گوش ماهور
پخش شود.
_به به ببین کی زنگ زده .خوش می گذره مسافرت؟
آری خوش می گذشت اگر دل پوالد نشکسته بود .همه چیز عالی
بود اگر رگ چشمش ،از خشم زیاد طاقت از کف نداده و سفیدی
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چشم مردش را با قلم آغشته به خون ،رنگ نمی کرد .با بغض
لبخندی زد و سعی کرد لرزش صدایش را کنترل کند.
_آره همه چیز خوبه ،جای شما سبزه.
بهمن نیشخندی زد و با تمسخر گفت:
_دوستان به جای ما ماهور خان .خوب چند روزه از دست آقا در
رفتی ها .اگر بدونی چه وضعی داریم باهاش ،بیچاره امون کرده.
یعنی دکتر آوردیم برای چشمش ،نذاشت چکش کنه .دیوونمون
کرده ،داریم از نگرانی می میریم ولی توجه نمی کنه.
بغضش تبدیل به قطره اشکی شد و به آرامی از گوشه ی چشم
به سمت گونه اش ،حرکت کرد.
_چشمش چی شده؟ دکتر فهمید؟
بهمن با تعجب به صدای لرزان ماهور گوش داد و گفت:
_هی پسر ،چرا اینجوری حرف می زنی؟ حالت بده؟
لب های لرزانش را به دهان کشید و بعد از چند ثانیه ،پاسخ داد:
_نه خوبم .جوابمو ندادی ،چشم آقا چی شده؟
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بهمن با حرص از روی صندلی اش بلند شد و کنار پنجره ی
اتاقکی که جلوی در شرکت قرار گرفته بود ،ایستاد.
_از بس حرص می خوره ،رگ توی چشمش ترکیده .علی می
گفت خدا رو شکر ،بدنش فشاری که بهش وارد می شده رو
اینجوری تخلیه کرده وگرنه دور از جون ،کار به سکته قلبی هم
می رسید.
قلبش از حرکت ایستاد .یک قول که برای ماهور تقریبا بی اهمیت
بود ،پتانسیل از کار انداختن قلب سالم مردش را داشته است؟
خداوندا با پوالد چه کرده بود؟ سرش را روی پاهایش گذاشت و
سعی کرد کلمات را بدون لرزش و بغض ،بیان کند.
_من به آقا کار داشتم ،اما جواب نمی دن .چون کار واجبی دارم،
نمی تونم صبر کنم .می شه گوشی رو بدی بهشون؟
بهمن به سمت ساختمان شرکت ،حرکت کرد و گفت:
_قطع نکن ،تا دو دقیقه دیگه گوشی رو می رسونم بهش.
[]۰۳:۲۲ ۱۲.۱۰.۲۰
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بعد از اتمام جلسه ،مقداری از آب معدنی اش را نوشید و رو به
صورت نگران سهیل و ایمان ،زمزمه کرد:
_پاشید ،گورتونو از جلو چشمام گم کنید .از وقتی اومدم
اینجوری نگاه می کنید .چه مرگتونه دقیقا؟
ایمان مشتی روی میز کوبید و با خشم فریاد زد:
_خودت چه مرگته؟ مگه علی نگفت یه مدت کم تر ،تو این
خراب شده کار کن؟ خبر مرگم خودم مراقب...
با پرواز دفتر برنامه ریزی پوالد به سمتش ،ادامه جمله اش را رها
کرد و جا خالی داد.
_کره خر صدات رو برای من بلند نکن .بیا برو بیرون ایمان،
اعصاب ندارم و نمی خوام سر تو خالی کنم .بابا چشمم یه ذره
قرمز شده ،این سوسول بازیا چیه که در آوردید؟!
همان موقع ،بهمن اجازه ی ورود گرفت و بعد از تایید پوالد ،وارد
شد .دفتر پخش شده روی زمین را با تعجب برداشت و همان
طور که به پوالد نزدیک می شد ،گفت:
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_ببخشید آقا ،ماهور تماس گرفته و می گه کار واجبی باهاتون
داره .اآلن هم پشت خطه.
دفتر را از دست بهمن گرفت و روی میز قرار داد .با سر به ایمان
و سهیل اشاره کرد و گفت:
_این دو تا داشتن می رفتن بهمن! بچه ها رو همراهی کن.
نگاهی به گوشی بهمن انداخت و با اخم ،تماس را قطع کرد .تلفن
را به سمت بهمن گرفت و گفت:
_گوشیت رو هم ببر ،خودم باهاش تماس می گیرم.
ایمان با حرص به سمت در رفت ،اما در لحظه ی آخر ،دلش
طاقت نیاورد و با نگرانی به چشمان پوالد خیره شد.
_مواظب خودت هستی مگه نه؟
لبخند مهربانی زد و پاسخ داد:
_نگران نباش داداش ،من خوبم و خوب هم می مونم .با خیال
راحت برو.
_خوبه پس! فقط یادت نره که من اگر نخوام ،نه تو و نه بهمن
نمی تونید ...رو هم بخورید.
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پوالد از جا برخاست تا این مردک بی ادب را به یک کتک جانانه
دعوت کند ،اما ایمان با فرزی به دفتر خودش فرار کرد .بهمن با
تعجب و خشم به جای خالی اش نگاه کرد و گفت:
_این اآلن با من بود؟ من بخورم؟
پوالد با دیدن چهره اش ،نتوانست خودش را کنترل کند و بلند
خندید.
_ولش کن ،امروز مغزش مشکل پیدا کرده.
رو به سهیل که با خنده ،در حال جمع کردن وسایلش بود ،ادامه
داد:
_حواست به سهام کشور آلمان باشه .فردا می بینمت.
بعد از رفتن سهیل خنده رو و بهمن خشمگین که در فکر انتقام
از ایمان بود ،گوشی اش را برداشت و به نام گنجشک خیره شد.
کاری که با روح و غرورش کرده بود ،بخشودنی نبود اما قلبی که
برای این پسرک سرتق و فراموش کار می تپید ،با التماس،
شنیدن صدایش را طلب می کرد .آنقدر گریه و ناله کرد تا عاقبت
پوالد ،تردید را کنار گذاشت و تماس را برقرار کرد.
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[]۰4:4۶ ۱۳.۱۰.۲۰
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ماهور با بغض به تماسی که قطع شده بود نگاه می کرد .با توجه
به اتفاقاتی که افتاده بود ،زنگ زدن پوالد بعید به نظر می رسید.
چند دقیقه گذشته بود و ماهور دیگر از دریافت تماسی از پوالد،
نا امید گشته بود .از جا برخاست تا دوباره برای کمک کردن ،به
پسر ها ملحق شود اما زنگ خوردن گوشی اش ،او را مانند رباتی
که شارژ خالی کرده باشد ،بر سر جایش خشک کرد .بعد از چند
ثانیه با عجله تماس را وصل کرد و گوشی را کنار گوشش قرار
داد.
_الو؟
پوالد لبخند تلخ و متاسفی برای دلش که با شنیدن صدای
معشوق ،محکم تر می کوبید زد و گفت:
_سالم .کاری داشتی با من؟
صدایش برای ماهوری که در این چند روز اخیر ،از کلمات پوالد،
کیلو کیلو محبت استخراج می کرد ،سرد بود .به سمت باغچه
رفت و دوباره لبه ی آن نشست.
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_سالم .بهتره چشمت؟
سرش را روی پشتی صندلی اش نهاد و چشمانش را بست.
_خوبم! چیزی شده؟
ماهور نگاهش را به درخت لیمویی که مقابلش ،در باغچه رو به
رویی بود ،دوخت و با بغض زمزمه کرد:
_همیشه وقتی می یومدیم شیراز ،اینقدر از حس خوب پر می
شدم که حتی آواز پرنده ها هم برام شاعرانه و هنری بود .باغ ارم
اینقدر قشنگ بود که می گفتم کاش می شد یه گوشه ای از این
باغ زندگی کنم و دیگه هیچی از دنیا نخوام .حافظیه که می
رفتم ،اینقدر فال می گرفتم که مامانم می گفت ،حافظ خسته
شده و دیگه جوابت رو نمی ده .با کوچیک ترین اتفاقات خوب،
اینقدر ذوق می کردم که دست مایه ی مسخره بازی های
اطرافیانم می شدم ولی...
نگاهش را به آسمان دوخت تا اشک مزاحمی که دنبال راهی
برای خارج شدن از زندان چشمش بود را همان جا نگه دارد.
_ولی از دیروز شیراز خیلی خسته کننده شده .بوی بهار نارنج
روحم رو تازه نمی کنه بلکه بینیم رو حساس می کنه .صدای
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پرنده ها آزار دهنده و حافظیه تکراری تر از همیشه شده .فال
حافظ نگرفتم آخه از جوابش می ترسیدم .باغ ارم نرفتم چون
حس می کردم مثل یه قبر تنگ شده و راه نفسم رو می بنده.
شیرین کاری های آسا برام شکنجه روحی شده .می خواستم
بپرسم که تو دلیلش رو می دونی؟
پوالد با شنیدن صدای پر بغض ماهور ،از جا بلند شد .جلوی
پنجره ی سراسری اتاقش ایستاد و به خیابان شلوغ و پر رفت و
آمد خیره شد.
_شاید دل یکی گرفته و روی خوشی های تو سایه ی غم انداخته.
سرش را چند بار تکان داد و نالید:
_آره دلم به دل یکی وصله که اون اآلن دلخوره .خوشی ها جدیدا
بدون خنده ی اون ،مثل زخم خنجر آغشته به زهر ،از درون می
سوزونن منو .به نظرت اگر بهش بگم من زیادی نا وارد بودم و
درک درستی از قولی که شکستم نداشتم ،می تونه من رو
ببخشه؟
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پوالد لبخند مهربانی به لب هایش نشاند .آنقدر این کشیدگی لب
ها ،از ته دل بود که انعکاسش بر روی کلماتی که از دهانش خارج
می شد ،قرار گرفت و به آن ها گرد محبت و آرامش پاشید.
_آخه من چه طوری دیگه این قول رو بهش یاد بدم؟ لب هاش
رو تیکه تیکه کردم تا بفهمه و یادش باشه مال منه .براش توضیح
هم دادم ،ولی گنجشک من خنگ تر از این حرف هاست آره؟
ماهور با بغضی که شکسته و جویباری از اشک را بر ناهمواری
های گونه اش ایجاد کرده بود ،به شلوار تیره اش خیره شد و
گفت:
_خودت رو از من دریغ نکن پوالد .خودم اشتباه بزرگم رو
فهمیدم .قول می دم که از این به بعد حواسم رو جمع کنم .می
بخشی؟
پوالد بخشیده بود .همان روز اول دلخوری هایش را فراموش
کرده بود اما زخمی که بر روح و روانش خورد ،همچنان عفونت
داشت .حرف های ماهور مثل بتادین عمل کرد و این عفونت ها
را شست و با خود برد.
_باشه ولی به شرط این که یه قول دیگه به من بدی .می تونی؟
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ماهور با خنده از جا برخاست و هیجان زده گفت:
_هر چی تو بخوای .چه قولی؟
نیشخند مرموزی زد و همان طور که به سمت دستگاه قهوه ساز
گوشه ی اتاقش می رفت ،پاسخ داد:
_از این به بعد هر اشتباهی که کردی ،باید تنبیه بشی .انتخاب
تنبیه هم با خود منه ،حاال فرقی نداره که جسمت رو تنبیه کنم
یا روحت رو .قبوله؟
کمی فکر کرد و با صداقت ،ابعاد خنگ و کوته فکر درونش را به
نمایش گذاشت.
_باشه ،با خودم اتمام حجت کردم که قبل از قول دادن ،حسابی
فکر کنم و اآلن هم بعد از دو دو تا چهار تا هایی که کردم،
مطمئنم که می تونم قبول کنم.
پوالد آنقدر خنده اش گرفته بود که نتوانست خودش را کنترل
کند .با صدایی بلند ،شروع به خندیدن کرد .ماهور ناخودآگاه،
ترسیده از این صدای ناگهانی ،از جایش برخاست.
_مگه چی گفتم آخه؟ من که خیلی فکر کردم.
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پیشانی اش را به شیشه مقابلش تکیه داد و میان خنده هایش،
پاسخ داد:
_آخه قربون اون خنگ بودنت برم ،می دونی این قول یعنی من
همین االن می تونم به عنوان تنبیه ،ازت سکس بخوام؟ حتی
می تونم بگیرم ،تا جایی که می خوری بزنمت؟
ماهور با تعجب کمی فکر کرد و بعد از چند ثانیه ،گفت:
_تو که این چیز ها رو نمی خوای مگه نه؟ می خوای بزنی منو؟
مثل اون کارمندت که کلی وقت استراحت مطلق بود؟
پوالد بار دیگر به حرف هایش خندید .این پسر شیرین ترین و
دل چسب ترین موجود دنیا بود.
_بیا برو پی کارت ،دیگه قول دادی و یادت باشه که نشکنیش.
این بار با جدیت ،مکثی کرد و ادامه داد:
_خارج از بحث شوخی هایی که داشتم باهات می کردم ،ماهور
مراقب باش که این دفعه حرف هام رو زیر پا نذاری و من هم
قول می دم خواسته نا به جا و نا معقول نداشته باشم.
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لب هایش را جلو داد و همان طور که با نوک کفشش ،سنگ
کوچکی را جا به جا می کرد ،چشمی گفت.
_کی بر می گردید؟ بس نیست مسافرت؟
سنگ در شیار کاشی ها گیر کرده بود .با حرص نوک کفشش را
بیشتر به درون شیار فرو کرد تا سنگش را پس بگیرد.
_احتماال تا دو سه روز دیگه میایم .داریم یه سری از وسایل خاله
و داییم رو می فرسیم تهران ،تا بعد هم بقیه اش رو با خودمون
بیاریم.
_سعی کن زودتر برگردی ،اینجا دیگه بدون تو صفا نداره بچه
قرتی.
با ذوق خندید و به سمت خانه ،حرکت کرد.
_منم دلم برای کله شقی هات تنگ شده .سعی می کنم زودتر
بیایم.
روی صندلی اش نشست و همانطور که گوشی را میان شانه و
صورتش قرار داده بود ،زمزمه کرد:
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_آفرین گنجشک خنگ من .بیا تهران تا تک تک اشتباهاتت رو
تالفی کنم.
_عه پوالد من که عذرخواهی کردم.
گفت و گویشان تا دقایق زیادی طول کشید .ماهور روی تخت
سامیار دراز کشید و از همه چیز صحبت کرد .پوالد نیز ،میان
بررسی پرونده ها و امضا کردن فیش حقوق کارمندان ،به حرف
هایش گوش داد و حتی خودش هم توضیحاتی درباره اتفاقات
روزمره اش ،برای ماهور داد.
عشق چه بود؟ دلخوری و کینه تا چند ساعت ،قدرت زندگی در
قلب های عاشقان را داشت؟ عشق یک پادزهر قوی برای
محافظت قلب ها ،از این سم های کشنده بود .عشق زیبا ترین
هدیه ی خداوند به ما انسان ها بود تا زندگی در این دنیای پر از
کثافت و دو رویی ،قابل تحمل تر شده و روی بوم سیاه زندگی،
نقاشی هایی با رنگ های شاد و سرشار از انرژی کشیده شود.
آسا روی صندلی دراز کشیده و سرش را روی پای ماهور قرار
داده بود .هنوز چند ساعت تا تهران فاصله داشتند اما ماهور از
فشاری که آسا و مهیار به بدنش وارد می کردند ،بسیار خسته و
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کوفته به نظر می رسید .سامان به پشت چرخید و نگاهی به
مهیار که سرش را در گردن ماهور فرو کرده و به خواب عمیقی
فرو رفته بود ،انداخت و با لبخند مهربانی گفت:
_خسته شدی نه؟ از وقتی اومدیم تو ماشین ،بین این دو تا داری
له می شی پسر .تو این سن ،عجیب شکل بابا ها هستی!
سامیار از آینه ی جلو ،با لبخند تلخی به جسم ظریف ماهور که
تکیه گاه خواهر و برادرش بود ،نگاه کرد .از  ۱۷سالگی تا کنون
برای آن ها پدر بوده و با وجود سن کمش ،برای همه یک اسطوره
استقامت و استقالل محسوب می شد.
_می خوای یه گوشه وایسم تا به بهونه تنقالت بتونی از خواب
بیدارشون کنی؟
دستش را درون موهای لَخت آسا تکان داد و با خنده ی آرام و
محتاطی ،پاسخ داد:
_نه دلم نمی یاد بیدارشون کنم .چیزی نمونده دیگه.
ماشین آرش از کنارشان گذشت .جیغ شقایق و شیدا نشان می
داد که دوباره به جان هم افتاده اند.
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سامان نیشخندی زد و گفت:
_خداوکیلی این دو تا خواهرن یا دشمن جون؟ از صبح تا شب
می زنن تو سر و کله هم.
ماهور با لبخند ،گوشی اش را روشن و پیام های جدیدش را چک
کرد.
_اینم یه جور ابراز محبته .بعضی ها اینجوری دوست داشتنشون
رو نشون می دن.
آخرین پیامی که به پوالد فرستاد ،مربوط به دو ساعت قبل بود.
به سختی توانست چند کلمه تایپ کند و برایش بفرستد.
_جلسه ات تموم شد؟
پاسخ دادنش تنها دو دقیقه زمان برد.
_آره تموم شد .تو کی می رسی؟
_احتماال سه چهار ساعت دیگه.
_یعنی می شه حدودای  ۷و  ۸شب آره؟
_آره ،حسابی خسته شدم.
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_باشه پس من تو خونه منتظرتم!
[]۰۳:4۹ ۱4.۱۰.۲۰
#پارت_۱5۲
چند ثانیه با تعجب به پیام چشم دوخت .یعنی انتظار دارد با این
ریخت و قیافه ی خسته و داغون ،این موقع شب به خانه اش
برود؟ از همه مهم تر ،هنوز باید به دایی و خاله اش ،برای جا به
جایی وسایل باقی مانده کمک می کرد.
_پوالد احتماال امشب من نمی تونم بیام .هنوز یه عالمه وسایل
مونده که باید جا به جا کنیم.
چند ثانیه گذشت و بعد تلفنش شروع به زنگ خوردن کرد.
سامان با پوزخند به حرکات هیجان زده و دستپاچه ی ماهور
برای پاسخ دادن به تماس ،نگاه کرد و گفت:
_اونوقت می گه من دوست دختر ندارم .ناموسا اگر دوست
دخترت نیست ،پس کی پشت خطه؟
ماهور بی توجه به مزه پرانی های سامان ،تماس را وصل کرد.
_الو؟
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صدایش خش دار و جدی بود .انگار برای اتمام حجت تماس
گرفته بود که اینچنین کلمات را مسلط و محکم بیان می کرد.
_آخه تو به درد باربری می خوری؟ تو یه کارتون دستت بگیری،
کمرت می شکنه .رفتی شیراز خوش بگذرونی یا حمالی کنی
آخه؟
لبخندی به این نگرانی های شیرینش زد و با همان لب های
کشیده شده ،پاسخ داد:
_اینقدر ها هم که فکر می کنی ،بی دست و پا نیستم .یه مدت
تو قالیشویی و باربری کار می کردم .فکر کردی سوسولم؟
پوالد با شنیدن حرف هایش ،ماهور را در حال قالی شستن و جا
به جایی وسایل سنگین تصور کرد .گنجشکش برای راحت
زندگی کردن خانواده اش ،چه زحمت ها و سخت کوشی هایی
را به نمایش گذاشته است!
_بهت افتخار می کنم بچه! منم از این کارا زیاد کردم .حاال بعدا
برات تعریف می کنم.
مکثی کرد و بعد از چند ثانیه ،ادامه داد:
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_به محض این که رسیدی تهران می گی صاحب کارم زنگ زده
و احضارم کرده .بلند می شی میای اینجا و هیچ مخالفتی هم
نمی کنی ،مفهومه؟
از کی تا حاال بود و نبودش برای کسی به جز خانواده اش ،اینقدر
مهم شده بود؟ آنقدر در حس خوب دفن شد ،که حس می کرد
راه تنفسش زیر آن لعنتی های دوست داشتنی ،بسته شده است.
خفگی از این دلچسب تر هم بود؟!
نگاهی به سامان و سامیار که درگیر صحبت کردن بودند ،انداخت
و به آرامی ،جوری که آن ها متوجه حرف هایش نشوند ،زمزمه
کرد:
_چشم هر چی تو بگی!
[]۰۳:4۹ ۱4.۱۰.۲۰
#پارت_۱5۳
همان طور که در ماشین را می بست ،از پنجره به سامیار که
ماهور را بعد از توضیح درباره ی احضار شدنش ،به وسیله ی
صاحب شرکت ،به خانه ی پوالد رسانده بود ،نگاهی انداخت و
گفت:
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_ممنونم ،حسابی خسته بودی و منم اسباب زحمت شدم.
خنده ی مردانه ای کرد و همزمان با فشار دادن پایش روی پدال
گاز ،با صدای بلند گفت:
_جدیدا خیلی زر می زنی ،بکش کنار که باید برم حمالی کنم.
ماهور با خنده به دور شدن ماشینش نگاه کرد و بعد به سمت
خانه ی بزرگ مقابلش رفت .دستش را روی زنگ فشرد و منتظر
باز شدن در ماند .بعد از چند ثانیه ،یاسر در بلند و سنگین آهنی
را باز کرد و با دیدن ماهور ،دست راستش را به سمت داخل
گرفت و با احترام گفت:
_سالم ماهور خان ،خوش اومدید.
_سالم آقا یاسر ،خسته نباشید.
بعد از اندکی احوال پرسی با یاسر ،به سمت خانه رفت.
سودابه گفته بود که در اتاقش است .با پشت انگشتانش ،چند
ضربه به در زد و منتظر دریافت اجازه برای داخل شدن ماند.
چند دقیقه گذشت ،اما کسی پاسخ نداد .یعنی در اتاقش نبود؟
اما خاله سودابه گفته بود که آن جا است!
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دستگیره ی در را به آرامی پایین کشید و بعد از باز کردن در،
قدمی به داخل اتاق برداشت .سکوت عجیبی در فضا شناور بود
که ناخودآگاه حس هیجان و خطر را به ماهور القا می کرد ،مثل
زمانی که در جنگل غرق شده در سکوت قدم بزنی و هر لحظه،
منتظر حمله ی موجود درنده و خطرناکی باشی .فضا تقریبا
تاریک بود و تنها با یک چراغ خواب که روی عسلی کنار تخت
قرار داشت ،روشن شده بود.
به سمت بالکن بزرگ و سنگی اتاق رفت تا شاید پوالد را در آن
جا بیابد ،اما در یک لحظه ،کسی از پشت بدنش را در میان
بازوانش اسیر کرد .خواست فریادی از ترس بزند اما دستی که
دهانش را گرفته بود ،مانع از ایجاد هر صدایی می شد .سعی کرد
صورتش را به پشت برگرداند تا چهره ی کسی که اسیرش کرده
بود را ببیند اما فشار وارد شده به جسمش ،او را از کوچک ترین
حرکات بدن هم منع می کرد.
[]۰۲:۳۹ ۱5.۱۰.۲۰
#پارت_۱54
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خواست دستش را گاز بگیرد تا حداقل اینگونه فرار کند ،اما لب
هایی که از پشت ،روی گردن خوش تراشش نشست و عمیق
بوسید ،ماهور را بر سر جایش خشک کرد .این بوسه آشنا بود.
چه کسی ممکن بود ،اینچنین با حرکت لب هایش ،تمام وجودش
را تسخیر کند؟ چشمانش را بست و غنچه ی لب هایش را کف
دست پوالد فشرد .این مرد برایش بسیار عزیز بود .نجوای پوالد
از جایی میان گوش و گردنش بلند می شد.
_چند روز شد لعنتی؟ چه طور دلت اومد آخه؟
امان از آن صدای بم و مردانه که در اعماق آن نشانه هایی از
محبت و دلدادگی یافت می شد .انگار گیتاری از عشق را در
حنجره اش پنهان کرده بود و با هر کلمه ،تاری از شیفتگی و
دلسپردگی را در آن می نواخت .به آرامی دست پوالد را از جلوی
دهانش برداشت و لب زد:
_هر چی شد ،طوالنی بود .خیلی سخت گذشت پوالد.
لب هایش را اندکی از هم فاصله داد و تکه ای از پوست سفید و
درخشان گردن ماهور را بین لب و زبانش گرفت و مکید .آنقدر
هوس انگیز و شیرین بود که نمی توانست از آن دل بکند .با ولع،
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دهانش را باز تر کرد تا مقدار بیشتری از آن پوست خوش بو و
خوش طعم را در دهانش جا دهد.
تمام بدنش از شدت هیجان و لذت ،به لرزش افتاده بود .این
بوسه ها آنقدر برایش لذت بخش و دلنشین بود که نمی توانست
ایستادن روی دو پایش را بیش از این تحمل کند .بدنش شل
شد و چیزی تا سقوط نمانده بود که دستان قدرتمند پوالد ،جسم
ظریفش را در آغوش کشید .سرش را در گردن پوالد فرو کرد و
بازدم مرطوب و گرمش را در آن جا بیرون فرستاد.
_داری چه بالیی به سر من میاری ماهور؟ من کیم؟ باور کن که
پوالد این شکلی نبود!
چشمانش را به بوم نگاه پوالد پاشید و لب زد:
_مگه من همون ماهورم؟
[]۰۲:۳۹ ۱5.۱۰.۲۰
#پارت_۱55
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حس می کرد سایه ی چشمان سبز ماهور ،روی نگاهش ،نقش
انداخته و به همه چیز طرحی از برگ ها و درختان سر سبز
جنگلی داده است.
_چه طوری یک دفعه اینقدر عزیز شدی؟ خاص ترین چیزی
هستی که توی زندگیم داشتم.
ماهور لبخند زیبایی زد و با کشیدن صورتش به سمت گونه ی
پوالد ،بوسه ی سبک و نرمی را روی آن نشاند.
_خیلی به این چیزا فکر کردم ولی تنها جوابم اینه که کار دل
هیچ حساب کتابی نداره .این که تو چی شدی یا من چی شدم
رو نمی دونم ولی از این چیزی که اآلن هستم ،خوش حالم .شاید
تا چند وقته دیگه آتیش این حس خاموش بشه و چیزی به جز
خاکستر ازش نمونه ولی...
صورتش را به سینه ی پوالد چسباند و ادامه داد:
_ولی تا اون موقع می خوام از این حال و هوا لذت ببرم.
دندان هایش را روی هم فشرد و با خشم ،کلمات را تک به تک
در گوش ماهور نجوا کرد.
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_ماهور این از اون آتیش هایی هست که به یه منبع گاز وصله.
از اونایی که تا گاز تموم نکنه ،خاموش نمی شه .آتیش حس من
هم تا وقتی که جون دارم و زنده ام ،خاموش نمی شه.
دندان هایش را روی چانه ی ماهور گذاشت و فشرد .له شدن
استخوان و گوشت خوش طعمش ،بی نظیر ترین چیزی بود که
تا به حال حس کرده بود .بی توجه به آخ کوتاه و ضعیف ماهور،
جایش را بوسه ای زد و ادامه داد:
_تو فقط یک بار حق انتخاب داشتی ،که اون رو هم انجام دادی.
بهت گفتم که وقتی وارد زندگی من شدی ،هیچ وقت نمی تونی
با خواست خودت بری .تو تا ابد مال منی گنجشک کوچولو.
از حرف های پوالد آنقدر ذوق زده شده بود ،که دلش می خواست
تمام مراحل رابطه اشان را در یک شب بپیماید و هر چیزی که
در این روابط اتفاق می افتاد را ،همان موقع انجام دهد ،اما
مشکلی وجود داشت که همچنان حل نشده باقی مانده بود.
جسمی که خاص بود و صاحب جدیدش که این مرد زورگو و
دوست داشتنی محسوب می شد ،چیزی از میزان تفاوت هایش
با بقیه نمی دانست.
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پوالد به سمت بالکن بزرگ و سنگی رفت .یک دست مبل راحتی
و شیک که به رنگ سفید و مشکی بود ،در آن فضای زیبا چیده
شده بود .چند گلدان گل هم در اطراف بالکن وجود داشت که
فضا را سبز و زنده کرده بود .همانطور که ماهور را در آغوشش
حمل می کرد ،روی یک مبل تک نفره نشست و ماهور را مقابل
صورت و روی پاهایش نشاند .خواست چیزی بگوید اما دستان
ماهور دور گردنش حلقه شد و با چشمانی که هیچ گاه تا این
اندازه مظلوم و شکسته شده نبود ،به چشمان پوالد خیره شد.
[]۰۲:4۰ ۱5.۱۰.۲۰
#پارت_۱5۶
امروز باید تکلیف همه چیز را روشن می کرد .دلش برای بودن
کنار پوالد ،پر می زد اما نمی توانست بیش از این استرس ترک
شدن به وسیله ی پوالد را به خاطر جسم خاصش تحمل کند.
هیچ گاه به خاطر این جسم ،از خدا شاکی و دلخور نبود .پدری
که او را تا  ۱۷سالگی پرورش داده بود ،از همان نوزادی با زمزمه
ی "خدایا شکرت" فرزندانش را بزرگ کرده بود .حتی در بدترین
شرایط هم این جمله از زبانش نمی افتاد و این ها برای ماهور
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یک الگو بود .پدری که از باالی آپارتمان چند طبقه ای که برای
ساختنش تالش می کرد ،به پایین پرتاب شد و چیزی از آن
صورت زیبا و مردانه اش به جز جمجه ی ترکیده و آغشته به
خون ،برای خانواده اش نماند .سعی کرد کلمات را در ذهنش
مرتب کند و بهترین جمله ای که می تواند را برای توضیح این
مسئله ،بیان کند.
_راستش ،یه موضوعی هست که باید باهات در میون بذارم.
پوالد با اخم هایی که در هم شده بود ،به صورت غمگین اما
مسلط ماهور خیره شد و گفت:
_چی شده؟ چرا یک دفعه اینجوری ناراحت شدی؟
لب هایش را با زبان تر کرد و پاسخ داد:
_قبال بهت گفته بودم من متفاوتم درسته؟ در واقع می خوام
درباره این مسئله صحبت کنم.
پوالد سرش را تکان داد و با گیجی زمزمه کرد:
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_خب معلومه که خاصی ،اما درک نمی کنم حرفات رو .تو عزیز
ترین آدم زندگی من شدی و این نشون می ده چقدر بزرگ و تو
دل برو هستی.
ماهور سرش را به زیر انداخت .یعنی پوالد هم به خاطر جسمش
از او خوشش آمده بود؟ چرا کسی به درونش نگاه نمی کرد و به
جای آنالیز کردن این جسم لعنتی ،الیه های درونی روحش را
مورد عشق و محبت قرار نمی داد؟! ناخودآگاه بغض کرده بود و
این از صدای لرزانش ،به خوبی قابل تشخیص بود.
_یعنی داری می گی که چون جسمم متفاوته و...
پوالد دهانش را با بوسه ی عمیقی بست .این ها چه خزعبالتی
بود که ماهور به زبان می آورد؟ جسم ماهور زیبا بود اما برای یک
هوس شبانه و یا حتی یک دید زدن کوتاه .درست مانند روزی
که برای اولین بار او را در دفترش دیده و به لب هایش خیره
شده بود ،اما با مرور زمان ،جسم ماهور طور دیگری زیبا شد .آن
زیبایی ها رو با چشم نمی دید بلکه با قلبش حس می کرد .دلش
کانال بزرگی به چشمانش زده بود که حس هایی که در قلبش
جوالن به پا می کرد را به صورت پرده ای ،روی چشمان پوالد
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قرار می داد تا همه چیز را آن طوری که دلش می خواهد ببیند،
نه این که چشمش زیبایی های ظاهری ماهور را ببیند و دل با
هوسی زودگذر عاشق شود و بعد از چند روز که چشمش از دیدن
این جسم ،خسته شد ،آتش این حس خاموش گردد.
گوشه ی سمت راست لب پایینش را به حفره ی دهانش کشید
و بعد از چند ثانیه ،آن را به آرامی رها کرد.
_مغز تو از چی پر شده؟ از کاه یا مدفوع گاو؟ آخه جسمی که
بعد از چند سال ضعیف و چروکیده می شه ،چقدر برای پرستیدن
ارزش داره؟ جسم برای عاشقی سزاوار تره یا روح؟ تو عاشق
پوالدی یا عاشق بدن و هیکلش؟
نگاهی به چشمان ستاره باران و غرق در اشک ماهور انداخت و
دستانش را ،روی گونه های ماهور گذاشت .لپ هایش از شدت
هیجان ،سرخ و تب دار به نظر می رسید.
_آخه پوالد که نمی تونه به خاطر یه جسم اینجوری مجنون شه.
من یک روزی روی خودم کنترل داشتم ولی اآلن دلم دستور
صادر می کنه به جای مغزم .ماهور روحته که دل من رو قفل و
زنجیر کرده ،نه جسمت! تو حرف از اسارت جسم می زنی و دل
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من خیلی وقته که اسیر روحته بچه .من صاحب خودتم و اگر
گیر های بیخود می دم چون می ترسم چشم کسی هرز بره روی
تمام داراییم .نه که در بند جسمت باشم ولی وقتی دستم به
روحت نمی رسه تا با تمام وجودم پرستشش کنم ،چه کاری ازم
بر میاد جز بوییدن و چشیدن و بوسیدن این جسم .آخ که خدا
پوالد رو از اسب غرورش پایین انداخت و اینقدر مجنونش کرد
که دلش بخواد باد بشه تا به تمام وجود ماهورش نفوذ کنه .اگر
این یوغ اسارت نیست ،پس چیه؟
آنقدر ستاره های طالیی ای که حس های زرین و درخشان عشق
را با خود حمل می کرد ،در بدن و روحش زیاد شده بود که حس
می کرد این کالبد ،کوچک تر از آن چیزی است که بتواند این
همه حس خوب را در خود حل کند .روحش به آرامی از جسمش
جدا شد و مثل یک پیچک به دور معشوق پیچید .خدایا اگر این
کلمات ،هدیه و لطفی از جانب تو نیست پس چیست؟
نتوانست از پس کنترل خود بربیاید .جسمش به دستور از قلب
مریض و عاشق پیشه ،به پوالد چسبید و لب ها که مرکز انتقال
عواطف و احساسات بود ،به لب های یار دوخته شد .به امید این
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که اندکی از این حس ها را به ایجاد کننده اشان منتقل کند،
بوسه خشن و خیسی را آغاز کرد .آنقدر در لمس کردن جسم
مردانه پوالد ،ولع داشت که حس می کرد اگر حتی یک نقطه از
بدنش ،با پوالد تماس نداشته باشد ،خفه خواهد شد .دستانش را
به درون موهای پرپشت و مشکی پوالد فرو کرد و میان جنگ پر
قدرت و وحشی لب ها ،چنگ های پر حرصی به آن تار های
کلفت و نرم زد.
پوالد هم در این میان بی نصیب نماند و بعد از هر حمله ای که
به لب هایش می شد ،به غنچه ی سرخ لب یار یورش می برد و
با ولع آن دو تکه عضله ی هوس انگیز را بین زبان و دندان هایش
فشار می داد .دهانشان تبدیل به میدان جنگی شده بود که انگار
سربازانش که لب های زخمی و کبود بودند ،به این زودی ها قصد
عقب نشینی نداشتند .امشب برایشان عادی به نظر نمی رسید و
لطف خدا چقدر به آن ها نزدیک بود.
شش هایشان پاسخگوی آن بوسه های خشن و عاشقانه نبود و
بعد از چند دقیقه ،نفس های به شماره افتاده ،حکم تسلیم
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شدنشان محسوب می شد .به آرامی سر هایشان را از یک دیگر
فاصله دادند.
با چشمان خیس و براق از اشک ،به تک تک اجزای صورت پوالد
خیره شد و میان نفس های نا مرتبش ،کلمات را منقطع و بریده
بریده بیان کرد.
_ن ...نمی خوای ب...ببینی بدنم چه ش...شکلیه؟
یک تای ابرویش را باال انداخت و همانطور که انگشت شستش را
روی لب قرمز و ملتهب ماهور ،می کشید ،گفت:
_اگر دوست داری من ببینمت ،چرا دنبال بهونه های چرت و
پرت می گردی؟ من خیلی وقته که مشتاق این رابطه ام.
ماهور با چشم غره ای ،سرش را عقب کشید .او داشت درباره ی
نشان دادن بدن خاصش به پوالد صحبت می کرد ،اما جوابی که
دریافت کرده بود ،کامال سکسی به نظر می رسید.
_دارم جدی حرف می زنم ،چرا اینجوری بهم جواب می دی؟
خنده ی شیطنت آمیزی کرد و با قرار دادن دست هایش پشت
کمر ماهور ،بدنش را به جلو و مقابل خود هل داد.
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_چه طوری جواب دادم؟ گنجشک من موقع عصبانیت ،چقدر
خوردنی می شه!
در زمان بیان جمله اش ،سرش را در گردن ماهور فرو کرده بود
و هنگام سخن گفتن ،لب هایش روی پوست روشن و زیبای او
تکان می خورد.
ماهور مست شده از حرکات لب پوالد بر روی گردنش ،سرش را
به سمت شانه اش خم کرد تا مسافت بیشتری از آن را در اختیار
مردش قرار دهد.
_پ...پوالد؟
لیسی به گردن ظریفش زد و لب هایش را روی خیسی به جا
مانده از زبانش تکان داد.
_جون پوالد؟
[]۰۲:۰۱ ۱۷.۱۰.۲۰
#پارت_۱5۹
چشمانش را با خجالت بست و سعی کرد بدون لرزیدن صدایش،
سخت ترین جمله ای که امشب قصد بیانش را داشت ،بیان کند.
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_من می خوام اون کار رو با تو انجام بدم.
از شنیدن این جمله متعجب شده بود و این از متوقف شدن
سرش در گردن ماهور مشخص بود .با شگفتی به چشمان بسته
شده ی گنجشک خجالت زده اش چشم دوخت و زمزمه کرد:
_چه کاری؟ می دونی که ممکنه فکر خاصی درباره این حرفت
بکنم ،مگه نه؟
با همان چشمان بسته ،لب زد:
_آره می دونم.
پوالد لبخند مهربانی زد .چهره اش آرام به نظر می رسید اما در
واقع از درون ،در دریای مواج و طوفانی شادی ،غرق شده بود.
دریای این عشق آرام نبود بلکه همیشه در جوش و خروش به
سر می برد.
_چشمات رو باز کن ببینم .اینجوری می خوای با من اون کار رو
بکنی؟ آخه با چشمای بسته که ممکنه هر دومون رو نابود کنی
بچه.
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به جای عصبی یا دلخور شدن ،خنده اش گرفته بود و سعی در
پنهان کردنش هم نداشت .صدای خنده ی آرام و دلنشینش در
گوش پوالد می پیچید و بی قرار ترش می کرد .لب هایش را
روی پلک چشم راست ماهور گذاشت و به آرامی بوسید .کمی به
چهره غرق در آرامشش نگاه کرد و این بار پلک چپش را مورد
هجوم لب هایش قرار داد.
_گفتم اون چشمت بی نصیب نمونه ،آخه تنها می شد آره؟
چشمانش را به آرامی باز کرد .دستش را روی گونه ی ته ریش
دار و زبر پوالد گذاشت و لب زد:
_نباید فرق بذاری بینشون چون اون یکی غمگین می شه.
نگاه بغض داری به پوالد افکند و همزمان با چکیدن قطره اشکی
که از تکه های شکسته ی قلبش به آرامی بیرون خزیده و از راه
دروازه های چشمانش ،به دنیای بیرون راه پیدا کرده بود ،زمزمه
کرد:
_همیشه چون متفاوت بودم و بین من و بقیه فرق می ذاشتن،
قلبم می شکست و تا چند روز عزاداری می کرد ،برای همین دلم
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نمی خواد بین هیچ چیز و هیچ کس تفاوت بذارم ،حتی اگر این
تفاوت بین بوسیده شدن و نشدن دو تا چشمام باشه.
[]۰۲:۰۱ ۱۷.۱۰.۲۰
#پارت_۱۶۰
اخمی کرد و قطره اشک چکیده شده از چشم ماهور را با سر
انگشت شستش پاک کرد و با همان اخم های در هم ،به لب
هایش نزدیک کرده و بوسه ی نرمی بر روی آن نشاند.
_تو متفاوتی ماهور و این یه حقیقته که باید باورش کنی.
سرش را به دو طرف تکان داد و نالید:
_منم مثل بقیه هستم پوالد .حق ندارن به من بگن چندش و
نجس! من فقط به خاطر آفرینش خاصم ،سزاوار این توهین ها
نیستم.
دستش را روی لب های لرزانش گذاشت و با اخم خشنی ،به
چشمان سبز و بارانی اش خیره شد.
_هیشش ...تو خاصی ولی نه به خاطر بدنت ،تو روح و شخصیتت
خاصه! دیگه اجازه نمی دم هیچ تخم حرومی با این گُه خوری ها
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فکرت رو مسموم کنه .مگه می شه کسی برای پوالد عزیز بشه و
از کسی زخم زبون بشنوه؟
با پشت دست ،اشک هایش را پاک کرد و با لبخند آرام و
امیدواری ،به صورت جدی پوالد خیره شد.
_قول می دی همیشه ،مثل اآلن باشی و همین طوری باهام رفتار
کنی؟
پوزخندی زد و همان طور که جسم سبک ماهور را در آغوشش
بلند می کرد تا از روی مبل برخیزند ،گفت:
_هنوز نمی دونی با قبول کردن من ،با زندگیت چی کار کردی!
تو تا ابد باید تو قفسی که من می سازم زندگی کنی و مثل یه
گنجشک خوب جیک جیک کنی.
صدای خنده ی شاد و هیجان زده اش ،بزرگ ترین افتخار زندگی
پوالد محسوب می شد .او توانسته بود اعتماد ماهور زخم خورده
و شکننده را جلب کند و این چیزی بود که در چند ماه اخیر،
قول انجام دادنش را به خود داده بود .لبخندی زد و به سمت
تخت خواب بزرگی که در سمت شمالی اتاق قرار گرفته بود،
رفت.
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_حاال که این مسائل حل شد ،می خوام اون کار رو باهات بکنم.
[]۰۳:۱۹ ۱۷.۱۰.۲۰
#پارت_۱۶۱
با خجالت سرش را در گردن پوالد پنهان کرد و همان طور که
پاهای آویزان از ساعد پوالد را در هوا تکان می داد ،زمزمه کرد:
_می شه اینقدر تکرارش نکنی؟ خب خجالت می کشم.
بوسه ی محکم و پر سر و صدایی روی گونه ی سرخ شده اش
نشاند و با خنده پاسخ داد:
_نه باید عادت کنی وگرنه با این وضع جلو بریم ،از خجالت آب
می شی!
حاال که پوالد قصد بی حیا بازی و صریح بودن داشت ،چرا باید
افکار شیطانی درونش را کنترل می کرد و از انجام دادنشان سر
باز می زد؟ قسمتی از پوست سینه ی پوالد که حتی از زیر لباس
هم عضالت و ماهیچه هایش مشخص بود را در میان دندان های
تیز و سفیدش گرفت و محکم فشرد.
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در حال گذاشتن ماهور روی تخت بود که با پیچیدن درد
وحشتناکی که در سینه راستش پیچید ،فریادی زد و با حرص
ماهور را روی تخت به عقب هل داد:
_عوضی وحشییی! مگه مرض داری؟
نیشخندی زد و چند بار دندان هایش را با سر و صدا ،روی هم
کوبید.
_خودت گفتی خجالت نکشم ،منم قبول کردم.
صدای برخورد دندان هایش ،گوش خراش بود و اعصاب پوالد را
ضعیف می کرد .با حرص کفش های ماهور را از پاهایش بیرون
کشید و بعد از در آوردن کفش های خودش ،روی تخت رفت و
روی جسم ماهور خنده رو خیمه زد.
_مثل این که امشب کرم هایی که تو بدنته ،داره وول می خوره
آره؟
بوسه ای روی گونه اش نشاند و با لبخند شیطنت آمیزی پاسخ
داد:
_حاال بعدا با کرمام بیشتر آشنا می شی!
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پوالد دستش را درون موهای روشن و خوش رنگش فرو کرد و با
حرص و ذوقی که از دیدن این دلبری های ماهور در دلش ایجاد
شده بود ،آن تار های خوش بود و نرم را کشید.
[]۰۳:۱۹ ۱۷.۱۰.۲۰
#پارت_۱۶۲
لب باالی ماهور را بین زبان و لبش گرفت و به دهان فرو برد.
بعد از چند مک عمیق و محکم ،لبش را با گاز آرامی رها کرد.
_خودت و کرمات رو با هم می پسندم.
ماهور که دیگر از دنیای شیطنت و شوخی فاصله گرفته و در
عالم خواستن و پرستیدن غرق شده بود ،دستانش را دور گردن
پوالد حلقه کرده و او را به خود نزدیک کرد .وقتی گردن کلفت
و بلندش ،مقابل صورت ماهور قرار گرفت ،لب هایش را باز کرد
و زبانش را با کنجکاوی روی پوست برنز و زیبای گردنش کشید.
هیچ بوی عطری به مشامش نرسید و تنها بوی تن مردانه ی
پوالد در بینی اش پیچید .از طعم گردنش خوشش آمده بود و با
کنجکاوی مقداری از پوستش را در دهان خود کشید و مکید.
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حرکاتش بی تجربه و فاقد هر گونه مهارتی بود اما برای پوالد
بسیار لذت بخش و هوس انگیز بود .شاید چون این ها خواسته
های قلبی و واقعی ماهور بودند و مثل بقیه ی کسانی که با آن
ها رابطه داشت ،تنها برای ایجاد حس شهوت و هوس در فرد
مقابلشان نبود ،اینچنین دلنشین و زیبا جلوه می کرد.
با کنجکاوی و لذت تمام گردن و چانه ی پوالد را چشید و حتی
به رد های به جا مانده از آن بوسه ها و گاز های خشن هم توجهی
نکرد.
وقتی دست پوالد به سمت دکمه های پیراهنش رفت ،با ترس
کمی از او فاصله گرفت و تمام نگرانی های و استرس هایش را
در چشمانش جمع کرده و به نگاه خیره و جدی پوالد ریخت.
دستش را روی گونه ی تب دار و سرخ شده اش گذاشت و با
لبخند آرام و اطمینان بخشی زمزمه کرد:
_تو خیلی زیبایی ماهور و من چیزی جز این نمی بینم! تو که
قرار بود کرمات رو بهم نشون بدی ،پشیمون شدی؟
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با اطمینانی که از حرف های پوالد پیدا کرده بود ،دستش را به
سمت تیشرت مشکی رنگ پوالد برد و سعی کرد آن را از تنش
بیرون بکشد.
_پس جفتمون با هم در بیاریم باشه؟
بوسه ای به لب های آویزانش زد و همان طور که دکمه های
کوچک پیراهن شیری رنگ ماهور را به آرامی باز می کرد ،گفت:
_تو که من رو قبال دیدی! همون روز که ایمان اومد و حالت بد
شد ،یادته؟
[]۰۳:۱۹ ۱۷.۱۰.۲۰
#پارت_۱۶۳
با یادآوری هیز بازی هایش لبخند زیبایی زد .چقدر آن روز دور
و غریب به نظر می رسید .کمی از جایش بلند شد و با ولعی که
برای لمس کردن بدن پوالد در تمام بدنش پخش شده بود،
تیشرتش را از تنش بیرون کشیده و به سختی جسم پوالد را به
پشت روی تخت انداخت و روی تنش خیمه زد .می دانست که
خودش با شل کردن بدنش ،این اجازه را به او داده است وگرنه
جا به جا کردن جسم فوالدینش ،غیر ممکن به نظر می رسید.
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لبه های پیراهنی که دکمه هایش توسط پوالد باز شده بود ،از
دو طرف آویزان مانده و زیرپیراهنی سفید رنگ و تنگش ،مقداری
از پوست سفید قفسه سینه اش را به نمایش گذاشته بود .لب
هایش را روی شکم شش تکه و سفت پوالد گذاشت و با زبان
شروع به خیس کردن و لیسیدن کرد .لغزیدن زبانش روی خط
هایی که بین گروه های  ۶تایی ماهیچه های بدن مردانه ی
مقابلش بود ،آنقدر برایش لذت بخش و جذب کننده به نظر می
رسید که متوجه نفس های تند شده ی پوالد نشد .خواست به
سمت سینه هایش حرکت کند که ناگهان جسمش به پشت
چرخید و روی تخت کوبیده شد.
با لبخند هیجان زده ای به حرص پوالد برای بیرون کشیدن
پیراهن از زیر کمرش ،چشم دوخت .کمی بدنش را از تخت فاصله
داد تا به این مرد هیجان زده کمک کند .زیر پیراهنی سفید رنگ
هم به سرعت از تنش خارج شد .ماهور با چشمانی که اندکی
نگرانی را در عمق خود حمل می کرد ،به چشمان پوالد خیره
شد اما شنیدن جمله اش ،آب سردی بر آتش استرس درونی اش
بود.
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_اجازه می دی ببینمت؟ مطمئنم زیبا ترین آدمی هستی که تو
زندگیم دیدم.
این چندمین بار بود که پوالد دانه ی اطمینان را در قلب ماهور
می کاشت تا بتواند با خیال راحت از این مرحله بگذرد؟ آیا این
مرد خشن و مغرور که پله های انسانیت را با سرعت می پیمود،
پرستیدنی نبود؟ مطمئن بود که هیچ کس جز پوالد نمی توانست
آنقدر در قلبش جا باز کند که با خواست خود عریان شده و با
بوسه ای بر لب های پوالد ،بدون استرس از پس زده شدن یا
مورد پسند واقع نشدن در برابر چشمان عشقش ،او را به بوسه
های عمیق و خاصی دعوت کند.
[]۰۳:۱۹ ۱۷.۱۰.۲۰
#پارت_۱۶4
نگاه های پوالد بسیار عادی و معمولی بود و این باعث شد ،با
خیال راحت ذهنش را از افکار منفی و آزاز دهنده آزاد کند و در
این عشق بازی با او همراه شود .زمزمه های پوالد را در جایی
میان گوش و گردنش می شنید.
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_ چقدر خوشکلی! چقدر پاک و معصومی! تو مال خودمی ماهور،
مگه نه؟
این کلمات کجا و حرف هایی که از دیگران درباره ی خودش
شنیده بود کجا؟ به او چندش و نجس می گفتند اما در چشمان
پوالد آن قدر زیبا و با شکوه دیده می شد که انگار تا به حال
چیزی را به این زیبایی ندیده است.
میان بوسیده شدن شکم و سینه اش ،با چشمان بسته و صدایی
لرزان زمزمه کرد:
_اون ...اونقدر ها هم که فکر می کنی خوشکل نیستم!
پوالد لبش را روی نوک صورتی سینه سمت راستش گذشت و
بعد از بوسه ی سبک و نرمی که بر آن جا کاشت ،با لبخند نرمی
زمزمه کرد:
_اگر در دیده ی مجنون نشینی
به جز زیبایی لیلی نبینی
سر پوالد که حاال مشغول سینه ی چپش بود را از روی باال تنه
اش بلند کرد و به چشمانش خیره شد.
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_خیلی دوست دارم پوالد!
خنده ی دلنشینی کرد و نوک بینی خوش فرم ماهور را بوسید.
_باید هم دوستم داشته باشی .اگر من رو دوست نداشته باشی،
کی رو می خوای دوست داشته باشی؟ االن به همین راضی می
شم ولی باید عاشقم شی بچه!
ماهور با خنده ای که از این حرف های مملو از خودخواهی پوالد،
بر لبش نشسته بود ،گاز محکمی از فک استخوانی اش گرفت.
_مردک حسود! خودخواهی های تو تمومی نداره؟
پاهای ماهور را به سمت خودش کشید و همان طور که آن ها را
به سمت باال می گرفت ،سیلی نسبتا محکمی ،روی باسن
برجسته و زیبایش زد.
_پررو نشو! حواست به اون پایین باشه.
با استرس به پایین تنه اش که حاال با باال بودن پاها ،کامال در
دید پوالد قرار داشت ،چشم دوخت و نالید:
_خیلی درد داره؟
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با شنیدن لحن پر استرس و مضطرب ماهور ،فهمید که هنوز به
میزان کافی آماده نیست ،پس سرش را به سمت آلت کوچک و
راست شده ی ماهور برد و لیسی به آن زد .وقتی از خیس شدنش
مطمئن شد ،آن را در دهانش فرو کرد و مک های عمیق و
محکمی به آن زد.
بدنش از شدت شهوت و لذت ،عرق کرده بود و نمی توانست
صدای بلند شده اش را کنترل کند .زبان پوالد از آلتش به آرامی
پایین رفت و به حفره ای که تقریبا به واژن دختران شبیه بود،
رسید.
از وقتی ماهور را دیده و از او خوشش آمده بود ،تحقیقات کاملی
درباره ی افرادی که از نظر ظاهری به او شبیه بودند ،انجام داده
و حتی با یک دکتر هم مشورت کرده بود .با دیدن این حفره در
کنار آلت مردانه اش ،متوجه همه چیز شده بود .ماهور نمی
دانست اما مسئله ی جسمش ،برای پوالد کامال حل شده و چیزی
جز حس عمیق عاشقی در قلبش باقی نمانده بود .چیزاهایی که
در این چند ماه برای انجام آن تالش کرده بود ،اکنون نزدیک و
امکان پذیر به نظر می رسید.
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زبانش را در آن حفره فرو کرده و سعی کرد با خیس کردن آن
جا ،درد را در لحظه ی دخول کم کند.
بعد از این که از آماده شدنش مطمئن شد ،خودش را بین ران
های سفید و پر ماهور جا داد و بعد از تنظیم کردن آلتش ،به
سمت سینه های برجسته اش خم شد که با وجود درشت نبودن
و فرم زنانه نداشتن ،بسیار هوس انگیز به نظر می رسیدند.
کمرش را به جلو هل داد و همزمان با وارد کردن آلتش ،نوک
یکی از سینه هایش را در میان زبان و دندانش گرفت.
_چقدر اینا خوشمزه ان! دارن من رو روانی می کنن.
حس مکیده شدن نوک سینه اش ،در میان گاز های ریزی که از
همان مکان می گرفت ،درد و لذت را در تک تک سلول هایش
پخش می کرد .وارد شدن آلت بزرگ و بلند پوالد به درون حفره
ای که زیر آلتش قرار داشت ،بسیار دردناک بود اما کشیدگی ای
که در ماهیچه های درونی بدنش حس می کرد ،لذت این رابطه
را چند برابر کرده بود.
پوالد باالخره از نوک های برجسته و پف کرده سینه اش که بر
اثر مک های عمیق دهان خودش بود ،دل کند و به لب های
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ماهور حمله کرد .در میان بوسه های خشن و دردناکش ،حرف
هایی که از قلبش بر می خواست را در میان لب و دهان آسیب
دیده ،نجوا می کرد.
_عاشقتم ماهور! اختیار و قلب من رو ازم گرفتی اما من از این
دزدی راضیم.
تمام بدنش از شدت هیجان ،می لرزید اما نمی شد جواب این
جمله ی شیرین و زندگی بخش را ندهد .پاسخی که از قلبش بر
می خاست را منقطع و بریده بریده بیان کرد.
_ن...نمی دونم عشق چقدر به چ...چیزی که تو ذهنمه نزدیکه،
ا..امااااا تا حاال این حس عمیق رو به ه..هیچ کس نداشتم.
هر دو از تمام فکر های بد و مخرب دنیایی فاصله گرفته بودند و
میان ضربه های که پوالد به درون حفره اش می کوبید ،کلمات
زیادی بیان کردند اما نه با حروفی که برای ما قابل شنیدن باشد،
بلکه با چشم و قلب و احساسشان صحبت کردند و آنقدر در
دریای خروشان عشق و احساس گم شدند که نفهمیدند چه
ساعت یا دقیقه ای بود که بدن هایشان طاقت نگه داری از این
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همه احساس را از دست داد و آزاد شد اما روحشان همچنان در
هم پیچیده بود و انگار تا ابد قصد جدایی نداشت!
چه عشق بازی طوالنی و دوست داشتنی ای بود که در آن تمام
مشکالتی که در ذهن ماهور به هیوال های بزرگی تبدیل شده
بودند ،حل شد و چیزی جز اعتماد عمیق متقابل و حس
اطمینان ،در قلب و ذهنش باقی نماند .پوالد همان هدیه ای بود
که خدا برایش فرستاد تا در برابر این همه دردی که کشیده بود،
یک تکیه گاه همیشگی باشد ،البته بعد از خود خدا که بزرگ
ترین تکیه گاه و حامی هر انسانی محسوب می شد!
گونه ی سمت راستش روی سینه ی برهنه ی پوالد بود و با
چشمان خمار و خسته ،با مو های روی سینه اش ور می رفت.
یکی از آن ها را دور انگشت ظریف و کشیده اش پیچید و به
آرامی کشید.
_مگه مرض داری بچه؟ چیکار به اونا داری آخه؟
بی توجه به حرف های پوالد ،با اخم جذاب و خوردنی ای که بر
چهره اش نشانده بود ،به جان آن موی بیچاره افتاد تا به هر
ترتیبی هم که شده ،آن را از جایش بکند.
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_پوالد؟
چهره اش از شدت درد تیزی که در سینه اش می پیچید ،در هم
رفت اما لبخند کوچکی هم از این دلبری های ماهور ،بر لب
هایش نشسته بود.
_جانم بچه پررو؟
با سرتقی تمام ،مو را از سینه ی ستبر پوالد جدا کرد و بعد از
رها کردنش روی زمین ،سرش را باال گرفت و به چشمان
دردمندش خیره شد.
_من شیراز که بودیم ،به مامانم راجع به تو گفتم.
یک تای آبرویش را باال انداخت و گفت:
_چی گفتی بهش؟
_در مورد خودمون دیگه.
با خباثت خودش را به نفهمی می زد تا ماهیت رابطه اشان را از
زبان ماهور بشنود.
_خب مگه خودمون چی هستیم؟
_ خب همین که یکی رو دوست دارم دیگه.
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نوک بینی اش را گاز آرامی گرفت و بعد از بوسیدن جای دندان
هایش ،به چشمان سبز رنگ ماهور خیره شد.
_کار من رو راحت کردی ،چون قصد داشتم یه سری به خانواده
ات بزنم.
با چشمان گرد شده از آغوش پوالد خارج شد و بی توجه به بدن
برهنه اش ،روی تخت نشست.
_واقعا میگی؟ آخه من به مهیار چی بگم؟ فکر نمی کنم بتونه با
این قضیه کنار بیاد.
درکی از حرف های ماهور نداشت و تنها به بدن برهنه ی مقابلش
که با کبودی های زیادش ،به دفتر نقاشی زیبایی تبدیل شده
بود ،نگاه می کرد.
[]۰۳:۰۶ ۱۸.۱۰.۲۰
#پارت_۱۶۷
ماهور با دیدن نگاه خیره ی پوالد بر روی بدنش ،به آرامی
چشمانش را به سمت باال تنه ی عریانش کشاند و با دیدن رد
بوسه ها و گاز های خشنش ،چند ثانیه مکث کرد و با تعجب به
~ ~ 504

آن ها خیره شد .کم کم فهمید که چه بالیی بر سرش آمده و
مقصرش ،همین مرد لبخند به لب مقابلش بوده است ،پس با
حرص به سمتش حمله کرد و مشت محکمی به شکم سنگی اش
کوبید.
_چرا من این شکلی شدم؟
پوالد با خنده مچ هر دو دستش را گرفت تا بتواند او را کنترل
کند.
_چه شکلی شدی مگه؟ تازه خوشکل تر هم شدی.
با اخم دستانش را تکان داد تا خودش را از دست پوالد نجات
دهد.
_دوست داری منم این شکلیت کنم تا خوشکل تر بشی؟ آخه
هر کس من رو اینجوری ببینه که آبروم میره!
در یک لحظه صورتش از آن حالت مهربان و خنده رو ،خارج شد
و اخم تندی بر چهره اش نشست.
_تو تنت می خاره نه؟ مگه قراره کسی بدن تو رو لخت ببینه؟
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ماهور با ترس کمی عقب رفت اما با کشیده شدن پایین تنه اش
روی تخت ،درد اندکی را از همان حفره حس کرد.
_مگه چی گفتم؟ مهیار مثال یه دفعه ببینه ،وگرنه من که قرار
نیست لخت شم .پوالد نیا جلو ،درد دارم.
جمله ی آخرش را با بغض بیان کرد و باعث متوقف شدن حرکت
پوالد به سمتش شد .کمی به صورت مظلوم و بامزه اش خیره
شد و بعد با لبخند مهربانی ،دستانش را از دو طرف باز کرد .با
سر به آغوشش اشاره کرد و گفت:
_بیا اینجا ببینم پسره ی قرتی!
چهار دست و پا به سمتش رفت و روی ران های کلفت و مردانه
اش نشست .عجیب بود که با وجود گذراندن اولین رابطه اشان،
از او خجالت نمی کشید و حتی با لخت بودن در مقابلش ،هیچ
مشکلی نداشت .احتماال به دلیل حس اعتماد و اطمینانی که
پوالد با حوصله در وجودش ایجاد کرده بود ،اینگونه رفتار می
کرد.
بوسه ای روی موهای روشن و خوش بویش نشاند و زمزمه کرد:
_گرسنه ات نیست؟ بگم خاله سودابه واست شام بیاره بخوری؟
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_نه ،باید برم خونه ،شام همه خونه ی ما هستن و زشته من
نباشم.
اخمی به چهره اش نشاند و همانطور که از پشت ،کمر ماهور را
نوازش می کرد ،گفت:
_حاال دیگه هر شب مهمون بازی دارن .فردا صبح سر ساعت باید
بیای شرکت .محسن هم خوب شده و مثل همیشه میاد دنبالت.
لبخند معنا داری به پوالد زد و با نوک انگشت اشاره و شست،
اخم هایش را از هم باز کرد.
_یه نفر اینجا داره لجبازی می کنه ،آره؟
_نه خیر ،اگر دوست داری بعد از چند روز تشریف بیار سر کار.
کیف باشگاهت رو هم بیار تا ببینم موفق می شیم بریم یا بازم
یه اتفاقی می افته که کنسل شه!
با ذوق بوسه ای روی فک پوالد نشاند و گفت:
_واقعا میریم؟ خیلی دوست دارم هیکلم مثل تو بشه.
اخم مصنوعی و جذابی کرد و سیلی آرامی به روی کمرش زد.
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_نه ،حرفش رو هم نزن .میخوای گوالخ بشی که چی؟
همینجوری خوبه.
با خنده سرش را روی شانه ی پوالد گذاشت و نالید:
_خدایا ...سر همه چی باید باهاش بحث کنم .خب اگر نمی خوای
این شکلی شم ،برای چی میگی بیام باشگاه؟
با لحن حق به جانب و طلبکاری پاسخ داد:
_چون من می گم!
خواست او هم لجبازی کرده و پاسخ دندان شکنی به خودخواهی
هایش بدهد ،اما با زنگ خوردن گوشی که در جیب شلوارش بود،
چشم غره ای رفت و از جا برخاست .از میان لباس های پخش
شده ،شلوارش را پیدا کرد و گوشی اش را از جیب راستش ،بیرون
کشید.
با دیدن شماره سامان ،نگاهی به پوالد که با کنجکاوی به او چشم
دوخته بود ،انداخت و تماس را برقرار کرد.
صدای سامان در پس زمینه ای از جیغ های آسا و صحبت های
شیدا و شقایق ،به گوش می رسید.
~ ~ 508

_الو؟
_الو و درد! میشه بگی دقیقا کدوم گوری هستی؟
چشمانش را دور اتاق چرخاند تا ساعت را بیابد .با دیدن عقربه
ی بزرگ نقره ای که در صفحه ی گرد و مشکی رنگ ،عدد ۱۰
را نشان می داد ،با چشمان گرد شده به سمت لباس هایش رفت
و گفت:
_ببخشید یه کاری پیش اومد ،برای همین دیر کردم .تا نیم
ساعت دیگه خونه هستم.
_جون بکن عوضی ،مُردیم از گشنگی! عمه می گه تا ماهور نیاد،
غذا رو نمی کشم.
همان طور که به سختی ،لباس زیرش را از زیر تخت بیرون می
کشید ،خنده ی متین و آرامی کرد.
_ببخش! اآلن میام .می خوای گوشی رو بدی مامان تا بهش بگم
سفره رو بندازه؟
_نه خیر زود تر بیا خونه.
_باشه فعال!
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پوالد با دیدن تقالی ماهور برای برداشتن لباس زیری که به پایه
ی تخت گیر کرده بود و انگار قصد آزاد شدن نداشت ،با همان
بدن برهنه از جا برخاست و گفت:
_بیا برو از تو کمد من یکی بردار؛ این گیر کرده ،حاال چه طوری
رفته اونجا آخه؟
با حرص به سمتش چرخید و پاسخ داد:
_خب مثل آدم بذازش رو زمین دیگه ،ببین چکار کردی! آخه
مال تو اندازه من می شه؟
پوالد با خنده به سمت کمدش رفت و یک لباس زیر نو و استفاده
نشده را به سمش انداخت.
_زود باش بپوش تا برسونمت .مال خودت هم اینجا بمونه به
عنوان یادگاری!
در آینه ی ماشین به چهره ی خود خیره شده و به دنبال نشانی
از رابطه ی عاشقانه اشان بود .پوالد با دیدن ماهور که صورتش
را در مقابل آینه چپ و راست می کرد ،به آرامی خندید.
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_نترس رو صورتت زیاد چیزی معلوم نیست ،اونایی که
دنبالشونی زیر لباسته.
بدون توجه به حرف پوالد ،به سمتش چرخید و گفت:
_فردا اول می رم پاساژ بعد میام شرکت.
مقابل خانه ی ماهور ماشین را متوقف کرد و گفت:
_باشه ،خودت با محسن هماهنگ کن دیگه.
به سمتش خم شد و بوسه ای روی گونه اش نشاند.
_ممنون که رسوندیم ،فردا می بینمت!
انگشتانش را در موهای ماهور فرو کرد و نگذاشت از او دور شود.
_مراقب خودت باش!
لبخندی که زد شیرین نبود چرا که گاهی شیرینی بیش از حد،
آدم را دل زده می کند .لبخندش مَلَس بود و آن چنان به دل
پوالد نشست که نتوانست از چشیدن آن لب هایی که مزین به
لبخندی با طعم ترش و شیرین بود ،پرهیز کند.
لبخندش را عمیق بوسید و بعد به چشمانش خیره شد.
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_ممنون گنجشک من!
پوالد به خاطر تجربه ی سکسی که برای جفتشان لذت بخش
بود ،تشکر نکرد بلکه به خاطر اعتمادی که به دست آورده بود،
از ته دل خوش حال بود و این را با بیان جمله ای که در ظاهر
ساده و در باطن ،مملو از حرف های نا گفته بود ،بیان کرد.
[]۰۹:4۳ ۱۹.۱۰.۲۰
#پارت_۱۷۱
وقتی به خانه وارد شد ،همه آن جا بودند .ماهرخ با دیدنش ،به
سمت آشپزخانه رفت تا شام را بکشد.
شیدا دست به کمر سمتش آمد و با پوزخند گفت:
_حضرت عالی کجا بودن؟
انگشت اشاره اش را روی پیشانی شیدا گذاشت و به عقب هل
داد.
_برو کنار ببینم وروجک ،مگه مفتشی تو؟
با صورت مظلوم شده ،دستانش را دور گردن ماهور قرار داد و
پاهایش را دور کمرش حلقه کرد.
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وزن شیدا زیاد نبود اما اکنون به خاطر اولین رابطه اشان ،بدنش
کمی ضعیف و دردناک بود .برای همین با آویزان شدن شیدا از
گردنش ،نزدیک بود به زمین بیافتد اما خودش را کنترل کرد و
شیدا را در آغوش کشید .می دانست که این حالت شیدا یعنی
حرف هایی برای گفتن دارد و باید با مالیمت با او رفتار کند.
_عه عه چرا اینجوری می کنی؟ فکر کردی هم وزن آسایی که
اینجوری آویزون می شی بهم؟ جوجه اردک زشت چقدر لوس
شده!
گونه اش را روی شانه ی ماهور گذاشت و پاسخ داد:
_از بچگی ،حتی سامان و سامیار هم برام مثل تو نبودن .خیلی
اذیتت می کنم ولی واقعا دوستت دارم ماهور .حس نزدیکی
عجیبی بهت دارم! از این که اومدیم تهران خیلی خوشحالم.
با خنده مو هایش را نوازش کرد و در گوشش به آرامی زمزمه
کرد.
_می دونم دوستم داری ولی تو یه چیز دیگه هم می خوای به
من بگی آره؟ می دونی که اندازه مهیار و آسا برام عزیزی ،پس
هر مشکلی داشتی به خودم بگو ،باشه؟
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سرش را بلند کرد و به چشمان درشت و زیبای ماهور خیره شد.
_فردا بیام جلو شرکتتون با هم حرف بزنیم؟ راستش به هیچ
کس جز تو نمی تونم بگم!
فشاری که به کمرش وارد می شد ،آن حفره را هم دردناک کرده
بود .شیدا را روی زمین گذاشت و سرش را به گوشش نزدیک
کرد.
_هر وقت خواستی بیا .پیام بده میام پایین و از کافه نزدیک
شرکت واست بستنی می خرم تا هم شکممون سیر شه و هم
شیدا خانم حرف هاش رو بزنه ،خوبه؟
با ذوق گونه ی ماهور را بوسید و گفت:
_نه من شکالت گالسه می خوام .منتظرم باش!
با خنده گونه اش را کشید و پاسخ داد:
_چشم هر چی شما بگی.
پاکت را روی میز انداخت .چشمانش را به آرامی از پایین به
سمت باال کشید و به چهره ی ترسیده و مضطرب مقابلش نگاه
کرد.
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_چی گفته بودم؟
مرد با استرس سرش را پایین انداخت و نالید:
_آقا به خدا...
صدای مشتی که روی میز کوبیده شد ،توجه چند مردی که
جلوی در ایستاده بودند را به خود جلب کرد.
_فکت رو ببند تا ندادم با گه سگ برات پرش کنن .بهونه نیار و
فقط بگو من چی گفتم.
مرد همان طور که سرش را پایین انداخته بود ،پاسخ داد:
_گفتید از پوالد پارسا اطالعات گیر بیارم.
روی صندلی اش لم داد و با تفریح و تمسخر به مرد نگاه کرد.
_اومم ...آفرین یادته! گفتم اطالعات خوب بیار و تو چی آوردی؟
مرد سرش را باال آورد و با تضرع گفت:
_آقا به خدا همه جا رو شخم زدم ،ولی دیگه اطالعات نمیدن.
حتی پول هم پیشنهاد کردم ولی انگار پوالد به دهنشون چفت
و بست زده.
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پوشه ای که چند قطعه عکس از کودکی پوالد و ایمان در آن
قرار گرفته بود را به سمت صورت مرد پرتاب کرد و فریاد زد:
_اونجا یه پرورشگاهه که برای پول هر گهی بخوای می خورن،
اونوقت توی بی عرضه نتونستی چیزی بفهمی؟ جالل؟
یکی از مردانی که جلوی در ایستاده بودند ،با شتاب خودش را
به سروش اسکندری ،دشمن قدیمی پوالد رساند و گفت:
_جانم آقا؟
با سر به مردی که گوشه ی ابرویش بر اثر برخورد پوشه ،زخمی
شده و مقداری خون ریزی کرده بود ،اشاره کرد و گفت:
_دو ماه به این حیف نون حقوق نمیدی و مثل سگ هم ازش
کار می کشی ،فهمیدی؟
بدون توجه به التماسی که در نگاه مرد موج می زد ،نگاهش را
دور اتاق چرخاند و گفت:
_سیاوش کجاست؟
همان لحظه در اتاق به صدا در آمد و سیاوش با لبخندی که
نشان از پیروزی و موفقیت داشت ،به سمتش آمد.
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_وقت بخیر آقا!
یک تای ابرویش را باال انداخت و گفت:
_چیه؟ شیری یا روباه؟
پوزخندی زد و یک بسته که مشخص بود با عکس پر شده است
را روی میز ،مقابل سروش گذاشت.
_ببینید چی پیدا کردم .قضیه مال خیلی وقت پیشه ولی ما
یادمون رفته بود ،تا این که امروز بین وسایل ها دیدمشون.
سروش با کنجکاوی بسته را باز کرد و عکس ها را بیرون کشید.
با دیدن بهمن و محسن که در حال بیرون کشیدن شخصی از
پنجره ی ماشین بودند ،با حرص به سیاوش توپید:
_این چیه اآلن؟ مگه من مسخره دست تو ام؟ این دو تا کال
خروس جنگین ،پس دعوا کردنشون چیز عجیبی نیست.
سیاوش خندید و پاسخ داد:
_آقا کامل ببینید عکس ها رو!
با اخم نگاهی به عکس بعدی انداخت ،اما با دیدن پسری که در
آغوش پوالد حمل می شد ،چشمانش روی عکس خشک شد.
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در پس زمینه ی عکس ،پسری روی زمین افتاده بود و بهمن
مشت گره شده اش را به سمت صورتش نشانه می رفت.
عکس های بعدی را هم نگاه کرد .با توجه به حرکت پوالد،
مشخص بود که پسرک را از درون ماشین همان شخصی که در
حال کتک خوردن به دست بهمن بود ،در آغوش کشیده است.
پسری که در آغوش پوالد حمل می شد ،بیهوش به نظر می
رسید و کسی که در حال کتک خوردن بود ،تمام صورت و حتی
موهایش هم با خون پوشیده شده بود.
با تعجب و پوزخند به عکس ها نگاه می کرد و نظریه ها و حتی
ایده های جالبی در ذهنش شکل می گرفت .این پسر می توانست
نقطه ضعف پوالد باشد.
_این بچه کیه؟ این طوری که من از عکس ها فهمیدم ،بهمن
داره این یارو رو می کشه چون این پسره تو ماشینش بوده .یعنی
در واقع ممکنه که پسره رو دزدیده باشه!
سیاوش دو دستش را به هم کوبید و مانند دیوانه ها با صدای
بلند قهقه زد.
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_دقیقا قربان ،اون روز بچه ها داشتن تعقیبشون می کردن اما با
اتفاقاتی که پیش اومد ،فرصت نکردم که عکس ها رو بدم .حاال
می دونید قضیه کجا جالب تر می شه؟
سروش با اخم ،سرش را به نشانه ی نه ،به دو طرف تکان داد و
منتظر ادامه ی حرف های سیاوش ماند.
_اون روز که به محسن چاقو زدم ،سعی میکرد از این پسره
مراقبت کنه ،یعنی این بچه هر کی که هست ،عجیب برای پوالد
عزیزه.
در ادامه ی حرفش ،با صدای بلندی خندید و روی صندلی ای
که مقابل میز سروش قرار داشت ،نشست.
سروش نیشخندی زد و از جا بر خاست تا به سمت پنجره ی
اتاق برود.
_یعنی این بچه ،نقطه ضعف پوالده؟! چی بهتر از این!
سیاوش باز هم خنده ی مرموزی کرد و گفت:
_یه ماموریت بهم داده بودید ،یادتونه؟ گفته بودید بفهمم کی
قضیه ی جاسوس ما و دزدی ها رو فهمیده و به پوالد گفته ،آره؟
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با هیجان به سمتش چرخید و با صدای بلندی پرسید:
_فهمیدی کدوم تخم سگی ،گودرزی رو لو داده؟
سیاوش با لبخند معنا داری ،به عکس ها اشاره کرد و گفت:
_همین پسره ،ته و توی همه چی رو در آورده و حتی مدرک هم
بر علیه گودرزی جمع کرده .همه ی مدارک هم االن دست
سهیله و داره باهاش برامون نسخه می پیچه.
با حرص و خشم به سیاوش خیره شد و گفت:
_کل زندگی این بچه رو شخم بزن و برام بیار .می خوام بیشتر
باهاش آشنا بشم!
سیاوش خواست از جایش بلند شود ،اما با صدای سروش ،دوباره
نشست و به او که از پنجره به آسمان خیره شده بود ،نگاه کرد.
_این پسره که کتک خورده رو هم پیدا کن ،چون باهاش خیلی
کار دارم.
[]۰۲:۳۳ ۲۱.۱۰.۲۰
#پارت_۱۷5
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به آرامی در را باز کرد و وارد دفتر مشترک پوالد و ایمان شد.
سارا سرش را روی میز گذاشته بود و بد حال به نظر می رسید.
_سارا؟
سرش را بلند کرد و با صورت رنگ پریده و چشمان خمار و پف
کرده ،به ماهور نگاه کرد.
_بله؟ می خوای آقا رو ببینی؟
با نگرانی به او نزدیک شد و گفت:
_چرا این شکلی شدی تو؟ حالت خوبه؟
انگار منتظر بود تا کسی حالش را بپرسد و او سفره دلش را برایش
باز کرده و از مشکلی که گریبانش را گرفته ،صحبت کند .با بغض
سرش را به دو طرف تکان داد و نالید:
_نه اصال خوب نیستم ،دارم می میرم.
با نگرانی به سمت میز رفت و کنار سارا ،روی زانوهایش نشست.
_چی شده خب؟ جاییت درد می کنه؟
سرش را پایین انداخت و با دکمه ی مشکی رنگ مانتویش ور
رفت.
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_نه ،یه مشکلی دارم.
_کمکی از دست من بر میاد؟
به چشمان ماهور خیره شد و گفت:
_ماهور من باردارم! خانواده خودم و نامزدم خیلی مذهبی هستن.
اگر بفهن ،بدبخت می شیم.
لبخند شیرینی که زد ،صورتش را زیبا تر از همیشه کرد.
_این که ناراحتی نداره ،مبارک باشه سارا! خانواده ها ممکنه یکم
گیر بدن ،اما مطمئنم اونا هم از نوه دار شدنشون خوشحال
میشن .مادرم همیشه میگه فرزند آدم ،مثل بادومه ولی نوه ها
مثل مغز بادوم هستن .حتی ممکنه از بچه ها هم عزیز تر باشن.
با چشمان به اشک نشسته ،به صورت و لبخند متین ماهور خیره
شد و گفت:
_راست میگی؟ یعنی دوستش دارن؟
_پس چی؟ مگه می شه نوه اشون رو دوست نداشته باشن؟ به
نامزدت گفتی؟
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با پشت انگشت اشاره ،خیسی زیر چشمانش را پاک کرد و پاسخ
داد:
_آره ،گفت زود تر عروسی رو می گیریم .یکم حالت تهوع دارم،
واسه همین رسیدگی به کارای شرکت و مراسم عروسیمون،
سخت شده .امروز به آقای پارسا گفتم که می خوام استعفا بدم
ولی گفتن تا پیدا کردن منشی جدید باید صبر کنم.
ماهور با ناراحتی ،سرش را تکان داد و به چشمان پف کرده اش
نگاه کرد.
_حق داری! با این وضع نمی تونی ادامه بدی .بذار برم باهاشون
صحبت کنم که اگر اجازه دادن ،تا اومدن منشی جدید ،خودم
جات بمونم تا تو استراحت کنی.
[]۰۲:۳۳ ۲۱.۱۰.۲۰
#پارت_۱۷۶
با امیدواری به چشمانش خیره شد و گفت:
_راست میگی ماهور؟ اذیت نمیشی؟
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_نه ،من غیر از کارای پاساژ ،بیشتر اوقات به حسابدار شرکت
کمک می کنم ،چون تقریبا تایم خالی زیاد دارم .می تونم اینجا
هم انجامشون بدم.
سارا با خوشحالی دستان ماهور را میان انگشتانش گرفت و گفت:
_واقعا ممنونم ،کاش بتونم جبران...
_اینجا چه خبره؟
چشمان هر دو ،با تعجب به سمت پوالد که جلوی در اتاقش
ایستاده بود و به آن ها نگاه می کرد ،چرخید.
ماهور از جا برخاست و با آرامش به چشمان پرسشگرش ،خیره
شد.
_ببخشید آقا ،می شه باهاتون صحبت کنم؟
نیشخندی زد و به در اتاق اشاره کرد.
_البته ،بیا داخل!
چشمکی به سارا زد و پشت سر پوالد ،به راه افتاد.
همانطور که روی یکی از صندلی های راحتی مقابل میز می
نشست ،به پیش آمدن ماهور خیره شد.
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_اون بیرون چه خبر بود؟ دست تو دست با خانم پناهی چه
غلطی می کردی؟
_نگو که از تو دوربین نگاه نمی کردی؟! من مطمئنم که تمام
مدت ،داشتی ما رو می دیدی.
پوالد با تعجب به حدس درست ماهور خندید و زمزمه کرد:
_تو از کجا فهمیدی بچه پررو؟
روی صندلی کنار پوالد نشست و با لبخند پاسخ داد:
_از این جا که تا دستم رو گرفت ،اومدی بیرون!
پوالد لبخندی زد و انگشتانش را درون مو های مرتب و خوش
رنگ ماهور فرو کرد.
_آفرین بچه! خانم پناهی مشکلی داره؟ امروز استعفا داد.
ماهور سرش را تکان داد تا دست پوالد از موهایش جدا شود.
_آره بارداره و نمی تونه ادامه بده .راستش می خواستم یه چیزی
بگم.
به صندلی تکیه داد و گفت:
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_جانم؟
_می شه اجازه بدی سارا بره؟ تا منشی جدید پیدا شه ،من جاش
می مونم .کارای من زیاد نیست و می تونم همین جا انجامش
بدم.
[]۰۲:۳۳ ۲۱.۱۰.۲۰
#پارت_۱۷۷
فکری کرد و پاسخ داد:
_من نمی دونستم مشکلش چیه ،وگرنه نمی گفتم بمونه .وقتی
رفتی بیرون ،بهش بگو که از فردا الزم نیست بیاد و امروز هم بره
حسابداری تسویه حساب کنه.
با ذوق خندید و گفت:
_از فردا من بیام؟
از خنده ی ماهور خوشحال شده بود و این از چهره بشاش و
سرزنده اش مشخص بود.
_آره ،از فردا اینجا کار کن تا یه منشی خوب پیدا کنم .هر چی
هم که الزمه ،میگم خانم پناهی بهت یاد بده.
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از جا بلند شد و به سمت در شتافت.
_پس من برم بهش بگم.
دستگیره در را کشید و خواست از اتاق خارج شود ،اما در لحظه
ی آخر ،چیزی را به یاد آورد و به سمت پوالد بازگشت.
_اصال حواسم نیست که برای چی اومده بودم .شیدا ،دختر خالم
قراره بیاد اینجا ،وقتی زنگ زد تقریبا یکی دو ساعت باهاش میرم
و میام .خواستم بهت خبر بدم.
پوالد با حرص ،خودکاری از روی میز برداشت و به سمتش پرتاب
کرد.
_خونه ی عمته اینجا؟ پررو شدی واسه من؟ بعد از این همه
مرخصی ،اینجوری کار می کنی؟
با خنده خودش را کنار کشید تا خودکار به سرش برخورد نکند.
_عه چرا اینجوری می کنی؟ همش دو ساعته خب .به خدا الزم
نبود نمی رفتم .نگران نباش! همه ی کار هام رو انجام دادم.
چشم غره ای رفت و به چشمان شیطنت بار ماهور خیره شد.
_پس زود برگرد .همین اطراف باشید و راه دور نرید.
~ ~ 527

چشمکی زد و همانطور که از در خارج می شد ،گفت:
_چشم آقای بداخالق ،یادم می مونه.
بعد از خبر دادن به سارا برای انجام کار های حسابداری اش و
دریافت پیامی مبنی بر رسیدن شیدا به شرکت ،خودش را به او
رساند.
مانتوی مشکی با شال و کفش زرد رنگ ،ترکیب جالبی با هیکل
ظریف و کوچکش ساخته بود.
_تو چرا شبیه زنبور عسل شدی؟
با حرص مشتی به بازوی ماهور کوبید و گفت:
_به تو ربطی نداره عوضی.
شیدا با وجود جیغ و سر صدای همیشگی اش ،ناراحت به نظر
می رسید و این موضوع ،ماهور را نگران می کرد.
رو به روی شیدا ،در یک کافی شاپ نشسته بود و بعد از سفارش
دادن یک شکالت گالسه برای او و یک بستنی میوه ای برای
خودش ،سعی در پیدا کردن چیزی که روحیه ی همیشه شاد و
سرزنده ی شیدا را به هم ریخته بود ،داشت.
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_نمی خوای بهم بگی چی شده عزیز دلم؟
سرش را که باال آورد ،چشمان همیشه شیطان و سرتقش ،در
دریایی از اشک غرق شده بود.
_ماهور یه گندی زدم که نمی دونم چه طوری باید جمعش کنم.
تو رو خدا کمکم کن!
[]۱۱:۲۳ ۲۲.۱۰.۲۰
#پارت_۱۷۸
دستش را باال آورد و موهایش را به آرامی نوازش کرد.
_چی شده شیدا؟ داری نگرانم می کنی!
دستانش را دور شال زرد رنگش مشت کرد و گفت:
_قول میدی دعوام نکنی و با هیچ کس هم درباره این قضیه
صحبت نکنی؟
لبخند اطمینان بخش ماهور ،اضطرابش را کم و زبانش را باز کرد.
_یه مدت پیش عضو یه گپ تو تلگرام شدم .یه پسر از اون جا
بهم پیام داد و کم کم دوست شدیم.
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بعد از پایان جمله اش ،ساکت شد و منتظر یک واکنش منفی یا
حتی یک اخم کوچک ،به ماهور چشم دوخت .با همان صورت
جدی و مسلط ،به شیدا چشم دوخته بود تا حرف هایش را ادامه
دهد .همین رفتارش برای آرام کردن شیدا کافی بود ،پس ادامه
داد:
_کم کم عکس هامون رو برای همدیگه فرستادیم .اینقدر بهش
اعتماد کرده بودم که عکس های لختی هم فرستادم .فکر نمی
کردم بخواد ازشون سوء استفاده کنه .بعد از یه مدت ،درخواست
های خیلی بدی ازم کرد.
با بغض به صورت عصبی اما مسلط ماهور نگاه کرد و ادامه داد:
_میگفت بیا از جاهای خصوصی بدنت بهم عکس بده .من قبول
نکردم اما اون از پایین تنه اش عکس فرستاد .بالکش کردم ولی
شماره ام رو پخش کرده بین دوستاش.
نتوانست خودش را کنترل کند .با تضرع به آغوش ماهور پناه برد
و میان گریه های سوزناک و مظلومانه اش ادامه داد:
_برای این که تهدیدم کنن ،هی عکس هام رو می فرستن .من
جدی نمی گرفتم تا این که پیج اینستاگرام بابام رو از بین دنبال
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کننده هام پیدا کردن .قبال گفته بود می خوام ببینم بابات چه
شکلیه و من بهش عکس داده بودم .حاال می خواد به بابا پیام
بده .گفت اگر کارایی که گفتم رو انجام ندی ،به بابات پیام میدم.
ماهور دستانش را دور کمر شیدا حلقه کرد و او را به خود فشرد.
در واقع از این سادگی و حماقت شیدا عصبانی و خشمگین بود
اما می دانست که اکنون زمان مناسبی برای نصیحت کردن و
دعوا راه انداختن نیست .این مشکل ممکن بود برای هر کسی
اتفاق بیوفتد.
[]۱۱:۲۳ ۲۲.۱۰.۲۰
#پارت_۱۷۹
بوسه ای روی موهایش نشاند و گفت:
_خب مثال می خواد به بابات چی بگه؟ هیچ غلطی نمی تونه
بکنه .شماره خودش و دوستاش رو بده تا این مسئله رو حل کنم.
با ترس از آغوش ماهور بیرون خزید و زمزمه کرد:
_یعنی نمیذاری اذیتم کنه؟ اگر بابا بفهمه خیلی ازم دلخور می
شه.
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_نه ،من درستش می کنم .فقط تو این شماره ات رو خاموش
کن تا من یه خط جدید واست بگیرم.
آنقدر از این رفتار و کمک ماهور ممنون بود که نمی دانست چه
طور باید تشکر کند.
_ماهور من ...من نمی دونم چه طوری باید تشکر کنم .خیلی
وقته که این قضیه داره اذیتم می کنه .سامیار و سامان خیلی
عصبی هستن و نمی تونستم به عکس العمالشون اعتماد کنم.
_نگران نباش عزیزم! تو کامال از فکر این مسئله بیا بیرون و به
درس هات برس.
سرش را تکان داد و به گارسونی که یک ظرف بستنی رنگارنگ
که بسیار خوشمزه به نظر می رسید و یک شکالت گالسه را روی
میز قرار می داد ،چشم دوخت .چند لحظه به میز خیره شد و
بعد با تردید به چهره ی آرام و زیبای ماهور نگاه کرد .از همان
ابتدا منتظر شنیدن توبیخ ها و نصیحت هایش بود اما سکوتش
بسیار عجیب به نظر می رسید.
_ ماهور؟
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چشمانش را از ظرف بستنی گرفت و با قیافه ای متفکر ،به شیدا
نگاه کرد.
_جانم؟
لب هایش را کمی تر کرد و گفت:
_نمی خوای درباره اشتباهی که کردم ،چیزی بگی؟
اخمی کرد و پاسخ داد:
_خودت داری میگی اشتباه ،پس امیدوارم این اتفاق برات یه
تجربه و درس خیلی خوب باشه .شیدا تو هم سن آسا نیستی که
من بخوام تنبیهت کنم .از نصیحت کردن خوشم نمی یاد ولی
امیدوارم یاد گرفته باشی که نباید به آدمی که نمی شناسی
اعتماد کنی ،به خصوص به کسایی که جز یه آیدی و اطالعاتی
که خودشون میدن ،هیچی ازشون نمی دونی.
می گفت از نصیحت کردن بدش می آید اما حرف هایش آنقدر
درست و منطقی بود که تبدیل به اصلی گردید که با طال ،روی
صفحات مغزش نوشته شد تا همیشه از آن استفاده کند.
_حرفات رو فراموش نمی کنم.
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[]۱۱:۲۳ ۲۲.۱۰.۲۰
#پارت_۱۸۰
بعد از خداحافظی با شیدا به شرکت برگشت .امروز قرار بود
باالخره طلسم شکسته شود و با پوالد به باشگاه برود .بعد از انجام
کارهایش و تمام شدن ساعت کاری ،به سمت اتاقکی که بهمن
و محسن در آن منتظرشان بودند ،رفت .به نظر می رسید کار
پوالد اندکی طول خواهد کشید ،پس ترجیح می داد کنار آن ها
باشد.
در را باز کرد و به درون اتاق گردن کشید .محسن و بهمن در
حال بحث و شوخی بودند.
_سالم.
محسن از جا برخاست و به سمتش رفت.
_سالم .تموم شد کارتون؟
صدای پوالد از پشت سر ماهور به گوش رسید.
_آره ،بچه ها من امروز خودم میرم و ماهور رو هم می رسونم.
شما با اون یکی ماشین برید خونه.
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محسن و بهمن نگاهی با یک دیگر رد و بدل کردند .سروش
ممکن بود نقشه ای داشته باشد و تنها ماندن پوالد خطرناک بود.
بهمن با تردید از جا برخاست.
_آقا اگر اجازه بدید ،ما پشت سرتون بیایم.
یک تای ابرویش را باال انداخت و گفت:
_الزم نکرده! نگران نباشید! اینقدرا هم که فکر می کنی دست و
پا چلفتی نیستم.
محسن می دانست که اگر ادامه دهند ،پوالد بد تر لجبازی خواهد
کرد ،پس چاره ای جز موافقت نداشتند.
_جسارت نباشه ،به خاطر سروش می گفتیم.
این بار با مالیمت به هر دوی آن ها نگاه کرد و گفت:
_می خوام برم باشگاه ،نگران نباشید! اون پدرسگ هم هیچ گهی
نمی تونه بخوره.
بعد از خداحافظی کردن با آن ها ،به سمت ماشین رفتند.
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در تمام مسیر ماهور به خیابان چشم دوخته بود و به حل کردن
مشکل شیدا فکر می کرد .پوالد ماشین را پشت چراغ قرمز نگه
داشت و به صورت متفکر ماهور چشم دوخت.
_چی شده؟ چرا تو فکری؟
نگاهش را از شیشه گرفت و به چشمان پوالد دوخت.
_راستش یه مشکلی پیش اومده.
با اخم به تایمر چراغ نگاه کرد و همان طور که ماشین را به
حرکت در می آورد ،گفت:
_چه مشکلی؟
دلش نمی خواست راز شیدا را فاش کند اما از صبح ،بارها سعی
کرد با آن شماره هایی که از او گرفته بود ،تماس بگیرد اما هیچ
کدام از آن ها پاسخ نمی دادند و این نشان می داد ،از شماره
های مخصوصی برای اذیت کردن دختر خاله ی ساده لوحش
استفاده کرده اند .می دانست پوالد می تواند به او کمک کند ،اما
بابت فاش کردن حرف هایی که بینشان زده شد ،کمی مردد بود.
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_نمی دونم گفتنش درسته یا نه! قول دادم چیزی نگم ولی به
در بسته خوردم و نیاز به کمک دارم.
پوالد با تعجب اخمی کرد و همانطور که از ماشین کناری با بوق
بلندی سبقت می گرفت ،گفت:
_اگر به نظرت ،گفتنش می تونه به اون طرف کمک کنه ،بگی
بهتره!
حق با پوالد بود .آرش ،پدر شیدا ،مرد روشن فکری بود اما روی
روابط دخترانش با پسر های غریبه بسیار حساس و تعصبی بود.
اگر درباره این موضوع می فهمید ،تنبیه سخت و احتماال نا
مناسبی را انجام می داد که نه تنها راه درست را به شیدا نشان
نمی داد ،بلکه او را به انجام اشتباهات بیشتری مشتاق می کرد،
چرا که کار های پنهانی و خالف ،جذاب تر به نظر می رسیدند.
تمام اتفاقاتی که افتاده بود را نکته به نکته ،برای پوالد تعریف
کرد.
در تمام مدتی که ماهور حرف می زد ،پوالد با اخم خشن و
ترسناکی به خیابان چشم دوخته بود و رانندگی می کرد.
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_از صبح چند بار زنگ زدم ولی انگار می دونن ممکنه از طرف
شیدا باشه که جواب نمیدن.
پوالد با همان اخم وحشتناک ،ماشینش را کنار یک مجموعه
بزرگ ورزشی پارک کرد .به صورت سرخ شده ماهور که از مرور
تمام اتفاقات ،عصبی و خشمگین شده بود ،نگاه کرد و گفت:
_امشب امین یه مشکلی داشت ،برای همین مرخصی گرفت .فردا
بیا خونه ،شماره ها رو بهش بده تا پیداش کنه.
ماهور با تعجب به صورت جدی و مسلط پوالد نگاه کرد .چگونه
تنها با چند شماره ،آن ها را پیدا می کرد؟
_شوخی می کنی؟ چه طوری آخه؟
_این پسر مخه ،تو نگران نباش!
ساک لباس هایش را برداشت و همراه پوالد از ماشین خارج شد.
در اتفاقات اخیر غرق شده بود اما با شنیدن سوالی که در گوشش
پیچید ،از فکر بیرون آمد.
_نمی دونی پسره اهل کدوم شهره؟
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کمی جمالت شیدا را در ذهنش باال و پایین کرد تا پاسخ سوال
پوالد رو بیابد.
_اول به شیدا گفته که شیرازه ،ولی جدیدا گفته که تهران زندگی
می کنه و شیراز هم خونه دارن.
در بزرگ سفید رنگ را باز کرد و داخل شد .از شنیدن اتفاقی که
برای دختر خاله ی ماهور اتفاق افتاده بود ،بسیار متاسف و
ناراحت بود.
_اگر تهران باشه ،این مسئله راحت تر حل می شه .بسپرش به
من این تخم حروم رو.
این مرد تنها یک راه حل در سرش می چرخید و آن هم دعوا و
کتک کاری بود .در حالی که ماهور دلش می خواست همه چیز
را با آرامش حل کند ولی پسری که شیدا را تهدید می کرد،
سزاوار این رفتار خشن و وحشیانه ی پوالد بود.
_دوباره می خوای دعوا کنی؟
قبل از وارد شدن به سالن باشگاه ،نگاهی به اطراف انداخت و بعد
از مطمئن شدن از نبود کسی ،سرش را به گوش ماهور نزدیک
کرد و همان طور که الله ی گوشش را میان لب هایش گرفته
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بود ،کلمات را طوری که با بیان هر حرف ،لبش از الله ی گوش
ماهور جدا می شد و با حرف بعد دوباره به آن می چسبید ،بیان
کرد.
_به من عادت کن بچه! پوالد هر وقت الزم باشه دعوا می کنه و
هر وقت الزم بدونه ،با قانون پیش میره ،پس همین اآلن این
بحث رو ببند و به جاش حرف های قشنگ تری بزن.
ماهور که از حرکت لب های پوالد ،خنده اش گرفته بود ،سرش
را به آرامی عقب کشید و مشتی به بازوی کلفت پوالد کوبید.
_عمال داری بهم میگی زر نزنم ،آره؟ حرف قشنگ چی هست
مثال؟
[]۰۲:5۸ ۲۳.۱۰.۲۰
#پارت_۱۸۳
پوالد لبخندی زد و پاسخ داد:
_مثال می تونی بگی دیشب چه طور گذشت؟! درد داشت یا حال
داد؟
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فکر نمی کرد به این موضوع اشاره کند ،برای همین چند لحظه
خشک شده به پوالد چشم دوخت و بعد با حرص به سمت سالن
رفت.
_خیلی بی تربیتی پوالد! اصال فکرش رو نمی کردم انقد بی ادب
باشی.
دست ماهور را گرفت و به سمت خود کشید .حالت عصبانی
چشمانش ،آنقدر در نگاه پوالد زیبا نشسته بود که نتوانست از
وسوسه ی بوسیدنشان بگذرد .سرش را میان دستانش گرفت و
طبق عادت همیشگی ،هر دو چشمش را بوسید.
_اینقدر خجالتی نباش ،گنجشک کوچولو! بیا بریم تو که حسابی
دیر شد.
ماهور در کمدش را بست و در آینه ی قدی و بلندی که در
انتهای راهرو قرار داشت ،به خود نگاه کرد .یک تیشرت مشکی
که آستین های کوتاهی داشت و روی آن یک گرمکن به رنگ
مشکی و سفید که با شلوارش ست بود ،به تن داشت.
موهایش را با انگشت به سمت باال فرستاد و بعد به سمت پوالد
و مردی که با او صحبت می کرد رفت.
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عضالت پیچ و تاب دارش از زیر لباس آستین حلقه ای سورمه
ای رنگ ،چشم هر بیننده ای را به خود خیره می کرد .شب قبل
به ماهور سفارش کرده بود که مراقب انتخاب لباس هایش باشد
و حاال خود با این وضع در مقابل همه ،حاضر شده بود.
اخمی کرد و با سرتقی ،گرمکنش را در آورد.
پوالد به متین که مربی بدنسازی بود ،نگاه کرد و گفت:
_بیماری قلبی داره ،مراقب باش ورزش های سخت بهش ندی.
اگر هم گیر داد ،بهش بگو اوایل باید سبک کار کنی .متین اگر
چیزیش شد کو*نتو پاره می کنم ،حاال دیگه خودت می دونی.
متین با تعجب خندید و گفت:
_مرتیکه ی خر ،مگه من مرض دارم تمرین سخت بدم؟ چقدر
وحشی هستی تو آخه؟
[]۰۲:5۸ ۲۳.۱۰.۲۰
#پارت_۱۸4
خواست جوابی به حرف متین بدهد اما با شنیدن صدای سالمِ
ماهور ،به عقب برگشت .در آن لباس تیره ،مثل یک قطعه جواهر
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می درخشید .پسره ی قرتی ،مگر قرار نبود با لباس های مناسب
بیاید؟! بیرون انداختن آن بازو های سفید از تیشرت مشکی
رنگش ،چه معنایی داشت؟ با چشم و سر به گرمکنی که دور
کمرش بسته بود ،اشاره کرد .امیدوار بود معنای این اشاره را
بفهمد .همین طور هم شد اما نتیجه ی دلخواهی از آن حاصل
نگردید چرا که با اخم سرش را به نشانه ی نه باال انداخت و به
احوال پرسی با متین پرداخت.
باید در این موقعیت عصبانی می شد اما از لجبازی و تخس بازی
های ماهور ،خنده اش گرفته بود .دلش می خواست اخم های
خواستنی اش را به دندان بکشد و بخورد ،بس که جذاب و شیرین
بود.
بعد از دریافت برنامه ورزشی ماهور ،هر دو به سمت تردمیل هایی
که گوشه ی سالن چیده شده بود ،رفتند.
سعی کرد لبخندش را پنهان کرده و کمی او را روی دور لجبازی
بیاندازد.
_این چیه پوشیدی؟ مگه قرار نبود لباس مناسب بیاری؟
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انگار منتظر بیان شدن جمله ای از سمت پوالد بود که با خشم
و حرص ،ور رفتن با دکمه های تردمیل را رها کرد و به سمت
پوالد چرخید.
_دلم نخواست! مردم کم مونده لخت شن بیان باشگاه ،اونوقت
تو به تیشرت من گیر میدی؟
لب هایش قصد کش آمدن و خندیدن داشت اما به هر ترتیبی
که بود ،خنده اش را مهار کرد و با اخم گفت:
_ماهور ،برای من زبون درازی نکن که اگه عصبانی بشم ،حالت
رو می گیرم .من چیکار به مردم دارم؟ اختیار دار تو هستم و اآلن
میگم خوشم نمیاد با این وضع بیای اینجا.
چند ثانیه با همان قیافه ی اخمو و طلبکار به پوالد نگاه کرد و
در آخر به آرامی زمزمه کرد:
_فقط تو آدمی مگه؟ من حق ندارم از بعضی چیزا شکایت کنم؟
شاید منم خوشم نیاد با این سر و وضع بیای اینجا تا همه نگاهت
کنن و حسرت هیکلت رو بخورن.
[]۰۲:5۸ ۲۳.۱۰.۲۰
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#پارت_۱۸5
پوالد با تعجب به صورتی که حاال چاشنی حسادت ،شیرین تر و
جذاب ترش کرده بود ،نگاه کرد و گفت:
_اآلن لجبازی هات برای همین بود؟
سرش را به نشانه ی تایید تکان داد و به زمین چشم دوخت.
_نمیگی این جوری رفتار می کنی ،دلم می کشه همینجا
حسابت رو برسم؟ آخه جوجه ی حسود من ،بهم می گفتی تا
لباسم رو عوض کنم .لجبازی نمی خواست که.
با تعجب سرش را بلند کرد و گفت:
_یعنی اآلن عوض می کنی؟
با خنده از روی تردمیل پایین آمد و همانطور که به سمت کمد
ها می رفت ،گفت:
_آره عزیزم ،عوض می کنم .در ضمن...
به سمتش چرخید و با چشمک جذابی به ماهور اشاره کرد و
ادامه داد:
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_لباسات هم خیلی بهت میاد .تا وقتی خودم کنارتم و مطمئنم
کسی اذیتت نمی کنه ،تا این حد رو قبول می کنم.
وقتی پوالد با یک تیشرت مشکی به سمتش آمد ،فهمید که قول
های این مرد هیچ گاه نمی شکند و وقتی به ماهور گفت که تمام
خودش را به نام او می زند ،نه یک حرف ،بلکه یک حقیقت محض
بوده است.
حدود یک ساعت و نیم ورزش کردن ،ماهور را بسیار خسته کرده
بود اما پوالد همچنان در حال کار کشیدن از عضالتش بود.
پیشانی خیس از عرقش را با حوله خشک کرد و به سمت دستگاه
خاصی که اسمش را نمی دانست اما با باز و بسته شدن دستان
پوالد ،عضالت سینه اش را باال و پایین می برد ،رفت.
_تموم نشدی؟ من دیگه نمی تونم ،خیلی خسته شدم.
از سر جایش برخاست و از شیشه ی آبی که کنارش قرار داشت،
چند جرعه نوشید .فعالیت بدنی زیاد ،نفسش را بند آورده و باعث
می شد ،کلمات را منقطع بیان کند.
_به این زودی خسته شدی؟ چقدر سوسولی تو!
_روز اوله خب .خیلی سنگین بود ورزشاش!
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درواقع سبک ترین برنامه ی ممکن را برای ماهور نوشته بودند و
حاال از سنگین بود آن ها صحبت می کرد .با صدای بلند خندید
و همانطور که دستش را به نشان خداحافظی برای متین بلند
می کرد ،به سمت کمد ها رفت.
_آره گفتم سنگین بنویسه تا زودتر رو فرم بیای.
ماهور که متوجه لحن تمسخر آمیزش نشده بود ،با ذوق خندید
و گفت:
_آره اینجوری بهتره!
گاهی اوقات خنگ ترین موجود عالم می شد و چقدر پوالد این
لحظه ها را دوست داشت.
پوالد گفته بود ،ممکن است پیدا کردن مزاحم ها کمی طول
بکشد ،پس شماره ها را برای او فرستاده بود تا بعد از تمام شدن
تایم کاری شرکت ،به آن جا بروند و از نتایج تالش های امین،
هکر ماهری که برای پوالد کار می کرد ،مطلع شوند.
بعد از شستن دست و صورتش ،حوله ی قهوه ای روشنی که کنار
در سرویس بهداشتی آویزان شده بود را برداشت و صورتش را
پاک کرد .مهیار در آشپزخانه مشغول خوردن صبحانه بود و آسا
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احتماال مثل همیشه این موقع صبح ،در خواب به سر می برد.
می دانست که این روز ها کمتر از قبل به آن ها رسیدگی می
کند ،اما چاره ای نداشت و باید زمانش را بین تمام عزیزانش
تقسیم می کرد و پوالد هم یکی از آن ها بود .بعد از پوشیدن
لباس هایش به آشپزخانه رفت و مقابل مهیار ،روی یک صندلی
نشست.
_سالم عزیزم .صبح بخیر!
مهیار با اخم لقمه ی کره و مربای آلبالو را درون دهانش گذاشت
و گفت:
_سالم دادش .صبح تو هم بخیر!
ماهور متوجه دلخوری اندک مهیار شد اما دلیلش را نمی دانست.
تکه ای از نان لواشی که مادرش درون قابلمه گرم می کرد تا
خوش طعم تر شود را کند و با کره و اندکی پنیر پوشاند.
_از من دلخوری مهیار؟
همانطور که با اخم به میز خیره شده بود ،پاسخ داد:
_نه ،چرا دلخور باشم؟
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لقمه ی درون دستش را روی میز گذاشت و با جدیت گفت:
_چرا چشمات رو ازم می دزدی؟ کاری کردم که ناراحتت کرده؟
در سکوت کمی به زمین خیره شد و بعد از چند ثانیه ،از پنجره
به حیاط خیره شد و مادرش را در حال رسیدگی به گل ها یافت.
وقتی از نبود ماهرخ مطمئن شد ،به چشمان ماهور خیره شد.
_چرا حس می کنم دیگه اولویت اول زندگیت نیستیم؟ چرا من
باید دلم برای داداش خودم تنگ بشه ،وقتی که باهاش تو یه
خونه زندگی می کنم؟
[]۰۲:5۹ ۲۳.۱۰.۲۰
#پارت_۱۸۷
به چشمان بغض دار و غمگین مهیار چشم دوخت و زمزمه کرد:
_از کی تا حاال دلیل های زندگی کردن من ،شدن اولویت دوم؟
نمی دونی برای من چی هستی؟
با صدایی دورگه شده از بغض و ناراحتی ،غرید:
_صبح ها زود میری و شب ها هم تا دیر وقت بیرونی .دیشب
آسا جیغ می زد و تو رو می خواست ولی مامان نمی ذاشت بهت
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زنگ بزنیم .کجا بودی ماهور؟ اینجا چه خبره که مامان ماله
برداشته و می کشه رو دیر کردنای تو؟ کدوم شرکتی تا ساعت
 ۱۱شب کار می کنه؟
مشتی روی میز کوبید و با بغضی که شکسته بود و جایش را با
قطرات گرم و خیس اشک عوض می کرد ،رو به صورت مبهوت
ماهور ادامه داد:
_ما می ترسیم ماهور! از دست دادن بابا سخت بود ولی با تو
دوباره سر پا شدیم ،اما...
با حرص اشک هایش را پاک کرد و ادامه داد:
_اما حس می کنم تو رو هم داریم از دست میدیم .خسته شدی
از ما؟ نکن داداش ...تو رو خدا نکن وگرنه من می میرم .من بدون
تو چیکار کنم آخه؟
ماهور که با همان کلمات ابتدایی بغض کرده بود ،نتوانست
خودش را کنترل کند و با گریه از جا برخاست .سر مهیار را به
آغوش کشید و سعی کرد با نوازش های نرم و آرام ،گریه ی برادر
کوچکش را تسکین دهد.
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_دیوونه ،من دنیا رو نمی خوام بدون شما .چی فکر کردی با
خودت؟ مگه من آدم ترک کردنم؟ شما پاره ی جونمید .قول
میدم که دیگه تکرار نشه ،باشه؟
مهیار سرش را باال گرفت و نالید:
_ولی پای یکی وسطه مگه نه؟ مرگ مهیار راستش رو بگو! عاشق
شدی ماهور؟ آخرش ازمون دزدیدنت داداش؟
آنقدر از ناله های مهیار و قسمی که با مرگ خودش بیان کرد،
عصبی و غمگین شده بود که قلبش قصد بازی در آوردن داشت.
ضربان قلبش باال رفت و بالفاصله ،صورتش قرمز و کبود شد.
دردی که از قلبش ،در تمام بدنش پخش می شد ،زانوهایش را
سست کرده بود .به سختی خود را سر پا نگه داشت و بوسه ی
عمیقی روی موهایش نشاند.
[]۰۲:5۹ ۲۳.۱۰.۲۰
#پارت_۱۸۸
در این چند وقت ،واقعا کوتاهی کرده و دل خواهر و برادر یتیم
شده اش را شکسته بود .دردی که در قفسه سینه اش می پیچید،
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نمی گذاشت کلمات را واضح بیان کند اما با سختی لرزشش را
کنترل کرد و گفت:
_خدا لعنتم کنه که داداشم به این حال افتاده! مهیار تو رو خدا
اینجوری گریه نکن! آخه من غیر از شما کی رو دارم؟ همه چی
رو بهت می گم قربونت برم.
مهیار اما ،بیماری حساس و خطرناک برادرش را فراموش کرده و
به یاد از دست دادن پدرش افتاده بود .انگار این غفلت ماهور،
تاثیر بدی روی روان و اعصاب آسیب دیده اش گذاشته بود که
اینطور با صدایی بلند گریه می کرد و عقده هایی که در تمام
سال های از دست دادن بهزاد ،پدر مهربانش ،در دل خود جمع
کرده بود را با اشک و زاری باال می آورد.
_بابا که مُرد ،تو رو به جاش دیدم .بابا رو که خاک کردیم ،همه
گفتن ماهرخ با سه تا بچه یتیم چیکار می کنه؟ همونجا اینقدر
ترسیدم که داشتم سکته می کردم .فقط تو فهمیدی دردم چیه
که خودت رو رسوندی بهم و گفتی بابا رفت ولی من هستم! حاال
عاشق شدی و ما رو فراموش کردی ،آره؟ مگه ما امانت بابا
نیستیم؟
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حرف های آخر مهیار ،تیر خالصی بود که به قلب ماهور اصابت
کرد .زانو هایش خم شد و دستی که با شدت روی قفسه ی سینه
اش مشت شده بود ،بی حس و بی جان از بدنش جدا شد و ماهور
صبور و آرام ،مثل یک جسم بی روح و سرد روی زمین افتاد.
مهیار که با حس شل شدن دستان ماهور از دور سرش ،می
خواست ادامه ی حرف هایش را رو در رو بیان کند ،با دیدن
جسم بی حرکت و افتاده بر روی زمین ماهور ،عربده ی بلندی
زد که نه تنها ماهرخ و آسا ،بلکه محسن که پشت در منتظر
ماهور بود را هم بر سر جایش خشکاند.
_ماهور...
[]۰۳:۲۱ ۲4.۱۰.۲۰
#پارت_۱۸۹
ماهرخ با شنیدن صدای مهیار ،همانطور که از خدا یاری می
خواست ،به سمت خانه شتافت ،اما ای کاش می مرد و به
آشپزخانه نمی رسید تا جگر گوشه اش را پخش شده بر روی
زمین ببیند .دلش می خواست تمام لحظات باقی مانده ی عمرش
را از دست بدهد اما جسم پسرش را اینگونه بدون حرکت نبیند.
~ ~ 553

دلش شیون و زاری می خواست اما اکنون زمان مناسبی برای
گریه نبود .فریادی بر سر مهیار که ماهور را در آغوش کشیده بود
و عربده می کشید ،زد و گفت:
_جای گریه کردن بلند شو زنگ بزن اورژانس! قرص هاش رو هم
بیار.
آسا که با عربده های مهیار ،از خواب بیدار شده بود ،با لباس
خواب عروسکی کنار در آشپزخانه ایستاده بود و با چشمان
مبهوت ،به جسم ماهور نگاه می کرد.
مهیار با عجله آسا را کنار زد و به سمت تلفن همراهش رفت.
خواست با اورژانس تماس بگیرد اما صدای زنگ در ،او را منصرف
کرد و به امید یافتن کمک ،به سمتش شتافت.
در را باز کرد و رو به مردی که نمی شناخت ،با گریه گفت:
_تو رو خدا کمکمون کن .داداشم داره می میره.
محسن ،یا خدایی زمزمه کرد و با دو خودش را به خانه رساند.
صدای گریه های دختر بچه ای که با جیغ خواستار بیدار شدن
برادرش بود ،او را به سمت آشپزخانه راهنمایی کرد.
~ ~ 554

با دیدن صورت سرخ و لب های کبود ماهور ،با ناراحتی ماهرخ
را که در حال نوازش موهای پسرش بود ،کنار زد و گفت:
_مادر ،من ماشین دارم .آماده شید تا بریم بیمارستان.
ماهرخ همانطور که از جا بر می خاست ،با چشمان سرخ و بغض
دار ،به محسن خیره شد.
_خدا خیرت بده!
جسم سبک و سرد ماهور را به آغوش کشید تا به ماشین ببرد.
در راه متوجه کودکی که گوشه ی لباس ماهور بیهوش را گرفته
و با گریه او را همراهی می کرد ،شد .از شنیدن حرف هایش،
نتوانست خود را کنترل کند و قطره ی درشت اشکی ،از گوشه
ی چشمش سرازیر شد.
_داداش ،تو رو خدا بیدار شو! مهیار دیشب می گفت دوستمون
نداری ،راست می گفت؟ برای همین خوابیدی؟ من دیگه کار بد
نمی کنم .قول می دم!
بغضش را قورت داد و با مهربانی ،رو به آسای گریان گفت:
_داداشت خوب می شه عزیزم .اگر گریه کنی ناراحت می شه ها!
~ ~ 555

[]۰۳:۲۱ ۲4.۱۰.۲۰
#پارت_۱۹۰
ماهور را روی صندلی عقب گذاشت و به پوالد فکر کرد .از رفتار
های نرم و آرامی که با ماهور داشت ،می فهمید که این پسر برای
رئیس مغرور و خودخواهش خاص است ،پس باید به او خبر می
داد.
آسا کنار ماهور نشست و بوسه های ریزی را که مزین به اشک
های معصومانه اش بود ،روی گونه ها و چشم های ماهور نشاند.
حتی چند ثانیه هم نگذشت که ماهرخ و مهیار هم به آن ها
پیوستند .با سوار شدن آن ها ،پایش را روی گاز فشرد و به سمت
نزدیک ترین بیمارستان رفت.
وضع ماهور وخیم به نظر می رسید و این موضوع ،محسن را
نگران و مضطرب می کرد.
مهیار جلو نشسته بود اما کامال به پشت چرخیده و با گریه به
جسم بی حرکت برادرش نگاه می کرد .ماهرخ همچنان در برابر
شکستن بغضش مقاومت کرده و با غم و اضطراب به چشمان
بسته ی ماهور نگاه می کرد.
~ ~ 556

نزدیک به بیمارستان بودند که تلفن همراهش زنگ خورد .نگاهی
به گوشی که روی یک پایه نصب شده بود انداخت و با دیدن نام
پوالد ،با استرس تماس را رد کرد و به راهش ادامه داد.
وقتی به بیمارستان رسیدند ،ماهور را روی دستانش بلند کرد و
به سمت بخش اورژانس رفت .صدای گریه های مظلومانه آسا و
هق هق های بم و کلفت مهیار ،اعصابش را متشنج تر کرده بود.
تنها فرد ساکت در آن جمع ،ماهرخ بود که با قدم های محکم به
سمت پرستاران رفت و مشکل پسرش را برای آن ها توضیح داد.
طولی نکشید که آن ها را از اطراف ماهور پراکنده کردند تا به
مشکلش رسیدگی کنند.
محسن نمی دانست خبر دادن به پوالد ،درست است یا نه ،اما
نمی توانست این موضوع را از او مخفی کند.
پرستاری به سمتشان آمد و به آسا که در آغوش ماهرخ اشک
می ریخت و ماهور را صدا می زد ،اشاره کرد.
_بچه رو از اینجا ببرید بیرون لطفا! ورود بچه ها ممنوعه.
ماهرخ نگاهی به مهیار انداخت و گفت:
_تو ببرش از اینجا ،من پیش ماهور می مونم.
~ ~ 557

با گریه مشتش را به دیوار کوبید و فریاد کشید:
_نمی خوام! من از اینجا تکون نمی خورم .من داداشم رو کشتم.
با حرفام کشتمش ...خدا لعنتم کنه! خدا...
با ضجه ،مشتی به سر خود کوبید که محسن با عجله به سمتش
رفت و دست هایش را مهار کرد تا آسیبی به خودش نرساند.
[]۰۳:۲۱ ۲4.۱۰.۲۰
#پارت_۱۹۱
با دیدن حال و روز این خانواده فهمید که اگر اتفاقی برای ماهور
بیوفتد ،هیچ کدام از آن ها زنده نخواهند ماند .آن پسر شیرین و
ظریف انگار زیادی برای خانواده و اطرافیانش عزیز بود!
_پسر جان ،هنوز که چیزی نشده ،یکم صبر کن تا دکترا بیان.
با خودزنی که چیزی درست نمی شه.
مهیار با گریه دستانش را آزاد کرد و روی زمین سر خورد .سرش
را روی زانوهایش گذاشت و با صدایی دو رگه از گریه ها و عربده
هایش ،شروع به زمزمه های نامفهومی که تنها نام ماهور از بین
کلماتش قابل شناسایی بود ،کرد.
~ ~ 558

پرستاری به آن ها نزدیک شد و دوباره درباره ی بردن آسا که با
گریه گوشه ای ایستاده و گوشه ی مانتوی ماهرخ را در مشت
کوچکش می فشرد ،تذکر داد و از آن ها خواست لیست داروهایی
که ماهور مصرف می کرد را به آن ها بدهند.
ماهرخ که از شدت ناراحتی ،سرش شروع به لرزش کرده بود ،به
سمت محسن برگشت و چشمان غمگین و مسلطش را به او
دوخت.
_میشه خواهش کنم که مراقب آسا باشید تا خاله اش رو خبر
کنم؟
محسن نگاهی به صورت بغض دار ماهرخ انداخت و زمزمه کرد:
_کاش گریه می کردید! حالتون خوب نیست خانم .جلوی گریه
اتون رو نگیرید.
ماهرخ سرش را به دو طرف تکان داد و پاسخ داد:
_من که می دونم ماهور من چیزیش نمی شه ،چرا باید گریه
کنم؟
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محسن متوجه هذیان گفتن های ماهرخ شد و فهمید که فعال
کمکی از دستش بر نمی آید .دست آسا را گرفت تا با خود به
محوطه ی بیمارستان ببرد .باید به پوالد خبر می داد وگرنه بعدا
پوستش را می کند.
_آسا جان ،حال داداشت خوب می شه ولی ما باید بریم بیرون،
باشه؟ می خوام یه چیز جالب نشونت بدم.
با ترس به ماهرخ چسبید و گفت:
_من می خوام پیش داداش بمونم .تو رو خدا اذیتم نکنید...
داداش که بیدار بشه ،بهش میگم چقدر گریه امو در آوردید.
مطمئنم می کشتتون بی ادبا!
محسن با بغض آسا را در آغوش کشید و در گوشش زمزمه کرد:
_داداشت به من گفت که یه هدیه از طرفش بهت بدم .نمی
خوای ببینیش؟ خودش گفت که حالش خوبه و اینا فقط یه بازیه.
میای حاال؟
با تردید به محسن نگاه کرد و همانطور که پشت دستش را روی
چشمان زیبایش می کشید تا اشک هایش را پاک کند ،گفت:
~ ~ 560

_راست می گی؟ داداش خوب می شه؟
_آره عزیزدلم ،کامال خوب می شه.
تردیدش را کنار گذاشت و سرش را روی شانه ی محسن گذاشت.
به هر ترتیبی که بود ،آسا را از آن جا دور کرد و روی صندلی
ماشین نشاند .محیط بیمارستان آلوده بود و ترجیح می داد ،آسا
را از آن جا دور کند.
با زنگ خوردن گوشی اش ،توپ های رنگارنگی که برایش خریده
بود را جلوی دستانش گذاشت و از ماشین خارج شد تا به تماس
پوالد پاسخ دهد.
با وصل کردن تماس ،خودش را برای شنیدن فریاد هایش آماده
کرد.
_الو؟
_کدوم گوری هستی؟
چشمانش را بست و تا خواست حرفی بزند ،صدای پر از خشم
پوالد ،در گوشی پیچید.

~ ~ 561

_ماهور کجاست؟ گوشی رو بده بهش .نمیگید نگران می شیم
احمق؟
محسن پیشانی اش را ماساژ داد و به آسا که داشت از ماشین
پیاده می شد ،نگاه کرد.
_آقا راستش من که رسیدم اونجا ،صدای جیغ و گریه اومد .مثل
این که به ماهور حمله قلبی دست داده و...
_گفتی ماهور چی شده؟
صدایش مبهوت و خشمگین بود .انگار نیازی به شنیدن جزئیات
نداشت و تنها چیزی که می خواست بداند ،همین بود.
_من اآلن بیمارستان نزدیک خونه اشون هستم .حمله قلبی
داشته و فکر کنم حالش زیاد خوب نیست!
محسن که نمی دانست ،تمام زندگی این مرد در همان جسم بی
جانی که زیر دست دکتر ها در حال معاینه شدن بود ،خالصه
می شد .نمی دانست با کمر مردی که منتظر ماهور و دلبری
هایش بود ،چه کرد!

~ ~ 562

تلفنی که قطع شده بود را در جیبش گذاشت و به سمت آسا
چرخید.
_چرا اومدی بیرون عزیزم؟
همانطور که با انگشتانش بازی می کرد ،به چشمان محسن خیره
شد.
_می خوام برم پیش مامانم.
_چرا؟ از توپ ها خوشت نیومد؟
آسا نگاهی به پشت سر محسن انداخت و با دیدن خانواده ی
خاله مهربان و دایی مهرابش ،با گریه به سمتشان رفت و خود را
در آغوش شقایق که در حال گریه کردن بود ،انداخت.
محسن نگاهی به جمع مضطربی که بی توجه به او و آسا به سمت
بیمارستان می رفتند ،انداخت و بعد نگاهش را به سمت شقایق
که جسم کوچک آسا را در آغوش کشیده بود و با صدای بلند
گریه می کرد ،کشید.
کارش اینجا تمام شده بود ،پس به آرامی عقب رفت تا از آن جا
دور شود ،اما با شنیدن صدای ترمز وحشتناک ماشینی ،به پشت
~ ~ 563

چرخید و با دیدن پوالد که با عجله به سمت بیمارستان می رفت،
خشکش زد .اینجا چه خبر بود؟
دست بهمن را که با خشم پشت سر پوالد حرکت می کرد ،گرفت
و گفت:
_بهمن ،شما اینجا چیکار می کنید؟
_تو بگو اینجا چه خبره؟ هر چی با شما تماس گرفت ،جواب
ندادید تا این که باالخره گوشی رو برداشتی .موقع حرف زدن
باهات مثل مجسمه خشک شد .فقط آدرس اینجا رو داد و بعدشم
مجبورم کرد مثل دیوونه ها رانندگی کنم تا برسیم .خدا کمک
کرد که سالم رسیدیم.
محسن با چشمان غمگین به مسیر رفتن پوالد نگاه کرد و نالید:
_ماهور خیلی حالش بده!
[]۱۲:۱۶ ۲5.۱۰.۲۰
#پارت_۱۹۳
پاهایش آنقدر سنگین شده بود که حس می کرد یک نفر با چاقو
پوستشان را شکافته و درونشان را با سنگ پر کرده است .به
~ ~ 564

سختی زانوهایش را مجبور به حرکت کرد و رو به پرستاری که
در حال یادداشت کردن مطلبی روی یک برگه بود ،گفت:
_ماهور افتخاری کجاست؟
زن با تعجب سرش را باال آورد و به پوالد نگاه کرد .گویی صدایش
از اعماق یک چاه سیاه و تاریک بیرون می آمد که اینقدر نامفهوم
و گنگ بود.
_ماهور چی؟
خشم و حرصی که در درون بدنش حس می کرد ،جای هیچ فکر
و تصمیم درستی را نگذاشته بود .مشت محکمی روی میز کوبید
و با صدای بم و خش داری غرید:
_ماهورر افتخاری تو کدوم اتاقه؟ مگه کری؟
زن نگاهی به سر تا پای پوالد انداخت و با حرص پاسخ داد:
_درست صحبت کن آقا! مگه اینجا چاله میدونه که...
خواست چیزی بگوید اما محسن دستش را کشید و به بهمن
اشاره کرد که آن زن احمق را خفه کند تا عصبانیت پوالد ،آتش
نشود و به جان همه نیوفتد.
~ ~ 565

_آقا من می دونم کجاست .فقط آروم باش!
دستش را با حرص کشید و گفت:
_زود باش!
محسن به راه افتاد و پوالد با قدم های آرام و ضعیف ،پشت سرش
شروع به حرکت کرد .حس می کرد قلبش حضور ماهور را حس
کرده است که محکم خودش را به قفسه ی سینه اش می کوبید
و خواهان دیدار صورت یار بود.
صدای شیون و گریه ی چند نفر در هم آمیخته شده بود و این
صداها برای پوالد یک زنگ هشدار بود.
_خدایا بچم رو به خودت سپردم .یا حضرت زهرا ،خودت پشت
و پناه ماهورم باش!
نگاهش را به طرف دو مرد مسنی که گوشه ی راهرو ایستاده
بودند ،کشید .یکی از آن ها نم چشمانش را با یک دستمال پارچه
ای گرفت و به ماهرخ ،مادر ماهور نزدیک شد.
_آبجی ،ماهور از هر کسی که اینجاست ،قوی تره .اینطوری نکن
تو رو خدا! این دکتره گه هم بارش نیست ،زر می زنه.
~ ~ 566

[]۱۲:۱۶ ۲5.۱۰.۲۰
#پارت_۱۹4
ماهرخی که مثل کوه ایستاده و از خوب شدن پسرش مطمئن
بود ،چنگی به صورت خود زد و با حرص و بغض گفت:
_مگه ندیدی چی گفت؟ بچه ام سکته کرده .با اون قلب مریضش
چه طوری زنده بمونه؟ خدا این چه مصیبتی بود که به سرم
اومد؟
_نگفت سکته کرده .گفت ممکنه که سکته کرده باشه .یکم صبر
کن تا متخصص بیاد .آخه این چه وضعیه که راه انداختی؟!
ماهورش سکته کرده بود؟ مگر می شد؟ او که دیشب با پوالد بود
و با حسودی کردن هایش دلبری می کرد! نکند متین ورزش
خطرناکی را به گنجشکش پیشنهاد کرده؟! خدا شاهد بود که
زنده اش نمی گذاشت! صدای گریه های سوزناک و اندوهگین
مهیار را نمی شنید و تنها به در بسته ی اتاق رو به رویی نگاه
می کرد.
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محسن و بهمن با گذشت هر لحظه ،نگران تر می شدند .نگاه
های پوالد ،ترسناک به نظر می رسید و حال ماهور هم نگران
کننده بود.
پوالد که به سمت اتاق قدم برداشت ،هر دو نگاهی با یکدیگر رد
و بدل کرده و به سمتش رفتند .از نگاه ها و کمر خم شده ی
پوالد ،فهمیدند که ماهور برایش با ارزش نیست ،بلکه تمام
وجودش در او خالصه می شود .نمی دانستند که خانواده ی
ماهور با دیدن رفتار های عصبی و خشن این مرد شکسته و
پریشان ،چه عکس العملی خواهند داشت ،برای همین سعی در
متوقف کردن پوالد داشتند.
دستش که روی دستگیره در نشست ،صدای پسری که تاکنون
سرش را پایین انداخته تا غم و اندوهی که در قاب نگاهش نشسته
بود را پنهان کند ،بلند شد.
_داری چیکار می کنی آقا؟ شما کی هستید دیگه؟
محسن نگاه درمانده ای به بهمن انداخت .اکنون زمان مناسبی
برای این سوال و جواب کردن ها نبود .هر لحظه امکان منفجر
شدن این بمب ساعتی بود .بهمن هم سرش را به نشانه ی تاسف
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تکان داد و عقب رفت .احتماال تا چند دقیقه ی دیگر مجبور به
نجات دادن آن پسر از زیر دست و پای پوالد بودند و برای این
کار باید بین آن ها قرار می گرفتند.
پوالد اما برخالف تصور آن ها عمل کرد و بی توجه به لحن شاکی
و طلبکار سامان ،دستگیره ی در را پایین کشید و وارد اتاق شد.
عالمت ورود ممنوعی که بر روی در نصب شده بود ،برای او
معنایی نداشت و این را تنها اطرافیانش می دانستند ،پس زیاد از
این کارش تعجب نکردند اما نگاه های خانواده ی ماهور ،با بهت
و حیرت ،حرکات او را دنبال می کرد.
پوالد قبل از وارد شدن به اتاق ،سرش را به چپ مایل کرد و
گفت:
_به علی زنگ بزنید.
محسن سری تکان داد و کمی از جمع فاصله گرفت تا تماس
بگیرد.
سامان و سامیار به سمتش رفتند تا توضیحی درباره ی این رفتار
گستاخانه دریافت کنند اما بهمن دستش را روی سینه ی سامیار
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گذاشت و با اخم های خشنی که تناسب جالبی با آن هیکل
بزرگ و قوی اش داشت ،گفت:
_االن چیزی نگو! نه به نفع توئه و نه به نفع بقیه ،پس صبر کن
تا خودش برگرده.
سامیار دستش را با حرص پس زد و بهمن را به عقب هل داد.
_شما دیگه کدوم خری هستین؟ بکش کنار مرتیکه.
ماهرخ ،متوجه کوه غمی که روی شانه های پهن پوالد قرار داشت
و کمرش را خم کرده بود ،شد و در یک لحظه ،یک نام در سرش
جرقه زد .به سمت جمعی که انگار آماده ی دریدن یکدیگر بودند
رفت و سامیار و سامان را عقب کشید.
_بیاید عقب ببینم .بچه ی من داره می میره ،اونوقت شما افتادید
به جون هم؟!
_ولی عمه...
با تحکم به سامیار خیره شد و گفت:
_گفتم بیا عقب!
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وقتی آن ها را عقب فرستاد ،به دری که چند لحظه پیش ،پوالد
از آن عبور کرده بود ،اشاره کرد و پرسید:
_اسم اون مرد چیه؟
بهمن نمی دانست کار درست چیست اما ترجیح داد واقعیت را
بگوید ،پس به احترام ماهرخ ،سرش را پایین انداخت و از آن
حالت طلبکارانه اش فاصله گرفت.
_پوالد ...پوالد پارسا!
ماهرخ نگاهش را به در بسته دوخت و همانطور که صورتش،
بستر جویباری از اشک های پاک و معصومانه ی مادرانه اش بود،
زیر لب زمزمه کرد:
_پس پوالد تویی!
[]۱۷:۰۹ ۲5.۱۰.۲۰
#پارت_۱۹۶
چند نفر مشغول معاینه اش بودند .صورتش در دایره ی دید پوالد
قرار نداشت اما دکمه های باز شده و زیر پیراهنی پاره شده ،نشان
از بدحالی ماهور و شتاب زدگی دکتران داشت .پاهایش هر لحظه
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سنگین تر می شد ،طوری که از زانو به پایین را حس نمی کرد.
عرق سردی روی پیشانی اش نشسته بود و صدای تپیدن قلبش،
در گوش هایش می پیچید.
یکی از دکتران که موهای سفیدی داشت و ظاهرا متخصص قلب
بود ،سرش را بلند کرد و رو به جسم ضعیف ماهور گفت:
_خدا رو شکر سکته نکردی ،اما وضعیت قلبت خیلی مناسب
نیست! باید با خانواده ات صحبت کنم.
گویی ماهور به هوش آمده بود که دکتر او را مخاطب قرار داده
و از وضعیتش اطالع می داد.
پرستاری که کنارش ایستاده و در حال خالی کردن دارویی به
درون سرم ماهور بود ،به بیرون اتاق اشاره کرد و گفت:
_یه عالمه آدم اون بیرون وایستاده .به محض این که...
ادامه ی حرف هایش را با دیدن پوالد ،که جلوی در ایستاده بود
و با دقت به حرف هایشان گوش می کرد ،فراموش کرد و با بهت
گفت:
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_شما اینجا چیکار می کنید؟ مگه نمی بینید عالمت ورود ممنوع
رو؟
بی توجه به سوال پرسیده شده ،نگاهش را به چشمان تیزبین
دکتر دوخت و زمزمه کرد:
_خوب میشه؟
مرد متوجه حالت غیر عادی پوالد شد و به پرستار اشاره کرد تا
چیزی نگوید.
_البته که خوب میشه ،اما باید یکم صحبت کنم با خانوادش.
شما چه نسبتی با بیمار دارید؟
_فرقی داره االن؟ مادرش بیرون از اتاقه.
_خیلی هم عالی! تشریف بیارید اتاق من تا صحبت کنیم.
_تا شما به خانواده اش خبر بدید ،منم میام .چند ثانیه زمان
بدید.
_حال بیمار اآلن مساعد نیست .باید منتقل بشه به سی سی یو.
حتی سرعت قدم برداشتن به سوی ماهور را هم کم نکرد.
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وقتی به تخت رسید ،دستش را میان انگشتان زمخت و خشنش
محبوس کرد و بوسه ای روی آن نشاند.
_گنجشک من؟
به آرامی چشمانش را باز کرد و به پوالد چشم دوخت .جنگل
سبز نگاهش ،داشت زیر قطرات اشکی که در حدقه ی چشمش
جمع شده بود ،غرق می شد و لرزش لب هایش ،از زیر ماسک
اکسیژن هم مشخص بود .همزمان با جاری شدن یک قطره اشک
از گوشه ی چشمش ،نجوای ضعیف و خسته اش ،به گوش پوالد
ر س ید .
_مهیار کجاست؟
[]۰۰:45 ۲۶.۱۰.۲۰
#پارت_۱۹۷
اخم هایش با شنیدن صدای ماهور در هم رفت ،اما با همان اخم
روی صورت ماهور خم شد و هر دو چشمش را بوسید.
_همه بیرونن .فعال نمی تونی ببینیشون .دارن منتقلت می کنن
به سی سی یو.
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از پشت ماسک اکسیژن لبخند غمگینی زد و به سختی زمزمه
کرد:
_خودت چی؟ چه طوری اومدی؟
پوالد نگذاشت بغضی که گلویش را در مشت خود گرفته و با تمام
وجود فشار می دهد ،بشکند و با پوزخندی که تمام غم هایش را
در آن پنهان کرده بود ،گفت:
_بچه قرتی ،هنوز نفهمیدی پوالد کیه؟
ماهور خنده ی ضعیفی کرد و نالید:
_پوالد ،قلدرترین و زورگو ترین مردیه که تا حاال دیدم.
اخم هایش را در هم کرد و همزمان لبخندی زد.
_زبون دراز شدی ماهور؟ چشمات رو ببند تا آدمت کنم!
با لبخند ،چشمانش را بست ،اما نورون های حسی در تمام بدنش
گوش به زنگ بودند تا حس تماسی که با بدن پوالد برقرار می
شود را به بهترین شکل به تمام سلول های بدنش منتقل کنند.
بدن ماهور نیازمند آرامش نهفته در این لمس شدن ها و تماس
ها بود.
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بعد از چند ثانیه ،لب های پوالد مهمان گونه ی راستش و صدای
بم و مردانه اش ،مهمان گوش های ماهور شد.
_اول راست!
دوباره گونه اش بوسیده شد ،اما این بار نوبت سمت چپ صورتش
بود تا میزبان لب های گرم و خیس معشوقه اش باشد.
_حاال چپ! مثل همیشه جفتن و هیچ کدوم تنها نمیشن!
پرستار ،نگاه عجیبی به پوالد که روی بدن ماهور خم شده و گونه
هایش را با لب هایش نوازش می کرد ،انداخت و گفت:
_آقا؟ باید ایشون رو منتقل کنیم ،لطفا برید بیرون!
صاف ایستاد و آخرین نگاه را هم حواله ی چشمان نگران و
منتظر ماهور کرد.
_اینجوری بهم نگاه نکن! نمی دونم مهیار چه ربطی به این قضیه
داره که تا بهوش اومدی سراغ اون رو گرفتی ،ولی هر جوری باشه
می فرستمش که بیاد و ببینتت!
[]۰۰:45 ۲۶.۱۰.۲۰
#پارت_۱۹۸
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حاال وقت فهمیدن بیماری ماهور بود .در اتاق را باز کرد و به
جمعی که دور دکتر ایستاده و او را به رگبار سواالت بسته بودند،
نگاه کرد.
ماهرخ با شنیدن به هوش آمدن پسرش ،دستانش را باال برد و با
گریه ی سوزناکی گفت:
_خدایا شکرت! مرسی که بچم رو بهم برگردوندی.
پوالد به مهیار که در آغوش مهراب گریه می کرد ،نگاه موشکافانه
ای انداخت و بعد دکتر را مخاطب خود قرار داد.
_گفتید می خواید صحبت کنید.
دکتر به پشت چرخید و به مردی که تا کنون شکسته و ضعیف
و حاال محکم و مقتدر به نظر می رسید ،نگاه کرد.
در حقیقت همان چند دقیقه ای که با ماهور مالقات کرد ،کمر
شکسته اش را تا حدودی ترمیم کرده و شخصیت قلدر و مبارزش
را به نمایش گذاشته بود.
_درسته ،باید با مادر بیمار صحبت کنم .لطفا همراه من بیاید تا
تو اتاقم صحبت کنیم.
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ماهرخ اشک هایش را پاک کرد و پشت سر دکتر به راه افتاد.
پوالد هم خواست آن ها را همراهی کند اما سامیار با اخم های
در هم و چهره ای طلبکار ،دستش را روی سینه اش قرار داد.
_کجا؟ شما کی باشی؟
پوالد پوزخندی زد و به چشمان سامیار خیره شد.
_بکش کنار!
هشداری که در تمام حرکات پوالد موج می زد ،به چشم سامیار
نمی آمد و این بسیار خطرناک بود.
_میگم تو کدوم خری هستی؟ کجا سرت رو انداختی پایین داری
میری؟
مهراب و آرش با عجله به سمتش رفتند تا از این دعوای لفظی،
جلوگیری کنند.
_پسرم بیا کنار .لطفا شر راه ننداز!
محسن و بهمن با دیدن مشت های گره خورده پوالد ،با عجله به
سمتش رفتند و قبل از کوبیده شدن دستش به دهان سامیار ،او
را عقب کشیده و میان آن ها قرار گرفتند.
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پوالد با خشم بدنش را از میان بازو های کلفت و تنومند آن ها
بیرون کشید و غرید:
_شما گه می خورید که دست منو می گیرید! گمشید کنار ببینم.
من باید این بچه ک*ونی رو آدم کنم.
خواست دوباره به سمت سامیار برود و عقده هایی که از دیدن
حال بد ماهور در قلبش جمع شده بود را با کوبیدن او خالی کند
اما صدای ماهرخ برای چندمین بار در آن روز ،خاموش کننده ی
تمام تنش ها و بحث ها شد.
_پوالد؟
از حرکت ایستاد و با احترام به ماهرخ خیره شد .او مادر گنجشک
کوچک و عزیزش بود .فرشته ی این روزهایش ،حاصل تربیت
درست و دقیق این مادر بود ،پس برایش قابل احترام و عزیز به
شمار می رفت.
_بله ماهرخ خانم؟
_دکتر منتظره پسرم ،بیا اینجا!
[]۰۰:4۶ ۲۶.۱۰.۲۰
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#پارت_۱۹۹
همه با تعجب به او خیره شدند .این کار ماهرخ ،شروع سوال و
جواب هایی بود که در تمام سال های گذشته ،از آغاز شدنشان
جلوگیری کرده بود .فاش کردن راز ماهور سخت بود اما برای
راحت تر زندگی کردنش ،این را الزم می دانست .آن ها هیچ
حقی درباره ی قضاوت کردن ماهور نداشتند و اگر کسی رفتار
بدی نشان میداد ،بدون شک برای همیشه از لیست عزیزان
ماهرخ خط می خورد.
پوالد کسی بود که جگر گوشه اش ،او را دوست داشت ،پس برای
ماهرخ هم عزیز بود.
پوزخندی به سامیار زد و به سمت ماهرخ قدم برداشت .وقتی به
او رسید ،سرش را پایین انداخت و به آرامی لب زد:
_ممنونم!
ماهرخ لبخندی زد و دستش را روی بازوی پوالد گذاشت.
_بعدا باید با هم صحبت کنیم عزیزم ،ولی اآلن زمان مناسبی
نیست.
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مهیار هم با دو خودش را به آن ها رساند .آنقدر در فکر حال و
روز برادرش بود که اصال درباره ی پوالد ،کنجکاو نشد.
هر سه مقابل دکتر که عینکش را برداشته بود و با انگشت شست
و اشاره ،چشمانش را ماساژ می داد ،نشسته بودند .پوالد که
حوصله ی این حرکات پر از آرامش دکتر را نداشت ،با اخم،
انگشت اشاره اش را روی میز کوبید و گفت:
_گفتید صحبت کنیم! مشکل قلب ماهور چیه؟
همان موقع ضربه ای به در خورد و علی ،دوست پوالد ،وارد شد.
دکتر نگاهی به او انداخت و با شناختن آن پزشک جوان و خوش
آوازه ،از جا برخاست.
_سالم استاد! ببخشید بد موقع مزاحم شدم ولی پرونده پزشکی
ماهور دست منه و باید از اوضاعش مطلع می شدم.
دکتر با تعجب نگاهی به او انداخت و گفت:
_تو پزشک آقای افتخاری هستی؟
علی لبخندی زد و بعد از بستن در ،رو به روی پوالد نشست.
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_بله .همین االن باهام تماس گرفتن و درباره وضعیتش بهم خبر
دادن .ممکنه نوار قلبی که گرفتید رو ببینم؟
عمال داشت مدیریت حال ماهور را بدست می گرفت و این به
نفعش بود ،چرا که علی از معروف ترین متخصصان قلب تهران
که مدرک پزشکی اش را از بهترین دانشگاه ایران گرفته بود،
محسوب می شد.
دکتر اندکی اخم کرد و بعد نوار قلب و چند برگه ی دیگر را به
سمتش هل داد.
علی تشکری کرد و بعد نگاهی به پرونده ی پزشکی ماهور
انداخت .با بررسی آن ها ،با ناراحتی سرش را بلند کرد و به پوالد
نگران و مضطرب خیره شد .خبر خوبی در راه نبود!
[]۱5:۲۶ ۲۶.۱۰.۲۰
#پارت_۲۰۰
ماهرخ با نگرانی به علی چشم دوخته بود که صدای بغض دار
مهیار ،همه را شوکه کرد.
_داداشم داره می میره؟ من کشتمش!
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ماهرخ دستان لرزانش را در مشت خود فشرد و به آرامی زمزمه
کرد:
_ماهور هیچیش نمی شه .اگر اینطوری ببینتت ناراحت می شه،
پس خودت رو جمع و جور کن.
علی با نگرانی سرش را پایین انداخت و بعد از چند ثانیه که مهیار
توانست خودش را کنترل کند ،گفت:
_با توجه به آزمایش ها و نوار قلبی که ازش گرفتن ،درواقع
وضعیت قلبش زیاد مناسب نیست .هر گونه هیجان و فعالیت
شدید بدنی براش ضرر داره .متاسفانه قلبش دیگه پاسخگو نیست
و باید عمل پیوند انجام بده.
پوالد با خشم به علی خیره شد .باید قلب ماهورش را از سینه
بیرون کشیده و با قلب دیگری جایگزین می کردند؟ چه خبری
می توانست از این کمرشکن تر باشد؟ پوالد چه می دانست که
در آینده کمرش نخواهد شکست ،بلکه زیر بار غم ها خورد خواهد
شد.
_این عمل رو کِی باید انجام بدی؟
~ ~ 583

علی به ماهرخ که سر مهیار را به آغوش کشیده بود تا به پسرش
دلداری دهد ،اما خودش از شدت گریه سرخ شده بود ،نگاه کرد
و پاسخ داد:
_باید اسمش رو تو لیست بنویسیم تا ببینیم کی نوبتش می شه.
تا اون موقع با دارو و برنامه ی غذایی و ورزش های مناسب،
وضعیتش رو کنترل می کنیم.
ماهرخ خواست حرفی بزند اما پوالد روی میزی که بین علی و
آن ها بود خم شد و با تحکم و خشم ،تک تک کلماتش را به
صورت علی کوبید.
_یعنی چی؟ اگر تو این مدت اتفاقی براش افتاد ،توی کره خر
جواب منو می دی؟
علی با حرص به پوالد نگاه کرد و گفت:
_مرتیکه ی نفهم ،باید تو نوبت باشه تا قلب براش پیدا کنیم.
مگه دست منه؟
کف دستش را روی میز کوبید و بی توجه به چهره های بهت زده
ی اطرافش غرید:
~ ~ 584

_من حالیم نیست علی .باید کار ماهور رو راه بندازی .بعدش
کامل خوب می شه مگه نه؟ عملش خطر نداره ،درسته؟
حرف هایش غیر منطقی و سوال هایش عجیب بود .تشخیص
حال بد و پریشانش اصال سخت نبود .انگار می خواست با این
سواالت ،خود را قانع کند که اتفاقی برای ماهور نمی افتد ،در
صورتی که خودش هم از خطرات این عمل آگاه بود.
پوالدی که در تمام سال های دوستی اشان می شناخت ،اینقدر
عاجز و ضعیف نبود .با دیدن احوال پریشان و نگران کننده اش،
خودش را جلو کشید و کف دستش را روی مشت گره خورده ی
پوالد گذاشت.
_نکن اینجوری! من همه ی تالشم رو می کنم ولی...
به چشمان منتظر ماهرخ و مهیار خیره شد و بعد به صورت
ملتهب و ترسناک پوالد نگاه کرد.
_ولی ممکنه بدنش پیوند رو پس بزنه! عمل خطرناکیه و نیاز به
مراقبت های دقیق داره.
مهیار کف دستش را روی سرش کوبید و به ماهرخ که دستش
را روی دهانش گذاشته بود و اشک می ریخت ،نگاه کرد.
~ ~ 585

_من داداشم رو کشتم مامان! خودم بهش گفتم که ما رو دوست
نداره .خودم گفتم که داره خیانت در امانت می کنه و حواسش
به ما که یادگاری بابا بودیم ،نیست .داداشم طاقت نیاورد .الهی
بمیرم براش!
علی سرش را به نشانه ی تاسف تکان داد و گفت:
_تو این دوران باید خیلی مراقب باشید! استرس و هیجان براش
سمه .لطفا تا زمان عمل طبق برنامه ای که براتون می نویسم
عمل کنید .این حمله ی قلبی هم در اثر همین هیجان اتفاق
افتاده و باید تا چند روز تحت نظر بمونه .منتقلش می کنم به
بیمارستانی که خودم هستم تا حواسم به اوضاع باشه .به خدا
توکل کنید!
حرف های علی در گوشش می پیچید ،اما نگاهش به مهیار بود.
پس منشا حال بد گنجشکش ،این پسر محسوب می شد؟ حاال
می فهمید که چرا اولین جمله ی ماهور ،پرسیدن درباره ی این
احمق خیره سر بود!
[]۰۰:5۸ ۲۷.۱۰.۲۰
#پارت_۲۰۱
~ ~ 586

بعد از خارج شدن از اتاق ،ماهور را به بیمارستان خصوصی و
مجهزی که علی در آن جا کار می کرد ،منتقل کردند.
می دانست اکنون نوبت خانواده اش است که با او مالقات کنند،
اما دل زبان نفهم و سرکشش این حرف ها را نمی فهمید.
بهمن و محسن به دیوار تکیه داده و به حرص خوردن های علی
می خندیدند.
_مرتیکه ی کله خر! اونجا سی سی یوئه ،نه خونه ی بابای من.
چرا برای یه بار هم که شده مثل آدم رفتار نمی کنه؟ شما دو تا
چه طوری باهاش سر می کنید؟
بهمن دستی به ته ریشش کشید و با نیشخند گفت:
_به سختی! خیلی مراقب اون بچه باش وگرنه به دستور آقا
مجبور می شیم ،ازت پذیرایی کنیم.
با خشم به آن ها نگاه کرد .در حقیقت اگر اتفاقی برای ماهور می
افتاد ،آتشش دامان علی را می گرفت و خودش هم از این موضوع
آگاه بود.

~ ~ 587

_خدا لعنتتون کنه .من بیمار دارم ،باید برم .جواب نگهبانا رو هم
خودتون بدید.
در این چند ساعت ،کمرش از همیشه خم تر به نظر می رسید.
حتی از زمانی که مدیر آن پرورشگاه گردنش را گرفت و به خاطر
کتک زدن پسری که لباس های ایمان را در دستشویی انداخته
بود ،مقابل همه ی بچه ها خم کرده و او را مجبور به عذرخواهی
کرده بود هم خشمگین تر و شکسته تر به نظر می رسید ،اما
نمی خواست قلب بیمار گنجشکش را بیشتر از این به تکاپو
بیاندازد.
به تختی که تن رنجور و مریضش را در بر گرفته بود ،نزدیک شد.
با هر دم و بازدم ،ماسک اکسیژن شفاف و کدر می شد ،اما سرخی
لب هایش مثل همیشه برای پوالد دلبری می کرد.
_آهای خوشکله؟
با شنیدن صدای پوالد ،چشمانش را باز کرد و از زیر ماسک
لبخند شیرینی زد.
[]۰۰:5۸ ۲۷.۱۰.۲۰
#پارت_۲۰۲
~ ~ 588

خدایا چه طور ممکن بود این فرشته ی تبعیدی به زمین ،آنقدر
مریض باشد که دکتران پیشنهاد عوض کردن قلب مهربان و
پاکش را به پوالد بدهند؟ چه طور یک گوشه نشست و در پاسخ
به چرت و پرت های علی ،نگفت که خدا پشت و پناه ماهورش
است؟ چرا نگفت که او هدیه ای از جانب خداست و پوالد قرار
نیست به این زودی ها از این هدیه محروم شود؟
_آخه المصب اینجوری می خندی ،نمیگی دلم هوای لبات رو
می کنه؟ حقته از روی همین ماسک بکشمشون به دندون!
لرزش آرام بدن و لب های گشاده و خندانش ،پاسخ این قربان
صدقه های خشن و خاص پوالد بود.
_کوفت! می خندی که حال من بد شه؟ اگر خشتکم باد کرد ،تو
جواب می دی؟
خنده های دلبرانه ی ماهور و غر زدن ها و حرص خوردن های
پوالد تا چند دقیقه ادامه داشت .پرستاری به سمتشان آمد و با
تردیدی که از دیدن رفتار حق به جانب و قلدرانه ی پوالد به
جانش افتاده بود ،گفت:

~ ~ 589

_ببخشید آقا؟ متوجه نگرانیتون برای مریض هستم ،اما همین
خنده ها و حرف زدن ها برای ایشون مضره! لطفا بذارید استراحت
کنن.
ماهور از لحن مودبانه و محتاط دختر خنده ی آرامی کرد .این
مرد باید همه جا را با اخالق زیبا و منحصر به فردش آباد می
کرد؟
از گوشه ی چشم ،نگاه بدی به دخترک انداخت و بی توجه به
صورت سرخ شده از خجالتش ،چشمانش را به سمت صورت
ماهور هدایت کرد.
_دوباره میام پیشت .مراقب خودت باش ،وگرنه کالهمون میره
تو هم ،فهمیدی؟
ماهور با لبخند سرش را به نشانه ی تایید تکان داد.
پشت به او شروع به حرکت کرد ،اما تماس دست ظریف و سرد
ماهور را روی پوست دستش حس کرد .به پشت چرخید و
نگاهش را از دستی که سوزن سرم در آن جا خشک کرده بود،
به سمت چشمانش کشاند.
_جان دلم؟
~ ~ 590

به سختی از زیر ماسک زمزمه کرد:
_مهیار و آسا خوبن؟ مامان چی؟
روی صورت نگران و منتظرش خم شد و ضربه ی آرامی به
پیشانی اش زد.
_همه خوبن .نتونستن بیان داخل ولی پشت درن.
_مهیار حالش بده نه؟ خودش رو مقصر می دونه؟
پوالد با یادآوری حرف هایی که گنجشکش را به این حال و روز
انداخته بود ،اخمی کرد و پاسخ داد:
_تو دخالت نکن .هر کس خربزه می خوره باید پای لرزش هم
بشینه .زر زر کرده ،حاال هم باید سرش رو بندازه پایین و خجالت
بکشه!
[]۰۲:5۰ ۲۷.۱۰.۲۰
#پارت_۲۰۳
دست پوالد را میان انگشتانش فشرد و خیره به صورت
خشمگینش ،زمزمه کرد:
~ ~ 591

_تقصیر مهیار نبود! به مامانم بگو ،نذاره خودش رو اذیت کنه.
مهیار جون منه ،اگر اذیت شه ،منم اذیت می شم.
پوالد خم شد و بوسه ای روی پیشانی اش نشاند.
_خیالت راحت باشه .قول میدم آرومش کنم .در عوض تو هم
زود خوب شو!
در را پشت سرش بست و به بهمن و محسن که جلوی در
منتظرش بودند ،نگاه کرد.
_شما دو تا چرا نمی رید خونه؟ خانواده ماهور کجان؟
محسن دستش را به گوشه ی لبش کشید و پاسخ داد:
_منتظر شما بودیم .خانواده اش هم رفتن تو حیاط .مثل این که
آسا بی قراری می کرده.
سری تکان داد و به سمت خروجی سالن رفت.
_شما برید خونه .من کار دارم .به ایمان و سهیل بگید مراقب
شرکت باشن.
بهمن با حرص به مسیر رفتنش چشم دوخت و بدون برداشتن
نگاهش از قدم های پوالد ،غرید:
~ ~ 592

_نمی فهمه دشمن داره؟ اگر گرفتنش چی؟ محسن تو برو ،من
هستم .این مرتیکه آخر منو دق میده.
نگاهش را دور محوطه چرخاند و دنبال مهیار گشت .روی یک
نیمکت سفید رنگ نشسته و دستانش را ستون سرش قرار داده
بود .از دستش بسیار خشمگین بود ،اما راضی به این وضع بد و
پریشانش هم نبود.
به آرامی کنارش روی نیمکت نشست و همان طور که به رفت و
آمد مردم نگاه می کرد ،گفت:
_ماهور رو خیلی دوست داری ،نه؟
مهیار به سمتش چرخید و نگاهی به صورت متفکر و اخمویش
انداخت.
_ماهور عزیز ترین آدم زندگی منه .تو کی هستی؟
پوالد نگاهش را به آسمان دوخت .مهیار حق داشت از رابطه اشان
با خبر شود.
_اونقدر بزرگ شدی که بتونی درک کنی من کیم؟
[]۱۲:۰۰ ۲۸.۱۰.۲۰
~ ~ 593

#پارت_۲۰4
نمی دانست چرا ،اما ناخودآگاه به سال های گذشته و نبود پدر
بازگشت .دلش می خواست عقده های درونی اش را برای یک
غریبه که به نظر آشنا می رسید ،آشکار کند .بیماری ماهور و
نگاه های توبیخ گرانه ی دیگران ،روحش را ضعیف و آسیب پذیر
کرده بود.
به سمت پوالد چرخید و با بغض گفت:
_تو هم بهم طعنه می زنی؟ خودم می دونم گند زدم ،ولی شما
که نمی دونید ماهور برای من چیه! چند روزه نمی فهمم داره
چیکار می کنه که همش بیرونه و وقتی هم میاد خونه از خستگی
بیهوش میشه .آسا خیلی به ماهور وابسته است .وقتی دیدم
دیشب گریه می کرد که دلش براش تنگ شده ،دیوونه شدم.
پوالد که کمی از شنیدن بی قراری های خانواده ی ماهور ناراحت
شده بود ،به سمت مهیار چرخید و به چشمان پف کرده و قرمز
او که تداعی گر چشمان کشیده و درشت گنجشکش بود ،خیره
شد.

~ ~ 594

_می فهمم ،ولی اونم حق داره که یکم به زندگیش رنگ و بو
بده.
مهیار سرش را پایین انداخت و همانطور که کف هر دو دستش
را ،روی چشمانش می کشید تا آن ها را از اشک های بی قرارش
پاک کند ،زمزمه کرد:
_حس می کنم...
کمی تردید کرد اما بعد از چند ثانیه ،چشمانش را به سمت پوالد
کشاند و ادامه داد:
_حس می کنم تو اون رنگ و بویی ،درسته؟
پوالد از این صراحت مهیار جا خورد .صاف روی نیمکت نشست
و به چشمان غمگین و شکست خورده اش خیره شد.
_تو بیشتر از اونی که همه تصور می کنن می دونی ،آره؟
مهیار هم صاف نشست و با لبخند تلخی زمزمه کرد:
_مگه میشه هر روز و هر شب ،نگاهت به برادرت باشه و نفهمی
چه دردی تو دلشه؟
_پس از وضعیت جسم ماهور خبر داری!
~ ~ 595

_دقیق نمی دونم ،چون می ترسم اگر بپرسم ناراحت بشه ولی
بدنش رو که دیدم متوجه شدم متفاوته.
[]۱۲:۰۰ ۲۸.۱۰.۲۰
#پارت_۲۰5
پس مهیار از همه چیز با خبر بود .این پسر که در ظاهر رفتار
نپخته و نادرستی داشت ،روی کنجکاوی ها و سوال هایش خط
قرمز کشیده بود تا برادرش را معذب و ناراحت نکند.
_چند وقته خبر داری؟
دستش را روی پیشانی اش گذاشت تا شاید دردی که در آن
پیچیده بود ،کمی آرام شود.
_یک ساله که خبر دارم .تو حموم بود و صدام زد تا براش حوله
ببرم .تا پیدا کردم ،یکم طول کشید .وقتی برگشتم دیدم داره
لباس می پوشه .فکر نمی کرد که من ببینمش ولی من از بین
در نیمه باز ،بدنش رو دیدم.

~ ~ 596

پوالد با تحسین به مهیار نگاه کرد .کم پیش می آمد که کسی
مورد توجه اش قرار بگیرد ،ولی این کار و رفتار مهیار برایش
بسیار ارزشمند به نظر می رسید.
_پس سوال هات رو نپرسیدی تا داداشت فکر کنه تو از چیزی
خبر نداشتی؟ این کار رو کردی که ناراحت نشه؟
وقتی سرش را به نشانه ی تایید حرف های پوالد تکان داد ،لبخند
مهربانی زد.
_پس الکی نیست که ماهور می میره برات!
با شنیدن جمله ی پوالد ،دوباره چشمانش اشکی شد.
_آره من داشتم داداشم رو می کشتم .اگر چیزیش بشه...
صدای خشن و بم پوالد ،اجازه ی ادامه یافتن جمله ای که باعث
میشد ماهورش را شکست خورده در این بیماری تصور کند ،نداد.
_حتی فکرش رو هم نکن .ماهور رو سالم تحویلتون میدم .هنوز
منو نمی شناسی ولی یکم که بگذره ،می فهمی قول پوالد یعنی
چی !

~ ~ 597

حس عمیقی در قلبش جوانه زد .مردی که در زندگی برادرش
حضور داشت ،آنقدر محکم و مسلط به نظر می رسید که آرامش
را به قلبش تزریق کرد .او داشت قول بازگشت سالمتی ماهور را
به خانواده اش می داد .این یعنی قصد دور کردن او از خانواده
اش را نداشت.
_تو و ماهور هم دیگه رو دوست دارید؟
پوالد به صندلی تکیه داد و نیشخندی زد.
_آره ،ولی قرار نیست کسی از خانواده ی شما کم بشه بچه! من
تکیه گاه اون خانواده رو نمی دزدم و در عوض...
به چشمان سرتق و وحشی مهیار خیره شد و ادامه داد:
_می خوام یکی دیگه رو هم بهش اضافه کنم .مرد خوش اخالقی
نیستم ،ولی سعی می کنم مثل ماهور مهربون باشم! قبولم می
کنید؟
[]۱۲:۰۰ ۲۸.۱۰.۲۰
#پارت_۲۰۶

~ ~ 598

مهیار که در مقابل از دست دادن ماهور جبهه گرفته بود با
شنیدن سوال پوالد ،متعجب به او نگاه کرد.
_اآلن تایید من برات مهمه؟
این پسر نیاز به دلگرمی داشت .باید می فهمید که چقدر برای
ماهور و دیگران مهم است .پوالد متوجه شد که او دوست دارد
در گرفتن تصمیمات مهم خانوادگی اشان ،نظر هایش بزرگ
شمرده شود ،پس این اعتماد به نفس را با حرف هایش به مهیار
القا کرد.
_البته که مهمه! تو کسی هستی که ماهور بهش افتخار می کنه
و از نظر منم حق داره ،پس دلم می خواد اول تایید تو رو بگیرم!
با تردید به پوالد نگریست و گفت:
_یعنی اگه االن بگم قبول نمی کنم ،از زندگیمون میری بیرون؟
_نمی تونم ماهور رو ترک کنم چون عاشقشم ،ولی سعی می
کنم که خودم رو بهت ثابت کنم.
از لبخند زیبایی که بر لبانش نشست ،خوشش آمد ،چرا که
شباهت عجیبی به لبخند های عزیز دلش داشت.
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_اگر قول میدی که خانواده امون رو بزرگ تر کنی نه کوچیک
تر ،قبوله!
با خنده از جا برخاست و دستش را به سمت مهیار گرفت.
_دیگه پررو نشو! حس می کنم زیادی از خودم دور شدم .من رو
چه به آروم حرف زدن آخه؟
دستش را روی دست بلند شده ی پوالد گذاشت و از جا برخاست.
_ماهور خوب میشه ،مگه نه؟
_البته که خوب می شه .نگران نباش! در ضمن ،هر دفعه رفتم
پیشش سراغ تو رو می گرفت .می خوای ببینیش؟
با هیجان به پوالد خیره شد .واقعا می توانست برادرش را ببیند؟
_واقعا میشه؟ دلم داره می ترکه .دوست دارم زودتر ببینمش.
دست راستش را درون جیب شلوارش فرو کرد و به سمت
بیمارستان رفت.
_آره میشه ،ولی مراقب باش گریه نکنی و چیزایی رو که ممکنه
هیجان زده اش کنه ،نگی.
_باشه مراقبم.
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[]۲۱:۰۲ ۲۸.۱۰.۲۰
#پارت_۲۰۷
با مهیار به سمت اتاق علی رفتند .ضربه ای به در زد و وارد شد.
_علی؟
_تو هنوز اینجایی؟
بی توجه به سوالش ،به مهیار اشاره کرد و گفت:
_ماهور می خواست ببینتش .بیا چند دقیقه ببرش اونجا.
علی با حرص سیلی محکمی به پیشانی خود زد .این مرد معنای
ممنوع مالقات بودن را نمی فهمید؟
_خدا عجب گیری کردم .مرتیکه نمی تونم دقیقه ای یه بار
مالقاتی بفرستم سی سی یو .برای خود بیمار هم بده .دو سه روز
دندون روی جیگر بذار تا مرخص شه.
_امروز رو خفه شو لطفا! چند دقیقه بیشتر نیست.
مهیار با تعجب به کار های قلدرانه اش نگاه می کرد .این مرد که
تا چند دقیقه پیش منطقی به نظر می رسید ،اکنون مقابل یک
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پزشک معروف و متشخص ایستاده بود و گردن کلفتی می کرد
تا اجازه دهد مهیار به دیدن ماهور برود.
لبخندی به حرص خوردن ها و جواب های دندان شکن پوالد زد.
تنها دو دقیقه گذشت که علی توان بحث کردن با پوالد را از
دست داد و مهیار را به سمت اتاق ماهور برد.
_مراقب باش اصال هیجان زده نشه وگرنه دوباره مشکل پیدا می
کنه.
قلبش محکم تر از همیشه می کوبید .دیدار با برادری که خود
باعث بیمار شدنش بود ،او را خجالت زده و پریشان می کرد.
به تخت هایی که مرتب و با فاصله چیده شده بود ،نگاه کرد تا
ماهور را بیابد .چشمانش به سقف دوخته شده بود و انگار در
افکار ریز و درشت ذهنش شنا می کرد .بغض داشت اما هیجان
برای برادرش ضرر داشت و خوب می دانست که اشک هایش چه
بالیی بر سر ماهور می آورد ،پس لبخندی به لب نشاند و به
سمتش رفت.
_داداش؟
[]۲۱:۰۲ ۲۸.۱۰.۲۰
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#پارت_۲۰۸
با شنیدن صدای مهیار ،سرش را به چپ چرخاند و نگاهی به
چشمان ملتهب و سرخ شده اش انداخت.
_مهیار؟ مگه من مُردم که این بال رو به سر چشمات آوردی؟
مگر مهربانی های ماهور در قلب عزیزانش ،به غم و اندوه ،امان
زندگی کردن می داد؟ کافی بود لحن محبت آمیزش را بشنود تا
مغزش ،دشنه برداشته و در قلب ناراحتی ها و ترس ها فرو کند.
_االن که بهتری ،منم خوبم .داداش؟
لبخند دلنشینی زد و با صدای خفه ای که از زیر ماسک به گوش
می رسید ،پاسخ داد:
_جان داداش؟
دست ماهور را گرفت و به صورتش چسباند .انگشتانش را به نرمی
روی پوست مهیار حرکت می داد و سلول هایش را با این نوازش
ها مست می کرد.
_میشه منو ببخشی؟ فقط دلمون برات تنگ شده بود که
اینجوری رفتار کردم وگرنه همش چرت و پرت بود .کی از تو
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امانت دار تر؟ خودت رو فدای ما کردی تا راحت زندگی کنیم.
حرفام رو جدی نگیر.
اخمی کرد و دستش را درون موهای روشن و خوش حالت مهیار
فرو کرد.
_منم اشتباه کردم .خیلی دوستون دارم مهیار! اینو هیچ وقت
فراموش نکن .راستش این چند وقت...
مهیار لبخند معنا داری زد و نگذاشت جمله اش را ادامه دهد.
_دلیل دیر اومدنات داره اون بیرون می چرخه و برای همه قلدری
می کنه .از وقتی اومده ،فقط یقه ی مامان رو نگرفته ،وگرنه به
همه گیر داده .اسمش پوالد بود آره؟
ماهور با چشمان گرد شده به مهیار چشم دوخت .همیشه از
آشکار کردن رابطه اش با پوالد می ترسید ،چون از حساسیت
های مهیار آگاه بود ،اما این حرف ها چه معنایی داشت؟ یعنی او
از پوالد خبر دارد و این گونه آرام و متین در باره اش نظر می
دهد؟
[]۱۲:۲۰ ۲۹.۱۰.۲۰
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#پارت_۲۰۹
دلش می خواست از روی تخت برخیزد و برادر مرد شده اش را
به آغوش بکشد اما نمی توانست ،پس فقط دست مهیار را میان
انگشتانش گرفت و با عشق و محبت فشرد.
_ممنونم مهیار!
چند دقیقه حرف زدن با ماهور ،او را سرزنده و شاد کرده بود.
پوالد را در حال حرف زدن با دو مرد قوی هیکل دید .دلش می
خواست وقت بیشتری را با او بگذراند اما نگران آسا و مادرش بود.
باید خبر حال خوب ماهور و خنده های شادش را به آن ها می
رساند .لبخندی با یادآوری ذوق برادرش هنگام صحبت کردن
درباره ی پوالد زد و به سمت محوطه ی بیمارستان رفت.
مادرش را میان حلقه ی مهراب و پسرانش یافت .اوضاع ،جالب
به نظر نمی رسید.
_عمه ،این پسره کیه؟ چرا هی ازش طرفداری می کنید؟
مهیار به آرامی پشت مادرش ایستاد و شانه اش را به کمرش
چسباند .وقتی در کودکی با کسی بحث می کرد ،ماهور به آرامی
پشت کمرش می ایستاد و تکیه گاهش می شد و حاال مهیار این
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کار را برای مادرش می کرد .این یعنی دخالت نخواهد کرد اما
اگر الزم باشد ،پشت مادرش ایستاده و در مقابل همه سینه سپر
می کند.
ماهرخ قبل از پاسخ دادن ،لبخندی به این کار مهیار زد و بعد به
صورت طلبکار مهراب نگاه کرد.
_بله داداش؟ چرا اینجوری به من نگاه می کنی؟
مهراب با خشم به سامیار اشاره کرد و گفت:
_میگم این پسره کیه که اینقدر برات عزیز شده؟ حمله می کنه
به پسر من ،اونوقت تو با لبخند صداش می کنی که با هم برید
پیش دکتر ماهور؟
ماهرخ یک تای ابرویش را باال انداخت و گفت:
_سامیار عزیز منه ولی اول اون حمله کرد به پوالد .وقتی اینجا
حضور داره و من اجازه میدم که با ماهور مالقات کنه ،یعنی آشنا
ست.
_خب کیه؟ حال اون پسر طبیعی نبود.

~ ~ 606

دلش نمی خواست پسرش با ترس آشکار شدن راز هایش زندگی
کند .ماهور فرزندی بود که می توانست آرزوی هر مادری باشد.
کسی که تمام بار زندگی را از  ۱۷سالگی به دوش کشیده بود تا
مادر باردار و برادر یتیم شده اش ،راحت زندگی کنند .اکنون
زمان جبران کردن کار های پسرش بود!
[]۱۲:۲۱ ۲۹.۱۰.۲۰
#پارت_۲۱۰
با تحکم به چشمان منتظر مهراب خیره شد و کلماتش را کوبنده
و مسلط به زبان آورد.
_حالت هاش طبیعی نبود چون نگران حال عزیزش بود .مگه می
شه عاشق کسی باشی و موقع مریضیش نرمال رفتار کنی؟!
اخم های مهراب کم کم از بین رفت و دهانش از تعجب باز شد.
باورِ همجنس باز بودن ماهور از یک سمت و پشتیبانی ماهرخ از
سمت دیگر ،او را بر سر جایش خشک کرده بود .سامیار و سامان
نگاهی به یکدیگر انداختند که در آن ،حرف های زیادی پنهان
شده بود .با شنیدن این موضوع ،سینه های برجسته و بدن ظریف
ماهور در ذهنشان نقش می بست .مهربان با نگرانی به ماهرخ
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نگاه می کرد .مهراب و عکس العمل های تند و بی فکرش را می
شناخت .مبادا دل این مادر زخم خورده را بشکند؟ وای به روزی
که کسی حرف نا مربوطی به پاره ی تن ماهرخ بزند ،بدون شک
او را از زندگی اش حذف خواهد کرد .امیدوار بود رفتار مهراب و
دیگران مناسب باشد تا جمع خانوادگی اشان ناقص نشود.
_ماهور همجنس بازه؟ اینقدر بی آبرو شدی که تو چشمای من
نگاه می کنی و با افتخار از کو*نی بودن پسرت حرف میزنی؟
مهربان با تاسف سرش را به طرفین تکان داد .افسانه با حرص
بازوی شوهرش را کشید تا بیش از این خرابی به بار نیاورد ،اما
مهراب بی توجه به چشمان خشمگین و پر حرص ماهرخ ،دستش
را به سمت بیمارستان گرفت و ادامه داد:
_کاش بمیره و این ننگ رو روی پیشونی خانواده امون نچسبونه!
کاش کسی به دادش نرسیده بود تا همونجا تموم می کرد.
مو به تن مهیار راست شد .دایی اش از مردن ماهور سخن می
گفت؟ نه تنها مهیار ،بلکه همه با بُهت و غم به مهراب چشم
دوخته بودند .کسی جرئت نگاه کردن به ماهرخ را نداشت.
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مهیار نگاهی به لرزش بدن مادرش انداخت و خواست به سمت
مهراب برود اما در یک لحظه ،صدای سیلی محکمی که به گونه
ی مهراب خورد ،در محوطه ی بیمارستان پخش شد.
[]۱۲:۲۱ ۲۹.۱۰.۲۰
#پارت_۲۱۱
مهراب با خشم و بهت ،به صورت ماهرخ که مقابلش ایستاده بود،
نگاه کرد.
_منو زدی؟
_به چه حقی پسر من رو همجنس باز صدا می کنی؟ مگه ماهرخ
مرده که تو صورتش از مرگ جگر گوشه اش حرف می زنی؟
اشک ها به آرامی روی گونه ی قرمز شده از خشم و ناراحتی اش
می لغزید ،اما در صدایش ضعف و سستی یافت نمی شد.
_تو از آبرو حرف می زنی؟ موقعی که پسر من تو باربری کار می
کرد کجا بودی؟ موقعی که تو زمستون با این قلب مریضش قالی
های مردم رو می شست تا شکم ما رو سیر کنه ،کجا بودی؟ اآلن
برادر شدی؟ بچه ی زحمت کش من شد کو*نی؟ پس پسرای
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خوش گذرون تو چی هستن؟ وقتی بچه ی من شده بود پوست
و استخون ،تو گردنتو دراز کردی گفتی با خانواده ام رفتیم ایتالیا
خرچنگ خوردیم ،شما هم امتحان کنید .ماهور افتخار منه! خدا
به هیچ کس فرزند اینجوری نداد ،جز به خودم.
کف دستش که از شدت ضربه ی سیلی ،ملتهب و دردناک بود
را مقابل چشمانش گرفت و به صورت مهراب که طرح انگشتر
ماهرخ روی گونه اش نقش انداخته بود ،اشاره کرد.
_جای انگشترم رو ،روی صورتت یادگار گذاشتم .این دردی که
تو دستم هست رو هم برای خودم برداشتم تا یادم بمونه به پسر
من گفتی همجنس باز! تا یادم بمونم یه خوک کثیف و بی
فرهنگ رو تا االن داداش صدا می کردم .تا یاااادم بمونه...
مشتی به سینه ی خود کوبید و با بغض ادامه داد:
_که برای بچه ی مریض من آرزوی مرگ کردی ولی ماهورِ من،
سنگ صبور همه ی بچه هاتون بود.
مهراب می دانست کلمه ی همجنس باز ،یک توهین بزرگ و
نابخشودنی است ،برای همین از آن استفاده کرد بود .می دانست
جان ماهرخ به فرزندانش وصل است و باز هم برای دردانه اش
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آرزوی مرگ کرده بود .سامان و سامیار هم از حرف های پدرشان
خشمگین بودند ،اما نمی خواستند وسط بحث پدر و عمه اشان
چیزی بگویند .افسانه از دیدن حال ماهرخ نگران شده بود ،اما
مهراب انگار قصد نداشت این خنجر زدن ها را تمام کند.
_تقصیر منه که پشت و پناه اون پسر بی همه چیزت شدم .حاال
چه طوری جلو مردم سرم رو بلند کنم؟
_از اینجا برو عوضی! ما به بودنت نیاز نداریم .برو و فراموش کن
که ماهرخی هم این وسط وجود داشته .خواستم سرمو بذارم رو
سینه ات و از درد بچم بگم ولی تو یک خوک کثیفی که ترجیح
میدم از ماهور من دور باشی .مهراب امروز رو یادت بمونه! احسان
اذیت بچم کرد ،ولی خدا بالیی سرش آورد که هنوز هم نمی تونه
درست راه بره .جواب این حرف هات رو می گیری ،چون خدا
خیلی هوای ماهور منو داره!
بعد به سمت مهربان که سرش را در آغوش آرش پنهان کرده
بود و اشک می ریخت ،چرخید و گفت:
_اگر از درد بچه ی من پیش این خوک کثیف حرف زدی ،حاللت
نمی کنم!
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[]۱۱:۱۳ ۳۱.۱۰.۲۰
#پارت_۲۱۲
مهراب با شنیدن جمله ی آخر ماهرخ ،فهمید که راه را اشتباه
آمده و با آن حرف ها ،جایگاه خود را برای پی بردن به مشکالت
ماهرخ از دست داده است .با بهت به مهربان نگاه کرد و گفت:
_چی رو نباید بگی؟
مهربان سرش را به نشانه ی تاسف تکان داد و لب زد:
_خراب کردی مهراب!
ماهرخ انگشت اشاره اش را به سمت خروجی بیمارستان گرفت
و گفت:
_دیگه جایی که من و بچه هام حضور داریم ،پا نذار .االن هم
نیازی به بودنت نیست ،پس راهت رو بکش و برو!
باز هم خشم ،رفتار منطقی و درست را کنار زد ،پس مچ دست
ماهرخ را میان مشتش گرفت و فشرد .به صورت جمع شده از
دردش خیره شد و غرید:
_به خاطر اون فاسد نجس با من اینجوری آخخ...
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همه آنقدر در بهت این دست درازی مهراب قرار گرفته بودند که
هیچ کس متوجه جلو آمدن پوالد نشد .مشت دستان مهراب را
میان انگشتان قدرتمندش فشرد و اندکی به عقب هل داد.
_برو عقب! احترام شقیقه های سفیدت رو نگه میدارم و میذارم
گورت رو از اینجا گم کنی.
سامیار و سامان به سمت پدر خشمگینشان رفتند تا از او
محافظت کنند ،اما باز هم محسن و بهمن مانع شدند.
_بذارید خودشون حل کنن.
صدای خشمگین مهراب ،اعصاب ضعیف شده ی پوالد را تحریک
می کرد.
_بایدم از خودش و خانواده اش حمایت کنی .آخه خوب بهت
می رسه! پس تو خرجشون رو میدی که اینجوری هار شدن.
خاک بر سر خواهر من که نون خور کسی شده که پسرش زیرش
می خوابه.
هیچ کس حرکتی نمی کرد .انگار چند مجسمه را در محوطه ی
بیمارستان نصب کرده بودند .تنها چشم هایشان حرکت می کرد
و از ماهرخ و پوالد به سمت مهراب و برعکس ،در نوسان بود.
~ ~ 613

این بار صدای خنده ی معنا داری در فضا پیچید.
این صدای خنده یک هشدار بود و نشان می داد که مهراب در
آینده تقاص این کارش را پس خواهد داد .بهمن پوزخندی زد و
دستش را روی شانه ی سامیار گذاشت.
_بابات با چند تا جمله ،قبر خودش رو کند.
و بی توجه به صورت قرمز شده اش ،به پوالد خیره شد.
بعد از خنده ی ترسناکش ،سرش را به گوش مهراب نزدیک کرد
و طوری که فقط خودش بشنود ،گفت:
_بهت قول می دم که تا دو ماه دیگه چیزی از کار و کاسبیت
باقی نمونه .اونوقت پسرات باید کفش لیس ماهور باشن تا بهتون
نون بدم .فقط دو ماه صبر کن تا کمرت رو بشکونم .شکستن دل
خواهرت هنر نبود ولی ک*ون تو و پسرات گذاشتن هنره و منم
یه هنرمندم!
[]۱۱:۱۳ ۳۱.۱۰.۲۰
#پارت_۲۱۳

~ ~ 614

محسن با حرص به بهمن که برای این بحث و دعوا ،از پوالد
مشتاق تر به نظر می رسید ،نگاه کرد و بعد به سمت سامیار
رفت.
_لطفا پدرت رو ببر تا اوضاع بدتر نشده.
سامیار با چشمان سرخ که غم و خشم را در خود حل کرده بود،
به محسن خیره شد و سرش را تکان داد.
از پشت پدرش را که از شدت خشم می لرزید ،عقب کشید و
همان طور که به سمت ماشین می برد ،به عقب برگشت و به
ماهرخ که با شنیدن آخرین توهین های برادرش ،در آغوش مهیار
جمع شده و چیزی تا بیهوش شدنش نمانده بود ،نگاه کرد.
از او خجالت می کشید اما باید در اولین فرصت به مالقاتش می
آمد و نشان می داد که در این دعوا و تنش ،قصد همراهی با
پدرش را ندارد.
بعد از رفتن خانواده ی مهراب ،مهربان به سمت ماهرخ رفت تا
او را در آغوش بکشد اما خودش را عقب کشید و گفت:

~ ~ 615

_اآلن نه مهربان! همتون وایسادید تا به دردونه ی من توهین
کنه .برای بچم آرزوی مرگ کرد و شما هیچی نگفتید .فعال دلم
می خواد تنها باشم .از اینجا برید!
با گریه و زاری دستش را به سمت ماهرخ بلند کرد اما آرش که
تا حدودی با ماهرخ موافق بود ،شانه هایش را در آغوش کشید و
گفت:
_حق داری ماهرخ! ما بعدا میایم.
آسا که تا کنون با ترس در آغوش شقایق پنهان شده بود ،با دو
خودش را به مادرش رساند و کنارش ایستاد.
_من می خوام پیش مامان بمونم.
ماهرخ با همان چشمان غرق در اشک ،لبخندی زد و موهایش را
نوازش کرد.
_معلومه که همینجا می مونی! خانواده ی ما همیشه کنار هم
می مونن.

~ ~ 616

باالخره خانواده ی مهربان هم از آن جا رفتند .پوالد که همچنان
برافروخته و خشمگین به نظر می رسید ،به سمت ماهرخ رفت و
او را روی نیمکتی که کنارشان بود ،نشاند.
_بشینید اینجا .محسن؟
از همان جا با صدای بلند پاسخ داد:
_بله آقا؟
_برو ماشین رو بیار تا بریم غذا بخوریم! همه گرسنه ایم.
[]۱۱:۱۳ ۳۱.۱۰.۲۰
#پارت_۲۱4
ماهرخ با بغض به پوالد خیره شد و نالید:
_پسرِ من ،پر از زخم و درده .بهم قول میدی که مثل امروز ،کوه
باشی براش؟ ماهور مظلومه ،برای همه پشت و پناه می شه ولی
به خودش هیچ وقت اهمیت نمی ده .اگر امروز اینجا بود ،فقط
سرش رو مینداخت پایین و بغض می کرد .اینجور وقتا تو گرگ
باش و برای بدخواه های بچم ،دندون تیز کن!

~ ~ 617

پوالد لبخند دلنشینی زد که انعکاسش در چشمان ماهرخ پدیدار
شد .آرامشی که از این لبخند گرفته بود ،برایش کافی به نظر می
رسید اما جمالت پوالد هم دلش را قرص و محکم کرد.
_آخه این که دیگه قول گرفتن نداره ماهرخ خانم! ماهور تمام
سهم من از زندگیه .من که نه پدرم رو می شناسم و نه مادرم
رو ،به جز یه خانواده ی کوچیک ،چی از خدا می خوام؟ به
نظرتون االن که به دستش آوردم ،میذارم کسی زخم بزنه بهش؟
با این که از شنیدن تنهایی پوالد ناراحت شده بود ،اما محبت
نهفته در کلماتش ،قلب ماهرخ را مملو از شور و شوق کرده بود.
عشق واقعی ،به خانه ی ماهور زحمت کش و مهربانش سر زده
بود و گویا قصد کنگر خوردن و لنگر انداختن داشت ،چرا که
عشق پنهان شده در چشمان این مرد ،تمام شدنی به نظر نمی
رسید.
_از این به بعد منم چهار تا بچه دارم .نمیگم بگو مادر ،چون
ممکنه اذیت شی ولی با هر اسمی که صدام کنی ،پسر خودمی!
اآلنم بلند شو بریم که آسا از صبح چیزی نخورده.
با لبخند زیبایی دست ماهرخ را گرفت و گفت:
~ ~ 618

_چشم مامان!
خودش پشت فرمان نشسته بود .محسن و بهمن با ماشین دیگری
پشت سرشان حرکت می کردند .از آینه نگاهی به آسا که در
آغوش مهیار نشسته بود انداخت و گفت:
_آسا؟ چی دوست داری بخوریم؟
چشمان خوش رنگ و درشتش را از آینه به پوالد دوخت و پاسخ
داد:
_داداش ماهور چی؟ اون اآلن گرسنه ست!
دلش برای گنجشکش پر کشید .در دل هزاران بار از خدا به خاطر
نبودن ماهور و نشنیدن توهین های مهراب تشکر کرده بود .اگر
می شنید و قلب کوچکش از کار می ایستاد چه؟ اخم هایش
دوباره در هم رفت اما با دیدن چهره ی معصوم آسا ،به سختی
لبخندی زد و گفت:
_داداشت اآلن غذاش رو خورده .فقط ما هستیم که هنوز گرسنه
ایم .نظرت درباره ی پاستا چیه؟

~ ~ 619

لبخند تلخی به جیغ هیجان زده ی آسا زد و به سمت رستورانی
که به داشتن پاستا های خوش طعم و با کیفیتش معروف بود،
رفت.
[]۰۱:۲۰ ۰۱.۱۱.۲۰
#پارت_۲۱5
سه روز از بستری شدن ماهور می گذشت .در این مدت ،پوالد
هر روز به دنبال ماهرخ و مهیار می آمد تا آن ها را به بیمارستان
ببرد و در ساعت های مالقات با بیمار ،ماهور را ببینند.
دستش را روی بوق گذاشت و به خانه خیره شد .تنها چند ثانیه
گذشته بود که مهیار در را باز کرد و با هیجان ،دستش را برای
پوالد تکان داد.
_صبر کن تا مامان ،آسا رو راضی کنه که پیش خالم بمونه .داره
گریه می کنه.
لبخندی به صدای جیغ های گوش خراش آن کوچولوی جذاب
زد و منتظرشان ماند.

~ ~ 620

فردای همان بحث بزرگی که با مهراب در بیمارستان داشتند،
مهربان به خانه ی ماهرخ رفت و آنقدر با او صحبت کرد تا عاقبت
قول داد که از او و شوهرش دل چرکین نباشد اما همچنان درباره
ی مهراب ،در موضع خود باقی مانده بود و قصد بخشش و آرام
شدن نداشت.
باالخره ماهرخ و مهیار به سمت ماشین آمدند .مانتوی آبی
آسمانی با شال سفید ،از او یک فرشته ی زیبا ساخته بود .می
توانست نشانه هایی از ظرافت و زیبایی ماهور را در چهره ی
مادرش پیدا کند.
_سالم.
_سالم پسرم .خسته نباشی.
_ممنون.
مهیار هم سوار شد و بعد از احوال پرسی ،به پوالد خیره شد و
گفت:
_امروز مرخص میشه؟
لبخندی زد و سرش را به نشانه ی تایید تکان داد.
~ ~ 621

_آره .اآلن زنگ زدم به علی ،گفت همه چیز اوکی بوده و می
تونیم االن مرخصش کنیم.
_خدا رو شکر.
بعد از رسیدن به بیمارستان ،پوالد بدون توجه به اصرار های
ماهرخ برای پرداخت هزینه ها ،به حسابداری رفت تا هر چه
زودتر گنجشکش را از این جا نجات دهد.
[]۰۱:۲۰ ۰۱.۱۱.۲۰
#پارت_۲۱۶
بعد از پرداختن مبلغ درخواست شده ،به اتاق ماهور رفت .داشت
لباس بیمارستان را از تنش خارج می کرد تا لباس های خودش
را بپوشد .صدای بهت زده ی مهیار ،نیشخند جذاب و معنا داری
را روی لب هایش نشاند.
_ماهور؟
همانطور که سرگرم بستن دکمه های پیراهن طوسی رنگش بود،
پاسخ داد:
_جان دلم؟
~ ~ 622

اشاره ای به قفسه ی سینه اش کرد و گفت:
_اینا چیه؟
با تعجب سرش را پایین گرفت و به جایی که مهیار اشاره کرده
بود ،نگاه کرد .با دیدن جای گازی که پوالد از قفسه ی سینه اش
گرفته و اکنون از کبودی ،به زردی تبدیل شده بود ،نگاه
خشمگین و با نمکی به پوالد انداخت.
_هیچی نیست .جای دستگاه های نوار قلبه.
_مطمئنی؟
_آره عزیزم .راستی آسا پیش کیه؟
ماهرخ که در حال جمع کردن وسایل ماهور بود ،پاسخ داد:
_پیش مهربانه .منتظره که بری پیشش!
سرش را به نشانه ی تایید تکان داد و به سمت پوالد که با لبخند
به تکاپوی آن ها خیره شده بود ،رفت.
سرش را به گوش پوالد نزدیک کرد و گفت:
_از خانواده ی داییم خبری داری؟ آخه بعیده که هنوز نیومدن
دیدنم .حس می کنم یه اتفاقی افتاده.
~ ~ 623

دلش نمی خواست که ماهور از بحث سه روز پیش با خبر شود
اما صدای محکم و مسلط ماهرخ ،حواس همه را به خود جمع
کرد.
_من با مهراب بحث کردم ،برای همین دلخورن .حاال مگه مهمه
که بیان؟
_چرا آخه؟ سر چی؟
_حاال بعدا صحبت می کنیم.
[]۰۱:۲۰ ۰۱.۱۱.۲۰
#پارت_۲۱۷
ماهور خواست چیزی بگوید که علی با لبخند وارد اتاق شد.
_دیگه از دست ما راحت شدی .خیلی باید مراقب خودت باشی!
برگه ای که تمام نکات مراقبتی ،روی آن نوشته شده بود را به
دست ماهور داد.
_ورزش سنگین ،هیجان زده شدن ،فعالیت های شدید بدنی و
استرس و اضطراب ،برات ممنوعه! تا وقتی که بتونیم برات یه
قلب پیدا کنیم ،باید خیلی محتاط باشی.
~ ~ 624

ماهور با شنیدن جمله ی آخرش ،با تعجب و بهت به سمت پوالد
چرخید.
_قلب؟
پوالد ،نگاه خشمگینش را به سمت علی برگرداند که شانه هایش
را به نشانه ی بی خبری ،باال انداخت .لبخند آرامی زد و پاسخ
داد:
_آره .باید عمل پیوند انجام بدی.
با ناراحتی سرش را تکان داد و لبه ی تخت نشست.
_اینقدر وضعش خرابه؟ نمیشد با دارو کنترلش کنم؟
این بار علی با جدیت به سمتش رفت و پاسخ داد:
_ماهور ،درواقع خیلی شانس آوردی که حالت بد شد و منتقلت
کردن بیمارستان .اگر نمیومدی و همونطوری ادامه می دادی،
ممکن بود هر لحظه سکته و یا حتی ایست قلبی کنی .من
مطمئنم که عملت به خوبی پیش میره.
این بار ناراحتی اش را پشت لبخند شیرین و جذابش پنهان کرد
و از جا برخاست.
~ ~ 625

_ممنونم بابت این مدت .خیلی زحمت کشیدید.
آنقدر چهره اش بامزه شده بود که چشم هر بیننده ای را نوازش
می داد.
_آفرین پسر! همیشه بخند .اگه همه ی چیزایی که نوشتم رو
رعایت کنی ،مشکلی پیش نمیاد.
پوالد از پشت انگشت اشاره اش را روی شانه ی علی کوبید تا
توجهش را به سمت خود جلب کند.
علی که فکر می کرد پوالد قصد دعوا و داد و بیداد دارد ،کمی
عقب رفت تا از خودش محافظت کند.
_چیه؟ واال به خدا نمی دونستم خبر نداره!
پوالد با صدای بلند خندید و به سمتش رفت .دست هایش را از
دو طرف باز کرد و علی را در آغوش کشید.
_خیلی اذیتت کردم ،حالل کن! ممنونم که تحمل کردی پسر.
[]۰۱:۲۰ ۰۱.۱۱.۲۰
#پارت_۲۱۸
~ ~ 626

چشمانش را از روی پرونده ای که روی میزش بود ،برداشت و به
پسری که کنار سیاوش ایستاده بود ،خیره شد.
_اسمت چی بود؟
_احسان.
سرش را تکان داد و از جا برخاست .به پایش که کمی کج به نظر
می رسید ،اشاره کرد و گفت:
_چرا پات اینجوری شده؟
با کینه به پایین نگاه کرد .روزی که ماهور را دزدیده بود ،پایش
زیر بدنش افتاده و بر اثر فشار هایی که به آن وارد می شد،
شکسته بود .حتی بعد از خوب شدنش هم ،این کج شدن را برای
احسان به ارمغان آورده بود.
_چند نفر ریختن دورم .پام بدجوری شکست و اآلن هم اینجوری
جوش خورده.
سروش با تاسف مصنوعی ،سرش را تکان داد و به سیاوش اشاره
کرد.

~ ~ 627

_وقتی سیاوش بهم گفت که چه بالیی به سرت آوردن ،خیلی
ناراحت شدم و...
احسان که از حرامزادگی و نجاست چیزی از سروش کم نداشت،
پوزخندی زد و به سمت یکی از مبل ها رفت.
_هم تو و هم من می دونیم که اصال هم ناراحت نشدی ،چون
حدس می زنم به خاطر همون اتفاقه که من اآلن اینجام.
سیاوش قهقهه ی بلندی زد و او هم به سمت مبل ها رفت و
روی یکی از آن ها نشست.
_دقیقا! نکنه نمی خوای انتقام پای چالقت رو بگیری ،هان؟!
با خشم به چشمانش خیره شد و غرید:
_معلومه که می خوام .بگید باید چیکار کنم.
سروش با نیشخند روی صندلی راحتی اش نشست و به چهره ی
برافروخته ی احسان ،خیره شد.
_پوالد پارسا رو می شناسی؟
کمی اطالعات ذهنش را باال و پایین کرد ،اما تاکنون چنین نامی
را نشنیده بود.
~ ~ 628

_کی هست؟ تا حاال همچین اسمی رو نشنیدم.
با همان نیشخند معنادار ،یک قطعه عکس را روی میز مقابلش
انداخت و با دقت به عکس العمل احسان خیره شد.
با تعجب عکس را برداشت و به صورت خودش که زیر کفش
همان مردی که زندگی اش را خراب کرده بود ،داشت له می شد،
چشم دوخت .صدای زمزمه ی آرام و پر از کینه ی سروش در
گوشش پیچید و باعث شد گوش ها و صورتش از خشم قرمز
شود.
_این مرد اسمش پوالد پارسا ست .دشمن قدیمی من و دشمن
جدید تو!
[]۰۱:4۳ ۰۲.۱۱.۲۰
#پارت_۲۱۹
وقتی ماشین پوالد جلوی خانه متوقف شد ،با ذوق در را باز کرد
و بیرون پرید .در این سه روز ،با همه مالقات می کرد اما از دیدن
آسا محروم مانده بود.

~ ~ 629

با زدن زنگ در ،تنها چند ثانیه طول کشید تا صدای جیغ های
هیجان زده اش در گوش ماهور بپیچد.
ماهرخ نگاهی به پسرش که منتظر باز شدن در بود ،انداخت و به
سمت پوالد چرخید.
_چرا وایسادی نگاه می کنی؟ بیا بریم تو دیگه.
پوالد برای اولین بار در زندگی اش ،داشت با طعم و چاشنی
خجالت آشنا می شد .وارد شدن به خانه ای که محل بزرگ شدن
و پرورش یافتن جوجه گنجشکش بود را دوست داشت اما کمی
خجالت زده به نظر می رسید .دستش را پشت گردنش کشید و
گفت:
_نه دیگه من نمی یام .باید برم شرکت و...
مهیار که در های قلبش را به روی این عضو جدید خانواده اش
باز کرده بود ،لبخند شیطنت آمیزی زد و قبل از این که ماهرخ
چیزی بگوید ،سرش را به گوش پوالد نزدیک کرد.
_اگه اآلن بهم بگن که آسمون سبزه ،باور می کنم ولی خجالت
کشیدن تو رو نه!
~ ~ 630

با اخم و لب های چفت شده که خنده ی پنهان شده در پشتشان
را به سختی مهار می کردند ،به مهیار خیره شد.
_برو تو بچه پررو .کپی همون داداش سرتقت هستی.
صدای ماهرخ ،مثل همیشه تمام کننده ی بحث بامزه و شیرین
مهیار و پوالد بود.
_پوالد؟ اینجا دیگه خونه ی تو هم هست ،پس سعی کن انقد
معذب نباشی.
سرش را تکان داد و با مهیار و ماهرخ به سمت خانه رفت.
_چشم!
در خانه که باز شد ،آسا با ذوق و جیغ خودش را به ماهور رساند
و چون قدش بسیار کوتاه بود ،زانوهایش را در آغوش کشید و
بوسه هایش را سریع و بدون فاصله ،روی آن ها نشاند.
ماهور با ذوق خم شد و جسم کوچکش را در آغوش کشید.
_عزیزدلم .اینقدر دلم برات تنگ شده بود که حتی نمی تونی
تصورش رو بکنی.

~ ~ 631

آسا با ناز ،لب های ماهور را با انگشتان کوچکش گرفت و به
سمت جلو کشید .بی توجه به صورت خندان و دردمند ماهور،
بوسه ی محکم و پر سر و صدایی را روی لب هایش نشاند.
_داداش تو که نبودی ،من خیلی گریه کردم.
_ای الهی من قربون این بوس های خشن و خاص تو برم! پرنسس
من که نباید گریه کنه.
پوالد با حالت عجیبی به آسا و بوسه ی خاصش نگاه می کرد.
مهیار پوزخندی زد و گفت:
_این دو تا قراره امروز حالمون رو به هم بزنن .مجبوری عادت
کنی!
[]۰۱:44 ۰۲.۱۱.۲۰
#پارت_۲۲۰
با وارد شدن ماهور به خانه ،شقایق اول از همه به سمتش شتافت
و دستانش را دور گردنش حلقه کرد.
_کثافت دیگه حق نداری اینجوری نگرانمون کنی!

~ ~ 632

صدای خنده هایش بلند و هیجان زده بود اما درواقع این خنده
ها نشان دهنده ی خجالتش از افشا شدن بزرگ ترین راز زندگی
اش در مقابل این خانواده بود .حضور پوالد نشان می داد که همه
از تفاوت خاصش با خبر هستند و حتی آن را قبول کرده اند اما
نبود مهراب هم گویای خیلی از مسائل بود .سعی می کرد که به
چشمان آرش که با لبخند به ابراز عالقه ی دخترش خیره شده
بود ،نگاه نکند اما موفق به نظر نمی رسید چرا که نگاه های
خجالت زده اش را شکار کرد و در جواب ،لبخند مهربان و آسوده
ای زد.
_خوش اومدی ماهور! خونه ی ماهرخ با غیبت تو ،مثل قبل نبود.
خواست دست های شقایق را از دور گردنش باز کند اما با شل
شدنشان ،با تعجب به چشمان بهت زده اش خیره شد.
_چی شد؟
با شنیدن صدای سالم و احوال پرسی پوالد ،لبخند کنترل شده
ای زد و متوجه ترس شقایق شد .احتماال به خاطر جواب دادن
تلفن ماهور ،اکنون از حضورش معذب شده بود.

~ ~ 633

تقریبا به آغوش همه رفته بود ،حتی آرش! جمله ای که از او
شنید ،با این که خجالت زده اش کرده بود اما کمی هم آرامش
را به قلبش تزریق کرد.
_دنیا با تفاوت هاش قشنگه .من عاشق رنگ سبزم ،ولی اگر همه
جا سبز بود ،خیلی خسته کننده می شد .هر چی هم بشه ،تو
همون ماهوری هستی که همیشه دلم می خواست یکی مثل اون
رو داشته باشم .حاال که اومدم تهران دیگه این حسرت رو ندارم.
جو خانه سنگین شده بود و این به خاطر حضور پوالد بود .ماهرخ
لباس های راحتی اش را به تن کرد و همان طور که به سمت
آشپزخانه می رفت ،گفت:
_ماهور به جای ور رفتن با آسا ،بلند شو برو یه دوش بگیر .از
بچگی باید به زور می فرستادمت حموم.
شقایق که حضور پوالد را از یاد برده بود ،نیشخندی زد.
_خاله این چرکو رو ولش کنی ،کپک می زنه .من نمی فهمم یه
حموم رفتن مگه چه زحمتی داره که این بشر اینقدر فرار می
کنه ازش.
~ ~ 634

شیدا هم با سر حرف هایش را تایید کرد و همانطور که آدامس
بزرگی را در دهانش می جوید ،گفت:
_موافقم .کال هپلی بود!
ماهور که با تعجب به آن ها نگاه می کرد ،خواست چیزی بگوید
که صدای پر حرص آسا در سالن پیچید.
_وای چقدر ور می زنید .حاال داداشم ناراحت می شه باز می ره.
شما دو تا انقدر زشتید که با حموم هم خوشکل نمی شید ولی
داداش من حتی اگر هپلی هم باشه خوشکله.
پوالد با صدای بلند به این سخنرانی کودکانه و شیرین آسا
خندید.
ماهور با دیدن خنده ی پوالد ،لبخندی زد و به سمتش رفت.
کنارش روی مبل دو نفره ای نشست و گفت:
_من هپلی ام پوالد؟
نیشخند جذابی زد و همانطور که گوشی اش را از جیبش بیرون
می کشید ،پاسخ داد:
_تو گنجشک چرکوی منی!
~ ~ 635

[]۰۳:۰5 ۰۳.۱۱.۲۰
#پارت_۲۲۱
ابتدا از حمام رفتن سر باز می زد ،چرا که حس می کرد پوالد
در این جمع جدید ،تنها و معذب است اما وقتی با آرش شروع
به بحث های تجاری و اقتصادی کرد ،تصمیم گرفت دوش سریعی
بگیرد تا از این بوی بد الکل و بیمارستان خالص شود.
تمام روز را در کنار خانواده ی صمیمی و گرم ماهور گذراند.
آنقدر این دورهمی صمیمی برایش دلنشین بود ،که هر روز بعد
از تعطیل شدن شرکت به خانه اشان می رفت .تقریبا با همه ی
آن ها صمیمی شده بود ،اما لبخند های خاص و دلنشینش ،تنها
سهم ماهور بود .از غذاهایی که ماهرخ برایشان می پخت لذت
می برد .انگار تمام عشق و محبتش را چاشنی آن ها کرده بود
که طعمشان عادی به نظر نمی رسید .در این چند روزی که
ماهور از بیمارستان مرخص شده بود ،کارهایش را در جایگاه
منشی انجام می داد تا بتوانند فرد مناسبی را پیدا کنند ،اما قصد
داشت اتاق کوچکی که در انتهای راهروی اتاقش بود را به ماهور

~ ~ 636

بدهد تا حتی با آمدن منشی جدید ،باز هم در نزدیکی اش
فعالیت کند.
امروز قصد داشت درباره ی بزرگ ترین راز زندگی اش با ماهور
صحبت کند .او همه چیز را درباره ی زندگی ماهور می دانست،
در حالی که همه چیز زندگی خود را از او مخفی کرده بود.
چشمان تیزبینش را به ایمان دوخت و گفت:
_ایمان؟
سرش را به پرونده ای نزدیک کرده بود و با دقت می خواند.
_بله؟
_من امروز می خوام برم پرورشگاه .حواست به شرکت باشه.
با شنیدن جمله ی پوالد ،سرش را باال آورد و با تعجب به چهره
ی مصممش نگاه کرد.
_اونجا چیکار داری آخه؟ می خوای مامان نوشین رو ببینی؟
سرش را به دو طرف تکان داد و پاسخ داد:
_هم می خوام مامان نوشین رو ببینم و هم این که باید یه کم
با ماهور صحبت کنم .خیلی چیزا هست که باید درباره ام بدونه.
~ ~ 637

ایمان لبش را با زبانش تر کرد و با تردید به چشمان پوالد خیره
شد.
_پوالد؟ راستش من یکم نسبت به رابطه ی تو و ماهور کنجکاو
شدم .قصدم بی ادبی نیست ولی...
چرخی به چشمانش و ادامه داد:
_یکم غیر عادی به نظر می رسید.
پوالد با خونسردی به صندلی اش تکیه داد و گفت:
_من و ماهور به هم عالقه داریم.
ایمان که می دانست با این واکنش رو به رو می شود ،نیشخند
جذابی زد و به صندلی اش تکیه داد.
_این رو که خودمون می دونستیم .یه چیز جدید بگو!
پوالد هم به تبعیت از او ،دستانش را زیر سرش قرار داد و به
پشتی صندلی تکیه داد .همانطور که به سقف خیره شده بود ،به
یاد روز های نوجوانی که در حیاط پرورشگاه به آسمان خیره می
شدند و از راز هایشان حرف می زدند ،گفت:
_نفهمیدم چی شد.
~ ~ 638

ایمان به دیوار رو به رویش خیره شد .این حال پوالد ،خارج از
فهم و درکش نبود ،چرا که خودش هم پروانه ای بود که بالش را
در شمع عشق سوزانده بود.
_عشق سخته پوالد! داغونت می کنه.
_این رو کسی میگه که هنوز با یاد عشقش زندگی می کنه .نمی
خوای به زندگیت سر و سامون بدی؟
ایمان با یادآوری آن روز های نوجوانی ،لبخند تلخی زد ،اما قطره
ی اشکی که از گوشه ی چشمش روان شد ،نشان از دلتنگی بی
حد و مرزش برای آن خنده روی سرتق داشت.
_بچه پررو از تو قلبم تکون نمی خوره .چرا باز نمیاد برینه به
تمام حرف های عاشقانه ام؟
با به یاد آوردن ضایع شدن های ایمان در مقابل سرتق ترین
دختری که تا به حال مالقات کرده بود ،خنده ی آرامی کرد.
_حتی منم دلم براش تنگ شده.
سرش را تکان داد و با بغض مردانه ای زمزمه کرد:

~ ~ 639

_گفتم یکم درس بخونم ،بعد بیام دنبالش .کجا پر زد که دیگه
پیداش نکردم؟
پوالد از جا برخاست و به سمتش رفت .سر ایمان را در آغوش
کشید و به سینه اش فشرد.
_خودت لج کردی و نمیذاری پیگیری کنم .پیدا کردنش سخت
نیست.
پیشانی اش را دو بار پی در پی ،به قفسه ی سینه ی پوالد کوبید.
_اگر ازدواج کرده باشه چی؟ روانی می شم.
بوسه ای روی موهای ژل خورده اش نشاند و پاسخ داد:
_چیکار کنم واست؟ خودت بگو مرتیکه.
سرش را از بین بازوان محکم پوالد بیرون کشید و موهایش را
مرتب کرد .پوالد خوشحال به نظر می رسید و دلش نمی خواست
با حرف های تلخش ،او را هم ناراحت کند.
_ماهور رو هم اینجوری بغل می کنی؟ من نره خرم ولی اون
بدبخت ظریفه .اگر اینجوری بغلش کنی می شکنه که.
خنده ی بلندی کرد و به سمت میزش رفت.
~ ~ 640

_به تو ربطی نداره عوضی.
ایمان خواست حرفی بزند اما با زنگ خوردن گوشی پوالد ،با
کنجکاوی به او که در حال وصل کردن تماس بود ،خیره شد.
با شنیدن حرف هایی که از پشت گوشی شنید ،چهره اش از آن
حالت شوخ و خندان خارج شد و اخم های خشنی در چهره اش
نمایان گشت.
تلفن را قطع کرد و به صورت کنجکاو ایمان چشم دوخت.
_امروز یه کاری واسم پیش اومده و نمی تونم برم پرورشگاه ولی
بازم نمی تونم تو جلسه های امروز شرکت کنم .زنگ بزن به
سهیل تا بیاد کمکت کنه.
به سوال های ایمان جوابی نداد و از اتاق خارج شد.
چشم های زیبایش را به مانیتور دوخته بود و با دقت ،اعداد و
ارقامی را که روی برگه های مقابلش نوشته شده بود ،وارد
کامپیوتر می کرد.
_ماهور؟
سرش را باال گرفت و به پوالد خیره شد.
~ ~ 641

_جانم؟
_من یکم کار دارم و باید برم .شماره ی شیدا رو بهم میدی؟
با بُهت از جا برخاست و گفت:
_شماره ی شیدا واسه چی؟ اون پسره رو پیدا کردی؟ مگه قرار
نبود بیام و با امین صحبت کنم؟
_تو که بیمارستان بودی ،خودم با امین صحبت کردم و اطالعات
رو براش فرستادم .االن ردش رو گرفته .شماره ی شیدا رو بده تا
بتونم باهاش هماهنگ کنم .باید خودش هم باشه.
با عجله از پشت میز خارج شد و به سمت پوالد رفت.
_منم می خوام بیام.
با اخم های در هم رفته ،انگشت اشاره اش را جلوی چشمان
مضطرب ماهور تکان داد و با هشدار پنهان شده در صدایش،
گفت:
_تو همین جا می مونی تا ما برگردیم! هیجان برای تو خیلی
خطر داره .اگر چیزیت بشه چی؟

~ ~ 642

با التماس به چشمان خشمگینش نگاه کرد و انگشت اشاره اش
را در مشت های کوچک و سفیدش گرفت.
_تو رو خدا پوالد! اینجا از نگرانی می میرم که.
_ماهور ،با اعصاب من بازی نکن .اگر بیای ،همش باید نگران تو
باشم .من قول میدم همه چیز رو درست کنم .در عوض تو هم
همین جا بمون و به ایمان کمک کن .می دونی که امروز یه
جلسه ی مهم داریم.
برای نبردن ماهور ،بهانه می آورد چرا که قلبش ضعیف تر از آن
بود که بتواند اتفاقات امروز را تحمل کند.
خواست حرفی بزند اما تلفن پوالد شروع به زنگ خوردن کرد.
_بله یاسر؟
_مطمئنی تو خونه ست؟
_چند نفرن؟
_باشه ،تو حواست بهشون باشه تا من و بچه ها بیایم.
تلفن را قطع کرد و قبل از این که ماهور چیزی بگوید ،بوسه ای
روی پیشانی اش نشاند.
~ ~ 643

_نگران هیچی نباش! دو سه تا بچه هستن که هوس شیطونی
کردن .شماره ی شیدا رو بده .خودت هم بهش خبر بده تا آماده
باشه .بعد از این که تموم شد ،میایم دنبالت.
[]۰۱:4۹ ۰4.۱۱.۲۰
#پارت_۲۲4
در خیابانی که با شیدا قرار داشت ،منتظر بود .از قرارشان 5
دقیقه ای می گذشت ،اما هنوز خبری از او نبود.
با دیدن دختری که با قدم های مضطرب به سمت ماشین می
آمد ،بوقی زد و دستش را از پنجره بیرون برد تا او را متوجه ی
حضور خود کند.
خم شد و با باز کردن در جلو ،او را به ماشین دعوت کرد.
_سالم.
چشمان ترسیده و مضطربش را به پوالد دوخت و زمزمه کرد.
_سالم .ببخشید مزاحم شدم.
لبخند آرامی زد و همان طور که ماشین را به حرکت در می آورد،
گفت:
~ ~ 644

_نگران نباش شیدا جان .قرار نیست اتفاق خاصی بیفته .فقط
می خوایم عکس ها رو پاک کنیم و یکم هم با هم اختالط کنیم.
شیدا با همان چشمان ترسیده ،سرش را به دو طرف تکان داد و
نالید:
_دلم می خواد بکشمش .راستش انتظار نداشتم که ماهور به شما
بگه ولی از کمکتون ممنونم .تو این مدت مث یه سرطان ،افتاده
به جون من .امیدوارم همه چیز به خوبی تموم بشه.
_می دونم با من راحت نیستی و اگه ماهور هم میومد بهتر بود
ولی اآلن وضعیت قلبش مناسب نیست و می ترسم مشکلی
واسش پیش بیاد .من مراقبتم و به هیچ کس هم نمی گم.
تمام راه را بدون هیچ حرفی گذراندند .شیدا به این سکوت نیاز
داشت تا خودش را جمع و جور کند و پوالد هم به خوبی این
مسئله را فهمیده بود.
مقابل یک خانه ی قدیمی که در وسط شهر قرار داشت ،ماشین
را متوقف کرد.
_خوشبختانه تهران زندگی می کنه ،واسه همین راحت پیداش
کردیم.
~ ~ 645

بهمن و محسن که از قبل ،خودشان را به آن جا رسانده بودند،
به سمت شیدا و پوالد رفتند و بعد از سالم کوتاهی که با آن ها
رد و بدل کردند ،محسن دستش را به سمت خانه گرفت و گفت:
_با سه تا از دوستاش دارن مشروب می خورن .پنجره های خونه
بازه و راحت می تونیم بریم داخل.
پوالد سری تکان داد و به سمت خانه رفت.
_یاسر رو بفرس تا در رو برامون باز کنه.
یاسر با اشاره ی بهمن ،پایش را روی دستان قالب شده ی محسن
گذاشت و از پنجره ی بزرگی که نیمه باز بود ،وارد خانه شد.
در که باز شد ،نگاهی به چهره ی مضطرب و پر هراس شیدا
انداخت و لبخند آرامی زد.
_حالش رو می گیرم دختر .اینقدر نترس! وقتی رفتیم تو ،دلم
می خواد تو اون رو بترسونی ،نه اون تو رو.
شیدا به انتخاب ماهور آفرین گفت .صالبت و محکم بودنش را از
میان کلماتی که با گردن بلند و چهره ی مسلط بیان می کرد،
متوجه شد.
~ ~ 646

_ممنونم.
درِ سالن توسط یاسر باز شد .پوالد سری به نشانه ی تشکر تکان
داد و وارد شد.
سه پسر که حدودا  ۲5ساله به نظر می رسیدند ،دور یک میز
کوتاه نشسته بودند و پی در پی لیوانشان را از شیشه ی قرمز
رنگ مشروب پر می کردند.
_روز بخیر آقایون!
این جمله توسط بهمن که به دیوار تکیه داده بود و با تمسخر به
آن ها نگاه می کرد ،بیان شد.
با شنیدن صدای بهمن ،با تعجب به آن ها خیره شدند .هیکل
بزرگ و تنومند محسن و بهمن و یاسر نگران کننده بود اما
چشمان خشمگین و آتشین پوالد بود که ترس را به دلشان می
انداخت.
یکی از پسر ها که قد بلند و هیکل الغری داشت ،از جا برخاست
و به سختی تعادلش را حفظ کرد .از شدت مستی ،کلمات را
کشیده و منقطع بیان می کرد.
~ ~ 647

_شما کی باشید؟ چه طوری اومدید داخل؟
پوالد پوزخندی زد و بی توجه به سوال های پرسیده شده ،نگاهی
به جمع مست مقابلش انداخت.
_ساسان کیه؟
همان پسری که ایستاده بود ،با خشم به آن ها نگاه کرد و پاسخ
داد:
_منم ،امرتون؟ شما تو خونه من چیکار...
مشتی که به دهانش کوبیده شد ،صدایش را در گلو خفه کرد.
پوالد مچ دستش را چرخشی داد و به شیدا اشاره کرد.
_می شناسی آره؟
پسر با دهان خون آلود و چشمان ترسیده ،به شیدا چشم دوخت.
شناختن دختری که سرگرمی جدید خودش و دوستانش بود،
سخت به نظر نمی رسید .با کمی چت کردن با آن دختر ساده
لوح ،به ثروتمند بودن خانواده اش پی برده بودند و قصد داشتند
با دریافت عکس هایی از نقاط ممنوعه ی بدنش ،او را تهدید
کرده و پول خوبی به جیب بزنند .اوضاعِ خطرناکی بود چرا که
~ ~ 648

فکر نمی کرد شیدا این موضوع را با کسی در میان بگذارد .حتی
تصورش را هم نمی کرد که شیدا او را پیدا کند تا با چند مرد
گردن کلفت و قلدر به حساب خودش و دوستانش برسند.
[]۰۱:۳۹ ۰5.۱۱.۲۰
#پارت_۲۲۶
سرش را تکان داد و با صدای دردناکی گفت:
_نه از کجا بشناسم؟ از خونه ی من برید بیرون تا زنگ نزدم به
پلیس.
به آرامی جلو رفت و روی یک مبل دو نفره نشست .شیدا با تعجب
به صورت خونسرد پوالد خیره شده بود .این همه آرامش و سکون
این مرد را درک نمی کرد.
با کف دستش دو بار به جای خالی کنارش ضربه زد تا شیدا آن
جا بنشیند .خودش هم ترجیح می داد که در این اوضاع ،کنار
پوالد باشد.
وقتی از امنیت شیدا مطمئن شد ،با لبخند به ساسان نگاه کرد.
_عکس ها کجاست؟
~ ~ 649

قصد قبول اشتباه و جبران کردنش را نداشت ،پس با پوزخند به
صورت بی حالت شیدا خیره شد و گفت:
_کدوم عکس ها؟ چی از جونم می خواید؟
سرش را به نشانه ی تمسخر تکان داد و دست هایش را از دو
طرف روی پشتی مبل گذاشت.
_خب پس ما یادت میاریم.
بهمن از پشت دستانش را در میان مچ های قدرتمندش گرفت و
پیچاند.
صدای فریاد بلندی که از درد کشید ،دوستانش را ترغیب کرد
که به کمکش بروند اما لگدی که از محسن و یاسر خوردند ،آن
ها را منصرف کرد ،پس فقط به قیافه ی دردمند ساسان خیره
شدند.
_هنوز یادت نیومده؟
ساسان از شدت دردی که در شانه ها و کتفش می پیچید ،عرق
سردی روی پیشانی اش نشسته بود .لب هایش را گشود و به
سختی زمزمه کرد:
~ ~ 650

_از خونه ی من گمشید...
ضربات بعدی پی در پی و بدون فاصله به صورت و شکمش وارد
می شد .هر چه دهانش را باز می کرد تا حداقل با اعتراف کردن
جانش را نجات دهد ،نمی توانست حتی یک کلمه را به درستی
بیان کند .تنها صدایی که شنیده می شد ناله های پر دردی بود
که از لب های نیمه بازش خارج می شد .بعد از چند دقیقه ،اشاره
ای به بهمن کرد تا کمی به او اجازه ی صحبت کردن بدهد .شیدا
با بغض به صورت خون آلود و جمع شده از دردش خیره شد.
_عکسام کجاست؟
[]۰۳:۲۹ ۰5.۱۱.۲۰
#پارت_۲۲۷
خونی که از دهان و لب هایش جاری میشد ،تا نزدیکی گردنش
پیشروی کرده بود.
_پاک کردم .به خدا پاک...
_مثل این که کال تنت می خاره .االن میگم خوب مشت و مالت
بدن.
~ ~ 651

نزدیک شدن بهمن را که حس کرد ،چهار دست و پا به سمت
شیدا رفت و به شلوارش چنگ انداخت.
_تو رو خدا بگو نزنه! همه ی عکسا رو میدم .قول می دم.
پوالد از جا برخاست و با کف کفشش ،دستی که روی پارچه ی
شلوار شیدا قرار گرفته بود را کنار زد.
_دیدی چه راحت پیدات کردم؟ قطره ی آب بشی و تو زمین
هم فرو بری ،پیدات می کنم .پس فکر نکن با نگه داشتن یه
نسخه از عکسا می تونی تهدیدش کنی.
با ترس به پوالد خیره شد و بدون درنگ پاسخ داد:
_عکسا رو فقط ما سه تا داریم .تو گوشی هامونه .به خدا جای
دیگه ای ذخیره اش نکردم.
سرش را با تمسخر تکان داد و گفت:
_آفرین!
محسن ،گوشی هایشان را برداشت و به سمت پوالد گرفت.
_بفرمایید آقا.
همانطور که به شیدا اشاره می کرد تا برخیزد ،گفت:
~ ~ 652

_کال گوشی ها و سیمکارتشون رو بشکن بنداز دور.
بعد به سمت ساسان و دوستانش برگشت .پایش را روی مچ
دستش گذاشت و محکم فشرد .صدای فریاد بلندش همچون آب
سرد ،آتش درونی شیدا را خاموش می کرد .اما امروز به اندازه ی
کافی کتک خورده بود ،پس به چشمان پوالد خیره شد و سرش
را به دو طرف تکان داد .از نگاه شیدا خستگی و همچنین آرامش
فکری را می خواند ،پس سعی کرد حرف هایش را مختصر و
مفید بیان کند .این دختر امروز فشار زیادی را تحمل کرده بود
و بعید می دانست که بتواند بیش از این تحمل کند اما مجازات
ساسان و دوستانش هنوز کافی نبود.
_یاد بگیر از ناموس کسی سوءاستفاده نکنی ت*خم سگ .همه
مثل این دختر بخشنده نیستن .امروز خیلی بهت لطف کردم که
زنده ای .البته یه کم باید ازتون پذیرایی کنیم تا درس عبرت
بشید برای بقیه.
همانطور که با پوالد از آن خانه خارج می شد ،به صدای ناله های
ساسان و دوستانش گوش سپرده بود .همان لحظه تلفن همراه
پوالد شروع به زنگ خوردن کرد .شیدا به لبخندش موقع وصل
~ ~ 653

کردن تماس ،چشم دوخت .در این چند ساعت متوجه اخالق
تند و خاصش شده بود و اکنون این حالت سرخوش و شاد ،برایش
عجیب به نظر می رسید .یعنی ممکن بود که این لبخند دلنشین
به خاطر ماهور باشد؟
_جانم؟
صدایی به گوشش نمی رسید اما پوالد با دقت به حرف های
کسی که پشت خط بود ،گوش می داد.
_نگران نباش!
_تموم شد دیگه .کجا بیای؟
_کارات رو جمع و جور کن تا بیام دنبالت .امروز باشگاه نمیرم،
پس اون یکی دختر خاله ات و مهیار رو هم خبر کن تا بریم یکم
گردش.
با صدای بلند خندید و همانطور که به شیدا اشاره می کرد تا
سوار ماشین شود ،گفت:
_آخه گنجشک خنگ ،مگه من قاتلم؟
_باشه بعدا توضیح میدم .فعال.
~ ~ 654

پس با ماهور صحبت می کرد! لبخندی به لحن شاد و سرحال
پوالد زد .عشق واقعی ،مهمان دل ماهور و این مرد شده بود.
شاید برای تصمیم گیری درباره ی عشق واقعی زود بود ،اما حسی
که از حرف هایشان می گرفت ،مهر تایید بر روی این مسئله می
زد.
با اضطراب جلوی در شرکت ،منتظر آمدن پوالد بود که حضور
شخصی را در نزدیکی خود حس کرد .سرش را به چپ چرخاند
و به پیش آمدن ایمان خیره شد.
_شما هنوز نرفتید؟
دستانش را به سختی در جیب های شلوارش فرو کرد و به دیوار
تکیه داد.
_حوصله ی خونه رو نداشتم .منتظر پوالدی؟
با تردید به چشمان ایمان خیره شد .نمی دانست که پوالد از این
رابطه ،چیزی به او گفته است یا نه ،پس ترجیح میداد که رازی
را فاش نکند.
_امم...نه ،منتظر یکی از دوستام...
~ ~ 655

ایمان سرش را پایین انداخت و با خنده زمزمه کرد:
_الزم نیست از من مخفی کنی ماهور! من از همه چی با خبرم.
با شرمندگی انگشتانش را در هم پیچاند و گفت:
_آخه نمی دونستم که باید بگم یا نه .ببخشید!
_بیخیال پسر! دوسش داری؟
با شنیدن این سوال ،خجالت زده به زمین خیره شد و همانطور
که با کفش ،سنگ کوچکی را به بازی گرفته بود ،پاسخ داد:
_مگه میشه دوستش نداشت؟
[]۰۹:4۹ ۰۷.۱۱.۲۰
#پارت_۲۲۹
ایمان خنده ی آرامی کرد و با شیطنت به ماهور خیره شد.
_آره میشه .کال آدم گوشت تلخیه و تا جایی که من می دونم،
کسی دوسش نداره.
پلک چپش از عصبانیت پرید و با حرص پاسخ داد:
_حاال مثال خودت خیلی دوست داشتنی هستی؟
~ ~ 656

ایمان با دیدن صورت متعصب و خشمگین ماهور ،برای بار دوم،
با صدای بلند خندید.
_اون گوریل طرفداری کردن داره آخه؟ چه حرصی می خوری!
بعد از چند ثانیه ،صورتش از آن حالت خنده رو خارج گردید و
با جدیت به چشمان سبز ماهور خیره شد.
_پوالد مثل اون صخره ایه که وقتی بهش نگاه می کنی میگی
وای خدای من ،چه قدر محکمه ،ولی در واقع ،اینقدر با آب پر
قدرت رودخونه ها صیقل داده شده که اگه هر چیزی غیر از این
سنگ بود ،خورد و داغون می شد!
چشمانش را از صورت ناراحت و نگران ماهور ،به سمت آسمان
کشید و بعد از نفس عمیقی ادامه داد:
_این روزا حال و هوای پوالد خیلی فرق کرده و همش به خاطر
توئه .برخالف چیزی که به نظر میاد ،پوالد خیلی شکننده ست.
نه برای دنیای کار و مشکالت ،بلکه از لحاظ عشق و احساس!
نگاه نگرانش را به چشمان ماهور دوخت و زمزمه کرد:
_تو آدم خوبی هستی ماهور! لطفا مراقبش باش.
~ ~ 657

لبخندی آرامی زد و گفت:
_چشم!
وقتی پوالد آمد ،ایمان که حاال صمیمی تر از قبل به نظر می
رسید ،در حال تعریف کردن خاطرات دوران مدرسه اش با پوالد
بود .صدای خنده های بامزه ی ماهور ،پوالد را کمی حسود و
حساس می کرد .بعد از یک جر و بحث کوتاه با ایمان که به بهانه
ی بد برگزار شدن جلسه و در واقع به خاطر صمیمیت بیش از
حدش با گنجشکی که او را تمام و کمال متعلق به خود می
دانست بود ،ماهور را سوار کرد تا به دنبال مهیار و شقایق بروند
و ایمان هم با ماشین خودش به آن ها پیوست.
[]۱۳:۱4 ۰۸.۱۱.۲۰
#پارت_۲۳۰
آسا با سر و صدا در حال بازی کردن بود .ایمان و پوالد در گوشه
ای ایستاده بودند و درباره ی جلسه ی از دسته رفته اشان صحبت
می کردند .شقایق ،آسا را روی تاب نشاند و همانطور که با مهیار
درباره ی کنکوری که در راه داشت صحبت می کرد ،به آرامی
~ ~ 658

تاب را هل می داد و به جیغ های هیجان زده ی آسا لبخند می
زد.
ماهور روی یک نیمکت نشسته بود و با شیدا صحبت می کرد اما
سنگینی نگاه های پوالد را به خوبی حس می کرد.
_اآلن خوبی؟ اونجوری که تو تعریف می کنی ،به نظرم کتک
خوبی خوردن.
سرش را تکان داد و همانطور که با انگشت های بلند و ظریف
ماهور ور می رفت ،پاسخ داد:
_ خیلی بهترم! وقتی که رسیدیم اونجا ،دلم می خواست تو
ماشین بمونم و پیاده نشم ،ولی روم نشد بگم .حاال که دارم بهش
فکر می کنم ،می بینم خدا رو شکر که رفتم .تمام ترس و رنجی
که تو این چند ماه کشیده بودم ،با دیدن ذلت و حقارتشون از
بین رفت.
ماهور لبخندی زد و با دستی که از حمله ی انگشتان شیدا دور
مانده بود ،موهایش را نوازش کرد.
_فکر کردم که کار پوالد اشتباه بوده ولی مثل این که خیلی هم
درست بوده!
~ ~ 659

شیدا لبخندی زد و به پشت چرخید .نگاه خشن پوالد را دوست
داشت .به نظر می رسید از این نرمشی که در رفتار ماهور با
دیگران وجود داشت ،عصبی شده است.
_بلند شو برو پیشش .چرا اینجوری نگاه می کنه؟ تو ماشین که
خیلی مهربون بود!
این بار ماهور بود که کمی دلخور به نظر می رسید.
_من از کجا بدونم؟ شما دو تا حرف زدید بعد از من می پرسید؟
_واا...چرا یک دفعه جو می گیرتت؟ پاشو گمشو برو پیشش.
چشم غره ای به شیدا رفت و خودش را به پوالد رساند .ایمان که
شیدا را تنها دید ،به سمتش رفت و شروع به صحبت کردن درباره
ی دانشگاه و چیزهایی که بینشان مشترک بود ،از جمله رابطه
ی ماهور و پوالد ،کرد.
پوالد با اخم به پیش آمدن ماهور نگریست و گفت:
_شام چی؟
او هم در موضع خود باقی ماند و با حرص پاسخ داد:
_به من چه؟ هر چی خودتون می خواید!
~ ~ 660

با شنیدن لحن خشن و دلخور ماهور ،متعجب و مبهوت به او
خیره شد.
_چته؟
[]۱5:۰5 ۰۸.۱۱.۲۰
#پارت_۲۳۱
خودش هم از لحن بی ادبانه اش ناراحت شده بود ،پس سرش را
به زیر انداخت و پاسخ داد:
_هیچی!
کمی خم شد تا صورتش مقابل چشمان دلخور ماهور قرار بگیرد.
_بگو ببینم ،چی شده که یک دفعه اینقدر خلقت تنگ شده؟
اصال چرا باید خجالت می کشید؟ دلش می خواست نق بزند و
ناز کند .دلش می خواست لوس بازی در بیاورد .به کسی چه
ربطی داشت؟ حتی پیرمرد و پیرزن ها هم گاهی به دریافت عشق
و محبت نیازمند می شدند و با رفتار های خاصی از عشقشان،
این محبت را درخواست می کردند .امروز خیلی از پوالد دور شده
بود و قلبش با لب های آویزان ،منتظر شنیدن جمالت جادویی
~ ~ 661

اش بود .سرش را باال گرفت و با سرتقی چشمانش را همچون
میخ ،به دیوار چشمان پوالد کوفت.
_تو ماشین به شیدا چی گفتی که می گه مهربونی؟ همش برای
بقیه می خندی .اصال از وقتی که اومدیم اینجا ،یکم به من توجه
کردی؟ فقط بلدی اخم و چشم غره تحویل من بدی.
به کلماتی که به سرعت رگبار از دهان ماهور خارج می شد،
گوش سپرد ،اما چشمانش تنها به حرکت سریع لب ها خیره شده
بود .خدا خودش شاهد بود که اگر اختیارش را از دست می داد
و این دو تکه ماهیچه ی پر جنب و جوش را به دندان می کشید،
مقصر شناخته نمی شد .آخر این چه وضعی بود؟ چرا باید تا این
حد عاشق می شد؟ چشمانش را روی هم فشرد و به سختی
زمزمه کرد:
_اگر همین اآلن ساکت نشدی ،گردنت رو می گیرم و اینقدر می
بوسمت که نتونی این لبات رو تکون بدی پسره ی سرتق!
ماهور با تعجب ساکت شد و همانطور که دستانش را سپر لب
هایش کرده بود ،دو قدم به عقب رفت .پایش به یک تکه سنگ
برخورد کرد و با باسن روی زمین افتاد .صدای خنده ی شیدا و
~ ~ 662

ایمان از همه بلند تر بود .آسا همانطور که موهایش در برابر هجوم
وزش باد ،در هوا پرواز می کرد ،فریاد زد:
_وای اونجای داداشم شکست.
حرف آسا ،خنده هایشان را بلند تر و شدید تر کرد .پوالد با حرص
به ماهور نزدیک شد و زیر بازویش را گرفت.
_خنگ من ،چرا فرار می کنی که بخوری زمین آخه؟
ماهور که خودش هم خنده اش گرفته بود ،پاسخ داد:
_خب یهو وحشی می شی!
پوالد که از خنده هایشان عصبی شده بود ،با تشر به سمتشان
برگشت و با دیدن دهان باز از خنده ی ایمان ،دیواری کوتاه تر
از او برای گیر دادن پیدا نکرد.
_چه مرگته که دهنتو مثل اسب آبی باز کردی؟ ببند نیشتو!
_به من چه دیو*س؟ یکی دیگه خورده زمین ،من باید جواب
پس بدم؟
این بار خود پوالد هم خندید و همان طور که خاک شلوار ماهور
را می تکاند ،گفت:
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_حاال می گم بهت عوضی!
[]۰۲:۰۶ ۰۹.۱۱.۲۰
#پارت_۲۳۲
در راه برگشت به خانه بودند .بعد از خوردن شام ،ایمان از آن ها
جدا شد تا به خانه اش برود و پوالد هم مسئولیت رساندن شیدا
و شقایق را بر عهده گرفت.
ماهور روی صندلی جلو نشسته و چشم های زیبایش را به فضای
تاریک خیابان دوخته بود که صدای پوالد ،توجه اش را به خود
جلب کرد.
_ماهور؟
به سمتش برگشت و پاسخ داد:
_جانم؟
به جیب شلوارش اشاره کرد و گفت:
_یادم رفت یه چیزی رو به ایمان بگم .میشه گوشیم رو بیاری
بیرون؟ دستم گیره!
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سرش را به نشانه ی تایید تکان داد و به سمت پوالد خم شد.
هر چی سعی کرد ،نتوانست انگشتانش را به درون جیبش فرو
کند ،پس با حرص مشتی به ران کلفت و محکم پوالد زد.
_چرا اینقدر شلوارت تنگه؟ خب یکم باسنتو بده باال دیگه.
به تقالی ماهور خندید و کمرش را به پشتی صندلی تکیه داد تا
بتواند بدنش را باال بکشد.
_دست و پا چلفتی!
_خب تو شلوارت تنگه.
نگاهی به آینه ی جلو انداخت .آسا در آغوش مهیار به خواب
عمیقی فرو رفته بود .شقایق و شیدا هم چند دقیقه ی پیش
پیاده شده بودند.
_یه زنگ به ایمان بزن ،بعد بذارش روی اسپیکر.
ماهور گوشی را روشن کرد و با دیدن قفل صفحه ،گفت:
_رمز می خواد که!
پوالد همانطور که از بریدگی خیابان دور می زد ،رمزش را گفت
و منتظر برقرار شدن تماس ماند.
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_بله؟
_خواب بودی؟
_اگر دست از سرم برداری ،می خواستم بخوابم.
_فردا من و ماهور نیستیم .از منشی های طبقه ی پایین ،یکی
رو بیار باال و به سهیل هم بگو بیاد کمکت تا دست تنها نمونی.
_کجا به سالمتی؟
_زر نزن .حواست به شرکت باشه ایمان .نیام ببینم مثل امروز
گند زدیا!
ایمان خواست چیزی بگوید اما پوالد به ماهور اشاره کرد که
تماس را قطع کند.
با عذاب وجدان ،تماس را قطع کرد و در دل از ایمان پوزش
خواست.
_کجا می خوایم بریم؟
_یه جای خوب!
[]۰4:۱4 ۰۹.۱۱.۲۰
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#پارت_۲۳۳
از مهیار و مادرش خداحافظی کرد و از خانه بیرون زد.
هر چه دیشب درباره ی جایی که قرار بود بروند کنجکاوی کرد،
پوالد جوابی نداد .خیلی دلش می خواست بداند که چه در سرش
می گذرد اما او زیادی زرنگ بود .در ماشین را باز کرد و با لبخندِ
شاد و سرحالی سوار شد.
_صبح بخیر!
_صبح تو هم بخیر!
به سمت پوالد چرخید تا چیزی بگوید ،اما با دیدن تیپ جدیدش،
با دهان باز شده به او خیره شد .ست ورزشی زرد رنگی که به تن
داشت ،سنش را کم تر نشان می داد .از همه بامزه تر ،کاله کپ
مشکی رنگی بود که برعکس روی سرش گذاشته بود .آنقدر
جذاب و تخس به نظر می رسید که نتوانست خودش را کنترل
کند .به سمت پوالد خم شد و گاز محکمی از چانه ی مردانه اش
گرفت.
دلش از لمس لب و دندان ماهور با پوست چانه اش ،ضعف رفت.
چشمانش را بست و خنده ی آرامی کرد.
~ ~ 667

_من از دست تو چکار کنم؟ اینقدر دلبری نکن بچه قرتی ،داری
روانیم می کنی!
ماهور با ذوق خندید و خودش را عقب کشید.
_من دلبری می کنم یا تو؟ هیچ می دونی که تو این لباس چقدر
خوشکل شدی؟ آخه چرا باید اینقدر جذاب باشی؟
پوالد با خنده به عقب چرخید تا کالهی که برای ماهور خریده
بود را پیدا کند.
_من تالفی این حرفا رو سرت در میارم .حاال هی پررو بازی در
بیار.
کاله ست خودش را پیدا کرد و آن را روی موهای روشن و خوش
حالت ماهور گذاشت.
همانطور که کاله را روی موهایش مرتب می کرد ،با هیجان به
قرمزی اندکی که روی چانه ی پوالد ایجاد شده بود ،چشم
دوخت.
_باالخره منم یه بار کبودت کردم .چونه ات رو ببین!
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پوالد در آینه به خود خیره شد و بعد از پیدا کردن جای دندان
های ماهور ،با صدای بلند خندید.
_آخه این کبود کردنه خنگ من؟ حاال یادت می دم.
_واقعا؟ روش خاصی داره؟
فکر نمی کرد که حرفش را جدی بگیرد و این سوال را بپرسد،
پس با صدای بلند قهقهه ای زد و همانطور که ماشین را روشن
می کرد ،پاسخ داد:
_آره ،روش خاصی داره که امشب بهت یاد میدم.
تمام طول مسیر ،سوال ماهور را دست مایه ی شوخی و خنده
قرار داده بود و حرصش می داد .لب هایش به این همه کشیدگی
ناشی از خنده عادت نداشت ،چرا که تمام حس خوبش را نهایتا
با لبخند های ریز و کوچکش نشان می داد ،اما از وقتی که این
گنجشک ،روی بام زندگی اش آشیانه ساخته بود ،لب هایش
ناپرهیزی می کرد و با صدای بلند می خندید .آنقدر از خنگ
بازی ها و سواالت فیلسوفانه ی ماهور ،برای ایجاد یک کبودی
کوچک در گردن پوالد خندید که لب های خشک شده اش
شکافت و چند قطره خون از محل آسیب دیده به بیرون جهید.
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ماهور با ناراحتی یک دستمال کاغذی از بسته ای که روی
داشبورد ماشین بود ،برداشت و به سمتش خم شد.
_مگه صبحونه نخوردی؟ ببین لبات خشک شده.
نگاهی به ماهور انداخت و پاسخ داد:
_می خواستم اونجا صبحونه بخوریم ولی دیر شده دیگه .االن
اونجا صبحونه اشون رو خوردن.
دستمال را روی لب های پوالد کشید و خون را به آرامی پاک
کرد.
_خب مگه کجا میریم؟
_چند دقیقه ی دیگه می رسیم فضول.
وقتی از پاک شدن خون مطمئن شد ،بوسه ی کوتاه و سریعی
روی لب هایش نشاند و سر جایش نشست.
_بیا لقمه گرفتم برای خودمون .منم هنوز چیزی نخوردم.
به ماهور که در حال زیر و رو کردن کوله اش بود ،نگاهی کرد و
گفت:
_تو یا مامانت؟ آخه تو از این هنرا داری؟
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لقمه های کره و عسل را بیرون کشید و با حرص پاسخ داد:
_لقمه پیچیدن هنر می خواد؟
_معلومه که می خواد! اآلن معلوم شد خودت درست کردی .ببین
چه کج و کوله ست.
یکی از لقمه ها را از نایلون بیرون کشید و تکه ای از آن را کند
تا به دهان پوالد بگذارد.
_همینه که هست .اگه نمی خوای نخور!
به حرص خوردنش خندید و به سختی لقمه ای که ماهور با
خشونت به درون دهانش چپانده بود را جوید.
_روز به روز داری وحشی تر می شی!
[]۰۹:۳۲ ۰۹.۱۱.۲۰
#پارت_۲۳5
باالخره به جایی که از دیشب درباره اش کنجکاو بود رسیدند .با
تعجب به تابلویی که باالی در نصب شده بود ،نگاه کرد و به سمت
پوالد چرخید.
_پرورشگاه؟!
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سرش را تکان داد و از ماشین خارج شد.
_آره پرورشگاه.
با دیدن هیجان خاصی که در رفتارش مشاهده می کرد ،لبخند
شیرینی زد و کالهش را مانند کاله پوالد ،برعکس کرد و روی
موهایش نشاند .به پوالد که در حال برداشتن یک سری کارتن و
نایلون از صندوق عقب ماشین بود ،خیره شد و گفت:
_بیام کمک؟ می خوای بیاریشون اونجا؟
_آره بیا کمکم.
دست هایشان کامال پر شده بود ،اما هنوز نصف وسایل در صندوق
عقب مانده بود.
زنگ در را که زدند ،چند دقیقه طول کشید تا مرد مسنی در را
باز کرد و به آن ها و وسایل موجود در دستشان خیره شد .پوالد
از او خواست که برای آوردن بقیه ی وسایل به او کمک کند و
خودش به همراه ماهور از در وارد شد.
ماهور چیزهایی حس کرده بود ،اما قصد پرسش نداشت پس به
پوالد که با همان وسایل درون دستش ،وسط حیاط ایستاده بود
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و همه چیز را از نظر می گذراند ،نگاه کرد .قرنیه ی چشمانش
حرف های زیادی برای گفتن داشتند .انگار با دیدن هر یک از
وسایل آن جا ،چیزی را به خاطر می آورد که انعکاسش در
چشمانش معلوم می شد .دختری به آرامی به آن ها نزدیک شد
و سکوت و سکونی که در فضا جاری بود را شکست.
_سالم .روزتون بخیر!
ماهور و پوالد هر دو به او سالم کردند و بعد از احوال پرسی
کوتاهی که نشان میداد این دختر پوالد را می شناسد ،هر سه با
هم به سمت ساختمان قدیمی مقابلشان رفتند.
_نوشین خانم نیستن؟
دختر همان طور که اتاقی را به آن ها نشان میداد تا وسایل را
آن جا بگذارند ،پاسخ داد:
_هستن ولی یکی از بچه ها رو تازه آوردن و طفلک خیلی بی
قراری می کنه .نوشین خانم از کنارش تکون نمی خوره.
[]۲۱:۱۲ ۱۰.۱۱.۲۰
#پارت_۲۳۶
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ماهور در سکوت ،جعبه ها را روی زمین گذاشت و به مردی که
بقیه ی وسایل را پشت سرشان می آورد ،نگاه کرد.
_ممنونم .ببخشید تو زحمت افتادید.
_خواهش می کنم پسرم!
پوالد به ماهور لبخندی زد و گفت:
_یه سر بریم پیش مامان نوشین .بعدش می خوام اینجا رو بهت
نشون بدم.
_آره خیلی دلم می خواد که همه جا رو ببینم.
_پس زود باش تا وقت کم نیاریم.
با لبخند سرش را تکان داد و پشت سر پوالد به راه افتاد .نگاهی
به دیوار های کثیف و چرک انداخت .نشانه های شیطنت کودکان
را می توانست در همه جای این ساختمان مشاهد کند .قسمت
پایین دیوار ها با نقاشی ها و خط خطی های کودکانه ای پر شده
بود که لبخند زیبایی را بر لب های ماهور نشاند .این ساختمان،
قدیمی و کلنگی به نظر می رسید اما می توانست خاطراتی را که
در تمام قسمت هایش پنهان شده بود ،حس کند .انگار خاطرات
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و درد ها و خنده ها ،مثل انسان های خجالتی ،سرشان را از پشت
دیوار ها بیرون آورده بودند تا با مهمان جدیدی که در آن جا
قدم میزد ،آشنا شوند.
_حس می کنم اینجا پر از حرف و خاطره ست.
پوالد لبخند تلخی زد و زمزمه کرد:
_درسته ،چون اینجا کسایی زندگی می کنن که پر از درد و
بغضن.
دختری که راه را به آنها نشان میداد ،به اتاق مقابلشان اشاره کرد
و گفت:
_همینجاست.
پوالد تشکری کرد و به سمت در قدم برداشت .دستگیره ی در
را گرفت و پایین کشید .صدای گوش خراش دری که نیاز به
روغن کاری داشت ،چهره ی ماهور را در هم کرد .باالخره در باز
شد و زنی که نوزادی را در آغوش کشیده بود و برایش الالیی
می خواند ،نمایان گشت.

~ ~ 675

با شنیدن صدای در ،به مهمان های ناخوانده نگاه کرد .چهره ی
ناراحت و غمگینش ،در عرض چند ثانیه شاداب و با طراوت شد.
_پوالد الهی قربونت برم ،اومدی؟
ماهور به مردی که کنارش بود خیره شد .دیگر مستبد و زورگو
به نظر نمی رسید ،بلکه همچون پسر بچه ی مظلومی که طالب
آغوش مادرش بود ،به سمت نوشین می رفت.
_ببخش که این همه وقت بهت سر نزدم!
[]۲۱:۱۲ ۱۰.۱۱.۲۰
#پارت_۲۳۷
نوشین دلش پر میزد تا پوالد را در آغوش بکشد ،اما نوزادی که
در دستش بود این اجازه را نمی داد.
_بی معرفت! این همه وقت کجا بودی تو؟
_سالم.
با شنیدن صدای دیگری ،چشمانش را به پسر ریزنقشی که پشت
سر پوالد ایستاده بود ،دوخت .حقیقتا از این که می توانست
~ ~ 676

کودک را به او بسپارد ،خوش حال بود ،پس با گونه های گل
انداخته و صدای لرزان از هیجان گفت:
_سالم پسرم .می دونم که نباید با مهمون اینجوری رفتار کرد
ولی میشه بیای این بچه رو بگیری؟ من دلم می خواد این پسره
ی فراموش کار رو بغل کنم.
ماهور با تعجب به او خیره شد ،اما سرش را تکان داد و با لبخند
شیرینی به سمت نوشین رفت.
_البته که میشه .ما یه گوشه می شینیم تا شما رفع دلتنگی
کنید.
نوشین با خوشحالی کودک را روی دستان دراز شده ی ماهور
گذاشت .فکر نمی کرد که در آغوش کشیدن نوزاد را بلد باشد
اما ماهور با مهارت دستش را زیر گردن نوزاد گذاشت و او را به
سینه اش چسباند.
_خیالتون راحت! می تونم مراقبش باشم.
سرش را تکان داد و به سمت پوالد که منتظر به او خیره شد
بود ،چرخید .دستانش را باز کرد و چشمان خیسش را روی قد
بلند و هیکل تنومندش چرخاند.
~ ~ 677

_نوشین فدات بشه آخه .باید دو سال می گذشت نامرد؟ بعد از
دو سال منو یادت اومد؟
پوالد خم شد و او را در آغوش کشید .بوسه ای که نشان از
عذرخواهی و دلجویی بود ،روی شانه ی نوشین نشاند.
_ببخش مامان نوشین!
ماهور در سکوت به چشمان بسته ی نوزاد نگاه می کرد .خم شد
و به آرامی یقه ی پیراهنش را بوسید .بوی شیرین پودر بچه در
بینی اش پیچید .صحبت های نوشین و پوالد تا دقایق زیادی به
طول انجامید و در تمام این مدت ،ماهور با این نوزاد شیرین
سرگرم بود .الالیی هایی که برای آسا می خواند ،در خاطرش
مانده بود ،چرا که هنوز هم گاهی آن ها را برایش می خواند.
وقتی دست نوشین روی شانه اش نشست ،سرش را باال گرفت و
به چشمان براقش خیره شد.
_خسته نباشی ماهور جان .حسابی مشغول مرور خاطرات شدیم
و تو رو تنها گذاشتیم .حالل کن مادر!
نامش را از کجا می دانست؟ انقدر حواسش را به این نوزاد داد
که هیچ کدام از حرف هایشان را نفهمید .البته دلش هم نمی
~ ~ 678

خواست در امور خصوصی پوالد دخالت کند .اگر الزم باشد که
چیزی را بداند ،خودش برایش توضیح خواهد داد .لبخند زیبایی
روی لب هایش نشاند و گفت:
_نه ،منم با این کوچولو سرگرم بودم .خیلی شیرین و خوشمزه
ست.
_آره ،ولی خیلی گریه می کنه بیچاره .از وقتی اومده ،همش نق
می زنه .عجیبه که االن خوابیده.
[]۰۹:4۸ ۱۱.۱۱.۲۰
#پارت_۲۳۸
ماهور با ناراحتی انگشت اشاره اش را روی گونه ی نوزاد کشید و
زمزمه کرد:
_شاید اینجا رو دوست نداره! اسمش چیه؟
_آره ،اینجا آروم نمی گیره .اسمش نیکانه .پدر و مادرش رو توی
تصادف از دست داده .هیچ کس رو هم نداره.
به پوالد که با اخم های درهم به حرف هایشان گوش می داد،
اشاره کرد و ادامه داد:
~ ~ 679

_این بچه رو بده به من .پوالد می خواست اینجا رو بهت نشون
بده.
دلش نمی خواست آن کودک بیچاره را از آغوشش جدا کند ،اما
به نظر می رسید که حرف های مهمی در راه است .با لبخند،
نیکان را روی دستان نوشین گذاشت و با پوالد از اتاق بیرون
رفت.
پوالد به آرامی قدم بر می داشت و هر چیز را با دقت می کاوید.
گویی خاطراتش را جست و جو می کرد.
_بچه ها نیستن پوالد؟
همانطور که در اتاقی را باز می کرد ،به سمت ماهور چرخید و
پاسخ داد:
_اونایی که سنشون به کالس و درس می خوره که مدرسه هستن
و تا یکی دو ساعت دیگه ،یکی یکی پیداشون می شه .کوچولو ها
هم االن احتماال تو حیاط پشتی هستن و دارن بازی می کنن.
یکم حرف می زنیم و بعد میریم پیششون.
سرش را تکان داد و پشت سر پوالد ،وارد اتاق شد.
~ ~ 680

در بعضی از قسمت ها ،گچ های دیوار ها ریخته بود و نمای زشتی
به اتاق میداد .پوالد روی زمین نشست و به یکی از دیوار ها تکیه
داد .ماهور هم کنارش نشست و منتظر به چشمانش خیره شد.
پوالد لبخندی زد و شروع به ورق زدن دفتر خاطراتش کرد.
_یادم نمیومد که چه طوری سر از اینجا در آوردم ،ولی می دیدم
که بعضی ها از نوزادی و بعضی ها هم از سنی که بتونن همه
چیز رو درک کنن ،میان اینجا.
[]۰۹:4۹ ۱۱.۱۱.۲۰
#پارت_۲۳۹
ماهور دست پوالد را میان انگشتانش فشرد و منتظر ادامه ی
حرف هایش شد.
_بعضی ها خیلی گریه می کردن .می گفتن مامان و بابامون رو
می خوایم ولی من اصال همچین چیزی رو نداشتم و فقط نوشین
خانم رو مامان صدا می کردم .هیچ وقت زیر بار نمی رفت که بگه
خانواده ام کی هستن و چه طوری سر از اینجا در آوردم ولی من
خیلی سمج بودم.
با به یاد آوردن اصرار ها و غد بازی هایش ،خنده ی تلخی کرد.
~ ~ 681

_یه روز خیلی بهش گیر دادم .بنده خدا اینقدر عصبی شده بود
که رفت پیش یکی از کارکنا و گریه کرد .من پشت در بودم .می
گفت چه طوری بهش بگم که تو سرویس بهداشتی یه پارک
پیداش کردن و به اینجا تحویلش دادن؟ می گفت چه طوری
بهش بگم که از نوزادیش اینجا بوده؟
به چهره ی غمگین و چشمان بغض دار ماهور خیره شد و با
لبخند گفت:
_اینجوری بهم نگاه نکن بچه! اون موقع خیلی اذیت شدم ولی
اآلن خوبم .کال آدم بداخالقی بودم و همه از من بدشون میومد،
به جز ایمان! اونم از  4سالگی تو پرورشگاه بود و با هم بزرگ
شدیم .از همون موقع تا اآلن ،تنها کسیه که عضوی از خانواده
ی خودم می دونمش.
دست ماهور را فشرد و با جدیت زمزمه کرد:
_من آدمی نیستم که تو ناز و نعمت بزرگ شده باشم و برای تک
تک چیزایی که االن دارم ،جون کندم .تو برام خیلی با ارزشی و
دلم می خواست این روی من رو هم ببینی .تنها که بودم ،سر
زدن به اینجا رو دوست نداشتم ولی از امروز بیشتر میایم ،باشه؟
~ ~ 682

ماهور به سمتش خم شد و لب های پوالد را محکم بوسید.
_هر چی تو بگی!
حرف های پوالد طوالنی بود .با هم کل ساختمان را گشتند و
پوالد از خاطراتش ،به خصوص بدخلقی های خودش و خنده
های شیرین ایمان تعریف می کرد .از خاطرات بدش فاکتور می
گرفت تا مبادا گنجشکش را بیازارد .کم کم سر و کله ی کودکان
پیدا میشد .همه با دیدن دو مهمان جدید که از قضا خیلی هم
مهربان و شوخ طبع بودند ،خوشحال می شدند .ماهور تاب را هل
محکمی داد و گفت:
_رضا پاهات رو تکون بده تا سریع تر بره .من اآلن میام.
_باشه عمو!
به سمت پوالد رفت و با سرتقی تمام ،گوشی اش را از دستانش
گرفت.
_داری چیکار می کنی؟ چرا حواست به ما نیست؟
با خنده ی متعجبی ،دستش را برای پس گرفتن گوشی بلند کرد
و گفت:
~ ~ 683

_بده به من ببینم بچه پررو! یه چند تا چیز سفارش دادم تا
بیارن .هم بچه ها سرگرم میشن و هم ما یه کار مفیدی می کنیم.
به خدا ساق پام درد گرفت از بس فوتبال بازی کردم .این همه
انرژی رو از کجا میارن آخه؟
_چی سفارش دادی؟
_بهمن و محسن اآلن با چند تا سطل رنگ پیداشون می شه.
[]۰۱:5۹ ۱۲.۱۱.۲۰
#پارت_۲4۰
صدای خنده هایی که در فضا پیچیده بود ،گوش خراش و آزار
دهنده نبود ،بلکه دل و روح را ،نوازش می داد .آنقدر ذوق کردن
های کودکان و قهقهه ی نوجوانان ،پاک و معصوم بود که لبخند
از لب هیچ کس دور نمی شد .شادی همچون یک پادشاه
قدرتمند ،بر تخت سلطنت نشسته و راه غم و اندوه را بسته بود.
بهمن ،پیراهن سفیدش را که با رنگ های مختلف کثیف شده
بود ،از تنش بیرون کشید و با زیرپیراهنی آستین حلقه ای،
مشغول رنگ زدن دیوار ها شد .پوالد با خنده ،مُشتی به بازویش
کوبید و گفت:
~ ~ 684

_تا حاال یه بچه ریده بود به هیکلت؟ حتی تو موهات هم پر از
رنگه.
بهمن با پوزخندی به پوالد که کامال از آب خیس شده بود ،خیره
شد.
_جسارتا خودتون رو هم ببینید.
همان موقع محسن در حالی که سعی می کرد در بین حرف های
کودکان،صدایش را به گوش آن ها برساند ،به سمتشان رفت.
_هنوز تموم نشده بهمن؟ دیگه رنگ نداریم .اگر اینجوری پیش
بره باید باز هم برم بخرم.
پوالد به جای او پاسخ داد:
_نه ،بیشتر رنگ ها رو ریختن روی هم دیگه .بیچاره ماهور ،شده
شکل یه ظرف سفال رنگ شده .برو بازم بگیر محسن .هنوز دیوار
های حیاط مونده.
محسن سرش را تکان داد و با خنده به سمت در رفت.
_خدایی تو خیابون اینجوری ببینن من رو ،فکر می کنن از
تیمارستان فرار کردم.
~ ~ 685

پوالد و بهمن به طرح قلب و درختی که پشت پیراهنش کشیده
شده و حاصل شیطنت ماهور و کودکان بود ،خندیدند و به ادامه
ی کارشان پرداختند.
پوالد بعد از چند دقیقه که در رنگ کردن دیوار حیاط سپری
شده بود ،به ماهور که در حال کشیدن یک هشت خانه ی بزرگ
رنگ رنگی در کف حیاط بود ،نگاه کرد .حتی لپ هایش هم از
هجوم حمالت کودکان در امان نمانده بود .آخ که دلش می
خواست این گنجشکی که انگار در حوض نقاشی افتاده است را
محکم در آغوش بکشد و آنقدر فشار دهد تا او را به قلبش برساند،
بلکه انقدر برای دیدن ماهورش خودزنی نکند و سرش را به در و
دیوار قفسه ی سینه اش نکوبد.
در حال تماشا کردن لبخند ماهور بود ،که صدای زنگ در بلند
شد .پوالد به نگهبان که در حال استراحت کردن و چای خوردن
بود ،خیره شد و خودش به سمت در رفت .در را باز کرد و به
دختر مقابلش خیره شد .با چشمان درشت شده ،نگاهش را روی
صورتش چرخاند .چند سال گذشته بود؟ مغزش هیچ پاسخی
نمی داد .فقط به چشمان آشنای مقابلش خیره شده بود .خیلی
~ ~ 686

تغییر کرده بود ،ولی مگر می توانست آن دختر زبان دراز و سرتق
را فراموش کند؟
_رکسانا؟
[]۰۳:4۳ ۱۲.۱۱.۲۰
#پارت_۲4۱
او هم از دیدن پوالد متعجب شده بود .آخرین باری که او را دید،
در حال جمع کردن وسایلش برای رفتن به خوابگاه شهر دیگری
بود .قبول شدن ایمان و پوالد در دانشگاه شیراز ،شروع اتفاقات
و فراز و نشیب های زندگی اش بود .با ذوق به سمتش رفت و از
گردن پوالد آویزان شد.
_پوالد؟
خنده ی آرامی کرد و گفت:
_دختره ی دیوانه ،کجا بودی تو؟ حالت خوبه؟
از پوالد جدا شد و با شیطنت پاسخ داد:
_عالیم! طبق همون قولی که بهتون دادم ،چهار بار ازدواج کردم.
~ ~ 687

دلش می خواست به این قولی که خاطره های زیادی را با خود
به همراه داشت ،بخندد اما امیدوار بود که شوهر داشتن رکسانا،
تنها یک شوخی جدید از جانب او باشد.
_واقعا میگی؟ االن یعنی شوهر داری؟
با صدای بلند خندید و همانطور که پوالد را از جلوی در کنار می
زد ،پاسخ داد:
_برو بابا! سر خر میخوام چیکار؟ خودم با خودم خوشم دیگه،
شوهر واسه چی؟
پوالد نفس راحتی کشید و بعد از بستن در ،پشت سرش به راه
افتاد .ظاهرا خدا دلش برای مرد عاشقی که به احترام حس پاکی
که در قلبش النه افکنده بود و وارد هیچ رابطه ای نمی شد،
سوخته بود که این زبان دراز زیبا ،همچنان زیر بار تعهد و ازدواج
نرفته بود.
وقت زیادی در احوال پرسی ها و خوش و بش های رکسانا با
اهالی پرورشگاه گذشت .آنقدر از دیدن پوالد خوشحال شده بود
که متوجه حالت خشمگین و شکاک ماهور نشد .بعد از آن که از
همه دور شدند ،روی یک نیمکت نشستند .پوالد تمام تمرکزش
~ ~ 688

را روی حرف کشیدن از او گذاشته بود .کمی به چپ مایل شد و
به صورت شاداب رکسانا خیره گشت.
_اآلن کجا زندگی می کنی؟ همه چیز رو به راهه؟
چه داشت بگوید؟ از اتاقی که در آن زندگی می کرد سخن بگوید
یا شغل نداشته اش را برای پوالد تعریف کند؟ شب ها از ترس
هجوم و حمله ی سوسک ها به موهای سرش ،شالش را دور
سرش می پیچاند تا مبادا زیر دندان های کوچک و تیزشان
جویده شود .حرف و درد دل بسیار بود اما قصد بیان کردن آن
ها را نداشت .بعد از سال ها ،این دوست قدیمی را پیدا کرده بود
و سوال های مهم تری در ذهنش جوالن می داد .دلش نمی
خواست این حس خوب را با حرف های غمگینش خراب کند.
_همه چی عالیه .تو از خودت بگو! هنوز با ایمان در ارتباطی؟
پوالد لبخندی زد و به آسمان نگریست .امروز آبی تر از همیشه
به نظر می رسید .پر بود از حس های خوب و خبر های شادی
بخش! پیدا شدن رکسانا ،بهترین اتفاق امروز بود .البته بعد از
بوسه ی شیرین ماهور!
_مگه می تونم با تنها عضو خانواده ام در ارتباط نباشم؟
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مشتی به بازوی کلفتش کوبید و گفت:
_یادمه یه روزی قرار بود هر سه تامون با هم باشیم ،حاال شد
ایمان؟ پس من چی؟
قدرت بدنی این دختر همیشه ستودنی بود .کمی بازویش را
ماساژ داد تا درد کمی که در آن پیچیده بود ،آرام شود.
_خودت رفتی و معلوم نیست کجا گم و گور شدی!
_من عادت دارم به اینجا سر بزنم ولی تو رو ندیدم! اصال اگه از
مامان نوشین می پرسیدی ،بهت می گفت.
_ولی اون به من خبر نداد.
_خب چون نپرسیدی!
حق داشت کنایه بزند .آنقدر ایمان از شنیدن خبری درباره ی
رکسانا می ترسید که ترجیح می داد چیزی نپرسد.
_درست میگی! کوتاهی از من بوده .خانواده ای که پیششونی،
خوبن؟ اذیت نمی شی؟
پوزخندی زد و به انگشتان دستش خیره شد.
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_خانواده؟ چند روز بعد از این که شما رفتید ،یه نفر اومد و گفت
می خواد من رو به فرزندی بگیره .خیلی تعجب کرده بودم .آخه
من  ۱4سالم بود.
پوالد با اخم به چهره ی غمگین و پژمرده اش خیره شد.
_خب؟
لبخند تلخی زد و ادامه داد:
_زنش مریض بود و بچه هم نداشت .کی بهتر از منِ  ۱4ساله
می تونست مراقب زن مریضش باشه؟ عمال شده بودم کلفت
خودش و زنش .دو سال پیش ،زنه مرد و چند ماهه که خودش
هم سقط شده.
حرف هایش بوی زجر کشیدن و دم نزدن می داد .چه به روزش
آورده بودند؟ چند ماه بعد از ترخیص شدن از پرورشگاه ،با ایمان
به اینجا آمدند تا مامان نوشین و بقیه را ببینند .حالت چهره ی
ایمان هنوز هم مقابل چشمانش نقش می بست .وقتی با ذوق از
رکسانا پرسید و همه چشم دزدیدند .چه می توانستند بگویند
وقتی دستور فرزند خواندگی رکسانا ،توسط مدیر بهزیستی داده
شده بود؟
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ایمان مثل یک برگ سبز که در باد خشک و بی رحم پاییز ،زرد
شده و در نهایت سرنگون می شود ،روی زمین نشست و تا ساعت
ها در آغوش پوالد گریه کرد .در تمام این سال ها ،امیدوار بودند
که حداقل خوشبخت باشد ،اما مثل این که او هم از جفای این
دنیا بی نصیب نمانده بود.
پوالد از غفلت خودش و ایمان عصبانی بود .هر چه به مدیر
بهزیستی التماس کردند که آدرس خانواده ی جدید رکسانا را
بدهد ،توجهی نکرد و گفت که بگذارند او با پدر و مادر خوانده
اش خو بگیرد و آن ها را به زندگی اش راه دهد .حتی اشک های
بی تابانه ی ایمان هم دل آن زن بی رحم و بدخلق را نرم نکرد.
پوالد آن روز دفترش را با عربده ها و فریادهایی که برای حمایت
از دوست کمر شکسته اش می کشید ،به لرزه انداخت اما جواب
او تنها یک نه بزرگ بود .در آن دوران ،آن ها دو جوان بی تجربه
بودند که باید تمام وقتشان را روی کار کردن می گذاشتند تا
بتوانند هزینه های دانشگاه و اجاره ی خوابگاهشان را بپردازند.
جست و جو کردن های دو نفره اشان به جایی نرسید .وقتی هم
که با تالش های شبانه روزی اشان توانستند نفوذ و پول زیادی
بدست آورند ،ایمان می ترسید با پیدا کردن رکسانا در کنار شوهر
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و بچه ی احتمالی ،حتی رویای با او بودن را هم از دست بدهد.
پس ،از پوالد قول گرفت که درباره اش تحقیق نکند.
پلک چپش با تصور گریه های عاجزانه ی دختری که خودش را
حامی و پشتیبانش تصور می کرد ،پرید .به سختی خشم
ویرانگرش را کنترل کرد و گفت:
_اآلن کجایی؟ چکار می کنی؟
رکسانا از جا برخاست و همانطور که خم می شد تا بند کفشش
را محکم کند ،پاسخ داد:
_یه اتاق کرایه کردم .ولی کارخونه ای که توش کار می کردم،
ورشکست شده .دنبال کار می گردم .شما چی؟
پوالد هم از جا برخاست و با پوزخند تلخی گفت:
_داداش بی غیرتت به هر چی که می خواسته رسیده .الزم نکرده
بری دنبال کار! از فردا بیا پیش ما .از بچگی قرار بود با هم به
همه چی برسیم ،ولی من و اون ایمان احمق ،از دستت دادیم.
رکسانا با شوق از جا برخاست و به سمت پوالد چرخید.
_جون رکسانا راست می گی؟
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با لبخند گونه اش را میان انگشتانش گرفت و کشید.
_شماره ات رو بده تا سیو کنم بچه پررو.
بعد از پایان جمله اش ،همانطور که گوشی اش را از جیبش
بیرون می کشید ،زیر لب زمزمه کرد:
_خدا فردا رو به خیر بگذرونه.
رکسانا هم به جمع خوشحال و خندانی که در حال رنگ آمیزی
دیوار ها بودند پیوست .پوالد چشمانش را میان جمع چرخاند تا
ماهور را پیدا کند .آنقدر درگیر رکسانا شده بود که متوجه
گذشتن زمان و خبر نگرفتن از ماهور نشد .با اخم بار دیگر اطراف
را چک کرد و وقتی ماهور را نیافت ،به سمت ساختمان رفت تا
آن جا را بگردد.
نوشین ،درِ اتاقی که نیکان در آن مشغول شیر خوردن بود را
بست و خواست به سمت حیاط برود که با پوالد رو به رو شد.
_مامان نوشین ،شما ماهور رو ندیدید؟
نوشین لبخندی زد و به اتاق اشاره کرد.
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_داره به نیکان شیر میده .اصال باورم نمیشه که اینقدر تو انجام
کارای نوزادا ماهره .خودش میگه به خاطر مراقبت از خواهر
کوچیکشه .دستش درد نکنه .امروز به خاطر ماهور ،نیکان آروم
بود.
پوالد هم لبخندی زد و همانطور که در اتاق را باز می کرد ،گفت:
_این بچه منبع انرژی مثبته.
نیکان را در آغوش گرفته و همانطور که با دقت شیشه ی شیر را
در دهانش نگه داشته بود ،قربان صدقه اش می رفت.
_ماهور؟
با شنیدن صدای پوالد ،لبخندش محو شد و اخم تندی بر
ابروهایش نشست.
_بله؟
پوالد با تعجب از این رفتار سرد ،به سمتش رفت و روی زمین،
کنار ماهور نشست.
_چته؟
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شیشه ی شیر را از دهان نیکان بیرون کشید و با احتیاط و دقت،
سرش را روی شانه اش گذاشت تا با کوبیدن ضربه های آرام و
منظم روی کمرش ،آروغ بزند و دلدرد نگیرد.
_هیچی! مگه قراره چیزیم باشه؟
اخمی کرد و به چشمان گریزان و ناراحتش خیره شد.
_حرف میزنی یا نه؟ هی هیچی بهت نمیگم ،پررو شدی؟
او این همه وقت را با آن دختره ی لوس و جیغ جیغو گذرانده و
اصال هم به حضور ماهور اهمیت نداده بود ،آن وقت ماهور از
نظرش ،پررو به نظر می رسید؟
_مثل این که بدهکار هم شدیم! حاال اگر من دو ساعت با اون
دختره خوش و بش می کردم ،تا کلی وقت غر می زدی ،ولی
خودت با دخترا گرم بگیری ،اشکالی نداره؟
آخ خداوندا ،چه چیزی شیرین تر و دلنشین تر از حس مالکیتی
که به تازگی در رفتار ماهور میدید ،بود؟ به سمتش رفت و بوسه
ای روی گونه ی قرمز از حرص و خشمش نشاند.
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_آخه تو که نمی دونی رکسانا کیه و بعد از چند سال ،حاال
پیداش شده!
با ناراحتی خودش را عقب کشید و پرسید:
_خب تو بهم بگو که کیه!
لبخندی زد و دسته ای از موهای ماهور که روی پیشانی اش جا
خوش کرده بود را از جلوی چشمانش کنار زد و شروع به گفتن
خاطرات سه نفره اشان با رکسانا کرد .دختری که با وجود پوالد
و ایمان ،برای بقیه گردن کلفتی می کرد و پز این دو حامی
قدرش را به دختران پر افاده ی مدرسه اش می داد .دختری که
اندک اندک در های قلب ایمان را گشوده بود و پا به پاک ترین
نقطه ی قلبش گذاشته و در آن جا نشسته بود .از حس خاص و
پاکی که به رکسانا داشت سخن گفت و به لبخند آسوده و
خوشحالش خیره شد.
_اینم از ماجرای ما سه تا! حاال فهمیدی کیه؟
با خجالت سرش را پایین انداخت و پاسخ داد:
_عشق ایمان و یه جورایی خواهر و دوست تو ،درسته؟
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_آفرین گنجشک حسود من!
_ببخشید که بد قضاوت کردم.
خواست در جواب این لحن شرمنده و بامزه اش چیزی بگوید که
با خیس شدن شانه ی ماهور با تعجب به نیکان و شیر های باال
آورده اش خیره شد.
_فقط استفراغ کم بود برای این تیپ بی نظیر امروزت!
[]۱۱:۲۳ ۱4.۱۱.۲۰
#پارت_۲45
وقتی از پرورشگاه بیرون می آمدند ،چیز های با ارزش جدیدی
را در زندگی اشان پیدا کرده بودند .گمشده ی پوالد و ایمان که
قرار بود از فردا به جای خانم پناهی و ماهور ،منشی شرکت شود
و حتی با ماهور هم آشنا شد و باب دوستی را با او باز کرد ،یکی
از آن اتفاقات با ارزش امروز بود.
دومین اتفاق ارزشمند ،دلبستگی عجیب پوالد و ماهور به نوزادی
از دیار غربت و تنهایی بود که تا لحظه های آخر حضورشان در
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پرورشگاه ،در آغوش امن ماهور آرمیده بود و در آخر با نجوای
آرام ماهور در کنار گوشش ،از او جدا شد.
_قول میدم که زود به زود بیام پیشت کوچولو!
ارزشمندترین و قیمتی ترین اتفاق امروز ،خنده های کودکان و
نوجوانانی بود که از جانب همه به فراموشی سپرده شده بودند و
حاال که به حضور این میهمانان عادت کردند ،باز هم جدایی
سهمشان شد ،اما این بار یک فرق بزرگ وجود داشت .هدیه های
زیادی از پوالد گرفتند و بهترین آن ،یک دفتر خاطرات و یک
خودکار برای کسانی که نوشتن را آموخته بودند و یک دفتر
نقاشی و بسته ی مداد رنگی ،برای کسانی که نوشتن بلد نبودند،
به حساب می آمد .جمالت پوالد ،صورت های غمگینشان از رفتن
آن میهمانان را دوباره شاد و خوشحال کرد.
_ما بازم میایم و این یه قول خیلی خیلی محکمه! تا وقتی که
میام ،دلم می خواد همه ی حرفای دلتون رو با کاغذ و قلم در
میون بذارید .میخوام این یادگاری رو برای خودتون نگه دارید تا
با پشت سر گذاشتنِ هر کدوم از دغدغه هاتون ،بفهمید چقدر
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بزرگ و با شکوه هستید که تونستید از پس تک تک مشکالتتون
بر بیاید.
در تمام مسیر برگشت به خانه ،از اتفاقات شیرین امروز حرف
زدند .ماهور با ذوق از باال آوردن نیکان تعریف می کرد و پوالد
آنقدر به این گنجشک چرکو که اصال نسبت به استفراغ نیکان بد
دل به نظر نمی رسید ،خندید که نزدیک بود کنترل ماشین از
دستش خارج شود .با خنده و شوخی فراوان به خانه رسیده بودند
و حاال به سمت اتاق پوالد می رفتند تا هر دو اشان دوشی بگیرند
و رنگ ها و گرد و خاک را از تنشان بشویند.
ماهور همانطور که در اتاق را باز می کرد ،به سمت پوالد چرخید
و گفت:
_دیگه تو خونه ات حموم نیست؟ واقعا نمی تونم صبر کنم تا کار
تو تموم شه! خیلی کثیف شدم.
پوالد هل آرامی به ماهور داد تا از جلوی در کنار برود و او بتواند
وارد اتاق شود .بعد از گذاشتن سوییچ ،کیف پول و تلفن همراهش
روی میز ،همانطور که زیپ لباسش را باز می کرد ،گفت:
_با هم میریم خب!
~ ~ 700

_من مطمئنم که این خونه بیشتر از یک حموم داره!
گرمکنش را از تن بیرون کشید و بعد از نمایان شدن سینه ی
ستبرش ،به سمت ماهور رفت و با دست چپ ،فکش را میان
انگشتانش گرفت.
_وقتی میگم با هم میریم ،یعنی با هم میریم و حرفی هم توش
نمی مونه!
با خنده فکش را از میان انگشتان آهنین پوالد بیرون کشید و با
حرص آمیخته شده با خنده اش غرید:
_خب با هم میریم زورگو!
[]۱۶:۱۹ ۱4.۱۱.۲۰
#پارت_۲4۶
با این که قبال هم تجربه ی عشق بازی با پوالد را داشت ،با دیدن
بدن برهنه و بدون پوشش معذب شده بود.
پوالد به صورت خجالت زده اش نگاه کرد و همانطور که لباس
زیرش را درون سبد لباس های کثیف که گوشه ی حمام قرار
داشت ،می انداخت گفت:
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_این بچه قرتی رو ببین! ماهور لباساتو در میاری یا من اقدام
کنم؟
با حرص تیشرتش را بیرون کشید و در سبد انداخت.
_وحشی هستی پوالد ،دست خودت نیست!
دوش آب را باز کرد و پشت به او ،مشغول تنظیم کردن دمای
آب شد .درواقع نمی خواست با چشم دوختن به جسمش ،بیش
از این خجالت زده اش کند.
_خب احمقی دیگه! آدم از کسی که نزدیک ترین روابط رو
باهاش تجربه کرده ،خجالت می کشه؟
شانه هایش را از سردی قطرات ریز آبی که روی سینه اش می
ریخت ،جمع کرد و به پوالد که کارش تمام شده بود و به او می
نگریست ،چشم دوخت .نگاهش را میان دست بلند شده اش و
سینه ی ستبرش می چرخاند .هیکل تنومندش ،زیر بارش قطره
های کوچک آب ،خیس و براق شده بود.
_بیا اینجا گنجشک من!
لبخندی زد و دستش را روی دست پوالد گذاشت.
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خواست به سمتش قدم بردارد اما انگار تحمل این مرد از دست
رفته بود که او را به سمت خود کشید و زیر دوش آب و در حصار
قطرات درشت و وحشی اش ،بوسه ی عمیقی را آغاز کرد .حتی
نفس کشیدن را هم فراموش کرده بودند .در این میان تنها دهان
ها با مکش های قوی ،زبان ها با تجاوز به دهان معشوق و دندان
ها با گاز گرفتن دو ماهیچه ی هوس انگیز مقابلشان سخن می
گفتند و یکدیگر را ستایش می کردند.
انگشتانش را روی کمر لخت پوالد حرکت می داد و سعی داشت
با فشار بیشتر ،او را در خود حل کند .مثل همیشه شش ها،
خیانتکار ترین عضو بدن بودند و دیگر اجازه ی ادامه ی این بوسه
را ندادند .با سینه ای که از شدت کمبود اکسیژن خس خس می
کرد ،از یکدیگر فاصله گرفتند .پوالد دستش را روی سینه ی
برجسته ی ماهور گذاشت و با حس کوبش ضربان قلبش ،لب
های خیس از آبش را روی پیشانی اش گذاشت.
_آروم باش بچه! اگر قلبت بازی در بیاره ،من چیکار کنم آخه؟

~ ~ 703

ماهور میان نفس نفس زدن هایش ،لبخند شیطنت آمیزی زد و
به قفسه ی سینه ی پوالد که با سرعت باال و پایین می رفت،
اشاره کرد.
_تو نگران خودت باش! من از همیشه سر حال ترم.
[]۱۶:۱۹ ۱4.۱۱.۲۰
#پارت_۲4۷
اگر می گفت برای شیطنت های ریز و زیر پوستی اش می میرد،
کسی باور می کرد؟ دلش می خواست این گنجشک را بین نان
خوش بو و داغی بپیچد و در دهان بگذارد و ببلعد تا او را در
درون خود داشته باشد.
ماهور را به عقب هل داد و کمرش را به سرامیک های حمام
کوبید .دستش را زیر گردنش حلقه کرد و به سمت باال فشار داد.
وقتی گردن خوش تراشش مقابل دهانش قرار گرفت ،درنگ نکرد
و لب هایش را روی شاهرگش نهاد.
_می خواستی کبود کردن یاد بگیری ،آره؟ چشمات رو ببند و
قشنگ حس کن که من چیکار می کنم!
~ ~ 704

بازدم گرمش را به آرامی بیرون فرستاد و تمام حواسش را به
حرکت دندان و زبان پوالد داد .پوست گردنش بین دندان و لبش
فشرده و با مکش های عمیقی به دهان پوالد کشیده می شد.
آنقدر بدنش سست شده بود که سر پا ماندن ،سخت ترین کار
دنیا به نظر می رسید اما انگشتانش انگار نیروی مجزا و ویژه ای
داشتند که با قدرت در میان تار به تار موهای پوالد ،با سرعت
حرکت می کردند و گاهی آن ها را می کشیدند.
_یاا...یاد گرفتم .تموم...تمومش کن لعنتی!
تمام پوست گردنش تیر می کشید ،اما انگار پوالد قصد پایان
دادن به این حمله ی شیرین و خشن را نداشت ،پس تمام
قدرتش را جمع کرد و کمی خودش را کنار کشید .لب هایش از
ترشحات دهان خودش که روی گردن ماهور پخش شده بود،
برق میزد و چشمانش از شهوت و هیجان می درخشید.
دستانش را به آرامی روی سینه ی عضالنی اش کشید و همانطور
که سرش را به سینه ی چپش نزدیک می کرد ،لب زد:
_دیگه نوبت منه!

~ ~ 705

پوالد با لبخند چشمانش را بست و خودش را به ماهور سپرد.
بوسه ای که روی نوک سینه اش نشست ،بدنش را لرزاند اما
همچنان مثل یک کوه ،استوار ماند .بوسه ی دوم را روی سینه
ی راستش نشاند و با هل آرامی ،پوالد را به سمت دیوار هدایت
کرد و خودش هم مقابلش قرار گرفت.
روی پنجه ی پا ایستاد و زبانش را روی لب های نیمه باز پوالد
کشید.
_می خوام چیزایی که یاد گرفتم رو بهت نشون بدم.
با لبخند کمی خم شد تا ماهور راحت تر به صورتش دسترسی
داشته باشد.
_من در اختیار تو ام!
درنگ نکرد و چانه ی پوالد رو محکم و عمیق مکید .توجهی به
آخ پر دردش نکرد و دندان هایش را هم به میدان آورد.
_توله سگ اونجا نمیره زیر لباس ،آبروم میره .ماهور؟!
مگر خودش نگفته بود که در اختیارش است ،دلش می خواست
دقیقا همینجا را شکار کند و به پوالد هم ربطی نداشت!
~ ~ 706

[]۱۶:۱۹ ۱4.۱۱.۲۰
#پارت_۲4۸
چند دقیقه گذشت تا ماهور دست از سر بدن بیچاره ی پوالد
بردارد .انگار تقاص تمام کبودی هایی که تا کنون در بدنش
مشاهده کرده بود را با این حمله اش ،می گرفت که اینچنین رد
ی بدن پوالد
پای دندان ها و مکش های دهانش را در جای جا ِ
به جا گذاشته بود.
بوسه ی آخر را روی شانه ی پوالد گذاشت و دستش را به آرامی
روی شکمش حرکت داد .پوالد که دیگر تحملش را از دست داده
بود ،دست ماهور را به سمت آلتش هدایت کرد تا بی قراری اش
را نشان دهد .ماهور هم تحت تاثیر قرار گرفته بود و از انجام هیچ
کاری ابا نداشت .خواست مالشی به آلت پوالد بدهد اما ناخودآگاه
از حجم زیادش کمی عقب رفت و با بهت به آن چشم دوخت.
_این چرا اینجوری شد؟
پوالد که در این میان خنده اش گرفته بود ،به سمتش رفت و
چشمان گرد شده اش را بوسید.
_خودت اینجوریش کردی بچه!
~ ~ 707

_من کی کردم؟
با خنده ،ماهور را به پشت چرخاند و خمش کرد.
_یه امشب رو فقط خنگ نباش تا کارمون تموم شه قربونت برم،
باشه؟
ماهور با اضطراب سرش را به پشت چرخاند و به پوالد چشم
دوخت.
_جون من مواظب باشیا!
ضربه ی محکمی به باسنش کوبید و با حرص گفت:
_نترس نمی میری بچه قرتی.
خودش هم از این سوسول بازی هایش خنده اش گرفته بود.
سرش را روی دستانش که به سرامیک تکیه داده بود ،گذاشت و
لبهایش را گاز گرفت تا صدای خنده اش به گوش پوالد نرسد.
حرکت آلتش را در نزدیکی حفره ای که منشا تفاوتش با بقیه ی
پسر ها بود ،حس میکرد .چشمانش را بست و منتظر دخول آن
هیوالی بلند و حجیم به درون بدنش شد .انتظارش طوالنی نشد

~ ~ 708

و در یک لحظه بدنش آلت پوالد را به درون خود کشید و ماهیچه
هایش را به دور آن منقبض کرد.
آنقدر تنگ و داغ بود که به سختی بدنش را حرکت میداد .نجوای
آرام ماهور ،تمام بدنش را به رعشه می انداخت .انگشتانش را دور
برآمدگی کوچک سینه اش حلقه کرد و همانطور که آن را می
فشرد ،خود را به شدت به بدنش می کوبید.
_تو فقط مال منی! تو تا آخر دنیا ،اسیر منی و هیچ راه فراری
هم نداری.
ماهور هم میان درد و لذتی که در تمام بدنش پخش شده بود،
کلماتی که از قلبش بر می خاست را منقطع و بریده بریده ،بیان
کرد.
_منم ع...عااشق این ا...اسارتم .هیچ وقت آزادم نکن ،وگرنه
می...می میرم.
[]۱۶:۲۰ ۱4.۱۱.۲۰
#پارت_۲4۹

~ ~ 709

به اوج رسیدنشان آنچنان طول نکشید .بوسه ای روی کمر ماهور
نشاند و آلتش را خارج کرد .شانه اش را گرفت و صورتش را به
سمت خود چرخاند.
_خوبی؟ می خوای وان رو پر کنم تا یکم استراحت کنی؟
کمرش به خاطر خم بودن های زیاد ،خشک شده بود ،اما روحش
سرشار از شادی و طراوت بود .این جسم بود که با عشق بازی و
هم خوابی با معشوق ضعیف میشد ،اما روح نه تنها خسته نمی
شد ،بلکه آنقدر انرژی می گرفت که تا چند روز می توانست در
برابر هر غم و اندوهی لبخند بزند و استوار بماند.
با شیطنت سرش را روی شانه ی پوالد گذاشت و قسمتی از
گوشتش را زیر دندان هایش فشرد و بی توجه به آخ پر دردی
که از دهانش خارج شد ،بوسه ای روی رد به جا مانده از دندان
هایش نشاند و سرش را باال گرفت.
_آخیش ،چه حال میده!
_من که می دونم فردا مضحکه ی دست همه میشم .چونه ام رو
هم داغون کردی ،آره؟
با سرتقی چشمانش را به پوالد دوخت و پاسخ داد:
~ ~ 710

_دلم خواست!
انگشتش را روی پیشانی اش نهاد و سرش را به عقب هل داد:
_بیا خودت رو بشور بچه پررو .تو ،دهن من رو سرویس کردی با
این کارات! نکنه دلت یه دور دیگه می خواد؟
به سرعت برق ،از کنار پوالد گذشت و شروع به شستن خود کرد.
_کی گفته؟ اشتباه می کنی!
از حمام بیرون آمده و روی تخت دراز کشیده بودند .انگشتان
کشیده و ظریف ماهور ،روی سینه ی پوالد حرکت می کرد و
پوستش را قلقلک می داد .بوسه ای روی موهای روشنش نشاند
و گفت:
_امشب بمون!
چه دستوری از این بهتر و گوارا تر؟! دلش می خواست شب را
در آغوش پوالد بگذراند ،اما خانواده اش چه؟
_مامان اینا چی؟

~ ~ 711

_وقتی حموم بودی ،یه پیام فرستادن برات .مثل این که رفتن
خونه ی خالت و چون تو جواب ندادی ،مجبور شدن اس ام اس
بدن.
_خب شب بر می گردن همیشه .االن دیگه احتماال خونه هستن.
گازی از لپ های آویزانش گرفت و گفت:
_گفتن شب می مونن و اگر خواستی ،تو هم می تونی بری اونجا
ولی...
_ولی چی؟
خنده ی معناداری کرد و پاسخ داد:
_ولی من به جای تو جواب دادم که خونه راحت تری .حاال دیگه
همینجا می مونی.
با حرص از جایش برخاست و مشتی به سینه ی لختش کوبید.
_برای چی بدون اجازه دست می زنی به گوشی من؟
پوالد با خونسردی گردنش را گرفت و سرش را به سینه اش
چسباند.
~ ~ 712

_خب تو هم هر وقت خواستی دست بزن به گوشی من! حاال هم
سرجات بمون تا سگ نشدم.
با خنده انگشتش را در گونه ی پوالد فرو کرد و گفت:
_بی ادبِ بد اخالق!
_همینه که هست .باید بسازی باهام.
_چشم ،قلدرِ گردن کلفت!
با لبخند آرامی چشمانش را بست و زمزمه کرد:
_آفرین!
[]۱۹:5۳ ۱5.۱۱.۲۰
#پارت_۲5۰
در ماشین را بست و به پوالد که با اخم ،دستمال گردنش را
مرتب می کرد ،چشم دوخت .از صبح با دیدنِ کبودی چانه و
بدنش ،بدخلق و عصبی به نظر می رسید .به سختی خنده اش
را کنترل کرد و گفت:
_بریم دیگه .هی نگاهش می کنی ،کمرنگ تر می شه مگه؟
~ ~ 713

با حرص نیشگون محکمی از ران ماهور گرفت و گفت:
_به خدا اگه دهنتو سرویس نکردم ،پوالد نیستم! هر کار می کنم
پوشیده نمی شه .من چیکار کنم جلوی اون همه آدم؟!
ماهور به بدن خودش اشاره کرد و با سرتقی پاسخ داد:
_مگه من که شدم شبیه بوم نقاشی ،اعتراض کردم؟ از صبح هی
نق می زنی چرا؟
حقش بود یک عالمت بزرگ و بنفش ،روی گونه های سرخ و
سفیدش به جای بگذارد تا معنای مضحکه شدن را بفهمد؟
_تنت می خاره ها!
اخم بامزه ای کرد و به پوالد که داشت ماشین را روشن می کرد،
چشم دوخت.
_دلم می خواد.
نمی توانست با این حجم از ضعفی که با هر کلمه ی ماهور در
دلش ایجاد می شد ،کنار بیاید .اگر همین اآلن یک گاز از آن لپ
های آویزان نمی گرفت ،احتماال قلبش از خواستن زیاد از کار
می افتاد ،پس به سمتش خم شد و گاز محکمی از لپش گرفت
~ ~ 714

و بی توجه به آخ بلندش ،بوسه ی محکم و پر سر صدایی را هم
به اثر هنری اش روی گونه ی ماهور ،اضافه کرد و از او دور شد.
جای دندان هایش کامال مشخص بود ،اما طوری نبود که کبود
شود و تنها بعد از چند دقیقه ناپدید می شد.
_خیلی وحشی هستی!
ماشین را به حرکت در آورد و همانطور که دنده عقب می گرفت
تا از خانه خارج شود ،نیم نگاهی به ماهور که با حرص دستش
را روی گونه اش می کشید ،انداخت.
_تو که اعتراض نداشتی! چی شده که االن داری حرص می
خوری؟
_آخه امروز می خواستم برم پاساژ .می ترسم جاش بمونه.
اخمی کرد و گفت:
_اونجا چرا؟ چیزی شده؟
[]۱۹:5۳ ۱5.۱۱.۲۰
#پارت_۲5۱

~ ~ 715

سرش را به نشانه ی نه تکان داد و همانطور که کوله اش را برای
پیدا کردن تلفن همراهش می گشت ،پاسخ داد:
_نه چیزی نشده ولی خیلی وقته که سر نزدم .پوالد؟
_بله؟
_اول برو خونه ی ما ،تا من لباسام رو عوض کنم .اینا مناسب
شرکت نیست.
همانطور که درباره ی رفتن ماهور به پاساژ فکر می کرد ،ماشین
را به سمت خانه اشان راند.
جدیدا احساس خطر می کرد .نمی دانست چرا ،اما حس می کرد
که چیزهایی پشت پرده ی این زندگی شیرین و بی دغدغه ی
امروزش در حال رخ دادن است .بوی توطئه و نقشه های خبیثانه
به مشامش می رسید .سروش در این مدت سکوت کرده بود و
این برای پوالد ،عجیب و خطرناک به نظر می رسید.
_با محسن و بهمن برو و برگرد.

~ ~ 716

ماهور که در حال نگاه کردن به درختان کاشته شده در بلوار
خیابان بود ،با شنیدن جمله ای که پوالد بعد از سکوت چند
دقیقه ایشان بیان کرده بود ،متعجب به سمتش برگشت و گفت:
_کجا با محسن و بهمن برم؟ حالت خوبه؟
انگشت شست چپش را در دهانش فرو کرده بود و با اخم های
در هم رانندگی کرد.
_مگه نمی خواستی بری پاساژ؟ گفتم با محسن و بهمن برو!
ماهور با نگرانی چرخید و کمرش را به در ماشین تکیه داد.
_چیزی شده پوالد؟ چرا یک دفعه اینجوری عصبی شدی؟
دلش نمی خواست افکارش را با ماهور در میان بگذارد ،چرا که
او منبع آرامش و شادی زندگی اش بود .اگر او را هم ناراحت و
نگران می کرد ،چه کسی می خواست خستگی هایش را بشوید
و از تن و بدنش خارج کند؟ لبخند آرامی زد و به چشمان نگرانش
خیره شد.
_هیچی نیست عزیزم .گفتم بیان که مراقبت باشن ،همین!

~ ~ 717

چشمان وحشی شده اش کامال با حرف هایش در تضاد بود ،اما
نمی خواست با پافشاری و اصرار کردن اعصابش را از این هم
ضعیف تر کند .پس لبخند شیرینی زد و با هیجان ،دستانش را
به هم کوبید.
_پس بریم که امروز قراره ایمان حسابی سوپرایز شه! به نظرت
وقتی رکسانا رو ببینه ،چیکار می کنه؟
با وجود تمام نگرانی هایش ،پیدا شدن گمشده ی زندگی ایمان
و خودش ،لبخند زیبایی را مهمان لب هایش کرد و به آرامی لب
زد:
_باید ببینیم چی می شه! آشور ایمان برگشته .رکسانا آشور...
[]۱۹:۳4 ۱۶.۱۱.۲۰
#پارت_۲5۲
یکبار دیگر دفتر حساب های پاساژ را چک کرد تا از درست بودن
همه چیز مطمئن شود .با صدای زنگ تلفن ،خودکارش را روی
میز انداخت و تلفن را برداشت .مثل این که مهمان عزیزشان
رسیده بود.
~ ~ 718

لبخند شیطنت آمیزی زد و پیامی به پوالد که در حال صحبت
کردن با سهیل و ایمان بود ،فرستاد و آمدن رکسانا را خبر داد.
تنها چند دقیقه گذشت که صدای قدم هایی را از راهرو شنید و
از جا برخاست.
رکسانا با یک تیپ رسمی و مرتب ،وارد شد .با دیدن ماهور
لبخندی زد و به سمتش شتافت.
_سالم .دیر کردم نه؟
دستش را درون دست دراز شده ی رکسانا گذاشت و با لبخند،
گفت:
_سالم .یکم دیر کردی ولی خب پارتی داری دیگه! ما بدبخت
بیچاره ها باید قوانین رو رعایت کنیم و شما که رییس شرکت
دوستتونه ،هر کاری دلتون بخواد می کنید.
رکسانا با صدای بلند خندید و دستش را برای مرتب کردن مقنعه
اش ،باال برد.
_دلت پره ها! اذیتت می کنن مگه؟ از بچگی اخالق نداشت این
گوزن.
~ ~ 719

خودش از دروغ هایی که درباره ی پوالد می گفت ،خنده اش
گرفته بود اما از این بازی جدید و غیبت کردن خوشش آمده بود.
_آره کال بداخالقه .چه طوری تحملش می کردید شما؟
رکسانا مشتی به سینه اش کوبید و خواست با مسخره بازی از
مظلومی خودش و قلدری پوالد تعریف کند اما ناگهان در اتاقی
که در سمت راستشان قرار داشت باز شد و چند مرد از آن خارج
شدند.
ایمان مثل همیشه ،غم هایش را برای تنهایی هایش نگه داشته
بود و فارغ از سرطانی که تمام قلبش را گرفته بود ،سر به سر
پوالد می گذاشت و به حرص خوردن هایش می خندید.
_وقتی وضع چونه ات اینه ،اون پایین چه خبره؟ داداش بخیه و
اینا الزم نداری؟ حس می کنم پاره ات کرده طرف!
سهیل عینکش را روی بینی اش جا به جا کرد و سرش را پایین
انداخت تا خنده اش مشخص نشود ،اما شانه های لرزانش او را
رسوا می کرد.
_ایمان دهنتو می بندی یا نه؟ اینجا شرکته پفیوز ،می فهمی؟
~ ~ 720

_تو دستمال گردنتو بکش باالتر که مهر بنفش رو چونه ات بیشتر
از همه ریده به ابهتت .نمی خواد خودتو جر بدی که آبرو داری
و...
[]۱۹:۳4 ۱۶.۱۱.۲۰
#پارت_۲5۳
جمله اش با دیدن دختری که موهای ابریشمی اش را به درون
مقنعه هل می داد و با تعجب به گفت و گوی آن ها گوش می
کرد ،نصفه ماند .خودش بود مگر نه؟ اویی که حتی در خواب هم
به مالقاتش نمی آمد ،اکنون مقابلش ایستاده بود؟  ۱۲سال دوری
ایمان را پیر کرد و این را از چند نخ موی سفیدی که در شقیقه
هایش رخ نمایی می کردند ،فهمیده بود.
مگر گذر زمان نباید از طراوت و زیبایی این دختر کم می کرد؟
چرا نفس گیر تر شده بود؟ پوالد از پشت دستش را روی کمر
ایمان گذاشت و با غمی که از حال برادرش در قلبش ایجاد شده
بود ،در کنار گوشش زمزمه کرد:
_خودت رو جمع و جور کن ایمان! بعد حرف می زنیم.
~ ~ 721

به سختی سرش را تکان داد و لبخند دردناکی را روی لبش
نشاند .باید نقش همان ایمان احمق و خوش خنده را بازی می
کرد تا در زمان مناسب ،درد هایش را باال بیاورد.
_خدایا ،ببین کی اینجاست! آشور مظلوم خنگ...
رکسانا با خنده به سمتش رفت و گفت:
_آدم نشدی هنوز؟ پیر شدی و هنوز همون نکبتی که بودی
هستی!
ایمان عمیقا با پیر شدنش موافق بود و این را با لبخند مهربانش
تایید کرد.
_عمره دیگه ،می گذره!
رکسانا به ایمان و دست بلند شده اش نگاه کرد و پوزخندی زد.
_دست خر کوتاه! چه فیلسوفانه هم حرف می زنی .تو همون
ایمان مفوی خودمون هستی دیگه.
باید کمی دلخور می شد ،اما دلش برای این ضایع شدن ها هم
تنگ شده بود .حقیقتا تنها یک نفر می توانست از پس زبان ایمان
بربیاید و او هم رکسانا بود!
~ ~ 722

با لبخند دستش را عقب برد و خواست چیزی بگوید که رکسانا
روی پنجه ی پا بلند شد و دستانش را دور گردن ایمان حلقه
کرد.
_آدم وقتی دوستش رو بعد از  ۱۲سال می بینه بغلش می کنه،
نه که دست بده بهش نفهم! دلم برات تنگ شده بود.
به آرامی کمر رکسانا را نوازش کرد ،اما او را به خود نچسباند تا
مبادا حس نامطبوعی را در او ایجاد کند .دلش می خواست این
دختر بی ریا و با معرفت را به قفسه ی سینه اش بدوزد و آنقدر
موها و صورتش را ببوسد تا همه ی لحظه های جدایی و غم را
جبران کند .این حس ها کامال پاک و بکر بودند و رد پایی از
شهوت و هوس در آن ها مشاهده نمی شد و این را همه فهمیده
بودند ،چون با لبخند به آن ها نگاه می کردند.
_منم دلم برات تنگ شده بود آشور!
[]۲۲:۰5 ۱۸.۱۱.۲۰
#پارت_۲54
روی مبل هایی که جلوی میز پوالد قرار داشت ،نشسته و سرش
را میان دستانش گرفته بود .آنقدر انگشتانش را به جنگ موهایش
~ ~ 723

فرستاده بود که تار به تار آن ها که به چسب مو و تافت آغشته
بودند ،در هوا سیخ شده و منظره ی پژمرده و به هم ریخته ای
را ایجاد می کردند.
پوالد با نگرانی مقابلش نشسته بود و سعی داشت با حرف هایش،
کمی آرامش و تسکین را به این مرد اندوهگین هدیه دهد.
_ایمان بس کن! مگه کم دنبالش گشتیم؟ آخه دو تا پسر ۱۸
ساله که آه در بساط نداشتن ،چه طوری باید خونه ی اون
حرومزاده رو پیدا می کردن؟ تقصیر تو بود مگه؟
چشمانش از شدت فشار غم و خشم ،قرمز و خونین به نظر می
رسید .با بغض مردانه ای ،به چشمان نگران پوالد خیره شد و
نالید:
_خاک بر سر من عوضی که از ترس خبر ازدواجش ،دنبالش
نرفتم که ببینم کجاست و چه بالیی به سرش اومده! اگر من...
مشت محکمی روی میز کوبید و با درد ادامه داد:
_اگر من زودتر دنبالش می گشتم و جلوی تو رو نمی گرفتم که
پی گیرش بشی ،کم تر زجر کشیده بود.
~ ~ 724

پوالد با حرف هایش موافق بود ،اما به نظرش هنوز هم برای
جبران خطا و غفلت گذشته دیر نبود.
_آره اشتباه کردی ولی االن هم دیر نیست احمق .چرا ناشکری
می کنی آخه؟
انگشت شست چپش را به سمت در گرفت و ادامه داد:
_اونی که داری براش خودت رو جر میدی ،اون بیرون نشسته و
این یعنی تو یه عالمه وقت داری تا ماله بکشی رو گوه کاری
هات .مگه نمی ترسیدی که ازدواج کرده باشه؟ اصال دقت کردی
که هنوز مجرده؟ خب بی عقل ،فرصت از این بهتر هم هست؟
ایمان سرش را به نشانه ی تایید تکان داد و زمزمه کرد:
_راست میگی ...باید جبران کنم!
پوالد از جا برخاست و روی میزش خم شد تا بتواند فیلم دوربین
های امنیتی سالن بیرون را به صورت زنده تماشا کند و از فعالیت
های گنجشک شیرینش مطلع شود.

~ ~ 725

_پس اینقدر شل و ول نباش .اگر مثل قبل باشی و هی مظلوم
بازی در بیاری ،رکسانا نه تنها عاشقت نمیشه ،بلکه تو رو الیق
ریدن هم نمی بینه.
این بار از حرف پوالد حرصی شد و جواب دندان شکنی به او داد.
_تو یکی در گاله رو ببند که اگر آشور می رینه به من ،ماهور تو
رو دندون میزنه و تفت می کنه بیرون .شدی شبیه سگ کتک
خورده ،اونوقت برای من نطق می کنی مرتیکه ی ال*شی؟! تو
برو کبودی های اون گردن کلفتت رو بپوشون.
و بعد در حالیکه بی توجه به چهره ی خشمگین پوالد به سمت
در می رفت ،ادامه داد:
_فقط یه لقمه نون کم داشته تا گوشت اینو بذاره بینش و بخوره.
بهش نمی یومد اینقدر وحشی باشه آخه.
[]۲۲:۰5 ۱۸.۱۱.۲۰
#پارت_۲55
آموزش دادن مسائل مربوط به قرار های کاری پوالد و ایمان و
همچنین کار با کامپیوتر به رکسانا ،طوالنی اما شیرین بود .آنقدر
~ ~ 726

خندیدند که پوالد از اتاقش خارج شد و چشم غره ای به نیش
باز ماهور و فاصله ی کمش با رکسانا رفت .ماهور کمی خودش
را جمع و جور کرد اما رکسانا نگذاشت فاصله اشان زیاد شود و
دستش را دور گردن ماهور انداخت.
_وای پوالد من این پسرو می خوام! چرا اینقدر خنگ و کیوته؟
ماهور با تعجب ،کمی خودش را کنار کشید و گفت:
_من خنگم؟ تو حتی بلد نیستی یه پوشه رو تو کامپیوتر باز
کنی ،بعد من خنگم؟
چهره ی متعجب و کمی طلبکارش آنقدر خوشمزه به نظر می
رسید که دلش می خواست گازی از لپ هایش بگیرد ،اما با
رکسانا موافق بود و قبول داشت که گاهی اوقات ماهور بسیار
خنگ و دوست داشتنی می شود .با این که از نزدیکی آن ها و
جمله ی اول رکسانا عصبی شده بود ،اما نتوانست خنده اش را
کنترل کند.
_کثافت سر کارش گذاشتی؟
رکسانا در میان خنده های عمیق و از ته دلش ،به سختی گفت:
~ ~ 727

_وای اینقدر قشنگ حرص می خوره که نگو .اولش فقط شوخی
کردم ولی از بس ساده ست باور کرد.
پوالد به سمتشان رفت و دست رکسانا را از دور گردن ماهور که
با گیجی به آن ها نگاه می کرد ،برداشت و به سمت دیگری
انداخت.
_رکسانا عاشق کامپیوتر بود .از کتاب خونه ی مدرسه اش
همیشه کتاب های آموزشی امانت می گرفت تا بیشتر کار با
کامپیوتر رو یاد بگیره.
بی توجه به نگاه های چپ چپ رکسانا که به خاطر دور کردن
ماهور از او بود ،سرش را باال گرفت و با لبخند ،خاطرات قدیمی
اشان رو مرور کرد.
_یادمه تو دفتر مدیر پرورشگاه ،یه کامپیوتر قدیمی بود .شب که
میشد ،من و ایمان نگهبانی می دادیم تا این نکبت بره یکم با
کامپیوتر کار کنه و چیزای جدیدی که یاد گرفته رو امتحان کنه.
رکسانا خنده ی شیرینی کرد و با شیطنت انگشتش را در بازوی
ماهور فرو کرد و چرخاند.
~ ~ 728

_خالصه اش این میشه که تو باید بیای تا بهت کامپیوتر یاد بدم
خنگ کوچولو ،نه من!
ماهور با حرص از جایش برخاست و همانطور که موبایلش را از
روی میز بر می داشت تا به پاساژ برود ،گفت:
_واقعا که ...منو بگو که نشستم غصه ی این هفت خط رو می
خورم .خیلی بی ادبید!
گفت و با عجله از آنجا بیرون رفت .پوالد با لبخند به قهر و
دلخوری ماهور نگاه کرد و در دل زمزمه کرد:
_حاال از دوربین ،به کی نگاه کنم گنجشک خنگ؟
چند دقیقه ای می شد که بهمن همچون ببری خشمگین ،از
آینه به بیرون چشم دوخته بود و انگار چیزی را بررسی می کرد.
محسن نگاهی به صورت نگران ماهور انداخت و غرید:
_چه مرگته روانی؟ کسی دنبالمون نیست .بهمن اسلحه ای را
که در دستش بود ،درون داشبورد گذاشت و به صندلی تکیه داد:
_حس می کنم کسی دنبالمونه ،ولی از آدمای اسکندری نیست.
اون ماشینه یکم مشکوکه و انگار آشنا هم هست.
~ ~ 729

محسن هم کمی اخم کرد و همانطور که به آینه خیره شده بود،
زمزمه کرد:
_کدوم؟
_زانتیای سفید که سمت چپ خیابونه .ازمون خیلی فاصله داره
ولی خیلی وقته که پشت سرمون داره میاد.
محسن با دیدن ماشین ،سرش را تکان داد و پایش را روی گاز
گذاشت تا ببیند آن ماشین هم سرعتش را زیاد می کند یا نه.
اگر او هم پشت سرشان بیاید ،یعنی دردسر جدیدی در راه است.
ماهور با نگرانی به آن دو که هر لحظه عصبی تر می شدند ،چشم
دوخت و گفت:
_چی شده؟ واقعا دارن تعقیبمون می کنن؟
بهمن به پشت چرخید و به ماشینی که با همان سرعت قبل در
حال حرکت بود ،چشم دوخت .سرعتش را زیاد نکرده بود اما به
نظرِ بهمن ،این مرد آشنا بود .مطمئنا از شک آن ها با خبر شده
و تصمیم به کنسل کردن نقشه اش گرفته بود .صدای محسن از
کنار گوشش بلند شد ،اما چشمان بهمن همچنان به آن زانتیای
سفید دوخته شده بود.
~ ~ 730

_بهمن اشتباه می کردی ،دنبال ما نبود.
پوزخندی زد و صاف سر جایش نشست .به جاده ی رو به رویش
خیره شد و زیر لب زمزمه کرد:
_دنبالمون بود .باید به پوالد بگم!
احسان به ماشینی که با سرعت از او فاصله گرفته بود ،نگاه کرد
و لبخند معناداری زد .گوشی اش که شروع به زنگ خوردن کرد،
ماشین را کنار خیابان متوقف کرد و تماس را برقرار کرد.
_بله؟
_شک کردن ،منم دیگه دنبالشون نرفتم.
_از فردا شروعش می کنم ،نگران نباش!
_فعال.
تماس را قطع کرد و به خیابان مقابلش چشم دوخت .ماهور مال
خودش بود و حتما او را بدست می آورد .پای عشق در میان
نبود ،اما نمی توانست از چشیدن طعم او خودداری کند و حداقل
یکبار ،باید او را امتحان می کرد.
دستش را روی زانویش کشید و با خشم زمزمه کرد:
~ ~ 731

_همتون باید تقاص پای چالق من رو پس بدید!
رکسانا و ایمان گوشه ای ایستاده بودند و تقریبا روی اعصاب همه
با خنده های مسخره اشان ،خط می انداختند .ایمان انگشت
اشاره اش را به سمت بهمن گرفت و چیزی را زمزمه کرد که
باعث شد رکسانا از شدت خنده ،دستش را روی شانه ی ایمان
بگذارد تا تعادلش را از دست ندهد.
ماهور با تعجب به رفتار های آنها نگاه می کرد .از وقتی که تایم
کاری شرکت تمام شده بود ،کنار هم ایستاده بودند و با حرف
هایی که فقط خودشان می شنیدند ،اعصاب همه را به هم می
ریختند .بهمن که کنار محسن نشسته بود ،از جا برخاست تا به
اتاق پوالد که هنوز کارش تمام نشده بود ،برود .در بین راه لگدی
به ساق پای ایمان زد و بی توجه به آخ بلند و دردمندش،
همانطور که زنگ کنار در را می زد ،گفت:
_اینو خوردی تا دفعه دیگه انگشتتو نگیری سمت من و نیشتو
باز کنی.
ایمان با چهره جمع شده از درد ،نگاهی به رکسانا که هنوز هم
می خندید ،انداخت و بعد با حرص به بهمن چشم دوخت.
~ ~ 732

_کره خر وحشی! اگر آدمت نکردم...
با حرکت بهمن به سمتش ،کمی عقب رفت و جمله اش را طور
دیگری ادامه داد:
_جنبه ی شوخی داشته باش خب.
رکسانا دستش را بلند کرد و درست مقابل چشمان درشت شده
ی ماهور ،روی سر ایمان کوبید.
_نکبت ترسو! همیشه با مظلوم بازی از زیر کارایی که می کنی،
در میری.
بهمن که خنده اش گرفته بود ،سری به تاسف تکان داد و برگشت
تا به اتاق پوالد وارد شود.
پوالد به صورت متعجب ماهور ،در مانیتور کامپیوتر چشم دوخت
و لبخندی زد.
_هنوز مونده تا این دو تا رو بشناسی گنجشک ساده و مظلوم
من.
با ورود بهمن ،چشمانش را از مانیتور گرفت و به او نگاه کرد.
_چیزی شده؟
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بهمن با اخم سرش را تکان داد و روی یکی از مبل ها نشست.
_امروز حس می کردم که یکی داره تعقیبمون می کنه .محسن
می گفت اشتباه می کنم ،ولی من مطمئنم.
پوالد هم متقابال اخمی کرد و گفت:
_یعنی از آدمای سروش اسکندری بوده؟
بهمن سرش را به نشانه ی نفی باال انداخت و پاسخ داد:
_نه فکر نکنم اونا باشن ،چون تا حاال زانتیا زیر پای هیچ
کدومشون ندیده بودم .البته ممکنه برای رد گم کنی ،از این
ماشین استفاده کنن.
_بهمن خیلی مراقب باشید .سروش جدیدا سکوت کرده و این
خیلی بده .مواظب خودتون هم باشید .شما ها واقعا برای من
عزیزید!
بهمن هم لبخندی زد و با گفتن مواظبم ،از اتاق خارج شد.
پس هشداری که در ناخودآگاهش وجود داشت ،بی جهت نبوده
است و نقشه هایی برایش کشیده بودند .پوزخندی زد و گفت:
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_دوباره دارید پا روی دم من می ذارید ،پس منتظر عواقبش هم
باشید!
[]۰۰:۲۰ ۲۰.۱۱.۲۰
#پارت_۲5۸
باز هم خانواده ی مهربان مهمان خانه اشان شده بود .پوالد به
ماشینشان جلوی در نگاه کرد و بعد به سمت ماهور که با لبخند
به او چشم دوخته بود ،خم شد .سرش را میان دستانش اسیر
کرد و انگشتان شستش را از دو طرف ،در لپ هایش فرو کرد.
وقتی لب هایش مثل ماهی در هم جمع شد و جلو آمد ،چند
بوسه ی پر سر و صدا روی آنها نشاند و در آخر با گاز ریزی از
لب پایینش ،از او فاصله گرفت.
_توله سگ خوشمزه! من از دست تو چیکار کنم آخه؟!
ماهور با لبخند لب های بوسیده شده اش را زبان زد تا طعم دهان
پوالد را روی پرز های زبانش حس کند و بعد آن را قورت بدهد
تا در درونش داشته باشد.
_مگه می خوای بری؟ مامان پیام داده که شام مفصل درست
کرده.
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پوالد کمی به بینی کوچکش که جان می داد برای گاز گرفتن،
نگاه کرد و بی حواس گفت:
_خب نوش جونتون!
وقتی نگاه خاص و وحشی پوالد را حس کرد ،دستش را روی
صورتش گذاشت و به در ماشین چسبید.
_از تو چشمات معلومه که باز می خوای یه کاری کنی.
با خنده به خوشمزه بازی هایش نگاه کرد و گفت:
_بپر پایین بچه قرتی که از خستگی دارم می میرم.
ماهور با لجبازی سرش را باال انداخت و تلفن همراهش را جلوی
چشمان پوالد تکان داد.
_مامان گفته تو هم باید بیای ،پس زور نزن.
چشمانش را با خستگی روی هم گذاشت و نالید:
_خوابم می یاد.
_به من چه؟!
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به آرامی چشمانش را باز کرد و به صورت شاکی و طلبکارش
خیره شد.
_امان از دست تو!
از سرویس بهداشتی خارج شد و همانطور که با حوله دستانش
را خشک می کرد ،به پوالد که در حال صحبت کردن با آسا بود،
چشم دوخت.
_خب وقتی گوشیش رو نمیده ،من چیکار کنم؟ باید بزنمش
دیگه.
پوالد دستی به موهای روشن و نرمش کشید و به عروسک باربی
ای که در دست آسا بود اشاره کرد.
_خب مال خودشه ،اگه دوست نداشته باشه ،می تونه نده .مثال
اگه من ازت بخوام این عروسک رو بهم بدی و تو قبول نکنی،
باید بزنمت؟
عروسکش را به سمت پوالد گرفت و گفت:
_خب مگه من مثل مهیار نکبتم که ندم؟! بیا باهاش بازی کن،
ولی حواست باشه که مال منه و با خودت نبریش خونه.
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چقدر شبیه ماهور بود! همانقدر بخشنده و همانقدر شیرین!
_آخه تو خیلی مهربونی عزیزم.
بوسه ای به پیشانی آسا زد و بعد نگاه سنگینی به مهیار که
کنارش نشسته بود و با گوشی اش سرگرم بود ،انداخت و گفت:
_گوشیتو میدی بهش یا نه؟
با سرتقی به چشمان پوالد خیره شد و نوچ کشداری گفت.
خواست چیزی بگوید ،اما آسا با حرص پایش را بلند کرد و با
تمام قدرت روی انگشتان پای مهیار کوفت.
_بدبخت خسیس!
پوالد با صدای بلند به آه و ناله های مهیار خندید و آسا را محکم
در آغوش کشید و بین بازوانش فشرد.
_چه وروجکی هستی تو!
ماهور که با لبخند به آنها چشم دوخته بود ،با دیدن این کار آسا،
با اخم به سمتش رفت و همانطور که خم شده بود تا پای مهیار
را بررسی کند ،غرید:
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_جدیدا خیلی پرخاشگر شدی آسا ،خیلی دلخور میشم وقتی
این کارای بد رو ازت می بینم.
سرش را از بین بازوان کلفت پوالد بیرون آورد و با ناراحتی به
ماهور که داشت مهیار را آرام می کرد تا بحث جدیدی را شروع
نکند ،چشم دوخت.
_تو هم جدیدا به من توجه نمی کنی! اصال فهمیدی که من به
جای  ۱۰تا ستاره ۱5 ،تا دارم و هنوز هم جایزه ام رو ندادی؟
اصال مگه خودت نگفتی تو شیراز برام تبلت می خری تا همش
به این خسیس التماس نکنم تا گوشیش رو بهم بده؟ پس کو؟
همش قول هات رو یادت میره ،اونوقت به خاطر این جوجه
خروس ،دعوام می کنی؟!
ماهور با شرمندگی دستش را روی پیشانی اش گذاشت و
چشمانش را بست .در راه شیراز به او قول خرید یک تبلت را داده
بود و بعد هم به خاطر دعوا ها و دلخوری های پیش آمده با
پوالد ،قولش را فراموش کرده بود .چشمانش را که باز کرد ،اول
از همه چشمان وحشی و خشن پوالد را دید و با ناراحتی لب زد:
_یادم رفته بود.
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با اخم نگاهش را برداشت و بعد از زدن یک لبخند مهربان ،آسا
را از آغوشش بیرون کشید و به چشمان درشتش خیره شد.
_فکر کنم داداشت می خواسته سوپرایزت کنه ،چون از من
خواسته بود یه مغازه ی خیلی خوب که تبلت های رنگ رنگی
داره پیدا کنم تا تو بتونی هر رنگی که بخوای ،انتخاب کنی.
آسا با ذوق به ماهور خیره شد و پرسید:
_راست میگه داداش؟
ماهور هم لبخند خجالت زده ای را روی لب هایش نشاند و پاسخ
داد:
_آره ،قراره فردا با هم بریم تا خودت انتخاب کنی .جایزه ی
ستاره هات رو هم همون فردا بهت میدم.
آسا ابتدا بوسه ای به گونه ی پوالد زد و بعد با ذوق خودش را در
آغوش ماهور انداخت.
پوالد متعجب بود .نه به خاطر بوسه ی پاک و معصومانه ای که
دریافت کرده بود ،بلکه به خاطر کوبش قلبش که انگار ذوق زده
شده و با هیجان خودش را به قفسه ی سینه اش می کوبید .انگار
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قلبش خانواده ی ماهور را ،متعلق به خودش می دانست که
اینچنین برای این بوسه ،هیجان زده به نظر می رسید .نگاهش
به چشمان ماهور کشیده شد .عنبیه های سبز رنگش مملو از
حس قدردانی به خاطر کمک به موقع پوالد بود .هر دو همزمان
متشکر بودند .پوالد به خاطر پیدا کردن یک خانواده ی واقعی و
ماهور به خاطر دریافت کمک بزرگ پوالد! مثل اینکه هر دو حس
یکدیگر را درک کردند که به چشمان هم خیره شدند و همزمان
لبخند زدند.
نگاهی به جمع حاضر در سالن کرد و بعد از چیدن بشقاب ها در
سفره ،به آشپزخانه برگشت .مهربان و ماهرخ کنار هم ایستاده
بودند و همانطور که دیس های گرد و بزرگ را با برنج خوش
طعم و بو پر می کردند ،به آرامی حرف می زدند.
_آرش خیلی نگرانه .آخه این دیگه چه دردی بود که به جونمون
افتاد؟!
ماهور با نگرانی ایستاد تا علت ناراحتی خاله اش را بفهمد.
_یعنی هیچ کس نیست که کمکتون کنه؟ آخه شرکت شما که
خیلی رونق داشت ،چرا یک دفعه این جوری شده؟
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مهربان نفس عمیقی کشید و خورشت قیمه را با قاشق کمی هم
زد تا لپه های ته نشین شده ،باال بیایند و بتواند آنها را در
خورشت خوری بریزد و به سر سفره ببرد.
_گره افتاده تو کارشون .من زیاد سر در نمیارم ولی فکر کنم یه
مجوز الزم دارن که هر چی دوندگی می کنن ،بهشون نمیدن.
ماهرخ با اخم به صورت غمگین مهربان خیره شد و گفت:
_نگران نباش عزیزم! درست میشه به امید خدا.
ماهور کمی نگران شده بود .مدت زیادی از آخرین دیدارشان با
خانواده ی دایی مهراب می گذشت و هنوز هم از او بی خبر بود.
قلبش تفسیر های آزار دهنده ای را برای این نبودن ها ارائه می
داد و ماهور با تصور هر کدام از آن ها ،بسیار غمگین و ناراحت
می شد .نکند اتفاقی برای دایی اش افتاده باشد؟ نکند با مشکل
خاصی دست و پنجه نرم می کند که به دیدارشان نمی آید و
مادرش هم با بهانه های عجیب و غریب ،این نبودن هایشان را
ماست مالی می کند؟! خواست مادرش را صدا کند که با شنیدن
جمله ی مهربان ،با تعجب به آنها چشم دوخت.
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_سامیار و سامان خیلی دلتنگت شدن ،ولی خجالت می کشیدن
که بیان.
چرا باید از آمدن به اینجا خجالت بکشند؟ آنها که همیشه پررو
و خود مختار بودند ،حاال از آمدن به خانه ی عمه اشان خجالت
می کشیدند؟ فکر کرد که مادرش هم از جمله ی عجیب خاله
اش تعجب می کند ،اما بر خالف تصورش اخمی کرد و خیره در
چشمان مهربان گفت:
_من اگه گفتم که رابطه ام رو با اون بی معرفت قطع می کنم،
منظورم به بچه هاش نبود .هر وقت بخوان بیان ،قدمشون رو
چشم من و بچه هامه .بهشون بگو زودتر از اینا منتظرشون بودم.
[]۰۲:۳۹ ۲۱.۱۱.۲۰
#پارت_۲۶۱
قطع رابطه؟ این دیگر چه صیغه ای بود؟
وقتی از بیمارستان مرخص شد و حضور عادی پوالد را در جمع
دید ،متوجه شد که همه تا حدودی از راز بدن خاصش با خبر
شده اند و به همین علت رابطه ی آنها را پذیرفته اند .نبودن دایی
اش را یک دلخوری کوچک از دیر فهمیدن این راز ،تصور کرده
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بود و بعد از طوالنی شدن این دلخوری ،حدس میزد که مهراب
با مشکلی بزرگی رو به رو شده است و نمی تواند به آنها سر بزند.
چند بار با شماره ی دایی و خانواده اش تماس گرفته بود ،ولی
خط همه ی آنها خاموش بود .وقتی هم از ماهرخ می پرسید،
بهانه های عجیبی می آورد و او را از سر زدن به خانه ی دایی
اش باز می داشت.
ناخودآگاه با چرخیدن مهربان به سمت راست ،خودش را کنار
کشید تا باز هم صحبت هایشان را در خفا بشنود.
مهربان دستان ماهرخ را گرفت و با التماس به چشمانش خیره
شد.
_هیچ راهی نداره که آشتی کنید؟ به خدا قلبم می ترکه ،وقتی
اینقدر از هم دوریم.
ماهرخ با حرص و خشم خودش را عقب کشید و پاسخ داد:
_واقعا چه طوری این حرف رو به من میزنی؟ جلو خودت بچه
ی مریض من رو نفرین کرد .گفت کاش بمیره .گفت مایه ی
ننگه .گفت کاش کسی به دادش نمی رسید تا تموم کنه ،اونوقت
پسر ساده و احمق من ،هی با گوشی خودش و بچه هاش تماس
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می گرفت تا ببینه دایی اش کجاست که گم و گور شده .نگران
اون عوضی شده بود .اگر جلوش رو نمی گرفتم ،می خواست بره
در خونه اش ،چون شماره هاشون رو عوض کرده بودن .من که
می دونم همه ی اینا زیر سر مهرابه .من که می دونم بچه هاش
رو مجبور کرده که با ما و ماهور قطع رابطه کنن ،اونوقت تو میگی
آشتی کنیم؟! من جیگر گوشه هات رو نفرین کنم ،می بخشیم؟
مهربان با ناراحتی چشمانش را چرخاند و خواست حرفی بزند که
با دیدن ماهور ،خشک شد و با بهت زمزمه کرد:
_ماهور؟
[]۲۳:5۸ ۲۲.۱۱.۲۰
#پارت_۲۶۲
ماهرخ هم به پشت چرخید و به چشمان غمگین و شکسته شده
ی ماهور چشم دوخت.
_پس به خاطر من بود؟
ماهرخ اخمی کرد و همانطور که با قدم های آرام و سبک به
سمت پسر دل شکسته اش می رفت ،پاسخ داد:
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_که چی؟ مگه حرف های مهراب مهمه؟
با چشمانی که در دریایی از اشک غرق شده بود ،به مادرش که
انگار از حالت غمگین صورت ماهور شاکی شده بود ،نگاه کرد.
_مگه می شه مهم نباشه؟ من که می دونم چقدر دایی مهراب
رو دوست داری! از وقتی به دنیا اومدم ،همیشه باعث ناراحتیت
بودم.
مکثی کرد و آب دهانش را به سختی فرو داد تا بتواند بغض
سنگینش را هم پایین بفرستد ،اما انگار قصد جدایی از گلوی پر
دردش را نداشت که اینگونه به گریبانش چنگ انداخته و جلوی
تنفسش را می گرفت .ادامه ی جمله اش را با صدای بم و کلفتی
که حاصل جدال حنجره و بغض برای بیرون فرستادن کلمات
بود ،بیان کرد.
_مامان وجودم خیلی رو شونه هات سنگینی می کنه ،مگه نه؟
چقدر دیگه باید از این و اون طعنه بشنوی به خاطر من؟ مردم
کوچه و خیابون کم بود که حاال خانواده هم اضافه شده؟
ماهرخ خشمگین شده بود .تمام امید زندگی اش ،خود را باری
بر شانه های مادرش می دید؟ ماهور نمی دانست که تمام هستی
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این خانواده است؟ نمی دانست که پدر آسای یتیم شده اش
است؟ نمی دانست پشت و پناه مهیار بی پناهش است؟ نمی
دانست سایه ی سر مادرش است؟ آخر این پسر خیره سر نمی
فهمید که اگر نبود ،ماهرخ نمی توانست تمام وقتش را روی
تربیت و پرورش درست فرزندانش بگذارد و محیط خانواده اش
را گرم نگه دارد؟ خود خدا شاهد بود که هر شب قبل از خواب،
دستانش را رو به آسمان بلند می کرد و با تمام وجود ،از داشتن
این فرزندان صالح از خدا تشکر می کرد .اگر ماهورش نبود که
تمام زندگی اش را روی مراقبت از خانواده اش بگذارد ،باز هم
این خانواده ،گرم و صمیمی بود؟
چشمان خشمگین و بغض دارش را همچون میخ به قاب نگاه
ماهور کوبید و کلمات برخاسته از قلب طغیان گرش را با صالبت
بیان کرد.
_شیرم رو حاللت نمی کنم ،اگه باز هم این حرف ها رو از زبونت
بشنوم .راست میگی .مهراب برای من خیلی عزیز بود ولی نه عزیز
تر از بچه ام .اونم بچه ای که از ته دلم بابتش خدا رو شکر می
کنم .ماهور من ازت راضیم .چی تو دنیا بهتر از رضایت مادره؟
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می فهمی وقتی بهت میگم ازت راضیم ،یعنی چی؟ یعنی همه
ی امید و زندگیمی .باورش سخته برات؟
حرف هایش مسکن بود و درد شکسته شدن و طعنه شنیدن از
زبان عزیزانی چون دایی مهراب را تسکین میداد .اشک هایی که
تا کنون در حصار چشمانش محبوس شده بودند ،به آرامی روی
گونه هایش جاری شدند ،اما لبخندی که با پیچیدن کلمات
ماهرخ در گوش هایش ،روی لب هایش نشسته بود ،درخشان تر
از انعکاس نور روی خیسی گونه هایش بود و نگاه بیننده را به
سمت خود می کشید.
[]۲۳:5۸ ۲۲.۱۱.۲۰
#پارت_۲۶۳
ماهور میان اشک و لبخند ،بینی اش را باال کشید و گفت:
_اسطوره ی منی مامان! اگر نبودی ،هیچی نبودم.
مهربان که مثل همیشه اولین داوطلب برای گریه کردن و اشک
ریختن بود ،با شنیدن جمالت محبت آمیزی که بین آنها رد و
بدل می شد ،گریه ی بلندی کرد.
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ماهور که به مادرش خیره شده بود ،با دیدن این حال خاله ی
دل نازک و مهربانش ،اشک هایش را با کف دست پاک کرد و با
خنده به سمتش رفت.
_قربونت برم که همیشه در حال آبغوره گرفتنی .تو چرا گریه می
کنی آخه؟
نفس عمیقی کشید و همانطور که سرش روی سینه ی ماهور
می گذاشت ،پاسخ داد:
_آخه تو خیلی حیفی برای گریه کردن .کاش تو همیشه بخندی
خاله!
ماهور که مهربان را در آغوش گرفته بود ،چشمکی به ماهرخ زد
و بوسه ی آرام و نرمی را روی موهای بیرون آمده از شال خاله
اش نشاند.
_مادرجون خوب اسمی رو بچه اش گذاشته .چه اسمی واسه
خاله ام بهتر از مهربان پیدا می شه؟
ماهرخ خنده ی بلندی کرد و به سمت گاز رفت.
_بسه دیگه ...چقدر حرف می زنید؟! اون بیچاره ها گشنشونه.
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با به پایان رسیدن جمله ی ماهرخ ،یادش آمد که امروز پوالد
خسته تر از همیشه بوده و فقط به احترام ماهرخ به خانه ی
خودش نرفته است .احتماال تا کنون بسیار گرسنه و کالفه شده
است! سریع به سمت بشقاب های خورشتی که ماهرخ با فرزی
آماده می کرد ،رفت تا آنها را سر سفره ببرد و زودتر غذا بخورند.
حواسش را به دو بشقابی که در دستانش داشت دوخته بود تا
نریزند .داغی بیش از حد غذا به بشقاب ها رسیده بود و انگشتانش
را می سوزاند .قدم هایش را تند تر کرد تا زودتر به سفره برسد.
پوالد نگاهی به قدم های شتاب زده اش انداخت و بعد سمت به
مهیار چرخید.
_بلند شو برو به برادرت کمک کن!
مهیار که در حال حرف زدن با شیدا بود ،نگاه متعجبی به صورت
جدی و مسلط پوالد انداخت و گفت:
_من کمک کنم؟
_چیزی ازت کم میشه؟
_خب به من چه؟ چرا خودت بلند نمیشی؟
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عجب پسر سرتق و زبان درازی بود .پیچشی به ابروانش داد و به
ماهور اشاره کرد.
_بده واسش اینقدر خم و راست شدن .من که نمی تونم اینجا
کمک کنم ،وگرنه انجام می دادم .انگار می خواد شاخ کرگدن
خم کنه.
مهیار با همان جمله ی اول نگران شده بود ،پس به سرعت از جا
برخاست و به سمت ماهور رفت تا به او کمک کند.
_وای حواسم نبود .االن میرم.
[]۲۳:5۸ ۲۲.۱۱.۲۰
#پارت_۲۶4
سر سفره بودند که زنگ خانه به صدا در آمد .ماهرخ خواست از
جا برخیزد تا در را باز کند ،اما ماهور دستش را روی پایش
گذاشت و گفت:
_بشین غذات رو بخور .من میرم.
پوالد با چشمانش او را همراهی می کرد .دست خودش نبود که
چشم ها تنها رد پای او را جست و جو می کرد .به این حال و
~ ~ 751

هوای خودش ،لبخندی زد و نگاهش را به بشقاب دوخت .این
عشق قرار بود تا کجا پیش برود؟ آیا از پس کنترل تمام حس
های درونش بر می آمد؟ آیا این همه حس نیاز و خواستنی که
نسبت به این گنجشک دلبر داشت ،در جسم و روحش گنجانده
میشد؟ با صدای ماهرخ ،نگاهش را از دانه های سفید و تو پر
برنج برداشت و به او دوخت.
_چرا نیومد؟
در افکارش غرق شده بود ،اما می دانست که چند دقیقه از رفتن
ماهور گذشته و هنوز باز نگشته است.
خواست از جا برخیزد تا به دنبالش برود اما در سالن باز شد و
مهراب با اخم های در هم وارد شد .ماهور با چهره ی مضطرب و
غمگینی پشت سرش داخل شد و در را بست.
همه با تعجب به او خیره شده بودند و انگار می خواستند علت
حضورش در اینجا را از چهره اش بفهمند که ایچنین تمام
صورتش را با نگاهشان وجب می کردند.
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مهربان دلش می خواست که باور کند ،برادر کله خراب و یک
دنده اش برای عذرخواهی و آشتی آمده است ،اما صورت
خشمگین و طلبکارش ،جالب به نظر نمی رسید.
ماهرخ یک تای آبرویش را باال انداخت و از جا برخاست .در هر
شرایطی احترام به مهمان واجب بود و این اصل ،هرگز در خانه
ی او زیر پا گذاشته نمیشد.
مهیار با خشم و کینه به او چشم دوخته بود .شیدا و شقایق نگران
بودند و حتی آسا هم با دیدنش کمی اخم کرده بود و این یعنی
موج انرژی منفی ای که با خود به آن فضای شاد آورده بود ،روی
همه اثر گذاشته و متحولشان کرده بود.
پوالد همانطور که نشسته بود ،سرش را باال گرفت و با پوزخند
محوی به مهراب نگریست.
اولین صدایی که از جمع خفقان آورشان بلند شد ،متعلق به
ماهرخ بود که با تحکم و صالبت بیان شد.
_سالم.
[]۱۹:۲۲ ۲۳.۱۱.۲۰
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#پارت_۲۶5
مهراب با خشم و کینه به صورت خونسرد و تمسخر آمیز پوالد
نگاه کرد و بعد سرش را به سمت ماهرخ چرخاند .بدون آن که
جواب سالمش را بدهد ،دستش را به سمت پوالد که با لبخند
عجیب و ترسناکی به او خیره شده بود ،نشانه رفت و غرید:
_حاال دیگه این عوضی رو میندازی به جون من؟ فکر کردی چه
گهی می تونه بخوره؟
ماهرخ با اخم جلو رفت و گفت:
_از چی حرف می زنی تو؟
مهراب پوزخندی زد و با تمسخر پاسخ داد:
_یعنی تو نمی دونی؟!
ماهرخ با تعجب به او نگاه می کرد .از چه چیزی صحبت می
کرد؟ چه را باید می دانست؟ اصال مشکل مهراب چه بود؟
_یه جوری بگو که منم بفهمم .مشکلت چیه؟ پوالد چیکار به تو
داره آخه؟
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مهراب نگاه خشمگینی به صورت متعجب و تا حدودی طلبکار
ماهرخ انداخت و پاسخ داد:
_یعنی تو نمی دونی که این مردک نمیذاره مجوز شرکتم رو
بگیرم؟ چی رو می خواد ثابت کنه؟ حروم*زاده بودنش رو؟
همه با تعجب به او خیره شده بودند .پوالد کسی بود که در کار
های شرکت مهراب ،گره ایجاد می کرد؟
ماهور اما با خشم به مهراب خیره شده بود .پوالدی که تمام
زندگی اش تنها بوده و از نعمتِ داشتن پدر و مادر ،محروم بوده
است را حرامزاده می خواند؟
جلو رفت و مقابل مهراب ایستاد و با احترام و تحکم کلماتش را
همچون سیلی به صورتش کوبید.
_احترامتون واجبه ولی حرمت این خونه رو نگه دارید دایی!
مهراب دستش را روی سینه ی ماهور گذاشت و کمی به عقب
هل داد .نگاهی به چشمان خشمگین و غمگینش انداخت و تیر
های زهر آگین کلماتش را به سمت قلب ماهور پرتاب کرد.
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_این خونه خیلی وقته که حرمت نداره .از وقتی تو توش زندگی
می کنی ،فاسد و کثیف شده .نجاست کل این جا رو برداشته،
اونوقت تو از احترام و حرمت حرف می زنی؟
نفس همه در سینه حبس شده بود .حتی ماهرخ هم ساکت مانده
بود و با بهت به شکستن پسرش نگاه می کرد .سعی داشت
دهانش را باز کند و چیزی بگوید ،اما هیچ آوایی از دهانش خارج
نمی شد.
مهیار مشت هایش را گره کرد و خواست بلند شده و به سمتش
برود ،اما دست زمخت و بزرگی روی رانش نشست و نگذاشت از
جا برخیزد .به سختی چشمانش را از ماهور که به دایی اش خیره
شده بود ،گرفت و به پوالد که کنارش نشسته بود ،داد .نیازی به
حرف زدن نبود ،چرا که از برخاستنش مشخص بود که قصد
حرف زدن دارد و نمی خواهد میدان را به دست مهیار بدهد.
[]۱۹:۲۳ ۲۳.۱۱.۲۰
#پارت_۲۶۶
حالت چهره اش خونسرد به نظر می رسید اما رگ های گردن و
پیشانی اش برجسته شده بود .پرش عصبی پلک چپش ،صورت
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خشنش را وحشتناک تر می کرد .قدمی به جلو برداشت و شانه
ی ماهور را گرفت و عقب کشید.
_برو بشین.
ماهور آب دهانش را به سختی فرو داد و لبخند کم رنگی که از
گریه دردناک تر و سوزاننده تر بود را روی لب هایش نشاند .برادر
و خواهرش هم در این جمع حضور داشتند و ماهور کسی نبود
که بتواند غم آنها را تماشا کند .به سمت مهیار چرخید و با دیدن
چهره ی خشمگینش ،لبخند مضطربش را عمیق تر کرد و به
سمتش رفت .به چشمانش خیره شد و به آرامی زمزمه کرد:
_من خوبم عزیزم.
آرش با دیدن دو مردی که مقابل هم ایستاده بودند و دشنه ی
چشمانشان را در نگاه یکدیگر فرو می کردند ،با اخم به سمتشان
رفت و مقابلشان ایستاد.
_اینجا چه خبره؟ مهراب تو چی میگی؟ پوالد چه ربطی به
مشکل مجوز ما داره؟
مهراب با خشم نگاهی به پوالد انداخت و پاسخ داد:
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_امروز که رفتم دنبال کارای شرکت ،یکی از کارمندا بهم گفت
دارم زور الکی می زنم چون یک بی ناموس گردن کلفت ،دست
گذاشته رو پرونده ام و جلوی پیشرفت کار ها رو گرفته.
آرش اخمی کرد و به پوالد نگریست.
_کار تو بوده؟
پوالد بی توجه به سوال آرش ،پوزخند عصبی ای که تمام
صورتش را تغییر داده بود ،زد و همانطور که لبه ی کت مهراب
را مرتب می کرد ،به چشمانش خیره شد.
_بی ناموس کسیه که برای خواهر خودش شاخ و شونه بکشه و
منت کاری که نکرده رو سرش بذاره .حاال بی ناموس کیه؟
مهراب با خشم دستش را روی سینه ی پوالد گذاشت تا فاصله
اش را با او بیشتر کند اما حتی یک میلی متر هم از جایش تکان
نخورد و همچون کوهی محکم ،سر جایش استوار ماند.
_بی ناموس تویی که با همجنس خودت می خوابی نه من که...
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جمله اش با شنیدن عربده ی بلند پوالد ،نا تمام ماند .همه با
بهت به او خیره شده بودند .حتی ماهور هم با دهان باز به پوالد
چشم دوخته بود .باالخره صبرش را تمام کرده بودند.
_خفه شو!
[]۲۱:۱5 ۲4.۱۱.۲۰
#پارت_۲۶۷
ماهور با سرعت به سمتش رفت تا از اتفاقاتی که ممکن بود پیش
آید جلوگیری کند ،اما پوالد که می دانست ماهور حتما برای
متوقف کردنش می آید ،با خشم به پشت چرخید.
_تو برو عقب!
صدایش از عصبانیت و خشم می لرزید .همچون شیری که منطقه
ی عالمت گذاری شده اش به دست کسی تهدید شده باشد ،می
غرید و کلماتش را پر قدرت و محکم بیان می کرد.
ماهور با نگرانی سرش را تکان داد و توقف کرد .نمی خواست در
این اوضاع ،اعصابش را بیش از این تحریک کند ،پس باید عقب
نشینی می کرد .از رگ های برآمده ی پیشانی و گردن و حتی
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مچ دستی که با خشم مشت شده بود ،می فهمید که این مرد در
تالش است تا خود را کنترل کند و مشتش را به فک دایی اش
نکوبد.
_به نفعته ساکت شی! دهنت رو ببند و گمشو از اینجا بیرون.
بعدا مفصل باهات حرف میزنم ولی فعال شرت رو کم کن.
مهراب پوزخندی زد و با تمسخر گفت:
_من با یه همجنس باز نجس چه حرفی دارم که بزنم؟ پاتو از تو
کارای شرکت من بکش بیرون عوضی .صبر منم حدی داره.
چند ثانیه چشمانش را بست و سعی کرد خودش را همچنان آرام
نگه دارد اما نتوانست ،پس با سرعت یقه ی لباس مهراب را گرفت
و او را به عقب هل داد .کمرش را به دیواری که در سمت چپشان
قرار داشت ،کوبید و به چشمانش خیره شد.
گنجشکش به داشتن این دایی مهربان می بالید و نمی دانست
که چه اتفاقاتی در پشت پرده ی زندگی اش در جریان است.
چند وقتی بود که خاک زندگی این مرد را شخم میزد .بعد از
مرخص شدن ماهور از بیمارستان ،پیگیر قولی که به مهراب داده
بود ،شد و شروع به سنگ انداختن در راه مجوز گرفتن او کرد.
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در این اوضاع ،امین چیز های جالبی را درباره ی او پیدا کرده
بود .چیز هایی که اگر فاش می شد ،مهراب در برابر اطرافیانش،
همچون یک تکه آشغال متعفن به نظر می رسید.
همه با نگرانی به آنها خیره شده بودند .آرش و ماهور به سمتشان
رفتند تا در مقابل آن ها قرار بگیرند ،اما پوالد با اخم تند و خشنی
دستش را باال گرفت و گفت:
_می خوام حرف بزنم .نمی کشمش که.
[]۲۱:۱5 ۲4.۱۱.۲۰
#پارت_۲۶۸
ماهور با نگرانی بازویش را گرفت و عقب کشید.
_لطفا بیا عقب پوالد .از اینجا هم می تونی حرف بزنی.
صدای ماهورش مضطرب و غمگین بود .چگونه دلش آمد که دل
این فرشته را بشکند؟
آنقدر از ناراحتی گنجشکش عصبانی بود که متوجه توهین هایی
که مهراب به خودش کرده بود ،نمیشد و تنها کلماتی که قلب
معشوقه اش را خراش داده بود ،در ذهنش تکرار میشد.
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دست ماهور را از دور بازویش برداشت و به مهراب خیره شد.
_باغ های قصر الدشت هنوز هم رونق دارن؟
مهراب که تا کنون شاکی و طلبکار به نظر می رسید ،خشک شد
و با بهت به پوالد خیره شد.
یعنی چه؟ او از کجا فهمیده بود؟ اصال هیچ کس از این موضوع
مطلع نبود ،پس از کجا درباره ی آن می دانست؟
_کدوم باغ؟
پوالد بی توجه به چهره های گیج اطرافش ،خنده ی تمسخر
آمیزی کرد و پاسخ داد:
_مطمئنی که دلت می خواد همینجا درباره اش حرف بزنم؟
صورتش رنگ پریده و شوکه به نظر می رسید .باید هر چه زودتر
این بحث را تمام کرده و حواسشان را به چیز دیگر معطوف می
کرد.
_پاتو از تو کفش من بکش بیرون .من که می دونم همه ی
مشکالت پرونده ام زیر سر توئه.
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پوالد پوزخندی زد و به سمتش رفت .سرش را به گوشش نزدیک
کرد و به آرامی گفت:
_خیلی آدم کثیفی هستی .حتی تصور کاری که کردی هم حالم
رو به هم میزنه و در ضمن...
مکثی کرد و به آرش نگاه کرد .انگار به پوالد شک کرده بود که
اینچنین شاکی و دلخور به نظر می رسید .او هم در این شرکت
سهیم بود و نگرانی اش از بابت این کار پوالد ،قابل درک بود .بعد
از چند ثانیه به آرامی عقب رفت و روی مبل تک نفره ای نشست.
_برید و دلیل گره افتادن تو کارهاتون رو پیدا کنید ،چون اگر
مشکلی نداشت شرکتتون ،تا االن مجوز گرفته بودید.
[]۲۳:44 ۲5.۱۱.۲۰
#پارت_۲۶۹
با نیشخندی که صورت وحشی اش را ترسناک تر کرده بود،
انگشت اشاره اش را به سمت مهراب گرفت.
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_و تو هم این رو بدون که من آدم خوش قولی ام .کوچیک ترین
حرفایی که زدم رو یادم نمیره چه برسه به قول های بزرگی که
به تو دادم.
مهراب از عصبانیت می لرزید ،اما جرئت کل کل کردن با مردی
که بزرگ ترین راز زندگی اش را فهمیده بود و اتفاقا آدم کله
خراب و گردن کلفتی هم بود ،نداشت .اکنون فهمیده بود که
پوالد مرد بسیار با نفوذی است و توانایی ویران کردن یا آباد
کردن کار هر کسی را دارد.
اشاره ی ظریف پوالد به همان قولی بود که در بیمارستان به
مهراب داد .کلمات پوالد در گوشش می پیچید .دقیقا مثل همان
روز که برای اولین بار آن قول را شنید ،عصبانی شد ،اما این بار
دقیق تر به آن فکر می کرد ،چرا که آن روز او را جدی نگرفته
بود و امروز پوالد خطرناک ترین و جدی ترین تهدید زندگی اش
محسوب می شد .اگر پسرانش از قضایای گذشته مطلع می
شدند ،بی شک او را ترک می کردند و این برای مهراب که آنها
را می پرستید ،عذاب آور ترین تنبیه دنیا بود.
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کلمات پوالد در سرش پرواز می کردند و هر کدام از آن ها سنگی
را به سمتش نشانه می رفتند .تک تک آن کلمات ،تهدید کننده
و خطرناک به نظر می رسیدند .قولی که درباره ی ویران کردن
کار و کاسبی مهراب داده بود ،اکنون ترسناک به نظر می رسید
و حاال هم تهدید جدیدی که درباره ی راز زمین های قصر الدشت
شیراز شنیده بود ،تمام بدنش را می لرزاند ،اما سعی کرد شجاع
باشد و توجهی به چهره ی خونسرد آن مردک وحشی و روانی
نکند .چشمانش را روی صورت های نگران مقابلش چرخاند.
چهره ی ماهرخ عصبی و کمی هم گیج بود .انگار داشت به قول
های رد و بدل شده بین آن ها فکر می کرد .کاش نسبت به آن
زمین ها شک نکند و پی گیرشان نشود! حتی مهربان هم کمی
عصبی و شاکی به نظر می رسید .مهیار شبیه گرگی بود که انگار
تمام بدنش را زنجیر کرده اند تا به او حمله نکند ،اما چشمان
وحشی و دندان های روی هم فشرده شده اش ،گویای همه چیز
بود .آرش هم بابت شرکت نگران و عصبی بود و مهراب این را از
چهره اش می خواند .شقایق و شیدا گوشه ای ایستاده بودند و با
اضطراب به آن ها نگاه می کردند .نگاهش روی صورت غمگین و
شکسته شده ی ماهور که نا محسوس سینه اش را ماساژ می داد
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تا قلبش را آرام کند ،خشک شد .اگر کمی با خود صادق بود ،می
فهمید که هنوز هم این پسر را دوست دارد و این رفتار های
زشتی که اخیرا از خود نشان می داد ،به خاطر از بین رفتن آرزو
هایی بود که برای این دردانه ی ماهرخ داشت.
هنوز هم احترام نگه می داشت و با وجود شکسته شدن قلبش،
از بحث های پیش آمده غمگین شده بود .کمی با ناراحتی به او
نگاه کرد و بعد سمت پوالد چرخید.
_هیچ گهی نمی تونی بخوری!
و بعد بدون هیچ حرفی از خانه خارج شد .وجدانش گوشه ای
ایستاده بود و با مشت های گره خورده ،فریاد می زد:
_چه طور تونستی دل این بیچاره رو بشکنی؟ ندیدی از همه
بیشتر بهت احترام گذاشت؟ ندیدی وقتی تو رو پشت در دید،
خواست بیاد سمتت تا بغلت کنه ،ولی تو هلش دادی کنار و دلش
رو شکستی و با این همه بهت بی احترامی نکرد؟ از خودت
خجالت بکش مهراب!
سرش را روی فرمان ماشین گذاشت و نالید:
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_حاال چکار کنم؟ اون تهدید ها کم بود که وجدان درد هم اضافه
شد؟!
[]۲۳:44 ۲5.۱۱.۲۰
#پارت_۲۷۰
بعد از رفتن مهراب ،نگاهش را دور سالن چرخاند و با دیدن ماهور
که مغموم تر و شکسته تر از همیشه به نظر می رسید ،از روی
مبل برخاست و بی توجه به چشم هایی که پرسشگرانه ،به او
خیره شده بود ،به سمت گنجشک دردمندش شتافت.
شاید از نظر خودش نا محسوس عمل می کرد و دست هایش را
پنهانی و دور از چشم بقیه ،روی سینه اش می فشرد ،اما همه
متوجه درد قلبش شده بودند .ماهرخ که با نگرانی به ماهور خیره
شده بود ،خواست به سمت آشپزخانه برود تا قرص هایش را
بیاورد ،اما کس دیگری قبل از او دست به کار شده بود.
پوالد دستش را در جیب شلوارش فرد کرد و قوطی کوچکی که
همیشه با خود به همراه داشت را بیرون کشید .همانطور که
ماهور را روی مبلی می نشاند ،با صدای خشمگینی گفت:
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_با چه اجازه ای درد گرفت این لعنتی؟ تو غلط کردی که به
خاطر حرف این مرتیکه ،بغض کردی تا این بشه حالت.
ماهور با همان بغض سنگین به صورت سرخ از حرصش خیره
شده و گفت:
_به من چه؟! مگه از من دستور می گیره؟
در قوطی را باز کرد و با صدایی بلند ،شیدا را مخاطب قرار داد:
_شیدا یک لیوان آب بیار سریع!
و بعد رو به ماهور کرد و با همان اخم های درهم ،برای راحت
کردن خیالش ،لبخند کجی زد و سرش را به گوش ماهور نزدیک
کرد تا کسی جز خودش این حرف ها را نشنود.
_لب و لوچه اتو جمع کن تا یک لقمه ی خوشمزه ات نکردم
گنجشک لوس من!
شیدا که با حرف پوالد ،با سرعت لیوان آب را آماده کرده بود،
خودش را به آن ها رساند و لیوان را به دست ماهور داد .پوالد
قرصی را از قوطی خارج کرد و بی توجه به حضور شیدا در
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کنارشان ،آن را در دهان ماهور گذاشت و به آب نوشیدن ماهور
خیره شد.
_اون کوفتی اگه از تو دستور نمی گیره ،مجبوره که از من دستور
بگیره!
شیدا که از زورگویی جالب پوالد ،خنده اش گرفته بود ،کشیده
شدن لب هایش را به سختی کنترل کرد و کمی عقب رفت تا
مزاحمشان نشود.
ماهور با شنیدن جمله ی پوالد ،درد و بغضی که با حرف های
مهراب ،در وجودش کاشته شده بود را فراموش کرد و با تعجب
به او خیره شد .خودخواهی ها و مالکیت پوالد قرار بود تا کجا
پیش برود؟
_بیا به این یک تیکه گوشت توی سینه ی من هم دستور بده
زورگو! فقط مونده بود به این بدبخت دستور بدی ،که امشب این
مورد رو هم کامل کردی.
_آدم روی مال خودش کنترل نداشته باشه ،روی مال و منال
دیگران کنترل داشته باشه؟
با حرص و لبخند پوالد را به عقب هل داد و گفت:
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_گمشو عوضی! انگار که من عروسک تو دست اینم.
خودشان در دنیای دیگری بودند و متوجه ی لبخند هایی که
روی لب های اطرافیانشان می نشست ،نمی شدند.
موج انرژی منفی ای که اطرافشان را گرفته بود ،با قلدری های
شیرین و طعنه های بامزه و دلنشین ماهور ،از بین رفت.
[]۲۱:۱۱ ۲۶.۱۱.۲۰
#پارت_۲۷۱
ماهرخ بار دیگر همه را مهمان سفره کرد تا بتوانند غذایشان را
بخورند .در تمام مدتی که در حال شام خوردن بودند ،با افکار
درون مغزش کشتی می گرفت ،اما حتی یک سوال را هم نمی
توانست حل کند .مگر مهراب چه کرده بود که پوالد می گفت
حالش از کار هایش به هم می خورد؟ باغ های قصر الدشت که
جزء گران ترین باغ های درون شهری شیراز بودند ،چه ربطی به
مهراب و پوالد داشت؟ اصال چرا برادرش با شنیدن حرف های
پوالد ترسیده و عقب نشینی کرده بود؟ و مهم از همه ،پوالد چه
ربطی به مجوز نگرفتن شرکت آرش و مهراب داشت؟ یعنی پوالد
در حال انتقام گرفتن از آن ها بود؟ اخمی کرد نگاهش را به پوالد
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که در حال سر و کله زدن با ماهور برای خوردن غذای بیشتری
بود ،دوخت .باید با او صحبت می کرد.
بعد از شام خوردن ،از جا برخاست و به سمت پوالد رفت .روی
مبلی نشسته بود و با گوشی اش ور می رفت .دستش را روی
شانه اش گذاشت و گفت:
_پوالد؟
سرش را به سمت ماهرخ چرخاند و پاسخ داد:
_بله؟
_میشه یکم حرف بزنیم؟
سرش را تکان داد و از جا برخاست .به سالن اشاره کرد و خیره
به چشمان مملو از حرف ماهرخ ،پرسید:
_همین جا؟
_نه بیا بریم تو حیاط.
هر دو با هم به سمت حیاط رفتند .ماهور با نگرانی به آن ها نگاه
می کرد .می دانست که اکنون قرار است پوالد به خاطر آن انتقام،
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توبیخ شود .خودش هم از این کارش ناراحت بود ،اما دوست
نداشت کسی چیزی به او بگوید.
ماهرخ روی تخت چوبی ای که گوشه ی حیاط قرار داشت
نشست و با نگرانی به پوالد نگاه کرد.
_تو واقعا کاری کردی؟
پوالد هم کنارش نشست و پاسخ داد:
_کدوم کار؟
_مشکل درست کردن برای مهراب.
کمی به آسمانی که به خاطر آلودگی هوا ،خالی از ستاره بود،
نگاه کرد و بعد به سمت ماهرخ چرخید.
_من فقط گفتم رشوه ازش قبول نکنن که کارهاش زودتر پیش
بره .خودتون بهتر می دونید که اگر نخواد یکم دست به جیب
بشه ،به این زودی ها کارش راه نمی افته .در اصل خودشون
مشکل دارن که کارشون راه نمی یوفته.
[]۲۳:4۷ ۲۶.۱۱.۲۰
#پارت_۲۷۲
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ماهرخ اخم بامزه ای کرد و گفت:
_بگو شر درست کردم دیگه .چرا من رو می پیچونی؟
پوالد لبخند کجی زد و با سرتقی تمام پاسخ داد:
_شر درست کردم!
ماهرخ هم لبخند آرامی زد و دست پوالد را در میان انگشتانش
گرفت.
_اون شرکت مال شوهر مهربان هم هست .خواهش می کنم
کاری نکن پوالد! من مطمئنم که ماهور هم همین رو می خواد.
سرش را تکان داد و گفت:
_چشم .می گم دیگه بهش گیر ندن برای مجوز شرکت.
و در دلش ادامه داد:
_من کار های بزرگ تری باهاش دارم.
ماهرخ کمی مکث کرد و بعد با تردید پرسید:
_قضیه ی باغ های قصر الدشت چی بود؟ تو درباره ی مهراب
تحقیق کردی؟
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پوالد که اکنون قصد افشا کردن راز های مهراب را نداشت ،کمی
فکر کرد تا پاسخ مناسبی بیابد.
_آره تحقیق کردم .یک سری باغ هست که می خواد با قیمت
پایین از صاحباشون بخره که یکم نا حقیه به نظرم.
ماهرخ با تردید به چشمان حیله گر و وحشی اش خیره شد و
گفت:
_چیزی رو که از من مخفی نمی کنی ،درسته؟
_نگران نباشید! دیگه کاری بهش ندارم که اونم فقط به خاطر
شما و ماهوره.
لبخند مهربانی زد و زمزمه کرد:
_ممنونم پسرم.
از همان اول هم خسته بود و جریاناتی که امشب پیش آمد ،کالفه
و بی حوصله ترش هم کرده بود .به ماهور که کنارش نشسته بود،
نگاه کرد و گفت:
_بلند شو بریم.
با تعجب به پوالد خیره شد و زمزمه کرد:
~ ~ 774

_کجا بریم؟
با پررویی به چشمانش خیره شد و کلماتش را در گوش ماهور
فرو کرد.
_خونه ی من.
_دیوونه شدی؟ مامان اینا چی؟
_خودم میگم اصال .می خوام فردا بریم پرورشگاه .دلم برای نیکان
تنگ شده.
برای به آغوش کشیدن گنجشکش بهانه می آورد و این برای
مردی که تا چند دقیقه ی پیش همچون شیر می غرید و برای
مهراب خط و نشان می کشید ،عجیب و خنده دار به نظر می
رسید .نتوانست خنده اش را کنترل کند ،پس با چشمان درشت
شده از تعجب ،خنده ی کوتاهی کرد و گفت:
_چرا بهونه میاری آخه؟ بچه شدی؟
_وقتی میگم میریم ،یعنی میریم .من میرم به مامانت بگم و تو
هم زود آماده شو.
[]۱۳:۲۳ ۲۸.۱۱.۲۰
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#پارت_۲۷۳
با حرص پله ها را باال می رفت و به خنده های بلند و سرخوش
پوالد توجهی نمی کرد .آنقدر از خشم و حرصش ،لذت می برد
که خنده و لبخند ،حتی برای یک لحظه هم از روی لب هایش
پاک نمی شد.
_ماهور؟
در همان حال که از آخرین پله باال می رفت ،به پشت چرخید و
شاکی پاسخ داد:
_بله؟
باز هم خندید و با خستگی ،پله ها را سریع تر باال رفت تا به
گنجشک عصبانی اش برسد .وقتی به او رسید ،سرش را میان
دستانش اسیر کرد و لب های جمع شده از حرصش را به دندان
کشید .صدای آخ دردمندش هم باعث نشد که کوتاه بیاید و دست
از گاز گرفتن این توت فرنگی خوش طعم و بو بردارد.
_آیی...
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با همان لبخند ،لب اسیر شده اش را مک محکمی زد و عقب
رفت .به چشمان وحشی شده اش خیره شد و گفت:
_آخ دستت درد نکنه! دندونم می خارید.
پشت دستش را روی لب هایش کشید و با اخم به سمت اتاق
رفت.
_حالت رو می گیرم پوالد .ببین کی گفتم!
با خنده پشت سر ماهور که قدم هایش را روی زمین می کوبید
و جلو می رفت ،حرکت می کرد.
وقتی پوالد رفتنشان را به ماهرخ خبر می داد ،بی توجه به چهره
ی عصبی و طلبکار ماهور ،با خنده به آن ها نگاه کرده و گفته
بود:
_این زندگی خصوصی ماهوره و به اندازه ی کافی بالغ شده ،پس
هر جوری که بخواد میتونه زندگی کنه.
حاال که ماهرخ مشکلی نداشت ،خواستن یا نخواستن ماهور مهم
نبود چرا که تمام وجودش به پوالد تعلق داشت.
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از وقتی که با زورگویی و قلدری ،او را با خود همراه کرده بود،
بی وقفه غر می زد و از این زورگویی شکایت می کرد.
وقتی وارد اتاق شدند ،به سمتش رفت و سیلی محکمی به باسن
برجسته و خوش حالتش زد.
_چه مرگته توله سگ؟ چرا اینقدر غر میزنی؟
همانطور که دستش را روی باسنش می کشید تا دردش را کاهش
دهد ،پاسخ داد:
_خب کار داشتم تو خونه.
لبخند کجی زد و کمی خم شد تا صورتش در مقابل صورت اخمو
و بامزه اش قرار بگیرد.
_چه کاری؟
این بار چهره اش جدی شد و همان طور که به چشمان پوالد
خیره شده بود ،پاسخ داد:
_مهیار جدیدا سر مامان کاله میذاره و کالس هاش رو می
پیچونه .می خواستم صبح خودم ببرمش مدرسه.
[]۲۲:۲4 ۲۸.۱۱.۲۰
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#پارت_۲۷4
پوالد به دغدغه ی فکری جدیدش خندید و همان طور که دکمه
های لباسش را باز می کرد ،بوسه ی آرامی را روی لب های سرخ
و ملتهب شده اش نشاند.
_چرا اینقدر گیر میدی بهش؟ شاید اصال از مدرسه خوشش نیاد.
ماهور با تعجب چشمانش را درشت کرد و گفت:
_یعنی چی خوشش نیاد؟ مگه عقل نداره؟ جدیدا خیلی سرکش
شده.
پوالد پیراهنش را از تنش بیرون کشید و بعد با جدیت به ماهور
خیره شد.
_مهیار دیگه بزرگ شده و حق داره که برای زندگیش تصمیم
بگیره .چرا سعی می کنی کنترلش کنی؟ خودتم خوب می دونی
که با این کار ،اوضاع رو بدتر می کنی و مهیار هم روز به روز
لجباز تر میشه .بذار هر کاری که دوست داره انجام بده.
چشمانش را به زمین دوخت و به فکر فرو رفت .شاید حق با پوالد
باشد ،اما او می دانست که مهیار با وجود پیچاندن کالس هایش،
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همیشه نمره های خوبی را دریافت می کند و حتی گفته بود که
می خواهد در آینده یک مهندس موفق باشد ،پس عالقه نداشتن
به درس ،نمی توانست درست باشد.
_اون خودش درس خوندن رو دوست داره ولی دلش می خواد
آزادانه و تفریحی بخونه .هیچ برنامه ی درست و دقیقی نداره.
امسال هم کنکور داره ولی خیلی ریلکسه و درس خوندن براش
یک نوع سرگرمیه.
پوالد لبخندی به شناخت کامل و دقیق ماهور ،نسبت به برادرش
زد و همانطور که دکمه های پیراهن ماهور را باز می کرد ،گفت:
_این که خیلی خوبه .مشکل تو چیه؟
_خب برنامه ی مرتبی نداره .می ترسم به چیزی که می خواد،
نرسه.
لبخند آرامی زد و انگشت شستش را روی گونه اش کشید.
_مهیار پسر عاقلیه .من مطمئنم خودش مراقب همه چیز هست،
ولی اگر در رابطه با پیچوندن مدرسه نگرانی ،باهاش حرف بزن و
حلش کن.
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حق با پوالد بود .اجبار و گردن کلفتی ،هیچ گاه تاثیر مثبتی در
مهیار ایجاد نمی کرد ،پس باید با او صحبت می کرد.
دستش را دور گردن پوالد حلقه کرد و با قدردانی به چشمانش
خیره شد.
_همین کار رو می کنم ،ولی...
یک تای ابرویش را باال انداخت و همانطور که دستش را روی
کمر ماهور حرکت می داد ،گفت:
_ولی چی؟
لبخند هیجان زده ای را روی لب هایش نشاند و پاسخ داد:
_ولی تا حاال دقت نکرده بودم که چشمای تو هم سبزه .همیشه
تیره تصورش می کردم ،و حتی بعد هم که از جلو دیدم ،نمی
دونستم چه رنگیه ولی االن می بینم یه سبز خیلی خوشکله.
با تعجب لبخندی زد و گفت:
_چرا یهویی یادش افتادی؟
_آخه یهویی دلم خواست که ببوسمشون .چه قدر حس خوب
پشت اون چشما قایم کردی قلدر من؟!
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دلبری می کرد و نمی دانست چه به روز قلب مرد رو به رویش
می آورد .دلش می خواست ببوسد و درنگ می کرد؟ مگر قبال
نگفته بود که تمام پوالد را به او تقدیم کرده است؟ پس چرا در
بوسیدن مال خود ،تعلل می کرد؟
_احمق مال خودته ،اونوقت اینجا وایسادی و از بوسیدن حرف
میزنی؟
خنده ی شیرینی کرد و خیره در چشمانش زمزمه کرد:
_مال منی؟
_پس مال عمتم؟
باز هم خندید و این بار کمی خودش را باال کشید و دانه ی
آرامش و عشق را در زمین چشمان پوالد کاشت.
[]۱۹:۰۳ ۳۰.۱۱.۲۰
#پارت_۲۷5
تازه از حمام بیرون آمده بودند .ماهور مقابل آینه ایستاد و
چشمانش را به پوالد که با نیم تنه ی برهنه ،مقابل لب تاپش
نشسته بود و چیزی را بررسی می کرد ،دوخت.
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_سشوار نداری؟ چرا هر چی می گردم پیداش نمی کنم؟
ایمیلی که سهیل برایش فرستاده بود را چک کرد و با اخم هایی
که به خاطر شکست در خرید سهام شرکت آلمان در ابروانش
نشسته بود ،پاسخ داد:
_فکر کنم گذاشتنش داخل کمد.
ماهور به پشت چرخید و به اخم های درهمش نگاه کرد.
_چته؟ چرا عصبانی هستی؟
با همان اخم های درهم ،سرش را باال آورد و نگاهی به پاهای
لخت و باال تنه ی برهنه ی ماهور انداخت.
_چرا لخت می گردی؟ سرما می خوری!
_خودتم لختی.
اخم هایش را باز کرد و با پوزخند به سینه های ماهور که نوک
هایشان بر اثر سرما برجسته تر شده بود ،اشاره کرد.
_دارن یخ میزنن خنگ من .جای زبون درازی ،برو لباس بپوش.
شاکی به پوالد خیره شد و گفت:
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_خیلی هیزی.
لب تاپش را خاموش کرد و همانطور که بر می خاست ،پاسخ داد:
_کور که نیستم .وقتی لخت می گردی ،چشمام ناخودآگاه عمل
می کنن.
چند ثانیه به عضالت شکم و سینه اش خیره شد و در یک لحظه
حس کرد دندان هایش خواهان فشردن پوست برنز و خوش بوی
پوالد در میان خود هستند .نمی توانست این حس را سرکوب
کند ،پس کمی جلو رفت و دستش را دور گردن پوالد حلقه کرد
و سرش را روی سینه اش گذاشت.
_چی شد؟ چرا ...آخ...
جمله اش با له شدن پوست سینه اش در میان دندان های ماهور،
نیمه تمام ماند و در عوض آخ بلندی از درد کشید.
_چرا اینجوری می کنی تو؟ روانی!
پوستش را رها کرد و بوسه ای روی رد به جا مانده از دندان
هایش زد.
_دندونام خارید.
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با حرص و خنده ،سرش را در میان بازو و پهلویش قرار داد و
همان طور که او را به سمت تخت می برد ،با دست آزادش ضربه
ی آرامی به پیشانی اش کوبید.
_بچه پررو ،حرف خودم رو به خودم تحویل میدی؟
همانطور که سعی می کرد ،سرش را از زندان بازوان پوالد بیرون
بکشد ،پاسخ داد:
_خب خارید واقعا.
[]۱۹:۰۳ ۳۰.۱۱.۲۰
#پارت_۲۷۶
پتو را از روی تخت کنار کشید و ماهور را روی تشک انداخت.
دستش را روی شانه اش گذاشت و با حس کردن سردی بدنش،
پتو را از پایین پاهایش باال کشید و جسم ماهور را با آن پوشاند.
_یخ زدی بچه قرتی.
نگاهی به پوالد که در حال دراز کشیدن در کنارش بود ،انداخت
و گفت:
_لباس نمی پوشی؟
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خودش هم زیر پتو آمد و با خستگی چشمانش را بست.
_نه ،با لباس خوابم نمی بره.
سرش را روی سینه ی پوالد گذاشت و به آرامی زمزمه کرد:
_فردا میریم پرورشگاه؟
دستش را در موهای ماهور فرو کرد و تار به تارش را نوازش داد.
_آره .دلم برای نیکان تنگ شده.
_منم همین طور .خیلی بامزه بود .دلم نمی خواست از بغلم
جداش کنم.
بوسه ای روی موهای ماهور نشاند و همان طور که او را به خود
می فشرد ،زمزمه کرد:
_حاال فردا می بینیمش.
صبح که از خواب برخاست ،هنوز هوا تاریک بود ،اما خوابش نمی
برد .اولین چیزی که به چشمش خورد ،قفسه ی سینه پوالد بود
که به آرامی باال و پایین می رفت .لبخندی زد و سرش را جلو
برد تا او را ببوسد ،اما ناگهان چشمانش را باز کرد و با اخم به
صورت ماهور خیره شد.
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_چرا بیداری؟
کمی مکث کرد و افکار درون مغزش را باال و پایین کرد .حرف
های مهراب همچون خوره ،به جان مغز و قلبش افتاده بود و
خواب راحت را از او سلب می کرد .در طول شب ،چندین بار
بیدار شده و دوباره خوابیده بود ،اما روی هم رفته کل زمان
خوابیدنش ،دو ساعت هم نمی شد.
به پوالد خیره شد و پاسخ داد:
_فکرم مشغول بود.
_مشغول چی؟
لپ هایش را باد کرد و بعد با بازدم عمیقی ،آن ها را خالی کرد.
می دانست اگر پوالد درباره ی فکر های شبانه اش بفهمد ،توبیخ
می شود ،پس ترجیح می داد تا حدودی حواسش را پرت کند.
_چیز خاصی نبود.
[]۱۹:۰۳ ۳۰.۱۱.۲۰
#پارت_۲۷۷
یک تای ابرویش را باال انداخت و با صدای دو رگه ای زمزمه کرد:
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_داییت چیز خاصی نیست؟
لب گزید و سرش را در سینه ی پوالد پنهان کرد تا جواب سوالش
را از چشمانش نگیرد .تمام شب به این فکر می کرد که حتی در
حد یک توضیح خواستن هم برای دایی اش ارزش نداشته است؟
چرا از او چیزی نپرسیده بود تا ماهور راز بزرگش را به دایی ای
که خود را پشتیبان خانواده ی خواهرش تصور می کرد ،بگوید؟
_به اون فکر نمی کردم که.
مشغله های فکری ماهور را می فهمید و خودش هم با او بی
خوابی کشیده بود .تکان های ریزی که می خورد ،پوالد را هم
بیدار می کرد ،اما چشمانش را بسته نگه می داشت تا ماهور
معذب نشود.
_پس به من فکر می کردی؟
حاال که ماهور قصد اعتراف کردن نداشت ،او هم خودش را به
کوچه ی علی چپ میزد و موضوع دیگری را برای بحث کردن
انتخاب می کرد ،بلکه حال این گنجشک دل شکسته بهتر شود.
ماهور بوسه ی نرمی به قفسه ی سینه پوالد زد و گفت:
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_آره داشتم به این فکر می کردم که داری چه شری درست می
کنی؟!
_شر؟
سرش را باال گرفت و به چشمانش خیره شد.
_دایی مهراب راست می گفت؟
با جدیت به ماهور نگاه کرد و پاسخ داد:
_قبال هم گفته بودم که توی کارهای من دخالت نکن!
ماهور هم جدی شد و از جا برخاست.
_یعنی چی؟ این قضیه درباره ی من و داییمه ،اونوقت دخالت
نکنم؟
پوالد هم بلند شد و به چشمان شاکی و عصبی اش خیره شد.
_دقیقا همین رو گفتم .گفتم دخالت نکن.
_حالت خوبه؟ آخه حس می کنم زده به سرت.
جواب پس دادن به ماهرخ کافی نبود که اکنون هم باید برای
این بچه پررو درباره ی کار هایش توضیح می داد؟ او که نمی
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دانست مهراب چه آدم کثیف و پلیدی است ،پس چه طور از
تنبیه شدنش ناراحت میشد؟ البته از دل پاک و مهربان ماهور
بعید نبود که حتی اآلن هم دایی اش را بخشیده باشد.
[]۱۹:۰۳ ۳۰.۱۱.۲۰
#پارت_۲۷۸
اخم تندی کرد و گفت:
_ماهور من رو سگ نکن .به نفع خودته.
_پوالد تو االن داری میگی من در حدی نیستم که توی کارهات
که از قضا درباره ی خانواده ام هم هست ،نظر بدم .می فهمی؟
_دقیقا ...تو صالحیت نظر دادن نداری!
چند ثانیه با بُهت به پوالد خیره شد و بعد مشت محکمی به
سینه اش کوبید.
_کثافت مگه من خنگم؟ چرا مث بچه ها باهام رفتار می کنی؟
وسط بحثی که کم کم داشت جدی و خطرناک میشد ،این حرص
خوردن های با نمک ماهور ،خنده ی نرم و آرامی را مهمان لب
هایش کرد .دستانش را گرفت و او را به پشت چرخاند .کمرش
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را به سینه ی خود تکیه داد و دست هایش را به دور بدنش حلقه
کرد.
بوسه ی محکمی روی گردنش نشاند و همانطور که سینه ی چپ
ماهور را بین مشتش می گرفت ،کنار گوشش لب زد:
_تازه بیدار شدی ولی ظرفیتم رو برای صبوری کردن و کتکت
نزدن ،تموم کردی.
سعی کرد سرش را به پشت بچرخاند و جواب دندان شکنی به او
بدهد ،اما با فشرده شدن برجستگی سینه اش در مشت پوالد،
سکوت کرد و چشمانش را بست.
_تو غلط می کنی که من رو بزنی!
پوزخندی زد و الله ی گوشش را بوسید.
_مطمئنی؟
درد مالیم و دلنشینی که در سینه اش پیچیده بود ،جای فکر
کردن را گرفته بود ،پس اولین جمله ای که به ذهنش رسید را
زمزمه کرد.
_آره ،هیچ غلطی نمی تونی بکنی.
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ناگهان بدنش در میان دستان پوالد چرخید و با شکم روی ران
هایش قرار گرفت .سینه های لختش روی پوست ران پوالد
کشیده می شد و حس عجیب و جدیدی از نوک آن ها به تمام
بدنش پخش میشد .به سختی سرش را بلند کرد و با تعجب به
او که پاهای ماهور را با پاهایش و دستانش را با یک دست اسیر
کرده بود ،چشم دوخت.
_داری چیکار می کنی؟ دیوونه شدی؟
ابرویش را باال انداخت و همانطور که دست آزادش را روی باسن
ماهور می کشید ،پاسخ داد:
_می خوام تنبیهت کنم تا یاد بگیری که برای من زبون درازی
نکنی.
[]۲۲:۱۶ ۰۱.۱۲.۲۰
#پارت_۲۷۹
چون دیشب بدون لباس خوابیده بود ،اکنون هم برهنه و بدون
هیچ پوششی روی پاهای پوالد قرار داشت.
_پوالد واقعا می خوای بزنی؟
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صورت نگرانش همچون عسل بود و کامش را شیرین می کرد.
خم شد و بوسه ی محکمی روی گونه اش نشاند.
_آره ،قراره کتک بخوری.
_تو این کار رو نمی کنی!
ضربه ی محکمی به باسنش کوبید و بی توجه به آخ بلند ماهور
گفت:
_ ۱۰تا میزنم تا آدم شی بچه قرتی .هی میگم تو کار من دخالت
نکن ،اونوقت بهم میگی زده به سرت؟
ماهور سعی کرد دستش را به باسنش برساند و جای ضربه را
لمس کند ،اما دستانش اسیر بودند و اجازه ی هر حرکتی از
بدنش سلب شده بود.
_تالفی این کارت رو سرت در میارم عوضی .ولم کن!
پوالد ضربه ی دوم را محکم تر زد و به جای انگشتانش روی
پوست سفید ماهور خیره شد.
_خیلی بی شرفی! ولم کن میگم.

~ ~ 793

_ماهور صبح اول صبحی تنت میخاره انگار .اصال چرا کتکت
بزنم؟
مکثی کرد و دستش را نوازش وار روی باسنش کشید .چند ثانیه
ادامه داد و بعد سرش را به سر ماهور نزدیک کرد و به آرامی
گفت:
_چرا این کو*ن خوشکلت رو بزنم وقتی می تونم کار های بهتری
باهاش بکنم؟
این بار تقالی بیشتری کرد و وقتی دید نمی تواند خودش را آزاد
کند ،با حرص گفت:
_خیلی نامردی! اگر راست میگی ولم کن تا بهت نشون بدم چی
میشه.
با خنده دست و پایش را ول کرد و به شتاب زدگی اش برای
برخاستن خیره شد.
_حاال نشونم بده.
خودش را روی تخت عقب کشید و لگد محکمی به ساق پای
پوالد زد.
~ ~ 794

_جواب این کارت رو بعدا میدم.
پوالد بی توجه به درد ساق پایش ،او را به سمت خود کشید و
پیشانی اش را بوسید.
_منتظر جوابت می مونم ولی فعال بلند شو بریم یه جای باحال.
[]۲۲:۱۶ ۰۱.۱۲.۲۰
#پارت_۲۸۰
بهمن چشمانش را مالید و زیر لب فحشی به پوالد داد.
محسن با خنده او را عقب کشید تا حرف هایش ،به گوش پوالد
نرسد.
_مرتیکه اگه بفهمه خشتکت رو میکشه سرت .مگه دیوونه ای؟
نگاه خشنی به محسن کرد و پاسخ داد:
_این وقت شب کدوم گوری می خواد بره؟
محسن به ساعت مچی اش که  5و نیم صبح را نشان میداد،
نگاهی انداخت و گفت:
_شب کجا بود؟ صبحه االن.
~ ~ 795

_حاال هر چی ...خوبه یاسر بهم خبر داد .چرا این نمی فهمه خطر
داره؟
یاسر به سفارش بهمن ،رفت و آمد پوالد را به او خبر میداد تا
اگر پوالد آنها را بی خبر گذاشت ،خودشان بتوانند با او همراه
شوند.
وقتی یاسر به آنها خبر داده بود ،بهمن با غرغر بیدار شده و برای
همراهی پوالد آماده شده بود .پوالد در ابتدا ،حضورشان را قبول
نمی کرد و بعد از یک بحث طوالنی با آنها ،در آخر لگد محکمی
به بهمن زده و گفته بود که با ماشین مجزایی پشت سرش حرکت
کنند.
محسن نگاه مشکوکی به بهمن انداخت .رفتارش بیش از حد،
محتاط شده بود و این یعنی از چیزی خبر داشت که محسن از
آن بی اطالع بود.
_تو چته؟ چرا جدیدا اینجوری می کنی؟
دستش را در جیبش فرو کرد و به ماهور و پوالد که به سمت
ماشینی می رفتند ،خیره شد و بی توجه به سوال محسن پرسید:
~ ~ 796

_محسن دقت کردی که این پسر جدیده ،موقع رفت و آمد پوالد،
غیبش میزنه؟
کمی فکر کرد و گفت:
_کدوم؟
_هادی .همین که جدیدا اومده برای نگهبانی.
محسن سرش را تکان داد و با اخم به بهمن نگاه کرد.
_یکم رو مخم بود .چرا زودتر نگفتی؟
_چون دنبال مدرکم ازش .نمیشه که بیخود بهش تهمت بزنم.
می شناسی که پوالد رو .دهنمونو می گاد اگه اشتباه کرده باشیم.
_چیزی هم پیدا کردی؟
بهمن درِ ماشین را باز کرد و سوار شد تا پشت سر پوالد و ماهور
بروند و مراقبشان باشند.
_نه ،ولی دنبالشم .کی تموم میشه این دشمنی؟
محسن هم سوار شد و به حرکت ماشین پوالد خیره ماند.
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_تا یکیشون روونه ی قبرستون یا زندان بشه و مسلما اون یه
نفر ،پوالد نیست!
[]۲۳:5۲ ۰۲.۱۲.۲۰
#پارت_۲۸۱
به آرامی چنگالش را در گوشت صورتی رنگی که روزی روی
صورت گوسفند بی نوا نشسته بود ،فرو کرد و چشمانش را به
پوالد دوخت.
_داری اذیتم میکنی!
اخمی کرد و چنگال را از ماهور گرفت.
_امروز همش داری میری رو مخ من .حواست هست؟
_چرا گیر میدی؟ بابا من کله پاچه دوست ندارم .چرا در برابر
فهمیدنش مقاومت می کنی؟
تکه ای از گوشت صورت را در میان نان پیچید و بعد کل لقمه
را در کاسه ی آبگوشت خیس کرد .لقمه را به سمت ماهور گرفت
و گفت:
_بخور ببین چقدر خوشمزه ست!
~ ~ 798

_گفتم حلیم بگیر.
نگاهش را به سالن خالی مغازه دوخت .محسن و بهمن گوشه ای
نشسته و به جان غذایشان افتاده بودند.
_می خوری یا همینجا دهنت رو سرویس کنم؟
اخمی کرد و با حرص لقمه را از دست پوالد بیرون کشید .حتی
تصور جویدن آن گوشت لزج که کمی هم نپخته به نظر می
رسید ،چندش و غیر قابل تحمل بود.
مادرش و آسا عاشق این غذا بودند ،اما ماهور و به دنبالش مهیار،
از آن تنفر داشتند.
با تردید لقمه را به دهانش نزدیک کرد و بعد از بوییدن آن ،با
صورت جمع شده لقمه را در دهانش گذاشت.
پوالد به چهره اش که از شدت انزجار کج و معوج به نظر می
رسید ،خیره شد و گفت:
_چه طوره؟
به سختی لقمه را فرو داد و غرید:
_خدا لعنتت کنه! این چه کوفتی بود؟
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_به نعمت خدا نگو کوفت! غذا به این خوشمزگی ،لوس شدن
داره؟
_اصال من دلم حلیم میخواد .نمی فهمم امروز چه دردی افتاده
به جونت که اینقدر اذیت می کنی!
پوالد که خنده اش گرفته بود ،از جا برخاست تا از مغازه ی
کناری اشان ،حلیم بخرد و از شر غر غر هایش خالص شود.
_خیلی جیک جیک می کنی وروجک من! االن واست میخرم.
[]۲۳:5۲ ۰۲.۱۲.۲۰
#پارت_۲۸۲
بعد از خوردن حلیم داغ و چربی که با دارچین پوشیده شده بود،
به سمت پرورشگاه رفتند.
ماهور برای دیدن نیکان شیرین و دوست داشتنی ،بسیار ذوق
زده بود و این موضوع از چشمان ستاره بارانش هویدا بود.
وقتی به آنجا رسیدند ،سریع از ماشین پیاده شد و زنگ کنار در
را فشرد.
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نگهبان در را باز کرد و با چهره ای غمگین به آنها خیره شد.
امروز روز خوبی برای سر زدن به آنجا نبود ،چرا که تمام کودکان
امروز مملو از امید می شدند و بعد با پس زده شدن از جانب
بقیه ،چند وقتی را در خود می پیچیدند و اشک هایشان را به
یکدیگر هدیه می دادند.
صاحب پرورشگاه قبل از دیدار با خانواده ای که قصد به فرزند
خواندگی گرفتن کودکی را داشتند ،به سراغ بچه ها می رفت و
آنقدر از راحتی و آسایشی که در زندگی جدیدشان به وجود می
آید ،صحبت میکرد که تمامی آنها دلشان می خواست ،خودشان
آن کودک خوش شانس باشند و برای این جایگاه تالش می
کردند.
ماهور حس بدی از فضای اطراف می گرفت .نگاهی به پوالد که
انگار می دانست چه خبر است ،انداخت و با دیدن اخم هایش
پرسید:
_چرا امروز اینجا فرق داره؟ چیزی شده؟
ناراحتی هایش را با نگاه خیره اش به ماهور منتقل کرد و گفت:
_فکر کنم میخوان یکی از بچه ها رو به فرزند خوندگی بگیرن.
~ ~ 801

هر دو با هم به سمت ساختمان رفتند.
مدیر پرورشگاه در راهرو ایستاده بود و با زن و مردی که مقابلش
بودند ،صحبت می کرد.
پوالد با دیدنش ،اخم تندی کرد و خواست به سمت دیگری برود،
اما حرف های آن زن قد بلند و الغر که حتی گذر عمر هم تفاوتی
در بی رحمی و خونسردی ذاتی اش ایجاد نکرده بود ،از حرکت
ایستاد.
_چرا اون نوزاد رو نمی برید؟ اینجوری از بچگی با خودتون بزرگ
میشه و راحت تر خو می گیره.
زن دستش را تکان داد با کالفگی پاسخ داد:
_بچه ی کوچیک دردسر داره .یکم از آب و گل در اومده باشه،
بهتره.
_ولی با اونا نمیشه خو گرفت .هر چقدر هم محبت کنی ،آخر
سر تو رو مامانشون نمی دونن عزیزم ولی نوزاد که باشه راحت
بهتون عادت می کنه.
[]۲۱:۱۸ ۰۳.۱۲.۲۰
~ ~ 802

#پارت_۲۸۳
زن با تردید به همسرش نگاه کرد و گفت:
_تو هم موافقی؟
مرد سرش را تکان داد و پاسخ داد:
_هر طور خودت راحتی .حاال می خوای بچه های بزرگتر رو هم
ببین ،بعد انتخاب کن.
پوالد دستانش را مشت و خاطرات کودکی را در ذهنش باال و
پایین کرد.
مرد و زن هایی که بین کودکان می چرخیدند تا از بین آنها
زیباترین و خوش رو ترین را انتخاب کنند ،هنوز هم روی روانش
رژه می رفتند و اعصابش را متشنج تر می کردند .نگاه هایشان را
هیچ گاه فراموش نمی کرد .وقتی با تاسف به صورت اخمو و
بدخلقش که با وجود زیبایی ،خاص و نفسگیر به نظر نمی رسید
نگاه می کردند ،پوالدِ وحشی درونش پا بر زمین می کوبید و می
خواست فریاد بزند که یک کودک چندش و بی تربیت نیست،
بلکه از داغ هایی که دنیا از کودکی در دلش گذاشته است ،زخمی
و دردمند است.
~ ~ 803

یادش بود که یک بار ایمان توسط یک زن و مرد انتخاب شد،
چرا که بسیار زیبا و خوش اخالق بود .آن روز پوالد از همیشه
پرخاشگر تر به نظر می رسید .در مقابل دیگران قلدری می کرد
و بعد خود را در دستشویی پنهان کرده و اشک هایش را در آنجا
رها می کرد .شاید خدا دلش برای این کودک تنها سوخت که
زن و مرد ،کمی مهربان بودند و با دیدن اشک ها و فریاد های
ایمان  ۱۰ساله ،برای جدا نشدن از رفیق و برادرش و همچنین
دست های به هم قفل شده ی ایمان و پوالد ،نظرشان را عوض
کردند و کودک دیگری را با خود بردند .آن روز مدیر پرورشگاه
گوشت بازویش را در میان انگشتانش فشرده و گفته بود:
_کی از دستت خالص میشم؟ چرا همیشه مثل وحشی ها رفتار
می کنی؟ تو آینده ی ایمان رو خراب کردی و شانس داشتن یه
خانواده و زندگی خوب رو ازش گرفتی!
از آن روز خودش را مقصر زندگی سخت ایمان در پرورشگاه می
دانست و به خودش قول داد که ایمان را به جاهای بزرگی برساند
و اکنون نتیجه ی تالش های سخت و زیادش را می دید .او و
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ایمان حاال زندگی خوبی داشتند و در آینده ،همه چیز بهتر هم
میشد.
ناخودآگاه چهره ی نیکان در جلوی چشمانش نقش بست .این
زن بی حوصله و عصبی که حتی یک ذره شور و شوق برای
کودکی که قرار بود به فرزندی بگیرد نداشت ،می خواست نیکان
کوچک و شیرین را بزرگ کند و عشق و محبت را به او بیاموزد؟
نگاهی به ماهور که انگار او هم از قضیه با خبر شده بود و با
چشمان غمگین به آنها نگاه می کرد ،انداخت و جلو رفت.
[]۲۱:۱۸ ۰۳.۱۲.۲۰
#پارت_۲۸4
نگاهی به خانم محمدی ،مدیر پرورشگاه ،انداخت و مقابلشان
ایستاد.
_سالم.
هر سه به سمتش چرخیدند و زن و مرد با نگاهی کنجکاو و خانم
محمدی با نگاهی متعجب به او نگاه می کردند .این مرد جوان و
خوش پوش ،کمی آشنا به نظر می رسید.
~ ~ 805

همه پاسخش را دادند و با نگاهشان ،منتظر حرف هایش ماندند.
به سمت خانم محمدی چرخید و گفت:
_پوالد هستم .به یاد میارید؟
زن کمی فکر کرد و با به یاد آوردن آن کودک عصبی و پرخاشگر،
به سر تا پایش خیره شد .لباس هایش گران قیمت و فاخر بودند
و این نشان میداد که زندگی موفقی داشته است .یک تای ابرویش
را باال انداخت و گفت:
_چه بزرگ شدی! آخرین بار که دیدمت دانشجو بودی.
خنده ی تمسخر آمیزی کرد و پاسخ داد:
_بله خیلی بزرگ شدم .آخرین مالقاتمون هنوز هم تو ذهنمه.
آخرین مالقاتشان مربوط به زمانی بود که با ایمان برای سر زدن
به رکسانا آمده بودند ،اما اثری از او نیافتند و پوالد صدایش را
پس سرش کشید و با عربده های گوش خراش ،آدرس خانواده
ی رکسانا را خواستار شد.
زن هم لبخند معناداری زد و گفت:
_بله مشخصه .اینجا چیکار می کنی؟
~ ~ 806

نگاهش جدی و مسلط شد .خیره در چشمانش ،کلمات را محکم
و بدون تردید بیان کرد.
_می خوام نیکان رو به فرزند خوندگی بگیرم.
نه تنها خانم محمدی ،بلکه ماهور هم با دهان باز شده به او نگاه
می کرد .یعنی چه؟ پوالد قصد داشت نیکان را همچون فرزند
خود بزرگ کند؟ کمی متعجب و کمی هم هیجان زده بود .آنقدر
عاشق آن کودک شده بود که دلش می خواست به او نزدیک تر
شود ،پس چه پیشنهادی می توانست از این دلنشین تر باشد؟
داشت خودش و نیکان را در خانه ی پوالد تصور می کرد که با
شنیدن سوال خانم محمدی ،از افکارش بیرون آمد و به او خیره
شد.
_ازدواج کردی و بچه دار نمیشی که فرزند خونده میخوای؟
[]۱5:5۲ ۰5.۱۲.۲۰
#پارت_۲۸5
پوالد اخمی کرد و گفت:
_نه ،مجردم.
~ ~ 807

خانم محمدی ابرویش را باال انداخت و با تمسخر به پوالد
نگریست.
_خب ازدواج کن .وقتی که خودت می تونی بچه دار بشی ،چرا
از اینجا بچه میخوای؟
صورتش از شدت خشم و حرص سرخ و ملتهب شده بود ،طوری
که ماهور با نگرانی به او نزدیک شد تا مراقب اوضاع باشد.
_باید مسائل زندگیم رو برای شما توضیح بدم؟ من اینجوری می
پسندم و نیازی به نظرات شما ندارم.
_شما شرایط به فرزند خوندگی گرفتن نیکان رو ندارید ،پس
کاری از دست من بر نمیاد.
ماهور با نگرانی به آنها ،که بحثشان کم کم داشت باال می گرفت،
نگاه می کرد و سعی داشت جو را آرام تر کند.
_مگه چه شرایطی رو باید داشته باشه؟
عینکش را روی بینی عقابی شکلش جا به جا کرد و پاسخ داد:
_زن و مردی که حداقل  5سال از ازدواجشون گذشته باشه اما
بچه دار نشده باشن ،اولویت اول ما هستن .اولویت دوم ما ،زنان
~ ~ 808

و دختران مجردی هستن که باالی  ۳۰سال سن داشته باشن،
اما صاحب فرزند نباشن و اولویت سوم ما شاملِ خانواده هایی
میشه که فقط یک فرزند داشته باشن و باز هم بخوان .اگه این
موقعیت رو نداشته نباشید ،نمی تونید برای فرزند خوندگی اقدام
کنید.
پوالد با عصبانیت چشمانش را روی هم فشرد و سعی کرد جایی
برای خود در میان این شرایط سخت پیدا کند ،اما او دختر نبود
و ازدواج هم نکرده بود .ناگهان فکری به ذهنش رسید و گفت:
_من شرایطم خاصه .می تونم تنها باهاتون صحبت کنم؟
به سمت زن و شوهری که منتظرش بودند ،چرخید و با صدا زدن
یکی از کارکنان ،آنها را برای دیدن کودکان به راهروی مقابلشان
فرستاد و بعد به پوالد نگاه کرد.
_بیا بریم داخل دفترم صحبت کنیم.
ماهور با تعجب به پوالد خیره شده بود .با توجه به شرایط موجود،
آنها نمی توانستند نیکان شیرین و زیبا را در کنار خود داشته
باشند ،پس پوالد چه می گفت؟
~ ~ 809

در اتاقی که نسبت به بقیه ی اتاق های ساختمان ،تمیز تر و
شیک تر به نظر می رسید ،روی چند صندلی نشستند تا شرایط
خاص پوالد را بفهمند.
[]۱5:54 ۰5.۱۲.۲۰
#پارت_۲۸۶
خانم محمدی ،دستانش را در هم گره کرد و به صورت گستاخ و
بی پروای پوالد چشم دوخت.
_خب؟ شرایط خاصت چیه؟
_من عقیمم و حتی اگه ازدواج هم کنم ،نمیتونم بچه دار بشم،
پس به من هم تعلق میگیره.
زن ،لبخند معناداری زد و به چشمان سبزش خیره شد.
_باز هم به شما تعلق نمی گیره .مرد های مجرد نمیتونن برای
گرفتن بچه اقدام کنن.
با خشم دندان هایش را روی هم فشرد .حاضر بود انگ عقیم
بودن و نطفه نداشتن را به خودش بچسباند ،اما نیکان را از دست
ندهد ،چرا که این کودک مثل خودش با اینجا خو نمی گرفت و
~ ~ 810

در عذاب بود ،پس اینجا برای او مناسب به نظر نمی رسید .بی
توجه به چهره ی مبهوت و گیج ماهور ،انگشت شستش را به
گوشه ی لبش کشید و گفت:
_پس تکلیف من چیه؟ باید ازدواج کنم و  5سال هم منتظر
بمونم تا این بچه رو بهم بدید؟
خانم محمدی یک تای ابرویش را باال انداخت و به صندلی اش
تکیه داد.
_نه ،می تونید بعد از ازدواجتون آزمایش بدید و اگه تایید شد
که شما عقیم هستید و امکان بچه دار شدن رو اصال ندارید ،اون
موقع به شما هم تعلق می گیره.
لبخند مضحکی زد و گفت:
_من نمی خوام ازدواج کنم ولی بچه می خوام.
_شما فقط میتونی سرپرست مالیش بشی و خرجش رو بدی و
گاهی بهش سر بزنی ،اما نمی تونی با خودت ببریش و اسمش
رو وارد شناسنامه ات کنی.
کمی فکر کرد و بعد ،لبخند عجیبی زد و از جا برخاست.
~ ~ 811

_دوباره میام ،ولی تا اون موقع اگه این بچه رو به هر کی بدید،
اینجا رو روی سرتون خراب می کنم.
خانم محمدی دست از جمع بستن فعل ها و احترام گذاشتن به
این آشنای قدیمی برداشت و گفت:
_هنوز هم مثل قبل گستاخ و بی ادبی! تو نمیتونی برای من
تعیین تکلیف کنی.
پوزخند عصبی ای زد و روی میز مقابل زنی که از کودکی تنفر
خاصی نسبت به او داشت ،خم شد.
_هنوز یادم نرفته که چه بالیی سر رکسانا و ایمان آوردی .اگه
آدرس خانواده ی جدید رکسانا رو داده بودی ،اینقدر عذاب نمی
کشیدن .کبریت نکش روی اعصاب من که یه انبار باروت تو
مغزمه .تک تک کارات رو یادمه خانم مدیر ،پس کاری که بهت
گفتم رو بکن.
[]۱۲:۳۹ ۰۶.۱۲.۲۰
#پارت_۲۸۷

~ ~ 812

وقتی از دفتر خانم محمدی خارج شدند ،پوالد تازه به یاد آورد
که ماهور هم با او بوده و تمام حرف های رد و بدل شده بین آنها
را شنیده است .به صورت مبهوت و غمگینش خیره شد و گفت:
_بریم خونه؟
به پایین نگاه کرد و کف کفشش را روی کاشی های کثیف و
چرک ،حرکت داد.
_نیکان رو نبینیم؟
_می خوای بریم اتاق مامان نوشین و با نیکان تنها باشیم؟ منم
یکم حرف دارم باهاش.
غمگین و ناراحت بود ،اما مثل همیشه گیج زدن هایش هم
شیرین بود.
_با نیکان حرف داری؟ اون که بیشتر وقتا خوابه.
سر درد شدیدی گرفته بود و شقیقه هایش نبض می زد ،اما
نتوانست نسبت به این خنگ بازی های ماهور بی تفاوت باشد،
پس پشت گردنش را کمی مالش داد و با لبخند به چشمان گیج
و متعجبش خیره شد.
~ ~ 813

_من از دست تو چیکار کنم ماهور؟ این بچه مگه حرف می فهمه
آخه؟
کمی اخم کرد و پاسخ داد:
_معلومه که می فهمه! بچه ها حتی تو شکم مادرشون هم ،همه
چیز رو متوجه میشن .واسه همینم هست کسایی که تو بارداری
اعصاب آرومی ندارن ،وقتی بچه هاشون به دنیا اومدن ،خیلی
گریه می کنن و گاهی مشکالت عصبی دارن.
همانطور که با هم به سمت اتاق نوشین می رفتند ،پوالد سرش
را تکان داد و گفت:
_چه جالب!
_آره.
کمی مکث کرد و با تردید گفت:
_ماهور؟
به سمتش چرخید و به چشمان مردد و مملو از حرف پوالد خیره
شد.
_جانم؟
~ ~ 814

برای اولین بار در زندگی اش خجالت کشیده بود و این را با
دزدیدن نگاهش از ماهور نشان داد.
_من متاسفم!
با تعجب صورتش نگاه کرد و گفت:
_حالت خوبه پوالد؟ چرا متاسفی؟
[]۱۹:۳۳ ۰۶.۱۲.۲۰
#پارت_۲۸۸
با چهره ی گرفته و پریشانش ،لبخندی به ماهور زد و پاسخ داد:
_من تنهایی درباره ی نیکان تصمیم گرفتم ولی قصدم زورگویی
نبود .اون بچه مثل منه و هیچ وقت با اینجا خو نمی گیره .منم
اینجوری بودم و برای همین رفتارم تند و خشن بود .نیکان مثل
بچگی های منه و نتونستم...
اخمی کرد و نگذاشت جمله اش ادامه پیدا کند .این مرد از چه
صحبت می کرد؟ چرا باید متاسف باشد وقتی ماهور با تمام وجود
عاشق این تصمیمش بود؟!

~ ~ 815

_دیوونه شدی؟ اصال می دونی من چقدر نیکان رو دوست دارم؟
با پیشنهادت تازه خوشحال هم شدم .فقط...
کمی مکث کرد .با نگرانی به چشمان پوالد خیره شد و بعد از
چند ثانیه ادامه داد:
_فقط نمی دونم نقشه ات چیه .آخه تو هیچ کدوم از شرایط ها
قرار نمی گرفتی و اونا هم ممکنه زودتر نیکان رو رد کنن بره.
حاال باید چیکار کنیم؟
با فکر مشغول ،اخمی کرد و به دیوار مقابلش خیره شد.
_باید با سهیل حرف بزنم و یه راهی پیدا کنم.
آستین لباس سرهمی نیکان را باال زد تا از روی مچ های کوچک
و ظریفش پایین نیوفتد .بوسه ی آرام و نرمی روی دستش نشاند
و با لبخند گفت:
_عشق کی هستی ،هوم؟ میشه عشق من باشی؟ میشه مال ما
بشی؟
نوزاد نقی زد و انگشت اشاره ی ماهور را در مشت کوچکش فشرد.

~ ~ 816

_من قربونت برم آخه! حیف که پوستت حساسه و اگه لپت رو
بوس کنم ،جوش میزنی ،وگرنه می خوردمت.
نوزاد چشمانش باز شده بود و انگار حرف های ماهور را از دروازه
ی چشمانش به درون قلبش می کشید که اینچنین به او خیره
شده بود.
_نیکان اگه اینجوری نگاهم کنی ،طاقتم رو از دست میدم
وروجک .یکم مراعات پوست حساست رو بکن آخه.
پوالد با خنده به بازی ماهور و نیکان خیره شده بود .این تصویر،
بزرگ ترین هدیه ای بود که می خواست از خدا بگیرد .مهم نبود
چه قدر سخت و غیر ممکن به نظر می رسید ،مهم این بود که
پوالد ،ماهور و نیکان را سهم خود می دانست و قرار بود با آنها
خانواده ی مستقلی بسازد ،پس یا با زبان خوش و یا با زور ،آنها
را به دست می آورد.
[]۱۹:۱5 ۰۷.۱۲.۲۰
#پارت_۲۸۹
نوشین با لبخند به ماهور نگاه کرد و گفت:
~ ~ 817

_چه قدر از نیکان خوشش میاد.
برای اولین بار در زندگی اش ذوق زده بود ،طوری که نمی
توانست کنترل لبخند و خنده های مردانه اش را در دست بگیرد.
_آخه خودشم بچه ست این نکبت.
_پوالد؟
نگاهش را از ماهور گرفت و به چشمان نوشین خیره شد.
_بله؟
با تردید به صورت جدی شده اش نگاه کرد و گفت:
_واقعا نیکان رو می خوای به فرزندی بگیری؟
با تحکم سرش را تکان داد و پاسخ داد:
_معلومه که می خوام .حتما یه راهی پیدا می کنم براش.
نفس عمیقی کشید و با خیال آسوده به صندلی اش تکیه داد.
_خیالم راحت شد .راستش من ،تصمیم گرفتم که برم پیش بچه
ام .دل نگران نیکان بودم ولی اآلن که تو هستی خیالم راحت تره.

~ ~ 818

فکر کنم تو هم به چیزی که می خواستی رسیدی و حاال کم کم
وقتش شده که برم.
پوالد لبخندی زد و گفت:
_اتفاقا امروز برای همین اومدم .پایان اون قول و قرار همین
امروزه.
دستش را در جیب کتش فرو کرد و یک پاکت بیرون آورد.
_بچه که بودم فقط تو رو داشتم مامان نوشین .یادمه همیشه
درگیر این بودی که تک پسرت رو بفرستی خارج تا درس بخونه.
آخرم رفت ولی من ازت یه قول گرفتم.
نوشین لبخندی زد ،اما همزمان قطره ای اشک با یادآوری آن
روز ها و دلتنگی برای پسر به غربت رفته اش ،از گوشه ی
چشمش روان شد و خودش حرف های پوالد را ادامه داد.
_گفتی کنارت بمونم تا وقتی که حس کنی دیگه تنها نیستی.
من که قصد رفتن نداشتم چون پول نداشتم که برم ولی اآلن
پسرم کلی پس انداز کرده و یه خونه ی کوچولو گرفته که من
بتونم برم پیشش .فکر کنم تو هم از تنهایی در اومدی ،درسته؟
~ ~ 819

[]۱۹:۱5 ۰۷.۱۲.۲۰
#پارت_۲۹۰
پوالد خم شد و بوسه ای بر روی دست راست نوشین نشاند و
بعد با لبخندی که تشکر در آن موج میزد ،پاکت را به سمتش
گرفت.
_یادمه یه چیز دیگه هم گفته بودم .گفتم وقتی حس کردم که
می تونم بذارم بری ،خودم این کار رو واست انجام میدم .این هم
هدیه ی منه .بلیطت مال ماه آینده است .تا اون موقع ،من نیکان
رو هم بردم پیش خودم و دیگه الزم نیست نگرانش باشی .سفر
خوبی داشته باشی مامان!
تا ظهر با نیکان و نوشین سرگرم بودند و در نهایت ،بعد از یک
مالقات نسبتا کوتاه با بقیه ی کودکان پرورشگاه ،از یک رستوران
چند پرس غذا گرفتند و به شرکت رفتند تا ناهارشان را در کنار
ایمان و سهیل و رکسانا صرف کنند.
ماهور در تمام مسیر ،از برنامه هایی که برای نیکان داشت صحبت
می کرد و پوالد که کم کم داشت به این مهمان جدید حسادت
می کرد ،ماشین را گوشه ای پارک کرد و از خجالت لب های
~ ~ 820

ماهور در آمد تا یاد بگیرد در حضور او ،حق عشق ورزیدن به
دیگران را ندارد.
ماهور که متوجه ی حسادت پوالد شده بود ،این موضوع را دست
مایه ی شوخی و خنده کرد و حسابی حرص پوالد را در آورد.
همه دور میزی که برای کنفرانس های شرکت بود ،نشسته بودند
و چلو کباب های سلطانی خوش طعم و بو را می خوردند.
سهیل که از صبح درگیر جلسات متعددِ پوالد بود ،لقمه ای از
برنج آغشته به کره و کباب را در دهانش گذاشت و بعد از
جویدنش ،چشمکی به ایمان زد و خطاب به پوالد گفت:
_دقیقا کدوم گوری بودید شما؟ از صبح من و ایمان دست تنها
بودیم .این چه طرز شرکت داریه؟
پوالد لیوان نوشابه ای را مقابل ماهور گذاشت و نگاه سنگینی به
او که انگار بلبل زبان تر از همیشه شده بود ،انداخت.
_داشتیم گور تو رو می کندیم ،گوساله .به تو چه که کجا بودم!
خیلی زر میزنی جدیدا ،حواست هست؟

~ ~ 821

رکسانا با صدای بلند خندید و به ایمان که با شنیدن حرف پوالد،
لقمه در گلویش پریده بود و داشت سرفه می کرد ،چشم دوخت.
_گفتم می رینه بهتون ،ولی گوش نکردید .اون موقع که بچه
بودیم ،کاراش رو برای بقیه توضیح نمی داد ،چه برسه به اآلن.
خوردینش دوتایی یا بیشتر می خواین؟
ماهور بی توجه به آنها چنگالش را در تکه ای از کباب فرو کرد
و همانطور که آن را در دهانش می گذاشت ،به صورت خندان
رکسانا و ایمان خیره شد.
_چی شده؟
سهیل که خنده اش گرفته بود ،به ماهور نگاه کرد و گفت:
_تو غذات رو بخور عزیزم .اصال تو این دنیا سیر نمی کنی.
ماهور که کمی خجالت کشیده بود ،لقمه اش را به سختی در
یک سمت دهانش جمع کرد و با لپ باد کرده ،مظلومانه زمزمه
کرد:
_خب گشنم بود.

~ ~ 822

خواست کمی سر به سر این پسر ساده و بامزه بگذارد ،اما پیازی
که به عینکش خورد و بعد در غذایش افتاد ،او را منصرف کرد و
باعث شد که با بهت به پوالد بنگرد.
_نمکدون بازی هاتون رو بذارید کنار تا غذاش رو بخوره .اگر هم
ک*ونت می خاره که بگو تا خودم برات بخارونم.
سهیل دستش را به نشانه ی تسلیم باال گرفت و با سر به ایمان
اشاره کرد.
_نقشه ی ایمان بود تا یکم شوخی کنیم بی جنبه .حاال اگه ظرف
غذات رو پرت نمی کنی تو صورتم ،بقیه ی غذام رو بخورم.
لبخندی زد و بعد از گفتن نوش جان ،ادامه داد:
_بخور که بعدش باید باهات صحبت کنم .یه مشکلی پیش اومده.
فضا از آن حالت شوخ و خندان خارج شد و همه با هوشیاری به
او خیره شدند .ایمان با نگرانی پرسید:
_چی شده؟
_بعد از غذا میگم .چیز بدی نیست ،خیره!
[]۱۱:5۹ ۱۰.۱۲.۲۰
~ ~ 823

#پارت_۲۹۱
ته خودکارش را پی در پی روی میز کوبید و به چشمان قاب
شده در عینک سهیل خیره شد.
_یعنی چی؟
به پشتی صندلی تکیه داد و با خونسردی پاسخ داد:
_یعنی این که هیچ جوره نمیشه این قانون ها رو دور زد .حداقل
اگه ازدواج کرده بودی ،میشد یه کاری کرد ولی اآلن هیچ راهی
نداره.
ماهور با نگرانی به صورت شاکی پوالد خیره شد و گفت:
_یعنی نیکان رو بهمون نمیدن؟
بدون برداشتن نگاهش از سهیل گفت:
_معلومه که میدن .البته اگه این نفهم مغزش رو به کار بندازه و
یه راه حل پیدا کنه.
سهیل به سمت ایمان چرخید و با چهره ای که انگار از حرف
زدن با پوالد نا امید شده شده است ،به او اشاره کرد.
~ ~ 824

_تو رو خدا به پوالد بگو من خدا نیستم .آخه قانونی که این می
خواد رو از تو ک*ونم در بیارم؟ بابا شرایطش رو نداره .من چیکار
کنم؟
ایمان خنده ی بلندی کرد و به ماهور که با تعجب به فحش دادن
سهیلِ همیشه با ادب و جنتلمن نگاه می کرد ،نیم نگاهی
انداخت.
_پوالد ،این بدبخت رو روانی کردی تو .خب چه کاری از دستش
بر میاد؟
پوالد با اخم به هر دویشان نگاه کرد و از بین دندان هایش غرید:
_گمشید بیرون فقط .اآلن حوصله ی هیچ کدومتون رو ندارم بی
عرضه ها.
از وقتی قضیه ی نیکان را برای ایمان و سهیل تعریف کرده بودند،
پوالد منتظر یک راه حل مناسب از جانب سهیل بود ،اما انگار
هیچ راهی نداشتند .تنها خودش متوجه علت عصبانیت پوالد می
شد .ایمان و سهیل از ارزش نیکان برای پوالد و ماهور خبر
نداشتند و با شوخی به رفتار های عصبی او پاسخ می دادند.
~ ~ 825

ماهور با نگرانی به زمین خیره شده بود و چهره ی نیکان از جلوی
چشمانش کنار نمی رفت .انگار دستانش را بلنده کرده و آغوش
ماهور را می طلبید .از این همه عجز و ناتوانی خویش برای نجات
دادن نیکان گریه اش گرفته بود .قطره ی درشت اشک از گوشه
ی چشمش روان شد و به آرامی روی پوست گونه اش حرکت
کرد .آیا می توانست نیکان را تنها بگذارد؟ اصال پوالد چه؟ مگر
نگفته بود که کودکیِ خود را در نیکان می بیند؟ خدایا آن کودک
انگشتانش را در دیواره ی قلب ماهور فرو کرده بود و با حس دور
شدن از او ،انگشتانش را می فشرد و قلب ماهور را در دستش له
می کرد .انگار دوری را حس کرده بود که ماهور اینچنین بی قرار
به نظر می رسید.
[]۱۲:۰۰ ۱۰.۱۲.۲۰
#پارت_۲۹۲
همیشه معتقد بود که هر چیز خوب در این دنیا قیمتی دارد.
بعضی از آنها بسیار گران هستند ،اما بعد از به دست آوردنشان
می فهمیم که چه قدر قیمتی که پرداخت کرده ایم در برابر

~ ~ 826

ارزش اصلی اشان کم و اندک بوده است .نیکان جواهری بود که
هر چه قدر هم برای داشتنش می پرداختند ،باز هم کافی نبود.
بازی همیشگی در حال رخ دان بود .قصد داشتند یک چیز با
ارزش را بدست بیاورند ،پس قربانی کردن بعضی چیز های دیگر،
عادی به نظر می رسید.
وقتی سرش را باال آورد و به پوالد که با چشمان سرخ شده و رگ
های پیشانی برآمده با سهیل جر و بحث می کرد ،نگاه کرد ،در
تصمیمش مطمئن تر شد و با همان اشک که حاال کنار لب هایش
نشسته بود ،با صدای ضعیفی هر سه ی آنها را مخاطب قرار داد.
_اگر ازدواج کنه چی؟
ناگهان سر و صدا ها خوابید و اتاق در سکوتی سنگین فرو رفت.
انگار همه خشک شده بودند که کسی به سوالش پاسخ نداد.
چشمانش را فقط به پوالد دوخته بود و سانت به سانت تن مردی
که عاشقش بود را با نگاه می پرستید و با خود زمزمه می کرد:
_مال خودته .فقط یکم تحمل کن و بعد ،هم پوالد و هم نیکان
رو داشته باش.
~ ~ 827

اولین صدایی که به گوشش رسید ،آوای مبهوت و متعجب سهیل
بود که از میان دهان باز مانده اش بیرون جهیده و به گوش بقیه
ی افرادی که در اتاق نشسته بودند ،رسیده بود.
_کی ازدواج کنه؟
به سختی نگاهش را از پوالد که همچون مجسمه ،خشک شده
بود و به ماهور نگاه می کرد ،گرفت و به سمت سهیل چرخید.
_گفتم اگه پوالد ازدواج کنه ،می تونیم نیکان رو داشته باشیم؟
سهیل کمی به ماهور و قطره ی اشکی که انگار ناتوان شده بود
و از کنار لبش تکان نمی خورد ،نگاه کرد و گفت:
_ماهور؟ می فهمی داری چی میگی؟
بعد نگاهش را از روی ایمان که همچنان خشک شده بود ،گذراند
و به پوالد نگاه کرد .ترسناک شده بود و این را از دست های
مشت شده و صورت ملتهبش فهمید .حس میکرد باید از ماهور
مراقبت کند ،پس درنگ نکرد و با سرعت از جا برخاست .همان
موقع پوالد هم بلند شد و با قدم های بلند به سمت ماهور رفت.
[]۱۰:۱5 ۱۱.۱۲.۲۰
~ ~ 828

#پارت_۲۹۳
سهیل مقابل ماهور ایستاد و به پیش آمدن پوالد خیره شد.
_چه مرگته؟ داره به خاطر تو راه حل میده.
پوالد تنها به قطره اشکی که انگار همان جا مانده بود و به گذشتن
اشک های دیگر از روی گونه ی ماهور نگاه می کرد ،خیره شده
بود.
آنقدر ناتوان و بی عرضه به نظر می رسید که گنجشکش با
چشمان غرق شده در اشک ،به او پیشنهاد بدهد که ازدواج کند
و قلب خودش و این پسر احمق که نمی فهمید چه می گوید را
تکه تکه کند؟!
خون جلوی چشمانش را گرفته بود و تا تقاص این حرف ماهور
را از او نمی گرفت ،آرام نمیشد.
چشمان به خون نشسته اش را به سهیل دوخت و عربده ی
بلندی زد که گوش همه را خراش داد.
_گمشو کنار! به چه اجازه ای جلوی اون وایسادی؟ کسی حق
نداره جلوی من رو بگیره که به ماهور نزدیک نشم .بکش کنار!
~ ~ 829

ایمان که با هجوم وحشیانه ی پوالد از جا برخاسته بود ،به
سمتش رفت و شانه ی پوالد را عقب کشید .حرف هایش عادی
به نظر نمی رسید و احتماال آن روی سگش باال آمده بود .همان
رویی که چند ماه پیش باعث شد یکی از نگهبانان منزلش روانه
ی بیمارستان شود و چند روزی را آنجا بماند.
_مرتیکه ی روانی ،بیا عقب .مگه چی گفت این بیچاره؟ چرا
افسار پاره کردی؟
ماهور با نگرانی اشک هایش را پاک کرد و از پشت کمر سهیل
بیرون آمد .فکر می کرد که پوالد از این پیشنهاد خوشحال شود
و استقبال کند؛ اما رفتارش چیز دیگری را نشان می داد.
_پوالد؟
صدای ماهور حکم بنزینی داشت که آتش درونش را شعله ور تر
کرد .این صدا که آرامش جانش بود ،او را دعوت به ازدواج با
دیگری می کرد؟ اینقدر برای ماهور بی ارزش بود که هیچ حس
خواستن و مالکیتی نسبت به او نداشت؟ اصال در زندگی ماهور
چه بود؟ یک مترسک عاشق که جانش را هم برای یک لبخندش
می داد؟ اگر واقعا عاشقش بود ،می دانست که پوالد خواسته
~ ~ 830

هایش را اجابت می کند ،حتی اگر به قیمت دست کاری در
قوانین و رشوه دادن باشد؛ ولی حتی به دروغ و تصنع ،پای زنی
را به زندگی اشان باز نمی کند تا در چند روز آینده اشک های
ماهور و حال بدش را مشاهده کند.
در یک لحظه به سمتش جستی زد و گردن ظریف و بلندش را
در میان انگشتانش گرفت.
_چه زری زدی؟
[]۱۰:۱۶ ۱۱.۱۲.۲۰
#پارت_۲۹4
ایمان و سهیل به طرفش شتافتند و خواستند او را بگیرند ،اما
پوالد به سمتشان چرخید و همان طور که دست ماهور را می
کشید تا وارد اتاق استراحتش شوند ،با رگ های گردن و پیشانی
برآمده ،غرید:
_جفتتون گمشید بیرون .یاال!
ماهور با بغض به آنها نگریست و دور از چشم پوالد ،به بیرون از
اتاق اشاره کرد و لب زد:
~ ~ 831

_برید .من خوبم.
سهیل سری به تاسف تکان داد و همراه با ایمان که انگار کمی
از رفتار پوالد عصبی شده بود ،از اتاق بیرون رفت.
دستش از فشار انگشتان پوالد درد گرفته بود؛ اما نمی خواست
با واکنش نشان دادن اوضاع را خراب تر کند.
در را باز کرد و ماهور را با هل محکمی به درون اتاق فرستاد.
در را بست و از پشت قفل کرد .به صورت غمگین و خیس از
اشکش خیره شد و جلو رفت.
_باز هم بگو پیشنهادت رو! من چیکار کنم؟ ازدواج؟
عنبیه ی سبزش همچون جنگلی که در سیل گرفتار شده و در
حال غرق شدن است ،در اشک هایش فرو رفته بود و هر لحظه
امکان داشت از بستر خود خارج شود و روی گونه های ماهور
جاری گردد.
_نیکان رو نمی تونیم ول کنیم پوالد.
با جنون و حرصی که در درونش جریان داشت ،دستش را مقابل
بینی اش گرفت و از بین دندان های کلید شده اش ،خروشید:
~ ~ 832

_دلیل نیار واسم .فقط پیشنهادت رو باز هم تکرار کن .تو چشمام
نگاه کن و بگو ازدواج کن!
به نظر خودش لبش مستحق مجازات شدن بود .لبی که این
پیشنهاد را مطرح کرده بود و قلبش را زخمی کرده بود را با کمال
میل در میان دندان هایش گرفت و با همان بغض و گریه فشرد.
آنقدر محکم فشار می داد که طعم خون را در دهان خودش حس
کرد .به پوالد که چند قدم از او فاصله داشت خیره شد و سعی
کرد باز هم آن جمله را تکرار کند .به مردش بگوید که ازدواج
کند تا بتوانند نیکان را در کنار خود داشته باشند.
ناله ها و مویه های قلبش را نادیده گرفت و این تکه گوشت تپنده
را در زندان قفسه ی سینه اش رها کرد و به زمزمه های مغز بی
رحم و اخمویش گوش سپرد .به چشمان درنده اش نگاه کرد و
با صدایی که به گمان خودش محکم و در واقعیت لرزان بود،
گفت:
_به خاطر نیکان...
[]۱۹:۲۳ ۱۲.۱۲.۲۰
#پارت_۲۹5
~ ~ 833

کلمات ماهور را با چشم و گوش می بلعید .واقعا می خواست به
چشمانش نگاه کرده و آن جمله ی نفرت انگیز را تکرار کند؟
مشتی به کف دست خودش کوبید و با دیدن چشمان فراری و
گریزان ماهور ،فریاد زد:
_به من نگاه کن .به چشمام نگاه کن و بگو که ازدواج کنم.
ماهور شهیق بلندی کشید و به چشمان پوالد خیره شد .می
توانست او را با کس دیگری شریک شود؟ می توانست حتی به
تصنع و دروغ ،اسم زنی را کنار این مرد که تمام وجودش را
تصرف کرده بود ،ببیند؟
سرش را به دو طرف تکان داد و با بستن چشم ها ،دست هایش
را روی گوش هایش قرار داد تا عربده ها و فریاد های معشوقه
اش را نشنود .چرا نمی فهمید که ماهور دارد قلبش را برای
رساندن پوالد به آرزویش ،آتش می زند؟ آیا این ایثار و از
خودگذشتگی مستحق این رفتار بود؟
کاسه ی صبر ماهور پر شده بود و تنها به یک قطره ی دیگر از
این فشار های عصبی نیاز داشت تا سرازیر شود و درِ زندان قلبش

~ ~ 834

را بگشاید تا حرف های نگفته اش را در گوش پوالد جیغ بزند و
مشت محکمی به پیکر مغز مغرور و بی رحم خودش بکوبد.
دست هایش را بیشتر به گوش هایش فشرد تا احساساتش را
کنترل کند؛ اما با تکان خوردن بدنش ،چشمانش را باز کرد و به
حرکت لب های پوالد خیره شد .نمی فهمید چه می گوید؛ اما
ظرفیتش تکمیل شده بود .پس به چشمان طوفانی اش نگاه کرد
و با صدای بلندی گفت:
_فکر می کنی برای من آسونه؟ چرا نمی فهمی دارم خفه میشم؟
پوالد هم کم نیاورد و با خشم به بیرون از اتاق اشاره کرد.
_اگه آسون نبود ،اینقدر راحت من رو به حراج نمی ذاشتی!
اینقدر بی عرضه هستم که نتونم اون بچه رو بیارم پیش
خودمون؟
مشت محکمی به دیوار کوبید و ادامه داد:
_من اینقدر کمم که با اولین مشکلِ این رابطه ،داری درجا
میزنی؟

~ ~ 835

درک درستی از حرف های گفته شده نداشت و اولین چیزی که
به ذهنش می رسید را بیان می کرد و نمی دانست که اکنون
زمان درست فکر کردن است؛ وگرنه آن روی وحشی و خشن
پوالد را مالقات می کرد.
_درجا نمیزنم ولی مجبوریم با این ازدواج کنار بیایم تا بتونیم
نیکان رو...
سیلی ای که به گونه اش خورد ،صدایش را قطع کرد .گونه اش
می سوخت ،اما توجهی نکرد و تنها با دهان باز مانده و چشمان
مبهوت ،به چهره ی خروشان مقابلش خیره شد .او واقعا از پوالد
کتک خورده بود؟
[]۱۹:۲4 ۱۲.۱۲.۲۰
#پارت_۲۹۶
حتی گریه کردن را هم فراموش کرد و با خشم و بغض به پوالد
خیره شد.
_اآلن من رو زدی؟

~ ~ 836

کمر ماهور را به دیواری که در چند سانتی متری او قرار داشت
چسباند و فکش را در میان انگشتان قوی و بلندش گرفت.
_باز هم اون چرت و پرت هارو گفتی؟
با صورت جمع شده ،ناله ای کرد و پاسخ داد:
_به خاطر توئه .وقتی می بینم اینقدر نیکان برات مهمه ،چطور
می تونم بی تفاوت باشم؟!
پس به خاطر خودش بود .یعنی آنقدر عاشق پوالد بود که حاضر
شد با این ازدواج موافقت کند تا او خوشحال باشد؟ این را درک
می کرد ولی عشق با جنون و خواستن همراه بود .چطور ممکن
بود کسی که عاشق است ،از معشوقه اش بگذرد؟ دردِ پوالد کم
شمرده شدن در مقابل ماهور بود .خودش حتی نمی توانست
تصور کند که دختر و یا پسری به این گنجشک بی رحم نزدیک
شود ،آنوقت ماهور چگونه این پیشنهاد را داده بود؟ باید تکلیفش
را مشخص می کرد .پس به لب های قرمز و زخمی اش نگاهی
کرد و همانطور که فک ماهور را در دستش می فشرد ،بوسه ی
ریزی روی آن غنچه های زخمی نشاند.

~ ~ 837

_پس ازدواج کنم؟ حاال که تو می خوای قبوله؛ ولی اگه افتاد
بین زندگیمون چی؟ مسئولیتش رو به عهده می گیری؟
کلماتش مثل تیغ برنده ای بود که تک تک شریان های حیاتی
اش را پاره می کرد .این چه پیشنهادی بود؟ اگر آن زن از زندگی
اشان بیرون نمی رفت چه؟ اکنون همه چیز را بهتر درک می
کرد .وارد شدن یک آدم جدید به رابطه اشان خالی از مشکل
نبود و عواقبی را در پی داشت .اما پس نیکان چه؟ با او باید چه
می کردند؟
کمی با خودش کلنجار رفت و ارزش های زندگی اش را در دو
کفه ی ترازو قرار داد .نیکان عزیز تر بود یا پوالد؟ یک زندگی غم
زده با وجود یک زن جدید ،قابل تحمل بود؟ سرش از تصوراتی
که از آینده در مغزش شکل گرفته بود ،به درد آمد.
حتی همین االن هم اشک در چشمانش حلقه زده بود .به نگاه
خیره و گستاخ پوالد ،چشم دوخت و با بغض گفت:
_من ...من نمی تونم!
نیشخندی زد و سرش را به گوش ماهور نزدیک کرد.
_چی رو نمی تونی؟ مگه پیشنهاد خودت نبود؟
~ ~ 838

بینی اش را باال کشید و همانطور که سعی می کرد به سمت سر
پوالد بچرخد و به چشمانش خیره شود ،پاسخ داد:
_من نمی تونم تو رو با کسی شریک بشم .حتی اگر دروغ باشه.
حرفم اشتباه بود.
نیشخندی زد و فک ماهور را به عقب هل داد تا نتواند به خواسته
اش که دیدن چشمان پوالد بود ،برسد.
_حرفت رو زدی ماهور! راحت از من گذشتی.
حق داشت ناراحت و دلخور باشد .نیکان به تازگی در زندگی
اشان ظاهر شده بود و ماهور به راحتی ،پوالد را برای رسیدن به
او پیشکش کرده بود .با بغض به دیوار مقابلش خیره شد و بی
توجه به حرکت لب های پوالد در گردنش زمزمه کرد:
_گفتی نیکان مثل خودته .دلم نمی خواست اون رو از دست
بدی .دلم می خواد شاد باشی پوالد.
گاز ریزی از پوست روشن و خوش بوی گردنش گرفت که باعث
شد چشمان ماهور بسته و زانو هایش سست شود.
_قرار نبود نیکان رو از دست بدیم.
~ ~ 839

پوالد قصد بازی با روان و اعصاب ماهور را داشت و می خواست
حرف هایش را در میان عشق بازی با جسم و روحش ،بیان کند.
به سختی لب هایش را تکان داد و با چهره ای که به خاطر درد
پوست گردنش کمی اخمو به نظر می رسید ،گفت:
_ولی سهیل گفت هیچ راهی نداره.
فشار دستش را بیشتر کرد و سر ماهور را به طرف باال کشاند تا
زیر چانه اش در دسترسش باشد.
_از کی تا حاال همه ی کار های من قانونیه؟
تمام حس و حالی که از بوسه های پوالد در بدنش به وجود آمده
بود ،از بین رفت و سعی کرد خودش را از بین دیوار و پوالد بیرون
بکشد.
_چی گفتی؟ مگه راهی داره؟
لب هایش را زیر چانه ی ماهور گذاشت تا هنگام بیان کردن
کلمات ،پوستش را نوازش دهد.
_چرا از همون اول به من اعتماد نکردی؟ من رو نمی شناختی؟
چشمانش را بست و به سختی زمزمه کرد:
~ ~ 840

_من فقط می خواستم خوشحال باشی!
پوزخندی زد و همانطور که به آرامی دکمه های پیراهن ماهور
را باز می کرد ،گفت:
_حاال بهت راه خوشحال شدنم رو یاد میدم.
با تعجب به پیراهنی که داشت از تنش خارج می شد ،نگاه کرد
و بعد به چشمان پوالد خیره شد.
_یعنی چی؟ چرا داری لختم می کنی؟
پیراهن را به گوشه ای انداخت و دو طرف صورت ماهور را با
دستانش پوشاند.
_حرف زدن کافیه!
خواست اعتراض کند ،اما با هجوم پوالد به لب هایش ،ساکت شد
و همچون مجسمه ایستاد تا کار او با لب هایش تمام شود.
بوسه هایش با همیشه فرق داشت .طعم جنون و خشم می داد.
انگار قصد داشت تاوان تمام ناراحتی و دلشکستگی هایش را از
ماهور بگیرد .لب هایی که به دست صاحب خود زخمی شده

~ ~ 841

بودند ،بار دیگر زیر فشار دندان های پوالد کبود شدند تا یاد
بگیرند که پیرو مغز نباشند و به قلب گنجشکش خیانت نکنند.
کمی از او فاصله گرفت و به صورت دردمندش نگریست.
_امروز تنبیه میشی تا یاد بگیری که توی تصمیماتت اول به
خودت و قلبت دقت کنی.
اجازه ی دفاع کردن به ماهور را نداد و او را به پشت چرخاند و
پیشانی اش را به دیوار تکیه داد.
_من نمی ذارم ساخته هام رو ویرون کنی؛ حتی اگه خود احمقت
بخوای این کار رو بکنی.
داشت به طور تحقیر آمیزی توسط پوالد برهنه می شد؛ اما حس
بدی نداشت و با یک حساب و کتاب ساده با احساساتش می
توانست بفهمد که دارد اندکی از این تنبیه لذت می برد.
چشمانش را بست و رد دستان پوالد را با حس المسه اش دنبال
کرد تا به شلوارش رسید.
پیشانی اش را عقب برد و چند بار پیاپی به دیوار مقابلش کوبید.
_اینجوری می خوای نذاری؟ با سکس؟
~ ~ 842

شلوار ماهور را تا روی ران هایش پایین کشید و دستش را به
آرامی روی لباس زیرش حرکت داد.
_حرف هایی که میزنم رو خوب گوش کن ماهور.
با هوشیاری سرش را به چپ چرخاند و منتظر حرف های پوالد
که مهم به نظر می رسیدند ،شد.
_اگه اون دستت رو برداری ،بهتر تمرکز می کنم.
بوسه ای به گونه اش که با چرخیدن سر ،در دسترس بود ،زد و
بعد گاز آرامی گرفت.
_فقط گوش کن.
دهانش را برای حرف زدن باز کرد؛ اما سیلی محکمی که روی
باسنش نشست ،او را ساکت کرد و باعث شد که تکان محکمی
بخورد.
_از این به بعد موقع تصمیم گرفتن برای زندگیت ،فقط به خودت
فکر می کنی! خوش آمد من و بقیه رو میذاری کنار و به
احساسات خودت توجه می کنی.

~ ~ 843

با حرص خودش را به عقب هل داد تا از حصار دستان پوالد
خارج شود؛ اما هیچ راه فراری نبود.
_فهمیدی یا نه؟
_نمیشه ،چون من عاشقتم .چطوری خوشحالی خودم مهم تر
باشه؟! حتی تو هم اینجوری نیستی که فقط به خودت توجه
کنی؛ پس کاری که خودت انجام نمیدی رو به من تحمیل نکن.
با خشم ضربه ی دیگری زد و غرید:
_چون من کاری رو انجام میدم که جفتمون رو خوشحال کنه.
بگذریم از این که نیکان ،بدون حال خوب تو برام هیچ ارزشی
نداره .اصال من نیکان رو برای تو می خوام.
داشت تنبیه می شد و باسنش کمی درد داشت؛ اما دلش با موذی
گری لبخند میزد و حال که بعد از چند ساعت زندانی بودن و
خفه خون گرفتن به خواسته اش رسیده بود ،بی توجه به بقیه
ی اعضای بدن ماهور ،بر سر لب ها خراب شده و آن ها را مجبور
به لبخند زدن کرده بود .پوالد او را از هر چیزی در این دنیا
بیشتر دوست داشت؛ حتی از خودش ،چرا که گفته بود نیکان
کودکی خودش است.
~ ~ 844

_داری من رو به خاطر خودم میزنی؟
دوباره دستش را بلند کرد و ضربه ی نسبتا محکمی به باسنش
کوبید و این بار یکی از کپل هایش را در مشت گرفت و فشرد.
_یه رابطه وقتی شیرینه که هر دو طرفش خوشحال باشن .از
خودگذشتگیِ احمقانه هیچ سودی نمیتونه داشته باشه و برعکس
همه چیز رو خراب می کنه ،فهمیدی؟
ماهور که حاال دلیل عصبانیت و ناراحتی پوالد را فهمیده بود ،آخ
پر دردی گفت و نالید:
_حرفات هیچ تناسبی با این کتک زدن هات نداره.
نیشخندی زد و این بار دستش را به سینه ی برجسته اش رساند.
با لمس آن برآمدگی کوچک و زیبا ،لبش را به گوش ماهور رساند
و لیسی به الله ی گوشش زد.
_از حرفام چی فهمیدی؟ به کار هایی که من می کنم ،بی توجه
باش و بهم بگو که رفتارت قراره چه فرقی با قبل بکنه!

~ ~ 845

با لبخندی رام و خوشحال ،صورتش را روی دیوار جا به جا کرد
و تمام تالشش را کرد تا به بازی ای که پوالد با سینه اش به راه
انداخته بود ،بی توجه باشد.
_اینکه خودخواه باشم و تو رو حتی به خودت هم ندم.
زبانش را از روی گوش ماهور تا گردنش حرکت داد و بعد نگاهی
به لرزش بدنش انداخت.
_دیگه؟
با شیطنت ابرویش را باال انداخت و به سختی از سمت چپ،
نگاهی به پوالد افکند.
_این که تو می میری برام!
نوک سینه اش را میان انگشت شست و اشاره گرفت و محکم
فشرد.
_پررو نشو گنجشک خنگ!
باالخره طلسم غم و خشمی که بینشان جریان داشت ،شکست
بود؛ چرا که پوالد او را گنجشک صدا کرد و این یعنی همه چیز
به نسبت آرام شده بود.
~ ~ 846

_دروغه؟
لبخندی زد و همانطور که با تاسف سرش را تکان می داد ،ماهور
را به سمت خود چرخاند و به چشمانی که اکنون براق و سرشار
از زندگی بودند ،خیره شد.
_ببین کارم به کجا رسیده که نیم وجب قد و باال برای من برگ
آس رو می کنه!
[]۱۹:44 ۱4.۱۲.۲۰
#پارت_۳۰۱
دستش را دور گردن پوالد گذاشت و مو های خیس از عرقش را
نوازش داد.
_فهمیدم که بدون تو همه چی مسخره ست .یاد گرفتم که بهت
اعتماد کنم و با هم برای خواسته هامون بجنگیم.
پوالد به چشمان مهربانش خیره شد .می دانست که خودخواهی
هیچ گاه در وجود گنجشکش نهادینه نمی شود و ماهور در هر
شرایطی ،جانش را برای عزیزانش می دهد؛ اما دلش می خواست

~ ~ 847

که حداقل در رابطه ی خودشان کمی به خواسته های دلش
توجه کند و برای چیز های با ارزش زندگی اش بجنگد.
_خوب یاد گرفتی! از این به بعد حرف هام رو اینجوری بهت
حالی می کنم .مثل اینکه تاثیر داره.
کمی عقب رفت و نگاهی به وضعیت خودش انداخت .باال تنه اش
برهنه و سینه اش به خاطر فشار دست پوالد کمی سرخ شده
بود .شلوارش تا نزدیکی مچ پاها سر خورده و پایین رفته بود.
کفش هایش هم زیر پاچه های شلوارش مخفی شده بود .لباس
زیر مشکی رنگش تنها لباسی بود که در جای مناسب خود قرار
داشت و اندامش را می پوشاند.
_ببین چه وضعی برام درست کردی! این چه طرز حرف زدنه؟
باید اون وسط من رو می مالیدی؟
پوالد از صراحتی که به تازگی در جمالت ماهور پیدا شده بود،
خندید و به سمتش رفت.
_این تنبیه بود ،وگرنه حسابت رو می رسیدم.
شاکی به پوالد که خم شده بود تا شلوارش را باال بکشد ،نگاه
کرد و گفت:
~ ~ 848

_دیگه چه طوری باید حسابم رو می رسیدی؟ تازه یه سیلی هم
زدی به صورتم.
شلوارش را باال کشید و دکمه ی آن را بست .ماهور به خاطر
سیلی کمی دلخور به نظر می رسید که البته حق داشت؛ اما این
شوک و تنبیه را برای او الزم می دانست.
_اون سیلی که حقت بود؛ ولی منظور من چیز دیگه ای بود.
وقتی نگاه گیج و رنجیده اش را دید ،ضربه ای به باسنش زد و
ادامه داد:
_منظور من افتتاح کردن این بود.
کمی فکر کرد و با فهمیدن منظور پوالد که یک راست به باسنش
ختم می شد ،دستش را روی سینه اش گذاشت و او را به عقب
هل داد.
_برو کنار .اون سیلی حقم نبود؛ چون من فقط برای خوشحالی
تو اون پیشنهاد رو دادم.
پوالد از این که نتوانسته بود خودش را کنترل کند ،اخمی کرد.
ماهور به شوک و تلنگر نیاز داشت؛ اما چرا باید با سیلی این کار
~ ~ 849

را انجام می داد؟ چرا به جای سیلی برایش توضیح نداده بود؟
چشمانش را به ماهور که داشت با اخم دکمه های پیراهنش را
می بست ،دوخت و خواست چیزی بگوید؛ اما ماهور پیشدستی
کرد و گفت:
_اولش ناراحت نشدم؛ چون با خودم گفتم عصبانی هستی و
کنترلت رو از دست دادی؛ ولی حاال که می بینم به اون کار
افتخار هم می کنی ،یکم دلخور شدم .جفتمون اشتباه کردیم
ولی حداقل بیا خطاهامون رو قبول کنیم و سرپوش نذاریم روش.
[]۲۱:5۸ ۱5.۱۲.۲۰
#پارت_۳۰۲
تمام روز کالفه و عصبی بود .شاید کمی تند رفته بود؛ اما غرورش
اجازه ی عذر خواهی نمی داد .از مانیتور کامپیوتر به ماهور که از
اتاقش بیرون آمده بود تا با رکسانا صحبت کند ،خیره شد و
دستش را روی تصویرش کشید.
_همیشه یه راه واسه حسرت دادن به من داری!
از جا برخاست و به سمت در رفت .قولی که به آسا داده بود ،می
توانست فرصتی برای رفع کردن دلخوری ماهور به وجود آورد.
~ ~ 850

تمام وقتش را برای پیدا کردن راهی مناسب گذاشته بود تا بتواند
نیکان را به جمع کوچک خودشان اضافه کند؛ اما هیچ راه قانونی
ای نیافت و در آخر مجبور شد از راه های دیگری اقدام کند.
کمربند شلوارش را محکم کرد و از اتاق خارج شد .صدای ماهور
که در حال حرف زدن با تلفن همراهش بود ،در سالن خلوت و
ساکت اکو میشد.
_یکم دیگه میام عزیزم.
_آسا قولم رو یادم نرفته.
_آره بپوش لباسات رو تا بیام .تا نیم ساعت دیگه خونه ام.
پوالد با یادآوری صورت کوچک و بامزه ی آسا لبخندی زد و
گفت:
_آماده شو بریم .منم میام.
تلفن را قطع کرد و به پشت چرخید تا پوالد را ببیند.
_خودم می برمش .سرت شلوغه آخه!
_نه کاری ندارم.
~ ~ 851

رکسانا که تا کنون در حال ور رفتن با کامپیوتر مقابلش بود ،نگاه
عجیبی به پوالد انداخت و گفت:
_مطمئنی که کاری نداری؟
اخمی کرد و همانطور که با سر به اتاق کار ماهور اشاره می نمود،
پاسخ داد:
_ماهور برو وسایلت رو بردار .بله مطمئنم!
رکسانا فهمید که زمان مناسبی برای شوخی کردن با پوالد
نیست؛ پس آهانی گفت و سعی کرد به پرونده هایی که برای
بررسی شدن به اتاق پوالد فرستاده اما تحویل نگرفته بود ،فکر
نکند.
بعد از چند دقیقه هر دو در سکوت سنگینی که بینشان جریان
داشت ،به سمت خانه ی ماهور می رفتند.
پوالد راهنمای سمت چپ را زد و منتظر شد تا فرصت مناسبی
برای دور زدن پیدا کند.
_ماهور؟
[]۲۱:5۸ ۱5.۱۲.۲۰
~ ~ 852

#پارت_۳۰۳
چشمانش را از خیابان گرفت و به سمت پوالد چرخید.
_بله؟
آدم معذرت خواهی کردن نبود؛ اما حاال که ماهور اشتباهش را
قبول کرده بود ،او هم باید به طریقی پشیمانی اش را نشان می
داد.
_هیچ وقت عذرخواهی کردن رو یاد نگرفتم .همیشه خودم رو
توجیه کردم که کارهام درست بوده و نیاز به عذرخواهی نداشته؛
اما این بار...
داشت در برابر ماهور کوتاه می آمد و مقداری از غرورش را قربانی
لبخند گنجشکش می کرد؛ پس بدون برداشتن چشمانش از
خیابان ،ادامه داد:
_این بار داشتم به این فکر می کردم که می تونستم به جای اون
سیلی ،از چیز دیگه ای برای به عقل آوردنت استفاده کنم.
ماهور چند ثانیه ساکت ماند و سعی کرد جلوی لبخند زدنش را
بگیرد؛ اما شیوه ای که پوالد برای عذرخواهی انتخاب کرده بود،
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نشان دهنده ی جدال غرور بی نهایت و قلب عاشقش بود .به نظر
می رسید که عشق و غرور ،تصمیم به میان روی گرفته بودند که
پوالد سعی در دلجویی داشت و عشق هم کمی کوتاه آمده بود
تا تنها اندکی از این غرور را در قبرستانش دفن کند ،چون همه
می دانستند که عشق و غرور با یکدیگر دشمن اند و تا کشته
شدن یکی از آنها ،جنگ خود را ادامه می دهند .یا عشق به دست
غرور می میرد و یا غرور به دست عشق دفن می شود؛ اما انگار
در این مرد استثنائی رخ داده و عشق و غرور با یکدیگر سازش
کرده بودند.
_این اآلن عذرخواهی بود؟
خودش هم لبخندی زد و با انگشت اشاره گوشه ی چشمش را
خاراند.
_یه جورایی!
_مغرور لعنتی!
_همینه که هست .باید بسازی باهام.
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حاال که همه چیز آرام به نظر می رسید ،دلش می خواست درباره
ی نیکان بپرسد؛ پس لبش را با زبانش تر کرد و با تردید به چهره
ی خندانش نگاه کرد.
_قبال هم گفته بودی؛ ولی آقای خود رأی ممکنه بگی چه نقشه
ای برای نیکان داری؟
نیشخندی زد و همانطور که وارد کوچه ای که خانه ی ماهور در
آنجا بود ،میشد به چهره ی کنجکاوش خیره شد.
_به من اعتماد کن .نیکان به زودی میاد پیشمون.
آسا به تبلت صورتی رنگی اشاره کرد و با ذوق گفت:
_این .من اینو می خوام .البته کیتی هم باید روش باشه.
ماهور سرش را تکان داد و او را از بغل خود پایین آورد تا بتواند
با فروشنده درباره ی کیفیت و قیمت تبلت صحبت کند.
_عزیزم چند لحظه اینجا بمون تا ببینم انتخابت چطوره!
پوالد گوشه ای ایستاده بود و به ماهور که در حال صحبت با
فروشنده بود نگاه می کرد .چرا اینقدر دلبر و عزیز بود؟ دلش می
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خواست چشمان آن پسرک که با نیش باز به سواالت ماهور جواب
می داد را از حدقه در بیاورد و زیر دندان هایش له کند.
اخم هایش با دیدن لبخند ماهور بیشتر در هم گره خورد و دیگر
نتوانست خود را کنترل کند؛ پس با قدم های بلند به میز شیشه
ای بزرگی که بین ماهور و پسر قرار گرفته بود نزدیک شد.
_مشکل چیه اآلن؟
ماهور به سمتش چرخید و با همان لبخند خانه خراب کن پاسخ
داد:
_از دست آسا دیوونه شدیم .میگه باید عکس کیتی روی تبلتش
باشه .آخه تبلت اینجوری از کجا پیدا کنم؟!
ابرویش را باال انداخت و انگار که متوجه حرفش نشده باشد،
پرسید:
_دیوونه شدید؟
شُدید را طور خاصی تلفظ کرد تا روی ضمیر جمعی که در فعل
به کار رفته بود ،تأکید کند.
ماهور لبخندش را جمع کرد و با بهت گفت:
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_خب آره دیگه.
سرش را با تأسف تکان داد و ماهور را عقب کشید .گنجشکش
سر به هوا تر از آنی بود که متوجه منظور پوالد شود.
_خدایی چرا با تو بحث می کنم خنگ من؟! بیا برو اونور تا
خودم حلش کنم.
ماهور با گیجی عقب رفت و به پوالد که ماهرانه درباره ی تبلت
سواالتی می پرسید ،خیره شد .مگر چه گفته بود که خنگ
خطاب می شد؟
بعد از کلی کلنجار رفتن با آسا برای قبول تبلت سفید با کاور
صورتی به جای آن تبلت صورتی که تنها ظاهر خوبی داشت؛ اما
مارک خوبی نبود ،از مغازه خارج شدند و تصمیم گرفتند که چند
پیتزا بگیرند و به خانه ی ماهور بروند تا همگی با هم بخورند.
در ماشین ،ماهور که همچنان در فکر رفتار عجیب پوالد در آن
مغازه بود ،نگاهی به آسا که جعبه ی تبلت را در آغوش گرفته
بود ،انداخت و بعد به پوالد خیره شد.
_چیزی شده؟
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پوالد با چهره ای سوالی به سمتش چرخید و گفت:
_نه عزیزم .چطور؟
نفس راحتی کشید و مشتی به بازوی پوالد کوبید.
_آخه تو مغازه یهو بداخالق شدی .فکر کردم چیزی شده.
چه باید پاسخ می داد؟ می گفت آنقدر لبخندت زیبا بود که دلم
نمی خواست کسی جز من آن را ببیند؟ امروز روز سخت و پر
ماجرایی بود؛ پس سعی کرد حرفش را با شوخی بیان کند تا نه
کسی دلخور شود و نه حرف دلش ناگفته بماند.
_آخه من یکم رو این توله سگی که کنارم نشسته حساسم .بعد
خودش نمی فهمه اگه اینجوری برای بقیه لبخند بزنه ،من روانی
میشم و میوفتم به جون ملت!
ماهور به خودش آمد و دید در حال لبخند زدن به اعتراض آرام
و مملو از عشق پوالد است.
_پوالد؟
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همانطور که از آینه آسا را چک می کرد ،پاسخ داد:
_جان پوالد؟ بگیرم بکشمت نکبت؟
_چرا اینقدر حساسی آخه؟
بی حواس حرف های ناگفته اش را بیان کرد و متوجه چشمان
درشت شده و آتشین ماهور نشد.
_واال خودمم نمی دونم .این همه دوست دختر داشتم ،این حس
های تخمی تخیلی رو پیدا نکردم ،حاال دارم از دست تو دیوونه
میشم.
کمی مکث کرد و بعد با به یاد آوردن گذشته ادامه داد:
_یکیشون...
_نظرت چیه که خفه شی؟
با تعجب به سمت ماهور که شاکی به او نگاه می کرد ،برگشت و
به خودش اشاره کرد.
_من رو میگی؟
_غیر از تو کی داره حرف میزنه اآلن؟
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متعجب به چشمان ماهور خیره شد و گفت:
_چرا خفه شم؟ مگه چی...
با به یاد آوردن حرف هایش سکوت کرد و بعد لبخند شگفت زده
و معنا داری زد .مثل این که گنجشکش هم داشت با طعم
حسادت و غیرت آشنا می شد .البته قبال هم نشانه هایی از این
حس ها را در او دیده بود .مانند روزی که در باشگاه پوالد را
مجبور به تعویض لباس هایش کرد.
_اآلن حسودی کردی؟
اخم تندی کرد و گستاخانه پاسخ داد:
_تقصیر تو و اون دوست دختر های احمقته.
خنده ی بلندی کرد و با کشیدن گردنش به سمت خود ،بعد از
مطمئن شدن از حواس پرت آسا ،بوسه ی محکمی روی لب
هایش نشاند.
_تو آخر من رو می کشی.
ماهور هم خواست حرفی بزند؛ اما با رسیدنشان به خانه و دیدن
ماشینی که مقابلش ایستاده بود ،هر دو ساکت شدند و با تعجب
~ ~ 860

به هم نگاه کردند .آن ماشین مربوط به مهمانانی آشنا بود که
انتظار حضورشان را در اینجا نداشتند.
[]۰۰:۲۷ ۱۸.۱۲.۲۰
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مهیار با اخم های در هم گوشه ای نشسته بود و موبایلش را در
دستش می چرخاند.
ماهور اخمی به او کرد و بعد با لبخند همیشگی اش مقابل سامیار
خم شد تا بتواند چای بردارد.
_مامان به افتخارتون چای دارچینی دم کرده ،وگرنه چون
خودش دوست نداره همیشه با زنجبیل درست می کنه.
سامان نگاهی به ماهرخ که مثل همیشه مهربان و مهمان نواز
بود ،انداخت و گفت:
_عمه ببخشید که زودتر نیومدیم.
پوالد پوزخندی زد و آسا را که همچون چسب به او چسبیده
بود ،روی پاهایش جا به جا کرد.
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ماهور بعد از تعارف کردن چای به سامان ،رو به روی پوالد خم
شد و رو به چشمان آماده ی حمله اش ،لب زد:
_جون ماهور هیچی نگو!
چرا جانش را قسم می داد؟ مگر این دو پسر بی همه چیز نبودند
که تلفنشان را به روی گنجشک حساس و شکننده اش خاموش
کردند؟ مگر می توانست روزی که با نگرانی از بی پاسخ ماندن
تماس هایش با سامیار و سامان حرف میزد را فراموش کند؟
اخمی کرد و غرید:
_تو گه می خوری قسم جونت رو می خوری.
با التماس به چشمان پوالد خیره شد و همانطور که با یک دست
سینی را نگه می داشت ،یک استکان چای و دو حبه قند را درون
بشقابش گذاشت.
_همین امروز فقط!
خواست کمر خشک شده اش را صاف کند؛ اما آسا دستش را
گرفت و گفت:
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_منم چایی می خوام .باز این پررو ها اومدن و تو من رو فراموش
کردی؟
خم شد و آخرین استکان را هم مقابل آسا گذاشت.
_اینقدر غر نزن آسا!
ماهرخ لبخندی زد و گفت:
_مهم اینه که اومدید .دل بچه ها واستون تنگ شده بود .اوضاع
شرکت رو به راه شد؟
سامیار که تا کنون سکوت کرده بود ،چشمانش را از روی گل
های آبی و سفید قالی گرفت و به صورت مهربان عمه اش دوخت.
_آره خدا رو شکر .باالخره مجوز رو گرفتیم.
[]۰۰:۲۷ ۱۸.۱۲.۲۰
#پارت_۳۰۷
ماهرخ هم خدا رو شکری زمزمه کرد و بعد همانطور که از جا بر
می خاست ،گفت:
_شام که نخوردید؟ واال من املت درست کرده بودم ولی بچه ها
پیتزا هم گرفتن .برم همه رو بیارم دور هم بخوریم.
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بعد از رفتن ماهرخ خانه در سکوت غلیظی فرو رفت .سامیار
سرش را باال گرفت و نگاهی به ماهور که کنار پوالد نشسته بود،
انداخت.
_چرا نگفته بودی؟
کمی فکر کرد و بعد پاسخ داد:
_چی رو؟
_این که فرق داری رو!
ماهور به چشمان شرمنده و کمی هم دلخور سامیار خیره شد و
گفت:
_چی باید می گفتم؟
پوالد به مهیار اشاره کرد که آسا را از این جا دور کند .مهیار
خواست لجبازی کرده و مخالفت نماید؛ اما با اخم سنگین پوالد
دستش را گرفت و به بهانه ی نصب کردن چند بازی جدید در
تبلتش ،او را به درون اتاق برد.
سامان نگاه خشنی به پوالد انداخت .به نظرش این مرد عصبی و
بی منطق ،مرد مناسبی برای ماهور نبود .درک این واقعیت که
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ماهور گی است برایشان بسیار سخت بود و غیر از سخت گیری
های اخیر مهراب برای ارتباط نداشتن با ماهور ،خودشان هم
آمادگی کامل و مناسبی برای رو به رو شدن با او نداشتند.
حاال پس از چند روز ،این واقعیت را قبول کرده و برای از بین
بردن دلخوری و کدورت ها به خانه ی عمه اشان آمده بودند؛ اما
هیچ چیز مثل قبل نبود و این را از حس خجالت و شرمندگی
خود در برابر این خانواده و اخم های در هم مهیار فهمیده بودند.
_چرا ماهور باید زندگی خصوصی خودش رو برای شما توضیح
بده؟
سامان خواست جواب تندی به پوالد بدهد؛ اما سامیار دستش را
روی مشتش گذاشت و خودش به سمت پوالد چرخید.
_توضیح نیست .فقط می گیم که شاید اینجوری کم تر اذیت
میشد و کسی رو داشت که بخواد در این موارد باهاش صحبت
کنه.
حاال که قصد دعوا و پررو بازی نداشتند ،کمی از موضع خود کنار
رفت و به آرامی گفت:
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_اآلن چی؟ گذشته ها رو نمیشه برگردوند؛ ولی از اآلن کنارش
باشید؛ چون برای ماهور عزیزید.
سامان با تردید به چهره ی مسلط و محکم پوالد خیره شد .شاید
آنقدر ها هم که به نظر می رسید ،مرد بی منطقی نبود و میشد
کمی به آینده ی رابطه اشان امیدوار شد.
سامیار لبخندی زد و گفت:
_درسته .همین کار رو می کنیم.
جو آرام شده بود که ماهرخ با سفره به سالن آمد .ماهور اما متوجه
حضور مادرش نشد؛ چرا که در حال رصد کردن بُعد جدیدی از
پوالد بود .حدس میزد دعوای بدی بین آنها رخ دهد؛ اما پوالد
راه جدیدی را پیش گرفته بود و سعی داشت روابط خانوادگی
ویران شده ی ماهور را ترمیم کند .این مرد همیشه او را غافلگیر
می کرد.
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دور میز نشسته و در حال غذا خوردن بودند .پدرش مثل همیشه
با اخم های در هم و صورت عبوس تکه های گوشت را روی
برنجش می گذاشت و می خورد.
مرد ساالری ای که در خانه اشان پا بر جا بود ،باعث میشد که او
هم ناخودآگاه مثل پدرش باشد و ارزش زن ها را پایین بداند.
نگاه چپی به شراره انداخت و گفت:
_پس آب کو؟ لیوان آوردی تا توش بشاشیم؟
شراره که دستش را برای گذاشتن لقمه ای در دهانش باال برده
بود ،قاشق را پایین گذاشت و از جا برخاست.
_اآلن میارم داداش!
سوسن بی توجه به تحقیر شدن دخترش ،درون قابلمه را گشت
تا بقیه ی گوشت ها را هم در بشقاب شوهرش بگذارد.
_احسان؟
با دهان پر سرش را باال آورد و گفت:
_چیه؟
_سند اون خونه رو به نام ماهرخ زدی؟
~ ~ 867

کمی مکث کرد و بعد پاسخ داد:
_آره .اتفاقا می خواستم درباره ی همین موضوع باهات حرف
بزنم.
دستان تپل و پوشیده شده با النگوی طالی سوسن از حرکت در
قابلمه ی غذا ایستاد و با چشمان سوالی به پسرش خیره شد.
_چه موضوعی؟
زیرچشمی به پدرش نگاه کرد و بعد به سمت مادرش چرخید.
_خانواده ی دایی چطوری اون همه پول گیرشون اومد که
تونستن سهم ارث تو رو بخرن؟ احتماال خیلی اذیت شدن .نمی
خوای بری پیششون؟
سوسن اخمی کرد و شاکی به احسان خیره شد.
_به من چه؟ احتماال ماهور پول جمع کرده دیگه!
قادر ،شوهر سوسن ،پوزخندی زد و گفت:
_آخه اون بچه کونی پولش کجا بود؟ با تو فروشگاه کار کردن و
قالی شستن میشه خونه خرید؟
سوسن به فکر فرو رفت.
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_شاید کار جدید پیدا کرده.
احسان تنگ آب را از شراره که تازه از آشپزخانه خارج شده بود،
گرفت و گفت:
_به هر حال من می خوام برم خونه ی دایی .اگه خواستی تو هم
ب یا .
سوسن مالقه ی مملو از گوشت را روی برنج قادر خالی کرد و
زیر لب گفت:
_من نمیام .خودت برو.
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سهیل به همراه یکی از همکارانش که جمشید نام داشت و در
پرونده های خانوادگی از تبحر بیشتری برخوردار بود ،مقابل پوالد
نشسته بودند.
چشمان تیز و گستاخ پوالد روی صورت طماع و زیرک جمشید
می چرخید .سهیل گفته بود که در پرونده های خانوادگی کسی
حریف این مار خوش خط و خال نمی شود و همیشه برنده ی
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هر دادگاهی است؛ اما این را هم گفته بود که کارهایش را قانونی
انجام نمی دهد و بسیار هم دندان گرد است.
_خب؟ راه حلی داری؟
مرد که در مرز  4۰سالگی قرار داشت ،لبخندی زد و دندان های
لمینت شده اش را بیرون انداخت.
_همیشه راه حل هست .مهم اینه که بتونیم پیداش کنیم و
عاقالنه ازش استفاده کنیم.
سهیل لبخندش را پنهان کرد .می دانست که خودستایی در
مقابل پوالد بی جواب نمی ماند و با پاسخ دندان شکنی همراه
می شود.
تنها یک ثانیه زمان برد تا صدای جدی و مسلط پوالد در فضای
دفتر بپیچد و لبخند سهیل را بیشتر کش دهد.
_گفتم راه حل رو بگو .بعدا درباره ی عقل و درایت شما صحبت
می کنیم.
مرد که قصد داشت کمی با کلمات بازی کند و در چشم مرد
جوان رو به رویش از سهیل که وکیل انحصاری او بود و پول
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خوبی به جیب میزد کار بلد تر به نظر برسد ،با این حرفِ پوالد،
دست و پایش را جمع و بازی با کلمات را تمام کرد.
_چند تا راه داره .اول از همه می تونید یه مقدار پول به یه زن
بدید و برای حداقل  ۶ماه ازدواج کنید .من تعهدنامه می گیرم
که بعد از  ۶ماه کامل...
_اآلن چرا اینجایی؟ اومدی تا یه راه حل خوب بدی وگرنه این
چرت و پرت رو خودم هم می دونم .برو سراغ بعدی...
صبر نداشت .نمی خواست حتی این جمالت را بشنود و فقط به
دنبال راه حلی بود تا بتواند نیکان را با دل خوش به آغوش
گنجشکش برساند.
مرد کمی مکث کرد و بعد از باال و پایین کردن کلمات درون
مغزش ،باالخره دهانش را باز کرد و بهترین راه حل ممکن را
بیان کرد.
_اسم بچه باید از اون پرورشگاه خط بخوره.
[]۱۹:۰۰ ۲۱.۱۲.۲۰
#پارت_۳۱۰
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سهیل دستش را به پیشانی اش کشید و با تاسف سرش را تکان
داد.
جمشید همیشه خطرناک ترین راه ها را با نام بهترین روش ها
پیشنهاد می داد و پوالد هم مرد کله خراب و بی واهمه ای بود؛
پس امکان نپذیرفتن آن پیشنهاد بسیار پایین به نظر می رسید.
با خشم به سمت مرد طماعی که برای پول حاضر به انجام هر
کاری بود ،برگشت و غرید:
_حواست هست که داری چه زری می زنی؟ گفتم شر درست
نکن جمشید!
پوالد کف دستش را روی میز کوبید و باعث شد چشمان هر دوی
آنها به سمتش بچرخد.
_سهیل؟ نظرت چیه که اآلن رو مغز من راه نری؟ بذار ببینم چی
میگه.
با خشم به خودش بابت این مالقات لعنت فرستاد و سکوت کرد.
جمشید لب هایش را با زبانش تر کرد و گفت:
_اون پسر رو باید به عنوان بچه ی خودتون معرفی کنید.
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پوالد ابرویش را باال انداخت و پرسشی به او خیره شد.
_چه طور ممکنه؟ هی مکث نکن و همه رو با هم بگو!
جمشید دستانش را در هم گره کرد و گفت:
_مدیر اون پرورشگاه رو راضی کن که اگه تا حاال گزارش پیدا
شدن این بچه رو رد نکرده ،این کار رو نکنه .پیشنهاد پول یا هر
چیز دیگه ای که می تونه راضیش کنه بده .اگر هم گزارش رو
رد کرده ،بگه بچه دزدیده شده بوده و حاال پدر و مادرش پیدا
شدن .شناسنامه ی اون بچه کال باید فراموش شه و یه شناسنامه
به اسم خودتون براش گرفته بشه.
سهیل پوزخندی زد و گفت:
_اون بچه یک ماهه که به دنیا اومده .برای این کار گواهی تولد
از بیمارستان الزم دارید و مهم تر از اون...
صاف نشست و با تاکید و جدیت ادامه داد:
_به تعویق انداختن شناسنامه گرفتن برای نوزاد ها جُرمه .اگر
بره و اعالم کنه ،براش مشکل ساز میشه.
[]۱۹:۰۰ ۲۱.۱۲.۲۰
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#پارت_۳۱۱
جمشید هم لبخند زیرکانه ای زد و به چشمان پوالد که با حرف
های سهیل به فکر فرو رفته بود ،خیره شد.
_نوزاد یک ماهه رو می تونیم جای نوزاد تازه متولد شده بزنیم
و درباره ی گواهی تولد...
به سمت سهیل چرخید و انگشتش را روی میز مقابلش کوبید.
_وقتی نوزاد توی خونه به دنیا اومده باشه ،گواهی تولد رو باید
از کجا بگیری؟ گواهی نداره که!
پوالد نیشخندی زد و به آرامی گفت:
_یعنی نیکان توی خونه به دنیا اومده و توی بیمارستان نبوده
که گواهی تولد داشته باشه.
سهیل کمی اطالعات دریافتی را باال و پایین نمود و به عواقبش
فکر کرد .نیکان اصلی باید از این دنیا حذف میشد و نوزاد جدیدی
که نامش در شناسنامه ی پوالد بود ،متولد می شد.
کار سختی بود؛ اما با وجود بحث شدیدی که پوالد با ماهور بر
سر ازدواج کرد ،مطمئن بود که او از همین راه حل استفاده کرده
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و گزینه ی ازدواج را حذف می کند .همه چیز درست و حساب
شده پیش می رفت و تنها دو مورد باقی می ماند.
این بار نگاهش را به جمشید دوخت تا جواب سوال هایش را
بگیرد.
_وقتی پوالد مجرده ،چه طوری برای بچه اش شناسنامه بگیره؟
اسم مادر توی شناسنامه ی نیکان خالی می مونه؟
جمشید دستانش را در هم قفل کرد و پاسخ داد:
_یک صیغه نامه می گیریم که تاریخش مال یک سال پیش تا
دو سه هفته ی دیگه باشه .محضر دار آشنا زیاد سراغ دارم .راحت
برامون جورش می کنن .با صیغه نامه می تونید براش شناسنامه
بگیرید و البته یه تعهد از زنی که قراره نقش مادر نیکان و زن
صیغه ای آقای پارسا رو بازی کنه ،می گیریم که توش سرپرستی
بچه رو به طور کامل به شما بده .فقط شما مدیر پرورشگاه رو
راضی کنید و بقیش رو به طور کامل به من بسپرید.
پوالد و سهیل نگاهی به یک دیگر انداختند و هر دو لبخند زدند.
راهی که مقابلشان بود ،سخت به نظر می رسید؛ اما ارزشش را
داشت.
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پوالد به جمشید نگاه کرد و گفت:
_مدیر پرورشگاه رو من حل می کنم و بقیه ی چیز ها رو می
سپارم به تو .تمیز کار کن تا انعام خوبی به غیر از دستمزدت
بهت بدم .زنی که قراره کمکمون کنه رو از کجا پیدا کنیم؟
جمشید لبخندی زد و پاسخ داد:
_خودم پیدا می کنم .شما الزم نیست اصال خودتون رو قاطی
کنید .شاید حتی الزم نشه هم دیگه رو مالقات کنید.
پوالد با اخم سرش را تکان و داد و برای نشان دادن جدیتش،
انگشت اشاره اش را مقابل جمشید گرفت.
_توی انتخاب دقت کن .اگر کسی پاپیچ من بشه ،از چشم تو می
بینم.
_نگران نباشید .من توی کارم ماهرم .هیچ آسیبی به زندگی
روتین و قبلیتون وارد نمیشه.
[]۱۹:۲۲ ۲۲.۱۲.۲۰
#پارت_۳۱۲
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چشمان سبز غرق شده در دریای نگرانی اش را به پوالد دوخت
و دستانش را در هم گره کرد.
_خطرناکه مگه نه؟ اگر اتفاقی بیوفته چی؟ نکنه خانواده ی نیکان
پیدا بشن.
پوالد دستان سرد ماهور را در میان دستانش گرفت و لبخند
مسلط و مغروری بر چهره اش نشاند.
_من کیم ماهور؟ بهم اعتماد داری؟
_بهت اعتماد دارم؛ ولی...
کلمات در انتقال احساسات پوالد ناتوان بودند؛ پس خم شد و
لب هایش را روی پیشانی ماهور که مقابلش نشسته بود ،گذاشت
و چند ثانیه نگه داشت.
بوسه ی پیشانی معنای اعتماد و اطمینان داشت و پوالد هم
ناخودآگاه با این بوسه این حس ها را از طریق لب هایش به درون
ماهور انتقال داده بود.
دستان ماهور دور کمر پوالد حلقه شد و او را به خود فشرد .پوالد
مال خودش بود و او را به هیچ کس نمی داد.
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لب هایش با وجود آن اطمینان و آرامشی که به دست آورده بود،
آویزان به نظر می رسید و انگشت هایش با تمام قدرت پارچه ی
سورمه ای کت پوالد را در میان خود می فشرد.
پوالد که متوجه فشرده شدن لباسش در دستان ماهور شده بود،
با تعجب لب هایش را برداشت و خواست کمی عقب برود تا علت
این رفتار گنجشکش را بفهمد؛ اما ماهور اجازه نداد و صورتش را
به سینه اش فشرد.
پوالد اخمی به نشانه ی ندانستن بر چهره اش نشاند و دستش را
به آرامی روی موهای ماهور حرکت داد .گنجشکش را چه شده
بود که اینگونه خود را به او چسبانده و جدا نمی شد؟!
_چته بچه قرتی؟ چرا آروم نداری؟
بوسه ی نرمی روی سینه ی ستبر پوالد نشاند و زمزمه کرد:
_چرا اسم من توی شناسنامه ی نیکان نمی یاد؟ کاش دختر
بودم!
گنجشکش برای جنسیتش غصه می خورد و نمی دانست پوالد
برای تک به تک سلول های بدنش می میرد .نمی دانست پوالد
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قطره قطره ی روح ماهور را پرستش می کند و با هر بار دیدنش،
خدا را برای داشتن این الماس تراش خورده شکر می کند.
ماهور هیچ چیز نمی دانست...
[]۱۹:۲۲ ۲۲.۱۲.۲۰
#پارت_۳۱۳
اخمی کرد و دوباره برای بیرون کشیدن ماهور از آغوشش اقدام
نمود؛ اما به باز هم مقاومت کرد و گونه اش را به سینه ی پوالد
فشرد.
_همینجوری حرف بزنیم .نمی خوام چشمام رو ببینی.
نفس عمیقی کشید و کمی خشن تر از قبل دستش را درون مو
های ماهور حرکت داد.
_داری چرت و پرت می گی آخه؛ برای همین نمی خوای
ببینمت.
_چرت و پرت نیست .اگر دختر بودم الزم نبود اینقدر اذیت
بشیم .همه چیز راحت تر بود.
بینی اش را به مو های ماهور چسباند و نفس عمیقی کشید.
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_تو ماهوری گنجشک من .فقط ماهوری...
جمله ی پوالد شیرین و فرای جنسیت انسان ها بیان شده بود.
او دختر یا پسر نبود و تنها ماهورِ پوالد بود .آنقدر دلش از خوشی
پر شده بود که نمی توانست تمام آن ها را در خود حل کند؛ اما
افکار مسموم درون ذهنش همچنان جوالن می دادند و اجازه ی
لذت بردن از حال خوشی که پوالد ایجاد کرده بود را به او نمی
دادند.
_اگر دختر بودم ،الزم نبود یه دختر دیگه رو صیغه کنی.
بعد از بیان جمله اش ،ناخودآگاه در آغوش پوالد جمع شد و
ناخن هایش را در کمرش فرو کرد .حتی خودش هم نمی فهمید
دردش چیست و چه می خواهد .فقط این را می دانست که حتی
از آمدن نام شخص دیگری در کنار پوالد هم متنفر است.
انگشتانش را محکم تر به کمر پوالد فشرد و زمزمه کرد:
_تو مال منی! اگر دختر بودم ،کسی نمی تونست بهت نزدیک
بشه.
پوالد که اکنون متوجه حساسیت و حسادت زیر پوستی ماهور
شده بود ،یک دستش را دور کمر ماهور محکم کرد تا همانطور
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که او می خواهد بدنش به پوالد فشرده شود و دست دیگرش را
میان مو های ماهور مشت کرد تا تمام وجود ماهور را به خود
متصل کند.
_قبال هم گفته بودم که همه ی وجودم رو بهت میدم .کی جرأت
داره به من نزدیک بشه؟
[]۱۳:۳۳ ۲۳.۱۲.۲۰
#پارت_۳۱4
نفس عمیقی کشید و با خود فکر کرد که پوالد اجازه ی نزدیکی
به خودش را به هیچ کس نخواهد داد؛ اما باز هم ریشه های
محکم و قدرتمند حسادت قلبش را می فشرد و آزار می داد.
_تا ابد مال منی؟ اصال می شه من به جای تو با اون دختر صیغه
کنم و خودم رو به عنوان پدر نیکان معرفی کنم؟
حقش بود یک کتک مفصل به او بزند تا اینقدر حرف های سبک
سرانه به زبان نیاورد؟
مشتش را دور موهای ماهور محکم تر کرد و نیشگون ریزی از
پوست کمرش گرفت.
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_بگیرم تا جایی که می خوری بزنمت؟ حاال دیگه می خوای
دختر صیغه کنی برام؟
با حرص و بغض مشتی به کمر پوالد کوبید تا اوج خشم و ناراحتی
اش را نشان دهد.
_خودت چی؟ خودت هم می خوای همین کار رو بکنی.
_من اخالقم بده کسی تخم نمی کنه بهم نزدیک شه ولی تو
همش نیشت بازه .همینم کم مونده که یه دختر عاشقت بشه.
با سکوت ماهور لبخندی زد و بوسه ی محکمی روی مو هایش
نشاند.
_آخه تو که سر این تیکه کاغذ داری نق می زنی ،چه طوری می
خواستی با ازدواج من کنار بیای؟
اخمی کرد و با به یاد آوردن حماقتش ،پیشانی اش را روی
پیراهن پوالد سایید.
_حماقتم رو به یادم نیار .هیچ وقت تصور نمی کردم که یه
همچین حس عجیبی نسبت بهت پیدا کنم .حسی مثل به خطر
افتادن قلمرو و جایگاهم .حسی مثل دزدیده شدن کسی که
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عاشقش شدم .حسی مثل دور کردن هر کسی که بهت نزدیک
می شه.
پوالد دلش می خواست به دست ماهور اسیر شود و او را هم اسیر
کند .عشقشان داشت با جنون و غیرت ترکیب می شد و این
طعم های جدید ،معجون عشقشان را بینظیر تر از همیشه می
کرد.
با همان لبخند که هنوز هم گوشه ی لبش مانده بود ،گونه اش
را روی مو های ماهور گذاشت و زمزمه کرد:
_این مرد اسیر دست توئه ماهور .با خیال راحت از ورود عضو
جدید خانوادمون لذت ببر .قول میدم تا جایی که میشه با دختره
مالقات نکنم و حتی اگر هم کردم ،در حضور تو باشه .نظرت
چیه؟
حاال آرام شده بود و قلبش با ریتم شادی نبض می زد .پوالدش
را اسیر کرده بود و نمی گذاشت دست کسی به او برسد .لبخندی
زد و همانطور که گوشش را به تپش های محکم و قدرتمند قلب
پوالد سپرده بود ،گفت:
_عالیه.
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[]۱۳:۳۳ ۲۳.۱۲.۲۰
#پارت_۳۱5
خسته از گوش کردن های طوالنی در کالس درس ،کیفش را
برداشت و از مدرسه خارج شد .در کودکی با ماهور به مدرسه می
رفت؛ چرا که وضع مالی مناسبی نداشتند که بتوانند از سرویس
مدارس استفاده کنند و اکنون هم که حقوق ماهور برای همه
چیز کافی بود؛ خودش عالقه ای به رفت و آمد با سرویس نداشت
و تنهایی رفتن را ترجیح می داد .شاید این هم گوشه ای از درک
باالی مهیار بود که دلش نمی خواست پول هایی که برادر
مریضش به سختی بدست می آورد را خرج چیز های غیر ضروری
کند.
سوتی برای دوستانش زد و گفت:
_من تو ایستگاه اتوبوس منتظرتونم .حال ندارم وایسم.
بعد از تأیید آن ها ،شروع به حرکت کرد؛ اما صدای بوق ماشینی
توجه اش را جلب نمود.
_هی؟ مهیار؟
~ ~ 884

با تعجب به احسان نگاه کرد و به ماشینش نزدیک شد.
_تو اینجا چیکار می کنی؟
احسان لبخندی زد و گفت:
_اول سالم کن بچه .مگه تو ادب نداری؟
پوزخندی زد و با تمسخر به مو های ژل خورده و مرتبش نگاه
کرد.
_گیریم سالم .چه مرگته که اومدی اینجا؟
لبخندش جمع شد و با جدیت به آن پسر زبان دراز و مغرور
خیره شد.
_این رفتار با کسی که اومده دنبالت تا برسونتت خونه درست
نیست.
کف دستش را روی سقف ماشین احسان کوبید و گفت:
_شرت رو کم کن .نیازی به همراهی نیست.
احسان که کار اصلی اش را قبل از صدا کردن مهیار انجام داده
بود ،پوزخندی زد و به چشمان وحشی و گستاخش خیره شد.
~ ~ 885

_به درک .تو خونه اتون می بینمت.
بعد از پایان جمله اش ،پایش را روی گاز گذاشت و با نیشخند
زمزمه کرد:
_بازی شروع شد ماهور...
[]۲۱:۰۲ ۲4.۱۲.۲۰
#پارت_۳۱۶
حاال در اتاقی کار می کرد که در انتهای راهرویی بود که دفتر
پوالد نیز در آن جا قرار داشت.
ماشین حساب را برداشت تا یک بار دیگر حساب های امروز را
چک کند؛ اما صدای اعالن موبایلش ،توجه اش را به خود جلب
کرد .ماشین حساب را کنار گذاشت و تلفن همراهش را برداشت.
با باز کردن پیام ،چشمانش گشاد و دستانش خشک شد .این
عکس نمی توانست حقیقت باشد ،مگر نه؟
بار دیگر نگاهی به عکس انداخت که همان موقع پیامی برایش
ارسال شد.

~ ~ 886

_گفته بودم که اگر با من نباشی ،داداشت باید جور تو رو بکشه.
از حالت وحشی صورتش خوشم میاد .رام کردن مهیار باید جالب
باشه ماهور!
بدنش می لرزید .او جلوی مدرسه ی مهیار چه می کرد؟
نکند او را هم بیهوش کرده و با خود برده باشد .پاره ی تنش کجا
بود؟
به سختی دو کلمه نوشت و ارسال کرد.
_کجا بیام؟
همانطور که به چهره ی خسته ی مهیار در عکس خیره شده
بود ،زیر لب نالید:
_می کشمت احسان...می کشمت!
_برو خونتون و منتظرم باش!
به سرعت از جا برخاست .حتی نفهمید چه طور در را باز کرد و
خودش را از اتاق بیرون انداخت.
فکر تجربه ی مهیار درباره ی چیز هایی که خودش در گذشته
چشیده بود ،تمام بدنش را سِر می کرد.
~ ~ 887

با اولین تپش نا منظم و محکم قلبش ،یک قرص از جیبش خارج
کرد و در دهان گذاشت .برای مقابله با احسان به نیرو و قدرت
نیاز داشت و مطمئن بود که اگر این قرص را نخورد ،زمین گیر
شدنش با این حجم از استرس و اضطراب تنها چند دقیقه زمان
می برد.
وقتی از مقابل رکسانا رد شد ،در حال تماس گرفتن با مهیار بود
و متوجه صدای نگران او نمی شد.
_ماهور؟ کجا میری؟ هی؟
[]۲۱:۰۲ ۲4.۱۲.۲۰
#پارت_۳۱۷
همانطور که گوشی را به گوشش چسبانده بود ،انگشتش را روی
دکمه ی آسانسور می فشرد تا به طبقه ی باال بیاید.
با شنیدن صدای اپراتور که خاموش بودن تلفن همراه مهیار را
خبر می داد ،وقت را تلف نکرد و خودش را به پله های اضطراری
رساند.

~ ~ 888

رکسانا که تمام مدت با نگرانی حرکات ماهور را دنبال می کرد،
به سمت دفتر پوالد رفت و بی توجه به چند مردی که دور یک
میز نشسته بودند ،نگاهی به پوالد که کنار ایمان و سهیل نشسته
بود ،انداخت.
_آقای پارسا؟ یه مشکلی پیش اومده .ممکنه چند لحظه بیاید
بیرون؟
پوالد خودکاری که درون دستش می چرخاند را روی میز
گذاشت و گفت:
_واجبه؟ نمی شه بعد جلسه؟
نگاه عاجز رکسانا و حرف های درون چشمش را تنها ایمان فهمید
و درک کرد .سرش را به گوش پوالد نزدیک کرد و گفت:
_برو ببین چی میگه .ما مراقب اوضاع هستیم.
پوالد هم سرش را تکان داد و بعد از عذرخواهی از حاضرین ،با
رکسانا از اتاق خارج شد.
فکر می کرد مسئله ی غیر ضروری و بی اهمیتی اتفاق افتاده
باشد چرا که مهم ترین چیز دنیا برای پوالد ،ماهور بود که چند
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دقیقه قبل از شروع جلسه اش او را که در حال انجام حساب
های پاساژ بود ،از دوربین اتاقش تماشا کرده و با دیدن گیج بازی
هایش لبخند زده بود؛ اما حرف های رکسانا در مورد حال بد
ماهور و قرصی که بدون آب بلعیده بود ،فرای تصورات خام و
ساده لوحانه اش بود و او را در حد مرگ می ترساند.
_اآلن کجاست؟
رکسانا با اضطراب به پله های اضطراری اشاره کرد و پاسخ داد:
_از این جا رفت.
نگاهی به آسانسور که اکنون به طبقه ی خودشان رسیده بود
انداخت؛ اما سوار نشد و به سمت پله ها دوید.
اگر در بین راه حالش بد می شد چه؟ از حرف های رکسانا
فهمیده بود که تقریبا به حمله ی قلبی نزدیک بوده و با قرص
آن را آرام کرده است؛ اما نگران بود که نکند در راه پله ها اتفاقی
برایش افتاده باشد؛ پس با عجله پله ها را طی کرد تا اثری از او
بیابد؛ ولی ماهور قبل از او شرکت را ترک کرده بود.
[]۲۱:۲۰ ۲5.۱۲.۲۰
~ ~ 890

#پارت_۳۱۸
سریع سوار ماشینش شد و از شرکت بیرون زد .خیابانی که در
مسیر خانه ی ماهور بود را با چشمانش متر می کرد .در این
فرصت کم مطمئنا نتوانسته است مسیر زیادی را طی کرده باشد؛
پس باید همین اطراف را جست و جو می کرد.
نگاهی به سر چهار راه انداخت و با تشخیص ماهور که در حال
گرفتن تاکسی بود ،از ماشین پیاده شد و به سمتش دوید.
_ماهور؟
با شنیدن صدای پوالد به پشت چرخید تا از حضورش مطمئن
شود .از دیر جنبیدن و به موقع نرسیدن می ترسید؛ اما صدای
پوالد نفس حبس شده اش را آزاد کرد.
نفس هایش منقطع و لرزان بود و با هر دم ،حجم زیادی از درد
در سینه اش می پیچید.
با قدم های بلند به سمتش رفت و دستانش را گرفت.
_منو برسون خونه .مهیار...
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به خاطر دویدن و هیجان زیاد ،نفسش تنگ شد و کمی مکث
کرد .به چشمان نگران و عصبی پوالد خیره شد و ادامه داد:
_مهیار رو باید پیدا کنم.
این بار فقط قلب ماهور نبود که قصد بازی کردن و آزار رساندن
داشت؛ بلکه سینه ی پوالد هم با شدت باال و پایین می شد.
استرس اتفاقی که ممکن بود برای ماهور افتاده باشد ،تمام بدنش
را سر کرده بود و حاال که او را مقابل خود می دید ،نفس های
سریع و آسوده تری می کشید.
_چی شده؟ مگه مهیار کجاست؟
با بغض سرش را به دو طرف تکان داد و تمام تصاویری که از آزار
های جنسی احسان در مغزش تکرار می شد را همچون کوله
باری از غم در چشمانش جمع کرد و با نگاه به چشمان معشوقش
رساند.
_مهیار نباید چیزیش بشه .اون که مثل من عجیب و غریب
نیست .اون بی گناهه...
چه اتفاقی برای گنجشکش افتاده بود که اینچنین شکسته و
ترسیده به نظر می رسید؟ چه کسی با روح حساس و شکننده
~ ~ 892

اش بازی کرده بود؟ می دانست اکنون زمان سوال و جواب نیست؛
پس دستان ماهور را فشار اندکی داد و گفت:
_هیچ اتفاقی برای مهیار نمی یوفته .من قول میدم.
پوالد قول داده بود؛ پس جای ترسی باقی نمی ماند ،مگر نه؟
_بریم خونمون .می خوام مهیار رو ببینم.
_می ریم عزیزم.
[]۱۲:۰۱ ۲۶.۱۲.۲۰
#پارت_۳۱۹
مسیر طوالنی بود؛ اما پوالد با دیدن بی قراری ها و چشمان
هراسان ماهور ،تقریبا در هوا پرواز کرد تا هر چه زودتر او را به
خانه و مهیار برساند.
وقتی به آن جا رسیدند ،با دیدن زانتیای سفید رنگی که جلوی
در پارک شده بود ،اخم عمیقی روی صورتش نشست.
این ماشین برایش آشنا بود؛ اما نمی دانست که کجا آن را دیده
است.
~ ~ 893

ماهور بی توجه به لرزش عصبی دستانش ،چند مشت محکم به
در کوبید تا در را باز کنند .آنقدر ذهن و روحش سرگردان و
پریشان بود که نمی توانست درک کند که از زنگ بلبلی
همیشگی برای خبر رساندن به اهالی خانه استفاده کند و حتی
فراموش کرده بود که کلید های خانه در جیبش قرار دارد و نیازی
به مشت کوبیدن به در آهنی مقابلش نیست.
پوالد در سکوت او را همراهی می کرد تا علت حال بد ماهور را
بفهمد .چند ثانیه بعد در به آرامی باز شد و چهره ی طلبکار
مهیار مقابل صورتشان ظاهر شد.
_مگه طویله ست که...
ماهور نمی توانست باور کند که برادرش صحیح و سالم مقابلش
قرار گرفته است .دستش را به سمت مهیار که با دیدن حالت غیر
طبیعی ماهور خشکش زده بود ،برد و گونه ی راستش را لمس
کرد.
_مهیار؟
با بهت و عجز به پوالد خیره شد تا او بگوید چه اتفاقی برای
پشتیبان همیشگی زندگی اش افتاده است؛ اما او با اخم عمیق و
~ ~ 894

غمگینی سرش را به دو طرف تکان داد تا نشان دهد که از همه
چیز بی اطالع است؛ پس چشمانش را به دو گوی سبز و براق
چشمان ماهور دوخت و گفت:
_جان مهیار؟ چی شده داداش؟
_خوبی ،مگه نه؟
خواست سوالی بپرسد که پوالد به آرامی اشاره کرد که چیزی
نگوید؛ پس به سختی لبخندی زد و پاسخ داد:
_خوبم فقط خیلی گشنمه؛ اما چون این حرومزاده اومده اینجا،
نمی تونیم غذا بخوریم.
پوالد با اخم جلو رفت و پرسید:
_حرومزاده کیه؟
[]۱۷:4۱ ۲۶.۱۲.۲۰
#پارت_۳۲۰
مهیار چرخشی به چشمانش داد و زمزمه کرد:
_احسان اینجا ست.
~ ~ 895

ماهور که اکنون مهیار را سالم پیدا کرده بود ،کمی خود را جمع
و جور کرد و وارد حیاط شد .معلوم نبود چه نقشه ای برایشان
کشیده که برای انجام آن به اینجا آمده است.
پوالد حاال علت حال بد ماهور را فهمیده بود .احتماال از آمدن
احسان با خبر شده و برای مهیار نگران شده بود که مبادا او را
هم مورد آزار و اذیت قرار دهد.
قبل از این که وارد سالن شوند ،دست ماهور را گرفت و بی توجه
به چشمان متعجب مهیار گفت:
_گوشیت رو بده.
با همان حال بد و لب های کبود نالید:
_نمی خوام بفهمیش .اآلن جلوی مامانم باید همه چیز آروم باشه
پوالد.
با خشم و طغیان یقه ی ماهور را در مشتش جمع کرد و دست
آزادش را در جیبش فرو کرد تا گوشی را پیدا کند.
_لبات دارن می لرزن .داری منو می کشی ماهور .آروم باش!
_من خوبم.
~ ~ 896

_ساکت باش تا بتونم خودم رو کنترل کنم و جلوی مامانت آبرو
دار باشم.
بعد از پیدا کردن گوشی ،رمز را وارد کرد و به ماهور چشم
دوخت.
_کجاست؟
_واتس اپ.
درنگ نکرد و وارد صفحه چتی شد که در آن گنجشکش را با
برادرش تهدید کرده بودند.
چشمانش روی جمله ای که از ماهورش با هم بودن خواسته شده
بود ،قفل گردید و طولی نکشید که رگ های پیشانی و گردنش
ورم کرد و روی پوستش برجسته شد.
وقتی سرش را باال آورد ،مهیار که از رفتار های آن ها کمی گیج
شده بود ،با وحشت زمزمه کرد:
_حالش خوب نیست.
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ماهور هم این را می دانست و حتی حدس می زد مثل آن روزی
که در استخر ،کسی به ماهور گیر داده بود ،رگ چشمانش طاقت
از کف بدهد و دریای خونینی در سفیدی چشمانش ایجاد کند.
_پوالد؟
کتش را روی تنش مرتب کرد و با همان صورت وحشتناک وارد
سالن خانه شد.
_بریم داخل.
[]۱۲:۲۱ ۲۷.۱۲.۲۰
#یوغ_اسارت
#پارت_۳۲۱
روی مبل تک نفره ای نشسته بود و همانطور که با ماهرخ حرف
می زد ،پرتقال بزرگی را با چاقو پوست می کند.
_زندایی قیمتی که من باهاتون حساب کردم ،فقط به خاطر شما
و دایی بود .این خونه بیشتر می ارزید.
ماهرخ که از حرف های احسان عصبی شده بود ،خواست حرفی
بزند که قبل از او صدای زمخت و مردانه ای در سالن پخش شد.
~ ~ 898

_مطمئنی؟ آخه یادمه برای سند زدن و کار های محضری وکیلم
مجبور شد بیاد توی بیمارستان ازت امضا بگیره .اتفاقا یادمه که
اون روز هیچ کس پیشت نبود و یه سری حرف ها هم بینتون رد
و بدل شده بود.
بی توجه به چهره ی بهت زده ی ماهرخ و صورت عصبی احسان،
روی یک مبل سه نفره ی بزرگ نشست و با کشیدن دست ماهور،
او را هم کنار خود نشاند.
مهیار که از چهره ی سرخ شده ی احسان لذت برده بود ،دلش
می خواست پوالد را در آغوش بگیرد و محکم ببوسد؛ چرا که
اکنون حرف های فخر فروشانه اش تمام شده بود و تنها یک
سکوت لذت بخش در فضا جریان داشت .دلش می خواست کنار
پوالد باشد؛ چرا که حس می کرد این مرد حرف هایش تیری
است که سینه ی احسان را نشانه می رود؛ پس ترجیح می داد
در کنارش باشد .سمت دیگر پوالد نشست و با پوزخند به چشمان
ریز شده ی احسان خیره شد.
پوالد دم عمیقی گرفت و همانطور که اولین دکمه ی پیراهن
مردانه اش را باز می کرد ،ادامه داد:
~ ~ 899

_خیلی عجیبه که یک دفعه قیمت پایین تری پیشنهاد دادی.
احسان به راحتی منظور پوالد را فهمیده بود .او داشت به کتک
خوردن وحشتناک احسان اشاره می کرد و این یعنی باید باز هم
منتظر آن اتفاق باشد؛ اما این بار همه چیز فرق کرده بود و این
احسان بود که داشت بازی می کرد.
_به خاطر زنده موندنم خیرات کردم .آخه این خانواده نیازمند
بودن و ترجیح دادم اینطوری از خدا تشکر کنم؛ پس قیمت
کمتری پیشنهاد دادم.
مهیار ناخواسته دستش را روی نقطه ضعف احسان گذاشت و
تمام وجودش را آتش زد.
_چقدر هم که سالم شدی .بلند شو یه دو قدم راه برو تا اوج
سالمتیت رو ببینیم.
[]۱۲:۲۳ ۲۷.۱۲.۲۰
#یوغ_اسارت
#پارت_۳۲۲

~ ~ 900

هر چقدر هم که احسان آدم کثیف و منزجر کننده ای بود ،مهیار
حق نداشت مهمان خانه اش را اینگونه تحقیر کند و این نظریه
ی منحصر به فرد ماهرخ بود.
نگاه تیز و خیره ای به مهیار انداخت و گفت:
_اینجا بزرگتر داره.
مهیار با حرص به چشمان مادرش خیره شد و در اوج نا رضایتی
زمزمه کرد:
_ببخشید.
احسان نگاهش را از مهیار برداشت و به پوالد دوخت .حاال متوجه
ارتباط پوالد با این خانواده شده بود .چیزی که در تمام این مدت
برای خودش و سروش مجهول بود را از دست ماهور که در دست
پوالد فشرده می شد ،فهمیده بود .پوالد و ماهور وارد یک رابطه
شده بودند و این یعنی حاال نقشه هایشان با اندکی تغییر و بهتر
از قبل پیش می رفت.
چشمانش را به صورت پریشان و آشفته ی ماهور دوخت و زمزمه
کرد:
~ ~ 901

_تو چطوری ماهور؟ حتی یه سالم رو هم دریغ کردی از ما؟
ماهرخ با سرزنش به هر سه پسرش که اتفاقا بزرگ ترینشان از
همه کله خراب تر و بی پروا تر بود ،خیره شد و بعد به سمت
احسان چرخید.
_یکم تعجب کردیم از حضورت .آخه عادت نداشتی بیای اینجا.
با لبخند به سمت ماهرخ چرخید و گفت:
_گفتم یه سری بزنم .یه موقع کم و کسری نداشته باشید.
ماهور گلویش را صاف کرد تا توجه همه را به خود جلب کند.
_لطف تو همیشه به ما رسیده .نظرت چیه که دست از سرمون
برداری و دیگه نیای اینجا؟
_من قبال حرف هام رو بهت گفتم .نکنه یادت رفته؟
حالش خوب نبود و ضعف جسم و روحش قدرت تفکر و تصمیم
گیری را از او گرفته بود .به سمتش خیز برداشت و یقه اش را در
مشتش جمع کرد و کشید تا احسان از جا برخیزد.
_نیا اینجا .از خانواده ی من فاصله بگیر حیوون نجس.
~ ~ 902

کلمات را با صدایی بلند و لرزان بیان می کرد که این باعث نگرانی
ماهرخ شد .ماهور هیچگاه بی دلیل کسی را تحقیر نمی کرد؛
پس حتما این مار خوش خط و خال نیشی به فرزند متین و بی
آزارش زده بود.
_یکی به من بگه اینجا چه خبره؟!
[]۱4:۳۸ ۲۸.۱۲.۲۰
#یوغ_اسارت
#پارت_۳۲۳
احسان پوزخندی زد و دستش را روی مشت های کوچک ماهور
قرار داد و محکم فشرد تا جایی که اثرات درد در صورتش هویدا
شود؛ سپس به سمت ماهرخ چرخید و به صورت گیج و مبهوتش
خیره شد.
_این دیگه جدید بود زندایی .جواب لطف من کتک خوردنه؟
پوالد که تا کنون سعی در کنترل کردن خشم ویرانگرش داشت،
طاقت از کف داد و به سمت احسان رفت .دستانش را دور گردنش
حلقه کرد و محکم فشرد .صدای خر خر احسان همه را وحشت
~ ~ 903

زده کرده بود .حتی آسا هم از اتاقش بیرون آمده و با چشمان
درشت شده به آن ها نگاه می کرد.
_گردنت رو می شکنم عوضی .امروز دیگه باید بمیری .دفعه ی
قبل نجات پیدا کردی ولی این بار نمی ذارم فرار کنی.
احسان در بین نفس های بریده و یکی در میانش ،به چشمان
سرخ و عصبی پوالد خیره شد و بی توجه به حضور خانواده ی
ماهور در آن سالن ،وحشتناک ترین خاطرات او را با همان صدای
ضعیفش بیان کرد.
_اون وقتی که ماهور زیر دست من حال می کرد کجا بودی؟ تو
مرد بدبختی هستی که داری ته مونده ی من رو روی سرت می
ذاری و براش یقه جر میدی!
صدایش با وجود ولوم کم و خفه بودن ،شبیه فریاد سهمگینی در
گوش همه می پیچید طوری که چند ثانیه سالن در سکوت
سنگینی فرو رفت .نفس های عمیق و لرزان تنها آوایی بود که
به گوش ها می رسید .ماهرخ تمام دنیایش را ویران شده می دید
و مهیار حس می کرد باید احسان را با چاقو تکه تکه کرده و
قطعه هایش را در اسید پودر کند .نقشه های یک قتل به اصطالح
~ ~ 904

تمیز در ذهنش می چرخید تا به خودش اجازه ی فکر کردن
درباره ی اتفاقاتی که احتماال در گذشته افتاده است را ندهد.
پوالد اما گلوله ای از آتش بود .می دانست که گنجشکش را آزار
داده است؛ اما هیچگاه نمی دانست تا کجا پیش رفته است .اصال
مگر مهم بود؟ حتی اگر بر خالف خواسته اش او را لمس کرده
باشد هم این موضوع برای مریض کردن روان و روحیه ی ماهور
کافی بوده است.
[]۱4:4۱ ۲۸.۱۲.۲۰
#یوغ_اسارت
#پارت_۳۲4
پوالد غیرتش را ویران شده می دید .تمام مردانگی اش را حقیر
شده در این جمع می یافت؛ اما غیرت چه بود؟ غیرت پوالد با
صدای ناله های ماهور از شدت درد قلبش له شده بود نه با تصور
دست دوم بودنش! خداوندا گنجشکش در گذشته چه درد هایی
را تحمل کرده بود؟ این مرد با چه جرأتی ماهورش را تحقیر می
کرد؟
~ ~ 905

احسان به چشمان پوالد که حاال شکسته و خسته به نظر می
رسید ،خیره شد .مردی که به خاطر لمس شدن دست معشوقه
اش عکس العمل نشان داده بود ،حاال با فهمیدن گذشته ی ماهور
و روابطشان چه خواهد کرد؟ همه چیز داشت به خوبی پیش می
رفت و همانطور که حدس می زد ،پوالد به بی ارزش بودن ماهور
پی برده بود؛ اما در یک لحظه ورق برگشت و چاقویی که با آن
در حال پرتقال پوست کندن بود ،روی شاهرگش نشست و تیغه
اش به جای پوست پرتقال ،پوست گردن احسان را خراش داد.
_بگو من اشتباه شنیدم و کسی اینجا زر اضافه نزده .بگو گوش
های پوالد اشتباه شنیده و کسی به عزیزش توهین نکرده!
ماهرخ با نگرانی به سمتشان رفت تا چاقور را از دست پوالد
بگیرد؛ اما عربده ی بلندش هشدار بزرگی برای همه محسوب می
شد.
_کسی نیاد جلو ،وگرنه سقطش می کنم.
ماهور دستش را روی قلبش می فشرد و با چشم های غرق شده
در اشک به جوی کوچکی از خون که روی گردن احسان روان
بود ،نگاه می کرد .حقش بود ،مگر نه؟ پوالد چه؟ اگر آن خون
~ ~ 906

کثیف و نجس را از رگ های احسان بیرون می کشید ،آینده اش
چه می شد؟ حتی تصور دستبند ها فلزی دور مچ های کلفت و
مردانه اش هم برای ماهور مرگ آور به نظر می رسید.
احسان مرگ را در نزدیکی خود احساس می کرد؛ اما حتی از
بیان کردن یک کلمه هم می ترسید؛ چرا که چاقو کامال به
گردنش فشرده شده و بیان کردن یک کلمه و جلو آمدن گلویش
هم برای بریده شدن شاهرگش کافی بود.
صدای پوالد محکم و مسلط بود .همه با شنیدن خونسردی خاص
و ترسناکی که در رفتار و لحنش بروز کرده بود ،نگران بودند؛
حتی مهیار که تا کنون با لذت به آن ها نگاه می کرد هم کمی
ترسیده بود.
_وقتی وکیلم اومد بیمارستان بهت چی گفت؟
[]۱۱:5۱ ۲۹.۱۲.۲۰
#یوغ_اسارت
#پارت_۳۲5

~ ~ 907

احسان با چهره ی زرد شده به پوالد خیره شد و سکوت کرد که
باعث شد چاقو کمی از گردنش فاصله بگیرد و پوالد بار دیگر
شروع به حرف زدن کند.
_بهت گفته بود که اگر یه بار دیگه به ماهور نزدیک بشی چی
می شه؟ هان؟
احسان کامال خودش را باخته بود .مردی که گمان می کرد
خشمش را با تحقیر و ترک کردن ماهور آرام کند ،اکنون مقابلش
ایستاده بود و تهدید های گذشته را برایش یاد آوری می کرد.
آن روز را هنوز هم به یاد داشت .روزی که مادرش برای تعویض
لباس هایش به خانه رفته بود و احسان تنها بود .حتی ورود آن
مرد کت و شلوار پوشی که چند برگه مقابلش گذاشته و او را
مجبور به امضای آن ها کرده بود را هم به یاد داشت .جمله ی
آخرش در مغر احسان تکرار شد و ناخودآگاه با صدای خفه شده
و گنگی شروع به زمزمه ی تک تک کلمات سهیل کرد.
_گفت راحت زندگی آدما رو خراب می کنی.
پوالد لبخند محوی زد و چاقو را کمی پایین تر آورد.

~ ~ 908

_اون موقع فقط جرئت کردی و کسی که تو ماشین من نشسته
بود رو دزدیدی؛ ولی اآلن حساب کارت فرق داره .یه راست می
فرسمت قبرستون .فکر کردی ولت کردم؟ نمی دونی قراره چه
طوری تقاص کارایی که با ماهور کردی رو پس بدی!
احسان که از آرام شدن پوالد کمی مطمئن شده بود ،خودش را
جمع و جور کرد و با پوزخند گفت:
_فکر کردی من سر خود اومدم؟ ماهور به من عالقه داره .خودش
بهم پیام داد.
پوالدی که به سختی آرام شده بود دوباره یقه لش را گرفت و
مشت محکمی به دهانش کوبید .بی توجه به خون غلیظی که از
لثه هایش خارج می شد ،دستش را باال برد و مشت دوم را هم
زد.
_فکر کردی پیامت رو ندیدم؟
[]۱۱:5۲ ۲۹.۱۲.۲۰
#یوغ_اسارت
#پارت_۳۲۶
~ ~ 909

احسان کنده شدن یکی از دندان هایش را به راحتی تشخیص
داد؛ اما اکنون او هم در حالت مجنونی قرار گرفته بود و با توجه
به ترس وحشتناک چند دقیقه پیشش ،حاال احساس خشم می
کرد و سعی داشت حقارتی که کشیده بود را جبران کند .به
سختی کمری که از درد خم شده بود را صاف کرد و با زانو ضربه
ای به پایین تنه ی پوالد زد.
_تو حتی نمی دونی من و ماهور تا کجا پیش رفتیم.
دردی که در آلتش پیچید غیر قابل تحمل بود؛ اما پوالد مردی
نبود که درد هایش را نشان دهد .حتی کمرش را هم خم نکرد
و پوزخندی به دهان خون آلود احسان زد.
این پسر فکر می کرد که می تواند رابطه ی آن ها را ضعیف کند؟
چقدر احمق بود که نمی دانست پوالد تمام زندگی اش را در پسر
لرزانی که پشتش ایستاده بود ،می بیند.
_امروز رو می تونی از اینجا گمشی بری ،چون مرگ برای تو کمه
احمق .ولی یه چیزی رو یادت باشه...
به صورت جمع شده از شدت دردش خیره شد و ادامه داد:
~ ~ 910

_دور و بر این خانواده نبینمت .یه بار دیگه رفتی سراغ مهیار،
قید نقشه هام رو می زنم و یهو می بینی یه شب تصادف کردی
و راننده اش هم فرار کرده .مامانت می مونه و یه جنازه .حرف
های منو جدی بگیر! حاال هم هری..
اوضاع از کنترل احسان خارج شده بود .پوالد مطابق تقشه هایش
رفتار نمی کرد؛ اما همه چیز تازه شروع شده بود .حاال که ماهور
تمام پیام ها را به پوالد نشان می داد ،طور دیگری به هدفشان
می رسیدند.
آب دهانش که با خون ترکیب شده بود را همچون یک حیوان
روی قالی ها تف کرد و بی توجه به دندانی که همراه آن روی
زمین افتاده بود ،آخرین کلماتش را گفت و از خانه خارج شد.
_منتظر ادامه ی این بازی باش!
بعد از رفتن او ،ماهرخ که تا کنون مبهوت و حیران مانده بود ،به
سمت ماهور و مهیار که کنار هم ایستاده بودند و در افکارشان
غرق بودند ،چرخید و گفت:
_احسان با شما ها چیکار کرده؟
[]۲۱:۲۹ ۲۹.۱۲.۲۰
~ ~ 911

#یوغ_اسارت
#پارت_۳۲۷
مهیار نگاهی به پوالد که به سمت ماهور می رفت ،انداخت و بعد
به چشمان مادرش خیره شد.
_امروز اومد جلوی در مدرسه .گفت بیا برسونمت خونه .منم
گفتم شرش رو کم کنه ،همین!
ماهرخ سرش را تکان داد به سمت ماهور و پوالد رفت .دستش
را روی شانه ی پوالد گذاشت و به قطرات عرق سرد که روی
پیشانی اش نشسته بود ،نگاه کرد.
_حالت خوبه؟ لگدش جای بدی خورد.
پوالد دست ماهور که در مشتش قرار داشت را کمی بیشتر فشرد
و با لبخندی که شاید کمی مظلومانه به نظر می رسید ،سرش را
تکان داد .این اولین بار بود که ماهرخ همچون یک مادر نگرانش
شده بود و این نگرانی های پاک مادرانه برای پوالد بسیار
ارزشمند بود.
_خوبم .چیزی نیست.
~ ~ 912

ماهرخ کمی شانه اش را نوازش داد و این بار به ماهور خیره شد.
دیر تر از همه به سراغ او رفت؛ چرا که در برابر او شرمنده بود.
دستش را باال برد و روی گونه ی ماهور گذاشت.
_با تو چیکار کردن؟ چرا من اآلن باید بفهمم؟
ماهور که در تمام این مدت استرس مقصر شناخته شدن در برابر
پوالد و خانواده اش را با خود حمل می کرد ،با چشمانی اشکبار
به مادرش خیره شد و همزمان با چکیدن یک قطره اشک روی
دست ماهرخ ،با صدایی ضعیف و لرزان زمزمه کرد:
_من کاری نکردم مامان .من دوسش نداشتم .من ازش متنفر
بودم .اون...
دست پوالد را محکم تر فشرد و کمی سرش را به سمت او متمایل
کرد تا این بار او را مخاطب قرار دهد و ادامه داد:
_اون منو مجبور می کرد .فکر می کردم تقصیر بدنمه .چون من
عجیب بودم .آخه کدوم پسری شبیه منه؟ من از خودم می
ترسیدم و حس می کردم این بال هایی که سرم میاد ،حقمه و
باید سکوت کنم .من...
[]۲۱:۲۹ ۲۹.۱۲.۲۰
~ ~ 913

#پارت_۳۲۸
پوالد دلش می خواست او را در آغوش بکشد و اجازه ی ادامه
یافتن این افکار پریشان را در مغز ماهور ندهد؛ اما نمی توانست
در حضور ماهرخ کاری انجام دهد و تمام بغض های مردانه اش
را با فشردن دست کوچک و سرد ماهور در میان مشتش نشان
می داد.
ماهرخ ماهور را به سمت خود کشید و بی توجه به دست های
قفل شده ی آن ها ،او را به سینه اش فشرد.
_هر اتفاقی افتاده تموم شده .اآلن همه ی ما کنار هم هستیم.
پوالد ،مهیار ،آسا و من می دونیم ماهور کیه .نمی خواد خودت
رو برای ما توضیح بدی.
لبخندی به دست های آن ها که همچنان در هم گره خورده بود
و بعد به پوالد که کمی جلو آمده بود تا دست ماهور کشیده
نشود ،زد .به چشمان پسر جدیدش که وام دار یک انتقام بررگ
بودند خیره شد و ادامه داد:
_اون پسر تقاص کارایی که کرده رو پس میده .ما مثل قبل می
مونیم و شاد زندگی می کنیم ماهور.
~ ~ 914

پوالد نیشخندی زد و سرش را به نشانه ی تأیید تکان داد .حتی
مهیار هم لبخند می زد .باز هم معجزه ای به نام مادر جو سنگین
آن خانه را از بین برده بود.
آرام و منظم شدن ضربان های قلب ماهور که درست روی سینه
اش حس می شد ،نشان می داد او هم بهتر شده است و اکنون
مهم نبود در گذشته چه اتفاقاتی افتاده است .تنها پا بر جا ماندن
این خانواده مهم بود.
وقتی از آغوش مادرش جدا شد ،او هم آرام به نظر می رسید و
حتی پوالد توانست آن لبخند کمرنگ و خجلش را شکار کند و
نفس آرامی بکشد.
اما این خوشی به معنای آن نبود که امروز را فراموش کرده است.
نقشه هایی که قبال برای احسان کشیده بود ،اکنون طور دیگری
باید پیش می رفت.
زندگی همه به هم گره خورده بود و هر کس در فکر عملی کردن
نقشه اش بود؛ اما نمی دانستند این دشمنی دامن همه اشان را
خواهد گرفت .کاش یاد می گرفتیم که در صلح و سالمت بودن،

~ ~ 915

مهم ترین ارزشی است که باید در این دنیا حفظ شود تا زندگی
ها طعم تلخی و بغض نگیرد.
با این وجود هیچ کس از آینده خبر نداشت و نمی دانست چه
کسی برنده ی این میدان خواهد بود.
[]۱۲:۱۸ ۳۰.۱۲.۲۰
#یوغ_اسارت
#پارت_۳۲۹
مهیار نگاه مخفیانه ای به پاچه های پهن و بزرگ پوالد انداخت
و چند بار دستش را روی دهانش کشید تا مبادا خنده ی پنهان
شده در پشت لب هایش آزاد شود؛ اما باز هم تنها نتیجه اش
لبخند گشادی بود که به نمایندگی از آن قهقهه ها روی لب
هایش نشسته بود .پشتش را به جمع حاضر در سالن کرد تا
کسی صورتش را نبیند.
ماهور که متوجه ی خنده ی مهیار شده بود ،به سمتش رفت و
ضربه ای به شانه اش زد.
_نیشت رو ببند عوضی .اگر دید دیگه هیچی ،بیا و درستش کن.
~ ~ 916

مهیار به پوالد که با تعجب به آن شلوار در پاهای خودش نگاه
می کرد ،اشاره نمود و با خنده ی کمرنگی گفت:
_آخه این کارا بهش نمی یاد .پوالد می خواد قالی بشوره؟ از همه
بدتر با شلوار گشاد های مامان؟ آخه یه شلوار نبود بدید به این
بدبخت؟ ببین چه طوری نگاه خودش می کنه! ریدید به ابهت
این خدا زده که!
ماهور چند دور دستش را روی صورت و چشمان خود کشید و
سعی کرد به تیپ جدید پوالد نگاه نکند؛ اما خنده دار ترین
چیزی بود که می دید.
پیراهن مردانه ی سورمه ای رنگش را تا آرنج باال زده و چون
نمی توانست با شلوار تنگ پارچه ای به خوبی فعالیت کند ،در
عوض درخواست شلوار دیگری کرده بود و ماهرخ با نهایت
خونسردی شلوار سایز بزرگ قرمز رنگی که برای زمان خواب
خریده بود را به او داده بود تا بپوشد.
تنها فردی که هیچ اثری از خنده در چهره اش نمایان نبود،
ماهرخی بود که تمام پتو های خانه را از کمد دیواری ها بیرون
می کشید تا حاال که فرصت مناسبی برای تمیر کاری پیدا شده
~ ~ 917

و تمام پسر هایش هم در کنارش هستند ،خانه تکانی مختصری
انجام دهد.
آسا همانطور که عروسک بزرگش را به سختی در آغوشش نگه
داشته بود ،با تعجب به پوالد نگاه کرد و خطاب به مادرش گفت:
_مگه پوالد ختنه کرده؟ مثل پسر همسایه امون که براش کادو
بردیم؟ اآلن باید به پوالد هم کادو بدیم؟
[]۱۲:۲۹ ۳۰.۱۲.۲۰
#یوغ_اسارت
#پارت_۳۳۰
آسا همیشه خرابکار ترین عضو خانواده بود .مثل اآلن که پوالد
را به پسر همسایه که به تازگی ختنه کرده و شلوار گشادی
پوشیده بود ،تشبیه می کرد.
مهیار لبخند معنا داری زد و کنار گوش ماهور گفت:
_این که ریدید به ابهتش به کنار ،حداقل اونجاشو زیر سوال
نبرید.

~ ~ 918

ماهور گوشت بازویش را میان انگشتانش گرفت و پیچاند .پسره
ی زبان دراز عاقبت صبر ماهور را تمام کرده و باعث شده بود
صدای خنده اش در سالن بپیچد.
پوالد نگاه مبهوتش را از آسا گرفت و به خنده های گنجشکش
خیره شد.
مهیار و حتی ماهرخ هم بعد از او شروع به خندیدن کردند؛ اما
نگاه پوالد به ماهور بود.
اآلن مضحکه ی جمع شده بود؟ خب به درک! او می مرد برای
خنده های پسر مقابلش؛ پس مهم نبود که آن خنده ها به چه
علتی روی لب هایش نشسته اند.
به سختی نگاهش را از لب های ماهور برداشت و با یک لبخند
کج ،به سمت ماهرخ چرخید.
_اآلن کامال راضی شدید؟ شدم شکل دلقکا! از کجا شروع کنم؟
ماهرخ به قالی ای که دندان احسان رویش افتاده بود ،اشاره کرد
و یک تای ابرویش را باال انداخت.

~ ~ 919

_وقتی دندون می شکستی ،فکر اآلن رو هم می کردی .سریع
باشید که خیلی کار مونده.
ماهور چشمی گفت و شروع به لوله کردن قالی نمود .پوالد هم
به سمتش رفت و زیر لب زمزمه کرد:
_خدا لعنت کنه منو.
چند دقیقه بعد هر کس در حال انجام کاری بود .مهیار در یک
لگن بسیار بزرگ ایستاده بود و با پا های برهنه روی پتویی که
با آب و کف خیس شده بود ،قدم بر می داشت تا تمیز شود.
پوالد با همان شلوار معروفش که اکنون خیس شده بود ،قالی
می شست و ماهور هم پتو هایی که مهیار می شست را آبکشی
می کرد .آسا هم دوباره به جان جوجه اردکش افتاده بود و به
خاطر کمک نکردن در خانه تکانی ،قصد داشت تنبیه اش کند.
تمام حیاط را به دنبال او می دوید تا انگشت آغشته به فلفلش
را به دهان آن حیوان بیچاره فرو کند.
ماهرخ لبخندی به آن ها که اتفاقات ساعت قبل را فراموش کرده
بودند ،زد و با وجودی که دلش از جفای زمانه در حق پسر
مظلومش گرفته بود ،خدا را شکری زمزمه کرد.
~ ~ 920

از درون با فهمیدن راز های گذشته شکسته بود؛ اما این ها
فرزندانش بودند و چشمانشان به ماهرخ بود .اگر او می شکست،
پسران و دخترش خورد می شدند .برای آن چهار نفر باید قوی
می ماند .مطمئن بود که احسان تقاص کارهایش را پس می دهد؛
چرا که خدا عادل بود.
[]۰۲:۱۱ ۳۱.۱۲.۲۰
#یوغ_اسارت
#پارت_۳۳۱
بعد از شستن تمام پتو ها و قالی های خانه ،همه با خستگی به
ماهرخ خیره شدند تا اتمام این خانه تکانی را اعالم کند .او هم با
لبخند شیرینی که خستگی اشان را کمرنگ می کرد ،به آن ها
خسته نباشید گفت و اجازه داد هر کس به دنبال کار هایش برود.
پوالد نگاهی به ماهور انداخت و لب زد:
_بریم خونه؟
ماهور به مادرش که در حال بافتن یک شالگردن صورتی رنگ
برای آسا بود ،نگاه کرد و پاسخ داد:
~ ~ 921

_نمی دونم .مامان...
صدای ماهرخ از کنارشان بلند شد و حرف ماهور را قطع کرد.
_ناهارتون رو هم که خوردید .قصد ندارید برید سر کار؟ این چه
وضعیه راه انداختید؟
پوالد که اکنون آن شلوار قرمز رنگ را با شلوار خودش عوض
کرده بود ،چشمکی به ماهور زد و از جا برخاست.
_چرا اتفاقا یه عالمه کار داریم .تا دیر وقت طول می کشه.
ماهور هم بعد از او بلند شد و همانطور که به سمت اتاق مهیار
می رفت تا لباس هایش را عوض کند ،حرف های پوالد را ادامه
داد.
_مامان من چون تا دیر وقت کار دارم ،شب خونه نمی یام .نگران
نشی یه موقع!
ماهرخ از باالی عینک ظریف و مستطیلی شکلش به آن ها نگاه
کرد و زیر لب پدرسوخته ای زمزمه کرد.
_برو مامان جان .نگران ما نباش!
چیری طول نکشید که به خانه رسیدند.
~ ~ 922

ماهور از پشت نگاهی به قدم های آهسته و تقریبا محتاط پوالد
افکند و با نگرانی در اتاق را بست و مقابلش ایستاد.
_هنوز درد داری؟
پوالد کمی به چشمان درشتش خیره شد و بعد پاسخ داد:
_یکم.
_چرا زودتر نگفتی؟ حداقل کار نمی کردی با اون وضعت.
_چون چیز خاصی نبود پسره ی قرتی.
نگاهش را از چشمان پوالد به سمت لب هایش کشید و همانطور
که سرش را جلو می برد ،لب زد:
_گفته بودم که عاشق کلمه ی قرتی شدم؟
[]۰۲:۱۱ ۳۱.۱۲.۲۰
#یوغ_اسارت
#پارت_۳۳۲
پوالد لبخند کجی زد و انگشتش را روی لب های ماهور گذاشت
تا جلوی بوسیده شدنش را بگیرد.
~ ~ 923

_دیگه چه کلمه هایی دوست داری؟
ماهور لبش را به آرامی روی انگشت پوالد فشرد و بوسه ی نرمی
به انگشتش زد.
_مثال گنجشک یا حتی...
کمی مکث کرد و با لبخند ادامه داد:
_کلمه ی احمق.
سرش را تکان داد و انگشتش را از روی لب های ماهور برداشت.
سرش را کمی جلو برد و فاصله اشان را با بوسیدن بینی کوچک
و خوش تراش ماهور از بین برد.
_از کجا پیدات شد؟
ماهور دستش را روی شلوار پوالد گذاشت و به آرامی کمربندش
را باز کرد .مطمئنا آن شلوار تنگ ،آلت ضرب دیده اش را آزار
می داد و دردش را دو چندان می کرد.
_سهم من بودی.

~ ~ 924

پوالد لبخندی زد و خودش شلوار را از پاهایش بیرون کشید.
دردش غیر قابل تحمل بود و باعث می شد کمی نگران شود.
شاید باید به یک دکتر مراجعه می کرد.
_غرقم کردی .بی حساب قلبم رو پر کردی.
ماهور خم شد و بوسه ای روی کشاله ی ران پوالد نشاند و بعد
برخاست .دستش را گرفت و به سمت تخت کشاند .وقتی که
جاگیر شد ،روی ران هایش نشست و شروع به باز کردن دکمه
های پیراهنش کرد.
_امروز خیلی ترسیدم.
پوالد پیراهن را بیرون کشید و دستش را روی گونه ی گنجشکی
که نیاز به درد دل کردن و حرف زدن داشت ،گذاشت.
_از چی؟
_فکر کردم حرف های احسان رو باور می کنی.
_احمق من.
سرش را روی سینه ی پوالد گذاشت و با لبخندی که از شنیدن
کلمه ی احمق از زبان مرد مقابلش بر لب داشت ،گفت:
~ ~ 925

_هیچ وقت ترکم نکن .قول بده که هر چی هم گفت باور نکنی
و پیشم بمونی!
صورتش را روی موهای ماهور کشید و چشمانش را بست.
_هیچ کس نمی تونه جدامون کنه؛ حتی اگر همه ی دنیا سد
راهمون بشن .تو تا آخر دنیا مال منی!
ماهور سرش را بلند کرد و کمی به چشمان پوالد خیره شد .این
مرد تمام سهمش از زندگی بود .لب هایش را جلو برد و با تمام
وجود شروع به بوسیدنش کرد.
پوالد هم به این بوسه نیاز داشت .باید به خودش ثابت می کرد
که ماهور تا ابد متعلق به خودش است.
_تا ابد مال منی!
[]۱۲:4۷ ۰۲.۰۱.۲۱
#یوغ_اسارت
#پارت_۳۳۳
صورت ماهور به سینه اش چسبیده بود و با هر بازدم هرم گرم
نفسش را روی مو های کم پشت سینه اش حس می کرد .درد
~ ~ 926

آلتش آرام نشده بود و اجازه ی خواب یا استراحت را به او نمی
داد .حلقه ی دستش را دور کمر ماهور محکم تر کرد و بوسه ای
به موهای نرم و روشنش زد.
_دلم می خواد بدونم چه دردایی تو دلته؛ ولی تو اذیت می شی
مگه نه؟
ماهور در خواب چینی به بینی اش داد و سرش را در سینه ی
پوالد قایم کرد.
لبخندی به این دلبر که حتی در خواب هم دست از سر دلش بر
نمی داشت زد و ادامه داد:
_یه گوشه آروم با دل من بازی می کنی و نمی دونی چه آتیشی
تو وجودم روشنه .اون مهراب عوضی فکر کرده حاال که مجوز
گرفته همه چی تموم شده؛ ولی نمی دونه بدبختیش تازه داره
شروع میشه.
زمزمه هایش بسیار آرام بود و انگار قصد داشت نا گفته هایش را
برای جسم غرق در خواب ماهور بیان کند نه در زمان بیداری و
هوشیاری!
~ ~ 927

_چقدر زجر کشیدی تا یه لقمه نون برای خانواده ات ببری در
حالی که یه عالمه سرمایه داشتی!
مژه هایش بلند بود و کمی به سمت باال انحراف داشت که زیبایی
چهره اش را دلنشین تر می کرد .یک دستش زیر سر ماهور و
دیگری دور کمرش بود؛ پس نمی توانست طبق خواسته ی دلش
آن مو های کوچک و قوس دار را لمس کند.
_می ترسم بفهمی همه ی محبت های داییت فقط یه بازی بوده
و بیشتر از قبل اذیت بشی.
بدن برهنه اش به سینه ی پوالد چسبیده بود و حسی شبیه
آرامش را در وجودش ساطع می کرد.
_می دونستی احسان پدوفیلیا* داره؟ چند سالت بود که اذیتت
کرد گنجشکم؟
صدایش هنگام بیان جمله ی آخر کمی شکسته به نظر می رسید.
تصور ماهور در کودکی که بین دست های احسان دست و پا می
زند تا خودش را نجات دهد ،تمام بدنش را به نبض زدن مجبور
می کرد.
_می دونستی یه غلط خیلی بزرگ کرده؟
~ ~ 928

----*پدوفیلیا :نوعی اختالل روان پزشکی است که در آن یک فرد
بالغ یا بزرگ سال تمایل به برقراری رابطه جنسی با کودکان
خردسال دارد.
[]۱۲:4۷ ۰۲.۰۱.۲۱
#یوغ_اسارت
#پارت_۳۳4
نفس عمیقی کشید و با خشم به جسم برهنه ی ماهور در
آغوشش خیره شد.
_یه بچه ی  ۱۰ساله رو روونه ی بیمارستان کرده؛ ولی با پول
دهن خانواده اش رو بسته .وقتی فکر می کنم که ممکنه تا اون
مرحله با تو هم پیش رفته باشه ،حس می کنم باید بمیرم.
مالکانه دستش را روی کمر ماهور جا به جا کرد و تا جایی که
دستش قدرت حرکت داشت ،تمام پوستش را نوازش داد.
_فکر کرده من می کشمش! اون باید عذاب بکشه .سهیل میگه
راحت می تونیم خانواده ی دختر بچه رو راضی کنیم که شکایت
~ ~ 929

کنن .می دونی ماهور؟ من خسته شدم! یه عالمه دشمن دور و
برمون دارن می چرخن و می خوان گه بزنن تو هر چی که من
با صبر و احتیاط ساختم.
لبخندی به لب های باز مانده اش زد و ادامه داد:
_ولی به حساب تک تکشون می رسم .از شر دایی و پسر عمه ی
تو و دشمن قدیمی خودم ،سروش ،خالص می شم و بعد یه
زندگی آروم درست می کنم .من و تو و نیکان یه خانواده ی
مستقل می شیم.
مثل این که واقعا به دکتر نیاز داشت؛ چرا که درد وحشتناک
آلتش تقریبا عذاب آور شده بود و حتی پوالد هم نمی توانست
خودداری کند .صورتش از درد جمع شد؛ اما هنوز هم با لبخند
به ماهور خیره شده بود.
_مثل این که واقعا دارم عقیم می شم!
تمام شب را با جسم ماهور حرف زد و حتی نقشه هایش را برایش
تعریف کرد .شاید در زندگی امان دشمنان زیادی داشته باشیم؛
اما هیچگاه نفهمیم که آن ها دشمن بوده اند؛ چرا که در لباس
~ ~ 930

دوستی ظاهر شده اند .اما پوالد تمام آن ها را شناسایی کرده و
یک لیست دقیق از دشمنانشان برای خود درست کرده بود.
وقتی خورشید طلوع کرد ،همچنان در حال نگاه کردن به ماهور
بود .دیگر نمی توانست تحمل کند؛ پس دستش را به آرامی از
زیر سر ماهور بیرون کشید و خواست بلند شود؛ اما چشمان باز
شده و تا حدودی شاکی اش او را حرکت باز داشت.
_کجا میری؟
[]۱۲:4۷ ۰۲.۰۱.۲۱
#یوغ_اسارت
#پارت_۳۳5
پوالد که قصد نداشت ماهور را نگران کند ،بوسه ای روی پیشانی
اش نشاند و بعد از جا برخاست.
_یه کاری دارم ،میرم انجام میدم و بعد میام شرکت.
ماهور با دقت به چهره اش خیره شد .رنگش کمی پریده بود و
حتی لب هایش کمی خشک شده به نظر می رسید.
از جا برخاست و با نگرانی دست پوالد را در دستش گرفت.
~ ~ 931

_هنوز درد داری؟
به چشمانش نگاه کرد .و پاسخ داد:
_یکم .میرم پیش علی و میام.
_منم میام.
_تو کجا آخه؟ زود میام من.
با عجله یک شلوار جین مشکی و یک پیراهن چهارخانه ی زرد
و مشکی از ساک کوچکی که با خود آورده بود ،برداشت و شروع
به پوشیدن کرد.
_بدو بپوش تا زود تر بریم .چرا تا اآلن نگفتی؟ باید بیدارم می
کردی!
پوالد لبخندی به حرکات شتاب زده اش زد و خودش هم یک
شلوار پارچه ای که نسبت به بقیه ی شلوار هایش کمی گشاد تر
بود را برداشت و یک پیراهن مشکی هم پوشید.
_چیزی نیست .نترس!
در تمام مسیر ماهور با نگرانی دست پوالد را می فشرد و سعی
می کرد حواسش را به چیز دیگری معطوف کند تا دردش را
~ ~ 932

فراموش نماید و این برای پوالد خنده دار بود .آنقدر به حرکات
نگران ماهور خندید که حتی بهمن هم علی رغم نگرانی اش برای
پوالد ،شروع به خندیدن کرد و گفت:
_دهنمون رو سرویس کردی بچه .نترس نمی میره!
وقتی به بیمارستان رسیدند ،علی که از قبل منتظرشان بود آن
ها را به اتاقی برد و گفت:
_اینجا بمون تا متخصص صدا کنم .فکر نکنم چیزی باشه؛ ولی
حاال محض احتیاط یه چک بکن.
_بعدش میام پیشت ،باید یکم حرف بزنیم.
_باشه .اتفاقا منم کارت داشتم.
بعد از رفتن علی ،به سمت بهمن و ماهور چرخید و گفت:
_شما دو تا تشریف نمی برید بیرون؟ جلو شما بکشم پایین؟
[]۱۲:4۷ ۰۲.۰۱.۲۱
#یوغ_اسارت
#پارت_۳۳۶
~ ~ 933

ماهور با بهت به پوالد خیره شد و گفت:
_مگه باید بکشی پایین؟
بهمن طبق عادت همیشگی اش ،دستش را گوشه ی لبش کشید
و به ماهور نگاه کرد.
_پس از روی شلوار چک کنه؟ چشم بصیرت نداره که .باید دم و
دستگاه رو معاینه کنه.
ماهور با دهان باز به بهمن نگاه کرد و با درک درست بودن آن
ها ،اخمی به صورتش نشاند و شاکی به پوالد که کمی خنده اش
گرفته بود ،خیره شد.
_چته؟ چرا می خندی؟ اآلن خیلی اوضاع جالبیه که هی مسخره
بازی در میارید؟
بهمن که امروز قصد راه انداختن یک دعوای جذاب بین این دو
مرغ عشق را داشت ،قبل از پوالد دست به کار شد و پاسخ داد:
_خب میخوان دست کاریش کنن براش .کیه که بدش بیاد؟
پوالد متوجه چهره ی سرخ از خشم ماهور نشد؛ اما به خاطر
گستاخی بهمن ،یک دستگاه منگنه که روی میز بود را برداشت
~ ~ 934

و خواست به سمتش پرتاب کند؛ اما قبل از آن بهمن از اتاق
خارج شد و به شری که راه انداخته بود ،خندید.
پوالد نگاهی به جای خالی اش انداخت و گفت:
_تخم سگ پررو شده .یه کو*نی ازش پاره کنم که دیگه مزه
نپرونه.
_واقعا می خوای جلوش لخت بشی؟
پوالد کمی به صورتش نگاه کرد و با حس کردن علت عصبی
شدنش ،محتاط پاسخ داد:
_بهمن باهات شوخی می کرد؛ ولی خب از روی شلوار که نمی
شه معاینه کرد .خودت اینجا پیشمی دیگه.
ماهور با نا امیدی سرش را تکان داد؛ اما هنوز هم کمی طلبکار
به نظر می رسید.
_باشه .من که اینجام و می بینم می خواید چیکار کنید.
_تو هر کاری دلت می خواد بکن گنجشک حسود!
_مال خودمه اصال.
~ ~ 935

پوالد چند ثانیه مکث کرد و بعد با صدای بلند خندید .نیم وجب
قد و باال چقدر می توانست شیرین و دوست داشتنی باشد! دلش
می خواست همینجا ترتیب ماهور را بدهد تا دیگر اینگونه زبان
درازی نکند؛ اما حیف که پایین تنه اش همراهی نمی کرد و با
دردی که در تمام پاهایش پخش می نمود ،به او یادآوری می
کرد که فعال زمان مناسبی نیست؛ پس فقط به سمتش خم شد
و گاز محکمی از لب هایش گرفت.
_مال خودته ،وقتی خوب شد بهت ثابت می کنم عزیزم.
[]۱۳:۰۹ ۰۳.۰۱.۲۱
#یوغ_اسارت
#پارت_۳۳۷
دکتر که مرد حدودا  4۰ساله ای بود کمی به ماهور که دست
هایش را روی سینه اش حلقه کرده و چشمانش را به حرکت
دست دکتر روی آلت پوالد دوخته بود ،نگاه کرد و همانطور که
مرد مقابلش را معاینه می کرد ،با صدای آرامی گفت:
_پسر جان قرار نیست بری بیرون؟
~ ~ 936

_نه .هستم در خدمتتون!
پوالد با وجود درد زیاد ،دستش را روی پیشانی اش گذاشت و
لبخند کنترل شده ای زد .این موضوع ثانیه به ثانیه جذاب تر
می شد.
دکتر نگاهی به ماهور انداخت و بعد همانطور که از جا بر می
خاست ،خطاب به پوالد گفت:
_ضربه ی بدی بوده ولی خدا رو شکر آسیب جدی ای ندیدید.
براتون چند تا مسکن می نویسم تا دردش آروم بشه ولی نگران
کننده نیست.
پوالد سرش را تکان داد و از جا برخاست.
_ممنونم.
ماهور همچنان گوشه ی اتاق ایستاده بود و نگاه های سنگینش
را روانه ی پوالد می کرد .حتی تمام وقتی که دکتر زمان استفاده
از دارو ها را گوشزد می کرد ،خودش همه چیز را به حافظه می
سپرد تا بتواند از پوالد مراقبت کند.

~ ~ 937

وقتی از اتاق بیرون آمدند ،بهمن و علی گوشه ای ایستاده بودند
و به چیزی که پوالد می توانست آن را حدس بزند ،می خندیدند.
زمان کوتاه کردن دم این نره غول با نمک فرا رسیده بود و پوالد
هم کسی نبود که آن را عقب بیاندازد.
_بهمن خوب بخند؛ چون از امشب جای یاسر نگهبانی میدی.
جای این که تا صبح مث خرس بخوابی ،یه کار مفید انجام میدی.
حتی به خنده ی جمع شده و چهره ی عصبی اش هم نگاه نکرد
و این بار علی را مخاطب قرار داد.
_بیا بریم با تو کار دارم .یه مشت گاو دور و برم جمع کردم.
[]۱۳:۰۹ ۰۳.۰۱.۲۱
#یوغ_اسارت
#پارت_۳۳۸
علی روی یک صندلی نشست و دو لیوان کاغذی که از چای پر
شده بود را روی میز مقابلش گذاشت.
_چی شده؟
~ ~ 938

از وقتی وارد بیمارستان شده بودند چهره اش حالت سرخوش و
شادابی داشت و این با پوالد بدخلق و اخموی همیشگی فرق
داشت؛ اما اکنون مثل قبل جدی و تا حدودی هم نگران به نظر
می رسید.
_قضیه ی قلب چی شد؟ بار آخری که بهت زنگ زدم ،گفتی
پیگیر هستی؛ ولی هنوز خبری نیست.
علی می دانست که پوالد مرد کم طاقت و عجولی است و با توجه
به اهمیت زیاد ماهور برای او ،حتی همان مقدار اندک منطقی
که در وجودش قرار داشت هم از بین رفته بود و نمی خواست
واقعیت هایی که می داند را باور کند؛ پس مجبور بود خودش
این مسئله را صریح و رک برایش توضیح دهد.
_پوالد ،می دونی اآلن چند نفر تو همین بیمارستان بستری ان
و هر لحظه ممکنه ایست قلبی کنن و بمیرن؟
اخم هایش خشن و تهدید آمیز گردید و کمی به سمت علی خم
شد.
_به من چه؟ این که شما عرضه ندارید مردم رو معالجه کنید،
چه ربطی به من داره؟
~ ~ 939

علی هم با جدیت انگشت اشاره اش را روی میز کوبید و گفت:
_ربطش به تو اینه که باید بفهمی چه حقی به گردن ماست.
اونایی که اینجا بستری ان ،با قدرت پزشکی ما خوب نمی شن؛
چون قلبی نیست که بتونن پیوند بزنن .دارن جلوی چشم خانواده
اشون میمیرن ولی هنوز هم امیدوارن که نوبتشون بشه.
توجهی به صورت شکسته و نا امیدش نکرد؛ چرا که باید یک بار
برای همیشه این بحث را می بست.
_من می تونم اولین قلبی که پیدا شد رو با پارتی بازی برای
ماهور جور کنم؛ ولی حق چند تا مریض که حالشون خیلی بدتر
از ماهوره ،به گردنمون می مونه.
نگاهی به چشمان به اشک نشسته ی پوالد انداخت و خودش هم
با بغضی که در گلویش نشسته بود ،با صدایی بم و گرفته ادامه
داد:
_اگر نوبت کسی رو بگیریم و اون آدم بمیره ،می تونید خوشبخت
باشید؟ آه و ناله ی یه خانواده پشت سرمون می مونه .شاید حتی
خانواده ی طرف هم نفهمه؛ ولی خدا می بینه پوالد.
~ ~ 940

قطره ی اشکی که به آرامی روی گونه اش حرکت کرد ،نشان می
داد که ماهور برای او همه چیز است؛ اما متوجه ی عمق این
قضیه شده است و حاال باید فقط به خدا توکل کند .پوالد مرد
قوی و مغروری بود و علی می دانست که نباید به گونه ی خیس
و چشمان غمگینش خیره شود؛ پس سرش را پایین انداخت و
به شلوارش نگاه کرد.
_من جونمم برای تو و رفاقتمون میدم؛ ولی این کار رو حتی
خود تو هم نمی تونی انجام بدی؛ چون تو هم هیچ وقت حق
کسی رو نخوردی و روی این مسئله حساسی ،اشتباه می گم؟
برای اولین بار بود که این صدای شکسته و لرزان را می شنید؛
اما سرش را پایین نگه داشت.
_من هم بخوام ،ماهور نمی خواد .گنجشک من پاک تر از اونیه
که با مرگ کس دیگه ای برای خودش زندگی بخره.
لبخند تلخی به سر پایین علی زد و از جا برخاست.
_نوبتمون که شد ،بهم خبر بده .منتظر می مونیم.
علی نگاهی به قدم های کوتاه و سنگینش انداخت و زمزمه کرد:
~ ~ 941

_حال ماهور با دارو کنترل می شه .اگر رعایت کنید تا چند ماه
وقت داریم.
پشت در مکث کرد و پوالد ترسیده و رنجوری که مقابل علی به
نمایش گذاشته بود را پشت نقاب قدرت و صالبت ظاهری اش
پنهان نمود و بعد از زمزمه ی آخرین جمله اش ،از اتاق خارج
شد.
_مراقبش هستم.
[]۱۳:۳۰ ۰4.۰۱.۲۱
#پارت_۳۳۹
رکسانا یک شیرینی از درون ظرف روی میز برداشت و نگاهی به
ماهور که با لپ های باد کرده ،سعی در جویدن محتویات دهانش
را داشت ،انداخت.
_خفه نشی یه موقع .کدوم گوری بودید که این وضعته؟
حرکت دهانش متوقف شد و با همان لپ های حجیم و پر به
رکسانا خیره شد .آنقدر بامزه و زیبا به نظر می رسید که نتوانست
خودداری کند و انگشتش را روی گونه ی لطیف ماهور گذاشت.
~ ~ 942

_کثافت ،چرا اینقدر خوشکلی؟
به سختی لبخندی زد و سعی کرد شیرینی های درون دهانش
را فرو دهد.
_دیوونه! کجام خوشکله آخه؟
رکسانا گازی به شیرینی درون دستش زد و گفت:
_در واقع بیش از حد خوشکلی .یه جورایی...
کمی مکث کرد و به صورت ظریف و مو های روشن و حالت
دارش خیره شد .درباره ی سوالی که می خواست ،بپرسد کمی
تردید داشت و می ترسید با مطرح شدنش دل ماهور بشکند و
رابطه ی صمیمانه اشان بر هم بخورد؛ اما لبخند مهربان ماهور
کمی خیالش را راحت می کرد؛ پس زبانش را روی لب هایش
کشید و بعد از چند ثانیه ادامه داد:
_حس می کنم خاص تر از چیزی که به نظر میاد ،هستی.
لبخندش جمع نشد و حتی اخمی هم به چهره اش ننشست.
پوالد روح گوشه گیر و شکننده اش را در آغوش گرفته بود و با
بوسه ها و نوازش هایش ،تمام زخم هایی که از بقیه خورده بود
~ ~ 943

را ترمیم کرده بود .اکنون دیگر به نظر خودش بی ارزش نبود و
حتی کمی هم به خودش افتخار می کرد .وقتی پوالد که
هیچکس را الیق تعریف ها و تمجید هایش نمی دید ،اینگونه
عاشقش بود ،چرا باید از خودش خجالت می کشید؟
_درسته ،من یکم فرق دارم .منظورم رو می فهمی؟
رکسانا از این که با واکنش بدی رو به رو نشده بود ،خیالش راحت
شد و با تردید زمزمه کرد:
_بیناجنس یا همون...
ماهور سرش را تکان داد و کلمه ای که به نظر می رسید رکسانا
آن را فراموش کرده است را زمزمه کرد:
_اینتر سکس.
[]۱۳:۳۱ ۰4.۰۱.۲۱
#پارت_۳4۰
چقدر این پسر خاص بود! نه تنها به خاطر جسمش؛ بلکه این
پختگی در رفتار و کار هایش هم او را نسبت به همه متمایز می
کرد.
~ ~ 944

_حاال که فکر می کنم ،می بینم فقط جسمت نیست .توی نکبت
خیلی خاص حرف می زنی و رفتار می کنی!
ماهور کمی خندید و نگاهی به ظرف انداخت تا تنها شیرینی با
مارماالد توت فرنگی را بردارد.
_آره ،مثل اآلن که حواست رو پرت کردم و آخرین شیرینی توت
فرنگی رو هم کِش رفتم.
رکسانا که آن را برای خودش کنار گذاشته بود ،به سمتش خیر
برداشت تا آن را از دستش بگیرد؛ اما ماهور با زرنگی آن را درون
دهانش گذاشت و با دهان پر ،ابرو هایش را چند بار باال و پایین
انداخت.
_عوضی همه رو خوردی که .اون سهم من بود.
محتویات دهانش را بلعید و بعد از جا برخاست تا به سمت اتاق
کار پوالد برود.
_اآلن برات از سهم اونا میارم.
رکسانا خندید و گفت:
_چه خری هستیا .گناه دارن ولشون کن!
~ ~ 945

_خب برم برات بخرم؟
_آره دلم کشیده.
ماهور دستش را روی جیب شلوارش گذاشت تا مطمئن شود که
کیف پولش را فراموش نکرده است.
_چشم! زود میام.
با حس لمس آن کیف چرمی کوچک ،به سمت آسانسور رفت؛
اما صدای رکسانا متوقفش کرد.
_عاشق شدید مگه نه؟
برگشت و با چشمان ستاره باران به رکسانا نگاه کرد .حرف زدن
با این دختر را دوست داشت .حس می کرد می تواند تمام زندگی
اش را برایش تعریف کند و از قضاوت شدن نترسد .سرش را تکان
داد و گفت:
_اگر منظورت من و پوالدیم ،آره .با هم رابطه داریم.
با ذوق از جا برخاست و به سمت ماهور دوید .دستش را دور
گردنش حلقه کرد و بوسه ای به شانه اش زد.

~ ~ 946

_وای خدایا...دارم از هیجان می میرم .باید همه چیز رو برام
تعریف کنی ،باشه؟
ماهور هم دستش را دور کمرش حلقه کرد او را به خود فشرد.
_از این به بعد همه چی رو واست تعریف می کنم ،قول میدم!
ولی یه طرفه فایده نداره ،تو هم باید بگی.
_منم قول میدم.
هر دو به این قول کودکانه که در اصل نقطه ی عطف رابطه اشان
بود ،خندیدند و در همان لحظه متوجه ی رشته های محکم و
پهن دوستی و صمیمیت که بین قلب هایشان گره خورد ،شدند.
[]۲۱:۲۱ ۰4.۰۱.۲۱
#یوغ_اسارت
#پارت_۳4۱
زمانی که ماهور برای خرید شیرینی از شرکت بیرون رفت ،پوالد
که به دنبال بهانه ای برای نبردن او به پرورشگاه بود ،از فرصت
استفاده کرد و از شرکت خارج شد .تمام طول راه را به چگونگی
راضی کردن خانم محمدی فکر می کرد و در آخر تصمیم گرفت
~ ~ 947

صادقانه صحبت کند و خواسته اش را بیان نماید .جمشید و
سهیل همه چیز را برای افزودن نام نیکان به شناسنامه ی پوالد
انجام داده و تنها منتظر تأیید خانم محمدی برای سپردن نیکان
به پوالد بودند.
وقتی به آن جا رسید ،نوشین که در حال حرف زدن با یکی از
مسئولین پرورشگاه بود ،با دیدنش لبخندی زد و به سمتش رفت.
_ببین کی اینجا ست .جدیدا زیاد میای!
پوالد با لبخند کج مخصوص به خودش گونه ی نوشین را بوسید
و گفت:
_سالم .آخه اینجا امانتی دارم.
نوشین با شنیدن جمله ی آخر پوالد ،سالم و احوال پرسی را
فراموش کرد و با ذوق به چشمان مغرورش خیره شد.
_اومدی با خانم محمدی حرف بزنی؟
سرش را تکان داد و با اخم های در هم زمزمه کرد:
_ازش متنفرم .امیدوارم دعوامون نشه!

~ ~ 948

نوشین دست هایش را میان انگشتان تپل و کوتاهش گرفت و
سعی کرد مردی که اکنون همچون طوفان به نظر می رسید را
آرام کند.
_به خاطر نیکان آروم بگیر پسرم .اگر بخوایم منطقی باشیم ،حق
با اونه .این که بیاد اسم اون بچه رو از پرورشگاه خط بزنه خیلی
خطرناکه .اصال اون از کجا باید مطمئن بشه که زندگی نیکان
خوب میشه و اتفاقی براش نمی یوفته؟
پوالد با دلخوری به خودش اشاره کرد و گفت:
_مامان نوشین منو نمی شناسی؟ مگه می تونم یه بچه رو اذیت
کنم؟ من عاشقشم.
لبخندی به لحن دلخورش زد و زمزمه کرد:
_من همه چی رو می دونم؛ ولی اون زن یه مسئولیت بزرگ به
گردنشه .باید خیالش رو از بابت نیکان راحت کنی .در ضمن،
اوضاع مالی پرورشگاه خیلی خرابه .شاید این موضوع بهت کمک
کنه .پوالد...
کمی مکث کرد و به صورتش که حاال با درک منظور حرف های
نوشین آرام تر شده بود ،خیره شد.
~ ~ 949

_اونجا داد و بیداد راه ننداز .خیالش رو راحت کن که نیکان قراره
خوشبخت بشه و اونم می تونه هر از گاهی بهش سر بزنه.
پوالد سرش را تکان داد و به سمت دفتر خانم محمدی رفت.
_حواسم هست.
[]۱۱:۲۶ ۰5.۰۱.۲۱
#پارت_۳4۲
چشمان عصبی و متعجبش را به پوالد دوخت و گفت:
_می فهمی داری چی می گی؟ مثل این که کال یادت رفته من
کیم و تو کی هستی!
پوالد هم کم نیاورد و با تحکم و تأکید انگشتش را روی میز
کوبید و نگاه اطمینان بخشش را به چشمان زن مقابلش دوخت.
_دقیقا چون می دونم کی هستم ،دارم این پیشنهاد رو میدم.
کسی که خودش اینجا بزرگ شده ،نمی تونه سرپرست مناسبی
برای نیکان باشه؟

~ ~ 950

خنده ی تلخی کرد و نگاهش را به دیوار پشت سر خانم محمدی
داد .انگار روز های تلخ کودکی اش را روی آن دیوار می دید که
اینچنین با حسرت به آن نگاه می کرد.
_من اینجا رو نتونستم قبول کنم و مطمئنم نیکان هم نمی تونه
باهاش کنار بیاد .من می خوام به نیکان و خودم یه خانواده بدم.
هر چقدر هم که این خانواده کوچیک باشه ،باز هم حس اینکه
به یه خونه تعلق داری و اعضای اون خونه عاشقتن ،چیز فوق
العاده ایه.
نگاهش را از روی پوالد کوچک  ۱۰ساله که از روی دیوار با
چشمان اشکی به بزرگسالی خودش خیره شده بود ،برداشت و
دوباره به صورت زنی که انگار کمی نرم تر و ارام تر شده است،
انداخت.
_بهم کمک کنید ،خواهش می کنم!
خانم محمدی در صورتش به دنبال ردی از دروغ و تظاهر گشت؛
اما تنها چیزی که در چشمانش دید ،صداقت محض و مرور شدن
خاطرات کودکی اش بود.
_چرا خودت بچه دار نمی شی؟
~ ~ 951

_من دارم در مورد نیکان صحبت می کنم .من اون رو بچه ی
خودم می دونم و نیازی به بچه ی دیگه ای ندارم.
_اگر چند سال دیگه بچه دار شدی و نیکان جلوی چشمات
کمرنگ شد چی؟
پوالد درباره ی ماهور تحقیق کرده بود و می دانست که هیچگاه
صاحب فرزند نمی شوند؛ اما نمی توانست با این موضوع مدیر
خشک و جدی پرورشگاه را راضی کند؛ پس به آخرین نقشه ای
که با سهیل کشیده بود و سعی داشت به عنوان چاره و راه خل
آخر از آن استفاده کند ،چنگ انداخت و گفت:
_نیکان بچگی خودمه و هیچ وقت هیچ کس نمی تونه جای اون
رو بگیره؛ ولی فقط برای این که خیالتون رو راحت کنم ،این
موضوع رو باهاتون در میون می ذارم.
[]۱۱:۲۷ ۰5.۰۱.۲۱
#پارت_۳4۳
دستش را درون جیب کتش کرد و بعد از بیرون کشیدن یک
پاکت ،خیره در چشمان کنجکاو خانم محمدی ،پاکت را به
سمتش گرفت.
~ ~ 952

_این نتیجه ی آزمایش منه .در واقع من عقیمم و هیچ وقت نمی
تونم بچه دار شم .چه ازدواج کنم و چه نکنم ،باز هم برای تشکیل
خانواده باید بیام اینجا.
بعد از پایان آخرین جمله هایی که برای رسیدن به هدفش در
نظر داشت ،به او که در حال بررسی نامه بود ،نگاه کرد.
وقتی دست از مطالعه ی برگه برداشت ،نفس عمیقی کشید و
زمزمه کرد:
_بار سنگینی روی شونه هامه .از کجا مطمئن شم که زندگی
نیکان رو مثل زندگی رکسانا خراب نکردم؟ شاید به روی خودم
نیارم؛ اما می دونم که ایمان و رکسانا به گردنم حق دارن.
شاید این جمالت بود که باعث شد کمی این زن را درک کند و
با لحن مالیم تری با او صحبت نماید.
_قول میدم ارتباطم رو باهاتون قطع نکنم .آدرس شرکت و محل
زندگیم رو هم بهتون میدم تا هر وقت خواستید به نیکان سر
بزنید .خودمم زود به زود میام اینجا تا از سالمت روحی و
جسمیش مطمئن شید.
زن لبخندی زد و سرش را با تاسف تکان داد.
~ ~ 953

_دیگه نمی دونم چه جوری باید قانعت کنم .گذشته ی سختی
اینجا داشتی و این تقصیر منم بود؛ پس این فرصت رو بهت میدم؛
ولی...
کمی مکث کرد و با جدیت و تحکم به چشمان پوالد خیره شد
تا آخرین خط و نشان ها را هم بکشد.
_ قسم می خورم که اگر به نیکان آسیبی وارد شه ،بدون توجه
به جرمی که خودمم مرتکب شدم و پام توش گیره ،به پلیس
معرفیت می کنم .به عنوان کسی که حق چند نفر به گردنشه،
نمی تونم خوشبختی رو از نیکان بگیرم؛ اما دلمم نمی خواد به
جای ثواب کردن ،گناه کنم؛ پس حواست رو جمع کن.
پوالد لبخندی زد و گفت:
_چشم ،قول میدم خوشبختش کنم .اگر هم اشتباهی ازم سر زد،
گردنم از مو باریک تره .هر جوری که بخواید می تونید بزرگ
تری کنید برامون.
[]۱۱:۲۷ ۰5.۰۱.۲۱
#یوغ_اسارت
~ ~ 954

#پارت_۳44
الهام محمدی بابت کوتاهی ها و اشتباهاتی که در گذشته انجام
داده بود ،پشیمان به نظر می رسید .گاهی مصلحت در لباس
زشتی ظاهر می شد و انسان ها را درباره ی تصمیم درستشان
متزلزل می کرد و در عوض اشتباهات با لباس زرین منطق و
عقل ظاهر می شدند و انسان را به راه نا مناسبی دعوت می
کردند ،مثل تصمیمی که برای رکسانا و ایمان گرفت و به نظرش
درست و منطقی بود؛ اما اشتباه بزرگی بیش نبود؛ پس تصمیم
گرفت که این بار به ظاهر زشت و مجرمانه ی تصمیمی که تا
حدودی به درست بودنش مطمئن بود ،توجه نکند و به حس
قلبی اش اعتماد نماید.
_امیدوارم شرمنده ی خدا و وجدانم نشم.
پوالد در حالی که بر می خاست لبخندش را پهن تر و زیبا تر
کرد و گفت:
_ازتون ممنونم .تا چند روزه دیگه چند نفر میان تا ساختمون
پرورشگاه رو بازسازی کنن و یه پارک کوچولو هم برای بچه ها
بسازن و در ضمن...
~ ~ 955

چکی که از قبل آن را نوشته و امضا کرده بود را روی میز گذاشت
و ادامه داد:
_اون بچه ها حق خوشبختی و شاد بودن رو دارن .با مصلحت
خودتون ازش استفاده کنید .من دیگه میرم و وقتی کار های
پایانی هم انجام شد ،میام دنبال نیکان.
الهام به مردی که چند سال پیش حتی تصور هم نمی کرد که
اینچنین بزرگ و قدرتمند شود که این همه به خانه ی کودکی
هایش کمک کند ،نگاه کرد و قبل از خروج پوالد از اتاق گفت:
_پسرت رو همین اآلن ببر و یادت نره که زود به زود بیاریش
پیشم .آدرس شرکت و خونه ات رو هم برام بفرس.
پوالد با تعجب به پشت چرخید و زمزمه کرد:
_واقعا ببرم؟
_آره .به ایمان و رکسانا هم بگو بیان اینجا .یکم حرف دارم
باهاشون.
با هیجانی که تمام چهره و حتی گوش هایش را هم سرخ کرده
بود ،چشمی گفت و به سمت اتاق نیکان پرواز کرد .زندگی لبخند
~ ~ 956

عجیب و مهربانی داشت که پوالد را از این همه حس خوب می
ترساند؛ اما این موضوع چیزی از خوش حالی اش کم نکرد؛ چرا
که او و ماهور الیق این حس های خوب بودند.
[]۱۲:۰4 ۰۶.۰۱.۲۱
#پارت_۳45
با صورتی که کمی هیجان زده و کمی هم نگران به نظر می
رسید ،به نوشین که وسایل نیکان را جمع می کرد تا پوالد آن
ها را با خود ببرد ،نگاه کرد.
_من که اینجوری نمی تونم رانندگی کنم .زنگ زدم بهمن و
محسن هم بیان.
نوشین کمی خندید و با بهت به او که گوشه ی اتاق ایستاده و
نیکان را همچون یک عروسک قیمتی روی بازوی بزرگ و پهنش
گذاشته بود ،نگاهی انداخت.
_پوالد چرا اینجوری می کنی آخه؟ دو نفر رو صدا کردی که این
بچه رو ببری؟

~ ~ 957

_اگر یه موقع وسط راه گشنش شد چی؟ یکی که باید رانندگی
کنه؛ پس باید یکی دیگه هم باشه.
دستش را روی پیشانی اش کشید و با تاسف به سمت قوطی شیر
خشک و شیشه ی شیر نیکان رفت تا آن ها را هم در ساکش
بگذارد.
_من نمی دونم با چه عقلی دارم اون بچه رو میدم دست تو.
همانطور که به صورت نیکان و چشمان بسته اش خیره شده بود
و لبخند می زد ،با صدایی که فقط برای خودش قابل شنیدن
بود ،زمزمه کرد:
_ماهور بلده .اون حواسش به پسرمون هست.
بعد از رسیدن محسن و بهمن که با آژانس به آن جا آمده بودند
تا با ماشین پوالد بازگردند ،همه در حیاط جمع شدند تا با نیکان
کوچک و شیرین خداحافظی کنند؛ اما رفتار های سه مرد بزرگ
و کت و شلوار پوش که بر سر کوچک ترین مسائل بحث می
کردند ،آنقدر خنده دار بود که خداحافظی با نیکان هم داشت به
فراموشی سپرده می شد.
_کره خر دارم بهت می گم صبر کن من بشینم بعد بچه رو بده.
~ ~ 958

محسن با حرص بوقی برای آن ها زد و با صدای بلندی گفت:
_بابا اتم که جا به جا نمی کنید .کال دو کیلوئه این بچه .دهنمون
رو سرویس کردید.
با شنیدن صدای گریه ی نیکان که به خاطر صدای بوق از خواب
پریده بود ،بهمن با خشم به سمت محسن چرخید و گفت:
_مگه مریضی حیوون؟ بچه از خواب پرید.
[]۱۲:۰4 ۰۶.۰۱.۲۱
#پارت_۳4۶
درگیری اشان تا چند دقیقه ادامه داشت .الهام با دیدن وسواس
و نگرانی های کوچک و بزرگش برای این نوزاد ،خیالش از بابت
آینده اش راحت شد .به خصوص که پوالد هنگام خداحافظی
خبر داد که به محض دریافت شناسنامه ،یک اپارتمان برای نیکان
می خرد و به نامش می زند تا خیال الهام از بابت آینده اش
راحت تر شود.

~ ~ 959

بعد از خارج شدن از پرورشگاه با سرعت بسیار پایین به سمت
شرکت رفتند .در تمام مدت پوالد چهره ی ذوق زده ی ماهور را
تصور می کرد.
از آسانسور خارج شدند و نگاهی به ماهور و رکسانا که کنار هم
نشسته و با صدای آرامی در حال صحبت کردن بودند ،انداختند.
انگار همه می دانستند که اکنون واکنش ماهور با دیدن این نوزاد
دیدنی است.
وقتی نگاهش به پوالد و کودک درون دستش افتاد ،جمله ای که
در حال بیانش بود را فراموش کرد و با بهت به آن ها خیره شد.
خواب بود یا واقعیت؟
تصور می کرد که باید چند ماه را برای داشتن نیکان صبر کند؛
اما اکنون چه؟ ذوقی که در زیر پوستش جریان داشت آنقدر زیاد
و حجیم بود که لب ها توانایی نشان دادنش را در خود نمی دیدند
و فقط چشم ها از پس نشان دادنش برآمدند.
قطره ی کوچک اشکی که از گوشه ی سمت راست چشمش
بیرون جهید و به آرامی روی گونه اش روان شد ،نقطه ی اوج
احساسات گنجشکش را به نمایش می گذاشت.
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تا چند دقیقه سالن در سکوت سنگینی فرو رفت و بعد صدای
لرزان ماهور بود که آن خاموشی را شکست.
_نیکان؟
رکسانا دستش را روی دهانش می فشرد و با بغض نگاهش را بین
آن سه نفری که حکم یک خانواده را داشتند ،می چرخاند.
پوالد با خنده کمی جلو آمد و گفت:
_این تخم جن رو می گیری؟ انقدر کمرم رو صاف نگه داشتم تا
اذیت نشه که خشک شدم.
ماهور هم با همان چشمان اشکی از جا برخاست و خنده ی
همراه شده با گریه اش را به نمایش گذاشت.
_چه طوری آوردیش آخه؟
_به سختی .سه نفر آدم بودیم ولی کو*نمون پاره شد تا
آوردیمش.
همه با شنیدن جمله اش خندیدند؛ اما ماهور با لبخندی که از
هزاران خنده شیرین تر و دلنشین تر بود ،به سمت پوالد رفت و
نیکان را به آرامی از آغوشش جدا کرد و به سینه اش فشرد.
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_قربونت برم من .چه زود اومدی!
نوزاد بین پلک هایش را فاصله داد و بعد از چند ثانیه دوباره آن
ها را بست.
پوالد نگاهی به ماهور و نیکان کرد و خطاب به نوزاد غرق در
خواب گفت:
_به جمع ما خوش اومدی خوابآلو!
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پوالد جلسه ی مهمی داشت و در حال صحبت کردن با بعضی از
سهامداران شرکت بود؛ اما ایمان کنار رکسانا نشسته بود و با
نیشخند ها و حرف هایش ،روی اعصابش خط می انداخت.
_هنوز هم دندونت کجه؟ اصال دهنت رو باز کن تا ببینم.
همانطور که با سرعت در دفتر مقابلش چیزی را یادداشت می
کرد ،پاشنه ی کفشش را روی کفش چرم و واکس خورده ی
ایمان گذاشت و بعد دست از نوشتن برداشت تا با تمام قدرت
پاهای این مرد روانی و اعصاب خورد کن را له کند.
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_قرار نیست آدم شی؟ فکر کردی چون نره خر شدی زورم بهت
نمی رسه؟
ایمان با درد کمی خم شد و چشمان گربه ای و سبز رنگش را به
نیم رخ زیبای رکسانا دوخت.
چشمانش درشت و کشیده بود و توجه همه را به خود جلب می
کرد؛ اما زیبا ترین عضو صورتش ،لب های کوچک و برجسته ی
صورتی رنگش بود که زیبایی چهره اش را دوچندان می کرد.
ایمان با آن ته ریش جذاب و چشمان گیرا ،مرد جذابی محسوب
می شد؛ اما حس می کرد برای این دختر ریز نقش و با نمک به
مقدار کافی زیبا نیست .با این همه مهم نبود؛ چرا که رکسانا
پاداش تمام صبوری ها و خویشتن داری هایی بود که در زمان
گم شدنش ،ایمان به خود تحمیل کرده بود .زمانی که حتی پوالد
هم به نیاز های مردانه و ضروری اش رسیدگی می کرد ،ایمان
همچون درختی که در اوج جوانی و سر سبزی خشک می شود،
بی روح و پژمرده می شد و با حسرت آشورش را صدا می کرد.
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متوجه دردی که پشت پایش می پیچید ،نشد و با صدایی که
سعی می کرد جدی باشد و عشق و محبت نهفته در آن را زیر
سایه ی اخم هایش پنهان نگه دارد ،گفت:
_آشور؟
ناخودآگاه مو به تنش راست شد و حتی کفشش را هم از روی
پای ایمان برداشت ..آشور را طور خاصی بیان می کرد .مثل
کودکی هایشان ،با تمام وجودش این نام که درواقع نام خانوادگی
رکسانا بود را به زبان می آورد .به سختی خودش را کنترل نمود
و با صدای ضعیفی زمزمه کرد:
_بله؟
_خانم محمدی گفته که می خواد ببینتمون.
چند دور نامش را زمزمه کرد و در آخر با بغض به خودکاری که
در دست نگه داشته بود ،خیره شد و آخرین خاطره ای که از آن
زن داشت را با خود مرور کرد.
_خانم محمدی تو رو خدا بذارید همینجا بمونم .من خانواده نمی
خوام.
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_تو یه خانواده می خوای! چهار سال دیگه  ۱۸سالت می شه،
اونوقت می خوای چیکار کنی؟ اینجوری دیگه تا همیشه راحت
زندگی می کنی.
خونسردی ذاتی آن زن وقتی که در مقابل گریه ها و التماس
هایش ،تنها سرش را به تاسف تکان داده بود را به یاد داشت و تا
چند سال کابوس بیداری و زمان خوابش بود.
_ایمان و پوالد میان دنبالم .ایمان بهم قول داده که برام خونه و
کار پیدا می کنه .تو رو خدا منو نفرسید پیش اون مرد ،من ازش
می ترسم.
و تنها جوابی که دریافت کرد ،نیشخندش بود و زمزمه ای
دردناک که او را از تمام دنیا نا امید نمود.
_ایمان و پوالد خرج خودشون رو هم نمی تونن بدن! اونا هیچ
وقت دنبالت نمی یان؛ پس زندگیت رو خراب نکن!
اما زندگی اش خراب شده بود و نه به دست دو قهرمان زمان
کودکی اش؛ بلکه به دست همان زن ویران شده بود.
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این خاطرات زیادی غمگین و سنگین بودند و کنترل چشم ها و
اشک های رکسانا را به دست گرفتند.
سرش را پایین انداخت و یک قطره اشک از چشمه ی چشمانش
روی خودکارش افتاد و بعد ،از سطح آن هم به پایین لغزید و
گوشه ی میز را خیس کرد.
_من نمی خوام ببینمش!
ایمان برای آن قطره ی گرم که به اندازه ی بختشان شور به نظر
می رسیدُ ،مرد .صدای رکسانا تمام بدنش را به رعشه انداخته
بود؛ اما به سختی خودش را کنترل کرد.
_پس نمی ریم اونجا .امشب مهمون می خوای؟
ایمان و منطق جذابش را می شناخت .می دانست که او را به این
دیدار مجبور نمی کند و به خواسته اش احترام می گذارد؛ پس
زیاد تعجب نکرد و بینی اش را باال کشید.
_باید هدیه بیارید .چون برای اولین باره که می خواید بیاید خونه
ی من!
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روحیه ی قوی اش را دوست داشت و فهمید که اکنون رکسانا
مرور خاطراتش را کنار گذاشته است و سعی دارد خودش را
کنترل کند.
_من یه جعبه شکالت میارم.
_تو گه میخوری! چرا اینقدر پررو شدی؟
_پول ندارم.
با خنده به او که با آن همه ریش و سبیل همچون پسر بچه ها
بحث می کرد ،نگاه کرد و گفت:
_پاشو برو گمشو! جاروبرقی ندارم .اگر نخریدی برام ،نمی ذارم
بیای خونه ام.
ایمان از جا برخاست و با حرص به جیب هایش اشاره کرد.
_بیا اگر اینجا پول بود ،همش برای خودت .می گم ندارم ،می
فهمی؟
رکسانا هم با یک لبخند معنا دار از جا برخاست و به سمتش
رفت.
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به چشمان جذابش خیره شد و در یک حرکت ،کیف پول ایمان
را از جیب پشتی اش بیرون کشید و چشمکی به او زد.
_فراموش کردی من کیم؟ فکر کردی خجالت می کشم؟
ایمان با خنده عقب رفت و گفت:
_خیلی دیوثی! هنوز هم مثل بچگی هات پررویی.
رکسانا همانطور ک درون کیف پول را به دنبال پول جست و جو
می کرد ،پاسخ داد:
_خودتون گفتید که هر چی دارید ،مال منم هست؛ پس خفه
شو دیگه! بچه هم که بودیم هر وقت از تو جیبت یه چیزی کش
می رفتم ،تا دو ساعت مسخره بازی در میاوردی.
ایمان زیر لب ،طوری که تنها به گوش خودش برسد ،زمزمه کرد:
_چون عاشق این بودم که باهات حرف بزنم.
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نگاهی به جای خالی دندان در دهانش انداخت و نیشخندی زد.
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_قرار نبود برینی به اعصابش .گفتم برو یه سر و گوشی آب بده
تا بعد ماهور رو مجبور کنیم که برامون امضای پوالد رو بگیره.
احسان با حرص به سروش خیره شد و گفت:
_ماهور به هیچ عنوان زیر بار این قضیه نمیره.
سیاوش که چاقوی بلند و تیزی را روی یک تکه چوب می کشید
و نوار های نازکی از آن جدا می کرد ،با شنیدن حرف هایشان
سکوت کرد و بعد به احسان خیره شد.
_مگه نگفتی روی داداشش حساسه؟ خب این که نقطه ضعف
خوبیه.
احسان سرش را به نشانه ی تأیید تکان داد تا نشان دهد که
هنوز هم از حرفی که زده است ،مطمئن می باشد.
_گفتم اینو ولی ماهور اون پیام رو به پوالد نشون داده بود و این
یعنی فعال با این عوضی سر و کار داریم .از پوالد هم که بگذریم،
مهیار پسر کله خرابیه و هیچ جوره گول نمی خوره.
سیاوش چاقو را روی میز انداخت و با اخم به زمین خیره شد.
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_چرا هر جا می ریم یه اثری از این مرتیکه هست؟ هم من و هم
سروش تحت تعقیبیم .معلوم نیست اون سهیل آشغال چه آشی
برامون پخته!
سروش یک پاساژ بزرگ لوازم برقی داشت که پول خوبی از آن
بدست می آورد .با شروع فعالیت پاساژ رو به رو که اجناسی با
کیفیت بهتر و قیمت کمتر را در اختیار مردم می گذاشت ،کم
کم رونق کارش از بین رفت و آن پاساژ که متعلق به پوالد بود،
نقطه شروع تمام این دشمنی ها محسوب میشد.
اکنون قصد داشت که تمام اموالش را برای انتقام از او بگیرد؛ اما
کسی که برای این کار انتخاب کرده بودند ،ارتباط نزدیک و
محکمی با پوالد داشت و ممکن نبود که در حالت عادی با آن ها
همکاری کند؛ پس تصمیم گرفتند که او را با برادرش تهدید
نمایند و حاال همان نقشه هم توسط پوالد از بین رفته بود.
_مسئله فقط انتقامه و من نیازی به اون پول ندارم؛ ولی حدس
می زنم برای مردی که فقط پول هاش نقطه ضعفشه ،این انتقام
بهترین انتخابه.
احسان نیشخندی زد و گفت:
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_نقطه ضعفش پول نیست!
توجه سیاوش و سروش به جمله اش جلب شد؛ اما سروش قبل
از هر چیز با بهت زمزمه کرد:
_پس چیه؟ ایمان؟
احسان سرش را به نشانه ی نه تکان داد و این بار با جدیت به
هر دوی آن ها خیره شد.
_شرط من برای همکاری ،ماهور و انتقام از پوالد بود و شما هم
انتقام می خواستید .اآلن من یه نقشه ای دارم که هم شما و هم
من رو به خواسته امون می رسونه.
سیاوش به چشمان مرموزش خیره شد و پرسید:
_نقطه ضعف پوالد چیه؟
_ماهوره!
سروش کمی مکث کرد و و با صدای آرامی گفت:
_چرا باید ماهور باشه؟
_چون با هم رابطه دارن.
~ ~ 971
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ناگهان اتاق در سکوت سنگینی فرو رفت .هیچگاه تصور عاشق
شدن پوالد هم در قوه ی تخیلشان نمی گنجید و حاال او واقعا
اسیر شده بود و از همه جالب تر جنسیت ماهور بود که یک پسر
ریز نقش و زیبا محسوب میشد.
سیاوش خنده ی بلندی کرد و گفت:
_اون با یه پسر رابطه داره؟
سروش هم لبخندی زد و به صندلی اش تکیه داد.
_و این یه جرم بزرگه که اگر اثبات بشه جفتشون می میرن!
احسان که منظورشان را فهمیده بود ،لبخند کجی زد و با
یادآوری بدن خاص ماهور با تمسخر گفت:
_متأسفم اما این نقشه جواب نمیده؛ چون آخرین باری که
لمسش کردم چیز های جالبی فهمیدم.
هر دوی آن ها با کنجکاوی به او خیره شدند تا ادامه دهد .احسان
به روزی که ماهور را در انبار پشت مغازه اشان مجبور به معاشقه
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کرد ،فکر می نمود .برجستگی مشخصی که روی سینه اش حس
کرد ،عادی به نظر نمی رسید .در دوران نوجوانی هم تا جایی که
یادش بود آلت پسرانه اش بسیار کوچک تر از حالت عادی بود و
این را هم به یاد داشت که وقتی انگشتانش را در شلوارش فرو
کرده بود ،یکی از آن ها به درون حفره ای که کمی با مقعدش
فاصله داشت ،فرو رفته بود؛ اما ماهور قبل از آن که بتواند آن را
کشف کند ،با گریه دستش را گاز گرفته و با صورت سرخ از خشم
و عجز کودکانه اش فرار کرده بود.
_اون دوجنسه ست .مطمئن نیستم ولی حدس می زنم که
اینطوری باشه .اگر درست باشه ،اون نقشه جواب نمیده.
سروش که دیگر نمی دانست باید چه کند ،با خشم مشتی به میز
کوبید و گفت:
_پس باید چیکار کنیم؟
_وقتی عاشق کسی باشی و میونه اتون به هم بخوره در ضعیف
ترین حالت ممکن قرار می گیری .وقتی پوالد به این مرحله
رسید ،یه مهره ی جدید رو وارد بازی می کنیم تا پوالد بهش
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اعتماد کنه .باالخره آدم سست عنصر هم میون کارمندای پوالد
پیدا میشه!
سیاوش لبخندی به زیرکی اش زد و جمالت احسان را ادامه داد.
_اونوقته که هم ماهور رو از دست میده و هم قدرت و پولش رو!
سروش از جا برخاست و با هیجان به جمع کوچک سه نفره اشان
نگاه کرد.
_نقشه ی فوق العاده ایه .ماهور اآلن یه برگ برنده ی جذابه.
احسان سرش را تکان داد و زمزمه کرد:
_آخر این بازی ،ماهور مال من میشه!
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خانه اش در واقع اتاق کوچکی بود که در کنارش چند متر هم
به عنوان آشپزخانه در نظر گرفته شده بود و سرویس بهداشتی
و حمام هم به صورت مشترک در گوشه ی اتاق قرار داشت.
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ایمان با بغض به رکسانا که پشت به آن ها در حال دم کردن
چای بود ،خیره شد و خطاب به پوالد که دستش را دور شانه ی
ایمان حلقه کرده بود تا دلگرمی کوچکی برایش باشد ،گفت:
_خدا منو لعنت کنه!
پوالد با اخم نگاهی به اطراف انداخت .می دانست که هر دوی
آن ها در حق عزیزترین شخصی که در کودکی داشتند ،کوتاهی
کرده و حق بهتر زندگی کردن را به خاطر یک ترس مسخره از
او گرفته اند .اگر به خاطر ترس ایمان در مورد ازدواج رکسانا ،از
پیدا کردنش خودداری نمی کردند ،اکنون رکسانا در خانه ای که
پر از مردان الت و ارازل بود ،زندگی نمی کرد؛ اما همه چیز می
توانست بهتر شود و نیازی به شخم زدن گذشته نبود.
_خفه شو ایمان! اومدیم دلش رو شاد کنیم ،نه که بدتر خجالت
زده اش کنیم .این مسئله حل میشه؛ ولی اآلن وقتش نیست.
حق با پوالد بود! اکنون زمان مناسبی برای فکر کردن به این چیز
ها نبود و باید خودش را جمع و جور می کرد؛ پس در نقاب همان
ایمان خندان و شوخ همیشگی فرو رفت و بعد از فرو دادن
بغضش ،با صدای بلندی گفت:
~ ~ 975

_من چایی نمیخوام .مجبورم کردی جارو برقی بخرم؛ پس باید
بهم کاپوچینو بدی.
رکسانا در همان حال که پشت به بقیه ،استکان های قدیمی اش
را با چای پر می کرد ،انگشت وسطش را باال گرفت و چند بار
تکان داد.
_بدبخت خسیس! راستی ماهور و بقیه کجان؟
پوالد دستش را از دور گردن ایمان برداشت و تلفنش را از جیبش
بیرون کشید.
_عصر قرار شد بره و در مورد نیکان با مامانش صحبت کنه .حاال
چند ساعته که با بهمن و محسن رفته؛ ولی هنوز برنگشته!
ایمان کمی نگران شد و خواست چیزی بگوید که همان لحظه
زنگ خانه به صدا در آمد.
رکسانا از جا برخاست تا به حیاط که دور تا دورش با اتاق های
کوچکی همچون خانه ی خودش پر شده بود ،برود و در را باز
کند؛ اما پوالد از جا برخاست و خودش به سمت حیاط رفت.
در را باز کرد و نگاهی به آن ها انداخت.
~ ~ 976

_تا اآلن کدوم گوری بودید؟
[]۱۰:۲۱ ۱۰.۰۱.۲۱
#پارت_۳5۲
ماهور بی توجه به سوالش ،نیکان را مقابل چشمان پوالد گرفت
و با ذوق گفت:
_ببین نیکان رو! مامان قنداقش کرده.
دست های نیکان از قنداق بیرون بود و تنها از سینه به پایین در
پارچه ی سفید رنگ پوشیده شده بود .پوالد با خنده به جسم
پوشیده شده ی نیکان خیره شد و دستش را برای در آغوش
گرفتنش بلند کرد.
_توله سگ ،تو چرا اینقدر خوشمزه شدی؟
بهمن و محسن با خنده به ابراز احساسات عجیب و شیرین پوالد
نگاه می کردند.
_می شه بریم تو یا باید وایسیم همینجا آقا؟
پوالد بی توجه به حرف بهمن ،با نیکان به سمت خانه رفت و به
محض ورود ،نیکان را مقابل چشمان ایمان و رکسانا گرفت.
~ ~ 977

_نمیدم بغلتون ،از همینجا نگاه کنید.
ایمان به چشمان نیمه بازش نگاه کرد و گفت:
_مگه چه کوفتیه این؟ کی خواست بغلش کنه حاال؟
پوال با خنده لگدی به پاهای دراز شده اش زد و گوشه ای نشست
تا با خیال راحت به جدیدترین عضو خانواده اش نگاه کند.
ماهور یک جعبه که با چند رنگ الک پر شده بود را مقابل رکسانا
گرفت و بی توجه به شوخی های بهمن و ایمان درباره ی رفتار
های عجیب پوالد ،گفت:
_چقدر جو خونت صمیمانه ست .دلم میخواد همش اینجا باشم!
رکسانا با ذوق جعبه را از ماهور گرفت و او را به سمت خود
کشید .همانطور که در آغوشش فرو می رفت ،زمزمه کرد:
_تو صمیمانه می بینی ولی پوالد و ایمان تا دو ساعت مثل مادر
مرده ها بهش نگاه می کردن.
ماهور با ناراحتی به خنده ی غمگینش نگاه کرد و گفت:
_اونا فقط احساس گناه می کنن .دلشون می خواد تو بهترین
چیزا رو داشته باشی.
~ ~ 978

_می دونم و برای همینه که دهنشون رو با گه پر نمی کنم .با
چه جرئتی به خونه ی شیک من توهین می کنن؟
ماهور کمی خندید و سینی چای را از درون آشپزخانه برداشت.
_آره خیلی شیکه! راستی ایمان برات جارو برقی خرید؟
رکسانا از درون یخچال ،ظرف نون خامه ای ها را برداشت و پاسخ
داد:
_آره خرید .پوالد هم گوشی خریده بود.
ماهور نگاهی به مردان انداخت و به سمت رکسانا بازگشت.
_مبارک باشه عزیزم! در ضمن...
چشمک جذابی زد و به آرامی گفت:
_چند تا از نون خامه ای ها رو بذار واسه خودمون .اینا اآلن همه
رو میخورن ،اونوقت باید بشینیم حسرت بخوریم.
رکسانا با نیش باز شده ظرف کوچکی که درون یخچال بود را به
ماهور نشان داد و گفت:
_این رو از قبل آماده کردم .میخوام امشب با شیرینی خفه شم.
~ ~ 979

ماهور به زیرکی اش خندید و به سمت بقیه رفت.
_پس حاال که خیالم راحت شد ،بهشون چایی میدم.
[]۱۰:۱۸ ۱۱.۰۱.۲۱
#پارت_۳5۳
حتی متوجه ی گذر زمان هم نشدند .آنقدر در حس مثبتی که
در فضا جریان داشت ،غرق شده بودند که به ساعت هم نگاهی
نمی انداختند .شیطنت ها و شوخی های ایمان و رکسانا جو را
از همیشه شاد تر کرده بود.
ایمان انگشت اشاره اش را به سمت پوالد که تمام حواسش به
نق زدن های نیکان و صبوری ها و قربان صدقه های ماهور بود،
گرفت و با صدای بلندی گفت:
_پوالد من دارم اشتباه می گم؟ این عوضی داره دبه می کنه.
پوالد توجهی به حرفش نشان نداد و انگشتش را به مشت کوچک
نیکان نزدیک کرد.

~ ~ 980

رکسانا به ایمان که منتظر پاسخ پوالد بود ،نگاه کرد و خطاب به
بهمن که از شدت خنده دستش را روی پیشانی اش می کشید،
گفت:
_داره گه میخوره! من می خواستم باهاش شوخی کنم.
محسن همانطور که چاقوی میوه خوری درون دستش را می
چرخاند ،با خنده به چشمان کشیده و مظلوم نمای رکسانا خیره
شد.
_کوتاه بیا دختر! صبح زود برای شوخی مقنعه ات رو وارونه سر
کرده بودی؟
ایمان با خنده دستش را به نشانه ی سکوت برای همه تکان داد
تا بتواند صحبت کند.
_حاال این که مقنعه اش وارونه بود و گوشه ی چشمش اندازه ی
کله ی من کثیفی داشت ،به درک! این که وسط جلسه به جای
دفتر حساب به یکی از سهامدارا دفتر تلفن داده بود رو کجای
دلم بذارم .من دیدم مردک هی داره داخل دفتر رو می گرده،
فکر کردم داره وقت کشی می کنه .شروع کردم داد و بیداد که...
~ ~ 981

دوباره با صدای بلند خندید و خیره به صورت های خندان
مقابلش ،ادامه داد:
_یه دفعه بلند شد گفت اینی که به من دادید دفتر تلفن شرکته
نه دفتر حساب و کتاب!
رکسانا با حرص از جا برخاست و گفت:
_پاشو گمشو برو خونت! امشب بیش از حد تحملت کردم.
[]۱۰:۱۸ ۱۱.۰۱.۲۱
#پارت_۳54
بهمن که تا کنون سکوت کرده بود ،به انگشت اشاره ی پوالد که
در مشت کوچک نیکان فشرده میشد ،خیره گشت و برای عوض
کردن جو ،با لبخند گفت:
_چه قشنگ انگشتت رو گرفته!
با این حرف بهمن ،توجه همه به سمت نیکان که اکنون در حال
شیر خوردن بود ،جلب شد.
رکسانا دست از گیر دادن به ایمان برداشت و کنار ماهور نشست.
انگشتان ظریف و کوچک آنقدر محکم به دور انگشت پوالد
~ ~ 982

پیچیده شده بود که بند هایشان از شدت فشار کمی سفید تر به
نظر می رسید.
_شما دو تا امشب از کنار این بچه تکون نخوردید!
ماهور با لبخند به حرکات دهان نیکان برای مکیدن شیر نگاه
کرد و گفت:
_آخه این جوجه خیلی نازه!
پوالد انگشتش را باال برد و دست نیکان هم با آن کشیده شد.
_خوشم میاد که از همین اآلن لجبازی بچه.
رکسانا از ته دل برای حضور نیکان در میان جمعشان خوش حال
بود و از لبخند بقیه هم مشخص بود که این حس در درون آن
ها هم وجود دارد.
_وقتی شرکتید ،کی ازش مراقبت می کنه؟
پوالد با صورتی جدی به بهمن اشاره کرد و گفت:
_بهمن دیگه! حداقل به درد یه کاری بخوره.

~ ~ 983

رکسانا به تالفی خنده های بهمن از سوتی اش ،با صدایی بلند
به شغل جدید مردی که به نظر می رسید تنها مشت کوبیدن را
بلد است ،خندید و گفت:
_چه آدم مناسبی! فقط این رو بگم که بچه تو طول شب چند
بار شیر میخوره ،دیگه خودت حواست باشه دوست عزیز.
بهمن بی توجه به خنده های همه ،چند لحظه با بهت سکوت
کرد و به پوالد خیره شد.
_هنوز داری تالفی صبح رو در میاری؟ دهن منو گاییدی که!
پوالد انگشتان نیکان را به آرامی باز کرد و دستش را آزاد نمود.
_باید یاد بگیری که کمتر زر بزنی!
_خب باشه ولی اگر صبح بلند شدی و دیدی که نیکان خفه
شده ،مسئولیتش با خودته.
پوالد با حرص اطرافش را گشت تا چیز مناسبی برای پرتاب
کردن به سمت بهمن پیدا کند؛ اما چیزی جز سوییچ ماشینش
را پیدا نکرد؛ پس آن را با تمام قدرت به سمت بهمن پرتاب کرد.
_یه دور از جون بگو حداقل!
~ ~ 984

بهمن جا خالی داد و شاکی به پوالد خیره شد.
_خب نمی کشی بیرون از من!
پوالد خواست چیزی بگوید؛ اما صدای چند ضربه به در ،باعث
شد که همه سکوت کنند و با چهره ای سوالی به یک دیگر خیره
شوند.
[]۱۰:۱۷ ۱۲.۰۱.۲۱
#یوغ_اسارت
#پارت_۳55
محسن از جا برخاست و به سمت در رفت .اولین چیزی که در
مقابل چشمانش ظاهر شد صورت پیچیده شده در چادر یک زن
به نسبت پیر پشت در بود.
با تعجب سالم کرد و عقب رفت تا رکسانا با او صحبت کند .تنها
چند دقیقه گذشته بود که برخالف مخالفت های رکسانا ،زن به
همراه پسر جوان و قد بلندی وارد خانه شد و در مقابل چشمان
درشت شده ی پوالد و ایمان ،خطاب به پسرش گفت:
_قاسم جان بیا بشین ،خجالت نکش!
~ ~ 985

ایمان که حس خوبی نسبت به حضورشان و دسته گل رز که در
دستان پسر بود ،نداشت با اخم به صورت الغر و به عرق نشسته
ی پسر خیره شد و گفت:
_امرتون؟
زن با خجالت به مردانی که حاال همه در کنار هم نشسته بودند
و هر کدام با چهره ی متفاوتی به او و پسرش نگاه می کردند،
چشم دوخت و خطاب به ایمان گفت:
_واال ما جدید اومدیم اینجا .هر چی منتظر شدم که مامان رکسانا
جون رو ببینم ،قسمت نشد .حاال امشب که دیدم مهمون دارن،
فکر کردم خانواده اشون هم هستن برای همین گفتم برای امر
خیر مزاحم بشم.
محسن نگاهی به پیشانی قاسم که با قطرات درشت عرق پوشانده
شده بود ،انداخت و به آرامی در گوش بهمن زمزمه کرد:
_این یه چی میزنه ها! حالش مساعد نیست ،شرط می بندم که
معتاده!
بهمن نگاه چپی به او انداخت و به آرامی گفت:
~ ~ 986

_الزم نیست شرط ببندی! ساعدش پر از جای آمپوله .معلومه
مواد رو تزریق می کنه به جای کشیدن!
محسن به ساعد پسر که از پیراهنی که آستین هایش را باال زده
بود ،بیرون افتاده و مشخص بود ،خیره شد .حق با بهمن بود؛ چرا
که تمام ساعدش پر از رد های به جا مانده از تزریق زیاد بود و
پف زیاد دستانش هم حکم تأیید تمام فرضیه هایشان محسوب
میشد؛ چرا که وَرَم پشت دست ها یکی از نشانه های استفاده از
مواد مخدر تزریقی بود.
_با چه رویی اینجا نشسته؟ شیطونه میگه کونشو پاره کنم،
مرتیکه منفگی!
[]۱۰:۱۷ ۱۲.۰۱.۲۱
#یوغ_اسارت
#پارت_۳5۶
ایمان با اخم به زن خیره شده بود؛ اما نمی توانست آن زن و
پسرش را از خانه ی رکسانا بیرون کند؛ چرا که برخالف پوالد،
مرد مستبد و خودرأیی نبود و به حق انتخاب دیگران احترام می
گذاشت .با این همه تمام این حق انتخاب در شیوه ی رد کردن
~ ~ 987

این درخواست خواستگاری خالصه میشد و اگر قرار باشد که
چیزی به غیر از این اتفاق بیفتد ،مجبور می شود که آن روی
وحشی و خودخواهی که تا حدودی به پوالد شباهت داشت را
برای همه به نمایش بگذارد.
ایمان با اخم سکوت کرده بود تا پاسخ رکسانا را بشنود؛ اما مثل
این که پوالد به طور خودکار در حال نمایش دادن روحیه ی به
اصطالح زیبا و مهربانش به ساکنین این اتاق کوچک بود.
_اآلن اومدی خواستگاری خواهر من؟
احتماال این جمله ی تمسخر آمیز را خطاب به پسر ساکت گوشه
ی اتاق گفته بود که صدای پاسخ دادنش از گوشه ی سالن به
گوش می رسید.
_بله! فقط...
نگاهش را از محسن و بهمن که با تمسخر به او خیره شده بودند،
به سمت ایمان و پوالد که اخم های در همشان کمی نگران
کننده به نظر می رسید ،چرخاند و در آخر روی ماهور که برعکس
همه با لبخند کنار رکسانا نشسته بود ،نگه داشت .به نظر می
رسید که در حال صحبت کردن با رکسانا است که دخترک
~ ~ 988

اینچنین لبش را گاز می گرفت تا نخندد و اوضاع را از اینی که
هست ،خطرناک تر نکند .گلویش را صاف کرد و با اخم کمرنگی
ادامه داد:
_انتظار نداشتم که این همه مرد تو این اتاق جمع شده باشن.
رکسانا که از حرف های آرام ماهور درباره ی چهره ی خشن و
گستاخ چهار مردی که کنارشان بودند ،خنده اش گرفته بود ،با
شنیدن طعنه ی زیرپوستی و سنگین پسر خنده اش جمع شد
و با بهت سعی کرد که این توهین بزرگ را هضم کند.
ماهور با ناراحتی دستش را گرفت و کمی فشرد تا نشان دهد که
در کنارش است؛ اما رکسانایی که در تمام زندگی اش به خاطر
قلبی که همیشه تشنه ی حضور کسی بود و اجازه ی ایجاد رابطه
با دیگران را به خود نمی داد ،از تمام پسر ها با موقعیت های
خوب و بدشان گذشته بود ،این توهین که او را متهم به هرز
پریدن با مردان می کرد ،زیادی سنگین به نظر می رسید.
[]۱۰:۱۷ ۱۲.۰۱.۲۱
#یوغ_اسارت
#پارت_۳5۷
~ ~ 989

پوالد به ماهور و رکسانا که سمت راستشان نشسته بودند ،نگاه
کرد .این دختر قوی و خنده رو که چندین سال با شرافت تمام
زندگی اش را می گذراند ،حاال در مقابل مهمانان خانه اش داشت
تحقیر میشد .جواب مناسبی برای این وضع داشت که آن ها را
برای چند دقیقه ی بعد نگه داشته بود؛ اما اکنون میدان را برای
ایمان خالی گذاشت تا بتواند خودش را به دختری که تمام
زندگی اش را تصرف کرده بود ،ثابت کند .به سختی خودش را
کنترل کرد تا ساکت بماند و تنها یک ثانیه گذشت که صدای
خونسردش به گوش همه برسد.
_از اینجا تا سر کوچتون چقدر راهه؟
همه با تعجب به ایمان نگاه کردند تا علت این سوال مسخره و
خارج از بحث را بفهمند؛ اما پوالد با خونسردی نیشخندی زد و
سکوت کرد .این جمله از زمان نوجوانی نشان دهنده ی عصبانیت
بیش از حد ایمان بود؛ اما برخالف چیزی که تصور میشد ،خنده
دار به نظر می رسید و پوالد مطمئن بود که بعد از بیان جمله
ی بعدی ،رکسانا نمی تواند خودش را کنترل کند و صدای خنده
اش رها میشود .چشمانش را از روی رکسانا که با شنیدن این
~ ~ 990

جمله دستش را روی صورتش می کشید تا جلوی خنده ی
خودش را بگیرد ،به سمت قاسم که با بهت به ایمان خیره شده
بود ،چرخاند.
_خیلی راهه! یه ده دقیقه ای میشه.
ایمان سرش را تکان داد و دستش را مقابل چشمان پسر گرفت.
_این مشت من توش زغاله ،بگو خب!
پسر با بهت زمزمه کرد:
_خب؟
ایمان آستین پیراهنش را باال زد و دست دیگرش را هم باال
گرفت.
_تو اینم فندکه ،بگو خب!
قاسم و مادرش حتی پلک هم نمی زدند و منتظر پایان این
داستان مسخره و عجیب بودند .قاسم که دیگر متوجه شده بود
که باید بعد از هر جمله ی ایمان کلمه ی خب را زمزمه کند،
ناخودآگاه و سریع این کلمه را گفت تا ایمان مکث نکند.
_خب؟
~ ~ 991

ایمان تا باالی ساعدش را نشان داد و گفت:
_تا اینجا می کنم تو کو*نت تا بتونم این زغاال رو بذارم اونجا،
بگو خب!
پسر که مغزش نسبت به این کلمه شرطی شده بود ،با سرعت
خب بلندی گفت تا ادامه اش را بشنود؛ اما ناگهان متوجه چیزی
که شنیده بود ،شد و با دهان باز به ایمان نگاه کرد .او عمال پسر
را به زشت ترین شکل ممکن خوار و خفیف کرده بود و خود
احمقش هم با کلمه ی خب ،آن را تأیید کرده بود؛ اما انگار هنوز
هم ایمان حرفی برای گفتن داشت که آن یکی دستش را باال
آورد و ادامه داد:
_بعد این دستم رو می کنم تو کو*نت تا با فندک زغاال رو روشن
کنم و مطمئن بشم با کو*ن پاره و آتیش گرفته تا سر کوچه
اتون بدویی! حاال یه گه خوردم میگی و شرت رو کم می کنی یا
بلند شم اجرا کنم برات؟
[]۱۰:۰۳ ۱۳.۰۱.۲۱
#پارت_۳5۸
~ ~ 992

بهمن با خنده نگاهی به چهره ی سرخ شده ی ایمان انداخت و
گفت:
_رفت دیگه .آروم باش!
ایمان با حرص به سمت رکسانا که گوشه ای ایستاده بود و از
شدت خنده ،شکمش را می فشرد ،چرخید و گفت:
_ببند نیشتو! اآلن چرا داری می خندی؟
پوالد همانطور که نشسته و دستش را دور شانه ی ماهور انداخته
بود ،با لبخند به رکسانا خیره شد.
_تو که میدونی اآلن وحشی شده ،سر به سرش نذار!
رکسانا سعی کرد خنده اش را بند بیاورد؛ اما موفق نشد و با
صدای لرزان و نا مفهمومی پاسخ داد:
_به خدا دست خودم نیست! آخه وقتی یادم میاد...
باز خنده اش شدت گرفت و به سختی ادامه داد:
_وقتی یادم میاد که بهمنم دستشو گرفت باال و پسره چجوری
فرار کرد ،نمی تونم خودم رو کنترل کنم.
~ ~ 993

محسن که کنار بهمن ایستاده بود ،با خنده ی متأسفی ،پس
گردنی محکمی به او زد و گفت:
_تو دیگه اون وسط چرا دستتو نشونش دادی؟ بدبخت شاشبند
شد که!
بهمن شاکی به محسن نگاه کرد و پاسخ داد:
_خب می خواستم به ایمان کمک کنم تا راحت تر پاره اش کنه؛
ولی زغال نداشتم تو مشتم.
با این حرفش همه شروع به خندیدن کردند .وقتی جمله های
حکیمانه ی ایمان تمام شده بود ،قاسم با بهت نگاهش را میان
صورت هایی که به زور خنده اشان را کنترل می کردند ،چرخانده
بود؛ اما وقتی چشمش به بهمن که او هم به تقلید از ایمان
آستینش را باال زده و دستش را به او نشان داده بود ،خورد همه
چیز به هم ریخت و صدای خنده های همه در اتاق کوچک خانه
پیچید و قاسم و مادرش هم آنقدر با سرعت از آن جا رفتند که
حتی پوالد هم نتوانست حرف هایی که در ذهنش نگه داشته بود
را بیان کند؛ اما با این همه ایمان همچنان عصبی و بدخلق بود
و نمی توانست آرام باشد.
~ ~ 994

_نمی فهمم چرا می خندید؟! دارید اعصابم رو خورد می کنید.
ماهور که نیکان را در آغوش گرفته بود و به سینه اش می فشرد؛
با حواس پرتی پاسخ داد:
_آخه خیلی بامزه عصبانی میشی.
[]۱۰:۰۳ ۱۳.۰۱.۲۱
#پارت_۳5۹
ایمان با اخم به سمتش چرخید تا چیزی بگوید؛ اما قبل از آن
پوالد یک تای ابرویش را باال انداخت و گفت:
_هوش! برای این یکی اگر صدات رو بلند کردی حلقومت رو می
کشم بیرون .یه طرف دیگه رو ببین!
ایمان که فهمید نمی تواند در مقابل پوالد با ماهور دعوا کند،
تصمیم گرفت که وقتی تنها شدند تالفی امروز را سرش در
بیاورد؛ پس با همان اخم به رکسانا نگاه کرد و گفت:
_یه چایی بده به من!
تا نیمه های شب در خانه ی رکسانا ماندند و آنقدر شوخی کردند
و خندیدند که حتی ایمان هم آرام شد و با آن ها همراهی کرد.
~ ~ 995

موقع خداخافطی ،رکسانا دست ماهور را گرفت و در گوشش
زمزمه کرد:
_نمیشه بمونی؟ مگه نگفتی خونه ام صمیمیه و دوسش داری؟
ماهور کمی فکر کرد و پاسخ داد:
_چرا میمونم .وایسا به پوالد خبر بدم.
و از همان جا با صدای بلند گفت:
_پوالد؟
پوالد که داشت سوار ماشین میشد ،کمی مکث کرد و بعد به
سمتش چرخید.
_جانم؟
با سادگی و لبخند به چشمانش خیره شد و گفت:
_فردا به محسن میگی که اینجا بیاد دنبالم؟ میخوام پیش
رکسانا بمونم.
چند لحظه با بهت به ماهور نگاه کرد .این پسر احمق نمی دانست
که فقط به غیر از خانه ی پوالد ،اجازه ی ماندن در خانه ی
خودشان را دارد که با خونسردی اینجا ماندنش را خبر می داد؟
~ ~ 996

_چی؟
_میگم می خوام بمونم.
اخم تندی کرد و گفت:
_گمشو بیا تو ماشین ببینم .چه پررو شده واسم!
رکسانا دستش را روی دهانش گذاشت تا به لجبازی شیرین
ماهور و اخم ترسناک پوالد نخندد؛ اما لبخندش را نتوانست
کنترل کند.
_مگه چیه؟ فردا با رکسانا میام شرکت.
پوالد به دخترک موذی ای که مشخص بود عامل تمام این زبان
درازی های ماهور است ،چشم غره ای رفت و به سمتش رفت.
ابتدا بوسه ای به گونه ی رکسانا نشاند و بعد در گوشش زمزمه
کرد:
_فکر نکن که نفهمیدم همش زیر سر توئه!
با خنده به چشمان گستاخ پوالد نگاه کرد و گفت:
_خب می خوایم پیش هم باشیم.
~ ~ 997

نیشخندی زد و به صورت حرصی و شاکی ماهور خیره شد.
_امشب باهاش کار دارم .نداشتم هم این گنجشک خنگ باید
پیش خودم باشه.
رکسانا اخمی کرد و مشتی به بازویش کوبید.
_حسود بدبخت!
پوالد خندید و به سمت ماهور بق کرده رفت.
_شب بخیر عزیزم ،مراقب خودت باش!
ماهور هم وقتی دست پوالد روی کمرش نشست و او را به سمت
جلو هل داد ،با اخم خداحافظی کرد و به سمت ماشین رفت.
[]۱۰:44 ۱4.۰۱.۲۱
#پارت_۳۶۰
در تمام طول راه از نگاه کردن به پوالد خودداری کرده و خودش
را با نیکان سرگرم کرده بود.
پوالد با اخم در اتاقش را باز کرد و به ماهور که پشت سرش
منتظر بود ،خیره شد.
~ ~ 998

_بیا برو تو ببینم! آدمت نکنم ،پوالد نیستم.
بق کرده وارد اتاق شد و نیکان را روی تخت پوالد گذاشت.
_دوست داشت پیشش بمونم .شاید یه حرفی داشت که می
خواست باهام درمیون بذاره.
با همان اخم کتش را از تنش خارج کرد و شروع به باز کردن
دکمه های پیراهنش نمود.
_از صبح تا شب تو شرکت کنار همدیگه اید ،اونوقت می خوای
شبم پیشش بمونی؟
_خب چه اشکالی داره؟
_اآلن اشکال رو بهت نشون میدم!
با بی خیالی برو بابایی زمزمه کرد و کنار نیکان نشست.
هر چقدر هم که نوزادی های آسا و کار های مادرش را به یاد
داشت ،باز هم همه چیز برایش سخت به نظر می رسید .می
دانست که باید تا صبح چندین بار بیدار شود و به نیکان شیر
بدهد؛ اما می ترسید که خوابش ببرد و پسرکش تنها بماند.

~ ~ 999

نگاهی به تخت انداخت و فکر کرد که ممکن است نیکان از روی
آن پایین بیوفتد؛ پس با همان چهره ی شاکی و دلخور به سمت
پوالد که حاال شلوارش را هم با یک شلوارک گشاد عوض کرده
بود و با باال تنه ی برهنه به سمت تخت می آمد ،چرخید.
_نیکان کجا بخوابه؟
پوالد که امشب با این گنجشک زبان دراز کار داشت ،با به یاد
آوردن نیکان ،عصبی به تخت خیره شد و گفت:
_حتما می خوای بیاریش رو تخت ،آره؟
_نه اونجا میوفته.
خیالش از بابت این موضوع و عدم حضور نیکان در تخت راحت
شد و به سمت در اتاق رفت.
_اآلن براش چند تا لحاف و تشک میارم تا امشب رو سر کنه ولی
فردا براش تخت محافظ دار میخرم که کنار خودمون باشه.
ماهور شروع به باز کردن قنداق کرد و پاسخ داد:
_پس چند تا بیار تا جاش راحت باشه .در ضمن لخت بیرون نرو.

~ ~ 1000

با نیشخند کمی به ماهور خیره شد و بعد همانطور که از اتاق
خارج میشد ،گفت:
_همه خوابن نگران نباش!
[]۱۰:44 ۱4.۰۱.۲۱
#پارت_۳۶۱
بعد از قرار دادن چند تشک و پتو روی هم ،نیکان را با استرس
روی آن گذاشت.
_چیزیش نشه یه وقت...
پوالد هم کمی به او نگاه کرد و با تردید لب زد:
_جاش که راحته ،مگه نه؟
و بعد هر دو به هم خیره شدند .پوالد چهره ی تا حدودی نگرانش
را پشت لبخندش پنهان کرد تا استرس ماهور هم از بین برود.
_جاش خوبه نگران نباش! فردا هم تخت براش میخرم .یه پرستار
هم میگیرم که مراقبش باشه.

~ ~ 1001

ماهور سرش را تکان داد و به نیکان که دستش را مشت کرده و
کنار سرش قرار داده بود ،نگاه آخر را انداخت و بعد از بوسه ای
که روی مشت سفید و کوچکش زد ،به سمت پوالد چرخید.
_باشه.
پوالد دستش را به سمت تیشرت ماهور برد و گفت:
_حاال برسیم به یه گنجشک زبون دراز و لجباز که امشب حسابی
روی مغز من راه رفته.
ماهور با اخم عقب رفت و چشمان گستاخش را به چشمان پوالد
دوخت.
_تو خیلی پررویی .تو همه چی دخالت می کنی!
با اخم تصنعی به سمتش رفت و تیشرتش را از تنش بیرون
کشید.
_تنت می خاره؟ برات بخارونمش؟
ماهور که در این مواقع تنها به فکر پاسخ دادن و حاضرجوابی
بود ،اولین چیزی که به ذهنش رسید را با صدایی بلند گفت.
_با اونجای خرابت چطوری میخوای بخارونی؟
~ ~ 1002

پوالد که تیشرتش را بیرون کشیده بود ،با بهت چند ثانیه سکوت
کرد و بعد متوجه منظور ماهور که همان آلت ضرب دیده اش
بود ،شد .چند ثانیه به صورت شاکی اش نگاه کرد و بعد با صدای
بلند خندید .این پسر رنگ و بوی زندگی اش بود و برای این
سوتی ها و اشتباهاتش که با شیرینی خاصی همراه بود ،می مرد.
با حرص و ذوقی که در دلش جمع شده بود ،او را به سمت خود
کشید و گاز محکمی از گونه ی سرخ شده از شدت حرصش
گرفت.
_لعنتی ...ماهور چطوری بخورمت که آروم شم؟
ماهور که کمی از حرفش خجالت کشیده بود ،سرش را در سینه
ی پوالد پنهان کرد و گفت:
_عصبانی که میشم ،نمی فهمم چی باید بگم!
_از این به بعد فقط جلوی من عصبانی شو ،فهمیدی؟
چشمانش را در حدقه چرخاند و دستش را دور کمر پوالد حلقه
کرد.
_ماهور نخند...بیرون نرو...عصبانی نشو...
~ ~ 1003

کمی مکث کرد و ادامه داد:
_می شه بگی چه کاری می تونم بکنم؟
پوالد که خودش هم خنده اش گرفته بود ،سرش را با تاسف تکان
داد و بدن برهنه ی ماهور را محکم به خود فشرد.
_جنون گرفتم ،نه؟
[]۲۰:۲۸ ۱5.۰۱.۲۱
#یوغ_اسارت
#پارت_۳۶۲
ماهور با لبخند بوسه ای به سینه ی لختش نشاند و گونه اش را
به پوستش فشرد.
_من عاشق این جنونم.
پوالد او را از آغوشش کمی فاصله داد و به سمت تخت برد.
شلوارش را هم از تنش بیرون کشید و با کشیدن دستش ،ماهور
را با خود به روی تخت انداخت .او را با شکم روی سینه ی خود
خواباند و زمزمه کرد:
_امروز خیلی طوالنی بود.
~ ~ 1004

چانه اش را روی سینه ی پوالد گذاشت و به چشمان خسته و
نیمه بازش خیره شد.
_ولی خوش گذشت ،مگه نه؟
پلک هایش را از هم فاصله داد و به صورت و لبخند کمرشکن
ماهور خیره شد.
روز فوق العاده ای بود؛ اگر حرف های علی همچنان به قلب
ترسیده و نگرانش خنجر نمی زد.
تمام روز را شاد و پر انرژی گذرانده بود؛ اما همه اش به دلیل
دیدن حال خوب ماهور بود .حتی تصور آینده ای که در آن اتفاقی
برای ماهورش بیفتد ،او را از درون متالشی می کرد.
_آره خوش گذشت.
_اونجات بهتره؟
لبخندی به نامی که ماهور بر روی آلتش گذاشته بود ،زد و با
صدای ضعیفی گفت:
_آره بهتره ولی وقتی نگاهت میکنم ،درد میگیره!

~ ~ 1005

با تعجب به پوالد خیره شد و چشمان درشت و سبزش را با حالت
بامزه و شیرینی گرد کرد.
_مگه من زدم آخه؟ دیواری کوتاه تر از من پیدا نکردی؟
این بار خنده ی مردانه ای کرد و سیلی آرامی به کمر ماهور که
تقریبا روی شکم خودش قرار گرفته بود ،زد.
_چرا اینقدر خنگی آخه؟ می خواستم امشب حسابت رو برسم؛
ولی درد دارم ،نمیشه.
چند ثانیه سکوت کرد و بعد سرش را چرخاند و به شلوارک
پوالد که کمی در پنهان کردن آن آلت بزرگ ناتوان بود ،خیره
شد.
_مگه فنر توشه که اینقدر زود اندازه ی هیکل من میشه؟
پوالد که تقریبا خنده اش تمام شده بود ،با شنیدن این جمله ی
پر حرص و شاکیانه اش ،بار دیگر به خنده افتاد و با انگشت
شست و اشاره لب های ماهور را گرفت و کمی فشرد.
_تو چرا اینقدر زبون دراز شدی آخه؟ کاری نکن از درد خودم و
خستگی تو بگذرم و حالتو جا بیارم!
~ ~ 1006

[]۱۲:۲۰ ۱۶.۰۱.۲۱
#پارت_۳۶۳
ماهور لبخند شیرینی زد و هر دو دستش را روی سینه ی پوالد
ستون کرد و صورتش را روی آن ها نشاند.
_مگه بده که حالم جا بیاد؟ منو از چی می ترسونی آقای پارسا؟
به چشمان شیطنت آمیز و لب های خندانش خیره شد و در یک
لحظه همچون یک شکارچی ،با سرعت گنجشک کوچکش را
چرخاند و روی بدنش خیمه زد.
_امشب نمیذاری بخوابم؟
دستان آزادش را دور گردن پوالد حلقه کرد و او را به سمت خود
کشید.
_امشب رو تو بغل من بخواب.
_آخه نمیذاری .لخت که هستی ،شیرین بازی هم در میاری،
اونوقت میگی بخواب؟
پاهایش را هم دور کمر پوالد حلقه کرد و شبیه یک کواال که
چهار دست و پا به درختان می چسبد ،به پوالد چسبید.
~ ~ 1007

_خب دلم برات تنگ شده که اینجوری می کنم!
با خنده و لذتی که از حرف های ماهور در دلش جمع شده بود،
به سمت صورتش خم شد و زمزمه کرد:
_پس بیخیال همه چی! بیا رفع دلتنگی کنیم.
آخرین کلماتش را با تکان دادن لب هایش روی دهان ماهور بیان
کرده بود .زبانش با رندی وارد دهان باز و خیس ماهور شد و همه
جا را گشت .روی دندان ها و زیر زبان و همه جا را با آن تکه
ماهیچه ای که به عنوان یک مهاجم به دهان ماهور حمله کرده
بود ،زیر و رو کرد.
سرش را کنار کشید تا از حمله ی پوالد عقب نشینی کند و اینبار
او به گردن مرد مقابلش هجوم ببرد.
بازوهایی که روی تخت ستون کرده بود تا ماهور زیر بدن بزرگش
له نشود ،با حمله ی لب ها و دندان ماهور به گردن کلفتش
سست و ضعیف شد.
_باز کبود نکنیا!

~ ~ 1008

ماهور همانطور که قسمتی از پوست پوالد را بین لب هایش
گرفته بود و می مکید ،لبخندی زد و با قدرت بیشتری به کارش
ادامه داد.
_توله سگ وحشی!
این را گفت و گردنش را عقب کشید .دستان ماهور را گرفت و
باالی سرش روی بالشت در دستان خودش اسیر کرد تا قدرت
حرکت را از او بگیرد.
_حقته بکشمت؟
[]۱۲:۲۱ ۱۶.۰۱.۲۱
#پارت_۳۶4
با خنده چرخی به بدنش داد و زمزمه کرد:
_اگر دلت میاد بکش!
با دست آزادش شلوار خودش و لباس زیر ماهور را تا روی ران
هایشان پایین کشید و بعد به چشمان زیبا و خمار شده اش خیره
شد.
_با ارزش ترین موجود زندگیم!
~ ~ 1009

ماهور با چشمانی که در لحظه با اشک ذوق براق شده بود ،لب
زد:
_سهم من از تمام دنیا!
با وجود درد به نسبت تیزی که در آلتش پیچیده بود ،نتوانست
رابطه اشان را نا تمام باقی بگذارد و هم خودش و هم ماهوری که
صورتش از درد و لذت جمع شده بود را به یک پرواز سبک و
آزادانه دعوت کرد.
در تمام مدتی که با هم بودند ،پوالد دستان ماهور را رها نکرد.
حتی بعد از رها شدنشان هم همچنان ماهور را اسیر و در بند
خود نگه داشت.
حاال که از قله ی کوه های شور و عشق و هیجان به پایین سقوط
می کردند ،پوالد درد تیزی که در بدنش می پیچید را بیشتر
حس می کرد؛ اما آنقدر از حضور ماهور پر شده بود که برایش
اهمیتی نداشت.
بوسه به گونه ها ی سرخش نشاند و بعد به نیکان که همچنان
خواب بود ،خیره شد.
_تو برو یه دوش بگیر تا من حواسم به نیکان باشه .بعد من میرم.
~ ~ 1010

ماهور با نفس های منقطع و بریده شده ،به سختی زمزمه کرد:
_اگر د...دستمو ول...کنی میرم.
دوباره به سمتش خم شد و بوسه ی محکم و پر سر و صدایی
به لب های باز مانده اش نشاند .کمی به او خیره شد و بعد با
لبخند دست هایش را آزاد کرد و از جا برخاست.
_بیا برو بچه قرتی!
وقتی ماهور از حمام بیرون آمد ،نیکان بیدار شده بود و نق می
زد .ماهور با صدای آرام به حرف هایی که پوالد برای آرام کردنش
می زد ،خندید.
_بیا از همین اآلن نرینیم به برنامه های همدیگه .دو دقیقه صبر
کنی از حموم میاد بیرون؛ پس الزم نیست کولی بازی در بیاری
بابایی.
آن شب بعد از دوش گرفتنشان ،تا نزدیکی های صبح با نیکان
سرگرم شدند تا بعد از شیر خوردن ،آروغ بزند و بخوابد.
و بعد از تنظیم هشدار ساعت برای نوبت بعدی شیر دادن به
نیکان ،در آغوش یکدیگر فرو رفتند و خوابیدند.
~ ~ 1011

[]۰۹:۳۲ ۱۸.۰۱.۲۱
#پارت_۳۶5
ماگی که با چای زعفرانی داغ و خوشبو پر شده بود را به لبش
نزدیک کرد و گفت:
_جمشید کارا رو درست کرد؟
سهیل قبل از گاز زدن به آن کلوچه ی دارچینی و خوش طعم،
پاسخ داد:
_گفت تا دو سه روز آینده همه چیز اوکیه .فقط یه سری امضا و
اینا مونده که یه روز هم تو و هم اون زنه رو میاره و حلش می
کنه.
ایمان که امروز کمی گرفته و ناراحت به نظر می رسید ،با به یاد
آوردن مسئله ای ،دست از بازی کردن با موبایلش برداشت و به
سهیل خیره شد.
_راستی سیاوش و سروش چی شدن؟ هنوز فراری ان؟
سهیل به پوالد که با اخم به میزش خیره شده بود ،نگاهی انداخت
و بعد شاکیانه به سمت ایمان چرخید.
~ ~ 1012

_اینقدر کار ریخته روی سرم که نمی دونم به کدوم برسم .نمی
فهمم چرا اینقدر دشمن تراشی می کنید شما دو تا؟!
ایمان هم که منتظر جرقه ای برای بحث کردن و دعوا راه
انداختن بود ،فرصت را غنیمت شمرد و با حرص دستش را روی
میز کوبید.
_طرف زده شکم محسن رو سفره کرده ،بعد تو می گی ما دشمن
تراشی می کنیم؟
سهیل هم کم نیاورد و به سمت ایمان خم شد .انگشت اشاره اش
را به سمت پوالد که با اخم به آن ها نگاه می کرد ،گرفت و غرید:
_مگه فقط سیاوشه؟ برای یه نفر دیگه به اسم احسان که نمی
دونم کدوم خریه داره مث سگ جون می کنه تا طرف رو بکشه
باالی چوبه ی دار .از اون طرف داره با اسم جعلی با یه شرکتی
همکاری می کنه که اصال به شرکت ما هیچ ربطی نداره.
با خشم به سمت پوالد چرخید و ادامه داد:
_فکر می کنی نمی فهمم داری چه غلطی می کنی؟ از من
پنهون کاری می کنی که چی بشه؟ اون شرکت لعنتی مال کیه
که می خوای زمینش بزنی؟
~ ~ 1013

ایمان با بهت به پوالد که حتی آن ها را جدی نمی گرفت تا
پاسخی بدهد ،چرخید و زمزمه کرد:
_پوالد داری چه گوهی می خوری؟ چرا من بدبخت همش باید
نگران جون تو باشم؟ چرا یه گوشه آروم نمی گیری؟
سهیل هم با خشم چند بار انگشتش را روی میز کوبید و ایمان
مبهوت و خشمگین را مخاطب خود قرار داد.
_بهم میگه فالن کار رو بکن؛ ولی نپرس چرا .من خارج از بحث
های کاری ،پوالد رو مثل داداشم می بینم .از بس همه چیز رو
با دعوا و کش مکش حل می کنه ،به بهمن سپردم که مثل سایه
پشت سرش باشه تا یه موقع نزنن بکشنش .حداقل باید بدونم
که سر چی دارم جوون مردم رو می فرسم باالی چوبه دار.
با بغضی مردانه مشت محکمی به سر خودش کوبید و ادامه داد:
_عذاب وجدان داره خفه ام می کنه .شدم مثل یه سگ هار که
همش داره برای مردم پاپوش درست می کنه و پاچه اشون رو
میگیره .احسان از یه طرف و اون شرکت لعنتی هم از یه طرف
دیگه داره روانم رو اذیت می کنه .بگذریم از سروش و سیاوش
که حقشونه؛ ولی بقیه چی؟ اگر بیگناه باشن چی؟
~ ~ 1014

پوالد پوزخندی زد و با به یاد آوردن گریه های گنجشکش برای
آزار و اذیت هایی که در کودکی تا اکنون تحمل کرده بود ،زمزمه
کرد:
_یه مرد بچه باز که به یه بچه ی  ۱۰ساله با وحشیانه ترین شکل
ممکن تجاوز کرده ،بی گناهه؟ اون شرکت هم یه خورده حساب
شخصیه و به شما هیچ ربطی نداره.
بعد از پایان جمله اش ،به سمت سهیل چرخید و ادامه داد:
_درسته که دوستیم؛ ولی مجبور نیستی کاری که دوست نداری
رو انجام بدی .پرونده های احسان و اون شرکت رو بده تا یه
وکیل دیگه پیدا کنم .ببخشید که به خاطر من اینقدر تحت فشار
قرار گرفتی.
بعد از پایان حرف هایش از جا برخاست و از دفترش خارج شد
تا سری به ماهور بزند.
دلش از بی اعتمادی ای که در چشمان سهیل و ایمان دیده بود،
کمی رنجور شد؛ اما فکر کردن به گنجشک زیبا و جوجه ی
کوچکی که در خانه پیش خاله سودابه که قرار بود خودش به
جای پرستار کودک از نیکان مراقبت کند ،مانده بود باعث می
~ ~ 1015

شد که تحقیر شدنش در آن اتاق توسط عزیزانش را فراموش
کند .آن ها که نمی دانستند ماهور هم مانند آن کودک  ۱۰ساله
قربانی احسان هرزه شده است .آن ها که نمی دانستند مهراب
چه دروغ بزرگی به خواهر بیوه و نیازمندش گفته است! آن ها از
هیچ چیز خبر نداشتند و پوالد را یک بیمار روانی دشمن تراش
تصور کرده بودند؛ پس دیگر در حل کردن مسائل خصوصی
زندگی اش از آن ها کمک نمی گرفت.
[]۰۹:۳۷ ۱۹.۰۱.۲۱
#پارت_۳۶۷
وقتی وارد اتاق شد ،ماهور که شماره ی تلفن همراه خاله سودابه
را گرفته بود تا بتواند با او در ارتباط باشد ،در حال حرف زدن با
او بود.
_خاله گریه هم می کنه؟
_قبل از این که برگردیم خونه می ریم براش تخت می خریم.
_چشم حواسمه.

~ ~ 1016

نگاهی به پوالد که با چهره ای گرفته و اخمو وارد اتاق می شد،
انداخت و حرف هایش را کوتاه کرد.
_پس دیگه خودتون مراقبش باشید .من تلفنم روشنه همیشه.
_باشه فعال.
بعد از پایان حرف هایش ،از پشت میز برخاست و به سمت پوالد
رفت .چهره اش کمی نگران کننده به نظر می رسید.
_پوالد؟
همانطور که روی یکی از مبل ها می نشست ،به قدم های تند و
مضطرب ماهور نگاه کرد.
_جانم؟ چرا هول کردی تو؟
خودش را به پوالد رساند و مقابلش روی زانو هایش نشست.
_خوبی؟
_معلومه که خوبم .مگه باید بد باشم؟
_صورتت یه چیز دیگه میگه!

~ ~ 1017

ماهور را از جایش بلند کرد و روی پاهایش هایش نشاند به طوری
که پاهایش از دو طرف ران های پوالد آویزان شده بود.
_صورتم چی میگه؟
_این که حال صاحبش رو به راه نیست و یه چیزی دلخورش
کرده.
لبخندی به حرکت لب های سرخ و برجسته اش زد و بعد نگاهش
را به چشم های سبز رنگش دوخت.
_اگر اینطوری باشه چی میشه؟
کمی مکث کرد و بعد با چشمان براق شده به پوالد که اکنون
حالش بهتر به نظر می رسید ،خیره شد.
_اونوقت دو تایی میریم برای نیکان خرید می کنیم و همه ی
آدم های اینجا رو هم به حال خودشون می ذاریم.
_تا ربع ساعت دیگه جلسه دارم .نقشه ی بعدی چیه؟
_یکم سخته ولی اگر صدای خنده هات رو بعدش بشنوم ،راضیم.

~ ~ 1018

پوالد به چهره ی مردد و تا حدودی هیجان زده اش نگاه کرد.
موهای روشنش روی پیشانی اش پخش شده و یک شلختگی
زیبا و خوردنی را در صورتش ایجاد کرده بود.
_چی هست؟
[]۰۹:۳۷ ۱۹.۰۱.۲۱
#پارت_۳۶۸
از روی پاهای پوالد بلند شد و دستش را روی چشمانش گذاشت.
_چشمات رو باز نکن .بذار بسته بمونه.
پوالد با لبخند سرش را تکان داد و سعی کرد افکارش از حرف
هایی که شنیده بود و تصوراتی که از زجر کشیدن گنجشکش
داشت را حداقل چند دقیقه کنار براند.
وقتی انگشتان ماهور را در جایی نزدیک به کمربندش حس کرد،
چشمانش را باز نمود و به ماهور که به سختی سعی داشت
کمربندش را باز کند ،خیره شد.
_داری چیکار می کنی؟

~ ~ 1019

_وقتی اون کار رو با هم می کنیم ،من همه چیز رو فراموش می
کنم .می خوام تو هم چند دقیقه مغزت خاموش بشه.
چقدر گنجشکش ساده بود که فکر می کرد با شهوت می تواند
روح وحشی و افسارگسیخته ی پوالد را آرام کند .این روح با هیچ
چیز آرام نمی شد؛ مگر در آغوش کشیدن ماهوری که اکنون
تمام زندگی اش محسوب می شد.
_بلند شو ببینم!
ماهور با بهت به پوالد خیره شد و زمزمه کرد:
_مگه قرار نبود...
حرفش با هجوم پوالد به سمتش و گرفتن شانه هایش قطع شد.
_اینجا کثیفه گنجشک من .آخه کی به تو گفته که من اینجوری
آروم میشم؟ تو راحت تر از اینا می تونستی آرومم کنی.
ماهورِ مبهوت را از جایش بلند کرد و به سمت مبل دو نفره ای
برد .خودش نشست و او را هم به سینه اش چسباند.
_همین اآلنش هم حالم رو به راهه.
ماهور صورتش را به سینه ی پوالد سایید و زمزمه کرد:
~ ~ 1020

_می خواستم حالت خوب باشه.
_هر وقت خوب نبودم ،کافیه بیای تو بغلم تا محکم فشارت بدم.
الزم نیست بری اونو بخوری.
با خجالت مشتی به سینه اش کوبید و با لپ های سرخ شده
سرش را در سینه ی پوالد پنهان کرد.
_خیلی بی ادبی!
_چون نذاشتم بخوری؟ خب وقت برای این کار زیاده.
_خفه شو دیگه.
بازوهایش را به دور ماهور تنگ تر کرد و گفت:
_تو جون بخواه.
با حس خنده ی آرام ماهور ،لبخند عصبی ای زد و به خودش
قول داد که تمام اشک هایی که ریخته بود را مثل یک سیل بی
رحم به جان مقصران آن ها بیندازد.
[]۰۸:۳۹ ۲۰.۰۱.۲۱
#پارت_۳۶۹
~ ~ 1021

ایمان و سهیل در تمام طول جلسه چشمانشان را به پوالد دوخته
بودند تا نشانه ای از قهر و دلخوری در رفتارش بیابند؛ اما او مثل
همیشه به نظر می رسید و این خیال سهیل را راحت می کرد؛
اما ایمان که او را می شناخت ،از حرف هایش پشیمان شده بود
و می دانست که این سکوت پوالد نشان دهنده ی دلشکستگی
اش است.
سهامداران و مدیران شرکت بعد از اتمام جلسه یکی یکی به
سمت پوالد می رفتند تا با او صحبت کنند .سهیل به اخم
همیشگی پوالد در زمان تمرکز کردن خیره شد و به آرامی زمزمه
کرد:
_به نظر من که ناراحت نشده .مثل همیشه ست.
ایمان با غم به پوالد چشم دوخت و لب زد:
_از همیشه بیشتر ناراحت شده .اگر ناراحت نمی شد که با دو تا
فحش و دعوا باهامون برخورد می کرد.
سهیل که با حرف ایمان کمی از خودش عصبی شده بود ،از جا
برخاست و دستش را برای جلب توجه بقیه روی میز کوبید.
~ ~ 1022

_ببخشید؟ لطف می کنید صحبت هاتون رو بذارید برای بعد؟ ما
یه جلسه ی دیگه هم داریم.
پوالد کمی شوکه شد؛ اما پشت دوستش را خالی نکرد و به سمت
چند مرد مقابلش چرخید.
_بعدا بیاید دفترم تا صحبت کنیم.
و بعد از جا برخاست و به سمت یکی از مردان که با نگرانی به او
نگاه می کرد ،رفت .سرش را به گوشش نزدیک کرد و همانطور
که دستش را روی شانه اش می کوبید ،با صدای آرامی گفت:
_نگران وام نباش! همین االن به حسابداری خبر میدم که تا آخر
تایم کاری امروز پولت رو برات حاضر کنه.
مرد با قدردانی به چشمانش که تا حدودی مهربان به نظر می
رسید ،خیره شد.
_من واقعا ممنونم .تو این زمان واقعا به کمک احتیاج داشتم.
_ایشاال دخترت هم خوب میشه .چند سالش بود؟
_ ۱۰سالشه آقا .چند ماهه که فهمیدیم سرطان خون داره .همه
ی زندگیم رو فروختم و دارم خرجش می کنم؛ ولی بازم کمه.
~ ~ 1023

[]۰۸:۳۹ ۲۰.۰۱.۲۱
#یوغ_اسارت
#پارت_۳۷۰
اشک در چشمان مرد حلقه زد و با درد سنگین و کمرشکنی
ادامه داد:
_پول فدای یه تار موی مهتابم؛ ولی میترسم به خاطر وضع بد
مالیم و بی عرضگیم از دستش بدم.
پوالد اخم عمیقی کرد و شانه ی مرد را در زیر مشت بزرگ و
قدرتمندش فشرد.
_هر وقت پول الزم شدی ،با من تعارف نکن .ببین منو...
مرد که بعد از حرف هایش به زمین خیره شده بود ،به آرامی
سرش را باال آورد و به صورت جدی و مسلط پوالد چشم دوخت.
_وقتی میگم باهام تعارف نکن؛ یعنی هر جا گیر کردی زنگ
میزنی به من .نه فقط به خاطر پول؛ بلکه هر چی نیاز داشتی.
_چطوری جبران کنم؟ دارید شرمنده ام می کنید.
_یه عزیز مریض دارم ،براش دعا کنید که از دستش ندم.
~ ~ 1024

و بعد بدون این که اجازه ی صحبت کردن به مرد بدهد ،کمی از
او فاصله گرفت و ادامه داد:
_اون پول هم هدیه ی من به مهتابه .الزم نیست پسش بدی .یه
روز میام دیدنش.
مرد که نمی دانست چه باید بگوید ،دستش را بلند کرد تا جلوی
رفتن پوالد را بگیرد؛ اما او برای جلوگیری از خجالت زده شدنش
به سمت سهیل و ایمان رفته بود.
وقتی سالن از همه ی مردان و زنان خالی شد ،پوالد روی یکی
از صندلی هایی که به سهیل و ایمان نزدیک بود ،نشست.
_چی شده؟ مشکلی پیش اومده؟
سهیل نگاه مرددی به ایمان انداخت و گفت:
_از دست ما ناراحت شدی؟
_نه ،مگه بچه ام؟ شما در مورد کاری که می خوام انجام بدم
شک دارید و منم گفتم از این به بعد الزم نیست کمکم کنید،
همین!
[]۰۸:۳۹ ۲۰.۰۱.۲۱
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#پارت_۳۷۱
ایمان تازه فهمیده که چه چیزی در آن اتاق گفته شده بود که
تا این حد پوالد را نا امید می کرد .آن ها او را همچون یک ظالم
که جان بیگناه ها و کاسبی مردم را به خطر می اندازد نشان داده
بودند و پوالد هم به درستی آن را فهمیده بود .با خشم به سهیل
که او هم عصبی و ناراحت بود ،خیره شد و گفت:
_پوالد ما فقط نگرانت بودیم.
جمله اش بی ربط بود و خودش هم می دانست؛ اما پوالد لبخند
صادقانه ای زد و از جا برخاست.
_می دونم؛ اما واقعا جای نگرانی نیست .من میرم بخش
حسابداری و میام .اگر آقای سرمدی اومد ،ببریدش دفترم تا بیام.
و بعد از پایان حرفش ،آن ها را با عذاب وجدان و خشمشان تنها
گذاشت.
ماهور کش و قوسی به بدنش داد و از اتاقش خارج شد .چشم
هایش را چرخاند و رکسانا را در حال صحبت کردن با تلفن
همراهش دید.
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_مامان نوشین به خدا نمی تونم تحملش کنم! همه ی التماسام
رو یادم میاد .زندگی منو خراب کرد.
_برای چی می خواد منو ببینه؟
_من نمی بخشمش! تا آخر عمرم نمی بخشمش! هر شبی که
کابوس اون مرد و زنش رو می بینم ،به خودم قول میدم که هیچ
وقت باعث و بانیش رو فراموش نکنم.
ماهور با نگرانی پا تند کرد و دستش را روی شانه ی رکسانا
گذاشت.
_رکسانا؟ خوبی؟
با بغض به سمت ماهور چرخید و سرش را به نشانه ی نه ،به دو
طرف تکان داد.
_مامان نوشین من کار دارم .بعدا باهاتون تماس میگیرم.
_چشم حتما برای بدرقه اتون میایم.
_فعال.
بعد از قطع کردن تلفن ،به چشمان نگران ماهور خیره شد و با
صدای لرزانی زمزمه کرد:
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_زندگیم رو خراب کرده ،اونوقت اآلن یادش اومده که باید با من
حرف بزنه .حالم ازش به هم میخوره!
ماهور که از خانم محمدی و اشتباهی که در حق رکسانا انجام
داده بود ،خبر داشت دستش را دور شانه ی رکسانا حلقه کرد و
او را به سمت خود کشید.
_عزیزم...
[]۰۹:۳5 ۲۱.۰۱.۲۱
#پارت_۳۷۲
رکسانا صورتش را روی سینه ی ماهور گذاشت و با بغض نالید:
_خیلی بهش التماس کردم که بذاره توی پرورشگاه بمونم؛ اما
نذاشت.
_شاید فکر کرده که زندگیت بهتر می شه.
_من اون موقع  ۱4سالم بود و می تونستم صالح خودم رو
تشخیص بدم .ایمان بهم قول داده بود که تا  ۱۸سالم بشه برام
خونه میگیره.
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ماهور که در آن میان به دنبال بهانه ای برای آرام کردن رکسانا
بود ،با شیطنت سرش را خم کرد و به صورت رکسانا که روی
سینه اش آرام گرفته بود ،خیره شد.
_فقط ایمان بهت قول داده بود؟
رکسانا هم سرش را باال گرفت و به لبخند معنادار ماهور نگاه
کرد.
_چی تو ذهنته؟ چرا معنی دار بهم نگاه می کنی؟
لبخندش با دیدن حواس پرت شده ی رکسانا عمیق تر شد و
حلقه ی دستانش را دور کمر رکسانا محکم تر کرد.
_میگم چرا فقط قول ایمان رو یادته؟ چرا حرفی از پوالد نمی
زنی؟
چشمانش را دزدید و به زمین خیره شد.
_همینجوری گفتم.
_ولی به نظر من یه چیزی این وسط هست.
با حرص از آغوش ماهور بیرون آمد و لگد محکمی به ساق پایش
زد.
~ ~ 1029

_چی مثال؟
با چهره ای جمع شده از درد؛ اما مزین به لبخند پرسید:
_دوسش داری؟
با بهت ایستاد و به او که خم شده بود تا پایش را ماساژ بدهد،
خیره شد.
_احمقی چیزی هستی؟ ما با هم بزرگ شدیم ،مگه میشه
دوسش نداشته باشم؟
_منظورم یه طور دوست داشتن خاصه!
کمی مکث کرد و بعد به پشت چرخید و پاسخ داد:
_نه ندارم.
_داری!
_ندارم.
_داری!
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اصال چرا باید انکار می کرد؟ چگونه عاشقش نشود وقتی از
نوجوانی محبت کردن هایش هم با پوالد فرق داشت .پوالد
برادرانه محبت می کرد؛ اما ایمان مالکانه!
دوباره به سمت ماهور چرخید و با صورتی خجالت زده ،زمزمه
کرد:
_آره دوسش دارم.
ماهور هم خندید و دستش را گرفت تا با هم گوشه ای بنشینند
و از نگفته هایشان تعریف کنند.
[]۰۹:۳5 ۲۱.۰۱.۲۱
#پارت_۳۷۳
هنوز علت این مالقات را نمی دانست و با کنجکاوی به آن ها
نگاه می کرد که تلفنش شروع به زنگ خوردن کرد .صدایش را
صاف کرد و بی توجه به نگاه های خیره ی اطرافش ،تماس را
برقرار کرد.
_سالم آقای پارسا.
_سالم روز بخیر!
~ ~ 1031

جمشید نگاهش را میان دو مردی که مقابلش نشسته بودند،
چرخاند و گفت:
_چیزی شده؟
_نه ،بیا دفترم کارت دارم.
_چشم فردا میام.
_منتظرتم!
جمشید بعد از قطع کردن تماس ،دستانش را در هم قفل کرد و
روی میز گذاشت.
_امرتون چی بود؟
_با پوالد پارسا حرف می زدی؟
کمی تعجب کرد و با اخم به چشمان تیزبین و حیله گر مرد
خیره شد.
_کی هستی؟
_سروش اسکندری! اومدم یه پیشنهاد عالی بهت بدم.
_من رو از کجا پیدا کردید؟
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سروش پوزخندی زد و نیم نگاهی به سیاوش انداخت.
_تو فرض کن دور و بر پوالد دیدیمت!
جمشید با همان اخم های در هم به در اتاق اشاره کرد و گفت:
_لطف کنید و از اینجا برید .هر چیزی که دنبالش هستید رو
اینجا پیدا نمی کنید.
سیاوش با چشم سالمش چشمکی زد و با ولوم آرام و وسوسه
انگیزی لب زد:
_حتی اگر پول خوبی توش باشه؟
پول نقطه ضعف بزرگ جمشید محسوب می شد و چیزی بود که
هرگز نمی توانست به آن نه بگوید.
اخم هایش را کمی از هم باز کرد و نگاهش را میان سروش و
سیاوش چرخاند.
_چقدر می تونید خرج کنید سرش؟
سروش لبخندی زد و پاسخ داد:
_اونقدری هست که بتونی زندگیتو تکون بدی .قراره یه عالمه
پول به جیب بزنیم.
~ ~ 1033

همان پیچ و تاب اندکی هم که در ابروانش نشسته بود را باز کرد
و لبخند دندان نمایی زد.
_امیدوارم همکاری خوبی باشه.
[]۰۹:۲۷ ۲۳.۰۱.۲۱
#پارت_۳۷4
با چشمان براق و هیجان زده دستش را به سمت کفش کوچک
آبی رنگی که با خرس های قهوه ای تزئین شده بود ،گرفت و به
سمت پوالد چرخید.
_پوالد کفش هم بخریم؟
رکسانا که تا زمان تعطیلی شرکت در مورد احساس خاصی که
از نوجوانی به ایمان داشت ،با ماهور صحبت کرده بود و با
فهمیدن قصد ماهور و پوالد برای خریدن تخت و وسایل جدید
برای نیکان با آن ها همراه شده بود ،به سمتشان رفت و به ماهرخ
که گوشه ای ایستاده بود و تند تند وسایل خاصی را به فروشنده
ی جوان و با حوصله ی مقابلش سفارش می داد ،اشاره کرد.
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_به نظرم شما الزم نیست تالش کنید .خاله ماهرخ همه چی
سفارش داده.
پوالد به سمت ماهرخ چرخید و گفت:
_خدا رو شکر که باهامون اومد .ما هیچی نمی دونستیم.
ماهور هم سرش را به نشانه ی تأیید تکان داد و با حرص به
مادرش خیره شد.
_فقط نمی دونم چرا با من لج کرده .هر چی می خوام بردارم
میگه زوده و اآلن الزم نیست بخریم.
پوالد هم که تا حدودی با او موافق بود با جدیت به رکسانا نگاه
کرد و حرف ماهور را ادامه داد.
_حاال این که میگه زوده هیچی ،من به فروشنده گفتم سری
کامل سیسمونی برامون بیاره ولی نذاشت .آخه این که دیگه
الزمه!
رکسانا با شنیدن حرف پوالد با صدای بلند شروع به خندیدن
کرد و سعی نمود چیزی که ماهرخ در گوشش زمزمه کرده بود
را لو ندهد .از وقتی که با آن زن مهربان و خوش برخورد آشنا
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شده بود ،می فهمید که ماهور مهربان و دوست داشتنی از کجا
این اخالق را پیدا کرده است .مسلما تمام آن ها حاصل تربیت
درست و حساب شده ی این زن بود.
باز هم با یادآوری جمله ی در گوشی و آرام ماهرخ در جواب
سفارش بلند باالیی که پوالد به فروشنده داده بود ،خنده ی
بلندی کرد و به سختی از میان دندان ها چفت شده اش گفت:
_آخه همه چی که الزم ندارید .بعضی از وسایل سیسمونی به
دردتون نمی خوره.
پوالد اخمی کرد و به جعبه هایی که حتی نمی دانست چه
هستند ،اشاره نمود.
_هر چی که اینجا هست حتما یه استفاده ای داره .حاال ما می
خریم ،شاید الزم شد .نمی فهمم چرا مامان ماهرخ اینجوری می
کنه.
[]۰۹:۲۷ ۲۳.۰۱.۲۱
#پارت_۳۷5
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رکسانا با دیدن جعبه هایی که پوالد به آن اشاره می کرد ،شدت
خنده اش بیشتر شد .طوری که دستش را روی شکمش گذاشت
و کمی خم شد تا ماهیچه های دردناک شکمش را کمی آرام
کند.
ماهور با بهت به او نگاه می کرد؛ اما پوالد خشمگین شده بود و
نمی توانست این خنده های عصبی کننده ی رکسانا در جواب
حرف های جدی و منطقی اش را تحمل کند.
_ببند نیشتو! معلوم هست چه مرگته؟
ماهور با لبخندی که نرم نرمک روی لبش نشسته بود به سمت
رکسانا رفت و پوالد را مخاطب خود قرار داد.
_خب چیکارش داری؟ دوست داره بخنده.
پوالد هم کم نیاورد و با اخم اشاره ای به در ورودی مغازه کرد.
_اون دیوسم زنگ زد گفت دارم میام .حاال وقتی دو تایی سوژه
امون کردن می فهمی.
منظورش از دیوس ،ایمان بود که با شنیدن خبر خرید کردن آن
ها برای نیکان گفته بود که او هم خودش را می رساند .مغازه ی
~ ~ 1037

بزرگ و مدرنی که در آن بودند تقریبا با اعضای خانواده اشان پر
شده بود.
ماهرخ ،مهیار ،آسا ،رکسانا و ایمان هم به غیر از پوالد در مغازه
حضور داشتند و هر کدام مشغول انتخاب کردن چیزی بودند.
مثال آسا با سرعت باالیی در حال جمع آوری چند عروسک برای
خودش بود که البته پوالد قول خریدنش را به او داده بود.
رکسانا کمی خنده اش را جمع کرد و به ماهور که کنارش
ایستاده بود ،اشاره کرد.
_اون جعبه ها شیر دوشن .می خوای شیر ماهور رو بدوشی که
گیر دادی؟ هی میگم حرف گوش کنید ،باز نق می زنن.
ماهور با دهان باز مانده به خودش نگاه کرد و بعد به پوالد که با
چشمان وحشی شده به سمت رکسانا می رفت ،نگاه کرد.
_تخم جن ،چرا چرت و پرت می گی؟
رکسانا با خنده پشت ماهور خشک شده سنگر گرفت و از پشت
بوسه ای روی گونه ی سمت راستش که کمی گرم به نظر می
رسید ،نشاند.
~ ~ 1038

_تقصیر خودتونه که هی بحث رو کش می دید .به حرف
بزرگترتون گوش کنید دیگه!
ماهور با صورتی که از خجالت و حرص داغ شده بود ،از آن دو
فاصله گرفت و به طور نا محسوس دستش را روی سینه اش
گذاشت .رکسانا واقعا خجالت زده اش کرده بود.
[]۱۰:۱۷ ۲4.۰۱.۲۱
#پارت_۳۷۶
ماهرخ به ماهور که در حال انتخاب کردن یک تخت از میان
کاتالوگ مقابلش بود ،نگاه کرد و گفت:
_ماهور؟
سرش را بلند کرد و با گونه هایی که هنوز هم کمی صورتی تر
از حد معمول به نظر می رسید ،سوالی به مادرش خیره شد.
_جانم؟
ماهرخ که از خرابکاری رکسانا با خبر شده بود ،لبخند کمرنگی
زد و دستش را به سمت فرزندش بلند کرد.
_بیا اینجا! از بین این لباسا ،کدومش رو بردارم؟
~ ~ 1039

پوالد که کمی آن طرف تر با ایمان صحبت می کرد ،حرفش را
قطع کرد و به سمت ماهور و ماهرخ رفت تا او هم در این انتخاب
شیرین سهیم شود.
نگاه ماهور میان تکه های کوچک لباس و دستکش ها و کاله ها
می چرخید .از میان ست طوسی سفید و قرمز مقابلش ،انگشت
کشیده اش را روی جعبه ای که با لباس های طوسی و سفید پر
شده بود ،گذاشت.
_این ،مگه نه پوالد؟
پوالد هم خنده ای کرد و پیراهن یک وجبی را روی کف دستش
گذاشت.
_اندازه ی کف دستمه!
ماهرخ با تاسف و لبخند سرش را تکان داد و به سمت فروشنده
چرخید.
_همون طوسیه رو بذارید.
رکسانا و ایمان هم در میان وسایل می چرخیدند و دور از چشم
ماهرخ ،چیز هایی به خرید هایشان اضافه می کردند .مهیار هم
~ ~ 1040

بیکار نماند و با لجبازی استخر بادی ای که گوشه ی مغازه دیده
بود را برای نیکان سفارش داد و اهمیتی به حرف های ماهرخ
نداد.
آسا کم کم داشت به نیکانی که فقط یک بار او را دیده بود،
حسودی می کرد .اکنون که همه به فکر خریدن لباس و اسباب
بازی برای آن موش اعصاب خورد کن بودند ،آسا احساس دور
انداخته شدن می کرد و حتی عروسک هایی که انتخاب کرده
بود را هم به جای قبلی اشان برگردانده و بق کرده گوشه ای
ایستاده بود و توجه برادر بزرگش را می خواست.
[]۱۰:۱۷ ۲4.۰۱.۲۱
#پارت_۳۷۷
پوالد هنگام حساب کردن وسایل خریداری شده ،با چشم به
دنبال عروسک های انتخابی آسا می گشت؛ اما اثری از آن ها
نیافت.
خواست به سمتش برود و چیزی بگوید؛ اما با دیدن ماهور که
تمام آن عروسک ها را در دستانش جمع کرده بود و به سختی
به سمت پیشخوان مغازه می آمد ،لبخندی زد.
~ ~ 1041

چطور ممکن بود که آن گنجشک مهربان مراقب گوشه گیری
خواهرش نباشد؟
خودش هم بیکار نماند و چرخی در مغازه زد تا هدیه ی کوچکی
برای آسا تدارک ببیند.
آنقدر کارشان طول کشید که وقتی از مغازه بیرون آمدند ،شب
شده بود .وقتی از دنیای رنگارنگ کودکان فاصله گرفتند ،تازه
متوجه ی گرسنگی و ضعفشان شدند .ماهرخ همه را به خانه اش
دعوت کرد تا شام بخورند؛ اما پوالد مخالفت کرد و همه را بی
توجه به مخالفت هایشان به سمت خانه اش کشاند .او که نمی
توانست پسرکش را تنها بگذارد و به مهمانی برود ،می توانست؟
رسیدنشان به خانه طول نکشید و خیلی زود سکوت سنگین و
همیشگی خانه ی پوالد با خنده ها و حرف زدن های اطرافیانش
شکست.
عجیب بود که بوی خوشبختی و زندگی در مشام پوالد می
پیچید؟ چند وقت بود که این خانه میزبان چند عزیز دوست
داشتنی نشده بود؟

~ ~ 1042

حتی دلش نیامد خاله سودابه را در آشپزخانه گیر بیاندازد تا شام
بپزد و خیره به قدم های بلند و سریع ماهور به سمت نیکان که
در آغوش سودابه بود ،زمزمه کرد:
_خاله نمی خواد شام درست کنی .یه چی سفارش میدیم.
سودابه همانطور که با خنده نوزاد را در آغوش ماهور می گذاشت،
پاسخ داد:
_اونی که شما سفارش می دید ،غذا نیست .من که هر وقت می
خورم حالم بد میشه.
ماهرخ دستی به روسری اش کشید و مو های پیچ خورده و
شلخته شده اش را کمی مرتب کرد.
_وای حرف دل منو زدی! مگه یه غذا درست کردن ،چقدر کار
داره؟ بیا بریم با هم درست کنیم و بیایم .اینا چه می فهمن که
غذای خونگی چه نعمتیه؟!
سودابه که به نظر می رسید هم صحبت مناسبی پیدا کرده است،
حرف ماهرخ را تأیید کرد و بی توجه به صورت مبهوت پوالد از
غر زدن های دو زن مقابلش ،با ماهرخ به سمت آشپزخانه رفت
~ ~ 1043

و همان لحظه صدای بلند ایمان هم از سالن به گوش رسید که
با پررویی تمام سفارش خورشت بادمجان می داد.
[]۱۰:۱۲ ۲5.۰۱.۲۱
#پارت_۳۷۸
نیکان دست مشت شده اش را روی سینه ماهور گذاشته بود و
به صورتش نگاه می کرد.
ماهور لبخندی زد و بینی اش را با لطافت به پیشانی نیکان مماس
کرد .بوی وانیلی و شیرین پودر بچه را با تمام وجود استشمام
کرد و با همان لبخندی که لحظه به لحظه بزرگ تر می شد،
سرش را بلند کرد و رو به آسا که شاکی به نیکان خیره شده بود،
گفت:
_تا حاال بوش کردی؟
بدون آن که نگاهش را از دستان ظریف و شکننده ی نیکان
بردارد ،با صدایی که حسادت و ناراحتی در آن مشهود بود ،پاسخ
داد:
_چرا باید بوش کنم؟ من اصال دوسش ندارم.
~ ~ 1044

مهیار که مقابلشان ایستاده بود و به حرف های آن ها که روی
مبل نشسته بودند ،گوش می داد چشم غره ی غلیظی به آسا
رفت و خواست حرفی بزند؛ اما ماهور با اشاره ی سر و چشم او
را از صحبت کردن منع نمود.
_چرا دوسش نداری پرنسس ناز من؟ من می خواستم که بفهمی
وقتی مثل نیکان کوچولو بودی ،چه بویی میدادی!
ماهور سکوت کرد تا آسا حرفی بزند؛ اما او در خاموشی و کمی
هم تردید به کاله کوچک نیکان که مو های کم پشت و نرمش
را پوشانده بود ،نگاه می کرد؛ پس بعد از چند ثانیه ماهور ادامه
داد:
_دوست داری بغلش کنی؟
_نه .نیکان می خواد جای منو بگیره .می خواد خودش رو برای
تو لوس کنه .همه اتون اونو بیشتر از من دوست دارید!
_تو منو بیستر دوست داری یا مامان رو؟
آسا به سوال ماهور فکر کرد و به دنبال پاسخ گشت؛ اما در
حقیقت جایگاه مادرش با برادرش متفاوت بود و نمی توانست
بین آن دو یکی را انتخاب کند.
~ ~ 1045

_جفتتون رو یه اندازه دوست دارم .اون مامانه ولی تو داداشمی!
[]۱۰:۱۲ ۲5.۰۱.۲۱
#پارت_۳۷۹
ماهور به انگشت آسا که هنگام پاسخ دادن روی لب هایش حرکت
می کرد ،خیره شد و نیکان را در آغوشش جا به جا کرد.
_منم مثل تو نمی تونم بگم تو یا نیکان رو بیشتر از اون یکی
دوست دارم .تو پرنسس منی و اون هم پرنس منه!
آسا به چشمان ماهور خیره شد تا از درست بودن حرف هایش
مطمئن شود.
_یعنی جفتمون رو دوست داری؟ پس چرا تو اون مغازه همش
برای نیکان خرید می کردید؟
ماهور هم با جدیت و مهربانی پاسخ داد:
_چون اون تازه اومده پیشمون و هیچ لباسی نداره .من قبال برای
تو همه چی خریدم؛ اما اون هیچی نداشت .من مطمئنم که تو
هم نیکان رو دوس داری و قراره ازش مراقبت کنی.

~ ~ 1046

آسا که حاال احساس بهتری داشت و می توانست به خودش اجازه
ی محبت کردن به نیکان را بدهد ،با لبخند شیرینی به سمت
صورت نیکان خم شد و زمزمه کرد:
_واقعا منم وقتی کوچیک بودم ،این بو رو می دادم؟
ماهور خندید و دست آزادش را روی مو های بلند آسا کشید.
_آره قربون خنده هات برم من!
آسا با ذوق بیشتری خندید و دست ماهور را میان انگشتان
کوچکش گرفت و بوسه ای به آن زد.
_منم قول میدم که مراقب نیکان باشم .اونم منو دوست داره؟
_آره ،بذار نشونت بدم.
ماهور ابتدا بوسه ای به روی پیشانی آسا زد و بعد انگشت اشاره
ی آسا را گرفت و به دست کوچک نیکان نزدیک کرد .حتی دو
ثانیه هم نگذشته بود که انگشت آسا در مشت کوچک نیکان
اسیر شده و به آرامی فشرده می شد.
آسا آنقدر احساساتی و هیجان زده شد که لپ هایش گل انداخت.
_منم دوست دارم نیکان.
~ ~ 1047

پوالد که از دور شاهد اتفاقات بین آن ها بود ،به سمت آسا رفت
و با لبخندی که شیرین تر از همیشه به نظر می رسید ،با لطافت
مشت نیکان را باز کرد و انگشت آسا که کمی گرم و مرطوب به
نظر می رسید را آزاد کرد.
_آسا؟ بیا می خوام چند تا هدیه بهت بدم.
[]۰۹:4۷ ۲۶.۰۱.۲۱
#یوغ_اسارت
#پارت_۳۸۰
شام را در کنار کل کل های رکسانا و ایمان خوردند؛ چرا که
رکسانا از خورشت بادمجان متنفر بود و آنقدر خودش را برای
ماهرخ و سودابه لوس کرد که عاقبت به جای خورشت بادمجان،
خورشت قیمه درست کردند و اعتراض های ایمان را هم به جان
خریدند.
پوالد لیوان چای را به لبش نزدیک کرد و همانطور که بازی آسا
با اسباب بازی هایش را تماشا می کرد ،گفت:

~ ~ 1048

_خب مگه نقشه ات چیه؟ چطوری می خوای از اون خونه
بکشیش بیرون؟
ایمان دستی به ته ریشش کشید و به نقطه ی نا معلومی خیره
شد.
_اگر من تصادف کنم ،میاد ازم مراقبت کنه؟
پوالد با بهت به سمتش چرخید و لیوان درون دستش را روی
میز گذاشت.
_تصادف کنی؟ یعنی چی؟
ایمان با عجله نگاهی به اطراف انداخت تا ببیند کسی صدای
نسبتا بلند پوالد را شنیده است یا نه .وقتی خیالش راحت شد،
با حرص به سمت پوالد چرخید و کنار گوشش غرید:
_دهنت رو ببند! می خوای برینی به همه ی برنامه هام؟
پوالد هم با خشم به چشمان ایمان خیره شد و با صدای کنترل
شده ای زمزمه کرد:
_می فهمی داری چه زری می زنی؟ می خوای گولش بزنی؟
اخرش چی میشه؟ وقتی خوب شدی بر می گرده خونش.
~ ~ 1049

ایمان ملتمسانه سرش را به گوش پوالد نزدیک کرد و کلمات را
با لرزش خاصی به گوشش رساند.
_تو رو خدا پوالد! من تو این مدت حرف دلم رو بهش می زنم.
من زمان می خوام تا بتونم با رکسانا حرف بزنم.
پوالد با اخم کمرنگی دستش را روی گردن ایمان گذاشت و به
آرامی آن را نوازش کرد.
_آخه با تصادف؟ اگر بعدا بفهمه الکی نگرانش کردی ،ناراحت
میشه.
ایمان لبخندی به برادرانه های پوالد زد و به آرامی سرش را بلند
کرد تا بتواند چشمان مرد مقابلش را هم ببیند.
_من اونقدر شجاع نیستم که بتونم بدون مقدمه چینی بیانش
کنم .به این زمان نیاز دارم.
سرش را به نشانه ی تأیید تکان داد و گفت:
_زودتر برنامشو بچین! دوست دارم شما دو تا رو کنار هم ببینم.
ایمان با لبخند سرش را تکان داد و به این فکر کرد که داشتن
پوالد چه قدر خوب است!
~ ~ 1050

[]۰۹:4۷ ۲۶.۰۱.۲۱
#یوغ_اسارت
#پارت_۳۸۱
موقع خداحافظی اخم های پوالد در هم فرو رفته بود و با غضب
به ماهور نگاه می کرد.
ماهور با استرس خودش را از دید پوالد پنهان می کرد تا از
ترکش های خشمش دور باشد.
ماهرخ که از نگاه های تیز و گستاخ پوالد و فرار های ماهور
متوجه ی جو آشفته ی بینشان شده بود ،لبخند نرمی زد و به
سمت مهیار چرخید:
_چیکار برادرت داری مگه؟ نمی شه با من صحبت کنی و بذاری
ماهور همینجا بمونه؟
قبل از مهیار ،ماهور نگاه کوتاهی به پوالد انداخت و بعد به
مادرش خیره شد.
_مامان کاری به مهیار نداره که! امشب می خوام بیام خونه.
مهیار هم حرفش را با تکان سر تأیید کرد و گفت:
~ ~ 1051

_بابا کارش دارم خب! چرا لجبازی می کنید؟
پوالد پوزخندی به ماهور زد که معنای زیادی در آن پنهان شده
بود و پر رنگ ترین معنای آن در جمله ی " تقاصش رو پس
میدی " خالصه می شد.
باالخره پس از لجبازی های فراوان ماهور و پوالد ،رکسانا با ایمان
همراه شد و بقیه هم با بهمن به سمت خانه ی ماهور رفتند.
وقتی به خانه رسیدند ،آسا با سرعت استخر بادی اش را از جعبه
اش بیرون کشید و مقابل ماهور گذاشت.
_داداش اینو باد کن واسم.
ماهور لبخندی زد و گفت:
_این رو نمی تونم با دهن باد کنم که.
_نه تو رو خدا! همین االن میخام باهاش برم حموم.
ماهرخ از اتاق آسا بیرون آمد و دستی به مو های رنگ شده اش
کشید.
_دو متر حموم داریم ،می خواد اینو هم بذاره توش که دیگه کال
جامون نشه اونجا.
~ ~ 1052

به هیچ کدام از حرف های اطرافیانش اهمیت نمی داد و تنها با
چشمان مظلوم و ملتمس به ماهور خیره شده بود؛ چرا که می
دانست تنها کسی که همیشه در برابرش ضعیف می شود و
خواسته هایش را با جان و دل اجابت می کند ،ماهور است.
ماهور تنها یک دقیقه توانست مقاومت کند و بعد با خنده جسم
کوچک آسا را به سمت خودش کشید و محکم او را در آغوشش
فشرد.
آسا که می دانست ماهور را راضی کرده است ،بوسه ی محکمی
روی سینه ی ماهور نشاند .آنقدر محکم که برآمدگی برجسته ی
سینه اش را به استخوان هایش فشرد و درد کمی را در باال تنه
ی ماهور ایجاد کرد؛ اما ماهور این بوسه را می پرستید و عاشقش
بود .چند شب پشت سر هم در خانه ی پوالد مانده بود و اکنون
نوبت خانواده اش بود.
شاید مهیار حرفی برای گفتن داشت و یا مادرش چیزی نیاز
داشت؛ اما فرصت مناسبی برای درخواست کردنش پیدا نمی کرد.
این خانواده امانت پدرش بود و ماهور اجازه ی هیچ حسرتی را
به آن ها نمی داد.
~ ~ 1053

[]۱۰:۱5 ۲۷.۰۱.۲۱
#یوغ_اسارت
#پارت_۳۸۲
آسا بعد از بازی کردن با استخر بادی ای که جایگاه تمام اسباب
بازی هایش شده بود ،در آغوش ماهور به خواب عمیقی فرو رفت.
مهیار به چهره ی غرق در خوابش نگاهی انداخت و گفت:
_دهنمون رو سرویس کرد ،بعد کال دو دقیقه باهاش بازی کرد.
قفسه ی سینه ام تیر می کشه از بس این گه رو باد کردم .تو که
قلبتم میزون نیست ،چرا باد کردی؟
ماهور لبخندی زد و دستش را روی مو های آسا کشید.
_همش رو خودت باد کردی که مبادا من چیزیم بشه .فکر کردی
حواسم نیست؟
مهیار با خجالت سرش را پایین انداخت و بعد از جا برخاست.
_می دونم با مامان حرف داری .میرم توی اتاقم تا کارت تموم
شه .بعدش بیا پیشم؛ چون باید یه چیزی بهت بگم.
_باشه ،زیاد طول نمی کشه! من و تو تا صبح وقت داریم.
~ ~ 1054

مهیار با خنده تأیید کرد و به سمت اتاقش رفت.
ماهرخ یک استکان چای را با قند های طعم دار میوه ای در یک
سینی گذاشت و برای مهیار به اتاقش برد و بعد دو استکان چای
هم برای خودش و ماهور آورد.
ماهور در سکوت به ماهرخ نگاه می کرد تا خودش مثل همیشه
شروع کننده ی حرف های جدی بینشان باشد.
از وقتی که مادرش اصرار های پوالد برای نرفتن به خانه اشان را
دیده بود ،چشم های خوش رنگش مملو از حرف شده بود و
ماهور می دانست که امشب باید تکلیف خیلی از مسائل میانشان
را معلوم کند.
سکوت بینشان چندان طول نکشید و بعد از چند دقیقه صدای
مهربان و جدی ماهرخ در گوش های ماهور پیچید.
_تو و پوالد در مورد خودتون ،مطمئنید؟
نیازی به توضیح نبود و ماهور منظورش را به درستی متوجه شده
بود .در واقع سوال این بود که آیا او و پوالد قصد دارند تا آخر
عمرشان را در کنار یک دیگر زندگی کنند یا نه؟! در مورد
خودشان فکر کرد .آیا واقعا می توانستند یک دیگر را ترک کنند؟
~ ~ 1055

این مسئله همچون یک لطیفه ی خنده دار به نظر می رسید؛
پس لبخندی به یاد پوالد زد و به مادرش خیره شد.
_شک نداریم .حداقل برای من اینطوریه.
[]۱۰:۱5 ۲۷.۰۱.۲۱
#یوغ_اسارت
#پارت_۳۸۳
ماهرخ به گونه های قرمز شده از خجالت ماهور خندید و بوسه
ای به انگشت خودش زد .انگشت بوسیده شده را نوارش وار روی
گونه ی ماهور کشید و بعد در میان همان خنده چشمانش با
اشک براق و صدایش با بغض لرزان شد.
_می دونی ماهور؟ این روزا حس می کنم اسم پسری که توی
شناسنامه ات خورده ،داره دست و پات رو می بنده.
لبخند ماهور جمع شد و با بهت و غم به مادرش نگاه کرد.
_گریه نکن!
مادرش بغض داشت و منتظر تلنگری برای باریدن و درد دل
کردن بود .همین جمله ی خواهشی و آرام ماهور مثل یک سنگ
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به بغضش خورد و آن را شکست .اشک های گرم و خیس به
آرامی روی گونه ی ماهرخ حرکت می کرد و روی پوست لطیفش
رد می انداخت.
_من اسیرت کردم ،مگه نه؟ اگر با اسم دختر شناسنامه گرفته
بودم ،اآلن می تونستی با پوالد ازدواج کنی.
ماهور هم تحت تأثیر گریه های بی صدا و آرام مادرش قرار گرفت
و بغض کرد.
_مامان من خوبم .ازدواج مگه فقط به اون کاغذ کوفتیه؟ من و
پوالد با دلمون به هم پیوند خوردیم .تو رو خدا گریه نکن ،من
نمی تونم اشکات رو ببینم.
ماهرخ سعی کرد لبخند بزند و دل پسرش را بیش از این با حرف
هایش آزار ندهد.
_درست می گی .تو و پوالد همین اآلن هم با هم ازدواج کردید.
حتی یه بچه هم دارید.
ماهور با یادآوری نیکان و پوالد لبخند شیرینی زد .او اکنون یک
فرزند داشت ،مگر نه؟
~ ~ 1057

ماهرخ به لبخندش خیره شد و سعی کرد حرف اصلی اش را بیان
کند .ماهور اکنون زندگی و خانواده ی مجزایی داشت و باید می
فهمید که نمی تواند چند شب را اینجا و چند شب را در خانه
ی پوالد بماند .نیکان باید به درستی تربیت می شد و این امر به
یک خانواده ی آگاه و منظم نیاز داشت .اگر ماهور چند روز در
کنار نیکان و پوالد باشد و بعد چند روز از آن ها دور بماند ،اثرات
منفی ای در رفتار نیکان و حتی پوالد خواهد داشت.
_باید به زندگیت سر و سامون بدی ماهور!
[]۰۹:۰۰ ۲۸.۰۱.۲۱
#یوغ_اسارت
#پارت_۳۸4
لبخند ماهور به آرامی جمع شد و صورتش حالتی پرسشی به
خود گرفت.
_یعنی چی؟ مگه اآلن چه مشکلی داره زندگیم؟
ماهرخ با جدیت و صالبت به چشمانش خیره شد و گفت:
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_ممکنه عجیب به نظر بیاد؛ اما من اآلن دارم تو رو مثل یکی از
والدین نیکان به حساب میارم .تو یه خانواده ی جدید داری.
کمی مکث کرد تا ماهور تا این قسمت از حرف هایش را به
درستی درک کند و بعد ادامه داد:
_درسته که به خاطر جنسیت داخل شناسنامه ات هیچ وقت
نمی تونی با پوالد ازدواج کنی؛ اما شما با قبول کردن نیکان به
عنوان بچه اتون یه مسئولیت بزرگ رو به عهده گرفتید .پوالد
اگر برای فرزندخوندگی نیکان اقدام کرد ،فقط به خاطر حضور تو
بود؛ چون در حالت عادی هیچ وقت این کار رو انجام نمی داد؛
پس تو هم توی این مسئولیت سهیمی.
ماهور که کمی گیج شده بود برای دفاع از خودش از سکوت یک
ثانیه ای ماهرخ استفاده کرد و گفت:
_منم قرار نیست که از زیر بار مسئولیت هام فرار کنم.
ماهرخ یک تای ابرویش را باال انداخت و کلمات هشدار آمیزش
را در فضای اتاق پخش کرد.
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_معلومه که فرار نمی کنی .قبول کردن نیکان وسط رابطتون
خیلی زود بود؛ اما حاال که همه چی تموم شده باید تا آخرش
بری.
خیره به صورت تقریبا گیج و مظلومش ،اصلی ترین جمالتش را
هم بیان کرد تا تکلیف ماهور و رابطه اش را برای خود ماهور
روشن کند.
_تو اآلن مثل دختر یا پسری هستی که ازدواج کرده و باید کنار
همسرش زندگی کنه.
پس منظور مادرش این بود! او داشت به ماهور می فهماند که
دیگر نباید چند شب را در اینجا و چند شب را در خانه ی پوالد
بگذراند .حرف هایش برای ماهور باور نکردنی بود .او چطور می
توانست خانواده اش را رها کند و با خوش حالی در کنار پوالد
زندگی نماید؟ هر چه بیشتر می گذشت ،درک حرف های ماهرخ
برایش غیر ممکن تر می شد؛ پس خنده ی مبهوتی کرد و گفت:
_یعنی داری می گی که شما رو ول کنم و اونجا کنار پوالد
زندگی کنم؟
[]۰۹:۰۱ ۲۸.۰۱.۲۱
~ ~ 1060

#یوغ_اسارت
#پارت_۳۸5
ماهرخ سرش را به نشانه ی تأیید تکان داد و لبخندی زد.
_آره ،تو باید حواست رو به زندگی جدیدی که درست کردی،
بدی .قرار نیست ما رو ول کنی؛ اما الزم نیست روز های هفته رو
دو قسمت کنی و نصفش رو اینجا و نصف دیگه اش رو خونه ی
پوالد باشی.
از حرف های مادرش عصبی شده بود؛ پس این بار لحنش کمی
تند و چشمانش هم گستاخ به نظر می رسید.
_اینقدر احمق و بی غیرتم که خانواده ام رو ول کنم و به عشق
و حال خودم برسم؟
_چه ربطی داره؟ قرار نیست ما رو تنها بذاری .فقط قراره مستقل
زندگی کنی.
پوزخند تلخی زد و پاهایش که به خاطر جسم آسا کمی خشک
شده بود را جا به جا کرد تا فشار کمتری به آن ها وارد شود.

~ ~ 1061

_هنوز نمی دونی که جون ما چهار تا از بعد مرگ بابا به هم
وصله؟ اینا رو چه طوری گفتی ماهرخ خانم؟ نمی خوام من و
پوالد رو درک کنی .من که می دونم تو قلبت آتیش می باره.
ماهرخ بغض کرد .حق با ماهور بود .تا اآلن خودش را حفظ کرده
بود؛ اما قلبش از تصور جمع شدن لباس های ماهور از گوشه و
کنار خانه اشان فشرده شده بود .او برای مستقل شدن ماهور
آماده نبود؛ اما می خواست حق خوشبختی را به فرزندش بدهد.
_آخرش چی؟ باالخره یه روز میری.
ناگهان فکری در سر ماهور جرقه زد .در این مدت پول اندکی
جمع کرده بود و در حسابی که باقی مانده ی وام از خرید خانه
را در آن نگه می داشت ،ذخیره کرده بود .اگر این خانه اشان را
رهن می دادند و با آن پول جمع می کردند ،می توانستند یک
خانه ی نقلی و کوچک در نزدیکی خانه ی پوالد اجاره کنند،
مگر نه؟
به چشمان ماهرخ که با اشک براق و سرخ شده بود ،خیره شد و
گفت:

~ ~ 1062

_حاضری اسباب کشی کنی به یه خونه ی جدید؟ اینجوری هم
من مستقل می شم و هم شما تنها نمی شید .اگر نزدیکم باشید
خیالم راحت می شه.
ماهرخ چند لحظه مکث کرد و به اطرافش نگاه کرد .این خانه پر
از خاطره بود و حضور همسر مرحومش را در گوشه به گوشه ی
آن حس می کرد؛ اما می دانست او در قلبشان حضور دارد نه
این دیوار ها...
با حرف ماهور موافق بود؛ چرا که اینگونه هم زندگی فرزندش سر
و سامان می گرفت و هم اعضای خانواده اش از هم جدا نمی
شدند؛ اما خانه های آن منطقه بسیار گران قیمت بود و بعید می
دانست که بتوانند خانه ی مناسبی در آن جا بیابند.
_پول کم نمی یاری؟
با ذوق و خنده ابرویش را باال انداخت و دست مادرش را در میان
انگشتانش گرفت.
_تو فقط قبول کن و بقیش رو به من بسپار.
ماهرخ گونه های خیسش را با سر انگشتان دست آزادش پاک
کرد و لبخندی به هیجان زیاد ماهور زد.
~ ~ 1063

_من مشکلی ندارم.
و بعد از آن که دستش با لب های ماهور بوسیده شد ،دلش آرام
گرفت .ماهورش از او جدا نمی شد و این بهترین خبر ممکن بود؛
چرا که می دانست جان آسا و مهیار و خودش به جان ماهور
وصل است.
[]۰۹:۰۰ ۳۰.۰۱.۲۱
#یوغ_اسارت
#پارت_۳۸۶
بعد از حرف زدن با ماهرخ ،به اتاق مهیار رفت و در کمال تعجب
متوجه شد که او به خاطر دعوا و کتک کاری در مدرسه تنبیه
شده است و ماهور باید فردا صبح با او به مدرسه برود .ابتدا کمی
ناراحت و عصبی شد؛ اما می دانست این دعوا ها ممکن است
برای تمام جوانان در این سن رخ بدهد؛ پس رفتار بدی نشان
نداد و بعد از گرفتن قول در مورد عدم تکرار این دعوا ها ،خیال
مهیار را راحت کرد و گفت که صبح با او به مدرسه می رود.
بعد از اتمام حرف هایش با مهیار ،از اتاقش خارج شد و نگاهی
به چهره ی غرق در خواب ماهرخ انداخت .مثل این که صحبت
~ ~ 1064

هایشان با مهیار بسیار طوالنی شده است که ماهرخ خانه را در
خاموشی غرق کرده و به خواب فرو رفته است.
می دانست که مهیار مثل هر شب لباس هایش را در می آورد و
بعد می خوابد؛ پس در اتاقش را به آرامی بست و همانطور که
گوشی اش را از جیبش بیرون می کشید ،به سمت حیاط رفت.
لبه ی حوض نشست و نگاهی به ساعت گوشی اش انداخت .چند
دقیقه از  ۱۲نیمه شب گذشته بود و این یعنی پوالد اکنون
آرمیده است؛ اما دلنگرانی بابت دلخوری اش و حال نیکان اجازه
ی فکر کردن به او نداد و دستش با سرعت روی کیبورد گوشی
اش به حرکت در آمد.
_خوابیدی؟ نیکان چی؟
تقریبا از دریافت پاسخی از جانب پوالد نا امید بود؛ اما با لرزیدن
تلفن همراه در دستش ،از فکر بیرون آمد و با سرعت پیامی که
از جانب پوالد بود را باز کرد.
_جرئت داری بگو اآلن نمی تونم حرف بزنم! من می خوام زنگ
بزنم و تو هم قبل از این که بیشتر از این سگ بشم ،میری یه
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گوشه تا جواب تلفن من رو بدی .نیکان هم پیش خاله سودابه
خوابیده.
با خواندن پیامش لبخند عمیقی زد .این مرد در زورگویی و قلدر
بازی حریف نداشت؛ اما عجیب بود که ماهور از این خودخواهی
هایش ناراحت نمی شد و تنها حس عجیبی در قلبش می پیچید.
حسی به گرمی و شیرینی نشستن زیر نور داغ خورشید در روز
های سرد زمستانی از قلبش به تمام بدنش شاخه زد.
[]۰۹:۰۱ ۳۰.۰۱.۲۱
#یوغ_اسارت
#پارت_۳۸۷
چند ثانیه طول کشید؛ اما خبری از زنگ خوردن گوشی اش
نشد؛ پس دوباره شروع به تایپ کردن نمود.
_پس چی شد؟ مگه نمی خواستی زنگ بزنی؟
لبخند ماهور با دیدن پاسخش عمیق تر شد و حتی خنده ی
کوتاهی کرد.
_رفتی یه جای خلوت؟ مگه مامانت اینا خواب نیستن؟
~ ~ 1066

کامال مشخص بود که نگران از خواب پریدن خانواده ی ماهور
بوده است که تاکنون منتظر شده و از زنگ زدن خودداری کرده
است .در درون این مرد تند خو و بدخلق ،یک مرد مهربان و
دوست داشتنی پنهان شده بود که هر دوی آن ها برای ماهور با
ارزش بودند .فرقی نمی کرد که پوالد بدخلقی کند یا خوش
اخالق باشد؛ ماهور در هر حال عاشقش بود.
خودش شماره ی پوالد را گرفت و به آسمان خیره شد .هنوز
دومین بوق در گوش ماهور نپیچیده بود که صدای بم و کلفت
پوالد به گوشش رسید.
_چه عجب! منو هم یادت اومد؟
آسمان آلوده ی تهران همه را از نعمت دیدن ستاره های
درخشان شب محروم کرده بود؛ اما ماهور همچنان چشمانش را
برای پیدا کردن یک ستاره در آسمان می چرخاند.
_مگه یادم رفته بود؟ اصال می دونستی که نصف قلبم رو پیش
تو و نیکان گذاشتم و اومدم؟
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پوالد به جای خالی ماهور در کنارش خیره شد و دستش را به
آرامی روی بالشتی که دیشب میربان سر ماهور بود ،به حرکت
در آورد.
_حال و روز منو ببین! فقط نصف اون قلب کوفتیش رو گذاشته
برای من ،تازه یه مقدارش هم برای نیکانه .کم لطفی نمی کنی
توله سگ؟
_خودت چی؟ حداقل من یه پیام دادم؛ ولی تو همون رو هم
ندادی.
پوالد لبخندی زد و پشت دست چپش را روی پیشانی و
چشمانش گذاشت.
_شاید منتظر زنگ تو بودم!
ماهور به ستاره ای که زیر دوده ها و آلودگی های هوا پنهان شده
و تنها هاله ی کم نوری از آن مشخص بود ،خیره شد و گفت:
_شاید منم داشتم تصمیمای خوبی برای زندگیمون می گرفتم.
شاید دلم برای یه مرد قلدر تنگ شده بوده!
پوالد لبخندش را عمیق تر کرد و گفت:
~ ~ 1068

_دلم می خواست اینجا باشی تا زیر بازو هام لهت کنم .حاال
تصمیم هات چین؟
ماهور حرف های محبت آمیزشان را رها کرد و با ذوق برنامه ای
که با مادرش ریخته بود را برای پوالد تعریف کرد و در کمال
تعجب با پیشنهاد جالبی رو به رو شد.
[]۲۱:۳۲ ۳۱.۰۱.۲۱
#پارت_۳۸۸
گفت و گو با پوالد تا یک ساعت طول کشید؛ اما باز هم نتوانستند
با هم به توافق برسند و قرار شد که در شرکت درباره ی این
موضوع صحبت کنند.
صبح زود با چشمان قرمز و پف کرده از بی خوابی های شب
گذشته اش ،بعد از خوردن صبحانه با مهیار پیاده به سمت
مدرسه اش رفت.
لبخندی به قد مهیار که چند سانتی متر از خودش هم بلند تر
بود ،زد و همانطور که دست هایش را در جیبش فرو می کرد؛
گفت:
~ ~ 1069

_حاال سر چی بحثت شده بود خروس جنگی؟
مهیار نگاه کوتاهی به ماهور انداخت و با صدایی که سعی می
کرد تحت تاثیر خشمش قرار نگیرد و نلرزد ،پاسخ داد:
_چیز خاصی نبود!
لبخند ماهور جمع شد و دستش را روی شانه ی پهن مهیار
گذاشت.
_کسی تو مدرسه اذیتت می کنه؟
مهیار از حرکت ایستاد و به چشمان خوش رنگ و لب های سرخ
ماهور خیره شد .حاال که فکرش را می کرد ،به مدرسه آمدن
ماهور آن هم زمانی که تمام دعوا ها بر سر او بوده است ،اشتباه
بزرگی بود .چطور به این موضوع فکر نکرده بود؟ اما او که کسی
را جز ماهور نداشت .اگر به مادرش می گفت ،تا چند روز خون
مهیار را در شیشه می کرد تا از عدم تکرار این موضوع مطمئن
شود و مهیار هم اکنون حوصله ی بحث کردن با او را نداشت؛ اما
با این وجود اکنون از آوردن ماهور به مدرسه اش پشیمان شده
بود.
~ ~ 1070

_نه کسی کاری بهم نداره .ماهور می خوای امروز بیخیال مدرسه
شیم؟
_نه خیر! باید بیام ببینم چه گندی زدی که نمی خوای من بیام
مدرسه ات.
با عجز مقابل ماهور ایستاد و کوله اش را روی شانه اش جا به جا
کرد.
_خب پس تو برگرد .من خودم میرم.
ماهور اخمی کرد و از کنار مهیار گذشت.
_داری عصبیم می کنی .زود باش بیا!
[]۲۱:۳۳ ۳۱.۰۱.۲۱
#پارت_۳۸۹
اصرار های مهیار بی نتیجه ماند و چند دقیقه بعد هر دو در حیاط
بزرگ مدرسه بودند .هوای خنک صبحگاهی و صدای خنده ها و
شلوغ بازی های دانش آموزان لبخند تلخی روی لب های ماهور
نشاند.
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روز های کودکی و نو جوانی اش در مدرسه ها ،هرگز با این خنده
های شاد و آزادانه همراه نبود .صدایی که حتی در زمان بلوغ هم
بم و کلفت نشد و همچنان با تنی پایین و زیر به گوش می رسید،
توجه همه را به خود جلب می کرد.
غرق در خاطرات دوران مدرسه ،با قدم های آرام و متین به سمت
ساختمان مقابلش میرفت و متوجه چهره ی خشن شده ی مهیار
و مشت های گره خورده اش نشد تا این که صدای خنده های
تمسخر آمیزی که با توجه به بدن و صدای خاصش برایش آشنا
بود ،او را از خاطراتش بیرون کشید و به چند پسری که گوشه
ی حیاط ایستاده بودند و به آن ها خیره شده بودند ،نگاه کرد.
می دانست که مخاطب این خنده ها خودش است و کبودی
بنفش رنگی که روی گونه ی یکی از پسر ها دیده می شد ،نشان
از علت این درگیری و رفتار های عجیب مهیار برای نیامدن ماهور
به مدرسه داشت .مثل این که بدن خاص ماهور نه تنها خودش
را درگیر کرده بود؛ بلکه در زندگی برادر عزیزش هم تأثیر داشت.
با جدیت به چشمان سرخ شده و رگ های برجسته ی شقیقه ی
مهیار خیره شد و دستش را روی شانه اش گذاشت.
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_مهیار؟ توجه نکن ،بیا بریم تو!
بدنش مثل یک تکه سنگ شده بود و عکس العملی به صدای
ماهور نشان نمی داد .صدای دندان هایی که روی هم ساییده می
شد؛ حتی به گوش ماهور هم می رسید و او را نگران حال برادرش
می کرد.
_هی؟ صدامو می شنوی؟ گفتم توجه نکن!
باز هم خاموشی مهیار و نگاه خیره اش به آن پسر ها پاسخ ماهور
بود.
نفس عمیقی کشید و با اخم های وحشی ای که اصال با صورت
معصوم و آرامش همخوانی نداشت ،به پسر ها نگاه کرد و وقتی
نگاه خیره اشان را به روی خودش دید ،اخمش را غلیظ تر کرد
و پشت به آن ها ایستاد .فک مهیار را گرفت و به سمت خودش
چرخاند تا به او نگاه کند و دست از خیره شدن به پسر ها بردارد.
_منو ببین احمق! به من نگاه کن ،نه اونا!
[]۰۹:۳۳ ۰۱.۰۲.۲۱
#پارت_۳۹۰
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نگاه مهیار به سختی از روی پسر ها به سمت ماهور چرخید و از
بین دندان های قفل شده اش غرید:
_برو خونه ماهور ،نمی خوام اینجا باشی!
اخم های ماهور بیشتر از قبل در هم پیچ خورد و چشم غره ای
به مهیار رفت.
_یاال راه بیوفت بریم دفتر مدیرت؛ وگرنه جلوی همه گوشت رو
می گیرم و می برمت اونجا.
_اما...
اجازه ی هیچ صحبتی به او نداد و به سمت ساختمان مقابلش
رفت .می دانست که مهیار هم با او خواهد آمد و حدسش هم
درست بود؛ چرا که چند ثانیه بعد صدای قدم های پر سر و صدا
و خشمگینش به گوش ماهور رسید.
از این که زندگی خانواده اش هم تحت تأثیر زندگی خودش قرار
بگیرد ،متنفر بود.
مگر خودش کم درد کشیده بود؟ مگر کم مورد تمسخر قرار
گرفته و تحقیر شده بود؟ چرا مهیارش را آزار می دادند؟ ماهور
~ ~ 1074

حاضر بود مقابل آن پسر ها بایستد و تمام حرف ها و زخم زبان
هایشان را بشنود؛ اما کاری به غرور برادرش نداشته باشند.
ماهور به سمت دفتر مدیر رفت؛ اما مهیار دستش را گرفت و او
را به سمت اتاق ناظم جدیدی که به تازگی به این مدرسه منتقل
شده بود ،برد.
معاون مدرسه با شنیدن صدای ماهور و دیدن صورت و رفتارش
مبهوت شد .این نگاه های پر از سوال برای ماهور تقریبا عادی
شده بود؛ اما مهیار را به مرز جنون نزدیک می کرد.
چرا باید کنترلش را از دست می داد و با انجام یک اشتباه در
مدرسه ،برادرش را در مقابل این مردم بی رحم که با نگاه هایشان
روحِ پشت و پناه کودکی اش را عذاب می دادند ،کوچک می
کرد؟ چرا تا پایان زمان کالس ها صبر نکرد و این دعوا را در
خارج از مدرسه انجام نداد تا نیازی به حضور ماهور نباشد؟
[]۰۹:۳۳ ۰۱.۰۲.۲۱
#پارت_۳۹۱
در تمام مدتی که ماهور برای کنسل کردن اخراج یک هفته ای
مهیار تالش می کرد ،او با چشمان سرخ شده از شدت فشار و
~ ~ 1075

خشم به زمین خیره شده بود و با خودش فکر می کرد که اگر
چشمان این مرد عوضی را از حدقه بیرون می کشید تا بعد از
گذشتن از مرحله ی تعجب و بهت اینچنین با تفریح و سرگرمی
به ماهور نگاه نکند ،چند روز اخراج می شد؟!
_من تضمین می کنم که دیگه این اتفاق نمی یوفته .فکر کنم
شما تازه به این مدرسه منتقل شدید؛ اما همه می دونن که مهیار
پسر آرومیه و تا کسی عصبیش نکنه ،کاری به کسی نداره.
مرد خودکارش را در دستش چرخاند و با نگاه کثیفی به ماهور
خیره شد.
_اگر قرار باشه با کوچیک ترین حرف ها مردم رو بزنه ،جاش
توی این مدرسه نیست.
ماهور خشمگین از نگاه های معنا دار مرد اخمی کرد و گفت:
_پرونده اش رو بدید تا ببرمش؛ اما به آموزش و پرورش شکایت
می کنم .این که نسبت به فحاشی و بی احترامی دانش آموزاتون
بی اهمیت باشید و فقط یه سر قضیه رو ببینید خیلی اشتباهه.
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مهیار همچنان به زمین خیره شده بود و عکس العملی نشان
نمی داد؛ اما ماهور بعد از مالیمت های زیاد اکنون عصبی شده
بود.
مرد که متوجه خشم ماهور شد ،خودکار درون دستش را روی
میز گذاشت و گفت:
_الزم نیست از این مدرسه برید ،چیزی تا پایان سال نمونده!
منم این قضیه ی فحاشی رو رسیدگی می کنم و اونا رو هم تنبیه
می کنم .مهیار هم یک هفته مدرسه نیاد و بعدش می تونه
برگرده .آثار کتک کاریش هنوز روی صورت یکی از دانش آموز
ها معلومه ،اگر به این زودی برگرده بقیه ی دانش آموزا هم این
کار رو تکرار می کنن.
و بعد به سمت مهیار که به زمین خیره شده بود ،چرخید و ادامه
داد:
_چون تا اآلن هیچ مورد بی انضباطی ای ازش ندیدم این یه مورد
رو هم در صورت این که دیگه دعوا و کتک کاری نکنه ،وارد
پرونده اش نمی کنم و از انضباطش هم کم نمی کنم .امیدوارم
دیگه با هم به مشکل بر نخوریم.
~ ~ 1077

[]۰۹:4۸ ۰۲.۰۲.۲۱
#پارت_۳۹۲
وقتی از مدرسه خارج شدند ،ماهور دست مهیار را گرفت و به
چشمانش خیره شد.
_اصال نگران این یه هفته نباش! من خودم با مامان صحبت می
کنم.
مهیار به چشمانی که می توانست یک ناراحتی عمیق را در آن
ها ببیند ،خیره شد.
_چرا می ریزی تو خودت؟ تو هم مثل من عصبانی شو ،دعوا کن؛
ولی اینقدر آروم نباش!
_من خوبم مهیار.
دستش را از میان انگشتان ماهور بیرون کشید و با صدای
خشمگینی گفت:
_ماهور کسی حق نداره اینجوری بهت نگاه کنه! اون هرزه ی
ال*شی داشت با چشماش...
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اخمی کرد و دستش را روی گونه ی داغ شده از هیجان مهیار
گذاشت.
_من نمی خوام اعصابم رو با فکر کردن به رفتار بقیه داغون کنم.
من از بچگی این مشکل رو داشتم مهیار! این که بگم عادت کردم
و برام بی اهمیته ،دروغه ولی یاد گرفتم که خودم رو با فکر کردن
به چیزای خوب سرگرم کنم.
لبخندی زد و قطره ی اشکی که از میان پلک های تحت فشار
مهیار با شتاب بیرون پریده بود را با نوک انگشتش پاک کرد.
_مهیار من اآلن خیلی خوش حالم .شما رو دارم...پوالد رو
دارم...نیکان رو دارم .دوست ندارم حال خوبمون رو خراب کنیم.
لبخندش را پهن تر کرد و گردن مهیار را گرفت و به سمت
خودش کشید تا بتواند بوسه ی محکمی روی رد به جا مانده از
خیسیِ اشک مهیار بنشاند.
_میای امروز بریم شرکت؟ اونجا بین کارای من ،می تونیم یکم
گپ بزنیم.
مهیار که حاال کمی آرام تر به نظر می رسید ،دستی به گونه اش
کشید و گفت:
~ ~ 1079

_مزاحم کار بقیه نمیشم؟
_نه اتاق من جداست .کال تو اون طبقه ای که من کار می منم،
فقط پوالد و ایمان و رکسانا هستن که با همشون دیروز آشنا
شدی.
ایمان را به یاد داشت .پسری خنده رو و شوخ طبع که پایه ی
خراب کاری ها و شیطنت های مهیار شده بود و رکسانا هم که
سر دسته ی آن ها محسوب می شد؛ پس پیشنهاد ماهور را
پذیرفت و با او به شرکت رفت.
[]۰۹:4۸ ۰۲.۰۲.۲۱
#پارت_۳۹۳
وقتی به شرکت رسیدند ،دیدن آن همه مرد و زنی که آن جا کار
می کردند ،برای مهیار مبهوت کننده بود .می دانست که پوالد
مرد با نفوذ و پولداری است؛ اما تا این حد را تصور نمی کرد.
همه در سکوت و ولوم آرامی کار هایشان را انجام می دادند و از
شلوغ بازی و صدای بی جا خبری نبود .ماهور در راه به چند نفر
سالم کرد و مهیار هم به تبعیت از او همین کار را انجام داد.
وقتی به طبقه ی مورد نظرشان رسیدند ،اول از همه رکسانا
~ ~ 1080

خودش را به آن ها رساند و بعد از خوش و بش کردن با مهیار،
به سمت ماهور چرخید.
_معلومه کجایی؟ دو ساعته پوالد گفته زنگ بزنم بهت تا زود
خودت رو برسونی اینجا؛ ولی هر چی زنگ می زدم جواب نمی
دادی.
ماهور با تعجب به اتاق پوالد اشاره کرد و گفت:
_بهش گفته بودم که می خوام برم مدرسه ی مهیار.
_خب این وکیله اومده بود با یه زن ،مثل این که قراره کارای
پایانی شناسنامه ی نیکان رو بکنن.
ماهور در یک لحظه حالت چهره اش عوض شد و اخم تندی به
صورتش نشاند.
_اآلن پیش پوالده؟
رکسانا با دیدن اخم های ماهور کمی تعجب کرد و پاسخ داد:
_نه ،پوالد گفت تو اتاق ایمان می مونه تا تو بیای .دقیقا نیم
ساعته که این بدبختا تو اتاق تنها نشستن تا مثال پوالد خان بیاد.
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لبخندی که با شنیدن حرف های رکسانا روی لب های ماهور
نشست ،صورت مهیار را در هم کرد و مثل این که چیز چندش
آوری شنیده باشد ،لب هایش را کمی باال برد و به رکسانا خیره
شد.
_یعنی اینقدر ذلیل شده که بدون ماهور نمیره سراغشون؟
_می بینی تو رو خدا؟ این دو تا رَد دادن دیگه!
ماهور بی توجه به مهیار و رکسانا که انگار سوژه ای برای حرف
زدن پیدا کرده بودند ،به سمت اتاق ایمان رفت .پوالد به قولش
عمل کرده و بدون حضور ماهور با آن زن مالقات نکرده بود؛ این
موضوع آنقدر به ماهور اعتماد به نفس داد که نگاه های هرزه ی
معاون مدرسه ی مهیار را به فراموشی سپرد و تنها به بوسه ی
تشکر آمیزی که دوست داشت روی گونه ی پوالد بکارد ،فکر
کرد.
[]۰۸:۲۷ ۰۳.۰۲.۲۱
#پارت_۳۹4
مقابل در اتاق ایمان ایستاد و با لبخند انگشتش را روی در کوبید.
دلش می خواست پوالد را ببوسد یا نه شاید بهتر بود آنقدر محکم
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او را در آغوش بگیرد تا از مرز تنش خارج شود و به درون ماهور
راه یابد.
وقتی صدای ایمان برای اجازه ی ورود بلند شد ،وقت را تلف نکرد
و خودش را به پوالد رساند.
روی مبل لم داده بود و بی توجه به صورت متحرص و شاکی
ایمان از ماگ مشکی رنگش چای می نوشید .پشت به ماهور
نشسته بود و نمی دانست چه کسی پشتش ایستاده است.
_گفتم امروز نه ،خری که نمی فهمی؟
_به تو چه اصال؟ من دلم می خواد امروز باشه ،تو چیکاره ای؟
_ایمان سر به سر من نذار که اگر روانی شم اولین نفری رو که
میزنم لِه می کنم ،تویی!
با صدای سالم آرام ماهور ،هر دو دست از بحث کردن برداشتند
و به او خیره شدند.
ایمان که از حق به جانبی پوالد حرصی شده بود فرصت را برای
کنایه زدن غنیمت شمرد و با پوزخند گفت:
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_حاال که ماهور خان تشریف آوردن ،شرت رو کم کن تا منم به
کارام برسم.
پوالد هم با خونسردی از جایش برخاست و همانطور که
کمربندش را دور شلوارش محکم می کرد ،نگاهش را از ماهور به
سمت ایمان کشاند.
_یا می گی گه خوردم ،یا یه سر می رم پیش رکسانا که در مورد
اتفاقات آینده باهاش صحبت کنم.
ایمان چند لحظه سکوت کرد و با خشم به پوالد خیره شد.
_گه رو تو خوردی که اینقدر ال*شی بازی در میاری!
ماهور با تعجب به آن ها که با صورت جدی با یک دیگر بحث
می کردند ،خیره شد .اصال نمی توانست این حجم از کل کل
های بی مورد را درک کند.
_پوالد؟ مگه منتظرت نیستن؟ وایسادی بحث می کنی؟
ایمان هم سرش را به نشانه ی تأیید تکان داد و با دستش به
بیرون از اتاق اشاره کرد.
_آره برید بیرون؛ چون من هزار تا کار دارم.
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پوالد با دیدن صورت کالفه ی ماهور سکوت کرد و تنها انگشتش
را چند بار مقابل ایمان تکان داد.
_آدمت می کنم!
[]۰۸:۲۷ ۰۳.۰۲.۲۱
#پارت_۳۹5
وقتی باالخره از اتاق خارج شدند ،ماهور لبخندش را به صورتش
بازگرداند و دست پوالد را گرفت تا از حرکت بایستد.
_ممنونم!
پوالد به سمتش چرخید و چشمانش را به عمق نگاه ماهور
فرستاد .چشمان سبز رنگش گر چه کمی پژمرده و غمگین به
نظر می رسید؛ اما از شدت هیجان و قدردانی برق می زد.
_چی شده؟
ماهور با تعجب به او خیره شد و گفت:
_چیزی نشده ،به خاطر این که منتظرم موندی تشکر کردم.
پوالد که تا کنون آرام به نظر می رسید ،حاال کمی نگران بود.
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_دهنت رو باز کن!
ماهور هر لحظه مبهوت تر می شد .علت این دگرگونی در رفتار
پوالد چه بود؟
_چی می گی؟ چیکار دهنم داری؟
فک ماهور را گرفت تا ثابت بماند و بعد لب پایینش را با دو
انگشت پایین کشید و بافت داخلی اش را نگاه کرد .حدسش
درست بود! ماهور هر گاه عصبی یا ناراحت می شد ،به جان لب
هایش می افتاد و پوالد که چندین بار او را در اوج ناراحتی دیده
بود ،هنگام بوسیدن لب هایش متوجه ی زخم شدن بافت داخلی
لب هایش می شد .حتی یک بار در زمان خواب ماهور آن زخم
ها را چک کرده بود.
اکنون هم همان زخم ها در بافت لبش موجود بود که نشان از
عصبی شدن گنجشکش داشت.
_فعال بیا بریم تا قضیه ی نیکان رو تموم کنم ،بعد از اون باید
مفصل حرف بزنیم.
بعد از پایان حرفش اجازه ی صحبت کردن به ماهور نداد و با
قدم های بلند از جلوی میز رکسانا گذشت و وارد اتاقش شد.
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ماهور هم پشت سر پوالد وارد شد و به جمشید و زنی که کنارش
ایستاده بود ،سالم کرد.
اخم هایی که روی پیشانی اش نشست ناخودآگاه بود و باعث شد
که پوالد لبخندی مالیم که بیشتر شبیه کج کردن لب هایش
بود ،بزند.
پوالد و ماهور در یک سمت میز و جمشید و آن زن هم در سمت
دیگرش نشستند.
[]۱۱:۲۱ ۰۳.۰۲.۲۱
#یوغ_اسارت
#پارت_۳۹۶
جمشید چند برگه را مقابل پوالد قرار داد و گفت:
_من با خانم مهرابی صحبت کردم .امروز اولین بار و آخرین باریه
که با هم مالقات می کنید .فقط این برگه ها رو امضا کنید تا من
بتونم شناسنامه ی پسرتون رو بگیرم و تا چند روز دیگه برسونم
به دستتون.
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پوالد برگه ها را برداشت و شروع به خواندن کرد .با این که
همیشه در تمام امور تجاری خودش قرارداد ها و وکالت نامه ها
را چک می کرد؛ اما این بار کلمات کمی ثقیل و سنگین بود و
باعث می شد که پوالد بدون فهمیدن و درک کردن جمالت،
تنها از روی آن ها روخوانی کند و اخم هایش هر لحظه بیشتر
به هم گره بخورد.
جمشید با خونسردی ظاهری به پوالد نگاه کرد و گفت:
_نگران نباشید ،همه چیز درسته .شما فقط امضاش کنید .پوالد
با همان اخم نگاهش را از روی برگه ها برداشت و به جمشید
خیره شد.
_من تا وقتی که همه چیز رو نفهمم ،امضا نمی کنم .چرا این
قرارداد اینقدر گیج کننده است؟
جمشید لبخندی زد و پاسخ داد:
_شاید چون با قرارداد های تجاری فرق داره ،اینطوریه .مسائل
خانوادگی یکم پیچیده تره!
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پوالد نمی دانست اعتماد کردن به او درست است یا نه؛ اما با
توجه به حرف هایی که دیروز از زبان سهیل و ایمان شنیده بود،
ترجیح می داد که در مسائل شخصی اش از آن ها کمکی نگیرد.
نگاهش را به زنی که  ۳۰ساله به نظر می رسید دوخت و با دیدن
نگاه آرام و خالی از حرصش ،به ماهور خیره شد که همچنان
اخمو و شاکی به نظر می رسید .حقش یک گاز محکم بر روی
گونه های آویزانش نبود؟ لبخندی زد و با خود فکر کرد که شاید
بیش از حد به همه مشکوک شده است و این که در فکرش به
دیگران تهمت بزند ،آخرین چیزی بود که در مجموعه رفتار های
جذاب پوالد کم بود؛ پس سعی کرد این عادت را کنار بگذارد و
به این وکیل جدید اعتماد کند.
خودکار را برداشت و در مقابل چشمان درخشان از حرص و
پیروزی جمشید ،برگه ها را یکی یکی امضا کرد.
[]۰۹:۰۰ ۰4.۰۲.۲۱
#پارت_۳۹۷
سهیل مقابل رکسانا ایستاد و اشاره ای به در بسته ی اتاق ایمان
کرد.
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_ایمان هست؟ کسی پیشش نیست؟
رکسانا همانطور که از دستگاه پرینتر کنارش چند برگه خارج
می کرد ،سرش را باال برد و به سهیل خیره شد.
_نه ،تنها ست .کسی داخل نیست.
_ممنون ،پس من میرم داخل.
_باشه برو.
نگاه دقیقی به رکسانا انداخت و به سمت اتاق ایمان رفت .عشق
آتشینی که ایمان به او داشت ،برایش جالب به نظر می رسید .تا
کنون عشق و دوست داشتن را تجربه نکرده و تمام طول زندگی
اش را به کار کردن و درس خواندن گذرانده بود؛ پس درک کار
هایی که ایمان برای اعتراف کردن به رکسانا انجام می داد ،برایش
سخت بود.
وقتی وارد اتاق ایمان شد ،به او که در حال بررسی یک پرونده
بود ،نگاه کرد و گفت:
_کارایی که گفتی رو برات انجام دادم .ماشینت داغون شد.
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ایمان سرش را از روی برگه ها بلند کرد و نگاهی به سهیل
انداخت.
_طبیعی شد؟
_آره خیالت راحت باشه ،فقط خیلی خسارت زدی به خودت!
ایمان لبخندی زد و از جا برخاست.
_تنها راهی بود که به نظرم رسید .اگر این فرصت رو از دست
بدم ،هیچ وقت نمی تونم اعتراف کنم.
سهیل هم لبخندی زد و گفت:
_موفق باشی!
ایمان تشکر کرد و بعد از چند لحظه با یادآوری حضور جمشید
در اتاق پوالد ،خطاب به سهیل گفت:
_راستی تو چرا با جمشید نیومدی؟ تو توی همه ی جلسه
هاشون بودی که.
سهیل با تعجب به ایمان خیره شد و زمزمه کرد:
_جمشید؟ مگه جمشید اینجا ست؟
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ایمان هم همانطور که با تعجب روی صندلی مقابل سهیل می
نشست ،به اتاق پوالد اشاره کرد.
_مگه نمی دونستی؟ امروز با یه زن اومد برای تکمیل کارای
شناسنامه ی نیکان .فکر کنم هنوز هم پیش پوالده.
سهیل اخمی کرد و با صدای خشمگینی زمزمه نمود:
_چرا به من نگفت؟ قرار بود وقتی وکالت نامه رو نوشت ،به منم
نشون بده .یعنی سر خود اومده اینجا؟ حتی دیروز هم ازش
پرسیدم؛ ولی گفت هنوز آماده نیست.
ایمان که با حرف های سهیل به فکر فرو رفته بود ،سری تکان
داد و به میز مقابلش خیره شد.
_نمی دونم چرا؛ اما نمی تونم به این پفیوز اعتماد کنم!
سهیل پوزخندی زد و همانطور که از جا بر می خاست ،انگشت
اشاره اش را به شقیقه ی ایمان کوبید.
_چون عقلت داره کار می کنه .جمشید اصال قابل اعتماد نیست.
بلند شو بریم ،باید قرارداد ها و وکالت نامه رو چک کنم.
[]۰۹:۰۱ ۰4.۰۲.۲۱
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#پارت_۳۹۸
ایمان با ناراحتی سرش را کنار کشید و گفت:
_بعد از اون گندی که زدیم ،پوالد اصال راجع به کارای خارج از
شرکت باهام صحبت نمی کنه .اآلن هم گفت الزم نیست بیای.
_غلط کرده! درسته که ما اشتباه کردیم؛ اما اون حق نداره ازمون
فاصله بگیره.
مکثی کرد و بعد با اخمی که نشان از عذاب وجدان داشت ،به
ایمان خیره شد.
_درباره ی اون شرکته هم تحقیق کردم ،مال دایی ماهوره.
ایمان با تعجب بر سر جایش خشک شد .مسلما پوالد بدون دلیل
محکمی به شرکت دایی معشوقه اش آسیبی نمی رساند؛ پس
حتما مشکلی وجود داشته است .از قضاوت بیجا و اشتباهشان
ناراحت شده بود؛ اما ادامه ی حرف های سهیل او را بیش از پیش
مبهوت کرد.
_اون پسری هم که داره کارای اعدامش رو می کنه ،پسر عمه
ی ماهوره .تازه یادم اومد که اون اوایل پوالد گفت این پسره رو
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تهدید کنم که نزدیک ماهور نشه و حتی خونه ی ماهور اینا رو
هم خودم از این پسره خریدم .دیروز اتفاقی یادم اومد.
ایمان با بهت از روی صندلی برخاست و به صورت عصبی سهیل
خیره شد.
_مگه با ماهور چیکار کرده بوده؟
_مثل این که جلوی پوالد با داروی بی هوشی ماهور رو دزدیده؛
اما پوالد نجاتش داده و پسره رو هم راهی بیمارستان کرده .وقتی
پرونده ها رو مرور می کردم ،اسمش یادم اومد .بعدش که دیدم
یه سر این قضیه به ماهور ربط داره ،درباره ی صاحب این شرکته
هم تحقیق کردم و دیدم اونم دایی ماهوره .نمی دونم چرا؛ اما با
خانواده ی ماهور درگیر شده.
خیره به چشمان گرد شده ی ایمان ،آخرین ضربه اش را هم زد
و ایمان مبهوت را از شدت شوک ،خشک کرد.
_از همه بد تر اینه که پسرعمه ی ماهور که از قضا یه بار هم
ماهور رو دزدیده ،پدوفیلیا داشته و اگر همه ی این چیزا رو بذاریم
کنار کارای این چند وقت پوالد ،به یه چیزی می رسیم...
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ایمان با ناراحتی هر دو دستش را از روی پیشانی تا کف سرش
کشید و جمله ی سهیل را ادامه داد:
_ممکنه که ماهور از بچگی بهش تجاوز شده باشه و پوالد هم
انتقام همون رو بگیره ،درسته؟
_دقیقا! هر دومون اشتباه قضاوت کردیم.
ایمان سیلی محکمی به پیشانی خودش کوبید و با عجز گفت:
_حاال چیکار کنیم؟
سهیل دستش را روی شانه ی ایمان گذاشت و زمزمه کرد:
_تنهاش نمی ذاریم .هر کاری بخواد بکنه ،کمکش می کنیم.
ایمان هم با اندوه تکرار کرد:
_تنهاش نمی ذاریم.
[]۱۰:۰۸ ۰۶.۰۲.۲۱
#پارت_۳۹۹
جمشید از جا برخاست و با لبخند به پوالد خیره شد.
_خب ،اگر امر دیگه ای نیست ،من برم.
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پوالد نگاهی به خانم مهرابی که همچنان سر به زیر به نظر می
رسید ،انداخت و بعد نگاهش را به سمت چشمان گستاخ ماهور
که رد نگاه پوالد را گرفته بود و با چشمانش شاکیانه او را به
خاطر این نگاه کوتاه شماتت می کرد ،چرخاند.
لبخندی به اخم های در هم گره خورده اش زد و جمشید را
مخاطب قرار داد.
_گفته بودم که باهات کار دارم .برای دو تا پرونده به وکیل نیاز
دارم.
جمشید با یادآوری تماس پوالد ،آهانی زمزمه کرد و دوباره بر
سر جایش نشست.
_ببخشید ،یه لحظه فراموش کردم .در خدمتم!
پوالد نگاهش را به زن مقابلش دوخت و با چهره ای که جدی تر
و اخمو تر از همیشه به نظر می رسید ،گفت:
_شما لطفا بیرون باشید تا صحبت های ما تموم شه.
ماهور با بیخیالی و آرامش به زن خیره شد؛ اما حرف بعدی پوالد
که خطاب به او زده شده بود ،دوباره درونش را متالطم کرد.
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_ماهور؟ تو هم چند دقیقه برو بیرون!
پوالد متوجه ی عصبی شدن ماهور شد؛ اما نمی توانست روح
ماهور را با آشکار کردن راز های دایی و پسر عمه اش بیازارد؛
پس ترجیح می داد که دلخور شدنش را به جان بخرد و فعال
چیزی درباره ی مهراب و احسان به او نگوید.
وقتی خانم مهرابی و ماهور به سمت خروجی رفتند ،پوالد از جا
برخاست و از روی میزش دو پوشه ی سفید و آبی برداشت و
دوباره به سمت جمشید رفت .روی صندلی نشست و پوشه ی
سفید رنگ را روی میز به سمت جمشید هل داد.
_اول از همه میخوام که روی یک پرونده ی تجاوز به بچه های
زیر سن قانونی کار کنی.
به چشمان تیزبین جمشید خیره شد و بعد پوشه ی آبی رنگ را
به سمتش هل داد.
_و چیز دیگه ای که می خوام ،مربوط به یه شرکته که باید کلی
بدهی باال بیاره.
خواست ادامه دهد؛ اما صدای زنگ در بلند شد.
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[]۱۰:۰۸ ۰۶.۰۲.۲۱
#پارت_4۰۰
ماهور بی توجه به زن که روی صندلی های درون سالن نشسته
بود ،به سمت رکسانا رفت؛ اما متوجه ی ایمان و سهیل که به
سمتش می رفتند ،شد و از حرکت ایستاد.
صورت ناراحتش با دیدن عجله و شتاب زدگی ای که در کار
هایشان مشاهده می شد ،متعجب گردید و زمزمه کرد:
_چی شده؟
سهیل با جدیت به اتاق پوالد اشاره کرد و گفت:
_جمشید هنوز داخله؟
ماهور سرش را به نشانه ی تأیید تکان داد و به صورت های در
همشان خیره شد.
_آره ،پوالد گفت باید باهاش صحبت کنه.
سهیل نگاهی به ایمان انداخت .نکند قضیه ی دایی و پسر عمه
ی ماهور را به آن روباه مکار بسپارد؟!
~ ~ 1098

این فرضیه بزرگ ترین نگرانی سهیل بود که اتفاقا همه چیز
داشت شبیه به آن پیش می رفت.
تشکری از ماهور کرد و به سمت اتاق پوالد رفت .او حق نداشت
کمک دوستانش را تنها به خاطر یک اشتباه رد کند و به شخص
غیر قابل اعتمادی همچون جمشید رو بیاورد.
زنگ در را زدند و تنها چند ثانیه طول کشید تا پوالد در را باز
کند و با بهت به آن دو خیره شود.
_چی شده؟
سهیل با دیدن پرونده های آشنای روی میز ،اخمی کرد و سرش
را به گوش پوالد نزدیک کرد.
_پرونده ها رو دیده؟
پوالد که کمی از رفتار های ضد و نقیض آن ها عصبی شده بود،
از میان دندان های به هم چفت شده اش ،غرید:
_دارید چه غلطی می کنید؟
_جواب منو بده!
_نه هنوز ندیده .چه مرگته؟
~ ~ 1099

وقتی خیالش از بابت پرونده ها راحت شد ،پوزخندی زد و به
سمت جمشید رفت.
پوشه ها را از روی میز برداشت و همانطور که روی یک صندلی
می نشست ،به چشمان مبهوت جمشید خیره شد.
_گفته بودی که هنوز قرارداد و وکالت نامه آماده نشده ،درسته؟
جمشید اخمی کرد و به جلو آمدن ایمان و پوالد ،نگاهی انداخت.
_آماده نشده بود؛ اما آماده اش کردم.
[]۰۹:۰5 ۰۷.۰۲.۲۱
#یوغ_اسارت
#پارت_4۰۱
پوالد ناگهان احساس خطر کرد .او داشت دست مایه ی بازی
های جمشید می شد؟ اینطور که از حرف های سهیل فهمیده
بود ،جمشید آمدنش به اینجا را از او مخفی کرده و خودش به
تنهایی در این قرار حاضر شده بود .مگر چه مشکلی در آن قرارداد
لعنت شده وجود داشت که جمشید از حضور سهیل امتناع کرده
بود؟
~ ~ 1100

صدای ایمان را دقیقا در کنار گوشش شنید و ظرف چند ثانیه
آنچنان چهره اش خشمگین شد که حتی ایمان هم کمی ترسید.
_پوالد قرارداد رو امضا کردی؟ مطمئن بودی ازش؟ سهیل می
گه این حروم*زاده قابل اعتماد نیست.
نگاهی به چهره ی ایمان انداخت و با قدم های بلند به سمت
صندلی ها رفت و روی یکی از آن ها نشست.
ایمان هم با اخم کنار پوالد جای گرفت و نگاهش را میان جمشید
و سهیل جا به جا کرد.
_خب؟ قرارداد رو میشه ببینم؟
جمشید اخمی کرد و گفت:
_ما بعد از این که آقای پارسا قرارداد رو خوندن ،امضا کردیم و
تموم...
ادامه ی حرفش با کوبیده شدن انگشتان پوالد روی میز مقابلشان
قطع شد و صدای بم و خش دار پوالد در اتاق پیچید.
_قرارداد رو بده به سهیل!
_اما من وکیلتونم و شما دارید بهم بی احترامی می کنید.
~ ~ 1101

پوالد خنده ای کرد و دوباره انگشتش را روی میز کوبید.
_لطف کن و قرار داد رو بذار اینجا! االن با احترام صحبت کردم،
نه؟
جمشید کمی ترسیده بود .از نفوذ زیاد و قدرت بیش از حد مرد
مقابلش چیز های زیادی شنیده بود و اکنون مورد خشم همین
مرد خشمگین قرار گرفتن ،او را مضطرب کرده بود.
هر لحظه بیش از پیش از قبول پیشنهاد سروش اسکندری
پشیمان می شد.
با چهره ای در هم قرارداد را از درون کیف چرم قهوه ای رنگش
بیرون کشید و روی میز گذاشت.
سهیل عینکش را روی بینی اش جا به جا کرد و شروع به بررسی
قرارداد نمود .کلمات پیچش و ثقیلی خاصی داشتند که مشخص
بود برای گمراه کردن پوالد از آن ها استفاده شده است؛ پس با
دقت بیشتری خط به خط را بررسی کرد و اشکال بزرگ این
قرارداد را پیدا نمود.
سرش را از روی برگه ها بلند کرد و آن ها را مقابل چشمان
جمشید پاره کرد و روی میز گذاشت.
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_وکالت نامه ی تام االختیار برای خرید و فروش اموال پوالد رو
برای چی می خواستی ،اونم از نوع بالعزلش؟
[]۰۹:۰۶ ۰۷.۰۲.۲۱
#یوغ_اسارت
#پارت_4۰۲
جمشید با چشمان گرد شده به کاغذ های پاره شده ی روی میز
خیره شد .همه چیز تمام شده به نظر می رسید؛ چرا که سروش
با فهمیدن افتضاحی که جمشید به بار آورده بود مطمئناً او را
همچون یک مهره ی سوخته از بازی کنار می گذاشت .از همه
بدتر سه مرد خشمگین مقابلش بودند که او را نگران و مضطرب
می کردند.
خیره به چشمان شاکی سهیل ،لبخند آرامی زد و پاسخ داد:
_چرا اینجوری رفتار می کنید؟ یه لحظه حس مجرم ها بهم
دست داد.
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پوالد که تا کنون در شوک کالهی که نزدیک بود به سرش برود،
ساکت و آرام گوشه ای نشسته بود ،با شنیدن لحن آرام و خونسرد
جمشید ،خنده ی بلندی کرد و گفت:
_شاید چون مجرمی اینطوری حس کردی ،نه؟
اوضاع نگران کننده به نظر می رسید .امیدوار بود که بتواند با
آرامش و سکون سرپوشی روی گندکاری بزرگش بگذارد؛ اما مثل
این که طرف های مقابلش آدم های آرام و زود باوری نبودند.
البته کارش کمی بی احتیاطی بود .گرفتن آن وکالتنامه به
معنای آن بود که جمشید می توانست تمام اموال پوالد را به نام
خودش بزند یا حتی آن ها را بفروشد .بدتر از آن بالعزل بودن
وکالتنامه بود که نشان می داد هیچ گاه این قرارداد فسخ نخواهد
شد و جمشید تا ابد می توانست صاحب اموال پوالد شود.
می دانست که سکوت کردن و پیچاندن مسائل دیگر کمکی به
او نخواهد کرد و مجبور است که از برگ برنده اش استفاده نماید؛
اما خواست باز هم تالشی بکند که با شنیدن حرف های ایمان
کامال نا امید شد و با اخم به او خیره گشت.
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_فکر کردی ولت می کنیم؟ تا وقتی تقاص این گه خوریتو پس
ندی ،نمیذارم یه لیوان آب خوش از گلوت پایین بره.
جمشید پوزخندی زد و به صندلی اش تکیه داد.
_نکنه فراموش کردید که ما توی یه کار خالف با هم همکاری
کردیم؟ اگر من سقوط کنم ،همتون رو هم با خودم پایین می
کشم.
[]۰۹:۰۶ ۰۷.۰۲.۲۱
#یوغ_اسارت
#پارت_4۰۳
پوالد با شنیدن تهدیدش خنده ی عصبی ای کرد و با مسخرگی
به خودش اشاره کرد.
_االن منو تهدید کردی؟
سهیل از معرفی جمشید پشیمان و عصبی شده بود .نگاهی به
ایمان که با خشم پیشانی اش را ماساژ می داد ،انداخت و دهانش
را برای جمع و جور کردن اوضاع باز کرد؛ اما وقتی دست پوالد
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به نشانه ی سکوت باال رفت؛ فهمید که اکنون باید میدان را برای
پوالد خالی کند و همه چیز را به خودش بسپارد.
جمشید لبخند پیروزمندی زد و به پوالد خیره شد.
_تهدید نبود ،فقط یه هشدار بود!
پوالد دستش به چانه اش کشید و با تمسخر به کسی که خودش
را همچون یک شیر می دید؛ اما تنها یک کرکس بود ،نگاه کرد.
_هشدار؟ اونم به من؟
جمشید می دانست که نمی تواند کاری را از پیش ببرد؛ اما چیزی
که پوالد را با آن تهدید کرد ،فرزندش بود و این موضوع جمشید
را به تمام کردن این بحث امیدوار می کرد.
_من قصد بدی نداشتم؛ اما حاال که یه اشتباه پیش اومده بیاید
هر دومون فراموشش کنیم .من چیزی در مورد پسرت نمی گم
و تو هم بیخیال این قرارداد شو.
پوالد انگشت اشاره اش را روی میز مقابلش کوبید و با تهدید و
خشم غرید:
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_تو کوچیک تر از اونی هستی که من رو تهدید کنی؛ پس الکی
ژست نگیر برام! فقط یه راه برای خالصی داری و اونم اینه که یه
اسم به من بگی و گورت رو گم کنی!
جمشید منظورش را فهمید .پوالد مرد زرنگی بود و با یک اشتباه
کوچک متوجه ی توطئه ای که در نزدیکی اش رخ داد ،شده بود.
او نام سروش رو می خواست!
_منظورت چیه؟ چه اسمی؟
سهیل و ایمان با تعجب به پوالد نگاه می کردند .او به دنبال چه
بود؟
پوالد از جا برخاست و به سمت میزش رفت .شماره ی بهمن را
گرفت و گوشی را روی میز گذاشت.
_داری مجبورم می کنی که دوربین های دفترت رو چک کنم.
در هر دو صورت من همه چیز رو می فهمم .اگر خودت بگی،
ولت می کنم بری و اگر من بفهمم یکم به مشکل بر می خوریم.
لبخندی زد و تلفن را روی بلندگو گذاشت.
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_تا وقتی شخص پشت تلفن جواب بده ،وقت داری که فکر کنی.
بعد از اون یه دسته آدم می ریزه تو دفترت و هر چی پرونده ی
رشوه خواری و خریدن ارگان های دولتی داری رو عالوه بر فیلم
دوربین ها به من تحویل میده .فکرات رو بکن!
صدای بوق های آزادی که در اتاق می پیچید ،استرس و اضطراب
را به جمشید منتقل می کرد .به حرف های این مرد شک نداشت
و می دانست که قدرت ایستادگی در برابر تهدید هایش را ندارد.
چشمانش را بست و نفس عمیقی کشید .تهدید کردن پوالد
اشتباه بزرگی بود.
_جانم آقا؟
صدای زمخت و بمی که در اتاق پیچید تمام دودلی ها و شک
هایش را از بین برد و تنها به نجات خودش فکر کرد .اگر پرونده
های درون گاوصندوق دفترش مورد بررسی قرار می گرفت ،باید
بقیه ی عمرش را در زندان می گذراند؛ پس به آرامی چشمانش
را باز کرد و قبل از آن که پوالد چیزی بگوید ،تنها دو کلمه را
بیان نمود.
_سروش اسکندری!
~ ~ 1108

[]۰۹:۰۰ ۰۸.۰۲.۲۱
#پارت_4۰4
جمشید بعد از شنیدن خط و نشان های پوالد مبنی بر ساکت
ماندن در مورد نیکان ،از آن جا رفته و قول داده بود که طبق
قرارشان شناسنامه ی نیکان را تحویل دهد.
بعد از لو دادن نام سروش ،در جواب پرسش های پوالد در مورد
مکانی که سروش در آن پنهان شده است ،اظهار بی اطالعی کرده
و چیزی درباره ی او آشکار نکرده بود .البته در حقیقت هم چیزی
از آن مردی که شر بزرگی برایش به راه انداخته بود ،نمی دانست
و تنها یک شماره از او داشت که همان را هم به پوالد نداد و
گفت که تنها با مالقات های حضوری و ناگهانی با او دیدار می
کرده است.
به هر حال همانقدر که پوالد خطرناک بود ،سروش هم که دشمن
او محسوب میشد ،قدرتمند و خطرناک به نظر می رسید؛ پس
طمع اش به پول را کنار گذاشت و از هر دوی آن ها دور شد تا
در جنگ میان آن ها آسیبی نبیند.
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تا دقایق زیادی بعد از رفتن جمشید صدایی از کسی بلند نشد و
هر کس در افکارش غرق بود.
پوالد همچون یک گُرز آتشین شده بود که تمایل زیادی به
ویرانی همه چیز داشت .اولین قربانی گلدان بزرگ شیشه ای
گوشه ی دفترش بود که روی زمین سقوط کرد و گل های
طبیعی و زیبای درونش در میان آب هایی که از میان قطعات
شکسته ی گلدان بیرون جهیده بود ،غرق شد.
ایمان با ناراحتی از جا برخاست و دستی به شانه اش کشید.
_تقصیر ما بود! نباید تنهات می ذاشتیم.
صدای پوزخند پوالد توجه سهیل را هم به خود جلب کرد و
نگاهش را به سمت او کشاند.
_ساده لوحی من چه ربطی به شما داره؟ نزدیک بود یک عمر
مثل سگ جون کندنم رو با یه اشتباه به باد بدم.
سهیل نگاه خیره ای به پوالد انداخت و از جا برخاست.
_این مسئله مهم نیست؛ چون من از این به بعد مراقب همه چیز
هستم.
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_الزم نیست! برای اون دو تا پرونده یه وکیل...
_بگم گه خوردم ،راضی میشی؟ خریت کردم پوالد ،جان ماهور
کوتاه بیا!
نمی دانست چه عکس العملی نشان دهد .او جان ماهورش را
قسم داده بود و این یعنی نمی توانست لجبازی کند.
_گه خوردی که اسم اونو آوردی!
[]۰۹:۰۱ ۰۸.۰۲.۲۱
#پارت_4۰5
سهیل با تأسف خندید و به ایمان که از کوتاه آمدن پوالد
خوشحال به نظر می رسید ،خیره شد.
_بشاش به این رفاقت که چند سال دوستی رو به چند ماه عشق
و عاشقی فروخت!
پوالد که فعال حوصله ی شوخی و خنده را نداشت ،با جدیت به
سهیل نگاه کرد و گفت:
_یه بار برای همیشه تصمیم بگیر! درسته که چند ساله رفیقیم؛
اما دلم نمی خواد به خاطر من حالتون بد باشه یا عذاب وجدان
~ ~ 1111

داشته باشید .این که من برای یه سری از کارام یه وکیل دیگه
بگیرم ،هیچ لطمه ای به رفاقتمون نمی زنه؛ پس...
دلش نمی خواست این کلماتی که هر لحظه بیشتر از قبل موجب
شرمندگی اش میشد را بشنود؛ پس در میان حرف های پوالد
پرید و زمزمه کرد:
_ببخش پوالد!
ایمان هم از پشت بوسه ای روی شانه ی پهن پوالد نهاد و لب
زد:
_مرتیکه ی کله خراب!
وقتی صدای نفس عمیق پوالد را شنید ،حس کرد که خیالش
راحت تر شده است .انگار از پشتیبانی سهیل و ایمان پشتش گرم
شده بود که کمی آرام تر به نظر می رسید؛ اما ایمان می دانست
که پوالد دارد درد وحشتناکی را به تنهایی تحمل می کند .بار
سنگینی روی شانه های تنها عضو خانواده اش حس می کرد که
انگار قصد شکستن شانه هایش را داشت.
کمی مکث کرد و با تردید به او خیره شد .این که درباره ی ماهور
از او بپرسد ،ریسک بزرگی بود؛ اما حس می کرد که پوالد نیاز
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به درد و دل کردن و حرف زدن دارد؛ پس کمی از او فاصله
گرفت و به چشمانش خیره شد.
_چیزی نمی خوای بگی؟
پوالد با اخم به ایمان نگاه کرد و بعد چشمانش را به سمت سهیل
که سعی داشت با چشم و ابرو ایمان را ساکت کند ،چرخاند.
_چی بگم؟ چه مرگتونه باز؟
ایمان در یک لحظه به خودش آمد .پیش کشیدن این بحث در
زمانی که پوالد عصبی بود ،یک اشتباه بزرگ محسوب می شد؛
پس حرفش را طور دیگری ادامه داد و گفت:
_بگو که من کی تصادف کنم؟ به خدا صبرم تموم شده.
سهیل نفس راحتی کشید و گفت:
_ماشینت که حاضره .همین امروز چالق شو!
پوالد با حرص از کنارشان گذشت تا نزد ماهور برود.
_هر غلطی می خواید ،بکنید!
با قدم های سریع از اتاق خارج شد و متوجه ی نگاه های معنادار
پشت سرش نشد.
~ ~ 1113

[]۰۹:۰۰ ۰۹.۰۲.۲۱
#پارت_4۰۶
وقتی وارد اتاق ماهور شد ،در کمال تعجب مهیار را دید که روی
روی مبل دو نفره ای نشسته و کمرش را به سینه ی ماهور تکیه
داده بود.
عصبانیت چند دقیقه قبلش را پشت لبخندش پنهان کرد و با او
سالم و احوال پرسی نمود .در تمام مدتی که در اتاق بود ،ماهور
از خیره شدن به او خودداری می کرد و این موضوع نشان می
داد که کمی دلخور است .بعد از کمی گپ و گفت ،مهیار برای
خریدن تنقالت از دفتر ماهور خارج شد و آن ها را تنها گذاشت.
پوالد لبخند کجی به چشم دزدیدن های ماهور زد و با صدای
آرامی زمزمه کرد:
_آهای گنجشک؟
چند ثانیه گذشت و هیچ پاسخی از سمت ماهور داده نشد و این
باعث شد که لبخند پوالد بیشتر کش بیاید.
_قهری بچه قرتی؟
~ ~ 1114

باز هم سکوت کرد؛ اما این بار پوالد آرام نماند و از جایش بلند
شد .خودش را به سختی در جایی که مهیار تا چند دقیقه ی
پیش اشغال کرده بود ،جای داد و کمرش را به هیکل ظریف
ماهور تکیه داد .بدن سنگین و قدرتمندش ماهور را به مبل چرم
مشکی رنگ چسبانده و حتی نفس کشیدن را هم برایش سخت
کرده بود.
ماهور با حرص به موهای تیره رنگ پوالد خیره شد و سعی کرد
باز هم سکوت کند؛ اما داشت زیر فشار بدن پوالد له میشد.
_فکر کردی خیلی سبکی که اینجوری تکیه دادی به من؟
پوالد که به هدفش رسیده بود ،لبخند معناداری زد و پاسخ داد:
_یه جوری راضیم کن تا بلند شم.
_چه کاریه اصال؟ خودم بلند میشم!
_تالشت رو بکن ببین می تونی؟!
ماهور با اخم های در هم کمرش را کنار کشید تا خودش را از
بین بدن پوالد و مبل بیرون بکشید اما فشاری که پوالد عمدا با

~ ~ 1115

کمرش به بدن او وارد می کرد ،اجازه ی حرکت کردن را به او
نمی داد.
_خیلی عوضی هستی!
_بی ادب شدی جدیدا!
[]۰۹:۰۱ ۰۹.۰۲.۲۱
#پارت_4۰۷
ماهور کمی به لجبازی های پوالد نگاه کرد و در نهایت خنده اش
گرفت.
_چرا نمی ذاری باهات قهر کنم؟
پوالد که خودش هم خنده اش گرفته بود ،کمی فشار بدنش را
کم کرد و گفت:
_چون مال منی!
ضربه ی آرامی به شانه ی پوالد زد و بعد با هر دو دستش او را
به جلو هل داد.
_خب بلند شو تا لهم نکردی!
~ ~ 1116

_گفتم که راضیم کن!
ماهور خنده ی بلندی که حرص کمی هم در آن مشهود بود،
کرد و بوسه ای به موهای ژل خورده ی پوالد زد.
_بیا...حاال بلند شو دیگه!
_فایده نداشت ،جایی که بوسیدی اشتباه بود!
اینبار کمی شاکی شد و عضالت شکم پوالد را بین انگشتانش
فشرد.
_لبت که پس کله ات نیست! اخه چجوری بوسش کنم من؟
پوالد دستان ماهور را گرفت تا از نیشگون های دردناکش در امان
بماند و بعد سرش را به راست متمایل کرد.
_اآلن می تونی راضیم کنی؛ پس سریع باش.
ماهور کمی به نیم رخ صورتش خیره شد و بعد با تمام وجود به
لب های باز مانده اش هجوم برد .تمام حرصی که در آن جلسه
در وجودش ته نشین شده بود را بر سر آن دو تکه ماهیچه ی
نرم و خیس خالی کرد و اجازه ی همراهی کردن را به پوالد نداد.

~ ~ 1117

بعد از یک دقیقه به سختی زبانش را از دهان پوالد بیرون کشید
و بعد از آن که لیسی به لب های او زد ،سرش را عقب کشید.
_راضی شدی؟
پوالد که در تمام مدت بی حرکت مانده بود تا ماهور هر کاری
که دوست دارد را با او انجام دهد ،به آرامی چشمان بسته شده
اش را باز کرد و لب زد:
_بیشتر شبیه مجازات بود ،نه؟
ماهور بوسه ای به پیشانی اش زد و دستش را روی سینه ی پوالد
کشید.
_شاید!
خنده ی آرامی کرد و از جایش برخاست .پیراهن ماهور کمی
چروک شده بود؛ اما هیچ کدامشان متوجه ی آن نشدند .به پشت
چرخید و به چشمان سبز رنگ و درشت ماهور خیره شد.
_داری از گنجشک تبدیل به گربه میشی.
_خودت خواستی.
_دستم درد نکنه! راستی کی اسباب کشی می کنید؟
~ ~ 1118

ماهور با چشمان گرد شده به پوالد نگاه کرد و پرسید؟
_مگه چه خبره؟ هنوز خونه پیدا نکردم!
_پس من دیشب داشتم گل لگد می کردم؟
[]۰۹:۰۰ ۱۰.۰۲.۲۱
#پارت_4۰۸
ماهور با جدیت به پوالد خیره شد و گفت:
_گفتم فقط در صورتی قبول می کنم که پول اجاره رو بگیری.
پوالد هم عصبی شد و انگشتش را مقابل صورت ماهور به نشانه
ی تهدید تکان داد.
_وقتی مامانت گفت که از این به بعد تو هم پسر منی ،یعنی
چی؟ من حق ندارم خونه ای که چند ساله هیچ کس توش ساکن
نیست رو بدم به خانواده ام؟
_ولی اون خونه مال تو تنها نیست .مال ایمانم هست.
_مال هر کی می خواد باشه ،وقتی ازش استفاده نمی کنیم چرا
الکی جوش می زنی؟
~ ~ 1119

هر دو از بحثی که شاید برای پوالد بی اهمیت و ساده؛ اما برای
ماهور بسیار مهم و اساسی بود ،عصبی شدند.
ماهور به پوالد که در حال نشستن روی صندلی مقابلش بود،
خیره شد و دستی به صورتش کشید.
_اینجوری نمیام.
_تو گه می خوری!
بحث بر سر اولین ملکی بود که پوالد چند سال پیش با شراکت
ایمان خریده بود .خانه ای که اولین دارایی ایمان و پوالد محسوب
میشد و در کنار خانه ی فعلی پوالد قرار داشت.
_حداقل باید برای سهم ایمان ،اجاره اش رو حساب کنی!
_احمق دارم بهت میگم اون خونه رو فقط به عنوان یادگاری نگه
داشته بودیم؛ وگرنه چند ساله که هیچ کس توش زندگی نمی
کنه.
ماهور شاکی به او خیره شد و گفت:
_همین که گفتم .می ریم بنگاه تا قیمت سهم ایمان رو بفهمیم؛
وگرنه نمیام.
~ ~ 1120

پوالد کمی به چشمان شاکی و گستاخش خیره شد و در نهایت
لبخند کجی زد.
_توله سگ وحشی! خیلی لجبازی می کنی.
ماهور لبخند دندان نمایی زد و خیره در چشمان شیدا شده ی
پوالد ،لب زد:
_همینه که هست.
پوالد با یادآوری ناراحتی اول صبح ماهور خواست چیزی بگوید؛
اما همان موقع در با شتاب باز شد و رکسانا با چهره ای رنگ
پریده به پوالد نگاه کرد.
_پوالد؟ ایمان...
[]۰۹:۰۱ ۱۰.۰۲.۲۱
#پارت_4۰۹
ماهور با دیدن چهره ی بغض دار و نگران رکسانا به سرعت از جا
برخاست و به سمت رکسانا رفت تا او را در آغوش بگیرد.
_چی شده عزیزم؟
~ ~ 1121

پوالد هم با اخم های در هم بلند شد و همانطور که زیر لب به
ایمان و نقشه های لعنت شده اش فحش می داد ،به رکسانا که
در آغوش ماهور جمع شده بود ،نگاه کرد.
_چی شده مگه؟ چرا اینجوری می کنی؟
مجبور بود خودش را بی خبر نشان بدهد تا نقشه های ایمان
خراب نشود؛ اما واقعا از دست کار های ایمان شاکی شده بود.
رکسانا نفس عمیقی کشید و با چشمانی که بارانی و بغض دار
بودند ،به پوالد خیره شد.
_همین چند دقیقه ی پیش گفت که بیرون یه کاری داره؛ اما...
گریه اش شدید تر شد و ادامه داد:
_اما االن با گوشیش بهم زنگ زدن و گفتن که تصادف کرده.
کلماتش منقطع و بریده بریده بیان می شد و اعصاب پوالد را
ضعیف تر می کرد .حقش بود که واقعا با ماشین از روی پاهای
ایمان رد شود تا دیگر با نقشه های لعنت شده اش این دختر
بیچاره را اذیت نکند.
_اآلن میریم بیمارستان عزیزم ،نگران نباش!
~ ~ 1122

در راه خارج شدن از شرکت ،مهیار هم به آن ها پیوست و همگی
با هم به سمت بیمارستانی که علی در آن کار می کرد ،رفتند.
وقتی به آن جا رسیدند ،سهیل که تا کنون در حال هماهنگ
کردن مسائل با پرسنل بیمارستان بود ،به سمتشان رفت و با مو
ها و چهره ای که عمدا آن را شلخته و نا مرتب کرده بود ،به
چشمان اشکبار رکسانا نگاه کرد.
_نترسید ،چیزی نشده .فقط پاش شکسته! اآلن هم توی اتاق
عمله.
همان جمله آتش بود و به جان رکسانای عاشق افتاد و گریه اش
را شدید تر کرد.
پوالد چشم غره ی وحشتناکی به سهیل رفت و از میان دندان
های کلید شده اش غرید:
_اتاق عمل کدوم گوریه؟ میخوام برم اونجا.
_اما...
_فقط کاری که گفتم رو بکن! منو ببر اونجا.
[]۰۹:۰۰ ۱۱.۰۲.۲۱
~ ~ 1123

#پارت_4۱۰
وقتی وارد اتاقی که ایمان در آن پنهان شده بود ،شد آن ها را در
حال بحث و جدل دید.
علی با حرص پیشانی اش را ماساژ داد و گفت:
_مرتیکه ی خر ،پای کسی که تازه از اتاق عمل اومده بیرون رو
گچ نمی گیرن که.
_من تو بیمارستان نمی مونم ،همین اآلن میخام برم خونه.
پوالد که کمی هم عصبی بود ،جلو رفت و ضربه ی محکمی به
پس سر ایمان زد.
_کار خودت رو کردی حیوون؟ از بس گریه کرد ،دلم آتیش
گرفت!
علی با عصبانیت مقابل پوالد ایستاد و به ایمان اشاره کرد.
_من از دست شما دیوونه شدم .این احمق نمی فهمه که اگر
عمل کنه ،نمی تونه همون موقع پاش رو گچ بگیره .مردم که خر
نیستن ،می فهمن!
ایمان هم گستاخانه از جا برخاست و گفت:
~ ~ 1124

_خب بگو عمل نکردم ،اشتباه شده.
علی انگشت شست و اشاره اش را روی چشمانش گذاشت و آن
ها را کمی مالش داد.
_خودم یه چی بهشون میگم .واقعا دلم میخواد از دست شما فرار
کنم.
بعد از خروج علی از اتاق ،پوالد نگاه خشمگینی به ایمان انداخت
و زمزمه کرد:
_یه کو*نی ازت پاره کنم که دیگه از این نقشه های تخمی
تخیلی نکشی!
_خب چیکار کنم؟ دوست نداشتم توی اون خونه بمونه!
_خب بگو دوسِت دارم و بعدم ازش خواستگاری کن ،این کارا
چیه که می کنی؟
_خب اونجوری نمی تونم.
پوالد سرش را با تأسف تکان داد و گفت:
_احمق بی عرضه!
~ ~ 1125

ایمان لبخندی زد و روی صندلی ای که چند قدم با او فاصله
داشت ،نشست.
_راستی قضیه ی اون خونه که دیشب بهم پیام داده بودی ،چیه؟
[]۰۹:۰۱ ۱۱.۰۲.۲۱
#پارت_4۱۱
پوالد هم روی یک صندلی نشست و با جدیت به ایمان خیره
شد.
_می خواستم اجاره اش بدیم؛ اما اآلن نمیشه در موردش حرف
زد .بعدا با هم صحبت می کنیم.
_اجاره؟ مگه نگفتی که اون خونه یادگاریه و این حرفا!
_آره؛ اما ماهور می خواد اجاره کنه تا هم پیش من باشه و هم
پیش خانواده اش .اینجوری دیگه الزم نیست هر روز سر موندن
ماهور پیش خانواده اش بحث کنیم.
ایمان با چشمان گرد شده به او خیره شد و گفت:
_اونوقت می خوای ازش پول بگیری؟
~ ~ 1126

_به زور راضیش کردم که بیخیال سهم من بشه؛ اما اجاره ی
سهم تو رو می خواد تمام و کمال بده.
_گمشو بابا! این چرت و پرتا چیه که میگی؟!
پوالد چشم غره ای رفت و از جا برخاست .آرام و قرار نداشت و
با یادآوری گریه های رکسانا هر لحظه پریشان تر میشد.
_اآلن وقت این حرفا ست؟ اون دختر بیچاره داره مثل بارون
اشک می ریزه بعد تو برام بحث خونه و پول می کنی؟
_باشه بابا ،وحشی نشو!
چند دقیقه بعد علی به اتاق برگشت و خبر داد که همه چیز را
با گفتن این که شکستگی پایش سطحی بوده و نیازی به عمل
نداشته است ،جمع جور کرده است و در جواب به خراب کاری
سهیل که به آن ها گفته بود ایمان در اتاق عمل است ،پاسخ داده
است که او اشتباه متوجه شده است.
باالخره بعد از کلی بحث و دعوا پای راست ایمان را تا ساق پا در
گچ فرو کردند؛ اما شکافی در پشتش ایجاد نمودند تا ایمان بتواند
در اوقات تنهایی آن را باز کند و به پایش استراحت دهد.
~ ~ 1127

[]۰۸:4۰ ۱۳.۰۲.۲۱
#پارت_4۱۲
وقتی رکسانا ایمان را با پای گچ گرفته دید ،گریه اش آنقدر شدید
شد که ایمان را از خودش و نقشه اش متنفر کرد.
پوالد با اخم او را در آغوش کشید و گفت:
_گریه نکن عزیزم ،تموم شد .چیزی نشده؛ فقط پاش شکسته.
ایمان با ناراحتی به اشک های مظلومانه اش نگاه کرد و همانطور
که روی ویلچری نشسته بود ،زمزمه کرد:
_آشور؟ جون من گریه نکن!
شنیدن آن نام خاص از زبان عزیزترین آدم زندگی اش که از قضا
در تصادف آسیب هم دیده بود ،حالش را خوب نکرد؛ اما آشوب
درونش را اندکی کاهش داد.
با چشمانی که از شدت گریه سرخ و ملتهب شده بود ،به ایمان
خیره شد و با صدایی که حتی برای خودش هم قابل شنیدن
نبود ،لب زد:
_خوبی؟
~ ~ 1128

ایمان نیازی به شنیدن صدایش نداشت .چشم ها وامدار تمام
ناراحتی و بغض و حرف هایش بودند.
_به خدا خوبم ،اینجوری نکن!
رکسانا به آرامی سرش را تکان داد و کمی از ایمان فاصله گرفت.
او داشت تمام احساساتش را مقابل همه آشکار می کرد و این
چیزی بود که رکسانا از آن ترس داشت؛ پس باید کمی فاصله
می گرفت.
ماهور که با دیدن اوضاع آن ها بغض کرده بود ،به پوالد نگاه کرد
تا حرفی بزند؛ اما با دیدن چهره ی عصبی اش متعجب شد؛ چرا
که از عالقه ی شدید پوالد به ایمان خبر داشت و مطمئن بود
که اکنون باید بسیار نگران باشد؛ ولی او بیشتر عصبی به نظر می
رسید ،نه نگران!
[]۰۸:4۰ ۱۳.۰۲.۲۱
#پارت_4۱۳
باالخره بعد از چند دقیقه همه به سمت خانه ی ایمان رفتند.

~ ~ 1129

در تمام طول راه رکسانا به پنجره خیره شده بود و سعی می کرد
با فشردن تکه های خیس از اشک دستمال کاغذی در درون
دستش ،چشمانش را کنترل کند تا باز هم به ایمان خیره نشوند
و همچون ابر بهاری نبارند.
ماهور که جلو و سمت راننده نشسته بود ،متوجه حال بد رکسانا
شد و کمی به پشت چرخید .چشمانش را ابتدا از شیشه به مهیار
که با سهیل در یک آژانس بودند و کنار آن ها حرکت می کردند،
دوخت و بعد به رکسانا نگاه کرد.
به سختی می توانست نیم رخش را ببیند چرا که به خاطر
کمربند ایمنی نمی توانست به راحتی به پشت بچرخد.
_بغض کردی باز؟
رکسانا هم به چشمان صادق و نگرانش خیره شد و طوری که
ایمان نشنود ،نالید:
_یه لحظه حس کردم که از دستش دادم .وقتی بهم گفتن
تصادف کرده...

~ ~ 1130

چشمانش به سرعت در دریای اشک غرق شد و صدایش همچون
کسی که گلویش در دستان کسی فشرده می شود ،خش دار و
بریده بریده شد.
_ وقتی بهم گفتن تصادف کرده ،حس کردم که همه چیزمو از
دست دادم!
ماهور با تصور این که اتفاقی برای پوالد بیوفتد ،فهمید که چه
درد عمیقی در سینه ی رکسانا النه کرده است .از همه چیز بدتر
این بود که نمی توانست نگرانی اش را آنطور که دوست دارد بروز
دهد؛ چرا که ایمان چیزی از احساسات شدید او به خودش نمی
دانست و این موضوع همه چیز را سخت تر کرده بود.
_حق داری ،خیلی سخته!
ایمان اما از کاری که انجام داده بود پشیمان به نظر می رسید.
از وقتی که حال بد آشورش را دیده بود ،حالش از تمام نقشه ای
که ساعت ها برای اجرا کردنش وقت گذاشته بود ،به هم می
خورد.
[]۰۹:۳۲ ۱4.۰۲.۲۱
#پارت_4۱4
~ ~ 1131

همگی به خانه ی ایمان رفتند و تا بعد از ظهر در همان جا
ماندند .در تمام این ساعات رکسانا با آبمیوه و سوپ و هر چیزی
که به نظرش مفید بود ،از ایمان پذیرایی کرد.
وقتی می خواستند از آن جا بروند ،پوالد طبق نقشه از او خواست
که به خانه اش بیاید؛ اما ایمان مخالفت کرد.
رکسانا با نگرانی به ایمان نگاه می کرد .انگار می خواست به او
التماس کند که لجبازی را کنار بگذارد و به خانه ی پوالد برود؛
اما نمی دانست که ایمان نقشه های زیادی برای او دارد.
_گفتم من نمی خوام بیام اونجا ،می فهمی؟
ماهور با ناراحتی به حال بد رکسانا و انگشتان در هم پیچیده اش
خیره شد و بعد نگاهش را به ایمان دوخت.
_چرا لجبازی می کنی آخه؟ همه نگرانتن! تنهایی که نمی تونی
بمونی.
ایمان که انگار به حرفی که می خواست بیان شود ،رسیده بود،
تا تنور را داغ دید نان را به آن چسباند و گفت:
_هر کسی که نگرانمه همینجا بمونه!
~ ~ 1132

پوالد لبخند ریزی زد و بعد با حرص مصنوعی به سمت ایمان
رفت.
_نیکان رو چیکار کنم؟ نمیشه که ولش کنیم!
ماهور با ساده لوحی و صداقت ،به سمت پوالد رفت و دستش را
روی شانه اش گذاشت.
_من پیش نیکان هستم؛ تو اگر می خوای همینجا بمون!
ایمان از روی ناچاری دستش را روی پیشانی اش گذاشت و به
زمین خیره شد .ماهور داشت همه چیز را خراب می کرد؛ اما
صدای رکسانا که تا کنون در سکوت مانده بود ،شعله های امید
را در وجود ایمان روشن کرد.
_می خواید من بمونم؟
[]۰۹:۳۲ ۱4.۰۲.۲۱
#پارت_4۱5
جمله اش آنقدر برای ایمان شیرین بود که نتوانست خودش را
کنترل کند و گوشه های لبش به سمت باال کشیده شد .لبخندش

~ ~ 1133

مملو از آرامش و خس خوب بود؛ به طوری که همه در سالن
بزرگ آپارتمانش متوجه ی آن شدند.
_آره ،می مونی؟
رکسانا که فکر می کرد با مخالفت ایمان رو به رو می شود ،با
تعجب به لبخند دندان نمایش نگاه کرد و زمزمه نمود:
_می مونم!
پوالد که از ضایع بازی های ایمان خنده اش گرفته بود ،از جا
برخاست و به رکسانا نگاه کرد.
_می خوای ببرمت خونه ات تا وسایلی که الزم داری رو برداری؟
رکسانا سرش را به نشانه ی تأیید تکان داد و گفت:
_آره ممنونم!
پوالد به ماهور نگاهی انداخت و به رکسانا اشاره کرد.
_تا من رکسانا رو می برم و میارم ،مراقب ایمان باش!
مهیار که تاکنون در کنار سهیل نشسته بود و از تجربه های او
برای درس خواندن استفاده می کرد هم از جا برخاست.
~ ~ 1134

_منم می رسونی خونه؟ یکم کار دارم.
پوالد اشاره ای به رکسانا کرد تا آماده ی رفتن شود و بعد پاسخ
مهیار را داد.
_آره می برمت.
طولی نکشید که خانه ی بزرگ ایمان از تمام مهمانان خالی شد.
حتی سهیل هم به خاطر جلسه ای که داشت از همه خداحافظی
کرد و از آن جا رفت.
با رفتن آن ها ،ماهور شروع به جمع کردن ظرف های کثیفی که
روی میز مقابل ایمان قرار داشت ،کرد که با شنیدن صدای ایمان،
حواسش به سمت او جمع شد.
_می خوای پیش پوالد زندگی کنی؟
[]۰۸:۱۶ ۱۶.۰۲.۲۱
#پارت_4۱۶
ماهور بشقاب ها و لیوان ها را روی اپن آشپزخانه گذاشت و بعد
به سمت ایمان چرخید.
_آره.
~ ~ 1135

ایمان پای گچ گرفته اش را روی مبل جا به جا کرد و لبخند
مهربانی زد.
_شنیدم که می خوای خانواده ات رو بیاری توی اون خونه!
_آره ،نمی تونم ولشون کنم .اگر تو هم موافق باشی می خوام
اونجا رو اجاره کنم.
ایمان اخمی کرد و گفت:
_بیا اینجا بشین تا حرف بزنیم.
ماهور با تعجب به سمت ایمان رفت و روی یکی از مبل ها
نشست.
_چی شده؟
ایمان با همان اخم های در هم و صورت جدی کمی روی مبل
جا به جا شد و دستانش را در هم گره کرد.
_ببین ماهور...اون خونه اصال یه چیز مادی نیست .اگر فقط به
یه نفر بتونم اجازه بدم که توی اون خونه زندگی کنه ،اون یه نفر
فقط تویی؛ پس بحث اجاره و این داستان ها رو تموم کن .تو

~ ~ 1136

برای پوالد عزیزی؛ پس برای منم عزیزی! اگر می خوای خانواده
ات رو بیاری اونجا ،فقط بیارشون و در مورد پول صحبت نکن.
ماهور لبخند شیرینی زد و به چشمان ایمان خیره شد.
_ازت ممنونم؛ اما من باید از لحاظ فکری آروم باشم و اگر
همینجوری توی اون خونه زندگی کنم ،هیچ وقت فکرم آروم
نمیشه؛ پس باهام کنار بیا.
_غلط می کنی!
_اینجوری اصال نمی یام.
بحث میانشان تا چند دقیقه ادامه داشت و در نهایت ایمان که
دیگر نمی توانست پاسخی به حاضرجوابی های ماهور بدهد،
شاکیانه کف دستش را روی مبل کوبید و گفت:
_چرا اینقدر سرتقی؟
_چون داری حرف زور می زنی .من نمی خوام مُفتی اونجا زندگی
کنم.
_اصال هر غلطی که دلت میخواد بکن؛ من دیگه کم آوردم.

~ ~ 1137

ماهور به صورت پر از حرصش که رنگ و بویی هم از مهربانی در
آن نمایان بود ،لبخندی زد و زمزمه کرد:
_ممنونم!
[]۰۸:۱۶ ۱۶.۰۲.۲۱
#پارت_4۱۷
جلوی در خانه ی رکسانا منتظر بودند تا او لباس ها و وسایل
مورد نیازش را بردارد و به ماشین بازگردد.
پوالد از آینه ی جلوی ماشین نگاهی به چهره ی مهیار که کمی
گرفته و غمگین به نظر می رسید ،انداخت .امروز با تمام این چند
وقتی که او را دیده بود ،فرق داشت و این برای پوالد کمی شک
برانگیز بود؛ چرا که هم او و هم ماهور یک غم پنهان و ناراحتی
درونی را در زیر پوست و چهره ی خندانشان پنهان کرده بودند.
_مهیار؟
آنقدر در افکار درون ذهنش غرق شده بود که با صدای پوالد
شانه اش کمی به سمت باال پرید و چهره اش حالتی شوکه شده
و هیجان زده به خودش گرفت.
~ ~ 1138

_بله؟
_چیزی شده؟ چرا اینقدر تو فکری؟
نفس عمیقی کشید و سعی کرد اتفاقاتی که امروز صبح در
مدرسه اش افتاده بود را فراموش کند.
_چیزی نشده؛ یکم نگران درسا و کنکور هستم.
پوزخندی به جواب سر باالی او زد و آرنج دست چپش را به
فرمان ماشین تکیه داد تا بتواند با تسلط کامل صورت مهیار که
در صندلی عقب و پشت صندلی شاگرد نشسته بود را ببیند.
_منو می پیچونی؟ دیشب که با ماهور حرف می زدم ،حالش
خوب بود؛ اما امروز صبح که اومدید شرکت یکم ناراحت به نظر
میومد .وقتی ماهور ناراحت باشه ،تو هم ناراحت میشی؛ پس
یعنی یه اتفاقی افتاده درسته؟
[]۰۸:5۳ ۱۸.۰۲.۲۱
#پارت_4۱۸

~ ~ 1139

مهیار به چشمان جدی و پرسشگرش خیره شد .رفتار ماهور در
طول روز به گونه ای نبود که کسی متوجه ی ناراحتی اش شود؛
اما انگار پوالد ماهور را بیش از حد می شناخت.
شاید حرف زدن درباره ی این موضوع اشتباه بود؛ اما دلش درد
و دل کردن می خواست .نمی توانست با ماهور به راحتی صحبت
کند چرا که ممکن بود باعث ناراحتی اش شود؛ اما پوالد فرق
داشت.
_من تو مدرسه ام دعوا راه انداختم.
پوالد نیشخندی زد و یک تای ابرویش را باال انداخت.
_اونو که منم انجام دادم .اینقدر وحشتناک دعوا می کردم که
چند بار می خواستن اخراجم کنن؛ اما چون یتیم و بی سرپرست
بودم برای خودشیرینی می بخشیدنم!
مهیار از صراحتی که در حرف های پوالد می دید ،جا خورد .این
که مورد دلسوزی واقع شوی حس وحشتناک و اعصاب خورد
کنی است و انتظار داشت که پوالد این مسئله را با ناراحتی بیان
کند؛ اما او خونسرد و حتی کمی هم شوخ به نظر می رسید.
_در این حد؟ مگه چیکار می کردی؟
~ ~ 1140

پوالد لبخند عمیقی زد و با یادآوری آن روز های سخت و غمگین
که با خرابکاری های خودش و ایمان و رکسانا کمی قابل تحمل
تر می شد ،زمزمه کرد:
_مثال یه بار با یکی بحثمون شد ،طرف رو بردیم تو دستشویی و
با قیچی شلوارش رو جوری چیدیم که کونش کامل بیرون بمونه.
بعدم چند دور توی مدرسه چرخوندیمش.
مهیار با چشمان گرد شده و لب هایی که ناخودآگاه کمی به
سمت باال کشیده شده و به لبخندی مزین شده بود ،زمزمه کرد:
_واقعا؟ آخه چرا؟ مگه چیکار کرده بود؟
پوالد کمی لبخندش را جمع کرد و به کوچه ی تنگی که در آن
منتظر رکسانا بودند خیره شد.
_دست گذاشت روی نقطه ضعفم .بهم می گفت حرومزاده؛ چون
پدر و مادرم رو نمی شناختم.
[]۰۸:5۳ ۱۸.۰۲.۲۱
#پارت_4۱۹
نگاهش را از بیرون گرفت و به سمت مهیار چرخید.
~ ~ 1141

_هر چقدر هم که در ظاهر محکم بودم؛ اما دلم یه خانواده می
خواست .هر بار که به خاطر خرابکاری هام می بردنم دفتر مدیر
و با دلسوزی و تأسف بهم نگاه می کردن ،وحشی میشدم.
یادآوری آن روز ها برایش همچون یک جام زهر بود؛ اما برای
این که مهیار بفهمد که اتفاق غیر عادی ای برایش رخ نداده است
و با بقیه فرقی ندارد؛ درباره ی یکی از سخت ترین دوران زندگی
اش صحبت می کرد.
_یه روز به خودم اومدم و دیدم تبدیل به یه آدم سگ اخالق و
روانی شدم .من پر از عقده بودم و حس می کردم که باید اینقدر
قدرتمند بشم که هیچکس نتونه بهم بی احترامی کنه.
مهیار درس های بزرگی از میان حرف های پوالد گرفت .مثال به
جمله ی خواستن توانستن است اعتقاد عمیقی پیدا کرد .مردی
که بدون هیچ پشتوانه ای تبدیل به یکی از قدرتمند ترین آدم
هایی شود که در تهران زندگی می کند ،در گام اول چیزی شبیه
به یک خواب یا یک رویا به نظر می رسید اما وجود پوالد نشان
می داد که حتی در سخت ترین شرایط ممکن هم می شود
شکوفا شد.
~ ~ 1142

_واقعا هم قدرتمند شدی!
پوالد لبخند مردانه ای زد و دستش را به گوشه ی لبش کشید.
_آره شدم .می دونی چی جالبه؟ این که همون پسر چند ساله
که کارمند شرکت منه .این دنیا مثل یه چرخ و فلک می مونه
که گاهی ما رو از پایین می بره باال و گاهی از باال میاره پایین.
اون زمان ما پول چندانی نداشتیم؛ برای تحقیر کردنمون یه
مشت پول می ریخت جلومون تا بشیم سوژه ی خنده ی خودش
و دوستاش.
دهان مهیار از تعجب باز ماند .او پسری که در اوج جوانی
تحقیرش کرده بود را به عنوان کارمندش استخدام کرده بود؟
_واقعا اجازه دادی که توی شرکتت کار کنه؟ آدمایی مثل اون
حقشونه که تا آخر عمرشون مثل یه موجود بی ارزش زندگی
کنن.
_اون حتی نمیدونه که من صاحب اون شرکتم .اون موقع جوون
بودیم و سرمون باد داشت؛ اما حاال که عاقل و بالغ شدیم نباید
حساب جوونی هامون رو از هم پس بگیریم .حاال تو بهم بگو
ببینم چی شده که قاطی کردی و دعوا راه انداختی؟
~ ~ 1143

[]۰۷:5۲ ۲۰.۰۲.۲۱
#پارت_4۲۰
مهیار چند لحظه سکوت کرد و به حرف های پوالد فکر نمود.
برخالف ظاهر گستاخ و قلدرش قلب مهربانی داشت .آنقدر رفتار
پوالد برایش منطقی و جذاب به نظر می رسید که تصمیم گرفت
درباره ی اتفاقاتی که برایش پیش آمده بود ،با پوالد صحبت کند؛
پس خواست چیزی بگوید اما رکسانا در ماشین را باز کرد و
جلوی حرف زدنش را گرفت.
پوالد که از آینه متوجه ی ساکت شدن مهیار شده بود ،در سکوت
به سمت خانه ی ایمان حرکت کرد.
رکسانا در شوک اتفاقات اخیر و ماندنش در خانه ی ایمان قرار
گرفته بود و در تمام طول مسیر به خیابان ها نگاه می کرد .تنها
وقتی صدای هیجان زده ی مهیار را شنید ،از افکارش خارج شد.
_پوالد؟ اشتباه رفتی که.
پوالد از آینه ی ماشین به او نگاه کرد و پاسخ داد.
_میریم رکسانا رو می رسونیم و بعد یکم حرف می زنیم.
~ ~ 1144

رکسانا که تاکنون سکوت کرده بود ،نگاه مرددی به پوالد انداخت
و زمزمه کرد:
_ماهور چی؟ اونو هم می برید؟
_نه فعال پیش شما بمونه تا بیام دنبالش.
رکسانا نفس راحتی کشید و دوباره سکوت کرد .در واقع اکنون
آمادگی صحبت کردن با ایمان را نداشت و نمی توانست تنها
بودن با او را تحمل کند.
بعد از پیاده شدن رکسانا ،پوالد اشاره ای به مهیار کرد تا روی
صندلی جلو بنشیند .مهیار با لبخندی که از توجه و دقت پوالد
روی لب هایش نشسته بود ،روی صندلی شاگرد نشست و به
دنده عقب رفتن پوالد برای خارج شدن از محوطه ی آپارتمان
ایمان نگاه کرد که صدای محکم و بم پوالد به گوش هایش رسید.
_خب؟ چی شده بود؟
نمی دانست مطرح کردن این موضوع با پوالد درست است یا نه؛
اما اگر با کسی صحبت نمی کرد ممکن بود از شدت فشار منفجر
شود؛ پس بی توجه به عالقه ی شدید و جنون وار پوالد نسبت
به برادرش زمزمه کرد:
~ ~ 1145

_دست گذاشتن روی نقطه ضعفم .دقیقا مثل خودت!
[]۰۷:5۲ ۲۰.۰۲.۲۱
#پارت_4۲۱
پوالد ماشین را از محوطه ی ساختمان خارج کرد و با سرعت
وارد خیابان اصلی شد.
_نقطه ضعفت چی بود؟
_ماهور!
بعد از خارج شدن نام ماهور از دهانش با دقت به عکس العمل
های پوالد نگاه کرد و فشرده شدن فرمان ماشین در میان
انگشتان کشیده و قدرتمندش تنها عکس العملی بود که نشان
داد.
_خوب زدیشون یا نه؟
مهیار دلش گریه کردن و حرف زدن می خواست .حرف هایی که
پشت سر برادرش شنیده بود او را از درون شکسته و خورد کرده
بود .با بغض به پوالد خیره شد و دستی به روی چشم هایش

~ ~ 1146

کشید تا آن ها را از شر پرده ی اشکی که دیدش را تار کرده بود
راحت کند.
_در برابر حرف هایی که زدن ،خیلی کم کتک خوردن.
پوالد با شنیدن صدای خشدار و گرفته اش اخم عصبی ای کرد
و نیم نگاهی به سمتش انداخت .چشمان سبز رنگ و درشت غرق
در اشکش او را به یاد گنجشکش می انداخت.
_چی گفتن؟ مگه من مُردم که پشت سر ماهور حرف میزنن؟
شبیه کودکی که دلش شکایت کردن و حمایت شدن می
خواست ،شروع به تعریف کردن کرد.
از شایعه ای که در آن به هرزه بودن برادرش اصرار می کردند
گفت...
از خنده هایشان که با یادآوری حرکات و رفتار ماهور اوج می
گرفت گفت و همچون لیوانی که ظرفیتش را از دست داده و پر
شده است ،چشمانش شروع به باریدن کرد .اشک هایش منتظر
خارج شدن یک دیگر نمی شدند و از تمام قسمت های چشمانش
خود را به سمت گونه هایش پرتاب می کردند.
~ ~ 1147

پوالد که هر لحظه بیش از پیش عصبی میشد ،ماشین را با سرعت
وحشتناکی به سمت گوشه ی خیابان کشید و طوری ترمز کرد
که دود حاصل از سوختن الستیک ها در اثر اصطکاکشان با
آسفالت های خیابان در هوا پرواز کرد.
_گریه نکن!
مهیار دستش را روی چشمانش گذاشت و با صدای خفه ای
گفت:
_میگن اِوا خواهره! میگن چند بار با مردای سن باال دیدنش...
آخه کثافتا شما فقط گاهی از دور ماهور رو دیدید ،اونوقت
چطوری این همه چیز پشت سرش میگید.
[]۰۹:5۰ ۲۱.۰۲.۲۱
#پارت_4۲۲
دلش می خواست آن احمق ها را پیدا کند و به یک کتک جانانه
مهمانشان کند؛ اما افسوس که چند جوان خیره سر و احمق
بودند.
دستش را روی شانه ی مهیار گذاشت و گفت:
~ ~ 1148

_حس و حال اآلنت برام غیر قابل درک نیست .می دونی مهیار؟
پیدا کردنشون و مثل سگ کتک زدنشون برام از آب خوردن
راحت تره؛ اما بی ارزش تر از این حرفا هستن.
بینی اش را باال کشید و به چشمان پوالد خیره شد.
_حساب اون حرومزاده ها رو گذاشتم کف دستشون؛ اما نگاه
های معاون مدرسه خیلی اذیتم کرد .انقدر به ماهور خیره شده
بود که دلم می خواست فکشو خورد کنم .چرا ماهور اینقدر
صبوره؟
مهیار نفهمید که آتش خشم را به جان پوالد افکند .در یک لحظه
صورتش سرخ و ملتهب شد ،به طوری که مهیار کمی جا خورد.
او تاکنون فکر می کرد که مهیار درباره ی چند نوجوان صحبت
می کند؛ اما مثل این که پای یک لندهور هم وسط بود.
_مگه با همکالسی هات دعوا نکردی؟ معاون مدرسه چی میگه؟
با دیدن تغییر چهره ی پوالد فهمید که بیان کردن این مسئله
اشتباه بوده است؛ اما دیر شده و پوالد به علت نگاه های شکسته
و غمگین ماهور پی برده بود .می دانست گنجشکش از چشمان
گرسنه و هوسباز دیگران بر روی خودش متنفر است و این
~ ~ 1149

موضوع قلبش را می شکند و حاال یک حیوان کثیف تمام
خاطرات بدش را برایش یادآوری کرده بود.
_چرا ساکتی؟ معاون مدرسه ات چیکار کرد؟
با وجود نگرانی اندکی که در دلش جمع شده بود ،کمی هیجان
زده به نظر می رسید .اکنون مطمئن بود که آن مردک تقاص آن
نگاه های هرزه اش را پس خواهد داد؛ پس شروع به تعریف کردن
تمام اتفاقاتی که از زمان وارد شدن به مدرسه تا خارج شدن از
آن افتاده بود ،کرد.
[]۰۹:5۰ ۲۱.۰۲.۲۱
#پارت_4۲۳
بعد از اتمام حرف هایش به صورت عصبی پوالد خیره شد.
_چیزی نمیگی؟
نگاه خیره اش را از خیابان مقابلش برداشت و به سمت مهیار
چرخید.
_کی مدرسه ات تعطیل میشه؟
اشک هایش با کف دستش پاک کرد و پاسخ داد:
~ ~ 1150

_می خوای چیکار کنی؟
_خودمو آروم کنم.
مهیار با شنیدن پاسخ پوالد که در اوج ناراحتی و غمگینی روحش
بیان شده بود ،باز هم بغض کرد.
_منم بیام؟
_می خوای بشناستت؟ نه نمیشه!
_حالت بده مگه نه؟
لبخند تلخی زد و دستی به پیشانی اش کشید.
_نمی دونم چطوری باید از ماهور مراقبت کنم! مردم ما خیلی
بی رحمن و هر دفعه یه جوری به ماهور آسیب می زنن .واقعا
کم آوردم مهیار...
مهیار حس کرد که بار سنگینی روی شانه های پوالد قرار دارد.
با ناراحتی به او خیره شد و زمزمه کرد:
_بسپارشون به خدا! زیاد باهاشون درگیر نشو!
_نمی تونم! دارم جنون می گیرم.
~ ~ 1151

خنده ی آرامی کرد و به چشمان مهیار خیره شد.
_اآلن حس می کنم که ممکنه معاون مدرسه ات رو بکشم.
_به خاطر آرامش ماهور زیاد با بقیه درگیر نشو! زندگیتون رو
برای خودتون سخت نکنید پوالد!
با وجود سن کمش بسیار عاقالنه صحبت می کرد .پوالد در فکر
فرو رفت .این که مثل خروس جنگی به همه حمله کند مسلما
ماهور را هم آزار می داد .تنها کاری که از دستش یر می آمد،
قوی کردن ماهور برای دفاع کردن از خودش بود .اگر او گرگ
نمیشد و از خودش مراقبت نمی کرد ،پوالد هم دست از این کار
هایش بر نمی داشت .ماهور باید یاد می گرفت که به خاطر
تفاوتش با دیگران مظلوم و صبور نباشد و در برابر هر آزاری که
از سمت دیگران متحمل میشد ،قلدر و محکم باشد تا تقاص آزار
ها را از آن ها پس بگیرد.
_اگر ماهور قوی بشه ،می تونم آروم بگیرم.
_یعنی چی؟
نیشحند معناداری زد و پاسخ داد:
~ ~ 1152

_یعنی می خوام از داداشت یه گرگ وحشی درست کنم تا هر
کسی که اذیتش کرد رو پاره کنه .می خوام یه پوالد جدید درست
کنم!
[]۰۹:4۲ ۲۲.۰۲.۲۱
#پارت_4۲4
بعد از پیاده شدن مهیار در خانه اشان ،به سمت خانه ی ایمان
رفت و به ماهور خبر داد که پایین ساختمان منتظرش است.
طولی نکشید که ماهور با چهره ای مضطرب و نگران سوار ماشین
شد و به صورت درهم و بدخلق پوالد خیره گشت.
_دیر کردی!
_با مهیار حرف می زدم.
_می دونم ،رکسانا بهم گفت.
به چشمان ماهور خیره شد و زمزمه کرد:
_چته؟ چرا مضطربی؟

~ ~ 1153

از این که مهیار قضیه ی مدرسه و معاونش را به پوالد گفته باشد،
بیم داشت؛ چرا که می دانست پوالد حتما شر بزرگی به راه
خواهد انداخت.
_در مورد چی حرف می زدید؟
ماشین را روشن کرد و همانطور که دنده عقب می گرفت ،نیم
نگاهی به ماهور انداخت.
_در مورد همون چیزی که تو باید بهم می گفتی!
دهانش را برای گفتن حرفی باز کرد؛ اما نمی دانست که باید چه
بگوید؛ پس لب هایش را روی هم فشرد و به شلوارش خیره شد.
مهیار چگونه توانسته بود بدون اجازه گرفتن از ماهور تمام
اتفاقات صبح را برای پوالد تعریف کند؟
پوالد ماشین را در خیابان اصلی به حرکت درآورد و با دیدن
سکوت طوالنی ماهور ،به سمت پارک کوچکی که در نزدیکی
خانه ی ایمان قرار داشت ،راند .خورشید در حال غروب کردن
بود و آسمان رنگ نارنجی زیبایی به خود گرفته بود؛ اما با وجود
زیبایی نفس گیرش ،دلگیر به نظر می رسید.
_خونه نمی ریم؟
~ ~ 1154

بی توجه به سوال ماهور ماشین را جلوی پارک کوچکی که به
آرامی در تاریکی فرو می رفت ،نگه داشت و زمزمه کرد:
_بیا پایین!
[]۰۹:4۲ ۲۲.۰۲.۲۱
#پارت_4۲5
ماهور نفس عمیقی کشید و به دنبال پوالد از ماشین پیاده شد.
پارک در سکوت سنگینی قرار داشت و حتی یک کودک هم در
آن بازی نمی کرد و این برای پوالد عالی بود.
نگاهی به ماهور که به آرامی در کنارش قدم می زد انداخت و
گفت:
_چرا بهم نگفتی؟
می دانست از چه چیزی صحبت می کند؛ پس انکار کردن را
کنار گذاشت و پاسخ داد:
_اینقدر اتفاقای جور واجور افتاد که یادم رفت.
_یعنی باور کنم از ترس عکس العمل من نبود که بهم چیزی
نگفتی؟
~ ~ 1155

نمی خواست پوالد را ناراحت کند؛ اما باید می فهمید که دوست
ندارد بعد از هر اتفاقی تقاص پس دادن کسی را ببیند.
_چرا ،اونم بود .من از کاری که ممکنه بعدش انجام بدی می
ترسم.
خودش هم می دانست که کمی عصبی و غیر قابل کنترل است؛
اما بعضی ها واقعا حقشان بود که خانمان سوز شوند.
_دوست داری که برای اتفاقای کوچیک ،شر های بزرگ راه
نندازم؟
ماهور مکثی کرد و با تردید به نیم رخ گرفته ی پوالد نگاه کرد.
_من نگرانتم! دوست ندارم به خاطر من با همه درگیر بشی.
دوست دارم آروم زندگی کنیم پوالد!
_که اینطور...
چند ثانیه سکوت کرد و بعد مقابل ماهور ایستاد و به صورت
مظلوم و آرامش خیره شد.
_دو تا انتخاب داری ماهور.
با تعجب به پوالد خیره شد و گفت:
~ ~ 1156

_منظورت چیه؟
_منظورم اینه که رفتار های من به انتخاب تو ربط داره.
_چه انتخابی؟
پوالد با تحکم و اخم انگشتش را به نشانه ی عدد یک مقابل
ماهور گرفت و پاسخ داد:
_اولین گزینه ات اینه که همینجوری مظلوم و توسری خور
بمونی و اجازه بدی هر بی پدر و مادری بهت توهین کنه و گزینه
ی دوم...
بی توجه به صورت مبهوت و دهان باز مانده ی ماهور انگشت
دومش را هم جلوی چشمان ماهور باال آورد و ادامه داد:
_گزینه ی دوم اینه اونقدر قوی و محکم بشی که من خیالم
راحت باشه اگر کسی بهت توهین کرد ،مثل من حقتو میگیری
و سکوت نمی کنی.
[]۰۸:۳۳ ۲۳.۰۲.۲۱
#پارت_4۲۶

~ ~ 1157

ماهور بعد از چند ثانیه از بهت بیرون آمد؛ اما صورتش بسیار
شکسته و غمگین به نظر می رسید.
_من فرق دارم پوالد...حتی خود تو هم وقتی یه چیز عجیب می
بینی بهش دقت می کنی و ور رفتن باهاش برات جالبه!
اخم های پوالد در هم رفت .چرا این مسئله را یک بار برای
همیشه تمام نمی کرد؟ ور رفتن با ماهور؟ این دیگر چه صیغه
ای بود؟
_احمق به خودت بیا! تو عجیب نیستی ماهور!
دستانش را روی شانه های ماهور گذاشت و به چشمان اشکبارش
خیره شد.
_اگر احسان اون کار رو باهات کرد ،به خاطر بدن خاصت نبوده؛
بلکه اون حرومزاده یه بیمار روانیه...تو نباید هر اتفاقی که برات
میوفته رو به بدنت ربط بدی ،می فهمی؟
_اما من عجیب بودم که احسان بهم نزدیک شد و...

~ ~ 1158

خیلی خودش را کنترل کرد؛ اما دیگر طاقت شنیدن افکار مریض
ماهور را نداشت؛ پس دستش را روی دهانش گذاشت و از میان
دندان های چفت شده اش غرید:
_اون حیوون یه بچه باز کثیفه...تنها علتی که احسان رو به سمت
تو می کشوند ،بچه بودنت بود و بعدش هم چون خوشکل بودی
بیخیالت نشد.
ماهور با بهت سکوت کرد .تنها جرمش کودک بودن بود؟ احسان
از آزار رساندن به کودکان و تجاوز به آن ها لذت می برد؟
_ولی اون فهمیده که بدن من عجیب و غریبه؛ برای همینه که
ولم نمی کنه.
پوالد که از نفهمی های ماهور خسته شده بود ،فریاد بلندی زد
که باعث شد عابرانی که از کنار پارک می گذشتند توقف کنند
و با بهت منشأ آن فریاد را در پارک جست و جو نمایند.
_تو عجیب غریب نیستی! چرا نمی فهمی؟ تو هم مثل من و بقیه
ای...
و بعد به دو زنی که رو به روی پارک ایستاده بودند و آن ها را
نگاه می کردند ،اشاره کرد.
~ ~ 1159

_مثل من...مثل این دو تا فضول که گورشون رو گم نمی کنن.
زن ها که متوجه ی اعصاب ضعیف پوالد شدند ،چشمانشان را
دزدیدند و با سرعت از پارک دور شدند.
[]۰۸:۳۳ ۲۳.۰۲.۲۱
#پارت_4۲۷
ماهور دستش را روی بینی اش گذاشت و با التماس و اشک های
روان به پوالد خیره شد.
_تو رو خدا ساکت باش ،داری توجه همه رو به سمت خودمون
جلب می کنی!
_خب به درک! دارم روانی میشم ماهور...
نفس عمیقی کشید و ضربه ی محکمی به سینه ی خودش زد.
_من دارم مثل یه گاومیش رَم کرده به همه حمله می کنم و
همه ی اینا به خاطر افکار احمقانه ی توئه.
ماهور با بغض و گریه دستانش را روی صورتش کشید و از میان
انگشتانش نالید:
_همش تقصیر منه؛ اگر من تو زندگیت نیومده بودم...
~ ~ 1160

پوالد دیگر تحمل نداشت .نمی توانست تکلیفش را در این مکان
شلوغ با ماهور روشن کند؛ پس دستانش را مشت کرد تا خودش
را کمی آرام کند و سپس ضربه ی نسبتا محکمی به شانه ی
ماهور زد و او را به سمت ماشین هل داد.
_گمشو تو ماشین کله پوک نکبت ،اینجا نمی تونم حرف بزنم.
ماهور که از قبل هم ناراحت تر بود ،با بغض عقب رفت و شاکی
از رفتار های تند و غیر قابل تحمل پوالد صدایش را کمی بلند
کرد.
_نمیام ،نمی خوام که بیام .دوست ندارم دیگه حرفی بزنم ،می
فهمی؟
پوالد نگاهی به اطراف انداخت .چندین نفر در اطرافشان ایستاده
بودند و آن ها را تماشا می کردند .بعد از حرف ماهور متوجه ی
تماس یک پسر با گوشی اش شد .مطمئن بود که آن ها فکر می
کنند پوالد قصد دزدیدن و آزار رساندن به ماهور را دارد و اکنون
در حال تماس گرفتن با پلیس هستند.
_چه مرگتونه؟ گورتونو گم کنید تا همینجا دندوناتونو تو دهنتون
خورد نکردم.
~ ~ 1161

ماهور که تازه متوجه ی کارش شده بود ،به پوالد که به سمت
چند پسر مقابلش می رفت نزدیک شد و گفت:
_گه خوردم پوالد ،تو رو خدا بیا بریم.
اما پوالد عصبانی تر از این حرف ها شده بود و با حرفی که یکی
از پسر ها خطاب به ماهور گفت ،آتش درونش مهیب تر و بزرگ
تر شد و ماهور را کنار زد تا فک آن پسر خورد کند.
_اذیتت می کنه داداش؟ زنگ زدم به پلیس تا چند دقیقه ی
دیگه میاد.
ماهور با ترس به دنبالش می رفت و خودش را بابت کار اشتباهش
لعنت می کرد .آخر پوالد که کاری با او نداشت؛ پس علت آن
لجبازی اش چه بود .پوالد مشتش را بلند کرد و به پسر نزدیک
شد.
_چی می گی تو ال*شی؟ چی میگی جا*کش حروم لقمه؟!
پسر ها برای دفاع از دوستشان که مخاطب پوالد بود ،گارد
گرفتند .ماهور از نگرانی در حال جان دادن بود؛ پس با گریه به
سمتش دوید و دستش را دور شکم پوالد که تنها یک قدم با آن
پسر ها فاصله داشت ،حلقه کرد.
~ ~ 1162

_مرگ من نرو! تو رو جون نیکان نرو! بیا بریم خونه پوالد ،بیا
بریم خونه.
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جان خودش و نیکان را قسم می داد و پوالد را عصبی تر از قبل
می کرد؛ اما به هر حال توانست او را از حرکت باز دارد.
خودش را از میان بازوان ماهور بیرون کشید و به سمتش چرخید:
_برو تو ماشین تا دوباره قاطی نکردم.
ماهور سرش را به نشانه ی تأیید تکان داد و به سمت ماشین
رفت .پوالد هم بعد از نگاه خصمانه ای که به سمت پسر ها
انداخت ،پشت سر ماهور حرکت کرد و تا وقتی که او سوار ماشین
شد ،چشم از قدم هایش برنداشت.
نفس عمیقی کشید و خودش هم سوار شد .سکوت سنگینی که
بینشان در جریان بود را در تمام طول مسیر نشکستند و حتی
یک کلمه هم با هم صحبت نکردند.

~ ~ 1163

ماهور با چشمانی که هنوز هم آثار گریه در آن مشخص بود به
خیابان خیره شده بود و به حرف های پوالد فکر می کرد.
یعنی واقعا احسان یک بیمار روانی بود؟ نکند حق با پوالد باشد
و ماهور تمام عمرش را اشتباه کرده باشد .نکند افکارش درباره
ی عجیب و غریب بودنش اشتباه باشد.
ناخن های دستش را در دهانش فرو کرد و شروع به جویدن آن
ها نمود .او واقعا داشت به پوالد آسیب می زد؟ شاید زندگی پوالد
بدون او راحت تر می گذشت ،مگر نه؟
_ناخن هات رو نجو!
نجوای آرام و گرفته ی پوالد در فضای ماشین پیچید و توجه
ماهور را به سمت خودش جلب کرد.
ناخن هایش را از دهانش بیرون کشید و نگاهی به آن ها که هنوز
مرطوب بودند ،انداخت.
_من دارم اذیتت می کنم ،مگه نه؟
_اینجا حرف نزن ،وقتی رسیدیم صحبت می کنیم.

~ ~ 1164

ماهور سرخورده و آرام به بیرون از ماشین خیره شد .پوالد حتی
دوست نداشت که صدایش را هم بشنود؟
از تصور تمام شدن رابطه اشان بغض کرد و با حالتی هیستریک
وار انگشتانش را تکان داد.
پوالد به سختی جلوی خود را می گرفت تا او را در آغوش نکشد؛
اما به هر ترتیبی که بود موفق شد و تا رسیدن به مقصد هیچ
حرفی با ماهور نزد.
ماهور با تعجب به ساختمان بزرگ و شیکی که جلوی آن پیاده
شده بودند ،نگاه می کرد .اینجا دیگر کجا بود؟
پشت سر پوالد از ماشین خارج شد .در تمام مدت به قدم های
خودش نگاه می کرد و فرضیه های زیادی از جمله خسته شدن
پوالد از این رابطه و ترک کردن خودش را در ذهنش پرورش می
داد .آنقدر خوددرگیری اش شدید بود که نفهمید کی وارد
آسانسور شد و کی وارد واحد بزرگ و خالی مقابلش شد .بوی
نویی و تازگی در تمام فضای خانه پخش شده بود و نشان می
داد که این خانه تا کنون خالی بوده و هنوز مهمانی نداشته است.
_اینجا کجاست؟
~ ~ 1165

پوالد کتش را از تنش بیرون کشید و روی زمین انداخت.
_یه آپارتمان که قبال پیش خرید کرده بودم و حاال ساخته شده.
قشنگه؟
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ماهور به آشپزخانه ی مدرن و سالن بزرگش نگاه کرد .پنجره
های بزرگی در سالن وجود داشت که آسمان تاریک شب را به
نمایش می گذاشت.
_آره قشنگه.
_هنوز خیلی کار داره؛ ولی خونه ی خوبی میشه .می خوام
بزنمش به نام نیکان تا خیال خانم محمدی هم راحت بشه.
ماهور که هنوز تحت تأثیر دعوای چند دقیقه پیششان بود ،سرش
را تکان داد و زمزمه کرد:
_خوبه.
پوالد به کتش که روی زمین افتاده بود ،اشاره کرد و گفت:
_بشین اینجا ،سرامیکا کثیفن ،مریض میشی.
~ ~ 1166

ماهور با تردید به کت پوالد نگاه کرد و گفت:
_پس تو چی؟
_نگران منی؟
_اذیتم نکن...
پوالد نیشخندی زد و روی کت نشست .ضربه ای به ران هایش
زد و به چشمان گریزان ماهور خیره شد.
_بیا اینجا بشین.
لبخندی به آرامی یک گلبرگ گل روی لب های ماهور نشست.
چه جایی راحت تر از آن ران های پر و مردانه برای نشستن وجود
داشت؟
پوالد در تمام این مدت سعی در آرام کردن خود داشت و اکنون
با دیدن لبخند آرام ماهور فهمید که موفق شده است.
به آرامی روی پا های پوالد نشست و به چشمان قرمز شده اش
خیره شد.
_حاال حرف بزنیم؟
_تو اول بگو!
~ ~ 1167

_من...
زبانش را روی لب های خشک شده اش کشید و بعد از چند ثانیه
ادامه داد:
_از وقتی که من اومدم پیشت ،همش یه مشکلی وجود داره.
زندگی عجیب من داره همه رو اذیت می کنه.
بغضش سنگین شد و با صدای گرفته ای شروع به باز کردن سفره
ی دلش برای مردی که عاشقش بود ،کرد.
_مامانم به خاطر من با داییم قطع رابطه کرده .تو به خاطر من
داری با همه بحث می کنی .حتی مهیار هم داره توی مدرسه
اش اذیت میشه.
بینی اش را باال کشید و پلکی زد که باعث شد یک قطره اشک
از روی مژه های بلند و روشنش روی گونه اش بیوفتد و با سرعت
به سمت چانه اش حرکت کند.
_می ترسم نیکان هم بعدا به خاطر من اذیت بشه! همه ی
اطرافیانم رو دارم آزار میدم ،مگه نه؟

~ ~ 1168

پوالد انگشتش را روی قطره ی اشکی که اکنون روی چانه اش
قرار داشت ،گذاشت و بعد آن خیسی را به آرامی بوسید.
_همه ی اطرافیانت فقط نگران تو هستن ماهور .مهیار حتی یه
ذره هم به خاطر اون چرت و پرتا اذیت نمیشه؛ بلکه به خاطر
حال االن تو هست که ناراحته .مامانت با داشتن تو خوش حاله
و منم که حتی نمی تونم یه لحظه از زندگیم رو بدون تو تصور
کنم .ما یه خانواده ی بزرگیم که به هیچ کس نیاز نداریم ،می
فهمی؟ من فقط یه چیزی رو ازت می خوام.
ماهور رطوبت صورتش را با کف هر دو دستش پاک کرد و به
پوالد چشم دوخت.
_چی؟
_اگر دوست داری هممون آروم بشیم و با کسی بحث نکنیم،
باید قوی بشی .باید بفهمی که هیچ کس حق نداره به تو توهین
کنه .باید خشتکشو بکشی رو سرش می فهمی؟
لبخند مردانه ای زد و ادامه داد:
_تو بغل من گنجشک باش؛ ولی در برابر کسایی که گه خوری
می کنن ،عقاب باش! بکش تا کشته نشی!
~ ~ 1169

_یعنی واقعا من عجیب نیستم؟
_نه نیستی ،تو عزیزترین چیزی هستی که من دارم .تو ستون
خانواده ی جدیدی هستی که ما با هم تشکیل دادیم .اگر تو یا
من ضعیف باشیم ،نیکان هم ضعیف میشه و هیچ وقت نمی تونه
یه پسر بلندپرواز و با اعتماد به نفس باشه.
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با افتخار به خودش اشاره کرد و چشمکی به ماهور زد.
_پسر من باید کوه باشه ،می فهمی؟ می خوام شیر تربیت کنیم
نه یه کفتار ترسو.
خیره به لبخند هیجان زده و بغض دار ماهور ،دستش را باال آورد
و موهای روشن و خوش حالت گنجشکش را لمس کرد.
_اگر تو قوی بشی ،منم الزم نیست همش نگران باشم که یه
موقع یه تخم حرومی اذیتت کرده و تو هیچی نگفتی .اینجوری
مطمئنم که اگر یکی باهات جر و بحث کرد ،کونشو پاره می کنی
و بعد هم برای من تعریف می کنی تا بهت افتخار کنم.
~ ~ 1170

ماهور واقعا دلش می خواست که مثل گفته های پوالد عمل کند
و دیگر در برابر بی احترامی ها سکوت نکند؛ اما او که نمی
توانست همچون پوالد محکم و با اعتماد به نفس باشد .او ضعیف
بود!
_اما من مثل تو محکم نیستم! من...
پوالد حرفش را قطع کرد و گفت:
_فکر کردی که من از همون اول اینجوری بودم؟ من بچه بودم
و هیچ پشت و پناهی نداشتم؛ اما یاد گرفتم که باید گرگ باشم
تا بتونم تو این دنیای لجن زندگی کنم .تو هم مجبوری که یاد
بگیری وگرنه من به جون هر کسی که تو رو اذیت می کنه
میوفتم و تا از هستی ساقطش نکنم ،ول کن قضیه نیستم.
ماهور لبخند متعجبی زد و پرسید:
_داری تهدیدم می کنی؟
_آره ،اگر همین االن بهم قول ندی ،فردا صبح می رم جلوی
مدرسه ی مهیار و اینقدر معاون مدرسه اشون رو می زنم که
حتی انگشتاش رو هم نتونه تکون بده؛ پس همین االن تصمیمت
رو بگیر.
~ ~ 1171

_چاره ای هم جز قول دادن دارم؟
پوالد لبخند زیبایی زد و پاسخ داد:
_نه!
_باشه ،قول میدم .اگر هم زورم به کسی نرسید...
پوالد خنده ی آرامی کرد و جمله ی ماهور را ادامه داد.
_اول که باید زورت برسه؛ اما اگر نرسید هم نگران نباش؛ چون
روانی ترین و وحشی ترین مردی که تا حاال دیدی فقط با یه
اشاره از تو دهن همه رو سرویس می کنه؛ پس بدون که پشتت
یه کوه وایساده و راحت هر کاری که دوست داری رو انجام بده.
خنده ی بلند ماهور روحش را جال بخشید؛ پس با قدرت جسم
ظریفش را به قفسه ی سینه اش چسباند و محکم به خود فشرد.
از این که درباره ی احسان سوالی نپرسید هم بسیار خوش حال
بود؛ چرا که اکنون زمان مناسبی برای آشکار کردن انتقامش از
احسان نبود.
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دست هایش را با آب پر کرد و به صورتش پاشید .با این که امروز
شرکت تعطیل بود؛ اما باز هم نمی توانست بخوابد و همه اش
تقصیر ایمان بود.
چشم غره ای به خودش در آینه به خاطر قبول کردن مسئولیت
مراقبت از ایمان رفت و از سرویس بهداشتی خارج شد.
یک هفته از ماندنش در خانه ی ایمان می گذشت .در این چند
روز تمام وقتشان را به بحث کردن و کلکل نمودن گذرانده و شب
ها خسته از بحث های طوالنی به خواب می رفتند .در راه اتاق
ایمان از موضوع هایی که تا کنون بر سرشان دعوا کرده بودند،
خنده اش گرفت و سرش را برای خودشان به تأسف تکان داد.
ساعت  ۸صبح بود و ایمان همچنان در خواب عمیقی فرو رفته
بود؛ اما دیگر کافی به نظر می رسید؛ پس بدون هیچ هشداری
در اتاقش را باز کرد و وارد شد.
می دانست که عادت به برهنه خوابیدن ندارد و همیشه با لباس
به خواب می رود؛ پس پتو را از روی سرش کشید و ضربه ی
محکمی به گونه اش زد.
_بلند شو ببینم ،زود باش!
~ ~ 1173

ایمان با سرعت چشمانش را باز کرد و به رکسانا خیره شد .چند
ثانیه تحت تأثیر آن ضربه ی ناگهانی در سکوت و بهت به اطرافش
نگاه کرد و بعد با اخم های در هم از جا برخاست.
_چه مرگته؟ مگه نگفتم منو اینجوری از خواب بیدار نکن؟!
رکسانا برو بابایی زمزمه کرد و بعد روی مبل راحتی گوشه ی
اتاق ایمان نشست.
_امروز ماهور اینا اسباب کشی دارن ،باید بریم کمکشون.
با چشم های پف کرده و شاکی به صورت شاداب رکسانا نگاه کرد
و بعد به پای گچ گرفته اش اشاره کرد.
_با این وضع چه کمکی می تونم بکنم؟ کله ات با گه سگ پر
شده؟
رکسانا خونسرد نسبت به بد دهنی ایمان ،نگاه خیره ای به او
انداخت و زمزمه کرد:
_عذرخواهی کن!
ایمان پوزخندی زد و صدای زشتی با دهانش درآورد.
_کف گرگی زدی به صورتم ،عذرخواهی هم می خوای؟
~ ~ 1174
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رکسانا لبخندی زد و از جا برخاست.
زیر نگاه خیره ی ایمان به آشپزخانه رفت و یک بسته نان لواش
یخ زده و یک شیشه آب به اتاق ایمان برد و روی میز کنارش
گذاشت.
_اتاقت دستشویی هم داره؟
ایمان با تعجب به او نگاه کرد و سرش را به نشانه ی تأیید تکان
داد.
_آره داره ،واسه چی می گی؟
رکسانا نگاه آخر را هم به ایمان انداخت و بعد به سمت در اتاق
رفت.
_به خاطر زر زدن زیاد ،تا وقتی که من برگردم خونه توی اتاقت
حبس میشی .غذا و آب هم داری؛ پس تا وقتی برگردم زنده می
مونی.
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و بعد بدون این که نگاهی به سمت ایمان بیاندازد از اتاق خارج
شد و در را با کلید قفل کرد.
ایمان چند لحظه همچون مجسمه به رو به رویش خیره شد و
سعی کرد این رفتار رکسانا را درک کند؛ اما واقعا باورش نمیشد
که در این اتاق حبس شده است؛ پس به سمت در رفت و
دستگیره را کشید تا آن را باز کند؛ ولی در قفل بود و داد و فریاد
هایش هم کاری از پیش نبرد .چند لگد محکم به در زد و وقتی
صدای بسته شدن در ورودی آپارتمان را شنید ،فهمید که در
این اتاق زندانی شده و هیچ راه فراری هم ندارد؛ چرا که رکسانا
از خانه خارج شده بود.
روی تختش نشست و به حال و روز خودش خندید .در این یک
هفته هیچ کاری نکرده بود و تمام وقتش را با بحث های بی مورد
تلف کرده بود .نمی دانست از کجا باید شروع کند و از عشقش
به رکسانا بگوید؛ اما به خودش قول داد که حتما امشب حرف
دلش را به او بزند و این میدان جنگی که میانشان بر پا شده بود
را برای همیشه جاودان نگه دارد؛ چرا که می دانست عشقش به
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رکسانا هیچ گاه رمانتیک نخواهد بود و حتی ابراز عالقه هایشان
هم با کلکل و بحث کردن همراه خواهد شد.
[]۰۹:4۳ ۲۸.۰۲.۲۱
#پارت_4۳۳
باز هم با طی به جان سرامیک ها افتاده بود و این باعث خنده
ی پوالد میشد.
_کشتی خودتو!
نگاهی به اتاق ها انداخت و بی توجه به شوخی پوالد گفت:
_دیگه جایی کثیف نیست؟
_نه همه جا رو سابیدی! یکم استراحت کن تا وقتی وسیله ها رو
آوردن ،جون داشته باشی که کمک کنی.
ماهور خنده ی آرامی کرد و طی را به دیوار تکیه داد.
_چه طوری این خونه رو کنار خونتون ندیده بودم؟ اصال فکر
نمی کردم که یه همچین جای کوچیکی هم توی این کوچه پیدا
بشه.
پوالد نگاهی به سالن نسبتا بزرگ خانه انداخت و زمزمه کرد:
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_چون حواست به اون ویال های بزرگ بوده و این در کوچیک رو
ندیدی .این خونه...
لب هایش را به درون حفره ی دهانش کشید و بعد از چند ثانیه
که برایش به یادآوری خاطراتش با ایمان گذشته بود ،ادامه داد:
_این خونه وقتی که ما اجاره اش کردیم ،اینقدر با ارزش نبود.
اون زمان این منطقه پایین شهر محسوب میشد و قیمت آنچنانی
نداشت؛ اما برای من و ایمان با ارزش بود .بعد از چند سال کم
کم پول جمع کردیم و با کلی وام و هزار تا قرض و بدبختی این
جا رو خریدیم.
لبخند آرامی با یادآوری لطف بزرگ خدا در حقشان زد و ادامه
داد:
_دو تایی اینقدر کار کردیم و پول جمع کردیم که تونستیم یه
تیکه زمین هم بخریم .اون زمین هم بیرون از شهر بود و قیمتش
خیلی پایین بود؛ ولی ما ذوق داشتیم که هر چی پول گیرمون
میاد رو بکنیم سرمایه؛ چون پول بعد از یه مدت بی ارزش میشه؛
ولی مِلک هیچ وقت به آدم خیانت نمی کنه.
[]۰۹:4۳ ۲۸.۰۲.۲۱
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#پارت_4۳4
ماهور با دقت به حرف هایش گوش می داد .این مرد یک نابغه
ی اقتصادی بود و دوست داشت از تجربیاتش استفاده کند و راز
جمع کردن این همه ثروت را بفهمد.
_یه روز به خودمون اومدیم و دیدیم همون زمین بی ارزش به
خاطر یه مجتمع تجاری بزرگ که کنارش زدن ،تبدیل شده به
یه زمین قیمتی .وقت رو تلف نکردیم و فروختیمش .با پولش
تجارت کردیم و کم کم شرکت رو هم راه انداختیم.
کف دستش را به دیوار های سفید رنگ خانه کوبید و ادامه داد:
_این خونه رو یادگاری نگه داشتیم؛ اما تصمیم گرفتیم که جدا
زندگی کنیم .ایمان رفت توی اون آپارتمان و منم خونه ی کناری
رو خریدم .هر چقدر هم بهمون گفتن که این خونه رو بکوبیم
زمین و یه آپارتمان لوکس بسازیم ،قبول نکردیم .خدا رو شکر
که کاری نکردیم!
ماهور لبخندی به جمله ی آخرش زد و گفت:
_اینجوری دیگه نگران مامان اینا هم نیستم.
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_آره ،همه پیش هم می مونیم.
و بعد نگاهی به ساعتش انداخت و زمزمه کرد:
_دیر نکردن؟ تا اآلن که باید اومده باشن.
_مامان خیلی رو وسایلش حساسه .حتما موقع بار زدن حساسیت
به خرج داده و معطلشون کرده.
همان موقع صدای بوق ماشین باربر به گوش رسید .هر دو از
حیاط گذشتند و در را باز کردند.
خانه ی بزرگی بود که دو اتاق خواب داشت .یکی از آن ها را به
آسا و دیگری را به مهیار داده بودند؛ اما یک تخت هم برای ماهرخ
خریدند تا در اتاق آسا بگذراند .آشپزخانه ی تمیز و مرتبی داشت
که کنار سالن پذیرایی جا گرفته بود .حیاطش بزرگ بود و دو
باغچه در دو طرفش وجود داشت؛ اما هیچ اثری از گیاه و درخت
در آن نبود که البته پوالد ماهرخ را با چند نهال لیموی چهارفصل
و نارنج و انواعی از گل های مورد عالقه اش سوپرایز کرد .وقتی
ماهرخ برای تمیز کردن خانه به آن جا آمد و بوته های رونده ی
گل کاغذی ،گل رز و نهال ها را دید ،آنقدر خوشحال شد که
بوسه ی محکمی به گونه ی پوالد زد و قلبش را با محبت مادرانه
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اش گرم کرد .همین کار برای جوگیر کردن پوالد کافی بود و
باعث شد که روز بعد حتی دیوار های حیاط را هم با گلدان های
دیواری پر کند و در آن ها شمعدانی های رنگ رنگی بکارد .با
این که ماهرخ گفته بود گل هایی که در گلدان هستند را هم از
آن خانه به اینجا می آورد ،اما پوالد خانه را تبدیل به یک جنگل
کوچک کرده بود و زیر نظر یک باغبان حتی سالن خانه را هم با
گل های آپارتمانی مناسب پر کرده بود .بعد از انجام تمام این
کار ها منتظر بوسه ی تشکر ماهرخ مانده بود و با نشستن لب
های ماهرخ برای روی گونه اش ،بغض کرده و لبخند آرامی زده
بود .اکنون او هم یک مادر اسطوره و مهربان همچون ماهرخ
داشت.
[]۰۹:۰۰ ۰۱.۰۳.۲۱
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ماهرخ جلوی در خانه ایستاده بود و بعد از خواندن نوشته ی روی
هر یک از کارتون ها ،مردانی که برای خالی کردن وسایل از درون
ماشین مسئول شده بودند را به سمت جایی که روی کارتون
نوشته شده بود ،هدایت می کرد.
~ ~ 1181

راننده ی ماشین باربری نگاهی به ماهور که کارتون سبکی را
روی دستانش حمل می کرد ،انداخت و همانطور که عرق
صورتش را با پارچه ی قرمز رنگی پاک می کرد ،گفت:
_جناب؟ پول این کارگر ها رو هم باید حساب کنیا!
ماهور به چند مردی که در حال جا به جا کردن وسایل بودند،
نگاهی انداخت .تمام پولی که ذخیره کرده بود را برای رهن خانه
به حساب ایمان ریخته بود.
پول زیادی برایش باقی نمانده بود و هنوز  ۱۰روز تا زمانی که
دوباره از پوالد حقوق می گرفت ،باقی مانده بود؛ پس باید در
خرج کردن پول کمی که برایش باقی مانده بود ،حواسش را جمع
می کرد.
_چقدر میشه؟
مرد با بی حوصلگی پاسخ داد:
_مگه از شرکت نپرسیدید؟ چند بهتون گفتن؟
پوالد که می دانست ماهور اکنون پول زیادی در حسابش باقی
نمانده است ،به سمت آن ها رفت.
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_کارگر الزم نداریم .خودمون خالی می کنیم.
ماهور که داشت در ذهنش حساب و کتاب می کرد ،با تعجب به
پوالد خیره شد و زمزمه کرد:
_چطوری؟ خودمون دو تا؟
پوالد اشاره ای به خانه ی خودش کرد و نیشخندی زد.
_بهمن و بقیه هم هستن.
ماهور با بهت خندید و ضربه ی آرامی به بازوی پوالد زد.
_به اون بیچاره ها چه ربطی داره آخه؟ چرا از اونا می خوای کار
بکشی؟
_چون من میگم!
و چند دقیقه ی بعد بهمن و محسن و تعداد زیادی از نگهبانان
منزل پوالد برای کمک به خانه ی ماهور آمدند.
همه با هم همکاری می کردند تا همه چیز بر طبق برنامه ریزی
دقیق ماهرخ پیش برود.
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پوالد حتی مهیار را هم مجبور به کمک کردن نموده بود؛ اما
کارتون های سبک و کوچک سهم ماهور بود تا به قلبش فشاری
وارد نشود.
[]۰۷:5۷ ۰۲.۰۳.۲۱
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وقتی همه ی اسباب را از ماشین باربری پیاده کردند ،نوبت به
چیدن وسایل در خانه رسید.
ماهرخ به کارتون هایی که درون اتاق مهیار قرار داشت و نام اتاق
مهیار بر روی آن ها نوشته شده بود ،اشاره کرد و گفت:
_مهیار؟ تو خودت اتاقت رو مرتب کن تا ما هم به بقیه ی جا ها
برسیم.
پوالد به صورت شاکی مهیار نیشخندی زد و پشت سر ماهرخ به
راه افتاد .خانواده ی مهربان هم برای کمک کردن به آن ها
پیوستند و حتی سامان و سامیار هم از یاری رساندن به عمه
اشان عقب نماندند.
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وسایل بزرگ و سنگین خانه توسط مرد ها و چیدمان ظروف و
اسباب خانه توسط خانم ها انجام میشد.
همه آنقدر کار کرده بودند که بعد از تمام شدن کار ها در ساعت
 ۸شب ،همچون یک جسد بیجان روی زمین افتاده بودند .با این
وجود ماهرخ و مهربان همچنان در تالطم بودند و می خواستند
برای این جماعت خسته غذا درست کنند؛ اما مواد غذایی کافی
در خانه نداشتند.
ماهرخ به سمت پوالد که روی مبل نشسته و سرش را روی شانه
ی ماهور گذاشته بود ،رفت و به چشمان باز و هوشیار نیکان در
آغوش ماهور لبخندی زد.
_پوالد؟ خوابی؟
چشمانش را باز کرد و با خستگی به ماهرخ خیره شد.
_نه بیدارم .چیزی شده؟
_میری یکم خرید کنی تا شام درست کنم؟
_خرید رو فردا برات میکنم؛ اما امشب به خاله سودابه گفتم غذا
درست کنه برامون .میریم خونه ی ما می خوریم.
~ ~ 1185

_چرا بنده خدا رو انداختی تو زحمت؟ دو کیلو سیب زمینی می
گرفتی خودم غذا درست می کردم.
بعد از آن بوسه ای که ماهرخ به روی گونه اش نشانده بود ،جو
میانشان بسیار صمیمی شده بود؛ به طوری که بوسه ی ناگهانی
پوالد به گونه ی ماهرخ عجیب و غیر قابل باور نبود.
_خسته شدی امروز!
ماهرخ لبخندی به مرد مقابلش که همچون کودکان به نظر می
رسید ،زد و به سمت مهربان رفت.
_تنبل!
[]۲۲:۳۰ ۰۲.۰۳.۲۱
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همه برای شام به خانه ی پوالد رفتند .رکسانا به خورشت
بادمجان خوش رنگ و بو خیره شد .ایمان گرسنه بود و این
موضوع اعصابش را خورد می کرد .با این که از کارش پشیمان
نبود؛ اما قلب عاشقش برای گرسنگی معشوقه اش او را سرزنش
می کرد.
~ ~ 1186

حتی یک لقمه از غذایش را هم نخورد و بعد از جمع شدن میز،
ظرف بزرگی را با برنج پر کرد و چند مالقه خورشت هم روی آن
ریخت تا به خانه ببرد .پوالد نیشخندی به نگرانی های رکسانا
برای ایمان زد و از محسن خواست که او را به خانه ی ایمان
برساند.
وقتی به خانه رسید ،ظرف غذا را روی اپن گذاشت و با تردید به
سمت اتاق ایمان رفت .کلید را در قفل چرخاند و در را به آرامی
باز کرد .انتظار داشت او را پریشان و عصبی ببیند؛ اما ایمان در
خواب عمیقی فرو رفته بود و متوجه ی حضور رکسانا در اتاق
نمیشد.
موهایش روی صورتش پخش شده و حالت مظلومانه ای را به
چهره اش بخشیده بود.
با لبخند و حسرت جلو رفت و دستش را روی موهایش کشید.
یعنی روزی می رسید که این مرد مال خودش شود؟
دستش را از روی مو ها به سمت پیشانی اش کشید و بعد به
آرامی تا روی بینی اش حرکتش داد .کمی مکث کرد و وقتی
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خیالش از خواب بودن ایمان راحت شد ،انگشتش را روی لب
هایش گذاشت و به آرامی آن ها را نوازش داد.
ایمان که بعد از لمس پیشانی اش بیدار شده بود ،با حس کردن
انگشتان رکسانا بر روی لب هایش ،چشمانش را باز کرد و دست
رکسانای مبهوت را در مشتش گرفت.
هیچ یک قدرت سخن گفتن نداشتند .برقی که در چشمان ایمان
نشسته بود آنقدر خیره کننده به نظر می رسید که رکسانا به
جای نگرانی بابت بیدار شدن ایمان ،مسخ شده به چشمانش نگاه
می کرد که در یک لحظه به سمت ایمان کشیده شد و در
آغوشش قرار گرفت.
[]۰۷:۳۳ ۰۳.۰۳.۲۱
#پارت_4۳۸
نفسش از شدت شوک بند آمده و حتی توان تکان دادن دستانش
را هم از دست داده بود.
ایمان چرخید و روی رکسانا قرار گرفت .هزاران جمله برای
اعتراف کردن به عشقش در ذهن ذخیره کرده بود؛ اما کار دل
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هیچ گاه جوری که عقل می خواهد پیش نمی رود و آن چه که
خودش می خواهد را انجام می دهد.
آب دهانش را به آرامی فرو داد و با صدای بمی زمزمه کرد:
_مال من باش!
رکسانا سعی کرد از ایمان دور شود؛ اما اگر تکان می خورد اوضاع
بدتر میشد و بدن نبض دارش با بدن ایمان تماس پیدا می کرد.
_چ...چی میگی؟ دی...دیوونه شدی؟
ایمان لبخندی به صدای لرزان رکسانا زد و فاصله اش را از او
بیشتر کرد .دستانش را ستون کرده بود تا بدنش به بدن رکسانا
نچسبد و حس بدی به او القا نکند.
_میگم می خوامت! چند ساله که دیوونم و کسی به دادم نمی
رسه.
رکسانا بغض کرد و دستش را به آرامی روی کمر ایمان گذاشت.
_تو ولم کردی.
جای انگشتان رکسانا حتی از روی پیراهن هم پوستش را می
سوزاند و درونش را به تالطم می انداخت.
~ ~ 1189

_دستم به جایی بند نبود .هر چقدر دنبالت گشتم نتونستم
پیدات کنم .مگه چند سالم بود؟ تازه  ۱۸ساله شده بودم.
_بعدش چی؟ اصال منو یادت بود؟ قولی که بهم دادی رو یادت
بود؟
_ترسیدم.
_از چی؟
[]۰۷:۳۳ ۰۳.۰۳.۲۱
#پارت_4۳۹
از روی رکسانا برخاست و روی تخت نشست .سرش را پایین
انداخت و با بغضی مردانه زمزمه کرد:
_ترسیدم که ازدواج کرده باشی .اگر کنار یه مرد دیگه می
دیدمت ،دیوونه میشدم.
_احمق!
با بغض و حرص این کلمه را به زبان آورده بود .در تمام مدتی
که با هم در پرورشگاه بودند ،رکسانا او را دوست داشت و گاهی
با نگاه های خاص و زیبایش ایمان را متوجه ی عالقه اش به او
~ ~ 1190

می کرد و حاال ایمان از ازدواج کردنش ترس داشته و از پیدا
کردن او خودداری کرده است؟ مسخره ترین جمله ای بود که
می توانست از زبان ایمان بشنود.
_خیلی نامردی! می دونی چقدر منتظرت بودم؟ وقتی خانم
محمدی فرستادم توی اون خونه ی لعنتی ،بازم امید داشتم که
باالخره یه روزی پیدام می کنی .امیدوار بودم که...
بغضش شکست و با چشمان غرق شده در اشک ادامه داد:
_امیدوار بودم که داری دنبالم می گردی و یه روزی میای پیشم؛
ولی تو چی؟ مثل یه ترسو خودتو عقب نگه داشتی تا یه موقع
ناراحت نشی.
_فکر نمی کردم که حست به من عمیق باشه و منتظرم بمونی.
_بود...حسم عمیق بود که نتونستم کس دیگه ای رو دوست
داشته باشم.
_دوستم داری؟
با ذوق و بهت پرسید و با چشمان براق شده به رکسانا که از
حالت نیم خیز در آمده و روی تخت نشسته بود ،نگاه کرد.
~ ~ 1191

رکسانا که هنوز هم غمگین و عصبی بود ،گریه اش شدید تر شد
و پاسخ داد:
_نه ،ازت...ازت متنفرم!
با لجبازی تمام عشقش به ایمان را انکار می کرد؛ اما دستش
برای مرد مقابلش رو شده بود و حرف هایش تأثیری در چهره ی
هیجان زده ی ایمان نداشت.
_دوسم داری!
[]۰۷:۱۱ ۰4.۰۳.۲۱
#پارت_44۰
گفت و گویشان تا ساعت ها طول کشید .رکسانا از التماس هایش
به خانم محمدی برای ماندن در پرورشگاه و ایمان از عربده ها و
فریاد های خودش و پوالد برای یافتن آدرسی از رکسانا گفت.
ایمان باورش نمیشد که رکسانا هم همچون خودش در چاله ی
عشق افتاده باشد؛ اما هر دوی آن ها به یک درد مبتال بودند.
رکسانا کم کم گریه را کنار گذاشته بود و به ابراز عالقه های
خاص ایمان لبخند می زد.
~ ~ 1192

_میشه زود ازدواج کنیم که بیای پیشم؟
رکسانا که در حال و هوای دیگری بود ،با شنیدن این جمله ی
ناگهانی با بهت به ایمان خیره شد و زمزمه کرد:
_چرا امشب اینجوری می کنی؟ اآلن وقت این حرفا ست؟
_خب چه طوری بگم؟
رکسانا با حرص از روی تخت بلند شد و لگد محکمی به پای
ایمان زد.
_مردم وقتی می خوان پیشنهاد ازدواج بدن ،دو ساعت برنامه
ریزی می کنن؛ اونوقت این نکبت حتی یه ذره هم شعور نداره.
و بعد همانطور که از اتاق خارج میشد ،با غر غر ادامه داد:
_اصال کی گفته که من با این روانی ازدواج می کنم؟! مرتیکه ی
پررو...
ایمان به مسیر رفتنش خیره شد و خنده ی آرامی کرد .اجازه
نمی داد که رکسانا از این خانه برود و قبل از آن که گچ پایش را
باز کند ،با او ازدواج می کرد.

~ ~ 1193

باید با پوالد صحبت می کرد تا قبل از رفتن مامان نوشین از
ایران ،مراسم خواستگاری و ازدواجشان را بگیرند .از هول و عجول
بودن خودش خجالت کشید؛ اما نمی خواست که باز هم رکسانا
را در آن خانه ی لعنت شده ببیند.
[]۰۷:۱۱ ۰4.۰۳.۲۱
#پارت_44۱
تمام مهمان هایشان رفته بودند و خانواده ی ماهور هم در خانه
ی جدیدشان ساکن شده بودند.
پوالد با باال تنه ی برهنه دراز کشیده بود و ماهور را در آغوشش
می فشرد.
_قلبت درد نمی کنه؟ امروز خیلی خسته شدی.
_همش کارتون عروسک دادید به من .اصال وزنی نداشت که
بخواد اذیتم کنه.
_وقتی عمل کردی ،می برمت باشگاه .یادته دوست داشتی
هیکلت مثل من باشه؟

~ ~ 1194

سرش را روی سینه ی پوالد جا به جا کرد و در همان حالت
خوابیده ،چشمانش را به سختی به پوالد دوخت.
_مگه نگفتی دوست نداری گوالخ بشم؟
سیلی آرامی به باسن ماهور زد و با خنده گفت:
_بچه پررو حاال من به خودم میگم گوالخ ،تو هم باید بگی؟
خجالت نمی کشی؟
_خب خودت گفتی!
_نمی خوام مثل من بشی ،میگم دوست داشتی بری باشگاه؛ ولی
فعال به خاطر قلبت نمی تونیم بریم؛ پس بعد از عملت می برمت.
_خودت چی؟ خودتم نمی ری؟
_نه نمی رم .طبقه ی پایین یه سری وسایل ورزشی دارم ،با
همونا کار می کنم.
ماهور نفس عمیقی کشید و صورتش را با پوست سینه ی پوالد
نوازش داد.
_یعنی ممکنه که یه روز منم خوب بشم؟
~ ~ 1195

اخم غلیظ و غمگینی روی صورت پوالد نشست و با همان اخم
بوسه ی محکم و مالکانه ای به روی مو های ماهور نشاند.
_معلومه که خوب میشی .منتظریم که نوبتت بشه.
_کاش همه ی مریضا خوب بشن!
[]۱۰:۰۶ ۰۶.۰۳.۲۱
#پارت_44۲
پوالد به یاد مهتاب کوچک که درگیر سرطان شده بود ،افتاد.
_دختر یکی از کارمندا سرطان داره .می خوای یه روز بریم بهش
سر بزنیم؟
_الهی بمیرم! آخه بچه ی بیچاره چرا باید سرطان داشته باشه؟
می دانست که ماهور چقدر دلسوز و مهربان است؛ اما جمله ای
که ناخودآگاه بیان کرده بود ،قلب پوالد را خراش میداد.
تعداد زیادی از مردم با این جمله ابراز ناراحتی می کردند که به
نظر پوالد بسیار اشتباه بود .دعایی که در آن مرگ و مردن
درخواست میشد ،نفرین به حساب می آمد و هیچ چیز جالب و
دوست داشتنی ای در آن وجود نداشت.
~ ~ 1196

_این چه طرز حرف زدنه؟ جای اینکه براش دعا کنی که خوب
بشه ،به خودت نفرین می کنی؟
ماهور چند لحظه سکوت کرد و بعد با شرمندگی گفت:
_خب دلم سوخت!
_دوست داری بریم پیشش؟
_میشه؟
_آره ،شاید اونم یکم خوش حال بشه .اون همه شیمی درمانی و
دارو برای یه بچه ی کوچیک خیلی عذاب آوره.
ماهور خواست چیزی بگوید؛ اما همان موقع صدای اعالن تلفن
همراه پوالد بلند شد.
سرش را از روی سینه ی پوالد برداشت و با عجله به تلفن
همراهش چنگ انداخت تا صدایش را کم کند .نیکان به سختی
خوابیده بود و بیدار شدنش بیچارگی بزرگی محسوب میشد.
پوالد به حرکت سریع ماهور لبخندی زد و از جا برخاست تا ببیند
کدام احمقی در این ساعت از شب به او پیام داده است و در
کمال تعجب فهمید که آن احمق ایمان است.
~ ~ 1197

با خواندن پیامش خنده ی آرام و مبهوتی کرد و بعد به چشمان
پرسشگر ماهور خیره شد.
_ایمان باالخره اعتراف کرد.
[]۰۷:54 ۰۷.۰۳.۲۱
#پارت_44۳
در این روز ها زمان با سرعت می گذشت .خانواده ی کوچک
پوالد آنقدر در خوشی و حس خوب غرق شده بودند که ساعت
ها برایشان همچون دقیقه ها می گذشت و زمان با سرعت باور
نکردنی ای از کنارشان عبور می کرد و آن ها را هم با خود می
برد.
نوشین چند روز دیگر برای همیشه از ایران می رفت؛ اما قول
داده بود که حداقل در مراسم خواستگاری رکسانا حضور داشته
باشد.
فردا روزی بود که رکسانا و ایمان سال ها به امیدش زندگی کرده
بودند و اکنون قرار بود که تمام آرزو ها و رویا هایشان به حقیقت
بپیوندد.
~ ~ 1198

ایمان با بهانه ی بهبودی ،گچ پایش را باز کرده بود تا به راحتی
پیگیر مراسم های خواستگاری و ازدواجش شود.
شناسنامه ی نیکان حاضر شده و نام پوالد به عنوان نام پدر در
آن نوشته شده بود.
نیکان جدیدا آغوش پوالد و ماهور را شناخته بود و تحت هیچ
شرایطی در آغوش دیگران آرام نمی گرفت و این موضوع شرایط
را برای همه سخت کرده بود .بعضی از روز ها او را با خود به
شرکت می بردند تا همانطور که به کارهایشان رسیدگی می
کنند ،از نیکان لوس و بهانه گیر هم مراقبت کنند .ماهرخ چندین
بار به آن ها هشدار داده بود که باید در برابر گریه های کودکشان
مقاوم باشند و هر چیزی که با گریه درخواست می کند را در
اختیارش نگذارند؛ اما ماهور و پوالد در خفا برعکس گفته های
ماهرخ را انجام می دادند .با این وجود بعضی از روز ها بی توجه
به نق زدن های نیکان ،او را با سودابه تنها می گذاشتند و با
اعصابی خراب به شرکت می رفتند.
امروز هم از همان روز ها بود و اخم های هر دویشان در هم فرو
رفته بود.
~ ~ 1199

__کاش می یاوردیمش.
این جمله از دهان ماهور خارج گشت و باعث شد اخم های پوالد
عمیق تر از قبل در هم گره بخورد.
_امروز ایمان و رکسانا میرن دنبال مامان نوشین؛ برای همین
همه ی کارا افتاده روی دوش من .اگر نیکان بیاد نمی رسم کارام
رو انجام بدم.
[]۰۷:54 ۰۷.۰۳.۲۱
#پارت_444
ماهور کمی لب هایش را آویزان کرد و شروع به بازی کردن با
ناخن هایش نمود.
_چرا اینجوری می کنه؟ همش گریه می کنه!
پوالد لبخندی به دلخوری کوچک ماهور زد و پاسخ داد:
_چون لوسش کردی .از بس تو بغلت بوده ،معتاد بغل شده.
_قربونش برم!
_غلط اضافه نکن تا با پسرت به مشکل بر نخوریم .اگر بخوای
اینجوری ادامه بدی ،من یکم سیم پیچی هام قاطی می کنه.
~ ~ 1200

منظور پوالد محبت های بیش از حد ماهور نسبت به نیکان بود.
او واقعا داشت نسبت به نیکان حسادت می کرد؛ چرا که
گنجشکش را متعلق به خودش می دانست.
با این وجود عاشق خانواده اش بود .آنقدر این روز ها زندگی اش
را دوست داشت که حتی سروش را هم به فراموشی سپرده بود؛
اما سهیل همچنان به دنبال او می گشت و پرونده های احسان
و مهراب را هم دنبال می کرد.
با زنگ خوردن تلفن همراهش ،از فکر بیرون آمد و خواست پاسخ
دهد؛ اما ماهور اجازه نداد و چون در حال رانندگی بود ،خودش
جواب مخاطب پشت گوشی را داد.
طبق معمول ایمان بود که با جور کردن بهانه های مختلف تمام
کار ها را بر دوش پوالد می ریخت و خودش تمام وقتش را در
کنار رکسانا می گذراند .در نبود آن دو ماهور مجبور میشد که
هم به عنوان منشی و هم به عنوان حسابدار در شرکت مشغول
به کار شود.
پوالد شروع به فحش دادن به ایمان کرد؛ اما ماهور برای خوش
حالی آن دو عاشق قدیمی لبخندی زد.
~ ~ 1201

رکسانا همراه کودکان شیطنت می کرد و مثل آن ها با ذوق و
هیجان می خندید.
جوانانی که به سن ترخیص از پرورشگاه نزدیک بودند ،گوشه گیر
شده و به خنده های شاد کودکان نگاه می کردند و با خود فکر
می کردند اگر این کودکان می دانستند که در چند سال آینده
چه اتفاقاتی برایشان می افتد ،باز هم اینچنین شاد و رها بودند؟
ایمان صورت خودش و پوالد را در چهره های نگران آن ها دید.
باید اعتراف می کرد که اگر پوالد نبود ،هیچگاه نمی توانست تا
این حد قدرتمند و محکم باشد.
[]۰۸:۰5 ۰۸.۰۳.۲۱
#پارت_445
تا وقتی که رکسانا با نوشین صحبت می کرد ،ایمان کنار جوانان
نگران و مضطرب نشست و از تجربه های خودش برای آن ها
گفت .با این وجود باز هم از وارد شدن به دنیای بیرون از
پرورشگاه و تنها ماندن در این دنیای بی رحم بیم داشتند و ایمان
این را از چشمان هراسیده اشان می فهمید؛ پس شماره اش را
به آن ها داد و گفت اگر روزی به مشکل عمیق و غیر قابل حلی
~ ~ 1202

برخوردند ،از این شماره به عنوان یک کمک بزرگ استفاده کنند؛
اما قبل از زنگ زدن به او مطمئن شوند که خودشان از پس حل
کردن مشکلشان بر نمی آیند .نور امید در چشمانشان بسیار خیره
کننده بود .ایمان می دانست که آن ها هیچ گاه تماس نخواهند
گرفت؛ چرا که می خواهند از آن شماره برای مشکالت بزرگ تر
استفاده کنند و به این ترتیب تک تک موانع زندگی اشان را
خودشان از بین می برند و قوی می شوند؛ اما این شماره برای
آن ها یک امید بزرگ بود.
باالخره بعد از چند ساعت نوشین و رکسانا از ساختمان پرورشگاه
خارج شدند و به سمت ایمان که روی زمین نشسته و با جوانان
مشتاق اطرافش صحبت می کرد ،رفتند .به تک تک سواالت آن
ها با حوصله پاسخ می داد تا جای هیچ ترس و ابهامی باقی نماند.
رکسانا لبخندی زد و خواست ایمان را صدا بزند؛ اما همان موقع
خانم محمدی وارد پرورشگاه شد و با دیدن ایمان که روی زمین
نشسته بود ،بر سر جایش خشک شد .چشمانش به آرامی از روی
ایمان به سمت رکسانای مبهوت و غمگین چرخید و زمزمه کرد:
_باالخره اومدید؟
~ ~ 1203

ایمان با شنیدن صدایش از جا برخاست و با اخم های در هم به
زنی که زندگی اش را به کامش تلخ کرده بود ،نگاه کرد.
_برای دیدن شما نیومدیم.
زن لبخند خسته ای زد و به نوشین که کنار رکسانا ایستاده بود،
اشاره کرد.
_می دونم...همتون فقط به خاطر نوشین می یاید اینجا.
رکسانا تمام حرف های گذشته ی الهام را در ذهنش مرور می
کرد تا دلش برای صورت ناراحت و غمگین این زن بی رحم
نسوزد؛ اما ایمان عصبی شده بود و دلش می خواست دل این زن
را بشکند؛ همچون دل خودش و آشورش که در اوج جوانی
شکسته بود.
_شاید چون خاطره های خوبی ازش داریم ،میایم.
الهام محمدی چادرش را روی سرش مرتب کرد و کمی جلو رفت.
_میشه صحبت کنیم؟ یکم حرف دارم باهاتون.
_نه ما اومدیم دنبال مامان نوشین و اآلن هم کارمون اینجا تموم
شده.
~ ~ 1204

_لطفا!
[]۰۸:۰5 ۰۸.۰۳.۲۱
#پارت_44۶
ایمان نگاه مرددی به رکسانا انداخت .خودش با صحبت کردن با
او مشکلی نداشت؛ اما نمی دانست که نظر رکسانا چیست .الهام
که متوجه نگاه ایمان شد ،به سمت رکسانا رفت و دستش را
گرفت.
_فقط چند دقیقه طول می کشه.
رکسانا با چشمان بغض دار به او نگاه کرد و دستش را از میان
انگشتان زن بیرون کشید.
_باشه.
نوشین به سمت بچه ها رفت و گفت:
_تا شما صحبت می کنید ،من یکم با بچه ها بازی می کنم.
الهام سرش را تکان داد و آن ها را به سمت دفترش برد .دفتری
که شاهد اشک ها و عربده های عاجزانه ی ایمان و گریه ها و
التماس های رکسانا بود .انگار تمام غم و رنجی که در این اتاق
~ ~ 1205

به آن ها تحمیل شده بود ،اکنون در فضا جریان داشت که
اینچنین جو اتاق سنگین شده بود.
الهام دستش را روی میزش کشید و با لحنی که ناراحتی و
پشیمانی در آن موج می زد ،زمزمه کرد:
_پشت این میز خیلی تصمیم گرفتم .سرنوشت خیلی از بچه ها
رو با انتخابام شکل دادم .بعضی از از تصمیمام درست بود و بعضی
هاشون هم اشتباه بود.
از کشوی میزش یک عکس بیرون کشید و روی میز مقابل آن
ها گذاشت.
_اسم این دختر ،آسمانه .دقیقا مثل رکسانا تو سن  ۱4سالگی
به فرزند خوندگی گرفته شد .مثل رکسانا گریه کرد و گفت که
نمی خوام برم؛ اما اآلن خوشبخته .هر سال برام عکس می فرسه
و ازم تشکر می کنه.
رکسانا به چهره ی خندان دختر در آغوش مرد و زن مسنی نگاه
کرد و ناخودآگاه قطره ی اشکی از گوشه ی چشمش روان شد.
حتی ایمان هم با ناراحتی به میز خیره شده بود.
~ ~ 1206

_این دختر از  ۱۰سالگی منتظر یکی از پسرای پرورشگاه که
چند سال ازش بزرگ تر بود ،موند؛ اما اون پسر هیچ وقت
برنگشت .وقتی این دو تا رو دیدم ،تصمیم گرفتم که تو رو هم
مثل آسمان خوشبخت کنم؛ اما خوشبختی تو پیش ایمان بود.
الهام زن محکمی بود؛ اما با یادآوری اشک های آن ها در گذشته،
بغض کرد و چشمانش خیس شد .نگاه خیره ای به رکسانا انداخت
و خطاب به او گفت:
_ایمان اومد دنبالت؛ اما من فکر کردم که تصمیم درستی دارم
می گیرم و آدرست رو بهش ندادم .اینجا موندم و با این که دلم
داشت آتیش می گرفت ،اون رو ازت دور کردم.
بعد نگاهش را به ایمان دوخت و ادامه داد:
_رکسانا نمی خواست از اینجا بره .می گفت ایمان و پوالد میان
دنبالم؛ اما من بازم اشتباه کردم و بهش گفتم که اونا هیچ وقت
نمی یان دنبالت.
[]۰۸:۲۲ ۰۸.۰۳.۲۱
#پارت_44۷
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نفس عمیقی کشید و پیشانی اش را با اندوه لمس کرد.
_حس بدتون رو نسبت به خودم درک می کنم؛ اما خوش حالم
که دارید با هم ازدواج می کنید .من می خواستم خوشبخت
باشید؛ اما راه اشتباهی رو انتخاب کردم .تصمیم گرفتن درباره ی
زندگی این همه بچه خیلی سخته و باعث میشه که یکم بدخلق
به نظر بیام؛ اما منم شما رو دوست داشتم.
لبخند غمگینی زد و خیره به رکسانا و ایمان زمزمه کرد:
_امیدوارم که با هم خوشبخت باشید و یه روزی هم بتونید منو
ببخشید.
قلب رکسانا با شنیدن حرف های الهام نرم شد .بار بزرگی را
روی شانه های زن مقابلش حس می کرد .باری به سنگینی
سرنوشت و زندگی کودکانی که حتی از نعمت داشتن یک
خانواده هم محروم مانده اند .تازه داشت حس می کرد که چقدر
تصمیم گرفتن در جایگاه خانم محمدی سخت است!
به ایمان که همچنان با اخم های در هم میز مقابلش را نگاه می
کرد ،چشم دوخت .او دلش نمی خواست با قلبی که کوله باری
از نفرت و دلخوری دارد ،وارد زندگی مشترکش با ایمان شود و
~ ~ 1208

از طرفی هم اکنون توانسته بود که الهام را درک کند و بفهمد
که چه بار سنگینی بر روی شانه هایش است؛ پس به سمت الهام
چرخید و زمزمه کرد:
_شما هم توی مراسم خواستگاریمون شرکت می کنید؟ مامان
نوشین قراره پیش من باشه؛ ولی ایمان تنها ست.
الهام با بهت به او نگاه کرد .چشمانش از شدت تعجب و شادی
برق می زد.
_مطمئنی؟
ایمان که متوجه بخشش رکسانا شده بود ،سعی کرد قلب خودش
را هم از کینه ها و دلخوری هایش پاک کند؛ پس با همان صورت
اخمو به الهام خیره شد و گفت:
_چند سال از بهترین سال های زندگیم رو با حسرت گذروندم.
می ترسیدم دنبال رکسانا بگردم و بفهمم که ازدواج کرده .توی
تموم این سال ها شما رو مقصر می دونستم؛ اما با این حرف
هایی که زده شد ،دوست دارم یه جور دیگه بشناسمتون.
لبخند آرامی زد و ادامه داد:
~ ~ 1209

_فردا میام دنبالتون.
[]۱۷:۰۷ ۰۸.۰۳.۲۱
#پارت_44۸
در ماشین نشسته بودند تا ایمان دسته گلش را از گل فروشی
تحویل بگیرد.
امروز خواستگاری ایمان از رکسانا بود .ماهور و نیکان به همراه
نوشین قرار بود در خانه ی رکسانا به عنوان خانواده اش حضور
داشته باشند و ایمان و پوالد هم مثل همیشه یار و برادر
همیشگی یک دیگر باشند .البته این بار تنها نبودند و الهام هم با
آن ها بود.
_نیکان چطوره؟
بر خالف اصرار های پوالد و ایمان برای نشستن در صندلی جلو،
پشت صندلی شاگرد نشسته بود .به پشت چرخید و به صورت
قاب گرفته شده در روسری سفید الهام نگاه کرد.
_خوبه! امشب اونم اینجا ست ،می تونید ببینیدش.
_آره ،دوست داشتم ببینمش.
~ ~ 1210

همان موقع ایمان با سر و صدا وارد ماشین شد و مکالمه ی کوتاه
و سرد آن ها را قطع کرد .با این که مشکالت میانشان را حل
کرده بودند؛ اما هنوز هم صمیمیت زیادی با هم نداشتند.
_وای پوالد ،زود بریم که دیر شد! رکسانا پیام داده دیگه نمی
خواد بیای.
پوالد نیشخندی زد و ماشین را به حرکت در آورد.
_واقعا صیغه ی این خواستگاری رفتن رو نمی فهمم .شما دو تا
که همه ی حرفاتون رو به هم زدید؛ پس این مسخره باریا چیه؟
_یه امروز رو آدم باش لطفاً! تو اآلن باید برامون خوش حال باشی.
_آره خیلی خوش حالم .اینقدر خوش حالم که می خوام بهش
بگم جریان تصادف الکی بود.
ایمان چند لحظه سکوت کرد و بعد با بهت به سمتش چرخید:
_پوالد مرگ من اذیت نکن! اگر بفهمه بهش دروغ گفتم دهنمو
سرویس می کنه.
الهام که از مکالمات آن ها خنده اش گرفته بود ،لبخند بزرگی
زد و پرسید:
~ ~ 1211

_مگه چه دروغی گفتی؟
ایمان خودش را به نشنیدن زد و پاسخی نداد؛ اما پوالد سیر تا
پیاز ماجرا را برای الهام تعریف کرد و در کمال تعجب آن زن
سرد و خونسرد ،آنقدر به این کار ایمان خندید که ایمان و پوالد
با بهت به او نگاه کردند.
[]۱۷:۰۷ ۰۸.۰۳.۲۱
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الهام متوجه ی نگاه هایشان میشد؛ اما در واقع آنقدر از حضورش
در این مراسم خوش حال بود که به دنبال بهانه ای برای ابراز
کردن این شادی بود و نقشه ی ایمان این فرصت را برایش به
وجود آورد .تا وقتی که به خانه ی رکسانا رسیدند ایمان برای
جبران آشکار شدن رازش توسط پوالد ،شروع به فاش کردن تمام
خراب کاری هایشان از گذشته کرد و باز هم الهام را به خنده
انداخت .خنده هایش همچون یک بیماری مسری به جان پوالد
و ایمان هم افتاد و در نهایت هر سه با لبخند های گشاد و دندان
نما از ماشین پیاده شدند و زنگ در خانه ی رکسانا را زدند.

~ ~ 1212

یک دقیقه طول کشید و بعد صدای خندان ماهور در حیاط خانه
پیچید.
_دیر اومدید ،همسایه ی کناری عروس رو برد .برگردید همون
جایی که بودید.
لبخند پوالد با شنیدن صدایش بزرگ تر شد؛ اما ایمان با حرص
گفت:
_خیلی زبون دراز شدیا ،یه روز جوری حالتو می گیرم که مرغای
آسمون به حالت گریه کنن.
پوالد لبخندش را جمع کرد و با حالتی تهدید آمیز دستش را
روی شانه ی ایمان گذاشت.
_سر به سر ماهور نذار؛ وگرنه دندوناتو تو دهنت خورد می کنم.
_باشه وحشی ،حرفم نمی زنم باهاش تا راحت شی.
الهام با تعجب به آن ها نگاه می کرد .صدایی که شنیده بود به
طرز عجیبی دخترانه بود؛ اما بمی و کلفتی خاصی داشت .نمی
توانست پسرانه یا دخترانه بودن آن را تشخیص دهد و حتی نمی
توانست حدس بزند که صاحب صدا پسر است یا دختر.
~ ~ 1213

همان موقع در توسط ماهور باز شد و صورت روشن و زیبایش را
به رخ مهمانان کشید .پیراهن بادمجانی رنگش آنقدر به اندام
ظریف و پوست روشنش می آمد که پوالد را هم شوکه کرد.
الهام با تعجب به او نگاه می کرد؛ اما نگاه ماهور به پوالد دوخته
شده بود .یک بار دیگر هم او را در کنار پوالد دیده بود؛ اما آنقدر
درگیر مسائل میانشان شده بود که اصال به این پسر عجیب و
زیبا دقت نکرده بود.
نفهمید چه حرف هایی میانشان رد و بدل شد؛ اما با دیدن اخم
غلیظ پوالد فهمید که بیش از حد به آن ماهور نام خیره شده و
حتی جواب سالمش را هم نداده است.
[]۱۹:44 ۰۸.۰۳.۲۱
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جواب سالم ماهور را داد و با همراهی آن ها وارد خانه ی کوچک
رکسانا شد.
صدای گریه ی یک نوزاد که به احتمال زیاد نیکان بود ،از جلوی
در سالن به گوش رسید و باعث شد که آن پسر زیبا و عجیب با
دو خودش را به کریر مشکی رنگ کنار سالن برساند.
~ ~ 1214

پوالد هم خواست به سمتشان برود؛ اما ایمان بازویش را گرفت و
به سمت عقب کشید.
_از این نقطه جلو تر نباید بری وگرنه میشی جزٔ خانواده ی
عروس.
الهام به خاله زنک بازی هایش خندید و پوالد هم با اخم او را
کنار زد و به سمت نیکان رفت.
_مرتیکه ی بی عقل!
تا چند دقیقه همه سکوت کرده بودند و به اطراف نگاه می کردند.
انگار واقعا تحت تأثیر قرار گرفته و ساکت شده بودند .شقیقه های
ایمان با عرق شرم خیس شده بود و این موضوع باعث شد که
پوالد از کنار ماهور برخیزد و به سمت ایمان برود .با لبخندی
حمایت گرانه ،دستش را دور شانه ی ایمان حلقه کرد و سرش
را به گوشش نزدیک کرد.
_تک داداش خودمی ،خجالتت رو نبینم!
_آخه همه مثل تو پررو نیستن که بدون هیچ خبری با معشوقه
اشون همخونه بشن.
~ ~ 1215

واقعا که احمق بود؛ وگرنه چرا باید دلش برای این روانی زبان
دراز می سوخت؟!
_برات دارم ایمان؛ صبر کن فقط!
رکسانا لج کرده بود و می گفت که از تعارف کردن چایی جلوی
مهمان ها متنفر است و این سرتق بازی هایش به خاطر جمله
ی دیشب ایمان بود که می گفت دختران جلوی پسر ها خم می
شوند و با چایی به آن ها رشوه می دهند تا با آن ها ازدواج کنند.
این جمله رکسانا را آتش زده بود و علت لجبازی های امروزش
محسوب میشد.
ایمان که منتظر وارد شدن رکسانا با یک سینی چای بود ،با
دیدن ماهور که سینی چای را به سمتشان می آورد ،همچون
الستیکی که پنچر شده باشد ،بادش خالی شد و با حرص و خنده
به زمین نگاه کرد.
ماهور با خجالت چای را به همه تعارف کرد و بعد در کنار نوشین
و رکسانا که تازه وارد سالن شده بود ،نشست.
نوشین نگاه خیره ای به سمت رکسانا و ایمان انداخت و گفت:
~ ~ 1216

_خب بچه ها؟ حرفی هم دارید با هم بزنید یا همه ی این
خواستگاری رو فقط برای دل خودتون گرفتید؟
[]۱۹:44 ۰۸.۰۳.۲۱
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ایمان با حواس پرتی سرش را باال آورد و پاسخ داد:
_من حرفی ندارم؛ ولی رکسانا فکر کنم حرف داره .آخه اون گفت
باید درست و حسابی خواستگاری کنم.
ماهور با صدای بلند به حرف ایمان خندید .همچون کودکان
مکالمه های خصوصی اشان را لو می داد و حتی نیم نگاهی هم
به سمت صورت رکسانای خشمگین نمی انداخت.
الهام که جو میانشان را دید ،ابتدا با کمی شوخی و خنده از
کودکی هایشان گفت و بعد از آرام شدن آن ها ،یک جعبه را از
کیفش خارج کرد و به سمت ایمان گرفت.
_بلند شو اینو بکن دست رکسانا!
ایمان از جا برخاست و حلقه ای که خودش گرفته بود را از الهام
گرفت.
~ ~ 1217

جلوی رکسانا نشست و دست چپش را گرفت .حلقه ی ظریف
سفید رنگ که با نگین های برلیان تزئین شده بود را به انگشت
رکسانا نزدیک کرد و همانطور که با هیجان و استرس به چشمان
خیس از اشک ذوق رکسانا نگاه می کرد ،حلقه را به درون
انگشتش فرستاد و زمزمه کرد:
_خوش اومدی به زندگیم آشور!
ساعت های بعد در بحث های طوالنی رکسانا و ایمان بر سر
مراسم ازدواج گذشت .ایمان خواستار یک مراسم بزرگ بود؛ اما
رکسانا یک جشن دوستانه ی کوچک را ترجیح می داد .هیچ
کدامشان از موضع خود پایین نمی آمدند و در نهایت با اخم تند
پوالد ،ایمان به یک جشن دوستانه رضایت داد و این بحث را
تمام کرد.
ماهور در تمام مدت گوشه ای نشسته بود و به مراسمی که هیچ
گاه نمی توانست داشته باشد ،نگاه می کرد.
حلقه یک نشانه بود که به همه نشان میداد صاحب این انگشتر،
متعلق به شخصی است؛ پس بقیه باید از نزدیک شدن به او
خودداری کنند و از طرفی یک نشانه ی عشق محسوب میشد.
~ ~ 1218

دلش می خواست حلقه ای که مهر اسیر بودن در عشق پوالد را
به رخ همه می کشید ،در دست داشته باشد؛ اما وقتی پوالد
چیزی در این باره نمی گفت ،او هم مجبور بود سکوت کند.
صحبت هایشان تا نیمه شب طول کشید و قرار شد تا چند هفته
ی آینده یک مراسم کوچک بگیرند و به زندگی جدیدشان برسند.
الهام با دیدن عالقه ی عجیب نیکان به آغوش پوالد و ماهور
فهمید که حال نیکان خوب بوده و این بار تصمیم درستی گرفته
است.
نوشین هفته ی آینده برای همیشه از ایران می رفت و می
خواست زمان باقی مانده اش را با بچه های پرورشگاه بگذراند.
باالخره بعد از چند ساعت هر کس به خانه ی خودش رفت و
حتی بعد از لجبازی های ایمان ،رکسانا هم به خانه ی او رفت.
ماهور برای رکسانا خوش حال بود؛ اما حسرت نداشته هایش او
را کمی پریشان و غمگین کرده بود.
پوالد متوجه ی نگاه های گنجشکش شده بود و مشکلش را هم
می دانست .نگاهی به ماهور انداخت و با سرعت بیشتری به سمت
خانه رفت .امشب برای ماهور هم خاص میشد.
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وقتی به خانه رسیدند ،نیکان به خواب عمیقی فرو رفته بود.
ماهور حس می کرد که باید با مادرش صحبت کند .حسادت
کردن به رکسانا چیزی بود که ماهور را از خودش متنفر می کرد؛
اما حس او حسادت نبود و فقط یک حسرت بزرگ به حساب می
آمد.
_پوالد؟ من یکم برم پیش مامانم و بیام.
پوالد با اخم های مصنوعی در ماشین را محکم بست و بعد به
ماهور خیره شد.
_این موقع شب؟ حاال چون مامانت اینجا ست که نمیشه همیشه
اونجا پالس باشی.
ماهور نیکان را در آغوشش جا به جا کرد و با بهت به سمت پوالد
رفت.
_دیوونه شدی؟ خب چند دقیقه میرم و میام ،چرا لجبازی می
کنی؟
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_امشب هیچ جا نمی ری .اینقدر هم با من بحث نکن!
ماهور اخم تندی کرد و پشت سر پوالد خنده رو به راه افتاد.
صدای غرغر های ریز و آرام ماهور را به راحتی می شنید و هر
لحظه خنده اش عمیق تر میشد.
وقتی به اتاق رسیدند ،ماهور نیکان را با احتیاط روی تختش
گذاشت و بعد با اخم های در هم روی مبل گوشه ی اتاق نشست.
پوالد سر حال بود و دلش می خواست عکس العمل ماهور را به
کاری که می خواست انجام دهد ،ببیند.
به سمت گنجشک اخمو و بی حوصله رفت و یقه ی پیراهن
بنفش رنگی که عجیب به ماهورش می آمد را گرفت و به سمت
خودش کشید.
_تو غلط می کنی که برای من قیافه می گیری.
ماهور بیش از پیش عصبی شد و خودش را عقب کشید؛ اما پوالد
دستش را پشت کمرش گذاشت و به او اجازه ی دور شدن نداد.
_با چه اجازه ای از من دور میشی؟ فکر کردی الکیه؟ فکر کردی
که هر وقت بخوای می تونی از حصار دستای من بری بیرون؟
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ماهور با تعجب به او نگاه می کرد .منظورش از این حرف های
عجیب چه بود؟
_حالت خوبه؟ امشب چته؟
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در یک لحظه ماهور را به پشت چرخاند و سینه اش را به دیوار
چسباند .دستانش را از پشت گرفت و بین بدن خودش و کمر
ماهور قفل کرد.
_یادته در مورد کمد داخل اتاقم چی بهت گفته بودم؟
ماهور به یاد کمدی افتاد که پوالد وسایل ارزشمندش را در آن
نگه می داشت .چیز هایی که دارای ارزش معنوی زیادی بودند.
از گوشه ی چشم و به سختی نگاهی به کمد که انتهای اتاق قرار
داشت ،انداخت و همانطور که گونه اش را به دیوار چسبانده بود،
پاسخ داد:
_آره.
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_خوبه...می دونی که تو اآلن با ارزش ترین چیزی هستی که من
توی زندگیم دارم؟
ناخودآگاه لبخند عمیقی روی لب های ماهور نشست .او با ارزش
ترین موجود زندگی این مرد عجیب و قلدر بود که حتی ابراز
احساساتش هم نا متعارف به نظر می رسید.
_می دونم.
دستان ماهور را رها کرد و بعد لبش را روی گردنش گذاشت.
_نامردیه که بخوام تو رو بذارم کنار اون وسایل؛ چون با وجود تو
همشون بی ارزش میشن؛ اما میخوام تو رو هم بذارم داخل اون
کمد چون حس می کنم که اینجوری جات امنه.
ماهور که از حرکت لب های پوالد بر روی گردنش مسخ شده
بود ،با چشمان بسته زمزمه کرد:
_من که توی اون کمد جا نمیشم.
پوالد خنده ی آرامی کرد و بعد دستش را در جیبش فرو کرد.
_دو تا قفل خریدم که با اونا دست و پات رو می بندم .کلید اون
قفل ها رو میذارم توی کمد.
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ماهور با بهت خندید و همان موقع خنکی جسمی را بر روی
گردنش حس کرد .حدس زدن گردن بندی که دور گردنش بسته
شد ،سخت نبود.
_این اولیش بود.
و بعد دست ماهور را در میان انگشتانش گرفت و همانطور که
بوسه ای به روی مو های روشنش می زد ،حلقه ای که چند روز
منتظر آماده شدنش بود را در انگشت ماهور فرو کرد.
_اینم دومین قفل .ایران نمی تونیم ازدواجمون رو رسمی کنیم؛
اما یکم که نیکان بزرگ تر شد ،می ریم آلمان و اونجا ازدواج می
کنیم .همین اآلن هم ازدواج کردیم؛ اما برای دل خودمون این
کار رو انجام میدیم.
ماهور خشک شده بود .دستش از پشت کشیده شده و در دستان
پوالد قرار گرفته بود؛ اما هیچ دردی حس نمی کرد و تمام
وجودش با حسی که حتی نامش را هم نمی دانست پر شده بود.
خداوندا پوالد یک جادوگر بود؟ اگر نبود؛ پس چگونه حسرت النه
کرده در وجود ماهور را فهمیده بود؟
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بعد از چند ثانیه ،به سختی لب های خشک شده اش را تکان
داد و زمزمه کرد:
_می خوام قفال رو ببینم.
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پوالد لبخندی زد و الله ی گوش ماهور را در میان لب هایش
گرفت.
_خرج داره!
_از پشت که نمیشه ،بذار برگردم سمتت.
پوالد به آرامی ماهور را به سمت خودش چرخاند؛ اما دست ماهور
را در مشتش پنهان کرد تا نتواند حلقه اش را ببیند.
_حاال دیگه میشه.
ماهور لب هایش را غنچه کرد و بوسه ی محکمی بر لب های
نیمه باز پوالد نشاند.
خواست عقب برود؛ اما پوالد با چشمان بسته و لب های خیس
از بزاق دهان ماهور ،زمزمه کرد:
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_بیشتر...
ماهور این بار به سمتش هجوم برد و همزمان با بوسیدن لب
هایش ،گاز های مالیمی از آن ها گرفت .پوالد که تازه قصد
داشت بوسه را عمیق تر کند ،کمر ماهور را به دیوار چسباند و
پایش را در میان ران های ماهور جا داد.
با زانویش به آلت ماهور فشار آورد و بعد لب هایش را از لب های
ماهور جدا کرد.
_قبل از این که ببینیشون؛ باید حست کنم.
ماهور که حتی چانه اش هم خیس شده بود و در اتاق نیمه
تاریکشان برق می زد ،با چشمان خمار و لب های متورم زمزمه
کرد:
_وقت برای دیدن زیاده ،دلم برات تنگ شده!
پوالد از این کار ها و رفتار های ماهور لذت می برد .از این که
هیچ گاه بدخلقی نمی کرد و حتی به همان اندازه که پوالد
مشتاق بود ،هیجان زده و با انرژی به نظر می رسید کیف می
کرد .او گنجشکش بود و تنها کسی که می توانست پوالد را به
مرز دیوانگی نزدیک کند ،محسوب میشد.
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دستش را زیر باسن ماهور فرستاد و او را به سمت تخت برد.
کراواتش را با سرعت از گردنش باز کرد و پیراهنش را از تنش
بیرون کشید.
لباس بادمجانی رنگ ماهور که امشب آفت جانش شده بود را هم
از تنش بیرون آورد.
زیر پیراهنی سفید رنگ را هم با خشونت از تنش خارج کرد و
غرید:
_اینقدر لباس نپوش!
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ماهور با گونه های قرمز و چشمان خمار خنده ی آرامی کرد.
_مگه چند تا پوشیدم؟ تو هولی به من چه؟
پوالد بعد از این که خودش و ماهور را برهنه کرد ،نیم نگاهی به
سمت نیکان انداخت و بعد روی بدن ماهور خیمه زد.
_بیدار نمیشه؟
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ماهور که با وجود پوالد حتی نگاه کردن به حلقه اش را هم
فراموش کرده بود ،با تردید به نیکان نگاه کرد و پاسخ داد:
_یکم دیگه باید شیر بخوره .اگر زود تموم کنیم ،بیدار نمیشه.
پوالد پوزخندی به حال خودشان زد و سرش را به سمت باال تنه
ی ماهور برد.
_این تخم جن از همین اآلن داره اذیت می کنه.
و قبل از آن که برآمدگی سینه ی ماهور را در بین لب هایش
بگیرد ،با لحنی که جدی و کمی هم شاکی شده بود ،ادامه داد:
_دیگه به اون نگاه نکن؛ فقط منو ببین!
ماهور حسودی زیر لب زمزمه کرد و بعد با حس کردن حرکت
لب های پوالد بر روی سینه اش ،دهانش باز شد و از شدت حس
لذت و هیجانی که در تمام بدنش پخش شده بود ،چشمانش را
بست.
لب ها و زبان و دندان پوالد با سرعت روی بدنش حرکت می کرد
و در بین مکش های قوی و لذت بخشش ،گاز های آرامی هم از
جای به جای بدن ماهور می گرفت.
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وقتی لب های پوالد به سمت رانش رفت و کشاله ی رانش را
میان دندان هایش گرفت ،از جا پرید و به سختی خودش را از
زیر تن پوالد بیرون کشید .روی بدن برهنه ی پوالد قرار گرفت
و در حرکتی غیر قابل پیشبینی آلت بزرگ و بلند شده اش را در
دهانش فرو کرد .اولین باری بود که این کار را انجام می داد؛ اما
سعی داشت به پوست حساسش آسیبی نرساند؛ پس با دقت
زبانش را روی پوستش به حرکت در می آورد.
پوالد بهت زده خودش را روی تخت رها کرد و سرش را روی
بالشت گذاشت .با این که کامال ناشیانه این کار را انجام می داد؛
اما برای پوالد بسیار لذت بخش و شیرین بود .ماهور بعد از چند
دقیقه سرش را باال گرفت و زمزمه کرد:
_فکم درد گرفت.
پوالد خنده ی بم و مردانه ای کرد و نیمخیز شد تا ماهور را به
سمت خودش بکشد.
_بچه قرتی!
او را روی تخت انداخت و بوسه ی محکم و پر سر و صدایی روی
لب هایش کاشت.
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_چجوری بخورمت که راحت شم ،هان؟
منتظر پاسخ ماهور نماند و خودش را در میان پاهایش جا کرد و
در یک لحظه بدنش را به بدن ماهور دوخت .آنقدر در حس خوب
دفن شده بودند که حتی در اوج لذت و شهوت هم خنده از روی
لب هایشان کنار نمی رفت .همچون دیوانگان در میان تکان های
محکم بدنشان می خندیدند و حتی لحظه ی آزاد شدنشان را
هم با لبخند گذراندند.
تا چند دقیقه در آغوش هم ماندند؛ اما صدای گریه ی نیکان آن
ها را به خودشان آورد .پوالد با همان بدن برهنه به سمت نیکان
رفت و او را در آغوش کشید .ماهور با سرعت یک شیشه شیر
آماده کرد و به سمت پوالد رفت.
_بدش به من .تو هم برو دوش بگیر تا بعدشم من برم.
پوالد نیکان را در آغوش ماهور گذاشت و به سمت حمام رفت.
_حاال می تونی قفال رو ببینی!
ماهور تازه آن گرنبند و حلقه را به یاد آورد .با ذوق به انگشتش
نگاه کرد و به حلقه ای که همچون شاخه ی یک درخت دور
انگشتش پیچیده بود ،خیره شد .بسیار ساده؛ اما زیبا بود .نه نگین
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و نه جواهری داشت؛ اما آنقدر به دل ماهور نشسته بود که بوسه
ای به روی آن نشاند.
گردنبند را به سمت جلو کشید تا آن را ببیند؛ اما نتوانست؛ پس
تا تمام شدن شیر نیکان صبر کرد.
بعد از خوابیدن نیکان ،به سمت آینه رفت و ابتدا نگاهی به بدن
برهنه ی خودش انداخت .چشمانش از روی بدنش باال رفت تا به
گردنبندی که طرح یک گنجشک داشت رسید.
با ذوق جلو رفت و گنجشک طالیی رنگ را در میان انگشتانش
گرفت .با لمس نوشته ای که پشت سینه ریز قرار داشت ،آن را
چرخاند و با دیدن نام پوالد بر پشت آن لبخند دندان نمایی زد.
دلش می خواست برای پوالد هم حلقه بخرد .جدیدا حقوق گرفته
بود و می توانست یک حلقه ی سبک و ساده برایش فراهم کند.
حتما فردا به بازار می رفت.
همان موقع پوالد از حمام خارج شد و همانطور که با حوله
موهایش را خشک می کرد ،گفت:
_برو دوش بگیر و بیا تا یه چیزی بهت نشون بدم.
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مثل این که سوپرایز های امشب تمامی نداشت! با ذوق به سمتش
رفت و پرسید؟
_چی؟
_اول دوش بگیر .بدو گنجشک چرکو!
_چرکو خودتی.
پوالد با خنده جلو رفت و دستش را روی مو های ماهور کشید.
_واال من که رفتم حموم .فقط تویی که با همون وضع داری توی
اتاق رژه میری.
ماهور همانطور که به سمت حمام می رفت ،با حرص گفت:
_داشتم به نیکان شیر می دادم.
وقتی ماهور وارد حمام شد ،پوالد به سمت کتش که روی زمین
افتاده بود رفت و یک جعبه از جیبش بیرون کشید .تعهد میان
آن ها دو نفره بود و پوالد هم باید مانند ماهور این اسارت عشق
را با جان و دل می پذیرفت .حلقه ای که نشان از تعهد و
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مسئولیت داشت را روی میز گذاشت و منتظر ماهور ماند .وقتی
با آن حوله ی کوتاه از حمام خارج شد ،پوالد با لذت به لپ های
صورتی و لب های کبودش خیره شد.
_چه رنگ رنگی شدی!
_همه جامو کبود کردی پوالد.
_به جاش خوشکل شدی ،بیا اینجا ببینم!
ماهور با تردید جلو رفت و روی ران های پوالد که روی مبل
نشسته و پا هایش را هم روی آن دراز کرده بود ،نشست.
_چی شده؟
جعبه ی حلقه را به ماهور داد و بعد از آن که گونه ی گرم و
خیسش را محکم بوسید ،گفت:
_اینم قفل من ،خودت بکن دستم.
با بهت جعبه را از پوالد گرفت و درش را باز کرد .یک حلقه ی
مردانه و ساده که با توجه به سایز انگشت پوالد ،کمی هم بزرگ
بود ،در آن وجود داشت .خریدن حلقه برای پوالد وظیفه ی او
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بود؛ اما چه فرقی داشت؟ مهم این بود که همه بدانند این مرد
جذاب و گستاخ متعلق به ماهور است.
_می خواستم خودم برات بخرم.
_من و تو نداریم.
با لبخند حلقه را وارد انگشت پوالد کرد و بعد بوسه ای به روی
دستش نشاند.
_حاال کلید این قفال کجاست؟ مگه قرار نبود بذاریمش توی
کمدت؟
_االن کلیدش رو هم بهت میدم.
ماهور با تعجب به او نگاه کرد .فکر نمی کرد پوالد شوخی اش را
جدی بگیرد.
_مگه اینا کلید دارن؟
_آره دارن؛ اما چون کلیدشون یکم بزرگه و تو کمد جا نمیشه،
یه نماینده ی کوچیک ازش می ذاریم اونجا.
حرف های پوالد عجیب بود .با بهت از جا برخاست و دست پوالد
را هم کشید تا برخیزد.
~ ~ 1234

_ببینم کلیده رو.
پوالد با جدیت برخاست و به سمت نیکان رفت .به فرزند
کوچکشان که در خواب عمیقی فرو رفته بود ،اشاره کرد و گفت:
_کلید عشق ما نیکانه .من و تو رو به هم قفل می کنه و هیچ
وقت هم این قفل رو باز نمی کنه .من و تو اآلن یه بچه داریم
ماهور ،حتی اگر یه روز رسید که از مشکالتمون خسته شده
باشیم ،باز هم به خاطر بچمون تحمل می کنیم.
و بعد از کشوی میزش یک قاب عکس خارج کرد و به دست
ماهور داد.
عکس نیکان بود که با چشمان باز و هوشیار به دوربین خیره
شده بود .پوالد فکر همه چیز را کرده بود .او می خواست عکس
نیکان را به عنوان کلید عشقشان در کمدش پنهان کند تا هیچ
کس نتواند این قفلی که به دل هایشان آویخته شده بود را باز
کند .با چشمان خیس از اشک ،قاب عکس را در کمد گذاشت و
بعد به سمت پوالد چرخید .سرش را روی سینه اش گذاشت و با
بغض گفت:
_عاشقتم پوالد...
~ ~ 1235

پوالد هم پیشانی اش را بوسید و زمزمه کرد:
_منم عاشقتم گنجشکم!
[]۰۹:۲۰ ۱۳.۰۳.۲۱
#پارت_45۷
 ۶ماه بعد:
رکسانا نگاه خیره ای به لباس مقابلش انداخت و گفت:
_مطمئنی؟ حس می کنم رنگش زشته.
ماهور که از چرخیدن در پاساژ ها و لباس فروشی ها خسته شده
بود ،نگاهی به ساعتش انداخت و بعد با عجز به ماکسی صورتی
رنگ نگاه کرد.
_به خدا خوبه .نمی دونم چرا اینقدر شک داری!
_چته؟ چرا اینقدر به ساعتت نگاه می کنی؟
_امروز مرخصی گرفتم که نیکان رو ببرم گردش؛ اما از صبح تا
حاال تو بازار گیر کردیم .آخه یه لباس خریدن که اینقدر دردسر
نداره!
~ ~ 1236

رکسانا چشم غره ای به ماهور رفت و وارد مغازه شد تا لباس را
پرو کند.
_حالم داره به هم می خوره! کون آسمون سوراخ شده و نیکان
از توش افتاده پایین که اینقدر لوس و ننر بارش آوردید؟
ماهور لبخند دندان نمایی زد و خواست چیزی بگوید؛ اما همان
موقع یک پسر مقابلشان ایستاد و گفت و گویشان را قطع کرد.
ماهور با تعجب به او نگاه کرد و گفت:
_چیزی شده؟
پسر بی توجه به ماهور ،کارتی را مقابل رکسانا گرفت و چشمکی
به او زد.
_خانم زیبا ،خوش حال میشم تماس بگیرید.
ماهور اخمی به رکسانا که خنده اش گرفته بود ،کرد و با انگشت
اشاره به شانه ی پسر کوبید.
_خانم زیبا ازدواج کرده ،نظرت چیه که شرت رو کم کنی؟
پسر پوزخندی زد و از کنار شانه اش به ماهور نگاه کرد.
_تو چی می گی کوچولو؟
~ ~ 1237

_کوچولو اونیه که تو شلوارته ،نه من!
[]۰۹:۲۰ ۱۳.۰۳.۲۱
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رکسانا خندیدن را فراموش کرد و با بهت به ماهور خیره شد .در
طول این  ۶ماه رفتارش بسیار تغییر کرده و کمی به پوالد شباهت
پیدا کرده بود .هنوز هم مهربان و منطقی به نظر می رسید؛ اما
در برابر توهین ها سکوت نمی کرد.
پسر چند لحظه به قد کوتاه و هیکل ریز ماهور نگاه کرد و بعد از
میان دندان های کلید شده اش غرید:
_بچه کو*نی رو ببینا! مثل این که تنت می خاره .می خوای
کوچولو رو امتحان کنی؟
ماهور اخم تندی کرد و جلو رفت؛ اما رکسانا از پشت کیفش را
به سر پسر کوبید و باعث شد که پسر با بهت به پشت بازگردد.
نگاهش را میان ماهور و رکسانا جا به جا کرد و گفت:
_گمشو بابا ،دختره ی روانی!

~ ~ 1238

با دور شدن پسر ،رکسانا خنده ی بلندی کرد؛ اما ماهور با حرص
به مغازه اشاره کرد.
_بیا برو لباست رو بخر تا بریم پیش نیکان .خیر سرم می خواستم
ببرمش گردش و خرید.
_نکبت غر غرو!
رکسانا با غیض وارد مغازه شد تا همان لباسی که چند بار پرو
کرده بود؛ اما هنوز هم از خریدش مطمئن نبود را بخرد.
منتظر رکسانا بود که با زنگ خوردن تلفن همراهش از فکر نیکان
 ۸ماهه اش خارج شد و با دیدن شماره ی شقایق فهمید که
رکسانا از قبل با آن ها برای گردش و تفریح هماهنگ کرده است.
 ۶ماه از روزی که خواستگاری رکسانا بود ،می گذشت .در این
مدت همه چیز به خوبی پیش می رفت.
مهیار کنکور را با موفقیت به انتها رساند و اکنون هم در رشته ی
رادیولوژی تحصیل می کرد.
ماهرخ با وجود نوه ی شیرین و دوست داشتنی اش از همیشه
شاد تر و جوان تر به نظر می رسید.
~ ~ 1239

آسا که در مرداد ماه تولد  ۶سالگی اش را گرفته بود ،اکنون در
مقطع پیش دبستانی تحصیل می کرد و جان مربی اش را با
شیطنت ها و بازیگوشی هایش به لبش نزدیک می کرد.
ایمان در این  ۶ماه آنقدر شاد و با انرژی شده بود که پوالد را
متعجب می کرد.
حال دل همه خوب بود؛ اما پوالد در کنار این خوشی ها ،کوهی
از درد بود .پیدا نشدن یک قلب برای گنجشکش او را از درون
پیر و فرتوت می کرد .زندگی اش با وجود نیکان و ماهور شیرین
بود؛ اما وسواسی که برای بیماری ماهور به جانش افتاده بود ،همه
را نگران می کرد .حتی یک دقیقه تأخیر در زمان مصرف قرص
های قلبش را یک فاجعه می دانست و آنقدر فریاد می زد که
گنجشکش را از خودش دلخور می نمود .با این وجود همه چیز
همچون آرامش قبل طوفان ،به طرز عجیبی آرام به نظر می
رسید.
[]۰۹:۲۸ ۱4.۰۳.۲۱
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با تلفن همراه ماهور تماس گرفت؛ اما او در حال انجام مکالمه ی
دیگری بود .از اول هم می دانست که مرخصی امروز رکسانا و
ماهور به یک خرید ساده ختم نمی شود و به یک گردش چند
نفره تبدیل می گردد.
تلفن همراهش را کنار گذاشت و با لبخند پیروزمندی به سهیل
نگاه کرد.
_پس گفتی که کارای اون شرکت رو انجام دادی ،آره؟ فردا می
تونم برم سراغش؟
سهیل نگاه خیره ای به پوالد انداخت و پاسخ داد:
_آره ،همه ی سرمایه گذاراش رو مجبور کردم که بکشن کنار تا
فقط خودت بمونی.
_مطمئنی که کسی نمی تونه بهش کمک کنه؟ چند ماهه که
داریم زحمت می کشیم؛ اگر کسی بهش پول بده تمام نقشه هام
می ریزه به هم.
ایمان که تا کنون مشغول نوشیدن چای بود ،فنجان خالی را روی
میز گذاشت و به جای سهیل پاسخ داد:
~ ~ 1241

_خیالت راحت؛ هیچ کس به دادش نمی رسه.
بعد از پایان حرفش با تردید به لبخند پوالد نگاه کرد و گفت:
_نمی خوای بگی چرا با دایی ماهور چپ افتادی؟
سهیل با بهت به ایمان نگاه کرد .پوالد چیزی راجع به تحقیق
آن ها درباره ی مهراب و احسان نمی دانست و حاال ایمان با
سوالش همه چیز را لو داده بود.
ایمان که با دیدن صورت رنگ پریده ی سهیل متوجه ی
اشتباهش شده بود ،خواست چیزی بگوید؛ اما پوالد اجازه نداد و
با پوزخند به آن ها نگاه کرد.
_مثل این که این یه مورد رو نتونستید بفهمید؛ چون فقط امین
ازش خبر داره .فکر کردید نمی دونم که همه چیزو درباره ی
احسان فهمیدید؟
سهیل با نگرانی به پوالد نگاه کرد؛ اما این مرد از تنهایی جنگیدن
خسته بود و نمی توانست شانه های دوستانش را برای تکیه دادن
رد کند.
_درست فهمیدید! احسان تو بچگی به ماهور تجاوز کرده.
~ ~ 1242

به خودکار درون دستش خیره شد و ادامه داد:
_داییش هم تمام زمینای ماهور و مادرش رو باال کشیده .می
خوام مجبورش کنم که اونا رو پس بده.
سهیل با ناراحتی به ایمان نگاه کرد و بعد چشمانش را به سمت
پوالد کشاند.
_من...من متأسفم!
لبخند مردانه ای زد و از جا برخاست.
_نباش؛ چون همه اشو درست می کنم.
[]۰۹:۲۸ ۱4.۰۳.۲۱
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از ایمان و سهیل دور شد و مقابل پنجره ی بزرگ سراسری
دفترش ایستاد.
قبال با ایمان صحبت کرده بود تا اگر موافق است خانه ای که
اکنون خانواده ی ماهور در آن زندگی می کنند را به ماهور
بفروشد و ایمان هم قبول کرده بود .مهم نبود که ماهور پولی
~ ~ 1243

نداشت و از این تصمیم هم با خبر نبود؛ اما پوالد می دانست که
تا چند روز دیگر مقدار زیادی پول به حساب ماهور وارد می شود.
دلش هوای گنجشکش را کرده بود؛ پس تعلل نکرد و به سمت
ایمان چرخید.
_من دارم میرم ،حواست به شرکت باشه.
ایمان همچون فنر از جا پرید و گفت:
_کجا؟ می خوای بری پیش ماهور؟
_به تو چه؟ تو حواست به شرکت باشه.
_غلط کردی ،منم می خوام بیام.
پوالد اخم تندی کرد و از میان دندان های کلید شده اش غرید:
_یه امروز رو به جای ولگردی کار کن!
سهیل که در حال مرتب کردن برگه های مقابلش بود ،با تأسف
به آن ها خندید و گفت:
_شما برید ،من همینجا کار هام رو انجام میدم تا حواسم به
شرکت هم باشه.
~ ~ 1244

پوالد با تشکر کوتاهی به سمت در رفت و توجهی هم به صدا
زدن های ایمان نشان نداد .نیم ساعت دیگر زمان مصرف قرص
های ماهور بود و طبق وسواسی که جدیدا به جانش افتاده بود،
باید در آن جا حاضر میشد تا خیالش راحت می گشت.
گوشی اش را بیرون کشید و همانطور که با سرعت به سمت
ماشینش می رفت ،شماره ی ماهور را گرفت.
_الو؟
_کجایی گنجشک فراری؟
با شنیدن صدای پوالد لبخند عمیقی زد .عاشق این مرد قلدر و
نا آرام بود؛ پس حتی صدایش هم دلش را سرشار از حس خوب
و آرامش می کرد.
_نیکان و آسا رو آوردیم پارک .تو کجایی؟
_آدرس بفرس تا منم بیام.
_باشه ،برات می فرسم.
چند دقیقه منتظر شد و بعد با دیدن پیام ماهور ،به راه افتاد.
[]۰۹:۳۳ ۱5.۰۳.۲۱
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وقتی به پارک رسید ،با تعجب به زیرانداز بزرگی که میزبان ماهور
و نیکان بود نگاه کرد .پس بقیه کجا بودند؟ چرا گنجشکش تنها
بود؟ با صدای جیغ های نیکان از فکر خارج شد و با خنده به او
که چند حیوان اسباب بازی را از این طرف به آن طرف می
انداخت و بعد با خنده و چهار دست و پا به سمتشان حرکت می
کرد ،خیره شد .صدای خنده های ماهور را هم می شنید که از
او می خواست آرام باشد و روی چمن های اطرافشان نرود.
_ماهور؟
با شنیدن صدای پوالد ،دست نیکان را رها کرد و به پشت
چرخید .لبخند ذوق زده ای به لب هایش نشاند و نیکان را در
آغوش گرفت تا برخیزد.
_اومدی؟ چقدر زود رسیدی!
_امروز که شرکت نبودی ،منم حوصله ی کار کردن نداشتم.
_خوب شد که اومدی! همه ولم کردن رفتن سوار سورتمه بشن؛
اما من به خاطر نیکان نتونستم برم.
~ ~ 1246

پوالد اخمی کرد و کفش هایش را از پا هایش خارج کرد تا روی
زیر انداز بیاید.
_خب که چی؟ می خوای نیکان رو بدی به من و بری؟
ماهور چند لحظه مکث کرد و بعد با تردیدی که اخم های پوالد
به جانش انداخته بود ،زمزمه کرد:
_مگه اشکالی داره؟ چرا بداخالقی می کنی؟
پوالد عصبی روی زیرانداز نشست و به کنارش اشاره کرد تا ماهور
هم بنشیند.
_فقط سورتمه سوار شدنت کم بود که اونو هم امروز می خوای
انجام بدی .می فهمی هیجان برات ضرر داره؟
ماهور که تازه علت اخم های پوالد را فهمیده بود ،با اخم در نقطه
ی مقابل پوالد نشست و به زمین خیره شد.
_فقط بلدی گیر بدی به من! سورتمه که هیجان نداره.
_اصال به منم فکر می کنی؟ می دونی چقدر نگرانتم؟
[]۰۹:۳۳ ۱5.۰۳.۲۱
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با ناراحتی به صورت دلخور ماهور نگاه کرد .دلش نمی خواست
او را دلخور کند؛ اما ماهور اصال به توصیه های پزشکش توجه
نمی کرد و این موضوع پوالد را می ترساند که نکند اتفاقی برای
او بیوفتد.
_قصدم ناراحت کردنت نیست؛ اما باید یکم صبر کنی تا عمل
پیوند رو انجام بدیم .بعدش هر کاری که خواستی انجام میدیم.
خودش را کمی جلو کشید و دستان نیکان بازیگوش را بوسید.
_تو که می دونی هر کاری می کنم فقط برای سالمتی خودته،
مگه نه؟
ماهور سرش را به آرامی تکان داد؛ اما چیزی نگفت که پوالد باز
هم ادامه داد:
_با من قهر نکن!
_قهر نیستم.
_بچه قرتی!
با شنیدن این کلمه نتوانست خودش را کنترل کند و لبخند
مالیمی زد.
~ ~ 1248

_همیشه بخند.
با این حرف پوالد ،سرش را باال آورد و به چشمانش خیره شد.
_هر چی تو بگی!
پوالد با به یاد آوردن مسئله ای یه ساعتش نگاه کرد و گفت:
_ربع ساعت پیش باید قرصت رو می خوردی! خوردی یا نه؟
ماهور با ترس به چشمانش نگاه کرد .می دانست که اگر بگوید
قوطی قرص هایش را جا گذاشته است ،پوالد دوباره شروع به غر
زدن و بحث کردن می کند؛ پس سعی کرد خونسرد باشد.
_اره خوردم.
پوالد که از حالت چشمانش متوجه دروغ ماهور شده بود ،با اخم
های خشنی دستش را جلو برد و گفت:
_ببینم قوطی قرصت رو.
با عجز چشمانش را بست و نیکان را در آغوشش جا به جا کرد.
_من...
[]۰۹:4۸ ۱۶.۰۳.۲۱
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حرفش را قطع کرد و با خشم دستش را به درون جیب کتش
فرو کرد.
_خدا لعنتم کنه که بهت اعتماد کردم .می خوای بدبختم کنی؟
چرا لجبازی می کنی؟
با ناراحتی دست نیکان را در مشتش فشرد و پاسخ داد:
_به خدا جا گذاشتم قرصم رو؛ وگرنه می خوردم.
_واقعا ماهور؟ یعنی اینقدر حواس پرتی که قرصت رو جا
میذاری؟
_حواسم به نیکان بود.
با اخم های سنگین قوطی قرصی که همیشه با خودش به همراه
داشت را از جیبش بیرون کشید و با چشم به دنبال آب گشت؛
اما نبود .خواست بلند شود تا از دکه ی کناری اشان آب بخرد؛
اما همان موقع رکسانا و دختر خاله های ماهور به همراه مهیار و
آسا به سمتشان آمدند.
پوالد با همان اخم های در هم به مهیار خیره شد و گفت:
~ ~ 1250

_برو یه اب معدنی بگیر بیا.
_چی شده؟
_سریع باش!
مهیار با دو خودش را به دکه رساند و با یک شیشه ی آب
بازگشت .ماهور زیر نگاه سنگین و نگران بقیه در حال ذوب شدن
بود .با گونه های سرخ و گرم از شدت خجالت و حرص به زمین
خیره شده بود تا کسی را با نگاه های سرزنش آمیزش نبیند.
پوالد قرص و آب را به سمتش گرفت و وقتی از خوردن ماهور
خیالش راحت شد ،نگاهی به جمع نگران مقابلش انداخت.
_چتونه؟ چرا اینجوری نگاه می کنید؟
رکسانا که تازه تماسش را با ایمان قطع کرده بود ،با همان چهره
ی نگران زمزمه کرد:
_فکر کردیم ماهور چیزیش شده.
_چیزیش نیست ،قرصش رو خورد.
_عه...به ما که گفت خورده.
[]۰۹:4۸ ۱۶.۰۳.۲۱
~ ~ 1251

#پارت_4۶4
پوالد نگاه خیره ای به ماهور انداخت و بعد از جا برخاست .دلش
نمی خواست دروغ ماهور را در میان این جمع فاش کند؛ پس
نیکان را از آغوش ماهور بیرون کشید و پاسخ داد:
_این یه قرص دیگه بود .ما می ریم یکم قدم بزنیم.
ماهور هم از جا برخاست و پشت سر پوالد به راه افتاد.
وقتی از همه دور شدند ،با صدای ضعیفی زمزمه کرد:
_من سر به هوا نیستم؛ اما یه لحظه حواسم پرت شد .نمی
خواستم اذیتت کنم.
پوالد بوسه ی محکمی روی گونه ی آبدار و آویزان نیکان نشاند
و بعد به سمت ماهور بازگشت.
_تو تمام سهم من از این دنیایی .منی که حتی مادر و پدری هم
ندارم ،تمام امیدم به تو و نیکانه .تو که می دونی چقدر نگرانم،
مگه نه؟
ماهور به ورجه وورجه های نیکان در آغوش پوالد نگاهی انداخت
و پاسخ داد:
~ ~ 1252

_می دونم.
_پس به خاطر من مراقب باش .قول بده که دیگه اینجوری سهل
انگاری نکنی!
_قول میدم.
پوالد متوجه ی گرفتگی صدایش شد و فهمید که ماهور هنوز
هم دلخور است؛ اما او باید می فهمید که نباید در مصرف قرص
هایش سهل انگاری کند.
_دیگه اخماتو باز کن!
_نمی خوام.
آن روی لجبازش باال آمده بود و پوالد را به خنده می انداخت.
_غلط کردی ،می خورمتا!
شاکی به صورت خندان پوالد نگاه کرد و گفت:
_هر چی امروز بهم خوش گذشت رو از دماغم کشیدی بیرون،
اونوقت می خندی؟
_خب خوشمزه شدی ،چیکار کنم؟
~ ~ 1253

_خیلی بیشعوری!
همان موقع هر دو با شنیدن صدای نیکان که سعی می کرد
کلمه ی بیشعور را تقلید کند ،سکوت کردند.
_بی...ب...بییی...
با هر تلفظ حرف ب مقداری از آب دهانش به بیرون پرتاب میشد
و لباس و گردن پوالد را خیس می کرد.
_ماهور؟ مگه نگفتم جلوی این فحش نده .هنوز بابا گفتن رو یاد
نگرفته ،اونوقت می خواد بگه بیشعور.
ماهور با خنده به سمتش رفت و لب هایش را روی لب های
خیس نیکان گذاشت و محکم بوسید.
_الهی قربون حرف زدنت برم!
پوالد هم خندید و روی یک نیمکت نشست.
_ببینش تو رو خدا ،می خواد بگه بیشعور .باورم نمیشه!
_نیکانم فهمید که همش منو اذیت می کنی.
_جفتتون رو ادب می کنم ،حاال ببین که گفتم.
~ ~ 1254

ماهور که قهرش را فراموش کرده بود ،لبخند دندان نمایی زد و
کنار پوالد نشست.
_هیچ کاری نمی تونی بکنی!
[]۰۹:55 ۱۷.۰۳.۲۱
#پارت_4۶5
وقتی نزد بقیه بازگشتند ،ایمان هم آمده بود و با صدای بلند به
حرف های رکسانا می خندید .نه تنها ایمان؛ بلکه همه در حال
خندیدن بودند و با دیدن ماهور خنده اشان شدت گرفت.
پوالد چند لحظه به آن ها نگاه کرد و بعد به سمت ماهور بهت
زده و متعجب چرخید.
_چه مرگشونه؟ از چی می خندن؟
ماهور شانه اش را به نشانه ی ندانستن باال انداخت و به سمت
رکسانا رفت.
_چی داری تعریف می کنی؟
رکسانا با نیش باز به ماهور خیره شد و پاسخ داد:
~ ~ 1255

_داشتم از شاهکار های تو می گفتم .همون پسره که می خواست
شماره بده.
ماهور هم خنده اش گرفت و بدون دیدن صورت عصبی پوالد
کنار رکسانا نشست.
_احمق پررو ،یه ذره شعور نداشت!
رکسانا دهانش را برای گفتن حرفی باز کرد؛ اما با دیدن پوالد که
نیکان را در آغوش گرفته بود و با اخم به آن ها نگاه می کرد،
ساکت شد.
_شماره بده؟ یعنی چی؟ به کی می خواست شماره بده؟
ماهور با شنیدن سواالت پوالد فهمید که او فکر می کند آن پسر
به ماهور شماره داده است.
_چیزی نشد که .یه پسره می خواست به رکسانا شماره بده؛ اما
یکم با من بحثش شد.
رکسانا که جو را آرام تر دید ،به پوالد نگاه کرد و با خنده گفت:

~ ~ 1256

_وای پوالد پسره برگشت به ماهور گفت کوچولو ،اونم بهش گفت
کوچولو تو شلوارته .من که از بس خنده ام گرفته بود ،نمی
تونستم چیزی بگم؛ اما پسره...
ماهور از پشت نیشگون محکمی از کمر رکسانا گرفت تا بقیه ی
اتفاقات را تعریف نکند؛ چرا که پاسخ آن پسر چیزی بود که می
توانست پوالد تازه آرام گرفته را دوباره شعله ور کند .باورش نمی
شد که رکسانا تا این حد ساده و احمق باشد که بخواهد تمام
اتفاقات را برای پوالد تعریف کند؛ اما مثل اینکه او واقعا ساده
بود.
[]۰۹:55 ۱۷.۰۳.۲۱
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رکسانا با دردی که در کمرش پیچید ،سکوت کرد و فهمید که
ادامه ی حرف هایش به ضرر ماهور تمام خواهد شد و شر بزرگی
را برای او به وجود خواهد آورد؛ پس صحبت هایش را ادامه نداد
و با ضایع ترین حالت ممکن حرفش را قطع کرد و خودش را با
تلفن همراهش سرگرم نمود.

~ ~ 1257

پوالد با اخم و کنجکاوی منتظر شنیدن ادامه ی حرف های
رکسانا بود و وقتی متوجه ی سکوتش شد ،با لحنی که آرامش
دروغینی را با خود حمل می کرد ،زمزمه نمود:
_خب؟ پسره چیکار کرد؟
رکسانا به پوالد نگاه کرد و با خونسردی پاسخ داد:
_هیچی دیگه ،من با کیفم زدم تو سرش .پسره هم فکر کرد ما
دیوونه ای چیزی هستیم؛ برای همین ول کرد رفت.
_مطمئنی همین بود؟
_آره دیگه ،پس می خواستی چی باشه؟!
چند لحظه با شک و تردید به رکسانا نگاه کرد و بعد چشمانش
را به سمت ماهور کشاند.
_زیاد دهن به دهن این کثافتا نذار! اگر خریدی داشتید با بهمن
یا محسن برید که خیال منم راحت باشه.
رکسانا قبل از ماهور اعتراض کرد و گفت:
_وا...با بادیگارد بریم خرید؟ مگه رئیس جمهوریم؟
ماهور هم سریع تأیید کرد و حرف های رکسانا را ادامه داد:
~ ~ 1258

_واال به خدا! انگار داریم تو تگزاس زندگی می کنیم.
پوالد از لحن ماهور خنده اش گرفت .این گنجشک تمام معادالت
زندگی اش را به هم ریخته بود .در اوج عصبانیت می خندید و
در برابر ماهور کوتاه می آمد و این در حالی بود که پوالد مرد
زورگو و یک دنده ای بود .چه چیزی جز عشق می توانست او را
تا این حد منعطف و آرام کند؟
تا ساعت ها در پارک ماندند .حتی شام را هم همان جا خوردند.
رکسانا و ایمان مسئولیت رساندن شقایق و شیدا را به عهده
گرفتند و پوالد هم آسا و مهیار را با خود همراه کرد تا هر چه
زودتر به خانه برسند و استراحت کنند؛ چرا که بسیار خسته
بودند.
[]۰۹:۰۷ ۱۸.۰۳.۲۱
#پارت_4۶۷
گره ی کراواتش را سفت کرد و بعد عطر سرد و تلخش را به
گردنش زد.
ماهور بوسه ی محکمی به گونه ی نیکان زد و با شک به پوالد
خیره شد .امروز صبح زودتر از همیشه از خواب بیدار شده و بعد
~ ~ 1259

از یک دوش سریع ،زمان زیادی را صرف حالت دادن موهایش و
انتخاب کت و شلوار کرده بود .تیپش بسیار رسمی بود و اقتدار
و صالبتش را به رخ بقیه می کشید .کت و شلوار سورمه ای تیره
با پیراهن مشکی از او مردی جدی و قانونمند ساخته بود.
_چه خبره امروز؟
پوالد دستمال جیب کتش را مرتب کرد و آن را با احتیاط به
درون جیب جلوی کتش فرستاد.
_مگه چه خبره؟
_این همه به خودت رسیدی که چی بشه؟ مگه کجا می خوای
بری؟
از درون آینه به چشمان شاکی ماهور خیره شد و لبخند جذابی
زد.
_یه جلسه ی مهم دارم.
_تو شرکت خودمون؟
_نه یه جای دیگه ست.
_منم بیام؟
~ ~ 1260

_نه!
ماهور باز هم مشکوک شد و بعد از قرار دادن نیکان روی تختش،
به سمت پوالد رفت.
_چرا من نیام؟
_چون الزم نیست که بیای .زود نیکان رو بده به خاله سودابه تا
بریم؛ داره دیرم میشه.
ماهور با حرص از کنارش گذشت و نیکان را برداشت تا او را به
سودابه بسپارد.
حس می کرد پوالد چیزی را از او مخفی می کند که البته اشتباه
هم نبود؛ چرا که او می خواست به شرکت مهراب برود و تمام
برگ های برنده اش را رو کند.
[]۰۹:۰۷ ۱۸.۰۳.۲۱
#پارت_4۶۸
در تمام طول راه پوالد حرف هایی که قرار بود به مهراب بزند را
در مغزش مرور می کرد و ماهور هم در تالش بود تا بتواند علت

~ ~ 1261

مخفی کاری و لجبازی های پوالد را پیدا کند؛ اما نتیجه ای
حاصل نشد.
بعد از رساندن ماهور به شرکت نگاهی به ساعتش انداخت .تنها
 ۱5دقیقه تا زمان مالقاتش با مهراب باقی مانده بود؛ پس با
سرعت به سمت شرکت کوچک و نوپای مهراب رفت.
سهیل جلوی در ساختمان منتظرش بود و همانطور که دسته ی
کیف چرمش را با انرژی زیادی در مشتش گرفته بود ،به پیش
آمدن پوالد خیره شد .باالخره روزی که چندین ماه برای رسیدن
به آن تالش کردند ،رسیده بود!
مهراب که از صبح زود خودش را برای مالقات با سرمایه گذار
بزرگ و ثروتمند شرکتش آماده کرده بود ،بعد از دریافت خبر
رسیدن آن ها ،به منشی گفت تا آرش را هم خبر کند و بعد
خودش به سمت در رفت تا از آن ها استقبال کند؛ اما با باز شدن
در و دیدن صورت جدی و مسلط پوالد ،با بهت یک قدم جلو
رفت و نگاهش را میان وکیلی که در تمام این مدت به جای
سرمایه گذار اصلی با او در ارتباط بود و پوالد چرخاند .اینجا چه
خبر بود؟
~ ~ 1262

_تو؟ تو اینجا چه غلطی می کنی؟
پوالد پوزخند کمرنگی زد و بی توجه به صورت سرخ شده از
حرص و بهت مهراب ،به سمت مبل ها رفت و روی یکی از آن
ها نشست.
_بیا بشین تا حرفامون رو بزنیم .من زیاد وقت ندارم.
مهراب آنقدر عصبی شده بود که متوجه ی نزدیک شدن آرش
نشد و خواست که در را ببندد؛ اما آرش اجازه نداد و وارد دفتر
شد.
_چرا در رو می بندی؟
مهراب پاسخی نداد و با خشم به سمت پوالد رفت.
_گمشو از دفتر من بیرون؛ وگرنه به نگهبانا خبر میدم.
با شنیدن صدای فریاد مهراب ،آرش با بهت به پوالد خیره شد و
به سمتش رفت.
_پوالد؟ تو اینجا چیکار می کنی؟
پوالد به احترام آرش از جا برخاست و به چشمان پرسشگرش
خیره شد.
~ ~ 1263

_چند ماهه که توی شرکتتون سرمایه گذاری کردم؛ پس طبیعیه
که بخوام اوضاع شرکت رو ببینم ،درسته؟
[]۱۶:۰۸ ۲۱.۰۳.۲۱
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آرش نگاه مبهوتش را به سمت مهراب چرخاند و بعد به سهیل
خیره شد.
_چرا نگفتی که اون سرمایه گذار ،پوالده؟
سهیل شانه اش را باال انداخت و پاسخ داد:
_آقای پارسا اینطور خواستن!
مهراب به سمت پوالد خیز برداشت و یقه اش را در هر دو مشتش
گرفت.
_کثافت چی از جون من می خوای؟ چرا دست از سر من بر نمی
داری؟
دیگر نیازی به مخفی کاری و با احتیاط حرف زدن نمی دید و
باید واضح و آشکار صحبت می کرد تا آرش هم از همه چیز مطلع
شود.
~ ~ 1264

دست مهراب را از یقه اش جدا کرد و همانطور که کتش را مرتب
می کرد ،نگاه مسلط و جدی اش را به چشمان خشمگین مهراب
دوخت.
_زمینایی که کشیدی باال رو پس بده تا ولت کنم .حق خواهرت
رو بهش برگردون.
سهیل نیشخندی زد و روی یک مبل نشست؛ اما آرش هر لحظه
بیش از پیش متعجب میشد .پوالد از کدام زمین ها صحبت می
کرد؟
_کدوم زمین؟ مگه مهراب حق کی رو خورده؟
پوالد بی توجه به چشمان سرخ شده و ملتمس مهراب برای تمام
کردن این بحث ،اشاره ای به سهیل کرد تا همه چیز را توضیح
دهد و بعد همه را به نشستن دعوت کرد.
_بشینید تا صحبت کنیم .امروز حرف زیاده و نمیشه همه رو
ایستاده گفت.
آرش با کالفگی روی یک مبل که رو به روی پوالد و سهیل قرار
داشت ،نشست و بعد به مهراب که رنگش کمی پریده به نظر می
رسید و در حال نشستن بر روی مبل کناری اش بود ،خیره شد.
~ ~ 1265

_یه نفر به من بگه که اینجا چه خبره!
سهیل کیفش را روی میز گذاشت و دستانش را در هم گره کرد.
_پدر مرحوم ماهرخ خانم چند قطعه زمین تو منطقه ی
قصرالدشت شیراز برای ایشون به ارث گذاشتن؛ اما...
نگاه خیره ای به مهراب انداخت و با اشاره به او ،ادامه داد:
_اما این آقا هیچی درباره ی این ارث به ماهرخ خانم نگفتن و
چون کسی هم از وصیت نامه ی اون مرحوم خبر نداشته؛ ایشون
اون زمین ها رو از همه پنهان کردن.
[]۱۶:۰۸ ۲۱.۰۳.۲۱
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مهراب با خشم به سهیل نگاه کرد و غرید:
_این چرت و پرتا چیه که می گی؟ کدوم زمین؟ من که زمینی
ندارم.
_چندین ساله که دارید محصوالت اون باغ ها رو می فروشید؛
اونوقت انکارش می کنید؟ باغ های سیب و اناری که چندین
~ ~ 1266

میلیارد قیمتشونه رو از صاحبشون مخفی کردید و بازم خودتون
رو بی گناه نشون می دید؟
آرش با چشمان گشاد شده به سمت مهراب چرخید و به سهیل
اشاره کرد.
_راست میگه؟ پس اون زمین هایی که می گفتی اجاره کردی،
مال ماهرخ بود؟
پوالد خنده ی آرامی کرد و گفت:
_اجاره؟ پس همه اون زمین ها رو دیدن؛ ولی نمی دونستن که
صاحبشون خواهر بیوه و نیازمندته؟!
مهراب سرش را به نشانه ی نه تکان داد و سعی کرد که بر خودش
مسلط باشد.
_اون زمین ها رو اجاره کردم .پدر من هیچ زمینی رو برای ماهرخ
به ارث نذاشته بود.
پوالد اخم هایش را در هم گره زد و از میان دندان های کلید
شده اش گفت:

~ ~ 1267

_همین اآلن به صاحب باغ زنگ بزن تا باهاش صحبت کنم .اگر
راست میگی باید بهمون ثابت کنی.
_من چند ماه پیش زمین ها رو ازش خریدم؛ چون می خواست
از ایران بره.
_سندشون رو بیار.
مهراب که دیگر نمی توانست بهانه ای بیاورد ،با خشم مشتش را
روی میز کوبید و فریاد زد.
_به تو چه ربطی داره؟ گمشو از شرکت من بیرون!
همان موقع در دفتر با شتاب باز شد و سامان و سامیار سراسیمه
وارد شدند.
_بابا؟
پوالد لبخند پیروزمندانه ای زد و به مهراب که با ورود آن ها
چشمانش را از روی عجز بسته بود ،نگاه کرد .مطمئنا نقطه ضعف
هر پدری ،فرزندش بود و نمی خواست که در چشمان پسرانش
از یک قهرمان به یک دزد بی وجدان تبدیل شود؛ اما این تاوانی
بود که مهراب باید می پرداخت.
~ ~ 1268

_خوش اومدید!
[]۱۳:۲۶ ۲۲.۰۳.۲۱
#پارت_4۷۱
هر دوی آن ها با بهت به سمت پوالد چرخیدند .باورشان نمیشد
که او را در شرکت خودشان دیده اند .درست است که رابطه اشان
با پوالد و ماهور خوب شده بود؛ اما نمی توانستند پدرشان را تنها
بگذراند؛ پس سامیار با اخم های در هم جلو رفت و مقابل پوالد
ایستاد.
_چه خبره؟ تو اینجا چیکار می کنی؟
مهراب سعی کرد آن ها را از این اتفاقات دور نگه دارد؛ پس با
سرعت از جا برخاست و به سمت پسر بزرگش رفت.
_سامیار ،برو بیرون .الزم نیست نگران باشی!
_یعنی چی؟ چرا نمی ذاری حرف بزنیم؟ آخه شما چتونه؟
پوالد نگاه خیره ای به او انداخت و زمزمه کرد:
_بشین تا واست بگم!
~ ~ 1269

سامیار شانه اش را از زیر دست پدرش آزاد کرد و روی یکی از
مبل ها نشست .سامان هم به تبعیت از او نشست و چیزی طول
نکشید که سهیل تمام ماجرا را از اول تعریف کرد .مهراب با عربده
کشیدن سعی در متشنج کردن جو و تمام کردن این بحث
داشت؛ اما پسرانش به او شک کرده بودند؛ چرا که بار ها از مهراب
خواستند که آن باغ ها را بفروشد؛ اما او با بهانه های مختلف
مخالفت می کرد .پس علت نفروختن باغ ها این بود که مالک آن
ها در واقع عمه اشان است؟ عمه ای که خرج خانه اش را پسر
بیمار و  ۱۷ساله اش پرداخت می کرد؟!
یادشان می آمد روز هایی را که به تهران آمده بودند و ماهور با
قلب بیمارش قالی می شست و ماهرخ شب ها با گریه و اشک
انگشتان تاول زده اش را با پماد و کرم چرب می کرد.
یعنی در تمام این سال ها حق آن خانواده ی بیچاره را خورده
بودند؟
سامیار آنقدر شوکه شده بود که نمی توانست چیزی بگوید .نگاه
خیره ای به پدرش انداخت و با همان نگاه التماس کرد که تمام

~ ~ 1270

این ها یک دروغ بزرگ باشد تا او هم برخیزد و فک پوالد را
خورد کند که دیگر این تهمت های کثیف را به پدرش نزند.
[]۱۳:۲۷ ۲۲.۰۳.۲۱
#پارت_4۷۲
مهراب باز هم شروع به فریاد زدن کرد تا اینگونه خودش را خالی
کند.
_گفتم اون زمین ها رو خریدم ،چرا نمی فهمید؟ اون زمینا مال
منه...من!
«من» آخر را آنقدر بلند فریاد زد که سامان چشمانش را بست؛
اما پوالد فقط پوزخند زد و اشاره ای به سهیل کرد تا آخرین
برگ برنده اش را هم رو کند.
_باشه ،حاال که زمین ها مال توئه؛ پس مشکلی هم با بیرون
کشیدن سرمایه ام از شرکتت نداری ،درسته؟ چند میلیارد بدهی
باال میاری که می تونی با فروختن اون زمینا پرداختشون کنی،
مگه نه؟
سهیل برگه ها را مقابل مهراب مبهوت گذاشت و گفت:
~ ~ 1271

_چند ماهه که همه ی سرمایه گذاراتون به خاطر دریافت نکردن
هیچ سودی ،از کار کردن با شما پشیمون شدن؛ اما ما سهم
همشون رو خریدیم .حاال درواقع هم باید پول اصلی رو به ما
برگردونید و هم سودی که این چند ماه باید پرداخت می کردید
و نکردید رو باید پرداخت کنید .البته یه راه دیگه هم هست...
با لبخند عینکش را روی چشمانش جا به جا کرد و ادامه داد:
_ما حاضریم که زمین هاتون رو بعد از دیدن سندشون به جای
این بدهی برداریم .اگر زمین ها مال شما ست؛ پس مشکلی پیش
نمی یاد.
پوالد از جا برخاست و مقابل آن ها ایستاد.
_یک هفته بهتون مهلت میدم که فکراتون رو بکنید .اگر زمین
ها مال خواهرته؛ پس مثل بچه ی آدم برو و بعد از یه معذرت
خواهی درست و حسابی همه ی اونا رو بهش برگردون .اگر هم
مال خودته؛ پس تصمیم بگیر که در ازای بدهی میدیشون به من
یا کل پولم رو از شرکتت بکشم بیرون .در ضمن...
نگاه خیره و گستاخش را به صورت قرمز از خشم مهراب دوخت
و ادامه داد:
~ ~ 1272

_دنبال سرمایه گذار هم نگرد؛ چون وقتی اسم من پشت یه
شرکت باشه؛ هیچ کس جرئت نمی کنه که بیاد کمکت.
چند قدم به سمت مهراب رفت و سرش را به گوشش نزدیک
کرد.
_قولی که بهت دادم رو یادته؟ گفته بودم که ورشکستت می
کنم ،مگه نه؟ از االن خودت رو یه بدبخت فراری با کلی بدهی
ببین؛ چون اگر ماهور و خانواده اش نبخشنت ،تمام زندگیت رو
به باد میدم .به من میگن پوالد...
[]۱۳:۲۷ ۲۲.۰۳.۲۱
#پارت_4۷۳
بعد از رفتن پوالد و وکیلش ،آرش که تقریبا از اشتباه مهراب
مطمئن شده بود ،نگاه متأسفی به سمتش انداخت.
_چطوری دلت اومد که اینکارو با ماهرخ بکنی؟ با این که تمام
زندگی منم داره به خاطر کارای تو به باد میره؛ اما به نظرم پوالد
حق داره.

~ ~ 1273

بعد از پایان حرفش منتظر شنیدن پاسخی از جانب او نشد و از
دفتر خارج شد .پوالد تأکید کرده بود که ماهرخ و ماهور نباید از
این موضوع مطلع شوند؛ پس نباید به مهربان هم چیزی می
گفت .دلش برای ماهرخ می سوخت و این موضوع باعث میشد
که ورشکستی اشان را فراموش کند .با ناراحتی از شرکت خارج
شد تا به خانه برود .دیگر حوصله ی هیچ کاری را نداشت.
مهراب در سکوت به زمین خیره شده بود .شرکتی که برای رونق
گرفتنش تالش می کرد ،در حال ورشکست شدن بود؛ اما حرف
های آرش و نگاه های خیره ی پسرانش او را از درون متالشی
می کرد.
با این که زمین های ماهرخ را از خودش پنهان کرده بود؛ اما می
خواست با استخدام کردن ماهور در شرکتش و پرداخت یک
حقوق قابل توجه به او ،این کارش را جبران کند .حاال چه؟ آیا
چند قطعه زمین ارزش این همه تحقیر و سرافکندگی را داشت؟
آخر آن زمین ها حق خودش بود .پدرش نباید آن ها را به
ماهرخی می بخشید که بی توجه به دلتنگی خانواده اش ،بعد از
ازدواج با بهزاد از شیراز به تهران مهاجرت کرده بود.
~ ~ 1274

در افکارش غرق بود و سعی داشت خودش را تبرعه و ماهرخ را
گناه کار نشان دهد؛ اما هر چه حساب می کرد ،باز هم از
خواهرش چیزی به جز مهربانی ندیده بود .البته تمام این مهربانی
ها قبل از توهین کردن به فرزندش بود و بعد از آن مهراب را
برای همیشه کنار گذاشته بود.
[]۱۳:۲۷ ۲۲.۰۳.۲۱
#پارت_4۷4
_بابا؟
صدای سامان گرفته و بغض دار بود .انگار پدر قهرمانش را از
دست داده بود که اینچنین گلویش باد کرده و حنجره اش نوای
خش دار و زخمی سر می داد.
_بله؟
_کار تو بوده؟
می دانست که دیر یا زود مجبور می شود که حقایق را آشکار
کند؛ اما نمی توانست به راحتی از دزدی و حق خوری اش بگوید.
_نه من کاری نکردم.
~ ~ 1275

سامیار با لبخندی تلخ ،پیشانی اش را ماساژ داد و زمزمه کرد:
_بس کن؛ ما بچه هاتیم! چند ساله که باهات زندگی می کنیم
و می دونیم که وقتی حق با تو نباشه ،شروع به داد و فریاد می
کنی .وقتی به حرف هات اطمینان داشته باشی ،آروم حرف می
زنی؛ اما وقتی می دونی که حرفات درست نیست؛ سعی می کنی
که با دعوا و بحث همه چیز رو به نفع خودت تموم کنی.
مهراب سکوت کرد .پسرانش او را به خوبی می شناختند.
_من...من نمی خواستم...
سامان که تحملش را از دست داده بود ،از جا برخاست و بعد از
خارج شدن از اتاق ،در را با خشم به چهار چوبش کوبید.
سامیار هم از جا برخاست و با حالت غمگینی ،زمزمه کرد:
_حاال چطوری به صورت عمه ماهرخ و ماهور نگاه کنم؟
چند قدم عقب رفت و بعد از زمزمه ی آخرین جمله اش ،از اتاق
خارج شد.
_شرمنده ام کردی بابا!
[]۰۹:54 ۲۳.۰۳.۲۱
~ ~ 1276

#پارت_4۷۸
در راه بازگشت به شرکت بود که صدای اعالن تلفن همراهش را
شنید .آن را از جیبش بیرون کشید و با چک کردن پیام جدید،
متوجه فیلمی که ماهور برایش فرستاده بود ،شد .فیلم را باز کرد
و با خنده به قرص خوردن ماهور نگاه کرد .حرف هایش آنقدر
شیرین بود که قلب پوالد را برای لمس کردن گنجشکش بی قرار
می کرد.
_از اونجایی که همیشه سر قرص خوردن من شر راه می ندازی،
برات فیلم گرفتم که دوباره نیای عربده بکشی! در ضمن...
دوربین را جلوی صورتش گرفت و با چهره ای شاکی ادامه داد:
_اگر دوست داشتی زود تر بیا شرکت؛ وگرنه همونجایی که من
نمی دونم کجاست و براش کلی تیپ زدی بمون!
بعد از این حرف ،با اخم های در هم دوربین را خاموش کرده و
فیلم را هم قطع نموده بود.
بهمن از آینه به پوالد که با خنده به گوشی اش خیره شده بود،
نگاه کرد و با تردید گفت:
~ ~ 1277

_آقا؟
سرش را بلند کرد و از آینه به بهمن خیره شد.
_بله؟
_هادی رو می شناسید؟
پوالد کمی فکر کرد و با به یاد آوردن نگهبانی که چند ماه از
مشغول شدنش در خانه اش می گذشت ،با اخم های در هم از
کنجکاوی پاسخ داد:
_آره می شناسم .واسه چی می پرسی؟
بهمن گوشه ی لبش را گزید و بعد از چند ثانیه مکث ،شک و
تردید های چند ماهه اش را برای پوالد نمایان کرد.
_یکم مشکوکه .چند ماهه که هیچ خبری از سروش اسکندری
نداریم و این یعنی اون و سیاوش دارن یه غلطی می کنن.
[]۰۹:54 ۲۳.۰۳.۲۱
#پارت_4۷۹

~ ~ 1278

پوالد رفتار های هادی را در ذهنش مرور کرد .چیز خاص و
مشکوکی را در او ندیده بود؛ اما می دانست که بهمن حتما دلیلی
برای حرف هایش دارد.
_چه ربطی به هادی داره؟ چیزی ازش دیدی؟
_وقتایی که شما می رید بیرون ،اینم به بهونه پیدا می کنه و گم
و گور میشه .حس می کنم داره برای یکی جاسوسی می کنه.
پوالد کمی اخم کرد .باید بیش از پیش حواسش را جمع می
کرد؛ اما اگر هادی واقعا یک جاسوس بود؛ پس چرا بعد از لو دادن
مکان پوالد به سروش ،هیچ اتفاقی برایش نمی افتاد؟ شاید بهمن
بیش از حد نگران شده و نسبت به دیگران شکاک و حساس شده
است.
_حاال حواست بهش باشه .نمی تونیم الکی به کسی تهمت بزنیم.
اگر دیدی واقعا داره جاسوسی می کنه ،بهم خبر بده.
و بعد با دریافت یک پیام از طرف علی ،حرف زدن با بهمن را رها
کرد و شروع به خواندن پیام نمود.
_امروز نوبت چکاپ ماهوره ،می تونی بیاریش تا وضعیتش رو
چک کنم؟
~ ~ 1279

معلوم است که می تواند .مگر چه کاری مهم تر از سالمتی
گنجشکش بود؟!
_چه ساعتی بیارمش؟ هر وقت بگی میارمش.
_پس همین االن بیارش.
_باشه تا نیم ساعت دیگه اونجاییم.
بعد از تایپ کردن و فرستادن پیامش ،با ماهور تماس گرفت و
گفت که آماده باشد تا به دنبالش برود و توجهی هم به سوال
های ماهور و غر زدن هایش نشان نداد.
وقتی به شرکت رسید ،ماهور را در کنار اتاقک نگهبانی دید و او
را صدا زد.
_ماهور؟
با شنیدن صدایی ،دست از خیره شدن به کفشش برداشت و به
پوالد که از پنجره ی ماشین به او نگاه می کرد ،خیره شد.
_اومدی؟
_آره؛ ولی زود سوار شو که بریم.
~ ~ 1280

ماهور کنار پوالد روی صندلی عقب نشست و با چهره ای پرسشی
به او خیره شد.
_کجا می ریم؟
[]۱۰:۲۱ ۲4.۰۳.۲۱
#پارت_4۸۰
پوالد گونه ی نرم و لطیف ماهور را با سر انگشتانش لمس کرد و
گفت:
_نوبت چکاپته .باید بریم بیمارستان.
با کالفگی به صندلی اش تکیه داد و چشمانش را بست.
_من خوبم.
_چرا بداخالقی می کنی؟
چرا نمی فهمید که ماهور دلش می خواهد بداند که چرا پوالد او
را با خودش به آن جلسه نبرده است؟
چرا نمی فهمید که از این همه خوشتیپ بودنش حرصی شده
است؟
~ ~ 1281

_بداخالق نیستم .تو زیادی پر انرژی هستی.
پوالد لبخندی زد و بی توجه به حضور بهمن در ماشین جسم
ظریف ماهور را در آغوش کشید.
_جایی که رفتم ،هیچ زنی نبود .یه جلسه ی کامال جدی بود
گنجشک حسود من.
گونه اش را به پیراهن پوالد سایید و لبخند آرامی زد.
_مال خودمی ،مگه نه؟
بوسه ی محکمی روی مو های روشنش نشاند و او را به خودش
فشرد.
_مال تو ام!
در تمام طول راه ماهور سرش را روی سینه ی پوالد گذاشته و
به خواب عمیقی فرو رفته بود .وقتی به بیمارستان رسیدند ،پوالد
نگاهی به تابلو اش انداخت .یعنی روزی می رسید که ماهور از
شر این بیماری خالص شود؟
با اخم هایی که چهره اش را بسیار غمگین نشان می داد ،شانه
ی ماهور را لمس کرد و تکان آرامی به او داد.
~ ~ 1282

_گنجشکم؟ رسیدیما!
ماهور چشمانش را باز کرد و نگاهی به اطراف انداخت .حق با
پوالد بود ،آن ها به بیمارستان رسیده بودند.
چشمانش را مالید و از ماشین پیاده شد .بهمن در ماشین ماند؛
اما ماهور و پوالد به سمت اتاق علی رفتند.
او که از قبل منتظرشان بود ،بعد از سالم و احوال پرسی ،ماهور
را به سمت اتاق دیگری برد تا از او نوار قلب بگیرد.
پوالد به آرامی جلو رفت و تک تک دکمه هایش را با غمی که
روی شانه هایش سنگینی می کرد ،باز نمود.
_شب با نیکان بریم بیرون .یه گردش سه نفره...
ماهور می دانست که پوالد در حال آرام کردن خودش است و
این حرف ها را هم برای سرگرم کردن خودش می زند .از این
که علت این حال بد پوالد باشد ،متنفر بود؛ اما چاره ای نداشت.
این بیماری از کودکی به گریبانش افتاده و زندگی را برایش
سخت کرده بود و اکنون هم باعث می شد که چشمان قدرتمند
پوالد ،حالتی غمگین و بیچاره به خودش بگیرد.
~ ~ 1283

_از اینجا متنفرم .از این که اینقدر به خاطر من ناراحت می شی،
متنفرم پوالد!
[]۱۰:۲۲ ۲4.۰۳.۲۱
#پارت_4۸۱
پوالد نفس عمیقی کشید و دستش را نوازش وار روی کمر ماهور
حرکت داد.
_تموم میشه...چیزی نمونده که شر این بیماری از سر زندگیمون
کم شه.
_شب بریم پیتزا بخوریم؟
به آسانی بحث را عوض کرد تا دیگر صدای غمگین مرد قدرتمند
و با صالبتش را نشنود.
پوالد هم لبخند مردانه ای زد و درد هایش را پشت کشیدگی
لب هایش پنهان نمود.
_هر حا که بخوای ،می ریم.
در تمام مدتی که ماهور معاینه می شد ،پوالد همچون مرغی که
سرش از تنش جدا شده باشد ،در اطراف علی و دستیارش می
~ ~ 1284

چرخید تا حتی یک کلمه از صحبت های آن ها را هم از دست
ندهد.
علی لبخندی زد و به چشمان ماهور که همراه با حرکت پوالد
جا به جا میشد ،نگاه کرد.
_آفرین ،چون قرصات رو سر وقت مصرف کردی اوضاع قلبت
خیلی خوبه.
ماهور خنده ی شیرینی کرد و به پوالد که باالی سرش ایستاده
بود ،اشاره نمود.
_یه آدم خوش اخالق دور و برمه که سر یک دقیقه باال و پایین
شدن زمان مصرف قرصا ،شر راه می ندازه .همش به خاطر همونه.
علی هم خنده ی آرامی کرد و بعد شروع به جدا کردن الکترود
های دستگاه نوار قلب از روی سینه ی برهنه ی ماهور ،نمود.
_خدا به دادت برسه با این آدم خوش اخالق.
پوالد با حالتی عبوس به علی نگاه کرد و گفت:
_مطمئنی حالش خوبه؟ مشکلی نداره؟

~ ~ 1285

_آره همه چیز خوبه .به امید خدا کم کم نوبت عملش هم می
رسه و برای همیشه راحت میشه.
ماهور با حالتی خجالت زده ،به حرکت دست علی روی باال تنه
ی برهنه اش نگاه می کرد .حدس می زد که علی از بیناجنس
بودنش خبر دارد که در این مدت هیچ نگاه متعجب و عجیبی به
او نینداخته است که البته حدسش هم درست بود؛ چرا که پوالد
این موضوع را با علی در میان گذاشته بود.
[]۰۲:4۳ ۲5.۰۳.۲۱
#پارت_4۸۲
پوالد متوجه حالت شرمگین ماهور شد و گفت:
_اگر تموم شده بقیش رو خودم انجام میدم.
علی آخرین الکترود را هم جدا کرد و نگاهی به جای آن ها روی
پوست روشن ماهور انداخت.
_آره تموم شد .فقط یه سری قرص جدید براش می نویسم که
از امروز مصرف کنه.
_مگه نگفتی حالش خوبه؟
~ ~ 1286

_حالش خوبه؛ اما به هر حال هر چی بگذره ،قلبش ضعیف تر
میشه؛ پس ما باید احتیاط کنیم.
_هنوز خیلی مونده که نوبت ما بشه؟
علی چند لحظه سکوت کرد و بعد پاسخ داد:
_صبر داشته باش!
دندان هایش را روی هم سایید و سعی کرد که بر خودش مسلط
باشد .به سمت ماهور رفت و دستش را پشت شانه اش گذاشت
تا او را از روی تخت بلند کند.
_حالت خوبه؟
ماهور سرش را به نشانه ی تأیید تکان داد و شروع به بستن دکمه
های لباسش نمود.
علی نسخه ی جدیدی برای ماهور نوشت و خودش هم آن را از
داروخانه ی اختصاصی بیمارستان تهیه کرد تا طریقه ی مصرفش
را برای پوالد توضیح دهد.
همگی با هم به سمت خروجی بیمارستان می رفتند که نگاه
پوالد به سمت مرد آشنایی چرخید و آن مرد همان کارمندی
~ ~ 1287

بود که دخترش به سختی بیمار بود و از سرطان خون رنج می
برد .همان مردی که درخواست وام کرده بود؛ اما پوالد در عوض
دعا کردن برای ماهور ،آن پول را به او بخشیده بود.
_آقای رمضانی؟
مرد که در حال التماس کردن به حسابدار بیمارستان بود ،با
شنیدن صدای پوالد ،به پشت برگشت و با بهت به رئیس شرکتی
که در آن کار می کرد ،خیره شد.
_آقای پارسا؟ خدا بد نده ،اینجا چیکار می کنید؟
پوالد کمی جلو رفت و نگاهی به چهره ی آشفته اش انداخت.
_گفته بودم که یه مریض دارم .مهتاب بهتره؟
سعید رمضانی با شنیدن نام دخترش ،از قبل هم پریشان تر شد
و پاسخ داد:
_نه آقا ،هر کاری می کنیم بهتر نمی شه.
پوالد با ناراحتی به سعید نگاه کرد .این حالش را درک می کرد؛
چرا که خودش هم با او هم درد بود.
_یعنی هیچ راهی نداره؟
~ ~ 1288

[]۰۲:4۳ ۲5.۰۳.۲۱
#پارت_4۸۳
مرد با شرمندگی و بغضی کمرشکن ،به زمین خیره شد و پاسخ
داد:
_هر چی پول و سرمایه داشتم رو خرج کردم آقا ،اما دیگه حسابم
خالی شده .یه داروی خارجی هست که میگن ممکنه کمکش
کنه؛ اما هر کاری می کنم ،نمی تونم پولش رو جور کنم .این
نامردا هم دارو رو به بچم نمی زنن .هر چی...
چنگی به موهایش زد و انگار که گوشی برای درد و دل کردن
پیدا کرده باشد ،با صدایی دردمند ادامه داد:
_هر چی به غریب و آشنا التماس می کنم ،کسی کمکم نمی
کنه .دخترم داره می میره؛ ولی برای کسی مهم نیست.
ماهور به سرعت بغض کرد .حتی تصور از دست دادن فرزند هم
دردناک به نظر می رسید؛ پس این مرد چگونه هنوز هم سر پا
ایستاده بود؟
پوالد با اخم های در هم جلو رفت و غرید:
~ ~ 1289

_مگه من نگفتم که هر جا گیر کردی خبرم کن؟ آدم سر جون
بچه اش رودربایستی می کنه؟
سعید با چشمان براق از اشک به صورت خشمگین پوالد نگاه
کرد .این مرد واقعا که بود؟ یک رئیس عبوس و بی رحم یا یک
فرشته ی نجات؟
_آخه خجالت می کشیدم .اون دفعه هم کلی کمکمون کردید.
پوالد دستش را روی شانه اش گذاشت و با جدیت گفت:
_دارم جدی باهات صحبت می کنم ،من می خوام تمام هزینه
های بیمارستان مهتاب رو قبول کنم.
با ناراحتی دستش را روی شانه اش حرکت داد و بعد از چند
لحظه مکث زمزمه کرد:
_منم یه مریض دارم؛ اما فعال راهی برای درمانش نیست .باید
عمل پیوند قلب انجام بده .با این که پول دارم؛ اما هنوز نتونستم
کاری براش بکنم .حاال که یه راهی برای خوب شدن دخترت
هست ،درنگ نکن! به هیچی فکر نکن و فقط روی خوب شدن
دخترت تمرکز کن.
~ ~ 1290

و بعد بی توجه به چشمان اشکبار سعید ،به سمت علی چرخید
و با خشم گفت:
_اینجا بیمارستانه؟ خاک تو سر بیمارستانی که به خاطر پول
جون مردم رو به خطر می ندازه .به دکتر این بچه هم بگو بیاد؛
چون چند تا کلمه حرف باهاش دارم .اگر یه تار مو از سر این
بچه کم شد ،از زندگی ساقطش می کنم.
دعوای پوالد با پرسنل بیمارستان و دکتر مهتاب تا ساعت ها
ادامه داشت و در آخر با مشورت علی ،دکتر مهتاب را عوض کرد
و پرونده اش را به دست یک دکتر ماهر و مشهور سپرد تا خیالش
راحت باشد .بعد از تماس پوالد با حسابداری شرکت ،مقدار قابل
توجهی پول به کارت سعید ریخته شد و او توانست تمام هزینه
های الزم برای درمان دخترش را بپردازد .در مدتی که پوالد در
حال بحث کردن بود ،ماهور نزد مهتاب رفت و آنقدر با او حرف
زد تا عاقبت دخترک بی حال و بدون مو را به خنده انداخت و تا
چند ساعت با او بازی کرد.

~ ~ 1291

پوالد هم بعد از مرتب کردن اوضاع ،نزد مهتاب رفت .عکس های
نیکان را به او نشان داد و از او خواست که هر چه زود تر خوب
شود و برای بازی با نیکان به خانه اشان بیاید.
نگاه سعید و همسرش به آن ها مملو از قدردانی بود .شاید اگر
آن ها نبودند ،دخترشان را تا چند روز دیگر از دست می دادند؛
اما اکنون دارو های سفارشی اشان به زودی می رسید و تا فردا
به مهتاب تزریق می شد.
قبل از خداحافظی با آن ها ،مهتاب که از بین حرف های ماهور
متوجه ی بیماری اش شده بود ،گونه اش را بوسیده و جمله ی
زیبایی را در گوشش زمزمه کرده بود.
_خدا تو گوشم گفت که تو هم خوب میشی؛ پس مواظب خودت
باش تا جفتمون از دست این دکترا راحت شیم.
و ماهور هم در پاسخ او را در آغوش کشیده بود .وقتی از
بیمارستان خارج می شدند ،هوا تقریبا تاریک شده بود؛ اما حال
هر دوی آن ها خوب بود .لبخند های مهتاب انرژی تازه ای به
آن ها داده بود تا بهتر بتوانند با مشکالتشان کنار بیایند.
[]۱۰:۱۶ ۲۷.۰۳.۲۱
~ ~ 1292

#پارت_4۸4
مهلتی که پوالد برای فکر کردن به او داده بود ،فردا تمام میشد؛
اما هنوز نتوانسته بود کسی را پیدا کند که به جای پوالد در
شرکتش سرمایه گذاری نماید .با چندین نفر مالقات کرده بود
اما پاسخ همه یکسان بود و به یک جمله ی لعنت شده ختم
میشد.
_جایی که آقای پارسا حضور دارن ،ما جسارت نمی کنیم.
آرش هم با وجود دلخوری عمیقش از مهراب ،برای نگه داشتن
شرکتش تالش می کرد؛ اما هیچ راهی وجود نداشت.
در این مدت سامان و سامیار خانه را ترک کرده و گفته بودند که
تا وقتی مهراب باغ های عمه اشان را به او پس ندهد ،به خانه باز
نمی گردند .حتی صبر آرش هم تمام شده و با جدیت از مهراب
خواسته بود که خواسته ی پوالد را قبول کند و همه را از این
فالکتی که به جانشان افتاده است ،نجات دهد.
خسته از فکر کردن های طوالنی ،از اتاق کارش خارج شد و به
سمت اتاق مشترکش با افسانه ،همسرش ،رفت.
در را به آرامی باز کرد و وارد اتاق شد.
~ ~ 1293

روی تخت نشسته بود و کتاب می خواند .آنقدر در طول روز به
خاطر عدم حضور پسرانش حرص می خورد که در شب برای پیدا
کردن کمی آرامش ،با کتاب خواندن خودش را سرگرم می کرد.
با قدم های آرام جلو رفت و کنارش نشست.
_افسانه؟
چشمانش را از روی نوشته های کتاب برداشت و به مهراب خیره
شد.
_بله؟
غرور مردانه اش شکسته بود؛ اما دلش نمی آمد سوالی که لحظه
به لحظه در مغزش پدیدار میشد را نپرسد.
_بچه ها بهت زنگ نزدن؟
افسانه کتاب درون دستش را بست و با صدای غمگینی پاسخ
داد:
_یک ساعت پیش با سامیار صحبت کردم .توی مسافرخونه بودن.
قراره فردا برن دنبال خونه.
[]۱۰:۱۶ ۲۷.۰۳.۲۱
~ ~ 1294

#پارت_4۸5
نفس لرزانی کشید و به پتوی قهوه ای رنگ روی تخت خیره شد.
_نباید میومدیم تهران .اینجا شومه!
افسانه با اخم های در هم به مهراب خیره شد .چندین سال بود
که از قضیه ی آن باغ ها خبر داشت؛ اما کاری از دستش بر نمی
آمد .حاال که همه چیز در حال آشکار شدن بود ،دلش می
خواست حرف های دلش را به مهراب بگوید.
_هر وقت ماهرخ و بچه هاش رو می بینم ،از خودم متنفر میشم.
ماهور از بچگی مریض بود؛ اما مثل یه شیر ،باالی سر خانواده
اش وایساد تا خوب زندگی کنن .وقتی می دیدم که کارگری می
کنه ،از رفاه و آسایشی که داشتیم ،حالم به می خورد.
نگاه سرزنش گری به مهراب انداخت و ادامه داد:
_با اون ارثی که به ماهرخ رسیده بود ،می تونستن یه زندگی
راحت داشته باشن؛ اما تو اون حق رو ازشون گرفتی.

~ ~ 1295

لبخند تلخی زد و روزی که ماهور در بیمارستان بود و مهراب در
مقابل چشمان ماهرخ ،مرگ ماهورش را از خدا خواستار میشد،
به یاد آورد.
_یادته چقدر به ماهور توهین کردی؟ مهراب تو به این خانواده
بدهکاری.
_اون زمینا حق من بودن ،پدرم نباید اونا رو به ماهرخ می داد.
_خودتم خوب می دونی که اونا حق ماهرخ بودن .فکر می کنی
پوالد ،دست از سرت بر می داره؟
کمی به زمین خیره شد و بعد با ناراحتی زمزمه کرد:
_چطوری به ماهرخ بگم؟
[]۱۱:۰۰ ۲۸.۰۳.۲۱
#پارت_4۸۶
افسانه جوابی برای لحن درمانده و تقریبا پشیمان مهراب نداشت.
باالخره روزی که هر دوی آن ها از آن می ترسیدند ،رسیده بود
و مهراب زیر فشار تهدید های پوالد مجبور به آشکار کردن خطا
های گذشته اش میشد.
~ ~ 1296

صبح زود از خواب برخاست و به امید دریافت کردن پیام امیدوار
کننده ای ،گوشی اش را روشن کرد؛ اما تنها پیامی که برایش
فرستاده شده بود ،یک هشدار بزرگ از جانب پوالد بود.
_امروز آخرین مهلتته .اگر همه ی اموالی که دزدیدی رو پس
بدی ،اجازه میدم که یه سرمایه گذار جدید با شرکتت قرارداد
ببنده؛ پس فکرات رو بکن.
با خشم و درماندگی گوشی اش را کناری انداخت و بعد از یک
دوش آب سرد ،پیراهن و شلوار ساده ای پوشید .آنقدر حالش
دگرگون بود که هیچ توجهی به چروک های پیراهنش نکرد و
بدون خوردن صبحانه از خانه خارج شد.
آدرس خانه ی جدید ماهرخ را از آرش گرفت و بعد از چند دقیقه
به آن جا رسید.
نگاهی به خانه ی کوچکی که در میان خانه های بزرگ و گران
قیمت اطرافش توجه کسی را به خود جلب نمی کرد ،انداخت .با
این که خانه ی کوچکی به نظر می رسید؛ اما قیمت بسیار زیادی
داشت؛ چون در منطقه ی بسیار گرانی در تهران بود.

~ ~ 1297

صدای خنده ی کسی ،حواسش را از در خانه ی ماهرخ به سمت
خانه ی کناری اش جمع کرد .در کمال تعجب ماهور را دید که
با خنده های شیرین همیشگی اش ،چیزی به پوالد که در حال
خارج کردن ماشین از حیاط خانه بود ،گفت و بعد به سمت خانه
ی مادرش رفت.
قلبش با اضطراب خودش را به قفسه ی سینه اش می کوبید.
حاال که زمان آشکار شدن آن اشتباه بزرگش رسیده بود ،تازه می
فهمید که چه خطای بزرگی را در حق خواهرش انجام داده است.
[]۱۱:۰۰ ۲۸.۰۳.۲۱
#پارت_4۸۷
طولی نکشید که مهیار هم از خانه ی ماهرخ خارج شد و همراه
ماهور به سمت ماشین پوالد رفت.
در سکوت آن ها را تماشا می کرد تا بعد از رفتنشان به خانه ی
ماهرخ برود؛ اما همان موقع نگاه مهیار به سمتش چرخید و با
بهت به او خیره شد.

~ ~ 1298

تکان خوردن لب هایش را دید و بعد سر ماهور هم به سمتش
چرخید .با خشم چشمانش را بست و بعد از نفس عمیقی از
ماشین خارج شد.
صدای سالم ماهور ،قبل از هر آوایی به گوشش رسید؛ اما اخم
های در هم و خشمگین مهیار نشان دهنده ی عدم رضایتش از
حضور مهراب در اینجا بود.
طولی نکشید که پوالد هم از ماشین خارج شد و با لبخند عجیبی
به سمت مهراب رفت.
_انتخاب خوبی کردی.
ماهور که از حضور دایی اش در اینجا هنوز هم مبهوت و متعجب
بود ،بعد از شنیدن جمله ی پوالد ،اخمی کرد و به سمتش رفت.
_چه انتخابی؟
مهیار هم با حالتی پرسشی به پوالد خیره شد؛ اما هیچ کدام از
آن دو پاسخی دریافت نکردند؛ چرا که پوالد بعد از صدا کردن
بهمن و سپردن ماشین به او ،به سمت خانه ی ماهرخ رفت و
گفت:
~ ~ 1299

_امروز کارای مهم تری از شرکت و دانشگاه داریم.
و بعد بی توجه به صورت سرخ از حرص مهراب ،زنگ در را فشرد
و منتظر شد تا در توسط ماهرخ باز شود.
مهیار و ماهور هم با تعجب به سمت خانه رفتند و نیم نگاهی به
سمت مهراب که با قدم های سنگین و آرام به سمتشان می آمد،
انداختند.
اینجا چه خبر بود؟
[]۱۰:۰۷ ۲۹.۰۳.۲۱
#پارت_4۸۸
ماهرخ با تعجب به همه نگاه می کرد .علت حضور مهراب را در
خانه اش درک نمی کرد؛ اما چشمان براق از پیروزی و مغرور
پوالد ،از همه چیز عجیب تر بود.
قبال از مهربان پرسیده و فهمیده بود که پوالد دیگر اقدامی برای
ویران کردن شرکت مهراب انجام نداده است؛ پس علت حضور
مهراب چه بود؟
اخمی کرد و به مهیار خیره شد.
~ ~ 1300

_چرا نمی ری دانشگاه؟ مگه نگفتی امتحان داری؟
پوالد همانطور که روی یک مبل دو نفره نشسته بود ،به جای
مهیار پاسخ داد:
_من گفتم نره .حرف های مهمی داریم.
و بعد به سمت مهراب که با فنجان درون دستش ور می رفت،
چرخید و ادامه داد:
_مگه نه مهراب خان؟
مهراب فنجان را روی میز گذاشت و سرش را باال گرفت .حرف
ماهرخ او را از قبل هم شرمنده تر کرد.
_پوالد؟ باز چیکار کردی؟ مگه به من قول ندادی که دیگه کاری
با مهراب نداشته باشی؟
پوالد پوزخندی زد و با دستش روی دسته ی چوبی مبل ضرب
گرفت.
_من کاریش ندارم مامان جان ،خودش با شما کار داره.
مهراب که از حمایت و احترام نا محسوس ماهرخ خجالت کشیده
بود ،نفس عمیقی کشید و بدون هیچ مقدمه ای ،زمزمه کرد:
~ ~ 1301

_وقتی شوهر کردی و از تهران رفتی ،هممون ریختیم به هم .بابا
و مامان از خورد و خوراک افتادن ...مهربان گوشه گیر شد و منم
حس می کردم محرم راز هام رو از دست دادم.
به نقطه ی نا معلومی خیره شد و ادامه داد:
_سخت بود؛ اما کم کم عادت کردیم .وقتی مامان و بابا فوت
شدن ،وکیل بابا وصیت نامه اش رو آورد و داد به من.
[]۱۰:۰۷ ۲۹.۰۳.۲۱
#پارت_4۸۹
ماهرخ که تا کنون در سکوت به مهراب خیره شده بود ،ابرو هایش
را باال انداخت و با تعجب پرسید:
_کدوم وصیت نامه؟ چرا من چیزی ازش نمی دونم.
قسمت های سخت ماجرا شروع شده بود .نگاه تیز پوالد همچون
خنجری زهرآگین در چشمانش فرو می رفت و او را مجبور به
ادامه می کرد.

~ ~ 1302

_وقتی وصیت نامه رو خوندم ،فهمیدم بابا چند قطعه باغ تو
قصرالدشت شیراز داره و چون به من و مهربان کمک کرده بود
که شرکت بزنیم ،اون زمین ها رو برای تو به ارث گذاشته.
دستی به پیشانی اش کشید و بعد به چشمان ماهرخ خیره شد.
_حرصم گرفت .تو همه ی ما رو رها کردی تا با شوهرت بیای
تهران ،چرا باید کسی که همه ی ما رو پشت سرش گذاشته بود،
صاحب این همه ارث میشد؟ با کلی پول تونستم وکیلش رو
راضی کنم که چیزی از وصیت نامه به شما نگه .صاحب اون باغ
ها تو بودی؛ اما من هر سال محصوالتش رو می فروختم .حتی
وقتی بهزاد مُرد هم نتونستم حرصم رو از بین ببرم .می دیدم
زندگیتون سخته؛ اما حیفم میومد اون باغ ها رو از دست بدم .تا
این که...
خنده ی تلخی کرد و با انگشت به پوالد اشاره نمود.
_این آدم پیداش شد .نمی دونم از کجا همه چیزو فهمید؛ اما
مجبورم کرد که همه چیز رو بهت بگم.
لبخندش را خورد و با صدای ضعیفی گفت:
~ ~ 1303

_از یه جا به بعد پشیمون شدم .اومدم تهران که با دادن یه کار
خوب به ماهور ،تمام اشتباهاتم رو جبران کنم؛ اما دیر شده بود.
ماهرخ سکوت کرد .آنچه شنیده بود را باور نمی کرد .آخر پول
چه ارزشی داشت؟! مهراب به خاطر پول حرمت خواهر و برادری
میانشان را شکسته بود؟ فکر می کرد که بعد از دعوایشان بر سر
ماهور او را از دست داده است؛ اما واقعیت این بود که مهراب از
چند سال پیش این رابطه را فراموش کرده است .پس محبت
هایش چه؟ همه ی آن ها دروغ و تظاهر بود؟ دلش شکسته بود!
آنقدر احساس ضعف و بی پناهی می کرد که چشمانش را دور
سالن خانه اش چرخاند تا به کسی تکیه کند .ماهور به زمین
خیره شده بود و چیزی نمی گفت؛ اما مهیار همچون گرگ زخمی
به مهراب نگاه می کرد .نگاهش به سمت پوالد چرخید که
برخالف بقیه ،به او خیره شده بود و با نگرانی سکوت چند دقیقه
ای اش را نظاره می کرد.
[]۲۳:۱۳ ۲۹.۰۳.۲۱
#پارت_4۹۰

~ ~ 1304

وقتی اشک ماهرخ از گوشه ی چشمش روان شد و به آرامی روی
گونه اش جاری گشت ،پوالد از جا برخاست و با سرعت به سمتش
رفت.
با برخاستن پوالد ،حواس مهراب که چشمانش را از همه دزدیده
بود و به زمین نگاه می کرد هم به سمت ماهرخ جمع شد.
ماهرخ وقتی حضور پوالد را در کنارش حس کرد ،با بغض به
مهراب خیره شد و گفت:
_ارزشش رو داشت؟ چند تا تیکه زمین می ارزید به خواهر و
برادریمون؟ من که هیچ وقت توی زندگیم عقب نموندم .تا وقتی
بهزاد زنده بود ،هیچ وقت دستمون جلوی کسی دراز نشد و بعد
از اونم ماهور جای پدرش رو پر کرد.
گونه ی خیسش را با کف دستانش پاک کرد و ادامه داد:
_می خوام بگم که همین اآلن هم به اون باغ ها نیازی ندارم .فکر
می کردم چند ماهه که راهمون از هم جدا شده؛ اما انگار خیلی
سال پیش این اتفاق افتاده.

~ ~ 1305

مهراب از شدت ناراحتی و شرم سرخ شده بود .تحمل فضای خانه
سخت شده بود .از جا برخاست و نگاهش را از صورت اشک آلود
ماهور به سمت پوالد کشاند.
_وصیت نامه رو بهت میدم تا زمین ها رو بزنی به نام ماهرخ .تو
هم دست از سرم بردار تا شرکتم رو سر و سامون بدم.
خواست از خانه خارج شود؛ اما نتوانست و دوباره به سمت ماهرخ
رفت .بوسه ای به روی مو هایش نشاند و با بغضی مردانه زمزمه
کرد:
_حاللم کن!
ماهرخ گریه اش شدت گرفت و سرش را در سینه ی پوالد پنهان
کرد .با وجود تمام دلخوری ها ،مهراب را دوست داشت و حس
می کرد که مهراب هم او را دوست دارد؛ اما اکنون حس می کرد
که این دوست داشتن تنها از جانب خودش بوده است.
ماهور با چشمان خیس به رفتن مهراب خیره شد و آسا که با
ترس به گریه های بلند ماهرخ در آغوش پوالد نگاه می کرد را
در آغوش کشید.
~ ~ 1306

گریه های ماهرخ تا چند دقیقه ادامه داشت و بعد با چشمان
متورم و صورت سرخ و ملتهب ،از آغوش پوالد بیرون آمد.
به خودش بابت داشتن این مرد در کنار خانواده اش می بالید.
_ممنونم!
_چرا؟
_به خاطر این که بهم نشون دادی این همه سال کی رو پشت و
پناه خودم می دونستم.
_مگه نگفتید که مادرمید؟ حق مادرم رو پس گرفتم.
_مادرتم؛ اما من اون باغ ها رو نمی خوام.
[]۰۹:۱۱ ۳۱.۰۳.۲۱
#پارت_4۹۱
مهیار قبل از همه واکنش نشان داد و با خشم گفت:
_چرا نمی خوای؟ اون زمینا حق ما هستن.
پوالد چشم غره ی وحشتناکی به مهیار رفت تا ساکت شود و
بعد به سمت ماهرخ چرخید.
~ ~ 1307

_چرا نمی خواید؟ اونا از طرف پدرتون هستن.
ماهرخ با دلشکستگی پاسخ داد:
_پول برام ارزشی نداره .بذار مهراب با زمینا خوش باشه.
_هدیه ی پدرتون چی؟ اونم ارزشی نداره؟
ماهرخ به فکر فرو رفت .پول برایش هیچ ارزشی نداشت؛ اما آن
زمین ها آخرین هدیه ی پدرش محسوب میشد.
پوالد که تردید ماهرخ را دید ،کمی مکث کرد و ادامه داد:
_من به عنوان یه پدر ،اگر همه ی اموالم رو برای نیکان بذارم؛
اما کس دیگه ای اونو باال بکشه ،مطمئنم که هر جای دنیا باشم،
اذیت میشم .وقتی پدرتون اینجوری خواسته؛ یعنی هر چیزی
غیر از این آزارش میده.
حق با پوالد بود .پدرش قبل از مرگش ،سهم ارث مهربان و مهراب
را داده بود و برای ماهرخ هم آن زمین ها را گذاشته بود تا زندگی
اش راحت تر شود .تنها یک مشکل وجود داشت که ماهرخ را
کمی مردد می کرد.
_خب من تهران زندگی می کنم .اون زمینا شیرازن.
~ ~ 1308

پوالد لبخندی زد و پاسخ داد:
_اگر دوست داشته باشید ،می تونیم چند تا از باغ ها رو بفروشیم
و با پولشون یه مغازه ی شیک بخریم .اینجوری می تونید پولتون
رو تبدیل به یه سرمایه ی عالی بکنید .یکی از باغ ها رو هم به
عنوان یادگاری نگه دارید .یه باغبون می گیرم که ازشون مراقبت
کنه تا هر وقت خواستید ،برید اونجا.
حرف هایش کامال منطقی بود .رسیدگی به آن همه باغ سخت
بود؛ اما با خرید یک مغازه و اجاره دادن آن ،از یک مقدار پول
ماهیانه با مقدار مناسب برخوردار می شدند .اینگونه هم
اوضاعشان بهتر میشد و هم یک تکه از آخرین یادگار پدرش را
نگه می داشت.
[]۰۹:۱۱ ۳۱.۰۳.۲۱
#پارت_4۹۲
کار هایشان به سرعت پیش رفت و طی چند روز ،سند باغ ها به
نام ماهرخ شد.
پوالد باغ ها را با قیمت مناسبی فروخت و در عوض یک مغازه
ی شیک و بزرگ خریداری کرد تا آن را اجاره دهد .چون باغ
~ ~ 1309

های قصرالدشت بسیار قیمتی بودند ،پوالد با باقی مانده پول
هایی که از فروش باغ ها به دست آورده بودند ،سهم ایمان را از
خانه ای که اکنون خانواده ی ماهور در آن زندگی می کردند،
خرید و سهم خودش را هم بخشید .و اینگونه خانه ای که اکنون
در آن زندگی می کردند از یک خانه ی اجاره ای ،به خانه ی
خودشان تبدیل شد.
ماهرخ مهراب را بخشید و حتی پوالد را مجبور کرد که مشکل
شرکت او را حل کند؛ اما هیچ تمایلی برای ارتباط برقرار کردن
با او نشان نمی داد.
ماهور که در حال فکر کردن به چند روز اخیر بود ،صورتش را
روی سینه ی برهنه ی پوالد گذاشت و به تخت نیکان خیره شد.
صبح زود بود و همه در خواب بودند؛ اما ماهور بی خواب شده
بود؛ چرا که کمی دلشوره داشت .حتی علتش را هم نمی دانست؛
اما دلش همچون دریای طوفانی نا آرام به نظر می رسید.
همان موقع تلفن پوالد شروع به زنگ خوردن کرد.
ماهور با سرعت تلفن را برداشت و با تعجب به نام ایمان در
اسکرین گوشی اش خیره شد.
~ ~ 1310

پوالد با چشمان نیمه باز تلفن را از دست ماهور گرفت و همانطور
که جسم ظریفش را در آغوش می کشید ،بعد از دیدن نام ایمان،
تماس را وصل کرد.
_بله؟
_خواب بودی؟
_می دونستی ساعت  ۶صبحه؟ مریضی که این موقع زنگ می
زنی؟
_به خدا یه کار واجب داشتم .به یه مشکلی برخوردیم.
پوالد هوشیار شد و با صدای جدی شده و مسلطی گفت:
_چی شده؟
_جنسایی که قرار بود برامون بفرسن ،پشت مرز ایران گیر کرده.
باید بری آزادش کنی؛ وگرنه چند میلیارد سرمایه امون به باد
می ره.
با عجله ماهور را از آغوشش بیرون کشید و روی تخت گذاشت
تا آماده شود.
_چرا خودت نرفتی تا اآلن؟
~ ~ 1311

_رکسانا مریضه ،نمی تونم ولش کنم .نهایتا سه چهار روز طول
می کشه.
[]۰۹:۲۶ ۰۳.۰4.۲۱
#پارت_4۹۳
ماهور با ماتم به پوالد خیره شد .پس دلشوره اش بی دلیل نبود
و به دور شدن از پوالد منتهی می شد.
شلوار جین و پیراهن بافت مشکی رنگش او را از همیشه جذاب
تر کرده بود .کت بلند گرم و کوتاه شکالتی رنگ را هم روی
پیراهنش پوشید و بعد از برداشتن موبایل و کیف پولش ،به سمت
ماهور که همچنان برهنه روی تخت نشسته بود ،چرخید .چشمان
سبز رنگ و زیبایش در دریایی از نگرانی و دلشوره غرق شده بود
و دل پوالد را به درد می آورد .دور شدن از این گنجشک حواس
پرت سخت ترین کار ممکن بود؛ اما نباید از خودش ضعف نشان
می داد تا ماهور را نگران تر نکند.
_جونم قربونت برم؟ چرا اینجوری بهم نگاه می کنی؟
به سرعت بغض کرد .در این چند ماه حتی یک روز را هم بدون
پوالد نگذرانده بود .وابستگی عجیب و خاصی نسبت به او پیدا
~ ~ 1312

کرده بود که گاهی دست مایه ی شوخی و خنده ی دیگران
میشد.
_می خوای بری؟
_آره ،جنسامون لب مرز گیر کرده .اگر نرم آزادش کنم ،سرمایه
امون رو از دست می دیم.
خودخواهی بود؛ اما تنهایی رکسانا را به تنهایی خودش ترجیح
می داد.
_نمیشه ایمان بره؟
_رکسانا مریضه ،باید مراقبش باشه.
لب هایش کمی لرزید و رو به پایین آویزان شد.
_چند روز میشه؟ بیشتر از یه روز؟
پوالد اخم تندی کرد و روی تخت نشست .جسم سردش را به
آغوش کشید و بوسه ی مالکانه و محکمی را روی گونه اش نشاند.
_نکن اینجوری! آخه نمی گی وقتی اینجوری می کنی ،دل رفتن
ندارم؟
_چند روز میشه؟
~ ~ 1313

_سه چهار روز .شایدم مشکل سختی نباشه و چند ساعته حل
شه.
_میشه منم بیام؟
دلش می خواست ماهور را هم با خودش ببرد؛ اما آن جا بسیار
خطرناک بود .مرز ایران مملو از قاچاقچیان اسلحه و حتی انسان
ها بود .کسانی که برای بدست آوردن پول حتی از کلیه و چشمان
یک دیگر هم نمی گذشتند .حتی اگر آن ها را هم در نظر نمی
گرفت ،سروش هم خطر بزرگی محسوب میشد .ممکن بود گیر
کردن جنس هایشان هم کار او باشد تا پوالد را به آن جا بکشاند.
هر چیزی ممکن بود اتفاق بیوفتد؛ پس همراه کردن ماهور با
خودش ،یک اشتباه بزرگ محسوب میشد.
[]۰۹:۲۷ ۰۳.۰4.۲۱
#پارت_4۹4
_نمیشه بیای .اونجا مناسب تو نیست.
_چرا آخه؟
_با من بحث نکن ماهور ،نمی تونم ببرمت.
~ ~ 1314

با حرص از پوالد جدا شد و عقب تر نشست.
_باشه برو.
_لجبازی نکن.
_من که چیزی نگفتم.
_سعی می کنم زود حلش کنم .شاید اصال دو روزه تموم شد.
خیره به صورت نا راضی اش ،دستانش را گرفت و کمی فشرد.
_قرصات رو سر وقت بخور .خودم بهت زنگ می زنم تا یادت نره.
مراقب خودت و نیکان باش تا من بیام.
_تنها می ری؟
_نه با بهمن و محسن می رم .به یاسر می سپارم که تا وقتی
برگردیم ،اون برسونتت شرکت.
سرش را باال گرفت و به چشمان سبز و گستاخ پوالد خیره شد.
_خیلی مواظب باش! حواست باشه که من و نیکان منتظرتیم.
_چشم!

~ ~ 1315

جدا شدن از ماهور بسیار سخت و طاقت فرسا بود؛ اما مجبور به
رفتن بود.
همانطور که از پله ها پایین می رفت ،با بهمن و محسن تماس
گرفت تا آماده ی رفتن شوند و خودش هم نزد یاسر رفت تا
سفارشات الزم را به او بکند.
صدای جا به جا شدن ظروف ،پوالد را به سمت آشپزخانه کشاند.
سودابه که در حال دم کردن چای بود ،با دیدن پوالد دستان
خیسش را با حوله پاک کرد و گفت:
_صبح بخیر پسرم!
_صبح بخیر خاله!
_چرا اینقدر زود بلند شدی؟
_یه کاری برام پیش اومده ،باید برم .تو این چند روزی که نیستم،
حواستون به دارو های ماهور باشه .می دونید که یکم سهل انگاره.
_خیالت راحت ،خودم مراقبم.
_دستتون درد نکنه.

~ ~ 1316

بعد از خداحافظی با سودابه وارد حیاط شد .هوای سرد بهمن ماه
از میان پارچه ی کلفت کتش به درون بدنش نفوذ می کرد و تا
مغز استخوانش را می سوزاند .نفس عمیقی کشید و به ساختمان
خانه خیره شد.
ماهور از پشت پنجره ،با چشمان خیس به رفتن پوالد نگاه می
کرد .حس خوبی نسبت به این دوری نداشت!
[]۱۰:۲4 ۰4.۰4.۲۱
#پارت_4۹5
پوالد در حال صحبت کردن با محسن بود و بهمن هم سفارشات
الزم را به نگهبان ها می کرد.
نگاهش را از پوالد و محسن گرفت و به سمت راست چرخید تا
چیزی به یاسر بگوید؛ اما با دیدن سایه ای که پشت درخت ها
تکان می خورد ،حرفش را فراموش کرد و کلتش که برای این
سفر ،پشت کمرش پنهان کرده بود را بیرون کشید و با احتیاط
به سمت درختان رفت.
هوا تقریبا روشن شده بود؛ اما هنوز کمی از تاریکی شب را با
خودش به یدک می کشید.
~ ~ 1317

جلو تر که رفت متوجه شد که مردی پشت درختان پنهان شده
و در حال صحبت کردن با تلفن است.
_نمی دونم کی بر می گردن؛ اما اآلن...
ناگهان به پشت چرخید تا موقعیت پوالد را بسنجد که بهمن را
دید و یکه خورده ،چند قدم به عقب برداشت.
بهمن با حرص ضربه ی محکمی به سینه اش کوبید و او را به
دیوار چسباند.
_داری چه گهی می خوری؟ به کی آمار می دی بی همه چیز؟
با وجود تمام هماهنگی هایی که قبال برای این موقعیت ها انجام
داده بودند ،باز هم استرس تمام وجودش را فرا گرفت .پوالد و
همراهانش را در این چند ماه به خوبی شناخته بود و می دانست
که خیانت را بی جواب نمی گذارند.
_هیچکس به خدا...با نامزدم صحبت می کردم.
کلت را روی شاهرگ گردنش گذاشت و فشار محکمی به آن داد.
_با نامزدت؟ داری آمار سفر آقا رو به نامزدت می دی؟ فکر کردی
با خر طرفی؟
~ ~ 1318

_به جان مادرم با نامزدم حرف می زدم .خانواده ام رفتن
مسافرت ،می خواستم بگم بیاد پیشم .پرسید کی بر می گردن
که گفتم نمی دونم.
حرف هایش منطقی به نظر می رسید؛ اما باز هم مشکوک بود.
_اگر اینجوریه؛ پس چرا قایم شدی اینجا؟ غیر از اینه که یه
گوهی خوردی که می ترسی؟
_چون آقا بدشون میاد که سر کار حواسمون به چیز دیگه ای
باشه ،اومدم اینجا.
باز هم جوابش قانع کننده بود؛ اما حس خوبی به بهمن نمی داد؛
پس اسلحه را از گردنش فاصله داد و غرید:
_حواسم بهت هست .فکر نکن می تونی غلط اضافه بکنی .دست
از پا خطا کنی ،تک تک اعضای بدنت رو جلوی چشم خودت می
برم تا بفهمی با کی طرفی.
[]۱۰:۲4 ۰4.۰4.۲۱
#پارت_4۹۶

~ ~ 1319

و بعد از گفتن حرف هایش ،به سمت پوالد رفت و چهره ی
ترسیده ی هادی را ندید .باالخره امروز مأموریتش را انجام می
داد و از شر این استرس چند ماهه راحت میشد.
ماهور هم بعد از پوالد آماده شد و به شرکت رفت .در تمام طول
روز کسل و عصبی بود و حتی به شوخی های رکسانا هم توجهی
نشان نمی داد .وقتی کار هایش تمام شد ،پیام ماهرخ را دید که
در آن گفته بود می خواهد با مهیار به یک امام زاده در خارج از
شهر برود و از ماهور می خواست که به خانه ی آن ها برود تا
وقتی آسا با سرویس به خانه باز می گردد ،پشت در نماند.
ماهور با خستگی به خانه ی خودش رفت و نیکان را برداشت تا
به خانه ی مادرش برود .از صبح چندین بار با پوالد تماس گرفته
و با او حرف زده بود؛ اما هنوز هم دلتنگ بود و دلش می خواست
در تختی که بوی عطر پوالد را در میان تار و پود پارچه هایش
دارد ،بخوابد و حضورش را در کنار خودش حس کند .وقتی به
آن جا رسید ،نیکان را روی زمین گذاشت تا برای خودش بازی
کند و خودش هم بعد از قرار دادن یک بالشت بر روی زمین ،با
خستگی و بی حوصلگی دراز کشید و به سقف خیره شد .با
~ ~ 1320

شنیدن صدای شکمش فهمید که هنوز هم نهار نخورده است؛
پس به سودابه زنگ زد و از او خواست که غذای خودش و نیکان
را به خانه ی مادرش بفرستد.
بعد از چند دقیقه ،زنگ در به صدا در آمد .با عجله از جا برخاست
و در را باز کرد.
سینی بزرگ را از نگهبانی که تنها چند ماه از حضورش در عمارت
پوالد می گذشت ،گرفت و بعد از یک تشکر کوتاه ،وارد خانه شد.
نگاه های هراسان و پر استرس پسر ،فکرش را مشغول کرده بود؛
اما با دیدن گریه های نیکان و گرسنگی اش ،افکارش را کنار
گذاشت و ابتدا غذای نیکان را به او داد و بعد هم خودش غذایش
را خورد تا بتواند قرصش را مصرف کند.
بعد از غذا ،به چهار دست و پا راه رفتن نیکان و خنده های ذوق
زده اش خیره شد و لبخند مالیمی زد .این وروجک پر سر و صدا
یکی از ارزشمند ترین دارایی هایش بود.
کم کم پلک هایش سنگین شد و تصویر نیکان تار و محو گردید.
چیزی شبیه به بیهوشی بود و باعث ترس ماهور شد.

~ ~ 1321

مثل یک خوابآلودگی عادی به نظر نمی رسید و انگار مواد
خواب آور یا بیهوش کننده ای را مصرف کرده بود که اینچنین
بی حال شده بود .دستش را به سمت گوشی اش دراز کرد تا به
کسی خبر دهد؛ اما حتی توان باز نگه داشتن پلک هایش را هم
نداشت .دستی که در حال تالش برای برداشتن گوشی اش بود،
روی زمین افتاد و چشم هایش کم کم بسته شد .تنها ترسش
بابت تنها ماندن نیکان بود؛ پس نامش را با بی حالی زمزمه کرد
و بیهوش شد.
[]۰۹:۰۲ ۰5.۰4.۲۱
#پارت_4۹۷
آنقدر دوری از ماهور برایش کالفه کننده بود که نمی توانست
خودش را آرام نگه دارد.
با کالفگی به فضای بیرون از ماشین خیره شد و برای چندمین
بار شماره ی ماهور را گرفت .باز هم بوق های پشت سر هم و
عدم پاسخگویی از جانب گنجشکش ،تنها چیزی بود که دریافت
کرد.

~ ~ 1322

با اخم های در هم به محسن که در حال رانندگی بود ،نگاه کرد
و پرسید:
_چقدر دیگه راه داریم؟
_تقریبا نیم ساعت دیگه.
_سریع برو محسن ،اعصابم داره خورد میشه.
محسن چشمی گفت و سرعتش را بیشتر کرد .پوالد حال خوبی
نداشت و این از تمام حرکاتش مشخص بود.
این بار شماره ی ماهرخ را گرفت و از ماهور پرسید؛ اما او هم
خبری نداشت و گفت چون ماهور جواب پیامش را نداده است،
خودش به دنبال آسا رفته و او را با خود به امام زاده برده است.
برای این که او را نگران نکند ،چند دقیقه بعد به ماهرخ پیام داد
که ماهور را پیدا کرده است تا زن بیچاره را سکته ندهد.
حالش از قبل هم بد تر شد .آنقدر خودخوری کرد که نفهمید
کی به مکان مورد نظرش رسیده است.

~ ~ 1323

وقتی با سودابه تماس گرفت و فهمید که ماهور در خانه ی
مادرش است ،کمی حالش بهتر شد؛ اما باز هم استرس اندکی
داشت.
بدون درنگ شروع به حل کردن مشکل بار هایشان کرد و حتی
یک لحظه را هم استراحت نکرد .قدرت زیاد و نفوذ باالیش کار
خودش را کرد و به راحتی توانست بار ها را آزاد کند .ماهور هنوز
هم به تلفن پاسخ نمی داد و جان پوالد را به لبش نزدیک می
کرد.
در تمام مدت سعی می کرد که خودش را با بهانه ی خواب بودن
گنجشکش آرام کند؛ چرا که یاسر گفته بود ماهور از خانه خارج
نشده و احتماال همان جا به خواب فرو رفته است.
وقتی خیالش از بابت کارش راحت شد ،به بهمن و محسن دستور
بازگشتن داد.
محسن با خستگی به چشمان سرخش خیره شد و گفت:
_آقا یکم استراحت کنیم؟ از صبح داریم رانندگی می کنیم.
اخمی کرد و به صورت خسته و پژمرده اش نگاه کرد .حق داشت
که خسته شود؛ اما او واقعا نمی توانست بیش از این تحمل کند.
~ ~ 1324

باید ماهور را می دید و از او بابت این بی خبری ها می پرسید.
باید تنبیهش می کرد تا دیگر اینقدر راحت از کنار نگرانی های
پوالد ،گذر نکند.
_خودم می رونم ،تو یکم استراحت کن .بعد که نوبت تو شد،
بیدارت می کنم.
محسن از خدا خواسته قبول کرد و بی توجه به چهره ی شاکی
بهمن ،روی صندلی عقب نشست و پاهایش را هم روی آن دراز
کرد تا کمی استراحت کند.
بهمن با نگرانی به پوالد خیره شد .سرعتش بسیار زیاد بود و با
اخم به رو به رویش نگاه می کرد .امیدوار بود که سالم و سالمت
به تهران برسند!
[]۰۹:۰4 ۰5.۰4.۲۱
#پارت_4۹۸
تمام بدنش نبض می زد .با این که چشمانش را باز کرده بود؛ اما
هیچ درکی از فضای اطرافش نداشت.

~ ~ 1325

به سختی آب دهانش را فرو فرستاد و دستش را روی قفسه ی
سینه اش گذاشت .درد تیزی در قلبش پیچیده بود و اوضاع را
بد تر می کرد.
صدای جیغ ها و گریه های نیکان ،حواسش را به خودش جمع
کرد .به سختی دستش را روی زمین ستون کرد تا برخیزد؛ اما
موفق نشد .با کشیده شدن ناخن های کوتاه و کپل نیکان بر روی
ران هایش ،نفس عمیقی کشید و به سختی از جا برخاست.
صورت سفید و گردش کامال سرخ و ملتهب شده بود .معلوم بود
که چندین ساعت را بی وقفه گریه کرده است؛ چرا که نفسش
گرفته بود و بعد از هر دو ثانیه ،با شهیق بلندی هوای تازه را به
ریه هایش می فرستاد.
نمی دانست چه خبر است؛ اما گریه های بی قرار نیکان حالش
را بد کرده بود.
_مااا...بوووو...مااا...
میان گریه هایش نام ماهور را صدا می کرد و با آوا هایی که تنها
برای ماهور و پوالد قابل فهم بودند ،از کسی شکایت می کرد.
لفظ بوو را تنها وقتی به کار می برد ،که خودش یا کسی آسیب
~ ~ 1326

دیده باشد و اکنون هم با دست به پا های برهنه ی ماهور می
کوبید و از همان لفظ استفاده می کرد.
تمام قدرتش را در بازو هایش جمع کرد و جسم تپل و لرزانش
را در آغوش کشید.
_چیه قربونت برم؟ کی بووِت کرده؟
نیکان دهانش را روی سینه ی برهنه ی ماهور گذاشت و دستانش
را در دو طرف سرش قرار داد .انگار که تا کنون نگران او بوده و
اکنون با شنیدن صدایش آرام گرفته است.
با خیس شدن سینه اش ،اخمی کرد و به اطراف خیره شد .چرا
برهنه بود؟
لباس هایش در گوشه ی سالن خانه افتاده و خودش برهنه روی
زمین به خواب عمیقی که شبیه به بیهوشی به نظر می رسید،
فرو رفته بود.
با ترس جسم نیکان را به خودش فشرد و نفس لرزانی کشید.
همانطور که مو های نیکان را نوازش می کرد ،به ساعت نگاه کرد
و فهمید که ساعت از  ۱۰شب هم گذشته است.
~ ~ 1327

هر چه فکر کرد چیزی از در آوردن لباس هایش را به یاد نیاورد.
آخرین خاطره ی ذهنش ،مربوط به غذا خوردنش بود و بعد از
آن را به یاد نمی آورد.
نیکان آنقدر خسته و ترسان بود که خوابش برده بود؛ اما
انگشتانش را در پوست سینه ی ماهور فرو کرده بود .انگار می
ترسید که اتفاقی برای ماهور بیوفتد .حاالت خودش و نیکان او
را نگران می کرد .نمی دانست چه اتفاقی افتاده است؛ اما ترس
نیکان نشان می داد که در زمان خواب ماهور ،اتفاقاتی رخ داده
است.
بوسه ای به سر نیکان زد و به دیوار مقابلش خیره شد.
شاید هم اتفاقی نیوفتاده باشد و خودش قبل از خواب ،لباس
هایش را بیرون کشیده باشد .شاید بسیار خسته بوده و متوجه
ی گریه های نیکان نشده است.
آنقدر با خودش کلنجار رفت تا بتواند اتفاقات پیش آمده را هضم
کند .نیکان را روی بالشت خواباند و گوشی اش را از جیب
شلوارش که گوشه ی سالن افتاده بود ،بیرون کشید.

~ ~ 1328

 5۰تماش بی پاسخ از جانب پوالد ،او را نگران کرد؛ پس با سرعت
لباس هایش را پوشید و خواست با پوالد تماس بگیرد؛ اما همان
لحظه کسی وارد خانه شد و در را به دیوار کوبید.
[]۰۹:۲4 ۰۶.۰4.۲۱
#پارت_4۹۹
دیدن پوالد عصبی و سراسیمه در آستانه ی در ،خارج از
تصوراتش بود.
تلفن از دستش افتاد و با قدم های تند و بلند به سمتش رفت.
_پوالد؟
با دیدن ماهور ،نفس عمیقی کشید و دستش را روی پیشانی اش
گذاشت .با این که چیز مشکوکی ندیده بود ،باز هم نگرانی
عجیبی داشت .دلشوره ای خاص که تا کنون نمونه اش را تجربه
نکرده بود.
_پوالد بمیره از دست تو که اینقدر حرصش ندی...
از وقتی بیدار شده و شرایط خودش و نیکان را دیده بود ،چشم
های هراسان و نگرانش تمنای بارش داشتند؛ اما تا کنون خود را
~ ~ 1329

نگه داشته بود که با این حرف پوالد ،طلسمش شکسته شد و
اشک در چشمانش جمع گردید.
_نگو اینجوری!
با خشم به سمتش رفت و یقه ی لباسش را در مشتش جمع
کرد.
_کدوم گوری بودی که تا االن جواب تلفنمو نمی دادی؟ اصال
می دونی چه حالی داشتم؟
اشک هایش روی گونه ها جاری شد و دستش را روی مشت های
پوالد گذاشت.
_به خدا اینجا بودم .نمی دونم چی شد .فقط یادمه که با نیکان
غذا خوردیم؛ اما دیگه هیچی یادم نیست .همین االن از خواب
بلند شدم .مثل خواب نبود ،بیشتر شبیه بیهوشی بود.
چشمان سرخ و ملتهبش نشان از درستی حرف های ماهور
داشت .نکند اتفاقی برای گنجشکش افتاده باشد؟!

~ ~ 1330

در یک لحظه صورت خشمگینش تغییر پیدا کرد و حالت نگرانی
به خود گرفت .دستش را از دور یقه ی ماهور جدا کرد و آن را
روی گونه ی تب دارش گذاشت.
_چی می گی؟ یعنی تو این همه ساعت رو بیهوش بودی؟ آخه
چرا؟
ماهور که خودش هم ترسیده بود ،سرش را به نشانه ی تأیید
تکان داد و با صدایی مرتعش و هراسان گفت:
_آره ،اصال نمی دونم چی شد؛ اما وقتی بیدار شدم دیدم نیکان
از بس گریه کرده از نفس رفته .من که خوابم سنگین نیست،
مگه نه؟ پس چطوری از صدای گریه های نیکان بیدار نشدم؟
[]۰۹:۲4 ۰۶.۰4.۲۱
#پارت_5۰۰
پوالد با اخم های در هم و چهره ای غرق در فکر ،گنجشک
لرزانش را در آغوش کشید و با صدای گرفته ای زمزمه کرد:
_آروم باش ،شاید به خاطر دارو های جدیدت باشه .اآلن می
برمت دکتر.
~ ~ 1331

سرش را روی سینه ی پوالد گذاشت و بوسه ای روی آن کاشت.
_االن دیگه خوبم ،اگر دوباره اینجوری شدم می ریم دکتر.
_شاید خطرناک باشه ماهور!
_به خدا خوبم.
لجباز و خودسر شده بود .آنقدر کلکل کرد که عاقبت پوالد را
راضی نمود تا بیخیال دکتر رفتن شود و در صورت تکرار دوباره
ی این اغما و بیهوشی ،به دکتر مراجعه کند.
همانطور که ماهور را به سینه اش چسبانده بود ،نگاهش را به
نیکان دوخت و گفت:
_کاش نرفته بودم .روز سختی بود!
ماهور که واقعا از نبود پوالد عصبی و دلخور بود ،سرش را تکان
داد و با تخسی گفت:
_دقیقا...رکسانا هم هیچیش نبود .فقط یکم صداش گرفته بود.
کاش ایمان می رفت! از این به بعد اون بره ،باشه؟
خنده ی آرام و خسته ای کرد و بعد بوسه ی محکمی روی مو
های ماهور نشاند.
~ ~ 1332

_داری شر درست می کنی؟ می خوای من و ایمان رو بندازی
به جون هم؟
_نه!
_پس چی؟
_نمی تونستم آروم باشم .انگار یکی آرامشم رو برده بود.
_دلم می خواست بکشمت ماهور .می خواستم اینقدر برنمت که
یاد بگیری اینجوری منو نگران نکنی؛ ولی االن...
نفس عمیقی کشید و با تأسف خندید.
_االن فقط دلم می خواد بغلت کنم.
سرش را در مو های ماهور فرو کرد و عمیق بویید.
_فقط دلم می خواد عطر موهات رو بو بکشم.
_دیگه نرو ،باشه؟
_دیگه هیچ قبرستونی نمیرم.
_اینجوری نگو خب.
_تقصیر توئه.
~ ~ 1333

ماهور کمی فاصله گرفت تا زبان درازی کند؛ اما قبل از آن پوالد
پیش دستی کرد و گفت:
_راستی یه زنگ به مامانت بزن .برای این که نگران نشه ،الکی
گفتم گوشیت خراب بوده؛ اما بازم می خواست باهات حرف بزنه.
_باشه .چرا برنگشتن؟
_قرار شده شب رو اونجا بمونن .خاله مهربانت هم هست .مهیار
از پشت تلفن غر می زد که می خواد برگرده؛ اما آسا خوش حال
بود که می تونه از زیر مدرسه رفتن در بره.
ماهور خندید و به سمت تلفنش رفت تا با ماهرخ تماس بگیرد.
حضور پوالد تمام افکار منفی را کنار زده و حالش را خوب کرده
بود .همانطور که تلفن همراه را به گوشش چسبانده بود ،لبخندی
به پوالد که گونه ی نیکان غرق در خواب را می بوسید ،زد .پوالد
بازگشته بود؛ پس جای هیچ نگرانی ای وجود نداشت؛ چرا که
مرد او قدرتمند ترین مرد این کره ی خاکی بود.
[]۰۹:4۷ ۰۷.۰4.۲۱
#پارت_5۰۱
~ ~ 1334

نگاهش را به چشمان درشت و زیبای نیکان دوخته بود و دست
های لطیفش را نوازش می کرد.
_وقتی بزرگ شدی ،چی صدام می کنی؟ مامان؟ یا شایدم بابا؟
نیکان بدون آن که متوجه ی حرف های ماهور شود ،خنده ی
ذوق زده ای کرد و با دستش به روی لپ های صورتی رنگ ماهور
کوبید.
ماهور هم لبخند زد و بوسه ی محکمی روی گونه اش نشاند.
_هر چی دوست داری بگو.
پوالد که از دور شاهد حرف های او بود ،حوله اش را از دور پایین
تنه اش خارج کرد و بعد از پوشیدن لباس زیر و شلوار ،به سمت
آن دو رفت.
_خودت چی دوست داری باشی؟
ماهور کمی تفکر کرد و بعد با لحن مرددی گفت:
_دلم می خواد مامانش باشم؛ اما آخه کدوم مامانی شکل منه؟
یادش بدم که بهم بگه بابا بهتر نیست؟

~ ~ 1335

پوالد اخم تندی کرد و نیکان را از آغوش ماهور جدا نمود تا روی
تخت بگذارد.
_ظاهرت چشه؟
_معلوم نیست؟ حتی نمی فهمم بیشتر شبیه دخترام یا پسرا...
پوالد دستش را دو طرف صورت ماهور گذاشت و با جدیت گفت:
_بس کن ماهور! چرا جوری که دوست داری زندگی نمی کنی؟
مگه مهمه که ظاهرت شبیه دخترا باشه یا پسرا؟ مهم اینه که تو
ماهوری.
جمله ی آخرش را طوری زمزمه نمود که انگار در حال بیان
کردن یک اصل مهم است .لحنش حق به جانب و مسلط بود.
[]۰۹:4۷ ۰۷.۰4.۲۱
#پارت_5۰۲
ماهور لبخند شیفته ای زد و با لحنی که مظلومیتش قلب پوالد
را به آتش می کشاند ،پرسید:
_یعنی نیکان اذیت نمیشه؟ اگر بهم بگه مامان ،جلوی بقیه
خجالت نمی کشه؟
~ ~ 1336

با عصبانیت چشمانش را گرد کرد و غرید:
_خجالت بکشه؟ چه گوه خوریا! از چی تو خجالت بکشه؟
_نمی دونم ،شاید از این که من یه بیناجنسم.
داشت چرت و پرت می گفت و اعصاب پوالد را به هم می ریخت.
_چرا خفه نمی شی؟ می خوای برینی به اعصابم تا مهمونی رو
کنسل کنم؟ آخه لعنتی ،مگه نیکان می تونه کسی بهتر از تو رو
هم پیدا کنه؟ هنوز یه سالش نشده؛ اما وقتی کالفه میشه فقط
بغل تو آرومش می کنه .چرا عصبیم می کنی؟
با ناراحتی به صورت خشمگین پوالد خیره شد و نالید:
_به خدا نمی خواستم اعصاب تو رو بریزم به هم .اینا...
مکثی کرد و بعد با لحن غمگینی ادامه داد:
_اینا به خاطر چیزاییه که تو بچگی از بقیه شنیدم .هر چقدر هم
انکار کنیم ،بازم من عجیبم .حق بده که...
لب هایش به اشتباه تکان می خوردند ،مگر نه؟ این گنجشک
خیره سر ،حق نداشت ماهورش را تحقیر کند.
~ ~ 1337

لب هایش را در میان انگشتانش گرفت و کشید .وقتی برجستگی
لب هایش از حالت عادی خارج شد و به جلو متمایل گردید ،گاز
محکمی از آن ها گرفت و بعد به آرامی عقب رفت.
_بقیه که هیچی ،حتی خودت هم حق نداری خنگ منو تحقیر
کنی .اگر یه بار دیگه این مزخرفات رو تکرار کنی ،دهنت رو
سرویس می کنم.
لبخند شیرینی زد و سرش را به سینه ی پوالد کوبید.
_وحشی!
[]۲۱:۱۳ ۰۸.۰4.۲۱
#پارت_5۰۳
پنج روز از آن روز لعنت شده گذشته بود و اکنون قرار بود شام
را در خانه ی ایمان بخورند.
در این مدت خودش را قانع کرده بود که در آوردن لباس هایش
کار خودش بوده و علت فراموشی اش هم چیزی جز خواب
آلودگی نبوده است.

~ ~ 1338

نیکان را در آغوشش فشرد و از ماشین پیاده شد .پوالد هم ماشین
را پارک کرد و با او همراه شد.
ماهور جلو تر حرکت می کرد و پوالد هم همانطور که پشت
سرش راه می رفت ،قربان صدقه ی نیکان می رفت.
_پدرسوخته ی پَچول ،ببین لباستو چیکار کردی!
ماهور نیکان را از آغوشش فاصله داد و با بهت به لکه ی بزرگ
قرمز رنگی که با آبنبات توت فرنگی ایجاد شده بود ،چشم دوخت.
_خدایا ،ربع ساعت پیش لباس هاش رو عوض کردم.
همانطور که با حسرت به سر همی سفید رنگ نیکان نگاه می
کرد ،با خشم خطاب به پوالد ادامه داد:
_همش تقصیر تو و کاراته .آبنبات به این بی ادب نمی دادی،
چی میشد؟!
همان موقع نیکان دست کثیفش را به صورت ماهور زد و به سرخ
شدن گونه ی ماهور با آبنبات خندید.
_ما...اَهه...

~ ~ 1339

پوالد خنده ی بلندی کرد و نیکان را از آغوش ماهور خشمگین
خارج کرد.
_اآلن جفتمون رو می کشه .آخه این چه کاری بود که کردی
بابایی؟
ماهور دستش را روی صورتش کشید و با کش آمدن آن ماده ی
چسبنده و قرمز ،صورتش را با انزجار جمع کرد.
_خدا لعنتت کنه پوالد ،این چه ریختیه که برای من درست
کردید؟!
[]۲۱:۱۳ ۰۸.۰4.۲۱
#پارت_5۰4
پوالد دکمه ی کنار آسانسور را زد و با خنده پاسخ داد:
_به من چه اخه؟ مگه من کردم نکبت؟
_تو براش آبنبات خریدی.
_خب دلش کشیده بود.
_دلش غلط کرد.
~ ~ 1340

_زهرمار ،پررو نشو!
ماهور که حرصش گرفته بود ،در یک حرکت غافلگیرانه به
سمتش خیز برداشت و دست آغشته به آبنباتش را به صورت و
گردن پوالد مالید و بی توجه به چشمان درشت شده اش ،وارد
آسانسور شد.
_حاال بفهم چه حسی داره!
پوالد با خشم وارد آسانسور شد و غرید:
_مگه مریضی روانی؟ چرا منو این شکلی کردی؟
ماهور هم با خونسردی به رو به رویش نگاه کرد و گفت:
_دل بچت کشیده بود؛ پس حق اعتراض کردن نداری.
_اون بدبخت که کاری نکرد.
_به هر حال تقصیر خودت بود.
پوالد دهانش را باز کرد تا چیزی بگوید؛ اما همان موقع آسانسور
به طبقه ی مورد نظرشان رسید و ماهور با سرعت از آن خارج
شد.
~ ~ 1341

پوالد چند لحظه به دور شدن ماهور نگاه کرد و بعد چشمانش را
به سمت نیکان که انگشت هایش را در دهانش فرو کرده بود و
با ولع آن ها را می مکید ،انداخت.
_دیدی چطوری رید به هیکلم؟ اول اینجوری نبودا ،اینقدر
مظلوم بود که نگو .خودم اینقدر گستاخش کردم .حاال دیگه زور
خودمم بهش نمی رسه.
با قدم های آرام به سمت در واحد رکسانا و ایمان رفت و به
صورت ماهور خیره شد .لب هایش را با حرص در دهانش جمع
کرده بود و به رو به رو یش نگاه می کرد.
آنقدر چهره اش تخس و جذاب شده بود که پوالد را برای یک
تالفی شیرین وسوسه می کرد.
لبخند معنا داری زد و بی توجه به صدای باز شدن در خانه توسط
ایمان ،به سمت گونه ی ماهور خیز برداشت و گاز محکمی از آن
پوست سفید و صورتی رنگ آغشته به آبنبات گرفت .توجهی به
خنده ی بلند ایمان و جیغ خفه ی ماهور نشان نداد و بعد از این
که مک محکمی به آن جا زد و از کبود شدنش مطمئن شد ،از
او فاصله گرفت.
~ ~ 1342

_اینم تقاص زبون درازی هات بود بچه قرتی!
[]۱۰:۳۰ ۱۰.۰4.۲۱
#پارت_5۰5
رکسانا لب هایش را در دهانش جمع کرد تا خودش را کنترل
کند؛ اما باز هم نتوانست و صدای خنده اش باال رفت.
ماهور با بدخلقی به سمتش چرخید و جعبه ی شیرینی را روی
میز درون آشپزخانه کوبید.
_چرا می خندی؟ چیز خنده داری دیدی؟
رکسانا با همان خنده ،سینی چای را در دست گرفت و گفت:
_لپت رو دیدی؟
_نمی خوام ببینم .از دردش معلومه چه بالیی سر لپم آورده.
_چرا شما دو تا اینقدر وحشی هستید؟
ماهور چشم غره ای به او رفت و از آشپزخانه خارج شد.
جعبه ی شیرینی را روی میز وسط سالن گذاشت و روی یک
مبل تک نفره نشست.
~ ~ 1343

ایمان نیشخندی زد و به جعبه ی شیرینی اشاره کرد.
_مرسی که پذیرایی کردی .چقدر زحمتت شد!
رکسانا هم به تبعیت از ماهور ،سینی چای را روی میز ،کنار
جهبه ی شیرینی گذاشت و روی مبل کناری ماهور نشست.
ماهور هم لبخندی تصنعی زد و گفت:
_خواهش می کنم!
پوالد که از لجبازی های گنجشکش خنده اش گرفته بود ،از جا
برخاست و یک فنجان چای و یک عدد شیرینی را درون بشقابی
گذاشت و به جای قبلش بازگشت.
_امروز از دنده ی چپ بلند شدن.
ماهور شاکی به پوالد خیره شد و به میز اشاره کرد.
_چون یکم از جاتون تکون خوردید ،زورتون گرفته؟
[]۱۰:۳۰ ۱۰.۰4.۲۱
#پارت_5۰۶
ایمان به جای پوالد پاسخ داد:
~ ~ 1344

_مثال رکسانا مهمون دعوت کرده؛ اونوقت حتی شام رو هم
خودش درست نکرد .جوجه می خواد بده که من و پوالد باید تو
بالکن کباب کنیم .حاال کی از جاش تکون نخورده؟
رکسانا بی توجه به بحث های میانشان ،جمله ی ایمان را تصحیح
کرد و گفت:
_جوجه زیاد نیست ،در اصل باید کوبیده درست کنید.
ماهور خنده ی شیرینی کرد و به پوالد و ایمان خیره شد.
_این دو تا کوبیده درست کنن؟ همون جوجه رو هم به زور
میزنن به سیخ؛ اونوقت کوبیده درست کنن؟
رکسانا با نا امیدی به ماهور نگاه کرد و زمزمه کرد:
_واقعا؟ یعنی خرابش می کنن؟
_آره بابا ،پس چی فکر کردی؟
پوالد که از حرف های ماهور عصبی شده بود ،آستین هایش را
باال زد و از جا برخاست.

~ ~ 1345

_شاخ کرگدن که نمی خوایم بشکنیم ،یه کباب درست کردن
که این حرف ها رو نداره .بلند شید وسایلش رو بیارید تا
درستشون کنیم.
ایمان هم همچون پوالد از جا برخاست و با ژست مقتدری به
سمت بالکن رفت.
_ما رو دست کم گرفتن!
دقایق بعد ،سیخ هایی که با گوشت پوشانده شده بودند ،در اثر
حرارت آتش زغال ها از روی سیخ سقوط می کردند و روی زغال
ها می افتادند.
رکسانا با حسرت به گوشت های سوخته شده نگاه کرد و بعد
مشت محکمی به شانه ی ایمان کوبید.
_این چه طرز کباب زدنه؟ ادعاتون ک*ون خر رو پاره می کرد؛
اما وقتی نوبت به عمل کردن رسید ،پنچر شدید؟
[]۱۰:۳۳ ۱۱.۰4.۲۱
#پارت_5۰۷

~ ~ 1346

ایمان نگاه خیره ای به رکسانا انداخت و بعد دوباره به کارش که
در واقع خراب کردن گوشت ها بود ،ادامه داد.
ماهور به تقالی آن ها خندید و نیکان را در آغوش رکسانا گذاشت
و خودش به سمت ظرف گوشت و سیخ ها رفت.
_دوست داشتم اذیتتون کنم؛ اما بیشتر از این دلم نمیاد.
سیخ ها را به طرف ایمان گرفت و گفت:
_با آب سرد بشورشون و بیار.
ایمان با تردید به پوالد خیره شد و بعد به ماهور نگاه کرد.
_مگه بلدی؟
_آره ،یک سال تو یه کبابی کار می کردم.
پوالد اخم کرد و شاکی از بالکن خارج شد.
_این همه وقت نشسته ،حاال یادش اومده که کمک کنه.
_حقتون بود!
_آدمت می کنم ماهور.

~ ~ 1347

ایمان سیخ ها را آورد و ماهور با مهارت و فرزی تک تک آن را را
با گوشت پوشاند و به ایمان داد تا ان را کباب کند.
بوی گوشت کباب شده در تمام خانه پخش شده بود و همه را
گرسنه می کرد.
رکسانا با سرعت میز را چید تا کباب ها سرد نشوند .شام در
شوخی ها و کل کل هایشان صرف شد.
بعد از شام ،ایمان و پوالد به اتاق کار ایمان رفتند تا درباره ی
شرکت صحبت کنند و رکسانا هم ظرف ها را با دستمال تمیز
می کرد تا در ظرف شویی بگذارد.
ماهور کت پوالد را روی پا های نیکان که به خواب فرو رفته بود،
انداخت .چشمان درشتش بسته بودند؛ اما باز هم دل و ایمان
ماهور را به بازی می گرفتند .گوشی اش را برداشت تا از نیکان
عکسی بگیرد؛ اما با دیدن پیامی از یک فرد ناشناس ،عکس
گرفتن را فراموش کرد و پیام را باز نمود.
[]۱۰:۳۳ ۱۱.۰4.۲۱
#پارت_5۰۸
~ ~ 1348

چند بار کلمات را خواند تا باور کند جمله ای که خوانده است،
درست بوده و یک توهم ترسناک نیست؛ اما هیچ اشتباهی در
کار نبود.
_سالم عزیزم ،خوبی؟ تا دو روز دیگه یه هدیه برات می فرسم.
یه یادگاری از آخرین شب با هم بودنمون .به نفعته که پوالد
چیزی نفهمه؛ وگرنه اون هدیه رو برای پوالد می فرسم تا بیشتر
با من و تو آشنا بشه .راستی ،بچت هم خیلی خوشکله .با این که
گریه می کرد ،بازم به دلم نشست .منتظرم باش! (احسان)
دستانش شروع به لرزیدن کرد .احسان از کدام شب سخن می
گفت؟ او نیکان را از کجا دیده بود؟
با به یاد آوردن  5شب پیش و بیهوشی عجیبش ،استرس
وحشتناکی گرفت.
نکند در زمان بیهوشی اتفاقی افتاده باشد .با قدم های لرزان به
سمت مبل رفت و روی آن نشست.
نمی دانست گفتن این موضوع به پوالد درست است یا نه؛ اما
پیام احسان خطرناک به نظر می رسید .اگر واقعا اتفاقی افتاده
باشد ،چه؟ نکند از او عکس گرفته باشد؟!
~ ~ 1349

دستش را روی سینه اش کشید و با بغض به خودش خیره شد.
نکند علت برهنه بودنش هم به هدیه ی احسان مربوط می شود؟!
خداوندا او دیگر طاقت نداشت .نمی توانست تجاوز دیگری را
تحمل کند .او از کودکی با این خنجر بران در قلبش زندگی می
کرد؛ اما اکنون همه چیز فرق داشت .او عاشق شده و زندگی اش
را با یک مرد حساس و متعصب آغاز کرده بود .او اکنون متعهد
بود و نمی توانست لمس شدن بدنش را به دست کسی تحمل
کند .دست لرزانش را به سمت ران هایش برد و شلوارش را در
مشت های کوچکش فشرد.
او دیگر نمی توانست تجاوز را قبول کند و این آوایی بود که
قلبش با تضرع و زاری تکرار می کرد...
[]۱۰:۳۷ ۱۲.۰4.۲۱
#پارت_5۰۹
بقیه ی مهمانی را در کابوس های مغزش سپری کرد .متوجه
بازگشتن ایمان و پوالد از اتاق نشد .چیزی از حرف های آن ها
نمی فهمید .حتی متوجه ی نگاه نگران و عصبی پوالد هم نمیشد.
ایمان و رکسانا با اضظراب به ماهور نگاه می کردند .حالش خوب
~ ~ 1350

به نظر نمی رسید و تمام این ها را به قلب بیمارش نسبت می
دادند ،در صورتی که حال بدش از آن پیام لعنت شده منشأ می
گرفت.
پوالد به سمتش رفت و شانه اش را تکان محکمی داد.
_ماهور؟ ماهور صدامو می شنوی؟
مغزش در میان لباس هایی که هر کدام از آن ها در گوشه ای از
سالن افتاده بودند ،پرواز می کرد .لباس هایی که شاهد تمام
اتفاقات بودند.
دندان هایش هم شروع به لرزیدن کرد .لرز عصبی تمام بدنش را
فرا گرفته بود .در همان حال ،چشمان سبزش را به سمت نیکان
کشاند و از میان بازوان پوالد به جسم آرام گرفته اش خیره شد.
در مقابل چشمان پسرش ،با او چه کرده بودند؟ پس علت گریه
های نیکان ،حضور غریبه ها و ور رفتن با جسم غرق در بیهوشی
ماهور بوده است؟
نیکان کودکی بود که به غیر از افراد خانواده با کسی گرم نمی
گرفت و عدم تمایل به حضور غریبه ها را با گریه و گاهی هم
~ ~ 1351

لجبازی کردن نشان می داد .اصال چند ساعت پسرش به خاطر
حضور غریبه ها اشک ریخته است؟
لب های لرزانش را به سختی تکان داد و نالید:
_ن...نیکان رو...
نمی توانست جمله اش را تکمیل کند .پوالد از شدت نگرانی
دست و پایش را گم کرده بود .با سرعت به سمت نیکان رفت و
جسم غرق در خوابش را در آغوش کشید.
بی توجه به خواب بودنش ،او را روی دستان لرزان ماهور گذاشت
و با صدای بم شده ای زمزمه کرد:
_نیکان اینجا ست .ببینش...
ماهور او را در آغوش کشید و سرش را روی شانه اش گذاشت.
نفس عمیقی کشید و با حس کردن حرکت دست های پوالد
روی کمر و سرش ،چشمانش را به سمت او کشید.
[]۱۰:۳۷ ۱۲.۰4.۲۱
#پارت_5۱۰

~ ~ 1352

چهره اش از شدت نگرانی تیره تر از همیشه شده بود .انگار با
ذغال آن را رنگ کرده بود که اینچنین سیاه به نظر می رسید.
باید به خودش مسلط میشد .آن هدیه هر چه که بود نباید به
دست پوالد می رسید و تمام این ها وامدار شک نکردن پوالد به
اوضاع و حال ماهور بود.
گلویش از شدت خشکی ،می سوخت؛ پس سعی کرد آب دهانش
را فرو دهد تا گلوی خشک شده اش کمی نرم تر شود؛ اما هیچ
بزاقی در دهانش وجود نداشت .دهانش همچون کویر خشک شده
بود.
زبان سنگین شده اش را روی لب هایش کشید و سعی کرد بهانه
ای را برای این حال بدش پیدا کند.
_من ...یاد یه چیزی افتادم.
پوالد وقتی دید که حالش کمی بهتر شده است ،دستانش را دو
طرف صورتش گذاشت و با ناراحتی و اعصابی خورد ،به چشمان
سرخ شده اش نگاه کرد.
_یاد چی افتادی؟ چی شد که حال و روزت این شکلی شد؟
~ ~ 1353

نگاهش را به سمت دستان خودش سوق داد و به فرو رفتن ناخون
هایش در گوشت نرم کف دستش خیره شد.
نمی دانست چه جوابی باید بدهد .نگاهش را اطرافش چرخاند تا
چیزی بیابد که با دیدن خبر سقوط کارگران یک ساختمان غیر
استاندارد از پشت بام ،چیزی به ذهنش رسید.
_یا...یاد بابام افتادم.
پوالد با تعجب کمی عقب رفت و روی زمین ،مقابل مبلی که
ماهور روی آن نشسته بود ،نشست.
_یاد بابات؟
با دستش به تلویزیون اشاره کرد و با صدای آرام و غمگینی که
واقعا از سرنوشت پدرش نشأت می گرفت ،پاسخ داد:
_آره بابام .اونم مثل این کارگرا از ساختمون افتاد پایین.
پوالد به تلویزیون خیره شد و بعد از خواندن زیرنویس اخبار ،با
خشم به سمت کنترل رفت و تلویزیون را خاموش نمود.
_تموم شد عزیزم ،ببین خاموشش کردم!

~ ~ 1354

ماهور با عذاب وجدان نیکان را در آغوشش فشرد و بعد به چهره
ی ناراحت رکسانا و ایمان نگاه کرد .شیرینی این مهمانی را به
دهان همه زهر کرده بود!
_ببخشید ،نمی خواستم اینجوری بشه.
رکسانا با بغض سرش را باال انداخت و گفت:
_گمشو عوضی ،حالت خوبه؟
_خوبم.
_نمی خوای بری بیمارستان؟
_نه ،فقط یکم عصبی شدم.
پوالد وسایل نیکان را جمع کرد و بعد به سمت پالتوی ماهور
رفت .نیکان را روی مبل گذاشت و بعد ماهور را بلند کرد تا پالتو
را تنش کند.
_بریم خونه ،باشه؟ اونجا با هم حرف می زنیم.
ماهور سرش را تکان داد و با وجود ضعفی که در تمام بدنش
پخش شده بود ،پالتو را پوشید و بعد از خداحافظی با ایمان و
رکسانا ،به همراه پوالد از خانه خارج شد.
~ ~ 1355

[]۰۹:۲5 ۱۳.۰4.۲۱
#پارت_5۱۱
پوالد نگران بود .حس می کرد این حال بد ماهور از چیز دیگری
نشأت می گیرد؛ اما دوست نداشت با فشار آوردن به او اوضاع را
خراب تر کند.
نیکان را در تختش خواباند و بعد از کشوی کمد بزرگ کنار
اتاقشان ،یک دست لباس خواب ابریشمی و راحت را بیرون
کشید .نگاهی به ماهور که روی مبل نشسته بود و به زمین نگاه
می کرد ،انداخت و به سمتش رفت .دستش را گرفت و کشید تا
برخیزد.
_پاشو لباسات رو عوض کن.
بدون برداشتن نگاهش از کفپوش های گرانیتی زمین ،از جا
برخاست و تیشترش را از تنش بیرون کشید.
پوالد با اخم پیراهن ابریشمی را تن ماهور نمود و شروع به بستن
دکمه های ظریفش کرد.
_بهتری؟
~ ~ 1356

نمی توانست به چشمان پوالد نگاه کند .می دانست اگر سرش را
باال بگیرد و چهره اش را ببیند ،اشک هایش با لجبازی از گوشه
ی چشمش روان می شوند.
_خوبم.
شلوارش را هم عوض کرد و بی توجه به پوالد که دستانش را
پشت کمرش قالب کرده بود و با دقت به رفتار های عجیب ماهور
نگاه می کرد ،به سمت تختشان رفت.
_چرا ازم فرار می کنی؟
دستی که در حال کنار زدن پتوی تخت بود ،از حرکت ایستاد.
او داشت پوالد را ناراحت می کرد .هنوز اتفاق خاصی نیفتاده بود؛
اما ماهور داشت با رفتار های آزار دهنده اش ،اعصاب پوالد را
خورد می کرد .بغضش را همراه با آب دهانش فرو داد و گفت:
_من فقط یکم ناراحتم.
پوالد با چند قدم بلند ،خودش را به ماهور رساند و چانه اش را
در میان انگشتانش اسیر کرد.
_وقتی باهات حرف می زنم ،به چشمام نگاه کن.
~ ~ 1357

گوشه ی پتو که هنوز هم در مشتش فشرده میشد را رها کرد و
با زحمت نگاهش را به چشمان پوالد دوخت.
چشمان سرخ و رگ پیشانی ورم کرده اش ،گواهی نگرانی و
عصبانیت زیادش بود.
_من خوبم پوالد...یکم به خاطر بابام ناراحتم؛ اما حالم خوبه.
دست آزادش را پشت گردن ماهور برد و با انگشت شست ،مو
های کوتاه آن قسمت را نوازش داد.
_اینجوری فایده نداره ماهور ،این که هی جلوی گریه هات رو
بگیری ،بیشتر از گریه کردنت ناراحتم می کنه .دوست ندارم
اشکات رو ببینم؛ اما اگر گریه کردن حالت رو بهتر می کنه ،از
خودت دریغش نکن.
[]۰۹:۲5 ۱۳.۰4.۲۱
#پارت_5۱۲
انگار منتظر همین حرف ها بود تا اشک هایش را از زندان چشم
هایش رها کند .نفس عمیقی کشید و بالفاصله لب هایش شروع
به لرزیدن کرد.
~ ~ 1358

او می ترسید.
از هدیه ای که قرار بود از طرف احسان به دستش برسد ،می
ترسید.
از جسمی که بار دیگر مورد تجاوز قرار گرفته بود می ترسید.
از پوالدی که متعصب و حساس بود ،می ترسید.
سرش را روی سینه ی پوالد گذاشت و شروع به گریه کردن
نمود .گریه هایش همیشه آرام بود؛ اما این بار ناله های جان
سوزی می کرد و قلب پوالد را دیوانه می نمود.
سر ماهور را به سینه اش چسباند و با صدای بم و گرفته ای نجوا
کرد:
_گریه کن گنجشک لرزون من ،اگر قراره اینجوری آروم شی،
گریه کن!
نمی دانست چند دقیقه در آغوش پوالد به گریستن مشغول بود؛
اما دیگر خبری از آن بغض لعنت شده در گلویش نبود .دستانش
را دور کمر پوالد پیچاند و زمزمه کرد:
_ممنونم.
~ ~ 1359

در این چند دقیقه پوالد احساس عجز می کرد .از این که نمی
توانست ماهور را آرام کند ،عصبی و خشمگین شده بود؛ اما به
خاطر بهتر شدن حالش خود را کنترل کرده بود.
_اآلن بهتری؟
_آره.
_خوابت میاد؟
سرش را به نشانه ی نه تکان داد و بعد گونه اش را به سینه ی
پوالد مالید.
_نه ،می خوام همینجوری تو بغلت بمونم.
لبخند آرامی زد و دستش را زیر باسن ماهور که همچون کواال
به پوالد چسبیده بود گذاشت و بعد از بغل کردنش ،او را با خود
به سمت تخت برد.
_بیا دراز بکشیم .تا صبح تو بغلم بمون و برام حرف بزن.
_شرکت چی؟
_فردا جمعه ست حواس پرت.
_پس تا صبح بیدار باشیم ،باشه؟
~ ~ 1360

دراز کشید و سر ماهور را روی سینه ی خودش گذاشت.
_هر چی تو بگی!
[]۰۹:45 ۱5.۰4.۲۱
#پارت_5۱۳
قرار بود تا صبح صحبت کنند؛ اما سکوت عمیقی در میانشان
جریان داشت .ماهور به لطف نوازش های پوالد آرام گرفته بود و
پوالد هم بوی مو های ماهور را به مشام می کشید.
این سکوت و سکون تا چند دقیقه ادامه داشت و باالخره پوالد
آن را با سوالی که هیچ ربطی به حال بد ماهور نداشت ،شکست
و اینگونه مغز ماهور را از اتفاقات اخیر اندکی دور کرد.
_توی کبابی هم کار کردی؟
ماهور بینی اش را باال کشید و بعد با صدای آرامی پاسخ داد:
_آره ،یک سال اونجا کار می کردم.
گردنش را بلند کرد و بوسه ی محکم و پر سر و صدایی به مو
های ماهور زد.
_دیگه کجا کار کردی؟
~ ~ 1361

_هر جایی که کار بود.
لبخندی به جواب سر باالی ماهور زد و کمی جا به جا شد تا
فشار سر ماهور از روی سینه اش اندکی کمتر شود.
_دوست داری یه شب بخوابی و وقتی صبح بلند شدی ،ببینی
چند سال از زندگیمون گذشته؟ مثال نیکان  ۲۰سالش شده باشه.
از روی سینه ی پوالد برخاست و نگاهی به او که همچنان با
لباس های مهمانی اش در تخت دراز کشیده بود ،انداخت.
_لباساتو عوض نمی کنی؟
پوالد هم برخاست و از چشم دزدیدن های ماهور خنده اش
گرفت.
_چته؟ تو فکر خرابت چی می گذره؟
او پوالد را دوست داشت .نه تنها روح و قلبش؛ بلکه عقل و
منطقش هم عاشق پوالد بودند .چرا باید چند سال از شیرین
ترین لحظه های زندگی اش با پوالد را از دست می داد تا صرفا
به آینده سفر کند؟
_من دوست ندارم برم به چند سال دیگه.
~ ~ 1362

پوالد ابرویش را باال انداخت و همانطور که از تخت پایین می
رفت تا لباس خواب بپوشد ،با کنجکاوی پرسید:
_چرا؟
_چون می خوام با هم بودنمون رو ببینم .من از آینده می ترسم.
[]۰۹:45 ۱5.۰4.۲۱
#پارت_5۱4
شلوار و پیراهنش را با لباس خواب ابریشمی ای که مشابه لباس
های ماهور بود ،تعویض کرد و بدون بستن دکمه های پیراهنش
دوباره به سمت تخت رفت و روی آن نشست .خودش به تاج
تخت تکیه داد و ماهور را هم روی پاهایش نشاند.
_چرا از آینده می ترسی؟
_چون آدما عوض میشن .اگر چند سال دیگه ،مثل اآلن دوستم
نداشته باشی چی؟
پوالد خنده ی آرامی کرد و با حرص و ذوق گونه های ماهور را
کشید.

~ ~ 1363

_خدایا ،ببین این روانی چی میگه؟! من دارم از دست این لوس
بازیاش دیوونه میشم؛ اونوقت ایشون داره به تغییر آدما فکر می
کنه.
ماهور لب هایش را در دهانش جمع کرد و همانطور که سرش را
عقب می کشید تا گونه هایش از فشار انگشتان پوالد آزاد شوند،
شاکی به پوالد خنده رو نگاه کرد.
_مگه دروغ میگم؟ از کجا معلوم که چند سال دیگه از من بدت
نیاد؟
پوالد باز هم خندید و سرش را به تاج تخت تکیه داد و چشمانش
را بست.
_اینقدر سوالت مسخره اس که حتی شنیدنش هم خنده داره.
با تردید به چشمان بسته ی پوالد نگاه کرد .آنقدر آرام و مطمئن
بود که ماهور را هم از اشتباه بودن فرضیه اش مطمئن کرد.
_یعنی قراره همیشه دوستم داشته باشی؟
_مگه تو قراره عاشق من بودن رو یادت بره؟

~ ~ 1364

باز هم لب هایش را در دهانش کشید و بعد از چند ثانیه ،پاسخ
داد:
_نه ،من همیشه عاشقت می مونم.
پوالد با اخم تصنعی چشمانش را باز کرد و دستانش را روی پهلو
های ماهور گذاشت.
_صبر کن ببینم ،چرا اینقدر جواب دادنت طول کشید؟ نکنه
تردید داری ،هان؟
[]۱۱:۲۸ ۱5.۰4.۲۱
#پارت_5۱5
ماهور هول شد و خواست چیزی بگوید؛ اما پوالد انگشتانش را با
نرمی روی پهلو های ماهور حرکت داد و نفسش را برید .او بسیار
روی پهلو هایش حساس بود و حتی گاهی در میان روابطشان
هم از حرکت زبان پوالد بر روی پهلو هایش آنقدر می خندید که
هر دو را از حال و هوای شهوت خارج می کرد .در این مواقع
پوالد با حرص و خنده ضربه ی آرامی به سرش می کوبید و با
غر غر می خوابید .حاال هم از همین حساسیت ماهور استفاده
کرده بود تا او را بابت این تأخیر در پاسخ دادنش ،تنبیه کند.
~ ~ 1365

ماهور آنقدر خندید که اشک هایش هم برای دومین بار در
امشب ،روان شد .اما این بار آن اشک ها از سر ذوق و خنده بود.
در میان خنده هایش به سختی نام پوالد را زمزمه کرد تا سوال
مهمی از او بپرسد .حاال که حال هر دوی آن ها خوب بود ،ماهور
نمی خواست اعصاب هر دویشان را دوباره به هم بریزد؛ اما او
آنقدر این لحظات را دوست داشت که دلش می خواست از ابدی
بودنشان مطمئن شود و ترس از هدیه ی احسان را در همین
لحظه از بین ببرد.
_پ...پوالد...تو رو خدا...یه لحظه فقط...پوالد...
پوالد دست از قلقلک دادن ماهور برداشت و با لبخند کج و خاصی
به نفس نفس زدن هایش خیره شد.
_چیه گنجشک خائن؟ حرفت رو بزن تا به بقیه ی تنبیهات
برسیم.
لب هایش را زبان زد و بعد با تردید به چشمان پوالد خیره شد.
دلش نمی خواست حال خوشش را از بین ببرد؛ اما او اکنون پر
از ترس و و واهمه بود .نگران بود که اگر باز هم مورد تجاوز واقع
شده باشد ،پوالد از او بدش بیاید و برای همیشه گنجشکش را
~ ~ 1366

کنار بگذارد .گنجشکی که اکنون عاشق اسارت عشق صاحبش
بود .گنجشکی که قفسش را می پرستید و آن را با آزادی تعویض
نمی کرد.
_این که احسان به من تجاوز می کرد ،باعث نمیشد که حالت از
با من بودن به هم بخوره؟
[]۰۳:۰۰ ۱۶.۰4.۲۱
#پارت_5۱۶
چشمانش را با خشم بست و نفس عمیقی کشید .دلش می
خواست فریاد بلندی بکشد و دندان های ماهور را در دهانش
خورد کند تا دیگر نام آن حرامزاده را به زبان نیاورد؛ اما آن
گنجشک احمق امشب بیش از حد گریه کرده بود و پوالد نمی
توانست بیش از این فشاری را به او تحمیل کند.
تمام خشمش را بر سر دندان هایش خالی کرد و آن ها را روی
هم فشرد.
_این چرت و پرت ها رو دیگه تکرار نکن!

~ ~ 1367

دستانش را دو طرف صورت پوالد گذاشت و با بغضی که دوباره
گریبان گیرش شده بود ،نالید:
_تو رو خدا پوالد...تو رو خدا یه بار برای همیشه بهم بگو.
پوالد با ناراحتی و خشم به چشمان آب افتاده ی ماهور خیره شد
و دستان ماهور را از روی گونه هایش برداشت و روی ران هایش
گذاشت.
_خوب گوشات رو باز کن ماهور! امشب آخرین باریه که می خوام
این مسئله رو برات توضیح بدم.
سرش را به نشانه ی تأیید تکان داد و با امید و شاید هم ترس
به صورت جدی و مسلط پوالد نگاه کرد.
_باشه.
_همونقدر که من تو یتیم بودنم بی تقصیر بودم ،تو هم توی اون
تجاوزی که بهت شده بی تقصیری .این که طعمه ی یه حرومزاده
شدی ،هیچی از عزیز بودنت پیش من کم نمی کنه...
دست چپ ماهور را باال آورد و بوسه ای به انگشت مزین به حلقه
اش زد.
~ ~ 1368

_آخه تو همه ی چیزی هستی که من توی این دنیا دارم .من تو
رو به جای پدر و مادری که نمی شناسمشون ،از خدا گرفتم.
لبخند آرامی زد و ادامه داد:
_تو پاک ترین آدمی هستی که تا حاال دیدم .مهم نیست چه
اتفاقاتی توی گذشته افتاده ،مهم اینه که من به تو اعتماد دارم.
دوستای تو رو دوست دارم و با دشمنات دشمنم .حرف تو برام
سنده و به هیچ کس دیگه ای اهمیت نمیدم .نمی دونم چی شده
که دوباره یاد اون کثافت لجن افتادی؛ اما اینو بدون که هیچ
چیزی توی این دنیا نمی تونه جلوی عشقی که به تو دارم رو
بگیره.
[]۰۳:۱۳ ۱۶.۰4.۲۱
#پارت_5۱۷
لبخندش بزرگ تر شد و با لحن شوخی خیره در چشمان براق
از اشک و شوق ماهور زمزمه کرد:
_فقط در یه صورت از شر من راحت میشی و اونم اینه که عاشق
یکی دیگه بشی و منو ترک کنی .اونجوری آزاد میشی؛ چون هم
~ ~ 1369

خودمو و هم تو رو ،بعد از کشتن اون روانی ای که عاشقش شدی،
می کشم.
ماهور که از حرف های پوالد آرامش بی نظیری گرفته بود ،با
بغض و گریه خندید و گفت:
_اینجوری که بازم پیشتم.
پوالد هم در میان خنده اش ،اشک های ماهور را پاک کرد و
بوسه ی آرامی به گونه ی خیسش زد.
_فکر کنم حق با تو باشه .در هر صورت تو اسیر منی!
خدا شاهد بود که ماهور برای این اسارت می مرد .اسیر بودن چه
زیبا خواهد بود اگر نگهبان قفست ،مردی همچون پوالد باشد.
هدیه ی احسان هر چه که بود ،قدرت جدا کردن آن ها را از یک
دیگر نداشت؛ چرا که ماهور مطمئن بود هیچ گاه به پوالد خیانت
نکرده است و حتی اگر اتفاقی هم افتاده باشد ،یک تجاوز دیگر
بوده است .قلبش هنوز هم از این تجاوز عزاداری می کرد؛ اما
حداقل مطمئن بود که پوالد او را ترک نمی کند و تا ابد در
کنارش می ماند.
~ ~ 1370

تصمیم گرفت بعد از تحویل گرفتن آن هدیه ی لعنت شده ،پوالد
را هم در جریان این موضوع بگذارد و از این مشکل هم مانند
بقیه ی مشکالتشان در کنار پوالد عبور کند .حتی اگر باز هم
قربانی تجاوز شده باشد ،هیچ گاه تسلیم نخواهد شد؛ چون او
پوالد را در کنار خودش داشت .مردی که همچون کوه تکیه گاه
ماهور شده بود و در هر مسیری او را یاری می کرد.
لبخند شیرین و بغض داری زد و سرش را روی سینه ی پوالد
گذاشت.
_من...من خیلی عاشقتم!
پوالد هم خندید و او را به خودش چسباند .لب هایش می خندید
اما مغزش جوالنگاه نقشه هایش برای احسان بود .او تقاص تک
تک اشک های ماهور را پس می داد.
ساعت تقریبا  5صبح شده بود؛ اما پوالد و ماهور قصد خوابیدن
نداشتند .از همه چیز صحبت کردند .مثال ماهور از آرزو هایش
درباره ی نیکان گفت و پوالد از قوی بار آوردن نوزاد هشت ماهه
اش تعریف کرد .ماهور معتقد بود که نیکان باید مهربان و خوش
رفتار باشد؛ اما پوالد می خواست که پسرش مغرور و مسلط باشد.
~ ~ 1371

با اعضای خانواده اش خونگرم و در مقابل رقیبانش همچون سنگ
باشد.
آفتاب در حال طلوع کردن بود که نگاهشان به ساعت افتاد .ماهور
می خواست بخوابد؛ اما پوالد در یک لحظه تصمیم گرفت که به
مسافرتی یک روزه برود .در مقابل چشمان متعجب ماهور ،از جا
برخاست و ماهور را مجبور کرد که هم خودش آماده شود و هم
نیکان را آماده کند .خودش هم به خانه ی ماهرخ رفت تا آن ها
را هم با خود همراه کند.
ماهور حال خوبی نداشت و پوالد تصمیم گرفت با یک مسافرت
کوتاه ،حال او را بهتر کند.
[]۰۹:4۶ ۱۸.۰4.۲۱
#پارت_5۱۸
مهیار با حرص کوله اش را روی دوشش جا به جا کرد و با اخم
های در هم به سمت ماشین رفت.
ماهور همانطور که با خستگی چشمانش را ماساژ می داد ،پتو را
دور بدن نیکان مرتب کرد و از میان انگشتانش به سوار شدن
مهیار نگاه کرد.
~ ~ 1372

_چرا بدخلقی می کنی؟ بده می خوایم بریم شمال؟
روی صندلی عقب جا گیر شد و سرش را روی صندلی خواباند.
_یه امروزم که تعطیل بودیم شما فاز مسافرت گرفتتون .می
فهمی ساعت  5و نیم صبحه؟ نمیشد دیر تر بریم؟
از آینه به تقالی ماهرخ و پوالد برای جا دادن وسایل مورد
نیازشان در صندوق عقب ،نگاه کرد و پاسخ داد:
_خیلی غر می زنی مهیار!
_چون خوابم میاد.
_االن بخواب تا برسیم.
همان موقع آسا هم با عروسک خرس بزرگش سوار ماشین شد
و همانطور که به سختی پا های بلند و بزرگ عروسک را به درون
ماشین می کشید ،با ذوق گفت:
_داداش ماهور؟ واقعا می خوایم بریم دریا؟
ماهور با شرمندگی به عقب چرخید و نگاهی به صورت هیجان
زده و لپ های گل انداخته ی آسا انداخت.
~ ~ 1373

چند ماه قبل از به دنیا آمدن آسا ،پدرشان از دنیا رفت و بار
مسئولیت خانواده اشان را روی دوش ماهور گذاشت .با این که
تمام تالشش را برای خوشبخت کردن آن ها نموده بود ،باز هم
آنقدری پول نداشتند که بتوانند از خیر کار کردن بگذرند و به
مسافرت بروند .این اولین سفر آسا به شمال بود.
_آره قربونت برم ،می خوایم بریم دریا.
آسا با هیجان خرسش را در آغوشش فشرد و خنده ی ذوق زده
ای کرد.
مهیار که از تکان خوردن ها و سر و صدای او عصبی شده بود ،با
صدای بلندی شروغ به غر غر کردن نمود.
_این چه وضعیه؟ بابا من مسافرت نخوام باید کی رو ببینم؟
[]۰۹:4۷ ۱۸.۰4.۲۱
#پارت_5۱۹
پوالد از پشت به سمتش رفت و از پنجره ضربه ی آرامی به پس
سرش کوبید.
_منو...باید منو ببینی!
~ ~ 1374

پوفی کشید و شاکی از این رفتار های زورگویانه ،کاله سویی
شرتش را روی سرش کشید و بدون جواب دادن به پوالد خوابید.
ماهور همچنان نگران بود؛ اما حداقل می دانست که قرار نیست
از جانب پوالد ترک شود.
 5ساعت در راه بودند .پوالد برای این یک روز یک ویالی نقلی و
کوچک اجاره کرد که حیاطش به دریا راه داشت؛ به همین علت
قیمتش برای این یک روز بسیار زیاد بود.
بعد از رساندن آن ها به ویال ،خودش برای خرید وسایل صبحانه
و ناهار به یک بازارچه ی محلی رفت.
ماهی های تازه صید شده در تمام مغازه ها موجود بودند و پوالد
را برای درست کردن ماهی کبابی مشتاق می کردند .مقداری هم
گوشت و سبزیجات خرید تا اگر کسی میانه اش با غذای دریایی
بد بود ،گرسنه نماند و بعد از خریدن کره و مربا و یک شانه ی
تخم مرغ به سمت ویال رفت.
ماشینش را پارک کرد و بعد از برداشتن پالستیک های پر شده
با مواد غذایی به سمت خانه رفت .دستش را روی زنگ فشرد و
~ ~ 1375

منتظر ماند .سر و صدای آسا و مهیار در پس زمینه ی غر غر
های ماهرخ از پشت در به گوش می رسید.
چشمانش را بست و نفس عمیقی کشید .او عاشق خانواده اش
بود .همان موقع در توسط ماهور باز شد و نیکان که تازه از خواب
بیدار شده بود ،با دیدن پوالد شروع به دست و پا زدن برای رفتن
به آغوش پوالد کرد.
_از وقتی بیدار شده ،آروم و قرار نداره.
پوالد پالستیک ها را روی زمین گذاشت و به لبخند عمیق ماهور
که به سختی پسرشان را کنترل می کرد ،خیره شد.
_بدش به من ببینم چی میگه؟!
ماهور از خدا خواسته نیکان را در آغوشش گذاشت و خودش
پالستیک ها را برداشت تا به آشپزخانه ببرد.
_من که از پسش بر نمیام .امیدوارم حداقل تو بتونی آرومش
کنی.

~ ~ 1376

پوالد خنده ی مردانه ای کرد و به دور شدن ماهور خیره شد.
بوی خوشبختی در مشامش پیچیده بود و او را از بودن در کنار
خانواده اش سر مست می کرد.
بوسه ی محکمی به گونه ی قرمز نیکان زد و در گوشش زمزمه
کرد:
_عاشقتم بابایی!
[]۰۳:۳۳ ۲۰.۰4.۲۱
#پارت_5۲۰
آسا با پاهای برهنه روی شن ها می دوید و برای نیکانی که در
آغوش ماهور بی قراری می کرد ،شکلک های بامزه در می آورد.
مهیار روی یک تخته سنگ نشسته بود و به دریای عظیم و با
شکوه مقابلش نگاه می کرد.
ماهرخ در خانه مانده بود تا برنج بپزد و قرار بود بعد از اتمام
کارش به آن ها بپیوندد.
ماهور همانطور که نیکان را در آغوشش می فشرد ،به دریا نزدیک
میشد تا انگشتان پاهایش با آب شور و خنک دریا خیس شوند.
~ ~ 1377

پوالد هم در حال سر و کله زدن با ایمان بود.
_یهویی شد؛ وگرنه بهت خبر می دادم.
صدای سرتق و لجبازش از پشت موبایل ،به گوش های پوالد
رسید و لبخندی را مهمان لب هایش کرد.
_می مردی به ما هم بگی؟ االن من و رکسانا کجا بریم؟ نهار چی
بخوریم؟ می خواستیم بیایم خونه ی شما.
دست آزادش را در جیب شلوارش فرو کرد و به سمت ماهور
رفت.
_خب می خوای به خاله سودابه بگم واستون غذا درست کنه؟
_نه خیر تو برو به مسافرتت برس ،ایمان سیخی چند؟!
لبخندش عمیق تر شد و نگاهی به ماهور که در آب کم عمق
ساحل قدم می زد ،انداخت.
_خیلی حسودی!
_برو گمشو بابا ،مرتیکه ی پفیوز!
[]۰۳:۳۳ ۲۰.۰4.۲۱
~ ~ 1378

#پارت_5۲۱
بعد از پایان حرفش تلفن را قطع کرد و باعث خنده ی پوالد شد.
این بشر هیچگاه بزرگ نمیشد و تا ابد همچون کودکان رفتار می
کرد.
غرق نگاه کردن به خنده های ماهور بود و حضور ماهرخ را در
نزدیکی اش حس نکرد تا این که دستی شانه اش را لمس کرد.
_پوالد؟
به پشت چرخید و لبخندی به ماهرخ زد.
_جانم؟ کارتون تموم شد؟
دستانش را روی سینه اش حلقه کرد و همانطور که به دریا نگاه
می کرد ،پاسخ داد:
_آره تموم شد .راستش می خواستم یه سوال ازت بپرسم.
پوالد با کنجکاوی به او نگاه کرد و دستی به ته ریشش کشید.
_چیزی شده؟
ماهرخ سرش را به نشانه ی نه تکان داد و نیم نگاهی به سمت
پوالد انداخت.
~ ~ 1379

_چیزی نشده .فقط می خواستم درباره ی احسان بپرسم.
اخم هایش با شنیدن نام نجس احسان ،در هم فرو رفت؛ اما سعی
کرد عصبانیت ناگهانی اش را کنترل کند.
_احسان؟ چه سوالی درباره اش دارید؟
با تردید به چشمان پوالد خیره گشت و سوالی که همیشه در
ذهنش جوالن می داد رو پرسید.
_تو داری کاری با احسان می کنی؟
_یعنی چی؟
لب هایش را با زبانش تر کرد و با تردید گفت:
_تو داری انتقام میگیری؟
[]۰۹:4۲ ۲۰.۰4.۲۱
#پارت_5۲۲
پوالد چند لحظه ساکت ماند و نگاهش را به کفش هایش دوخت.
آیا صحبت کردن درباره ی این موضوع درست بود؟

~ ~ 1380

_نمی خوام منعت کنم پوالد ،فقط می خوام بفهمم داری چیکار
می کنی.
خب آخر چه؟ باالخره که ماهرخ از همه چیز مطلع می شد؛ پس
امروز یا فردا چه فرقی داشت؟
سرش را باال گرفت و طبق عادت همیشگی اش ،گوشه ی لبش
را با انگشت شستش لمس کرد.
_آره.
ماهرخ نگران بود .از همان چند ماه پیش که احسان به خانه اشان
آمده بود ،می دانست که پوالد ساکت نخواهد ماند و شروع به
درست کردن یک شر بزرگ خواهد کرد.
حاال که به خاطر توهین های مهراب ،شرکتش را به سقوط
نزدیک کرده بود ،می خواست چه بالیی بر سر احسانی که به
ماهور دست درازی کرده بود ،بیاورد؟!
_همه چی رو بسپار به خدا پوالد .نمی دونم داری چیکار می
کنی؛ اما از وقتی کلنجار رفتنت رو با مهراب دیدم ،همش استرس
دارم.
~ ~ 1381

دستش را روی گونه ی پوالد گذاشت و با لبخند مهربانی ادامه
داد:
_می ترسم برای خودت دردسر درست کنی! تو بیش از حد کله
خراب و بی پروایی!
پس نگران پوالد بود! تصور می کرد ماهرخ درباره ی زندگی ماهور
نگران است؛ اما نگران پوالد بود...
_نگران من نباشید! هیچ اتفاقی برام نمیوفته.
_احسان آدم بی وجدان و بد جنسیه .از پشت به آدم خنجر می
زنه.
_تا چند روز دیگه ،هیچی از احسان باقی نمی مونه.
ماهرخ با تعجب سکوت کرد .یعنی چه؟ مگر چه اتفاقی قرار بود
بیوفتد که چیزی از احسان باقی نمی ماند؟
[]۰۹:4۲ ۲۰.۰4.۲۱
#پارت_5۲۳
_منظورت چیه؟ ینی چی آخه؟
~ ~ 1382

دست ماهرخ را گرفت و او را به سمت دیگری کشاند تا جلوی
چشمان ماهور و مهیار نباشند .باید درباره ی آن روانی برای
ماهرخ توضیح می داد.
_وقتی احسان رو تعقیب می کردم ،متوجه شدم که هر هفته به
یه خونه سر می زنه .خارج از شهر بود .اینقدر داغون و کلنگیه
که اگر با سنگ بزنی به دیوارش ،می ریزه پایین.
ماهرخ با تعجب به پوالد که دستانش را در جیب هایش فرو کرده
بود و بدون نگاه کردن به ماهرخ صحبت می کرد ،خیره شد.
_می رفت اونجا واسه چی؟
_احسان یه روانیه آشغاله .به یه دختر بچه ی  ۱۰ساله تجاوز
کرده .تا چند روز بچه رو بیمارستان بستری کردن؛ اما این کثافت
لجن دستگیر نشد؛ چون پدر دختره معتاده و برای یکم مواد
حتی دخترش رو هم می فروشه.
نفس عمیقی کشید و بی توجه به بهت و چشمان اشکبار ماهرخ،
با ناراحتی ادامه داد:

~ ~ 1383

_چند میلیون پول گرفت و از خیر شکایت کردن گذشت.
اونجوری که من فهمیدم ،یک سال از اون روز گذشته؛ اما هنوز
اقدامی برای شکایت از احسان نکردن.
سرش را به سمت ماهرخ چرخاند و به او که دستانش را روی
دهانش گذاشته بود و با حیرت به حرف های پوالد گوش می
داد ،نگاه کرد.
_ وقتی فکر می کنم تمام این بال ها به سر ماهور هم اومده،
روانی میشم .نمی تونم ازش بگذرم! فعال دارم سعی می کنم
خانواده ی دختره رو راضی به شکایت کنم؛ اما پدره اجازه نمیده.
هر چند مطمئنم مادرش یه چیزی داره که می ترسه جلوی
شوهرش به ما نشون بده .دارم سعی می کنم راضیش کنم.
[]۱۱:۳۲ ۲۰.۰4.۲۱
#پارت_5۲4
سینه ی خودش را لمس کرد و با حرص غرید:
_اینجام میسوزه...هر دفعه ماهور گریه می کنه و می ترسه به
خاطر کارای اون عوضی ترکش کنم ،قلبم تیر می کشه.
~ ~ 1384

با اعصابی خورد ،کمی عقب رفت و توجهی هم به گریه های
مظلومانه ی ماهرخ نشان نداد.
_من نمی تونم با این کینه زندگی کنم .احسان باید اعدام شه.
باید چند ماه تو دادگاه ها جون بکنه و شبا با خواب مردنش
زندگی کنه تا روزی که واقعا برای همیشه نفسش بریده بشه.
باید جلوی چشمای ماهور زیر پاهاش خالی شه و از گردنش
آویزون شه .باید ...باید بمیره تا ماهور من بتونه راحت زندگی
کنه.
صورتش از فشار زیادی که به خودش برای آرام حرف زدن وارد
می کرد ،سرخ و ملتهب شده بود .ماهرخ تا کنون از منظره ی
چشمان پوالد به این اتفاقات نگاه نکرده بود .نمی دانست غرور
مردانه ی پسرش با هر گریه ی ماهور می شکند و از خودش به
خاطر کنترل نکردن حال گنجشکش متنفر می گردد.
دستانش را باز کرد و پوالد زخمی و خشمگین را به آغوشش
دعوت کرد.
_بیا اینجا عزیزم...بیا اینجا.

~ ~ 1385

سرش را به دو طرف تکان داد و با انگشت اشاره به سینه ی
خودش کوبید.
_دیشب سرش رو گذاشته بود همینجا و گریه می کرد .هنوز
جای اشکاش می سوزه .من یه موجود بی مصرفم که تمام
زندگیم جلوی چشمام داره آب میشه .هر چند روزی یه بار این
شکلی میشه .درد اون تجاوزا هنوزم اذیتش می کنه مامان...
سیب گلویش پر جنب و جوش شده بود و مدام باال و پایین می
رفت.
_چطوری ازم می خوای از احسان بگذرم؟ من باید مردنش رو
بیینم تا آروم بگیرم.
ماهرخ خودش به سمت پوالد رفت و سرش را در آغوش کشید.
حالت هایش اصال طبیعی نبود و نشان از یک حمله ی عصبی
داشت.
_آروم باش...هر کاری که فکر می کنی درسته انجام بده پوالد؛
اما مراقب خودت باش .ماهور اآلن همه ی امیدش به تو و نیکانه.
مو هایش را نوازش کرد و ادامه داد:
~ ~ 1386

_هر چقدرم انتقام از احسان واجب باشه ،خوشبختی و آرامش
خودتون مهم تره.
آغوش امن و خوش بوی ماهرخ آرامش دهنده بود؛ اما حرف
هایش تأثیری در نقشه های پوالد نداشت .او این خوشبختی را
با کشتن احسان بدست می آورد.
_مراقبم.
[]۰۹:۰۰ ۲۱.۰4.۲۱
#پارت_5۲5
ماهور روی زمین نشسته بود و بی توجه به کثیف شدن لباس
هایش ،همراه نیکان و آسا قلعه ی شنی درست می کرد.
نیکان مشت های تپلش را با جدیت به درون شن ها فرو می کرد
و بعد با حرص به خارج شدن آن ها از میان انگشتانش نگاه می
کرد.
ماهور بدون آن که متوجه ی حضور پوالد در پشت سرش باشد،
خنده ی شیرینی کرد و مشت کوچک نیکان را به لبش فشرد و
محکم بوسید.
~ ~ 1387

_وای خدا ،ببین چه حرصی می خوره .از همین اآلن معلومه
قراره چه جونوری بشی .کپی اون بابای...
_مگه باباش چشه؟
با شنیدن صدای پوالد ،با تعجب سکوت کرد و به پشت چرخید.
_عه؟ تو اینجا بودی؟
پوالد با لبخند و اخم جلو رفت و کنار ماهور نشست.
_داشتی پیش پسرم غیبت منو می کردی؟
ماهور خواست حرف هایش را ماست مالی کند؛ اما آسا پیش
دستی کرد و بدون نگاه کردن به آن ها گفت:
_تازه یه چیز دیگه هم گفت .یکم پیش نیکان می خواست از
بغل داداش بیاد پایین؛ اما داداش نداشت ،اونم صورت دادشو با
ناخن زخم کرد .بعد داداشم گفت از بچه ی پوالد بیشتر از این
انتظار نداشتم.
پوالد با بهت خندید و ضربه ی آرامی به سر ماهور زد.
_چه زری زدی؟ من کی زدمت کثافت؟
ماهور دستش را روی سرش گذاشت و شاکی به آسا نگاه کرد.
~ ~ 1388

_اینقدر بدم میاد از بچه ی خبرچین! خیلی بی تربیتی آسا...
و بعد هم با لبخندی که صورتش را خنگ و مظلوم نشان می
داد ،رو به پوالد گفت:
_منظور من یه چیز دیگه بود عزیزم!
پوالد که همچنان در حال خندیدن بود ،ضربه ی دیگری به سر
ماهور زد و خواست چیزی بگوید؛ اما با کشیده شدن نیکان به
سمتش و فرو رفتن ناخن هایش در پوست گردنش ،حرفش را
فراموش کرد و با حیرت به نیکان اخمو خیره شد.
_چته بابایی؟ چرا منو می زنی آخه؟
با هول خودش را به سمت ماهور کشید و سعی کرد از شانه اش
باال برود.
ماهور آنقدر از حمایت نیکان دلگرم و شاد شده بود که حس می
کرد روحش در حال پرواز در آسمان است.
[]۱۲:۱5 ۲۱.۰4.۲۱
#پارت_5۲۶

~ ~ 1389

نیکان را روی شانه اش گذاشت و با لبخندی که قصد جدا شدن
از لب هایش را نداشت ،پاسخ پوالد را داد.
_چون منو زدی ،کتک خوردی.
پوالد واقعا متعجب شده بود .نیکان هنوز چهار ماه تا یک سالگی
فاصله داشت؛ اما حساسیت شدیدی نسبت به ماهور پیدا کرده
بود .او را ماا صدا می کرد؛ اما هیچ کس نمی دانست که این ما
به معنای نام مامان است که ماهور در گوشش گاهی زمزمه می
کرد یا به معنای نام ماهور است که توسط پوالد بیان میشد.
_واقعا نیکان؟ یعنی منو به این نکبت فروختی؟
نیکان باسن باد کرده با پوشکش را روی شانه های نحیف ماهور
حرکت داد و با اخم به پوالد خیره شد.
_ماا...اَهههَ...ههه...
پوالد حسودی اش شده بود .یعنی چه؟ آن دو با هم تیم شده
بودند و در مقابل پوالد ایستاده بودند؟
طلبکار به نیکان نگاه کرد و گفت:

~ ~ 1390

_اون پوشکایی که روزی ده بار توش دسشویی می کنی رو من
خریدم؛ اونوقت منو به خاطر ماهور می زنی؟
انگشتانش را مقابل نیکان گرفت و ادامه داد:
_مگه فقط پوشکه؟ شیر خشک و لباس و اسباب بازی هاتو هم
من خریدم .اصال همون ماهور هم مال منه که بهت قرضش دادم.
پاشو گمشو بیا پایین ببینم!
آسا که به خاطر دعوای ماهور بق کرده بود ،چهار دست و پا به
سمت پوالد رفت و با بغض گفت:
_داداش؟ منو هم ول کردن .بیا باهاشون قهر کنیم!
ماهور که تا کنون با صدای بلند به حرف های پوالد می خندید،
دستش را به سمت آسا دراز کرد و همانطور که چشم راستش را
به خاطر فرو رفتن انگشت نیکان در آن بسته بود ،با لحن محبت
آمیزی زمزمه کرد:
_پاشو بیا اینجا قربونت برم ،مگه نگفتم تو پرنسس منی؟ اصال
مگه میشه ولت کنم؟

~ ~ 1391

آسا با سرعت خودش را در آغوش ماهور انداخت و دستانش را
دور کمرش حلقه کرد.
_قول میدم دیگه خبرچینی نکنم.
بوسه ی آرامی به روی مو هایش نشاند و خیره به صورت گستاخ
پوالد نجوا کرد:
_آفرین دخترم.
_منم بیام رو شونت؟
می دانست که اکنون آسا حساس شده است و در صورت
مخالفت ،حسادت کردن هایش شروع خواهد شد؛ اما او واقعا
سنگین بود و ماهور نمی توانست وزنش را تحمل کند .با این
همه دستش را برای پایین گذاشتن نیکان باال برد؛ اما او هم
شروع به لجبازی کرد و با هر دوستش سر ماهور را در آغوش
کشید و پا هایش را هم دور گردنش پیچاند.
پوالد به حالت درمانده ی چهره ی ماهور که میان دو کودک
اسیر شده بود ،خندید و آسا را به سمت خودش کشید.

~ ~ 1392

_ماهور قدش کوتاهه؛ اما من قدم بلنده .اگر بری تو بغل اون
سرت کاله میره .اونوقت نیکان از تو بلند تر میشه.
آسا کمی فکر کرد و انگشت اشاره اش را روی لب هایش گذاشت.
_واقعا؟
_آره ،مطمئن باش!
_خب پس من میام رو شونه ی تو.
پوالد با لبخند او را روی شانه اش گذاشت و از جا برخاست.
ماهور هم برخاست و هر دو در میان صدای ذوق زده و شاداب
کودکان شروع به قدم زدن کردند .آن ها واقعا به این مسافرت
کوتاه نیاز داشتند.
[]۰۹:۰۰ ۲۲.۰4.۲۱
#پارت_5۲۷
ماهور از کودکی بد غذا بود و همیشه برای صرف وعده های
غذایی اش ،ماهرخ را به مرز جنون نزدیک می کرد.
تصور می کرد با بزرگ تر شدنش اوضاع بهتر شود؛ اما اینطور
نشد و ماهور با همان عادت های بد غذایی اش بزرگ شد.
~ ~ 1393

البته که پوالد توجهی به لوس بازی های ماهور نشان نمی داد و
او را مجبور به خوردن غذا های مقوی می کرد.
ماهرخ با خنده سیخ هایی که با تکه های گوشت پر شده بود را
به سمت پوالد که در حال کباب کردن ماهی ها بود ،برد و گفت:
_پوالد ولش کن ،همون گوشت رو هم بخوره کافیه .بچه هم که
بود از ماهی خوشش نمی یومد.
پوالد بی توجه به چهره ی جمع شده از شدت انزجار ماهور ،تیغ
های ماهی را از بین گوشتش بیرون کشید و بعد آن را همچون
یک لقمه در دستش جمع کرد و به سمت دهان ماهور برد.
_غلط می کنه .تو خونه هم چند بار بهش دادم؛ حاال شما رو
دیده پررو شده .دکترش گفته ماهی براش خیلی خوبه.
در ادامه ی حرف هایش به ماهرخ ،صدایش را کمی بلند کرد و
به ماهور تشر رفت تا دهانش را باز کند.
_دهنتو باز کن ببینم ،مامانتو دیدی دم در آوردی؟
با حرصی که لپ هایش را سرخ کرده بود ،قدمی به عقب برداشت
تا از پوالد دور شود.
~ ~ 1394

_مثال آوردیم مسافرت؟ این چه مسافرتیه آخه؟ تو که همش
داری حرصم میدی...
پوالد ماهی های کبابی را برگرداند تا نسوزند و بعد به سمت
ماهور رفت.
_تا نخوری ولت نمی کنم .این لوس بازیا چیه؟ نیکان از تو بهتره.
مهیار همانطور که با گوشی اش سرگرم بود ،بدون نگاه کردن به
آن ها فریاد زد:
_بابا مردیم از گشنگی! خب نمی خواد بخوره ،ولش کنید .دو
ساعته دارن کل کل می کنن.
[]۰۹:۰۱ ۲۲.۰4.۲۱
#پارت_5۲۸
نیکان که کنارش نشسته بود ،از صدای بلندش ترسید و شروع
به گریه کردن نمود.
پوالد که دیگر تحملش را از دست داده بود ،فک ماهور را گرفت
و با فشردن آن و باز شدن دهانش ،لقمه ی ماهی را در دهانش
ریخت و گفت:
~ ~ 1395

_دیدی خوشمزه ست؟ حاال برو به نیکان برس تا به اون مهیار
صدا گنده یه کتک درست و حسابی نزدم.
ماهور با دهان باز مانده و صورت جمع شده پایش را روی زمین
کوبید و با قدم هایی که بیشتر شبیه پا کوفتن به روی زمین بود،
به سمت نیکان رفت.
آنقدر حرصش گرفته بود که دلش می خواست پوالد را با دستان
خودش خفه کند.
انگار این بحث ها برای ماهرخ شیرین بود که با صدای بلند به
هیاهوی فرزندانش می خندید.
ناهارشان در میان غر غر های ماهور و لجبازی های پوالد خورده
شد .تا ساعت  ۶بعد از ظهر مشغول تفریح و گردش بودند و بعد
به سمت تهران حرکت کردند .روحیه ی همه ،از جمله ماهور
بسیار خوب شده بود و این موضوع از خنده ها و پر حرفی هایش
راجع به شیرین کاری های نیکان معلوم بود.
***

~ ~ 1396

قاشق پر شده با سوپ را به دهان نیکان نزدیک نمود و دهانش
را باز کرد تا او هم به تقلید از ماهور این کار را انجام دهد.
_بگو آاا....
نیکان به دهان باز مانده ی ماهور خندید و چند دندان نقلی و
صدفی رنگش را به نمایش گذاشت تا دل و جان ماهور از شدت
ذوق ضعف برود.
_من قربون اون دندونات برم آخه ،از چی می خندی تو؟ بخورمت
نیکان؟ بخورم؟
[]۱۲:۱۱ ۲۲.۰4.۲۱
#پارت_5۲۹
باز هم خندید و این بار طاقت ماهور را از او گرفت .سرش را زیر
گردن نیکان برد و بوسه های پی در پیش را روی پوست لطیف
و خوش بویش نشاند .صدای خنده های شیرین و ذوق زده اش
و دستان بی قرار و پرتحرکی که روی مو های ماهور حرکت می
کرد تا با کشیدن آن ها سرش را از خودش دور کند ،کمی از
استرس و حال بدش می کاهید .امروز قرار بود هدیه ی احسان
با پست به دستش برسد و این را خود احسان به ماهور گفته بود.
~ ~ 1397

پوالد را با بهانه ی خستگی و کم حوصلگی اش قانع کرده بود
که به شرکت نمی آید و حاال منتظر رسیدن آن بسته بود.
غذای نیکان که تمام شد ،او را درون استخر بادی اش که با توپ
های رنگارنگ پر شده بود گذاشت و خودش به آشپزخانه رفت تا
ظرف های کثیف را آن جا بگذارد .دنبال چیزی بود که با آن
سرگرم شود و این لحظات را راحت تر بگذراند.
حتی شستن ظرف ها هم کاری از پیش نبرد و ماهور در همان
جهنمی که بود دست و پا زد.
آخرین بشقاب را هم آبکشی کرد و بعد دستانش را با دستمال
کاغذی خشک نمود.
_دستت درد نکنه عزیزم ،خودمون می شستیم ،الزم نبود تو
زحمت بکشی که.
در جواب سودابه لبخندی زد و خواست چیزی بگوید؛ اما با
نزدیک شدن یاسر به آن ها حرفش را فراموش کرد و به پاکت
کاغذی ای که در دستانش بود ،خیره شد.
_ماهور خان؟ این بسته رو برای شما آوردن.
~ ~ 1398

با هر قدمی که یاسر به سمتش بر می داشت ،کوبش قلبش سریع
تر می شد.
نفهمید چگونه از او تشکر کرد و بعد از سپردن نیکان به سودابه،
به سمت اتاق مشترکش با پوالد رفت .در بالکن نشست تا در
هوای آزاد این بمب ساعتی را باز کند .نفس عمیقی کشید و
پاکت را باز نمود .همانطور که حدس می زد ،چند قطعه عکس
بود.
چشمانش را بست و از خدا خواست چیزی که تصور می کرد،
نباشد و رد پای یک تجاوز دیگر در زندگی اش طرح نینداخته
باشد.
با دستان لرزان عکس ها را چرخاند و به اولین تصویر خیره شد؛
اما کاش چشمی برای دیدن نداشت و آن ها را نمی دید .کاش
تمام زندگی اش را در تاریکی و نا بینایی می گذراند و آن چند
تکه کاغذ لعنت شده را نمی دید.
اصال کاش احسان به او تجاوز کرده بود...
کاش زیر دست و پای او جان کنده بود...
~ ~ 1399

کاش ماهور را همچون کودکی اش گیر اندخته و جسم و روحش
را زخمی کرده بود؛ اما این کار را با او نکرده بود.
یعنی واقعی بودند؟ این عکس ها وجود خارجی داشتند؟
با بغض از جا برخاست و دستانش را در مو هایش فرو کرد.
مو هایی که دل و دین پوالد بودند را در مشت هایش گرفت و
محکم کشید تا از این کابوس وحشتناک برخیزد؛ اما چیزی جز
یک درد تیز و فرساینده نصیبش نشد.
همه چیز تمام شده بود...
[]۰۹:۰۰ ۲4.۰4.۲۱
#پارت_5۳۰
نمی دانست چند ساعت گذشته و در این مدت چه کرده است؛
چرا که حس می کرد روح از کالبدش جدا شده و چیزی جز چند
تکه گوشت و استخوان از او باقی نمانده است.
وقتی تلفن همراهش زنگ خورد ،نگاهش از پایه های میز وسط
بالکن به سمت باال کشیده شد و در آخر به تلفن همراهش که
روی میز ،کنار عکس ها بود خیره شد .تازه یادش آمد که آنقدر
~ ~ 1400

مو های خودش را چنگ زده و کشیده بود که آخر سر بی طاقت
کف بالکن نشسته و همچون مرده هایی که با چشمان باز می
میرند ،به یک نقطه خیره شده بود.
خواست از جا برخیزد؛ اما پا هایش خواب رفته بودند و گز گز
می کردند .با چهره ای در هم خودش را جلو کشید و گوشی را
برداشت.
شماره ی خودش بود .کسی که تمام زندگی اش را نابود کرده
بود .تماس را وصل کرد و تلفن را با بی حالی به گوش راستش
چسباند.
آنقدر حرفی نزد تا صدای مردد احسان در گوشش پیچید.
_الو؟ تلفن وصله؟
باز هم چیزی نگفت و تنها با نفس عمیقی زانو هایش را در
آغوشش جمع کرد و جسم گلوله شده اش را روی زمین خواباند.
_ماهور؟ صدای نفسات میاد .نمی خوای حرف بزنی؟
_یادته چی گفته بودی؟ گفتی اگر با کسی باشم ،می کشیم.

~ ~ 1401

احسان با لبخند روی صندلی اتاقش نشست .صدای ماهور را
دوست داشت .چشمانش را هم دوست داشت .اصال تک تک
اجزای بدنش را دوست داشت .شاید یک هوس بود و شاید هم
واقعا عاشقش شده بود؛ اما مهم این بود که فعال بودن ماهور را
می خواست.
_آره گفته بودم.
همچون جنین در خودش جمع شد و نالید:
_پس چرا نکشتی؟ من و پوالد با هم بودیم؛ اما من هنوز زنده
ام.
_تو همین اآلن هم مردی ماهور!
با بغض خندید و دستش را روی قلبش گذاشت.
_پس چرا قلبم هنوز می زنه؟
_چون روحت مرده ،نه جسمت.
با نفرت خنده اش را جمع کرد و مشت محکمش را روی سینه
ی خودش کوبید.
_ازت متنفرم حرومزاده ی نجس.
~ ~ 1402

[]۰۹:۰۱ ۲4.۰4.۲۱
#پارت_5۳۱
احسان خنده ی بلندی کرد و گفت:
_واقعا؟ اگر من نجسم ،تو چی هستی؟ هر اتفاقی که افتاد ،با
همراهی تو بود .تویی که حتی به گریه های پسرت هم توجه
نمی کردی.
و بعد بی توجه به صدای نفس های سنگین و لرزان ماهور سرش
را باال گرفت و به سقف خیره شد.
_وقتی لنگاتو برای من باز کرده بودی ،نیکانم داشت می دید.
شاید مثل تو هرزه بشه ماهور ،مگه نه؟ آخه یه نمایش زنده دیده.
یه نمایش زنده که موسیقی متنش ناله های تو بوده.
هیچ واکنشی نشان نداد و تنها بدنش کمی شل تر شد .پسرش
هم شاهد این خیانت بود .با این که چیزی از اتفاقات آن شب به
یاد نمی آورد؛ اما همه چیز واضح بود .چند ساعت به عکس ها
خیره شده بود تا دلیلی برای غیر واقعی بودن آن ها پیدا کند؛
اما دیدن گردنبندی که هدیه ی پوالد بود ،در سینه ی پسر ریز
نقش درون عکس ،تمام کننده ی همه چیز بود.
~ ~ 1403

در دستان همان پسر که دور گردن احسان پیچیده بود ،حلقه ی
ازدواجش هم خودنمایی می کرد.
سینه های پسری که زیر دستان احسان بود ،بیش از حد به سینه
های خودش که در این چند ماه کمی درشت تر شده بودند،
شباهت داشت .مو های پسر را انگار از روی مو های ماهور ساخته
بودند .با این همه ،او فقط شبیه ماهور بود مگر نه؟
لب هایش لرزید و بعد با بغض به جای عکس ها خیره شد .نمی
خواست اعتراف کند؛ اما مجبور بود .پسری که در آن عکس ها
برای احسان دلبری می کرد ،خودش بود .ماهورِ پوالد...
با حالتی مجنون ،از روی زمین برخاست و شروع به راه رفتن
کرد.
_با من چیکار کردی ...با من چیکار کردی آشغال؟!
_ما با هم بودیم ماهور .صورتت هم توی عکسا معلومه .من و تو
جلوی نیکان عشق بازی کردیم.
سکونی که در این چند ساعت در رفتارش مشاهده میشد ،با
صدای فریادش شکست و باالخره حال بدش را نمایان کرد.
~ ~ 1404

_با من چیکار کردی؟
و بعد تلفن را روی میز کوبید و به صدای شکستن شیشه ی میز
هم توجهی نشان نداد.
جیغ های بلندی که پشت سر هم می کشید ،پر از سوز و ناله
بود.
ناله هایی از جنس از دست دادن تمام دلخوشی های زندگی
اش...
جیغ های به بلندی کوه های بدبختی اش...
گریه های به سوزناکی سرنوشت شومش...
[]۱۷:۱۹ ۲4.۰4.۲۱
#پارت_5۳۲
سودابه با استرس نیکان را در آغوشش تکان می داد تا گریه
کردن برای آغوش ماهور را تمام کند .از وقتی صدای جیغ ها و
فریاد های عاجزانه اش را شنیده بود ،می ترسید و گریه می کرد.
نمی دانست کار درست چیست .در توسط ماهور قفل شده بود و
اجازه ی ورود به کسی داده نمیشد .وقتی این وضع تا چند دقیقه
~ ~ 1405

ادامه یافت ،سودابه با پوالد تماس گرفت و اوضاعشان را به او
توضیح داد.
با توجه به صدای نگران و مضرب پوالد ،مطمئن بود که ظرف
چند دقیقه به آن جا می رسد و حدسش هم درست بود .صدای
ماشینی که با سرعت وارد حیاط خانه شد ،او را به سمت پنجره
کشاند.
نگاهش را به او که با قدم های بلند و نا آرام به سمت خانه می
آمد ،دوخت.
در با صدای بلندی باز شد و پوالد نگران وارد شد.
_خاله سودابه؟
_جانم آقا؟
نگاهی به نیکان گریه رو انداخت و گفت:
_باال ست؟
_آره ،نمیدونم چی شد؛ اما یه دفعه شروع کردن به داد زدن.
_مراقب نیکان باش!
~ ~ 1406

گفت و با دو به سمت پله ها رفت .گنجشکش چه شده بود؟ صبح
که از خانه خارج میشد ،آنقدر لوس شده بود که عاقبت پوالد را
مجبور کرد بدون ماهور به شرکت برود .در این چند ساعت چه
اتفاقی افتاده بود؟
دستگیره ی در را پایین کشید؛ اما در باز نشد .اخمی کرد و کف
دستش را چند بار روی در کوباند.
_ماهور؟ درو باز کن!
ماهور که در میان تکه های شکسته شده ی شیشه ،نشسته بود
و به قطرات خونی که از کف دست هایش خارج میشد نگاه می
کرد با شنیدن صدای پوالد ،پایین افتادن آخرین قطره را هم نگاه
کرد و بعد از جا برخاست .انگشتان پا هایش روی شیشه های تیز
و بران حرکت می کرد و حتی متوجه ی دردی که با بریده شدن
در آن ها می پیچید هم نمیشد.
باز هم صدای پوالد بلند شد که البته این بار بیشتر به فریاد شبیه
بود.
_مگه با تو نیستم؟ باز کن این در کوفتی رو!
~ ~ 1407

عکس ها را جمع کرد و درون پاکتش گذاشت .پاکت را زیر
تختشان پنهان کرد و بعد با قدم های سست و ضعیف به سمت
در رفت.
کلید را به آرامی چرخاند و خواست در را باز کند؛ اما پوالد
پیشدستی کرد و آن را با صدای بلندی باز نمود و وارد اتاق شد.
[]۱۹:۰۰ ۲5.۰4.۲۱
#پارت_5۳۳
چشمانش را از صورت ماهور که ملتهب و مجنون به نظر می
رسید ،به سمت دستانش کشاند .سرخ از خون بودند و جان پوالد
را به لبش نزدیک می کردند .روی کفپوش های روشن اتاق ،رد
پای ماهور با خون نقش افتاده بود.
سعی کرد آرام باشد .حالش خوب نبود و پوالد نمی خواست جو
را بیش از این متشنج کند.
_چی شده؟

~ ~ 1408

ماهور گیج به اطرافش نگاه کرد .همه چیز را به هم ریخته بود.
تمام اجسام شکننده را به در و دیوار کوفته بود و خودش با پا
های برهنه ،روی آن ها قدم زده و گریه کرده بود.
_نمی دونم.
زمزمه اش آرام بود .هیچ نقشه ای برای پیچاندن پوالد نداشت و
تصمیم گرفته بود ،آنقدر جواب سر باال بدهد که او را از پرسیدن
نا امید کند.
قلب پوالد در سینه اش بی قراری می کرد .نمی دانست چه شده
است؛ اما دیدن حال و روز ماهور او را خسته و درمانده کرده بود.
_باشه  ،بعدا حرف می زنیم .برو بشین تا زخمات رو ببینم.
سرش را تکان داد و به سمت مبل ها رفت .روی یکی از آن ها
نشست و دوباره به حرکت قطره های خون برای بیرون جهیدن
از زخم نسبتا سطحی دستش ،خیره شد.
_پوالد؟
مقابل ماهور زانو زد و کف پا هایش را روی رانش گذاشت تا
بتواند زخمش را چک کند.
~ ~ 1409

_جان پوالد؟
ماهور سوالش را نپرسید و در عوض به شلوار شکالتی رنگ پوالد
که اکنون با خون رنگین شده بود ،خیره شد.
_کثیف شد!
_چی؟
_شلوارت.
_مهم نیست.
_خونیه.
[]۱۹:۰۰ ۲5.۰4.۲۱
#پارت_5۳4
با بغضی مردانه به شیشه های فرو رفته در پاهای ماهور نگاه کرد
و بعد دستان سردش را در میان انگشتانش گرفت تا آن ها را هم
چک کند.
_اشکالی نداره.

~ ~ 1410

زخم هایش عمیق نبودند؛ اما نیاز به بخیه داشتند .حال خودش
هم بد شده بود .نمی توانست از جا برخیزد .به سختی گوشی اش
را روشن کرد و با علی تماس گرفت.
نمی فهمید چه می گوید و تنها با صدای آرامی از او خواست
خودش را به اینجا برساند .تلفن را که قطع کرد ،به چشمان سرد
و سرگردان ماهور خیره شد.
_چی شده آخه گنجشک من؟
_گنجشکتم؟
با لبخندی که بوی غم و کمرشکستگی می داد ،پاسخ داد:
_گنجشکمی!
لب هایش از شدت بغض شروع به لرزیدن کردند و در نهایت رو
به پایین آویزان شدند.
_حتی اگر کثیف باشم؟
با خشم چشمانش را بست .باز هم همان زخم های قدیمی سر
باز کرده بودند .کاش حداقل یک روز قبل از مرگش ،ماهور از

~ ~ 1411

افکار مسموم درون مغرش رهایی می یافت .کاش حداقل یک
روز ،جای زخم آن تجاوز ها از مغز و احساسش پاک میشد.
_تو کثیف نیستی!
با چشمان اشکبار ،سرش را به چپ و راست تکان داد و نالید:
_هستم.
_بسه ،اینقدر خودتو اذیت نکن!
ماهور بغضش را فرو داد و سعی کرد آرام باشد .نمی دانست چقدر
طول می کشد تا بتواند تصمیمی که در میان گریه هایش گرفته
بود را عملی کند؛ اما دلش می خواست تا آن موقع از بودن کنار
پوالد آرامش بگیرد.
تا آمدن علی ،هیچ کدام حرفی نزدند .پوالد در اتاق قدم می زد
و ماهور به او نگاه می کرد .گوش هایش چیزی نمی شنید .نمی
فهمید علی چه می گوید .حتی درد آمپول بی حسی را هم حس
نمی کرد .تنها عضو فعال بدنش ،چشم هایش بودند که تک تک
حرکات پوالد را می بلعیدند.

~ ~ 1412

بعد از تمام شدن کار علی ،ممنون کم جانی زمزمه کرد و دوباره
در افکارش غرق شد .زندگی ای که تمام امیدش در این دنیا بود
را داشت برای همیشه از دست می داد!
[]۱5:۳۲ ۲۶.۰4.۲۱
#پارت_5۳5
در تختش دراز کشیده بود و به نیکان نگاه می کرد .اسباب بازی
اش را در دهانش فرو کرده بود و دندان های کوچکش را به آن
می فشرد.
با لبخند کم جانی دستش را بلند کرد و اسباب بازی را از میان
انگشتان تپلش بیرون کشید.
_نکن قربونت برم ،مریض میشی!
نیکان با اخم به سمت ماهور خیز برداشت و اسباب بازی اش را
پس گرفت .زمان خوابش فرا رسیده بود و بدخلق تر از همیشه
به نظر می رسید.
ماهور با چشمان خیس خندید و زمزمه کرد:
_پوالد حق داشت! تو باید مثل بابات باشی نیکان.
~ ~ 1413

قطره ی درشتی از اشک ،به آرامی روی گونه اش حرکت کرد و
صورت پژمرده و غمگین ماهور را خیس نمود.
_هیچ وقت سکوت نکن .هر اتفاقی هم که افتاد ،مثل بابات قوی
باش ،باشه؟
نیکان با خنده به سمتش خم شد و لب های خیسش را روی
گونه ی ماهور گذاشت.
_مااا...
_جون دلم؟ ما قربونت بره آخه پسرم...
نیکان با خستگی چشمانش را مالید و سرش را در سینه ی ماهور
فرو کرد.
_نیکان؟ می دونستی عاشقتم؟ حتی اگر نباشم هم عاشقتم.
نیکان بی توجه به صدای لرزان ماهور ،خمیازه ای کشید و گونه
اش را به پیراهنش سایید.
_من کثیفم نیکان .حضور من زندگی تو و پوالد رو خراب می
کنه .میرم تا بابات نفهمه گنجشکش چقدر آشغال و عوضی بوده.

~ ~ 1414

نیکان با چشمان خمار به صورتش خیره شد و با دیدن گریه های
ماهور ،بغض کرد و لب هایش آویزان شد.
ماهور در میان گریه های مظلومانه اش ،نیکان را در آغوشش
فشرد و نالید:
_اگر پوالد بفهمه ،دیوونه میشه .برای خودش دردسر درست می
کنه .من از اولم برای پوالد کم بودم .آخه یه آدم ترسو و ضعیف
که حتی نمی تونه از خودش هم مراقبت کنه ،به بابات میاد؟
[]۱5:۳۲ ۲۶.۰4.۲۱
#پارت_5۳۶
نیکان با صدای ضعیفی شروع به گریه کردن نمود .ماهور می
دانست که او را ترسانده است؛ اما نمی توانست خودش را کنترل
کند.
_نیکان من چیکار کنم؟ به کی بگم که باور کنه من هیچی یادم
نیست؟ تو دیدی چی شد؟ جلوی تو به بابایی خیانت کردم؟

~ ~ 1415

صدای گریه های نیکان بلند تر شد؛ اما ماهور هنوز هم به خودش
نیامده بود .با صدای بمی که تحت تأثیر بغض و زجه هایش قرار
گرفته بود ،ادامه داد:
_نیکان من عاشقشم .نمی تونم برم؛ اما اگر بمونم بد تر میشه.
حضورم آزارش میده.
بوسه ی آرامی به سر خوشبوی نیکان نشاند.
_یه هفته گذشته؛ اما هیچ راه حلی به ذهنم نرسیده .خودم می
دونم که باید برم؛ اما آخه چطوری بدون شما زندگی کنم؟
نیکان با نوازش های ماهور آرام گرفت و کم کم به خواب فرو
رفت؛ اما ماهور قصد سکوت کردن نداشت.
_احسان هی تهدیدم می کنه .فکر کرده برام مهمه؛ اما من دیگه
بریدم .اینقدر خستمه که دوست دارم برای همیشه بخوابم.
بینی اش را باال کشید و نیکان را روی تخت خواباند .در این یک
هفته پوالد تمام تالشش را برای بهتر شدن حال ماهور انجام
داده بود؛ اما او همچنان گوشه گیر و افسرده به نظر می رسید.
زندگی اشان تلخ و شور شده بود .ماهور دیگر به شرکت نمی
رفت و تمام وقتش را در اختیار نیکان گذاشته بود.
~ ~ 1416

از پوالد خجالت می کشید و خودش را از او پنهان می کرد .هر
روز زمان رفتنش را به فردا موکول می کرد و فردایش با دیدن
صورت نیکان و پوالد ،باز هم گریه می کرد و به قلب زخم خورده
اش ،یک روز دیگر را هم هدیه می داد .احسان امانش را با تهدید
هایش بریده بود .از او می خواست چند برگه را در میان دفتر
های حساب های شرکت پنهان کند تا پوالد آن ها را امضا نماید؛
اما ماهور از جنگیدن خسته شده بود .نمی خواست با حضورش
آسیب بیشتری به پوالد بزند.
او می خواست با رفتن از زندگی عزیزانش ،آرامش را به آن ها
هدیه نماید .می دانست رفتنش آن ها را خورد می کند؛ اما آخر
چه؟ باالخره عادت می کردند و به زندگی سابقشان باز می
گشتند .اصال شاید پوالد دوباره عاشق شود...شاید این بار با یک
دختر خوش چهره زندگی اش را بسازد و حتی صاحب چند فرزند
شود.
حتی فکرش هم ماهور می سوزاند .نکند با به دنیا آمدن
فرزندانش از آن زن ،نیکان را فراموش کند؟!

~ ~ 1417

با حرص گوشت بازو های خودش را چنگ زد و چند مشت محکم
به سر خودش کوبید .داشت خودش را با فکر به زندگی جدید
پوالد آزار می داد؛ اما حداقل خیالش از بابت آن ها راحت میشد.
پیشانی دردمندش را روی سینه ی نیکان گذاشت و گفت:
_بابات هیچ وقت فراموشت نمی کنه .مطمئنم حواسش بهت
هست .تو همینجا بمون؛ اما من میرم.
اشک هایش پیراهن نیکان را خیس کردند و انگشتانش رو تختی
را چنگ زدند.
_فردا دیگه واقعا میرم...
[]۰۹:۰۰ ۲۷.۰4.۲۱
#پارت_5۳۷
ایمان در میان توضیحاتش کمی مکث کرد و نگاهش از روی
مردانی که دور میز کنفرانس نشسته بودند ،گذراند و به پوالد
خیره شد.
_آقای پارسا؟ موافقید؟

~ ~ 1418

چشمان مردان به سمت پوالد چرخید؛ اما باز هم چیزی جز
سکوت طوالنی مدت پوالد و نگاه خیره اش به میز ،نصیبشان
نشد.
سهیل سرش را به پوالد نزدیک کرد و گفت:
_پوالد؟ حواست کجاست؟
با شنیدن صدای سهیل در نزدیکی اش ،با گیجی به دور و برش
نگاه کرد و متوجه ی نگاه های خیره ی اطرافش شد.
دستی به ته ریشش کشید و از جا برخاست.
_من حالم خوب نیست ،شما جلسه رو ادامه بدید.
ایمان با نگرانی به رفتنش خیره شد .چند روز بود که ماهور به
شرکت نمی آمد و روحیه ی پوالد هم به شدت خراب بود .نمی
دانست چه اتفاقی افتاده است؛ اما اوضاع خوبی نبود.
پوالد به دفتر استراحتش رفت و کتش را از تنش خارج کرد .روی
تخت دراز کشید و به سقف خیره شد .از سکوت هشت روزه ی
ماهور می ترسید .انگار کمی افسرده و گوشه گیر شده بود .بیش

~ ~ 1419

از یک هفته بود که صدای خنده های شیرینش را از پوالد دریغ
کرده و آرامشش را از او سلب کرده بود.
صدای باز شدن در آمد .می دانست کسی جز رکسانا نمی تواند
باشد.
_رکسانا؟
صدای قدم هایش لحظه به لحظه نزدیک تر می شد.
_خودمم .راستش یکم نگران ماهور بودم.
_منم.
زمزمه ی درمانده ی پوالد ،رکسانا را بیش از پیش پریشان کرد.
_چی شده؟
بی توجه به سوال رکسانا ،پیشانی اش را مالید و از جا برخاست.
_سر درد دارم.
_قرص بیارم واست؟
_نمی دونم.
[]۰۹:۰۱ ۲۷.۰4.۲۱
~ ~ 1420

#پارت_5۳۸
رکسانا به سمت میزش رفت و یک قرص مسکن برداشت .حال
پوالد خوب نبود...
ماهور هم در تماس هایشان بی حال به نظر می رسید .احساس
می کرد سر درد پوالد عصبی است و تنها با آرام شدن ماهور
پایان می پذیرد .قرص را به پوالد داد و کنارش نشست.
_با هم بحثتون شده؟
کاش بحثشان شده بود .کاش خودش ماهور را دلخور کرده و
زندگی اشان را به این روز در آورده بود؛ اما در واقع دلیل قانع
کننده ای برای این حال ماهور و سردی هایش نمی یافت.
_نه.
_پس چی شده؟
قرص را بدون آب خورد و پاسخ داد:
_نمی دونم .روز به روز داره بد تر میشه .همش استرس داره.
دیشب می دونی کجا خوابش برده بود؟ سرش رو تو بغل نیکان

~ ~ 1421

گذاشته بود .از بس گریه کرده بود ،لباس نیکان نَم داشت .رو
صورتش رد اشک مونده بود.
_اخه مشکلش چیه؟ ماهور که خوب بود.
_فکر کنم یاد گذشته افتاده .می ترسم بهش بگم؛ اما باید بره
مشاوره .تو از همه چی خبر داری مگه نه؟
رکسانا با ناراحتی کنار پوالد نشست .دلش برای ماهور مهربان و
خوش خنده اشان می سوخت.
_خبر دارم .می خوای بریم مسافرت؟ شاید روحیه اش بهتر بشه.
_به نظرت جواب میده؟
لبخند مهربانی زد و از جا برخاست.
_امیدوارم .اصال می خوای اآلن بریم باهاش حرف بزنیم؟
پوالد با تردید به چشمان رکسانا نگاه کرد .ممکن بود با این
مسافرت حال گنجشکش خوب شود؟
_سختت نیست بیای؟ اگر اذیت می شی...
_بلند شو دیوونه ،یعنی چی سختمه؟ من از خدامه کار نکنم.
~ ~ 1422

پوالد خنده ی کمرنگی کرد و به سمت بیرون قدم برداشت که
تلفن همراهش زنگ خورد.
_رکسانا تا من تلفنم رو جواب میدم ،تو برو وسایلت رو بردار.
وقتی رکسانا از اتاق خارج شد ،تماس را برقرار کرد.
_بله یاسر؟
_ببخشید مزاحم شدم آقا...
_مشکلی نیست ،چیزی شده؟
سکوت مردد یاسر سر دردش را شدید تر کرد .این سکوت پر از
حرف را دوست نداشت.
_چه مرگته میگم؟ مگه اللی؟
یاسر نگاهش را به چمدان کوچکی که کف حیاط مانده بود،
دوخت و گفت:
_ماهور خان دارن میرن ،گفتم شاید الزم باشه که خبر بدم.
پناه بر خدا...خب این که گنجشکش قصد بیرون رفتن داشت که
خبر بدی نبود؛ پس چرا یاسر اینقدر مضطرب به نظر می آمد؟
~ ~ 1423

_خب حتما کار داره ،از کی تا حاال راپورتچی ماهور شدی تو؟
_نه آقا ،دارن با چمدون میرن...
تلفن در دستش شل شد و با بهت به دیوار مقابلش نگاه کرد.
ماهور داشت می رفت؟
[]۰۹:۰۰ ۲۸.۰4.۲۱
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با بغض روی پله های منتهی به ساختمان خانه و حیاط نشست
و به یاسر نگاه کرد.
_تو رو خدا بذار برم!
یاسر با شرمندگی سرش را پایین انداخت و گفت:
_آقا گفتن نذاریم برید تا خودشون بیان.
سودابه نیکان را در آغوشش جا به جا کرد و کنار ماهور نشست.
از صبح کودکش را در آغوش نگرفته و چشمانش را روی گریه
های مظلومانه اش بسته بود.
_ماهور؟ پسرم ،چرا نیکانو بغل نمی کنی؟ اصال کجا می خوای
بری؟
~ ~ 1424

با همان بغض و صورتی که در این چند روز الغر تر از همیشه به
نظر می رسید ،به سمت سودابه چرخید و شانه هایش را به نشانه
ی ندانستن باال انداخت.
_باید برم...
زبانش از رفتن می گفت و چشمانش از التماس برای ماندن .این
پسر خنده رو و شیرین را چه شده بود که اینچنین میان خواسته
های دل و عقلش سرگردان مانده بود؟!
_بذار پوالد بیاد ،بعد هر جا خواستی برو.
_نه تو رو خدا بذارید برم .نمی خوام منتظر بمونم.
نیکان که همچنان در حال گریه کردن بود ،دستانش را به سمت
ماهور بلند کرد و نق زد.
_ماا...مااا...
چند لحظه به نیکان نگاه کرد و بعد با گریه سرش را به سمت
دیگری چرخاند.
_می خوام برم ،می خوام برم.
شاهرخ با ناراحتی جلو آمد و دستانش را گرفت.
~ ~ 1425

_ماهور؟ چت شده آخه؟
_شاهرخ تو که دوستمی چرا کمکم نمی کنی؟ من می خوام...
_کجا بری؟
نفسش در سینه حبس شد .این صدای خشدار و خشمگین
متعلق به چه کسی می توانست باشد ،جز پوالد؟
[]۰۹:۰۱ ۲۸.۰4.۲۱
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دستان شاهرخ را محکم تر گرفت و پاسخی نداد.
شاهرخ می خواست کنار برود؛ اما ماهور طوری به دستانش چنگ
زده بود که انگار از دور شدنش می ترسید .با این حال کنار ماهور
ماندن ،زمان زیادی طول نکشید و چند ثانیه بعد ،با فشار دستان
پوالد به کنار رانده شد.
_برو کنار ببینم.
همه عقب رفتند و به ماهور که دستش را در سینه اش جمع
کرده بود ،خیره شدند.
_گفتم کدوم قبرستونی می خوای بری؟
~ ~ 1426

در این چند روز غذای درست و حسابی نخورده بود .بدن بیمارش
ضعیف تر از همیشه شده بود و حتی از لحاظ روانی هم حساس
و مضطرب شده بود .آنقدر حالش بد بود که با شنیدن فریاد
پوالد ،شانه هایش باال پرید و حتی دستانش هم لرزش خفیفی
پیدا کرد.
_پیش مامانم.
نفس عمیقی کشید و سعی کرد آرام صحبت کند تا ماهور را
بیش از این نترساند.
_ساک برای چی می بری؟
ماهور ساکت ماند .وقت شکستن تمام عاشقانه ها و حس خوبشان
فرا رسیده بود .دلش با زاری مشت های محکمی به قفسه ی
سینه اش می کوباند .انگار به او التماس می کرد که تنها به
نجوای مغزش توجه نکند و حال او را هم در نظر بگیرد؛ اما ماهور
چشمانش را روی التماس هایش بست و از جا برخاست .بغضش
را فرو داد و حالت ترسیده ی چهره اش را با نقاب خونسردی و
قدرت پوشاند.
_چون می خوام برای همیشه برم.
~ ~ 1427

پوالد خنده ی عصبی و بلندی کرد .این احمق خیره سر چه می
گفت؟
_بری؟
دوباره شروع به خندیدن کرد و خطاب به سودابه که با ترس به
آن ها نگاه می کرد ،با فریاد گفت:
_میگه برم .همیشه خنگ بوده ،اآلنم خنگه.
[]۰۹:5۲ ۲۹.۰4.۲۱
#پارت_54۱
ماهور یک قدم به سمتش رفت که این بار عربده ی بلند پوالد،
توجه همه را به سمت خودشان جلب کرد.
_وایسا همونجا...دلم می خواد یه قدم به سمت در برداری تا قلم
جفت پاهاتو قطع کنم.
ماهور باز هم خونسرد ماند و به سمت ساکش رفت.
_من نمی خوام باهات زندگی کنم.

~ ~ 1428

_تو گه خوردی...اصال تو کی هستی که برای رابطه امون تصمیم
بگیری؟ گفته بودم ،نه؟ گفته بودم که شروعش با انتخاب تو بود؛
اما آخرش به انتخاب منه .گفته بودم یا نه؟
_من پشیمونم.
باز هم خنده ی هستریکی کرد و ساک ماهور را از دستش گرفت
و کف حیاط پرتاب کرد.
_گمشو باال...سریع باش!
ماهور که تا کنون سعی بر آرامش و خونسردی خودش داشت ،با
دیدن رفتار پوالد بغضش شکست و با چشمان اشکبار و صدای
لرزان فریاد زد:
_می خوام برم خونه ی خودمون .می خوام برم تو همون خونه
ی قدیمی مون .تو حق نداری جلومو بگیری....
_حق دارم ،من حق دارم هر کاری که دلم بخواد بکنم .یه هفته
اس زندگیمون رو کردی جهنم .معلوم نیست چه مرگته که داری
از استرس می میری .حق دارم جلوی گه زدنات به زندگیمون رو
بگیرم.
~ ~ 1429

دعوا هایشان همچنان ادامه داشت .همه ی نگهبانان به آن ها
خیره شده بودند .هیچ کس جرئت نزدیکی به آن ها را نداشت.
یاسر نمی دانست باید چه کند؛ اما حضور ماهرخ پشت در و
درخواستش برای دیدن نیکان ،او را شوکه کرد.
نگاهی به پوالد که اکنون بازوی ماهور را در میان انگشتانش اسیر
کرده بود و او را به سمت خانه می کشید ،انداخت و بعد با شنیدن
صدای گریه و فریاد ماهور ،چشمانش را بست و به سمت ماهرخ
چرخید.
چشمانش از شدت حیرت درشت شده و رنگ صورتش با شنیدن
صدای گریه های ماهور ،سفید شده بود.
_ماهرخ خانم ،ما...
خواست در را ببندد تا او پوالد و ماهور را در آن حال نبیند؛ اما
ماهرخ دیگر چیزی نمی شنید .با اخم در خانه را باز کرد و وارد
شد .با قدم های بلند به سمتشان رفت و با دیدن صحنه ی
کشیده شدن ماهور در میان دستان پوالد ،دهانش از شدت بهت
باز ماند.
_چه خبره اینجا؟
~ ~ 1430

[]۰۹:5۲ ۲۹.۰4.۲۱
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پوالد از حرکت ایستاد و بدون نگاه کردن به او ،پاسخ داد:
_ماهور می خواست بره باال ،داشتم کمکش می کردم.
_اینجوری؟ این چه وضعیه آخه؟ چرا افتادید به جون هم؟
ماهور سکوت کرده بود .نمی توانست به چشمان مادرش نگاه
کند .نمی توانست سرزنش و تأسف را در نگاه همیشه مفتخر و
مهربانش ببیند.
پوالد همانطور که بازوی ماهور را در انگشتانش اسیر کرده بود،
به سمت ماهرخ چرخید.
_از ماهور بپرسید ،ببینید دردش چیه که داره جفتمون رو دیوونه
می کنه؟!
ماهرخ نگاهی به دور و برش انداخت .آن ها جوان بودند و نمی
فهمیدند بحث کردن در مقابل این همه چشم کنجکاو ،کار
اشتباهی است .اخمی کرد و گفت:
_لطفا برید سر کارتون ،اینجا چیزی برای دیدن نیست!
~ ~ 1431

یاسر با غضب به سمتشان رفت و نگهبانان و کارکنان را پراکنده
کرد.
سودابه که نیکان را در آغوشش تکان می داد تا ساکت شود ،از
جا برخاست و به سمت خانه رفت تا داخل شود؛ اما نیکان با دور
شدن از ماهور ،جیغ بلندی کشیدی و خودش را به سمت او هل
داد.
ماهور با اشک و بغض ،دستش را از میان انگشتان پوالد آزاد کرد
و به سمتش رفت .او داشت برای همیشه از این خانه می رفت و
مسلما باید تمام رشته های وابستگی اش به اینجا را پاره می
کرد؛ اما آخر چطور می توانست نیکان شیرین و دوست داشتنی
اش را در این حال ببیند و خونسرد باشد؟ می دانست زندگی
اش بعد از آن ها با جهنم فرقی نخواهد کرد؛ پس حداقل از این
زمان کوتاه که هنوز هم در کنارشان بود ،باید استفاده می کرد.
نیکان باز خودش را به سمت ماهور کشاند و با گریه نامش را
صدا زد.
_ماا...

~ ~ 1432

با گریه نیکان را از آغوش سودابه گرفت و باز هم روی پله ها
نشست.
ماهرخ با اخم نگاهی به پوالد انداخت .در واقع نگرانش شده بود.
چشمان سرخ و رگ های باد کرده ی شقیقه اش ،او را مضطرب
می کرد.
چند ثانیه به چشمانش نگاه کرد.
_پوالد؟
_می خواد بره.
صدایش همچون کودکی که در حال شکایت کردن به مادرش
است ،درمانده و مظلوم شده بود.
_ماهور؟ ماهور می خواد بره؟
ماهور سرش را پایین انداخت و با انگشتان دستش بازی کرد.
_آره ،من می خوام رابطمون رو تموم کنم.
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ماهرخ با اخم های در هم به سمتش رفت و نگاه پرسشگرانه اش
را به چشمان گریزانش دوخت.
_چی شده؟
حتی نگاهش را هم از روی دستان کوچک نیکان برنداشت و در
همان حال پاسخ داد:
_من نمی خوام ادامه بدم.
_نمی گی چه اتفاقی افتاده؟ از چی داری فرار می کنی ماهور؟
_من فقط از زندگی کردن با پوالد خسته شدم ،همین!
ماهرخ با عصبانیت قدم دیگری به سمتش برداشت .دلش نمی
خواست به پوالد نگاه کند .از دیدن چشمان مبهوت و شکست
خورده اش می ترسید.
_باشه ،بلند شو بریم خونه.
پوالد دستان مشت شده اش را باز کرد .می دانست اتفاقی افتاده
است که ماهور اینگونه رفتار می کند .با این همه غرورش در
مقابل چشمان ماهرخ شکسته شده بود.
_کجا بره؟ اون حق نداره پاشو از اینجا بذاره بیرون.
~ ~ 1434

ماهرخ با عجز چشمانش را بست .صدای محکم پوالد ،اکنون
ضعف عجیبی پیدا کرده بود.
_پوالد؟ بیا با هم صحبت کنیم.
_من حرفی ندارم مامان ،فقط یه چیزی میگم و بر می گردم
شرکت.
با دست به ماهور که با بغض دستان نیکان را می بوسید ،اشاره
کرد و ادامه داد:
_ماهور حق نداره از این خونه بره بیرون.
ماهرخ درمانده شده بود .از یک سو مطمئن بود که اتفاقی برای
ماهور افتاده است و نیاز به کمی آرامش فکری دارد تا بتواند آن
را هضم کند و از سوی دیگر هم می دانست که غرور پوالد
شکسته است و می خواهد با حبس کردن ماهور در خانه ،آن را
ترمیم کند .می فهمید که پوالد فشار زیادی را تحمل کرده و
هنوز هم در شوک رفتار های عجیب و غریب ماهور قرار گرفته
است؛ اما مجبور بود اوضاع را مدیریت کند.
به سمت پوالد رفت و او را به سمت گوشه ی حیاط که از ماهور
فاصله داشت ،هدایت کرد.
~ ~ 1435

_من مطمئنم یه اتفاقی افتاده پوالد؛ وگرنه ماهور همچین کاری
نمی کنه .بذار بیاد خونه ی ما تا یکم آروم بشه و بتونه درست
تصمیم بگیره.
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با اخم به دیوار تکیه داد و به زمین خیره شد.
_هشت روزه که اینجوریه .هر چی ازش می پرسم چی شده،
جواب سر باال میده .من این زندگی رو راحت نساختم که ماهور
راحت بخواد خرابش کنه .من...
دستی به صورتش کشید و با صدای بمی ادامه داد:
_من عاشقشم .نمی تونم این حالش رو ببینم؛ اما دلمم نمیاد
بذارم بره.
ماهرخ دستش را روی شانه ی پوالد گذاشت و لبخند شیرینی
زد.
_اونم عاشقته .فکر کردی حال خودش خوبه؟ نمی بینی چطوری
بغض کرده؟!
~ ~ 1436

_پس دردش چیه؟
_منم برای همینه که میگم بذار بیاد پیش ما .اینجوری می تونم
بفهمم چی شده که اینقدر ترسیده.
_مراقبش هستید؟ یه دفعه از دستتون فرار نکنه.
_مراقبم!
قلبش بی قراری می کرد .حتی تصور رفتن آن گنجشک بی رحم
هم برایش عذاب آور بود؛ اما چاره ای نداشت.
_قرصاش چی؟ خودش سهل انگاری می کنه ،شما باید حواستون
باشه.
لبخند تلخی به عاشقانه های پوالد زد .چقدر عاشقی به این مرد
می آمد.
_حواسم هست .نا سالمتی چند سال بزرگش کردم.
با لبخند دستش را پشت گردنش کشید و سرش را پایین انداخت.
_فقط نگرانم؛ وگرنه می دونم حواستون هست .ازم دلخور نشید؛
اما یه نفر رو میذارم جلوی در تا مطمئن بشم ماهور جایی نمیره.
_باشه .نیکان رو هم ببریم؟
~ ~ 1437

نگاهی به ماهور و نیکان که در آغوش یک دیگر بودند ،انداخت.
کاش دل او هم مانند دل گنجشکش بی رحم بود تا اجازه دهد،
پوالد با دور کردن نیکان از ماهور ،او را تحت فشار بگذارد و
بازگشتش را سریع تر کند؛ اما این دل عاشق با وجود دلخوری
اش از معشوق لجبازش ،این اجازه را به او نمی داد.
_آره ببرید .دلتنگ میشن...
[]۲۰:5۰ ۰۱.۰5.۲۱
#پارت_545
ماهرخ با خستگی به ماهور که کف سالن دراز کشیده و نیکان را
در آغوشش نوازش می کرد ،خیره شد .بازوی راستش زیر سر
نیکان و بازوی چپش را دور شانه اش حلقه کرده بود.
در این چند ساعتی که با ماهور تنها بود ،هیچ حرفی در میانشان
رد و بدل نشد .ماهرخ تالش زیادی برای بیرون کشیدن حرف
دل ماهور از زیر زبانش انجام داده بود؛ اما او هیچ پاسخی نمی
داد و تنها یک جمله می گفت:
_دیگه نمی خوام با پوالد باشم.
~ ~ 1438

حتی زمانی که مهیار و آسا هم به خانه بازگشتند ،در جواب سوال
هایشان درباره ی ساک گوشه ی سالن ،چیزی نگفته و با
خونسردی از ترک کردن پوالد حرف زده بود.
جمله ای که از دورن ،قلب کوچکش را شکسته بود؛ اما خودش
را مجبور به تحمل این درد می کرد.
می دانست که پوالد فقط یک فرصت کوتاه برای فکر کردن به او
داده و هنوز چیزی تمام نشده است؛ به همین علت سعی داشت
با رفتار سرد و خشکش این رابطه را از ریشه قطع کند.
بعد از خوابیدن نیکان ،او را روی تخت آسا گذاشت و به سمت
ساکش رفت.
_مامان؟ لباسام رو کجا بذارم؟
ماهرخ درمانده از سر و کله زدن با ماهور ،به اتاق مهیار اشاره
کرد و گفت:
_تو کمد مهیار.

~ ~ 1439

مهیار با اخم به ماهور نگاه کرد .الغر و بی جان به نظر می رسید.
زیر چشمانش کبود و لب هایش خشک و ترک خورده بود .به
رفتن ماهور نگاه کرد و بعد به سمت مادرش چرخید.
_مامان؟ چیزی شده؟ یعنی واقعا رابطه ی پوالد و ماهور تموم
شد؟
ماهرخ با نفس عمیقی پیشانی اش را مالید و کمرش را به مبل
تکیه داد.
_نمی دونم مهیار...حالش خوب نیست؛ برای همین نمی تونم
درست و حسابی باهاش حرف بزنم.
_آخه چی شده؟
_منم دلم می خواد همینو بفهمم!
[]۲۰:5۰ ۰۱.۰5.۲۱
#پارت_54۶
تک تک لباس هایش را با بغض از ساکش خارج می کرد و بعد
در سمتی از کمد مهیار جا می داد.

~ ~ 1440

تیشرت قرمز رنگ را برداشت و لب هایش را زیر دندانش کشید
تا مبادا بلرزند و به چشمانش برای باریدن کمک کنند.
یادش می آمد روزی را که این تیشرت را پوشیده و با سامان و
سامیار برای وقت گذرانی به یک رستوران رفته بود.
پوالد جلسه ی مهمی داشت و از آمدن سر باز زد .وقتی بعد از
چند ساعت به محل قرار آن ها رسید و ماهور را در آن تیشرت
دید ،چیزی نگفت؛ اما چشمانش خط و نشان می کشید.
ماهور نمی دانست علت رفتار عجیب پوالد چیست؛ اما وقتی به
خانه رسیدند ،دلیلش مشخص شد .رنگ قرمز بیش از حد به
پوست روشنش می آمد و نتیجه اش هم یک رابطه ی خشن بود
که باعث شد صبح ماهور با قدم های آرام و لنگان به شرکت برود.
تیشرت را تا کرد و درون کمد گذاشت .نگاهی به لباس بعدی
انداخت .چشمانش طاقت از کف داد و بارانی شد .همان پیراهنی
بود که وقتی برهنه در خانه ی مادرش از خواب بیدار شده بود،
روی زمین افتاده بود .همان پیراهن نجسی که احتماال توسط
احسان از بدنش بیرون کشیده شده بود.

~ ~ 1441

زانو هایش خم شد و روی زمین سقوط کرد .آنقدر آرام که هیچ
کس متوجه ی این ضعف ناگهانی اش نشد .با حرص و بغض
آستین پیراهن را از یک سمت و یقه اش را از سمت دیگر کشید
و همزمان با صدای پاره شدن پیراهن بغضش با صدای آرامی
ترکید.
_من نجسم...من یه کثافت نجسم!
مشتش را روی سینه اش فشرد .حس می کرد تمام بدنش بوی
آشغال گندیده می دهد .با دست آزادش اشک هایش را با
خشونت پاک کرد و زیر لب با صدای خفه شده از گریه هایش،
زمزمه کرد:
_خیانت کردم...من به پوالد خیانت کردم.
[]۰۹:5۸ ۰۲.۰5.۲۱
#پارت_54۷
به بشقابی که با برنج پر شده بود ،نگاه می کرد؛ اما ذهنش درگیر
دلتنگی  5روزه اش برای ماهوری بود که انگار واقعا از پوالد
خسته شده و زندگی بدون او را به زندگی کردن با او ترجیح می
داد.
~ ~ 1442

شام قرمه سبزی بود ،غذای مورد عالقه ی ماهور...
قاشقش را در ظرف خورشت فرو کرد؛ اما نتوانست آن را بردارد
و خورشت هایش را روی برنجش بریزد .ماهور شام خورده بود؟
قاشق را همانجا رها کرد و به ظرف سوپ خیره شد .نیکان سوپش
را خورده بود؟ نکند دستگاه میکسر در خانه نداشته باشند و
نتوانند غذای نیکان را میکس کنند؟!
اصال قرص های ماهور چه؟ نکند فراموش کرده باشند؟!
تشکر آرامی از سودابه که با نگرانی به او نگاه می کرد ،نمود و از
جا برخاست.
_ببخشید خاله ،میل ندارم.
سودابه با تأسف به رفتنش نگاه کرد .در این چند روز ،هر گاه
زمان غذا خوردن فرا می رسید ،به میز و غذا های خوش رنگ و
بو نگاه می کرد و در آخر بدون خوردن چیزی ،از جا بر می
خاست .تنها صبحانه اش را کامل می خورد که ضعف نکند و کار
هایش را انجام دهد.

~ ~ 1443

کاش برایشان اسفند دود کرده بود تا خوشبختی اشان چشم
نخورد و شادی هایشان با غم تعویض نگردد.
با بغض یاسمن را صدا زد تا میز را جمع کند و خودش به سمت
پنجره رفت تا پوالد را ببیند.
مثل هر شب ،در حیاط قدم می زد و با تلفنش صحبت می کرد.
خوب می دانست که مخاطب این روز هایش ماهرخ است و حرف
هایشان هم خبر از حال ماهور و نیکان است.
دل خودش هم برای ماهور و نیکان تنگ شده بود .کاش زود تر
به خانه اشان بازگردند.

ماهرخ به حیاط رفت .ماهور روز به روز ضعیف تر می شد و
مشکلش را هم به کسی نمی گفت.
_الو؟
_سالم مامان!
_سالم عزیزم ،خوبی؟
[]۰۹:5۸ ۰۲.۰5.۲۱
~ ~ 1444

#پارت_54۸
چند ثانیه سکوت کرد و بعد به آرامی پاسخ داد:
_خوبم .شما چی؟ همه خوبن؟
_ماهور شامشو خورده .غذای نیکانو هم دادم .همش بهونه ی تو
رو می گیره .چرا نمی یای اینجا؟
_قرصاش چی؟ اونا رو هم خورده؟
نفس عمیقی کشید .او در فکر قرص های ماهور و پسر خیره
سرش به فکر پیدا کردن کار جدید بود .چقدر تفاوت داشتند!
_قرصاش رو هم خورده .نمی یای اینجا؟
_می خوام یکم آروم بشه .نمی دونم مشکلش چیه؛ اما هر چی
هست ،داره اذیتش می کنه.
_نیکانو بیارم ببینی؟
روی پله های منتهی به ساختمان خانه نشست و به رفت و آمد
نگهبانان خیره شد.
_بذارید پیش هم بمونن.
~ ~ 1445

_پوالد؟
_جانم؟
_واقعا خوبی؟
نفس عمیقی کشید و به تابی که گوشه ی حیاط بسته شده بود،
نگاه کرد .شب ها که نیکان می خوابید ،به اینجا می آمدند تا
ماهور تاب بازی کند .صدای خنده های ذوق زده اش ،در گوشش
می پیچید و سرش را به درد می آورد.
_خوبم.
ماهرخ اخمی کرد و تلفن را قطع نمود .حال پوالد و ماهور بد
بود؛ اما هر دو لجبازی می کردند و به خواسته ی قلبشان توجهی
نشان نمی دادند .فردا با ماهور حرف می زد و به هر طریقی که
شده ،دردش را می فهمید تا این شکنجه ی روحی را تمام کند.
وارد خانه شد و بعد از پوشیدن لباس هایش ،نیکان را در میان
پتوی کلفتی پیچید و بی توجه به صورت مبهوت و غمگین ماهور
که به او و رفتن نیکان نگاه می کرد ،از خانه خارج شد .حاال که
پوالد را پس زده بود ،حق سوال پرسیدن نداشت و انگار ماهور
~ ~ 1446

هم این موضوع را می دانست که چیزی نگفت و تنها ناخن هایش
را در پوست کف دستش فرو کرد.
[]۱۰:۲۷ ۰۳.۰5.۲۱
#پارت_54۹
پوالد بعد از تماسی که توسط ماهرخ قطع شده بود ،روی تابی
که جایگاه گنجشکش بود ،نشست.
کاش در اتاقشان هم دوربین وجود داشت تا بتواند آن ها را ببیند
و علت حال ماهور را جویا شود.
دلش برای حسودی های نیکان و خنده های ماهور تنگ شده
بود .چرا اکنون باید زندگی اشان آشفته میشد؟
حاال که همه چیز به درستی پیش می رفت و ممکن بود تا دو
ماه دیگر ،حتی جنازه ی احسان هم متالشی و فاسد شده باشد،
چرا باید ماهور او را ترک می کرد؟!
آنقدر در افکارش غرق بود که متوجه ی صدای غر غر های نیکان
نشد.

~ ~ 1447

ماهرخ با لبخند گوشه ای ایستاد تا پوالد متوجه ی حضورشان
شود .نیکان خمیازه ای کشید و نگاهی به دور و برش انداخت .با
دیدن پوالد دندان های کوچکش را از میان لبخند شیرینش
نمایان کرد و ذوق زده خندید.
_با...باااا...
پوالد چند لحظه مکث کرد .درست شنیده بود؟ این صدای نیکان
بود؟ به سمت راست چرخید و با دیدن نیکان در آغوش ماهرخ،
لبخند مردانه ای زد و از جا برخاست.
_آی بابایی قربون خنده هات بره ،تو کی اومدی وروجک؟
نیکان در جواب شروع به حرف زدن کرد .البته بیشتر شبیه به
چیدن حروف در کنار یک دیگر بود و هیچ معنایی نداشت.
_دَدَ...با...بووو...
پوالد به صدای هیجان زده اش خندید و او را در آغوش کشید.
_خب؟ بازم حرف بزن واسم .بگو ببینم این چند روز بهت خوش
گذشت؟

~ ~ 1448

نیکان بی توجه به حرف های پوالد ،با تقال خودش را باال کشید
تا به شانه ی پوالد برسد.
__دَدَ...
_بیا پایین ببینم پدرسوخته ،تو هر وقت منو دیدی باید از سر و
کولم بری باال؟
نیکان دستش را روی چشمان پوالد گذاشت و آن را تکیه گاه
کرد تا بتواند روی شانه اش بنشیند و پاهایش را هم با ضرب به
سینه ی محکمش کوبید تا با پا زدن ،به شانه اش برسد.
[]۱۰:۲۷ ۰۳.۰5.۲۱
#پارت_55۰
چهره ی پوالد در میان انگشتان کوچک و نمناک نیکان پنهان
شده بود؛ اما خنده اش تمام نمیشد.
_مرتیکه ی نامرد ،صورتمو داغون کردی .عهه ...نیکان صبر کن،
موهامو کندی آخه.
نیکان این بار با لجبازی انگشتانش را در دهان پوالد فرو کرد و
با صدای بلندی کلمه ی دَدَ را زمزمه کرد.
~ ~ 1449

پوالد تقریبا در حال کشتی گرفتن با جسم ظریفی که در
آغوشش شیطنت می کرد ،بود و متوجه ی نگاه حسرت بار ماهرخ
نمیشد .او به عنوان یک مادر ،نگران حال این خانواده ی سه نفره
بود.
باالخره بعد از نیم ساعت ،نیکان با خستگی در آغوش پوالد
خوابید .پوالد هم او را به سودابه سپرد و خودش با ماهرخ شروع
به قدم زدن در باغ کرد.
هوا ی بهمن ماه سرد؛ اما برای پوالد قابل تحمل بود .با این حال،
بینی ماهرخ کمی سرخ شده بود و نشان می داد که دمای بدنش
بسیار پایین رفته است.
کتش را از تنش خارج کرد و روی شانه های ماهرخ انداخت.
_چرا نمی یاید تو؟ اینجوری سرما می خورید!
دستانش را در آستین های کت فرو کرد و گفت:
_اینجا رو بیشتر دوست دارم.
پوالد نیشخندی زد و دستانش را در جیب های شلوارش فرو
کرد.
~ ~ 1450

_ماهورم شبا میومد توی حیاط .می گفت آرامشش رو دوست
داره.
ماهرخ از حرکت ایستاد و رو به روی پوالد ایستاد.
_گوشیش رو هم چک کردم .آخرین پیامش از احسان ،همون
قبلی بود .همون که با مهیار تهدیدش کرده بود.
پوالد اخمی کرد و با درماندگی ،پیشانی اش را لمس کرد.
_دوربینا رو چک کردم .اون روزی که دستشو با شیشه برید ،یه
بسته ی پستی داشته.
_خب؟ پیداش کردی؟
با نا امیدی سرش را تکان داد .بسته را پیدا کرده بود؛ اما هیچ
چیز عجیبی در آن به چشم نمی خورد.
_عکسای نیکان توش بود .چند وقت پیش نیکان رو بردیم آتلیه،
ماهور غیر از عکسایی که پسندیدیم ،ازشون خواست بقیه ی
عکسا رو هم براش بفرسن تا بذاره تو آلبوم .توی اون بسته فقط
عکسای نیکان بود.
[]۰۹:۰۰ ۰4.۰5.۲۱
~ ~ 1451

#پارت_55۱
ماهرخ هم نا امید شده بود .ماهور حرفی نمی زد و علت این رفتار
هایش هم پیدا نمی شد .کم کم داشت عصبانی می شد و این
یعنی ماهور قرار بود جواب تک تک این رفتار های نا شایست
اش را پس بدهد.
_من فردا باهاش صحبت می کنم .دیگه باید بچه بازی رو بذاره
کنار.
_ممنونم...اگر نتونستید باهاش به نتیجه برسید ،من با روش
خودم این مسئله رو تموم می کنم.
_روش خودت؟ حتما می خوای به زور بیاریش اینجا ،آره؟
_دقیقا همین کارو می کنم.
شاید این دفعه حق با پوالد بود .شاید فرصت دادن به ماهور یک
اشتباه بزرگ و فشار آوردن به او انتخاب درستی بود؛ اما هر دوی
آن ها درباره ی بیماری ماهور نگران بودند و در تصمیم هایشان
آن را هم در نظر می گرفتند.

~ ~ 1452

ماهرخ نیکان غرق در خواب را به اصرار پوالد با خود به خانه برد.
نظر خودش این بود که نیکان همان جا بماند تا بد خواب نشود؛
اما پوالد می دانست که ماهور اکنون چشم به راه است و اگر
نیکان را نبیند ،تا صبح به خودش استرس وارد می کند؛ پس
نیکان را با ماهرخ همراه کرد و خودش به اتاقی که بدون حضور
آن گنجشک بی معرفت و جوجه ی کوچکش سرد و یخ به نظر
می رسید ،رفت تا کمی استراحت کند.
ماهرخ وقتی وارد خانه شد ،با دیدن ماهور که در حیاط قدم می
زد ،کمی تعجب کرد؛ اما این تعجب را نشان نداد و با خونسردی
از کنارش گذشت.
_چرا بیرونی؟ سرما می خوری!
_رفتی پیش پوالد؟
_آره ،واسه چی می پرسی؟
_همینجوری...
به پشت چرخید و چشمانش را از صورت پژمرده و بی روحش به
سمت دستان لرزانش کشاند .حال ماهورش بد بود...هر چقدر هم
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خودش را قوی نشان می داد ،باز هم با دیدن این حال پسرش،
از درون خورد میشد.
_نمی خوای بگی چته؟
[]۰۹:۰۱ ۰4.۰5.۲۱
#پارت_55۲
انگشتانش را جمع کرد و همانطور که به زمین خیره شده بود،
پاسخ داد:
_چیزیم نشده.
ماهرخ عصبی شد .دیگر تحمل این کار های ماهور را نداشت.
_پس یه دلیل بهم بده .بگو چرا می خوای از پوالد جدا شی؟!
_چون نمی تونم باهاش کنار بیام .چون...
بغضش را با حرص فرو داد و سعی کرد به خونین شدن قلبش
بی توجه باشد .باالخره که مجبور بود آن کلمات را در مقابل
چشمان پوالد هم زمزمه کند؛ پس بهتر بود از همین اآلن به
گفتن این جمله عادت نماید.
_چون فهمیدم که هیچ وقت پوالد رو دوست نداشتم.
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سرش را باال گرفت و به چشمان مبهوت ماهرخ خیره شد.
_از همون اولم داشتم به خودم تلقین می کردم که عاشقشم؛ اما
در واقع من به این رابطه نیاز داشتم .باید زندگیمون رو جمع و
جور می کردم .االن ببین...
باز هم کوبش بی امان قلبش را نادیده گرفت و به دور و برش
اشاره کرد.
_یه خونه ی خوب داریم .مغازه و باغ داریم...خودتم می دونی
که همش به خاطر پوالده .پس حق بده که بخوام...
ماهرخ نگذاشت حرف هایش را ادامه دهد و با دست چپش که تا
کنون روی کمر نیکان بود ،ضربه ی نسبتا محکمی به سینه ی
ماهور کوبید.
_قبل از این که تو چشمام نگاه کنی و دروغ بگی ،بفهم کی
جلوت وایساده .تو اینقدر ساده و احمقی که فکر می کنی می
تونی همه رو گول بزنی؛ اما تو هیچ وقت دروغگوی خوبی نبودی.
قیافه ی خودتو دیدی؟ اصال تو این چند روز متوجه لرزش
دستات شدی؟ اگه اینا به خاطر پوالد نیست ،پس واسه کیه؟
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دستانش را مشت کرد .چرا همه چیز تمام نمیشد؟ حداقل
اینگونه می دانست که با دستان خودش عمر خوشبختی اش را
به پایان رسانده است؛ اما اکنون همه چیز روی یک مرز باریک
حرکت می کرد .مرزی که میان تمام شدن رابطه اش با پوالد و
ادامه پیدا کردن آن بود.
[]۱۲:۳۱ ۰4.۰5.۲۱
#پارت_55۳
خوب می دانست که هیچ گاه نمی تواند دوباره رابطه اش را با
پوالد شروع کند؛ چرا که جسمش آلوده به بدن کثیف احسان
بود .حتی روحش هم آسیب دیده و مجروح شده و چیزی از آن
ماهور خوش خنده و شیرین باقی نمانده بود .باید از این مرز عبور
می کرد و تکلیف زندگی اش را روشن می نمود.
_من پوالدو نمی خوام؛ اما نمی تونم بدون نیکان زندگی کنم.
برای همینه که حالم بده .من مجبورم به جای آزادیم نیکان رو
فراموش کنم .حاال فهمیدی چرا حالم بده؟ اعصاب ضعیفم رو به
پای دلتنگیم برای پوالد نذارید.
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و بعد بدون نگاه کردن به صورت مبهوت ماهرخ ،وارد خانه شد و
خودش را به اتاق مهیار که اکنون خوابیده بود ،رساند.
مادرش او را خوب شناخته بود؛ اما این بار ماهور مجبور بود آنقدر
بازیگر ماهری شود که حتی او را هم به اشتباه بیاندازد .باید هر
چه زود تر کاری پیدا می کرد تا حداقل چند ساعت از روز را
بیرون از خانه بگذراند و برای زندگی از دست رفته اش عزاداری
کند .بوی جدایی در مشامش پیچیده بود و می دانست چیزی تا
دل کندن پوالد و متنفر شدن از گنجشکش باقی نمانده است.
وقتی آن روز فرا برسد ،همه ی زندگی اش را از دست خواهد
داد.
نیکانش را...
اعتماد خانواده اش را...
دستش را روی قلبش فشرد و با لب های لرزان گوشی اش را
روشن کرد .عکس سه نفره اشان در اسکرین گوشی به او دهن
کجی می کرد.
دستان پوالد دور گردن ماهور حلقه شده بود .نیکان سرش را به
سینه ی ماهور فشرده بود و حتی در میان شیطنت هایش گاز
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دردناکی هم از پوست نازک سینه اش گرفته بود و در میان آخ
دردمند ماهور و عصبی شدن پوالد ،خنده ی شیرینی کرده بود
تا او را سرزنش نکنند.
حتی عکاسی که از دوستان پوالد بود هم به جو شیرین میانشان
خندیده و در میان بحث ها و تقال های آن ها ،شکار صحنه کرده
و چند عکس گرفته بود.
خیره به خنده ی شیرین نیکان و اخم کمرنگ پوالد که از باالی
شانه ی ماهور ،نیکان را سرزنش می کرد ،قطره ی اشکی از گوشه
ی چشمش روان شد .از مژه های بلندش گذشت و چون سر
ماهور به سمت شانه اش متمایل شده بود ،تیغه ی بینی اش را
خیس کرد و در نهایت از روی لب هایش به پایین سقوط کرد و
اسکرین گوشی را تر نمود.
او پوالدش را از دست خواهد داد...
[]۰۹:۰۰ ۰5.۰5.۲۱
#پارت_554
در ماشین را محکم بست و با حرص به رو به رویش خیره شد.
یک ساعت با محافظی که جلوی خانه اشان ایستاده بود ،بحث
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کرد تا توانست از خانه خارج شود .باورش نمیشد که پوالد یک
نفر را برای کنترل کردن ورود و خروج ماهور به خانه ی مادرش،
جلوی در نگه داشته باشد.
راننده نگاه خیره ای به ماهور انداخت و گفت:
_آروم ببند جوون ،درو شکستی!
با شرمندگی مو هایش را لمس کرد و از آینه به چشمان پیرِ
مرد خیره شد.
_ببخشید ،عصبی بودم.
مرد سرش را تکان داد و او را به سمت آدرسی که داده بود ،برد.
مقابل فروشگاه مواد غذایی بزرگی ایستاد و از آینه به ماهور که
سرش را به پشتی صندلی تکیه داده و چشمانش را بسته بود،
نگاه کرد.
_پسرم؟ همینجاست؟
ماهور چشمان سرخ شده از گریه های شب قبلش را باز کرد و با
دیدن فروشگاهی که چند روز پیش از جلوی آن عبور کرده و
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اعالنیه ی چسبیده شده به شیشه اش را دیده بود ،تشکری کرد
و بعد از پرداخت کرایه از ماشین خارج شد.
مقابل فروشگاه ایستاد و جمله ای که در میان یک کاغذ سفید
رنگ نوشته شده بود را خواند.
_به یک کارگر ساده نیازمندیم(.ترجیحا آقا)
همه چیز از اول شروع شده بود...باز هم به کاری که قبال انجام
می داد روی آورده بود؛ اما این بار به خاطر پول نبود؛ بلکه برای
دور شدن از خانه و خانواده اش به اینجا آمده بود.
وارد فروشگاه شد و به چند زن جوانی که در حال حساب کردن
خرید مشتری ها بودند ،نگاه کرد .فروشگاه شلوغی بود و نشان
می داد که فروش روزانه اشان بسیار زیاد است .همه ی کارکنان
لباس فرم یکسانی داشتند .البته کارگرانی که به چیدن مواد
غذایی در قفسه ها و تمیز کردن کف سالن مشغول بودند ،لباس
فرم متفاوتی داشتند.
دستش را روی چشمان باد کرده اش کشید و رو به روی زنی که
گوشه ی فروشگاه ایستاده بود و به مشتری ها ناگت مرغ تعارف
می کرد تا کیفیت محصولشان را نشان دهد ،رفت.
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_ببخشید خانم؟
[]۰۹:۰۱ ۰5.۰5.۲۱
#پارت_555
زن به سمتش چرخید و چنگال پالستیکی کوچکی را در ناگت
فرو کرد و به سمت ماهور گرفت .البته با دیدن چهره و بدنش
کمی جا خورد.
_خ...خوش اومدید ،اگر تمایل دارید یکم بچشید تا...
ماهور با لبخند معذبی که ناشی از نگاه متعجب زن به صورت و
هیکلش بود ،حرفش را قطع کرد و گفت:
_برای کار اومدم .نوشته بودید که کارگر الزم دارید.
زن آهان کشداری زمزمه کرد و به مردی که در سمت دیگر
فروشگاه پشت یک میز نشسته بود ،اشاره کرد.
_برید پیش مدیر فروشگاه .من اطالعی ندارم.
ماهور تشکر کرد و به سمت مرد مسنی که روی یک صندلی
نشسته بود و با تلفن صحبت می کرد ،رفت .مو های جلوی سرش
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ریخته بود و شکم نسبتا بزرگی داشت .اخم هایش در هم و چهره
اش به شدت عبوس بود.
ماهور گوشه ای ایستاد تا حرف هایش تمام شود .بعد از چند
دقیقه ،تلفن را با فحش رکیکی قطع کرد و نگاه دقیقی به ماهور
انداخت .بر خالف آن زن که چهره ی مهربان و نگاه خیره و
زشتی داشت ،این مرد چهره ی بداخالق؛ اما نگاه بی تفاوتی
داشت .چیزی که ماهور را آرام کرده بود .انگار اصال چهره ی
متفاوت ماهور برایش مهم نبوده و تنها کاری که او را به آن جا
کشانده بود ،اهمیت داشت.
_بله؟
لب هایش را تر کرد و با دست به خروجی فروشگاه اشاره کرد.
_روی در زده بود که کارگر الزم دارید .اگر هنوز کسی نیومده...
مرد سرش را تکان داد و حرف ماهور را قطع کرد.
_هنوز کسی نیومده ،این روزا کارگر گیر نمیاد .قبال تو فروشگاه
کار کردی؟
_بله ،حقوقش چقدره؟
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_یک ملیون و نیم.
کم بود...در برابر حقوقی که از پوالد می گرفت بسیار کم بود؛ اما
برای ماهور مهم نبود .مغازه ای که اجاره داده بودند ،برای خرج
خانواده اشان کافی بود؛ پس به این حقوق نیاز چندانی نداشتند.
_باشه ،از کی می تونم شروع کنم.
مرد از کشوی میزش یک کلید برداشت.
_همین االن.
و بعد ،از جا برخاست و به سمت اتاقکی که انتهای فروشگاه بود،
رفت.
درِ یکی از کمد های ردیف شده در اتاقک را باز کرد و یک دست
لباس که درون یک کاور قرار داشت را بیرون کشید.
_اینا رو بپوش بیا تا کارت رو برات توضیح بدم.
بعد از خروج مرد ،لباس هایش که پیراهن و شلوار نخی آبی رنگ
بود را پوشید .حاال فهمیده بود که کارش نظافت ،چیدن مواد
غذایی در قفسه ها و حمل بار های مشتریان تا ماشینشان است
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و به حسابداری مربوط نمی شود؛ چرا که لباسش با کارکنان آن
بخش متفاوت بود.
با بغض دستی به پیراهن گشاد آبی رنگ کشید و جلو رفت .اصال
چه بهتر...هر چه کارش سخت تر باشد ،فراموش کردن پوالد
راحت تر می شود .با پشت دست نم چشمانش را گرفت و از اتاق
خارج شد .باید زندگی و خوشبختی یک ساله اش را فراموش می
کرد.
[]۲۲:45 ۰5.۰5.۲۱
#پارت_55۶
با هر دستش دو کیسه برداشت و نگاهی به مرد مقابلش انداخت.
در حال حرف زدن با صاحب فروشگاه بود .انگار دوستان قدیمی
بودند که از هم دل نمی کندند و بعد از هر خداحافظی ،دوباره
مطلبی برای حرف زدن پیدا می کردند.
دوباره کیسه ها را روی زمین گذاشت و با انگشتانش شانه اش را
ماساژ داد.
مرد در میان حرف هایش به پشت چرخید و نگاه اخم آلودی به
سمت ماهور انداخت.
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_نذار روی زمین ،کثیف میشه.
آقای المردی ،صاحب فروشگاه ،چشم غره ای رفت و به کیسه ها
اشاره کرد.
_ببر براشون تو ماشین.
چشم آرامی زمزمه کرد و دوباره کیسه ها را بلند نمود .باالخره
بعد از چند دقیقه ،حرف هایشان تمام شد و مشتری پر حرفشان
به سمت ماشینش رفت.
کیسه ها را در دستش جا به جا کرد و پشت سر مرد حرکت کرد.
زیر نگاه های خیره اش ،کیسه های خرید را درون صندوق عقب
گذاشت و به سمت فروشگاه بازگشت .انگشتانش بی حس و سرد
شده بود؛ اما توجهی به آن ها نشان نداد؛ چرا که این درد و سرما
را دوست داشت .حداقل فکرش را از سمت تماس ها و پیام های
تهدید آمیز پوالد دور می کرد.
حتی فکرش را هم نمی کرد که اینقدر خسته شود .تمام اعضای
بدنش تیر می کشید .شاید زندگی با پوالد او را لوس کرده بود؛
اما نمیشد کار های سنگینی که در طول روز انجام داده بود را
نادیده گرفت .از صبح که در اینجا مشغول شده بود تا ساعت ۱۱
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شب فقط نیم ساعت استراحت کرده و نهار خورده بود .البته اگر
اسم آن کنسرو لوبیا را بتوان نهار گذاشت.
بدون جلب توجه لباس هایش را عوض کرد و از فروشگاه بیرون
رفت .هوا سرد و تن سوز بود .تن ضعیف و ظریفش شروع به
لرزیدن کرد .کاله کاپشنش را روی سرش انداخت و با تاکسی به
خانه بازگشت .همه چیز به طور ترسناکی شبیه به زمانی شده
بود که پوالد در زندگی اش وجود نداشت.
[]۲۲:45 ۰5.۰5.۲۱
#پارت_55۷
قلبش تیر کشید و ماهور با لبخند آن را لمس کرد.
_کم کم تموم میشه .یه روز راحت می خوابیدم .بر می گردیم
پیش همونی که اینجوری خلقمون کرد .عجیب و
غریب...نجس...خائن...
جلوی در خانه ایستاد .صدای پچ پچ های چند نفر در حیاط خانه
به گوش می رسید و ماهور را از حضور پوالد مطمئن می کرد.
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این روز ها حتی حوصله ی زنگ زدن و منتظر آسا شدن را هم
نداشت .کلید را در قفل گرداند و در را باز کرد .در نگاه اول،
صورت نگران مادرش را دید که روی تخت گوشه ی حیاط
نشسته است .مهیار هم همانجا بود و شانه ی مادرش را مالش
می داد .آسا هم پارچه ی شلوار مردی را گرفته بود و به مادرش
نگاه می کرد .اصال نمی خواست نگاهی به چهره ی مرد غریب
این روز هایش بیاندازد.
_سالم.
ماهرخ تنها نگاهش کرد .چیزی نگفت ،حرفی هم نزد؛ اما با نگاه
متاسف و نا امیدش ماهور را خورد کرد .مهیار با اخم جواب
سالمش را داد و به پوالد نگاه کرد .آسا تنها کسی بود که با دو
خودش را به ماهور رساند و پا هایش را در آغوش کشید.
_داداش؟ کجا بودی آخه؟
لبخندی که به او زد ،شیرین نبود ،تلخ هم نبود...بی حس بود!
روی زانو هایش نشست تا هم قد آسا شود.
_سر کار بودم.
~ ~ 1467

_تو گه خوردی که سر کار بودی ،سر خود شدی؟ با اجازه ی
کی از خونه رفتی بیرون؟
صدای فریاد همان غریبه بود ،مگر نه؟ حتی چشمانش را هم از
روی صورت آسا جا به جا نکرد.
_یخ زدی پرنسس ،چرا تو حیاط وایسادی؟
_آخه تو که نبودی ،هممون ناراحت شدیم .داداش پوالد نگهبانه
که دم در بود رو کتک زد .به خاطر این که تو فرار کردی
عصبانی...
حرف های آسا قطع شد؛ چرا که پوالد بازوی ماهور را گرفت و
به سمت خودش کشید.
_منو ببین...منو! کدوم گوری بودی؟
[]۰۱:5۹ ۰۶.۰5.۲۱
#پارت_55۸
آخر چه؟ باالخره که مجبور بود با او چشم در چشم شود .نگاهش
را به چشمان طوفانی و رگ های ورم کرده پیشانی اش کشاند.

~ ~ 1468

آخ که قلبش داشت آتش می گرفت برای عجزی که در میان
غرش های سهمگین خشم در دو گوی درخشانش موج می زد.
_حرف بزن ماهور ...بگو چه مرگته تا با هم حلش کنیم .دِ آخه
احمق این چه وضعیه که راه انداختی.
یقه اش را در مشت گرفت و صورتش را با فاصله ی یک بند
انگشت از صورت ماهور قرار داد .وقتی جمله اش را فریاد زد ،باد
داغ نفس هایش ،صورت ماهور را گرم کرد.
_دردت چیهه؟
قلبش شیون می کرد .مغزش هم حتی عزادار بود؛ اما دست از
نصیحت های همیشگی اش بر نمی داشت .پوالد اینجا بود؛ چون
هنوز از آن خیانت کثیف خبر نداشت .اگر می فهمید همه چیز
برای مرد قوی و مسلطش تمام میشد .تمام دنیا جلوی چشمانش
بی ارزش می شد .محبت کردن برایش مسخره و بیهوده میشد.
آخر او به ماهور محبت کرده بود؛ اما پاسخش خیانت بود...حداقل
اینگونه می توانست با خودش کنار بیاید .قلبش تند و بی قاعده
می تپید؛ اما چشمانش انگار با مغزش همراه شده بود که همچون
دو تکه یخ به نگاه سبز پوالد دوخته شد.
~ ~ 1469

_نمی خوام باهات زندگی کنم.
پوالد خندید؛ اما نه مردانه و محکم؛ بلکه با تمسخر خندید.
_بسه ماهور ،اون کسی که با این حرفا خر میشه تویی .من می
دونم کجای زندگیم وایسادم.
ماهور هم خندید و شانه اش را باال انداخت.
_خب دوسِت ندارم .فهمیدم از تو بهترم پیدا میشه .چرا نمی
خوای قبول کنی؟
نگاه تهدید آمیزی به سمتش انداخت و جلو رفت.
_حواستو جمع کن ماهور ،صبر منم اندازه ای داره!
_خب به درک ،می فهمی پوالد؟ به درک! حتی یه درصدم برام
مهم نیست که صبرت تموم شده .می تونی برگردی خونت تا
صبرت تموم نشه.
[]۰۹:4۰ ۰۶.۰5.۲۱
#پارت_55۹

~ ~ 1470

ماهرخ خشک شده بود .نمی دانست باید چه کند .ماهور را از
میان دستان قدرتمند و خشمگین پوالد جدا کند یا او را بابت
حرف های زشت و تحقیر آمیزش سرزنش کند.
مهیار دستانش را مشت کرده بود .می دانست حق با پوالد است؛
اما ماهور خدای زمینی مهیار بود .او تنها برادرش نبود؛ بلکه پدر
و پشتیبانش بود.
آسا از صدای بلند اطرافیانش ترسیده و بق کرده گوشه ای نشسته
بود.
پوالد یقه ی ماهور را محکم تر گرفت و در مقابل چشمانش غرید:
_به خودت بیا ماهور ،دارم مراعات قلب مریضتو می کنم که تا
همین االنم دهنتو پر خون نکردم.
ماهور از تمام دنیا بریده بود .تنها چیزی که آرامش می کرد،
خوابی عمیقی بود که تا ساعت ها او را به دنیای بی خبری ببرد.
_پوالد از اینجا برو ،من خسته ام.
ابرو های خوش حالت و روشنش را باال انداخت و دستانش را
روی ساعد پوالد گذاشت.
~ ~ 1471

_می خوام بخوابم!
پوالد لبخند مصنوعی اش را روی لب هایش نشاند.
_اتفاقا منم خوابم میاد .مامان ماهرخ؟
_بله؟
خیره در چشمان سرد ماهور؛ یقه ی کاپشنش را رها کرد و
کالهش را روی مو هایش مرتب کرد.
_نیکان رو آماده کنید بیارید .ما بر می گردیم خونمون.
مهیار به فشرده شدن بازوی ماهور در میان انگشتان پوالد خیره
شد .او حق نداشت در مقابل چشمان آن ها ،ماهور را اذیت کند.
او حق نداشت بازوی برادرش فشار دهد.
با اخم و حرص قدمی به جلو برداشت تا پیش آن ها برود؛ اما
ماهرخ جلویش را گرفت.
_دخالت نکن مهیار! ماهور پیش پوالد حالش بهتره.
دندان های چفت شده اش را روی هم سایید و خروشید:
_داره داداشمو اذیت می کنه.
~ ~ 1472

_داداشت خودش داره خودش رو اذیت می کنه!
[]۱۲:5۹ ۰۶.۰5.۲۱
#پارت_5۶۰
مهیار به سمت مادرش چرخید تا از ماهور حمایت کند؛ اما صدای
ماهور قبل از هر چیزی به گوششان رسید.
_من بر نمی گردم.
پوالد برای لجبازی هایش آماده بود.
_خواسته ی تو مهم نیست.
_نمی تونم تحملت کنم ،می فهمی؟
ماهرخ دستش را روی دهانش کوبید و با چشمان مبهوت به
ماهوری که انگار به ماهور همیشگی شباهت نداشت ،خیره شد.
اخم هایش در هم رفت و دهانش را برای گفتن حرفی باز کرد؛
اما صدای برخورد کف دست پوالد به گونه های سرخ از عصبانیت
و سرمای ماهور ،همه را مبهوت کرد.
صدایش در هوا پیچید .گوش های پوالد از شنیدن صدایش
خودداری می کردند .انگار از شنیدن صدای سیلی به کسی که
~ ~ 1473

خنده هایش آن ها را نوازش می داد ،هراس داشتند .خودش را
جمع و جور کرد و به چشمانی که هیچ حسی از آن ها القا
نمیشد ،خیره شد.
_نمی دونم چه مرگته؛ اما حرمت نگه دار! نذار همینجا جونتو
بگیرم.
ماهور حتی دستش را هم روی گونه اش نذاشت .در خأل بود و
دردی حس نمی کرد .از درون مرده بود .نه با سیلی پوالد؛ بلکه
با حرف های خودش مرده بود .ظاهرش همچنان محکم و
خونسرد به نظر می رسید و این چیزی بود که پوالد را از قبل
هم بیشتر عصبی می کرد.
_می ریم خونه ،فهمیدی؟ می ریم خونه!
_تو تنها میری من نمیام.
در نهایت خونسردی گفته بود .انگار در حال بیان کردن جمله ی
ساده و روزمره ای است.
این بار شانه اش را به سمت در هل داد که با ضربه ای که به
کمرش خورد ،با تعجب به عقب برگشت .چرا مهیار را فراموش
کرده بود؟ او که می دانست جان آن ها به هم وصل است .بحث
~ ~ 1474

کردن در مقابل چشمان آسا و مهیار اشتباه بود؛ اما پوالد شروع
کننده نبود! ماهور صبرش را تمام کرده بود...
_با اجازه ی کی داداشمو می زنی؟ با چه حقی دست روش بلند
می کنی؟ این چه طرز دوست داشتنه؟
_تو دخالت نکن.
با اخم های در هم دست ماهور را گرفت و به سمت خودش
کشید.
_هر مشکلی هم که دارید اینجوری حل نمیشه .امشب به اندازه
ی کافی گند زدید به اعصاب هم .بقیه ی حرفاتون رو فردا بزنید.
پوالد با عصبانیت به سمت ماهرخ چرخید تا او اوضاع را کنترل
کند؛ اما در کمال تعجب او با مهیار موافق بود و به نظرش بحث
آن ها باید تمام میشد.
_فردا حرف بزنید پوالد! امشب حالتون خوب نیست .در ضمن...
به سمتش رفت و سرش را به گوش پوالد نزدیک نمود.
_یه بار برای همیشه بهت می گم ،دیگه دست روی ماهور بلند
نکن!
~ ~ 1475

_دارید می گید ،برم؟ مگه ندیدید چی گفت؟
با دستش شانه ی پوالد را لمس کرد و پاسخ داد:
_نمیگم برو .دارم میگم با عصبانیت نمی تونی چیزی رو حل
کنی .باید آروم با هم حرف بزنید.
نفس عمیقی کشید و با خستگی به ماهور خیره شد .گونه ی
راستش قرمز شده بود و قلب پوالد را به درد می آورد.
_نمی خواستم بزنم.
_می دونم.
_اون...اون تموم زندگیمه ،نمی تونم ولش کنم.
جوابی برای این حرفش نداشت .امیدوار بود همه چیز به خوبی
تمام شود.
_همه چی درست میشه.
_باید بشه!
[]۱۳:۰۳ ۰۷.۰5.۲۱
#پارت_5۶۱
~ ~ 1476

چشمان خسته اش را از سقف گرفت و به کنارش خیره شد.
همینجا می خوابید ،مگر نه؟
دستش را روی لحاف خوشبو و تمیز کشید و بعد آن را روی
سینه اش گذاشت .آخر آن گنجشک لوس که روی تخت نمی
خوابید .سر و باال تنه اش را روی سینه ی پوالد می گذاشت و
پاهایش را هم میان ران های کلفتش فرو می کرد .تا صبح
همچون چسب به پوالد می چسبید .گاهی خواب از سرش می
پرید و برای این که پوالد را هم با خود همراه کند ،هر جایی که
دهانش قرار داشت را گاز محکمی می گرفت و بعد آنقدر شیرین
می خندید که اخم های پوالد باز میشد و او را در میان بازوانش
می فشرد.
دیشب را هم نخوابیده بود .در این چند روزی که از سیلی زدن
به ماهور گذشته بود ،هر چه زورگویی کرد و حتی با مهربانی
ماهور را برای برگشتن به خانه ترغیب کرد ،نتیجه ای نداشت .از
دریای مهر و محبتی که در چشمان ماهور موج می زد ،چیزی
جز چند تکه یخ باقی نمانده بود.

~ ~ 1477

ماهرخ و حتی مهیار هم با او صحبت کردند تا دست از این رفتار
احمقانه اش بردارد؛ اما فایده ای نداشت.
خودش آن گنجشک ترسو را به عقاب تبدیل کرده بود .عقابی
که اکنون النه اش را در پشت بام خانه ی پوالد رها کرده بود و
خدا می دانست که کجا در حال ساختن دوباره ی آن است.
از جا برخاست و لباس هایش را پوشید .در این چند روز چیزی
از آن غرور و صالبتش باقی نمانده بود .آخرین حرف هایش کم
از التماس و پاسخ ماهور هم کم از تمسخر نداشت.
با ماهرخ تماس گرفت و از بالکن خانه به حیاط خانه ی آن ها
خیره شد.
درختان نم داشتند .خوب می دانست که ماهرخ صبح های زود
آن ها را آبیاری می کند.
_الو؟
_سالم .صبحتون بخیر!
_صبح تو هم بخیر.
_ماهور کجاست؟ رفته؟
~ ~ 1478

[]۱۳:۰۳ ۰۷.۰5.۲۱
#پارت_5۶۲
ماهرخ برای اولین بار در زندگی اش ماهور را یک بی لیاقت می
دید .از او دلخور بود و تصمیم داشت برای آخرین بار با او اتمام
حجت کند.
_نذاشتم بره سر کار .باید باهاش حرف می زدم .اونم لج کرده
خوابیده.
_اآلن میام اونجا.
تلفن را قطع کرد و به سمت خانه ی ماهرخ رفت .بریده بود .این
آخرین شانس ماهور برای تمام کردن این دوری بود.
وقتی در توسط ماهرخ باز شد ،به سمت تخت چوبی کنار حیاط
رفت و روی آن نشست .به درختان نگاه می کرد و یادش می آمد
که ماهور چگونه به باغبان کمک می کرد تا آن ها را بکارد.
ماهرخ با یک سینی به سمتش آمد و کنارش نشست .ساندویچ
کره و عسل را به دست پوالد داد و خودش فنجان چای اش را
برداشت.
~ ~ 1479

_بخور.
بی میل گازی به آن زد و بعد از جویدنش ،لقمه را درون سینی
گذاشت.
_میل ندارم.
_امروز باهاش حرف می زنم.
پوالد نفس عمیقی کشید و به زمین نگاه کرد.
_می دونم حرفاش دروغه .آخه کسی که چند شب قبل از این
اتفاقا بهم می گفت عاشقمه ،چطوری توی چند روز ازم متنفر
شده؟
نگاهش را بدون بلند کردن سرش ،به سمت ماهرخ چرخاند و
ادامه داد:
_خیلی زشته اگر بگم زندگیم ریخته به هم؟ دارم داغون میشم.
من...
دستش را با عجز روی مو هایش کشید و ادامه داد:
_من هیچ وقت آدم ضعیفی نبودم؛ اما حتی فکرشو هم نمی
کردم که اینقدر درمونده بشم.
~ ~ 1480

دستان ماهرخ را گرفت و بوسه ای به آن ها زد.
_خواهش می کنم کمکم کنید .من دیگه کم آوردم ،دیگه خسته
شدم .می خوام خانواده ام رو بردارم و ببرم خونه ی خودمون.
در صدایش چیزی بیشتر از خواهش وجود داشت .انگار داشت
التماس می کرد.
سر پوالد را در آغوش کشید و بوسه ای به مو هایش زد.
_درستش می کنم پسرم.
[]۱۰:۲۲ ۰۸.۰5.۲۱
#پارت_5۶۳
پنج شنبه بود و مهیار و آسا به واسطه ی تعطیالت ،در خواب
عمیقی فرو رفته بودند .پوالد و ماهرخ در حیاط گپ می زدند که
ماهور در حالی که با یک حوله ی کوچک سفید رنگ وارد حیاط
می شد ،با دیدن پوالد ،خشک شد و دستان و پاهایش از حرکت
ایستاد.
_صبح بخیر!

~ ~ 1481

پوالد با نگاه خیره اش ،سر تا پای ماهور را نگاه کرد .الغر شده
بود .استخوان های ترقوه اش بیرون زده بودند .حتی چشمانش
هم با الغر شدن صورتش ،گود افتاده و نا موزون به نظر می
رسیدند.
_خوب خوابیدی؟
حوله را روی صورت نم دارش کشید و نگاه سرد و خشکش را به
قاب نگاه پوالد دوخت.
_آره.
_نیکان چی؟ اون هنوز خوابه؟
_خوابه!
ماهرخ از جا برخاست تا تنهایشان بگذارد .امیدوار بود که این
دعوا و دوری با حرف های امروزشان پایان یابد.
_مامان؟
از حرکت ایستاد و به سمت ماهور چرخید.
_بله؟
_مگه نگفتی باهام کار داری؟
~ ~ 1482

نگاه معنادارش را از ماهور گرفت و به راهش ادامه داد.
_حرفاتون رو بزنید.
ماهور از درون تحلیل رفته و فرسوده شده بود .روحش با هر بار
رد کردن پوالد شکسته بود .قلبش آنچنان عزاداری می کرد که
چشمان فرصتی برای همراهی با او و اشک ریختن پیدا نمی
کردند .با این همه هنوز هم بر سر قراری که با خودش گذاشته
بود ،مانده بود.
پوالد در سکوت به جسم سبک و بی حال ماهور نگاه می کرد.
کاش دردش را به او می گفت تا با هم درمانش را پیدا کنند.
[]۱۰:۲۲ ۰۸.۰5.۲۱
#پارت_5۶4
به کنار خودش اشاره کرد و گفت:
_بیا اینجا.
سعی کرد به بینی حساس شده اش توجهی نشان ندهد .آخر
قرار بود در نزدیکی معشوقه اش بنشیند و بوی تنش را به مشام
بکشد.
~ ~ 1483

حوله را دور گردنش انداخت و با فاصله کنارش نشست.
پوالد پوزخندی زد و به جسم جمع شده از سرمای ماهور نگاه
کرد.
_حاال دیگه فاصله می گیری ازم؟
ماهور حس عجیبی داشت .انگار فهمیده بود که این مکالمه قرار
است آخرین کلماتی باشد که میان آن ها رد و بدل می شود.
_دلیلی نداره بهت بچسبم.
پوالد نگاه خیره ای به رگ گردنش انداخت .ضربانش را از آن
فاصله هم می توانست ببیند .مطمئن بود که علتش تپش قلب
شدید ماهور است.
_ماهور؟
گوشه ی لپش را میان دندان هایش فشرد تا با بغض «جان
ماهور» را به زبان نیاورد .دلش می خواست برای لحن توأم با
محبت و عشق پوالد بمیرد.
_بله؟

~ ~ 1484

_بیا برگردیم خونه...هر اتفاقی هم که افتاده مهم نیست ،با هم
حلش می کنیم.
زبانش کودتا کرده بود .با حرص به فک هایش فشار می آورد تا
از هم فاصله بگیرند .می خواست از باتالقی که در آن گیر کرده
بود ،برای پوالد تعریف کند .دلش می خواست روح شکسته شده
و خونینش را به دستان پوالد بسپارد تا نوازشش کند؛ اما آخر
آن اتفاق شوم را چگونه برای او توضیح می داد .دستان حلقه
شده اش دور گردن احسان را چگونه توجیه می کرد؟
[]۱۰:۳۶ ۰۹.۰5.۲۱
#پارت_5۶5
شانه اش را از پشت ،به گردنش سایید .این حرکت را چندین روز
بود که انجام می داد .اوایل تعداد دفعاتی که در روز ،این کار را
انجام می داد ،بسیار کم بود؛ اما هر چه می گذشت این تعداد
بیشتر می شد .هر چند دقیقه که می گذشت ،شانه اش را باال
می کشید و به گردنش می چسباند و آنقدر در دریای درون
خودش غرق بود که نگاه متعجب اطرافیانش را نمی دید .نگاه
عصبی و درمانده ی پوالد را هم ندید.
~ ~ 1485

_مشکل من حل شدنی نیست.
سعی می کرد با آرامش این موضوع را حل کند؛ پس دستش را
روی دست ماهور گذاشت و با مالیمت پوست خشک شده اش را
نوازش داد.
_ما از پس همه چی بر میایم ماهور .فقط کافیه بهم بگی چی
شده که اینجوری ریختی به هم.
ماهور شاکی به سمتش چرخید و خواست جمله های قبلی اش
که از نخواستن و دوست نداشتن پوالد نشأت می گرفت را تکرار
کند؛ اما پوالد نگذاشت حرفی بزند و ادامه داد:
_واقعا فکر کردی من حرفات رو باور می کنم؟ چقدر به نظرت
احمقم که نفهمم یکی این وسط داره موش می دوئونه تو
رابطمون.
اوضاع خطرناک شده بود .پوالد نباید از چیزی مطلع می شد.
حداقل اینگونه گاهی از کسی که کنارش زندگی می کرد و عاشق
نیکان بود ،برای پسرشان تعریف می کرد .هر چقدر هم پست و
بی وفا به نظر می رسید ،باز هم الیق یک خاطره ی یک دقیقه
ای بود؛ اما با فهمیدن آن خیانت کثیف ،ماهور از یک عاشق چند
~ ~ 1486

ماهه تبدیل به یک خائن می شد و مطمئنا نیکان هم در آینده
از او متنفر می شد.
تمام دالیلش قانع کننده بود؛ اما قلبش نا سازگاری می کرد.
آنقدر تیر می کشید که ماهور مجبور شد نفس های کوتاه و نصف
و نیمه اش را جایگزین نفس های عمیقش کند .هر چند در چهره
اش چیزی مشخص نبود.
_خسته شدم دیگه...
از جا برخاست و آنچنان فریاد کشید که همه را به سمت حیاط
کشاند.
_دست از سرم برداار...نمی خوامت پوالد...
[]۱۰:۳۶ ۰۹.۰5.۲۱
#پارت_5۶۶
با حرص به طرف در خانه چرخید و خیره به صورت رنگ پریده
ی ماهرخ و صورت خواب آلود مهیار ،ادامه داد:
_یکی به این مرد بگه از خونه ی ما بره بیرون .یکی حالیش کنه
که من...
~ ~ 1487

پا هایش لرزید؛ اما خودش را نگه داشت .مشتش را به سینه ی
پوالد کوبید و فریاد زد:
_من دوسش ندارم .حالم به هم میخوره از این اوضاع .بهش بگید
از خونمون بره بیرون.
در میان حرف هایش باز هم شانه اش را به گردنش چسباند و با
همان حالت ترحم بر انگیز و عصبی اش ،یقه ی پوالد را در مشت
هایش فشرد.
_نمی خوام اینجا باشی .یه جوری برو که دیگه هیچ وقت
نبینمت.
پوالد خشک شده بود .حرف هایش را باور نکرده بود؛ اما غرورش
شکسته بود .پسری که در آن یتیم خانه زندگی می کرد و تحقیر
می شد هم هیچ گاه تا این حد نشکسته بود.
این خانه و آدم هایی که در آن می زیستند ،مأوا و خانواده اش
بودند؛ پس چه شد که روح قوی و محکمش در مقابل چشمان
خانواده اش در کف همان خانه ی آرامش بخش روی زمین افتاد
و شکست؟
~ ~ 1488

چشمان اشکبار ماهرخ و صورت خشن شده ی مهیار هم روح در
هم شکسته اش را آرام نکرد .چه کسی می گفت که مرد ها نمی
شکنند؟ پوالد شکست؛ اما آنقدر لجباز بود که به روی خودش
نیاورد.
_مهیار؟
نگاهش به ماهور آنقدر گستاخ و وحشی بود که پوالد را مبهوت
کرد .آن ها واقعا دوستش داشتند؟
_جانم داداش؟
_نیکان رو میاری؟
ماهرخ با قدم های لرزان به سمتش رفت .هیچ کس لرزش عصبی
فک ماهور را ندید؛ اما پوالد متوجه اش شد .دلش می خواست
او در آغوشش بگیرد؛ اما آنقدر از ضعف خودش متنفر شده بود
که تصمیم داشت قلب نرم شده اش را زیر کفش هایش له کند
و در عوض قلبی از جنس سنگ را جایگزین آن نماید .فهمیده
بود که باید دوباره همان پوالد سابق شود ،خشن...
زورگو...خودخواه!
[]۱۱:5۹ ۰۹.۰5.۲۱
~ ~ 1489

#پارت_5۶۷
دست ماهرخ روی شانه اش نشست.
_کجا میری؟
_خونه امون.
_ماهور...
_تموم شد.
ماهرخ تعجب کرد از صدایی که یخ زده بود .انگار فریز شده بود
که اینقدر خش دار و سرد بود.
مهیار با غضب نیکان که تازه از خواب بیدار شده بود و نق می
زد را بلند کرد و در پتو پیچید .ماهور چطور توانست اینگونه غرور
مردی که برایشان سنگ تمام گذاشته بود را بشکند؟ غرور مردی
که روزانه ده ها نفر جلو یش خم و راست می شدند ،در این خانه
خورد شده بود.
وقتی نیکان را روی دستان پوالد گذاشت ،نگاهی به ماهور کرد.
چهره اش گر چه سرخ و تبدار به نظر می آمد؛ اما خونسرد بود.

~ ~ 1490

نیکان با دیدن ماهور گریه کرد و دستش را به سمتش گرفت؛
اما پوالد توجهی نشان نداد و به ماهرخ و مهیار که انگار الل شده
بودند ،خیره شد.
_ما میریم .اگر خواستید نیکانو ببینید ،در اون خونه همیشه روی
شما بازه.
ماهرخ به سمتش رفت .آنقدر شرمنده بود که دلش می خواست
آب شود و در زمین فرو برود.
_پسرمی ،مگه نه؟
پوالد لبخند زد .انگار همان جا احساسش به ماهور را سر بریده
بود که پاسخ ماهرخ را با همان لحن مهربان داد.
_چیزی بین ما عوض نمیشه مامان.
به سمت مهیار رفت و مو هایش را به هم ریخت.
_یه حموم بری ،ضرری نداره .موهات بوی گند عرق گرفته.
نیکان همچنان گریه می کرد .شاید او هم این جدایی را حس
کرده بود.

~ ~ 1491

ماهور مرده بود .عالئم حیاتی اش را حس نمی کرد .اما صدای
گریه ی نیکان را به خوبی می شنید .پاهای لرزانش به سمت
پوالد رفت و دستانش برای لمس کردن نیکان بلند شد؛ اما تماس
دستش با دستان کوچک نیکان تنها یک ثانیه طول کشید؛ چرا
که پوالد نیکان را با خودش عقب برد و با چشمان سرد و طوفان
زده اش به ماهور خیره شد.
_دیگه هیچ وقت جرئت نکن که به ما نزدیک شی .این یه
اخطاره...
ماهور نفهمید و تنها به دور شدن دست آویزان نیکان نگاه کرد.
انگشتانشان از هم جدا شده بود .یعنی دیگر نمی توانست
پسرکش را در آغوش بکشد؟ پوالد را هم از دست داد؟ مرد
زندگی اش را هم از خودش دور کرد .صدای بسته شدن در نشان
از رفتن پوالد داشت .خندید...با صدای بلند خندید.
_تموم شد ...باالخره تموم شد.
[]۱۲:۱۲ ۰۹.۰5.۲۱
#پارت_5۶۸
ماهرخ با بهت به سمتش رفت و خروشید:
~ ~ 1492

_چه مرگته؟ چه مرگته ماهور؟
در میان خنده هایش ،یک قطره اشک از گوشه ی چشمش
مستقیما روی زمین سقوط کرد.
_ازش متنفرم .من از پوالد...
خندید و این بار صدای هق هق گریه اش هم باال رفت.
_من از پوالد متنفرم .ازش متنفرم...
باز هم شانه اش را به پشت گردنش چسباند و همانطور که خنده
و گریه را با هم به نمایش گذاشته بود ،لباس نیکان را از روی
رخت آویز گوشه ی حیاط برداشت و در آغوشش فشرد.
_من از نیکانم متنفرم...از همه...
مهیار از حال ماهور وحشت کرده بود .ماهرخ با عجله به سمتش
رفت و دستانش را گرفت .حس می کرد ماهور مجنون و دیوانه
شده است.
_اگر از رفتن پوالد ناراحتی ،من می تونم...
عربده کشید .آنقدر بلند که حتی گوش هایت خودش را هم آزار
داد.
~ ~ 1493

_ازش متنفرم .اسمشو نیار...نیاار.
ماهرخ هم عصبانی شد .اگر از او متنفر بود ،پس علت این حال
بدش چه بود؟
_پس چه مرگته؟ تو که نمی تونستی به عهدت پایبند بمونی،
چرا پای یه بچه رو به زندگیتون باز کردی؟ چرا با روحیه ی اون
بچه بازی کردی؟
جمله ی آخرش را فریاد زد .او هم مثل ماهور خسته شده بود.
از این نابسامانی ای که بیش از دو هفته بود که گریبانش را گرفته
و ول نمی کرد ،درمانده شده بود.
ماهور فقط دلش می خواست این بحث را تمام کند .خداوندا او
هم اکنون تمام زندگی اش را از دست داده بود و به جای عزاداری
داشت با مادرش سر و کله می زد .او اکنون باید می مرد .این
قلب لعنت شده اش باید می ایستاد؛ پس چرا اینقدر محکم می
کوبید؟
_دست از سرم بردارید .سرتونو از توی زندگی من بکشید بیرون.
هم تو و هم مهیار ،دیگه تو تصمیمای من دخالت نکنید .بسه هر
چی زجر کشیدم .می خوام آزاد باشم ،آزاد...
~ ~ 1494

نفهمید چه گفت و چه چیزی را در مقابل صورت مادرش فریاد
زد که دستش با ضرب روی صورتش نشست .آنقدر محکم که
انگشترش پوست ماهور را خراش داد.
واقعا درکی از جمله هایی که به زبان آورده بود ،نداشت و تنها
برای فرار از حرف های ماهرخ و نگاه متأسف مهیار آن ها را بیان
کرده بود؛ اما هر چه فکر می کرد ،آن کلمات را به یاد نمی آورد.
با بهت سکوت کرد و به صورت سرخ مادرش نگاه کرد .چه گفته
بود؟ با خنده چشمانش را بست و بی توجه به قطره های اشکی
که از میان پلک هایش بیرون جهیده بود ،صدای ماهرخ را در
مغزش که نه ،در قلبش شنید .قلبی که انگار پوستش کلفت شده
بود و بیماری مهلکش را به دست فراموشی سپرده بود؛ وگرنه
بعد از این همه ویرانی که به دست مغز و منطقش به وجود آمده
بود ،تا کنون باید از حرکت می ایستاد.
_بعد از  ۲۲سال ،حس می کنم پسرمو نمی شناسم .اگر تو پسری
هستی که من تربیت کردم؛ پس حقمه که اینجوری صداتو برام
بلند کنی و بهم بی احترامی کنی.
دستش را روی سینه ی ماهور کوبید و ادامه داد:
~ ~ 1495

_برای اولین بار حس کردم بار اضافی گذاشتم رو دوشت .اگر
شوهرم زنده بود ،اآلن می زد تو دهنت تا دیگه برای مادرت صدا
کلفت نکنی.
با چشمان خیس پشتش را به ماهور کرد و به سمت ساختمان و
مهیار خشک شده رفت.
_از اآلن آزادی که هر جور دوست داری زندگی کنی .کسی تو
زندگیت دخالت نمی کنه.
مهیار هم دستش را دور شانه ی مادرش حلقه کرد و با او همراه
شد.
ماهور باز هم خندید و به رفتنشان نگاه کرد.
حتی خانواده اش را هم از دست داده بود...
و چه کسی می دانست که خنده های ماهور پوسته ای بود که
شیون های درونش را پنهان می کرد؟ چه کسی فهمید که ماهور
به آخر راه زندگی اش نزدیک شده است؟ هیچ کس نفهمید؛
چون خودش با شکستن دل نزدیکانش ،چشمان آن ها را کور
کرده بود تا مرگ آرزو ها و روحش را نبینند و غصه نخورند.
~ ~ 1496

خودش کرده بود تا در تنهایی برای از دست داده هایش عزاداری
کند.
ماهور از امروز مرده بود...
[]۱۰:۲۰ ۱۰.۰5.۲۱
#پارت_5۶۹
با حرص به احسان که روی مبل نشسته بود و با قهوه و کیک از
خودش پذیرایی می کرد ،خیره شد.
_خب؟ االن چی میشه؟
احسان در سکوت به خوردنش ادامه داد که سیاوش با اشاره ی
سروش ،میزی که مقابل احسان بود را با لگد انداخت و نیشخندی
به چشمان بسته شده اش زد .فنجان قهوه در دستش خشک
شد؛ اما ظرف کیک روی زمین افتاد و شکست.
_جواب آقا رو بده!
چشمانش را باز کرد و بعد از نوشیدن آخرین قطره های قهوه از
درون فنجانش ،آن را روی زمین انداخت و لبخندی به آن ها زد.
_واضح حرف زدم .نقشه امون شکست خورد!
~ ~ 1497

سروش با اخم دستانش را روی میز مشت کرد و ضربه ای به
شیشه ی محکم و قطورش زد.
_مگه نگفتی عکسا رو براش فرستادی؟ می دونی چقدر جون
کندیم تا اون عکسا رو جور کنیم؟
این بار احسان هم اخم کرد.
_عکسا رو فرستادم؛ اما عکس العمل ماهور همه چیزو ریخت به
هم.
به چشمان کنجکاو سروش خیره شد و ادامه داد:
_تهدیدش کردم .گفتم پوالد باید برگه هایی که بهش میدم رو
امضا کنه تا خبر این خیانت به گوشش نرسه؛ اما حرفامو به چپش
هم نگرفت.
شانه اش را با نیشخند باال انداخت و پای راستش را روی پای
چپش انداخت.
_از پوالد جدا شد تا دست ما بسته بشه .حاال هر چقدرم با ماهور
ور بریم ،هیچ ضرری به پوالد نمی رسه .نهایتا یکم درد عاشقی
بکشه؛ اما آسیبی از جانب اون احمق بهش وارد نمیشه.
~ ~ 1498

سروش با غضب به میزش خیره شد .قرار بود تمام اموال پوالد را
به نام خودشان بزنند و برگه هایی که در آن به حمل مواد مخدر
اعتراف شده بود را از طریق ماهور به دست پوالد برسانند تا با
امضا کردنشان ،او را برای همیشه از سر راهشان بردارند؛ اما
اوضاع با رفتن ماهور و قطع شدن رابطه اش با پوالد به هم ریخته
بود.
_حاال باید چیکار کنیم؟
[]۱۰:۲۱ ۱۰.۰5.۲۱
#پارت_5۷۰
احسان کمی فکر کرد و بعد با تردید پاسخ داد:
_عکسا رو برای پوالد بفرسیم؟
چقدر در چشمان سروش احمق و نادان به نظر می رسید .نگاه
متأسفی به سمتش انداخت و از جا برخاست.
_فکر کردی پوالد مثل ماهور ساده ست؟
_مثال از کجا می خواد بفهمه که چه اتفاقی افتاده؟

~ ~ 1499

_احمق ،با گاگول طرف نیستی .به محض این که عکسا رو ببینه،
می فهمه چیکار کردیم .اونوقت دلم می خواد ببینم چه گوهی
می خوای بخوری؟!
_پس چیکار کنیم؟
سروش هم نمی دانست .آخر آن ها به ضعیف بودن ماهور و انجام
شدن درخواستشان امیدوار بودند .حتی یک لحظه هم تصور نمی
کردند که آن پسر عاشق و درمانده ،پا روی خواسته ی دلش
بگذارد تا معشوقه اش را از فالکت و زندان نجات دهد.
_عکسا رو برای ایمان بفرسیم؟!
احسان با حالتی پرسشی به سیاوش که این جمله را گفته بود،
خیره شد و گفت:
_ایمان کیه؟
سروش اما خندید .ایمان بر خالف پوالد ،زود باور بود .مطمئن
بود اگر پوالد را در کنارش نداشت ،در عرض چند روز با توطئه
های دشمنانشان ورشکست می شد و اموالش را از دست می داد.
عالقه ی شدیدش به پوالد را هم دیده بودند و می دانستند با
دیدن عکس ها تمام تالشش را برای خارج کردن فکر ماهور از
~ ~ 1500

سر پوالد انجام می دهد و این یعنی ،یک فرصت برای آن ها .به
راحتی می توانستند مهره ی جدیدشان را وارد این بازی کنند.
با همان خنده به سمت سیاوش رفت و ضربه ی آرامی به شانه
اش زد.
_عالی بود .ایمان تنها کسیه که میشه روی احمق بودنش حساب
باز کرد.
احسان که کامال گیج شده بود ،با اخم از جا برخاست و گفت:
_گفتم ایمان کیه؟
_شریک پوالد.
_خب فرستادن عکسا برای اون چه فایده ای داره؟
به سمتش چرخید و چشمان درخشان از شادی اش را به نگاه
سبز احسان دوخت.
_رابطه ی صمیمیشون باعث میشه تصمیمایی بگیره که زندگی
همشونو بریزه به هم .دوست داستن و عالقه ی زیاد بینشون
باعث میشه ،خودش برای زندگی پوالد تصمیم بگیره و این به
نفع ما ست.
~ ~ 1501

_چطوری به نفعمونه؟
_حاال خودت می فهمی!
و بعد با خنده به سمت سیاوش بازگشت و گفت:
_ایمانو زیر نظر بگیرید .با هر کسی که ارتباط برقرار کرد ،به من
خبر بدید .در ضمن...
خنده اش را جمع کرد و با پوزخند ادامه داد:
_عکسا رو هم براش بفرسید.
سیاوش چشمی گفت و از دفتر خارج شد .حاال فرمان این کشتی،
دوباره در دستان سروش بود.
[]۰۸:۱۶ ۱۱.۰5.۲۱
#پارت_5۷۱
کالفه شده بود .نیکان حتی برای یک لحظه هم آرام نمی گرفت
و سر درد شدیدش را تشدید می کرد .دقیقا یک هفته بود که
سر درد داشت.
قرص و دارو پاسخگو نبودند .دلش کمی سکون و سکوت می
خواست تا خاطره هایش با ماهور را فراموش کند.
~ ~ 1502

در اتاق استراحتی که در دفترش قرار داشت را باز کرد و به لپ
های قرمز شده ی نیکان خیره شد.
_دارم دیوونه میشم .یکم ساکتش کن!
رکسانا با بغض پوشک نیکان را عوض کرد و گفت:
_بذار ببرمش پیش ماهور ،دلت می خواد بچت تلف شه؟
پوالد از این بحث تکراری خسته شده بود .در این  ۷روز تمام
تالشش را کرد تا به رکسانا حالی کند که دیگر شخصی به نام
ماهور در زندگی اشان وجود ندارد .با این که تک تک سلول های
بدنش به خاطر جدایی از او کودتا کرده بودند و با سر درد
وحشتناکی آن را بروز می دادند ،باز هم سعی داشت خودش را
قوی و محکم نشان دهد .چیزی نشده بود...رفتن آن گنجشک
بی وفا هم مهم نبود.
_خری؟ دلم می خواد بدونم واقعا خری یا خودتو به نفهمی می
زنی؟! نمی فهمی رفته؟
دل خودش با بیان شدن جمله ی آخر ،تیر کشید؛ اما در چهره
اش چیزی نمایان نشد.
~ ~ 1503

رکسانا بق کرد و گوشه ای نشست .نیکان را در آغوش کشید و
روی سر داغ شده اش را بوسید.
_نیکان حالش خوب نیست .تب کرده ،آروم نمیشه.
پوالد دستش را روی پیشانی نیکان گذاشت .داغ شده بود.
همچون دل خودش و نیکان که با رفتن ماهور در آتش می
سوخت.
_می بریمش دکتر.
_بذار به ماهور خبر بدم.
دندان هایش را روی هم سایید و غرید:
_بس کن رکسانا...بس کن! داری دیوونم می کنی.
_چرا لجبازی می کنی؟ حتی دل خودتم براش تنگ شده.
تحملش را از دست داد و عربده ی بلندی کشید .آنقدر بلند که
بدنش همراه با لرزش تار های صوتی اش لرزید.
_نشده...دل من حرومزاده برای اون احمق تنگ نشده ...دست از
سرم بردار.
[]۰۸:۱۶ ۱۱.۰5.۲۱
~ ~ 1504

#پارت_5۷۲
چشمانش را درشت کرد و به سمت رکسانا خم شد.
_دل من غلط کرده .دل من واسه ی هیچ کس تنگ نشده.
کمرش را صاف کرد و چرخی در اتاق زد.
_دست از سرم بردارید .بذارید زندگی کنم.
رکسانا دلش برای صورت ملتهبش سوخت .از روزی که پوالد با
خونسردی به شرکت آمد و جدا شدنش از ماهور را به آن ها
اطالع داد ،حالش بد بود .این را هم ایمان و هم رکسانا فهمیده
بودند .نه گریه می کرد و نه مشروب می خورد .اهل سیگار و مواد
مخدر هم نبود؛ پس چگونه قرار بود دلتنگی هایش را باال بیاورد؟
حتی نیکان هم بهانه گیر شده بود .زندگی آن ها به طرز عجیبی
در هم گره خورده بود.
چند دقیقه در سکوت گذشت تا این که ایمان وارد اتاق شد .یک
ساعت پیش بسته ای برایش رسیده و ایمان برای باز کردن آن
به اتاقش رفته بود؛ اما بازگشتش کمی طول کشیده بود.
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وقتی نگاهش به صورت ملتهب و سرخ از عصبانیت پوالد افتاد،
نگاه خشمگینی به سمت رکسانا انداخت.
_باز رفتی رو اعصابش؟
رکسانا هم آرام نماند و با حرص پاسخ داد:
_به تو چه؟ مگه خودت نگفتی بهتره همدیگه رو ببینن؟
بله گفته بود .حتی در فکر ایجاد برنامه ای بود تا آن ها را با هم
رو به رو کند؛ اما حقیقت همچون پتک به صورتش کوبیده شده
بود.
_من به قبر بابام بخندم که گفته باشم .یه رابطه ای بوده که حاال
هم تموم شده رفته .چرا چوب تو گوه می چرخونی تا بو گندش
باال بره؟
پوالد به صورت عصبی ایمان خیره شد .عجیب بود؛ اما اصرار
های رکسانا را به توهین های ایمان ترجیح می داد .دلش می
خواست بگوید رابطه اش با ماهور چاهی از گوه نبوده و هر چند
کوتاه؛ اما از عسل شیرین تر بوده است .می خواست بگوید در
مورد معشوقه ی بی وفایش درست صحبت کند؛ اما رفتن ماهور
~ ~ 1506

او را الل کرده بود .قلبش از این سکوت شاکی بود؛ اما مغزش او
را تشویق می کرد تا ماهور را یک بی لیاقت ببیند.
توجهی به دعوای رکسانا و ایمان نشان نداد و با صدای بلندی
گفت:
_می خوام نیکان رو ببرم دکتر ،رکسانا رو هم با خودم می برم.
ایمان سرش را تکان داد و آخرین نگاه تهدید آمیزش را به سمت
رکسانا انداخت؛ اما او تصمیم جدیدی گرفته بود .نیکان تنها در
حضور ماهور خوب میشد و این را همه اشان می دانستند.
پوزخندی به ایمان زد و با پوالد راهی بیمارستان شد .با وجود
تمام این اتفاقات ،رکسانا به ماهور ایمان داشت!
[]۱۹:۳۰ ۱۱.۰5.۲۱
#پارت_5۷۳
جعبه های مواد شوینده را بلند کرد و با قدم های آرام و محتاط
به سمت قفسه ها رفت .به علت تخفیفی که در خرید مواد
شوینده داده میشد ،فروشگاه شلوغ تر از همیشه شده بود و قفسه
ها به سرعت خالی میشد و با مواد جدید پر می گردید.
~ ~ 1507

حامد ،پسر جوانی که همچون ماهور ،به پر کردن قفسه ها
مشغول بود ،ضربه ی آرامی به شانه اش کوبید و گفت:
_ماهور؟ برو از انبار یه جعبه پودر ماشین بیار.
سرش را به نشانه ی تأیید تکان داد و به سمت انبار رفت .اینجا
را دوست داشت .آنقدر در طول روز خسته میشد که درد تنهایی
اش را فراموش می کرد .با هیچ کدام از کارکنان گرم نمی گرفت
و کارش را در سکوت انجام می داد.
این روز ها تمام دلخوشی اش صدای نیکانی بود که به طرز
عجیبی از بین دیواری که در میان خانه ی خودشان و پوالد قرار
داشت ،به گوش می رسید و بعد از آن صدای پوالد بلند می شد
و از سودابه می خواست که نیکان را به ماشین ببرد .انگار خدا
این حس را در سودابه ایجاد کرده بود که قبل از رفتن نیکان و
پوالد به شرکت ،چند دقیقه را کنار درخت کاجی که کنار دیوار
بود ،بگذرانند.
هر روز صدای نق زدن هایش آرام بود؛ اما امروز جیغ های
دردناکی می کشید .انگار که حالش خوب نبود .ماهور با شنیدن
صدایش ،سرش را به دیوار چسبانده و بغض کرده بود .گریه نکرده
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و تنها چشمان غم دارش را بسته بود .آخرین باری که گریه کرد،
ماهرخ با خونسردی انگشتش را مقابل چشمانش گرفته و گفته
بود:
_انتخاب خودت بوده؛ پس حق نداری گریه کنی.
تنها جایی که می توانست راحت باشد ،همین فروشگاه بزرگ
بود .با این که به اشک هایش اجازه ی باریدن نمی داد؛ اما
چشمان سبزش همیشه در دریایی از اشک و بغض شناور بودند.
مخزن چشمانش پر و خالی می شد؛ اما به آن ها اجازه ی خالی
شدن نمی داد؛ چون خودش این زندگی را انتخاب کرده بود.
طبق عادت جدیدی که گریبانش را گرفته بود ،شانه اش را به
پشت سرش رساند و در انبار را باز کرد.
در میان کارتون ها به دنبال پودر ماشین لباس شویی گشت و
بعد از پیدا کردن جعبه اش ،آن را بلند کرد تا بیرون ببرد؛ اما
تلفن همراهش در جیبش لرزید.
دستش را روی جیبش کشید .پوالد گفته بود که اجازه ندارد
تلفن همراهش را روی حالت بی صدا یا لرزش بگذارد؛ چرا که
ممکن بود متوجه ی تماس های او نشود .حاال چه؟ با لجبازی
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تلفنش را روی حالت ویبره گذاشته بود تا پوالد او را دعوا کند؛
اما نمی خواست قبول کند که دیگر پوالدی وجود ندارد.
تلفن را از جیبش بیرون کشید و با دیدن پیامی از جانب رکسانا
مکث کرد .در این مدت جواب تلفن هایش را نمی داد تا مجبور
به نقش بازی کردن نشود؛ اما دلشوره ای که از صبح دامن گیرش
شده بود ،تردید ها را کنار زد .پیام را باز کرد و با دیدن متنی که
تایپ شده بود ،نفسش در سینه حبس شد .درد آور ترین اتفاقی
که ممکن بود بیوفتد ،بد شدن حال نیکانش بود.
_سالم ماهور ،می دونم دوست نداری جواب تلفنمو بدی؛ اما
حال نیکان خوب نیست .اگر اذیت نمیشی ،بیا بیمارستانی که
علی توش کار می کنه .نیکان بهت نیاز داره.
[]۱۰:۲5 ۱۲.۰5.۲۱
#پارت_5۷4
سلول های مغزی اش ،مرده بودند؛ وگرنه این حجم از گم شدگی
و نفهمی عادی نبود .نفهمید چند دقیقه به رو به رویش خیره
شد؛ اما انگار پاهایش به خودشان آمده بودند که ماهور را به اتاق
تعویض لباس رساندند و بعد از آن مقابل مدیر فروشگاه ایستادند.
~ ~ 1510

ماهور همچنان گیج بود .نکند اتفاق بدی برای نیکانش اقتاده
باشد؟ چشم ها خیس شدند و لب ها لرزیدند؛ اما باز هم گریه
نکرد .به سمت مرد رفت و روی میزش خم شد.
_آقا؟
بدون آن که سرش را از روی ماشین حساب مقابلش بلند کند،
زمزمه کرد:
_بله؟
_میشه من برم؟ مرخصی...
_یعنی چی برم؟ مگه چند روز در ماه می تونی مرخصی بگیری؟
هفته ی پیش هم بدون اطالع به خودت مرخصی دادی.
_تو رو خدا...فقط همین امروز.
مرد سرش را بلند کرد و به چشمان خیسش خیره شد.
_چی شده؟
_پسرم حالش بده ،بردنش بیمارستان.
چشم هایش گرد شد .این پسر جوان که همچون نوجوان ها
ظریف و حساس به نظر می رسید ،زن و بچه داشت؟
~ ~ 1511

_مگه بچه داری؟
با اعصابی خراب ،تیک عصبی اش را تکرار کرد و نالید:
_من باید برم.
مرد پوف کالفه ای کشید و به در اشاره کرد.
_برو؛ ولی حواست باشه که امروز آخرین باری بود که اجازه...
حرفش قطع شد؛ چون ماهور با دو خودش را به در رساند و از
فروشگاه خارج شد.
[]۱۰:۲5 ۱۲.۰5.۲۱
#پارت_5۷5
می دانست تا به سر خیابان اصلی نرسد ،خبری از تاکسی و
اتوبوس نیست؛ پس با سرعت شروع به دویدن کرد .وقتی به چهار
راه رسید ،سعی کرد آدرس بیمارستان را به یاد بیاورد .چشمانش
می سوخت و سینه اش به خاطر سرعت باالیش در دویدن ،خس
خس می کرد .دستش را در مو هایش فرو کرد و به خیابان خیره
شد .با توجه به مسیر ،باید از خیابان رد می شد .آنقدر هول و
عجول بود که متوجه قرمز شدن چراغی که عبور عابران پیاده را
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نشان می داد ،نشد و با دو شروع به گذشتن از میان ماشین ها
کرد .صدای بوق های هشدار دهنده اشان را نمی شنید .حتی
فریاد پسر جوانی که از او می خواست کنار برود را هم نفهمید و
در یک لحظه ،برخورد موتوری که با ترمز شدید آن پسر،
سرعتش کم شده بود را به پایش حس کرد و با زانو روی زمین
افتاد.
پسر جوانی که به زحمت  ۱۸ساله به نظر می رسید ،دستش را
روی سرش کوبید و به سمت ماهور که از شدت درد ،به خودش
می پیچید ،رفت.
_آقا؟ حالت خوبه؟
ماهور دستش را تکیه گاه بدنش قرار داد تا از جا برخیزد.
_خوبم.
_خدایا چه گرفتاری شدم...نمی خوای بری بیمارستان؟
ماهور به سختی ایستاد و دستش را روی شانه ی پسر گذاشت تا
بدن لرزانش را کنترل کند.
_می رسونیم یه جایی؟
~ ~ 1513

پسر با تردید به چهره ی دردمند و چشمان نم دارش نگاه کرد و
گفت:
_می تونی بشینی رو موتور؟
صدای بوق بلندی آمد و پشت سرش ،فحش و نا سزای مردی
که از ایستادن آن ها در وسط خیابان شاکی بود ،به گوش رسید.
_آره ،فقط زود منو برسون.
پسر سرش را تکان داد و به او کمک کرد تا روی موتور بنشیند
و بعد از پرسیدن آدرس از ماهور ،به سمت بیمارستان رفت.
زانو هایش درد می کرد و سوزش عصبی کننده ای هم داشت
که نشان می داد پوستشان پاره شده است.
[]۱۰:۲5 ۱۲.۰5.۲۱
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بعد از چند دقیقه ،مقابل بیمارستان ایستاده بود و به ساختمان
بزرگ و لوکسش نگاه می کرد.
پسر از پشت دستش را روی شانه اش گذاشت و گفت:
_آقا؟ می خوای ببرمت داخل؟
~ ~ 1514

به سمت پسر بازگشت و لب های ترک خورده اش را به سختی
انحنا داد.
_نه ،ممنونم که رسوندیم.
با حالت بیچاره واری شقیقه اش را خاراند و به لب هایش که از
شدت خشکی پاره شده بودند ،نگاه کرد.
_حالتون رو به راه نیست ،می خوای...
ماهور بار دیگر تشکر کرد و از کنارش گذشت تا دیگر چیزی
نشنود.
نمی دانست کجا باید برود؛ پس با رکسانا تماس گرفت.
رکسانا نفس راحتی کشید و دست کوچک نیکان را بوسید.
پوالد هم لبخندی زد و به چشمان آبدار نیکان نگاه کرد.
_پس حالش خوبه؟ مشکلی نداره؟
پزشک اطفالی که به درخواست علی ،نیکان را معاینه کرده بود،
لبخند شیرینی زد و پاسخ داد:

~ ~ 1515

_نه اصال نگران نباشید ،حالش کامال خوبه .تو این سن به خاطر
دندوناش ممکنه تب کنه .یکم تو این دوران نا آروم میشن؛ اما
کم کم درست میشه.
علی نگاه خیره ای به دختر مقابلش انداخت .با این که در بخش
اطفال فعالیت می کرد ،عشق عجیبی نسبت به او پیدا کرده بود.
دخترک هم هر از گاهی با شرم نگاه علی را شکار می کرد و بعد
به سرعت سرش را پایین می انداخت.
پوالد خنده اش گرفته بود .از این دید زدن های پنهانی و ناز
کردن های مشتاق بی خبر نبود .آخر رابطه اش با آن گنجشک
زیبا ،از این ناز و نوازش ها پر شده بود.
_لطف کردید خانم موحد.
مهسا باز هم لبخند زد که همان موقع تلفن رکسانا زنگ خورد.
پوالد به سمتش چرخید و مشکوک به دستپاچگی اش موقع قطع
کردن تلفن خیره شد.
_کیه؟
آدرس اتاق را برای ماهور نوشت و زیر چشمی به پوالد خیره شد.
~ ~ 1516

_مزاحمه!
_بده ببینم شماره اشو .یعنی چی مزاحمه؟
_حاال بعدا بهت میگم.
پوالد ساکت شد و اخمی کرد؛ اما ترجیح داد بیش از این جلوی
بقیه ،بحث نکند.
دخترک به سمت نیکان رفت و باز هم تبش را چک کرد .با
دارویی که به او داده بودند ،تبش قطع شده بود؛ اما کمی بی
حال به نظر می رسید.
_از این تب بری که واسش نوشتم تو خونه داشته باشید .هر وقت
تب کرد ،بهش بدید؛ چون ممکنه بازم تب کنه.
پوالد سرش را تکان داد و به سمت تخت رفت؛ اما همان موقع
در اتاق به سرعت باز گردید و ماهور وارد شد.
رکسانا با دیدن شلوار پاره و خون خشک شده ی زانویش ،دستش
را روی دهانش فشرد و بعد ،با بغض به لب های خونینش نگاه
کرد.

~ ~ 1517

پوالد اما خشک شده بود .همچون کودکی که با دیدن پاره شدن
محبوب ترین عروسکش ،با ماتم به آن نگاه می کند ،مو های به
هم ریخته و پاهای لرزانش را رصد می کرد.
_سالم.
[]۱۸:۳۹ ۱۲.۰5.۲۱
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مغزش می خواست فریاد بکشد و او را بابت حضورش در اینجا
بازخواست کند؛ اما دلی که پاره پاره شده بود ،آنقدر خون
گریست تا در نهایت پاهای پوالد را به سمت جسم زخمی ماهور
کشاند.
دستش را روی شانه اش گذاشت و با اخم عمیقی ،او را به سمت
صندلی گوشه ی اتاق برد.
_چی شده؟
ماهور چشمانش را بست .آخ که دلش با همین لمس سرد و
کوتاه ،آرام تر شده بود.
_نیکان چی شده؟ چرا حالش بده؟
~ ~ 1518

پوالد با اخم به رکسانا نگاه کرد و گفت:
_کی به تو خبر داده؟
با التماس دستان پوالد را گرفت و چشمان سرخ از فشار روحی
اش را به نگاه دلتنگ پوالد دوخت.
_می دونم حق نداشتم بیام؛ اما تو رو خدا بذار نیکانو ببینم.
_من که چیزی نگفتم .فقط گفتم کی بهت گفت.
_نمی خوای بذاری ببینمش ،خودم می دونم.
با بغض و ناز گفته بود .انگار نه انگار یک هفته از تمام شدن رابطه
اشان می گذشت که اینچنین با لب های خونی و لرزانش دلبری
می کرد.
_من همچین چیزی نگفتم.
به سختی نگاهش را از صورت الغر و مظلوم ماهور گرفت و به
تخت نیکان اشاره کرد.
_حالش خوبه .به خاطر دندوناش یکم تب کرده بود.
ماهور از جا برخاست و لنگان به سمت نیکان رفت.
~ ~ 1519

_خب تب بر بهش می دادی .تو خونه داشتیم.
_نمی دونستم به خاطر دندوناشه.
هیچ کدامشان متوجه نمی شدند که چقدر عجیب به نظر می
رسند .همچون یک زوج عادی با هم بحث می کردند.
ماهور گونه اش را روی سینه ی نیکان گذاشت و نفس عمیقی
کشید.
بوی کودکانه اش را به عمق ریه هایش فرستاد.
_نیکان؟
تنها چشمانش را کمی باز کرد و بعد دوباره آن ها را بست.
سرش را به گوشش نزدیک کرد و با صدای آرام و مملو از عشقش
زمزمه کرد:
_عمر ماهور؟
این بار چشمانش را کامال باز کرد .چند لحظه گیج شد و بعد با
شناختن ماهور ،با بی حالی دستانش را به سمتش گرفت تا او در
آغوشش بکشد.
_مااا...
~ ~ 1520

_جون ما؟ چی شدی تو همه کسم؟
نیکان با بغض خودش را لوس کرد و گفت:
_بوو...ماا بووو...
_کی بچمو بوو کرده؟ بکشمش ،هان؟
نیکان کمی به اطراف نگاه کرد و در نهایت دستش را به سمت
رکسانا گرفت تا او را به عنوان مقصر نشان دهد.
ماهور خنده ی آرامی کرد و به چشمان گرد شده ی رکسانا خیره
شد .بعد از  ۷روز خندیده بود و این را مدیون لوس بازی های
پسرش بود.
_می کشمش نیکانم...می کشمش!
[]۰۹:۰4 ۱۳.۰5.۲۱
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نیکان دلتنگ بود؛ اما بی حالی و خواب آلودگی اش او را مجبور
به خوابیدن کرد.
پوالد حال خودش را نمی فهمید .این نقطه ای که در وسط سینه
اش با دیدن زانو های خونین ماهور می سوخت ،عادی بود؟
~ ~ 1521

احساساتش را پشت نگاه سردش مخفی کرد و گفت:
_علی؟ زانو هاشو چک کن ببین مشکلی نداره؟
ماهور جسم نیکان را بیشتر در آغوشش فشرد و سرش را پایین
انداخت .قرار بود حق به جانب و یخ رفتار کند؛ اما در مقابل
چشمان پوالد ناز کرده بود.
با بغض تیک عصبی اش را تکرار کرد و به انگشتان دستش خیره
شد.
_یکم پوستش زخم شده .چیز مهمی نیست.
پوالد کمی مکث کرد .حاال که او نمی خواست به خودش اهمیت
بدهد ،نشان دادن نگرانی اش مضحک و مسخره به نظر می رسید.
آخر آن ها که با هم ارتباطی نداشتند.
_هر طور راحتی.
سپس با خونسردی ساعتش را چک کرد و خطاب به رکسانا
گفت:
_نیکان رو بردار بریم.

~ ~ 1522

رکسانا که با دیدن رفتارشان کمی امیدوار شده بود ،همچون
الستیکی که پنچر شده باشد ،بادش خالی شد و با بهت به پوالد
خیره گشت؛ اما ماهور از جا برخاست و نیکان را به سمت رکسانا
برد.
دستانش می لرزید .اصال این لرزش یار همیشگی اش شده بود.
وقتی کودکش را در آغوش رکسانا گذاشت ،قلبش نا آرامی کرد؛
اما مگر مهم بود؟ ماهور چند روزی میشد که به حال بد جسم و
روحش اهمیتی نمی داد.
_مراقبش باش!
پوالد در سکوت عربده می کشید .از درون به ماهور التماس می
کرد که نیکان را با لجبازی به سینه اش بچسباند و او را پس
ندهد؛ اما این حال بدش را به نمایش نگذارد.
حال گنجشکش بد بود .خداوندا او که از این دوری شاد و سرزنده
نشده بود؛ پس چرا زندگی اشان را ویران کرد؟
[]۰۹:۰4 ۱۳.۰5.۲۱
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~ ~ 1523

به ماهور که روی نیکان خم شده بود تا گونه اش را ببوسد ،نگاه
کرد .خیلی زشت بود اگر اعتراف می کرد که برای چند لحظه از
پسر خودش متنفر شده است؟ او چرا باید لطافت لب های
ماهورش را حس می کرد؛ اما پوالد بی نصیب می ماند؟
نفس عمیقی کشید و دستی به ته ریشش کشید .باید تکلیفش
را با خودش مشخص می کرد .اصال چرا باید عقب می کشید؟
چرا باید ماهورش را از دست می داد؟ شاید اتفاقی برایش افتاده
بود که اینقدر ضعیف و درمانده به نظر می رسید.
صدای قدم های لنگان ماهور و بعد از آن نجوای آرامش به گوش
پوالد رسید.
_من دیگه میرم.
پوالد دستش را مشت کرد؛ اما چیزی نگفت.
علی در تمام مدتی که ماهور آن جا نشسته بود ،با اخم به چهره
اش نگاه می کرد.
رنگش پریده و زیر چشمانش گود افتاده بود.
_ماهور؟
~ ~ 1524

قبل از خارج شدن از اتاق ،به سمت علی بازگشت.
_بله؟
_قرصات رو مصرف می کنی؟
قرص هایش؟ کدام قرص ها؟ همان ها که...
حتی نمی خواست راجع به آن ها فکر کند.
_مصرف می کنم.
پوالد هوشیار شد .مگر بیماری آن احمق چیز کمی بود که غرور
و سردی اش را اولویت قرار دهد؟
_مشکل چیه؟
علی با جدیت جلو رفت و پاسخ داد:
_مدام نفسش میگیره .رنگشم خیلی پریده .باید معاینه اش کنم.
ماهور قبل از رسیدن علی ،در را باز کرد و گفت:
_من خوبم .چون تصادف کردم و بعدش هم خیلی دوییدم نفسم
میگیره .در ضمن...
نگاه خیره اش را میان پوالد و علی چرخاند و ادامه داد:
~ ~ 1525

_من دکترم رو عوض کردم .دیروز رفتم پیشش گفت حالم خوبه.
مکثی کرد و بعد از انداختن آخرین نگاهش به چشمان غضبناک
پوالد ،زمزمه کرد:
_بابت همه چی ممنونم؛ اما خودم از پس کارام بر میام.
و بعد از اتاق خارج شد.
علی مبهوت ماند .مطمئن بود حال ماهور عادی نیست؛ اما جرئت
نداشت این را به پوالد بگوید .شاید هم حق با ماهور باشد .آخر
او یک تصادف و شوک عصبی را پشت سر گذاشته است.
پوالد حاال دیگر مطمئن شد که اتفاقی افتاده است .چیزی که
کسی درباره اش نمی داند .ماهورش چند شب قبل از آن حالت
جنون واری که به شکستن میز و بریده شدن دست و پای خودش
منجر شد ،حالش بد بود و مدام با سوال های عجیبی ،سعی می
کرد از عشق پوالد مطمئن شود .نمی دانست چه شده است؛ اما
همه چیز را شخم می زد تا علتش را پیدا کند .تا آن موقع با
ماهور مثل قبل رفتار می کرد ،همانقدر سرد و بی تفاوت...
[]۱۰:۲۲ ۱5.۰5.۲۱
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از بیمارستان خارج نشد .نتوانست جسم ضعیف شده اش را تا
جایی که تاکسی ها رفت و آمد می کردند ،بکشاند.
ساختمان بزرگ و بلند را دور زد و در حیاط پشتی بیمارستان
که پر از تخت های کهنه و خراب بود ،ایستاد .روی یکی از تخت
ها که با خاک پوشیده شده بود ،نشست و دستانش را دور بازو
هایش حلقه کرد.
این زندگی حقش بود .خندیدن در کنار پوالد و نیکان ،حقش
بود .چه شد که آن ها را از دست داد؟
عادالنه نبود...
دور شدن از خانواده ی سه نفره اشان ،عادالنه نبود .گلویش از
شدت بغض و درد متورم شده بود .سرش روی بدنش سنگینی
می کرد و هیچ درکی از محیط اطرافش نداشت.
زانو های زخمی اش را در آغوش کشید و باال تنه اش را همچون
گهواره ،جلو و عقب برد.

~ ~ 1527

چشمانش را به باغچه ی خشک شده ای که مقابلش بود ،دوخت
و در سکوت بدنش را حرکت داد .نمی دانست چند دقیقه می
گذشت؛ اما همچنان به همان نقطه نگاه می کرد که تلفنش زنگ
خورد.
به سختی نگاهش را از مقابلش گرفت و تلفن را از جیبش بیرون
کشید.
لب های خشک شده اش را زیر دندان هایش له کرد و تماس را
وصل کرد.
_ماهور؟
سرش را روی زانویش گذاشت و زمزمه کرد:
_ازت متنفرم...
احسان خسته از جمالت تکراری ماهور ،سرش را تکان داد و
همانطور که به سمت انباری انتهای مغازه ی پدرش می رفت،
گفت:
_می دونم.

~ ~ 1528

چشمانش از شدت فشاری که برای گریه نکردن به خودش وارد
می کرد ،قرمز شده بود و انگار برای باریدن جیغ می کشید که
تا این حد دردناک بود.
_تو بهم دارو دادی؟
احسان که از بیان کردن نقشه های کثیفش ترسی نداشت؛ پس
انکار کردن بی مورد و مسخره بود.
_آره ،تو غذایی که خوردی ریخته بودمش.
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پیشانی اش را به شلوارش سایید و با بغض پرسید:
_هادی این کارو کرد؟
احسان این بار جا خورد .هنوز هم به وجود هادی در خانه ی
پوالد نیاز داشتند و لو رفتن او ،به ضررشان تمام میشد.
_نه.
_داری دروغ می گی...خودم دیدم حالشو .از ترس رنگش پریده
بود.
~ ~ 1529

احسان روی صندلی ای که گوشه ی انباری بود ،نشست و
پوزخندی زد.
_بر فرض که حق با تو باشه ،بعدش چی؟ مثال می خوای به پوالد
خبر بدی؟
_فکر کردی این کارو نمی کنم؟ حداقل اینجوری می فهمه که
یه آشغال داره آزادانه تو خونه اش می چرخه.
سرش را از روی زانویش برداشت و با لحن مچ گیرانه ای ادامه
داد:
_تو پشتت به یکی گرمه .خوب می دونم که یه احمقی مثل تو،
نمی تونه اینقدر راحت جاسوس بفرسه تو خونه ی پوالد!
احسان خنده ی عصبی ای کرد و مشتش را روی رانش کوبید.
_اوو ،مگه هرزه ها هم فکر می کنن؟ تو فقط تو یه چیز خوبی و
اونم زیر مردا خوابیدنه .چرا ادای آدمای باهوش رو در میاری؟
دست چپش را در مو های روشنش فرو کرد و همزمان به
کشیدن تار های کلفت و ابریشمی مو هایش ،غرید:

~ ~ 1530

_به پوالد میگم تا معلوم بشه اون عوضی ای که داره بهت خط
میده ،کیه!
_می تونی بگی ماهور؛ اما اینو بدون که عکسا این بار برای
دوستای پوالد فرستاده نمیشه؛ بلکه برای خودش فرستاده میشه.
دستی که در میان مو هایش بود ،پایین آمد .نه به آرامی؛ بلکه با
کندن تار های مو از ریشه هایشان پایین آمد و روی رانش
نشست.
تار های کنده شده در میان انگشتان دستش با باد همراه میشد
و از یک سو به سوی دیگر می رفت .آن تار ها همچون قلب ماهور
که از سینه اش جدا شده بود و از باال به مردن تدریجی او نگاه
می کرد ،در هوا مانده بودند.
_تو...چ...چیکار کرد...ی؟
[]۲۰:۰۳ ۱5.۰5.۲۱
#پارت_5۸۲
احسان که با تهدید های ماهور عصبی شده بود ،خنجری که از
جنس کلمات بودند را با سنگی از جنس حسد و کینه تیز کرد
~ ~ 1531

تا آن را در روح ماهور فرو کند و او را در همان حالت زنده و
افسرده اش ،بکشد.
_عکسا رو برای ایمان فرستادم ،با یه متن جالب! توش گفتم که
از بچگی با هم رابطه داشتیم .گفتم من شاید چون یکم روانی ام،
از بچه ها خوشم بیاد؛ اما ماهور هم روانیه؛ چون اونم تو بچگی
از این روابط راضی بود .گفتم همیشه توهم میزنه که بهش تجاوز
کردم؛ اما هر بار کسی که برای رابطه هامون پیش قدم میشه
اونه .گفتم آخرین باری که با هم بودیم مال چند هفته پیشه.
بهش اطمینان دادم که خودت برای این رابطه مشتاق بودی؛
وگرنه با یه داد و فریاد ،تمام نگهبانای خونه ی پوالد رو می
کشوندی اونجا تا نجاتت بدن؛ اما چون خودتم برای این رابطه
مشتاق بودی ،خفه خون گرفتی و جلوی نیکان باهام سکس
کردی .عکسا هم که یه سند محکم برای حرفام بودن.
سکوت ماهور ،لبخند عمیقی روی لب هایش نشاند .می دانست
که از شدت بهت ،خشک شده است.
_آها...اینو هم گفتم که اگر تو بچگی برای دست مالی شدن
مشتاق نبودی ،می تونستی به مامانت بگی؛ اما همیشه الل
~ ~ 1532

شدی؛ چون وقتی انگشتت می کردم ،حال می کردی .گفتم
رابطه ماهور و پوالد یه نقشه بوده تا یکم پول به جیب بزنیم و
اآلنم تصمیم داریم با هم از ایران بریم .ازش خواهش کردم پوالد
رو ازمون دور کنه .عکس دو تا بلیط هم که برای ماه آینده بود
رو براش فرستادم.
نفس عمیقی کشید و با خنده ادامه داد:
_تو همیشه بهترین کسی بودی که میشد باهاش بازی کرد؛ چون
به خاطر راحتی خانواده ات ،مثل یه مورچه الل و بی آزار میشی؛
حتی اگر زیر کفشام له بشی.
حتی یک لحظه هم به سکوت نگران کننده ی ماهور توجه نکرد.
پشت سر هم زخم می زد و روحش را پاره پاره می کرد.
_شاید شانس باهات یار باشه و ایمان عکسا رو به پوالد نشون
نده؛ اما مطمئن باش که برای همیشه از زندگی پوالد خط می
خوری .اگر چیزی درباره ی هادی به پوالد بگی ،بهت قول میدم
یه چیزایی براش بفرسم که حتی از یه تیکه آشغال هم براش
کمتر بشی؛ پس بیا با هم کنار بیایم ماهور!
[]۰۲:۰۹ ۱۶.۰5.۲۱
~ ~ 1533

#پارت_5۸۳
تلفن را قطع نکرد .دست چپش کامال بی حس شده بود .قفسه
ی سینه اش سنگین حرکت می کرد .تلفن از روی تخت سقوط
کرد و صدای گوش خراشی در آن سکوت مطلق ایجاد کرد؛ اما
ماهور حتی پلک هم نزد.
عجیب بود؛ اما خجالت می کشید .مگر نه پوالد حساس و متعصب
بود؟ اگر می فهمید عکس های برهنه اش به راحتی جا به جا
می شود ،چه می کرد؟ یعنی ایمان به پوالد می گفت؟ قرار بود
آخرین روز های عمرش را در ننگ و بی آبرویی زندگی کند؟
مادرش چه؟ مطمئن بود که او را لعنت می کند .آخر چه کسی
از فرزندی که تمام راه های هرزگی را پیموده است ،حمایت می
کند؟
خندید و دستش را روی تنش کشید.
حس می کرد تمام بدنش بوی تعفن می دهد .لبخند مجنونی
زد و مو هایی که هنوز هم در مشتش پرواز می کردند را با باز
کردن انگشتانش رها نمود .تار های طالیی و زیبا با دلبری در
هوا می رقصیدند تا به زمین برسند.
~ ~ 1534

چشمان ماهور روی مو هایش خشک شده بود .پوست سرش از
شدت درد تیر می کشید؛ اما ماهور با صدای آرامی شروع به
خندیدن کرد.
زندگی اش نابود شده بود .مطمئنا ایمان از او متنفر شده بود.
خنده اش بلند تر شد و دست چپش سنگین گردید.
اکنون دیگر هیچ کس را نداشت .مادرش از او دلخور بود .پوالد
سرد و بی حس رفتار می کرد .نیکان در کنارش نبود .مهیار هم
کمی سر سنگین رفتار می کرد.
صدای خنده های بلندش در صدای کالغی که روی دیوار مخروبه
ی کنارش نشسته بود ،گم شد.
می دانست زمان زیادی باقی نمانده است .کمتر از یک ماه دیگر
تولدش بود .پوالد گفته بود که جشن تولدش را خودمانی و
شیرین بر پا خواهند کرد .گفته بود خودشان کیک می پزند و
شام را هم کوبیده درست می کنند .البته قرار بود ماهور گوشت
ها را به سیخ بکشد.
[]۰۲:۰۹ ۱۶.۰5.۲۱
~ ~ 1535

#پارت_5۸4
اکنون چه؟ حتی نمی دانست که تا زمان تولدش زنده است یا
نه؟!
باز هم خندید.
خس خس سینه اش و انگشتانی که کم کم از بی حسی در می
آمدند ،یک پیغام داشتند.
زمان استراحت و خواب ابدی ،نزدیک بود .شاید تا قبل از تولدش،
برای همیشه راحت میشد.
اکنون که پوالد قرار بود همه چیز را بفهمد ،زندگی چقدر بی
معنی میشد.
البته ماهور خوش حال بود .وضعیت روح و جسم خودش را می
شناخت و می دانست که بعد از لو دادن هادی و آشکار شدن آن
خیانت دروغین ،زمان زیادی را در میان نفرت عزیزانش نمی
گذراند .حضور خدا را در نزدیکی خودش حس می کرد .کم کم
زمان مالقات با او و خداحافظی با این دنیا فرا می رسید.

~ ~ 1536

انگشتان دست چپش را کمی حرکت داد و از جا برخاست .جنازه
ی گوشی اش را از روی زمین برداشت و بعد از روشن کردنش،
با قدم های آرام از بیمارستان خارج شد.
در مقابل یک تلفن عمومی ایستاد و در مخاطبان گوشی اش به
دنبال یک فرد مناسب گشت .با دیدن نام بهمن ،گوشی تلفن
عمومی را برداشت و شماره اش را گرفت.
چیزی نگذشت که صدای بهمن در گوشش پیچید.
_الو؟
دست چپش را به سختی روی دهانه ی گوشی گذاشت و صدایش
را از انتهای گلویش به سمت بیرون فرستاد تا او را نشناسد.
_یه نگهبان به اسم هادی اونجا کار می کنه که جاسوسه .مراقب
آقای پارسا باش! ازش حرف بکش ببین با کی در ارتباطه .نپرس
کی هستم و فقط کاری که گفتم رو انجام بده .جون رئیست تو
خطره.
و بعد از پایان اخطارش ،تلفن را قطع کرد.

~ ~ 1537

حاال که قرار بود خودش را از این همه عذاب راحت کند ،می
توانست وظیفه اش را برای محافظت از عشقش انجام دهد.
حاال خیالش راحت بود...
[]۰۹:۰۰ ۱۷.۰5.۲۱
#پارت_5۸5
با حرص در حیاط قدم می زد و به رفتار های هادی دقت می
کرد .از همان اول هم می دانست که ریگی در کفش این مرد
است .صدای بوق ماشین پوالد به گوشش رسید و بعد از آن
رکسانا به همراه نیکان از ماشین پیاده شدند.
سالمی به آن ها کرد و به سمت پوالد رفت.
سرش را از پنجره به او نزدیک نمود و دست هایش را روی سقف
ماشین گذاشت.
_آقا؟
پوالد که قصد داشت به شرکت بازگردد ،به بهمن خیره شد و
گفت:
_بله؟
~ ~ 1538

_می خواستم یه چیزی بهتون بگم.
_بگو زود ،عجله دارم.
بهمن مکثی کرد و خواست چیزی بگوید؛ اما تلفن همراه پوالد
زنگ خورد .گوشی اش را برداشت و با دیدن نام سهیل ،تماس را
برقرار کرد.
_بله؟
_پوالد من االن کنار خانواده ی آوا سعادتی هستم .پدرش میگه
قصد شکایت نداره .هیچ جوره راضی نمیشه .حتی تا  ۱۰۰ملیون
هم پیش رفتم؛ اما میگه کسی به دختر ما تجاوز نکرده.
پوالد با خشم مشتش را روی فرمان کوبید .ماهور از چیزی
ترسیده بود و حالش هم رو به راه به نظر نمی رسید .نیکان برای
بودن گنجشکش بهانه می گرفت و خودش هم در حد جنون
دلتنگ بود .در میان این آشفته بازار ،تنها عقب افتادن تقشه
هایش را کم داشت.
_آدرسش رو بفرس تا خودم بیام.
_باشه ،االن می فرسم.
~ ~ 1539

تلفن را قطع کرد و نگاهی به بهمن انداخت.
_محسن کجاست؟
_خاله سودابه فرستادتشون خرید .با یاسر رفت.
[]۰۹:۰۱ ۱۷.۰5.۲۱
#پارت_5۸۶
پوالد پوفی کشید و نگاهش را در حیاط چرخاند .ممکن بود با
آن مردک مفنگی بحثشان شود؛ اما خوب می دانست که آن
کفتار پیر توانایی کتک خوردن ندارد؛ پس قصد داشت با بردن
محسن و بهمن او را بترساند؛ اما از شانس بدش ،محسن از خانه
بیرون رفته بود.
با دیدن هادی که در حیاط نگهبانی می داد ،با صدای بلندی که
به گوشش برسد ،فریاد زد:
_هادی؟ بیا اینجا.
بهمن با عصبانیت در را باز کرد تا پوالد پیاده شود و خودش
پشت فرمان بنشیند.
_آقا چیکار به اون دارید؟
~ ~ 1540

_می خوام اونو جای محسن با خودمون ببرم.
_میشه تنها بریم؟
پوالد در صندلی عقب جا گیر شد و با شک به بهمن خیره گشت.
_چته؟
_امروز یکی...
حرفش با رسیدن هادی قطع شد .با چشمانش پوالد را به سکوت
وا داشت تا بعداً با هم صحبت کنند.
پوالد از هادی خواست ،آن ها را همراهی کند و بعد سرش را
برای اطمینان بهمن تکان داد .بعدا با او صحبت خواهد کرد.
بهمن با خواندن آدرس ،چشمانش را ریز کرد و گفت:
_خونه ی کیه؟
پوالد هم با رفتار های بهمن ،ناخودآگاه مسائل مهم را در مقابل
هادی بیان نمی کرد؛ پس همانطور که از آینه به چشمانش نگاه
می کرد ،پاسخ داد:
_بعدا صحبت می کنیم.
~ ~ 1541

تقریبا  4۰دقیقه در راه بودند تا به کوچه ای که با خانه های
قدیمی و کلنگی پر شده بود ،رسیدند.
بهمن به جای پیدا کردن در سبز رنگی که در آدرس نوشته شده
بود ،ماشین سهیل را در انتهای کوچه دید و به سمتش رفت.
تازه متوجه شدند که باید ماشین را اینجا پارک کنند و بعد از
کوچه ی تنگی که جلویشان قرار داشت ،به خانه ای مخروبه با
در زنگ زده ی سبز رنگ برسند.
پوالد جلو تر از آن ها به سمت در رفت و با کف دست به طور
متوالی روی آن کوبید.
بعد از چند ثانیه ،در توسط زنی که چادر رنگی سورمه ای رنگی
به سر داشت ،باز گردید.
چشمانش به رنگ سبز بود و ابروان طالیی رنگش با مو هایی که
از زیر روسری اش بیرون افتاده بود ،همخوانی داشت و نشان می
داد که این زیبایی طبیعی بوده و تحت تأثیر رنگ و مواد
شیمیایی نبوده است.
البته کبودی بزرگی که زیر چشم راستش دیده میشد ،چهره اش
را مظلوم و دلخراش کرده بود.
~ ~ 1542

_منزل آقای سعادتی؟
[]۰۹:5۷ ۱۸.۰5.۲۱
#پارت_5۸۷
زن روسری اش را جلو کشید و چشمانش را از نگاه خیره ی پوالد
دزدید.
_بله ،با کی کار داشتید؟
_با شوهرتون یکم صحبت دارم ،میشه بیام داخل؟
زن مکثی کرد و بعد با چشمانی که نم دار به نظر می رسید،
پرسید:
_شما همراه همون آقایی هستید که داخله؟
پوالد متوجه منظورش شد .سهیل هنوز هم در حال سعی کردن
برای راضی نمودن آن خانواده بود.
_بله.
گوشه ی چادرش را روی چشمانش کشید و از جلوی در کنار
رفت.
~ ~ 1543

بهمن و هادی ،پشت سر پوالد وارد خانه شدند .دیوار ها کامال
خراب شده بود و هیچ استقامتی نداشت.
کف حیاط هیچ کاشی ای وجود نداشت .حتی با سیمان هم
پوشانده نشده بود .گوشه ی حیاط بوته ی گل رز قرمز رنگی در
خاک کف زمین به چشم می خورد که نیمی از در دستشویی
کنارش را پوشانده بود.
وضع زندگی اشان بسیار نا به سامان بود.
پوالد با اخم های در هم کفش هایش را از پاهایش خارج کرد و
وارد خانه ای که به زحمت  ۶۰متر به نظر می رسید ،شد.
سهیل با حالتی متأسف و عصبی کنار مردی نشسته بود و به
پیش آمدن پوالد نگاه می کرد.
پوالد نگاهش را از چشمان سهیل گرفت و به مرد پیر مقابلش
خیره شد.
ریش و سبیلش تقریبا سفید شده بود؛ اما در بعضی از قسمت ها
سیاهی هم به چشم می خورد .لب هایش کبود و قهوه ای رنگ
بود .زیر چشمانش گود افتاده و گونه هایش از شدت الغری ،به
سمت داخل دهانش پیشروی کرده بود.
~ ~ 1544

[]۰۹:5۷ ۱۸.۰5.۲۱
#پارت_5۸۸
وقتی شروع به حرف زدن کرد ،دندان های زرد رنگش هم نمایان
شد.
_باز چه خبره؟ شما دیگه کی هستید؟
پوالد نگاهش را در سالن چرخاند تا جایی برای نشستن پیدا کند.
اتاقی در کنارش قرار داشت که درش با پارچه ی مشکی رنگی
بسته شده بود .حدس می زد آن دختر بیچاره در همین اتاق
پنهان شده است .رو به روی اتاق نشست و به سمت مردک
معتادی که روی رخت خواب کهنه ای لم داده بود ،نشست.
_اومدم باهات حرف بزنم.
بهمن و هادی در حیاط مانده بودند تا در زمان مناسب وارد
شوند .مرد با قلدری به سهیل خیره شد و گفت:
_رفتی قشون کشی کردی که چی بشه؟ اصال تو چرا تو مسائل
ناموسی من دخالت می کنی؟

~ ~ 1545

پوالد نیم نگاهی به سمت زنی که انگار چشمان گریزانش حرف
هایی برای گفتن داشتند ،انداخت و با صدای نسبتا بلندی مرد
را مخاطب خود قرار داد.
_اون کثافتی که به دختر تو دست درازی کرده ،اولین بارش
نبوده .یه پرونده ی دیگه هم داره.
_خب به تو چه؟ مفتشی؟
پوالد پوزخندی زد و به دیوار تکیه داد.
_چی بهت میده؟ پول می گیری یا مواد؟
رضا با بدخلقی به سمت زنش چرخید و غرید:
_پاشو یه لیوان چایی برام بیار.
زن با سرعت از جا برخاست و به سمت آشپزخانه رفت.
رضا به دور شدن هما ،همسرش ،نگاه کرد و بعد سرش را به
سمت پوالد چرخاند.
_اگر با کسی دشمنی داری ،با خودش حل کن .من حوصله ی
این مسخره بازی ها رو ندارم.
~ ~ 1546

_نه دیگه ،دلم می خواد بدونم قیمت غیرت و مردونگیت چند
بوده؟!
در یک لحظه آنقدر عصبانی شد که لیوانی که کنارش بود را
برداشت و همزمان با پرتاب کردنش به سمت پوالد ،فریاد زد:
_حرومزاده ی عوضی...
[]۱۰:۲۰ ۱۹.۰5.۲۱
#پارت_5۸۹
پوالد سرش را به موقع کنار کشید و از جا برخاست؛ اما با شنیدن
صدای جیغ های دخترانه ای ،رفتن به سمت رضا را فراموش کرد
و با بهت ایستاد.
هما سینی ای که با استکان های چای پر شده بود را روی زمین
انداخت و با دو به سمت همان اتاقی که درش با پارچه پوشیده
شده بود ،رفت.
رضا قبل از این که پوالد به سمت اتاق برود ،از جا برخاست و با
عربده ی بلندی ،سهیل را به سمت بیرون از خانه هل داد.

~ ~ 1547

_گمشید از خونه ی من بیرون .یه بار دیگه اینجا ببینمتون به
پلیس زنگ می زنم.
پوالد باز هم توجهی نکرد و از میان پارچه ی کنار رفته ،نگاهش
را به دختر بچه ای دوخت که در آغوش مادرش می لرزید و
تشنج می کرد.
کف سفیدی از گوشه ی دهانش روان شده بود و انگشتانش با
حالتی هیستریک وار ،لباس مادرش را چنگ می زد.
با سرعت به سمتش رفت؛ اما ضربه ای که از پشت به سرش
اصابت کرد ،باعث شد سرش گیج برود.
_مگه نمی گم از خونه ی من گمشو بیرون؟ به تو چه که سر
می کشی تو خونه ی من؟
پوالد بی توجه به حرکت مایع گرمی در میان مو هایش ،با کف
دست به سینه ی رضا کوبید و همزمان با زمین خوردنش ،فریاد
زد:
_بهمن؟ بیا این تخم سگو بگیر...

~ ~ 1548

طولی نکشید که دستان رضا در میان مشت قدرتمند بهمن قفل
شد و با هر بار باز شدن دهانش برای فحاشی ،ضربه ی محکمی
به دهانش کوبیده شد.
پوالد با قدم های سریع به سمت کودک رفت و با دیدن دهانش
که داشت بسته می شد ،کف دستش را در میان دندان های
کودک گذاشت تا در هنگام تشنج به زبان و دندان های خودش
آسیبی نرساند.
هما با گریه به سر خودش می کوبید و به چشمان آوا ،دختر ده
ساله اش نگاه می کرد .چشمانی که به سمت باال حرکت کرده و
سیاهی آن ها در پشت پلک های باالیی اش پنهان شده بودند.
[]۱۰:۲۰ ۱۹.۰5.۲۱
#پارت_5۹۰
سهیل مقابل زن زانو زد و با هشدار گفت:
_خودزنی فایده نداره ،باید ببریمش بیمارستان .بلند شو
خانم...زود باش!
هما آب دهانش را به سختی فرو داد و با سرعت از جا برخاست.
~ ~ 1549

چادری که در میان خودزنی هایش از روی شانه هایش پایین
افتاده بود را با یک چادر مشکی رنگ عوض کرد و با گریه به
نوزاد  5ماهه اش که با شنیدن صدا های اطرافش از خواب پریده
بود ،نگاه کرد.
_این بچه امو چیکار کنم؟
سهیل با این حرف زن نگاهش به گوشه ی اتاق کشیده شد.
نوزادی در حال گریه کردن و جیغ زدن بود؛ پس به سمتش رفت
و او را در آغوش کشید.
_من مراقبش هستم.
پوالد با دست راستش آوای  ۱۰ساله را در آغوش کشید و
همانطور که همچنان دست چپش در دهان او بود ،فریاد زد:
_هادی ماشینو راه بنداز.
و بعد با سرعت به سمت خروجی رفت.
جسم کودک آنقدر سبک بود که باعث بغض پوالد شد .یک
کودک  ۱۰ساله باید چند کیلو باشد؟

~ ~ 1550

بهمن نگران پوالد بود .خون از پشت سرش به راه افتاده و یقه ی
پیراهن سفید رنگش را سرخ کرده بود.
_آقا با این چیکار کنیم؟
با صدای خشداری پاسخ داد:
_زنگ بزن محسن تا بیاد دنبالت .فعال ببریدش انبار شرکت تا
من بیام .حواستون باشه کسی نبینه.
و بعد از خانه خارج شد.
در تمام طول راه ،هما به جسم فرزندش نگاه می کرد .حالش
کمی بهتر شده بود؛ اما دندان هایش روی دست پوالد قفل شده
و گوشت و پوستش را کبود کرده بود .سیاهی چشمانش سر جای
خودش بازگشته بود؛ اما بدنش همچنان خشک شده و بی حرکت
بود.
در مقابل اولین درمانگاه ایستادند.
پوالد در راهرو ها می دوید و با فریاد از پرستاران کمک می
خواست.

~ ~ 1551

معاینه اشان دقایق زیادی طول نکشید .حتی پوالد هم فهمیده
بود که آوای  ۱۰ساله یک شوک عصبی را پشت سر گذاشته
است.
دکتر ها بعد از تزریق دارو ،از اتاق خارج شدند .هما همچون یک
جنازه رنگ پریده و بی روح به نظر می رسید و صورت خیسش
را به دستان کوچک آوا می مالید.
_یک ساله که اینجوریه.
[]۲۲:۰۸ ۱۹.۰5.۲۱
#پارت_5۹۱
سرش به شدت درد می کرد .دستش را روی جای ضربه گذاشت
و با درد ،قدمی به جلو برداشت.
_شروعش از کی بود؟
هما سرش را بلند کرد و به یقه ی خون آلود پوالد نگاه نمود.
_از همون روزی که بهش تجاوز شد.
دستش را از روی سرش برداشت و به انگشتان سرخ شده اش
نگاه کرد.
~ ~ 1552

_چرا نمی خواید شکایت کنید؟
هما با نگرانی دستش را به سمت پوالد بلند کرد و همانطور که
اشک هایش را با گوشه ی چادرش پاک می کرد ،جلو رفت.
_دکتر الزم نداری؟ سرت داره خون میاد.
پوالد لبخندی زد و روی تخت خالی ای که کنارش بود ،نشست.
_چیز مهمی نیست .بعدا به دکتر نشونش میدم.
جان فرزندش را به این مرد مدیون بود .هر چه فکر می کرد،
متوجه ی ربط پوالد به این ماجرا نمیشد و به همین علت نمی
توانست به او اعتماد کند.
_چرا مسئله ی تجاوز به آوا ،اینقدر براتون مهمه؟
پوالد در پاسخ دادن مکثی کرد .چرا؟ چون ماهورش هم یکی از
قربانی های آن روانی بود.
_به همسرم تجاوز کرده .از بچگی بهش آزار می رسونده؛ اما
طوری نبوده که بشه باهاش شکایت کرد .نشونه ای نداره.
با تأسف سرش را پایین انداخت و ادامه داد:
~ ~ 1553

_من می دونم که کامل انجام شدن یا نشدن یک تجاوز ،فرق
چندانی نداره .در هر دو حالت روح طرف مقابل آسیب می بینه؛
اما قانون تا یه نشونه نبینه ،کاری برای کسی انجام نمیده.
سرش را باال گرفت و به چشمان کبود شده ی زن ،نگاه کرد.
_اما مسئله ی دختر شما فرق می کنه .چند روز تو بیمارستان
بستری بوده .من می تونم پیگیری کنم و مدارک پزشکیش رو
پیدا کنم.
_همسرت اآلن خوبه؟
[]۲۲:۰۸ ۱۹.۰5.۲۱
#پارت_5۹۲
پوالد بغض کرد .همچون کودکانی که از جواب دادن باز می
مانند.
همسرش...گنجشک عزیزش رفته بود.
_ترکم کرده.
هما در میان گریه هایش ،لبخند تلخی زد.
_پس چرا اینجایی؟
~ ~ 1554

پناه بر خدا...تنها چند ساعت از آشنا شدن با هما می گذشت؛ اما
پوالد برای اولین بار در زندگی اش ،نیاز به درد دل کردن با کسی
را حس کرده بود.
مردی که کوهی از غرور بود ،اشک در چشمانش حلقه زد.
_آخه ماهور من مریضه...از همون بچگی جسم و روحش آسیب
دیده.
به چشمان هما خیره شد و با بغضی مردانه پرسید:
_تو به من بگو! اگر عاشقم نبود ،بعد از جدایی مون مثل یه جنازه
می شد؟
دستش را روی مو هایش کشید و از جا برخاست.
_هیچ کس نمی بینه؛ اما من بغض توی چشماش رو می بینم.
با انگشت اشاره به شقیقه ی خودش کوبید و گفت:
_اون احمق فکر می کنه من نمی تونم حال بدش رو ببینم .هر
چقدرم صورتش رو خونسرد نگه داره ،من گنجشک گریونی که
پشت چهره اش زندانی شده رو حس می کنم .صدای گریه
هااش...
~ ~ 1555

روی قلب خودش را لمس کرد و با حرص گفت:
_صدای گریه هاش رو با اینجا می شنوم ،نه با گوشام...
هما دلش آتش گرفت .چقدر عشق یک مرد زیبا و در عین حال،
غم انگیز بود.
_نمی دونی چرا رفت؟
پوالد نفس عمیقی کشید و سعی کرد بر خودش مسلط شود .از
گریه کردن بیزار بود .آخرین باری که اشکش روان شده بود،
مربوط به مالقاتش با علی میشد .همان روزی که فهمید نمی
تواند برای گنجشکش خارج از نوبت ،قلبی برای پیوند بدست
بیاورد.
[]۲۲:۰۹ ۱۹.۰5.۲۱
#پارت_5۹۳
اکنون هم اجازه ی خارج شدن اشک هایش از میان پلک هایش
را نداد و با صدایی آرام ،پاسخ داد:
_نمیدونم؛ اما مطمئنم یکی اعصابش رو ریخته به هم .به احتمال
زیاد ،کار همونیه که به آوا هم تجاوز کرده.
~ ~ 1556

هما تردید را کنار گذاشت .بخشیدن احسان یک اشتباه بزرگ
بود.
_اسمش احسانه ،درسته؟
پوالد لبخندی زد و گفت:
_حس می کنم قراره همکاری کنی!
هما به سمت دخترش چرخید و در همان حال ،پاسخ داد:
_من همه ی خانواده ام رو از دست دادم .اگر رضا از خونه
بیرونمون کنه ،جایی برای موندن نداریم .پول وکیل هم ندارم.
احسان برای رضا مواد مخدر جور می کنه؛ برای همین راضی
نمیشه شکایت کنه .با این وضع...
با صورتی جدی به سمت پوالد بازگشت و ادامه داد:
_چه کاری از دستم بر میاد؟
_می خوای کنار شوهرت بمونی؟
_کی دلش می خواد کنار یه معتاد مفنگی بمونه؟ کسی که برای
مواد ،حاضره ناموسش رو هم اجاره بده؟! تن هر دو تا دخترم پر
از جای کتکه .حتی از دختر  5ماهه ام هم نمی گذره.
~ ~ 1557

خیلی آرمانی و غیر واقعی بود ،اگر به آن ها جایی برای ماندن
می داد؟ خب معلوم است که هیچ کس این کار را انجام نمی
دهد؛ اما یک اصل در اینجا وجود دارد.
پوالد کسی بود که در دستشویی عمومی بانوان ،زندگی اش
شروع شده بود .مردی که در اوج حقارت و ضعف گردن برافراشته
و افسار زندگی اش را در دست گرفته بود.
پوالد مردی بود که برای بدست آوردن پول ،طمع می کرد؛ اما
از خرج کردن پول هایش هم ابایی نداشت.
_اگر یه جایی واسه موندن داشتی ،حاضر بودی ازش جدا بشی؟
هما با بهت به پوالد خیره شد.
_کجا بمونم آخه؟ همه چی با حرف قشنگه؛ اما موقع عمل کردن
که می رسه...
_من یه خونه و یه شغل بهت میدم .اینجوری می تونی زندگیت
رو جمع کنی؟
هما با شک به او خیره شد.
_مجانی؟ چرا باید این کارو بکنی؟
~ ~ 1558

_مجانی نیست .تو قراره بهم کمک کنی که احسان رو بکشونم
باالی چوبه ی دار.
_اگر چند ماه دیگه پشیمون شدی و خونه رو ازمون گرفتی،
چی؟
_سندش رو می زنم به نام آوا...
لبخند ،نرم و آرام روی لب های هما نشست.
_همسرت چی؟
پوالد هم لبخندی زد و به دیوار پشت سرش تکیه داد.
_اون مال منه...
و بعد گوشی اش را از جیب شلوارش بیرون کشید و گفت:
_اون بچه ی دیگه ات ،پیش دوستمه .چیزی از خونه اتون الزم
نداری؟ من پیش آوا می مونم تا تو وسایلت رو جمع کنی.
_یه سری وسایل می خوام .مدارک شناسایی و شناسنامه هامون
رو هم الزم دارم.
_باشه .با هادی هماهنگ می کنم که برسونتت.
~ ~ 1559

زن به چشمان پوالد خیره شد و با عمیق ترین لحن ممکن،
زمزمه کرد:
_ممنونم.
_منم ممنونم.
[]۰۹:۰۰ ۲۰.۰5.۲۱
#پارت_5۹4
با همان شلوار پاره و خونی به فروشگاه بازگشته و تا دیر وقت،
کار کرده بود.
تمام بدنش نبض می زد و شانه ی چپش هم بی حس شده بود؛
چون هر چند دقیقه یک بار آن را به سرش می چسباند.
از وقتی حرف های احسان را شنیده بود ،تیک عصبی اش شدید
تر و طوالنی تر شده بود.
بعد از پایان کارش با تاکسی به خانه بازگشت .وقتی در آن کوچه
ی بزرگ قدم می زد ،به روز هایی فکر می کرد که صدای خنده
هایش در بین درخت های سرو کوچه می پیچید و به سمت
خودش باز می گشت.
~ ~ 1560

جلوی خانه ی پوالد پاهایش از حرکت ایستاد.
صدای حرف زدن چند نفر ،به طور همزمان به گوش می رسید.
خودش را کمی کنار کشید و به باز شدن در خیره شد.
پوالد کنار در ایستاده بود و با رکسانا صحبت می کرد؛ اما آن باند
سفید رنگ روی مو های مشکی رنگش چه می کرد؟
قلبش تپیدن را فراموش کرد .حتی شش هایش هم وارد کردن
هوا به بدن را فراموش کردند .سلول ها از شدت کمبود اکسیژن
جیغ می کشیدند؛ اما ماهور تمام حواسش به آن باند لعنت شده
بود .پوالدش چه شده بود؟ نکند هادی بالیی به سرش آورده
باشد؟
پا هایش لرزید و ماهور مطیعانه روی زمین نشست .سرش را به
تنه ی درخت سرو بلند قامت تکیه داد و توجهی به جاری شدن
مایع گرمی در لباس زیرش نشان نداد.
حالش خوب به نظر می رسید .حتی بوسه ای روی مو های
رکسانا نشانده بود؛ اما ماهور باید روی آن باند را می بوسید تا
آرام بگیرد.
~ ~ 1561

ماشینی از حیاط خانه بیرون آمد .خودش را کنار کشید تا دیده
نشود؛ اما ایمان متوجه ی جسم مچاله شده ای که کنار درخت
در خودش جمع شده بود ،گشت.
قلبش از سنگ شده بود که از ماشین بیرون رفت و با صدای
بلندی خنجر زد به کسی که از شدت فشار روحی ،جسمش
واکنش نشان داده بود؟
_پوالد؟ این خونه برای هما مناسب نیست .یه جای بهتر براش
بگیر.
[]۰۹:۰۱ ۲۰.۰5.۲۱
#پارت_5۹5
پوالد بی خبر از گنجشک زخم خورده ی پشت درختان ،به در
تکیه داد و گفت:
_تا خونه براش پیدا کنم ،همینجا می مونه .از این به بعد
مسئولیتش با منه ،نمی ذارم دیگه اذیت بشه.

~ ~ 1562

ایمان نیشخندی زد .جواب پوالد را دوست داشت .جمع شدن
جسم ماهور را هم دوست داشت .ماهور هرزه ی کثیفی بود که
باید از زندگی پوالد بیرون می رفت.
رکسانا و ایمان خداحافظی کردند و رفتند .پوالد هم در خانه را
بست و نزد ماهرخ ،مهیار و آسا که در سالن نشسته بودند تا
حالش را جویا شوند ،رفت.
برای دیدن نیکان آمده بودند؛ اما وقتی پوالد را با سر شکسته
دیدند و متوجه ی هما و فرزندانش هم شدند ،در آن جا ماندند.
ماهرخ بعد از فهمیدن قصه ی زندگی هما ،او را در آغوش کشیده
و گریه کرده بود .مهیار برای آن کودک  ۱۰ساله بغض کرده بود
و آسا هم عروسک باربی اش را به او بخشیده بود.
هیچ کس جان دادن آن عزیز کرده ای که در آغوش پوالد دلبری
می کرد را ندید.
تا چند دقیقه روی زمین نشسته بود؟ نمی دانست!
مگر خودش این رابطه را تمام نکرده بود؟ پس این درد
نفسگیری که در سینه اش می پیچید ،چه بود؟
~ ~ 1563

سرش را رو به آسمان گرفت .خدا را در میان ستارگان جست و
جو می کرد.
_خدایا...
بغضی که به گریه تبدیل نشده بود ،گلویش را خراش می داد و
راه تنفسش را می بست .دستش را به سمت آسمان برد و نالید:
_خسته ام...
خاکی که بستر درختان بود را در مشتش فشرد و لب زد:
_دیگه نمی تونم...
خنده اش همچون صاعقه تمام بدن خودش را لرزاند .انگار روح
مرگ را در نزدیکی خودش حس می کرد که مو های تنش
اینچنین راست ایستاده بودند.
_بیا منو ببر...
[]۱5:5۸ ۲۰.۰5.۲۱
#پارت_5۹۶
بدنش در سرمای زمستان یخ زده بود .بخاری که با هر کلمه از
دهانش خارج میشد را با چشمانش دنبال می کرد.
~ ~ 1564

_کم مونده ،مگه نه؟ می دونم یکم دیگه باید صبر کنم؛ اما من
دیگه تحمل ندارم.
دندان هایش با شدت روی هم کوبیده میشد و صدای بدی ایجاد
می کرد.
_عجیب نیست؟ منی که اینقدر ضعیف بودم ،با وجود تحمل این
همه درد بازم سر پا موندم؟ داری باهام بازی می کنی؟
با بغض از جا برخاست .پاهایش یاری نمی کرد؛ اما چاره چه بود؟
حتی خدا هم پاسخش را نداده بود.
_همه بازی کردن با منو دوست دارن .آخه...
باز هم خندید و ادامه داد:
_آخه من خیلی احمقم.
قطره ای روی صورتش افتاد .او که گریه نکرده بود؛ پس این
خیسی از کجا آمده بود؟
سرش را باال گرفت و قطره ی بعدی در چشم راستش افتاد.
_می خوای چشمامو ببندم؟
چشمانش را بست و لبخندش به آرامی جمع شد.
~ ~ 1565

_اگر چشمامو ببندم ،میای دنبالم؟ من اینجا رو دوست ندارم.
قطرات باران با سرعت بیشتری شروع به باریدن کردند .لب هایش
کبود شد؛ اما پا هایش قدرتی برای قدم برداشتن نداشت.
به سختی خودش را تا جلوی در خانه ی پوالد کشانده بود؛ اما
نمی توانست چند قدم باقی مانده تا خانه اشان را هم بپیماید.
دستش به دیوار تکیه داد و با قدم های آرام و کوتاه به سمت
جلو حرکت کرد .پای راستش سست شد و جسمش برای
چندمین بار در امشب ،روی زمین سقوط کرد.
گریه اش گرفته بود؛ اما با اشک هایش لجبازی می کرد .باز هم
سعی کرد از جا برخیزد؛ اما نتوانست .با درماندگی سرش را روی
زانو هایش هایش گذاشت .پوالد اکنون سر درد داشت؟ آن هما
نامی که ایمان درباره اش حرف می زد ،سرش را می بوسید تا
پوالد هم با بستن چشمانش آرام شود؟
داشت در افکار خودش جان می داد و می مرد؛ اما ناگهان در باز
شد و دست مردانه ای روی شانه اش نشست.
_ماهور؟
~ ~ 1566

با ترس سرش را بلند کرد و به بهمن خیره شد .صدای همیشه
قلدر و محکمش از شدت نگرانی آرام شده بود.
_چی شده؟
[]۰۱:4۱ ۲۱.۰5.۲۱
#پارت_5۹۷
آب دهانش را فرو داد و با صدایی که هنوز هم بغض دار به نظر
می رسید ،پاسخ داد:
_پام پیچ خورده.
بهمن به صورت سرخ شده و رگ های برآمده ی پیشانی اش
خیره شد و رو به رویش زانو زد.
_می تونی بلند شی؟
پاهایش حس نداشت .نمی توانست از جا بر خیزد .با صورتی که
از شدت مظلومیت همچون کودکان به نظر می رسید ،به بهمن
خیره شد.
_نه.
~ ~ 1567

بهمن اخم شدیدی کرد .نمی دانست چرا؛ اما قلبش با دیدن این
حال ماهور غمگین شده بود .دیدن آن ماهور همیشه خندان و
مهربان در این حال برایش غیر قابل باور بود.
_مامانت خونه ی پوالده ،صداش کنم؟
سرش را پایین انداخت .نمی خواست ماهرخ را نگران کند.
_نه ،نگران میشه!
بهمن نفس عمیقی کشید و دستش را دور کمر ماهور حلقه کرد.
آنقدر ضعیف و شکننده به نظر می رسید که ناخودآگاه مراقب
فشار انگشتانش بر روی مهره های کمرش بود.
_کلید داری؟
دستش را در جیبش فرو کرد و دسته کلیدی از آن بیرون کشید.
_آره.
او را با قدم های محتاط به سمت خانه اش برد و با کلیدی که از
ماهور گرفته بود ،در را باز کرد.
او را تا داخل خانه همراهی کرد و بعد که او را روی یک مبل
نشاند ،مقابلش ایستاد و گفت:
~ ~ 1568

_حالت خوبه؟
خوب بود؟ نه...
حالش اصال خوب نبود و این را بهمن هم فهمیده بود.
_می خوای به پوالد زنگ بزنم؟
لب های کبود شده از سرمایش را با زبان خیس کرد و با لحن
خواهشمندی گفت:
_میشه یه خواهش کنم؟
بهمن سرش را به نشانه ی تأیید تکان داد و منتظر حرفش ماند.
_آره.
_اگر برات ممکنه ،می تونی در مورد امشب ،چیزی به کسی
نگی؟
ماهور به کمک نیاز داشت و آن کمک هم باید از جانب عزیزانش
اتفاق می افتاد؛ اما لحن آرام و ملتمسش بهمن را مجبور به قبول
کردن نمود.
_خیالت راحت باشه.
~ ~ 1569

_خیلی ازت ممنونم!
لبخند مردانه ای زد و همانطور که به سمت خروجی سالن می
رفت ،گفت:
_کاری نکردم.
ماهور به رفتنش خیره شد .این مرد امشب فرشته ی نجاتش بود!
[]۰۳:4۶ ۲۲.۰5.۲۱
#پارت_5۹۸
بعد از رفتن بهمن ،گوشی اش را از جیبش بیرون کشید .می
ترسید؛ اما اگر درباره ی آن هما نامی که به تازگی وارد زندگی
مردش شده بود نمی فهمید ،نمی توانست آرام بگیرد.
لب های لرزانش را روی اسکرین گوشی اش گذاشت و با تمام
وجود عکس سه نفره اشان را بوسید.
صدای بوسه اش در سکوت مطلق خانه پیچید و دلش را به درد
آورد.
شب ها که در اتاق می خوابیدند ،پوالد بوسه های محکم و پر
سر و صدایی را روی تک تک اعضای بدنش می نشاند .آنقدر
~ ~ 1570

صدای حرکت لب ها و زبان در آن اتاق زیبا پخش می شد که
ماهور را هم مشتاق می کرد .از جا بر می خاست و لب هایش را
روی گونه ی پوالد غنچه می کرد .ته ریش تیز و مشکی رنگش
لب ها و چانه اش را خراش می داد؛ اما دردی حس نمیشد.
باز هم حرکت همان مایع داغ و لغزنده را در لباس زیرش حس
کرد .چشمانش را بست و به خودش لعنت فرستاد.
خواست بلند شود؛ اما نتوانست از خیر پیام دادن به رکسانا بگذرد.
انگشتان یخ زده اش با کندی روی گوشی اش حرکت می کرد.
_تو می دونی هما کیه؟ می دونم حق ندارم اینو بپرسم اما...
نتوانست جمله اش را ادامه دهد .چشمانش را بست و پیام را
ارسال نمود.
حس می کرد شلوارش کمی خیس شده است؛ پس بعد از چند
دقیقه از جا برخاست .به مبلی که روی آن نشسته بود ،خیره شد.
اثری از خون روی پارچه اش دیده نمیشد.
[]۰۳:4۷ ۲۲.۰5.۲۱
#پارت_5۹۹
~ ~ 1571

با قدم های سست و بی حال به سمت دستشویی رفت و شلوارش
را تا روی ران هایش ،پایین کشید.
لباس زیر زرد رنگش سرخ شده بود.
از کودکی تا کنون تنها چند مرتبه این خون ریزی را تجربه کرده
بود .چیزی شبیه به عادت های ماهیانه ی دختران بود؛ اما هیچ
نظمی در اتفاق افتادنش وجود نداشت .مقدار خونی که از بدنش
خارج میشد به چند قطره محدود می گردید؛ اما درد زیادی در
کمر و زیر شکمش ایجاد می کرد.
لباس زیر و شلوار را از تنش خارج کرد و آن ها را در سطل
آشغال ریخت.
خون تا کشاله های ران هایش پیشروی کرده و منظره ی زشتی
را ایجاد کرده بود.
با آب ،خون غلیظ و تیره رنگ را شست و بعد از دستشویی خارج
شد تا به حمام برود.
صدای اعالن تلفن همراهش باعث شد ،بدن لختش را فراموش
کند و با سرعت به سمت آن برود.
~ ~ 1572

یک پیام از رکسانا ارسال شده بود.
_دیگه به من پیام نده ماهور ،رابطه ی تو و پوالد تموم شده؛ پس
دلیلی نداره با هم حرف بزنیم .پوالد حق داره زندگی جدیدی
برای خودش درست کنه؛ پس مزاحمش نشو!
تلفن در دستش خشک نشد .دیگر بی حس شده بود .مث کسی
که بدنش زیر ضربات متعدد شالق بی حس شده باشد ،هیچ
دردی در قلب و مغزش حس نمی کرد.
حتی رکسانا را هم از دست داده بود.
تیک عصبی اش را تکرار کرد و به سمت حمام رفت .آب سرد را
باز کرد و با تیشرت زیر آن ایستاد.
استخوان ها از سرما یخ زده بودند؛ اما ماهور به از دست داده
هایش فکر می کرد.
فقط یک فکر در ذهنش مرور می شد .این که باید دفتر خالی
ای پیدا کند تا چند خط یادگاری برای پسرش بنویسد .شاید بعد
از خواندن مراحل کشته شدن ماهور ،از او به عنوان یک خائن
یاد نمی کرد!
~ ~ 1573

[]۰۳:4۷ ۲۲.۰5.۲۱
#پارت_۶۰۰
وقتی ماهرخ به خانه بازگشت ،ماهور در رختخوابش دراز کشیده
بود.
سالم آرامی میانشان رد و بدل شد.
مهیار به بردارش نگاه می کرد ۷ .روز دیگر تولدش بود؛ اما شبیه
مرده ها رفتار می کرد.
ماهرخ آسای خواب آلود را در تختش خواباند و به سمت قوطی
قرص های ماهور رفت .پوالد از آن ها خواسته بود که درباره ی
هما با ماهور صحبت نکنند؛ چرا که ممکن است قضاوت اشتباهی
انجام دهد.
روی در قوطی ،یک دانه عدس گذاشته بود تا با جا به جا شدن
یا نشدن آن ،بفهمد ماهور قرص هایش را خورده است یا نه.
عدس بدون هیچ حرکتی روی در قوطی مانده بود و نشان می
داد ،ماهور قرصش را نخورده است.
با اخم یک لیوان را با آب پر کرد و با قرص به سمت ماهور برد.
~ ~ 1574

_ماهور؟
چشمانش از هر شب بی روح تر به نظر می رسید و ماهرخ را
نگران می کرد.
_جانم؟
_قرصتو بخور!
بدون هیچ مخالفتی ،از جا برخاست و قرص را در دهانش گذاشت.
لیوان آب را هم گرفت و جرعه ای نوشید.
_ممنونم مامان!
_شام برات گذاشته بودم ،خوردی؟
_تو فروشگاه خورده بودم.
با تردید به چشمانی که این روز ها عجیب به نظر می رسیدند،
خیره شد.
_مطمئنی؟
_آره.
_پس من می رم بخوابم.
~ ~ 1575

_شب بخیر!
_شب تو هم بخیر!.
به دور شدن ماهرخ نگاه کرد و بعد قرص را از گوشه ی لپش
بیرون آورد.
کمی از موادش حل شده بود و دهانش را تلخ می کرد؛ اما هنوز
هم سالم بود.
آن را در زیر خاک گلدانی که کنارش بود ،پنهان کرد و دوباره
دراز کشید.
آنقدر از درون خورد شده بود که چشمانش بی اختیار روی هم
افتاد و به خواب عمیقی فرو رفت .به امید روزی که همه چیز
تمام شود ،زندگی می کرد!
[]۰۳:4۷ ۲۲.۰5.۲۱
#پارت_۶۰۱
رکسانا صورتش را با اب شست .باورش نمیشد پسر عمه ی ماهور،
تا این حد پست و کثیف باشد .دلش برای آوای کوچک و افسرده
آتش گرفته بود.
~ ~ 1576

با یادآوری حرف های پوالد ،لبخندی زد.
دور از چشم همه به رکسانا گفته بود که ماهور را رها نمی کند
و باالخره او را نزد خود باز می گرداند .البته قول گرفته بود که
این موضوع را با کسی در میان نگذارد و سکوت کند.
وقتی از سرویس بهداشتی بیرون آمد ،ایمان با اخم های در هم
گوشی اش را زیر و رو می کرد.
_با گوشی من چیکار داری آخه؟
ایمان پیام های خودش و ماهور را پاک کرد و گوشی را روی میز
گذاشت.
_ناخنم خورد به پیشونیم ،می خواستم با دوربینش چک کنم
ببینم چیزی شده یا نه.
رکسانا با تردید جلو رفت و به پیشانی اش خیره شد.
_چیزی نشده که.
_ولی درد داشت.
لبخندی زد و پیشانی اش را بوسید.
_چقدر تو سوسولی آخه؟!
~ ~ 1577

دستش را دور کمر باریک و ظریف رکسانا حلقه کرد و او را روی
پا هایش نشاند.
_چه دافی شدی امشب! میشه بخورمت لطفاً؟
رکسانا خنده ی بلندی کرد و دستش را دور گردن ایمان حلقه
نمود.
_گوشت تلخم ،دهنت تلخ میشه.
ایمان سرش را در گردنش فرو کرد و لب زد:
_شیرین تر از عسلی!
لبخندش این بار شیطانی شد .سرش را کمی عقب کشید و گفت:
_امشب اوضاع قرمزه!
در یک لحظه باد ایمان خالی شد و با نا امیدی به رکسانا نگاه
کرد.
_شوخی نکن آشور!
_به خدا راست می گم.
سرش را روی پشتی کاناپه گذاشت و پوف بلندی کشید.
~ ~ 1578

_پاشو گمشو بخواب ،ریدی به حالمون!
رکسانا سرخوش از دیدن حالت درمانده ی ایمان ،باسنش را با
حالت تحریک آمیزی روی پا های ایمان حرکت داد و بعد از جا
برخاست.
برآمدگی نسبتا بزرگی که زیر شلوارش پنهان شده بود ،خنده را
مهمان لب هایش کرد.
_مثل این که یکی اینجا حالش بده.
ایمان با غیض دمپایی اش را از پایش خارج کرد و به سمتش
انداخت.
_برو گمشو تا دهنتو سرویس نکردم.
رکسانا انگشت شستش را به سمت پاییت تکان داد و با قدم های
موزون به سمت تختشان رفت.
_ما که رفتیم بخوابیم .تو هم یکم بشین تا اون مار نکبت بخوابه،
بعد بیا تو تخت .شب خوش عزیزم!
ایمان که کمی هم خنده اش گرفته بود ،فحش زشتی زیر لب
زمزمه کرد و به رفتنش خیره شد.
~ ~ 1579

عاشق این دختر شر و شیطان بود!
[]۰۹:۳۳ ۲۲.۰5.۲۱
#پارت_۶۰۲
با چهره ای پژمرده ،تلفن را قطع کرد .آنقدر به رئیس فروشگاه
التماس کرده بود که حالش از خودش به هم می خورد .شاید
حق با او بود و مرخصی هایش برای یک ماه زیاد بود؛ اما امروز
نمی توانست مادرش را تنها بگذارد.
جعبه ی خرما را روی اپن خانه گذاشت .هنوز برای بیدار شدن
اعضای خانواده اش زود بود؛ اما ماهور باید کار هایش را انجام
می داد.
دست هایش را شست و با بغض شروع به بیرون کشیدن هسته
ی خرما ها کرد.
پدرش عاشق حلوای خرما بود و آنقدر با اشتها آن را در میان نان
لواش می پیچید و می خورد که همه را برای خوردنش مشتاق
می کرد .شانه اش را به سمت سرس کشاند و به ساعت خیره
شد ۸ .و  ۳۰دقیقه ی صبح بود و کم کم ماهرخ هم از خواب
~ ~ 1580

بیدار می شد .آسا و مهیار هم در خانه مانده بودند تا به پدرشان
سر بزنند.
مقداری آرد سفید برداشت و در ماهیتابه ریخت .دارچین،
زنجبیل و ادویه های گرم را هم با آن ترکیب کرد و آن ها را تفت
داد.
بوی آرد و ادویه ها در تمام خانه پخش شد و روز های سیاه و
تلخی که با مرگ پدرش شروع شده بود را یادآوری کرد.
دلش گریه کردن می خواست؛ اما می دانست اشک هایی که
پشت سد چشمانش جمع شده اند ،سیل به پا خواهند کرد؛ پس
به سختی بغضش را کنترل کرد و بعد خرما ها را هم به مواد
درون ماهیتابه اضافه نمود.
ماهرخ از پشت به ماهور نزدیک شد .بازو هایش آنقدر الغر و
ضعیف شده بود که باعث می شد اشک در چشمانش حلقه بزند.
سعی داشت با کم محلی و قهر کردن با ماهور ،او را مجبور به
حرف زدن درباره ی مشکلش کند؛ اما نتیجه ای حاصل نمیشد.
_ماهور؟
~ ~ 1581

با لبخند به سمت مادرش چرخید .لبخندی که مثل قبل شیرین
نبود.
_جانم؟
_فکر کردم رفتی سر کار.
[]۱۰:44 ۲۲.۰5.۲۱
#پارت_۶۰۳
باز هم به کارش ادامه داد و گفت:
_سالگرد فوت بابا ست ،کجا برم؟
_چرا صدام نکردی که کمکت کنم؟
_کار زیادی نبود.
زیر گاز را خاموش کرد و با دستگیره ،ماهیتابه را کف زمین
گذاشت.
چند دقیقه صبر کرد تا مواد درونش کمی خنک شود و بعد با
دستکش شروع به ترکیب کردن خرما و آرد ها کرد.

~ ~ 1582

ماهرخ به جعبه های شیرینی و دسته گلی که با کاغذ مشکی
رنگ تزئین شده بود ،نگاه کرد و لبخند زد .همیشه همین قدر
مسئولیت پذیر و دقیق بود.
_می خوای بقیه اش رو من انجام بدم؟
تکه های حلوا را به شکل دایره در می آورد و در دیس بزرگی
می چ ید .
_نه خودم انجام میدم .شما بچه ها رو بیدار کنید تا صبحونه
بخورن.
_تو چی؟
_من خوردم.
سرش را تکان داد و از آشپزخانه خارج شد.
ماهور تمام حلوا ها را گرد و گلوله کرد و بعد با کنجد آن ها را
تزئین نمود.
به صبح بخیر گفتن های آسا و مهیار پاسخ داد و بعد از خوردن
صبحانه اشان ،آژانس گرفت.

~ ~ 1583

در تمام این مدت سکوت کرده بود و به پدرش فکر می کرد .او
خانواده اشان را به ماهور امانت داده بود و ماهور هم امروز می
خواست آن ها را به صاحبش باز گرداند .همه اشان آنقدر قوی
شده بودند که بتوانند به تنهایی زندگی کنند.
شیشه ی گالب را روی قبری که با سنگ سفید پوشیده شده
بود ،ریخت و بعد گل ها را پر پر کرد و روی سنگ قبر ریخت.
خانواده ی خاله مهربانش هم آمده بودند .حتی سامان و سامیار
هم خودشان را رسانده بودند؛ اما ماهور به جز سالم و احوالپرسی
مختصری که لحظه ی ورودشان با آن ها کرد ،هیچ حرفی نزده
بود.
[]۰۲:۱۶ ۲۳.۰5.۲۱
#پارت_۶۰4
ماهرخ از قبل ،جدا شدن ماهور و پوالد را به آن ها اطالع داده
بود تا با سوال هایشان ،او را آزار ندهند.
وقتی بقیه در حال خواندن فاتحه و قرآن بودند ،ماهور شیرینی
ها و حلوا ها را پخش کرد و بعد کنار آرامگاه پدرش نشست .به
قد بلند مهیار در لباس های یک دست مشکی اش نگاه کرد.
~ ~ 1584

_بابا؟ مهیار بزرگ شده ،مگه نه؟
دستش را نوازش وار روی سنگ سرد تکان داد.
_دیگه از لحاظ مالی هم مشکلی ندارن .حال همه اشون خوبه.
می خوام امانتی هات رو به خودت بسپارم.
همه در فاصله ی چند متری اش قرار داشتند و مشغول حرف
زدن بودند.
_بچه که بودم در برابر دست درازی های احسان سکوت کردم؛
چون فکر می کردم به خاطر بدن عجیب غریبم ،تمام این آزار و
اذیتا طبیعیه .بزرگ تر که شدم ،تونستم از خودم دورش کنم؛
اما این دفعه...
یک برگ گل برداشت و آن را در میان انگشتانش شروع به بازی
دادن کرد.
_این دفعه خیلی بد باختم .اونجایی که هستی ،خوبه؟ مهمون
نمی خوای؟
از جا برخاست و آخرین نگاه را هم به سمت آن جای تاریک و
تنگی که جسم پدرش را در بر داشت ،انداخت.
~ ~ 1585

_جات تنگ نیست؟ من یکم می ترسم؛ اما تحمل این ترس،
راحت تر از زندگی کردن با این همه درده .منتظرم باش بابا!
متوجه ی نزدیک شدن سامیار شد و به سمتش رفت .در تمام
این مدت ،سنگینی نگاهش را حس کرده بود.
_خوبی تو؟
سرش را تکان داد و کنارش ایستاد.
_خوبم ،شما چطورید؟ زندایی و دایی خوبن؟
_همه خوبن؛ اما تو خوب نیستی.
لبخند زد و شانه اش را باال انداخت.
_اشتباه می کنی!
_می یای فردا با هم حرف بزنیم؟ شاید تند خو به نظر بیام؛ اما
می تونم شنونده ی خوبی باشم.
[]۰۲:۱۷ ۲۳.۰5.۲۱
#پارت_۶۰5

~ ~ 1586

لحنش آنقدر صمیمی و دلگرم کننده بود که ماهور را از رد کردن
باز داشت.
_نمی خوام بدونی!
_من فقط می خوام حرف بزنی ،قول میدم قضاوتت نکنم.
_می کنی...نظرت راجع بهم عوض میشه.
_نمیشه.
_خودم می دونم که میشه.
دستش را دور گردن ماهور انداخت و او را به سمت خودش
کشید .متوجه لرزش نا محسوس لب هایش شده بود .حتی غم
بزرگی که در چشمانش خانه کرده بود را هم با چشمان خودش
دیده بود.
_چرا گریه نمی کنی؟
در آغوش سامیار بود؛ اما چشمانش به زمین دوخته شده بود.
_نباید گریه کنم.
_فردا بریم بیرون؟ یکم با هم حرف بزنیم؟
~ ~ 1587

_مرخصی ندارم.
چرا هوای اطراف ماهور اینقدر سنگین بود؟ انگار تمام انرژی اش
را خالی می کرد.
_میام همونجایی که کار می کنی.
_قضاوتم نمی کنی؟
_نمی کنم.
همچون یک گنجشک خیس و بی پناه در آغوش سامیار آرام
گرفت .چرا در این مدت ،کسی در آغوشش نکشیده بود؟
سامیار با اخم به رو به رویش نگاه می کرد .ماهور چه شده بود؟
هما قاشق کوچکی از فرنی را به سمت دهان آهو برد.
_دختر قشنگم به به بخوره...آفرین مامانی!
سودابه نگاهی به هما انداخت و با ناراحتی قاشق غذای نیکان را
به دهانش نزدیک کرد.
_بخور دیگه قربونت برم ،چرا لج کردی آخه؟
[]۰۲:۱۷ ۲۳.۰5.۲۱
~ ~ 1588

#پارت_۶۰۶
نیکان دندان هایش را روی هم فشرد و چشمان آبدارش را به
پوالد دوخت.
_نه...آم نهه...
پوالد از جایش برخاست و روی صندلی کناری نیکان نشست.
_یکم باهام کنار بیا نیکان .می دونم ماهور رو می خوای؛ اما باید
یکم صبر کنی بابایی!
قاشق را از سودابه گرفت و خودش آن را سمت دهان نیکان برد.
_بخور تا ببرمت پیش ماهور ،بخور عزیزم...
نام ماهور برای آرام شدنش کافی بود .با همان چشم های گریان
غذایش را خورد و بعد دستش را به سمت پوالد گرفت تا در
آغوشش بکشد.
_بابا...دَدَ...
نیکان را در میان بازو هایش گرفت و خطاب به هما که داشت
برای آوا لقمه می گرفت ،گفت:
~ ~ 1589

_تونستیم از شوهرت وکالت نامه بگیریم .دیگه کاری نمونده.
فقط باید از بیمارستانی که آوا اونجا بستری بوده ،پرونده ی
پزشکیش رو گیر بیاریم .وکیلم پیگیر همه چی هست .درخواست
طالق هم برات میده.
آوا دختری با مو های خرمایی و چشمان مشکی بود .صورتش
همچون برف سفید بود .لب هایش قرمز و برجسته بود .لقمه ای
که به سمتش گرفته شده بود را پس زد و سرش را روی میز
گذاشت.
هما با غم به دخترش نگاه کرد.
_خدا لعنتش کنه .یک ساله که خنده ی بچمو ندیدم.
پوالد دستان نیکان را از میان مو هایش بیرون کشید و با اخم به
آوا نگاه کرد.
_براش یه دکتر خوب پیدا می کنم .باالخره حالش خوب میشه.
_ازت ممنونم ،واقعا می گم.
_وظیفمه.

~ ~ 1590

لبخندی به پوالد زد و چند کاغذ که در یک نایلون قرار گرفته
بودند را به سمتش گرفت.
_روزی که آوا رو بردیم بیمارستان ،نتونستم از خیر گواهی
پزشکی بگذرم .از دکتر آوا این گواهی رو گرفتم .رضا و احسان
ازش خبر ندارن.
[]۰۲:۱۷ ۲۳.۰5.۲۱
#پارت_۶۰۷
پوالد با بهت نیشخندی زد و برگه ها را از نایلون بیرون آورد.
گواهی ای که در آن صدمات جسمی آوا ذکر شده بود ،کمک
بزرگی برایشان محسوب میشد .در کمتر از یک هفته ،احسان
دستگیر و دادگاهی برایش تشکیل میشد.
_پس کارا زود تر پیش می ره.
_رضا چی میشه؟
_اونو آزادش نمی کنیم تا وقتی که کارمون با احسان تموم بشه.
_بعدش چی؟
~ ~ 1591

_اول تو رو طالق میده و بعدش هر گورستونی بخواد ،می تونه
بره.
بعد از پایان حرف هایش ،بوسه ی محکمی روی گونه ی نیکان
نشاند و از جا برخاست تا به شرکت برود.
نیکان را به سودابه سپرد و بهمن را صدا کرد تا ماشین را بیاورد؛
اما حالت عصبی و آشفته ای که بهمن به چهره اش گرفته بود،
باعث شد کمی تعجب کند.
_چرا این ریختی شدی؟
نفس عمیقی کشید و قبل از آن که پاسخ پوالد را بدهد ،خطاب
به محسن که داشت به سمتشان می آمد ،گفت:
_تخم سگ رفته مرخصی ،نمی خواد دنبالش بگردی.
پوالد اخم متعجبی کرد.
_چه خبره؟ دنبال کی هستید؟
محسن هم با حالتی شبیه به بهمن ،مقابل پوالد ایستاد و پاسخ
داد:
_دنبال هادی هستیم .شما بهش مرخصی دادید؟
~ ~ 1592

پوالد سرش را به نشانه ی تأیید تکان داد.
_آره .گفت باید بره شهرستان تا به مامانش سر بزنه.گفت تا
شیش هفت روز دیگه بر می گرده .مگه چی شده؟
بهمن با عصبانیت پیشانی اش را لمس کرد و گفت:
_دیروز یه نفر بهم زنگ زد .گفت هادی جاسوسه و قصد خوبی
نداره .گفت مراقب جون شما باشیم.
[]۰۲:۱۷ ۲۳.۰5.۲۱
#پارت_۶۰۸
پوالد متفکرانه به آن هانگاه کرد.
_نمی دونی کی بود؟
_نه ،با تلفن عمومی زنگ زده بود.
_آشنا نبود صداش؟
_حس می کنم صداشو تغییر داده بود؛ چون یکم غیر طبیعی
بود.
پوالد با خشم به بهمن نگاه کرد و غرید:
~ ~ 1593

_چرا دیروز بهم نگفتی؟
_خب من که می خواستم بگم ،خودتون نذاشتید .حاال مطمئنید
که  ۶روز دیگه بر می گرده؟
_آره .حقوقش رو هنوز ندادم .بعدش که اومد ،بدون این که شک
کنه ببریدش انباری که بیرون از شهره .باید بفهمم چه خبره.
بهمن از همان ابتدا با هادی مشکل داشت .نگاه هایش بیش از
حد دقیق بود .انگار همه چیز را زیر نظر می گرفت.
_چشم آقا ،حواسمونه.
در شرکت ،ایمان مشکوک رفتار می کرد .از تمام حرف های
سهیل و پوالد اشکال می گرفت و آن ها را بابت دنبال کردن
پرونده ی تجاوز احسان ،سرزنش می نمود.
_وقتی از هم جدا شدید ،چرا باید هنوزم دنبال کاراش باشی؟
اصال از کجا معلوم که به ماهور تجاوز شده باشه؟!
پوالد که تا کنون به حرف هایش اهمیت نمی داد ،با شنیدن
جمله ی آخرش سرش را از روی پرونده های روی میز بلند کرد

~ ~ 1594

و با حالتی که خشم و جنون در تمام اعضای چهره اش مشخص
بود ،زمزمه کرد:
_چی؟
سهیل هم بهت زده به ایمان نگاه کرد .مگر نمی دانست جان
پوالد به ماهور وصل است؟ پس چطور این تهمت بزرگ را در
مقابل چشمانش به او زد؟
[]۰۲:۱۷ ۲۳.۰5.۲۱
#پارت_۶۰۹
ایمان نگاهش را به چشمانی که از شدت خشم کوچک شده
بودند ،دوخت .اگر اکنون آن عکس ها را به پوالد نشان می داد،
چه می شد؟ مطمئنا کمرش زیر بار این خیانت خم می گردید
و تا آخر عمرش صاف نمیشد.
_منظورم اینه که شاید کامل انجام نشده باشه .در واقع...
خودکار درون دست پوالد با صدای بدی شکست؛ اما خودش در
سکوت به ایمان نگاه می کرد .در مقابل چشمانش درباره ی
تجاوزی که به گنجشکش شده بود ،صحبت می کردند؟ چه کسی
~ ~ 1595

این اجازه را به ایمان داده بود؟ مگر ماهور ارزشش کم بود؟ او
جان و جهان پوالد بود.
_اول حرف دهنتو مزه کن ،بعد تفاله هاشو بفرس بیرون.
ایمان از درون می سوخت .رگ گردن پوالد از شدت غیرت و
تعصب باد کرده بود ،آنوقت ماهور تا یک ماه دیگر برای همیشه
از ایران می رفت تا با احسان زندگی کند .اصال خوب شد که
پرونده ی تجاوز را پیگیری کردند .با اعدام شدن احسان ،ماهور
هم تقاص کار هایش را پس می داد.
حرف نا گفته زیاد بود؛ اما می دانست زمان مناسبی برای بیان
کردنش نیست.
_منظور بدی نداشتم.
_حرمت می ذارم سر خودت و زنت ،حرمت من و ماهور رو هم
نگه دار!
و بعد از جا برخاست و از شرکت بیرون زد .این جدایی به همه
اجازه ی نظر دادن می داد و این موضوع پوالد را عصبی کرده
بود.
~ ~ 1596

سهیل با اخم به ایمان نگاه کرد.
_چرا اذیتش می کنی؟ نمی فهمی اآلن عصبیه؟
ایمان هم عصبی بود .دلش فریاد زدن می خواست .پوالد تنها
دارایی اش در این دنیا بود .نمی توانست دست و پا زدن هایش
را برای یک خیانت کار کثیف ببیند.
با حرص از جا برخاست و مشت محکمی روی میز کوبید.
_آخه شما نمی دونید ...شما هیچی نمی دونید!
سهیل با جدیت حرکات عصبی اش را دنبال می کرد.
_چیو نمی دونیم؟ مگه تو چی می دونی که ما ازش خبر نداریم؟
_من...
[]۰۲:۱۷ ۲۳.۰5.۲۱
#پارت_۶۱۰
نفس عمیقی کشید و به چشمان تیزبین سهیل نگاه کرد.
_من مطمئنم ماهور با احسان رابطه داشته .اصال از کجا معلوم
بهش تجاوز شده باشه؟ شاید با میل و خواسته ی خودش...
~ ~ 1597

_حالیته داری چه گوهی می خوری؟
برخاستن سهیل ناگهانی بود .حتی ضربه ای که با دستش به
سینه ی ایمان زد هم در یک لحظه اتفاق افتاد.
_داری در مورد ماهور حرف می زنی .مگه کم باهاش رفت و آمد
کردی که به خودت اجازه ی این همه توهین رو دادی؟!
ایمان عربده ی بلندی کشید و یقه ی سهیل را در مشتش جمع
کرد.
_تو هیچی نمی دونی...هیچیی...
سهیل هم متقابالً فریاد زد و گفت:
_پس بگو تا بدونم.
_من خودم دیدم...من خودم رابطه اشو با احسان دیدم.
سهیل شوکه شده ،قدمی به عقب برداشت.
_چی میگی؟ کجا دیدی؟
_خودم عکساشو دیدم.

~ ~ 1598

چرا نمی توانست حرف های ایمان را باور کند؟ چرا نمی توانست
آن ماهور مظلوم و مؤدب را در ذهنش بکشد و یک آدم خائن و
بی وفا را جایگزینش کند.
_اشتباه می کنی!
_دارم میگم خودم دیدم ،می فهمی؟
سهیل آدمی بود که در زندگی اش قانون های خاصی را دنبال
می کرد .هیچ گاه کسی را قضاوت نمی نمود و تا چیزی را با
چشمان خودش نمی دید ،صحتش را باور نمی کرد .شاید حرف
های ایمان درست بود؛ اما این موضوع به سهیل ربطی نداشت.
_چرا به پوالد نگفتی؟
با درماندگی روی یک صندلی نشست و سرش را در میان
دستانش گرفت.
_نمی تونم عکس العملش رو پیشبینی کنم .فقط باید ماهور رو
ازش دور کنم .ممکنه برای پوالد نقشه داشته...
_تو حق نداری به جای پوالد تصمیم بگیری!
شاکی به سهیل نگاه کرد و فریاد زد:
~ ~ 1599

_حق دارم؛ چون پوالد داداشمه .تو هم اگر قصد نداری کمک
کنی ،باید دهنتو ببندی .نباید چیزی به پوالد بگی ،فهمیدی؟
_من دخالت نمی کنم؛ اما مراقب باش اشتباه جبران نا پذیری
انجام ندی!
بعد از تمام کردن جمله اش ،از اتاق خارج شد و ایمان را با
خودش تنها گذاشت .او داشت اشتباه بزرگی انجام می داد.
حتی اگر خیانتی هم اتفاق افتاده باشد ،پوالد حق داشت از آن
مطلع شود.
[]۰۱:45 ۲4.۰5.۲۱
#پارت_۶۱۱
وقتی وارد دفتر سروش شد ،در کمال تعجب هادی هم در آن جا
حضور داشت.
سالم کوتاهی کرد و روی مبل مقابل هادی نشست.
_تو اینجا چیکار می کنی؟ مگه نباید سر پستت باشی؟
به صندلی اش تکیه داد و گفت:
_خبر مهمی داشتم.
~ ~ 1600

_چه خبری؟
سروش که از قبل حرف های هادی را شنیده بود ،پوزخندی زد
و گفت:
_چه گندی باال آوردی که پوالد دنبالته؟
با تعجب اخمی کرد و نگاهش را میان سروش و هادی چرخاند.
_دنبال من؟
این بار هادی شروع به حرف زدن کرد.
_دیروز رفتیم بیرون از شهر تا پوالد با یه خانواده مالقات کنه.
فامیلیشون سعادتی بود .نتونستم بشنوم در مورد چی حرف می
زنن؛ اما فکر کنم مسئله درباره ی شما بود؛ چون اسمتون رو از
میون حرف هاشون شنیدم.
احسان بهت زده خاموش ماند .خدا کند آن چیزی که فکرش را
می کرد ،درست نباشد.
_آدرسش رو داری؟
هادی سرش را تکان داد و آدرس خانه را داد .با هر کلمه که از
دهانش خارج میشد ،رنگ احسان بیش از پیش می پرید.
~ ~ 1601

سروش با تعجب به چشمان درشت شده و صورت ترسیده ی
احسان خیره شد.
_سعادتی کیه؟
بی توجه به سوال سروش ،باز هم هادی را مخاطب حرف هایش
قرار داد.
_بعدش چی شد؟ با اون خانواده چیکار داشت؟
_بچه اشون تشنج کرد ،بردنش بیمارستان .بهمن هم مرده رو به
دستور پوالد یه جایی زندانی کرد.
_کجا بردش؟
_نمی دونم ،به من نگفتن!
سروش با حرص فریاد زد:
_دِ می گم سعادتی کیه؟ چرا الل شدی؟
احسان با ترس به سروش خیره شد و زمزمه کرد:
_کمکم کن...تو رو خدا بهم کمک کن! من باید از ایران برم.
_می گی چه مرگته یا نه؟
~ ~ 1602

دستانش را در مو هایش فرو کرد و با نهایت ترس و نا امیدی لب
زد:
_بدبخت شدم!
[]۰۲:۲۳ ۲4.۰5.۲۱
#پارت_۶۱۲
از دیروز که با ماهور صحبت کرده و لب های لرزانش را دیده بود،
از شدت نگرانی خوابش نمی برد .آدرس محل کارش را همان
دیروز از ماهور گرفت تا طبق قرارشان به دیدنش برود.
از ماشین پیاده شد و نگاهی به فروشگاه بزرگ مقابلش انداخت.
وقتی وارد شد ،نگاهش را در میان کارکنان فروشگاه چرخاند؛ اما
ماهور را ندید.
داشت اطراف را نگاه می کرد که با دیدن پسر ریز نقشی که
بطری های دوغ را در یخچال فروشگاه می چید ،چند لحظه مکث
کرد .یعنی ماهرخ هم متوجه ی الغر شدن غیر عادی ماهور شده
بود؟ پس چرا کاری نمی کرد؟ کامال مشخص بود که یک مشکل
بزرگ ،از درون روح و جسمش را می فرساید.
~ ~ 1603

_ماهور؟
مو های طالیی اش با شلختگی روی پیشانی اش ریخته بود و
چهره اش را خسته و بی حال نشان می داد .وقتی به سمتش
چرخید ،حتی سالم هم نکرد.
_اومدی؟
_مگه قرار بود نیام؟
شانه اش را باال انداخت و زمزمه کرد:
_نمی دونم.
لبخندی به او زد .حتی در این حالت پژمرده و بیمار هم زیبا و
شیرین بود.
_خب ،کجا حرف بزنیم؟
به بطری های دوغ و نوشابه اشاره کرد و پاسخ داد:
_یکم صبر می کنی تا اینا رو بذارم تو یخچال؟
_اره ،می خوای کمکت کنم؟

~ ~ 1604

دستانی که لرزش عصبی اشان از چشمان سامیار دور نمانده بود
را دور بطری های یک و نیم لیتری حلقه کرد و با نظم و ترتیب
در یخچال مرتب نمود.
_نه ،اگر ببینن ،دعوام می کنن.
[]۰۲:۲۳ ۲4.۰5.۲۱
#پارت_۶۱۳
با اخم به سمتش رفت و شروع به کمک کردن نمود.
_تخم دارن بیان زر بزنن تا ببینن چی میشه.
اگر همان ماهور قبل بود ،حداقل لبخندی می زد؛ اما روح زخمی
و سر خورده اش اجازه ی هیچ کاری را به او نمی داد.
_ممنونم.
مرتب کردن یخچال ،چند دقیقه زمان برد .سامیار از همان جا،
دو قوطی نوشابه برداشت و بعد از حساب کردن قیمتش ،در یکی
از آن ها را باز کرد و به سمت ماهور گرفت.
_بزن تا روشن شی!
~ ~ 1605

روی نیمکتی که بیرون از فروشگاه قرار داشت ،نشسته بود و در
سکوت به رفت و آمد مردم نگاه می کرد.
_میلم نمی کشه .اگر نخورم ،ناراحت نمیشی؟
او هم کنار ماهور نشست و نوشابه ها را هم کنارش قرار داد.
_ناراحت نمیشم .حاال بهم می گی چی شده؟!
بدون نگاه کردن به سامیار ،شانه اش را به پشت سرش چسباند
و لب هایش را روی هم فشرد.
سامیار از دیروز ،متوجه ی تیک عصبی اش شده بود .با ناراحتی
دستش را روی شانه ی ماهور گذاشت و گفت:
_فقط می خوایم حرف بزنیم ماهور!
خودش را کمی کنار کشید و دست هایش را مشت کرد .اعتراف
کردن به آن خیانت کثیف برایش سخت تر از نوشیدن جام زهر
بود.
_من...من یه کاری کردم.
_خب؟
_پوالد ولم کرد ،دیدی؟
~ ~ 1606

جمله ی بعدی کامال بی ربط بود و سامیار را متوجه ی حالت
مجنون و عصبی ماهور کرد .نباید این حالش را به رویش می
آورد؛ پس سعی کرد جمالتش را به درستی انتخاب نماید.
_تو اونو ول کردی ،مگه نه؟
[]۰۳:۲۶ ۲4.۰5.۲۱
#پارت_۶۱4
با بغض به سمتش چرخید و نگاهش را به چشمان سامیار دوخت.
_به خاطر خودش رفتم.
ماهور همیشه منطقی و آرام بود .دیدن این حال بد و پریشانش
اعصاب سامیار را خورد می کرد.
_اگر می موندی چی میشد؟ اون که خیلی دوست داره.
پارچه ی شلوار فرم آبی رنگش را در مشتش فشرد و با صدایی
که خشدار و شکسته شده به نظر می رسید ،لب زد:
_اگر می فهمید بهش خیانت کردم ،قلبش می شکست.

~ ~ 1607

سامیار جا خورد .خیانت؟ یعنی ماهور به پوالد خیانت کرده بود؟
سعی کرد تعجبش را پنهان کند و طوری رفتار ننماید که ماهور
را از حرف زدن پشیمان کند.
_مطمئنی خیانت کردی؟
_احسان عکساشو برام فرستاد .با چشمای خودم دیدم.
_احسان؟ پسر عمه اتو می گی؟
سرش را تکان داد و با حالتی که انزجار در آن موج می زد ،بدن
خودش را لمس کرد.
_بچه که بودم ،همش اذیتم می کرد .دستشو به همه جای بدنم
می مالید.
مو به تن سامیار راست شد .احسان به ماهور تجاوز کرده بود؟
_چرا به بابات نگفتی؟
تیک عصبی اش را تکرار کرد و نالید:
_همش به خاطر بدنمه .تو می دونستی من عجیب غریبم؟ دختر
نیستم...پسرم نیستم .معلوم نیست چه کوفتیم.
~ ~ 1608

شوک ها پشت سر هم به جسم سامیار وارد میشد .با توجه به
ظاهر و چهره ی خاص ماهور ،بیناجنس بودنش بعید هم نبود.
تعداد کسانی که اینگونه متولد می شدند بسیار کم بود و باورش
نمیشد ماهور هم یکی از آن استثنأها باشد.
نمی دانست چند دقیقه می گذشت؛ اما همراه با نفس های
سنگین و خاطره های بغض دار ماهور به دنیای او سفر کرده بود.
دنیایی که از همان کودکی دشنه اش را در قلب این جوان مظلوم
و آسیب پذیر فرو کرده بود.
[]۰۳:۲۶ ۲4.۰5.۲۱
#پارت_۶۱5
تجاوز های احسان از لمس کردن نقاط ممنوعه ی بدنش
پیشروی نکرده؛ اما شخصیت اجتماعی اش را ضعیف کرده بود.
در میان حرف هایش فهمیده بود که ماهورِ زخم خورده ،در
آغوش پوالد آرام گرفته است .فهمیده بود تمام امیدش را به
معشوقه و فرزندش دوخته است .این را هم فهمیده بود که نقشه
ی احسان زندگی اش را مختل کرده است.
~ ~ 1609

ماهور تمام اتفاقات را با جزئیات کامل برای سامیار تعریف کرد.
هر چند با تپش قلب شدید و سینه ی سوزان از آن شبی که در
حضور نیکان با احسان رابطه داشته است ،صحبت می کرد؛ اما
از بیان کردن کوچک ترین مسائل هم نمی گذشت .حتی
تهدیدی که او را برای ترک کردن پوالد مصمم می کرد را هم
گفته بود .برگه هایی که با آن مردش را به زندان می انداختند و
تمام اموالش را باال می کشیدند.
از قهر و دلخوری ماهرخ هم صحبت کرده بود .درباره ی ایمان
هم برای سامیار گفته و با بردن نام هما ،نفسش بوی مرگ گرفته
بود.
سامیار دلش گریه کردن می خواست؛ اما ماهور از اشک ریختن
امتناع می کرد .رگ های شقیقه اش از شدت فشار باد کرده بود؛
اما با گریه کردن خودش را آرام نمی کرد.
باید کاری برای او انجام می داد .اصال ماهوری که در تمام مدت
بی هوش بوده است ،چگونه با احسان رابطه برقرار نموده است؟
ماهور بعد از بیان کردن تمام اتفاقات اخیر ،کمی آرام تر به نظر
می رسید.
~ ~ 1610

_ماهور؟
سردش شده بود .دستانش را دور بازو هایش حلقه کرد و به
چشمان سرخ سامیار نگاه کرد.
_بله؟
_مطمئنی کسی که تو عکسا بود ،خودتی؟
سرش را پایین انداخت و زمزمه کرد:
_صورتم معلومه .بدنم زیر بدن احسانه؛ اما چهره ام کامال
مشخصه.
_می تونی یکی از عکسا رو بدی به من؟
[]۰۳:۲۷ ۲4.۰5.۲۱
#پارت_۶۱۶
اخم متعجبی کرد و گفت:
_واسه چی می خوای؟
_ممکنه فوتوشاپ باشه .می خوام چکش کنم.

~ ~ 1611

آنقدر نا امید و خسته بود که حرف های سامیار برایش خنده دار
به نظر می رسید.
_فوتوشاپ؟ دارم بهت می گم وقتی از خواب بیدار شدم ،لخت
بودم ،اونوقت تو می گی فوتوشاپ بوده؟
_امتحانش ضرری نداره.
_بهت میدم؛ اما دست و پا زدن بیخوده.
_اسم این اتفاق خیانت نیست.
با بغض سکوت کرد و به کفش هایش خیره شد.
_اگر پوالد عکسا رو ببینه ،هیچ وقت حرفامو باور نمی کنه .ازم
متنفر میشه.
دست سامیار روی شانه اش نشست.
_حتی اگر عکسا فوتوشاپ نباشه ،تو تقصیری نداشتی .تو خودت
قربانی بودی.
خودش هم این ها را می دانست؛ اما دیگران چه؟ پوالد هم حرف
هایش را باور می کرد؟
_دیگه فرقی نمی کنه .من برای پوالد تموم شدم.
~ ~ 1612

جوابی برای حرف هایش نداشت .در میان حرف هایش فهمیده
بود که غرور پوالد را به طرز بدی شکسته است؛ به همین علت
برای آن مرد قوی و با اعتماد به نفس هم ناراحت بود.
_شاید اونجوری که تو فکر می کنی ،نباشه .اینقدر زود پوالد رو
قضاوت نکن.
جوابی به حرف های سامیار نداد .حرف هایش بوی امید و
دلگرمی می داد؛ اما ماهور قصد زندگی کردن نداشت .می
خواست مهمان پدرش شود.
_ممنون که به حرفام گوش دادی.
_شب میام عکسا رو ازت می گیرم.
_باشه .پس من می رم سر کارم.
_برو.
_بعدا می بینمت.
پشت به سامیار شروع به رفتن کرد؛ اما با شنیدن نامش پاهایش
از حرکت ایستاد.
_ماهور؟
~ ~ 1613

به سمت سامیار چرخید و گفت:
_بله؟
_مراقب خودت باش!
لبخند شوری زد و باز هم به سمت فروشگاه رفت .حتما مراقب
خودش بود...حتما!
[]۰۹:4۱ ۲5.۰5.۲۱
#پارت_۶۱۷
اتاقشان پر شده بود از عکس هایشان .خنده های ماهور دل و
دین می برد از مرد دلتنگی که تمام زندگی اش را در یک روز از
دست داده بود.
نیکان این شب ها را در کنار پوالد به صبح می رساند؛ چرا که
دلتنگی برای ماهور او را گوشه گیر و بهانه گیر کرده بود.
پسر بد خلقش را از روی تخت برداشت و به سمت خروجی اتاق
قدم برداشت .جسمش در آن اتاق بود؛ اما روحش برای همان
تماسی که اول صبح برقرار شده بود ،بی تابی می کرد.

~ ~ 1614

ماهور رانندگی بلد بود؛ اما ماشین نداشت .می گفت از ماشین
های آنتیک و گران قیمت خوشش نمی آید.
عاشق پژوی  ۲۰۶بود .رنگ سورمه ای اش را هم به همه ی رنگ
ها ترجیح می داد.
پوالد دو ماه قبل ،یک  ۲۰۶سورمه ای رنگ برایش خریده بود؛
اما قصد داشت تا زمان تولد ماهور ،آن را به او نشان ندهد .صبح
صاحب نمایشگاه تماس گرفته و گفته بود که فردا باید ماشینشان
را تحویل بگیرند؛ چون فردا تولد گنجشکش بود.
چه نقشه هایی برای زندگی اشان داشت و حاال چه چیزی از آن
همه حال خوب باقی مانده بود؟
در اتاق را باز کرد و به هما که با دخترانش به سمت پله ها می
رفت ،نگاه نمود.
هما صبح بخیر گفت؛ اما آوا با وجود چند روز زندگی کردن با
پوالد ،باز هم از او می ترسید و پشت سر مادرش پنهان میشد.
آهو با ذوق می خندید و خودش را به سمت نیکان اخمو و بدخلق
می کشید.
هما از تقال های کودکش خندید و گفت:
~ ~ 1615

_کجا می خوای بری آهو؟ نیکان که با این اخماش قرار نیست
باهات بازی کنه.
پوالد دلش یک گریه ی مردانه می خواست .هر چه تالش کرده
بود ،علت جدا شدن ماهور از خودش را پیدا نکرده بود .با این
وجود لبخندی زد و با دست آزادش لپ آهو را نوازش داد.
_نیکان بهونه ی ماهور رو می گیره عزیزم ،تو ببخشش که داره
کله خر بازی در میاره.
[]۰۹:4۱ ۲5.۰5.۲۱
#پارت_۶۱۸
و بعد با به یاد آوردن جا گذاشتن گوشی همراهش دوباره وارد
اتاق شد.
_گوشیم رو جا گذاشتم.
چرخی در اتاق زد؛ اما یادش نمی آمد ،گوشی اش را کجا گذاشته
است.
هما هنوز هم به احترامش ایستاده بود .به سمتش چرخید تا به
او بگوید که پایین برود؛ اما نگاهش به جایی دوخته شده بود .رد
~ ~ 1616

نگاهش را دنبال کرد و به عکس سه نفره اشان با ماهور رسید.
آخر چه؟ باالخره که می فهمید ،منظور از ماهور یک زن نیست.
چشمانش از شدت بهت گرد شده بود .خانواده ی سه نفره ای
که هیچ زنی در آن وجود نداشت ،حرف های زیادی برای گفتن
داشت .عکسی که در آن پسر بسیار زیبا و ریز نقشی دستانش را
دور کمر نیکان حلقه کرده بود و در آغوش پوالد فشرده میشد،
خارج از تصوراتش برای این خانواده بود.
تصورش از ماهور زنی با مو های فر طالیی و چشمان آبی رنگ،
همچون نیکان بود؛ اما این پسر با چهره ی ظریفش بسیار تعجب
انگیز بود.
_ماهور دختر نیست.
با صدای پوالد ،نگاه خیره اش را از روی عکس برداشت و به
سمتش چرخید .از کار خودش خجالت کشیده بود.
_معذرت می خوام .من...
پوالد حس خوبی نسبت به این زن داشت .حسی که باعث میشد
به او اعتماد کند.
~ ~ 1617

_مشکلی نیست .باالخره که می فهمیدی.
هما لب هایش را تر کرد و با تردید گفت:
_فهمیدی چرا رفته؟
پوالد در این روز ها کسی را برای حرف زدن نداشت .ایمان به
طرز عجیبی از ماهور بدگویی می کرد و رکسانا هم تمام حرف
هایش در التماس کردن برای بازگرداندن ماهور خالصه میشد.
_نه ،هنوز نفهمیدم.
[]۰۱:۳۰ ۲۶.۰5.۲۱
#پارت_۶۱۹
_نمیشه نیکان رو ببری پیشش؟
نیکان سرش را روی سینه ی پوالد گذاشته بود.
_با خودم میگم ،اگر از نیکان دورش کنم ،باالخره به خاطر اونم
که شده باشه ،بر می گرده .برای همین نمی ذارم نیکان رو ببینه.
هما به پوالد که در حال نشستن روی مبل بود ،نگاه کرد و گفت:
_چرا خودت نمی ری ببینیش؟
~ ~ 1618

_اینقدر دلم تنگه که اگر ببینمش نمی تونم فقط نگاه کنم .چرا
جلوی در وایسادی؟ بیا تو.
با تردید وارد اتاق شد و آوا را هم با خودش همراه کرد؛ اما او
دستش را کنار کشید و به اتاقی که در آن می ماندند بازگشت.
هما به رفتنش نگاه کرد و روی مبل مقابل پوالد نشست.
_آوا بعد از اون اتفاق ،هیچ وقت حالش خوب نشد .مهم نیست
چند سال گذشته باشه ،هر چقدر هم فکر کنیم این درد فراموش
شده ،باز هم روحشون رو بیمار می کنه.
پوالد با تأسف به میز مقابلش نگاه کرد .حق با او بود! ماهور هنوز
هم با یاد آن تجاوز ها ،درد می کشید.
لبخند تلخی زد و زمزمه کرد:
_فردا تولدشه.
لبخندش حس بدی را به هما القا کرد .چیزی نگفت تا خودش
ادامه دهد.
_قرار بود یه جشن ساده داشته باشیم؛ اما حاال همه چی تموم
شده.
~ ~ 1619

پاسخی برای این مرد خسته نداشت .پوالد بعد از پایان جمله اش
از جا برخاست و خودش را جمع و جور کرد.
_من یکم سرم شلوغه ،برای صبحانه نمی مونم .نیکان رو هم با
خودم می برم.
_همه چی درست میشه.
پوالد لبخندی به این کلیشه ی پر تکرار زد.
_درست میشه!
نگاهش به بالکن کشیده شد .آن جا با تلفن صحبت کرده بود .به
سمتش رفت و موبایلش را روی صندلی کنار میله های بالکن
دید .آن را برداشت و بعد از خداحافظی با هما ،از اتاق بیرون
رفت و او را با افکارش تنها گذاشت.
فردا تولد گنجشکی بود که از قفسش فرار کرده بود.
می ترسید؛ اما چاره ای نداشت .سروش گفته بود که باید آن جا
بماند تا اگر کاری بر علیه آن ها انجام شد ،بتوانند به موقع مطلع
شوند.

~ ~ 1620

روز آخری که می خواست مرخصی بگیرد ،نگاه های بهمن
اطمینان بخش نبود و این موضوع او را برای وارد شدن مردد می
کرد.
دستش را که روی زنگ در گذاشت ،صدای قدم های کسی را
شنید.
به پشت چرخید و ماهور را دید .دهانش از شدت تعجب باز ماند.
روزی که با چمدانش از این خانه می رفت ،بسیار ضعیف و
شکننده به نظر می رسید؛ اما اکنون شبیه به مرده ای که از بستر
قبرش برخاسته است ،شده بود.
یادش می آمد روزی را که قرص در غذای ماهور ریخته و او را
برهنه کرده بود .گریه های عاجزانه ی کودکش را هم به یاد
داشت .دلش برای کسی که با وجود بیگناه بودن ،گناهکار شده
بود ،می سوخت.
وقتی نگاه ماهور به او افتاد ،صورت رنگ پریده اش وحشی و
گستاخ شد .قدم های سست و بی حالش سرعت گرفت و دستان
ظریفش دور یقه ی هادی حلقه گردید.

~ ~ 1621

_چطوری بازم اینجا پیدات شد؟ چطور می تونی تو صورت پوالد
نگاه کنی و اینجا بمونی؟
دندان های سفیدش از شدت خشم روی هم فشرده میشد .قدش
از هادی کوتاه تر بود؛ اما روی پنجه های پاهایش ایستاده بود تا
به چشمانش نگاه کند.
_من که به بهمن گفته بودم؛ پس چرا تو هنوز آزادی؟
هادی با شنیدن حرف های ماهور ،روح از بدنش پرید .پس علت
نگاه های خشن بهمن ،فهمیدن جاسوسی هادی بوده است؟ باید
هر چه زود تر از اینجا می رفت .اگر دست پوالد به او می رسید،
حتما تقاص کار را هایش را پس می گرفت.
دست ماهور را از یقه اش کنار زد و او را به عقب هل داد.
جسمی که در این مدت ضعیف تر از همیشه شده بود ،روی زمین
افتاد؛ اما با جست بلندی پارچه ی شلوار هادی را گرفت.
_نمی ذارم فرار کنی عوضی!
هادی لگد محکمی به ساق پای ماهور زد و خواست فرار کند؛ اما
همان موقع در توسط یاسر باز شد.
~ ~ 1622

[]۰۱:۳۰ ۲۶.۰5.۲۱
#پارت_۶۲۱
هادی دست از تالش نکشید؛ اما فریاد ماهور همه چیز را خراب
کرد.
_یاسر بگیرش ،زود بااش!
برای اجرا کردن درخواست ماهور تعلل نداشت .همه ی کارکنان
خانه ی پوالد بی نهایت او را دوست داشتند و حتی بعد از جدایی
پوالد از او ،باز هم ارادت خاصی نسبت به ماهور داشتند.
هادی با سرعت فرار می کرد و یاسر هم پشت سرش می دوید.
ماهور با نفسی تنگ و لرزان از روی زمین برخاست و به گیر
افتادن هادی خیره شد .یاسر با وجود هیکل نسبتا درشتش،
بسیار فرز و تیز بود .یقه ی پیراهن هادی را گرفت و مشت
محکمی به شقیقه اش کوبید.
نمی دانست چه اتفاقی افتاده است؛ اما بودن ماهور بر روی زمین
و صدای فریادش ،برای گناهکار کردن این مرد کافی بود.

~ ~ 1623

وقتی هادی گیج شد ،پشت گردنش را گرفت و به سمت خانه
کشید.
ماهور دستش را به دیوار تکیه داده بود و نفس های عمیقی می
کشید.
_آقا؟ حالتون خوبه؟
بعد از چند روز ،لبخند آرامی زد.
_ممنونم یاسر!
_چیکار کرده؟
_خودش باید براتون بگه .اگر برسونیش به دست بهمن ،خیلی
بهم لطف کردی!
_بهمن با آقا رفته ،اما االن زنگش می زنم که برگرده.
_عالیه.
نگاه نگرانی به ماهور انداخت و فشار دستش را دور گردن هادی
که حاال از فرار کردن نا امید شده بود ،بیشتر کرد.
_حالتون خوبه؟
~ ~ 1624

_خوبم ،من دیگه میرم.
_می خواید برسونمتون؟
باز هم لبخند زد در پاسخ به نگرانی های این غریبه ی آشنا.
_نه خودم میرم .چشم از روش برندار تا بهمن بیاد.
_چشم ،حواسم هست.
بهمن بعد از دریافت تماس یاسر ،به پوالد اطالع داده و از
درگیری میان ماهور و هادی هم برایش گفته بود.
پوالد با سرعت خودش را به خانه رسانده بود تا از این قضیه ی
پیچیده سر در بیاورد؛ اما هادی سکوت کرده بود و جوابی به
سوال های آن ها نمی داد.
پوالد چندین ساعت با او ور رفته و حتی کتک مفصلی هم
مهمانش کرده بود؛ اما آن احمق قصد صحبت کردن نداشت.
کتش گوشه ی انباری درون خانه افتاده بود .آستین هایش را تا
آرنج باال زده و به هادی که با صورت خون آلود ،گوشه ی انباری
افتاده بود ،نگاه می کرد.
_تو چه ربطی به ماهور داری؟
~ ~ 1625

تمام بدنش از شدت درد ،تیر می کشید .به سختی لب هایش را
تکان داد و گفت:
_من کاری با ایشون نداشتم.
آنقدر عصبی شده بود که نتوانست خودش را کنترل کند.
از جا برخاست و لگد محکمی به شکمش زد.
_برای کی کار می کنی نمک به حروم؟
_فقط برای شما کار می کنم.
نفس عمیقی کشید و به چشمان نیمه بازش خیره شد.
_خسته نشدی؟ به خاطر پول ،سگ اونا شدی؟ من دو برابرش
رو بهت میدم .فقط کافیه بهم بگی چه ربطی به ماهور داری و
برای کی کار می کنی!
ناله های دردمند هادی ،اعصابش را ضعیف می کرد.
_تا فردا صبح وقت داری فکرات رو بکنی .اگر همکاری نکنی،
همینجا تیکه تیکه ات می کنم.
[]۰۱:۳۲ ۲۶.۰5.۲۱
~ ~ 1626

#پارت_۶۲۳
بعد از پایان حرفش ،به بهمن اشاره کرد که دست هایش را ببندد
و از انباری خارج شد .از صبح که شروع به حرف کشیدن از هادی
کرده بود ،تا همین االن که شب شده و هوا تاریک گردیده بود،
حتی برای یک لحظه هم آرامش نداشت .حس می کرد پشت
سرش ،اتفاقات وحشتناکی افتاده است .اتفاقی که به حال بد
ماهور ختم میشد.
دلش می خواست درباره ی هادی از ماهور سوال کند؛ اما او
تلفنش را خاموش کرده بود و پوالد هم اعتماد به نفس رو در رو
صحبت کردن با ماهور را نداشت .اگر تا فردا شب نمی توانست
از هادی حرف بکشد ،مجبور میشد ماهور را مالقات کند.
قبل از رفتن به اتاقش ،موبایل هادی را به امین داد تا رمزش را
باز کند و اطالعات به درد بخورش را بیرون بکشد.
از تمام دویدن ها و نرسیدن های زندگی اش خسته شده بود.
نیکان گریه می کرد؛ اما توانی برای سر و کله زدن با او نداشت.
هما سعی می کرد او را آرام نماید؛ اما جوابی نمی گرفت.

~ ~ 1627

سودابه او را به اتاق خودش برد .پوالد هم بعد از آرام شدن
اطرافش ،چشمان خسته اش را بست.
قلبش با صدای آرامی تولد گنجشکش را یادآوری می کرد .یعنی
اکنون چه می کرد؟ خوابیده است؟ یا شاید هم بیدار است؟ شاید
او هم دلتنگ باشد ،مگر نه؟
مغزش خسته بود .از این همه فکر کردن و به نتیجه نرسیدن
خسته بود و جسم را مجبور به خوابیدن و استراحت کردن ،نمود.
[]۱۰:5۱ ۲۷.۰5.۲۱
#پارت_۶۲4
آنقدر از لحاظ فکری و روحی خسته بود که تا نزدیک ظهر
نتوانست از خواب بیدار شود .مغزش از فکر کردن به ماهور فرار
می کرد .نمی خواست به یاد بیاورد که امروز تولد عزیزترین آدم
زندگی اش است؛ اما از داشتنش محروم گردیده است.
سرش درد می کرد؛ اما باید تکلیفش را با هادی روشن می نمود.
امروز باید همه چیز مشخص می شد.

~ ~ 1628

ابتدا به سمت اتاق امین که در گوشه ی حیاط قرار گرفته بود،
رفت.
هدفون بزرگ مشکی رنگی روی گوش هایش گذاشته بود و
دستانش با سرعت روی کیبورد کامپوتر مدرنش حرکت می کرد.
دستش را روی شانه اش گذاشت تا متوجه ی حضورش شود.
با لمس دست پوالد ،به سمتش چرخید و خواست از جا برخیزد؛
اما او با فشردن شانه اش ،از بلند شدن امین جلوگیری کرد.
_به کارت برس ،نمی خواد بلند شی.
_ببخشید آقا ،متوجه ی اومدنتون نشدم.
_راحت باش! تونستی اطالعات گوشیش رو در بیاری؟
امین چند برگه ی پرینت شده به دست پوالد داد و گفت:
_تمام اطالعات گوشیش رو پاک کرده بود .جز شماره ی مامانش
و نامزدش و چند تا از بچه های اینجا ،هیچ شماره ای نداشت.
همین مشکوکم کرد .مگه میشه هیچ دوست و رفیقی نداشته
باشه؟

~ ~ 1629

نیشخندی که زد ،به صورتش می آمد .پسر جذابی بود که راه
رفتنش در خیابان ،چشم همه را به خود خیره می کرد .مو هایش
را هم با حالت خاصی کوتاه کرده بود.
_منم که سرم درد می کنه برای فضولی کردن؛ پس...
به برگه های درون دست پوالد اشاره کرد و ادامه داد:
_همه ی اطالعات گوشیش رو بازگردانی کردم .تمام پیام ها و
تماس هایی که برای رد گم کنی پاک کرده بود رو برگردوندم.
حدس بزنید به کی رسیدم؟!
پوالد با کنجکاوی به امین نگاه کرد.
_سروش؟
بشکنی زد و به قسمتی از برگه ی درون دست پوالد که با خودکار
قرمز نشانه گذاری شده بود ،اشاره کرد.
_دقیقا! البته با سیاوش هم صحبت کرده؛ اما یکی از مخاطب
هاش رو نشناختم .تو حرفاشون فهمیدم که اسمش احسانه .مثل
این که دست همشون با هم تو یه کاسه اس.

~ ~ 1630

صورت پوالد سخت و خشن شد .پس سروش پای احسان را هم
به این جنگ باز کرده است!
حاال می توانست علت حال بد ماهور را تا حدودی بفهمد.
حضور احسان در اطرافشان برای نابود شدن ماهور کافی بود.
_چیزی از نقشه هاشون نفهمیدی؟
امین حرف های زیادی برای گفتن داشت.
برگه ها را از پوالد گرفت و در میان آن ها یکی را بیرون کشید.
_تو این پیاماش حرف های عجیبی با احسان زده .تاریخش تقریبا
به یک ماه پیش می رسه .در مورد دارو حرف می زدن .فکر کنم
می خواستن به یکی داروی بیهوشی بدن .تا جایی که یادم میاد،
اینجا مشکلی پیش نیومده بود ،درسته؟
دارو؟ کسی در اینجا بیهوش نشده بود؛ پس این دارو را به چه
کسی داده اند؟
برگه را از امین گرفت و با سرعت خواند .در میان حرف های
پیچیده اشان مکالمه ی عجیبی دید که باعث شد روز مهمی را
به یاد بیاورد.
~ ~ 1631

_پوالد رفته لب مرز ،تا فرصت هست کارو تموم کن.
_مگه نگفتی نتونسید بار هاش رو گیر بندازید؟
_االن اوکی شده ،وقت تلف نکن!
روزی را به یاد آورد که برای آزاد کردن بار هایشان ،از تهران
رفته بود .آن روز هر چه با ماهور تماس می گرفت ،پاسخی از
جانبش دریافت نمی کرد و بعد از آن وقتی به تهران بازگشت ،او
از خواب عمیقی که بیشتر به بیهوشی شبیه بوده است ،سخن
می گفت .آن ها فکر می کردند علتش عوض شدن قرص های
ماهور است؛ اما انگار اتفاقات دیگری پیش آمده است.
نمی خواست افکار بدی را در ذهنش پرورش دهد .نمی خواست
به پر پر شدن گنجشکش فکر کند .نمی خواست به شکستن کمر
خودش فکر کند؛ اما ذهنش با او همکاری نمی کرد.
در یک لحظه جنون گرفت از تصور اتفاقاتی که ممکن است اتفاق
افتاده باشد .یادش می آمد که چند روز بعد از رفتنش به مرز،
رفتار ماهور تغییر کرده بود .افسرده و دلشکسته شده بود .انگار
از چیزی می ترسید!
خداوندا با ماهورش چه کرده بودند؟
~ ~ 1632

وقتی از جا برخاست ،صندلی اش هم روی زمین سقوط کرد .بی
توجه به دهان باز مانده ی امین ،به سمت خروجی دوید تا
خودش را به هادی برساند.
سهیلی که برای دیدنش آمده بود را هم در میان مسیرش کنار
زد و با غیرتی که زخمی شده بود و خونریزی می کرد ،در انباری
را باز نمود.
[]۲۱:5۶ ۲۷.۰5.۲۱
#پارت_۶۲۶
با دست های بسته ،گوشه ای نشسته بود .چشمانش به خاطر
مشت های دیروز بهمن ،پف کرده و ملتهب شده بود .تمام
صورتش کبود و تیره شده و حتی لباس هایش هم پاره شده بود.
با تالش های فراوان توانسته بود دست هایش را با یک تکه شیشه
که روی زمین پیدا کرده بود ،باز کند؛ اما باز هم دستانش را در
حالت بسته نگه داشته بود تا به موقع از این فرصت برای فرار
کردن استفاده کند.
با شنیدن صدای در ،با استرس به ورودی خیره شد .انتظار داشت
مثل دیروز حداقل در ظاهر آرام باشد؛ اما قدم هایش طوفان در
~ ~ 1633

دل هادی به پا کرد .با همان چشمان نیمه باز هم می توانست
رگ های برجسته شده ی صورت و گردنش را ببیند.
تا آمد به خودش بجنبد ،انگشتان پوالد دور گردنش حلقه شد و
راه ورود و خروج هوا را بست.
همچون گوسفندی که سرش را بریده باشند ،خر خر می کرد و
به صورت خشمگین مقابلش نگاه می کرد.
_چه گوهی خوردید؟ حرومزاده ی مادر به خطاا چه گوهی
خوردید؟
هادی زندگی اش را تمام شده می دید .تقال هایش برای رهایی
کمتر و کمتر میشد .چرا که انگشتانش نیرویی برای مقابله با او
نداشتند.
سهیل با سرعت خودش را به پوالد رساند و با فریاد بهمن را صدا
زد تا به کمکش بیاید.
او داشت هادی را می کشت و سهیل هم قدرت الزم برای متوقف
کردنش را نداشت.
_ولم کن...کسی به من دست نزنه...
~ ~ 1634

محسن و بهمن با دیدن وضعیت خطرناک پوالد ،به سمتش
رفتند و بازو های کلفتش را از دو طرف گرفتند و به عقب
کشیدند؛ اما گردن هادی همراه با دستان پوالد به سمتشان
کشیده میشد.
_آقا...اقا کشتیش...پوالاد...تموم کرد پوالد ،تموم کرد...
هیچ صدایی نمی شنید .قلبش عصیان می خواست .قلبش خون
ریختن و سر بریدن می خواست.
_چیکار کردید با من؟ چیکار کردید با ماهور بی پدر و مادرا؟!
صدایش عجز خاصی داشت .انگار با بغض سنگینی از گلویش
خارج میشد .بهمن به سختی مشت پوالد را از دور گردن هادی
باز کرد و او را عقب کشید.
هادی همچون یک تکه آشغال متعفن گوشه ی انباری افتاد و
مثل ماهی ای که از آب دور شده باشد ،شروع به تقال کرد تا هوا
را وارد ریه ی آسیب دیده اش کند.
در میان دست و پا زدن هایش ،صدای عربده ی پوالد را شنید.

~ ~ 1635

_فکر کردی نجات پیدا می کنی؟ اون احسانی که بهت خط می
داد قراره اعدام بشه .سروش و سیاوش که خیلی وقته تحت
تعقیبن...به کی می خوای وفادار بمونی حروم لقمه؟
اوضاع از کنترل خارج شده بود .آچار فرانسه ای که گوشه ی
انباری افتاده بود ،در یک لحظه توسط پوالد از روی زمین
برداشته شد و با قدرت روی سر هادی فرود آمد.
صدای فریاد دردمندش ،مو به تن سهیل راست کرد .حتی محسن
هم کمی نگران شده بود؛ اما بهمن به طرز عجیبی خونسرد بود.
حال بد چند شب پیش ماهور در ذهنش تکرار میشد و او را
برای کشتن این مرد ،تشویق می کرد.
ماهور آنقدر مهربان و شیرین بود که حتی بهمن بی خیال و شر
را هم شیفته ی خودش کرده بود.
پیشانی اش شکافت و خون با فشار از میان پوست و استخوانش
بیرون جهید.
_نمی ذارم بمیری ،همینجا تیکه تیکه ات می کنم.
باز هم دستش را باال برد تا ضربه ی دیگری بزند؛ اما محسن و
سهیل او را عقب کشیدند.
~ ~ 1636

هادی فهمیده بود که این مرد از کنترل خارج شده است .مهره
های اصلی این بازی هم قرار بود در زندان بپوسند؛ پس مقاومت
کردن مسخره بود.
_میگم...به خدا میگم.
قطرات خون از میان انگشتانش روی زمین می چکید و بوی آهن
را در فضا پخش می کرد.
_تو رو به جون بچت نزن ،خودم همه چی رو میگم.
محسن و سهیل را با هول محکمی ،به عقب فرستاد و با حالت
خونسردی که چهره اش را ترسناک می کرد ،به هادی خیره شد.
_بنال!
دستور حرف زدن داده بود؛ اما کاش این کار را نکرده بود .کاش
نفهمیده بود که گنجشکش را با دارو بیهوش کرده و در مقابل
چشمان فرزندش ،او را برهنه کرده اند.
کاش نفهمیده بود که از او عکس گرفته اند تا با آن ها ماهورش
را تهدید کنند.

~ ~ 1637

در آن میان ،حتی دروغی که هادی برای انتقام از این زخم روی
پیشانی اش هم گفته بود را نفهمید.
هادی ای که گفته بود احسان در همان زمان بیهوشی ،با ماهور
رابطه داشته است .دروغی بسیار بزرگی که آن را تنبیهی برای
پوالد در نظر گرفت .و واقعا هم تنبیه خوبی بود؛ چرا که سینه
اش را زخم کرده بود .نفس هایش هم بعد از شنیدن آن جمله،
سنگین و دردناک شده بود.
هادی چند دقیقه بود که ساکت گوشه ی انباری افتاده بود و کم
کم از شدت خونریزی بی حال میشد.
حتی سهیل هم خشمگین بود .آن همه درد برای آن پسر بیچاره
و بیمار ،زیادی سنگین نبود؟
_عکسایی که گرفتید کجاست؟
صدایش آنقدر خش داشت که همچون بیماران ریوی به نظر می
رسید.
هادی پلکی زد و قطری خونی از کنار چشمش روی گونه اش
افتاد.
~ ~ 1638

_دادیم به ماهور.
پوالد در این چند دقیقه ،همچون کسی که از نبرد خسته شده
است ،روی زمین نشسته بود.
_چرا؟ چرا به اون نشونشون دادید؟
_چون می خواستن چند تا امضا از شما بگیرن .اینجوری ماهور
رو تهدید کردن که اگر این کار رو انجام نده ،عکسا رو برای شما...
با هجوم پوالد به سمتش ،ترسیده خودش را کنار کشید ،اما
بهمن به موقع او را مهار کرد.
_همتونو می کشم!
_اون عکسا رو به ایمان هم دادید؟
این صدا از جانب سهیلی بود که در تمام این مدت به حرف های
نفرت بار ایمان درباره ی ماهور فکر می کرد .او هم از عکس هایی
صحبت کرده بود که در آن ماهور به پوالد خیانت کرده است.
_از این یکی خبری ندارم .فقط اتفاقایی که تو خونه میوفتاد ،به
من ربط داشت.

~ ~ 1639

پوالد به سمت سهیل چرخید و با اخم های در هم به سمتش
رفت.
_به ایمان چه ربطی داره؟
نمی خواست میانه ی این دو برادر را به هم بزند؛ اما پنهان کاری
هیچ نتیجه ی خوبی نداشت.
_فکر کنم عکسا رو برای ایمانم فرستادن؛ چون فکر می کرد
ماهور بهت خیانت کرده.
با خشم سکوت کرد .روزی که نیکان بیمار شده بود ،ابتدا ایمان
او را به آشتی کردن با ماهور ترغیب می کرد؛ اما بعد از آن که
برای باز کردن بسته ای به اتاقش رفت ،حرف های تلخی می زد.
_زنگ بزن ببین ایمان کجاست؟!
سهیل با او تماس گرفت؛ اما تلفنش را پاسخ نمی داد.
_گفته بود امروز می خواد بره پرورشگاه .گوشیش رو هم جواب
نمیده.
نمی توانست منتظر بماند .از خودش خشمگین بود .از ماهوری
که این مسئله را با او در میان نگذاشته بود هم خشمگین بود .با
~ ~ 1640

همه مشکل داشت و دلش می خواست همه را با دستان خودش
خفه کند.
_شاید گذاشته باشتشون تو شرکت ،من میرم چک کنم.
منتظر بقیه نشد و با سرعت از خانه بیرون زد.
سهیل از یاسر خواست مراقب هادی باشد .خونریزی سرش تمام
شده بود و خیال سهیل را بابت زنده ماندنش راحت می کرد.
از بهمن و محسن خواست به شرکت بروند و مراقب پوالد باشند.
خودش هم با سرعت به سمت شرکت رفت.
اوضاع به طرز عجیبی خراب شده بود.
بهزاد مقابلش ایستاده بود؛ اما هر چه صدایش می کرد ،پاسخی
به ماهرخ نمی داد.
پسر جوانی که برای ماهرخ غریبه نبود هم پشت به او ایستاده
بود .مگر می توانست هیکل پسرش را تشخیص ندهد؟
_بهزاد؟ چرا باهام حرف نمی زنی؟
مرد قد بلندی بود و شانه های پهنی داشت .پیراهن آبی کمرنگ
و زیبایی اندام مسن و مردانه اش را پوشانده بود.
~ ~ 1641

با اخم به ماهوری که پشت به آن ها ایستاده بود ،نگاه کرد و
گفت:
_اومدم دنبال ماهور ،می خوام از این به بعد پیش خودم بمونه.
ماندن ماهور کنار پدرش خبر بدی نبود؛ پس چرا بغض کرد؟
_نمیدمش ،باید همینجا بمونه.
بهزاد مردی بود که هیچ گاه با خشونت رفتار نمی کرد .صبور و
آرام بود ،درست مانند ماهور.
اما این بار لحنش سرزشنگرانه و خشن بود.
_تو اشتباه کردی ماهرخ .راهی که رفتی اشتباه بود.
بدنش شروع به لرزیدن کرد .انگار از همراه شدن ماهور با
شوهرش می ترسید .با دو به سمت ماهور رفت؛ اما هر چه جلو
می رفت ،به جگر گوشه اش نمی رسید.
_بچه امو ازم نگیر.
صدای بهزاد در گوش هایش پیچید.
_فرصت تو تموم شد ،از این به بعد بچمون پیش من می مونه.
~ ~ 1642

نمی دانست چرا؛ اما قلبش تیر کشید .با چانه ای لرزان به سمت
راستش نگاه کرد .آسا و مهیار روی زمین افتاده بودند و با سوز و
عجز گریه می کردند .دانه های سفید برف روی سرشان می
ریخت و مو هایشان را سفید می کرد.
همه چیز به هم ریخته بود .احساس خطر می کرد.
بهزاد کنار ماهور ایستاد و نگاه آخر را به سمت ماهرخ انداخت.
_ما باید بریم.
_تو رو خدا نبرش .اگر ماهور بره ،من چیکار کنم؟
بهزاد هم ناراحت بود .با تاسف سرش را تکان داد و رفت .جمله
ی آخرش در گوش های ماهرخ سوت می کشید.
_شما اذیتش می کنید...
قلبش با سرعت بیشتری تپید .جیغ بلندی کشید و دستش را
روی گوش هایش گذاشت؛ اما صدای بهزاد قطع نمی شد.
با صدای جیغ خودش از خواب پرید .تمام بدنش با عرق پوشانده
شده بود.

~ ~ 1643

صورتش خیس و گریان بود .فکش از شدت فشاری که در خواب
به آن آورده بود ،درد می کرد.
این دیگر چه خوابی بود؟ بهزاد را هر چند هفته یک بار در خواب
می دید؛ اما در این یک ماه اخیر ،او را ندیده بود.
حاال هم که به مالقاتش آمده بود ،حرف های ترسناکی می زد.
نمی دانست چرا؛ اما تمام تمرکزش بر روی دانه های برفی بود
که روی سر مهیار و آسا می ریخت.
ماهور به سر کار رفته بود .آسا و مهیار هم مدرسه و دانشگاه
بودند.
در میان پختن غذا ،مقداری خوابش گرفته بود .وقتی روی مبل
دراز کشید ،نفهمید چطور به خواب فرو رفت و آن خواب عجیب
را دید.
از جا برخاست و در کمد دیواری اتاق آسا ،کتاب تعبیر خوابش
را بیرون کشید.
در فهرست بلند کتاب ،به دنبال کلمه ی برف گشت و بعد از پیدا
کردنش ،صفحه ی مورد نظر را پیدا نمود.
~ ~ 1644

دلش می خواست برفی که در خواب دیده بود ،نشانه ی شادی
و نعمت باشد؛ اما نشان دهنده ی غم بود.
غمی که به روی سر آسا و مهیار می بارید.
با دستان لرزان کتاب را بست و به حیاط رفت.
امروز تولد ماهور بود؛ اما سامیار خواهش کرده بود که تولدش را
تبریک نگویند تا او بتواند ماهور را با گرفتن یک جشن دوستانه
در کافه ،سوپرایز کند.
ماهرخ هم قرار بود برای همه اشان شام بپزد تا آن ها بعد از فوت
کردن شمع و بریدن کیک به خانه بیایند و بقیه ی جشن را در
خانه برگزار کنند.
حال خوبی نداشت .غم سنگینی که در خواب روی شانه های
خودش حس کرده بود ،قفسه ی سینه اش را تنگ می کرد.
چند بار آیت الکرسی را با صدای آرامی زمزمه کرد تا پشت و پناه
فرزندانش باشد.
خدا امروز را به خیر کند...
[]۰۹:۰5 ۲۹.۰5.۲۱
~ ~ 1645

#پارت_۶۳۱
قرار بود از االن تا عصر همه با هم باشند .سامان ،شقایق ،شیدا و
رکسانا در کافه منتظرشان بودند .مهیار خودش دانشگاه را
پیچانده و آسا را هم از راه مدرسه ،به کافه برده بود.
سامیار مسئولیت آوردن ماهور به کافه را بر عهده گرفته بود و
اکنون هم نگاهش را میان قفسه ها می چرخاند تا او را بیابد.
حتی به انباری هم سر زد؛ اما اثری از او نبود.
به سمت دختری که در حال حساب کردن خرید های یک
مشتری بود ،رفت و با صدای آرامی او را متوجه ی خودش کرد.
_خانم؟
دختر نگاهی به او انداخت .مگر میشد به این پسر خوشتیپ و
جذاب لبخند نزد؟
_بفرمایید؟
_شما نمی دونید ماهور کجاست؟
کمی فکر کرد و با تردید گفت:
_همون پسر الغره رو می گی که مو هاش طالئیه؟
~ ~ 1646

ماهور آنقدر ضعیف شده بود که با هیکل الغر و مو های طالئی
اش او را می شناختند؟ اخمی که روی چهره اش نشست
ناخوداگاه بود.
_می شناسید یا نه؟
دخترک از لحن تند و عصبی اش ،کمی جا خورد .لبخندش را
جمع کرد و به بیرون از فروشگاه اشاره نمود.
_برامون بار لبنیات اومده ،رفته مواد غذایی رو از ماشین پیاده
کنه .تو کوچه ی کنار فروشگاه هستن.
با تشکر آرامی از او دور شد .به کوچه ی کناری رفت و ماشین
بزرگی را دید که چند جوان با لباس هایی مشابه ماهور در حال
بیرون آوردن بسته های بزرگ و سنگین شیر ،دوغ و بقیه ی مواد
لبنیاتی از ماشین هستند.
ماهور هم در کنارشان حرکت می کرد .حتی قدم هایش هم
خسته و افسرده بود که صدای مدیر فروشگاه را بلند کرد.
_ماهور این چه طرز کار کردنه؟ اینجوری که تا فردا هم تموم
نمیشه! مگه نون نخوردی بچه؟
~ ~ 1647

[]۰۹:۰5 ۲۹.۰5.۲۱
#پارت_۶۳۲
پناه بر خدا ،سامیار دلش می خواست لگد محکمی به میان دو
پای آن مردک بزند تا مثل انسان حرف زدن را یاد بگیرد!
_ببخشید ،یکم سر گیجه داشتم.
مردی که فقط پیشروی کار های روزانه اش برایش مهم بود،
اخمی کرد و با غر غر گفت:
_حقوق دو ماهت رو جلو جلو گرفتی ،هر روزم که مرخصی
هستی؛ پس کی قراره درست و حسابی کار کنی؟ مگه پول من
علف خرسه که بدم به تو ،بعدشم مثل آدمای مردنی کار کنی؟
نگاه شرمنده ی ماهور قلبش را به درد آورد.
مرد که انگار هنوز هم از غر غر کردن خسته نشده بود ،پوفی
کشید و گفت:
_ببینش تو رو خدا ،اآلنه که بیوفته بمیره.
صدای خنده ی بقیه ی کارکنان باال رفت و ماهور به طرز عجیبی
لبخند زد .هر چند همزمان با چسباندن شانه اش به گردنش
~ ~ 1648

لبخند زده بود؛ اما حس بدی به کسی القا نکرده و فقط نفس
های خودش را کوتاه کرده بود.
عکس العمل وحشیانه اش تحت کنترل خودش نبود .متوجه ی
قدم های بلند خودش نشد .حتی ضربه ای که با سر به بینی مرد
مقابلش کوفته بود را هم نفهمید .لبخند ماهور در ذهنش تکرار
میشد و او را می ترساند.
حس می کرد روح ماهور از هر پوششی برهنه شده است و تک
تک قطره های زندگی اش با آفتاب تمسخر و ظلم دیگران تبخیر
گردیده است .حس می کرد ماهور دیگر کم آورده است و این
موضوع سامیار را می ترساند.
این که دیگر قطره ای از زندگی پسر عمه ی آرام و بی آزارش
باقی نماند ،او را می ترساند.
صدای داد و فریاد مرد ،ماهور را متوجه ی حضور سامیار کرد.
باورش نمیشد او اینجا باشد .سریع خودش را جمع و جور کرد و
با دو به سمتش رفت .او را عقب کشید؛ اما حتی یک قدم هم جا
به جا نشد.
_سامیار؟ داری چیکار می کنی؟
~ ~ 1649

باز هم به سمتش هجوم برد .ترسش از لبخند ماهور را با مشت
کوبیدن به صورت آن مردک خالی می کرد.
ماهور با درماندگی مشت نسبتا محکمی به شانه اش کوبید و
نالید:
_تو رو خدا سامیار ،تو رو خدا بیا بریم.
دستش با خونی که از بینی مرد بیرون می ریخت ،رنگین شده
بود .انگشت سرخش را مقابل چشمان ماهور گرفت و غرید:
_دیگه اینجا کار نمی کنی ،می فهمی؟
سر و صدای کارکنان باال رفته بود .همه اطراف آقای المردی
جمع شده بودند تا کمکی به او که با صورت داغون و پکیده ،روی
زمین افتاده بود ،نمایند.
بغض کرد .دلش امر و نهی شدن نمی خواست.
_به تو چه؟ اصال چرا میای اینجا؟
_باشه پس همینجا این مادر ج...ه رو می کشم.
با حرص مشت دیگری به بازوی کلفت سامیار زد و به سمت
فروشگاه رفت.
~ ~ 1650

_بذار لباسام رو عوض کنم.
اگر هر وقت دیگری بود ،به لحن پر حرصش می خندید؛ اما نه
حال خودش خوب بود ،نه حال ماهوری که همچون لیوان پر
شده بود و ظرفیت هیچ فشاری را نداشت.
پشت سر ماهور رفت و تا بازگشتنش ،دستان خون آلودش را
شست.
مردی که حاال حالش کمی بهتر شده بود ،با فریاد از همه می
خواست که با پلیس تماس بگیرند .قبل از این که به سمتش
هجوم بیاورند ،ماهور بازگشت و هر دو با سرعت خودشان را به
ماشین رساندند و از آن جا رفتند.
سکوت سنگینی که در فضا جریان داشت را ماهور با سوالش
شکست.
_این جا چیکار داشتی؟
_باید می رفتیم یه جایی.
_کجا؟
بدون نگاه کردن به صورت خسته اش ،زمزمه کرد:
~ ~ 1651

_وقتی رسیدیم می فهمی!
ماهور دیگر سوالی نپرسید .حتی وقتی مقابل آن کافه ایستادند
هم سکوت کرد و بی هیچ حرفی ،پشت سرش به راه افتاد.
با ورودشان به کافه ،صدای جیغ دختران و سوت پسران باال رفت.
آسا با ذوق باال و پایین می پرید و یک نفس جمله ی تولدت
مبارک را زمزمه می کرد.
[]۰۹:۰5 ۲۹.۰5.۲۱
#پارت_۶۳4
ماهور سکوت کرد و به اطرافش خیره شد.
امروز  ۲5ام اسفند ماه بود؟ چرا حس می کرد هنوز هم در حال
گذراندن بهمن ماه هستند .چرا حس می کرد زندگی اش در
همان شبی که پوالد برای آزاد کردن بار هایشان از تهران رفته
بود ،متوقف شده است؟
هیچ حسی نداشت .بی حسی مطلقی که به شخصیت خندان
همیشگی اش نمی آمد.

~ ~ 1652

وقتی پایین ترین قسمت کمرش توسط آسا به آغوش گرفته شد،
فهمید که باید بخندد .نه این که از شدت ذوق و هیجان بخندد،
نه!
تنها به خاطر خراب نکردن حس خوب آن ها باید می خندید.
صدای خنده اش گرچه سرد و بی حس ،باال رفت.
نگاهش را دور سالن چرخاند و به رکسانا نگاه کرد.
او هم آمده بود؟ چرا باید می آمد؟ آخرین بار از ماهور خواسته
بود که دیگر به او پیام ندهد .از تک تک کلماتش حس تنفر و
انزجار را دریافت کرده بود؛ پس اینجا چه می کرد؟
می توانست رکسانا را از اینجا بیرون کند؛ اما او ماهور بود .کسی
که وقتی شروع به دوست داشتن شخصی کند ،دیگر تحت هیچ
شرایطی نظرش را نسبت به او عوض نخواهد کرد .او حتی مهراب
را هم دوست داشت!
قلبش همچون کودکانی که چیزی می خواهند و هی به بازوی
پدرشان می کوبند تا آن را برایشان بخرد ،نق می زد و چشمانش
را مجبور می کرد که اطراف را به دنبال پوالد بگردد.
~ ~ 1653

مغزش مجنون شده بود .آخر او هم عاشق پوالد بود .در میان
پوزخند پر تمسخرش ،اشک می ریخت و کلمه ی احمق را به
سر قلب بیمار و امیدوارش می کوبید.
ماهور زیر فشار آن حس ها در حال جان دادن بود.
با همه رو بوسی کرد .در آغوش همه فشرده شد؛ اما تمام
حواسش به درگیری عقل و مغزش بود.
وقتی می خواستند بنشینند ،با سرعت روی صندلی ای که رو به
روی ورودی کافه قرار داشت ،نشست تا اگر مهمانی به جمعشان
اضافه شد ،او را ببیند.
مهمانی از جنس مردانگی و عشق ...مهمانی که شاید نامش پوالد
باشد!
رکسانا سعی داشت بغضش را کنترل کند .ایمان با فهمیدن
درباره ی تولد ماهور ،با زور او را با خود همراه کرده بود تا به
پرورشگاه بروند .وقتی رکسانا او را تنها گذاشته بود تا به اینجا
بیاید ،ماهور را هرزه و خائن خطاب کرده بود که با حضور
نحسش ،اعصاب همه را به هم می ریزد.
~ ~ 1654

آن ایمان احمق تا کنون ماهور را دیده بود؟ متوجه ی حال بد و
چشمان خالی از زندگی اش شده بود؟ ایمان با چه اصلی ماهور
را متهم می کرد؟!
[]۰۱:5۶ ۳۰.۰5.۲۱
#پارت_۶۳5
کیکی که برایش تدارک دیدند ،سفید بود .با شکالت و گل تزئین
شده بود .گل رز سرخ و آتشینی که روی آن نشسته بود ،او را به
یاد قلب زخمی و خونینش می انداخت.
در این مدت خودش را نگه داشته و گریه نکرده بود؛ پس چرا
حس می کرد که اکنون بغضش افسار گسیخته شده است؟
چشمانش را به ورودی کافه دوخت .مگر در تمام فیلم های
عاشقانه ،معشوقه ی طرف مقابل در را باز نمی کرد و وارد نمی
شد؟ حاال که زندگی اش به اندازه ی یک فیلم غمگین شده بود،
حقش نبود این دلخوشی کوچک را هم قبل از مرگش تجربه
کند؟
اصال مگر پوالد نگفته بود که کیکش را با طعم قهوه می گیرد؟
آخر یک روز که این طعم کیک را چشیده بود ،دلش می خواست
~ ~ 1655

کیک خامه ای بزرگی با این طعم بگیرد .پوالد با خنده قول داده
بود که برای تولدش کیکی با این طعم سفارش دهد.
شمعی که عدد  ۲۲را نشان می داد ،در مقابل چشمانی که کم
کم خیس می شدند ،روشن شد.
زندگی اش همچون سوختن این شمع آتش گرفته بود.
روح و جسمش همچون آب شدن این شمع تحلیل رفته بود.
صدای آهنگ تولدی که در گوشش می پیچید را نمی خواست.
وقتی پوالد را نداشت ،حضور دیگران را هم نمی خواست .تنهایی
را به این محبت ها ترجیح می داد.
االن پوالد چه می کرد؟ در کنار هما بود؟ او را هم گنجشک صدا
می کرد؟
دست شقایق روی شانه اش نشست.
_اول آرزو کن ماهور ،بعدش شمعتو فوت کن.
شیدا با ذوق فیلم می گرفت .تمام حواسش به سر و صدای
اطرافیان بود و متوجه ی صورتی که درد و ماتم را تداعی می
کرد ،نمیشد.
~ ~ 1656

_سریع باش ماهور...
پوالد اصال می دانست که امروز تولدش است؟
لب هایش لرزید .نمی خواست...حضور هیچ کس را نمی خواست.
خداوندا او دلش برای آغوش پوالد پر می زد .دلش ناز کردن و
نوازش شدن می خواست.
[]۰۱:5۶ ۳۰.۰5.۲۱
#پارت_۶۳۶
این بار سامان شروع به رقصیدن کرد و در میان قر هایی که به
کمرش می داد ،فریاد زد:
_فوت کن دیگه ماهور! زیر لفظی می خوای؟ بیا اینم زیر لفظی!
باز هم به ورودی نگاه کرد .پوالد نیامده بود .پوالد ترکش کرده
بود .پوالد رفته بود.
_نمی خواد بیاد...
صدای ضعیفش در آن شلوغی به گوش کسی نرسید؛ اما تالشش
برای حرف زدن و چشمانی که با اشک پر شده بود ،باعث سکوت
همه شد.
~ ~ 1657

_پوالد دیگه دوستم نداره ،مگه نه؟
این بار صدایش بلند تر شد و به گوش همه رسید .آنقدر لرزان
بود که اخم های مهیار در هم رفت .حس بدی به این حال ماهور
داشت.
_داداش؟
دستانش را به سمت ورودی کافه گرفت و همانطور که تیک
عصبی اش را تکرار می کرد ،نالید:
_همون روز بهم گفت که دیگه جایی تو زندگیش ندارم؛ پس
چرا نمی تونم باور کنم؟
اصال به درک...خودش می دانست که زمان زیادی برایش باقی
نمانده است .هیچ کس زمان مرگ خودش را نمی داند؛ اما می
تواند نزدیکی یا دوری اش را حس کند .ماهور می دانست که آن
روز نزدیک است .در نبود پوالد ،دلش یک خواب درست و حسابی
می خواست .خوابی عمیق و بدون بازگشت...حاال که همه چیز
رو به اتمام بود ،باید پوالد را می دید .اصال دروغ چرا؟! او بغل می
خواست.
~ ~ 1658

اولین قطره ی اشک با شتاب و پر قدرت بیرون پرید .بدون آن
که روی گونه اش بیوفتد ،روی میز سقوط کرد.
_من پوالدو می خوام ،چرا نیومده؟
همه با تعجب به یک دیگر نگاه می کردند .مگر خود ماهور این
رابطه را تمام نکرده بود؟ پس مشکل چه بود؟
[]۰۱:5۶ ۳۰.۰5.۲۱
#پارت_۶۳۷
قطره های بعدی هم با همان سرعت خودشان را به بیرون از
چشمان ماهور پرتاب می کردند.
کم کم صدای گریه اش باال رفت .آنقدر سوزناک بود که همه را
ماتم زده کرد .سرش را روی میز گذاشته بود و یک نفس نام
پوالد را زمزمه می کرد.
هر چه صدایش باال تر می رفت ،بی قرار تر میشد.
_تو رو خدا به پوالد بگید بیاد.
سامیار قبل از همه به سمتش رفت .دستش را روی شانه اش
گذاشت و گفت:
~ ~ 1659

_پاشو ببرمت پیشش.
چهره اش سرخ شده بود .لب هایش لرزش بی امانی داشت.
_اگر بفهمه چی؟ نمی خوام ازم متنفر باشه....
_پاشو عزیزم ،می خوام بهت کادوی تولد بدم.
صدای سامیار هم با بغض می لرزید.
_می تونی پوالدو بهم بدی؟ می تونی همه ی بدبختی هامو پاک
کنی؟
_می تونم.
در میان گریه خندید.
_مگه خدایی؟ حتی اونم این کارو برای ما انجام نمیده.
بوسه ی آرامی روی پیشانی ماهور نهاد و زمزمه کرد:
_عکسا فوتوشاپ بودن ماهور ،تو به پوالد خیانت نکردی!
گریه کردن را فراموش کرد .فوتوشاپ؟ عکس ها فوتوشاپ بودند؟
چقدر مسخره و مضحک بود.

~ ~ 1660

_داری دروغ می گی ،مگه نه؟ خودم یادمه...من لخت بودم
سامیار ،می فهمی؟
صدایشان زمزمه های آرامی بود که به گوش های کنجکاو بقیه
نمی رسید.
_لخت بودی؛ چون می خواستن ازت عکس بگیرن.
از جیب کتش پاکتی بیرون کشید و آن را مقابل ماهور گذاشت.
_اینم مدرکش .یکی از دوستام متخصص این کارا ست .گفتم
بهم مدرک بده که خیالت راحت باشه.
[]۰۱:5۷ ۳۰.۰5.۲۱
#پارت_۶۳۸
دلش شنیدن صدای خنده ی ماهور را می خواست؛ اما صدای
نفس های لرزان و عمیقش تنها پاسخ ماهور به این حرف هایش
بود.
_ماهور؟
_من با زندگیمون چیکار کردم؟
~ ~ 1661

صدایش نا امید و پژمرده بود .مثل کسی که بیهوده تمام دارایی
اش را از دست داده است.
_همه چی درست میشه ماهور...االن که فرصت داری ،چرا ماتم
گرفتی؟
دستانش را مشت کرد و به برگه های روی میز نگاه نمود.
_اگر همون اول به پوالد گفته بودم...
میان حرف هایش پرید و با اخم گفت:
_تا اینجا مقصر نبودی؛ اما اگر اآلنم سکوت کنی ،مقصری .خودتو
جمع کن تا برسونمت پیش پوالد.
چشمانش بارانی شد.
_اما من غرورش رو شکستم ،اگر دیگه نخواد باهام باشه چی؟
_بهش حق انتخاب بده ماهور...دیگه جای اون تصمیم نگیر.
بوم سفید و بی روح درون چشمانش با رنگ هایی از جنس امید
رنگ آمیزی شد.
_برم پیشش؟
~ ~ 1662

لبخند زد به زیبا ترین سبز های دنیا که در دو گوی مقابلش
جمع شده بودند.
_خودم می برمت.
صدای اعتراض مهیار هم بلند شد.
_یکی به من بگه اینجا چه خبره؟
ماهور از جا برخاست و پاسخ داد:
_می خوام برم پیش پوالد.
بهت زده سکوت کرد .یعنی چه؟ مگر پوالد را ترک نکرده بود؟
_حالت خوبه ماهور؟ تو که با پوالد...
سامیار از پشت سر ماهور ،دستش را روی بینی اش گذاشت تا
به مهیار بفهماند که سکوت نماید.
مهیار هم متوجه ی اشاره اش شد و با اخم سرش را تکان داد.
آسا را به شقایق سپرد و گفت:
_پس منم باهاتون میام.

~ ~ 1663

در تمام طول راه ،پاکت در دستان ماهور فشرده میشد .مهیار
نگران بود .رفتار های ماهور همچون کسانی که عقلشان را از
دست داده اند ،به نظر می رسید.
سامیار امیدوار بود که رفتار پوالد مناسب باشد .ماهور را از میان
باتالق تا امیدی بیرون کشیده بود تا باز هم خنده هایش را ببیند.
اگر این بار هم شکست می خورد ،چیزی از او باقی نمی ماند.
[]۰۲:4۱ ۳۰.۰5.۲۱
#پارت_۶۳۹
تمام دفتر ایمان را گشته بود .تنها جایی که مانده بود ،گاوصندوق
بزرگ گوشه ی اتاق بود.
سهیل دستانش را روی سینه اش حلقه کرده بود و با آشفتگی
به پوالد نگاه می کرد.
_شاید ما داریم اشتباه...
گلدانی که روی میز بود را با فریاد بلندی ،روی زمین انداخت.
_حق نداشت از من مخفی کنه...حق نداشت!

~ ~ 1664

به سمت گاوصندوق رفت و رمزش را وارد کرد .آنقدر عصبانی
بود که حواسش نبود ابتدا آن را بگردد.
دسته چک و مقداری پول نقد در آن بود .سند هایش هم همان
جا قرار داشت.
نا امید از پیدا کردن عکس ها ،نگاهش را به سند ها دوخت.
در میان آن ،پاکت کاهی رنگی به چشم می خورد.
آن را برداشت و درش را باز کرد.
همان ها بود .عکس هایی که جانش را گرفت.
ماهورش برهنه بود...تعصب و غیرت در رگ هایش می جوشید.
چند نفر بدن برهنه ی گنجشکش را دیده بودند؟
چشمان زیبایش بسته و مو های طالیی اش پراکنده بودند.
در عکس های ابتدایی ،بدن ماهور بی حرکت مانده بود؛ اما عکس
بعدی نفسش را بند آورد .احسان روی ماهور خم شده بود و
دستان ظریفی دور گردنش حلقه شده بود.
سهیل که باالی سر پوالد ایستاده بود ،با دیدن عکس ها وحشت
کرد.
~ ~ 1665

آن عکس نشان می داد که حرف های ایمان اشتباه نبوده و این
رابطه با میل ماهور انجام شده است.
_پوالد؟
عکس در دست مردی که از شدت خشم و حرص دانه های عرق
از میان مو هایش ،روی پیشانی اش می ریخت ،می لرزید.
سهیل از شکستن پوالد می ترسید و پوالد داشت جان می داد
برای گنجشکی که به اشتباه قضاوت شده بود.
_پوالد؟ آروم باش ،خب؟
حتی ماهور هم نفهمیده بود؛ اما پوالد سانت به سانت بدن
معشوقه اش را از حفظ بود .او ماهور را با چشمان بسته هم می
توانست از میان هزاران پسر و دختر تشخیص دهد.
او فهمیده بود که دستانی که دور گردن احسان حلقه شده اند،
متعلق به گنجشکش نیستند.
ماهور خال کوچک و پررنگی روی مچ سمت چپش داشت .خالی
که در این عکس وجود نداشت.

~ ~ 1666

بند های انگشتانش ظریف بود؛ اما دستان درون عکس ،کمی
درشت تر به نظر می آمد.
[]۰۹:55 ۳۰.۰5.۲۱
#پارت_۶4۰
سهیل مقابلش نشست و گفت:
_پوالد؟ مهم نیست ،می فهمی؟ شاید مجبور شده که باهاش
رابطه...
چشمان درنده اش را از روی عکس ها بلند کرد و به سمت سهیل
کشاند.
_من اجازه دادم که نگاه کنی؟
جا خورد؛ اما رفتار بدی نشان نداد.
_من معذرت می خوام...قصد بدی نداشتم.
پوزخند زد و از جا برخاست.
_هادی تخم حروم بهم دروغ گفت.
سهیل متوجه ی منظورش نشد و با حماقت گفت:
~ ~ 1667

_آره ،اون گفته بود ماهور بیهوش شده؛ اما با میل خودش...
پوزخند پوالد به خنده ی عصبی و بلندی تبدیل شد.
_چند نفر مثل تو ماهور منو قضاوت کردن؟
سهیل با بهت سکوت کرد و قدمی به عقب برداشت .دروغ چرا؟
از این پوالد که صحت و سالمت عقلی نداشت ،می ترسید.
_من قضاوت نکردم؛ اما عکسا...
_شما احمقا چی می فهمید؟
عربده اش آنقدر بلند بود که چشمان سهیل بسته شد.
_آروم باش!
_لختش کردن...عکس گرفتن...عکسو گذاشتن تو بغل احسان،
اونوقت همه انگ خیانت به ماهور زدن .من خودم می دونم که
دستای دور گردن احسان ،دستای ماهور من نیست .شما چی
می فهمیدد؟ بدنش مال اونه؛ اما دستاش نیست .ماهور بیهوش
بوده ،دستاش نمی تونسته دور گردن احسان حلقه شه .خودم
یادمه که وقتی از مرز برگشتم ،بهم گفت بیهوش بوده.

~ ~ 1668

حرف در دهانش خشک شد .چرا به این موضوع فکر نکرده بود
که ممکن است عکس ها فوتوشاپ باشد؟ یعنی آن ها دستان
ماهور را در عکس حذف کرده اند و دست کس دیگری را با آن
جایگزین نموده اند؟
_یعنی عکسا فوتوشاپ بودن؟
_من نمی دونم چه کوفتی بودن...فقط اینو می دونم که اون
عکس لعنتی ،دست کاری شده.
حس می کرد پوالد اشتباه می کند .آخر عکس های تک نفره از
ماهور را دیده بود و بدنش شباهت زیادی به بدن پسری داشت
که احسان را در آغوش کشیده بود .حتی دست هایشان هم شبیه
به هم بودند.
_پوالد ،تو اآلن عصبانی...
با خشم میز ایمان را واژگون کرد و غرید:
_آره عصبانیم...از خودم که زود تر این موضوع رو نفهمیدم
عصبانیم...
[]۰۹:55 ۳۰.۰5.۲۱
~ ~ 1669

#پارت_۶4۱
بغضش را با حرص فرو داد و با صدای خسته ای فریاد زد:
_از اون احمق که زندگیمون رو با ترس هاش به باد داد
عصبانیم...از این که مجبورم بی گناهی ماهور رو به بهترین
دوستام ثابت کنم عصبانیم...از این که حتی خودش هم به
خودش اعتماد نداشته عصبانیم...
گوشی اش را از جیبش بیرون کشید و عکسی را از میان انبوه
عکس های درون آن ،پیدا کرد.
بعد از رابطه ی طوالنی مدتشان ،ماهور با لپ های سرخ از فعالیت
و چشمان ستاره باران در آغوشش نشسته بود .آنقدر زیبا شده
بود که پوالد پتو را تا گردنش باال کشید .طوری که دست هایش
بیرون بماند و زیر چانه اش قرار بگیرد .بعد گوشی اش را برداشت
و عکسی از خودشان گرفت .گر چه بدن هایشان برهنه بود؛ اما
سینه و شکم ماهور با پتو پوشانده شده و نیمی از بدن پوالد هم
با جسم ماهور مخفی شده بود.
عکس را بزرگ کرد تا صورت و بدن ماهور معلوم نشود و فقط
دستانش در کادر گوشی مشخص گردد.
~ ~ 1670

عکس لعنت شده ای که زندگی اشان را نابود کرده بود را هم
برداشت و به سمت سهیل رفت.
گوشی را مقابل چشمان سهیل گرفت و گفت:
_این خال رو می بینی؟ روی مچ سمت چپشه.
عکس را هم به او نشان داد.
_اینم مچ سمت چپشه؛ اما این خال رو نداره .حتی از اینم که
بگذریم ،انگشتای ماهور رو ببین...
سهیل با دقت به حرف هایش گوش می داد.
حق با پوالد بود .دستان آن پسر تفاوت های ریز و کوچکی با
ماهور داشتند که از چشم همه پنهان می ماندند .البته انگار این
تفاوت ها در چشمان پوالد بزرگ بودند.
_داری درست می گی .این پسره که تو عکسه ،ماهور نیست!
عکس را به حالت عادی بازگرداند و گوشی را خاموش کرد.
چه راحت همه چیز به هم ریخته بود.
[]۰۹:55 ۳۰.۰5.۲۱
~ ~ 1671

#پارت_۶4۲
روی یک صندلی نشست و دستش را درون مو هایش فرو کرد.
_حاال می خوای چیکار کنی؟
_باید با ماهور صحبت کنم.
با تردید به صورتش نگاه کرد و گفت:
_که چی بشه؟
_رابطه امون رو تموم می کنم.
بدون شک دلش گرفت .به نظرش ماهور روز های سختی داشته
و ترک شدن از جانب پوالد برای روح آسیب دیده اش ،اضافی
است.
_چرا؟ اون که گناهی نداشته .به خاطر خودت...
صورتش دوباره خشمگین شد.
_باید بفهمه که حق نداره تنهایی برای همه چیز تصمیم بگیره.
اگر از همون اول بهم گفته بود ،هیچ وقت کارمون به اینجا نمی
کشید.
~ ~ 1672

_واقعا می خوای ترکش کنی؟ برای همیشه؟
چشمانش را با انگشت شست و اشاره اش مالید و بعد به سهیل
نگاه کرد.
_فقط قراره تنبیه بشه.
چند دقیقه سکوت کرد .پوالد هم به فکر فرو رفته بود .سهیل
دهانش را باز کرد تا چیزی بگوید؛ اما صدای قدم هایی از پشت
سرش به گوش رسید.
صورت پوالد به پشت سرش مات شده بود .به عقب برگشت تا
علت تعجب پوالد را بفهمد که خودش هم با دیدن ماهور جا
خورد .از آخرین باری که او را دیده بود ،تقریبا یک ماه می
گذشت .باورش نمیشد که آن جوان سرزنده و خوش رو تا این
حد ضعیف و الغر شده باشد .زیر چشمانش کبود و پوستش رنگ
پریده بود.
_سالم.
حتی صدایش هم گرفته بود .انگار ساعت ها گریه کرده و زار زده
بود.
~ ~ 1673

_سالم ،خوبی؟
پوالد که سکوت کرده بود .حداقل او باید سر صحبت را باز می
کرد.
لبخند کم جانی زد و پاسخ داد:
_ممنون خوبم.
سهیل کمی ناراحت شد .ماهور همچون مریض های بدحال به
نظر می رسید.
به سمت پوالد که هنوز هم در شوک حضور ماهور و تغییر های
ظاهری و جسمی اش بود ،رفت و در گوشش زمزمه کرد:
_حالش خوب نیست پوالد ،خیلی بهش فشار نیار.
_تنهامون بذار.
با ماهور خداحافظی کرد و از اتاق خارج شد .باید با ایمان صحبت
می کرد.
[]۰۹:55 ۳۰.۰5.۲۱
#پارت_۶4۳
~ ~ 1674

حس می کرد قلبش را تکه تکه کرده و در یک ماهیتابه انداخته
اند .روی زخم های سوختگی اش نمک می ریزند و آن را در
روغن داغ سرخ می کنند .چهره اش خونسرد و آرام بود؛ اما از
درون در حال جان دادن بود .چه بر سر ماهورش آورده بودند؟
_چرا اینجایی؟
کاغذ ها هنوز هم در دستانش له می شدند .نمی دانست از کجا
شروع کند.
_من...
_تو؟ خب بقیه اش؟
لحن سرد و غریبه ی پوالد قلبش را آزار می داد .چشمانش اشک
آلود شد و سرش را پایین انداخت.
_باهام اینجوری حرف نزن!
سرد بودن سخت بود .چشمانی که به دیدن خنده های ماهور
عادت داشتند ،با دیدن حال بدش ،بارانی شدند.
ماهور را انگار از زیر آب می دید .چشمانش در دریای اشک غرق
شده بودند.
~ ~ 1675

_مگه تو کی هستی؟
اشک هایش روان و لب هایش از شدت بغض آویزان شد.
_مگه گنجشکت نبودم؟
برای اولین بار در مقابل چشمان ماهور اشک هایش روان شد.
این مرد هم خسته بود .یک ماه در خون قلب و دلتنگی دیوانه
کننده اش غلتیده بود.
_گنجشک من یک ماهه که رفته.
شانه اش را به گردنش چسباند و با گریه نالید:
_مجبور شد بره.
_چرا؟ چرا مجبور شد؟ به خاطر اون عکسا؟
چشمانش مات شد .پوالد می دانست؟
_تو...تو می دونستی؟
همان چند قطره اشک را هم اضافی می دانست .قرار بود با ماهور
سرد باشد ،نه این که پا به پایش اشک بریزد .اشک هایش را پاک
کرد و گفت:
~ ~ 1676

_همین امروز فهمیدم.
قلبش از حرکت ایستاد .پوالد فهمیده بود؟ یعنی فکر می کرد
که ماهور با احسان به او خیانت کرده است؟
به سمت پوالد که روی صندلی اش نشسته بود ،رفت و مقابلش
روی زمین نشست .برگه هایی که سند بی گناهی اش بودند را
در مشت پوالد گذاشت و دستان لرزانش را در دو طرف گونه ی
پوالد قرار داد.
_من خیانت نکردم...به جون نیکان...به جون تو که همه ی
دنیامی...
[]۲۱:۳۲ ۳۰.۰5.۲۱
#پارت_۶44
سرش را عقب کشید و دستان ماهور در هوا خشک شد.
_خیانت کردی!
با گریه سرش را به دو طرف تکان داد و نالید:
_به خدا راست می گم.
به برگه های درون دست پوالد اشاره کرد و ادامه داد:
~ ~ 1677

_سامیار عکسا رو به یه متخصص نشون داد .فوتوشاپ بوده پوالد.
با دستان لرزان برگه ها را از مشت باز مانده ی پوالد بیرون کشید.
_بذار خودم نشونت بدم...
پوزخند پوالد با پاره شدن برگه ها در دستان ماهور همزمان شد.
_احمق...
با بهت به مدرکی که از دستانش قاپیده شده و به چند تکه کاغذ
پاره تبدیل گشته بود نگاه کرد.
_چرا؟ اینقدر ازم متنفری که...
با خشم و جنون شانه ی ماهور را گرفت و آنقدر محکم تکان داد
که سرش هم با تکان های شانه اش ،به دوران افتاد.
_به خودت بیا ماهور...به خودت بیاا...
صدای بلندش به آرامی ضعیف شد و زمزمه وار کلمات را به
صورت ماهور کوبید.
_تنها کسی که ازت متنفره ،خودتی...خودت!

~ ~ 1678

انگشت اشاره اش را روی شقیقه ی ماهوری که محو حرف هایش
بود ،کوبید و ادامه داد:
_چون از خودت متنفری ،فکر می کنی همه ازت متنفرن .چون
به خودت اعتماد نداری ،فکر می کنی همه بهت بی اعتمادن .در
صورتی که من مثل چشمام بهت اعتماد داشتم.
به خودش اعتماد نداشت؟ خب معلوم است که نداشت؛ چون از
خودش متنفر بود .از جسمی که خانواده اش را درگیر مشکالت
بزرگ و کوچک می کرد متنفر بود.
_اگر به خودت اعتماد داشتی ،مثل یه ترسو عکسا رو پنهون نمی
کردی تا زندگیمون به اینجا بکشه .اآلن به چی رسیدی ماهور؟
به چیی؟
فریاد بلندی زد و از جا برخاست.
_ببین به چه وضعی افتادیم .نیکان گوشه گیر شده .تو شبیه
مرده های از گور بلنده شده ،شدی و من...
[]۲۱:۳۲ ۳۰.۰5.۲۱
#پارت_۶45
~ ~ 1679

عربده کشید و روی سینه ی خودش کوبید.
_من روانی شدم .از بس با قلب و مغز خودم جنگیدم روانی شدم.
قلبم می گفت گنجشکت یه مرگش شده که اینجوری می کنه؛
اما مغزم میگه بسه دوندگی برای کسی که نمی خواد پا به پات
بیاد .حتی اگر به خاطر من هم رفته باشی ،بازم خیانت کردی.
تو به حس اعتمادی که بهت داشتم ،خیانت کردی.
هیچ پاسخی برای حرف های درست پوالد نداشت .اشتباه کرده
بود...
_فکر کردی با ترک کردن من و نیکان همه چی درست میشه؟
مثال زندگی من آروم می مونه؟ چی با خودت فکر کردی ،هان؟
چی با خودت فکر کردی؟
ماهور هم گلویش از نگفته ها باد کرده بود .او هم دلش فریاد
زدن می خواست.
_چیکار می کردم؟ من از کجا باید می دونستم که عکسا واقعی
نیستن؟ وقتی یادم میاد که اون روز لخت از خواب بیدار شدم،
چجوری به دروغ بودن عکسا فکر می کردم؟
~ ~ 1680

_تو اینقدر احمقی که نمی فهمی ،حتی اگر اون عکسا واقعی
بودن هم رابطه ی من و تو خراب نمیشد ،چرا؟ چون تو تو حالت
عادی نبودی .تو بیهوش بودی بدبخت ضعیف!
همچون کودکان با گریه پایش را روی زمین کوبید .دلش می
خواست فکر های درون ذهنش را به خورد پوالد بدهد؛ اما حرف
های او در مخ ماهور فرو می رفت و اشتباهاتش را به رخش می
کشید.
_دروغ می گی ،اگر می فهمیدی با احسان بودم ،ترکم می کردی.
حاال که خودم بهت گفتم عکسا فوتوشاپ بودن ،داری این حرفا
رو می زنی.
با خستگی خندید .تلخ خندید...
_من نیازی به اون مدرک کوفتی نداشتم .من مطمئن بودم که
تو بهم خیانت نمی کنی .حتی اگر عکسا واقعی بودن هم بهت
شک نمی کردم؛ چون تو هنوز هم کابوس می بینی .تو به خاطر
تجاوزای احسان کابوس می بینی؛ پس چطوری ممکنه باهاش
رابطه ی عاشقانه داشته باشی؟!
با صدای تحلیل رفته ای پاسخ داد:
~ ~ 1681

_فکر کردم بهم دارو دادن.
[]۲۱:۳۲ ۳۰.۰5.۲۱
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_همین فکر برات کافی بود که بفهمی تو تو حالت عادی نبودی.
یعنی به نظرت اینقدر کثافت بودم که به خاطر هیچ و پوچ ولت
کنم؟ منو اینجوری شناختی؟
پوالد اینگونه بود؟ نه ،مرد او پر از انسانیت بود؛ پس چرا به جای
او تصمیم گرفته بود؟ خداوندا او با زندگی اش چه کرده بود؟
_من...من نمی خواستم اینجوری بشه...من...
باز هم فریاد پوالد بلند شد.
_بسه ماهور ،اینقدر نگو من...تو هنوز نفهمیدی که توی رابطه ی
ما ،فقط تو وجود نداری .تو نمی فهمی که نمی تونی تنهایی
تصمیم بگیری .تو نفهمیدی که در واقع منی وجود نداره .اون
من لعنت شده تبدیل شده به ما...تو هنوز یاد نگرفتی که نباید
به جای من فکر کنی...به جای من تصمیم بگیری.

~ ~ 1682

حس می کرد مقصر تمام این اتفاقات خودش است .او هنوز هم
به رابطه اشان اعتماد نداشت ،وگرنه این ماجرا را از او پنهان نمی
کرد.
حرفی برای گفتن نمانده بود .با شرمنده ترین لحن ممکن زمزمه
کرد:
_من فقط عاشق بودم .یه عاشق ترسو...
_تو فقط یه ترسو بودی ماهور...تو از فالکت و در به دری خوشت
میاد .تو از خراب کردن زندگی ای که با کلی تالش ساختم،
خوشت میاد؛ اما من دیگه خسته شدم.
از حرف های پوالد ترسید .بوی مرگ می داد.
_حرف نزن پوالد ،باشه؟ دیگه حرف نزنیم.
پوزخند زد مردی که دلش برای بوسیدن لب های لرزان مقابلش
پر می زد.
_بازم حرف نزنم؟ متأسفم ماهور؛ اما چند تا جمله ی دیگه دارم
که باید گوش کنی بهش!

~ ~ 1683

قلبش محکم و سنگین می کوبید .حالش بد بود؛ اما همچون
دیوانه ها به سمت پوالد رفت و دستش را روی دهانش گذاشت.
_نمی خوام ترکم کنی ،نمی خوام پوالد.
دست ماهور را کنار زد و زمزمه کرد:
_مگه این چیزی نبود که خودت می خواستی؟
سرش را به دو طرف تکان داد و زمزمه کرد:
_من نمی خوام بدون تو زندگی کنم ...اگر بری می میرم!
_من از تنهایی تالش کردن خسته شدم .از این همه سگ دو
زدن و عقب موندن خسته شدم.
[]۲۱:۳۲ ۳۰.۰5.۲۱
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لب های کبود شده اش به سمت پایین کشیده شد .بغض
وحشتناکی راه تنفسش را بسته بود .پوالد فکر می کرد حرف
های ماهور از روی دلتنگی و شرمندگی است؛ اما نمی دانست
که لیوان صبر ماهور پر شده است .نمی دانست که از همان روزی
که پوالد را ترک کرده ،خودش را برای مردن آماده نموده است.
~ ~ 1684

نمی دانست قرص های قلبش زیر خاک های گلدان پنهان شده
و با آبیاری های ماهرخ به ریشه ی گل رسیده است .نمی دانست
آن گل هم خشک شده است.
_به جون نیکان می میرم.
مو به تنش راست شد .لحنش آنقدر صادق به نظر می رسید که
پوالد را ترساند؛ اما این تنبیه را حق ماهور می دانست .او باید
می فهمید که کار های اشتباهش تاوانی دارند.
_تو نیکان رو هم از دست دادی ماهور...
با خشم مو های خودش را کشید و در میان گریه های جان
سوزش فریاد زد:
_ترکم نکن...حق نداری ترکم کنی .من معذرت می خوام ،باشه؟
معذرت می خوام.
_عشق ما تموم شد ماهور .رابطه ای که اعتماد توش نباشه ،برای
ادامه پیدا کردن مناسب نیست.
قلبش تیر کشید؛ اما آرام نگرفت .دستانش را دور کمر پوالد حلقه
کرد و گفت:
~ ~ 1685

_نه...تو منو ترک نمی کنی .تو می دونی که من بهت نیاز دارم،
مگه نه؟ تو ولم نمی کنی ،فقط می خوای بترسونیم!
دستانش را پشت کمر ماهور گذاشت و برای یک ثانیه نگه داشت.
دلش می خواست او را در خود حل کند؛ اما باز هم خواسته ی
دلش را کنار زد و ماهور را از خود دور نمود.
_از اینجا برو...
باز هم به سمت پوالد رفت و خودش را به او چسباند.
_نفسم قطع میشه پوالد ،تو که می دونی من ضعیفم...
باز هم ماهور را کنار زد و بی توجه به ناله های قلبش گفت:
_منم نمی تونم با یه آدم ضعیف زندگی کنم.
جمله اش روحی که تازه کمی امیدوار شده بود را از هم گسست.
باز هم زخم خورد؛ اما بار دیگر تالش کرد.
_تو می خوای تنبیهم کنی؟ اون زنه ،هما رو هم برای همین
آوردی خونه ات؟
ماهور از کجا فهمیده بود؟ به روی خودش نیاورد و به سمت مبل
ها رفت تا بنشیند.
~ ~ 1686

_هما به تو ربطی نداره.
[]۲۳:۲۳ ۳۰.۰5.۲۱
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قلبش باز هم تیر کشید .سمت چپ بدنش در حال بی حس
شدن بود.
_آوردیش که جای منو بگیره؟
حماقت کرد و گفت:
_تو دیگه جایی نداری که کسی بخواد اونو پر کنه.
آب دهانش رو فرو داد و اشک هایش را پاک کرد.
_برم؟ برای همیشه؟
برود؟ آری باید می رفت؛ اما نه برای همیشه .فوق فوقش برای
چند روز باید می رفت .این را به ماهور نگفت و زمزمه کرد:
_برو!
اشک هایش روان شد و با خنده گفت:
_دیگه بر نمی گردما...
~ ~ 1687

غلط می کرد که برنگردد .چند نگهبان مقابل خانه اشان می
گذاشت تا مراقبش باشند .این گنجشک لیاقت آزادی نداشت.
_مهم نیست!
ماهور همان جا مرد .ایستاده مرد؛ اما به روی خودش نیاورد.
_نیکان رو می ذاری ببینم؟
_داره به نبودنت عادت می کنه ،نمی خوام باز هوایی بشه.
چند دقیقه سکوت کرد و بعد به سمت خروجی رفت .قبل از
خارج شدن از اتاق ،زمزمه کرد:
_پوالد؟
نمی دانست چرا؛ اما از حرف های خودش پشیمان شده بود.
_بله؟
_دوست دارم .به نیکان هم بگو خیلی دوسش دارم!
چرا باید می گفت؟ خود ماهور باید این جمله را در گوش
پسرشان زمزمه می کرد.
_الزم نیست من بگم!
~ ~ 1688

دیگر گریه نکرد .دستش را روی در گذاشت و آخرین نگاه را هم
به او انداخت.
چیزی برای گفتن نمانده بود .بعد از چند ثانیه ،از اتاق خارج شد
و در را بست.
سهیل بیرون از دفتر در حال تماس گرفتن با ایمان بود؛ اما پاسخ
نمی داد .با دیدن ماهور خواست چیزی بگوید؛ اما قبل از این که
دهانش باز شود ،ماهور از کنارش گذشت و به سمت آسانسور
رفت.
با دو خودش را به پوالد رساند و او را در پریشان ترین حالت
ممکن دید.
_رفت.
پوالد هم با بغض پاسخ داد:
_می دونم.
فهمید که باید او را تنها بگذارد .از اتاق خارج شد تا باز هم با
ایمان تماس بگیرد.
[]۰۳:55 ۳۱.۰5.۲۱
~ ~ 1689

#پارت_۶4۹
انرژی سیاه و سنگینی را در نزدیکی خودش حس می کرد .حسی
شبیه به باتالق که روحش را به درون خودش می کشید.
سامیار و مهیار جلوی در منتظرش بودند .با قدم های نا منظم از
آسانسور خارج شد .پا هایش دیگر توانی برای حرکت نداشتند.
ناخودآگاه پدرش را صدا کرد .اینجا کسی او را نمی خواست.
_بابا؟
نسیم خنکی در نزدیکی اش وزید .شاید از بیرون وارد سالن
انتظار شرکت شده است؛ وگرنه از کجا آمده بود؟
دستش را به دیوار گرفته بود و حرکت می کرد که ناگهان صدای
ایمان ،او را بر سر جایش خشک کرد.
_تو اینجا چه غلطی می کنی؟
سرش را باال برد و به چشمان جذابش نگاه کرد.
_باید با پوالد صحبت می کردم.
نگاهی به دور و برش انداخت تا از نبود پوالد مطمئن شود و بعد
سرش را به گوش ماهور نزدیک کرد.
~ ~ 1690

_چرا شرت رو کم نمی کنی هرزه؟ چی از جون پوالد می خوای؟
نفسش تنگ شده بود؛ اما نتوانست این توهین بزرگ را بی جواب
بگذارد.
_من هرزه نیستم ،درست صحبت کن!
ایمان با تمسخر و خشم به چشمان سرخش نگاه کرد و گفت:
_پس اسم کسی که برای پول تو بغل این و اون می خوابه چیه؟
با بغض دستش را روی سینه ایمان گذاشت و او را به عقب هل
داد.
_تو حق نداری با من اینجوری حرف بزنی.
_جدا؟ مگه چیزی غیر از حقیقت گفتم؟ خونه ی مفت ،کار
راحت و یه مرد عاشق پیشه ی احمق که از جون برات مایه می
ذاره کم چیزیه؟ این همه سود داره زیر پوالد خوابیدن؛ پس چرا
باید ازش جدا شی؟
[]۰۳:55 ۳۱.۰5.۲۱
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_خفه شو...
~ ~ 1691

از میان دندان های چفت شده اش غریده بود.
ایمان با خشم یقه ی ماهور را در مشتش جمع کرد و گفت:
_چرا مثل یه انگل چسبیدی به پوالد؟ فکر کردی بی کس و
کاره؟ خودم عکساتو با اون عوضی دیدم؛ پس این ژست مظلومانه
رو کنار بذار.
_اون عکسا فوتوشاپ بودن.
_عه؟ جدا؟ دیگه چی؟ فکر کردی من خرم؟ تو جونت به پول
وصله .همین اآلن هر کی بهت پیشنهاد پول بده ،حاضری باهاش
باشی .در این حد حقیر و...
کلمه به کلمه اش خنجر بود .قلبش پاره پاره شده بود؛ اما ایمان
حرف هایش را تمام نمی کرد .مردن سلول های قلبش را حس
کرد .انگار ذغال داغ روی سینه اش گذاشته بودند .تشخیص
سکته ی قلبی برایش سخت نبود.
عق زد؛ اما چیزی باال نیاورد .حس کرد جانش را باال آورده است.
_ب...بس کن ،من حالم...حالم خوب نیست.

~ ~ 1692

با تمسخر عقب رفت و به کمر ماهور که از شدت درد خم شده
بود ،نگاه کرد.
_از همون اول با همین ادا ها جلب توجه کردی .ترحم خریدی
تا باهاش به چشم بیای .من که می دونم همه ی کارات الکی و
دروغه.
باز هم عق خشکی زد .پا هایش سست شد .ناخودآگاه انگشتانش
پیراهن ایمان را چنگ زد تا سر پا بماند؛ اما او با غیض خودش
را کنار کشید و جسم ظریف ماهور به ضرب به میز گوشه ی
سالن کوبیده شد .نه این که از قصد او را هل داده باشد ،نه .فقط
نمی دانست که ماهور تعادلش را از دست داده است و با یک هل
کوچک به میز برخورد می کند .در میان سقوط دردناکش ،سرش
به گوشه ی میز برخورد کرد و پیشانی رنگ پریده اش شکافت.
همه چیز در یک لحظه اتفاق افتاد و ایمان شوکه شده به جسم
واژگون شده ی ماهور نگاه کرد .لبخندش را درک نمی کرد .آن
لبخند نشسته بر لب هایش ترسناک بود .همزمان صدای فریادی
به گوشش رسید .اما نفهمید از جانب چه کسی بود؛ چون نگاهش

~ ~ 1693

به لبخند ماهور و مو های طالیی آغشته به خونش خشک شده
بود.
[]۰۳:55 ۳۱.۰5.۲۱
#پارت_۶5۱
بعد از رفتن ماهور از شدت خشم تمام بدنش با عرق خیس شد.
نکند اتفاقی برایش بیفتد؟!
نیتش این بود که او را تنبیه کند؛ اما چرا حس خوبی نداشت؟
تلفنش شروع به زنگ خوردن کرد.
نفس عمیقی کشید و آن را از کنارش برداشت .با دیدن شماره
ی علی ،با بی حوصلگی تماس را وصل کرد.
_الو؟
_مژده بده پوالد...
صدایش هیجان زده و شاداب بود.
_چه خبر شده؟
_اول بهم مژدگونی بده.
~ ~ 1694

با حرص گوشی را مقابل دهانش گرفت و غرید:
_من اآلن سگ سگم .مثل آدم حرفتو بزن تا روانی نشدم.
علی چند لحظه سکوت کرد و بعد با فهمیدن اعصاب ضعیف
پوالد ،بدون مسخره بازی گفت:
_اون روز که ماهور رو دیدم ،حالش اصال خوب نبود .ترسیدم
بهت بگم؛ اما خیلی ضعیف شده بود.
حال گنجشکش بد بود و پوالد اینگونه به قلبش خنجر زده بود؟
برای یک لحظه از خودش متنفر شد.
_خب؟ این االن خبر خوبته؟
_صبر کن خب...بعدش تونستم بذارمش تو اولویت .آخه واقعا
حالش بده .یه قلب پیدا شده که به گروه خونی ماهور می خوره.
همین امروز بیارش بیمارستان تا آزمایشای الزم رو انجام بدیم.
اگر خدا بخواد دیگه از شر این بیماری...
تلفن در دستش خشک شد .این یک نشانه بود ،شک نداشت.
لبخند عمیقی روی لب هایش نشست .از جا برخاست و با قدم
های بلند به سمت خروجی اتاق رفت .قهر بودند؟ خب به درک!
~ ~ 1695

اصال دروغ چرا؟ پوالد نمی توانست بیش از این گنجشکش را
تنها بگذارد .بعد از خوب شدنش یک کتک مفصل به او می زد
تا تنبیه شود .چرا باید با دور شدن از او ،هم خودش و هم ماهور
را آزار می داد؟
[]۰۳:5۶ ۳۱.۰5.۲۱
#پارت_۶5۲
چند بار پشت سر هم دکمه ی آسانسور را زد تا باال بیاید .بعد از
رسیدن آسانسور ،با سرعت داخل شد .ثانیه ها به اندازه ی سال
ها طول می کشیدند؛ اما لبخند پوالد پاک نمیشد.
وقتی به طبقه ی همکف رسید ،نگاهش به سهیل که به سمتی
می دوید ،افتاد .کمی جلو رفت تا علتش را ببیند؛ اما همان موقع
ایمان خودش را کنار کشید و جسم الغری به میز برخورد کرد.
چقدر لباس هایش آشنا بود .مو هایش هم به طرز عجیبی آشنا
بود .همان جا ایستاد و به خونی که زیر سر پسرک جمع میشد،
نگاه کرد .چقدر مو هایش طالیی بودند.

~ ~ 1696

سرش کمی کج شد و با دقت بیشتری نگاه کرد .پناه بر خدا،
سامیار و مهیار چرا اینگونه فریاد می زدند و به سمت پسر می
دویدند؟ نکند او را با ماهور اشتباه گرفته اند؟!
خنده ی آرامی کرد و جلو رفت .تازه خبر خوبی شنیده بود؛ پس
چرا اشک هایش روی گونه هایش روان شده بودند و از میان
ریش هایش عبور می کردند؟
صدای عربده ی مهیار که درخواست اورژانس می کرد را هم
شنید؛ اما ربط پسر بیچاره را با مهیار نمی فهمید.
مشت سنگین سامیار روی گونه ی ایمان نشست و سهیل با
سرعت به سمتش رفت تا او را عقب بکشد؛ اما پوالد با قدم های
کوتاه جلو می رفت .کم کم داشت با حقیقتی که مغزش از آن
فراری بود ،مواجه میشد.
_مهیار؟
حس می کرد صدای خودش را گم کرده است .این صدای مرده
متعلق به خودش نبود ،مگر نه؟
سر مهیار به سمتش چرخید .عاجزانه دستان خون آلودش را به
سمت پوالد گرفت و گفت:
~ ~ 1697

_پوالد؟ به دادم برس...تو رو خدا به دادم برس!
می ترسید به جسم روی زمین نگاه کند.
با اخم کنار مهیار نشست و سعی کرد چشمانش به چشمان بسته
شده ی پسر نیفتد؛ اما در یک لحظه نگاهش به لب های کبود
ماهور افتاد.
تمام تالش های مغزش برای انکار کردن حقیقت پیش رویش به
باد رفت و قلبش با شیون شروع به تپیدن کرد.
تمام سر و صدا های اطرافش خاموش شد و دستانش بی اذن
خودش به سمت سر ماهور رفت.
_هی؟ بچه قرتی؟
[]۰۹:5۳ ۳۱.۰5.۲۱
#پارت_۶5۳
پاسخی نداد .یعنی چه؟ به خاطر حرف های پوالد ناراحت شده
بود که پاسخ نمی داد؟
_بسه دیگه...بلند شو بشین تا با هم حرف بزنیم.
~ ~ 1698

سر ماهور را از آغوش مهیار بیرون کشید و روی ران خودش
گذاشت.
_بلند شو ببرمت پیش نیکان...
سهیل با بغض به سمتش رفت و دستش را روی شانه اش
گذاشت.
_زیاد تکونش نده تا اورژانس برسه.
وقتی نگاهش را از صورت خونین ماهور برداشت و به سهیل نگاه
کرد ،بند دلش را پاره کرد.
همان موقع که سقوط ماهور را دیده بود ،چشمانش خودشان را
بابت دیدن این سقوط تنبیه کرده بودند .رگ های درونی اشان
ترکیدند و سفیدی چشمانش را قرمز کردند.
_بهش بگو بلند شه ،با من قهره؛ برای همین جوابمو نمیده.
عشق چه بود؟ این عشق چه دردی بود که پوالد را از پا در آورد.
_االن اورژانس میرسه پوالد ،آروم باش!
دستانش را روی گونه ی سرد ماهور گذاشت و نالید:
~ ~ 1699

_زر زدم قربونت برم...مگه من بدون تو دووم میارم آخه؟ هر چی
اون باال گفتم ،دروغ بود .همه ی زندگیم تویی ماهور...هر چی
گفتم از عشق زیادم بود.
سهیل با گریه عقب رفت .مهیار آنقدر سوزناک اشک می ریخت
که حال همه را بد کرده بود .سامیار با اپراتور های اورژانس بابت
تأخیرشان بحث می کرد و ایمان همچون مجسمه خشک شده
بود.
کاش تلفنش را پاسخ داده بود تا سهیل همه چیز را برایش تعریف
کند.
صدای قدم های شتابانی از پشت سر به گوشش رسید .مهیار با
دو به سمت ایمان رفت و با سر به پیشانی اش کوبید.
_کثافت آشغال ،داداشمو کشتی...چطور تونستی هلش بدی؟ با
دستای خودم خفت می کنم...با دستای خودمم...
سهیل به سختی او را عقب کشید .ایمان سکوت کرده بود .فکر
می کرد بیماری ماهور ،دروغ کهنه ای از جانب او است؛ اما انگار
کسی که اشتباه کرده بود ،خودش بود.
دست سهیل روی شانه اش نشست.
~ ~ 1700

_ایمان؟ از اینجا برو!
_من کشتمش؟
حتی تصورش هم وحشتناک بود.
_االن همه عصبانین ،بهتره اینجا نباشی!
آب دهانش را فرو داد و به مهیار که در آغوش سامیار گریه می
کرد ،نگاه کرد.
_نمی خواستم اینجوری بشه.
_بعدا حرف می زنیم .االن خانواده ی ماهور هم میان ،شر میشه.
مردد بود .نمی دانست چرا؛ اما نگران ماهور بود.
_نمی تونم .اگر بمیره چی؟
مهیار باز هم تقال می کرد تا خودش را به او برساند؛ اما سهیل با
سرعت ایمان را به سمت خروجی کشاند و گفت:
_من بهت خبر میدم ،فقط برو!
[]۰۹:5۳ ۳۱.۰5.۲۱
#پارت_۶54
~ ~ 1701

بعد از رفتن ایمان ،ماشین اورژانس هم رسید .دو مرد جوان با
یک تخت سیار به سمت ماهور دویدند.
پوالد هنوز هم با جسم بی جان ماهور حرف می زد.
_گنجشک من؟ غلط کردم ،می فهمی؟ غلط کردم! نکنه می
خوای برای همیشه بری ،هان؟
تمام کارکنان شرکت در اطرافشان جمع شده بودند و با بهت به
گریه های پوالد نگاه می کردند .تصور یکی شدن آسمان و زمین
برایشان باور کردنی تر از تصور گریه های رئیس سرد و سنگی
اشان بود.
تخت را کنار ماهور گذاشتند و به سمت پوالد رفتند.
_کمک کنید بذارمیمش روی تخت.
با دستش آن ها را عقب زد و غرید:
_گمشید کنار ،خودم می ذارمش.
بوسه ای روی چشمان بسته ی ماهور زد و دستش را زیر گردن
و رانش گذاشت.

~ ~ 1702

هر گاه او را اینگونه در آغوش می کشید ،سرش را روی سینه ی
پوالد می گذاشت؛ اما این بار سرش به سمت پایین آویزان شده
بود .دستان بی جانش هم در هوا معلق بود .حلقه اش هنوز هم
در انگشتش برق می زد.
وقتی ماهور را روی تخت گذاشت ،حس کرد تمام زندگی اش در
هوا معلق مانده است.
_منم با اورژانس میام.
همانطور که ماهور را با سرعت به سمت ماشین می بردند ،یکی
از آن ها پاسخ داد:
_ممکنه مشکلش جدی باشه ،تو دست و پامون نباشید!
_بیاریدش بیمارستانی که من می گم.
_اما ممکنه...
دندان هایش روی هم چفت شد و از میانشان خروشید:
_همین که گفتم ،میاریدش بیمارستانی که من میگم.
_مسئولیتش با خودتون!
درب ماشین مقابل چشمان پوالد بسته شد.
~ ~ 1703

زانو هایش سست شده بود؛ اما اکنون وقت مناسبی برای کم
آوردن نبود .ماهور حق نداشت برود...حق نداشت.
سوار ماشینش شد .سهیل هم با عجله کنارش نشست.
سامیار هم با مهیار سوار ماشینشان شدند .نمی دانست چطور
باید این خبر را به ماهرخ برساند.
ماهور برای همه عزیز بود و این حال بدش ،روان همه را به هم
می ریخت .مهیار ضجه می زد؛ اما سامیار در سکوت اشک می
ریخت .چگونه باید به عمه اش خبر می داد؟
[]۰۹:۰۰ ۰۱.۰۶.۲۱
#پارت_۶55
راهرو های بیمارستان همچون دیوار هایی از جنس آتش ،تمام
بدنش را می سوزاندند.
دست آویزان از تخت ماهور ،زهر به چشمانش تزریق می کرد.
مهیار خشم و بغضش را با ناله های بلندش خالی می کرد و پوالد
همچون درختی پیر و خمیده ،همراه با حرکت تند تخت ،می
دوید.
~ ~ 1704

کمرش صاف نمی شد .چشمانش با اشک پر و خالی می گشت؛
اما نگاهش را از چشمان بسته ی ماهور بر نمی داشت.
علی در اتاقی را باز کرد و پرستاران با سرعت ماهور را به آن جا
بردند.
پوالد هم خواست وارد شود؛ اما دستان علی روی سینه اش
نشست.
_بذار کارمون رو بکنیم پوالد!
چشمانش هنوز هم به در اتاق دوخته شده بود.
_باید مراقبش باشم.
این مرد برایش آشنا نبود .از قلدری و صالبت همیشگی اش
چیزی نمانده بود .مظلوم و آرام شده بود .در صدایش التماس
موج می زد.
_من مراقبشم ،باشه؟
سرش هم پایین افتاد .تمام بدنش عزادار بود.
_بهم برش گردون!
_تمام تالشمو می کنم...
~ ~ 1705

صورت شکسته و غمگینش خشن شد.
_همه اتونو آتیش می زنم علی ...اگر برام نیاریدش آتیشتون می
زنم.
سهیل با بهمن و محسن تماس گرفته بود تا خودشان را برسانند.
با این وضعیت پوالد ،اگر اتفاقی برای ماهور می افتاد ،کنترل
کردنش سخت میشد.
به سمت پوالد رفت و او را عقب کشید .بر خالف انتظارش قدرتی
برای مقابله نداشت .با تکان آرام سهیل ،به عقب کشیده شد.
آنقدر بدنش سست بود که سهیل جا خورد.
_هر کاری از دستشون بر بیاد می کنن.
علی با چشمان اشکبار ،سرش را به نشان تأسف تکان داد و وارد
اتاق شد .صدای بسته شدن در با فرود عاجزانه ی پوالد بر روی
زمین همزمان بود.
_باید بهش بگم همه ی حرفام دروغ بوده .باید بدونه چقدر
دوسش دارم!

~ ~ 1706

مهیار سرش را روی زانویش گذاشته بود .صدای ناله هایش
موسیقی متن این سناریوی دردناک بود.
_پوالد؟
چشمان خونینش را به مهیار دوخت .حتی انرژی ای برای حرف
زدن نداشت.
_دلش برات تنگ شده بود...نتونست شمع تولدش رو فوت کنه.
[]۰۹:۰۱ ۰۱.۰۶.۲۱
#پارت_۶5۶
صدای مهیار پر از خش و تلخی بود .کاش چیزی نگوید!
_تازه فهمیدم چی شده...می دونستی هممون باهاش لج کرده
بودیم؟
کاش از درد های اخیر ماهورش چیزی نگوید .حداقل اکنون نمی
خواست بشنود.
_اآلن نه مهیار...اآلن نه...
بغض چند ثانیه ای مهیار شکست و با صدای دردمندی گفت:
~ ~ 1707

_بغلش کردی پوالد؟
سرش را به دیوار تکیه داد و چشمانش را بست .قطره های شور
اشک با سرعت خودشان را از میان دو پلکش به بیرون پرتاب
کردند.
باز هم صدای گریان مهیار بلند شد.
_داداشم چی شد پوالد؟ من زندگی کردن بدون ماهور رو بلد
نیستم...
دستانش مشت شد .چرا خبری از ماهور نمی آوردند؟
_پوالد نذار باز یتیم بشم...
چرا دهنش را نمی بست؟ ماهور که نمرده بود...ماهور فقط کمی
بیمار شده بود .قلبش باز هم بازی در آورده بود .آن را با قلب
دیگری تعویض می کردند تا همه چیز تمام شود.
_ماهور چیزیش نمیشه.
سامیار اشک هایش را پاک کرد .نمی توانست با ماهرخ تماس
بگیرد .اصال شاید حال ماهور آنقدر ها هم وخیم نباشد .چرا عمه
اش را نگران کند؟ می دانست دارد خودش را گول می زند .می
~ ~ 1708

دانست که حال ماهور از همیشه بد تر است؛ اما باید برای خودش
زمان می خرید.
نفهمید چرا؛ اما با پدرش تماس گرفت .پدری که گناه بزرگی در
حق این خانواده انجام داده و اکنون پشیمان بود .با وجود
پشیمانی بیش از حدش ،نمی توانست با آن ها رو به رو شود.
سامیار بیناجنس بودن ماهور را هم برایش گفته بود و با دیدن
اشک های درمانده ی پدرش ،دلش برای مردی که اشتباه کرده
بود و اکنون راهی برای بازگشت نداشت ،سوخته بود.
_جانم پسرم؟
_بابا؟
صدای سامیار گریان بود.
_چی شده؟ چرا صدات گرفته؟
_بابا من نمی تونم به عمه بگم .آخه چی باید بگم؟
آرش هم در دفتر مهراب بود .با دیدن نگرانی ای که در چهره
اش هویدا بود ،به سمتش رفت.
_چی شده مهراب؟
~ ~ 1709

_سامیار درست بگو ببینم چی شده؟ چیو باید بگی؟
پشتش را به پوالد و مهیار کرد و از بیمارستان خارج شد .دستش
را با بغض روی سرش کشید و گفت:
_ماهور حالش بد شده .آوردیمش بیمارستان؛ اما...
پلک چپ مهراب پرید .تازه داشت با خودش کنار می آمد که از
خانواده ی خواهرش عذرخواهی کند .ماهور مظلومش را ببوسد
و از او بابت تمام بی احترامی هایش حاللیت بطلبد .می خواست
خانواده اش را دور هم جمع کند؛ اما اکنون چه؟ ماهور بیمار
شده بود؟
_اما چی؟ دکتر چی میگه سامیار؟
_حالش خیلی بده بابا ...خیلی...
کلیدش را از روی میز برداشت و فریاد زد:
_دِ مثل بچه ی آدم حرف بزن...حالش خوب میشه؟
روی یک نیمکت نشست و زمزمه کرد:
_نمی دونم...جرئت ندارم به عمه ماهرخ بگم.
_من االن میام بیمارستان .آدرسش رو برام بفرس.
~ ~ 1710

_عمه ماهرخ چی؟
نگاه عصبی ای به آرش انداخت و گفت:
_خودم میارمش.
بعد از قطع کردن تماس ،در جواب نگاه پرسشی آرش ،با صدای
گرفته ای گفت:
_حال ماهور بد شده .به مهربان خبر بده بیاید بیمارستان .منم
میرم دنبال ماهرخ.
_می خوای من برم؟
چقدر از خواهرش دور شده بود که آرش باید به او هشدار می
داد؟!
_خودم میرم.
[]۲۰:۱۹ ۰۱.۰۶.۲۱
#پارت_۶5۷
در اتاق که باز شد ،همه با هول به سمت علی رفتند .صورتش نا
امید کننده به نظر می رسید .چشمانش را روی همه چرخاند.
~ ~ 1711

مهیار گریان...سامیار پریشان...سهیل نگران و پوالد بی روح و
مرده...
_چی شد؟ حالش خوبه؟
سعی کرد به آرامی آن ها را با حقیقت مواجه کند .فکر می کرد
با پیدا شدن یک اهدا کننده برای ماهور ،همه چیز تمام خواهد
شد؛ اما زندگی واقعا غیر قابل پیشبینی است .چه کسی باورش
میشد که قلبی برای پیوند آماده شود؛ اما ماهور شرایط الزم برای
انجام این عمل را نداشته باشد؟
_ضربه ای که به سرش خورده ،چیز مهمی نیست .آسیب جدی
ای به مغزش وارد نکرده.
صدای نفس لرزان؛ اما عمیق پوالد روحش را آزار داد .کاش
اینقدر زود امیدوار نشود .آخر حرف های مهمی مانده است.
_خب پس معطل نکنید .زودتر عمل پیوند رو انجام بدید تا تموم
شه.
نگاه شرمنده اش را به چشمان اندوه بار پوالد دوخت.
_فعال نمی تونیم عملش کنیم پوالد.
~ ~ 1712

_یعنی چی؟ مگه غیر از ضربه ی سرش چه...
_مشکلش اون ضربه نیست .در واقع...
دستش را روی صورتش کشید و ادامه داد:
_در واقع سکته بوده .توی راه اینجا هم ایست قلبی کرده؛ اما
دوباره برگشته.
همیشه وزنش تا این حد سنگین بوده است؟ چرا حس می کرد
بدنش یک تن وزن دارد؟ دستش را به دیوار تکیه داد و با اخم
به علی نگاه کرد.
_ایست قلبی؟
_اوضاع خیلی داغون تر از این حرفاس .اصال ماهور قرصاش رو
مصرف می کرده؟ اینقدر عملکرد قلبش اومده بوده پایین که کم
کم داشته روی تمام اعضای بدنش اثر می ذاشته.
مهیار با گریه دستش را به سمت علی گرفت و فریاد زد:
_چرا دروغ می گی آخه؟ مامانم سر وقت قرصاشو می داد.
[]۲۰:۱۹ ۰۱.۰۶.۲۱
#پارت_۶5۸
~ ~ 1713

علی نگاه غمگینی به پوالد که ایستاده در حال جان دادن بود،
انداخت و گفت:
_چند هفته اس که هیچ قرصی مصرف نکرده .تا اینجا هم که
سر پا بوده ،برام عجیبه.
_خب که چی؟ منظورت از گفتن این حرفا چیه؟
باز هم عصبی شده بود .چهره ی درمانده اش رنگ خشم و جنون
را به در و دیوار نگاه علی می پاشید.
_بعد از ایست قلبی ،اکسیژن کافی به مغزش نرسیده.
دستانش بند یقه ی علی شد و او را به دیوار کوبید.
_چرا مثل بچه ی آدم حرف نمی زنی؟ چی شده میگمم؟
_ممکنه بره تو کما...
_خفه شو...خفه شوو...
علی را به کناری پرتاب کرد و به سمت در اتاق دوید.
_بی عرضه های آشغال ...از اینجا می برمش.

~ ~ 1714

بهمن که چند دقیقه پیش رسیده بود ،با صورتی که غم و بهت
در آن مشخص بود ،پوالد را با اشاره ی سهیل عقب کشید .به
حرف های علی اعتماد داشت؛ چرا که ماهور را چند شب پیش
دیده بود .به وضوح نفس هایش بوی مرگ می داد.
_ولم کنید ببینم این احمق چی میگه؟! مگه نگفتی قلب براش
پیدا کردی؟ چرا پیوند نمی زنی تموم بشه بره؟
_چون بیهوشه .شرایط پیوند نداره.
چند لحظه سکوت کرد و بعد بازویش را از میان دستان بهمن
بیرون کشید.
_بهوش میاد ،مگه نه؟
_امیدوارم .اگر تا چند روز دیگه بهوش نیاد ،ممکنه بره تو کما.
_بهوش میاد ،می دونم.
با بی حواسی این جمله را زمزمه می کرد و در راهرو قدم می زد.
یک دفعه ایستاد و به علی که انگار باز هم حرفی برای گفتن
داشت ،نگاه کرد.
_وقتی بهوش بیاد ،پیوند رو انجام میدی؟
~ ~ 1715

_آره انجام میدم.
_قلبه که پیدا کردی چی میشه؟
_مال یه بیمار مرگ مغزیه .میگم دستگاه ها رو ازش جدا نکنن
تا وقتی که تکلیف ماهور معلوم بشه.
_خوبه.
_پوالد؟
به چشمان علی خیره شد .چشمانش التماس می کردند که باز
هم حرف نا امید کننده ای نزند.
به سمتش رفت و دست پوالد را گرفت .گردن بند و حلقه ی
ماهور را کف دست چپش گذاشت و با بغض عقب رفت .حلقه ی
ماهور کنار حلقه ای که در انگشت خودش بود ،قرار گرفت.
_اینا پیشت بمونه.
دستان قدرتمندش لرزید .صدا های اطرافش در هاله ای از
سکوت غرق شدند .ماهور هنوز هم قفل های رابطه اش با پوالد
را با خود حمل می کرد؟

~ ~ 1716

روی یک صندلی نشست و سرش را در میان دست راستش
گرفت .دست چپش هم با قدرت دور حلقه و گردن بند ماهور
حلقه شده بود.
_خدایا...به دادم برس!
[]۰۱:4۹ ۰۲.۰۶.۲۱
#پارت_۶5۹
با اخم به گلی که خشک و پژمرده شده بود ،نگاه کرد .هدیه ی
پوالد بود .رشدش آنقدر خوب و سریع بود که ماهرخ را شوکه
می کرد؛ اما چند هفته ای میشد که شروع به پژمرده شدن کرده
و اکنون هم خشک شده بود.
گُل خشک شده را از گلدان بیرون کشید .خاک و گِل درون
گلدان را در باغچه ریخت که صدای زنگ در بلند شد.
چادر رنگی اش را از روی تخت کنار حیاط برداشت و بعد از سر
کردنش ،به سمت در پا تند کرد.
با باز شدن در ،نگاهش به صورت در هم مهراب افتاد .او آنجا چه
می کرد؟
~ ~ 1717

_سالم.
اخم نکرد؛ اما لبخند هم نزد .از جلوی در کنار رفت و گفت:
_سالم ،خوش اومدی!
برای مقداری پول ،چقدر از خواهرش دور شده بود .حتی پسرش
را هم نفرین کرده بود؛ پس چرا حاال که اوضاع ماهور بد و وخیم
بود ،دلش داشت پر تنش می تپید؟!
_لباس بپوش بیا ،باید بریم یه جایی.
اخم هایش در هم رفت .حضور مهراب در اینجا به اندازه ی کافی
شک بر انگیز بود؛ اما این حرفش ماهرخ را ترساند.
_چی شده؟
_تو راه برات میگم.
خوابش را به یاد آورد .بهزاد همیشه پای حرف هایش می ماند.
نکند اتفاقی برای فرزندش افتاده باشد؟!
_ماهور خوبه؟
اشک در چشمانش حلقه زد .حس ششم مادرانه ی ماهرخ فعال
شده بود که حال بد فرزندش را حس می کرد؟
~ ~ 1718

_خوب میشه.
دستش روی در مشت شد .رنگ از رخسارش پرید و لب هایش
بی رنگ گردید.
_چش شده بچم؟
_بیمارستانه ،زود بپوش تا ببرمت اونجا.
[]۰۲:۱5 ۰۲.۰۶.۲۱
#پارت_۶۶۰
یادش نمی آمد چگونه سوار ماشین مهراب شده است .تمام
بدنش از شدت استرس و ترس یخ زده بود.
_نمی ذارم ببرتش...نمی ذارم.
مهراب هم نگران بود .نگران ماهوری که نمی دانست حالش تا
چه حدی خطرناک است .نگران ماهرخی که جمالت نا مفهومی
را با خودش زمزمه می کرد.
وقتی به بیمارستان رسیدند ،ماهرخ زود تر از او به سمت در
ورودی دوید.
~ ~ 1719

مهراب هم پشت سرش به راه افتاد .بعد از پرسیدن از پرستاران،
به سمت راهرویی حرکت کردند .هر چه نزدیک تر می شدند،
صدای گریه های مهیار واضح تر میشد.
بند دلشان با دیدن مردی که سرش را در میان دستانش گرفته
بود و شانه هایش می لرزید ،پاره شد.
این مرد پوالد بود؟ مگر او هم گریه کردن بلد بود؟ اصال چرا باید
گریه می کرد .مگر ماهور چه شده بود؟
ماهرخ بوی خطر را حس کرده بود .هنوز کامال به آن ها نرسیده
بود؛ اما دستانش با ضرب روی سرش نشست.
_بردش؟ ماهورو برد؟
گریه نمی کرد .صدایش آرام و زمزمه وار بود.
_آخر بچه امو برد؟
پوالد سرش را باال آورد و چشمان گریانش را به ماهرخ دوخت.
_مامان؟
با دردمند ترین حالت ممکن ،دستش را روی سینه اش کوبید و
با بغض نالید:
~ ~ 1720

_ای الهی بمیره این مامان...الهی بمیرهه...
مهیار همچون کودکان با سرعت از جا برخاست و با گریه خودش
را در آغوش ماهرخ انداخت.
_مامان داداشم سکته کرده...میگن قرصاشو نخورده...میگن
نمیشه پیوند بزنن...چیکار کنیم حاال؟ اگر ماهور چیزیش بشه،
چیکار کنیم؟
مهراب با بغض و بهت به سامیار خیره شد .کاش حرف های مهیار
دروغ بود؛ اما چشمان اشکبار سامیار ،تإیید کننده ی حرف هایش
بود .حال ماهور خوب نبود...
[]۰۹:۰4 ۰۲.۰۶.۲۱
#پارت_۶۶۱
اشک در چشمان ماهرخ خشک شد .قرص هایش را نخورده
است؟ مگر می شود؟ خودش آن ها را به ماهور می داد.
نگاهش را به سمت پوالد کشاند.
_دکترش چی گفت؟

~ ~ 1721

حرف های علی که مهم نبود .پوالد شک نداشت که ماهورش به
هوش خواهد آمد.
_گفت حالش خوب میشه.
آنقدر با بغض گفت که ماهرخ به درستی حرفش شک کرد.
همان موقع علی وارد راهرو شد .همه با نزدیک شدنش از جا
برخاستند.
ماهرخ قبل از بقیه ،مقابلش ایستاد.
_حالش خوب میشه؟
شکستن دل یک مادر سخت ترین کار ممکن بود .نمی توانست
به چشمان منتظر مقابلش نگاه کند و بگوید که حتی اکنون هم
ماهور در بیهوشی کاملی که فرقی با کما نداشت ،به سر می برد
و اگر تا چند روز دیگر بهوش نیاید ،امکان زنده ماندنش بسیار
کم می شود.
_امیدوارم.
پوالد از پشت سر ماهرخ با غضب گفت:
_می خوام ببینمش.
~ ~ 1722

می دانست به دنبال بهانه ای برای بحث کردن و دعوا به راه
انداختن است .به هر حال ماهور بیهوش بود و یک دیدار چند
دقیقه ای ،مشکلی به وجود نمی آورد.
_فقط چند دقیقه.
_اذیتش نمی کنم.
_می دونم؛ اما بدنش االن ضعیفه .یه اشتباه کوچیک ممکنه یک
عمر پشیمونی به بار بیاره.
صدای شکسته ی ماهرخ هم بلند شد.
_منم می خوام ببینمش.
_وقتی پوالد برگشت ،شما و مهیار هم در حد چند دقیقه برید
پیشش.
خواست از کنارشان بگذرد؛ اما دست پوالد روی شانه اش نشست.
_علی؟
آب دهانش را فرو داد و به چشمان پوالد خیره شد.
_جانم؟
~ ~ 1723

_چند درصد ممکنه بهوش نیاد؟
سوال سختی بود .حداقل برای علی که دوست ماهور و پوالد
محسوب میشد ،سخت بود.
_توکلت به خدا باشه.
آنقدر حالش بد بود که متوجه ی حضور مهراب نشد .با پرستاری
که قرار بود او را نزد ماهور ببرد ،همراه شد و اشک حلقه زده در
چشمان آن مرد پشیمان و متأسف را ندید .مردی که می ترسید
دیدارش با ماهور به قیامت بکشد و نتواند حرف دلش را به او
بزند.
[]۰۹:۰4 ۰۲.۰۶.۲۱
#پارت_۶۶۲
هنوز هم مبهوت بود .اتفاقاتی که افتاده بود را باور نمی کرد .چند
دقیقه از پایان یافتن تماسش با سهیل می گذشت؛ اما هنوز هم
تلفن را روی گوشش نگه داشته بود.
مرد راننده با نگرانی به رکسانا نگاه کرد و گفت:
_خانم؟ حالتون خوبه؟
~ ~ 1724

خوب بود؟ هرگز ...ماهور در چنگال هیوالی مرگ دست و پا می
زد و شوهرش کسی بود که او را به سمت این هیوال هل داده
بود.
_خوبم.
دلش می خواست به بیمارستان برود؛ اما سهیل کار مهمی را به
او سپرده بود .کاری به مهمی شکستن اعتقاد های اشتباه ایمان
و کاشتن عذاب وجدان از قضاوت های اشتباه در درون مردی که
عاشقش بود.
وقتی وارد خانه شد ،ایمان را در حال راه رفتن در سالن بزرگ
خانه یافت.
_ایمان؟
صحنه ی شکافتن پیشانی ماهور هنوز هم در جلوی چشمانش
تکرار میشد .خون سرخی که به آرامی مو های طالیی اش را
خیس می کرد .اوق های وحشتناکی که احتماال به خاطر سکته
ی قلبی بودند .لحن درمانده ای که از او می خواست حرف هایش
را تمام کند را هم به یاد داشت.
_زنده ست؟
~ ~ 1725

_فعال آره.
_فعال؟
اشک هایش به آرامی روی گونه ای که با مواد آرایشی پوشانده
شده بود ،به راه افتاد.
_حالش خیلی بده.
_ضربه مغزی...
_سکته کرده ایمان.
دستش را روی دهانش گذاشت و بعد از چند دقیقه با فریاد گفت:
_تقصیر خودش بود .نباید به پوالد خیانت می کرد...
[]۱۰:5۱ ۰۲.۰۶.۲۱
#پارت_۶۶۳
سخت بود تعریف کردن از اتفاقاتی که بارشان روی دوش های
نحیف ماهور بوده است؛ اما گفت .هر چه سهیل برایش گفته بود
را همچون سیلی به صورت ایمان کوبید .حاال دیگر این بار از
روی دوش ماهور برداشته شده بود .حاال دیگر استرس
نداشت...دلتنگ نبود...بغض های ویرانگر در گلویش تبدیل به
~ ~ 1726

سنگ نمیشد...حاال وقت آن رسیده بود که این بار با وزنی به
مراتب بیشتر و کمرشکن تر ،روی شانه ی کسانی بیوفتد که
تیشه برداشتند و به ریشه های عمر ماهور کوبیدند .حاال دیگر
نوبت به استراحت ماهور رسیده بود.
بعد از تمام شدن حرف هایش ،سکوت کرد تا ایمان با خودش
کنار بیاید .چند دقیقه گذشت یا چند ساعت؟ نمی دانست؛ اما
باید به بیمارستان می رفت.
_من دارم می رم بیمارستان ،تو همینجا...
_پس برای همین بود که لبخند می زد.
ایمان مرد دل نازک و مهربانی بود .مردی احساساتی که در لحظه
تصمیم می گرفت و بعد به خاطر اشتباهات عجوالنه اش ،غمگین
میشد .اکنون هم صدایش پر از گناه و غم بود.
_کی لبخند می زد؟
سرش را میان دستانش گرفت و با صدای بلندی شروع به گریه
کردن ،نمود .او با زندگی برادرش چه کرده بود؟

~ ~ 1727

_وقتی داشت بیهوش میشد ،لبخند می زد .انگار به بزرگ ترین
آرزوش رسیده بود .اینقدر صورتش آروم بود که وحشت کردم.
انگار...
با ترس به چشمان اشکی رکسانا نگاه کرد و ادامه داد:
_انگار داشت یکی رو می دید.
_واقعا هلش دادی ایمان؟
_داشتم باهاش بحث می کردم .گفت حالم بده ،بذار برم .بازم
بهش گیر دادم .یه دفعه لباسمو گرفت.
با دست به پیراهن خودش اشاره کرد .دقیقا همانجایی که با
انگشتان ماهور به چنگ گرفته شده بود.
_دقیقا همینجا رو گرفت .زدمش کنار که لمسم نکنه؛ اما...
تند تند نفس می کشید .انگار داشت صحنه ی افتادن ماهور را
با خودش مرور می کرد.
_اما اینقدر بی جون بود که خورد به میز .من نمی خواستم
اینجوری شه...نمی خواستم...

~ ~ 1728

به سمتش رفت و سرش را در آغوش کشید .ایمان همچون
کودکان در آغوش رکسانا اشک ریخت .حاال چطور باید در
چشمان پوالد نگاه می کرد؟
[]۰4:۰۱ ۰۳.۰۶.۲۱
#پارت_۶۶4
روپوشی که روی لباس هایش به تن کرد ،آبی رنگ بود .کاله و
ماسکش هم به همین رنگ بود .حتی دستانش هم با دستکش
پوشیده شده بود .آخر بدن ماهورش ضعیف بود و با کوچک ترین
بیماری و میکروبی ،توانش را از دست می داد.
با قدم های آرام و سست وارد اتاق شد .صدای بوق دستگاه هایی
که به بیماران وصل بودند ،نفسش را تنگ می کرد.
پرستار دختری که مقابلش بود ،با دست به سمت تختی که از
بقیه ی تخت ها کمی فاصله داشت ،اشاره کرد و گفت:
_این جا هستن .تا  ۱۰دقیقه ی دیگه بیاید بیرون.
سرش را به نشانه ی تأیید تکان داد و جلو رفت.

~ ~ 1729

سرش را با باند سفید رنگی بسته بودند .لوله ای در دهانش قرار
داشت که لب های زیبایش را از هم فاصله می داد.
چشمان خوش حالتش با ظرافت تمام بسته شده بودند .به جای
حلقه اش ،دستگاهی که فشار خون و ضربان قلبش را به طور
مداوم در مانیتور نشان می داد ،روی انگشتان خوش تراشش
نصب شده بود.
خم شد و لب هایش را از پشت ماسک ،روی دست بی جان ماهور
گذاشت.
_اآلن راحتی؟
اختیار اشک هایش را از دست داده بود .موج های بلند اشک به
صخره ی چشمانش برخورد می کرد و با جوش و خروش از آن
عبور می کرد تا روی گونه اش جاری شود.
_خیلی اذیتت کردیم؟
سرش را بلند کرد و به اطرافش خیره شد.
_امروز تولدت بود قربونت برم؟ شمع فوت نکردی؟
گونه اش را روی دست ماهور گذاشت و ادامه داد:
~ ~ 1730

_چقدر پر شده بودی که از عمد قرصات رو نخوردی؟ چقدر من
احمق بودم که نفهمیدم از دنیا بریدی.
[]۰4:۰۲ ۰۳.۰۶.۲۱
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گونه ی خودش و دست ماهور با اشک شور و خیسش ،تر شد.
ماسکش هم با برخورد قطرات اشک با آن ،نمدار شد.
_ماهور بهم رحم کن...
شانه اش هم از شدت گریه های آرام و مردانه اش لرزید.
_ماهور غلط کردم...ولم نکن؛ وگرنه می میرم .هر چی تو بگی
همون میشه ،فقط از خواب بلند شو .آخه االن چه وقت خوابه
جوجه ی تنبل من؟ نیکان داره دق می کنه ها...
پیشانی اش را به تخت کوبید و نالید:
_بابای نیکان هم داره دق می کنه .تو که بی رحم نبودی آخه...
_نمیشه بازم برام ناز کنی؟ حرص بخوری از دست نیکان که چرا
لباساش رو کثیف کرده؟ با من قهر کنی که چرا براش تنقالت
~ ~ 1731

خریدم؟ نمی خوای گوشی مهیارو چک کنی که مچ دختر بازی
هاشو بگیری؟
صدای گرفته و گریانش لرزان شد و ادامه داد:
_آسا چیکار کنه ماهور؟ مگه فقط جون من به جونت وصله؟ می
خوای هممونو بدبخت کنی همه ی زندگیم؟
هیچ عکس العملی نشان نمی داد .خفته بود و توجهی به درد
جانسوزی که در قلب نزدیکانش می پیچید ،نشان نمی داد.
_حلقه و گردنبندت پیش من امانته ،باشه؟
بوسه ی آرامی از روی ماسک ،روی گونه اش نشاند و کمرش را
به سختی صاف کرد .انگار شکسته بود که اینچنین با درد خم و
راست میشد.
_هممون اون بیرونیم .منتظرمون نذار...ما اشتباه کردیم؛ اما تو
بزرگواری کن.
پرستاری که برای اخطار دادن به پوالد آمده بود ،با صدای آرامی
گفت:
_آقا؟
~ ~ 1732

_دارم میام.
نگاه آخر را به ماهور انداخت و لب زد:
_عاشقتم!
[]۱۰:۱۹ ۰۳.۰۶.۲۱
#پارت_۶۶۶
ماهرخ و مهیار هم به دیدار ماهور رفتند .بعد از بازگشتشان ،حال
هیچ کدام از آن دو خوب نبود .حال بد ماهور ،روحیه اشان را
ضعیف کرده بود.
تا شب در بیمارستان ماندند .خانواده ی مهربان هم به جمعشان
پیوسته بودند .سامان و افسانه هم آمده بودند .پوالد از جلوی در
تکان نمی خورد .سفیدی چشمانش با گذشت هر دقیقه ،بد تر
میشد.
رکسانا که چند ساعت از حضورش در بیمارستان می گذشت ،به
سمت پوالد رفت و دستش را روی کمرش گذاشت.
_پوالد؟

~ ~ 1733

چشمانش را از روی حلقه و گردن بند ماهور برداشت و به رکسانا
نگاه کرد.
_بله؟
_می ذاری علی یه نگاهی به چشمات بندازه؟ خیلی سرخ شده.
حلقه ی کوچکی که به زور در انگشت کوچکش جا میشد را در
میان انگشتانش چرخاند و پاسخ داد:
_الزم نیست.
ماهرخ جان در بدن نداشت .مو هایش با آشفتگی از گوشه و کنار
شالش بیرون زده بود.
_بلند شو دکتر ببینتت.
سرش را پایین انداخت .قصدش سرپیچی نبود؛ اما قلبش طاقت
دور شدن از گنجشکش را نداشت.
_خوبم.
در این چند ساعت ،آنقدر گریه کرده بود که چشمانش خشک
شده بود و دیگر اشکی برای باریدن نداشت؛ اما اکنون باز هم
~ ~ 1734

بغض کرده بود .انگار مکالمه اش با پوالد او را به یاد ماهور می
انداخت.
_پوالد؟
_بله؟
[]۱۰:۱۹ ۰۳.۰۶.۲۱
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_یکی از بچه هام رو تخت بیمارستانه .اگر تو هم یه چیزیت بشه،
چیکار کنم؟ مهیار که دق کرده ،آسا هم که بچه ست .دلم به
کی خوش باشه؟ اینقدر خون به جیگر من نکنید...
به آسانی حضور بقیه را انکار کرده بود .انگار نه انگار که مهراب و
آرش هم در آن جا حضور دارند .در این لحظات مرگبار ،تنها به
پسران خودش ایمان داشت .نمی توانست به کسانی که بودنشان
وامدار حال بد فرزندش بود ،اعتماد کند.
_خوبم مامان ،قبال هم اینجوری شدم .خودش...
_مهیار؟ داداشتو ببر پیش دکتر تا ببینه مشکلش چیه .اگر
فشارش بیش از حد رفت باال ،چه خاکی تو سرم بریزم؟
~ ~ 1735

چشمان مهیار هنوز هم خیس بود .با پشت دست ،نم زیر گونه
هایش را گرفت و به سمت پوالد که روی صندلی نشسته بود،
رفت .دستش را به سمتش گرفت و گفت:
_بریم؟
آنقدر بزرگ شده بود که می خواست تکیه گاه بردارش شود.
دستش را پس نزد؛ چرا که به حضورش نیاز داشت .سر درد
عجیبی گرفته بود که حدس می زد به علت فشار خون باالیش
باشد.
_بریم.
دکتر بعد از دیدن چشمان پوالد ،آن ها را با یک مایع بی رنگ
شست و شو داد .علت پارگی رگ های چشمش را فشار خون
زیاد بیان نمود و قرصی برای پایین آمدن آن به خورد پوالد داد.
روز های طوالنی و سختی را در پیش داشتند .روز های که قرار
بود با ترس از دست دادن ماهور بگذرند.
بعد از بازگشتشان ،سهیل با تردید به سمت پوالد رفت .نمی
دانست گفتن این قضیه ،درست است یا نه؛ اما باید با پوالد
صحبت می کرد.
~ ~ 1736

_پوالد؟
چشمان منتظرش را به سهیل دوخت تا ادامه دهد.
_راستش یه چیزی شده.
_چی؟
_نتیجه ی شکایتمون از احسان اومده.
صورت خسته و درمانده اش ،هوشیار شد .نفس های آرام و
عمیقش تند شد.
_خب؟
_حکم جلب سیارش رو گرفتم .از االن هیچ جای تهران برای
احسان امن نیست .حتی نمی تونه از شهر خارج بشه؛ چون
دستور دستگیریش به تمام کالنتری ها ابالغ شده.
لبخند نزد .خوش حال هم نشد .تنها حسی که داشت ،جنون
محض بود .احسان باید با دستان خودش می مرد...با دستان
خودش...

~ ~ 1737

*حکم جلب سیار :اگر دستور جلب به همه کالنتریهای حوزه
داده شود و تنها به یک کالنتری خاص ابالغ نگردد ،به آن حکم
جلب سیار می گویند.
[]۰۳:۳۳ ۰4.۰۶.۲۱
#پارت_۶۶۸
سوسن با شک به احسان که در حال پر کردن یک کوله پشتی
با وسایل ضروری اش بود ،نگاه کرد .متوجه ی مادرش نشد و
همزمان با برداشتن شارژر موبایلش ،خطاب به کسی که پشت
خط بود ،گفت:
_من باید از تهران برم ،می فهمی؟
چرا باید از تهران می رفت؟ مگر چه شده بود؟
_مگه چی شده؟
با شنیدن حرف های مخاطبش ،بر سر جایش خشک شد .حتی
شارژر هم از میان انگشتانش رها گردید.
_شوخی می کنی؟

~ ~ 1738

با بهت روی تختش نشست و دست آزادش را در مو هایش فرو
کرد.
_یعنی اآلن بیمارستانه؟
_حاال چیکار کنم؟ اگر دستگیر بشم...
با دیدن مادرش در پشت در ،سکوت کرد و بعد از چند لحظه
گفت:
_تا یک ساعت دیگه اونجام.
سوسن با نگرانی وارد اتاق شد .دستان کپل و سفیدش با النگو
های سنگین و قدیمی پوشانده شده بود.
دامن بلند و بلوز بنفش رنگی به تن داشت.
_کجا می خوای بری؟
سرش را پایین انداخت و گفت:
_باید از اینجا برم.
_کجا؟ اصال چرا باید بری؟

~ ~ 1739

_یه جایی که پیدام نکنن .یه خالف کوچیک کردم ،حاال پلیس
دنبالمه.
دستش را با ضرب به گونه ی خودش کوبید .صدای برخورد النگو
های طالیی رنگش با هم ،اعصاب احسان را به هم می ریخت.
_یعنی چی آخه؟ مگه چی کار کردی؟
[]۰۳:۳۳ ۰4.۰۶.۲۱
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_مامان گیر نده بهم .فقط چند میلیون پول برام جور کن .باید
از ایران برم؛ اما پول ندارم .ماشینم رو هم نمی تونم بفروشم؛
چون به نام بابا ست.
با ترس و چهره ای رنگ پریده ،به احسان نگاه کرد.
_مگه چیکار کردی که اینقدر ترسیدی؟ چه شری برای خودت
درست کردی؟
_اگر بابا بفهمه چرا دارم میرم ،دیگه بهم کمک نمی کنه .حواست
باشه چیزی بهش نگی .فقط پول...
_دارم میگم چیکار کردی احسان؟
~ ~ 1740

آب دهانش را با استرس فرو داد و گفت:
_نپرس ازم؛ اما اینو بدون که اگر گیر بیوفتم ،حکم سنگینی برام
می برن...ممکنه اعدامم کنن.
دستش را روی سینه اش گذاشت و با بهت گفت:
_یا حضرت زهرا...
دست مادرش را گرفت و با ترس گفت:
_تو رو خدا کمکم کن مامان .من باید از ایران برم تا زنده بمونم.
سوسن با شوک و چشمانی که با اشک هایش خیس شده بودند،
به پسرش خیره شد .مگر چه جرمی انجام داده بود که تقاصش
مرگ و اعدام بود؟ سعی کرد خودش را جمع و جور کند .فعال
وقت مناسبی برای عزاداری نبود .باید فرزندش را نجات می داد.
النگو هایش را به سختی از دستانش بیرون کشید .پوست دستش
کبود و قرمز شد؛ اما چیزی از دردش نفهمید؛ چرا که تمام
هدفش زنده نگه داشتن پسرش بود.
النگو ها را کف دست احسان گذاشت و گفت:

~ ~ 1741

_اینا رو بفروش ،با خودت ببر .به بابات میگم تو بازار یکی ازم
دزدیده.
احسان هم بغض کرده بود.
_مامان اگر گرفتنم چی؟
_فقط برو احسان...فقط برو...
النگو ها را درون کوله اش ریخت .وسایل ضروری اش را هم
برداشت و مقابل سوسن که با گریه به او نگاه می کرد ،ایستاد.
_دیگه باید برم.
_مواظب خودت باش!
_هستم.
بوسه ای روی پیشانی احسان نشاند.
_ایشاال چیزی نمیشه .سالم و سالمت از ایران میری.
احسان تردید داشت .ماهور سکته کرده و پوالد هم از همه چیز
مطلع شده بود .شک نداشت که اکنون پوالد همچون مار زخمی،
به دنبال فرصتی برای نیش زدن و از پا انداختن است .کاش
~ ~ 1742

بتواند از ایران برود و جانش را نجات دهد؛ اما نفوذ و قدرت پوالد،
ترسناک به نظر می رسید.
], [05.06.21 09:48
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دو روز از بسته شدن چشمان گنجشکش می گذشت .نگاه گریان
و خنده ی عجیبش مدام در مقابل چشمانش ظاهر میشد .جمله
ای که همراه با آن خنده بیان شده بود ،هر ثانیه در گوش هایش
می پیچید .
_دیگه بر نمی گردما...
سرش را روی زانویش گذاشت .چه پاسخی داده بود؟
_مهم نیست .
اشک هایش باز هم روان شد .به ماهور گفته بود که رفتن
همیشگی اش مهم نیست.
_نیکان رو می ذاری ببینم؟

~ ~ 1743

حلقه و گردنبند ماهور هنوز هم در میان انگشتانش بود .طال در
هوای سرد راهرو ،یخ زده بود .انگشتان پوالد هم از شدت سرما
بی حس شده بود .
_داره به نبودنت عادت می کنه ،نمی خوام باز هوایی بشه.
چقدر درد داشت .نمیشد به نبودنش عادت کرد .نمیشد این دنیا
را بدون ماهور تصور کرد .
سر آستین پیراهن سفید رنگش هنوز هم با خون ماهور رنگین
بود .لباس هایش را عوض نکرده و حتی از کنار در اتاقش هم
تکان نخورده بود .
_فقط میشه به بودنت عادت کرد .نبودنت بوی مرگ می ده
ماهور...
ماهرخ به خانه رفته بود تا آسا را آرام کند .مهیار روی صندلی
کناری خوابش برده بود .رد شور اشکی تا نزدیک لب هایش ادامه
داشت ،نشان می داد که در میان گریه هایش به خواب فرو رفته
است .همه برای عوض کردن لباس ها و گرفتن یک دوش کوتاه
به خانه رفته بودند .
~ ~ 1744

پالتویی که سهیل برایش آورده بود ،هنوز هم کنارش قرار داشت.
ماهور در آن اتاق سرد ،با یک لباس نازک به خواب فرو رفته بود،
آنوقت پوالد با پالتوی گرم و کلفت بدنش را بپوشاند؟
گردنبند ماهور را دور مچش پیچاند و حلقه اش را هم در انگشت
کوچکش فرو کرد .
پالتو را از کنارش برداشت و از جا برخاست .سردش شده بود و
این از پیچیدن بازو هایش به دور خودش مشخص بود .پالتو را
روی بدنش انداخت و بعد به سمت در اتاق ماهور رفت .
هیچ پنجره ای برای دیدن گنجشکش وجود نداشت .پیشانی اش
را روی در گذاشت و نفس عمیقی کشید .
_بمیرم برات...سردته ،مگه نه؟
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لب هایش کامال خشک شده بود .تنها چیزی که در این دو روز
از گلوی پر دردش پایین رفته بود ،چند لیوان آب گرم بود .

~ ~ 1745

گنجشکش فکر می کرد هما قرار است جایگزینش شود .مگر
کسی می توانست به اندازه ی ماهور شیرین باشد؟ مگر کسی
مثل او می توانست با متانت رفتار کند؟ اصلی چه کسی همچون
ماهور می خندید؟ چه کسی همچون او بغض می کرد؟ چشمان
چه کسی جز ماهور ،به سبزی جنگل های شمال بود؟ انگشتان
ظریف و زیبایش کجا بود که میان انگشتان مردانه ی پوالد فرو
برود؟
چشمانش انگار به یک چشمه وصل بودند که اشکشان خشک
نمیشد .دستی که گردنبند ماهور دور مچش خودنمایی می کرد
را باال برد و پشت چشمانش کشید .
ماهور باید بر می خاست .خدا خانواده اش را به او بدهکار بود .به
جای پدر ،مادر ،بردار و خواهر ماهور را به او داده بود و نباید به
این زودی او را از این نعمت محروم می کرد .
تلفنش شروع به زنگ خوردن کرد .حدس می زد سودابه باشد
و درست هم بود .
رکسانا اکثر اوقات به خانه اشان می رفت تا نیکان را آرام کند؛
اما این کودک بی قرار تنها با پوالد و ماهور آرام میشد .
~ ~ 1746

تماس را برقرار کرد و اولین آوایی که در گوشش پیچید ،صدای
جیغ های سوزناک نیکان بود .
_خاله؟
_ببخشید زنگ زدم مادر؛ اما این بچه داره تلف میشه.
کمی مکث کرد و صدایش بغض دار شد .
_ماهور که تو بیمارستانه ،شما هم که همش اونجایید .این بچه
به کی دل خوش کنه؟ از بس گریه کرده ،نفسش گرفته .واال
ماهور هم به این همه گریه ی بچه اش راضی نیست .بیاید یه
سر به نیکان بزنید تا یکم بخوابه .
ماهور با هر قطره ی اشکی که از چشمان نیکان می بارید ،می
مرد .حاال پسرشان از شدت گریه در حال خفه شدن بود و
ماهوری هم برای آرام کردنش وجود نداشت .
_نمی تونم بیام...ماهور تنها ست .
صدای پوالد هم شکسته و آرام بود .مثل کسی که تمام زندگی
اش را در عرض چند ساعت از دست داده و حاال به سوختن
بقایای آن نگاه می کند ،نفس هایش نا کوک و پژمرده بود .
~ ~ 1747

_نیکان چی؟
_رکسانا...
_رکسانا هم اینجا ست؛ اما فایده ای نداره.
با بغض به اتاق ماهور نگاه کرد .
صدای مهیار هم از پشت سرش بلند شد .
_برو پیش نیکان .من پیش ماهور هستم .
_اما ماهور...
_خودتم می دونی که اینجوری حال ماهور بهتره .برو یکم به
بچتون برس !
خطاب به سودابه که هنوز هم منتظر بود ،گفت:
_میام .
و بعد تلفن را قطع کرد و به اتاق ماهور نگاه نمود .
_زود میام ،باشه؟
مهیار سرش را پایین انداخت و به کت پوالد نگاه کرد .آخ خدایا
دلش برای برادرش تنگ شده بود .کاش زود تر برخیزد تا این
~ ~ 1748

شکنجه تمام شود .قدم های سنگین پوالد به سمت انتهای راهرو
را دنبال کرد .دلش برای او هم می سوخت .لحظه لحظه مردنش
را با چشمان خودش می دید.
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قاشق غذا را به لب های نیکان نزدیک کرد .
_بخور بابایی ،ببین هنوز یه عالمه مونده !
نیکان از دیدن پوالد خوش حال شده بود .لب هایش می خندید
و چشمانش هم ستاره باران بود .
دهانش را باز کرد و قاشق را در میان دندان هایش اسیر نمود.
_عه ...نیکان؟ قاشق رو چرا گاز می گیری؟
سودابه با غم خندید و گفت:
_داره لوس میشه...همیشه وقتی این کارو می کنه ،ماهور قربون
صدقه اش میره تا قاشقو ول کنه؛ برای همین اآلنم داره این کارو
می کنه تا بهش توجه کنید .

~ ~ 1749

ماهور...گنجشک خواب آلود و بی رحم این روز هایش در نقطه
به نقطه ی این خانه یادگار به جا گذاشته بود .
سیب گلویش باال و پایین شد .بغض هایش را فرو داد یا صدای
ناله های دردمند قلبش را؟
_قربون پسرم برم من...دهنتو باز کن عمر پوالد !
نیکان باز هم خندید و دندان های کوچکش را با باز کردن دهانش
به نمایش گذاشت .قاشق را بیرون کشید و باز هم با غذای میکس
شده ای که نمی دانست با چه موادی درست شده است ،آن را
پر کرد .
هما هم در سالن نشسته بود و به آن ها نگاه می کرد .چشمان
پوالد به طور دائم پر و خالی میشد و نشان می داد که هوای دل
این مرد طوفانی ست .
_ماهور بهتره؟ خاله سودابه گفت حالش بد شده .
رکسانا که در تمام این مدت ،با خشم و غیض به هما نگاه می
کرد ،قبل از پوالد دست به کار شد .

~ ~ 1750

_خدا رو شکر حالش بهتره .تا چند روز دیگه بر می گرده سر
خونه و زندگیش .
هما فهمیده بود که این دختر با تمام کسانی که تا به حال دیده
است ،فرق دارد .چشمانش تیز و بران بود و سودای جنگ داشت .
_خدا رو شکر !
پوالد نگاه سرزنش گری به سمت رکسانا انداخت تا آرام تر رفتار
کند .از همان شبی که هما به این خانه آمده بود ،رفتارش با او
وحشتناک بود .
_رکسانا؟
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با چشمان اشکبار و گستاخش به پوالد خیره شد و با صدای
نسبتا بلندی گفت:
_چیه؟ مگه چی گفتم؟
پوالد هم اخم خشنی کرد و نیکان را به سودابه سپرد تا با رکسانا
صحبت کند .
~ ~ 1751

به سمتش رفت و بازویش را گرفت .
_باید یکم حرف بزنیم !
بغضش شکست و همزمان با باریدن چشمانش ،گفت:
_آره اتفاقا منم باهات حرف دارم .
او را به سمت کتابخانه کشاند و بعد از ورودشان در را بست .با
اخم به دختری که رنگ پریده و گریان بود ،چشم دوخت .
_چه مرگته تو؟
او هم کم نیاورد و به سمت پوالد براق شد .
_تو چه مرگته؟ این زنیکه ی کثافت اینجا چه گوهی می خوره؟
با حرص دستش را روی بینی اش گذاشت و غرید:
_آروم حرف بزن رکسانا...چیکار به این بدبخت داری؟
باید تعریف می کرد؟ باید از اشتباهات شکننده ی ایمان برای
پوالد می گفت؟ ایمانی که از شدت عذاب وجدان ،تمام کار
هایش را برای رکسانا تعریف کرده بود .از شبی که ماهور را پشت
درختان دیده و با نام بردن از هما او را شکسته بود حرف زده
~ ~ 1752

بود .از پاسخی که به پیام ماهور داده بود ،صحبت کرده و قلب
رکسانا را خراش داده بود .
_مگه قرار نبود براش خونه بگیری تا بره؟
با درد به خودش اشاره کرد و نالید :
_من االن فقط دلم می خواد بمیرم .من کنار ماهور جا موندم
احمق...چطوری برم دنبال خونه؟
لب هایش آویزان شد و با بغض گفت:
_وقتی بهتون نیاز داشت ،کجا بودید؟ االن چه فایده ای داره
بودنتون؟
_خودت کجا بودی؟
_من هر چی بهش زنگ می زدم ،بهم جواب نمی داد .می دونی
چقدر پیام بهش دادم؟
پوالد هم بغض کرد .
_دنبال مقصری؟
صحنه ای که صبح در خانه ی ماهرخ دیده بود ،روانش را به هم
می ریخت .باورش نمیشد که ماهور منطقی و شیرینش تا این
~ ~ 1753

حد از زندگی کردن سیر شده باشد که بخواهد این کار را با
خودش بکند .تمام حال بدش را در صدایش جمع کرد و فریاد
زد:
_ارهه...دنبال مقصرم .هر کدومتون یه جوری عذابش دادید .خاله
ماهرخ بهش بی محلی می کرد .مهیار سرش به کار خودش گرم
بود .تو دنبال حفظ اون غرور کوفتیت بودی و ایمان هم که تا
تونست بهش زخم زد .
دستش را روی سرش گذاشت و ادامه داد:
_مگه یه آدم چقدر صبر داره؟ فکر می کنی به خاطر قلبش داره
می میره؟ نه به خاطر قلبش نیست .شما اینقدر دنیا رو براش
غیر قابل تحمل کردید که خودکشی کرد .قرصاش رو تو گلدون
خونه ی خاله ماهرخ پیدا کردیم .ماهور قرص نمی خورده تا آروم
آروم بمیره .حاال راحت شدید؟ ماهور همتونو ترک کرد...
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رکسانا دروغ می گفت ،مگر نه؟ با خشم به سمتش رفت و در
مقابل صورتش فریاد زد:
~ ~ 1754

_چی می گی؟ این چرت و پرتا رو از کجا آوردی؟
رکسانا هم خیره در چشمان نا باور پوالد ،جیغ زد:
_همتون بهش فشار آوردید .حاال که داره استراحت می کنه،
ادای آدمای از دنیا بریده رو در میارید؟ اصال می دونی چیه؟
با تمام حرص و غمی که در وجودش غلیان می کرد ،دستانش را
مشت کرد و با جان خراش ترین حالت ممکن گفت:
_کاش ولتون کنه بره .حتی اگر از غمش بمیرید هم حقتونه .اگر
من جای ماهور بودم ،هیچ وقت بیدار نمی شدم؛ چون...چون شما
لیاقتش رو نداشتید .
تمام بدنش با عرق سردی پوشانده شد .پیراهنی که به خاطر
نیکان با پیراهن خونینش تعویض کرد هم به پوستش چسبید.
رگ های زیر چشمانش همچون ماری که از النه اش به بیرون
می خزد ،از زیر پوستش به سمت بیرون خزید .ماهور بمیرد؟
مگر می شود؟ اگر ماهور برود ،چه کسی برای نیکان داستان
زندگی اشان را تعریف کند؟ اصال چه کسی با خنده هایش جهنم
درون پوالد را بهشت کند؟ این دختر احمق چه می گفت؟
_خفه شو...خفه شو...
~ ~ 1755

و بعد صندلی چوبی ای که کنار پنجره قرار داشت را با ترسی که
از حرف های رکسانا به جانش افتاده بود ،به شیشه ی پنجره ی
سراسری و بزرگ کتابخانه کوبید و همزمان با صدای شکستن
شیشه ،عربده زد :
_ماهور نمی میره...نمی میرهه...
رکسانا دستانش را روی گوش هایش گذاشت و با گریه از پوالد
فاصله گرفت .
_حقته ...
پوالد نگاه خشمگینی به سمتش انداخت و از اتاق خارج شد .باید
آن قرص ها را با چشمان خودش می دید .
توجهی به گریه ی نیکان و صدا زدن های هما نشان نداد و با
سرعت به سمت خانه ی ماهرخ رفت.
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در خانه توسط شیدا باز شد .صدای گریه های ماهرخ از آن فاصله
هم به گوش می رسید .
~ ~ 1756

شیدا با بغض به پوالد خیره شد و خودش را کنار کشید .چیزی
نگفت...حتی به دختر مقابلش نگاه هم نکرد .با قدم های آرام وارد
خانه شد و به ماهرخ که کنار باغچه نشسته بود و با گریه به خاک
گلدان نگاه می کرد ،خیره شد .پس راست بود؟ ماهور قرص
هایش را در گلدان پنهان کرده بود تا به آرامی با این دنیا وداع
کند؟
_مامان؟
به سمت پوالد چرخید و با چشمان خیسش ،خنده ی عصبی ای
کرد .
_اومدی؟ بیا تا بهت بگم چی به سرمون اومده...
مشتی که با خاک و قرص پر شده بود را مقابل چشمان پوالد
گرفت و گفت:
_دیدم گلم خشک شده .از تو گِل کشیدمش بیرون .خاکش رو
ریختم تو باغچه؛ اما همون موقع فهمیدم ماهور بیمارستانه .این
خاک همینجا موند تا وقتی جوجه ی آسا هم مرد...رفت جنازه
اش رو خاک کنه که اینا رو دید .
~ ~ 1757

مشتش را باز کرد تا قرص های سفید رنگ را هم به پوالد نشان
دهد .
_هر شب قبل از خواب بهش قرص می دادم؛ اما اون نمی خورده.
من بچمو کشتم پوالد؟ اینقدر بهش بی محلی کردم که خسته
شد؟ خودشو کشت؟
همان جا نشست .روی کاشی های سرد زانو زد .پاهایش هم خورد
شده بود .توان حرکت نداشت .
_حاال چی میشه مامان؟
ماهرخ با بغض به خاک درون مشتش خیره شد و نالید:
_بهزاد می خواد ببرتش .بهم گفت شما بچمو اذیت می کنید.
_مگه الکیه؟ اون بره ،ما چیکار کنیم آخه؟
ماهرخ سرش را به سمت باال گرفت و با صدای بلندی شروع به
اشک ریختن کرد .
_خدایا...تو رحیمی ،این بارم بهم رحم کن .نذار بچمو کسی
ببره .

~ ~ 1758

پوالد با چشمانی که خیس شده بود ،به قرص ها نگاه می کرد.
از همه متنفر بود .حتی از خودش...
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آنقدر حالش بد بود که ماهرخ با کمک شیدا او را به اتاق مهیار
رساند .در این چند روز حتی یک تکه نان را هم از خودش دریغ
کرده بود .چشمان مقتدرش با اندوه پر شده بود .
او را روی تخت نشاندند و از اتاق خارج شدند تا استراحت کند؛
اما نگاه پوالد به تیشرتی که از در نیمه باز کمد مشخص بود،
خشک شد .مگر می شود لباس گنجشکش را نشناسد؟
از جا برخاست و به سمت کمد رفت .درش را کامال باز کرد و
دستش را نوازش وار ،روی لباس های تا شده و مرتب کشید .
انگشت اشاره اش روی تک تک لباس ها حرکت می کرد که
ناگهان روی تیشرت قرمز رنگی که با آن خاطره های شیرینی
داشتند ،متوقف شد .آب دهانش را با بغض فرو داد و خواست
تیشرت را بیرون بکشد؛ اما با افتادن یک دفتر کوچک و یک
~ ~ 1759

جعبه ی مربعی شکل ،با اخم تیشرت را رها کرد و روی زمین
نشست .
ابتدا در جعبه را باز کرد و با دیدن یک گردنبند طال ،آن را از
جعبه بیرون کشید .مدل پالک گردنبند ،بسیار قدیمی بود .از
همان پالک هایی که باز می شوند و با دو عکس پر می گردند .
پالک را باز کرد و با دیدن عکس هایی که درونش قرار گرفته
بود ،نفسش در سینه حبس شد .
عکس سمت راست از پوالد و ماهور بود .لبخند های عمیقشان
همچون خار در چشمان پوالد فرو رفت .دستان ماهور دور
آرنجش حلقه شده و سرش را هم روی بازویش گذاشته بود.
عکس سمت چپ خنده ی شیرین نیکان را به نمایش گذاشته
بود .در دهانش تنها یک دندان که هنوز هم به طور کامل رشد
نکرده بود ،وجود داشت؛ اما همان هم برای شیرین کردن چهره
اش کافی بود .
قطره ی اشکش روی پالک افتاد؛ اما به سرعت ان را پاک نمود
و گردنبند را در درون جعبه قرار داد .دفتر کوچک مشکی رنگ
را باز کرد؛ اما ای کاش نمی خواند .
~ ~ 1760

چگونه افکار پریشان و درد دل های ماهور را می خواند و آرام
می ماند؟!
], [08.06.21 16:15
#پارت_۶۷۷
بدون صدا گریه می کرد .اشک هایش با سرعت از چشمانش به
روی کاغذ های سفید دفتر سقوط می کردند و آن ها را خیس
می نمودند.
این ها را برای پوالد نوشته بود .حرف هایش از همان شبی که
در خانه ی رکسانا از هدیه ی احسان مطلع شد ،شروع می گردید
و تا روز تولدش ادامه داشت .
هیچ یک از برگه ها خیس از اشک نبودند .دلیلش را هم نوشته
بود .ماهرخ گفته بود که این زندگی را خودش انتخاب کرده است
و حق گریه کردن ندارد .از همان روز گریه نکرده بود؛ اما قرص
هایش را هم نخورده بود .چرا؟ چون زندگی اش را بدون عزیزانش
نمی خواست .لحظه ی مرگش را روزی که درباره ی هما فهمید،
بیان کرده بود .در میان نوشتن افکار پریشان مغرش درباره ی
~ ~ 1761

خوشبختی پوالد با آن زن ،برای نیکان الالیی خوانده و آن را در
دفترش نوشته بود .
تمام این یک ماه گذشته را مو به مو در آن دفتر یادداشت کرده
بود .از تهدید احسان گفته بود .از نامه ی او به ایمان هم نوشته
و در انتها چند جمله را هم به آن اضافه کرده بود .
_بهش حق میدم اگر ازم متنفر بشه .اگر کسی به مهیار خیانت
کنه ،منم ازش متنفر میشم .ایمان که به غیر از پوالد ،کسی رو
نداره ...معلومه که حق داره براش نگران بشه .با همه ی اینا ،دلم
می گیره .هیچ وقت فکرشو نمی کردم که روز های آخر عمرم رو
اینقدر تنها بگذرونم .فکر می کردم چند روز تو بغل پوالد ناز می
کنم...اشک های مامانمو پاک می کنم...مهیار رو دلداری
میدم...آسا و نیکان رو بوسه بارون می کنم و بعدش چشمامو می
بندم؛ اما این روزا خیلی تنهام .می دونم براشون عزیزم ...می دونم
جونشون به جونم وصله؛ اما این روزا خیلی به محبتشون نیاز
داشتم .آخه من دارم برای همیشه میرم .اصال چه بهتر ...اینجوری
مهرم تو دلشون کمتر میشه .راحت تر با نبودنم کنار میان .

~ ~ 1762

ایمان عاشق پوالد بود؛ اما چطور توانست بال های کوچک ماهور
را بسوزاند؟ جمالت فرشته اش وقتی درباره ی هما می نوشت،
پر از بغض بود .
_ایمان گفت باید یه خونه ی بهتر براش بگیره .حتما از این که
قبال من اینجا با پوالد زندگی می کردم ،بدش می اومده.
خدایا...من باید برای پوالد خوش حال باشم .آخه می گه
مسئولیت هما با منه؛ پس یعنی براش مهمه .اینجوری اون و
نیکانم خوشبخت می شن؛ اما چرا نمی تونم باهاش کنار بیام؟
چرا قلبم درد می کنه؟ به بهمن گفتم چیزی درباره ی حال بدم
به پوالد نگه؛ اما دلم می خواست بگه .کاش دهن لقی کنه .حتی
رکسانا هم بهم گفت دیگه بهش پیام ندم .همه ازم متنفر شدن...
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چشمان سرخ و دریایی اش با سرعت روی کلمات حرکت می
کرد .
_با تلفن عمومی به بهمن گفتم حواسش به هادی باشه .من که
چیزی برای از دست دادن ندارم؛ اما پوالد برای بدست آوردن
~ ~ 1763

این زندگی خیلی تالش کرده .نهایتش اینه که میاد و بهم میگه
چقدر چندش آور و کثیفم .از اولم نباید به دنیا می اومدم .بابام
نباید با عشق بزرگم می کرد .باید زنده زنده خاکم می کرد تا
همه راحت بشن .
از همه چیز گفته بود .از بی امانی های قلبش برای پوالد و نیکان
هم نوشته بود .
_هیچ وقت لطف خاله سودابه رو فراموش نمی کنم .یعنی
خودش می دونه من پشت دیوار وایسادم تا صدای نیکان رو
بشنوم که اونو میاره اینجا بازی کنه؟
_حقوق دو ماهم رو جلو جلو گرفتم تا برای نیکان یه یادگاری
بگیرم .کاش پوالد بذاره نیکان ازش استفاده کنه .حس می کنم
اینجوری به بچم وصل میشم .
جمالت با سرعت به سر و صورتش کوبانده میشد .فکش روی هم
قفل شده بود .
_کاش بدونه عاشقشم .بهترین روز های زندگیم رو باهاش
گذروندم .
_خدایااا...دلم گریه می خواد؛ اما حق ندارم گریه کنم ،مگه نه؟
~ ~ 1764

_من پوالدو می خوام.
_نیکان خوبه؟ کاش خاله سودابه حواسش باشه زیاد نمک نریزه
تو غذاش .
_پس چرا نمی میرم؟ من خسته شدم .
_امروزم زنده ام...
_امروز تولدمه ،میشه پوالد بیاد پیشم؟ بابام رو تو خواب دیدم.
می گفت می خواد بیاد دنبالم؛ اما من که هنوز خانواده امو بغل
نکردم .اینجوری دلم تنگ میشه .کاش پوالد بیاد ،حس می کنم
امروز آخرین روزه...
_چقدر خانواده امو دوست دارم.
سرش را با تمنا به سمت باال گرفت .قطره های اشک با سرعت
از میان پلک هایش بیرون می جهیدند و روی گونه ی پوشیده
شده با ریشش جاری می شدند .دفتر در میان انگشتانش فشرده
میشد و لب هایش با التماس نام بزرگ ترین ناجی زندگی اش را
زمزمه می کرد .
_خدایا...خدااا...
~ ~ 1765
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مهراب با اخم به گونه های فرو رفته ی پوالد نگاه کرد و خطاب
به سامیار گفت:
_یکم غذا بدید به این.
_این؟
_پوالدو می گم .باز می خواید سرم بزنید بهش؟
سامیار پوزخندی زد و به پدرش خیره شد .حقیقت تلخی بود؛
اما شادی ها توان پیوند دادن رابطه های از هم گسسته را
نداشتند؛ چرا که این کار تنها از دست غم ها بر می آمد .
همه می گویند یاد کردن دیگران در زمان ناراحتی و رها کردن
یک دیگر در زمان شادی اشتباه بزرگی است؛ اما شاید این
موضوع در خصلت آدم ها قرار گرفته باشد تا در زمان های سخت
دستانشان را به سمت هم بگیرند و راحت تر اندوهشان را هضم
کنند.
_نگرانشی؟
~ ~ 1766

چشم غره ای به او رفت و با قدم های بلند خودش را به ماهرخ
رساند .
دانه های تسبیح سفید رنگ ،در میان انگشتانش می چرخید و
لب هایش به آرامی برای ذکر گفتن ،تکان می خورد .
_ماهرخ؟
چشمان بی روحش را به مهراب دوخت .کدورت ها در برابر غم
سنگینی که روی شانه اشان بود ،مسخره به نظر می رسیدند .
_بله؟
دستانش را با محبت روی مو های نا مرتبش کشید و گفت:
_غذا چی بگیرم براتون؟ همه گرسنه ان .
غذا؟ مگر لقمه ای از گلویش پایین می رفت؟  5روز از بیهوشی
ماهور می گذشت و امید دکتران به بازگشت فرزندش به این
دنیا ،با گذشت هر دقیقه ،کمتر از قبل می شد.
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_نمی دونم .از بقیه بپرس ببین چی می خوان .
~ ~ 1767

_تو چی؟
سرش را پایین انداخت و با بغض زمزمه کرد:
_من سیرم .
مهراب با غم به او خیره شد و بعد سرش را به گوش ماهرخ
نزدیک کرد .
_مهیار و پوالد هم غذا نخوردن .می خوای حالشون بد بشه؟ اگر
تو بخوری ،اونا هم مجبور میشن بخورن .
با قلبی شکسته به پوالد نگاه کرد .از وقتی به اتاق مهیار رفته
بود ،گریه کردن را هم کنار گذاشته بود و با ماتم به اطرافش نگاه
می کرد .هر چه علتش را پرسیدند ،چیزی پاسخ نداد؛ اما معلوم
بود که چیزی در حال آزار دادنش است .
_باشه .
رکسانا بعد از دیدن حال پوالد ،از حرف هایش پشیمان شده بود.
آن روز آنقدر به خاطر حال بد و خودکشی ویرانگر ماهور عصبی
شد که نفهمید پوالد بی تقصیر ترین فرد در این تراژدی غمگین
است .کسی که الیق فهمیدن راز معشوقش قرار نگرفت و بعد
~ ~ 1768

غرورش در مقابل همه شکسته شد .هر چه تالش کرد زهری که
خودش به خورد پوالد داده بود را با پادزهر محبت و عذرخواهی
خنثی کند ،نتیجه ای حاصل نشد و پوالد در همان حالت غم و
بغض ماند .
حال ایمان هم بد بود .تنها جرمش ،عشق بیش از حدش به پوالد
بود .عشقی که باعث شد ماهور را به اشتباه قضاوت کند و برای
دور کردن برادرش از دردسر ،اشتباه بزرگی در حقش انجام دهد.
در این  5روز بار ها به بیمارستان رفته بود تا با پوالد رو به رو
شود؛ اما آنقدر شرمنده بود که جرئت نگاه کردن به پوالد و
خانواده ی ماهور را نداشت.
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سهیل گفته بود که قضیه را برای همه ماست مالی کرده است.
گفته بود همه را با بهانه ی خطای دست ایمان و عمدی نبودن
هل دادن ماهور قانع کرده است؛ اما با این وجود جرئت رو به
رویی با آن ها را نداشت .

~ ~ 1769

نفس عمیقی کشید و این بار به خودش قول داد که در میان راه
پشیمان نشود .با قدم های آرام به سمت راهرویی که اتاق ماهور
در آن قرار داشت ،حرکت کرد .صدای قدم های رکسانا را هم از
پشت سرش می شنید .
همه آن جا بودند .تمام خانواده ی ماهور و پوالد در راهرو جمع
شده بودند .
با رسیدنش به آن ها ،سر همه به سمتش چرخید .چشمان گود
افتاده و غمگین پوالد هم به او دوخته شد .انتظار داشت از جا
برخیزد و او را از آن جا بیرون کند؛ اما انگار توان هیچ کاری را
نداشت .
نگاه های مهیار و سامیار ،هنوز هم خصمانه بود؛ اما بقیه عادی
رفتار می کردند .
_سالم .
ماهرخ قبل از دیگران واکنش نشان داد .و بقیه هم پشت سرش
سالمش را پاسخ دادند .
_سالم پسرم .
~ ~ 1770

همیشه زود جوش و احساساتی بود .رفتارش همچون کودکان
بی فکر و عجوالنه بود و اکنون هم با بغض به ماهرخ نگاه می
کرد .
_ببخشید دیر اومدم .
_برو به پوالد برس .
کاش ثانیه ها طوالنی تر می شد تا زمان رو به رو شدنش با پوالد
فرا نرسد.
_می رم .
به سمت پوالد بازگشت و با قلبی که تند تر و بی قرار تر از
همیشه می کوبید ،گفت:
_یکم حرف بزنیم؟
سرش را تکان داد و از جا برخاست .
_حرف بزنیم .
و بعد به سمت انتهای راهرو رفت تا از ساختمان بیمارستان خارج
شوند .حرف های زیادی با ایمان داشت که نباید به گوش دیگران
می رسید.
~ ~ 1771

ناخودآگاه به سمت مکانی که در دفتر خاطرات ماهور نوشته شد
بود ،رفت .همان جایی که احسان درباره ی نامه ای که به ایمان
فرستاده بود ،برای ماهور گفت و نفس هایش را لرزاند .قبل از
رفتن به آن جا ،از درون ماشین ،دفتر ماهور را برداشت .
تخت های کهنه و خاک گرفته را از نظر گذراند و روی یکی از
آن ها نشست .
در تمام این مدت سکوت کرده بودند .ایمان نمی دانست از کجا
باید آغاز کند .
ایمان هم مقابلش نشست و به چشمان سرخ پوالد نگاه کرد .
_یه بسته برام اومد .وقتی بازش کردم ،یه سری عکس توش بود
که وقتی دیدم ،مغزم از کار افتاد .باور نکردم؛ اما یه نامه هم اونجا
بود .
نامه را از جیبش بیرون کشید و به سمت پوالد گرفت .
_اینقدر دروغاش واقعی به نظر می رسیدن که باور کردم .حتی
دو تا بلیط هواپیما هم...
_می دونم .
~ ~ 1772

نامه در دستش خشک شد و روی زمین افتاد .می دانست؟ از
کجا؟ با شرمندگی و اندوه سرش را پایین انداخت؛ اما نگاه پوالد
در اطراف گردش می کرد .این مکان شاهد درد و بغض
گنجشکش بود؟ همان روزی که مو هایش در هوا پرواز می کرد.
مو هایی که بیگناه از ریشه کنده شدند تا ماهور بتواند خشمش
را کنترل کند .
_سرم درد می کنه .حتی نفهمیدم چطوری مو هامو کندم که
اینقدر درد گرفته .رو اون تختای شکسته و کهنه ،ذره ذره جون
دادم؛ اما کسی به دادم نرسید .
جمالت ماهور هنوز هم در سرش تکرار میشد .
همانطور که صفحه های دفتر را از نظر می گذراند تا نوشته ی
مورد نظرش را پیدا کند ،زمزمه کرد:
_همه چی رو تو دفترش نوشته بود .از وقتی جدا شدیم ،قرص
های قلبش رو نمی خورده تا آروم بمیره؛ برای همین خاطره
هاشو نوشته که بعد از مرگش ازش متنفر نباشیم .
آب در دهانش خشکید .حس می کرد فشار خونش در حال باال
رفتن است .شنیدن این جمالت برای ایمان هم سخت بود؛ پس
~ ~ 1773

چطور پوالد به راحتی آن ها را بیان می کرد؟ اشک در چشمانش
جمع شد؛ اما حواسش به ماری که در گلوی پوالد چمبره زده و
اجازه ی رهایی به او نمی داد ،بود.
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_پوالد؟ خوبی؟
آن صفحه را پیدا کرد و بعد دفتر را به سمت ایمان گرفت .
_بخون این صفحه رو...
دفتر را گرفت و چشمانش شروع به حرکت روی کلمات کرد.
_ایمان رو درک می کنم .دوست دارم باهاش حرف بزنم؛ اما می
ترسم نتونم در مقابل چیز هایی که می شنوم آروم باشم .هر چی
بگه حق داره؛ اما می ترسم اونی که تو ذهنم بوده بشکنه .همیشه
محبت کرده ،نمی تونم اخمشو ببینم .حرفایی که احسان بهش
زده ،اینقدر بد بوده که مطمئنم ازم متنفر شده .ازش گله ای
ندارم .حتی ناراحت هم نیستم .شور بودن سرنوشت من تقصیر
اون نیست .این که نسبت به حرف های احسان بی تفاوت باشه،
~ ~ 1774

عجیب تر از عصبانی شدنشه .مگه میشه بفهمی به داداشت
خیانت شده و آروم باشی؟ اون فقط عاشق برادرشه...عشق آدم
رو کور و کر می کنه.
بغض کرد .چه کسی در این  5روز جهنمی ،اینقدر منطقی ایمان
را درک کرده بود؟ چه کسی او را در آغوش گرفته و یادآوری
کرده بود که او قربانی عشق و تعصبش نسبت به پوالد بوده است؟
ماهور به دنیا آمده بود که عشق بورزد و بعد به آرامی ،همچون
نسیم بهاری نا پدید شود؟ کاش زنده بماند و ایمان را با این
عذاب وجدان تنها نگذارد .او ایمان درون ذهن ماهور را همان
موقع که او را هرزه خواند ،شکسته بود.
صدای گرفته ی پوالد ،حواسش را از کاغذ هایی که با اشک پوالد
چروک شده بودند ،به خودش جلب کرد .
_اگر قبل از پیدا کردن این دفتر اومده بودی ،حرصمو سرت
خالی می کردم؛ چون تو حق انتخاب رو از من گرفتی .
_من...
دستش را به نشانه ی سکوت روی بینی اش گذاشت و عصبی
گفت:
~ ~ 1775

_هیس...بذار حرفمو بزنم.
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سرش را به نشانه ی تأیید تکان داد و سکوت کرد .
_وقتی گفتی دنبال رکسانا نگرد ،با این که عقلم می گفت
مخفیانه ردشو بگیرم؛ اما به خودم این اجازه رو ندادم .چون
زندگی تو بود و خودت هم باید در موردش تصمیم می گرفتی.
می تونستم مخفیانه پیداش کنم و اگر مجرد بود بهت بگم و در
غیر این صورت ،تو رو به سمت بقیه ی دخترا هل بدم .اینجوری
میشد دوستی خاله خرسه؛ یعنی یه چیزی شبیه به کاری که تو
با زندگی من کردی .
صدایش هنگام بیان کردن جمله ی آخر ،کمی لرزید .زندگی اش
به تاراج رفته بود...
_اگر بهم عکسا رو نشون داده بودی ،تو این نقطه نبودیم .نباید
حق انتخاب رو ازم می گرفتی ایمان .

~ ~ 1776

اشک هایش روان شد .حماقت کرده بود .فکر می کرد کار درستی
انجام داده است؛ اما همه چیز در ظاهر درست و در باطن یک
دروغ بزرگ بود .
_حتی خجالت می کشم عذرخواهی کنم .
پوالد دستی به چشمان دردناکش کشید و گفت:
_کسی که باید این حرفا رو بشنوه من نیستم .اونی که باید
بشنوه...
بغض چمبره زده در گلویش بزرگ تر شد .
_اونی که باید بشنوه ،فعال خوابه .چشماشو بسته؛ اما تو همون
حالتم ،جلوی دعوا راه انداختن منو گرفته .اگر نوشته هاشو
نخونده بودم ،هیچ وقت نمی تونستم ببخشمت ایمان؛ چون اگر
به جای من تصمیم نگرفته بودی ،تمام زندگیم با مرگ دست و
پنجه نرم نمی کرد .
برخاست و با حالت بیچاره واری به ساختمان بیمارستان اشاره
کرد .

~ ~ 1777

_ماهور میگه حق داشتی...حاال که اون بخشیده ،منم می بخشم.
یعنی می بینه دارم به حرفاش گوش میدم؟ کاش بفهمه عوض
شدم و همین یه بار بهم رحم کنه ...کاش بیشتر از این منتظرم
نذاره؛ چون یه بمب ساعتی تو مغزمه که اگر منفجر بشه ،دودمان
همه رو به باد میده .
با انگشت اشاره به شقیقه ی خودش کوبید و با دندان های فشرده
شده ،ادامه داد:
_همینجا داره تیک تیک صدا میده .برای همه آالرم میده...حتی
برای خودم .
ایمان هم از جا برخاست و هیکل تنومندی که زیر بار مشکالت
خم شده بود را در آغوش کشید .سر پوالد روی شانه اش قرار
گرفت و نفس های تند و عصبی اش ،پیراهن ایمان را گرم کرد .
_بهوش میاد ...صبور باش! خودشم می دونه که یه عالمه حرف
تو این دنیا مونده که باید بشنوه .بهوش میاد...
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~ ~ 1778

سروش در دفترش نشسته بود و با چهره ای غرق در فکر به
احسان نگاه می کرد .
_چه طوری می خوای از ایران بری؟ اجازه ی خارج شدن از
کشور رو نداری .اگر تو فرودگاه بگیرنت ،یه راست می فرستنت
بازداشتگاه .
دستی به ته ریشش کشید و با اضطراب گفت:
_نمیشه قاچاقی ردم کنی برم؟
کمی فکر کرد و بعد با شماره ای تماس گرفت .چند جمله با
مخاطبش رد و بدل کرد و بعد تلفن را قطع نمود و با نیشخند
به احسان نگاه کرد .
_ترکیه خوبه؟
لبخند مبهوتی روی لب هایش نشست .
_جدی می گی؟
_اهل شوخیم مگه؟
_واقعا جور شد؟
~ ~ 1779

_فردا یا پس فردا ،ردت می کنه بری .فقط حواست باشه که از
یه جایی به بعد زندگیت کف دست خودته و اگر زرنگ نباشی،
تو راه جونتو از دست میدی .
احسان خواست چیزی بگوید؛ اما سیاوش با هول در را باز کرد و
وارد شد .
_سروش؟
با اخم به شتاب زدگی اش نگاه کرد و گفت:
_چته؟
_بار یخچالی که قاچاقی وارد کرده بودیم رو گرفتن .
با تعجب از جا برخاست و زمزمه کرد:
_چی می گی؟ می دونی چند میلیون سرمایه بود؟
_پلیس ریخت رو سرمون .من فرار کردم؛ اما خیلی از بچه ها رو
گرفتن .همه ی بار ها رو هم با خودشون بردن .
با خشم فریاد زد:
_پلیس کجا بود؟ مگه حواستو جمع نکردی احمق؟
~ ~ 1780

_کار سهیل و ایمان بوده .خودشون با گوشی هادی بهم پیام
دادن .
_مگه هادی کدوم گوری...
_هادی لو رفته .گرفتنش...
با عصبانیت خندید و لگد محکمی به میزش زد .
_باالخره زهرت رو ریختی پوالد؟
_آقا؟ نباید فرار کنیم؟ اونایی که گرفتن ،ما رو هم می شناختن.
اگر اسممون رو بگن ،چی؟ همینجوری هم تحت تعقیبیم ،اگر
بازم پرونده بسازن برامون بدبخت می شیم .
حق با سیاوش بود .باید از ایران می رفتند؛ اما ابتدا باید حسابش
را با پوالد صاف می کرد .حاال که قرار بود از کشور خارج شود،
جگر پوالد را هم آتش می زد و بعد برای همیشه او را با داغی
که به دلش می گذاشت ،رها می نمود.
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~ ~ 1781

سرش را به دیوار تکیه داده بود و به مهراب نگاه می کرد .ماهور
در دفترش از دوست داشتن دایی اش نوشته و آرزو کرده بود که
باز هم بتواند تمام خانواده اش را در کنار هم ببیند .
_مهراب؟
لیوان آبی که در دستش قرار داشت را در سطل آشغال انداخت
و با تعجب به پوالد نگاه کرد .فکر نمی کرد پوالد نامش را صدا
کند .
_بله؟
_ممنون که اومدی...
آنقدر تعجب کرد که نتوانست چیزی بگوید .در واقع ممنون بود
که به او اجازه ی حضور در این جا را داده بودند .
انگار متوجه ی حیرت بیش از حدش شد که به زمین خیره شد
و ادامه داد:
_وقتی ماهور بهوش اومد ،دلم نمی خواد هیچ چیزی برای
ناراحت کردنش وجود داشته باشه .
بغض کرده بود و برای گنجشکش محبت می خرید .
~ ~ 1782

_رفتارت رو باهاش درست کن .اون خیلی دوست داره .
مهراب هم بغض کرد .دلخوری و کدورت چه ارزشی داشت وقتی
یکی از عزیزانشان با مرگ دست و پنجه نرم می کرد؟
حس خاصی نسبت به پوالد پیدا کرد .حسی که هنگام نگاه کردن
به یک انسان شریف و درست کار در وجودت ایجاد می شود.
پوالد مرد خوبی بود...
_منم دوسش دارم...همیشه آرزوم بود که یه بچه مثل ماهور
داشته باشم .کلی آرزو براش داشتم؛ اما وقتی فهمیدم همجنسگرا
ست ،خیلی برام سخت شد .اآلن هم که فهمیدم ماهور یه
بیناجنسه .یعنی نه دختره و نه...
پوالد لبخند زد و حرفش را قطع نمود .
_وقتی عاشق ماهور شدم ،کلی تحقیق کردم .می دونی؟ پاک
کردن باور های اشتباه و جایگزین کردن یه سری چیزای جدید
به جای اونا ،اولین قدم من بود .فهمیدن این که جسم آدم
جنسیتش رو تعیین نمی کنه ،بلکه روح اونا ست که این کارو
انجام میده ،اونقدر ها هم سخت نیست .نمی دونم روح ماهور
دختره یا پسر؛ چون...
~ ~ 1783

لبخندش با تلخی تمام شد و آب دهانش را با غم فرو داد .
_چون ماهور فقط ماهوره...ماهور به من دنیایی رو نشون داد که
جنسیت آدما توش هیچ معنایی نداشت .من نمی دونم عاشق یه
پسرم یا یه دختر...من فقط عاشق ماهوری هستم که روحیه اش
حساسه...شیرین می خنده...بغض که می کنه لباش می
لرزه...استرس که می گیره لباشو با زبونش خیس می کنه...اخم
که می کنه خیلی بامزه میشه...عاشق خانواده اشه...پر از درده؛
اما قویه.
با افتخار و چشمان اشکبار به در اتاق ماهور اشاره کرد .
_ماهور من لیاقت بلند خندیدن و قضاوت نشدن رو داره .کسی
حق نداره با تعجب بهش نگاه کنه .باید اونو همونجوری که هست
قبول کنیم .گاهی حرفاش رنگ و بوی دخترونه داره؛ اما گاهی
هم پسرونه ست .به این فکر نکنید که اینی که جلومه ،دختره یا
پسر...فقط بدونید که اون ماهوره ...مرز های جنسیتی باید پاک
شن تا ماهور و بقیه ی کسایی که مثل اون هستن ،حس بدی
نسبت به خودشون پیدا نکنن .باید عاشق خودشون باشن و این
موضوع به رفتار اطرافیانشون بستگی داره .
~ ~ 1784

کمی مکث کرد و بعد به چشمان خیس مهراب خیره شد .
_دایی خوبی برای ماهور باش تا درد های روحیش ،آروم بشه.
نمی دانست که همه ساکت شده اند تا حرف هایش را بشنوند.
صدای گریه ی مهراب باعث شد که ماهرخ هم به گریه بیوفتد.
حرف های پوالد تکان دهنده بود .کاش تمام ماهور های دنیا ،با
مردی همچون او آشنا شوند...
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سال کبیسه بود .سالی که اسفند ماه به جای  ۲۹روز ۳۰ ،روز
داشت .فردا  ۱ام فروردین ماه و شروع سال جدید بود؛ اما خانواده
ی ماهور در بیمارستان منتظر بهوش آمدن عزیزشان بودند .
پوالد روی صندلی ها از شدت خستگی بیهوش شده بود و بقیه
هم در سکوت به اطرافشان نگاه می کردند .
ایمان مدام با سهیل در ارتباط بود تا بتواند قبل از فرار کردن
سروش و احسان ،آن ها را گیر بیاندازد .از هادی اطالعات زیادی
بدست آورده بودند .اعتراف کرده بود که خودش ماهور را برهنه
~ ~ 1785

کرده است تا از او عکس بگیرد و در جواب مشت محکمی زیر
چشمش نشسته بود .مشتی که شروع لگد های دیوانه وار ایمان
به بدن هادی بود .
علی با صورت در هم و گرفته ای ،به ایمان نزدیک شد .توان
حرف زدن راجع به اتفاقی که افتاده بود را با پوالد نداشت .
تلفن را به گوشش چسبانده بود و با حرص می گفت:
_اگر پاشونو از ایران بذارن بیرون ،هیچی دستمون رو نمی گیره.
امین ردشونو نگرفت؟
دستش را روی شانه اش گذاشت تا به سمتش بازگردد .ایمان به
سمتش چرخید و با دیدن چهره ی نا امید علی ،تلفن در دستش
خشک شد .
_چی شده؟ زنده ست؟
علی سرش را به نشانه ی تأیید تکان داد و با دیدن نفس راحت
ایمان ،فهمید که همه در جانب تاریک و نا امید مغزشان ،منتظر
شنیدن خبری به تلخی مردن ماهور هستند.
_آروم باش ،باید باهات حرف بزنم .
~ ~ 1786

تلفن را با اخم قطع کرد و با علی به سمت دفترش رفت .
روی دو صندلی مقابل هم نشستند .علی نمی دانست چطور باید
این مسئله را بیان کند و ایمان هم از سکوت او کالفه و نگران
شده بود .
_می گی چی شده یا نه؟
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علی با اخم به میزش نگاه کرد و پاسخ داد:
_ 5روزه که ماهور بیهوشه .اون قلبی که براش پیدا کرده بودیم
رو دیگه نمی تونیم بیشتر از این واسش نگه داریم باید بدیمش
به یکی دیگه...
صدای خنده ی عصبی ایمان در اتاق پیچید .
_داری چه زری می زنی؟ می خوای ماهور رو دستی دستی
بکشی؟
علی با ناراحتی به خودش اشاره کرد و گفت:

~ ~ 1787

_دست من نیست ایمان...تا همین اآلنم به زور رئیس بیمارستان
رو راضی کردم که قلب رو نگه داره 5 .روز گذشته و امکان بهوش
اومدن ماهور هم خیلی کم شده .اگر خدایی نکرده ،بهوش نیومد
چی؟ با اون قلب میشه جون یه آدم دیگه رو نجات...
کف دستش را روی میز کوبید و صدای علی را قطع کرد .
_من هیچی حالیم نیست علی...پوالد داره جلوی چشمام میمیره.
هر روز بهش سرم وصل می کنیم که بتونه سر پا وایسه .اگر
ماهور چیزیش بشه ،تنها کسی که تو این دنیا دارم رو از دست
میدم .چند ماه تو نوبت عمل پیوند نبوده که حاال بخواید حقشو
بخورید .شما دکترید یا جالد؟
علی هم با چشمان اشکبار به صورت سرخ از عصبانیت ایمان نگاه
کرد و غرید:
_مگه من دلم می خواد ماهور بمیره؟ خودمم دارم دیوونه میشم؛
اما مجبورم واقعیت ها رو قبول کنم .امکان زنده موندنش
کمه...خیلی هم کمه .ماهور رو از دست دادیم؛ اما میشه جون یه
جوون دیگه رو نجات...
_خفه شو عوضی...هنوز زنده ست...هنوز ...
~ ~ 1788

با عربده ی بلندی ادامه داد:
_زنده ستت ...باید بلند شه ...نمیتونه این همه آدم رو تنها بذاره .
_دیگه کاری از دست من بر نمیاد ایمان...رئیس بیمارستان گفته
تا امشب اگر بهوش نیومد ،فردا عمل پیوند رو برای مریض بعدی
انجام می ده .همه ی کارای عمل رو هم انجام داده .منم مثل تو
داد و فریاد کردم .حتی گفتم عمل اونو انجام نمیدم؛ اما منصرف
نشد .قراره یه دکتر دیگه این عملو انجام بده.
از دفتر علی بعد از بیان یک جمله خارج شد .
_اگر این کارو کردید ،پوالد بیمارستان رو روی سرتون خراب می
کنه.
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تمام طول روز برای ایمان با استرس گذشت .به پوالد چیزی
نگفت؛ اما تمام بدنش از تصور اتفاقاتی که ممکن بود بیوفتد ،می
لرزید .علی هم نگران بود .کنار ماهور نشسته بود و به چشمان
بسته و لب های کبود شده اش نگاه می کرد .آنقدر با همه برای
~ ~ 1789

نگه داشتن آن قلب بحث کرده بود که به او برای اخراج کردنش
هشدار داده بودند .
_ماهور؟ کافی نیست خواب؟ همه رو جون به سر کردی تو...
از کنار ماهور برخاست و بیرون رفت .تنها چند ساعت مهلت
داشتند .
ساعت ۷ ،صبح را نشان می داد .سال نو آغاز شده بود و ماهور
همچنان در خواب بود .شب عجیبی را پشت سر گذاشته بودند.
شبی که تنها غایب آن ،افسانه بود که از آسا مراقبت می کرد.
شبی که استرس و دلشوره به جان همه می انداخت .
پوالد با ترسی که نمی دانست منشأش از کجاست ،در راهرو قدم
می زد .انگار قلبش هشدار اتفاقی را می داد .اتفاقی تلخ و ناگوار...
سهیل که تا کنون با امین مشغول ردیابی سروش بود ،به
بیمارستان رفت تا خبری بگیرد؛ اما با دیدن کسی که گوشه ای
ایستاده بود و با یک پرستار صحبت می کرد ،با بهت ایستاد.
سروش و سیاوش را چندین بار دیده بود .می دانست مردی که
هنوز متوجه ی حضورش نشده است ،سیاوش است .
~ ~ 1790

خودش را کنار کشید تا دیده نشود .چند دقیقه بعد ،سروش هم
به سمتشان رفت .در قسمت تاریکی که نقطه ی کور دوربین ها
بودند ،با یک دیگر صحبت می کردند .پرستار ،که دختر جوانی
بود ،ابتدا کمی عصبی و نگران بود؛ اما در نهایت با حرفی که
بینشان رد و بدل شد ،لبخندی زد و سرش را به نشانه ی تأیید
تکان داد .
پرستار آن ها را به سمت پشت ساختمان راهنمایی کرد .سهیل
هم به آرامی پشت سرشان حرکت می نمود تا علت حضورشان
را بفهمد .
در زنگ زده و خرابی که پشت تخت های کهنه پنهان شده بود
را باز کردند .پرستار قبل از آن ها وارد شد و بعد از چند دقیقه
بازگشت .دو دست لباس آبی رنگ با روپوش سفید به آن ها داد.
بعد از پوشیدن لباس ها ،هر سه با هم وارد ساختمان شدند .
سهیل با خشم به رفتنشان نگاه کرد و همزمان گوشی اش را از
جیبش بیرون کشید تا به بهمن خبر دهد .با پلیس هم تماس
گرفت و بعد از همان در ،وارد بیمارستان شد.
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با ماسک و کاله ،صورتش را استتار کرده بود .سیاوش بیرون از
اتاق ایستاده بود تا اگر اتفاقی افتاد ،به سروش کمک کند.
سنگینی نگاه های پوالد و خانواده ماهور را روی خودش حس
کرده بود .دیدن این حال پوالد برایش عجیب و باور نکردنی بود.
مرد مو سفیدی با کت و شلوار مشکی رنگ ،مقابل آن ها ایستاده
بود و حرف می زد .حواس همه به سمت آن مرد جمع بود .انگار
حرف های مهمی برای آن ها داشت .حرف هایی که صورت همه
را مبهوت و غمگین کرده بود .توجهی به آن ها نشان نداد و در
را باز کرد.
وقتی وارد اتاق ماهور شد ،با جمع زیادی از بیماران بد حال رو
به رو شد .نگاهش را در اطراف چرخاند تا ماهور را پیدا کند؛ اما
با شنیدن صدای فریاد پوالد ،به سمت در اتاق رفت و آن را اندکی
باز کرد .
آن چه می دید را باور نمی کرد .پوالد با خشم و بغض یقه ی
مرد را در میان مشت هایش گرفته بود .

~ ~ 1792

_حق نداری این کارو بکنی .ماهور تا چند روز دیگه بهوش میاد.
اجازه نمیدم فرصت زندگی کردن رو ازش بگیری .
مرد با خونسردی و آرامش دستانش را روی مشت های پوالد
گذاشت .
_من واقعا برای بیمار شما ناراحتم؛ اما نمی تونم جون بقیه رو
به خاطر یه احتمال کوچیک ،به خطر بندازم .
دستان قدرتمندش را با تمام وجود تکان داد و هیکل نسبتا الغر
مرد هم ،با او شروع به تکان خوردن کرد .
_احتمال کوچیک؟ زنده موندن ماهور ،یه احتمال کوچیکه؟
صدای گریه ها در هم ترکیب شده بودند و فضای وحشتناک و
محیط پر استرسی را ایجاد می کردند .پوالد هم بغض کرده بود؛
اما گریه نمی کرد و با بغض کمر شکنش دست و پنجه نرم می
نمود .
مرد نگاه پر سرزنشی به سمت علی انداخت و بعد با اخم به پوالد
خیره شد .

~ ~ 1793

_من به علی گفته بودم که براتون توضیح بده؛ اما انگار این کارو
نکرده .
علی که با غم و چشمان تر به آن ها نگاه می کرد ،قدمی به سمت
مرد برداشت و گفت:
_بس کن...فقط یه روز دیگه صبر کن ،خواهش می کنم!
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مرد با جدیت به پوالد خیره شد و گفت:
_واقعیت اینه که احتمال بهوش اومدن مریض شما خیلی کمه.
همین اآلنم تقریبا توی کما ست .ممکنه بهوش اومدنش چند ماه
طول بکشه یا حتی اصال بهوش نیاد .یه مرد  ۳۰ساله که یه بچه
ی کوچیک هم داره حالش وخیمه و به این قلب نیاز داره .بیمار
شما شرایط پیوند نداره؛ اما اون داره .نمی تونیم...
مشت پوالد زیر گونه اش نشست و صدای بهت زده ی همه را
باال برد .عاقبت صبرش را تمام کرده بودند...این مرد دیگر توانی
برای بردباری و آرام بودن نداشت .کنترلش را از دست داده بود .
~ ~ 1794

_کثافت حیوون ،چه گهی داری می خوری؟
سامان و سامیار با عجله به سمتش رفتند و به سختی بازو های
فوالدینش را عقب کشیدند .
_پوالد؟ پوالد بیا کنار...
چیزی نمی شنید .حتی صدای گریه های ماهرخ و التماس هایش
به خدا را هم نمی شنید .
_چی از جون زندگی من می خواید؟ چه مرگتونه که اینجوری
ریختید رو سرم؟
بغضش با شدت شکست .صدای شهیق مردانه اش ،دل همه را
به درد آورد .
_دست از سرم بردارید عوضیا...بذارید آروم بمونم ...دارید روانیم
می کنید...روانیی...
باز هم به سمت مرد شتافت و سامان و سامیار را با هل محکمی
به کنار پرتاب کرد .چشمانش آنقدر سرخ بودند که اشک های
حلقه زده در آن ها ،همرنگ خون دیده می شدند .

~ ~ 1795

_اگر التماست کنم ،چی؟ چرا اینقدر بی رحمید؟ ماهور هنوز
داره نفس می کشه ...اگر بهوش بیاد و قلبی برای پیوند نباشه،
چی؟ اگر مرد ،کی جوابگوئه؟
خنده ی مجنون و تلخی کرد و به اتاق ماهور اشاره نمود .
_اون دلخوره ،برای همین داره طولش میده تا تنبیهم کنه .شما
چی می فهمید آخه؟
مهراب ناخودآگاه با بغضی مردانه به سمتش رفت .این مرد داشت
از دست می رفت .سرش را در آغوش کشید تا آرام شود .
_بهوش میاد پوالد...
رئیس بیمارستان واقعا دلش برای آن ها سوخته بود؛ اما باز هم
قدرت منطقش بیش از قدرت قلب غمگینش بود.
تا خواست حرفی بزند ،علی به سمتش رفت و غرید:
_اگر قلب رو دادی به کس دیگه ای ،منم استعفا میدم .دست از
سرشون بردار.
], [13.06.21 10:30
#پارت_۶۹۲
~ ~ 1796

مرد اخم تندی کرد و گفت:
_تو دیگه چرا؟ تو که یه پزشکی ،چرا باید...
_یه روز دیگه صبر کن...
_اما...
به جمع گریان و ترسیده ی مقابلش اشاره کرد .پوالد در آغوش
مهراب گریه می کرد .ماهرخ دیگر نفسی برای اشک ریختن
نداشت و مهیار آنقدر مو های خودش را کشیده بود که رگ های
پیشانی اش از شدت درد و فشار ،برآمده شده بودند .رکسانا در
آغوش ایمان هق هق می کرد .سامان و سامیار هم با چشمان
خیس به اطرافشان نگاه می کردند .شیدا در بهت از دست دادن
ماهور بود و شقایق به آسایی فکر می کرد که در این  5روز کارش
جیغ و گریه و بهانه گیری بود .می گفت دلش برای برادرش تنگ
شده است .
_امروز عیده؛ اما حال این خانواده رو ببین...یه روز دیگه بهش
فرصت بده .
مرد چشمانش را روی آن ها جا به جا کرد و بعد با اخم به علی
خیره شد .
~ ~ 1797

_فقط امروز...حساب تو رو هم به وقتش می رسم...
بعد از رفتنش ،هیچ صدایی جز ناله های دردمند به گوش نمی
رسید .
سکوت آن جمع با زنگ خوردن تلفن همراه پوالد ،شکست .بار
اول پوالد توجهی به آن نشان نداد؛ اما مخاطبش باز هم تماس
گرفت .چشمانش را پاک کرد و تلفنش را از جیبش بیرون کشید.
با دیدن نام سعید رمضانی ،یاد مهتاب کوچکی افتاد که از سرطان
رنج می برد .شاید باز هم به مشکل مالی بر خورده بودند .بینی
اش را باال کشید و تماس را برقرار کرد .
_الو؟
_سالم پوالد خان...
صدای مرد می لرزید .از بغض بود یا از شادی؟
_چی شده؟ چرا صدات می لرزه؟ مهتاب خوبه؟
سعید شروع به گریه کردن نمود؛ اما صدای خنده هایش هم می
آمد .

~ ~ 1798

_خدا ازت راضی باشه آقا...ایشاال هر چی از خدا می خوای ،بهت
بده.
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چه می خواست؟ سالمتی عزیزترین دارایی اش را.
_می گی چی شده یا نه؟
_آمپوالیی که زد جواب داده آقا...گفتن داره خوب میشه .سلول
های سرطانی دارن می میرن.
خنده و گریه را ترکیب کرده بود .آنقدر حالش خوب بود که
خندیدن پاسخ نمی داد .
_اگر شما اون آمپوال رو براش نمی خریدید ،امروز بچه ام کنارم
نبود...تا عمر دارم ،نوکریتون رو می کنم .مهتاب هم کلی تشکر
کرد .می خواست با ماهور خان حرف بزنه .
چشمان پوالد باز هم خیس شد .چرا اشک هایش تمام نمیشد؟
_دعا کنید برای ماهور...حالش خوب نیست .
ذوق سعید خوابید و صدایش مبهوت شد .
~ ~ 1799

_چی؟
_خوش حالم مهتاب بهتر شده .وقتی ماهور بهوش اومد ،میایم
پیشتون .من یکم کار دارم ،بعدا حرف می زنیم .
_اما...
_خداحافظ !
بعد از قطع کردن تلفن ،گوشه ی راهرو نشست و سرش را روی
زانو هایش گذاشت .خسته شده بود...کاش خدا به او هم رحم
کند .
سروش بر سر جایش خشک شده بود .باورش نمیشد خودش
عامل این حال پوالد و بقیه باشد .فاصله ی بین گناه و ثواب ،یک
تصمیم بود .یک تصمیم به بزرگی دور زدن راه اشتباه و قدم زدن
در راه درست .دلش نرم شد و با شدت تپید .خون سرخ را با
سرعت وارد رگ هایی کرد که با رنگ کینه و وسوسه های
شیطانی سیاه شده بودند .خون سرخ ،دشمنی ها را می شست و
وسوسه ها را خاموش می کرد .قلبی که سیاه شده بود هم شروع
به عوض شدن نمود .انگار حسی در قلبش جوانه می زد.
~ ~ 1800

این یک فرصت بود .فرصتی که خدا با ایجاد این حس به او داده
بود تا راهش را عوض نماید .چشمانش تر شد و به سوزنی که در
دست داشت نگاه کرد .او داشت چه می کرد؟ می خواست آدم
بکشد؟ آن هم جوان معصومی که یک ماه زندگی برایش از جام
زهر ،تلخ تر بوده است؟
با نفرت سوزن را در جیب روپوشش گذاشت و به سمت تختی
که ماهور روی آن آرمیده بود ،رفت .
با این بیچاره چه کرده بودند؟ حالش از خودش بهم خورد .یعنی
خدا او را می بخشید؟ ماهور چه؟
به چشمان بسته شده اش نگاه کرد .تکان کوچکی حس کرد؛ اما
به نظرش اشتباه کرده بود .آخر او در کما به سر می برد .کمی
بیشتر دقت کرد و بعد با بهت قدمی به عقب برداشت .
مژه های بلند و چرب شده اش تکان آرامی خوردند .پلک هایش
هم لرزیدند .عقب تر رفت و باز هم به ماهور نگاه کرد .
چشمانش لرزید و به آرامی باز شد .صدای بوق بلند دستگاه ها
سروش را از بهت بیرون آورد و لبخندی مهمان لب هایش کرد.
ماهور بهوش آمده بود و این یعنی فرصتی برای جبران داشت.
~ ~ 1801

خدا به او یک نشانه داد تا بفهمد هیچ گاه برای بازگشت از مسیر
اشتباه دیر نیست!
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سیاوش کنار راهرویی که به اتاق ماهور می رسید ،ایستاده بود.
بیش از ربع ساعت از رفتن سروش می گذشت؛ اما هنوز هم
بازنگشته بود.
_باالخره از تو سوراخ موشت اومدی بیرون؟
صدا از پشت سرش به گوش می رسید .با اضطراب آب دهانش
را فرو داد و به اطرافش نگاه کرد تا راهی برای فرار بیابد .به سمت
چپ نگاهی انداخت و با دو شروع به فرار کردن نمود؛ اما گیر
افتادنش به دست محسن و یاسر تنها دو ثانیه زمان برد .
سعی کرد بر خودش مسلط باشد؛ پس نیشخندی زد و به
سمتشان چرخید .چشمان محسن براق بودند و نشان از یک کینه
ی قدیمی داشتند .کینه ی همان چاقویی که با نامردی شکمش
را شکافته بود .
~ ~ 1802

_به آرزوت رسیدی ،نه؟ چه حیف که نمیشه بهم چاقو بزنی ،آخه
کلی آدم اینجاست .
تیزی چاقو را روی شکمش حس کرد و آب در دهانش خشک
شد .صدای محسن پر از خشم و تمسخر بود .یاسر هم با غضب
به او نگاه می کرد .
_می دونی که کال اعصاب درست و حسابی ای ندارم .مثل بچه
ی آدم همراهمون بیا تا با همین چاقو کونتو پاره نکردم .
نوک تیز چاقو ،لباسش را پاره کرد و به پوست شکمش رسید .به
سختی دهانش را باز کرد و گفت:
_بکشش عقب ،میام باهات...
_جون بکن حرومزاده !
شروع به حرکت کردند که بهمن و سهیل بدون نگاه کردن به آن
ها ،به سمت اتاق ماهور رفتند .چشمان سیاوش با نگرانی به مشت
گره خورده ی بهمن خیره شده بود .شک نداشت که اکنون
سروش در اتاق ماهور است و به زودی در دستان بهمن و پوالد
اسیر می شود .از همان اول هم تصمیم اشتباهی گرفته بودند و
تاوانش را با آب خنک خوردن در زندان می پرداختند.
~ ~ 1803
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سهیل با قدم های بلند به سمت اتاق ماهور رفت .چهره ی همه
پر از غم و بغض بود؛ اما فعال این موضوع اهمیتی نداشت؛ چرا
که جان ماهور در خطر بود .احتمال می داد سروش از شکست
بزرگش عصبی شده باشد و سعی در تالفی کردن داشته باشد.
نگاه همه به سمتشان چرخید .سهیل به پوالد نگاه کرد و گفت:
_سروش اینجا ست پوالد ...احتماال باید تو اتاق ماهور باشه .جون
ماهور تو خطره.
کلماتش را سریع بیان می کرد تا فرصت را از دست ندهند.
بهمن در اتاق را باز کرد و به سرعت وارد شد .پوالد توان ایستادن
نداشت .فکر کردن به حضور سروش در آن اتاق و انتقامی که
قرار بود گرفته شود ،تمام بدنش را به رعشه انداخت .
سامان و سامیار هم همراه بهمن وارد شدند؛ اما دستان پوالد با
عجز روی سرش قرار گرفت .دیگر توانی برای تحمل کردن
نداشت؛ اما شاید هنوز هم فرصتی باقی مانده باشد .شاید بتواند
~ ~ 1804

گنجشکش را نجات دهد .دستانش را روی زانو هایش گذاشت و
با بغض برخاست .
_خدایا ،باز داری چیکار می کنی؟
با قدم های سست وارد اتاق شد اما همه چیز بر خالف تصوراتش
بود .همه با بهت اطراف تخت ماهور ایستاده بودند و پرستاران
همانطور که به ماهور رسیدگی می کردند ،با حرص از جمع
زیادی که وارد اتاق شده بودند ،درخواست خارج شدن می
کردند .
سروش هم کنار تخت ایستاده بود و یک نفس جمله ای را تکرار
می کرد .
_بهوش اومد...بهوش اومد...
چند نفر از پرستاران مقابلشان ایستاد و گفت:
_خدا رو شکر بیمارتون بهوش اومده .من به دکترشون خبر دادم
که بیان؛ اما اگر بیرون نرید ،حال مریض بد تر میشه .لطفا اینجا
رو خلوت کنید .حتی جلوی در هم نباید باشید؛ اما با پارتی بازی
موندید .لطفا برید بیرون تا به بیمار رسیدگی کنیم .به خاطر
مریض خودتون رعایت کنید!
~ ~ 1805
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همه از اتاق بیرون رفتند .چشمان پوالد قبل از رفتن ،روی هیکل
ظریفی که فقط پا هایش در دیدش بودند ،میخ شد .کاش
چشمانش را دیده بود...
بهمن بازوی سروش را گرفته بود و او را با خود به بیرون از اتاق
همراهی می کرد.
پوالد هنوز هم مبهوت بود؛ اما لبخندی به آرامی روی لب هایش
نشست .
_بهوش اومد؟
تا چند دقیقه ی پیش ،همه در افکار تیره و نا امید خود غرق
شده بودند و اکنون در کمال تعجب ،ماهور بهوش آمده بود .
ایمان هم خندید و زمزمه کرد:
_بهوش اومد ...
آرام آرام صدای زمزمه ی همه بلند شد .با هم حرف می زدند و
از تمام شدن این عذاب صحبت می کردند .
~ ~ 1806

_یعنی حالش خوب میشه؟
_کی عملش می کنن؟
_می تونیم ببینیمش؟
_خدایا شکرت !
_دق کردیم تو این چند روز...
_هیچ کار خدا بی حکمت نیست !
در میان زمزمه های اطرافشان ،علی با دو خودش را به اتاق ماهور
رساند .جلوی در اتاق به جمعی که چشمانشان براق و نورانی
شده بود ،نگاه کرد و گفت:
_تبریک می گم !
و بعد با خنده وارد اتاق شد .
بهمن و سهیل هم لبخند زدند .بازوی سروش در مشت بهمن
فشرده میشد؛ اما او هنوز هم در خلسه بود .از تصمیم و تغییر
رفتارش ،راضی بود و به این فکر می کرد که خدا هنوز هم
دوستش دارد؛ وگرنه این حس را در او ایجاد نمی کرد تا از غرق
شدنش در باتالق خطا و گناه جلوگیری کند.
~ ~ 1807
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طولی نکشید که محسن و یاسر هم با چند مامور پلیس به
سمتشان آمدند .چهره اشان نگران بود؛ اما با دیدن لب های
خندان مقابلشان ،بهت زده ایستادند .
_چی شده؟
بهمن زبانش را گوشه ی لبش کشید و با خنده گفت:
_خرس تنبل باالخره بلند شد .
راهروی بیمارستان به یک باغ سر سبز تبدیل شده بود که رز
های سرخ لبخند به آرامی روی آن می رویید .لب های محسن
و یاسر هم به سمت باال کشیده شد و نگاهشان به پوالدی که با
بی قراری مهیار را در آغوش کشیده بود و مو هایش را نوازش
می داد ،دوخته شد .
_سرش سالمت .
مأمور پلیسی که حدودا  4۰ساله به نظر می رسید ،با اخم به
اطراف نگاه کرد و گفت:
~ ~ 1808

_سروش اسکندری اینجا ست؟
تازه حضور سروش را به یاد آوردند .چهره ی پوالد خشن شد و
دستانش از دور شانه ی مهیار باز گردید .
نگاهش را به سروش که به زمین خیره شده بود ،دوخت و گفت:
_چطور تونستی اینقدر بی شرف باشی؟
درست است که از کار هایش پشیمان شده بود؛ اما قصد کوتاه
آمدن در برابر پوالد را نداشت .با خونسردی به چشمانش نگاه
کرد .
_باالخره بردی !
قدمی به سمتش رفت و گفت:
_اینجا چیکار داشتی؟
در خأل به سر می برد .دستانش دور آمپول درون جیبش مشت
شد و گفت:
_می خواستم ماهور رو بکشم .
پلک چپش پرید و خندید .
~ ~ 1809

_بکشی؟
سرش را به نشانه ی تأیید تکان داد؛ اما همان لحظه پوالد به
سمتش هجوم برد و سر سروش را در میان مشت هایش گرفت.
صدای جیغ شقایق و شیدا بلند شد؛ اما ماهرخ دلش کمی خنک
شده بود .با چشمان تیز به او نگاه می کرد .
قبل از این که کسی بتواند سروش را نجات دهد ،سرش را با
ضرب به دیوار پشت سرش کوبید و با چشمانی که گردباد جنون
در آن جوالن می داد ،به صورت دردمند و گیج شده اش نگاه
کرد.
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_تیکه تیکه ات می کنم مادر ج...ده .با دستای خودم می
کشمت .
سرباز هایی که با سهیل آمده بودند ،به سمت پوالد رفتند و با
کمک بهمن و محسن ،آن ها را از هم جدا کردند .
_آروم باش آقا...
~ ~ 1810

_ولم کنید...برید کنار باهاش حرف دارم...
سروش همانطور که به قفل شدن دستبند های فلزی در مچ
هایش نگاه می کرد ،گفت:
_نتونستم بکشم !
با بغض به خودش اشاره کرد و گفت:
_مشکلت با من بود کثافت ،چرا خون اون بدبختو تو شیشه
کردی؟ تمام زندگیمو انداختی گوشه ی بیمارستان .می دونی
اون احسان الشی که باهاش همکاری کردی کیه؟ می دونستی
از یه بچه ی  ۱۰ساله هم نگذشته؟ قبال که با هم دشمنی
داشتیم ،مردونه تر رفتار می کردی .
_حرفی ندارم .
تشخیص پشیمانی و ندامت در چهره اش ،کار سختی نبود .بحث
کردن با کسی که که قرار بود سال های زیادی از زندگی اش را
در زندان بگذراند را تمام کرد و پرسید :
_احسان کجا ست؟

~ ~ 1811

_خبر ندارم .قرار بود از ایران بریم؛ اما اآلن احتماال یه جا تو
تهران قایم شده و منتظره بهش زنگ بزنم .
پلیس ها هلی به کمرش دادند تا به سمت خروجی برود .
_پشیمونی؟ بهم نشون بده چقدر پشیمونی !
سرباز باز هم او را هل داد تا حرکت کند؛ اما سروش ایستاد و
گفت:
_یه دقیقه بذارید حرف بزنم .
پوالد اشاره ای به سهیل کرد تا سر پلیس ها را گرم کند و خودش
به سمت سروش رفت .
وقتی مقابلش ایستاد ،سروش به جیب روپوشش اشاره کرد و
گفت:
_رمزش رو خودت پیدا کن .
پوالد با شک به او نگاه کرد.
_باور کنم داری کمکم می کنی؟
دندان هایش را روی هم فشرد و با خشم به سرباز ها نگاه کرد.
~ ~ 1812

_بجنب احمق...خودت زود تر از پلیسا پیداش می کنی .
نگاه خیره ای به او انداخت و دستش را در جیب روپوشش فرو
کرد .گوشی را برداشت و در جیبش گذاشت .
_تشکر نمی کنم ،بیشتر از این حرفا بهم بدهکاری !
لبخند کجی زد و زمزمه کرد:
_حله !
سرباز ها به سمتش رفتند و او را عقب کشیدند .
_بسه دیگه ،باید بریم !
قدمی به سمت عقب برداشت .
_پوالد؟
با اخم به چشمانش نگاه کرد .
_چیه؟
_متأسفم !
و بعد پشتش را به او کرد و با پلیس ها از بیمارستان خارج شد.
او را سوار ون مشکی رنگی که میزبان سیاوش هم بود ،کردند.
~ ~ 1813

همه چیز تمام شده بود...احساس پوچی داشت .این همه جرم را
برای بدست آوردن چه چیزی انجام داده بود؟ ارزشش را داشت؟
نه!
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باالخره بعد از دقایق طوالنی ،علی با یک لبخند که کوله باری از
امید و حس خوب داشت ،از اتاق بیرون آمد .
همه با سرعت به سمتش رفتند .پوالد آرام و قرار نداشت و قبل
از همه دست به کار شد .
_چی شد؟ حالش خوبه؟
به چشمانی که در این مدت بی روح و مرده و اکنون براق از
شادی بودند ،خیره شد .
_همه چی رو به راهه .چشماشو باز کرده و...
_و؟
شاد شدن حق این مرد بود .

~ ~ 1814

_دنبال تو می گرده .باورش نمیشه اینجایی...هر چی میگم پوالد
پشت در وایساده ،میگه داری دروغ می گی .
لب هایش به دو طرف کشیده شد و زیر چشمانش چروک افتاد.
ماهورش هنوز هم او را می خواست...
_پس من می رم تو .
صدای اعتراض آمیز و گرفته ی مهیار هم بلند شد.
_پس ما چی؟
پوالد همانطور که در را باز می کرد ،پاسخ داد:
_بعد از من برید .
علی با بهت به سمتش چرخید .
_پوالد چرا افسار پاره می کنی؟ بابا بخش مراقبت های ویژه اس.
مالقاتی نداره ،هر هیجانی...
حرفش قطع شد وقتی پوالد با یک جمله ،او را از صحبت کردن
پشیمان نمود .
_دهنتو ببند تا برات نبستمش !
~ ~ 1815

علی با دهان باز به جای خالی اش نگاه کرد و گفت:
_این چرا برگشت به تنظیمات کارخانه؟ تا یک ساعت پیش
داشت از بی حالی می مرد؛ حاال باز کله شقی هاش شروع شده؟
مهربان به سینه ی خودش کوبید و با لحنی که خنده به لب های
همه آورد ،گفت:
_دور از جون بچم ،الهی قربونش برم من! اصال پوالد اگر کله
شقی نکنه که پوالد نیست !
شقایق با حساسیت پرسید:
_بچه ات؟
مهراب با خستگی و خنده ،دستی به صورتش کشید و به جای
مهربان پاسخ داد:
_اگه خدا بخواد مهربان پیچ شد رو پوالد !
همه خندیدند؛ اما ماهرخ نگاهش قفل به اتاق ماهور بود .در این
یک ماه به او کم محلی کرده و قلبش را شکسته بود .چقدر از
مادر بودن خودش متنفر شده بود!
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سخت بود .دیدن ماهور بعد از رد و بدل شدن آن حرف ها در
میانشان سخت بود...
به آرامی جلو رفت و به صورت روشن و رنگ پریده اش خیره
شد .نگاهش به سقف دوخته شده بود و از زیر ماسک اکسیژن،
نفس های نا منظمی می کشید .
جلو تر رفت .صدای کفش هایش در آن محیط ساکت پیچید و
حواس ماهور را به خودش جلب کرد .
در زمان بیهوشی پلک هایش هایش را با مواد مخصوصی چرب
کرده بودند تا بهم نچسبند .مژه هایش گروه گروه به هم متصل
شده بودند و گردی چشمانش را بیحال نشان می دادند .
_ماهور؟
چشم های سبزش با اشک پر شد .چند روز بیهوشی و سکون،
بدنش را خشک و دردناک کرده بود .به سختی دست راستش را
باال آورد و به سمت پوالد گرفت .

~ ~ 1817

چیزی از زیر ماسک زمزمه کرد؛ اما آنقدر آرام و خفه بود که به
گوش پوالد نرسید .
قدم هایش را تند تر کرد و دست بلند شده و ضعیف ماهور را در
مشت مردانه اش گرفت .
_چی می گی قربونت برم؟
چند لحظه مکث کرد و به دستانشان خیره شد .اشک هایش با
بی قراری روان شدند و چون در حالت خوابیده قرار گرفته بود،
به سمت ریشه های مو هایش رفتند .
_این...اینجا بودی؟
گونه اش را روی مو های طالیی ماهور گذاشت تا مسیر عبور
اشک ها را سد کند .خیسی مالیمی که روی پوستش نشست،
باعث شد باز هم بغض کند .
_چقدر خوابت عمیق بوده که نفهمیدی یه بدبخت مجنون داره
اون بیرون جون میده؟! چرا اینقدر طولش دادی بی معرفت؟
با دستی که آنژیوکت به آن متصل بود ،ماسکش را پایین کشید
و بریده بریده گفت :
~ ~ 1818

_خود...خودت گف...گفتی برو !
سرش را بلند کرد و با ناله گفت:
_من گه خوردم ماهور...تو چرا گوش دادی؟
پلک زدنش سنگین و آرام بود .همزمان با قرار گرفتن پلک هایش
روی هم ،قطره ی درشتی از اشک از میان آن ها بیرون جهید .
_خسته بودم...
طاقت پوالد هم تمام شد .بوسه ای که مزین به اشک خودش بود
را روی دست ماهور نشاند و بعد با لبخند تلخی پرسید:
_استراحت کردی؟
سرش را با بی حالی به نشانه ی تأیید تکان داد و با لب هایی که
به لبخند باز شده بودند ،پاسخ داد:
_آ...آره ،پیش با ...بابام بودم .
_دلت تنگ نشد برام؟
لبخندش جمع شد و با لب هایی که با این جمله ی پوالد آویزان
شده بودند تا بغض ماهور را کنترل کنند ،گفت:
~ ~ 1819

_من ب...بیشتر از یک ما...ماهه که دلتنگم!
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لبخند پوالد مزه ی زهر مار گرفت.
_من و نیکانم دلتنگ بودیم .
باز هم لب هایش را لرزاند و در دل پوالد زلزله بر پا کرد .
_نذاشتی ب...ببینمش !
چشمانش تر شد و برای چندمین بار ،انگشتان ماهور را بوسید .
_می خواستم چند روز بعدش ببرمت خونه...
_کاش بهت گفته بودم پوالد .
چشمان سرخش را به ماهور دوخت و گفت:
_بیا فراموشش کنیم...سروش و سیاوش دستگیر شدن .احسان
هم فراریه .دیگه کسی نمی تونه اذیتت کنه .
دستش را روی گونه ی پوالد گذاشت و با نگرانی زمزمه کرد:
_دیگه ترکم نمی کنی؟
~ ~ 1820

لبخندی زد و لب هایش را به سینه ی ماهور نزدیک کرد تا قلب
دردمندش را ببوسد .
_معلومه که نمی کنم .قراره عمل پیوند انجام بدی و بعد...
با کنجکاوی به پوالد خیره شد .در این چند دقیقه حالش بهتر
شده بود و راحت تر صحبت می کرد .
_بعد چی؟
_بریم مسافرت...یه جای دور! من و تو و نیکان...
بعض کرد و گفت:
_دلم براش تنگ شده .
ناز می کرد .می دانست پوالد جانش را هم برایش می دهد .
_یکم دیگه صبر کن تا بریم خونه .
_بازم باید تو نوبت عمل باشم؟
لبخند آسوده ای زد .
_دیگه الزم نیست منتظر باشی .قلب برات پیدا شده .

~ ~ 1821

لبخند ماهور تمام خستگی هایش را شست .کمر خم شده اش
را راست کرد .ضعف و فشار پایینش را قابل تحمل نمود و روحش
را از تیرگی ها شست .دلش نمی خواست ماهور را تنها بگذارد؛
اما نوبت ماهرخ بود که به دیدار فرزندش برود .حرف برای گفتن
زیاد بود؛ اما فعال زمان مناسبی نبود!
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وقتی از اتاق خارج میشد ،صالبت و قدرت به چهره اش بازگشته
بود .سرشانه های پهنش همچون کوه به نظر می رسیدند .قدم
هایش محکم و پر سر و صدا بود .
ماهرخ لبخندی به او زد .دیدن پوالد ضعیف برایش سخت بود و
اکنون احساس می کرد هیچ چیز نمی تواند آن ها را شکست
دهد .
_شما برید پیش ماهور تا من بیام .
مهیار قبل از ماهرخ دست به کار شد و گفت:
_کجا؟ می خوای بری سراغ احسان؟
~ ~ 1822

نیشخند کجی زد و پاسخ داد:
_هر جا هم بخوام برم ،تو نمی تونی بیای .
شاکی شد و چهره ی غد و قلدرش را مقابل صورت پوالد برد .
_یعنی چی؟ چرا نمی تونم بیام؟
چشمان سبز و حرصی اش آنقدر شیرین شد که پوالد را به یاد
گنجشکش انداخت .گونه اش را کشید و بعد با خنده او را به
عقب هل داد .
_چرا اینقدر شبیه ماهوری؟ سرتق پررو !
ماهرخ هم خندید و قبل از وارد شدن به اتاق ماهور ،گفت:
_کجاش شبیه ماهوره؟ اون بیچاره کجا و این خروس جنگی
کجا...ببین تو رو خدا ،گردنشو مثل غاز دراز کرده که دعوا کنه .
صدای خنده ی همه باال رفت .پوالد به مهیار که کمی عصبی
شده بود ،نگاه کرد .
_می خوام برم با علی حرف بزنم .اگر دوست داری بیا؛ ولی ماهور
منتظرته .
کمی آرام گرفت و با غر گفت :
~ ~ 1823

_نکنه بری نذارن بریم داخل .
_نترس ،هماهنگ کردم .
و بعد از جمع خنده رویی که در آسمان ها پرواز می کردند فاصله
گرفت.
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ماهرخ کمی شرم داشت .برای اولین بار در زندگی اش ،راه
اشتباهی را انتخاب کرده بود .راهی که نتیجه اش به خودکشی
خاموش فرزندش منتهی گردیده بود .
ماهور نگاهش به در بود .می دانست تک تک اعضای خانواده اش
را مالقات خواهد کرد .با دیدن مادرش ،نگران شد .چشمانش از
شدت گریه ی زیاد ،پف کرده و ملتهب به نظر می رسید .حال
پوالد هم خوب نبود؛ اما آنقدر درگیر حرف زدن و تغذیه کردن
از روح یک دیگر بودند که متوجه ی جسمشان نشدند .
_مامان؟

~ ~ 1824

خودش را به ماهور رساند .سرش را با باند سفید رنگی بسته
بودند .دستگاه ها با سر و صدا مشغول نشان دادن عالئم حیاتی
بیماران بودند .
نمی دانست چه باید بگوید .در این یک ماه فرزندش را به خاطر
یک فریاد تنبیه کرده بود و اکنون که می دانست دلیلش چه
بوده است ،احساس بدی داشت .
_جان مامان؟
صدایش بغض دار شده بود .می دانست استرس برای ماهور ضرر
دارد؛ اما نمی توانست خودش را کنترل کند .
_خوب جون به سرم کردی ماهور...آفرین!
سرش را با پشیمانی پایین انداخت .از خودش بابت این خودکشی
ای که پوالد به رویش نیاورده بود؛ اما توسط ماهرخ بیان میشد،
خجالت می کشید .
_بار روی شونه هام سنگین تر از قدرت تحملم بود.
دلش می خواست بگوید ،مگر من مرده بودم؛ اما وقتی یادش به
کم محل کردن ماهور می افتاد ،دهانش بسته میشد .
~ ~ 1825

_کاش بهم گفته بودی .به سامیار بیشتر از من اعتماد داشتی؟
ماهور هم بغض کرد .انگار قرار بود امروز صورتش میان خنده و
گریه در نوسان باشد.
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_بعد از یه مدت طوالنی ،یه نفر بغلم کرد .بهم گفت قضاوتم نمی
کنه؛ حتی اگر یه خائن باشم .سامیار خیلی کمکم کرد .
به طور غیر مستقیم از رها شدنش گله می کرد .می گفت کسی
آغوشش را به او هدیه نداده است تا بتواند مشکلش را به او بگوید.
با صدای لرزانی گفت:
_فکر کردم اگر بهت بی محلی کنم ،میای برام تعریف می کنی .
_اما من مامانمو می خواستم.
_پس چطوری ولم کردی رفتی؟ منو به بابات فروختی؟
لبخندی زد .پدرش را در جایی که نمی دانست کجا است ،دیده
بود .می گفت بازنگردد .می گفت کنار خودش بماند و همه را
رها کند .اما ماهور به خودش یک فرصت دیگر داد .فرصتی که
~ ~ 1826

در آن بتواند نیکان و پوالد را ببیند و ببوسد .در آغوش مادرش
گم شود .مهیار را به سینه اش بچسباند و مراقب آسایی که
همچون فرزندش بود ،باشد .
_وقتی بابا اومد ،از همیشه خسته تر بودم .حضورشو پشت سرم
حس کردم .
دلش برای بهزاد تنگ شد .قدِ بلند و هیکل خوش فرمی نداشت.
مرد الغری بود با قدی متوسط؛ اما شانه هایش تکیه گاه خانواده
اشان بود .مسئولیت پذیر و مهربان بود .خانواده اش را می
پرستید .ماهرخ را عاشقانه دوست داشت و جانش را هم فدای
فرزندانش می کرد .
_روزی که حالت بد شد ،اومد به خوابم .می گفت می خواد با
خودش تو رو ببره .از صبح دلشوره داشتم تا این که مهراب بهم
خبر داد چی شده .
ماهور با شنیدن نام مهراب ،بغضش را فراموش کرد و با بهت
گفت:
_دایی مهراب؟
~ ~ 1827

ماهور در بیهوشی کاری را انجام داده بود که هیچ کس نمی
توانست در بیداری انجام دهد .او خانواده اشان را باز هم دور هم
جمع کرده بود.
_سامیار بهش گفته بود .تو این چند روزی که بیهوش بودی ،پا
به پای ما غصه خورد .حتی با پوالد هم آشتی کردن .
لب هایش به لبخند گشادی باز شد .دندان های سفید و مرتبش
از میان لب هایش نمایان گردید .مگر مهم بود که دایی اش او را
کثیف خواند؟ مگر مهم بود که برایش آرزوی مرگ کرد؟ مهم
این بود که به سمتشان بازگشته و از حرف هایش پشیمان شده
بود.
_واقعا راست گفتی مامان؟
ماهور مهربانش همه را بخشیده بود .اشتباه ماهرخ را به رویش
نیاورده و با ذوق از صحت حضور دایی اش پرسیده بود .
_همه اون بیرون منتظرتن ماهور...همه!
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~ ~ 1828

ابتدا به علی سر زد .در حال انجام آزمایش های الزم برای عمل
پیوند بودند .بعد از تکمیل شدن آن ها ،عمل ماهور را انجام می
دادند .
بعد از آن به سمت خانه رفت .باید تلفن سروش را به امین می
داد تا با باز کردن رمزش ،اثری از احسان بیابند .
چند بوق پشت سر هم زد .در توسط شاهرخ باز شد؛ اما چهره
اش کمی مردد بود .انگار می خواست چیزی بگوید .
_سالم آقا.
ماشین را کنارش نگه داشت و شیشه را پایین کشید تا چهره اش
را به خوبی ببیند .
_سالم ،چیزی شده؟
کمی مکث کرد و بعد با تردید گفت:
_راستش آقا...می خواستم اگر اجازه بدید ،برم یه سری به ماهور
بزنم .
لبخند زد و پاسخ داد:
_برو ،راحت باش! هادی کجاست؟
~ ~ 1829

_تو انباره آقا .دست و پاش رو هم بستیم .
_زندایی ماهور و آسا که اینجا بودن ،چیزی نفهمیدن؟
_نه نفهمیدن.
_خوبه.
ماشین را پارک کرد و به سمت اتاقک گوشه ی حیاط رفت .امین
در حالی که کتش را روی میزش انداخته بود ،با تلفن همراهش
ور می رفت .
_امین؟
با شنیدن صدای پوالد ،از سر جایش برخاست و گفت:
_سالم آقا .
_سالم ،خسته نباشی !
نیشخندی زد و به تلفنش اشاره کرد .
_بازی می کردم .
_اآلن وقتشه که یه بازی جدی تر بکنی .
لبخندش جمع شد و گوش به زنگ به پوالد خیره شد .
~ ~ 1830

_شماره ی جدید احسان رو گیر آوردید؟
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همه ی نگهبان ها برای دستگیر کردن احسان گوش به زنگ
بودند .
_گوشی سروش رو آوردم .خودش دستگیر شد؛ اما تلفنش هست.
رمزش رو باز کن ،شماره ی احسان رو داره .منتظر تماس سروشه
که با هم از ایران فرار کنن .
مکثی کرد و بعد با پوزخند تلفن را از جیبش بیرون کشید و به
سمت امین گرفت .
_الزمه بازم توضیح بدم؟
_بسپریدش به من !
بعد از دادن تلفن سروش به امین ،وارد ساختمان خانه شد .در
همان لحظه ی ورود ،چشمش به آوا که روی مبل ها نشسته بود
و به دستانش نگاه می کرد ،افتاد .جیغ های هیجان زده ی آهو،
دختر  5ماهه ی هما در سالن خانه می پیچید .صدایش از
~ ~ 1831

آشپرخانه می آمد .احتماال همه همان جا بودند .دلش برای آوا
که در اوج کودکی ،روحش خراش برداشته بود ،می سوخت .
_خوشکل خانم؟
با شنیدن جمله ی پوالد ،شانه اش باال پرید و با ترس به او نگاه
کرد .
پوالد کمی جا خورد .عکس العملش کمی نگران کننده بود .انگار
از جمله ی پوالد ترسیده بود .
_چی شد؟ ترسیدی؟
دستانش را دور خودش پیچاند و با رنگی پریده و چشمان بغض
دار گفت:
_من خوشکل نیستم .
صدایش آنقدر آرام بود که پوالد به سختی توانست جمله اش را
بفهمد .
_خوشکل بودن که ترس نداره .
اخمی کرد و به چشمان پوالد خیره شد .
_اگر زشت باشی ،کسی اذیتت نمی کنه .
~ ~ 1832

در چشمانش گودالی وجود داشت که با ترس و دلهره پر شده
بود .پوالد با خیره شدن در چشمانش ،آن گودال ها را دید .
_مگه آدم زشت هم وجود داره؟
آوا کمی مکث کرد و بعد با تردید گفت:
_آره ،اون زشت بود.
_کی؟
باز هم چهره اش حالت ترسیده ای به خودش گرفت .
_همون که اذیتم کرد.
پوالد خواست چیزی بگوید؛ اما آسا با دو خودش را به او رساند .
_پس داداشم کو؟
پوالد نگاه خیره اش را از روی آوا برداشت .بعد از خوب شدن
ماهور ،باید به آوا رسیدگی می کرد .یک روان شناس خوب می
توانست به او کمک کند.
], [20.06.21 10:05
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~ ~ 1833

به چشمان درشت و بغض دار آسا خیره شد و پاسخ داد:
_ماهور حالش خوبه؛ اما یکم دیگه باید تو بیمارستان بمونه.
بعدش کال خوب میشه .حتی الزم نیست دارو بخوره .
افسانه و سودابه هم از آشپزخانه خارج شدند .
_سالم پسرم.
هما هم همانطور که آهو را در آغوش کشیده بود ،به سمت
پوالد رفت .
_سالم .
پوالد پاسخ همه را داد و بعد بوسه ی محکمی به گونه ی آسا
زد .
_نیکان کجاست؟
سودابه به اتاقی که در طبقه ی پایین قرار داشت ،اشاره کرد و
گفت:
_یکم نق زد ،بعدم خوابش برد .ماهور چطوره؟
پوالد نگاهش را میان چهره های پرسشی مقابلش گرداند و بعد
با لبخند گفت:
~ ~ 1834

_بهوش اومده .فقط مونده عمل پیوندش که اونم تا یکی دو روز
دیگه انجام میشه .
افسانه با بهت دستش را روی دهانش گذاشت .
_واقعا؟ خدایا شکرت...
سودابه بغض کرد و به اتاقی که نیکان در آن آرمیده بود ،خیره
شد .
_خدا به هممون رحم کرد .
واکنش هما کمی عجیب بود .انگار منتظر شنیدن خبر دیگری
بود؛ چرا که کمی شوکه به نظر می رسید .انگار خبر ناخوش
آیندی را شنیده بود .کلماتی که به زبان آورد ،هیچ هماهنگی ای
با چهره اش نداشت .
_چشمتون روشن !
آهو با دقت مشت کوچکش را زیر شال مادرش فرو کرد و دسته
ای از مو هایش را میان انگشتانش پیچید و کشید .صدای ناله ی
دردمند هما برخاست؛ اما پوالد خنده اش گرفته بود .آخر چهره

~ ~ 1835

ی آهو با آن زبان بیرون آمده و چشمان شاکی بینهایت بامزه
شده بود .
_چه سرتقه این بچه! نیکانم این عادت مو کندن رو داره .
هما کمی عصبی شده بود .مشت آهو را از مو هایش جدا کرد و
بعد ضربه ی نسبتا آرامی پشت دستش زد.
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_مگه نگفتم مو کندن کار بدیه؟ فلفل بکنم دهنت تا آدم شی؟
افسانه با اخم و بهت به سمتش رفت و آهو را از آغوشش بیرون
کشید .
_این چه کاریه؟ بچه رو چرا می زنی؟
با خشم به آهو نگاه می کرد .
_هر روز که می گذره بی ادب تر میشه .
سودابه یک تای ابرویش را باال انداخته بود و با شک به هما نگاه
می کرد .این زن کمی تغییر کرده بود .روز های اول حضورش،
~ ~ 1836

کم رو و بسیار مظلوم بود؛ اما اکنون زیرک و کمی هم موذی به
نظر می آمد .
پوالد اخم تندی کرد .این زن قبل از آوا به یک روان شناس نیاز
داشت .آهوی بغض کرده را از افسانه گرفت و به سمت نیکان
رفت .
چشمان درشت مشکی رنگی داشت که در پوست سبزه و
بانمکش می درخشید .مو های فر مشکی رنگش وحشیانه
صورتش را قاب گرفته بودند .لب های صورتی رنگش رو به پایین
آویزان شده بود .هما و آوا پوست سفید و مو های روشنی داشتند؛
اما آهو شباهت زیادی به رضا داشت .
_گریه ات گرفته عمو؟
چشمان براق و مظلوم شده اش دل پوالد را به تالطم انداخت.
روی تخت نیکان نشست و آهو را روی پا هایش گذاشت .
_می خوای نیکان رو بیدار کنیم؟
کمی به نیکان خیره شد و در نهایت ،بغض و گریه را فراموش
کرد .به سمت نیکان خم شد و قبل از این که پوالد متوجه شود،
دستش را با ضرب روی گونه اش کوبید .
~ ~ 1837

_اَه...
_عه ...چرا می زنی آخه؟
نیکان با ترس چشمانش را باز کرد و کمی به اطرافش خیره شد.
بعد از چند ثانیه که متوجه ی اطرافش شد ،شروع به گریه کردن
نمود .پوالد با خنده آهو را روی زمین گذاشت و نیکان را در
آغوش کشید .
_اولین کتکی که خوردی از یه دختر بود بابایی؟
آهو با چشمان درشت شده به گریه ی نیکان نگاه می کرد و
خنده ی پوالد را تشدید می نمود .
_عجب بچه پررویی هستی تو!
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سه روز از بهوش آمدن ماهور گذشته بود .فردا ظهر عملش انجام
میشد تا برای همیشه از شر این بیماری راحت شود .هیچ کس
دلش نمی خواست به این فکر کند که عمل ماهور موفق نباشد
و بدنش پیوند را پس بزند .همه آن درصدی که احتمال بد تر
~ ~ 1838

شدن حال ماهور داشت را در گوشه و کنار ذهنشان پنهان کرده
بودند .
در این دو روز ایمان از دیدار با ماهور خودداری کرده بود؛ اما
رکسانا یک بار به مالقاتش رفته و آنقدر گونه ی ماهور را بوسیده
بود که پرستار به او هشدار داده و از اتاق بیرونش کرده بود.
مهربان قربان صدقه ی ماهور رفته بود .آرش با متانت از بیدار
شدنش ابراز خوشحالی کرده بود؛ اما مهراب از رو به رو شدن با
او پرهیز کرده بود .
ماهور با دیدن سامیار و سامان لبخند زده بود .مهیار گریان را با
دستش نوازش داده و به بینی سرخ شقایق و شیدا خندیده بود .
تنها کسی که چند بار در روز به مالقات ماهور می رفت ،پوالدی
بود که با قلدری و زورگویی از سد دکتران و پرستاران عبور می
کرد .
سهیل با یک طالقنامه ی توافقی ،هما را از شر رضا راحت کرده
بود .داشتن آشناهای زیادی که در دادگاه داشت ،به کار ها
سرعت می داد .احسان همچنان در حال فرار بود؛ اما نقشه های
دقیق امین کم کم جلوی پیشروی اش را می گرفت .
~ ~ 1839

هادی را پس از تهدید های فراوان و یک کتک مفصل ،از خانه
بیرون کرده بودند .رضا هم به تنهایی به خانه اش بازگشته بود.
البته قبل از آن ،زیر فشار های وحشتناکی که پوالد به جسم و
روحش وارد می کرد ،حضانت فرزندانشان را به هما بخشیده
بود .
پوالد تمام کار هایس را با سرعت انجام می داد تا وقتی ماهور به
خانه بازگشت ،هیچ چیز برای اذیت کردنش وجود نداشته باشد.
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سهیل گفته بود که سروش و سیاوش ده ها سال در زندان می
مانند و پوالد بعد از هماهنگ کردن با محسن ،شکایتش را بابت
چاقو زدن به او و تعقیب و گریز هایش پس گرفته بود؛ چرا که
با چشمان خودش متحول شدن او را دیده بود .حس می کرد
خودش هم در بالیی هایی که به سرشان آمده است ،مقصر بوده
و خطا های ریز و درشتی داشته است .اگر دشمن تراشی نکرده
بود و با سروش در جدل و ستیز نبود ،هیچ اتفاقی برایشان نمی
افتاد .تصمیم داشت آرام تر از همیشه زندگی کند .نه این که
~ ~ 1840

رقابت نکند و خانه نشین شود ،نه! فقط می خواست از هیاهو و
جنگ دور باشد و تنها وقتی الزم شد ،خودی نشان بدهد .پوالد
همان پوالد بود؛ اما ارزش های بزرگی را اولویت زندگی اش قرار
داده بود .ارزش هایی به بزرگی آرامش خانواده اش و صلح !
تنها کسی که هنوز هم خنجر پوالد نزدیک به شاهرگش قرار
داشت ،احسانی بود که هم ماهور و هم کودک بیگناهی را در
شیرین ترین زمان زندگی اشان سالخی کرده بود .روحشان را
خراش داده و زندگی اشان را پر از ضعف کرده بود .
همه برای استراحت به خانه رفته بودند .فرصت خوبی برای
مالقات با ماهور بود .انگشت شستش را گوشه ی لبش کشید و
به سمت اتاق ماهور رفت .
نگهبانی که جلوی در بود ،وقتی چشمانش به پوالد افتاد ،با
خستگی سرش را به دیوار پشت سرش کوبید و گفت:
_کی مریضت مرخص میشه؟ به خدا روانیم کردی !
_اگر کمتر باهام بحث کنی ،هم اعصاب خودت راحت تره و هم
من !
_می فهمی بخش مراقبت های ویژه یعنی چی؟
~ ~ 1841

از لحن درمانده ی مرد ،خنده اش گرفت؛ اما خودش را کنترل
کرد و با اخم گفت:
_از بچگی آدم نفهمی بودم .
در این چند روز ،آنقدر عصبانیت و خشمش را دیده بودند که
می دانستند ،بحث کردن با این مرد نتیجه ی خوبی ندارد .
_تو رو خدا زود بیا حداقل...
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لبخند زد به ترس زیر پوستی مرد .
_جبران می کنم !
بعد از وارد شدن ،چشمانش را به گنجشک طالیی اش دوخت.
روی تخت نشسته بود و به دستان خودش نگاه می کرد .
_چیز عجیبی می بینی؟
سرش را با سرعت به سمت پوالد چرخاند و با دیدنش خنده ی
شیرینی کرد .
_باز اومدی؟
~ ~ 1842

_همه رفتن استراحت کنن ،گفتم تا فرصت هست بیام سراغت.
از چی می خندی مارمولک؟
در میان خنده اش ،لب پایینش را زیر دندان هایش اسیر کرد تا
صدایش را کنترل کند .
_همه رو عاصی کردی پوالد...علی دیروز کم مونده بود خود زنی
کنه .
با شنیدن نام علی ،لبخندی که با دیدن ماهور روی لب هایش
نشسته بود را گسترش داد .
_من نمی دونم کدوم خری به این مدرک پزشکی داده .باید چند
تا نکته یادش می دادم .
_چقدر پررویی آخه؟!
به سمت ماهور رفت و لپش را در میان انگشتانش اسیر کرد .
_چی می گی ،هان؟ به کی می گی پررو؟
چشمانش را ریز کرد و با درد گفت:
_نکن ،مثال مریضماا...
با تهدید و خنده لپش را رها کرد .
~ ~ 1843

_تا مریضی ،خوب از فرصت هات استفاده کن .بعدش یه دهنی
ازت سرویس کنم که تا چند روز استراحت مطلق بگیری .کلی
گه کاری داری که باید بهش رسیدگی بشه .
با شنیدن این حرف ،خنده اش جمع شد .حق با پوالد بود .کلی
اشتباه انجام داده بود؛ اما پوالد هم باید جواب پس می داد .مثال
از آن هما نامی که زندگی را برای ماهور سیاه کرده بود ،می
گفت .
_تو هم گه کاری داری اتفاقا !
قیافه اش شاکی شده بود .چشمان سبز و مظلومش گستاخانه به
پوالد نگاه می کردند .
پوالد با نیشخند دسته ی کوتاهی از مو های روشنش که روی
پیشانی اش نشسته بود را کنار زد و گفت:
_که این طور...من گه کاری دارم؟
_معلومه که داری !
_میشه یه موردش رو بگی بهم؟

~ ~ 1844

_مثال می تونی از توضیح دادن درباره ی هما شروع کنی .از هر
کی پرسیدم ،گفتن باید خود پوالد بگه.
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یک تای ابرویش را باال انداخت و سرش را با کنجکاوی مسخره
ای تکان داد .
_هما؟
از این حرکت پوالد حرصش گرفت .دست آزادش را بلند کرد و
با آن پوالد را به عقب هل داد .
_چرا خوشت میاد اعصابمو خورد کنی؟
با عشق به ماهور نگاه می کرد .انگار تمام دارایی اش را مقابلش
گذاشته بودند .
_از نظر روحی به حسودی کردنات نیاز دارم...بهم انرژی بده
لعنتی !
جمله ی آخرش را در نزدیکی صورت ماهور لب زد؛ چرا که با
بیان هر کلمه ،سرش را به ماهور نزدیک تر می کرد .
~ ~ 1845

_پوالد باید کوک بشه گنجشک خنگ من! این کار وظیفه ی
کیه؟
کم کم اخم های ماهور باز شد .لبخند نزد؛ اما گوشه ی چشمانش
چین افتاد .آب دهانش را فرو داد و به لب های پوالد خیره شد .
_میشه بوست کنم؟
سرش را جلو تر برد و لبخند کج و منحصر به فردش را به نمایش
گذاشت .
_از کی تا حاال این بدن مال من شده که برای بوسیدنش ازم
اجازه می گیری؟ !
حرکات فک پوالد را دنبال می کرد .با بیان هر کلمه تکان می
خورد و هوس انگیز تر از همیشه به نظر می رسید .
_مال خودمه ،مگه نه؟
_اعتماد نداری بهم؟ نمی دونی که قطار قلب من تو ایستگاه تو
موندگار شده؟
_کسی نمی بینه؟

~ ~ 1846

نگاهی به اطراف انداخت .تخت ماهور گوشه ای قرار داشت که
در دید پرستاران نبود .باز هم به او نزدیک شد و گفت:
_کسی نیست ،منتظر چی هستی؟
با خباثت دستانش را دور یقه ی پوالد مشت کرد .
_تو حق نداری ببوسی...فقط من!
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پوالد با نگرانی به آنژیوکت درون دستش نگاه کرد .
_ماهور ،دستت...مراقب دستت....
جمله اش قطع شد؛ چرا که لب هایش در میان لب های ماهور
کشیده شد .ابتدا بی حرکت ماند؛ اما بعد از چند ثانیه ،مک آرامی
زد و بعد آبی که در دهانش جمع شده بود را فرو داد .انگار لب
های پوالد را بلعیده بود .آنقدر لطیف و آرام این کار را انجام داد
که تمام بدن پوالد یخ زد .چشمان نگرانش به آرامی بسته شد و
منتظر حرکت بعدی ماهور ماند .

~ ~ 1847

ماهور بغض کرده بود .در حد جنون دلتنگ این لب ها بود .لب
هایی که زیبا ترین کلماتشان را تنها برای ماهور بیان می کردند.
عمیق ترین لبخند هایشان را به چشمان ماهور تقدیم می کردند
و شیرین ترین بوسه هایشان را روی تن و بدن ماهور می
نشاندند .
فشار آرامی به لب پوالد داد و مشتش را دور یقه اش محکم تر
کرد.
پوالد تکان نمی خورد .بوسه ی هیجان انگیز و خاصی نبود .آرام
و بدون تالطم بود؛ اما همان تماس های بی جنب و جوش ،آنقدر
خواستنی بودند که زانو هایش را سست می کردند .هر چند ثانیه
یک بار ،لب های ماهور کمی فاصله می گرفت و دم عمیقی از
بازدم پوالد می گرفت و بازدمش را در دهانش رها می کرد .
کم کم هوای میان دهانشان پر از کربن دی اکسید شد .نفس
ماهور گرفت و باألخره سرش را عقب کشید .چشمان پوالد
همچنان بسته بودند؛ اما لب هایش خیس و با طراوت شده
بودند .

~ ~ 1848

دستان ماهور هنوز هم دور یقه اش حلقه شده بود .آب دهانش
را فرو داد و چشمانش را باز کرد .نگاه ماهور روی سیب گلویش
که باال و پایین می رفت ،خیره مانده بود .
_پوالد؟
زبانی روی لب هایش کشید .در اصل طعمی نداشت؛ اما عشق
زیادش به ماهور ،آن را در نظرش شیرین می کرد .
_جان پوالد؟
_هما کیه؟
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خنده اش گرفت .حتی این بوسه هم فکرش را آرام نکرده بود .
_االن وقت این حرفاس؟
_چرا وقتش نیست؟
نگاهی به خشتک پوالد انداخت و با سرتقی پرسید:
_باز گنده شد؟
~ ~ 1849

با بهت عقب رفت و دستان ماهور را از روی یقه اش برداشت .
_چرا اینقدر بیشعوری؟
هنوز هم به خشتک پوالد نگاه می کرد .
_این که چیزیش نیست؛ پس چته؟
_مگه هولم که با یه بوسه...
جمله اش را ادامه نداد و با خنده سرش را به نشانه ی تأسف
تکان داد .
_من دیگه برم؟ اآلن مامانت اینا میان ،اونوقت اونا هم میخوان
بیان پیشت .دلم برای علی می سوزه ،این دفعه حتما گریه اش
می گیره از دستمون .
_چرا می پیچونی؟ می گم هما کیه؟
چقدر در هنگام لجبازی ،تخس و بامزه میشد .دلش نیامد بیش
از این آزارش دهد .
_یادته بهت گفتم احسان به یه بچه ی  ۱۰ساله تجاوز کرده؟
با شنیدن نام احسان ،چهره اش حالت گرفته ای به خودش
گرفت .
~ ~ 1850

_خب؟
_هما مامان همون بچه ست .می خواستیم با استفاده از اون از
احسان شکایت کنیم؛ اما بابای دختره به خاطر موادی که احسان
بهش می داد ،قبول نمی کرد .هما تو خونه ی من موند تا طالقش
رو بگیریم و بهش کمک کنیم تا بتونه شکایت کنه .
با بهت به پوالد خیره شد .چه افکاری در ذهنش پرورش داده
بود و حاال چه می شنید؟ هما مادر یک قربانی تجاوز بوده است؟
همین؟ یعنی چیز دیگری وجود نداشت؟
_همین؟
زبانش را زیر لپش فرو کرد و با حالت مچ گیرانه ای گفت:
_انتظار چیز دیگه ای داشتی؟
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می دانست که اگر افکارش را بفهمد و متوجه ی شک کردن
ماهور به عشقشان شود ،شر بزرگی به راه خواهد افتاد .نمی

~ ~ 1851

دانست که پوالد تمام دفتر خاطراتش را خوانده است و از تمام
فکر های مسمومش خبر دارد .
_نه منظورم اینه که بعدش چی شد؟ طالق گرفت؟
_خر خودتی !
چرا فکر می کرد که می تواند این مرد هفت خط را گول بزند؟
لب هایش آویزان شد و چشمان درشتش مظلوم گردید .
_من شرایط روحی خوبی نداشتم .
دستانش را در جیب های شلوارش فرو کرد و قدمی به عقب
برداشت .
_آدمت می کنم ماهور...
_اصال من خوابم گرفته ،چرا نمی ذاری استراحت کنم؟
باز هم خنده اش گرفت .لپ های صورتی رنگ و چشمان بهانه
گیرش زیبا به نظر می رسید .
_خوب استراحت کن؛ چون تک تک کارات رو توی مغزم حک
کردم تا جواب همشونو ازت پس بگیرم !
~ ~ 1852

توجهی به چشمان سرتق شده اش نشان نداد و از اتاق خارج
شد .
وقتی وارد راهرو شد ،با دیدن ماهرخ و مهیار جا خورد.
_عه؟ شما اومدید؟
ماهرخ با تأسف خندید؛ اما مهیار همچون گرگ زخمی به پوالد
نگاه می کرد .
_چرا اینقدر نامردی؟ واسه چی تنهایی می ری دیدن ماهور؟
مگه ما آدم نیستیم؟
چقدر شبیه به ماهور بود .قلدری هایش هم بامزه به نظر می
رسید .
_زبون درازی نکن بچه !
_بقول ماهور ،بچه اونیه که تو شلوار...
با زنگ خوردن تلفن همراهش ،خنده ی بلندش را کنترل کرد و
حرف مهیار را با گذاشتن انگشت اشاره روی بینی اش ،قطع
نمود .
_بذار ببینم کیه؟! منتظر خبر مهمی هستم .
~ ~ 1853

ماهرخ که تا کنون در حال خندیدن بود ،تحت تأثیر حرف پوالد
ساکت شد .حس عجیبی داشت .انگار خبر مهمش به ماهور هم
ربط داشت .
پوالد تماس امین را وصل کرد و گفت:
_الو؟
_پیداش کردی؟
_ساعت چند؟
_نیم ساعت دیگه؟
_االن با بچه ها هماهنگ می کنم .لپ تاپ و هر چی که الزم
داری رو با خودت بیار .به شاهرخ میگم بیارتت .
بعد از قطع کردن تماسش با امین ،به بهمن زنگ زد و گفت تمام
نگهبانان را جمع کند و به سمت آدرسی که امین داد ،حرکت
نماید.
بعد از تمام شدن حرفش ،به چهره ی نگران و پرسشی ماهرخ
نگاه کرد .
_احسان رو پیدا کردیم .
~ ~ 1854

مهیار همچون فشنگ از جا پرید .
_منم میام .
با جدیت به چشمان وحشی شده اش نگاه کرد .
_جای تو اونجا نیست .
ماهرخ هم با نگرانی برخاست و به سمت پوالد رفت .کف دستش
را روی گونه اش گذاشت و لب زد :
_مراقبی؟
لبخندی زد تا نگرانی ماهرخ را تمام کند .حس داشتن یک مادر
نگران ،تمام بدنش را پر از قدرت کرده بود .
_مراقبم .
صدای مهیار باز هم با خشم بلند شد .
_گفتم منم میام .
دست ماهرخ را از روی گونه اش برداشت و بوسید .
_زود میام .
و بعد به مهیار نگاه کرد و گفت:
~ ~ 1855

_امروز رو مراقب ماهور باش .روزی که اعدامش می کنن ،می
برمت!
با بهت به پوالد خیره شد .
_اعدام؟
پوزخندی زد؛ اما چیزی نگفت .جواب کسی که با دم شیر بازی
می کند ،مرگ است .احسان تقاص آن تجاوز های شکننده را با
جانش پس می داد !
جوابی به مهیار نداد و از بیمارستان خارج شد .در راه با سهیل
تماس گرفت تا خبر پیدا شدن احسان را به او بدهد؛ اما انگار
خبر داشت؛ چرا که با پلیس هم تماس گرفته بود و با ایمان به
سمت آدرس احسان می رفت.
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آدرسی که امین داده بود ،به نقطه های فراموش شده ی تهران
می رسید .جا هایی که حتی پلیس ها هم از آن نا امید شده

~ ~ 1856

بودند و گشت های شبانه و روزانه اشان را از آن ها دریغ می
کردند.
کوچه پر از جوانان معتاد و قلچماق هایی که بدون چاقو در
جیبشان ،از خانه بیرون نمی روند ،بود .
ماشین را جلو برد که ضربه ی محکمی به شیشه ی ماشین خورد.
می دانست ماشینش مناسب این مکان نیست و به ماجرا های
خوبی منتهی نمی شود؛ اما زمان نداشت .
سرش را به سمت راست چرخاند و به پسری که دندان های
زردش از میان لب های کبودش نمایان بود و نیشخند می زد،
نگاه کرد .زنجیر نسبتاً نازک نقره ای رنگی را دور انگشتش می
چرخاند و به احتمال زیاد همان زنجیر را به شیشه ی ماشین
کوبیده بود .
_اینجا چیکار داری جوجه ماشینی؟
حیف که وقت بحث کردن با او را نداشت؛ وگرنه همان زنجیر را
در حلقش فرو می کرد تا دیگر بی دلیل به دست و پای کسی
نپیچد .
بی توجه ماشین را جلو برد که صدای فریاد پسر بلند شد .
~ ~ 1857

_این الشی رو ببینید ،فکر کرده کیه؟ ننه خراب گه میخوری
اینجا برای ما شاخ میشی...
فحشی که داد اعصابش را ضعیف کرد .ماهرخ مادرش بود ،مگر
نه؟ با وجود خشم زیادش ،باز هم جلو تر رفت .دست تنها بود و
می دانست به محض شروع درگیری ،چندین نفر به طرفداری از
پسر ،به سمتش هجوم می برند .نگاهش را به خانه ای که احسان
در آن مخفی شده بود ،دوخت .خانه ای با در زنگ زده ی مشکی
رنگ که در انتهای کوچه قرار داشت .خانه ای با دیوار کوتاه و
آجری! خودش بود .دستش را روی فرمان مشت کرد و جلو تر
رفت .کوچه بسیار باریک بود و کف آن با خاک و سنگ پوشیده
شده بود؛ به همین علت سرعتش بسیار پایین بود .
شاید  5۰متر تا خانه فاصله داشت که زنجیر پسر ،با ضرب روی
شیشه ی جلوی ماشین فرود آمد .
_مگه با تخ*مت دارم حرف می زنم؟
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شیشه ترک خورد و همزمان با آن ،روان پوالد هم به هم ریخت .
~ ~ 1858

ماشین را نگه داشت و با ضرب در ماشین را باز کرد .وقتی از
ماشین پیاده شد ،هیکل بزرگ و قدِ بلندش باعث شد ،پسر و
دوستانش کمی جا بخورند .
_چی می نالی؟ می خاری مگه؟
با شنیدن جمله ی پوالد ،پسر بهتش را پنهان کرد و قدمی به
جلو برداشت .
_تو می خارونی برام؟
نفس عمیقی کشید و با بی حوصلگی چشمانش را به چشمان
شر و خبیث پسر دوخت.
_خیلی دلم می خواد باهات بازی کنم؛ اما واقعا وقت ندارم .بذار
کارم که تموم شد میام قشنگ می خارونمت !
صدای خنده ی ریز دوستان پسر که انگار گنده الت محله اشان
بود ،بلند شد و خشم پسر را تحریک کرد .
زنجیر درون دستش را با ضرب به سمت صورت پوالد برد؛ اما او
جا خالی داد و لگد محکمی به میان دو پایش زد .

~ ~ 1859

با بلند شدن صدای فریاد دردمندش ،دوستانش جلو رفتند.
دستشان به سمت کمر شلوارشان رفت و چند ثانیه بعد ،صدای
باز شدن چاقو هایی که همچون الماس بران بودند ،در کوچه
پیچید .
با خشم نفسش را بیرون فرستاد .در دردسر بزرگی افتاده بود و
اصال قصد نداشت با بدن زخمی به دیدار گنجشکش برود .
_هی...آروم باشید! من فقط یه امانتی اینجا دارم ،همین !
یکی از آن ها به پوالد حمله کرد و چاقو را به سمت شکمش
برد .
پوالد خواست دفاع کند؛ اما نگاهش به چشمان خیره ی احسان
افتاد .انگار با شنیدن سر و صدا به بیرون آمده بود و حاال با دیدن
پوالد ،مات زده به او نگاه می کرد .
خودش را کنار کشید تا چاقو شکمش را سوراخ نکند .
_اآلن فرار می کنه ...بذارید برم .
پسر هم خودش را از روی زمین جمع کرد و قمه ی بزرگی از
پشت کمرش بیرون کشید .
~ ~ 1860

_کجا؟ بودی حاال !
احسان با سرعت وارد خانه اش شد .پوالد اما در میان جمع چاقو
به دست مقابلش گیر افتاده بود.
_بهتون پول میدم ،خوبه؟ فقط بذارید برم.
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با خشم و نفس های تند شده دستانش را در مقابلشان گرفته
بود تا جلو نیایند .
پسر اخم تندی کرد و جلو رفت .
_فکر کردی ما محتاج پولتیم؟ تازه به دوران رسیده ی حرومزاده،
معلوم نیست ننت با کی خوابیده که ...
چیزی از حرف های پسر نفهمید .نگاهش به احسانی قفل شد
که با یک کوله و همان شلوارک و تیشرت ،در حال دویدن به
سمت کوچه ی باریک کنار خانه اش بود .
بی توجه به چاقو هایی که به سمتش گرفته بودند ،به سمت
احسان دوید؛ اما تیزی چاقویی که وارد پهلویش شد و پوستش
~ ~ 1861

را درید را حس کرد .ابتدا بی حس بود؛ اما همزمان با خیس
شدن پیراهنش ،درد تیزی در پهلویش پیچید.
دستش را روی پهلویش گذاشت و به احسان که داشت از دیدش
خارج میشد نگاه کرد .وقتی به یاد بال هایی که به سر ماهور
آورده بود افتاد ،دردش را فراموش کرد و خواست دنبالش برود
که این بار چاقو به سمت کمرش رفت؛ اما قبل از خراش دادن
بدنش ،صدای تیر تفنگ در فضا پیچید و همه را بر سر جایشان
خشک کرد .
نگاهی به عقب انداخت و با دیدن ون مشکی رنگی که میزبان
بهمن و محسن و بقیه بود ،بی توجه به چشمان خیره و مبهوت
آن ها به سمت پهلوی خونینش ،به کوچه اشاره کرد .
_از این طرف...رفت...ب...برید دنبالش .
یاسر با سرعت به سمت کوچه رفت .بهمن از میان دندان های
کلید شده اش غرید :
_پهلوت...
کمر خم شده اش را صاف کرد و با خشم فریاد زد:
~ ~ 1862

_بیارش برام...بیاارش بهمن !
بهمن با چشمان سرخ سرش را تکان داد و به سمت کوچه ی
دیگری دوید .قبال اینجا آمده بود و می دانست که کوچه هایش
به هم مرتبط هستند.
شاهرخ هم با یاسر رفته بود؛ اما محسن به سمت پوالد رفت و
دستش را دور بازویش حلقه کرد.
پلک چپش از خشم می پرید .این مرد اسطوره اش بود و حاال با
پهلوی پاره شده کنارش ایستاده بود .
_کدومش زد؟
پسر و دوستانش که هنوز هم در بهت ورود این غول های کت و
شلوار پوش بودند ،قدمی به عقب برداشتند؛ اما تمام حواس پوالد
به احسان بود.
_اینا رو ول کن .ماشینو بردار بریم جلوشون ،سریع بااش !
محسن نگاه پر خشمی به سمتشان انداخت و چهره اشان را در
ذهنش ثبت کرد .می دانست حتما امین از آن ها عکس گرفته

~ ~ 1863

است .امینی که در ماشین نشسته بود و با سهیل و پلیس
هماهنگ می کرد .
پوالد را با خودش به سمت ماشین برد و او را روی صندلی جلو
نشاند .
خودش هم پشت فرمان نشست و همانطور که با سرعت باالیی
دنده عقب می گرفت ،خطاب به امین گفت:
_عکس گرفتی از اینا؟
امین هم با نگرانی به پوالد نگاه می کرد .این مرد برایش خیلی
عزیز بود .
_گرفتم .
با سرعت باالیی وارد کوچه ی پهنی شدند .خبری از آن ها نبود.
شاهرخ و یاسر با سرگردانی اطراف را می گشتند؛ اما نه خبری از
بهمن بود و نه نشانی از احسان!
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~ ~ 1864

کوچه ها تنگ و پیچ در پیچ بودند .صدای قدم هایی را در نزدیکی
اش حس می کرد؛ اما می دانست که هنوز هم در دید کسی قرار
نگرفته است .
با شلوارک و تیشرت کنار دیوار ایستاده بود و نفس های عمیق
و آرامی می کشید .
چند دقیقه همان جا ماند و بعد نگاهش را به دیوار مخروبه ای
که بیشتر قسمت هایش فرو ریخته بود ،دوخت .
صدای قدم های کسی که دنبالش می کرد ،نزدیک تر به نظر می
رسید و احسان هم در این کوچه ی بنبست گیر افتاده بود .
چاره ای نداشت؛ پس به آرامی به دیوار نردیک شد .دیوار کوتاهی
بود که تا سینه اش ارتفاع داشت .نگاهی به حیاط خانه ای که
این دیوار ،آن را از کوچه جدا کرده بود ،انداخت و با مطمئن
شدن از عدم حضور کسی در حیاط ،با یک حرکت خودش را باال
کشید و وارد خانه شد .
همزمان با وارد شدنش ،صدای قدم هایی که در گوشش می
پیچید واضح تر شد و چند ثانیه بعد ،مردی که می دانست بهمن
نام دارد ،وارد کوچه شد .دستانش پهن و بزرگ بودند .پشت
~ ~ 1865

کمرش یک اسلحه پنهان شده بود که به خاطر عجله اش هنگام
جا سازی کردن آن ،گوشه ی کتش زیر شلوارش قرار گرفته بود
که باعث میشد اسلحه در دید احسان قرار بگیرد .از سوراخ نسبتا
بزرگی که در دیوار قرار گرفته بود ،به بهمن نگاه می کرد .
بهمن کمی به اطراف خیره شد و در نهایت با دیدن سکوت و
سکون آن جا ،به پشت چرخید تا از کوچه خارج شود .صدای
شخصی از دور دست بلند شد .
_بهمنن؟
_بله؟
_پیداش کردی؟
با خشم دندان هایش را روی هم فشرد و فریاد زد:
_گمش کردم...
احسان نیشخندی زد و به قدم های تند و محکم بهمن به سمت
خروجی کوچه نگاه کرد؛ اما همان موقع حرکت دستی را روی
شانه اش حس کرد .

~ ~ 1866

چشمانش درشت شد و با ترس سرش را چرخاند و به شخص
مقابلش خیره شد.
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چشمانش روی قد کوتاه و هیکل الغر پسر بچه ای که با مو های
خرمایی رنگ و چشمان عسلی ،زیبا و بامزه به نظر می رسید،
گردش کرد .
کاش حرفی نزند تا بهمن از آن جا دور شود .دستش را به آرامی
روی بینی اش گذاشت و لب زد:
_حرف نزن ،باشه؟
بسته ی بزرگ آدامس در مشت های کوچکش فشرده میشد و با
تعجب به احسان نگاه می کرد .
_دزدی؟
صدایش آرام بود؛ اما نه آنقدر که جلب توجه نکند .با عصبانیت
چشمانش را بست تا خشمش را کنترل کند و بعد ،به سمت پسر
خیز برداشت و دستش را روی دهانش فشرد .
~ ~ 1867

_مگه نمی گم خفه شو؟ !
اشتباه بزرگی انجام داده بود .کودکان این منطقه بر خالف ظاهر
مظلوم و بی دست و پایشان ،در اوج کودکی بزرگ شده بودند و
می توانستند از پس خودشان بر بیایند .پسر بسته ی آدامس را
رها کرد و از پشت دستش را به سمت صورت احسان برد و با
ناخن هایش خراش عمیقی زیر چشمش انداخت .احسان با درد
خودش را کنار کشید و با چشمان خون بار به پسر خیره شد.
خواست باز هم به سمتش برود؛ اما پسر بچه نیشخندی زد و
خیره در چشمان پر هراس و خشم احسان ،فریاد زد:
_آهای؟ کی دنبال یه فراریه؟ آهااای....
بهت زده به پسر نگاه می کرد؛ اما در یک لحظه به خودش آمد
و از جا برخاست .باید از این جا فرار می کرد .
_کی دنبال این پدر سگهه؟
نگاه پر غضبی به پسر خنده رو انداخت و به سمت دیوار پشتی
خانه رفت تا از روی آن بپرد و وارد کوچه شود .امیدوار بود بهمن
از آن جا رفته باشد .دیوار در این قسمت کمی بلند تر بود .با
عجله خودش را باال کشید و وقتی روی زمین فرود آمد ،مشت
~ ~ 1868

محکمی به شقیقه اش خورد و سرش با ضرب به آجر های کهنه
و قدیمی برخورد کرد .ضربه اش آنقدر محکم و پر حرص و خشم
بود که شقیقه اش شکافت و خون با سرعت از میان زخم عمیقش
بیرون جهید.
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سرش گیج می رفت .دستش را با سستی روی دیوار گذاشت تا
بتواند بدنش را از آن فاصله دهد .خون با سرعت تیشرت زرد
رنگش را سرخ می نمود و وخامت اوضاع را به احسان ثابت می
کرد .
کمرش از شدت درد خم شده بود و قبل از این که بتواند به
خودش بیاید ،دستان بزرگی پیراهنش را از پشت گرفت و
همچون یک موجود کثیف او را با خود همراه کرد .
با تمام قدرت بدنش را کنار کشید و به بهمنی که همچون گرگ،
درنده به نظر می رسید ،خیره شد .
انگار به آخر خط رسیده بود که به پیراهن بهمن چنگ انداخت
و لب های خشکش را برای التماس تکان داد .
~ ~ 1869

_نه...نه ولم کن...تو رو خدا...تو رو خدا بذار برم .
بهمن توجهی نشان نداد و باز هم بدن سست احسان را به سمت
ابتدای کوچه کشید .پهلوی خون آلود پوالد ،خشم و جنونش را
قلقلک داده بود.
با ترس روی زمین نشست .نمی توانست پایان زندگی اش را در
زندان و شاید هم آویزان از یک طناب کلفت تصور کند .روی
زمین زانو زد و به شلوار بهمن چنگ انداخت .
_ولم کن ...جون مادرت ولم کن!
چشمان طوفانی اش را به موجود کثیفی که با نقشه هایش جان
ماهور را به خطر انداخته بود ،دوخت و با سنگ دلی ،پیراهن
احسان را از پشت گردنش گرفت و با تمام قدرت به سمت خودش
کشید .زانو های لختش روی سنگ و خاک درون کوچه کشیده
شد و زخمی گشت .
تمام راه تا رسیدن به پوالد ،با کشیده شدن احسان ترسیده و
مفلوک بر روی زمین پیموده شد .
خودش را روی خاک می کشید تا دیر تر به مقصد برسد؛ اما
دستان بهمن با قدرت و خشم او را با خود همراه می کرد .
~ ~ 1870

وقتی به سر کوچه رسیدند ،پوالد را در حالی که صورتش از درد
جمع شده بود و با کمر خم شده به دنبال احسان می گشت،
یافتند .
با دیدن پوالد ،دستانش را به زمین تکیه داد تا به او نرسد؛ اما
دستان قدرتمند بهمن اینبار روی گردنش نشست و او را از جا
بلند کرد .
_آقا؟
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چشمان پوالد از شدت فشار و درد سرخ و کوچک شده بود .خون
با سرعت از زخم پهلویش بیرون می جهید .وقتی نگاهش به
احسان افتاد ،در میان درد ،پوزخندی به چهره ی خاک آلود و
خونینش زد .
_ببین کی اینجا ست؟ !
با وجود درد زیاد پهلویش ،صدای رسا و بلندی داشت که توجه
همه را به خود جلب کرد .یاسر ،شاهرخ و محسن هم به سمت
~ ~ 1871

احسان چرخیدند .حتی امین هم از ماشین پیاده شد و به آن
موش کثیف خیره گشت .
با قدم های نا متعادل به سمت احسان رفت .
بهمن با نزدیک شدن پوالد ،احسان را با حقارت روی زمین
انداخت و عقب رفت .
چشمان همه با نگرانی روی خونی که لباسش را خیس می کرد،
خیره مانده بود .
_باالخره پیدات کردم...
دیدن غروری که در چهره ی پوالد نقش انداخته بود ،احسان را
عصبی و حرصی کرد .حاال که راه فراری نداشت ،چرا دل این مرد
را پاره پاره نکند؟
_این یک ماه خوش گذشت؟
به سمتش رفت و روی بدنش خم شد .
_از حاال به بعد به تو هم خوش می گذره .
ترسیده بود؛ اما سعی داشت خودش را کنترل کند .
_ماهور هنوز نمرده؟ شنیدم داشته جون می کنده .
~ ~ 1872

پوالد خم شد و لبخندی زد.
در یک حرکت ناگهانی ،لگد محکمی به شکم احسان زد .ضربه
ی محکمی بود .آنقدر محکم که دهانش از شدت بهت و درد باز
ماند .
محسن با هشدار نزدیک رفت .
_پوالد؟
لگد بعدی را با بغض زد .در این یک ماه از شدت درد و غم،
پوست انداخته بودند .
_چطور دلت اومد؟
این بار امین بود که سعی داشت او را متوقف کند .
_آقا؟ پلیس نزدیکه ،ولش کنید .
مشت محکمش روی بینی احسان نشست .نوشته های ماهور
درباره ی روزی که احسان در بیمارستان تهدیدش کرده بود،
جلوی چشمانش ظاهر میشد .
_باید با دستای خودم بمیریی !
~ ~ 1873

خون از بینی اش جاری شد؛ اما پوالد نمی دید .قرص های خاک
شده ی ماهور در جلوی چشمانش ظاهر میشد .
جسم کوچک آوا که بر اثر تشنج ،خشک و شکننده به نظر می
رسید ،باعث شد ضربه ی بعدی با کف کفشش باشد و صورت
احسان را متالشی نماید.
_چطور تونستی به یه بچه تجاوز کنی؟
بهمن نگاه مضطربی به پوالد انداخت .صدای آژیر ماشین پلیس
در کوچه پیچید .
قبل از رسیدن آن ها سهیل از ماشینش پیاده شد و با ایمان به
سمتشان دوید؛ اما در میان راه نگاهشان به خونی که روی لباس
پوالد مانده بود ،خشک شد.
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ایمان با بهت قدمی به جلو برداشت .تمام دنیایش در این مرد
خالصه می شد .پدر...مادر...برادر ...تمام هستی اش پوالد بود .به
غیر از او و رکسانا کسی را در این دنیا نداشت.
~ ~ 1874

صدایش در گلویش زخمی و خونین شد و با درد از دهانش بیرون
آمد .
_پوالد؟
پوالد صدایش را نشنید .تمام حواسش به بدن آش و الش شده
ی احسان بود .
_داداش؟
ماشین پلیس نزدیک تر شد .سهیل که تا کنون تمام حواسش
به پهلوی زخمی پوالد بود ،نگاهش به احسان افتاد .هیچ یک از
اجزای صورتش قابل مشاهده نبود؛ چرا که زیر لگد ها و مشت
های پوالد ،با یک الیه ی غلیظ خون پوشیده شده بود .اگر پلیس
این صحنه را می دید ،چه؟ پوالد را هم دستگیر می کرد .
با عجله به سمت بهمن رفت و گفت:
_پوالد رو ببرید بیمارستان .اگر پلیس ببینتش ،دستگیرش می
کنه .
بهمن با حرص و خشم خندید و چشمانش را با بهت درشت
کرد .
~ ~ 1875

_پوالد رو دستگیر کنن؟ احسان رو ول می کنن که پوالد رو
دستگیر کنن؟
سهیل هم عصبی شد .قدش از بهمن کوتاه تر بود؛ اما مشتش
دور یقه ی او قفل شد و غرید:
_حتی اگر احسان قاتل بود ،پوالدو به خاطر ضرب و شتم
دستگیر می کردن .ماهور فردا عمل داره اگر اتفاقی برای پوالد
بیفته اونم داغون میشه .
بهمن با جنون به ماشین پلیس که در حال ایستادن بود ،خیره
شد و بعد با سرعت به سمت پوالد دوید .
دستش را دور کمر پوالد قفل کرد و با تمام قدرت عقب کشید .
_برو از اینجا...
_باید بکشمشش ...بااید...
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پوالد خواست خودش را رها کند؛ اما بهمن در گوشش خروشید:

~ ~ 1876

_ماهور فردا عمل داره ،می خوای دستگیرت کنن؟ دوست داری
تنهاش بذاری؟
پوالد با بغض به سمتش چرخید و به چشمان بهمن خیره شد .
_زندگیمو ریخت به هم .باید...باید بمیره .
پوالد بغض کرد و بهمن همچون نامش خروشید :
_بقیشو بسپر به من...
اشاره ای به محسن زد و او هم با کمک یاسر پوالد را عقب
کشید .
پلیس ها به سمتشان رفتند؛ اما قبل از رسیدنشان ،مشت سنگین
بهمن روی فک احسان فرود آمد و انگشتانش را رنگین کرد .از
عمد جایی ضربه زد که خون ببشتری وجود داشت .می خواست
تمام مشت ها و لگد های پوالد را به گردن خوش بیاندازد تا او
به ماهور برسد .
_حرومزاده ی آشغال...
احسان تقریبا بیهوش شده بود؛ اما با صدای آرامی ناله می کرد .

~ ~ 1877

ایمان به سمت پوالد دوید و محسن با ناراحتی به بهمنی که با
کتک زدن احسان مقابل چشمان پلیس ها ،همه چیز را گردن
گرفته بود ،خیره شد .
_بهمن؟!
وقتی پلیس ها با خشونت بازو های قدرتمندش را گرفتند و او را
عقب کشیدند ،پوالد شروع به تقال کرد تا به سمتش برود؛ اما
ایمان با چشمان اشکی ،دستش را روی دهانش گذاشت و او را
به سمت ماشین کشاند .
تمام این ها در چند دقیقه اتفاق افتاد .بهمن با خنده از خنک
شدن دلش گفت و پلیس ها را از بابت انجام دادن این جرم
مطمئن کرد .اورژانس آمد و احسان را با خودش برد .
پوالد را قبل از شلوغ شدن اطرافشان ،از آن جا دور کردند .با
خشم فریاد می زد و سراغ بهمن را می گرفت .ایمان با بغض او
را در آغوش می کشید تا آرامش کند .پوستش همچون گچ سفید
شده بود؛ چرا که قطره قطره ی خون بدنش با سرعت از رگ
های پاره شده ی پهلویش بیرون می جهید .فریاد های

~ ~ 1878

خشمگینش بی نتیجه ماند؛ چرا که ماشینشان با سرعت از مقابل
چشمان بهمن دور شد.
از این کارش پشیمان نبود .بعد از این یک ماه جهنمی ،یک
زندگی بی دغدغه حق ماهور و پوالد بود .
محسن در کنارش مانده بود و با پلیس ها جر و بحث می کرد.
سهیل هم سعی داشت با دالیل منطقی آن ها راضی به گذشتن
از بهمن کند؛ اما خودش با دستان دستبند زده ،به بدن نیمه
جان احسان بر روی برانکارد نگاه می کرد و نیشخند می زد .
حقش بود...
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احسان را مستقیما به بیمارستان منتقل کردند و بهمن را به اداره
ی پلیس بردند .
روی یک صندلی نشسته بود و به چهره ی نگران محسن پوزخند
می زد .

~ ~ 1879

سهیل مقابل میز سرگرد جوانی ایستاده بود و حکم دستگیری
احسان را به او نشان می داد .
_واقعا منطقی نیست...کسی که قربانیه ،احسان مرادی نیست،
اون یه متهمه! موکل من می خواسته دستگیرش کنه .
سرگرد خنده ی تمسخر آمیزی کرد و گفت:
_آقای بهمن مرتضوی ،پلیسه؟
سهیل کمر خم شده اش را راست کرد و با اخم پاسخ داد:
_چرا مسخره بازی در میارید؟ متهم داشت فرار...
خنده ی سرگرد هم جمع شد و غرید:
_قشنگ مشخصه به قصد کشت طرف رو زده ،بعد شما می گی
می خواسته دستگیرش کنه؟ مگه با خر طرفی جناب وکیل؟
بهمن از همانجایی که نشسته بود ،به سهیل نگاه کرد .احسان در
همان حال بدش ،از کسانی که او را به این روز در آورده بودند،
شکایت کرده بود .
_چرا با این بحث می کنی؟ دو روز دیگه اون بی پدرو اعدام می
کنن ،اونوقت می خوام ببینم کی می خواد منو اینجا نگه داره .
~ ~ 1880

سرگرد از کنار بازوی سهیل به بهمن نگاه کرد و ابرویش را باال
انداخت .
_می فهمی کجا نشستی؟
محسن از جا برخاست و چشم غره ی وحشتناکی به بهمن رفت .
_شما ببخش جناب سرگرد...بهمن هنوز عصبانیه !
بهمن با بی خیالی دستانش را روی سینه اش حلقه کرد و توجهی
هم به دست کشیده شده ی سربازی که دستش با دستبند به
دست خودش چسبیده بود ،نشان نداد .
_نه ،من اآلن حالم خوبه...
سرگرد با حرص به سرباز الغر اندامی که دستش همراه با حرکات
دست بهمن به اینطرف و آن طرف کشیده می شد ،نگاه کرد و
با صدای بلندی گفت:
_بلند شو ببرش بازداشتگاه.
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~ ~ 1881

سرباز با تردید از جا برخاست و دستانش را دور بازوی بهمن
حلقه کرد .
_پاشو بریم...
سهیل با عجز دستی به صورتش کشید .
_میشه سند بذاریم؟
سرگرد که از قلدری های بهمن عصبی شده بود ،با لبخند اعصاب
خورد کنی ،پاسخ داد:
_نه نمیشه؛ چون شاکی خصوصی داره .
محسن داشت از دست بیخیالی های بهمن دیوانه میشد .حتی
اکنون هم با چشمان تهدید کننده به سرباز نگاه می کرد و
توجهی به حرف های آن ها نشان نمی داد .
_درست صحبت کن!
سرباز هم با بهت سکوت کرد و بعد از چند ثانیه ،دور از چشمان
سرگرد ،زمزمه کرد:
_بلند شید آقای مرتضوی !
~ ~ 1882

محسن در میان عصبانیت خنده اش گرفت و قدمی به سمت
سهیل که هنوز هم در حال تالش بود ،رفت .
_نشد؟
نفس عمیقی کشید و سرش را به نشانه ی نفی تکان داد .
_نه ،حداقل چند روز طول می کشه تا بتونم آزادش کنم .
_آزاد میشه؟
_معلومه که میشه .فقط چند روز طول می کشه .
سرگرد سرباز دیگری را صدا زد تا بهمن را از اتاق بیرون ببرند .
با خونسردی روی اعصاب پلیس ها رژه می رفت و خونشان را به
جوش می آورد .باالخره او را به بازداشتگاه بردند و سهیل و
محسن هم به سمت بیمارستان رفتند .
شب شده بود و ساعت ها از بستری شدن پوالد در بیمارستان
می گذشت .ضربه ی چاقو آسیب خطرناکی به اندام های حیاتی
اش وارد نکرده بود؛ اما فعال باید تحت نظر قرار می گرفت .در
این چند ساعت ،به هیچ کس خبر نداده بودند؛ چرا که پوالد
خواسته بود کسی را نگران نکنند .تلفن همراه پوالد در دستان
~ ~ 1883

ایمان مدام می لرزید .ایمانی که هنوز هم در شوک خطری که
پوالد از سر گذراند ،بود.
جرئت نداشتند به کسی خبر بدهند .نه ماهور و نه خانواده ی
جدید پوالد ،طاقت کنار آمدن با این موضوع را نداشتند؛ اما آخر
چه؟ پیام ماهرخ نشان داد که این بی خبری ،بیشتر از خبر دار
شدنشان ،آن ها را آزار می دهد .
_پوالد کجایی؟ جون من ،تلفنت رو جواب بده .اتفاقی افتاده؟
چرا دلم شور می زنه؟
و پیام آخرش در اوج نا امیدی و نگرانی نوشته شده بود.
_پسرم سالمی؟ من طاقت یه اتفاق جدید رو ندارما...
پیام مهیار باعث شد لبخند بغض داری بزند .پوالد یک خانواده
ی جدید پیدا کرده بود .
_داداش ،چرا نذاشتی بیام؟ بالیی سرت آوردن؟
پوالد به خاطر دارو های مسکن ،خوابیده بود؛ اما خانواده اش در
نگرانی خود غرق شده بودند .

~ ~ 1884

باید به آن ها اطالع می داد .باید می فهمیدند که پوالدشان ،در
طبقه ی دیگری از همین بیمارستان خوابیده است.
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تنها  ۱۰ساعت تا عمل ماهور باقی مانده بود؛ اما وضعیت پوالد
برای دیدار با او مناسب نبود .بعد از چک کردن عالئم حیاتی
ماهور ،به چهره ی در همش خیره شد .
_چیزی شده؟
چشمان نگرانش را به دستانش دوخته و نفس های عمیقی می
کشید .
_چیزی نیست .
نفس هایش نگران کننده بود .دکمه های پیراهن آبی رنگش را
باز کرد و گوشی پزشکی را روی سینه اش گذاشت .
_نفس عمیق بکش .
با لجبازی نفس آرامی کشید و باز هم به دستانش نگاه کرد .
اخم های علی در هم فرو رفت .
~ ~ 1885

_ماهور؟ درد داری؟
سرش را به نشانه ی نه باال انداخت .
_پس چته؟ ضربان قلبت رفته باال ،اینجوری می خوای عمل
پیوند انجام بدی؟ این همه سختی کشیدی که با لجبازی خرابش
کنی؟
_پوالد کجاست؟
علی جا نخورد؛ چرا که می دانست ساعات زیادی از آخرین
مالقات ماهور و پوالد می گذرد و ماهور حق دارد نگران شود .
_پوالد تو این چند روز اصال استراحت نداشته .ایمان بردش خونه
تا یکم بخوابه .
بغض کرد و با چشمان نم دار به علی خیره شد .
_اگر قبل از عملم ندیدمش ،چی؟ خودم می دونم ممکنه بین
عمل بمیرم ،می خوام قبلش پوالد رو ببینم .
دستش را روی مو های طالیی اش گذاشت .زخم سرش بهبود
پیدا کرده و از شر باند های سفید رنگ آزاد شده بود .

~ ~ 1886

_کی گفته قراره بمیری؟ جلو کس دیگه ای نگیا ...خانواده ات
اینقدر زجر نکشیدن که حاال حرف از مرگ بزنی .
بینی اش را باال کشید و گفت:
_یعنی خطر نداره؟
_معلومه که داره؛ اما من مراقبت هستم .غیر از خودم ،چند تا از
جراح های معروف تهران هم تو عملت کنارم هستن .هیچ اتفاقی
برات نمیوفته .این حرفو جلوی پوالد نزن؛ وگرنه خیلی ناراحت
میشه.
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ابرو های پهن و روشنش را در هم فرو کرد .
_پوالد که رفته بخوابه ،حتی اگر بخوام هم نمی تونم بهش بگم .
خنده ی آرامی کرد .یعنی اگر لپش را می کشید ،پوالد چه بالیی
به سرش می آورد؟ در معاینه هایشان ،سنگینی نگاه های تیز و
متعصبش را روی خودش و پرستاران حس می کرد .نگاه هایی
که هشدار می داد ،در مواقع غیر ضروری ماهور را لمس نکنند .
~ ~ 1887

_اگر نخوابه ،نمی تونه فردا با انرژی باشه .خودت که می دونی؟
فردا روز پر استرسیه !
_اما من یه جوریم .انگار اتفاق بدی افتاده .
علی لبخند زورکی ای زد و شروع به بستن دکمه های پیراهن
ماهور نمود .
_هیچ اتفاقی نیفتاده .تا صبح استراحت کن تا ضربان قلبت هم
میزون بشه .
ماهور با همان حالت مضطرب ،حرفش را قبول کرد و سعی نمود
با بستن چشمانش به خواب فرو برود .به حرف های علی شک
داشت .پوالد هیچ گاه این همه ساعت ،او را تنها نمی گذاشت.
کاش اتفاق بدی نیوفتاده باشد .
علی به پرستاران سپرد که تمام حواسشان را به حال بیماران ،از
جمله ماهور ،جمع کنند و بعد از اتاق خارج شد .
جلو تر که رفت ،متوجه ی حضور ایمان شد .
همه برای استراحت به خانه رفته بودند؛ اما ماهرخ ،مهیار ،مهراب
و رکسانا هنوز هم منتظر خبری از جانب پوالد بودند .
~ ~ 1888

با سر به ایمان اشاره کرد تا چیزی نگوید و بعد همه را به سمت
اتاق خودش برد .
حال ایمان هم خوب نبود و این موضوع از چهره ی رنگ پریده
و لب های خشک شده اش مشخص بود .
_امروز احسان دستگیر شد .
جمله اش را خیره در چشمان منتظر مقابلش بیان کرده بود .
ماهرخ با اضطراب ،به ایمان نگاه کرد .چرا پوالد برای بیان کردن
این خبر خوش نیامده بود؟
_پوالد کجاست؟ چرا از صبح تا حاال تلفنشو جواب نمیده؟
زبانی روی لب هایش کشید و گفت :
_اتفاق خاصی نیفتاد؛ اما یه زخم کوچولو افتاده رو پهلوش .باور
کنید چیزی نشد؛ اما...
می دانست دارد چرت و پرت می گوید؛ اما مجبور بود این مسئله
را ساده نشان دهد تا حال این زن نگران بد نشود .
_زخم؟ زخم چی؟
~ ~ 1889

به مهراب که این سوال را پرسیده بود ،نگاه کرد .چشمان او هم
نگران به نظر می رسید .
_یکی با چاقو زد؛ اما عمیق نبود .
رکسانا دستش را روی دهانش گذاشته بود و گریه می کرد .
_اآلن حالش خوبه؟ کی زد آخه؟ مگه تو اونجا نبودی؟
_اآلن حالش خوبه .زود تر از ما رفته بود ،برای همین اینجوری
شد .
ماهرخ بهت زده به اطرافش نگاه می کرد .پوالد را همیشه سالم
و سالمت دیده بود .اکنون که از حالش با خبر شده بود ،حس
می کرد تکه ای از قلبش آتش گرفته است .هیچ گاه تصور نمی
کرد که پوالد تا این حد برایش عزیز شود .
_اآلن کجاست؟
ایمان نگاهش را از چشمان شوکه شده ی مهیار گرفت و گفت:
_طبقه ی باال بستریه.
], [30.06.21 09:32
#پارت_۷۲۹
~ ~ 1890

انگشتانی به لطافت گل روی صورتش کشیده شد .در میان خواب
نفس عمیقی کشید و بویی به دلنشینی بوی مادر ،در مشامش
پیچید .
_پوالد؟
تحت تأثیر دارو ها قرار داشت؛ اما به سختی بین پلک هایش را
فاصله داد و به چهره ی نگران و خیس از اشک ماهرخ نگاه کرد .
_جان پوالد؟
زمزمه اش آرام؛ اما مملو از آرامش بود .حضور ماهرخ همچون
نسیمی بهاری عمل کرده و انرژی مثبتی را به سمت پوالد روانه
کرده بود .
ماهرخ لبخندی زد و بوسه ی آرامی روی پیشانی اش نشاند.
__مگه نگفتم مراقب باش؟
باز هم خوابش می آمد؛ اما نتوانست چشم از صورت مهربان
ماهرخ بگیرد .
_مراقب بودم!

~ ~ 1891

ماهرخ آنقدر علی را سوال پیچ کرده بود که می دانست خطری
پسرش را تهدید نمی کند؛ اما باز هم دیدن پوالد آرمیده در تخت
بیمارستان ،حالش را بد می کرد .پوالد همچون کوه محکمی بود
که با خم شدنش ،قیامت در دل اطرافیانش به پا میشد .لبخند
بغض داری زد و با انگشت ضربه ی آرامی به پیشانی پوالد کوبید .
_مراقب بودی و حالت اینه؟
_به دستگیر شدن احسان می ارزید !
ماهرخ مو هایش را نوازش داد و گفت:
_مهیار اینقدر ناراحت شد که نتونست بیاد پیشت .مهراب هم
نگران بود .سامیار و سامان هر ساعت پیگیر حالت میشن .مهربان
که اشک چشمش خشک نمیشه .دختراش هم بغض کرده بودن.
رکسانا کم مونده بود از حال بره و ایمان...
این بار بوسه اش را روی مو های پوالد نشاند .
_ایمان شبیه یه مرده ی متحرکه .انگار تمام زندگیش رو باخته.
همه ی اینا ،به دستگیر کردن احسان می ارزید؟
پوالد به دیوار سفید مقابلش خیره شد و پاسخ داد:
~ ~ 1892

_می ارزید...اگر فرار می کرد ،هیچ وقت آرامش نداشتم .
ماهرخ به فکر فرو رفت .یک ماه را با غم و خون دل گذرانده
بودند و تمام این ها حاصل کثافت کاری های احسان بود .شاید
پوالد درست می گفت...شاید به بند کشیده شدن احسان به تمام
این اتفاقات می ارزید .
_مامان؟
سرش را به سمت پوالد چرخاند .
_جانم؟
پوالد کمی تردید کرد؛ اما بعد از چند ثانیه گفت:
_مطمئنم که ایمان ترسیده .میشه...میشه مراقبش باشی؟
و پاسخ ماهرخ لبخند محبت آمیز و بوسه ی محکمش روی گونه
ی پوالد بود.
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بعد از ماهرخ مهیار به دیدار پوالد رفت و آنقدر لج کرد و پوالد
را بابت تنها رفتن به آن جا شماتت نمود تا صبر پوالد را تمام
~ ~ 1893

کرد و نتیجه اش ضربه ی نسبتا محکمی بود که روی سرش فرود
آمد .هر چند در میان آن دعوا ها کلمات زیبایی رد و بدل شد.
کلماتی که حکم برادری میانشان را محکم تر از قبل کرد .
رکسانا با بغض از پوالد خواست که مراقب خودش باشد؛ چرا که
تمام زندگی خودش و ایمان است و پوالد هم سرش را روی سینه
اش گذاشته و مو هایش را بوسیده بود .
ماهرخ ایمان را همچون بقیه ی فرزندانش در آغوش کشیده بود.
ساعت ها در گوشش زمزمه کرده و در نهایت با دیدن لبخند
آرامش ،خندیده بود .
نوار قلب زندگی اشان از همیشه مرتب تر و سالم تر به نظر می
رسید .
تنها مشکلشان عمل پیوندی بود که تا یک ساعت دیگر انجام
میشد .
ماهور با بغض چشم انتظار پوالد بود .مهم نبود همه به دیدنش
آمده بودند...حتی دیدار با مهراب هم مهم نبود ...تمام حواسش
به غیبت پوالد بود .
پوالد هم با تمام قوا در حال بحث کردن با علی و ایمان بود .
~ ~ 1894

آنقدر خود رأی و زروگو بود که بتواند یک دست از لباس های
خودش را بپوشد و بدون نشان دادن اثری از درد در چهره اش،
به سمت اتاق ماهور برود .
علی با غیض و ایمان با خنده ای تلخ به قدم های کوتاه و دردمند
پوالد نگاه کردند .
پوالد در زندگی اش عاشق هیچ کس نشد تا این که ماهور را
دید .کم کم دانه ی عشق در وجودش جوانه زد و آنقدر بزرگ
شد که ریشه هایش را دور قلب پوالد پیچاند و تمام زندگی اش
را تحت تصرف خودش در آورد .
همه نگران حالش بودند؛ اما خودش فقط به سالمتی ماهور فکر
می کرد .
جلوی در اتاق ،نفس عمیقی کشید و مثل همیشه سینه اش را
جلو داد و کمر خم شده اش را صاف کرد .
لبخندی روی لبش نشاند و وارد اتاق شد .امروز روز مهمی بود
که قدرت و صالبت می طلبید .جای مناسبی برای ضعف نبود.
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وقتی چشمش به ماهور افتاد ،تیزی دردی که پهلویش را آزار
می داد ،فراموش شد .
چشمان منتظر ماهور به در دوخته شده بودند .با دیدن پوالد،
دستش را به سمتش بلند کرد .
_باالخره اومدی؟
قدم هایش را سرعت داد و دست بلند شده ی ماهور را در مشتش
گرفت .
_مگه میشد نیام؟
لب هایش با بغض جمع شد .
_از دیروز تا حاال نیومدی !
بوسه ای روی لب های آویزانش نشاند و خندید .
_این چه وضعیه ماهور؟ تو که از قبل هم لوس تر شدی !
دستانش دور کمر پوالد حلقه شد و سرش روی سینه اش قرار
گرفت .
~ ~ 1896

_ترسیدم...
دستان پوالد هم روی کمر ماهور آرام گرفت .
_از چی؟
_از این که قبل از عملم نبینمت .
مو هایش را بوسید و با خنده گفت:
_احمق من !
سرش را بلند کرد و با لبخند به لب های کش آمده ی پوالد نگاه
کرد .
_بازم گفتی احمق...
_چیه؟ نمی تونی با واقعیت کنار بیای؟
لبخندش جمع شد و به دکمه ی پیراهن پوالد خیره گشت .
_نه ،حق داری! من واقعا احمقم .
پوالد نفس عمیقی کشید و بوی مو هایش را به مشام کشید .
_دوست داشتنی ترین احمق دنیا ،مال منه !

~ ~ 1897

پوالد از تمام اتفاقات اخیر فراری بود؛ پس نگذاشت ماهور هم به
فکر فرو برود و با لحن بامزه ای گفت:
_پناه بر خدا ،این چه بویی بود؟
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ماهور هم با اخم کمی بو کشید؛ اما هیچ بوی عجیبی به مشامش
نرسید .
_مگه بوی چیه؟ چرا من نمی فهمم؟
پوالد با خنده بینی اش را به سمت سر ماهور برد و پاسخ داد:
_چون منبع اون بو مو های خودته .وقتی از اینجا مرخص شدی
باید دو روز بشورمت تا تمیز شی .
شاکی به پوالد نگاه کرد و او را به عقب هل داد .
_واقعا که پوالد ...خیلی کثافتی !
_گنجشک چرکو!
_گمشوو...
~ ~ 1898

بحثشان آنقدر طوالنی شد که در نهایت علی با چند پرستار به
سراغشان رفت .
باید ماهور را برای عمل آماده می کردند .
خنده روی لب هایشان خشک شد .ماهور با حسرت به پوالد نگاه
کرد .چشمانش با ولع روی تک تک اجزای بدنش می چرخید.
دستان بزرگش...چشمانش...لب هایش ...حتی به مو هایش هم
خیره شد .
_زود میای ،مگه نه؟
صدای پوالد هم لرزیده بود .او هم همچون ماهور می ترسید؛ اما
سعی داشت خودش را آرام نگه دارد .
ماهور به پرستار دختری که در حال بررسی حالش بود ،نگاه نمود
و بعد زمزمه کرد:
_دلم برای نیکان و آسا تنگ شده .
_زود تموم میشه...یکم دیگه تحمل کن قربونت برم !
دلش بهانه گرفتن می خواست .می ترسید از این عملی که بسیار
خطرناک بود .
~ ~ 1899

_حلقه و گردنبندمو ازم گرفتن پوالد ...
اشک در چشمان پوالد جمع شد؛ اما با لبخند دستش را به سمت
گردن خودش برد و گردنبند را از زیر پیراهنش بیرون کشید .
_پیش من جاشون امنه .
حلقه را هم از زنجیر ظریف گردنبند رد کرده بود تا در کنار
خودش باشد.
یک قطره اشک روی گونه اش روان شد؛ اما لب هایش خندید .
_برای اون گردن کلفتت کوچیکه !
ماهور را روی تخت دیگری نشاندند و دو طرف تخت را گرفتند .
پوالد هم به سمتش رفت و دست راست ماهور را گرفت .
_منم تا اونجا باهات میام .
ماهور فشار محکمی به دست پوالد داد و تخت شروع به حرکت
کرد .
وقتی وارد راهرو شدند ،چشمان مضطرب همه به آن ها خیره
شد.
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ماهرخ دستش را روی دهانش گذاشت و گفت:
_منتظرتم پسرم...
مهیار با لب های لرزان زمزمه کرد:
_دوست دارم داداش...
از جلوی مهراب که عبور کردند ،نگاه عمیقی به ماهور انداخت.
_قوی باش دایی !
سامان با یک چشمک و سامیار با لبخند او را بدرقه کردند .
شقایق و شیدا در آغوش مهربان جمع شده و با بغض به رفتنش
خیره شده بودند .آرش با نگاه مسلطش به عبور ماهور نگاه کرد
و به مهربان که گریه می کرد ،چشم غره رفت .
رکسانا در لحظه ی آخر به سمت ماهور خیز برداشت و گونه اش
را بوسید .
در تمام مدت ماهور با چشمان براق به عزیزانش نگاه می کرد تا
این که به ایمان رسیدند .
~ ~ 1901

چشمانش خیس بودند .عذاب وجدان تمام وجودش را گرفته بود.
وقتی چشمانش به چشمان ماهور قفل شد ،حرف های خودش
را به یاد آورد .او را هرزه ای که در آغوش همه می خوابد ،خطاب
کرده و بیماری ماهور را وسیله ای برای جلب توجه مردان
توصیف کرده بود .او را همچون یک انگل که به زندگی پوالد می
چسبید خوانده و نسبت به حال بدش بی توجهی خرج کرده
بود .
انگار ماهور هم به همان چیز ها فکر می کرد که چشم از صورت
ایمان بر نمی داشت .
باالخره ایمان زبان باز کرد و گفت:
_وقتی برگشتی ،کلی حرف دارم باهات .
سرش را به نشانه ی تأیید تکان داد و باالخره با تخت از آن راهرو
بیرون رفت .
بقیه ی ساعات روز برای همه کشنده گذشت .پوالد بعد از
رساندن ماهور به اتاق عمل ،روی زمین نشسته و سرش را روی
زانویش گذاشته بود .همه در بیمارستان سرگردان بودند .عمل
~ ~ 1902

پیوند طوالنی بود و در نهایت بعد از گذشت ساعت ها ،علی با
خستگی به سمتشان رفت .
پوالد توان بلند شدن نداشت .ایمان بازویش را گرفت تا برخیزد
و بعد به علی خیره شد .
علی چند ثانیه به چشمان منتظر مقابلش نگاه کرد و در آخر،
گفت :
_عالی پیش رفت .
پوالد با ضعف زمزمه کرد:
_حالش خوبه؟
با صدای نسبتا شادابی پاسخ داد:
_از همیشه بهتره .
و به نفس های عمیق و راحتشان لبخند زد .باالخره تمام شده
بود!
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چند هفته از عمل ماهور می گذشت .
~ ~ 1903

برای راحت شدن خیالشان ماهور را زمان زیادی در بیمارستان
نگه داشتند تا از حال خوبش مطمئن شوند .خوشبختانه بدنش
پیوند را پس نزده بود و همه چیز نرمال به نظر می رسید .
باالخره قرار بود مرخص شود و به خانه برود .دلش برای نیکان و
آسا پر می زد و دائما سراغ آن ها را می گرفت .
علی به هیجان زیاد ماهور لبخند زد و گوشی پزشکی را روی
سینه ی برهنه اش گذاشت .
_خوشحالی؟
نفس عمیقی کشید و با چهره ای شاداب پاسخ داد:
_باورم نمیشه...انگار همین دیروز بود که تو صف عمل پیوند
بودم .
گوشی را از روی سینه اش برداشت .همه چیز عادی و درست
بود .
_خدا رو شکر مشکلی نداری؛ اما تا یه مدت باید مراقب خودت
باشی .قفسه ی سینه ات کامال باز شده؛ پس خیلی رعایت کن.

~ ~ 1904

چیزای سنگین بلند نکن...هیجان زده نشو...سعی کن عصبی
نشی و رژیم غذاییت رو هم رعایت کنی .
ماهور دکمه های پیراهنش را بست و با قدردانی به علی نگاه
کرد .
_نمی دونم چطوری باید ازت تشکر کنم !
خنده ی آرامی کرد و گوشی پزشکی را در جیب روپوشش قرار
داد .
_اگر پوالد رو از اینجا ببری ،تشکرت رو قبول می کنم .
ماهور هم خنده اش گرفت.
_تو این مدت خیلی اذیت شدی !
دستانش را در جیب شلوارش فرو کرد و با ژست جذابی گفت:
_هنوز کارمون با هم تموم نشده.
_می دونم...باید برای چکاپ بیام ،درسته؟
_آره ،تا چند ماه باید زیر نظر باشی .

~ ~ 1905

ماهور باز هم تشکر کرد و از جا برخاست .علی از اتاق خارج شد
تا به بقیه ی بیمارانش سر بزند و از ماهور خواست که ماه آینده
برای چکاپ به بیمارستان برود.
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بعد از رفتن علی ،پوالد وارد اتاق شد .دست راستش را در جیب
شلوارش فرو کرد و گفت:
_آماده ای؟
پر از هیجان و ذوق بود .روز های زیادی را در این بیمارستان
گذرانده و اکنون مشتاق خارج شدن از آن بود .
_آماده ام.
لبخند پوالد به حرف هایش ،آنقدر حس خوب داشت که قلب
ماهور را به تپش های تند و محکم وا داشت .
_بریم خونه؟
_بریم .
از روی تخت پایین آمد و به سمت پوالد رفت .
~ ~ 1906

_زود بریم ،دلم برای نیکان و آسا تنگ شده .
بوسه ای روی گونه ی ماهور نشاند و دستانش را پشت گردن
خودش برد تا قفل گردن بند ماهور را باز کند .
_اول باید امانتی هات رو بهت پس بدم .
ماهور دست پوالد را کنار زد و روی پنجه های پا هایش ایستاد
تا قدش به او برسد .پوالد هم کمی خم شد تا ماهور راحت باشد .
قفل را باز کرد و گردنبند را در مشتش گرفت .
حلقه را از آن جدا نمود و در انگشت خودش فرو کرد و بعد زنجیر
را به پوالد داد.
_حاال برام ببندش .
نیشخندی زد و به سمتش خم شد .قبل از بستن قفل گردنبند،
بوسه ای روی شاهرگش نشاند و بعد از ماهور فاصله گرفت .
_روی گردنم سنگینی می کردن .
ماهور کمی به حلقه اش نگاه کرد و بعد لب هایش را روی آن
گذاشت و بوسید .
_حاال می تونیم بریم؟
~ ~ 1907

از بی قراری ماهور خنده اش گرفت .
_چقدر هولی آخه...بیا بریم تا دیوونه ام نکردی !
با هم از بیمارستان خارج شدند و به سمت خانه رفتند .همه در
خانه ی پوالد منتظرشان بودند .حتی مهراب هم با وجود اختالف
های قدیمی اش با پوالد ،به آن جا رفته بود تا خوش حالی ماهور
را تکمیل کند.
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وقتی جلوی در رسیدند ،پوالد با چند بوق بلند حضورش را به
نگهبانان اطالع داد و در توسط شاهرخ باز شد .
ماهور بی قرار از ماشین پایین پرید و به سمت شاهرخ رفت .
شاهرخ با این که برای مالقات با ماهور به بیمارستان رفته بود،
باز هم دلتنگش بود .بی اراده دستانش را دور کمر ماهور حلقه
کرد و او را در آغوش کشید .

~ ~ 1908

پوالد فقط لبخند زد .از این که حس مهم بودن و دوست داشته
شدن را در وجود ماهور می کاشتند ،از آن ها ممنون بود .محسن
و بقیه هم به سمتش رفتند .
ماهور با تک تک آن ها دست داد .
داشت با یاسر صحبت می کرد که ناگهان صدای قدم های تندی
به گوشش رسید .به سمت ساختمان خانه چرخید و با آسایی که
با بغض به سمتش می دوید ،رو به رو شد .
_دادااش ...
روی زانویش نشست و با تمام وجود جسم کوچک آسا را در
آغوش کشید .
_جان داداش؟ الهی قربونت برم...
چشمان درشت و زیبایش با اشک پر شده بود .دستان ظریفش
را روی گونه های ماهور گذاشت .
_می دونی چقدر دلم برات تنگ شده بود؟
دستش را نوازش وار روی کمر آسا حرکت داد و لبخند زد .
_چقدر؟
~ ~ 1909

_اندازه ی همه ی ستاره های توی آسمون !
دست های آسا را از روی گونه ی خودش برداشت و بوسه ی
محکمی به انگشتانش زد .
_دل منم اندازه ی آسمونا برات تنگ شده بود .
_دیگه نمی ری؟
_هیچ جا نمیرم...هیچ جا .
بعد از اتمام حرفش از جا برخاست و همانطور که دست آسا را
گرفته بود ،به سمت خانه رفت.
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هما معذب از حضور در جمع شلوغی که سالن خانه را پر کرده
بودند ،آهو را در آغوشش جا به جا کرد و لبخندی به ماهرخ که
به او نگاه می کرد ،زد .
_آوا کجاست؟ خبری ازش نیست .
_تو اتاق خوابه .از شلوغی خوشش نمیاد .
رکسانا سینی شربت را مقابل هما گرفت و گفت:
~ ~ 1910

_ماهور و پوالد دیر نکردن؟
شقایق که جلوی پنجره ایستاده بود ،با شوق پاسخ داد:
_اومدنن...تو حیاطن .
هما با چهره ای گرفته ،یک لیوان شربت برداشت و روی میز
مقابلش گذاشت .
_ممنونم .
رکسانا با دقت به چهره اش نگاه کرد و بعد کمرش را راست نمود.
سینی را روی همان میز گذاشت و به سمت در رفت .ماهور و
آسا دست در دست یک دیگر ،وارد شدند .پوالد هم پشت سرشان
بود .صدای سالم و احوالپرسی تمام خانه را پر کرد.
هما به پسری که صاحب قلب پوالد بود خیره شد .زیبایی اش
غیر قابل انکار بود .لب هایش به لبخند شیرین و دلنشینی مزین
شده بود .
وقتی گونه هایش با لب های رژ خورده ی رکسانا بوسیده شد،
رد قرمز رنگی روی گونه اش ماند که باعث خنده ی ماهور و
چشم غره ی پوالد به رکسانا شد .
~ ~ 1911

چقدر زیبا می خندید .آنقدر مهربان و آرام به نظر می رسید که
هما را از فکر های درون ذهنش متنفر کرد .این جوان جذاب و
زیبا برای مردن حیف بود .
چشمان پوالد با عشق به ماهور خیره شده بودند .همین برقی که
سبزی چشمانش را پوشانده بود ،هما را به این باور رساند که
عشق پوالد به ماهور تمام شدنی نیست .
به چهره ی ماهور خیره شده بود و تک تک اجزای چهره اش را
بررسی می کرد .
یک دفعه سودابه با نیکان وارد سالن خانه شد و خانه غرق در
سکوت گردید.
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_مااا...
ماهور بر سر جایش خشک شد .دلش برای نیکان پر پر می زد .
چشمانش با اشک خیس شد و قدمی به جلو برداشت .
_پسر قشنگم ...خدایا ،چقدر دلم برات تنگ شده بود .
~ ~ 1912

نیکان با نق خودش را به سمت جلو هل داد تا به ماهور برسد .
_مااا...
خودش را به سودابه رساند و نیکان را در آغوش کشید .درد
اندکی قفسه ی سینه اش را آزار داد؛ اما آنقدر از حضور پسرش
مست بود که توجهی به آن نشان نداد.
انگشتان کوچک نیکان به سرعت دور یقه ی پیراهنش حلقه شد
و سرش در سینه ی ماهور پنهان گردید .
پوالد با اخم و نگرانی به سمتشان رفت و غرید:
_نباید بغلش کنی...تو تازه عمل کردی .
نیکان با نزدیک شدن پوالد ،جیغ بلندی کشید .در این مدت
آنقدر دلتنگ ماهور شده بود که نمی توانست با نزدیک شدن
کسی به آن ها کنار بیاید .می ترسید که او از آغوشش جدا کنند .
_نَ ...مااا...نَ ....
دستش را به سمت نیکان برد تا او را در آغوش بکشد؛ اما ماهور
با سرعت به سمت مبل ها رفت و روی یکی از آن ها نشست .

~ ~ 1913

_نه...ولش کن بچمو! ببین نشستیم اینجا .دیگه بلندش نکردم
که...
پوالد عصبی از بی احتیاطی هایش ،روی یکی از مبل ها نشست.
_اگر بخوای اینجوری رفتار کنی ،مجبور میشم بفرسمش خونه
ی مامان ماهرخ تا حالت بهتر بشه .
ماهور با بهت به او خیره شد.
_تو غلط می کنی ،مگه الکیه؟ پررو...
نیکان هم همانطور که به سینه ی ماهور چسبیده بود ،با اخم
گفت:
_پُ...پُر...
پوالد با چشمان درشت شده به کودک چند ماهه اش که در حال
تالش کردن برای فحش دادن به پدرش بود ،نگاه کرد .
_به من بود؟
صدای خنده ی همه بلند شد .واقعا که ماهور معلم خوبی برای
پسرش بود .آهو هم با ذوق به خنده های بقیه خندید و باعث
شد حواس ماهور به سمت هما و فرزندش جمع شود .
~ ~ 1914

با کنجکاوی چشمانش را به او دوخت و گفت:
_سالم!
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هما با خجالت و هول از جا برخاست .از این که نگاه ماهور به او
افتاد ،کمی معذب بود .
_سالم .
ماهور هم خواست نیکان را در آغوش بگیرد و برخیزد؛ اما با اخم
تهدید آمیز پوالد ،او را روی مبل گذاشت و بی توجه به دست و
پا زدن ها و جیغ های گوش خراشش به سمت هما رفت و
دستش را به سمتش بلند کرد .
_ببخشید دیر سالم کردم ،متوجه حضورتون نشدم .
سن زیادی نداشت .این را از دست هایی که با وجود کبودی های
بنفش رنگ حاصل آنژیوکت ،جوان و زیبا به نظر می رسیدند،
فهمید .با شرم به دست ماهور خیره شد .می دانست بیناجنس
است؛ اما چهره ی نسبتا پسرانه اش او را مردد می کرد .در
~ ~ 1915

خانواده ی آن ها دست دادن با پسران و مردان نا محرم یک گناه
نابخشودنی به حساب می آمد .
ماهور با خیره شدن در چشمانش علت تردیدش را فهمید و با
خنده ی شرمنده ای دستش را عقب کشید .
_حواسم نبود ،عذر می خوام !
در اصل از این حواس پرتی خودش ناراحت شده بود .نمی
خواست هما را با حضورش عذاب دهد .
چادر رنگی ای که روی سر هما قرار داشت ،نشان می داد که در
خانواده ی مذهبی و متعصبی بزرگ شده است .
هما هم زیر نگاه خیره ی دیگران ،به آرامی گفت:
_نه مشکلی نیست .
ماهور با شنیدن صدای جیغ پسرش ،یکی از چشمانش را بست
و با چهره ی جمع شده از خنده و صدای بلند نیکان ،عقب رفت.
_بفرمایید بشینید .منم برم این آژیر خطر رو آروم کنم .

~ ~ 1916

ماهرخ با افتخار به لبخند راحت هما و رفتار درست و صمیمانه
ی ماهور نگاه کرد .از این که اینچنین فرزند فهمیده و عاقلی
داشت ،در پوست خودش نمی گنجید.
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هر کس گوشه ای نشسته بود و مشغول صحبت کردن با دیگری
بود .مثال رکسانا با شقایق و شیدا برای یک مسافرت دو روزه
نقشه می کشید .مسافرتی دخترانه که فقط ماهور اجازه ی حضور
پیدا کردن در آن را داشت .
ایمان چشمش را از روی ماهور بر نمی داشت تا بتواند در فرصت
مناسبی با او صحبت کند.
سامان و سامیار در حیاط بودند و از حضور امین نهایت استفاده
را می بردند .باورشان نمیشد این هکر جوان و خوشتیپ
اختصاصی برای پوالد کار کند .
مهراب و آرش درباره ی شرکت با هم صحبت می کردند .
مهربان و افسانه هم در آشپزخانه مشغول بودند .
~ ~ 1917

پوالد که در حال سر و کله زدن با نیکان بود ،با نزدیک شدن
ماهور ،گفت:
_خداوکیلی این چه طرز بچه تربیت کردنه ماهور؟
با ذوق روی مبل نشست و نیکان را روی پا هایش گذاشت .
_وای خدا ،چقدر عشقه پسرم...خوب بابا رو زدی نیکان؟ می
بینی همش دعوام می کنه؟
نیکان به سمت پوالد خم شد و دستش را روی دست بزرگ او
کوبید .
_اَهه...ما اَهه...
پوالد به باسن پوشیده شده با پوشک نیکان که با خم شدنش به
سمت جلو ،باال رفته بود خندید .
_ما غلط کرد با تو...
نیکان باز هم ضربه ی دیگری زد .
_تووو....
_تو و درد...صدای آهو می زنم بیاد بزنتتا !
~ ~ 1918

ماهور که تا کنون در حال خندیدن بود ،با تعجب به پوالد نگاه
کرد.
_آهو کیه؟
پوالد هم به سمت نیکان خم شد و بوسه ی محکمی به سرش
زد .
_همون جونوری که تو بغل هما نشسته ،اسمش آهوئه!
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ماهور به آهو نگاه کرد .در چشمان سیاهش شیطنت موج می زد.
دست و پایش حتی برای یک لحظه هم از حرکت نمی ایستاد و
با تمام قدرت به چپ و راست حرکت می کرد .
_چقدر خوشکله !
_اذیتاش هم خوشکله .چند روز پیش چنان کف گرگی ای به
نیکان زد که بچم دو متر از جاش پرید .
ماهور با بهت خندید و گفت:
_نیکانو زد؟
~ ~ 1919

_آره بابا...کال کارش همینه !
با دلسوزی و خنده لپ های آویزان پسرش را بوسید .
_چقدر دست و پا چلفتی هستی؟! قراره کتک خور باشی عمر
من؟
نیکان با چشمان خمار شده سرش را در سینه ی ماهور پنهان
کرد تا بخوابد .
_خرس تنبل !
پوالد خواست غذا را از بیرون سفارش بدهد؛ اما ماهرخ اجازه
نداد .می گفت ماهور باید با گوشت و مواد مفید تغذیه شود تا
قوای از دست رفته اش را باز گرداند .
ماهور سراغ بهمن و سهیل را گرفت و در کمال تعجب حس کرد
پوالد دارد چیزی را از او مخفی می کند .
مگر می شود که بهمن برای یک مدت نا معلوم مرخصی بگیرد؟
آخر ماهور مطمئن بود که جان بهمن و محسن به پوالد وصل
است .درباره ی سهیل هم کار های دادگاهش را بهانه کرده بود .

~ ~ 1920

ماهور متوجه ی حال بد و بی قرار محسن شده بود و می دانست
در زمان نبودش در این خانه ،اتفاقات زیادی افتاده است .
نیکان را به دست شقایق داد تا او را در اتاقش بخواباند و خودش
به سمت حیاط رفت تا با محسن صحبت کند؛ اما صدای ایمان
او را از حرکت باز داشت .
_ماهور؟
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اگر می خواست با خودش صادق باشد ،می فهمید که قلبش با
ایمان قهره کرده است؛ اما عقلش به او یادآوری می کرد که او
هم یک قربانی بزرگ در بازی احسان بوده است .
به سمتش چرخید و زمزمه کرد:
_بله؟
_میشه صحبت کنیم؟
آب دهانش را فرو داد و سعی کرد لبخند بزند .
_البته که میشه .بریم تو حیاط؟
~ ~ 1921

_هوا سرده ،تو هم بدنت ضعیفه ممکنه سرما بخوری !
محبت کردن هایش اذیت کننده نبود؛ اما بغض را مهمان گلوی
ماهور می کرد .صدای هرزه خوانده شدنش توسط ایمان ،هنوز
هم در گوشش زنگ می زد؛ اما عکس العمل بدی نشان نداد .
_بریم تو اتاق؟
_ممنونت میشم .
با هم به سمت یکی از اتاق ها رفتند .
ماهور روی تخت و ایمان هم روی یک صندلی نشست .
چند دقیقه در سکوت گذشت .ایمان نمی دانست از کجا باید
شروع کند .کمی با خودش فکر کرد؛ اما چطور باید آن حرف
های زشت را توجیه می کرد .
_من درک می کنم !
صدای ماهور او را از افکارش بیرون کشید .با بهت به ماهور که
به زمین خیره شده بود ،نگاه کرد تا ادامه حرف هایش را بشنود .
_احسان بهم گفت چه چیزایی برات نوشته .با وجود اون حرفا،
چطور می تونستی به من اعتماد کنی؟
~ ~ 1922

ایمان بغض کرد .چرا به جای ابراز تنفر ،اینچنین شرمنده اش
می کرد؟ کاش فریاد می زد؛ اما اینقدر مظلومانه ایمان را مخاطب
قرار نمی داد .
_من خیلی وقته که بخشیدمت! یکم دلخورم؛ اما مطمئنم کم
کم فراموشش می کنم .
با صدای گرفته ای نجوا کرد:
_کاش وقتی درباره ی نامه ی احسان به من فهمیدی ،بهم گفته
بودی .اینجوری...
_باور نمی کردی!
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لبخند مهربانی زد و ادامه داد:
_اینقدر خراب کاری داشتم که هیچ کس حرفامو باور نمی کرد.
اگر منم جای تو بودم همین جوری رفتار می کردم .
این بار سهم ایمان یک خنده ی تلخ بود .

~ ~ 1923

_الزم نیست دروغ بگی ماهور...تو هیچ وقت کاری که من انجام
دادم رو نمی کردی .اون شب...
سخت بود اعتراف کردن؛ اما باید کار های اشتباهش را آشکار
می کرد .
_اون شبی که پشت درختا نشسته بودی ،از عمد اسم هما رو
آوردم .می خواستم...می خواستم حالتو بد کنم .
ماهور با بهت به صورت شرمنده اش نگاه کرد .اگر قصدش آزار
دادنش بود که باید خوش حال باشد؛ آخر ماهور آن شب مرده
بود .
_حتی پیامی که به رکسانا دادی رو هم من جواب دادم .بعدشم
پیام ها رو پاک کردم تا نبینه .
این یکی قابل حدس بود .آخر رکسانا در روز تولدش بسیار
صمیمانه رفتار کرده بود که نشان می داد کاسه ای زیر نیم کاسه
ی این پیام قرار دارد.
حاال که ایمان در اوج نا امیدی از کار های اشتباهش تعریف می
کرد ،چرا نباید او را می بخشید؟ وقتی خودش هم می دانست
~ ~ 1924

که دلیل تمام این کار هایش ،تنها عشق زیادش به پوالد بوده
است؟!
_دیگه بهش فکر نکن ،باشه؟ هر چی بوده تموم شده .ما هنوز یه
عالمه وقت داریم که تمام این خاطره های بد رو با خنده هامون
بشوریم .چرا اآلن رو ول کردی و چسبیدی به گذشته؟
_چون مثل قبل نگام نمی کنی .
لبخند زد .دلش برای لحن لرزان و پشیمان ایمان سوخته بود .
_به جون پوالد بخشیدمت! کسی که نبخشیدت خودتی! اگر با
خودت کنار بیای ،همه چی مثل قبل میشه .
با ندامت به ماهور خیره شد .حق با او بود! ایمان هنوز هم خودش
را نبخشیده بود؛ چون خیالش از جانب ماهور راحت نبود .
_مطمئنی که بخشیدی؟
چشمان سبز و خوش حالتش را گرد کرد و گفت:
_دارم میگم به جون پوالد! مگه عزیز تر از اونم دارم؟
ایمان هم خنده اش گرفت .
_این شد یه چیزی!
~ ~ 1925

و بعد از جا برخاست تا از اتاق خارج شود؛ اما قبل از آن به سمت
ماهور رفت و بوسه ای روی پیشانی اش نشاند.
_ممنونم !
چقدر بخشیدن خوب بود .قلب و روح را سبک می کرد .گرد و
غبار غم و دلخوری را از روی روح انسان پاک می کرد و آن را
همچون آب چشمه ،زالل و شفاف می نمود .
بعد از خارج شدن از اتاق ،حال هر دویشان بهتر بود .ایمان با
صدای بلند سر به سر آسا می گذاشت و به زبان درازی هایش
می خندید .ماهور به جمع رکسانا ،شقایق و شیدا پیوسته بود و
برای همراه کردن نیکان با خودشان به مسافرت ،با آن ها دعوا
می کرد.
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ساعت ها در کنار هم ماندند .شب که شد ،خانواده ی مهربان و
مهراب به خانه اشان بازگشتند.

~ ~ 1926

ماهور انتظار داشت ماهرخ پیششان بماند؛ اما او هم بعد از توصیه
های فراوان به سودابه ،به خانه ی خودش بازگشت .مهیار و آسا
را هم با خودش برد .
تنها کسانی که هنوز هم نرفته بودند ،ایمان و رکسانا بودند .
پوالد با ابرو های باال رفته به ایمان که در حال تخمه شکستن و
فوتبال دیدن بود ،خیره شد .
_نمی خوای بری خونه ات؟
رکسانا بی توجه به حرف پوالد ،مدل پیراهنی که در گوشی اش
بود را به ماهور نشان داد .
_صورتیش خیلی بهت میاد .بریم مغازه اش که رو تنت ببینی؟
_آره میام ،فقط نیکان رو هم میارما !
_وای خدا...همش گیر نیکانه.
این بار نگاه شاکی پوالد به سمت رکسانا چرخید .
_خری؟ این احمق تازه عمل کرده نباید زیاد فعالیت کنه؛ اونوقت
تو می خوای ببریش خرید؟
ماهور هم سرتقانه پاسخ داد:
~ ~ 1927

_من حالم خوبه .فکر کردی نفهمیدم به علی گفتی بیشتر از حد
معمول تو بیمارستان نگهم داره؟
با اخم به اتاقی که در طبقه ی پایین برای ماهور آماده کرده
بودند تا از پله ها استفاده نکند ،اشاره کرد و گفت:
_تو یکی حرف نزن که دلم می خواد بزنم تو دهنت .از صبح که
مرخص شدی ،چند ساعت استراحت کردی؟
_خیلی...خیلی خوابیدم.
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_کال  4ساعت هم نشد که اونم داشتی با نیکان تو تختت بازی
می کردی .
_خب حوصلم سر می رفت .
_بلند شو برو بخواب !
ایمان تخمه ی درون دستش را پر سر و صدا شکست و مغزش
را جوید .
_ولش کن خب ،چرا اذیتش می کنی؟
~ ~ 1928

با حرص دمپایی روفرشی اش را به سمت ایمان پرتاب کرد .
_تو هم پاشو برو خونه ات .
رکسانا با لبخند مظلومی از جا برخاست و گفت:
_ما می خوایم اینجا بمونیم تا مراقب ماهور باشیم .
این بار نتوانست آرام بماند .با شتاب از جا برخاست و تلویزیون را
خاموش کرد .
دست ماهور را گرفت و از جا بلند کرد .
_هر گوهی می خواید بخورید .من و ماهور باید بخوابیم .
ماهور هم لبخند گشادی زد و از جا برخاست .دلش برای آغوش
پوالد و سر گذاشتن بر روی سینه اش تنگ شده بود .
بی توجه به رکسانا و ایمان به اتاقی که برای ماهور آماده کرده
بودند رفتند و در را هم قفل نمودند .
پوالد با غر غر دکمه های پیراهنش را باز می کرد تا آماده ی
خواب شود .
_ساعت  ۱۱شبه...من صبح هزار تا کار دارم .
~ ~ 1929

آنقدر درگیر افکار خودش بود که متوجه ی نگاه خیره ی ماهور
به باال تنه ی لختش نشد .
شلوارش را هم پایین کشید تا شلوارک بپوشد که چشمان بهت
زده ی ماهور را دید .
رد نگاهش را دنبال کرد و به پهلوی خودش رسید .چرا زخم
پهلویش را فراموش کرده بود؟ با اعصابی خورد به سمتش رفت
تا آرامش کند؛ اما قبل از آن صدای لرزان ماهور بلند شد .
_پهلوت چی شده؟
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عادی رفتار کردن ،بهترین راه بود .با خونسردی ظاهری نگاهی
به پهلوی خودش انداخت .زخمش خوب شده بود؛ اما هنوز هم
ردش روی پوستش مانده بود .
_چیزی نیست ،گرفت به میز زخم شد .
دستانش شروع به لرزیدن کرد .احمق نبود و می فهمید که این
زخم از برخورد با میز ایجاد نشده است .
~ ~ 1930

_دروغ نگو...زخم چیه؟ چاقو؟ شبیه شکم محسن شده .
برای عوض کردن بحث ،خندید و گفت:
_تو شکم محسن رو از کجا دیدی؟ بگیرم بکشمت که...
با صدایی که به وضوح می لرزید ،پرسید :
_گفتم زخم چیه؟ تو این خونه چه خبره؟
این استرس و اضطراب برایش سم بود .با چند قدم بلند ،خودش
را به ماهور رساند و مو هایش را نوازش کرد .وقتی اکثر مهمان
ها رفته بودند ،به حمام رفته و اکنون مو های براق و خوشبویش
با عرق سردی نمدار شده بود .
_چته ماهور؟ چیزی نشده که...
یک ماه تمام در استرس و اضطراب زندگی کرده و مرگ را با تک
تک سلول های بدنش حس کرده بود؛ اما اکنون حالش بد تر
بود .نمی دانست چه اتفاقی برایش افتاده است .تیک های عصبی
ای که بعد از بهوش آمدنش فراموش شده بود ،کم کم شروع به
شکل گیری کرد .در ذهنش پوالد را به جای محسن می دید.
همان روزی که دستانش را گرفتند و چاقوی بلندی را وارد
~ ~ 1931

شکمش کردند .ذهنش به گذشته سفر کرد و شانه اش به آرامی
به سمت گردنش رفت .دست پوالد با کج شدن گردنش در هوا
معلق ماند .
_داری د...دروغ می گی .
با بهت و غم به چشمان تر شده و گردن کج شده به سمت شانه
اش نگاه کرد .
_ماهور...چرا اینجوری می کنیی؟
پاسخی نداد و باز هم سوال های خودش را پرسید.
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_یه چیزی شده...بازم احسان می خواد زندگیم رو بریزه بهم.
اصال...اصال بهمن کجاست؟ کشتنش؟ احسان این بال رو به سرت
آورد؟
باورش نمیشد که ماهور منطقی و آرامش تا این حد ضعیف و
حساس شده باشد .خداوندا چگونه باید این روح زخمی و روان

~ ~ 1932

آسیب دیده را ترمیم می کرد؟ دلش با دیدن تیک عصبی اش
آتش گرفته بود .
سر ماهور را به سینه اش چسباند و با تمام وجود او را به خودش
فشرد .
_آروم باش ماهور...تو رو خدا اینجوری نکن !
چشمانش را بست و مشامش را با بوی تن پوالد پر کرد .قطره
های اشک به آرامی از شکاف میان پلک هایش بیرون جهیدند و
سینه ی پوالد را تر کردند .
_چرا اذیتم می کنید؟...مگه من چیکار کردم پوالد؟
_همه چی تموم شده...احسان رو دستگیر کردیم .االن تو زندانه.
دیگه هیچ کس نمی تونه اذیتت کنه .
لب هایش را روی پوست سینه ی پوالد فشرد و دستانش را دور
کمرش حلقه کرد .دلش می خواست سینه اش را هم به بدن
برهنه ی پوالد بچسباند؛ اما می دانست فاصله ی چند سانتی
متری میانشان به خاطر عمل قلبش است .
_پهلوت چی شده؟
~ ~ 1933

می دانست دروغ گفتن هیچ نتیجه ای جز حال بد ماهور نخواهد
داشت؛ پس با صداقت پاسخ داد:
_احسان داشت فرار می کرد .رفتم بگیرمش؛ اما با چند تا الت
بحثم شد .زخم عمیقی نبود...
سرش را از روی سینه ی پوالد برداشت و به چشمانش خیره
شد .مژه های نمناک و بلندش با هر بار پلک زدن ،به زیبایی باال
و پایین می رفتند.
_بهمن چی؟
بهمن...کسی که مردانگی را در حق پوالد تمام کرده و جرمش را
گردن گرفته بود .
_وقتی احسان رو گرفتم ،اینقدر زدمش که پلیس می خواست
دستگیرم کنه .بهمن گردن گرفت...االنم بازداشته.
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با بغض دستش را به سمت گونه ی پوالد برد .
_زدیش؟
~ ~ 1934

_آره...به اندازه ی تمام حال بدت بهش مشت زدم .
_حقش بوده ،نه؟
_حقش بود...
_بهمن چی میشه؟
_تا دو سه روز دیگه آزاد میشه .
_دلم براش تنگ شده .
این بار خندید و بوسه ی محکمی روی لب های نیمه باز ماهور
نشاند .
_چه غلطااا...
_یه شب جلوی خونه حالم بد شد .تازه در مورد هما فهمیده
بودم .اگر بهمن نرسونده بودم خونه ،تا چند ساعت نمی تونستم
از جام بلند شم .
پوالد دفتر خاطرات ماهور را خوانده بود .حتی ایمان هم از قصد
لعنت شده اش برایش تعریف کرده بود؛ اما می خواست ببیند
ماهور کار اشتباه ایمان را بازگو می کند یا نه؛ پس پرسید :
_چطوری فهمیدی؟
~ ~ 1935

_اتفاقی شد .
لبخندی که زد مزه ی زهر مار می داد .چقدر روح گنجشکش
پاک و تمیز بود .
_من همه چیزو می دونم .
با تعجب کمی عقب رفت و گفت:
_از کجا؟
_دفترت...گردنبند نیکان رو هم گذاشتم خودت بندازی
گردنش !
اخم هایش در هم رفت .از آغوش پوالد خارج شد و روی تخت
بزرگ وسط اتاق نشست .
_حق نداشتی اونو بخونی !
پوالد هم اخم کرد و غرید:
_چرا؟ به خاطر این که نفهمم از عمد قرصات رو نخوردی؟ مثال
می خوای خاک بدی رو گه کاری هات؟
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~ ~ 1936

با خشم و بغض انگشتش را روی شقیقه اش گذاشت و با صدای
بلندی گفت:
_اون حرفا...اون حرفا نتیجه ی همه ی افکار مریضم بودن .حق
نداشتی بخونیش .
_مگه برای من ننوشته بودی؟
_قرار بود بعد از مرگم بخونیش .
با حرص به سمتش رفت و دستش را روی دهانش گذاشت تا
ساکت شود .
_خفه شوو! می دونی وقتی قرصات رو تو گلدون پیدا کردیم چه
حالی شدیم؟ بسه ماهور...بیا گذشته رو ول کنیم...من خستمه...
دستش را با خشم پشت گردنش کشید و ادامه داد:
_بیشتر از یک ماهه که زندگی ندارم .دلم استراحت می خواد.
یکمم با دل من راه بیااا...من دیگه توان ندارم ،می فهمی؟
با بغض و شرم زمزمه کرد:
_چطوری با دلت راه بیام؟
~ ~ 1937

عصبانیتش با این لحن مظلوم و شیرین خاموش شد .با جدیت
به تخت اشاره کرد و گفت:
_بیا مثل قبل ،سرتو بذار رو سینه ام و بخواب! پاهات رو هم بذار
بین پاهام تا مطمئن بشم کنارمی...تو بغلم وول بخور تا حرصم
در بیاد ...خواسته های من خیلی ساده ان...من می خوام مثل
قبل زندگی کنیم ،همین !
_همین؟
_آره ،همین !
از روی تخت برخاست و دکمه های پیراهنش را باز کرد .شکاف
بزرگی که روی سینه ی سفیدش نشسته بود از میان پیراهنش
مشخص شد .
پیراهن را گوشه ای انداخت .شلوارش را هم از پاهایش خارج کرد
و خیره در چشمان براق پوالد گفت:
_لباس خوابمو بده...

~ ~ 1938

نیشخندی به لب های برچیده و قرمزش زد و از کمد درون اتاق،
پیراهن و شلوار ساتن سبز رنگی بیرون کشید و به سمت ماهور
انداخت .
_اینم یه پیژامه ی جدید...
دستی به پارچه ی نرم و لطیفش کشید و آن را پوشید .
سپس روی تخت نشست و دستش را روی تشک کوبید .
_بیا دیگه...
به سمت تخت رفت و روی آن دراز کشید .بازویش را روی تخت
خواباند و طولی نکشید که جسم ظریف ماهور در آغوشش جا
گرفت .
سرش روی سینه اش و پا هایش در میان ران های درشت پوالد
قرار گرفت .
چشمانش را بست و دستش را نوازش وار روی شکم تخت پوالد
حرکت داد .
_شب بخیر !
پوالد هم با لبخند چشمانش را بست و زمزمه کرد:
~ ~ 1939

_شب تو هم بخیر!
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صبح که از خواب برخاست ،جای ماهور در تخت خالی بود .کمی
چشمانش را ماساژ داد و به ساعت خیره شد .
 ۸صبح بود و بیدار شدن برای بیماری که به تازگی قلبش را
عمل کرده است ،بیش از حد زود بود .
بعد از یک مدت طوالنی ،خواب عمیق و آرامی رفته بود .دستش
را که بلند کرد درد گرفتگی خوش آیندی در بازویش پیچید.
وزن سر ماهور در تمام طول شب روی آن سنگینی کرده و به
علت جا به جا نشدن آن ،عضالتش گرفته بود؛ اما پوالد عاشق
این حس بود !
در سرویس بهداشتی درون اتاق صورتش را شست و بعد از
پوشیدن لباس هایش ،از اتاق خارج شد.
صدای هیجان زده ی نیکان و جیغ های ذوق زده ی آهو او را به
سمت آشپزخانه کشاند .
~ ~ 1940

بدون جلب توجه به ماهور که آهو و نیکان را روی زمین نشانده
بود و قاشق های مملو از فرنی را به نوبت در دهان آن ها می
گذاشت ،خیره شد .
_حاال نوبت آهوئه ...بگو آااا ...
آهو دستش را زیر قاشق زد و فرنی روی شلوار مشکی رنگ ماهور
ریخت .
_عه...چرا این شکلیم کردی؟
با نزدیک شدن هما به جمع آن ها ،تازه متوجه ی حضور او شد.
آنقدر غرق در لبخند ماهور بود که هیچ کس را نمی دید .
_ببخش ماهور جان ،من نمی دونم چرا اینقدر بی ادب شده .
و خواست فرزندش را بلند کند؛ اما ماهور نگذاشت و با خنده لپ
آهو را بوسید.
_خدایی چرا اینقدر خوشمزه ست این بچه؟ ببینش تو رو
خدا...همه ی انگشتاشو کرده تو ظرف نیکان.
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~ ~ 1941

پوالد با شنیدن جمله ی ماهور ،دست از خیره شدن به ماهور
برداشت و به آهو نگاه کرد .انگشتان تپلش را در ظرف فرنی سرد
شده فرو کرده بود و مشتی که با مواد سفید رنگ پر شده بود را
باز و بسته می کرد و با جدیت به صدایی که از باز بسته شدن
مشتش ایجاد می شد ،گوش می داد .
نیکان که در این چند روز با آهو آشنا شده بود و بسیاری از
شیطنت هایش را تقلید می کرد ،کمی به او خیره شد و در نهایت
دستش را در ظرف غذای آهو فرو کرد و به جای مشت کردن
انگشتانش ضربه ی نسبتا آرامی به مواد درون آن کوبید و به
ذرات باال پریده ی فرنی خندید .
ماهور هم پا به پایش شروع به خندیدن کرد و این بار قاشق غذا
هایشان را از قابلمه ی کناری اش پر کرد و در میان سر و صدا و
ذوق آن ها قاشق قاشق ،غذا در دهانشان گذاشت .
هما با تعجب کمی عقب رفت تا لباس هایش کثیف نشود؛ اما
ماهور بی توجه به ذرات مواد غذایی که روی لباس ها و مو های
طالیی اش نشسته بود ،پا به پای دو کودک مقابلش شیطنت می
کرد .
~ ~ 1942

پوالد به این کار هایش عادت داشت و با خنده شاهد صحنه ی
مقابلش بود ؛ اما هما واقعا بهت زده بود .
سودابه دستش را روی دهانش گذاشته بود و با بغض و خنده به
ماهور نگاه می کرد .حاال که او بازگشته بود ،همه چیز بهتر از
همیشه به نظر می رسید .
چیزی نگذشت که صدای جیغ آسا هم از ورودی خانه به گوش
رسید و بعد خودش را به آشپزخانه رساند .پوالد دست راستش
در جیب شلوار پارچه ای و تنگ سورمه ای اش فرو کرده و شانه
ی چپش را به ستون پشتی آشپزخانه تکیه داده بود و به آن ها
نگاه می کرد.
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آسا با لباس فرم مدرسه وارد خانه شد و با لپ های سرخ شده به
نیکان و آهوی غرق در فرنی نگاه کرد.
_دادااش؟
ماهور با دستمال کاغذی دست هایش را پاک کرد و پاسخ داد:
~ ~ 1943

_جان داداش؟ قربونت بره داداش...
وقتی لحن محبت آمیز ماهور را شنید ،خودش را به موش مردگی
زد و گفت:
_من می خوام پیشت بمونم؛ اما مامان میگه باید برم مدرسه.
مهیار هم افتاده دنبالم که به زور ببرتم .
این بار پوالد مداخله کرد .تکیه اش را از ستون برداشت و به
سمتشان رفت .
_مهیار غلط کرده...امروز نمی خواد بری مدرسه !
هما سالم کرد و پوالد هم پاسخش را داد .
آسا با دو به سمت پوالد رفت و ران هایش را در آغوش کشید .
_راست می گی؟ اگه اومد می زنیش؟
ماهور که با ورود پوالد تمام حواسش به سمت او جمع شده بود،
به این حرف آسا عکس العمل نشان داد .
_آسا ،یعنی چی که بزنه؟! بی ادبی نکن.
_خب اذیتم می کنه .
~ ~ 1944

_خودم باهاش حرف می زنم .
بعد به پوالد نگاه کرد و لبخند گشادی زد .
_صبح بخیر تنبل !
چشمانش را با تهدید ریز کرد .
_نیشتو ببند...اصال خوابیدی یا همش داشتی تو خونه می
چرخیدی؟
ماهور احمقانه پاسخ داد:
_همش  ۳ساعته که بیدار شدم .
با تأسف به مو های کثیف شده اش نگاه کرد.
], [08.07.21 09:47
#پارت_۷5۳
_از  5صبح بیدار بودی ،آره؟ فکر کنم اونی که عمل قلب انجام
داده منم ،نه تو !
_وای پوالد اینقدر گیر نده بهم .
به صورت درمانده اش خندید و زمزمه کرد:
~ ~ 1945

_گنجشک چرکو!
شاکی قاشق غذای بچه ها را برداشت و گفت:
_شنیدم چی گفتی !
_به جهنم .
مهیار هم چند دقیقه بعد رسید؛ اما آسا با حمایت پوالد از مدرسه
رفتن سر باز زد و بعد از برداشتن یک قاشق تمیز ،روی زمین
نشست و شروع به خوردن فرنی از درون قابلمه کرد .آنقدر با ولع
به جان فرنی افتاد که پوالد هم از سودابه خواست برایش درست
کند و سودابه بعد از پرسیدن از هما ،در کمال تعجب متوجه شد
که دل او هم از این صبحانه ی ساده و خوش طعم کشیده است .
هیچ کس روی میز ننشست .حتی پوالد هم با کمی فاصله از
ماهور روی زمین نشست؛ چرا که جمع صمیمانه ی آن جا را به
میز ترجیح می داد؛ اما نزدیکی بیش از حد با کثیف شدن لباس
هایش برابر بود .
مهیار خواست به دانشگاه برود که یاسر به آشپزخانه آمد و گفت:
_ببخشید آقا؟
~ ~ 1946

پوالد در حال بستن دکمه های سر آستینش بود .
_بله؟
_یه خانمی اومدن جلوی در ...می خوان با شما صحبت کنن .
_نگفت کیه؟
_گفتن عمه ی ماهور خان هستن.
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ماهور با بهت به پوالد خیره شد؛ اما پوالد متعجب به نظر نمی
رسید .انگار انتظار آمدن خانواده ی احسان را داشته است .
مهیار دندان هایش را روی هم فشرد و غرید:
_خودم می ندازمش بیرون .
ماهور با اخم تندی به سمتش چرخید .
_بشین ببینم ،چرا وحشی بازی در میاری؟
_گه خورد اومد اینجا...حاال که پسر الشیش رو دستگیر کردن
اومده موس موس کنه تا هما رضایت بده .
~ ~ 1947

هما به زمین خیره شد .هرگز به آن مارموز کثیف رضایت نمی
داد .
ماهور نیکان و آهو را روی زمین رها کرد و از جا برخاست .
_جلوی بچه ها فحش نده .قرار نیست چیزی بشه؛ اما بی
احترامی هم نکن !
در میان بحث آن ها به یاسر گفت سوسن را به اینجا بیاورد و
بعد با نیشخند دست ماهور را گرفت و به سمت خودش کشید.
دستمال پارچه ای درون جیب کتش را بیرون کشید و با
خونسردی لکه های فرنی را از روی صورت و مو هایش پاک کرد .
_باید بری حموم ،فرنی چسبنده ست با دستمال پاک نمیشه .
_اآلن وقت این حرفا ست؟ عمه ام جلوی دره پوالد...
ذرات غذا روی گردنش هم نشسته بودند .با لبخند گردن خوش
تراش و هوس انگیزش را هم پاک کرد و بعد به اتاق موقتی اشان
اشاره کرد.
_تا میاد داخل برو لباساتو عوض کن .
با دهان باز مانده کمی عقب رفت .
~ ~ 1948

_حالت خوبه؟
_لباساتو عوض کن .
با حرص به سمت اتاق رفت .
بعد از رفتن ماهور از سودابه خواست کودکان را به اتاق نیکان
ببرد تا مزاحم صحبت هایشان نشوند .
سودابه هم با کمک یاسمن ،کودکان را از آن جا دور کرد .
پوالد دستش را پشت شانه ی مهیار گذاشت و او را به سمت
سالن بزرگ خانه هدایت کرد.
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_دعوا راه ننداز مهیار...احسان قراره اعدام بشه و باید درک کنی
که حال عمه ات اصال خوب نیست .خونسرد و آروم باش؛ اما
نترسونش .
_آخه نمی دونی چقدر کثافته...
_مهم نیست ،تو چیزی نگو .خودم مراقب همه چی هستم .
~ ~ 1949

روی یک مبل دو نفره نشست .مهیار هم نشست؛ اما می دانست
که جای خالی کنار پوالد ،متعلق به ماهور است .
پوالد به هما که با اخم روی یک مبل تک نفره نشسته و به زمین
خیره شده بود ،نگاه کرد .
_رکسانا و ایمان دیشب نموندن؟
سرش را باال گرفت و پاسخ داد:
_خاله سودابه گفت همون دیشب رفتن.
_خوبه .
همان موقع در سالن باز و سوسن وارد خانه شد .
قادر هم پشت سرش وارد شد .مردی با قد کوتاه و شکم بزرگ
بود که مو های وسط سرش کامال ریخته بود .
ماهور که تازه از اتاق بیرون آمده بود ،به عمه ای که هیچ گاه به
فرزندان برادرش محبت نکرد ،خیره شد .
چادر مشکی رنگ طرح داری پوشیده بود که مانتوی سورمه ای
رنگش را می پوشاند .
_سالم .
~ ~ 1950

صدای سالم کردن ماهور در سالن پیچید و به گوش سوسن و
همسرش رسید .
چشمان قرمز از گریه های شبانه روزی اش را به ماهور دوخت و
زمزمه کرد .
_سالم .
قادر اما با غیض به ماهور نگاه کرد و پاسخی نداد .
_بفرمایید داخل ،جلوی در بده .
این بار صدای پوالد بود .قادر با اخم به او خیره شد .از قدرت و
نفوذ باالیش حرف های زیادی شنیده بود .
احسان یک برگ برنده برایش رو کرده بود که امکان داشت
تبدیل به راه نجاتی برایش باشد.
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باید تمام تالشش را می کرد تا بتواند این مرد رم کرده را راضی
به گرفتن رضایت از شاکی احسان کند .

~ ~ 1951

با سوسن به سمت مبل های طالیی رنگ رفتند و مقابل پوالد
نشستند.
ماهور به سمت پوالد رفت و در کنارش جای گرفت .
سوسن به مهیار که حتی یک سالم کوتاه را هم از عمه اش دریغ
کرده بود ،نگاه کرد .
_خوبی مهیار جان؟
پوزخند گستاخانه ای زد.
_بهتر از این نمیشم .روز فوق العاده ایه ،نه؟
ماهور با خشم به او خیره شد تا دهانش را ببندد .مهیار هم
دستش را به عالمت بستن زیپ دهانش ،روی لب هایش کشید
و با همان پوزخند شروع به ور رفتن با تلفن همراهش کرد .
سوسن لب هایش را تر کرد و به ماهور که چهره اش دوستانه تر
از بقیه بود ،نگاه کرد .
_احسان اذیتت می کرده؟
لبخند آرامی زد؛ اما جمله ای که به زبان آورد ،مثل بمب عمل
کرد .
~ ~ 1952

_مگه نمی دونستید؟ شوهرتون که یه بار مچ احسان رو گرفت؛
پس چرا ادای آدمای بی اطالع رو در میارید؟
چشمان سوسن گرد و بزرگ شد .
_چی می گی؟ قادر دیده؟
لبخند پوالد جمع شد .از این واقعیت خبر نداشت .نمی دانست
که پدر آن حرامزداه هم شاهد آزار رسیدن به ماهور بوده است .
_چی؟
حتی مهیار هم گوشی اش را کنار گذاشت .
ماهور به چشمان پر حرص قادر نگاه کرد و ادامه داد:
_یادته؟ دستای پسرت رو بدن من می چرخید...همش  ۱۲سالم
بود...درو باز کردی اومدی تو؛ اما چیزی به احسان نگفتی .اون
ترسید؛ ولی وقتی بی تفاوتی تو رو دید ،خندید و گفت هیچ کس
نجاتت نمیده...
دستان پوالد مشت شد .چشمانش با خشم به سمت قادر چرخید.
_پس معلوم شد حرومزادگی احسان ارثی بوده ،نه؟
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سوسن دستان کپلش را روی دهانش گذاشت و با شوک به قادر
نگاه کرد .
_راست میگه؟
قادر توجهی به سوسن نشان نداد .تمام حواسش به خورد کردن
ماهور بود .
_وقتی از دست مالی شدن خوشت میومد ،چرا باید جلوی
احسان رو می گرفتم؟ یه رابطه ی دو طرفه بود .مثل همین اآلن
که به مردای پولدار سرویس میدی .
مو به تن مهیار راست شد .خشم زیاد دست و پایش را به لرزه
انداخت؛ اما می دانست الزم به دخالت نیست؛ چرا که پوالد آن
جا بود .
ماهور برایش اهمیتی نداشت .بار ها هرزه خطاب شده بود؛ اما
می دانست که در چشمان مرد کنارش چه جایگاه ویژه ای دارد .

~ ~ 1954

او یک خانواده ی بزرگ داشت که نیاز به حضور دیگران را برایش
از بین می برد .چرا باید به فحاشی های از روی حرص قادر عکس
العمل نشان می داد؟!
_می دونی چیه؟ می تونم االن چند نفر از قلچماقام رو صدا بزنم
تا جلوی زنت بهت حال بدن؛ اما...
پوزخندش زرد و پر نفرت بود .آنقدر خشم در خودش جای داده
بود که قادر را کمی ترساند .
_اما می بخشمت؛ چون قراره عزادار بشی .با کو*ن پاره نمی
تونی جسد پسرتو بذاری رو شونه هات و درست و حسابی براش
زار بزنی .من این دفعه به خاطر داغی که قراره رو دلت بمونه،
می بخشمت !
به اشک های درمانده و پر سوز سوسن خیره شد و ادامه داد:
_روزای سخت ما تموم شدن؛ اما روزای سخت شما تازه دارن
شروع میشن.
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~ ~ 1955

از تصور بدن آویز شده ی احسان از طناب دار ،عرق سردی بر
تن قادر نشست .هیچ یک از توهین های پوالد مهم نبود...تنها
تصور مردن تک پسرش برای ویران کردنش کافی بود .
_نمی ذارم پسرمو بکشی ،این آرزو رو با خودت به گور می بری.
خودم اون زنو پیدا می کنم...اومدیم آدرسش رو ازت بگیریم؛ اما
خودم می تونم پیداش کنم .
با بدن لرزان از خشم از جای برخاست و به سمت سوسن رفت .
_بلند شو بریم...جلوی یه حرومزاده که حتی ننه باباش هم رهاش
کردن گریه نکن !
مهیار به تصورات احمقانه ی قادر خندید .ماهور به هما که با اخم
و دستان مشت شده ساکت مانده بود ،نگاه کرد .آن ها به دنبال
هما بودند؛ اما چهره اش را نمی شناختند و تصور نمی کردند که
او اینجا باشد .
پوالد بار ها درباره ی پدر و مادرش فکر کرده و در نهایت آن ها
را رها کرده بود .مهم نبود به چه علتی فرزندشان را رها کرده
اند ،مهم این بود که آن ها برای پوالد وجود نداشتند؛ پس از رها
شدن به دست آن ها اعصابش خورد نمیشد .
~ ~ 1956

ماهور وقتی چهره ی خونسرد پوالد را دید و مطمئن شد که
حالش خوب است ،قادر را مخاطب خود قرار داد .
_نمی خواد پیداش کنی ،اون همینجاست .
قادر با همان حالت عصبی به سمت ماهور چرخید .حرف هایش
را متوجه نمیشد .
_چی می گی؟
این بار خود هما به حرف آمد .
_مگه دنبال من نیستی؟ هما موسوی مادر آوا سعادتی ...همونی
که به خاطر کثافت کاری های پسرت تو کودکیش بزرگ شده.
دنبال ما بودی ،نه؟
قادر با چشمان بهت زده به هما خیره شد .سوسن هم گریه کردن
را فراموش نمود و با شوک به هما نگاه کرد .
_تو...تو هما موسوی هستی؟
_خودمم...

~ ~ 1957

قادر درمانده بود .از چهره و لحن هما مشخص بود با هیچ چیزی
وسوسه نمی شود و برای به سرانجام رساندن شکایتش مصمم
است .
_میشه با هم حرف بزنیم؟
هما به سمت پوالد چرخید و گفت:
_من نمی خوام با هیچ کس حرف بزنم...بهم قول دادی ازم
مراقبت کنی؛ پس چی شد؟ چرا باید جلوی پدر و مادر کسی که
بچمو پر پر کرد ،بشینم؟
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پوالد هم با اخم سرش را به نشان تأیید تکان داد .
_سر قولم هستم .تو برو پیش آوا ،نگران هیچی نباش !
ماهور با ناراحتی به سمت هما رفت و دستش را با حواس پرتی
روی شانه اش گذاشت .
_بلند شو بریم باال ،پوالد حلش می کنه .

~ ~ 1958

خواست دست ماهور را کنار بزند؛ اما به این لمس پر از حمایت
نیاز داشت .چشمان براق از اشکش را به چشمان خشمگین و
غمگین ماهور دوخت .
ماهور هم در پاسخ به این نگاه پر حرف ،لبخند زد .
_بلند شو بریم عزیزم .
وقتی از جا برخاست ،صدای شیون سوسن هم بلند شد .با گریه
از هما می خواست که رضایت بدهد؛ اما ماهور هما را با خودش
برد .
_مااهور؟ تو رو به خاک پدرت قسم میدم ،کمکم کن .اگر تو
بخوای ،می تونی درستش کنی...می تونیی....
یک لحظه به عقب بازگشت و زمزمه کرد:
_نمی خوام .
و در کمال تعجب با هما از آن ها دور شد .اگر ماهورِ قبل بود
حرف های سوسن را می پذیرفت؛ اما بعد از گذراندن آن دوران
سخت ،بخشش برایش سخت شده بود .

~ ~ 1959

قادر که همه چیز را تمام شده می دید به سمت پوالد هجوم برد
و دستانش را بند یقه ی پیراهنش کرد .
_اگر پسرمو نجات ندی آبروت رو می برم .اگر بفهمن با یه پسر
رابطه داری ،اعدامت میکنن .هم تو رو ،هم ماهور رو...
پوالد خنده ی بلندی کرد .چقدر احمق بودند؟ !
_ماهور یه بیناجنسه...حتی اگر بیناجنس هم نبود ،بازم نمی
تونستی کاری کنی .من تمام زندگیمو سگ دو نزدم که یه پیر
سگ حرومزاده بخواد تهدیدم کنه .هر کاری از دستت بر اومد رو
انجام بده .
و بعد بی توجه به شلوغ بازی های آن ها ،محسن را صدا زد تا
سوسن و قادر را از خانه بیرون کند .
در عرض چند دقیقه خانه خالی شده بود .
دلش برای چهره ی ترسیده ی مهیار سوخت .می دانست از
تهدید قادر ترسیده است؛ اما واقعا جایی برای نگرانی نبود .
_مهیار؟
سرش را باال گرفت و پاسخ داد:
~ ~ 1960

_بله؟
_هیچ اتفاقی برای من و ماهور نمیوفته .اینو بهت قول میدم .
_اما اگر واقعا این کارو بکنه ،چی؟
_به من اعتماد کن ،باشه؟
باید اعتماد می کرد؟ بله...چرا که پوالد همیشه بر سر قول هایش
مانده بود .
_قول دادیا...
_قول دادم بچه !
و با خنده مو هایش را به هم ریخت.
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چند ماه بعد :
هما با ترس چشمانش را بست و با صدای بلندی شروع به صلوات
فرستادن کرد .

~ ~ 1961

آهو با ذوق دست می زد و همراه با صدای آهنگ ،کمرش را تکان
می داد .
نیکان و آسا هم جیغ می کشیدند .
_ماهور؟ تو رو خدا آروم بروو ...
از آینه ی کنار به ماشینی که دنبالشان می کرد ،نگاه کرد و
سرعتش را بیشتر نمود .
_خب داره دنبالمون میاد ،نمیشه که کاری نکنم .
آوا با حالت خونسردی شیشه را پایین کشید و دستش را از پنجره
بیرون برد .وقتی انگشت وسطش را برای آن ها بلند کرد ،هما با
چشمان درشت شده سیلی محکمی به گونه ی خودش زد .
_خاک بر سرم ،این چه کاریه آوا؟
شانه اش را با بیخیالی باال انداخت و پاسخ داد:
_مهیار گفت هر کی اذیتم کرد این انگشتمو بهش نشون بدم .
ماهور با سرعت سرسام آوری در یک خیابان فرعی پیچید و با
حرص گفت:
_چقدر بیشعوره آخه؟! آدم به بچه ها از این حرفا یاد میده؟
~ ~ 1962

نیکان طبق معمول شروع به تقلید کردن از ماهور نمود .
_بیشوو...
_زهرمار نیکان ...زهر ماار...هر چی میگم تکرار نکن .
_زه ماا...
هما از زهر مار گفتن نیکان خنده اش گرفت .
_اینقدر فحش یاد نیکان نده .
ماهور از آینه به پشت سرشان نگاه کرد و با ندیدن پژو پارسی
که دنبالشان می کرد ،نفس راحتی کشید .
_گممون کرد.
آسا از پشت سرشان با غیض گفت:
_حاال به داداش پوالد میگم با یه دختر دعوات شد تا بزنه
بکشتش.
_اینقدر بدم میاد از بچه ی خبرچین که حد نداره .
هما لبخند زد و بی توجه به بحث ماهور و آسا ،از پنجره به
خیابان خیره شد .
~ ~ 1963

در این چند ماه پوالد خانه زیبایی در نزدیکی خودشان برای آن
ها خریده بود .هر چه تالش کرد ،نتوانست خانه ای در کوچه ی
خودشان پیدا کند؛ اما یک خانه ی شیک و نسبتا بزرگ در کوچه
ی کناری اشان برای آن ها خرید و سندش را به نام آوا کرد.
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خانه کوچک ترین کمک پوالد بود .بزرگ ترین لطفش فرستادن
آوا نزد یک روانشناس زبده و ماهر بود .کسی که آوا را تا حدودی
به زندگی بازگردانده بود .با این وجود هنوز هم بزرگ تر از سنش
رفتار می کرد .
ماهور که خودش هم به خاطر آن روز های سخت ،تیک های
عصبی و روح نا آرامش نیاز به معالجه داشت ،با آوا نزد همان
روانشناس رفت و کم کم رابطه اش با آوا آنقدر عمیق شد که
گاهی پوالد و حتی هما به آن ها حسودی می کردند .
رفتار همه با آن ها خوب بود و درست مانند عضوی از خانواده
شمرده می شدند .حتی رکسانا هم از موضع خودش پایین آمده
بود و به هما بی احترامی نمی کرد.
~ ~ 1964

اوضاع قلب ماهور از همیشه بهتر بود .دکترش همین امروز به
آن ها مژده ی سالمتی کامل ماهور را داده بود .
در تمام این شیرینی ها ،دادگاه هایی که به خاطر احسان برگزار
می شدند ،طعم گس و تلخی داشتند .
خانواده ی احسان با تمام وجود تالش می کردند که او را نجات
بدهند؛ اما سهیل همچون یک درنده گوشت آن ها را در دندان
گرفته بود و رها نمی کرد .از هر راهی برای نجات پسرشان اقدام
می کردند ،سهیل با زیرکی جلویشان سد درست می کرد .
حتی شروع به ساختن پرونده ی روانی هم نمودند؛ اما سهیل به
سختی در مقابلشان ایستاد و نقشه هایشان را بی نتیجه گذاشت .
امروز آخرین دادگاه احسان بود و پوالد مجبور شد به دادگاه برود؛
اما ماهور وقت دکتر داشت تا قلبش چکاپ شود؛ به همین علت
هما با او همراه شده بود تا تنها نباشد .بعد از دکتر رفتن و شنیدن
خبر های خوش ،همگی با هم به یک کافه رفته و با دختری که
نسبت به حضور کودکان آن ها کج خلقی کرده بود ،بحث کرده
بودند .

~ ~ 1965

دعوایشان آنقدر باال گرفت که ماهور لیوان بستنی اش را در
صورت دختر ریخت و بعد همه را سوار همان  ۲۰۶سورمه ای
رنگی که هدیه ی پوالد بود ،نمود تا فرار کنند .و اینچنین شد
که یک تعقیب و گریز جانانه میانشان رخ داد .با یادآوری خالی
شدن بستنی میوه ای روی صورت آرایش کرده ی دختر ،خنده
اش گرفت .
آنقدر در فکر بود که نفهمید چه زمانی به خانه رسیدند .وقتی
ماشین مقابل ساختمان متوقف شد و چشمش به پوالد که با
ژست خاصی جلوی در ایستاده بود ،افتاد قلبش شروع به جنب
و جوش کرد.
امروز سرنوشت احسان مشخص شده بود و پوالد هم برای
رساندن خبرش به آن ها ،جلوی در ایستاده بود .
با دستان لرزان از ماشین پیاده شد و آهو را در آغوشش جا به
جا کرد .ماهور هم با حالی شبیه به او از ماشین پیاده شد و نیکان
را از بغل آوا جدا کرد .

~ ~ 1966

آوا و آسا هم با آن ها همراه شدند و همگی با هم به سمت پوالد
رفتند .هیچ کس جرئت سوال پرسیدن نداشت؛ اما ماهور شجاعت
پیشه کرد و گفت:
_چی شد؟
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پوالد همانطور که دستانش را در جیب هایش فرو کرده بود و به
ماهور نگاه می کرد ،با حالت آرامی گفت:
_زنگ زدم به علی...گفت حالت کامال خوب شده ،آره؟
با عجله سرش را تکان داد تا پوالد پاسخش را بگیرد .
_آره ،گفت هیچ مشکلی ندارم .نمی خوای بگی دادگاه چی شد؟
به ورجه وورجه های نیکان در آغوش ماهور لبخند زد و بعد
چشمانش را به سمت آوا گرداند .
_قبال بهت چی گفته بودم؟
_گفتی از کسی که این بال رو به سر من و ماهور آورد ،نمی
گذری !
~ ~ 1967

دستانش را از جیب هایش بیرون کشید و کمی خم شد .همزمان
با بوسیدن پیشانی آوا ،گفت:
_حکم اعدامش صادر شد .
دستان یخ کرده ی آوا که اکنون  ۱۱ساله بود ،دور گردن پوالد
حلقه شد و سرش روی شانه اش قرار گرفت .
_تموم شد؟
_آره عزیزم ،تموم شد .
ماهور با بهت و حالت سرگردانی روی پله ها نشست .حالش خوب
نبود .تا کنون منتظر شنیدن این خبر بود؛ اما اکنون که داشت
به خواسته اش می رسید ،خوش حال نبود .
گریه ها و التماس های عمه اش در گوشش تکرار می شد و
حالش را بد می کرد .
سوسن قرار بود چگونه با این داغ کنار بیاید؟ مرگ احسان تقصیر
آن ها بود ،مگر نه؟
پوالد با هما هم صحبت کرد و در برابر تشکر های خالصانه و
بغض دار او ،فروتنی کرد .
~ ~ 1968

حواسش به ماهور بود و به محض این که هما و آوا ،همراه با آسا
وارد خانه شدند ،کنار ماهور نشست.
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نیکان با هیجان فراوان خودش را به سمت پوالد کشاند و در
آغوشش جای گرفت .
_باااباا...
با لبخند کجی گونه اش را بوسید و بعد ،به نیم رخ غرق در فکر
ماهور نگاه کرد.
_دلت براش می سوزه؟
سکوت ماهور و جمع شدن آرام شانه اش به پوالد فهماند که اگر
کاری نکند ماهور باز هم شروع به انجام دادن تیک های عصبی
اش می نماید .
_شونه ات رو جمع نکن !
شانه اش از حرکت ایستاد؛ اما هیچ حرفی نزد .

~ ~ 1969

_آوا رو ببین...فکر کردی آینده اش چی میشه؟ هر چقدرم حالش
بهتر بشه ،بازم نمی تونه با کسی کنار بیاد .هیچ وقت نمی تونه
مثل یه آدم عادی عاشق بشه و با کسی که دوسش داره عشق
بازی کنه .من دارم آینده ی آوا رو تو ذهنم می بینم...یه دختر
تنها که تمام تمرکزش رو روی درس و پیشرفتش می ذاره تا
مجبور نباشه به هیچ مردی فکر کنه .
اشک در چشمان ماهور حلقه زد .
حق با پوالد بود .زندگی آوا در همان کودکی اش ویران شده
بود .
_یادت رفته چه بالیی به سرمون آورد؟ سروش و احسان با هم
همکاری کردن؛ اما سروش نتونست تحمل کنه و از راه اشتباهش
برگشت .اگر احسان هم از ته دلش پشیمون بود ،این اتفاق براش
نمی افتاد .
باالخره چشمان ماهور به سمتش چرخید .
_عمه ام چی؟ چطوری با مرگ بچه اش کنار بیاد؟
_عمه ات هم داره تقاص تربیت اشتباهش رو پس میده .
~ ~ 1970

_مطمئنم بعد از مرگ احسان ،دست از سرمون بر نمی داره .هر
روز می خواد بیاد اینجا و...
_من بلیط گرفتم ماهور .
آنقدر ناگهانی این جمله را گفت که چشمان ماهور با بهت درشت
شد .
_بلیط چی؟
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_ما یک هفته ی دیگه از ایران می ریم .من و تو و نیکان...
با بغض به زمین خیره شد .دور شدن از خانواده اش وحشتناک
بود .
_اما من نمی خوام از خانواده ام جدا بشم .
_نمی خوام روزی که احسان رو اعدام می کنن ،ایران باشیم .قرار
نیست برای همیشه بمونیم ،فقط یک ماه آلمان زندگی می کنیم
و بر می گردیم .
_اما...
~ ~ 1971

_این تصمیمیه که من گرفتم و حتما عملیش می کنم؛ چون ما
به این مسافرت نیاز داریم .
یک مسافرت یک ماهه؟ ایده ی بدی هم نبود ،البته اگر پوالد
سر حرفش بماند و بعد از یک ماه آن ها را به ایران بازگرداند .
_بر می گردیم بعد از یک ماه؟
به ترس های ماهور خندید .چه فکری با خودش می کرد؟
_پس چی؟ فکر کردی می خوام بدزدمت؟
ماهور هم خنده اش گرفت .اشک هایش را پاک کرد و گفت:
_این یک هفته رو با همه ی خانواده بریم شیراز؟
بوسه ی محکمی روی لب هایش نشاند و پاسخ داد:
_هر جا بخوای می ریم .اما  5روز فقط؛ چون بعدش باید بیایم
وسایلمونو جمع کنیم .
با هیجان خواست از جا برخیزد؛ اما پوالد نگذاشت .
_کجا؟
_برم به همه خبر بدم .
~ ~ 1972

لپ هایش سرخ شده بود و پوالد را برای یک گاز جانانه وسوسه
می کرد .
_بیا جلو یه حرفی بهت بزنم .
ماهور با تردید کمی به جلو خم شد؛ اما به جای حرف ،یک گاز
محکم از گونه اش نصیبش شد .
_آییی ...خیلی نامردییی...
نیکان با شنیدن صدای دردمند ماهور ،اولین جایی که در
دسترسش بود را گاز گرفت و فریاد پوالد را به هوا برد .
_توله سگ وحشییی...
ماهور با صدای بلندی خندید .نشانه گیری پسرش حرف نداشت.
سینه ی پوالد مکان مناسبی برای گاز گرفتن بود .
نیکان را از آغوش پوالد جدا کرد و با دو وارد خانه شد تا ترکش
های عصبانیت پوالد به تنشان اصابت نکند؛ اما صدای پوالد
همچنان به گوششان می رسید .
_هم تو رو هم اون کثافتو آدم می کنم ماهور؛ وگرنه پوالد
نیستم .
~ ~ 1973

نیکان هم از خنده های ماهور خندید .حال همه به طرز عجیبی
خوب شده بود و حاال با این مسافرت بهتر هم میشد.
], [15.07.21 09:15
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ماهور هنوز هم در شوک بود .با این که رابطه اشان با خانواده ی
دایی مهراب عالی شده بود ،باز هم تصور قبول کردن پیشنهاد
پوالد برای این مسافرت  5روزه ،برایش سخت بود .
مهراب ،مهربان ،هما ،ایمان به همراه خانواده هایشان قرار بود
فردا صبح به مقصد شیراز ،تهران را ترک کنند .حتی سهیل هم
می خواست با بهمن و محسن همراه شود و به آن ها بپیوندد .در
واقع نوعی خداحافظی با خانواده ی سه نفره ی پوالد بود .
ماهرخ با شنیدن خبر مسافرت یک ماهه ی ماهور و پوالد ،گریه
کرده بود .مهیار مردانه بغضش را با لبخندش پوشانده بود و آسا
در کمال تعجب ماندن در کنار آوا را به همراه شدن با ماهور
ترجیح داده بود .

~ ~ 1974

رکسانا هم حسودی کرده و گفته بود که بعد از بازگشت آن ها
نوبت اوست که به آلمان برود .آخر ایمان و پوالد در آن جا
سهامدار یک شرکت بودند و خانه ی کوچکی هم داشتند.
ساعت  ۳بعد از ظهر بود.
هما و فرزندانش به خانه ی خودشان رفته بودند .آسا هم با آن
ها همراه شده بود .نیکان هم در اتاقش به خواب عمیقی فرو رفته
بود .
پوالد شرکت را به چند تن از کارکنان قابل اعتمادش سپرده بود
و اکنون هم می خواست بعد از یک استراحت کوتاه ،ماهور و
نیکان را به بازار ببرد و چند دست لباس برایشان بگیرد .
_می خوای آوا و آهو رو هم ببریم؟ شاید اونا هم لباس بخوان.
شروع به باز کردن دکمه های پیراهنش نمود .
_نه ،به محسن گفتم ببرتشون .
وقتی پیراهن را از تنش کند ،نگاه ماهور به بدنش خیره ماند .
_علی گفت کامال خوب شدم.
], [15.07.21 09:15
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نیشخند زد و همانطور که شلوارش را با یک شلوارک عوض می
نمود ،گفت:
_خودم خبر دارم.
آب دهانش را فرو داد .
_یعنی االن هیچ محدودیتی ندارم؟
شقیقه اش را خاراند و با لبخند مهربانی پاسخ داد:
_نه ،راحت شدی عزیزم!
نگاهی به ران های توپر و مردانه اش انداخت.
_می خوای بخوابی؟
یک تای ابرویش را باال انداخت.
_کار دیگه ای داریم؟
شاکی به چشمان پرسشی اش نگاه کرد و از جا برخاست .
پیراهن و شلوارش را با شدت و حرص از تنش بیرون کشید و
کنار اتاق انداخت .
~ ~ 1976

_نخیرر .
پوالد با بهت به او خیره شد و بعد از چند لحظه که در مرور
مکالمه اشان گذشته بود ،متوجه علت عصبانیت ماهور شد .
با شرارت به او که لخت شده بود و تنها با یک لباس زیر به سمت
تخت می رفت ،نگاه کرد .
_همینجوری می خوای بخوابی؟
با سرتقی به سمتش چرخید .
_آره ،کاری داری؟
به سختی جلوی خنده اش را گرفت.
_نه ،هر جور دوست داری بخواب .
آنقدر عصبانی بود که فراموش کرد جوراب هایش را هم از
پاهایش بیرون بکشد .
دیدن ماهور برهنه که تنها پوشش او یک جفت جوراب سفید
رنگ و یک لباس زیر بود ،دو حس را در پوالد ایجاد می کرد که
با ظرافت تمام در هم تنیده شده بودند .حسی شبیه به لذت که
~ ~ 1977

خنده را مهمان لب هایش می کرد و حسی به باشکوهی دلتنگی
که کوبش قلبش را محکم تر از همیشه می نمود .
چندین ماه بود که تمام تماسش با ماهور به عشق بازی های
کوتاه و بوسه های پر شورشان محدود میشد و رفتار ماهور نشان
می داد که او هم به اندازه ی پوالد دلتنگ است؛ اما این بار کسی
که پیش قدم میشد ،پوالد نبود؛ چرا که با ماهور چند خورده
حساب کوچک داشت.
], [17.07.21 10:54
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چشمانش هنوز هم روی حرکات عصبی ماهور حرکت می کرد.
پتو را با شدت کنار زد و روی تخت خوابید .پوالد هم با خونسردی
به سمتش رفت و کنارش جای گرفت.
بازویش را باز کرد تا ماهور سر جای همیشگی اش بخوابد؛ اما
این بار همانطور که حدس می زد روی دنده ی لجبازی افتاده
بود؛ چرا که پشتش را به او کرد و روی بالشتش خوابید .

~ ~ 1978

پوالد نیشخند زد و چشمانش را بست .چیزی طول نکشید که
متوجه حرکت ماهور در کنارش شد .
باز هم عکس العملی نشان نداد .چند دقیقه بعد حرکت جسم
متحرکی را از پشت پلک هایش دید .
می دانست که ماهور در حال مطمئن شدن از خواب بودنش
است .به سختی جلوی خنده اش را گرفت و باالخره سنگینی سر
ماهور را بر روی بازویش حس کرد .
چشمانش را باز کرد و به مو های طالیی اش نگاه کرد .ماهور او
را نمی دید و دستش را به آرامی روی مو های کم پشت سینه
ی پوالد حرکت می داد؛ اما نگاه پوالد به او خیره شده بود .
بعد از چند لحظه ،سرش را بلند کرد و روی تخت نشست .بی
قراری اش کامال حس میشد .
دستش را با تردید به شلوار پوالد نزدیک کرد و بعد پشیمان شد
و آن را عقب کشید .
این سردرگمی اش برای پوالد سرگرم کننده بود .

~ ~ 1979

کمی در فکر فرو رفت .انگار در حال کشتی گرفتن با اما و اگر
های درون ذهنش بود .
نفهمید چقدر طول کشید اما در نهایت با اخم های در هم به
سمت پوالد چرخید و با دیدن چشمان باز و هوشیارش جا خورد .
اکنون که تصمیم گرفته بود به خواسته ی دلش توجه کند و
پوالد را از خواب بیدار نماید ،در کمال تعجب فهمید که او اصال
خواب نبوده است .چشمان خوشرنگش را گرد کرد و گفت:
_تو از کی بیداری؟
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با شرارت به شلوارش اشاره کرد و پاسخ داد:
_از همون موقع که می خواستی شلوارمو بکشی پایین .
چند لحظه ساکت ماند و با چشمان عصبی به پوالد نگاه کرد.
صورت و گوش هایش کمی سرخ و لب هایش به هم فشرده
شدند .
_کثافت...
~ ~ 1980

پوالد سکوت کرد .می دانست مشکل چیز دیگری ست و تنها به
خجالت های ماهور محدود نمی شود .
ماهور وقتی از پاسخ پوالد نا امید شد ،به سمتش رفت و روی
نیم تنه ی برهنه اش خم شد تا صورتش مقابل صورت او قرار
بگیرد .
_چرا اینجوری می کنی؟
_مگه چیکار کردم؟
_بهم توجه نمی کنی...اصال دوستم داری؟
یک تای ابرویش را باال انداخت و دستانش را زیر سرش قرار داد .
_نظر خودت چیه؟
_اذیتم می کنی؟
_بعد از این همه بدبختی ،هنوز هم نفهمیدی که تو هم به اندازه
ی من توی این رابطه مسئولیت داری؟
کمی به پوالد نزدیک شد و زمزمه کرد:
_چه مسئولیتی؟
~ ~ 1981

_ماهور واقعی باش ،خودتو از بند فکرای توی سرت آزاد کن تا
بتونی درست تصمیم بگیری .تو ماهوری...کسی که بعد از این
همه مشکل ،باید یاد گرفته باشه که اگر برای خواسته هاش
نجنگه ،چیزی جز حرص و غم نصیبش نمیشه .
_ماهور باشم؟
_آره ،یه ماهور خودخواه باش .اینقدر خودخواه که مطمئن بشم
قرار نیست دوباره ترکم کنی .
چند لحظه در سکوت گذشت و در نهایت لب های سرخ شده
اش به لبخند شیرینی باز شد.
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_پس برای شروع ،خواسته ی امروزمو عملی کنم ،نه؟
پوالد هم خندید .
_شروع کن خنگ من !
سرش به آرامی پایین رفت .زبانش با گستاخی از حفره ی دهانش
بیرون جهید و روی لب های پوالد به حرکت در آمد .
~ ~ 1982

دستان پوالد زیر سرش مشت شد .
_لعنت بهت ماهور...
لبخندش گشاده شد و اینبار متجاوز کوچکش را وارد دهان پوالد
کرد .
دستانش هم آرام نماندند و با حالتی تحریک کننده دور حاله ی
قهوه ای رنگ سینه اش به حرکت در آمدند .
سرش را کمی باال برد و به چشمان بسته شده ی پوالد نگاه کرد .
_می خوام دیوونه ات کنم .
با تاسف لبخند زد .
_من دیوونه هستم...نمی خواد بیشتر از این وحشیم کنی .
_کو؟ چرا من نمی بینم؟
نفس عمیقی کشید و در یک لحظه همچون یک پلنگ که در
کمین نشسته است ،از جایش برخاست و ماهور را روی تخت
خواباند .
خودش روی بدنش خیمه زد و دستانش را بند سینه های ماهور
کرد.
~ ~ 1983

_ببین چه خوبن اینا...
به جای خجالت کشیدن خندید و کمی خودش را جمع کرد .
_میخ نشو روشون ،یه جوری میشم .
فشار مالیمی داد و به چشمان خمارش نگاه کرد .
_جذاب به نظر میان .هم اینا و هم...
یکی از دستانش به سمت باسن ماهور رفت و به سختی از میان
گوشت و پوست او و تخت ،زیر یکی از کپل هایش قرار گرفت.
_این لعنتی که خیلی چشمک میزنه .
با پررویی دستانش را دور گردن پوالد انداخت و گفت:
_منظورت این نیست که می خوای از اونجا رابطه داشته باشیم،
مگه نه؟
دستش با حرص و ولع باسن ماهور را فشرد .
_منظورم دقیقا همین بود .
_نه ،نمیشه .
_میشه ،خوبم میشه.
~ ~ 1984
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کمی ترسید و شروع به وول خوردن کرد .
_پشیمون شدم .
_نه دیگه ،این تنبیه گه کاریاته .
شاکی عضالت باسنش را منقبض کرد تا در انگشتان پوالد فشرده
نشوند .
_پس منم تو رو می کنم .
متوجه ی لجبازی ماهور شد و نیشگون کوچکی از نوک سینه
اش گرفت .
_بتمرگ تا دست و پاتو نبستم .
تماس انگشتان پوالد با پوست حساس و صورتی رنگ سینه اش
او را به جنون نزدیک کرد و مغزش را در خواب عمیقی فرو برد.
قلب جدیدی که برای اولین بار قرار بود این رابطه ی شیرین و
عمیق را مدیریت کند ،با هیجان شروع به تپیدن کرد و
خونرسانی به اعضای بدن را با سرعت بیشتری انجام داد .
~ ~ 1985

دستانش با خشم از دور گردن پوالد جدا شد و به شلوارش چنگ
انداخت .
_پس محکم تنبیهم کن...محکم تر از همیشه...
لبخند از روی لب های پوالد پر زد .در واقع تمام قدرتش در
دست هایش جمع شد .حتی ذره ای از انرژی اش را برای لبخند
زدن کنار نگذاشت .
لباس زیر نارنجی رنگ ماهور با سرعت از پاهایش بیرون کشیده
شد .
با دستانش تاج تخت را گرفت و با هیجان و ترس به پاهای بلند
شده ی خودش نگاه کرد .
پوالد سیلی آرامی به باسنش زد و با دیدن لپ های گل انداخته
اش ،خندید .
_این تنبیهه ماهور ،یه تنبیه که قرار نیست تماما لذت باشه .
_به درک ،هر کوفتیه زود تر انجامش بده .
_دستشوییت نمیاد؟ کثیفمون نکنی؟!
با حرص لگد محکمی به سمتش انداخت و غرید:
~ ~ 1986

_تازه رفتمم.
خندید و به آرامی میان پاهایش جا گرفت .قبل از وارد شدن،
شروع به خوردن و مکیدن گردن ماهور کرد .یکی از انگشتانش
با حالت خاصی دور حفره ی باسن ماهور حرکت می نمود تا
انقباضش را کم کند .
آنقدر صبر کرد تا صدای ناله های از سر لذت ماهور را شنید.
وقتی از آماده بودنش مطمئن شد ،دستانش را از زیر بدن ماهور
رد کرد و خودش را به او چسباند .آلتش به آرامی شروع به حرکت
کرد .
وقتی زبانش روی قفسه ی سینه ی ماهور کشیده شد ،چشمانش
بسته و دستانش روی کمر پوالد مشت شد .
_پوالاد...
همین کلمه برای دیوانه شدنش کافی بود .با شدت خودش را به
درون ماهور کوبید .
صدای بلند شده از روی لذت و درد گنجشکش ،او را مجنون می
کرد .
~ ~ 1987

_چند ماهه دارم خودمو کنترل می کنم...از این به بعد می دونم
چیکارت کنم .
درست در لحظه ای که منتظر شنیدن آوای بغض دار و
دردمندش بود ،صدای خنده اش بلند شد و پوالد را سوپرایز
کرد .
_ا...اصالا هم د...درد ن...نداشت .
_جدا؟
_آرهه...
پوالد هم خندید .
دیوانه بودند؟ شاید...اصال اگر دیوانگی اینقدر شیرین بود ،چه
چیزی بهتر از آن در دنیا وجود داشت؟
عشق بازی اشان در سکوت نگذشت .پر از بحث و کلکل بود .
ماهور درد داشت؛ اما می خندید ...پوالد در اوج شهوت بود؛ اما
لبخند زدن را فراموش نمی کرد .
این رابطه ،تنها نیاز جسمشان نبود؛ بلکه روحشان را هم آرام
کرده بود .
~ ~ 1988

شاید یک ساعت طول کشید ،شاید هم بیشتر؛ اما حتی بعد از
آرام شدنشان هم به صحبت کردن ادامه دادند .
آنقدر غرق در حرف زدن بودند که نفهمیدند چه زمانی در باز
شد و مهیار ،در حالی که چیزی می گفت ،وارد اتاق شد .
_بابا ساعت  ۶عصره ،خواب کجا بوده؟ من شرط می بندم ،اصال
خونه نبا...
و با دیدن جسم برهنه ی ماهور در آغوش پوالد ،خشکش زد و
بهت زده کمی عقب رفت .
_وای...
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پوالد نگاهی به او انداخت و پتو را روی خودشان کمی باال کشید .
_اگه گاو نبودی ،همینجوری نمی یومدی تو اتاق مردم.
از بهت بیرون آمد و برای تالفی نیشخندی زد .
_سرتون خیلی شلوغه ،نه؟
_برو بیرون تا بیام بهت بگم کثافت پررو .
~ ~ 1989

ماهور آنقدر شوکه شده بود که چیزی از مکالمه ی آن ها نفهمید.
تنها وقتی کیف پول پوالد به سمت صورت مهیار پرتاب شد ،به
خودش آمد و به او که جا خالی داده و از اتاق خارج میشد ،نگاه
کرد .
_خوش بگذره !
پوالد فحش بدی داد و بعد با دیدن دهان باز مانده ی ماهور
خنده اش گرفت .
_هی؟ سالمی تو؟
_دیدمون...
_خب به چپم که دیدمون .
با بهت به پوالد که در حال برخاستن از روی تخت بود نگاه کرد.
_چقدر بی ادبی آخه؟ !
_اآلن که رفتم یه لگد کشیدم زیر اون داداش خرت ،می فهمی
ادب چیه .تو هم بلند شو بیا بیرون که دیگه به خواب نمی رسیم.
ماهور هم خندید و برخاست .
_اگه خدا بخواد رفتی تو مود سگ شدن .
~ ~ 1990

شاکی به ماهور نگاه کرد و به کمد لباس هایشان اشاره کرد .
_به جای کلکل کردن لباس بپوش تا بریم خرید .
و بعد به سمت در اتاق رفت و ادامه داد:
_منم برم یه گوشمالی به مهیار بدم تا آدم شه.
_باشه ،اآلن میام.
], [19.07.21 15:11
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پوالد از اتاق بیرون رفت؛ اما مهیار قبل از آمدن او به خانه ی
خودشان رفته بود .
ماهرخ برای عصرانه اشان کیک درست کرده بود و مهیار هم آن
کیک ها را به اینجا آورده بود .
کیک ها را روی میز وسط خانه گذاشته و با سرعت فرار کرده
بود .
پوالد روی مبل نشست و با نیشخند یک تکه از آن کیک شکالتی
را در دهانش گذاشت .
باالخره او را تنها گیر می آورد و حالش را می گرفت.
~ ~ 1991

مسافرت رفتن با همه ی خانواده ،تجربه ی جالب و جدیدی بود.
باز هم در اردیبهشت ماه به شیراز آمده بودند .ماهی که در آن
تمام درخت ها رخت سفید بر تن کرده بودند.
ماهور با لبخند مالیمی دستش را از پنجره بیرون برد و خطاب
به پوالد گفت:
_دفعه ی قبل هم تو اردیبهشت اومدیم شیراز .باورت میشه که
یک سال گذشته؟
ماهرخ به یاد حرف زدنش با ماهور افتاد .همان شبی که پسرش
از شکستن دل پوالد گفته بود .
_تو حافظیه بودیم که ماهور بهم گفت یکی رو دوست داره...گفت
اسمش پوالده.
پوالد از آینه ی جلو به ماهرخ که پشت سرش نشسته بود ،نگاه
کرد و گفت :
_من که خاطره ی خوبی از مسافرت ماهور به اینجا ندارم .یه
گندی باال آورد که دلم نمی خواد یادم بیاد؛ وگرنه با پشت دست
می زنم تو دهنش .
~ ~ 1992

ماهرخ به شوخی پوالد خندید .
_یادمه می گفت قولشو شکسته .بچم همش ناراحت بود .هیچی
از مسافرتمون نفهمید.
صدای بوق بلندی به گوششان رسید و مکالمه اشان را قطع کرد .
پوالد با اخم به ماشین ایمان نگاه کرد و با صدای بلندی گفت:
_چه مرگته روانی؟
], [19.07.21 15:15
#پارت_۷۷۳
عینک آفتابی اش را از روی چشمانش برداشت و روی مو هایش
گذاشت .
_رکسانا و هما می گن وایسید بهار نارنج بچینیم .
_بهار نارنج می خوای چیکار آخه؟
_خاله ماهرخ بهشون گفته اگر با چایی دم کنن خوش طعم
میشه ،اینام گیر دادن می گن وایسا بچینیم .
ماشین آرش ،مهراب و سهیل هم به آن ها رسید و کنارشان قرار
گرفت .
~ ~ 1993

مهراب سرش را به سمت شیشه چرخاند و گفت:
_چرا آروم می رید؟ چیزی شده؟
پوالد با حرص سرعتش را کمتر کرد و گفت:
_این روانی بهار نارنج می خواد .اشکال نداره بچینیم؟
ماهرخ شروع به خندیدن کرد و لب های مهراب هم به دو طرف
صورتش کشیده شد.
_نهایتش شهرداری گیر داد ،فرار می کنیم؛ اما درخت نارنج تو
باغ ماهرخ هست .اونجا هم می تونید بچینید .
پوالد از لحن بامزه ی مهراب خنده ی مردانه ای کرد و گفت:
_پس از همونجا می چینیم تا مجبور نشیم فرار کنیم.
و بعد پایش را روی پدال گاز فشرد تا زود تر به خانه ای که
مهراب در اینجا داشت و آدرسش را داده بود ،برسند.
وقتی وارد خانه شدند ،پوالد نگاهی به جمع بزرگ و صمیمی
اشان انداخت .همه در حال تکاپو و جنب و جوش بودند .
برای اولین بار در زندگی اش ،جای خالی پدر و مادرش را حس
کرد .نه این که احساس تنهایی کند ،نه! فقط دلش می خواست
~ ~ 1994

آن ها هم حضور داشته باشند تا این حس خوشبختی را تجربه
کنند .
همان موقع ماهرخ نامش را صدا کرد .
_پوالد؟
_جانم؟
_بیا شربت بخور پسرم .چند ساعت پشت فرمون نشستی ،خسته
ای .
صدای مهراب هم بلند شد که در حال اعتراض کردن به ماهرخ
بود .
_واال منم رانندگی کردم...کیه که شربت بهمون بده .
_زنت برات میاره .
قلب پوالد محکم تر کوبید .ماهرخ درست وقتی که پوالد به یاد
خانواده اش افتاده بود ،نامش را صدا زده و با محبت برای رفع
خستگی پسرش اقدام کرده بود .

~ ~ 1995

لبخند کجی زد و به سمتش رفت .بعد از گرفتن لیوان از دست
ماهرخ ،خواسته ی قلب هیجان زده اش را اجابت کرد و با تمام
وجود پشت دستش را بوسید .
برایش مهم نبود که چه کسانی این صحنه را دیده اند .شاید مرد
مغروری بود؛ اما از محبت کردن به کسانی که دوستشان داشت،
ابایی نداشت .
پوالد بعد از آشنایی با ماهور ،بسیار تغییر کرده بود.
], [20.07.21 11:39
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باغ ارم زیبا تر از همیشه همچون یک الماس می درخشید .بوته
های رنگارنگ گل ،درختان سرسبز و پر شکوفه تمام فضای
اطراف را پوشانده بود .
مقابل حوضی که پر از ماهی گلی های بزرگ و کوچک بود،
ایستادند.
نیکان در آغوش پوالد بود و با چشمان درشت شده به اطراف
نگاه می کرد .
~ ~ 1996

ماهور به ماهی های رنگارنگ که بسیار سر حال به نظر می
رسیدند ،نگاه می کرد که حضور کسی را در نزدیکی خودش
حس کرد .
به پشت چرخید و لبخندی به آوا که با تردید به ماهور نزدیک
می شد ،زد .
_اینجا رو دوست داری؟
حس خاصی به ماهور داشت .دقیقا از همان روزی که کنارش
نشسته و از گذشته ی دردناک و آینده ی روشنش برای آوا
تعریف کرده بود ،در ذهن او تبدیل به یک الگو شده بود .
_می خوای بری؟
دستی به مو های خرمایی رنگش کشید و پاسخ داد:
_فقط یک ماه نیستم .
_یک ماه سی روزه مگه نه؟
_آره ،سی روزه .
آوا به حرکت ماهی ها خیره شد و سکوت کرد.
~ ~ 1997

صدای جیغ های شقایق و شیدا که از عکس های بی کیفیت
سامیار شاکی بودند ،در گوش های ماهور می پیچید؛ اما تمام
حواسش به چهره ی گرفته ی آوا بود .
_می خوای باهام بیای؟
_نه نمی خوام.
_دلم برات تنگ میشه آوا...
سرش به آرامی باال آمد و زمزمه کرد:
_زود بیا .
خم شد و بوسه ی آرامی روی پیشانی اش نشاند .
_زود میام.
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زمان به سرعت می گذشت .مسافرت چند روزه اشان آنقدر
شیرین سپری می شد که انگار در ماشین زمان نشسته بودند.
به تمام مکان های دیدنی و فرهنگی شیراز سر زدند .حتی از
تفریحگاه های اطراف شهر هم نگذشتند .
~ ~ 1998

هیچ انرژی منفی ای در جمع صمیمی اشان دیده نمی شد و
همین موضوع باعث حال خوب و حس زیبایشان میشد .
حتی در مسیر بازگشت به تهران هم در کنار هم بودند .
بعد از رسیدن به تهران ،ماهور و پوالد شروع به جمع کردن
وسایلشان کردند .
ماهرخ از رفتنشان کمی دلگیر بود .تصور دور شدن ماهور و پوالد
از خودشان ،اعصابش را خورد کرده بود .
مهیار کم حرف شده بود؛ اما آسا تمام حواسش به دوستی اش با
آوا بود .
آوا در تمام این چند روز به ماهور چسبیده بود تا در کنارش
باشد .کامال مشخص بود که دلش برای او تنگ خواهد شد.
رکسانا طاقت نیاورده و گریه ی سوزناکی کرده بود .او که به جز
خانه ی ماهور و پوالد جایی را برای رفتن نداشت؛ پس در نبودن
آن ها باید اوقات فراغتش را چگونه می گذراند؟
ماهور هم تحت تأثیر جو قرار گرفته و بغض کرده بود .

~ ~ 1999

پوالد با وجود بی قراری های آن ها ،از رفتن پشیمان نشد؛ چرا
که می دانست بعد از اعدام شدن احسان خانواده اش آن ها را
مقصر خواهند دانست و به سراغشان می آیند؛ پس دور کردن
ماهور اولویت اولش بود.
البته تنها دلیلش این نبود .او یک قول بزرگ به خودش و ماهور
داده بود که اکنون زمان عمل کردن به آن رسیده بود.
], [22.07.21 21:46
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سرش درد می کرد .دستانش با قدرت و حرص درون مو هایش
مشت شده بودند.
روی تخت آهنی و فرسوده اش نشسته بود و به دیوار مقابلش
نگاه می کرد .
حکمش را داده بودند .ماه ها برای عوض کردنش تالش کردند؛
اما در نهایت پوالد پیروز میدان بود .
در آخرین دیدارش با پدر و مادرش ،آنقدر ماتم زده و شوکه بود
که نه بغض پدرش را دید و نه اشک ها و نفس تنگ مادرش را.
~ ~ 2000

می گفتند پوالد و ماهور از ایران رفته اند .آدرس خانه ی هما را
هم به آن ها نداده اند و در واقع تمام راه های نجات را بسته اند .
سرنوشت بازی عجیبی داشت .روزی احسان می خندید و
انگشتان ماهور با بی رحمی تار های طالیی مو هایش را چنگ
می زد و می کند و اکنون این جرم به عهده ی انگشتان احسان
بود .
روزی سینه ی ماهور با حرف های احسان سنگین و پر درد شده
بود و اکنون قلب احسان محکم و تند می زد .
هیوالی مرگ با گذشت هر دقیقه نزدیک و نزدیک تر می شد .
دست راستش را روی گردنش گذاشت .انگار از همین اآلن طناب
دار را دور گردنش انداخته بودند .
ناخودآگاه انگشتانش را به گردنش فشرد و با حس خفگی
خفیفش دهانش را باز کرد و به سقف خیره شد .
پیر مردی که از دور شاهد ماجرا بود ،اخم عمیقی کرد و به
سمتش رفت .

~ ~ 2001

سرش را به سمت باال گرفته بود و متوجه ی نزدیک شدن مرد،
نمی شد .
دستان پیر و قدرتمندش دور مچ احسان حلقه شد و دستش را
از گردنش دور کرد .
_چیکار می کنی جوون؟
چشمان بغض دارش روی صورت پیرمرد به گردش در آمد .
_می خوان اعدامم کنن .
_می دونم.
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_کاش خودم بمیرم .نمی خوام اون حرومزاده عامل مرگم باشه .
پیرمرد با تأسف به صورت احسان نگاه کرد .
_باید ببینی چیکار کردی که به اینجا رسیدی ،نه این که دنبال
کینه و خشم باشی .
_من این قضیه رو حل کرده بودم .اگر اون عوضی شر درست
نمی کرد ،هیچ کس نمی فهمید چه اتفاقی افتاده .
~ ~ 2002

پیرمرد پوزخندی زد و گفت:
_پس پشیمون نیستی ،نه؟
شاکی به مرد مقابلش که نمی دانست جرمش چه بوده که در
زندان اسیر شده است ،نگاه کرد .
_جرم من اینقدر بزرگ نبود که حکمش اعدام باشه .مگه آدم
کشته بودم؟
_تجاوز کردی...به یه بچه تجاوز کردی .اعدام برای تو کمه،
حیفه !
عصبی و ترسیده بود .حرف های مرد هم روانش را به هم ریخته
بود .با جنون به سمتش یورش برد و دستانش را دور گردنش
حلقه کرد .
_گمشوو...دست از سرم بردارر ...
زندانی های هم بندش با دیدن سهراب اسیر شده در دستان
احسان به سمتش رفتند و او را عقب کشیدند .
_بکش کنار ببینم الشی...مجبورم نکن قبل از اعدامت همینجا
خونتو بریزم.
~ ~ 2003

با خشم به قلچماق مقابلش نگاه کرد و عقب رفت .
سهراب نفس عمیقی کشید و گفت:
_می دونی چرا اینجام؟
مرد درشت هیکلی که او را نجات داده بود ،دستش را روی شانه
ی سهراب گذاشت و با تأسف گفت:
_یادآوری نکن عمو سهراب...این تخم سگ چی از غیرت و
مردونگی می فهمه؟
سهراب توجهی به او نشان نداد و خیره در چشمان کنجکاو
احسان ادامه داد:
_یه بی پدر و مادر مثل تو به دخترم تجاوز کرد .با پول خودشو
نجات داد و آزاد شد؛ اما من آدمی نبودم که راحتش بذارم .خودم
جونشو گرفتم .
دستانش را جلو آورد و ادامه داد:
_با همین دستام خفه اش کردم .پشیمون هم نیستم؛ چون
زندگی دخترم داغون شده بود .هنوز هم که هنوزه تحت نظر
دکتره .
~ ~ 2004

نیشخند تلخی زد و قدمی به عقب برداشت .
_امیدوارم سخت بمیری...خیلی سخت !
مرد رفت و احسان همچون مجسمه بر سر جایش باقی ماند.
صدای مرد همچنان در گوش هایش می پیچید و تنش را می
لرزاند .
_سخت بمیری...سخت...
], [24.07.21 15:02
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می دانست پوالد به شرکتی که در آلمان سهامدارش است رفته
و به این زودی باز نمی گردد؛ پس این دستان کوچک و خوشبو
که پی در پی به گونه اش کوبیده می شد متعلق به نیکان بود .
چشمانش را که باز کرد در دریای چشمان نیکان غرق شد .
_نمی ذاری بخوابم ،نه؟
لب های سرخ و آبدارش را روی صورت ماهور گذاشت تا او را
ببوسد؛ اما در واقع فقط گونه اش را با آب دهانش آبیاری کرده
بود .
~ ~ 2005

_بَبَ...
تا نزدیکی صبح بیدار بودند .برایش عجیب بود که پوالد صبح
زود به شرکت رفته است .آنقدر خوابش می آمد که لب هایش با
بدبختی به دو طرف کشیده شدند .
_گشنته عروسک؟
انگشتان نیکان به سمت چشمانش حرکت کرد تا پلک هایش
بسته نشوند و باز بمانند .
_ماهو...
با شنیدن این کلمه ،خواب از سرش پرید .در این مدت خودش
را مجبور کرده بود که بین کلمه ی مامان و بابا یکی را برای
خودش انتخاب کند و در آخر هم خودش را راضی به مادر بودن
برای نیکان کرده بود؛ اما حاال چه؟ آن ما که ورد زبان نیکان بود،
به کلمه ی مامان ختم نمی شد؛ بلکه به اسم ماهور می رسید .
با بهت خندید و زمزمه کرد:
_گفتی ماهور؟
نیکان از خنده ی ماهور خندید و حرفش را تکرار کرد .
~ ~ 2006

_ماهووو ...
دست نیکان را از روی مو های خودش برداشت و به سمت لب
هایش برد و بوسید .
_چرا اینقدر سرتقی تو؟ این همه تو گوشت گفتم بگو مامان،
بازم گفتی ماهور؟
پوالد که چند دقیقه از رسیدنش به خانه می گذشت و شاهد
تمام حرف هایشان بود ،گفت :
_شاید چون خودتم زیاد راضی نبودی اینجوری شده ،مگه نه؟
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همزمان با لبخندی که روی لب هایش نشسته بود ،بغض کرد .
_نمی دونم...
به سمتشان رفت و ابتدا نیکان و بعد ماهور را بوسید .
_اگه بچه ات ماهور صدات کنه ،ناراحت نمی شی؟
ناراحت؟ معلوم است که ناراحت نمی شد .ماهور نه تنها از لحاظ
جسمی ،بلکه روحی هم نمی توانست زن بودن یا مرد بودن کامل
~ ~ 2007

را قبول کند و در واقع خودش را با تمام رفتار ها و نیاز هایش
می خواست و انگار با وارد شدن پوالد به زندگی اش ،تمام آرزو
هایش برآورده شده بود.
_ناراحت نمی شم .
نیکان با دیدن اشک روان شده ی ماهور ،دستش را دور گردنش
انداخت و سرش را روی شانه اش گذاشت .
_ماهوو...
_جون ماهور؟
چیزی در پاسخ ماهور نگفت و خودش را به او فشرد .
پوالد ضربه ای به باسن باد کرده با پوشکش زد و با خنده گفت :
_به جای لوس بازی ،بلند شید بریم بیرون .
ماهور بینی اش را باال کشید و با کنجکاوی به پوالد نگاه کرد.
_کجا بریم؟ اصال چرا اینقدر زود اومدی خونه؟
یک تای ابرویش را باال انداخت و نیشخندی زد .

~ ~ 2008

_چند درصد دیگه از سهام این شرکته رو خریدم .حاال دیگه یکی
از بزرگ ترین سهامداراش به حساب میام .
_واقعا؟ مگه سهیل نگفت چون خارجی هستیم نمی فروشن
بهمون؟
_سهیل عقل داره آخه؟ بلند شو تا من نیکان رو آماده می کنم
لباساتو بپوش؛ باید بریم یه جایی .
_کجا خب؟
_بلند شو تا نزدمت ،زود بااش !
خودش هم برخاست و لباس های نیکان را عوض کرد .مو های
کم پشتش را هم شانه کشید.
], [24.07.21 15:02
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بعد از آماده شدن ماهور ،با هم از خانه خارج شدند و بعد از
خوردن صبحانه در یک کافه ،به سمت جایی که ماهور نمی
دانست کجاست ،رفتند .

~ ~ 2009

پوالد از داشبرد ماشینی که برای این یک ماه اجاره کرده بود،
شناسنامه هایشان را برداشت و بی توجه به چشمان درشت شده
ی ماهور به سمت ساختمان سفید رنگ و شیکی رفت .
ماهور حدس های زیادی داشت؛ اما باورش نمی شد درست
باشند .چند دقیقه منتظر ماندند تا این که نامشان را صدا زدند
و وارد اتاقی شدند .
با گذشت هر دقیقه ،بیشتر به درست بودن فرضیه هایش پی می
برد و قلبش تند تر می تپید .
آن ها قبال با قلبشان ازدواج کرده بودند؛ اما انگار پوالد قرار نبود
از ثبت کردن ازدواجشان بگذرد .
گوش هایش آنقدر سنگین شده بود که چیزی از حرف های پوالد
و مردی که پشت یک میز نشسته بود ،نمی شنید .
نیکان در آغوش پوالد دست و پا می زد و اطراف را نگاه می کرد؛
اما پا های ماهور شل شده بود .
وقتی نامش را صدا زدند با قدم های سست جلو رفت و به چشمان
شرور پوالد نگاه کرد .
~ ~ 2010

_چه خبره؟
دستی به گوشه ی لبش کشید و با خنده گفت:
_امضا کن تا بهت بگم .
از شدت خوش حالی گریه اش گرفته بود .
_اآلن نباید زانو می زدی روی زمین؟
_مگه می خوام درخواست ازدواج بدم؟ تو اجباری باید امضاش
کنی .
گوشه ی چشمش را پاک کرد و خودکار را برداشت .
_بیشعور وحشی !
_بیشوو...بابا بیشووو....
پوالد با اخم به نیکان نگاه کرد و غرید:
_هزار بار گفتم جلوی این تخم سگ فحش نده .
_تخ..سَ...
ماهور با صدای بلند خندید و برگه را امضا کرد .
_ببین خودت بدتری ،حداقل بیشعور که بهتر بود .
~ ~ 2011

پوالد شاکی از خودش و خنده ی ماهور ،نیکان را در آغوشش
انداخت و خودش هم خودکار را برداشت و برگه را امضا کرد .
_خدا عاقبت منو با این کره خر به خیر کنه.
], [24.07.21 15:03
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آنقدر در کل کل و بحث خودشان غرق شده بودند که لبخند
محبت آمیز مرد مقابلشان را ندیدند و بعد از گرفتن سند
ازدواجشان و تشکر از مرد ،از آن جا رفتند .
در خیابان ها قدم زدند...بستنی خوردند و حتی پارک هم رفتند .
نیکان را در استخر توپ کودکان گذاشتند و او را به مراقب
دختری که آن جا بود سپردند تا بتوانند سوار ترن هوایی شوند.
حاال که قلب گنجشکش سالم بود ،او را سوار تمام بازی های
هیجان انگیز پارک کرد و وقتی فشارش از شدت ترس افتاد با
یک لیوان آب میوه حالش را جا آورد .
آنقدر حال خوبی داشتند که انگار در آسمان ها پرواز می کردند .

~ ~ 2012

برای شام به یک رستوران معروف رفتند و پیتزا و سیب زمینی
سرخ کرده سفارس دادند .
ماهور به سرویس بهداشتی رفت تا دستانش را بشوید و پوالد هم
نیکان را روی یک صندلی کودک نشاند تا با عروسک جدیدی
که خریده بود ،بازی کند .
چشمانش را به مسیر رفتن ماهور دوخته بود تا بازگردد؛ اما همان
موقع تلفنش زنگ خورد.
سهیل بود و می دانست خبر مهمی دارد .
_الو؟
_سالم ،چطورید شما؟
_خوبیم ،شما چی؟ همه خوبن؟
_ما هم خوبیم .
_خب؟
چند لحظه سکوت کرد و بعد در نهایت گفت:

~ ~ 2013

_تموم شد ،امروز اعدامش کردن .عمه ی ماهور چند بار اومد
سراغ ماهرخ خانم؛ اما همونطوری که گفتی نگهبان گذاشتیم
جلوی در تا نتونه اذیت کنه .
خوش حال شد؟ نه...مسلما مرگ یک انسان خوش حال کننده
نبود؛ اما به نظرش حقش بود .
_خوبه ،بازم مراقب باشید .
_شنیدم سهامدار اصلی شرکت آلمان شدی !
نیشخندی زد و به صندلی اش تکیه داد .
_مگه مثل تو و ایمان بی مصرفم؟
_برو بابا ،مرتیکه ی خودپسند .راستی علی هم زنگ زد .گفت
عمل اون مرده که می خواستن قلب ماهور رو بدن بهش هم
خوب پیش رفته .اینقدر گشتن تا تونستن قلب براش پیدا کنن .
این بار واقعا خوش حال شد .وقتی از زنده ماندن ماهور نا امید
شده بودند ،از مردی گفتند که در نوبت عمل پیوند قرار دارد و
حالش هم مساعد نیست .چند بار حالش را از علی پرسیده بود و
اکنون که از سالمتش مطمئن می شد ،احساس راحتی می کرد .
~ ~ 2014

_ممنونم سهیل...تو این چند ماه خیلی اذیت شدی.
_سخت و طوالنی بود؛ اما باالخره تموم شد .
_آره ،تموم شد .
_شما کی بر می گردید؟ همه دلتنگن !
_دو سه هفته ی دیگه میایم .
_خب پس خوش بگذره .
_ممنونم ازت ،برای همه چیز ممنونم .
بعد از خداحافظی با سهیل تلفن را قطع کرد و به پیش آمدن
ماهور خیره شد .
لب هایش خندان و چشمانش درخشان بودند .
چه مسیر پر فراز و نشیبی را پیموده بودند .پر از درد...پر از
بغض...پر از خنده...پر از شادی...
زندگی باز هم ادامه داشت .باز هم ممکن بود در دره های
مشکالت بیوفتند؛ اما مطمئن بود که بعد از آن حتما در قله های
خوشبختی هم می ایستند .
~ ~ 2015

دنیا همچون یک ترازو بود که هیچ گاه کفه ی شادی یا غمش
سنگین تر از دیگری نمی شد .
ممکن بود در دید انسان ها کفه ی غم و بدبختی سنگین تر
باشد؛ اما در حقیقت این طور نبود .
بعد از هر سختی ،مسلما آسانی ست .
بعد از هر غم ،مسلما شادی ست و بعد از هر بغض ،مسلما خنده
است .
لبخندی به ماهور زد و او هم پاسخش را داد .
پوالد آنقدر جنگید تا توانست این لحظه ها را برای خانواده اش
بسازد؛ پس این حس سبکی و خنکی ای که در بدنش پیچیده
بود ،حقش بود !
پایان.
به قلمِ 𝐚𝐲𝐚𝐌 (اولین قلم)

~ ~ 2016

