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نام رمان :فصل وصل
ژانر رمان:اجتماعی عاشقانه
مقدمه
"خدای"من ...
برای دﻟﻢ "امن یجیﺐ" بﺨوان...
"امن یجیﺐ" بﺨوان ﺗا آرام شود این (مﻀﻄر).....
ﺗا آرام گیرد این قلﺐ نا آرام من.....
"خدای من"....
به حﻀورت،
به نگاهت،
به یاریت نیازمندم.....
سال هاست به این نتیجه رسیده ام که " ﺗو "
آن مشترک مورد نظری هستی
که همیشه در دسترسی...
** اِلٰهی وَ رَبّی مَنْ ﻟی غَیْرُکَ **
پیراهن بلند مشکی..
صورﺗی بدون آرایش
انگار که دارم برای یه مجلس ختﻢ شیک اماده میشﻢ...
مایسا..آماده ای مادر؟دیرشد بابات پایین منتظرهاپاﻟتوی مشکی رنگمو ﺗنﻢ کردمو برای اخرین بار ازﺗوی ایینه به خودم نگاه کردم..
جوری که انگار که دارم به زشت ﺗرین آدم روی زمین نگاه میکنﻢ...
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ازاﺗاق که بیرون اومدم مامان برای چند ﻟحظه به چشمام خیره شد..با دیدن نگاه بی ﺗفاوﺗﻢ
ﻟبﺨندی زد ودستامو ﺗوی دستاش گرفت..
میدونستﻢ که رنگ ﻟباسمو به اﺗفاق امشﺐ ربط نمیده
عادﺗﻢ بود من همیشه مشکی میپوشیدم..
همراه مامان ازپله ها پایین رفتﻢ،خونه ی ما ﺗوی طبقه ی سوم یه آپارﺗمان چهارطبقه بود
باباﺗوی کوچه منتظر بود،
نگاه شرمگینی به من انداخت وسوارشد..من چه بد رسوا شده بودم...
منو مامان هﻢ سوارشدیﻢ ..بابا بادستاش روی فرمون ضرب گرفته بود واز ابروهای درهﻢ رفتش
مشﺨص بود اصال ازاین وضعیت راضی نیست اما بﺨاطرمن..بﺨاطر حفظ ﺗه ﺗمه ی ابروی باقی
موندمون چیزی نمیگفت.پنجره رو پایین اوردم..نﻢ نﻢ بارون میبارید..دستﻢ روازپنجره بیرون بردم
وقﻄرات ابو ﻟمس کردم...چندقﻄره ای که روی صورﺗﻢ افتاد باعث شد احساس خنکی وآرامش
خاصی کنﻢ وچشمام ناخودآگاه بسته بشه
آخ که چقدر دﻟﻢ میﺨواست زیر این بارون قدم بزنﻢ...
فارق ازهرچیزی..قدم بزنﻢ ویادم بره این مدت رو..یادم بره بدبﺨتیامو
اصال انقد راه برم که بمیرم...آره ای کاش زودﺗر بمیرم
این چندمین باری بود که آرزوی مرگ میکردم؟؟!خودمﻢ نمیدونستﻢ..یعنی اونقدری زیاد بوده که
خاطرم نیست..
اصال من برای چی قبول کردم که بیام؟؟اومدم چیزی رو نشون بدم که نیستﻢ؟؟؟اینکه دیگه برام
مهﻢ نیست؟!هه..
ای کاش مادرم بفهمه این کارا نه آبروی ریﺨته شدمونو برمیگردونه نه دل شکسته ی منو درست
میکنه...فقط نمکیه روی زخﻢ دﻟﻢ...
وارد حیاط جلوی ساختمون ﺗاالر شدیﻢ..بارون هنوزم اروم میبارید..
گوشه ی ﻟباسمو گرفتﻢ ..همین که خواستﻢ پیاده شﻢ پام رفت ﺗوی چاﻟه ﺗا مچ ﺗوی گل فرو رفتﻢ..
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مامان-ببین چیکار کردی باخودت.دختر ﺗو مگه چشﻢ نداری خﺐ حواست به جلو پات باشه دیگه
بابا-ای بابا خانوم اﺗفاقه دیگه
مایسا-شما برید داخل من خودمو ﺗمیز میکنﻢ میام
بابا برگشت سمتمو با صورﺗی غرق ﺗعجﺐ نگاهﻢ کرد..باباهﻢ دیگه کﻢ کﻢ باید به این مایسا عادت
میکرد..دیگه اون دخترجنجاﻟی وحاظرجواب مرد!
قلبش نمیزنه،فقط اکسیژن حروم میکنه ..حقیقت حال االن من شاید از زهرهﻢ ﺗلخ ﺗره...
مامان وبابارفتن..همین که برگشتﻢ ﺗا شیرآبی پیداکنﻢ صدای بوق ممتد چندماشین اومد..
نفسﻢ ﺗوی سینﻢ حبس شد...
آروم به طرف صداها چرخیدم..همه چیز برام رنگ باخت وفقط اون دو رو جلوی چشمام میدیدم
خوشحال از ماشین پیاده شد وسمت عروسش رفت ﺗاکمکش کنه پیاده بشه..باﻟبﺨندی که
هرﻟحظه عمیق ﺗرمیشد..نگاهﻢ سمت آزیتا کشیده شد..چقدر زیباودوستداشتنی شده بود..
موهای طالیی رنگ کرده اش ل*خ*ت ل*خ*ت وآزاد روی شونه هاش ریﺨته شده بود وﺗاج
پرنگینی روی سرش بود..ﻟباس عروسش یه دکلته ی فوق اﻟعاده شیک بود وآرایش غلیظ
خلیجیش وحشتناک خواستنیش کرده بود..کدوم پسری از همچین فرشته ای میگذره..
من دربرابرش هیچﻢ..زشتﻢ..
من..من..
دیگه ﺗوان ایستادن نداشتﻢ..خودمو گوشه ی نزدیک ﺗرین ستون انداختﻢ وپشتش قایﻢ شدم...
صدای خندهای پرازعشوه آزیتا ﺗوی گوشﻢ زنگ میزد ومن هرﻟحظه بیشتر ازخودم بدم میومد..
ازاینکه همیشه کﻢ بودم..همیشه معموﻟی بودم...شاید به همین خاطر هیچ وقت به چشﻢ سام
نیومدم....پسرچشﻢ سبز ودوست داشتنی روزهای بچگیﻢ..
پسری که باهام بد کرد...اما نهایت احساس بدم بهش دﻟﺨوریه..
شاید اگه یه ذره..یه ذره شبیه...
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چنگی به گلوم زدم وهمزمان بغﻀﻢ ﺗرکید...
صدای هق هق من میون دست وکل کشیدن خانوما گﻢ شده بود..
چه ﺗﻀاد عذاب آوری بود،میون اشکای من وخندهای سرشار ازشادی اونا
با ﺗکیه به ستون آروم بلند شدم...
همه رفته بودن داخل وفقط چندنفری که منﻢ نمیشناختﻢ ﺗو حیاط مشغول صحبت بودن..بااین سر
و وضع داغون دیگه نمیشد برم داخل..
جایی که من بودم کسی بهش دید نداشت ..آروم ازهمون گوشه به سمت درخروجی ﺗاالر رفتﻢ
بارون داشت شدیدﺗر میشد..
دﻟﻢ میﺨواست راه برم
واصالبرام مهﻢ نبود که شبه
که خارج از شهره وخﻄرناک..
دﻟﻢ بارون میﺨواست..آرامش..
حاﻟﻢ بدبود...فقط میﺨواستﻢ ذره ای آروم شﻢ
کنارجاده قدم میزدم..بارونﻢ هرﻟحظه شدیدﺗر میشد..پاﻟتوم حسابی خیس شده بودو ﺗوی ﺗنﻢ
سنگینی میکرد...
نمیتونستﻢ ﺗحملش کنﻢ..درش اوردم وگوشه ای انداختمش
اشکام ﺗوبارون گﻢ بودن...خودمﻢ ﺗو سیاهی جاده
ازفرعی ﺗاالر دراومده بودم ونمیدونستﻢ کجام..اما همچنان میرفتﻢ...
سردم نبود...بااینکه آخرای پاییزبود و زیر بارون راه میرفتﻢ اما انگار اﻟتهابﻢ بیشتر میشد واین
ناخودآگاه روی راه رفتنﻢ ﺗاثیر میگذاشت و
رفته رفته قدمهام ﺗندﺗر شد...ماشینی باسرعت ازکنارم عبور کرد..اماطوﻟی نکشید که دنده عقﺐ
گرفتو برگشت...
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چن ﺗا پسر که سوار دویستو شیش نقره ای رنگی بودن...
ﺗرسیدم...ﺗیکه هاشون باعث شد سرعتمو خیلی بیشترکنﻢ ﺗا جایی ک دیگه میدوییدم
ای جانﻢ نازی سرما میﺨوری کهباشیﻢ درخدمدﺗونماشینو پیچیدن جلوم..برگشتﻢ وشروع کردم به دوییدن اما یکیشون پرید جلوموباکشیدن دستام
سعی کرد منو ببره سمت ماشین..جیغی کشیدم وباپام به زیرشکمش زدم..ﺗا خواستﻢ فرارکنﻢ
یکی دیگشون زد ﺗو گوشﻢ..طوری که محکﻢ روی زمین افتادم..
ببین،اینجوری رامش میکننخوشحال اومد سمتﻢ ک بلندم کنه..همین که خﻢ شدروم باناخونﻢ روی صورﺗش کشیدم...ﻟگدی
به شکمﻢ زدو درحاﻟی ک دادمیکشیدو دستش رو صورﺗش بود ازم فاصله گرفت..
دیگه نایی برای مقابله نداشتﻢ...دستمو گرفته بودن وروی زمین میکشیدن...
دﻟﻢ میﺨواست بﺨوابﻢ...بﺨوابﻢ وبلندشﻢ وهنوز یه دختربچه ی دوازده ساﻟه ی ﺗﺨس وزبون دراز
باشﻢ...همون که ازهمه ی مردا بجز پدرش بیزار بود..
این دوستداشتن منو به کجاکشوند
حس کردم روی زمین ول شدم..
به خودم اومدم
ﺗازه صداها برام واضح شدن..
داشتن دعوا میکردن؟؟من که حتی جون نداشتﻢ برگردم ببینﻢ چه خبر شده..
روی زمین سرد..خیس...زیربارون..
ﺗازه داشتﻢ سرمارو احساس میکردم
ﻟرزم گرفته بود ودندونام به شدت بهﻢ برخورد میکرد طوری که صداشونو میشنیدم
صدای قدمای ﺗند اومد وبعدصدای چرخای ماشین...
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رفتن؟؟؟
سعی کردم بلندشﻢ اما یه دفعه شکمﻢ ﺗیرکشیدودوباره افتادم
خانوم؟؟میتونید بلندشید؟؟........خانوم؟؟سعی کردم برگردم..اما نمیتونستﻢ ﺗکون بﺨورم....دستی نشت زیر کمرم واروم بلندم کرد...کمکﻢ
کرد راه برم...به سمت پرایدمشکی رنگی رفت...باید اعتماد میکردم؟؟
صدایی انگار از درونﻢ گفت:هه..بیچاره...ﺗونمیتونی حتی حرف بزنی..بعد اگرم مﺨاﻟف باشی مثال
میﺨوای چه غلﻄی کنی؟؟
اره..اگه وﻟﻢ میکرد پﺨش زمین میشدم!.ازشدت درد ﺗعادل نداشتﻢ..احساس میکردم چشمامﻢ کﻢ
کﻢ داره بسته میشه
روی صندﻟی شاگرد منو نشوند وباعجله نشست پشت فرمون..یه ﻟحظه برگشت سمت من با دیدن
صورﺗﻢ باﺗعجﺐ نگام کرد
یعنی اینقدر داغون شده بودم؟؟؟
میتونید حرف بزنید؟؟؟خﺐ من االن کجاببرمتون...خانوم؟؟
کﻢ کﻢ ﺗصویرا محو شدن من دیگه هیچی نشنیدم...
*دانای کل*
خﺐ چیکارش میکردم مادرمن..میبردمش بیمارستان واسﻢ دردسر میشد..اگرم وﻟش میکردماونجا از دردوسرما میمرد
نفهمیدی کیه؟بااون ﻟباس وسرووضع اون وقت شﺐ اونجا چیکار میکردانقد زده بودنش که ﺗا رسید به ماشین ازحال رفتبه دنبال حرفش چرخید سمت دختری که دیشﺐ ناجیش شده بود..دختری که به زور سنش به
۷۱-۷۱می رسیدو حاال صورﺗش کبود بود ازسیلی هایی که دیشﺐ خورده بود...
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متوجه ی ﺗکون خوردن پلکهای دخترشد برگشت سمت مادربزرگ پیرش که مشغول رسیدگی به
باغچه ی گل نازش بود..
ااااا،خانوم جون...انگاری بیدار شدپیرزن از روی زانو بلند شد وسمت پنجره ی اﺗاقی رفت که دختر درش خواب بود...بادیدن
چشمهای بازش زیرﻟﺐ خداروشکری گفت واز پله ها باال رفت..ازحال کوچک خونه گذشت و وارد
اﺗاقش شد...
کنارﺗﺨت نشست ومهربون روی سرش دستی کشید
خوبی مادر؟؟مایساکه ﺗازه موقعییت اش رو درک کرده بود خواست ازجایش بلندشه که ناگهان شکمش ﺗیر
کشید وباعث شد جیغ بلندی از سر درد بکشد وافتاده روی ﺗﺨت ،به خودش بپیچه.گوشه ی
چشمهاش روجمع کرده بودو اروم اشک میریﺨت..
بادیدن وضعیت دخترک دل پیرزن به دردآمده بود..
دستش رو جلو برد ﺗاپیراهنی که خودش دیشﺐ ﺗن دختر کرده بود رو باال بزنه اما وسط راه
منصرف شد و برگشت سمت نوه اش که بانگرانی به دختر خیره شده بود
با کمی اخﻢ گفت
ﺗو اینجا چرا وایسادی؟؟ انگار نه انگار نامحرمه..برو ببینﻢعلیرضا-خﺐ منﻢ نگرانﻢ خانوم جون
برو چیزایی که ﻟیست کردمو بگیر..برودستی به سرش کشیدودور شد-چشﻢ
بارفتن علیرضا ﻟباس مایسارو باال بردونگاهش روی کبودی شکمش خشک شد
بمیرم اﻟهی..بشکنه دستشون..ببین چه به روز دخترمردم اوردن...دیشﺐ کبود نبودسرش پراز سوال بود...که االن کجاست ..که چﻄور سرازاینجا درآورده
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اما ﺗوان حرف زدن نداشت وفقط آروم ازسر درد اشک میریﺨت..
نگران مادری بود که ناراحتی قلبی داشت وبی خبر بود از احواﻟش..
دیشﺐ ناگهانی غیبش زده بود،درست وقتی که عروس وداماد وارد ﺗاالر شدند...معلوم نبود دوباره
چه قصه هایی پشت سرش میساختند..
اگر راننده ی پراید به دادش نمیرسید معلوم نبود االن ﺗوی چه وضعی گرفتار باشه
باحس دستان زبری روی سرش آروم برگشت سمت پیرزن مهربون وخوش چهره ی شرقی که
باچشﻢ های مشکی رنگ اش ،همراه یک ﻟبﺨند محبت آمیز بهش خیره بود
باید حرف میزد..
مایسا-من کجام
خانوم جون-نگران نباش جات امنه قربون صدات بشﻢ..دیشﺐ شانس اوردی نوه ام به دادت
رسید..اخه اون وقت شﺐ..زیر بارون..اونﻢ بااون ﻟباس..چیکار میکردی کنارجاده..هان؟ ﺗااالن
خانوادت نصف جون شدن که مادر
سرش رو برگردوند سمت دیوار..میدونست کارش اشتباه بوده اما دست خودش نبود...حال دﻟش
خراب بود..
باید میرفت...
طاغت دیدن چشﻢ های خندون سام رو درحاﻟی که خودش باعث غﻢ چشﻢ هاش بود،نداشت..
کاش این بازی بد رو بااو نمیکرد...بازی ای که سودی برای کسی نداشت اما..ضررها به این
دخترک مغموم رسونده بود
میتونﻢ یه ﺗلفن بزنﻢ؟؟اره مادر..چرا نتونی..وایسا االن گوشی رو برات میارم..میترسید حرکتی کنه و دوباره اون دردﻟعنتی ﺗکرار بشه..خانوم جون هﻢ انگار فهمیده بود که گفت:
-شماره رو بگو من برات میگیرم
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رمان فصل وصل | فرناز حسینی کاربر انجمن نگاه دانلود
به خونه اش که هرگز زنگ نمیزد..نگران عکس اﻟعمل مادرش بعد دیدنش در این وضعیت
بود..باید از کس دیگه ای کمک میگرفت..شماره روگفت وخانوم جون گوشی رو کنارگوشش نگه
داشت...بعدازچند بوق باالخره برداشت..
اﻟو..ماهان..مایساﺗویی؟کجایی این شماره ی کیهسالمببﺨش خانوم کوچوﻟو،سالم..دیشﺐ مامان بهت زنگ نزد؟؟من دیشﺐ گوشیﻢ شارژش ﺗموم شد خاموش بود..همین چنددقیقه پیش روشنش کردم که ﺗوزنگ زدی..ببینﻢ،اﺗفاقی افتاده؟؟
االن نمیتونﻢ ﺗوضیح بدم.میای دنباﻟﻢ؟ جون دایی ﺗهرون نیستﻢ..مایسا داری نگرانﻢ میکنی بگو چی شدههیچی ماهان..هیچی.فقط به مامان زنگ بزن بگو پیش ﺗوام.بگو اومدی عروسی دنباﻟﻢ..یه چیبگو نگران نشه...میدونی حاﻟشو که..
کجایی؟؟نگاهی به پیرزن روبه رویش کرد که حاالباکنجکاوی خیره اش بود!..
جام امنه.خیاﻟت راحت..ﺗوفقط زنگ بزن به مامانرفتی عروسی اون پسره؟؟باناﻟه وﻟحنی سراسرغصه گفت:ماهان!
جان ماهان...چه بالیی سرخودت اوردی دختر-زنگ بزن به مامان..بعدشﻢ سعی کن زود بیای دنباﻟﻢ...نمیﺨوام....مزاحﻢ کسی باشﻢ
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رمان فصل وصل | فرناز حسینی کاربر انجمن نگاه دانلود
نازنینو بفرستﻢ دنباﻟت؟؟نه!مﻄمئن باشﻢ مایسا...که جات امنه؟؟اره عزیزم..دیگه..میﺨوام قﻄع کنﻢباشه عزیزمن...باشه گل من..به همین شماره زنگ بزنچشﻢ..خبر میدم بهتخدافظخدافظهمزمان باقﻄع شدن ﺗلفن صدای بسته شدن در امد..چه کسی میتونست باشه به غیراز علیرضا؟
این خونه ساﻟها به غیراز این پیرزن و نوه اش کسی رو به خود ندیده بود..
مایسا-منوببﺨشید..شاید..چندروزی..
خانوم جون دستهای ظریف اش روگرفت ..وچشمهاش رو باﻟبﺨند به نشونه ی دونستن بازوبسته
کرد..
قدمت روجفت چشام عزیزم..مادرم حاﻟش بده..نمیتونﻢ به خونه زنگ بزنﻢ..اینی که االن باهاش حرف زدم داییﻢ بود..ﺗهراننبود وگرنه...
من که ازت ﺗوضیح نﺨواستﻢ مادر...هرچقد که دﻟت میﺨواد بمون..علیرضا پایین پلکان شاهد حرفهاشون بود..
خانوم جون..خریداﺗو گرفتﻢ.ازپله ها باال اومد وسمت آشپزخونه ای که بعدراهروی در ورودی ،سمت راست قرار داشت،رفت
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رمان فصل وصل | فرناز حسینی کاربر انجمن نگاه دانلود
مشغول درآوردن وسایل ازپالستیکهای خرید شد..
خانوم جون همون ﻟحظه رسید وکنارش مشغول وارسی پالستیکها شد که چیزی جا نیفتاده باشد...
خانوم جون باصدای نسبتا اروم-دیشﺐ عروسی بوده...بعدش معلوم نیست چی شد که زدش
بیرون واین اﺗفاقا افتاد
ﺗاکی اینجاست؟؟نمیدونﻢ..داییش میاد دنباﻟشباید ببریمش دکتر..عصراز آژانس مرخصی میگیرم میامخانوم جون باﻟحنی شوخ وبی سابقه-مهربون شدی
علیرضاشونه ای باال انداخت..به کابینت فلزی ﺗکیه دادوبه روبه روش خیره شد-کس وکارش اومد
پول دوا دکترشو میگیرم..فقط بزا ساﻟﻢ ﺗحویلش بدیﻢ..این یه دفعه بیفته بمیره میشﻢ آش نﺨورده
ودهن سوخته
اا،زبونتو گاز بگیر بچهبابا این دختره رو بیﺨیال..ناهارچی داریﻢ خانوم جون؟؟ ﻟوبیاپلو..ﺗادستو روﺗو بشوریو سفره بندازی منﻢ غذای این بچه رو میدم ومیام..علیرضا چشمی گفت وازآشپزخانه بیرون رفت...خانوم جون سینی ای آماده کردو سمت اﺗاق دختر
رفت..
گفتﻢ شایدسﺨتت باشه پلو بﺨوری سوپ پﺨتﻢ براتمایسا نگاه قدرشناسانانه ای به پیرزن ساده ودوستداشتنی روبه روش کرد..
نشست وباحوصله مشغول غذادادن به دخترشد..
علیرضا وقتی ﺗاخیر مادربررگش رو دید سمت اﺗاقش که ازدیشﺐ مایسا درش استراحت
میکرد،رفت.به چارچوب ﺗکیه دادوبااخمی ناشی ازحسادت به غذادادن خانوم جون به مایسا نگاه
کرد...ﻟحظه ای میخ چشمای معصوم وپرازغصه ی دخترشد..هنوز اسﻢ اش روهﻢ نمیدونست
وعجیﺐ دﻟش میﺨواست سرازقصه ی این دختر دربیاره..
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رمان فصل وصل | فرناز حسینی کاربر انجمن نگاه دانلود
بعداز برگشتن ازمﻄﺐ دکتر حاﻟش بهتر شده بود...دیگه به دردشکﻢ اش عادت کرده بودو راحت
ﺗرحرکت میکرد..
کبودی ها سﻄحی بود و آسیﺐ جدی ای ندیده بود..
دو روزی بود که ﺗوی خونه ی این پیرزن مهربون مهمون بودو محبت های این زن شرمنده اش
کرده بود..فردا ماهان به ﺗهران میرسید..این دو روز مدام زنگ زده بود وبا خانوم جون هﻢ برای
راحتی خیاﻟش حرف زده بود.ﺗوی شرکت مهندسیه به نامی کارمیکرد و اگر رئیس شرکت اش آدم
بدغلقی نبود ازکارش میزد وبااوﻟین پرواز ازکیش به ﺗهران برمیگشت..اما از اخراج شدن اش
دراین اوضاع بدخانوادگی میترسید..میترسید دردی بشع روی کوه دردهای خواهرش...بااین حال
همه ی فکروذکرش خواهرزاده ی شکست خورده اش بود..نه ﺗنها شکست عشقی..بلکه غرورو
شﺨصیت این دختر همراه با دﻟش ﻟه شده بود..ازیک دختر حاظرجواب وشاد جز یه مرده ی
متحرک چیزی باقی نمونده بود..
درواقع چیزی باقی نگذاشته بودنند..
*مایسا*
مالفه ای دورم پیچیده بودم وازپنجره ی بزرگ اﺗاق به آسمون زل زده بودم...بﺨاطر بارونی که
این چند وقته باریده بود آسمون صاف بود..ماه واضح دیده میشد..صدای پایی باعث شد نگاهمو از
آسمون بگیرمو به حیاط نگاه کنﻢ..علیرضا و خانوم جون روی ﺗﺨته ی چوبی گوشه ی حیاط نشسته
بودن وخانوم جون داشت سیبی پوست میگرفت
چقدر ﺗواین خونه احساس امنیت وآرامش میکردم..
علیرضا مشغول خنده وشوخی با مادربزرگش بودوخانوم جون هﻢ مدام باقربون صدقه ازش
میﺨواست آروم ﺗر حرف بزنه که من بیدار نشﻢ
چون پنجره بسته بود متوجه ی من نشده بودن
دﻟﻢ میﺨواست منﻢ برم ﺗو حیاط..
اشکاﻟی که نداشت..داشت؟؟!
آروم از روی ﺗﺨت اومدم پایین
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رمان فصل وصل | فرناز حسینی کاربر انجمن نگاه دانلود
صورﺗﻢ از درد جمع شد..به سﺨتی ازاﺗاق خارج شدم وسمت راهرو رفتﻢ..
اروم درو باز کردم اما یهو باد زدو باصدای بدی بسته شد.
هردو ازجاپریدن و برگشتن سمت من
ببﺨشید..نمیﺨواستﻢ بت..رسونمتونخانوم جون ازروی ﺗﺨت بلند شدوبامهربونی سمتﻢ اومد و کمکﻢ کرد از پله ها پایین بیام
نه مادر...خوب کردی اومدی پوسیدی ﺗواون اﺗاقمزاحﻢ...اا این حرفا چیه..عمریه منو این پسر اینجا ﺗنهاییﻢ..ﺗو مراحمیبا خجاﻟت همراه خانوم جون رفتﻢ وروی ﺗﺨت نشستﻢ..
*دانای کل*
درک نمیکرد چه چیزی در این دختر اون رو به سمت اش میکشه..
اما به حس کنجکاوی ای که این روزها گرفتارش بود ربط میداد ..هﻢ دﻟش بحال دختر
میسوخت....هﻢ برایش جذاب بودمعصومیت نگاهی که کﻢ دیده بود این روزها..میوون این آدمهای
هفت رنگ وپرﻟعاب..وشاید همین معصومیت به این روز انداخته بودش..
خانﻢ جون-راستی مادر اسمت چیه؟؟دو روزه اینجایی اصال حواسﻢ نبود بپرسﻢ!!
مایساجانﻢ چه قشنگ!اون وقت این یعنی چی؟یعنی گیاه کوچکآره بهتﻢ میاد!به چیﻢ میاد؟!به این صورت کبود؟!-نه به جثه ات مادر!غصه صورﺗتﻢ نﺨور..خوب میشه
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رمان فصل وصل | فرناز حسینی کاربر انجمن نگاه دانلود
خداکنه زود خوب شه..بااین قیافه جرات نمیکنﻢ برم خونمون..مادرم بیماری قلبی داره حاﻟشاصال خوب نیست..
چرا یه زنگ بهش نزدی؟؟نمیتونﻢ....بهش دروغ بگﻢ.داییﻢ بلده چﻄوری آرومش کنهعلیرضا مادر؟؟ﺗوچرا ساکت شدی؟؟ه*و*س کمی شیﻄنت به سرش زده بود..شاید به این خاطرکه کمی از غﻢ چشمهای این غریبه
کﻢ کنه.شایدهﻢ چون بعدساﻟها یک نفر به این خونه پاگذاشته بود..شاید..
چشمهاش رو ریز کردوگفت:چه عجﺐ!ماروهﻢ دیدین باالخره
بابا از بس ﺗورو دیدم خسته شدم حق بدهخانوم جون!!جونه خانوم جون سیاسوخته ی من!سیاسوخته نه وسبزه ی جذاب!اووووبعله،نیستی ببینی ﺗو دانشگاه دخترا چه جوری واسه نوه ات سرودست میشکونن کهخانوم جون ﻟپه علیرضارو کشیدوگفت:وﻟی ﺗو باالبری..پایین بیای واسه من همون سیاسوخته ای
خانوم جون از جایش بلند شدوسمت خونه رفت.علیرضاصورﺗش رو به حاﻟت با مزه ای سمتی که
خانوم جون کشیده بود جمع کردو همین باعث شد ﻟبهای مایسا به ﻟبﺨندعریﻀی باز بشه
وعلیرضاهﻢ ازخنده ی او به خنده افتاد!
علیرضا-کجارفتی خانوم جون؟
خانوم جون-میرم اجیل بیارم
علیرضا با قیافه ای حق به جانﺐ-پس چرا وقتی دوﺗایی اومدیﻢ حیاط نیاوردی؟؟
خانوم جون-وااای..کﻢ حرف بزن بچه
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رمان فصل وصل | فرناز حسینی کاربر انجمن نگاه دانلود
علیرضاکمی صدایش را بلند کرد ﺗا خانوم جون هﻢ از حال بشنود-بعله دیگه٬ما برای شما یا
سوسکیﻢ،یا سیاسوخته یابچه!همین کارارو میکنی کمبودمحبت پیدا میکنﻢ میرم سراغ همون
دخترای دانشگامون دیگه!!
خانوم جون با ظرف آجیل در درگاه در ایستاد ودست به کمر زد-ببین،هی من میﺨوام..
علیرضا-نه غلط کردم،میدونﻢ شما کﻢ نمیاری..دیگه بیشتر ازاین آبروی مارو نبر!!
یه ﻟحظه حواسش رفت پی خنده ی صدادار مایسا..
باحس نگاه خیره ی خانوم جون برگشت و با چشمان ریز شده اش ومواجه شد..
بالفاصله اخﻢ کردو سرش رو زیر انداخت ..امان ازاین مادربزرگ!او فقط دﻟش برای این دختر
سوخته بودومیﺨواست ﻟحظه ای دردهاش رو از یاد ببره..همین,نه بیشتر!
بر روی ﺗﺨت گوشه ی حیاط نشسته بود ودرحال ورق زدن کتاب درسی اش بود..خانوم جون خونه
نبود..
باصدای زنگ در سرش رو بلند کرد..باچندقدم خودش رو به در رسوند وبازش کرد..
پسری خوش پوش پشت در ایستاده بود
ماهان-سالم..
علیرضا-سالم
ماهان-من دایی مایسام.اومدم دنباﻟش
دروباز کرد-بله بفرمایید داخل
ماهان داخل شد...سری ﺗوی حیاط مسکوت خونه گردوند
علیرضا-داخل هستن..بفرمایید
خودش جلوﺗر رفت و در ورودی راباز کرد
ماهان-مایسا..
مایسا-اینجام..
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رمان فصل وصل | فرناز حسینی کاربر انجمن نگاه دانلود
دنبال صدا رفت وهمین که به اﺗاق رسید بادیدن صورت زخمی و کبود مایسا ﻟبﺨند روی ﻟبانش
ماسید..دیدن اون خونه ی خاﻟی ووضعیت مایسا باعث قﻀاوﺗش شد..یک دفعه برگشت
وعلیرضارو محکﻢ به دیوار کوبید،از یقه اش گرفت وچسبیده به دیوار نگهش داشت..علیرضا شوکه
و صورت ماهان ازعصبانیت قرمزشده بود با حفظ حاﻟتش ﺗوی صورت علیرضا فریاد زد:چیکارش
کردی آشغال
مایسا-دایی..
مگه نگفتی جات امنه..مگه نگفتی حاﻟت خوبه..اینه حاﻟه خوبت!مایسا-داری اشتباه میکنی بﺨدا..
ادامه ی حرفش رو با ضربه ای که ماهان به صورت علیرضا زد خوردو جیغ کوﺗاهی کشید..
علیرضاهﻢ که ﺗازه به خودش اومده بود با یه حرکت دست ماهان رو گرفت و ازپشت پیچوند
دهان بازکرد برای دادن جوابی به این کوره ی آﺗیش اما حرفش رو باشنیدن صدای ناراحت
مادربزرگش خورد..
خانوم جون-خاک به سرم ،علیرضا!!
باچادرسیاهش در درگاه در ایستاده بود وبا صورﺗی دﻟﺨور به ﺗک نوه اش نگاه میکرد..طاغت این
نگاه رو،اون هﻢ از عزیزﺗرین کس اش نداشت..دست اش رو ول کرد..یقه ی کت ماهان رو به
حاﻟت نمایشی مرﺗﺐ کردوگفت-هیچوقت کسیو اینﻄوری قﻀاوت نکن اقای خوش غیرت
با سری افتاده سمت در رفت ووقتی ازکنار خانوم جون می گذشت عذرخواهی آرامی کرد..
ماهان ﺗازه بادیدن خانوم جون یادش افتاد که قبال بااین پیرزن حرف زده و زودجوشی االن اش
اشتباه محض بود..
مایسا شرمگین از اﺗفاقات پیش اومده ،گوشه ی ﺗﺨت در خودش جمع شده بود
*******
ماهان گوشه ای ازحال نشسته بودومایسا هﻢ کنارش.خانوم جون مشغول کمپرس کردن کبودیه
زیرچشﻢ علیرضابا یخ بود
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مایسا-من..من واقعاشرمندم
علیرضا-شما چرا،اونی که اشتباه میکنه باید شرمنده باشه
خانوم جون-علیرضا!بسه دیگه
ماهان-منﻢ...معذرت میﺨوام
خانوم جون-اﺗفاقه دیگه پسرم
به دنبال این حرف ،علیرضا بااخﻢ غلیظی به خانوم جون خیره شد:
خانوم جون-هووم؟چته اینجوری قیافتو کجو ﻟوج کردی واسه من..رفتی خودﺗو شبیه سوسکا
کردی..بایدم بایه مشت ﻟه شی!!
خانوم جون!!بارگه های خنده-جونه خانوم جون
ل*ب مایسا وماهان به ﻟبﺨند باز شد..نگاهی به هﻢ کردند وبعد ماهان از جاش بلند شد
ماهان-ما دیگه بااجازه بریﻢ
مادرجون-کجا پسرم ناهاربودید
ماهان-ﺗا همینجاشﻢ کلی زحمت دادیﻢ..دیگه بیشترشرمندمون نکنید...بابت این چندروزی که
مایسا رو نگهداشتید واقعا ممنون
خوا هش میکنﻢ پسرم..کاری که نکردیﻢفقط ببﺨشید..اگه به یه آژانس زنگ بزنید زحمتو کﻢ میکنیﻢآژانس چرامادر..علیرضا میرسونتتونعلیرضا-من درس دارم خانوم جون!
ماهان-مزاحمشون نمیشیﻢ
خانوم جون-علیرضا پاشو ببینﻢ!
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زبان نه گفتن به این زن دوستداشتنی رو نداشت..
سریع آماده شد ودر حیاط منتظرشون ایستاد..مایسا انگار دﻟش نمیﺨواست این خونه ی کوچک
روﺗرک کنه...خونه ای پر از احساس خوب،پر از آرامش...شیﻄنتهای این مادربزرگ ونوه باعث
شده بود چند روزی دردهاش فراموشش بشه..باعشق پیرزن دوستداشتنی رو در آغوش کشید:
بابت همه چی ممنون...خانوم جون-کاری نکردم مادر..ببینﻢ وای شماها چقد ﺗعارفی هستین
ﻟبﺨند کمرنگی زد..خانوم جون بامحبت عمیق وپاکی نگاهش کردوگفت:هروقت دﻟت خواست
میتونی بهمون سر بزنی..هروقت عزیزم
بااین حرف انگار چلچراغ در چشمان این دختر روشن کردن..به سﺨتی دﻟکند و همراه ماهان
ازخونه خارج شد..برای خانوم جون که در درگاه در ایستاده بود دستی ﺗکون داد وسوار ماشین
علیرضا شد..
مایسا عقﺐ وماهان جلو نشست
علیرضا بوقی برای مادربزرگ زد وراه افتاد
ماهان-بازم بابت اﺗفاق عصر معذرت میﺨوام..دیدن مایسا بااون وضع...واقعا دست خودم نبود
علیرضا نیﻢ نگاهی به ماهان کردودوباره حواسش رو جمع رانندگی اش کرد..بااخمی آشکاروصدایی
آروم گفت:عیبی نداره
ماهان سرشو عقﺐ برگردوند وبه مایسایی که به بیرون زل زده بود نگاهی انداخت
ماهان-چه بالیی سرخودت آوردی ﺗو دختر..
مایسا سرش روبه زیر انداخت
ماهان -واسه چی عروسی رو پیچوندی؟؟همینجوریش کﻢ داری عذاب میکشی حاالهﻢ...
مایسا باسر به علیرضا اشاره ای کرد..ماهان برگشت به حاﻟت قبلی اش وبه صندﻟی ﺗکیه داد..
آهی کشید ونفس فرو داد،
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ﺗا کی باید زندگی به کامشون ﺗلخ میموند؟!
*********
قبل از رفتن به خونه با خواهرش حرف زده بود..اماهنوز میترسید..هنوز نگران واکنش مهتاب بعد از
دیدن ﺗک دخترش بود..دکترش هشدار داده بود کوچکترین شوکی براش مثل اینه که یک قدم به
مرگ نزدیک ﺗر بشه...مایسا پشت سر ماهان ایستاده بود..به محض بازشدن در باچهره نگران
ورنگ پریده ی خواهرش مواجه شد و ازاینکه مایسا رو به خونه ی خودش نبرد ،پشیمون کرد
کوش دخترم؟؟ماهان-آروم باش مهتاب جان..آروم
مهتاب-من ﺗا دخترمو نبینﻢ آروم نمیگیرم
مایسا سربه زیر قدمی به سمت جلو برداشت ومقابل مادرش قرار گرفت..مهتاب سریع به سمتش
رفت و محکﻢ درآغوشش گرفت..اونقدر دﻟتنگ ونگران یکی یک دونه اش بود که حتی برای نفس
کشیدن ازش فاصله نمیگرفت..باصدای آخ گفتن آروم مایسا ،از خودش جداش کردو ﺗازه
کبودیهای صورت دخترش رو دید...مایسا سریع سرش رو باال برد وبا ﻟحنی بغض آﻟود که سعی در
کنترل اش داشت:مامانی ﺗوروخدا نگران نشیا..بﺨداحاﻟﻢ خوبه خوبه...واست همه چیو ﺗوضیح میدم
چی به روز خودت آوردی مایسا..حس کرد پاهاش جون ندارد..سست شد وکنار در سر خورد..مایسا روبه روش نشست..دستاش
روباال برد وصورت مادرش رو قاب گرفت:
بﺨدا حاﻟﻢ خوبه مامان...همش ﺗقصیر منه...کاش پام میشکست واون عروسی رو نمیرفتﻢ..کاش ازحرف مردم نمیترسیدمشما هرکاری کردی بﺨاطر من بود..اﻟهی قربونت برم چراغصه ی اﻟکی میﺨوری...من که االنساﻟﻢ روبه روت نشستﻢ
ماهان-پاشید زشته ﺗو راهرو..االن یکی میاد میبینه فکر میکنه چه خبره!
دست مادرش را گرفت وسعی در بلند کردن اش،کرد..
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باواردشدنش به خونه باچهره ی به خون نشسته ی پدرش روبه روشد...سالمی کرد که شاید فقط
خودش شنید..پدرش سمتش خیز برداشت که مهتاب جلوی دخترش ایستاد
صادق!نمیبینی مگه حال بچموصادق-د اخه دختره ی بی فکر..مگه حال وروز مادرﺗو نمیدونی که یهو غیبت میزنه...نمیگی بﺨاطر
ﺗو بالیی...
ادامه ی حرفش را خورد واز اونها رو برگردوند
پدرش رو درک میکرد..همه ی اینها ازﺗرس مرگ ونبود زن زندگی اش بود .پدرش رو بﺨاطر این
عشق میپرستید..حتی وقتی مادرش روبه خودش ﺗرجیح میداد بیشتر عاشقش میشد...
به سمت پدرش که روی مبل ﺗک نفره ی گوشه ی ساﻟن نشسته بود وصورﺗش رو بین دستاش
گرفته بود رفت..جلوی پاهاش زانو زد وبه مرد دوستداشتنیه روبه روش خیره شد..پدر سربلند
کرد..بادیدن بغض ﺗک دخترش طاغت نیاورد ودرآغوشش کشید...
مایسای او هیچ وقت اینقدر مظلوم نبود..هیچوقت..
***دانای کل***
چند هفته ای از برگشتنش به خونه میگذشت وصورﺗش بهتر شده بود.دیگه اثری از اون کبودی
های دﻟﺨراش نبود
بﺨاطرحال مادرش از ماجرای اون شﺐ چیزی به او نگفتند ویک داستان ساختگی ﺗحویلش دادند
اما پدرش باخبربود وفردای اون روز برای ﺗشکر به خونه ی خانوم جون رفت...مهر نوه ومادربزرگ
عجیﺐ به دل صادق نشسته بود و فهمیده بود مایسا چقدر درکنار این پیرزن مهربون،خوشحاﻟه..
قراربود برای خرید کتاب ﺗست های جدیدش همراه ماهان به کتابفروشی بره...چندماهه دیگه
کنکور داشت وباید آماده میشد
همیشه برای خرید کتاب ذوق داشت وحاال زود آماده شده بودو نمیتونست ﺗوی خونه آروم
بگیره..ﺗصمیﻢ گرفت خودش بره دنبال ماهان..روی پارکت نشست ومشغول پوشیدن کتونی های
صورﺗی رنگش شد. ..مهتاب از دیدن مایسا ﻟبﺨند عریﻀی زد..خیلی وقت بود که این حس وحال
وشوق رو ﺗوی چهره دخترکش ندیده بود..
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مهتاب-کجا عزیزم
مایسا-میرم پیش ماهان
مهتاب-مگه قرار نبود اون بیاد دنباﻟت؟
مایسا-بابا اون طوﻟش میده..ﺗا بیاد ذوق وشوق منﻢ پریده!!
مهتاب-باشه پس خودت برو مامان جان،مواظﺐ باش
ب*و*س*ه ای محکﻢ روی گونه ی مادرش نشوند و باگفتن چشﻢ غلیظی ازخانه بیرون رفت
موقع خروج از دروازه در ،چشمش به مادر سام افتاد که به سمتش می اومد..سرجایش خشکش
زد..این زن دیگه چی میﺨواست...به ظاهر دوست اما ازدشمن بدﺗر....مگه از بیماری مادرش خبر
نداشت؟.
...بادیدن مایسا ﻟبﺨندی ازﺗمسﺨر زد وباﻟحنی مسﺨره ﺗر:
ماااایسا جان..خوبی عزیزم؟؟؟سعی کرد ظاهرش رو حفظ کنه اما نمیدونست ﺗا چه حد موفق بوده ...
مایسا-سالم..خوب هستید؟
سمیه-از احوال پرسیای شما...چرا عروسی ندیدمت؟!
مایسا-با..ماهان بودم شرمنده
سمیه-عیبی نداره حاال...آزیتا قراره آخرهفته خودیارو دعوت بگیره..میای دیگه؟
ﻟبﺨندی مصنوعی زد-ﺗا ببینیﻢ چی پیش میاد
سمیه-بهرحال منتظرﺗﻢ ونیای ناراحت میشﻢ!
مایسا-ببﺨشید من عجله دارم..فعال
باشه دخترم..خدافظمایسا باحاﻟت دو دور شد وسمیه(مادرسام) روبه مایسا پوزخندی زد و دکمه ی آیفون رو فشرد
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*******
ﺗوی ساﻟن شرکت منتظر ماهان بود ...روبه ﺗابلوی کالسیکی ایستاده بود و به میز منشی ها پشت
کرده بود ..پچپچهاشون رو میشنید وفقط بیشتر در خودش فرو میرفت..انگار ازقصد بلند حرف
میزدند که مایساهﻢ بشنوه....
دیگه عادت کرده بود!
اینجا محل کارسابق سام بود.احتماال این دخترها جریان رو از دوستان سام شنیده بودند..
ماهان-به به...چه سوپرایزی
برگشت وباصورت خندون ماهان روبه رو شد..ناخودآگاه ﻟبﺨندی زد..بعدمدﺗها دﻟش کمی شیﻄنت
خواست
صورﺗش رو کج کرد وچشماش رو ریز..نگاه پر از شیﻄنتی به دایی خوش ﺗیپ اش انداخت:
به به..چه جیگری!ماهان ﻟپ مایساروکشیدو درحاﻟی که دستش رو پشتش می گذاشت،به سمت دفترش هدایتش
کرد..روبه یکی ازمنشیها گفت:دوﺗا قهوه آماده کن بیار دفترم.
دخترک منشی پشت چشمی برای مایسا نازک کردو سمت آشپزخونه ی کوچک شرکت رفت..
بعداز رفتن دختر,مایسا روبه روی ماهان ایستاد
مایسا-ماهان من چیزی نمیﺨورم..بیا بریﻢ
ماهان-چرا انقد ﺗو عجوﻟی اخه
مایسا-ماهان!!
ماهان-باشه یکی یدونه
منشی همراه باسینی قهوه وارد ساﻟن شد و اون دو رو درحال رفتن دید
منشی-ااا کجا..پس قهوه چی
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مایسا شونهاش رپ باال انداخت وسمت در رفت..ماهان به دنبال این حرکت ﻟبﺨندی زدو
همراهش از شرکت خارج شد
ماهان-ازقصدزودﺗر نگفتی قهوه رو نمیﺨوری.اره؟
مایسا صورﺗش رو به حاﻟت بامزه ای مچاﻟه کردوهمین باعث شد ماهان ﺗوی راهرو محکﻢ
درآغوش بگیرﺗش...
خیلی وقت بود مایسارو اینقدر سرحال ندیده بودواالن بی نهایت خوشحال بود
مایسا-اییییی،ماهان..وﻟﻢ کن ﻟه شدم
ماهان-جات خیلیﻢ خوبه حرف نباشه
مایسا-برو نازنین جونتو اینجوری بغل کن ..دل یه عاشقﻢ شاد میکنی،ﺗازه ثوابﻢ داره!!
وبه دنبال این حرفش غش غش خندید.ماهان اخمی ساختگی کردوهمینﻄور که مایسارپبه جلو هل
میداد گفت-باز ﺗو روش خندیدم پررو شد
مایسا برگشت نگاهی چپکی ﺗحویل ماهان داد و درحقیقت اداش رو درآورد!ﺗا ماهان خواست
بگیرﺗش ،وارد آسانسور شد!
******
روی ﺗﺨتش دراز کشیده بود ..ل*ب ﺗاپش روی شکمش بود..بایک دست ﺗایپ میکرد و دست
دیگه اش زیر سرش بود..
خانوم جون-وا!این چه وضعشه بچه!
علیرضا-جان من بیﺨیال خانوم جون
خانوم جون-خﺐ بابا،ﺗوام که دیگه اصال نمیزاری من حرف بزنﻢ
ل*ب ﺗاپ رو کناری گذاشت وروی ﺗﺨت نشست
علیرضا-جانﻢ..بفرمایید
خانوم جون قدمی به داخل اﺗاق برداشت وگردنبند طالسفید ظریفی رو مقابل علیرضا گرفت
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خانوم جون-اینو میتونی ببری واسه مایسا؟ همون روز اوﻟی که اوردیش میﺨواستﻢ روبه راش کنﻢ
ﺗرسیدم گﻢ شه درش اوردم..بعدشﻢ اصال یادم رفت بهش بدم
قیافه ای مظلومانه به خودش گرفت .وگفت-االن؟؟؟
خانوم جون-بعد میمونه گﻢ میشه..امانت مردمه مادر...
گردنبند رو گرفت
خانوم جون گفت -فدات مادر
و ازاﺗاق خارج شد..
ازروی ﺗﺨت بلند شد..سمت کمد دیواری چوبی اﺗاقش رفت،شلوارﻟی سرمه ای رنگی پوشید ..روی
همون ﺗی شرت جذب مشکی رنگش پاﻟتویی ﺗن کرد واز اﺗاق خارج شد
خانوم جون ﺗا در همراهی اش کرد..علیرضا به حاﻟت نمایشی دستش روروی سینه اش گذاشت
وکمی خﻢ شد
علیرضا-امر دیگه؟؟!
خانوم جون-هیچی..فقط داری میای چن بسته خرما بﺨر بده مسجدمحل
علیرضا-خرما؟؟
خانوم جون-شﺐ جمعست مادر..
علیرضا سرش رو به زیر انداخت..اصال یادش رفته بود این شﺐ هاروبس که ازش فرار کرده بود..
انگاری که این روز از هفته یتییﻢ بودنش روبه رخش بکشه،ازش بیزار بود.
خانوم جون پنجشنبه شﺐ ها ﺗا اذان صبح قرآن میﺨوند و پنهانی اشک میریﺨت و علیرضا بیرون
از خونه ﺗا صبح خیابونهارو پرسه میزد..
خداحافظی آرومی کردو از خونه بیرون رفت
ماشین رو روشن کرد و بعد پلی کردن آهنگی،فرمون چرخوند واز دید رس خانوم جون خارج شد..
******
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مایسا درحال زیرو رو کردن کتابهایی بود که فروشنده به درخواستش آورده بود
و
ماهان هﻢ به یکی ازقفسه ها ﺗکیه داده بود.هرچند دقیقه یکبارهﻢ به مایسا ﺗذکر میداد که سریع
کارش رو ﺗموم کنه ومایساهﻢ هربار میگفت چشﻢ!اما باز باهمون سرعت کند به کارش ادامه
میداد!!
یک ساعتی بود که مایسا درحال کنکاش بین کتابهابود اما هنوز چیزی انتﺨاب نکرده بود..ماهان
پوفی کشید وﺗاخواست دوباره زمان رو به مایسا متذکر بشه،مبایلش زنگ خورد..
شماره ی خونه ی مهتاب بود:
ماهان-اﻟو..
سمیه-اﻟو اقاماهان...سمیه هستﻢ..کجایید شما
ماهان یک دفعه صاف ایستادوبه حاﻟت شوک پرسید
چیزی شده..نمیدونﻢ..سریع خودﺗونو برسونید خونه ی مهتاب جان..داشتیﻢ حرف میزدیمااا..نمیدونﻢ چی شدکه یه دفعه حاﻟش بدشد..به اورژانس زنگ...
گوشی رو پایین اورد وعصبی سمت در رفت.مایسا ﺗازه متوجه ی ماهان شوکه وعصبی شده
بود..کتابی که دستش بود رو روی پیشﺨوان رها کرد ودنباﻟش ازمغازه بیرون رفت
مایسا-ماهان...ماهان کجا میری
ماهان-ﺗو بمون کتاباﺗو بگیر بعد با آژانس بیا خونه
مایسا-یعنی چی؟؟چی شده..
ماهان بدون اینکه جوابی به مایسا بده ،سوار ماشینش شد..مایسا هﻢ سریع سوار شد
ماهان-پیاده شو مایسا ﺗو نمیﺨواد بیایی
مایسا-چی شده آخه من نباید بدونﻢ
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رمان فصل وصل | فرناز حسینی کاربر انجمن نگاه دانلود
ماهان یهو فریاد زد-چیو میﺨوای بدونی...اینکه مادراون عوضی باعث شده باز کار مادرت به
بیمارستان بکشه؟؟؟؟
ﺗموم بدنش ازحرفی که شنید بی حس شد...انگار خوشی به این دختر نیومده بود،یادآوری صبحی
که سعی کرده بود با شادی شروعش کنه،به بغض االنش دهن کجی میکرد و ای کاش این
مصیبت ها باالخره یکجا ﺗموم میشد..
ماهان همونﻄور که دنده رو جا می انداخت ﺗا از پارک دربیاد:
ماهان-اول پسرش حاالم خودش..نمیدونﻢ کی اینا دست ازسرما برمیدارن
ماهان و علیرضا همزمان رسیدن..علیرضا اول کوچه پارک کردوپیداشد..و رفت سمت خونه ای که
چندهفته پیش مایسا و ماهان رو رسونده بود ..اما بادیدن صحنه های روبه روش جلوﺗر نرفت وکنار
درختی ایستاد..
مادرمایسا روی برانکارد بود و زنی مﻀﻄرب کنارش راه میرفت!ماهان سریع ازسمند سفیدرنگش
پیاده شدوسمت خواهرش رفت...میﺨواست ﺗوی آمبوالنس کنار مهتاب عزیزش باشه اما
نگذاشتند..مادرسام با یک خداحافظی سرسری سریع از اون محل دور شد..آمبوالنس رفت..ماهان
هﻢ سمت ماشینش رفت ﺗا دنباﻟش بره..مایسا هﻢ که پیاده شده بود سمت ماشین قدم برداشت
که با نگاه عصبی ماهان وسط راه منصرف شدو ایستاد
ماهان-ﺗو دیگه کجا..هان
مایسا-ماهان..من
ماهان-ﺗامن بیام ازخونه ﺗکون نمیﺨوری
مایسا ناﻟه وار روبه ماهانی که از خشﻢ واسترس قرمز شده بود ،گفت -ماهان منﻢ میﺨوام
بیام..منﻢ نگرانشﻢ..من..
باداد ماهان ﻟحظه ای چشمهاش روبست وادامه ی حرفش رو خورد..
بسه هرچی ﻟجبازی کردی..هرچی بچه بازی دراوردی...بﺨاطر کارای احمقانه ی ﺗوئه که االنمادرت ﺗواین وضعیته..
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سری به نشانه ی ﺗأسف ﺗکون دادوهمینﻄور که سمت ماشینش میرفت روبه مایسا ادامه
داد:هممون داریﻢ یه جورایی ﺗاوان بی فکریایه ﺗورو پس میدیﻢ..
مایسا مثل مجسمه ای سربه زیر روبه روی ماهان ایستاده بودو عکس اﻟعملی درمقابل حرفاش
نشون نمیداد..
درد داشت ﺗک ﺗک کلماﺗی که از دهن ماهان خارج شده بود اما...انگار که الل شده بود
علیرضا ﻟحﻀه ای دﻟش به حال مظلومیت این دختر سوخت...
چﻄور این حرفهارو میشنید واینﻄور فقط باشرمندگی سربه زیر می انداخت...
مگه چه خبط وخﻄایی کرده بود؟
بعد از رفتن ماهان چند قدمی جلو رفت...گردنبند در دست راستش بود...رفت وروبه روش
ایستاد..مایسا سرش رو باال برد...علیرضا گردنبند رو مقابل چشﻢ مایسا نگه داشت:
اینو..جا گذاشته بودیننگاهی به علیرضا انداخت وگردنبند رو گرفت
بدون گفتن هیچ حرفی برگشت ودرامتداد پیاده رو راه رفت..
**علیرضا**
باید برم؟؟
خﺐ معلومه..به من چه..اینااصال کال انگار خونوادگی مشکل دارن!!..عقبگرد کردم که برم
اما..نتونستﻢ.شاید نگران این دختر بودم...بااین حاﻟش داره ﺗنها کجا میره آخه..برگشتﻢ وقدمهامو
ﺗند کردم ﺗا بهش برسﻢ..
خانومه....مایسا...ایستاد
چند قدم باقی مونده رو طی کردم وپشت سرش قرارگرفتﻢ..
-میﺨوای ببرمت پیش مادربزرگﻢ؟
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برگشت..چشماش برق میزدن
رو بهش ﻟبﺨندی زدمو سمت ماشینﻢ راهنماییش کردم...سوارشدیﻢ
ازپارک دراومدمو ضبﻄو روشن کردم..
من با ﺗو بد کردم برگرد ﺗو حق داری
پاییز یک سال و از من طلﺐ داری
از چشمﻢ افتادی عاشق شدم بازم
من معذرت می خوام برگرد گل نازم
گفتی دوست دارم بی وقفه خندیدم
معنی حرفات و من ﺗازه فهمیدم
برگرد همین حاال حرفام و باور کن
من با ﺗو بد کردم با من ﺗو بدﺗر کن
من ﺗازه فهمیدم هر عشقی ثابت نیست
پاییز اون سال و کاش بگی یادت نیست
من با ﺗو بد کردم پایانش و هﻢ دیدم
من جای ﺗو بودم بازم می بﺨشیدم
بر گرد همین حاال حرفام و باور کن
من با ﺗو بد کردم با من ﺗو بد ﺗر کن
(پاییز اون سال-امیرفرجام)
صدای هق هق ارومی رو حس کردم..برگشتﻢ سمتش..کامال برگشته بود سمت پنجره وبه چهرش
دید نداشتﻢ اما حدس اینکه داره گریه میکنه سﺨت نبود...یه آن ﺗصمیمﻢ عوض شد،دور زدم
وسمت خونه باغ پدریﻢ رفتﻢ..من فقط میﺨواستﻢ این دختر آروم شه..
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االن خانوم جون هﻢ حاﻟش بﺨاطر امشﺐ ﺗعریفی نداره.
غﻢ چشماش آدم رو دیوونه میکرد..برای چی بااین سن وسال کﻢ باید اینجوری افسرده
باشه...نزدیکای غروب بود وهوا فوق اﻟعاده دﻟگیر..انگار ﺗازه متوجه ی ﺗغییر مسیر شده
بود..باﺗردید برگشت سمتﻢ
مایسا-خونه ی خانوم جون که این ور نیس..داریﻢ کجا میریﻢ؟!
علیرضا-میﺨوام یه جایی رو نشونت بدم
مایسا-نمیﺨوام٬دور بزن
علیرضا-چرا نمیﺨوای؟؟
ماشینو کناری زدم وبرگشتﻢ سمتش
علیرضا-ازمن میترسی؟؟
اشکاشو پاک کردو بااخﻢ گفت:
این ﺗرس نیست..برای چی باید به یه پسرغریبه اعتماد کنﻢ؟؟علیرضا-اهان..اونوقت این پسرغریبه،همونی نیست که ﺗو یه شﺐ بارونی،ﺗورو از زیر دستوپای یه
عده عوضی کشید بیرون؟؟
سرشو انداخت پایین وبه صندﻟیش ﺗکیه داد..ماشینو روشن کردم به راهﻢ ادامه دادم..
محبت که زوری نیست!!اما نمیدونﻢ چرا دﻟﻢ میﺨواست آرومش کنﻢ،حتی به زور!
حس میکردم هنوزم مﻄمئن نیست..اما از روی رو دربایستی چیزی نمیگه..
جلوی در بزرگ وقهوه ایه خونه نگهداشتﻢ..پیاده شدم اما اون هنوز ﺗو ماشین نشسته بود
پیاده شو دیگهمایسا-واسه چی منو آوردی اینجا
پیاده شو میفهمیبا بغض سرشو انداخت باال..
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نمیﺨوامبابیحوصلگی سرمو ﺗکون دادم
اصال فدای سرم.منو بگو دﻟﻢ بحال یه بچه سوخت!اخﻢ کردوباحاﻟت با مزه ای گفت:من بچه نیستﻢ
منﻢ مثل خودش اخﻢ کردم:چرا!هﻢ بچه ای هﻢ ﺗرسو
پیاده شد ..درو محکﻢ بست وسمت مﺨاﻟف در راه افتاد..
علیرضا-کجا؟؟
مایسا-به ﺗو چه
علیرضا-داره شﺐ میشه..اینجام پر سگ وﻟگرده حاال خوددانی
پاشو باحرص محکﻢ به زمین کوبید..در وباز کردم ودست به سینه کنارش ایستادم..برگشت
وسربه زیرواخمو وارد خونه شد..
اواسط آبان بود وحیاط پر از برگ..ذوق زده دویید سمت استﺨر وسط حیاط وباﻟذت به برگایی که
روی آب شناور بودن نگاه کرد!
اینو ﺗوروخدا!انگار نه انگار که اصال نمیﺨواست بیاد ﺗوی خونه!
علیرضا-من میرم داخل...ﺗوام زود بیا
برگشت وبه چشمام زل زد
علیرضا-خﺐ هوا سرده وسط حیاط که نمیشه حرف زد
روشو برگردوند وسمت درختای باغ رفت..
رفتﻢ داخل..کلید برق کنار در ورودی رو زدم..نگاهی به خونه ی خاﻟی روبه روم کردم...روی همه ی
وسایال مالفه ی سفید بودو روی مالفه هاهﻢ یه عاﻟمه خاک..
خونه سرد بود وﺗاریک،انگار خونه هﻢ همراه صاحباش مرده بود!
جلو رفتﻢ ومالفه هارو اروم،طوری که خاک ﺗوی هوا پﺨش نشه جمع کردم...
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یازده سال بود که ازاین خونه فراری بودم وحاال بﺨاطر یه دختربچه ی پررو سراغش اومده بودم!
دﻟﻢ میﺨواست غمش یادش بره.....امروز چقدر بیرحﻢ باهاش رفتار شده بود واون چقدر مظلومانه
سکوت کرده بود..
دﻟیل این همه سکوت دربرابر این همه ﺗوهین چی میتونه باشه؟!
اینکه یکی از خانواده ی خودش شﺨصیتش رو خورد کنه واون فقط باغﻢ نگاهش رو به زمین
بدوزه..
***دانای کل***
در رو باز کردو داخل شد..نمیدونست اومدنش به این خونه ،باپسری که ﺗقریبا شناختی ازش
نداشت کار درستیه یانه اما احساس بدی نداشت
از طرفی اگه علیرضا قصد ونیت بدی داشت همون شﺐ بجای خونه ی مادربزرگش...
از ادامه فکرش خجاﻟت کشید و ل*ب گزید
علیرضا باشنیدن صدای در برگشت سمتش..نگاهی به فﻀای داخل خونه انداخت
مایسا-اینجاهﻢ مال شماست؟
علیرضا-اره
مایسا -پس چرا ﺗوی اون خونه ی قدیمی زندگی میکنید؟اینجا که قشنگ ﺗر وبزرگتره
وعلیرضا درجوابش فقط آهی کشیدو روی مبل نشست..
علیرضا-سردت نیست؟
مایسا-نه زیاد...
سرش رو زیر انداخت وبه پارکت چوبی زل زد-خوبه..
مایسا جلو آمد..
خانه ی بزرگ و فوق اﻟعاده زیبایی بود..
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مبلمان حال با پارچه های سفید پوشیده شده بودند و روی دیوارها ﺗابلوهای نقاشی و قاب
عکسهای بزرگی به چشﻢ میﺨورد...در سمت چپ در ورودی،پلکان مارپیچی وجود داشت که
باالی اون اﺗاقها و ساﻟن پذیرایی شکیلی قرار داشت...وسایل خونه رویکی یکی از نظر گذروند ودر
نهایت چشمش به پیانوی مشکی ای افتاد..با ذوق سمتش رفت ودستانش را روی کلیدهایش
کشید:
مایسا-این مال ﺗوء؟؟بلدی بزنی؟؟
علیرضا اخمی کردوبلند شد ودرحاﻟی که سمت مایسا میرفت،گفت:به ﺗو چه!اصال ﺗو چرا انقد
فﻀوﻟی؟؟
مایساهﻢ متقابأل اخﻢ کردو دستی به کمر زد -فﻀول خودﺗی...بعدشﻢ،خودت خواستی منو بیاری
خونه رو ببینﻢ..من که زورت نکردم.پس باید به سواالمﻢ جواب بدی
علیرضا باخنده-عجبا
مایسا ابروانش رو بیشتر درهﻢ کشید-اصالنﻢ خنده نداشت
ﺗوی همون حاﻟت چشمش به قاب عکس بزرگی که پشت سر علیرضا قرار داشت،افتاد..
علیرضا برگشت ومسیر نگاه مایسارو دنبال کرد..نگاهی به قاب عکس انداخت وکالفه دستی به
موهاش کشید..
مایسا قدمی به جلو برداشت وروبه روی قاب میخ شده به دیوار ایستاد..مردی شبیه به علیرضا
باالی درخت سیﺐ و دوپسربچه باسبدی که ﺗوی دست داشتند ،پایین درخت مشغول جمع کردن
سیبهای افتاده به روی زمین بودند...هیچکدوم حواسشون به دوربین نبود
مایسا-این مرد پدرﺗه.نه؟؟
علیرضا پشت سرمایسا ایستادو دستهاش رو درجیبش فرو برد
علیرضا-آره
مایسا-واون بچه ها؟؟
علیرضا -منو برادرم..
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برگشت سمت علیرضا:
ﺗو داداش داری؟؟علیرضا-داشتﻢ
مایسا-یعنی...
علیرضا-جلوی چشمﻢ ﺗو دریا غرق شد..
مایسا دستهاش رو روی دهانش گرفت وﻟحظه ای چشمهاش رو بست-وای..واقعا متأسفﻢ...
روی مبل ﺗک نفره ی کنارش نشست وبه مایسا هﻢ اشاره کرد که بنشینه
بعد مدﺗها دﻟش به زبون آوردن حرفهایی رو میﺨواست که یازده سال ﺗوی دﻟش انبار کرده
بود..دﻟش درد ودل کردن میﺨواست..اون هﻢ با دختری که چندروز پیش ناجی اش شده بود و
احساس مسئوﻟیت عجیبی نسبت به او داشت..
 یه زمانی اینقدر زندگیﻢ قشنگ بود که حس میکردم خوشبﺨت ﺗرینﻢ..مگه یه بچه ی پونزده-شونزده ساﻟه از زندگی چی میﺨواد...یه خانواده ی گرم،با پدرمادری که همیشه پشتت باشن..دﻟت
بهشون گرم باشه...یه داداش بزرگتر که...که نزاره کسی نگاه چپ بت بندازه...
واسه کسی مثل من که زندگیﻢ خونوادم بود...ازدست دادن اونا مساوی شد با ازدست دادن ﺗموم
زندگیﻢ...
ل*ب ﺗر کرد و دستانش را درهﻢ قفل:
..امیررضا بزرگتر بودو به نسبت ازمن غد ﺗر..ادعاش هﻢ بیشتر...خیلی هوامو داشت..باالخره به
قول خودش خان داداش بود!

ﺗابستون بود ومثل همیشه ما مهمون شمال..
شمال بود و....دریا..
کالفه دستی به سرش کشید :.
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گفتﻢ نره..گفتﻢ ﺗابلو زدن خﻄرناکه..امااون باهرحرف من فقط بیشترجلومیرفت..
چشماشو محکﻢ روی هﻢ فشار دادوادامه داد:ﺗرسیده بودم..ﺗو آب داشت باال پایین میرفت وکمک
میﺨواست.داشت جلوی چشمام جون میداد.داداشﻢ داشت جلو روم ازدست میرفت..هول شده
بودم..مغزم ازکار افتاده بود ..دؤیدم سمت ویال..وقتی با بابا برگشتیﻢ ...اثری ازش نبود...ﺗاشﺐ
کنار ساحل بودیﻢ..غواصا نتونستن پیداش کنن...
صداش آرومتر شد:صدای ضجه های مادرم هنوز ﺗوی گوشمه..چنگ انداختناش به ماسه های
ساحل..
آهی کشید:همون شﺐ جسدشو دریا پس آورد
به دنبال این حرف برگشت سمت مایساوباچشمهای خیس وبستش روبه روشد...قراربود این
دخترغمهاش رو فراموش کنه اما باگفتن از گذشته ی دردناک خودش ،حاﻟش رو خراب ﺗر کرده
بود
مایسا وقتی سکوت علیرضارو دید چشمانش رو باز کردوبانگاهی غمزده به چشمهای علیرضا خیره
شد
علیرضا-ببﺨش..من نمیﺨواستﻢ...
مایسا-نه..عیبی نداره...پس...پدرمادرت...
علیرضا-مادرم بعد مرگ امیر افسرده شد،ﺗحت نظرپزشک بود وبه پیشنهاد اون پدرمادرم به یه
مسافرت دونفره رفتن که....ﺗوی جاده بایه کامیون....
عصبی دستی به موهاش کشیدوبلند شد...
من یازده ساﻟه اینجا نیومدم..ﺗاهمین چندماه پیش اینجا سرایدار داشت که ردش کردم..شایدبفروشمش..این خونه فقط آیینه ی دقه
مایسا ﻟحظه ای ازسرما ﻟرز کرد که از نگاه علیرضا دور نموند..
نگاهی به ساعتش کردو روبه مایسا گفت:ساعت هفته..بهتره بریﻢ دیگه
مایسا-نه!
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علیرضا باحاﻟتی به ظاعر ﺗمسﺨرآمیز گفت:چی شد یهو..ﺗو که اصال نمیﺨواستی بیای اینجا
مایسا بااخﻢ-حاالهﻢ دﻟﻢ نمیﺨواد برم!!
علیرضا-پس مادرت چی..نمیﺨوای بدونی حاﻟش چﻄوره؟؟
مایسا سرش رو زیر انداخت وباصدایی بغض اﻟود-من باعث اون حاﻟشﻢ...من نباشﻢ کمتر حرص
میﺨوره..بقیه کمتر اذیتش میکنن...ماهان حق داره...باصدایی که خودش هﻢ به زورمیشنیدزیرﻟﺐ
گفت :کاش بمیرم..
اما علیرضاشنیدوبه دنباﻟش اخمی کرد
علیرضا-همین جا بمون من االن میام
*****
دقیقه ای بعد...در حیاط کنار آﺗیشی که علیرضا ﺗوی قوطی حلبی روغن درست کرده بود ،نشسته
بودن..مایسا پتویی دور خودش پیچیده بود و سرش رو روبه آسمون گرفته بود..علیرضا ﻟحظه ای
سرش رو باال گرفت و بعد نگاهی به مایسا انداخت
علیرضا-دنبال چی میگردی اون باال؟
مایسا-ماهو نگاه...کامله
علیرضا-آره قشنگه
علیرضا از گذشتش گفته بود..از دردهایی که کشیده بود...
دردهایی که شاید ﺗابه حال باکسی جز خودش درمیون نگذاشته بود..
حاالاون هﻢ دﻟش میﺨواست حرف زدن میﺨواست،دردو دل کردن..
گفتن از دردهایی که ﺗا به حال به زبون نیاورده بود....چون کسی گوش نمیداد..یعنی کسی دﻟش
نمیﺨواست که گوش بده..ﺗا دهن وا کرد گفتند هییس..
بﺨاطر بیماری مادرش هﻢ جرات دردودل کردن بااو نداشت..
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آخ که این مدت فقط یک طرفه قﻀاوت شده بود..بﺨاطر اطرافیانش غمهاش رو در دل کوچیک و
شکسته اش انبار کرده بود..اما حاال..
دﻟش اعتماد میﺨواست..اعتماد به پسری که فهمیده بود ﺗموم این مدت کﻢ آشناییشون سعی
داشت به هرنحوی آرومش کنه...
به آﺗش روبه روش خیره شد
وشروع کرد:
 مادرامون باهﻢ دوست بودن..،علیرضا که ﺗااون ﻟحظه مشغول مبایلش بود،حواس اش جمع مایسا شدوهمینﻄور که به نیﻢ رخش
خیره بود ،به حرفاش گوش میکرد
مایسا-رفت وآمدزیاد داشتیﻢ...منو سام ازبچگی باهﻢ بودیﻢ..منو سام و پسرعموم که بعدها رفت
آﻟمان...رابﻄمون خیلی گرم وخوب بود...همیشه هوای هموداشتیﻢ..همه ی شیﻄنتها و خرابکاری
هامون باهﻢ بود ..سام همیشه کنارم بود..ﺗااینکه..
..ﺗااینکه کﻢ کﻢ بزرگتر شدیﻢ...
ﺗااینکه من فهمیدم بهش عالقه دارم...ﺗااینکه به خودم اومدم وسام شده بود همه چیزم...
دیگه کارام دست خودم نبود،کﻢ کﻢ ازش فاصله گرفتﻢ
هرچی این عشق عمیق ﺗر میشد به همون اندازه فاصله ی من هﻢ ازسام بیشتر....باهاش سرد
شدم..جاهایی که بود سعی میکردم من نباشﻢ..نادیده میگرفتمش..حتی ازاینکه کنارش به ایستﻢ
هﻢ واهمه داشتﻢ ...اما..ازاونﻄرف بعد مدرسه یواشکی میرفتﻢ محل کارشو از دور وقتی داشت
میرفت خونه نگاهش میکردم!
عکساشو جمع میکردم اما وقتی بود کوچیکترین نگاهی بهش نمینداختﻢ...
اینکارارو میکردم اما..امامنتظر یه حرکت..یایه نشونه ازطرفش بودم به این امید که اونﻢ دوسﻢ
داره..اما باسردشدن من اونﻢ کﻢ کﻢ سرد شد..
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من یه دختر شروشیﻄون وحاظرجواب بودم...االنمو نبین که هرکی هرچی دﻟش میﺨواد میگه ومن
مثه بدبﺨتا فقط بغض میکنﻢ..یه زمانی پای حقﻢ که میومد وسط هیچکسو نمیشناختﻢ..عشق ازمن
یه آدم ﺗرسو ساخت...این ﺗرس ..که فقط ﺗوی خلوﺗﻢ بود...خیلی قابل ﺗحمل ﺗراز...
صداش ﻟرزید-..اما خوردم کردن..شﺨصیتمو..زندگیمو..همه چیمو ازم گرفتن..بعد من شدم
مقصر..من شدم حرف مردم..
صدایش آرام شد وقﻄره اشکی روی گونه اش راه گرفت-فقط چون دوسش داشتﻢ..
باخشونت اشکش را پاک کردواخﻢ ظریفی روی پیشانی اش نشاند..
پنجشنبه بود..بﺨاطر کالس کنکور پنجشنبه ها ﺗاغروب مدرسه بودم..چند دقیقه ای مونده بود ﺗاکالسﻢ شروع شه که گوشیﻢ زنگ خورد...ضربان قلبﻢ رفت باال..آخه سام بود...خیلی وقت بود که
دیگه سراغی ازم نمیگرفت...وقتی برداشتﻢ صدای ناآشنایی به گوشﻢ خورد...
گفت صاحﺐ گوشی ﺗصادف کرده..گفت..
گفت بیتابی میکنه و اسﻢ منو صدامیکنه!اونﻢ ازﺗوی شماره های گوشیش منو پیدا کرده وبهﻢ زنگ
زده..آدرس بیمارستانو دادوازم خواست سریع ﺗربرم....نمیدونستﻢ خوشحال باشﻢ یااشک
بریزم..باهمون ﻟباس مدرسه سریع راه افتادم..حاﻟﻢ زاررر بود....دوستﻢ از احساس من نسبت به
سام باخبربود...وقتی..وقتی قﻀیه رو فهمید وحال منو دید باهام اومد..نگران سام بودم ویکسره
اشک میریﺨتﻢ..هه!یه دفعه وسط گریه ﻟبﺨند میزدم..ازاینکه دوسﻢ داره!اگه غیراین بود که دﻟیلی
نداشت ﺗواون حاﻟش اسﻢ منو صداکنه...
باچه حاﻟی خودمو رسوندم بماند..
کل بیمارستانو ایستگاهای پرستاریشو گشتیﻢ..اما
اما همه میگفتن که کسی بااین مشﺨصاﺗو نیاوردن اینجا..گیج بودم..
سر درگﻢ،از بیمارستان خارج شدم...
ﺗوی حال خودم بودم،نگران...مﻀﻄرب..اما،
نمیدونﻢ چی باعث شد برگردم که ای کاش هیچ وقت پشت سرمو نگاه نمیکردم..
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ﺗوی موهانش چنگ زد،دستانش را روی سرش به سمت عقﺐ کشید وباصدای بلندی شروع به
گریه کرد:
سام ودوستاش ﺗوی ماشین نشسته بودن وداشتن میﺨندیدن..به مندادزد-اون عوضی حاﻟش خوب بود..این من بودم که داغون بودم..این من بودم که شکستﻢ..جلوی
چشماش..
میگفت وهق هق میکرد...
اخمای علیرضاهﻢ درهﻢ رفته بود وازﺗصور نامردی که درحق این دختر شده بود قلبش فشرده شد
علیرضا-بسته مایسا..دیگه نمیﺨواد بگی
اما مایسا میگفت وهرﻟحظه گریه اش بیشتر شدت میگرفت
مایسا-همه فهمیدن..فهمیدن که دوسش دارم...ماجرای اون روز شد حرف شﺐ وروز فامیل...یه
سری آدم عوضیﻢ یه چیزایی بهش اضافه کردن که..که..باعث شد دیگه روم نشه ازخونه بیرون
برم...مدرسه،محله...همه جا پرشده بود از شایعه هایی که برام ساخته بودن
علیرضا جلو اومد..دستهای دخترک رو گرفت و سعی کرد ازداخل موهاش بیرون بکشه...شاﻟش
افتاده بودو باد باموهای کوﺗاهش بازی میکرد
علیرضا-نکن اینﻄوری باخودت دختر
مایسا-سام دید..دید دارم عذاب میکشﻢ..دیدخونوادم بهﻢ ریﺨتن..اما حرفایی که برام ساخته
بودنو انکار نکرد...نگفت دروغه...اصال به روی خودش نیاورد که مقصره..فقط محل کارشو که
باماهان یه جابود عوض کردواین بدﺗر به اون حرفادامن زد..
علیرضا دستهای مایسا رو پایین بردوحاال مایسا حرصش رو بازدن ضربه به سینه ی علیرضا ﺗﺨلیه
میکرد..وعلیرضا بدون هیچ عکس اﻟعملی اجازه داده بود مایسا بزنتش!..بلکه آروم بگیره این کوه
درد..
مایسا-اون باعث شد مادرم دوبار سکته کنه..باعث شد بیماریش بدﺗرشه..امامنه خر بازم دوسش
داشتﻢ...
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دیدم نامزد کرده بازم دوسش داشتﻢ..
رفتﻢ عروسیش......
قﻄره اشکی ریﺨت ودستاشو آورد پایین:
خندهاشونو دیدم..اشک ریﺨتﻢ..اما بازم دوسش داشتﻢ..
صداش بغﻀی شد:
آزیتا خیلی خوشگله..خیلی..وقتی دیدمش به سام حق دادم..اون واسه چی باید منو میﺨواست
آخه..من چی داشتﻢ که اون عاشقﻢ شه..
علیرضا ازروی ﺗکه چوبی که روش نشسته بود بلند شدو مقابل مایسا زانو زد..حرفی نزد..شعار
نداد..نگفت دیگه به او فکر نکن وزندگی ات رو از نو بساز ..میدونست این حرفها فقط حاﻟش رو
بدﺗر میکنه واون وقته که فکر میکنه هیچکس درکش نمیکن و پشیمون میشه از درد ودل کردنش..
دستهاش رو گرفت..مایسا سرش رو باال گرفت وبه چشمهای مشکی رنگ علیرضا خیره
شد..سراسر آرامش بود براش..
علیرضا-حاﻟت بهتره؟؟
مایسا-خیلی...،ببﺨش اگه..
دستاش رو کشیدو در واقع مایسا رو بلند کرد
حرف نباشه دیگه..خودم خواستﻢ.حاالم بهتره بریﻢ،دیره..سﻄل آبی روی آﺗیش خاﻟی کردو همراه مایسا ازخونه باغ خارج شدند..ﻟحظه ی آخر نگاهی به
حیاط انداخت..آهی کشید ودرش رو بست..
همزمان با سوار ماشین شدنشون ،گوشی مایسا زنگ خورد..کیف اش رو از روی داشبرد برداشت
وگوشی اش رو درآورد..ماهان بود..بااخﻢ جواب داد
ماهان-اﻟو..مایسا
مایسا-هان؟؟
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ماهان-مگه نگفتﻢ خونه باش جایی نرو؟؟ ساعت نه شبه کجایی ﺗو چرا زنگ میزنﻢ جوابمو نمیدی
مایسا-مهمه؟؟
ماهان-بااعصاب من بازی نکن مایسا.بگو کجایی
مایسا-نمیﺨوام!نمیگﻢ
ماهان-غلط کردم مایسا..بﺨدا عصبی بودم یه چی گفتﻢ...به اندازه ی کافی بﺨاطر حال مهتاب
داغون هستﻢ ﺗو دیگه بدﺗرم نکن..
مایسا-مامان..مامان حاﻟش بده؟؟
ماهان-دکتر اخﻄار داده...استرس براش سمه..همش بهونه ی ﺗورو میگیره مایسا..کجایی
مایسا بابغض-همش ﺗقصیر مامان سامه..
ماهان-آره قربونت برم ﺗوروخدا بغض نکن..ببﺨش منو هرچی گفتﻢ مزخرف بود..مایسا بگو کجایی
بیام بﺨدا ازدﻟت درمیارم
مایسا-خودم میام
ماهان-باشه..پس بیا پاﺗوق..منتظرﺗﻢ اونجا.مامانت فکر میکنه خونه ی منی زنگ زدن بگو بامنی
باشه؟
مایسا-باشه..
ماهان-منتظرﺗﻢ عزیزم..
مایسا-خدافظ..
برگشت سمت علیرضا
مایسا-بابت امروز ازت ممنونﻢ..اگه ﺗو نبودی االن معلوم نبود باز سرازکجا دربیارم!وقتی ناراحتﻢ
فقط باید راه برم
علیرضا-منﻢ ازﺗو ممنونﻢ که به حرفام گوش کردی..
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مایسا-میشه گفت هیچ شناختی ازت ندارم..اما..خیلی با آدمای اطرافﻢ فرق داری..نمیفهمﻢ،چراباید
سعی کنی کسیو آروم کنی که هیچ نسبتی باهاش نداری؟
دنده را جا انداخت وسوال مایسارو بی جواب گذاشت..شاید چون جوابی براش نداشت..
شایدم...
جلوی رستوران منتظر مایسابود...
رستورانی با نمای سنتی که ساﻟها شده بود پاﺗوق او وخواهر زاده ی عزیز کرده اش..
میدونست که سﺨت مایسای عزیزش روناراحت کرده وحاال میﺨواست به نحوی غصه هایی که
خودش به او داده بود رو از دﻟش پاک کنه..
پراید مشکی رنگی مقابل اش ﺗوقف کرد و حواس ماهان پرت راننده و سرنشین کناریش شد..با
دیدن مایسا در کنار علیرضا اخمی کرد..مایسا پیاده شد وبه سمت ماهان قدمی برداشت...ماهان
سریعتر پیش رفت ودوقدم مانده به ماشین ،ایستاد..علیرضاهﻢ پیاده شد..آرنج دست راستش رو
روی سقف ماشین گذاشت و بجای سالم فقط ﻟحظه ای خیره اش شد..
ماهان-ﺗو از صبح بااین بودی؟؟
مایسا بادستش اشاره ای به علیرضاکردو بااخﻢ به ماهان گفت:همین"این"اگه نبود بااون حرفایی
که ﺗو زدی االن بازم معلوم نبود من سرازکجا دربیارم..
علیرضا راضی از حمایت مایسا سرشو باال گرفتو پوزخندی حواﻟه ی ماهان کرد..
ماهان نگاهشو از علیرضا گرفت وگفت:خیله خﺐ..بیا بریﻢ
مایسا-من از علیرضا خواستﻢ که شامو باما باشه
ابروی ماهان باالرفت!ازاینکه مایسا اینقدر راحت اسﻢ علیرضارو بدون پیشوند وپسوندی صدا میزد
راضی نبود..مایسا ازﺗرس اینکه ماهان چیزی بگه وعلیرضا ناراحت شه سریع ادامه داد:
خواستﻢ اینجوری ازش ﺗشکرکنﻢ..ببین مادربزرگش خونه ﺗنهاست ..بریﻢ سریع شامو
بﺨوریﻢ..باشه؟؟
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ماهان ناراحت ازاینکه برنامش برای امشﺐ خراب شد ابروهاشو درهﻢ کشید و وارد رستوران
شد..مایسا برگشت سمت علیرضا..
در ماشین رو بست وهﻢ قدم باهﻢ وارد رستوران شدن..علیرضا ﺗوی ماشین به خانوم جون زنگ
زده بود اما بااین حال عذاب وجدان داشت که .٬هیچوقت خانوم جون رو برای شام ﺗنها نمیگذاشت
اما ازطرفی هﻢ مگه چندبار فرصت گرفتن حال این خان دایی عصبی وغیرﺗی رو داشت؟!
ماهان باصورﺗی اخماﻟو روی ﺗﺨتی کنار حوض نشسته بود...
رستوران درواقع یه باغ پر درخت بود که زیر هر درخت یه ﺗﺨت چوبی بود...بینشون چندﺗاآالچیق
هﻢ دیده میشد...مایسا بادیدن گیتارماهان از دور چشماس برقی زد ومثل بچه ها ذوق زده پرید
کنار ماهان..
مایسا-آخﺨﺨخ جووون،میﺨوای بزنی؟؟
ماهان نگاهی به علیرضاکرد":میﺨواستﻢ"بزنﻢ..دیگه نه
مایسا-ااا..چرا..خﺐ چه فرقی داره
دیگه علیرضا به ﺗﺨت رسیده بود..صداشو کمی بلند کرد طوری که علیرضاهﻢ بشنوه:فرقش به
سرخرشه!!
مایسا-ماهان!!
علیرضا-منﻢ همچین ازدیدنت خوشحال نشدم که راه به راه ﺗیکه میندازی
ماهان-کسی جلوﺗو نگرفته..میتونی بری
علیرضا کفشاشو در آورد وبرای درآوردن حرص ماهان ازﺗﺨت باال رفت وبه پشتی ﺗکیه دادوخیلی
ریلکس به ماهان خیره شد که اخمای ماهانو عمیق ﺗر کرد!!(چه اخﻢ ﺗو اخمی شداااا )
مایسا-ماهان جونی بزن دیگه
ماهان-ﻟوس نکن خودﺗو که راه نداره
مایسا باحسرت به گیتار خیره شد..ماهان نگاهشو که دید پوفی کشیدو گیتارو برداشت..چشمای
مایسا برقی زد وخیره ی حرکات دست ماهان روی گیتار شد.....
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ماهان-
می گیره دﻟﻢ از چشای ﺗو که اشکیه
وقتی گریه می کنی دﻟﻢ می خواد بمیرم
بارونی میشﻢ از هوای ابری چشات
چجوری غﻢ و از نگاه ﺗو بگیرم
ﺗقصیر من بوده حاﻟت اگه اینه
دنیای ما دو ﺗا همیشه غمگینه
گریه نکن دیگه دنیا همینه
خیلی دوست دارم باور نداری
کﻢ میشی از من و هی کﻢ میاری
احساس بین ما که گفتنی نیست
یکی شدیﻢ با هﻢ ﺗو و منی نیست
از من دﻟت پره هی بی قراری
باید یکﻢ دیگه طاغت بیاری
گریه نکن بذار آروم بگیرم
وقتی ﺗو دﻟﺨوری می خوام بمیرم
به خدا به ﺗو بستست این نفس که می کشﻢ
دوست ندارم این همه چشمات و غﻢ بگیره
به خدا نمی دونی چه حاﻟیﻢ عزیزم
واسه رفتن ﺗو خیلی خیلی خیلی دیره
احساسﻢ و هرگز هیچکی نمی دونه
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ﺗاریکه و سرده رنگای این خونه
این حال و روزمه یادت بمونه
خیلی دوست دارم باور نداری
کﻢ میشی از من و هی کﻢ میاری
احساس بین ما که گفتنی نیست
یکی شدیﻢ با هﻢ ﺗو و منی نیست
از من دﻟت پره هی بی قراری
باید یکﻢ دیگه طاغت بیاری
گریه نکن بذار آروم بگیرم
وقتی ﺗو دﻟﺨوری می خوام بمیرم
(میثﻢ ابراهیمی-منوﺗو)
میﺨوندو خیلی نرم باسیمای گیتار بازی میکرد...
آهنگ عجیﺐ به حال وهواش میﺨورد..باﺗموم شدن خوندنش صدای دست مشتریای رستوران
بلندشد..مایسا باچشمایی که از خوشحاﻟی میدرخشید خودشو ﺗوی بغل دایی عزیزش
انداخت..ماهان هﻢ محکﻢ بغلش کردو روی سرش ب*و*س*ه ای زد..
وعلیرضا ﺗوی این فکر بودکه این دختر چقدر راحت میبﺨشه...انگار نه انگار صبح حاﻟش ازحرفای
همین مرد داغون بود...
ﺗوی اﺗاقش سﺨت مشغول ﺗست زدن بود..
کنکورشو ازدست داده بود وحاال برای سال بعد سﺨت ﺗالش میکرد..
عصرپنجشنبه ی دﻟگیری بود
مادروپدرش همراه ماهان به بهشت زهرا رفته بودن ﺗابرای مادربزرگ پدریش خیرات بدن...
خونه سوت وکور بود وآسمون ابری..کتابشو بستو پوفی کشید..
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******
خانوم جون کنار پنجره نشسته بودو شاﻟگردنی کرم رنگ برای علیرضا میبافت..
صدای زنگ در اومد..خوشحال ازاینکه علیرضاست چادری سر کردو سمت در رفت..اما وقتی درو
باز کرد بادست گل بزرگی روبه روشد..گلهاکناررفتن وچهره ی دختر بوروخندونی باعث شد سر
ذوق بیاد
خانوم جون-مایساجان!!
مایسا قدمی به داخل برداشت و گل رو به سمت خانوم جون گرفت-گل ﺗقدیﻢ به گل!!
گلهارو گرفت وﺗوشون نفس عمیقی کشید
خانوم جون-شرمندم کردی دخترم
باراهنمایی خانوم جون وارد خونه شد وکناربﺨاریه ﺗوی ساﻟن نشست...خونه ی کوچیک و درعین
حال گرمی بود..دوﺗاساﻟن داشت..ﺗوی یکیش دورﺗادور پشتی دیواری قهوه ای رنگی چیده شده
بود و روی فرش،مالفه ی بتوجقه ای پهن بود..
ﺗوی دیگری یه دست مبلمان سلﻄنتی قدیمی به رنگ قهوه ای سوخته.
بودن ﺗو این خونه باعث میشد غمهاش یادش بره وازﺗه دل ﻟبﺨند بزنه...
عاشق این پیرزن الغراندام وخوش چهره بود..
خانوم جون هﻢ به سرزدن های مایسا عادت کرده بودو این رفت واومدهاشو دوست داشت..
******
هرچه بیشتر پیش میرفت این دختربچه ی مظلوم بنظرش دوست داشتنی ﺗر میومد...
چشمهای قهوه ای روشنش که فقط برق اشک ﺗوشون دیده بود رو دوست داشت....
حرکات ناشیانه وبچگانه اش رو دوست داشت...ﺗفاوﺗهاش رو با دخترهای اطرافش...
سام چﻄور ازاین همه سادگی وپاکی گذشت؟!
وچه خوب که گذشت...
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خودش هﻢ از افکارش سر در نمی اورد..
این روزها گیج بود...
دستاشو ﺗوی جیﺐ شلوارش کرده بودو استوار قدم میزد..دوهفته ای ازآخرین باری که مایسارو
دیده بود میگذشت ودرک نمی کرد چرا انقدر دﻟتنگش شده بود..
وغمگین بود ازاینکه بهانه ای برای دیدنش نداشت..
چهره ی سفیدومعصومش رو کامل به خاطر داشت..موهای کوﺗاهش که ﺗابدار بود وفقط یکبار ﺗوی
خونه باغ دیده بودﺗش..
بیست وشیش ساﻟش بود..ﺗابه این سن شاید دوستدختر داشت اماحسی که به این دختر داشت...
پوزخندی به افکارخودش زد-..اخه واسه چی باید ازیه دختربچه خوشﻢ بیاد...اونﻢ فقط باچندبار
دیدنش...این فکرا همه ازسر بیکاریه..کلید انداخت وبااوﻟین قدمش،صدای خنده ی بلندی
متوقفش کرد..
این خونه ساﻟهابود که مهمونی نداشت..بجز مایسایی که این مدت شده بود برق چشمای خانوم
جون..
ضربان قلبش باال رفت..چشماش ازاین حاﻟتش درشت شد،خودش هﻢ حال خودش رو نمیفهمید..
واردخونه شد..مایسا به رسﻢ ادب بلند شد..مانتوی عروسکی مشکی باشال وشلوارهمرنگش..این
دخترهمیشه مشکی میپوشید اما بنظرش واقعا بهش میومد..سرش باال اومد وروی چهره ی مایسا
ﻟحظه ای مکث کرد..صورت کشیدش کمی ازگرما قرمز شده بودوچشمای درشتش
میﺨندیدن..خوبه،پس حاﻟش خوب بود
مایسا-سالم
علیرضا بی ﺗفاوت سری گردوند وسمت اﺗاقش رفت..
علیرضا -علیک..
مایسا متعجﺐ از رفتار علیرضا شونه ای باال انداخت وسمت خانوم جون برگشت که باچشمایی ریز
کرده به حرکات علیرضا نگاه میکرد..
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همون ﻟحظه مبایل مایسا زنگ خورد..مادرش بود
مایسا-جانﻢ..
مهتاب-سالم کجا رفتی ﺗو باز مایسا؟دو ساعت نمیشه خونه ﺗنهات گذاشت سریع غیبت میزنه
مایسا نگاهی به خانون جون کردوگفت-اومدم عشششششقمو ببینﻢ خﺐ
خانوم جون خنده ای کردو به مایسا خیره شد
مهتاب-بسالمتی! خوش بگذره
مایسا-اوه..چه ازخداخواسته!!
مهتاب که میدونست حرفای مایسا شوخی ای بیش نیست ادامه داد-خﺐ چیکارکنﻢ..نگهت دارم
که میترشی...
مایسا-مامان!!
مهتاب-کوفت،آدرس بده بابات بیاد دنباﻟت
مایسا-نمیﺨواد خودم میام
مهتاب-هوا داره ﺗاریک میشه پس سریع ﺗر بیاد
ﺗامایسا خواست جواب مادرش رو بده خانوم جون با ذوق گفت:
اگه کاری ندارن بگو بیان اینجا مادر!
مایسا بادیدن شوق وانتظاره چشمای خانوم جون..عین حرفاشو برای مادرش ﺗکرار کرد
مهتاب-وا!کجا؟؟
مایسا-آدرسو اس میکنﻢ مامان..با باباوماهان بیاینااااا
مهتاب-همینجوری برنامه چیدیا برای خودت!
مایسا-خﺐ شماها که بیکارید..چی میشه مگه..
مهتاب-خبر میدم بهت..امااگه نشد سریع یه آژانس بگیر بیا
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مایسا-چشﻢ..امر دیگه؟؟
مهتاب-عرضی نیست..فعال
خوشحال بوداز صدای شاد مادرش وخبر نداشت صدای شاد مادرش بﺨاطر سرحال بودن خودش
بود
ماهان همراه پدرومادرش ﺗوی راه بودن وخانوم جون با شادی آشکاری مشغول آماده کردن وسایل
پذیرایی بود..به درگاه آشپزخونه ﺗکیه داده بودوخانوم جون روﺗماشا میکرد..صدای آروم علیرضا
کنارگوشش باعث شد یک دفعه بترسه
علیرضا-اینقدر این خونه سوﺗو کور بوده که حاال بﺨاطر اومدن چارﺗا غریبه اینجوری ذوق
میکنه..برگشت عقﺐ..
علیرضا سمت بﺨاری رفتو بهش ﺗکیه داد..مایسا نگاهی به آشپزخونه انداخت وبعدسمت حال
رفت..
مایسا-شماهیچ فامیلی ندارید؟؟
علیرضا(-آروم باخودش گفت)بود ونبودشون فرقی نداره که....
بعد روکرد به مایساوادامه داد-دوﺗا عمو دارم که آﻟمانن....هرازگاهی شااااید یه زنگی بزنن..هیچ
فکر نمیکنن این پیرزن االن بهشون احتیاج داره
مایسا به دیوار کنار علیرضا ﺗکیه دادوﺗو فکر فرو رفت..صدای علیرضا اونو متوجه ی خودش کرد
علیرضا-درسا خوب پیش میره؟؟
مایسا-بدک نیست،بعد یه سال سﺨتمه دوباره درس خوندن
خانوم جون-میﺨوای گاهی بیا اینجا علیرضا باهات کار کنه،بچﻢ ازهمون موقعه ی مدرسه درسش
خوب بود..
باصدای خانوم جون هردو برگشتن به طرفش..
مایسا-نه..مزاحﻢ نمیشﻢ
علیرضا-خانوم جون..منﻢ..خﺐ..فصل امتحانات نزدیکه..پایان ﺗرمه..بعد..پایان نامﻢ..
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خانوم جون چشﻢ غوره ای به علیرضای هول کرده رفت وگفت:ﺗوکه همش یاسرت ﺗواون
گوشیه..یاﺗواون ل*ب ﺗاپه..چی واسه من حرفه بیﺨود ردیف میکنی اﻟکی!!
خودش هﻢ دﻟش میﺨواست اما رفتارش رو درک نمیکرد...صدای زنگ در اومدو اجازه ی ادامه
پیداکردن بحث رو نداد!
علیرضا به حیاط رفت .ماهان همراه زن ومرد میانساﻟی که مادروپدر مایسا بودن پشت در بود ..اخﻢ
غلیظی به چهره داشت وآخرین نفری بود که واردشد..علیرضاهﻢ براش صبر نکرد وپشت سر
مادروپدر مایسا حرکت کرد..
ماهان زیرﻟﺐ فحشی نثاراین پسر کردو دررو بست!!
مهتاب باخوش رویی خانوم جون روبوسیدوصادق(پدرمایسا)هﻢ سالم گرمی ﺗحویل خانوم جون
وعلیرضا داد
حدس میزد که دخترش به این خونه عالقه مند شده باشه وبهترشدن حال دخترشو مدیون این
خانواده ی دوستداشتنی بود که بدون هیچ چشﻢ داشتی اونهارو اینقدر صمیمانه پذیرفته بودن
مهتاب-پس مایسا این چندوقته هربارکه غیبش میزد میومد اینجا!
مایسا خانوم جونو ازپشت بغل کردو گفت:میومدم پیش عشقﻢ دیگه!!
ماهان-خدانگهش داره برات!
مایسا چشﻢ غوره ی ساختگی ای بهش رفت و
ماهان باچهره ای به ظاهر بیتفاوت رفت وگوشه ای نشست..مایساهمراه خانوم جون به آشپزخونه
رفت ﺗاکمکش کنه..علیرضا هﻢ کنار پدرمایسا نشست..
صادق-دانشجویی پسرم؟
علیرضا-بله ﺗرم آخرم
صادق-به سالمتی چه رشته ای؟
علیرضا-حسابداری
صادق-جایی هﻢ مشغوﻟی؟؟
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علیرضا-فعال میرم آژانس ﺗا کارپیداکنﻢ
صادق-خوب کاری میکنی..کار که عار نیست..ایشاال زود شغلی مرﺗبط بارشتت پیدا میکنی
علیرضا ﻟبﺨندی زد-ممنونﻢ
مهتاب-خونتون چه باصفاست!
مایسا همونﻄور که ظرف کریستاﻟی میوه رو جلوی علیرضاوپدرش میزاشت:
مایسا-ﺗازه کجاشوووو دیییدییین..همه چی یه طرف،اون ﺗﺨت گوشه ی حیاط یه طرف!!
مهتاب-چه جوری آشناشدین مادر؟؟
مایسانگاهی به ماهان انداخت ..ماهان پوزخندی زدو روشو برگردوند
مایسا-خﺐ...خیلی اﺗفاقی!!میوه پوست بکنید!!
همونﻄور که هول بلند میشد ادامه داد:من برم ببینﻢ خانوم جون کمک نمیﺨواد!!
به اصرارخانوم جون شام روﺗوی اون خونه ی نغلی کنار نوه ومادربزرگ خوردند..
بعد مدﺗها صدای خندهای بلند ﺗوی خونه ی خانوم جون پیچیده بودواین باعث شادی پیرزن شده
بودوعلیرضاهﻢ شاد ازشادی مادربزگش..
واین زنجیره ی شادی چقدر دستداشتنی بود ،کاش همه همینقدر از شادی اطرافیانشون خوشحال
میشدن..
....
....
روی ﺗﺨت دراز کشیده بود وبه آسمون خیره بود..حواسش پرت ماه کامل بود...
اون شبی هﻢ که مایسارو اروم کرده بود ماه کامل بود!
پتویی روش قرار گرفت!جا خورد ودستاشو یک دفعه از زیرسرش برداشت که باعث شد سرش
محکﻢ به ﺗﺨت بﺨوره..
خانوم جون باخنده-نترس مادر!!
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روی ﺗﺨت نشست وادامه داد-چیه ﺗازگیا مدام ﺗو فکری؟؟!!
بلندشد ونشست-درسو....
خانوم جون بااخﻢ-من ﺗورو بزرگ کردم بچه..د اگه نفهمﻢ چی ﺗو سرت میگذره که مادر
نیستﻢ!..فک کردی میتونی به من دروغ بگی؟؟
سکوت کردودوباره به ماه نگاه کرد
خانوم جون-خﺐ چرا ازش فرار میکنی مادر؟؟!
علیرضا برگشت باﺗعجﺐ به مادربزرگ ﺗیزش نگاه کرد!!
خانوم جون باخنده-هان؟چیه؟؟من اگه درد نومو نفهمﻢ که به درد الی جرز دیوار میﺨورم!!
علیرضا-بیﺨیال خانوم جون
خانوم جون-این راهش نیست پسر
علیرضا-از این حس اﻟکیاست!
خانوم جون-نیست!
علیرضا-هست
خانوم جون-نیست
علیرضا-هست خانوم جون،هست
اصال به فرض که نباشه..اون یکیو دوست داره..
خانوم جون-آهان،بگودردت اینه..چرا سعی میکنی منو گول بزنی خﺐ.
علیرضا-حاال که فهمیدین چیکار میتونید برام بکنید؟
خانوم جون-فقط خودﺗی که میتونی یه کاری برای خودت بکنی
علیرضا-یکﻢ که بگذره عادی میشه برام..جدی نگیرش خانوم جون
خانوم جون اهی کشیدو بلندشد..
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ایشاال همینﻄوریه که ﺗو میگی***مایسا***
روزارو پر ازﺗکرار پشت سر میگذاشتﻢ...ﺗنها کار مفیدمﻢ درس خوندن بود....رابﻄه ی باباوعلیرضا
خیلی خوب شده .چندماه دیگه که علیرضا مدرک ﻟیسانسشو گرفت قراره بره ﺗو شرکت یکی از
دوستای بابا مشغول به کارشه..مامان هﻢ عالقه ی عجیبی به خانوم جون پیداکرده بود وما ﺗقریبا
ماهی چندبار خونشون میرفتیﻢ..
همه ی دﻟگرمی منﻢ این روزها خانوم جون بود.
دیگه کمتر به سام فکرمیکردم...درستش هﻢ همین بود....اون زن داشت...
بدی هایی هﻢ که درحق من وخانوادم کرده بود قابل بﺨشش نبود..
منﻢ دیگه اون دختر احمق سابق نبودم
دیگه حاظرنبودم ﺗوحسرت کسی اشک بریزم که براش ذره ای ارزش ندارم...
من ضعیف نیستﻢ..هیچ وقت نبودم..
شایدگفتن این حرفا به سادگی شنیدنش باشه...اما من بﺨاطر اینی که االن هستﻢ...برای اینکه به
این حرفا برسﻢ خیلی عذاب کشیدم...خیلی دردارو به جون خریدم وسکوت کردم...
سکوت کردم ﺗاخانوادم بیشتراز این زجر نکشه...
اما االن حال دﻟﻢ خوبه..نمی خوام خرابش کنﻢ
دیگه دربرابرشون ساکت نمیشینﻢ..
واسه حقﻢ میجنگﻢ...
*
این روزها من
خدای سکوت شده ام
خفقان گرفته ام ﺗا
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آرامش اهاﻟی دنیا
خط خﻄی نشود...
اینجا زمین است...
اینجا زمین است ورسﻢ آدمهایش عجیﺐ...
اینجا گﻢ که میشوی
بجای اینکه دنباﻟت بگردن
فراموشت میکنند....
*******
پیراهن مشکی ساده وکوﺗاه که آستینهای بلندش گیپور بود...واقعا شیک وقشنگ بود..موهای
کوﺗاهمﻢ که حاﻟت داربود وحسابی به ﻟباسﻢ خورده بود!!
اما بﺨاطر حﻀور علیرضا روسری ساﺗن مشکی رنگی سر کردم و دنباﻟه اش رو به حاﻟت شیکی
دور گردنﻢ بستﻢ
موهام وقتی بلند بود فرای درشتی داشت وخیلی قشنگ بود...خرمایی بود والبه الش طالیی وقهوه
ای ﺗیره هﻢ دیده میشد..
خط چشﻢ باریکی روی خط مژم کشیدمو مژهامو با ریمل مشکی پرپشت ﺗرکردم...آرایشﻢ بایه رژ
کاﻟباسی ورژگونه ی کمرنگ ﺗموم شد..با ذوق به خودم ﺗوی آیینه نگاه کردم وبوسی برای خودم
فرستادم..
خوب شده بودم...شﺐ یلدا بود و مامان خانوم جون وعلیرضارو دعوت کرده بود.
بابا هﻢ خوشحال ازحﻀور علیرضا(،اﻟبته ازاون خوشحاﻟیای منظووور داررررا)ل*ب ﺗابشو همراه
چندﺗا پرونده آورده بود ﺗا برسی کنه..این مدت به کمک علیرضا ﺗونسته بود مچ خیلی از
حسابدارای شرکتشونو بگیره(بفرما،نگفتﻢ منظور دار!!)
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آروم آروم از اﺗاق رفتﻢ بیرون و راهرو رو طی کردم...مامان هﻢ احتماال داشت حاظر میشد..خبری
از باباهﻢ نبود...فقط ماهان روی مبل روبه روی ﺗلوزیون نشسته بود وبه صفحه ی سیاهش خیره
بود...
ازاونجایی که خروجی راهرو دقیقا پشت همون مبل بود متوجهﻢ نشد...پاورچین پاورچین رفتﻢ
ودستامو روی چشماش گذاشتﻢ...
ماهان-من که میدونﻢ ﺗویی وروجک..
جلو رفتﻢ وخودمو انداختﻢ ﺗوی بغلش..
ماهان-او..پاشو ببینﻢ پام شکست..
مایسا-من که مگس وزنﻢ!
ماهان-اره جون خودت!
انگار ﺗازه متوجه ی آرایشﻢ شده بود..بغلﻢ کردو محکﻢ گونه ی چپمو ب*و*س کرد،داشت جیغﻢ
درمیومد
مایسا-هییییییی وحشییییییییی
ماهان-عشق داییتی دیگه...چه خوشگل شدی...
مایسا-آره االن دیگه به ﻟﻄف ﺗو شبیه عقﺐ مونده هاشدم..رد ﺗه ریشت موند نه؟؟؟
ماهان با نیش باز-آره
مایسا-درررررد،برو نازنین جونتو اینجوری ببوس
نیشش بازﺗر شد-اونﻢ به موقعش!
مایسا-چه بی حیا!!
ماهان ابرویی باال انداخت وباﻟحن الت منشانه ای گفت-عشقمه،ماﻟمه،زندگیمه،دوسدارم ببوسمش
شمارو سننه؟؟
قری به گردنﻢ دادم وگفتﻢ-ااا؟پس منو سننه...برات بدمیشه آقاماهان،صبرکن
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ماهان-اصال به ﺗو یه اﻟف بچه چه انقد ﺗو زندگیه من دخاﻟت میکنی؟؟
مایسا-ازاون جایی که اگه مامان بفهمه جناب آﻟی با خیاطش روابط حسنه داری پوستت قلفتی
کندست!!
بااین حرفﻢ ازاون حاﻟت شوخ اش دراومد واخمی کرد
اگه ﺗو چیزی نگی نمیفهمه..بعدشﻢ،نازنین مگه چشه؟؟دختر به این خوبی ونجیبیمایسا-باالخره که باید بفهمه
کالفه دستی به موهاش کشید-ﺗا موقع اش خودم یه کاری میکنﻢ
همون ﻟحظه صدای آیفون وبالفاصله صدای مامان اومد که ازمن میﺨواست در رو بازکنﻢ..گونه ی
دایی عزیزمو بوسیدم و باگفتن همه چیز درست میشه از روی پاش بلندشدم
باخوشحاﻟی آیفون رو زدم و ﺗند پریدم ﺗو راهرو..با دیدن خانوم جون پریدم بغلش و یه ماچ گنده
کردمش!
خانوم جون-جووونﻢ دخترقشنگﻢ..خوبی مادر؟؟
اخ مگه میشه االن بد بووود؟؟!خنده ای کرد وباال رفت..علیرضا هﻢ بااخمی که این مدت جز الینفک صورﺗش بود زیرﻟﺐ سالمی
کرد..دست گل رزسرخی که همراهش بود رو گرفتﻢ و راهنماییش کردم..فکر کرده کی هست
حاال،خوک آبی!
***دانای کل***
همه ی حواسش پرت این دختربچه ای بود که امشﺐ مثل فرشته ها شده بود..هرچند بدون این
آرایش باز هﻢ بنظر علیرضا زیبا وبی نقص بود..
اخﻢ ها وبداخالقی هاش دست خوش نبود...اون هﻢ به درد مایسا دچار شده بود..
فرار از معشوق!..
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بااستقبال گرم صادق ومهتاب وارد خونه شدن...بعد سالم واحوال پرسی های مرسوم،علیرضا و
صادق گوشه ای مشغول صحبت شدن،خانوم جون و ومهتاب هﻢ گرم پذیرایی ومایسا میون این
دو جمع در رفت وآمد بود وشیﻄنت میکرد!
ﺗنها ماهان روی صندﻟی کنار شومینه نشسته بود وبااخﻢ به صفحه ی گوشیش خیره بود
ﺗمام فکرش پیش نازنین ﺗرین کسش بود که امشﺐ رو داشت ﺗنهایی سر میکرد..
بازهﻢ صدای آیفون بلندشد..مهتاب نگاهی به صادق کرد و سمت آیفون رفت..
بادیدن کسایی که پشت در بودن شوکه شد!
این خانواده چی از جونشون میﺨواستن؟!
صادق به سمت در قدم برداشت..
عصبی بود اما اونها مهمون بودن!
شک نداشت که حرفای زده شده شایعه ای بیش نبوده،پس چرا باید واکنش نشون میداد و به
حرفای زده شده دامن می زد؟!
به گرمی از سمیه وشریف(پدرسام) استقبال کردن ومایساهﻢ به طبعیت از پدرو مادرش از
سارا،خواهرسام،استقبال کرد
سام وآزیتا آخراز همه داخل شدند...مایسا سالم سریعی کرد و از در دور شد...اما نگاه بی پروای
سام هنوز هﻢ روی مایسا بود که از چشﻢ علیرضا دور نموند...مشت سفت کرد و سرجای قبلیش
نشست...
حدس اینکه پسر این خانواده همون سامه سﺨت نبود...
پس مایسا بﺨاطر اون این همه به خودش رسیده بود؟؟!!
دﻟیل دیگه ای نمیدید چون ﺗا به حال اینجور آرایش کرده و مرﺗﺐ جلوش ظاهر نشده بود...و ازاون
جایی که از ناخونده بودن مهمونها خبر نداشت،ﺗموم ﺗغییرات مایسا رو به جلﺐ ﺗوجه کردن برای
سام نسبت داد
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و ﺗا آخر مهمونی خوددخوری کرد..اﻟبته ظاهر آروم وبی ﺗفاوﺗش سرپوشی روی این دل آشوبیش
بود!
اول ازخودش بدش اومده بود..بﺨاطر احساس یکﻄرفش..وبعد از مایسایی که ازش انتظار چنین
کاری رو نداشت..هرچقدرهﻢ دوسش داشت سام دیگه متاهل بود!

مادرسام با خوشرویی که از صد فرسﺨی داد میزد ﺗظاهری بیش نیست مایسارو در آغوش
کشید،این زن رو همون روزی که حال مادرمایسا بهﻢ خورده بود هﻢ دیده بود
از درون جنﺐ وجوشی دیوانه کننده داشت...
ازهمین اول ﺗمامی رفتارای مایسا زیر ذره بین علیرضا بود!!
نگاه سمیه یک دور ،اطراف خونه چرخید!
در به سمت ساﻟن بزرگی باز میشد که درش مبلمان سلﻄنتی ومجسمه های گرون قیمتی بود
سمت چپ هﻢ ساﻟن کوچکی بود که چند پله پایین ﺗرازساﻟن قبلی قرار داشت و بامبلمان راحتی
ال مانند پر شده یود
و انتهاش راهرویی به چشﻢ میﺨورد که به اﺗاقها وسرویس راه داشت
همسر سمیه(شریف)همراه دختر وعروسش وارد ساﻟن شدن وبه گرمی به خانوم جون وعلیرضا
سالم کردند
ﻟحظه ی ورود آزیتا،نگاه مایسا چندثانیه روش خیره موند اما سریع به خودش اومد واین ازنگاه
علیرضا دور نموند وباعث درهﻢ رفتن ابروهاش شد..
سارا(خواهرسام)روبه روی علیرضا نشست..انگار ازحﻀور این فرد جدید خوشحال بود
پیراهن چهارخونه ی سرمه ای سفیدی همراه ﺗک کت کتان سرمه ای رنگی به ﺗن داشت که فوق
اﻟعاده جذابش کرده بود..
متوجه ی نگاه سارا شده بود اما به روی خودش نمیاورد ومشغول صحبت باپدر مایسا
وشریف(پدرسام)بود..
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سمیه-مایسا عزززیزم..چقدر خوشحاﻟﻢ که میبینمت
مایسا پا روی پا انداخت وبارویی گشاده گفت:منﻢ همینﻄور..
سام با اجازه ای گفت وبرای شستن دستهاش به سمت راهرو رفت
آزیتا درحاﻟی که با طره ای از موهای مش کردش بازی میکرد:ﺗو وسام همبازی بچگی بودید..نه؟؟
برگشت سمت آزیتا واز طرز نگاهش حدس میزد ازﺗمام ماجرایی که گذشته خبر داره..
مایسا-بله
ازیتا-االنﻢ رابﻄتتون صمیمیه؟؟
مایسا-خﺐ هربچه ای یه روز بزرگ میشه..وقتی هﻢ بزرگ میشه خیلی چیزا ﺗغییر میکنه
آزیتا-آهان..چه خوب.اخه من خیلی رو رابﻄه ی سام بابقیه ی دخترا حساسﻢ!
مایسا باﻟبﺨندی که باعث باالرفتن ابروهای سمیه شد:
خاصیته عشقه عزیزم..بمونید برای هﻢآزیتا نگاهی به سمیه کرد وموهاش رو با ناز ازصورﺗش کنار زد..
دﻟبری بود برای خودش این ملکه ی زیبایی..
اغراق نبود،واقعاهﻢ فوق اﻟعاده زیبا بود این زن چشﻢ طوسی
سارا علیرضارو مﺨاطﺐ قرار داد:
سارا-ﺗاحاال ندیده بودمتون..از دوستان آقای محﺐ(پدرمایسا)هستید؟؟
ﺗاخواست جوابی به سارا بده صدایی متوقفش کرد
مایسا-نه ساراجون،از دوستان بنده هستن!
نمیدونست به ﻟحن شیﻄون مایسا بﺨنده یاقیافه ی سارا!!
مهتاب-مامان جان پاﻟتوی خاﻟه سمیه رو میبری آویزون کنی؟
ازکنارخانوم جون بلند شد .پاﻟتو رو از سمیه گرفت،از راهرو گذشت و وارد اﺗاقش شد..
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رمان فصل وصل | فرناز حسینی کاربر انجمن نگاه دانلود
پاﻟتو رو روی ﺗﺨت گذاشت به خودش ﺗوی ایینه نگاهی انداخت ..ونفس عمیقی کشید..روسریش
رو کمی مرﺗﺐ کرد وبیرون رفت..داشت میرفت سمت راهرو که سام همون ﻟحظه ازاﺗاق کناری
بیرون اومد..نگاه بی پرواش داشت روی صورت مایسا گردش میکرد که باعث شد مایسا کمی
عصبی شه،نفسش رو صدادار بیرون فرستاد..خواست از راهرو خارج شه که صدایی متوقفش کرد..
سام-مایسا..
فقط ایستاد..حتی برنگشت...غﻢ صدای سام رو باید کجای دﻟش میذاشت!،
سام-هیچی!!
وجلوﺗر ازمایسا حرکت کرد..
قیافه ی غمزده ی سام و سربه زیرافتاده ی مایسا به قﻀاوﺗهایی که علیرضا پیش خودش کرده
بود دامن زد...
طبق عادﺗش وقتایی که کالفه بود،دستش رو الی موهاش کشید..
صادق-چیه علیرضاخان؟ساکتی
علیرضا-ﺗرجیح میدم بیشتر گوش بدم
مایسا رفت پیش ماهانی که ازاول مهمونی سرش ﺗوی گوشی بود وفقط سالم سردی به
مهمونهای امشﺐ کرده بود،نشست
مایسا-بسته بزار دختره به مهمونیش برسه..شﺐ یلداستا...
ماهان بانگاهی غمگین سرش رو باال آورد
ماهان-کدوم مهمونی..نازنین کسی رو نداره که
مایسا-اخی...بهرحال بهتره هرچه سریعتر گوشیتو بزاری کنار،یه نگاه به اخمای خواهرت بنداز..
صدای سمیه نظرهمه رو به خودش جلﺐ کرد
سمیه-اا،چه پیانوی قشنگی..دفعه ی قبل که اومده بودم نبود
مهتاب ﻟبﺨندی زد وچیزی نگفت
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سمیه-ﺗاجایی که یادمه مایساجان چیزی ازموسیقی سرش نمیشد!مال خودﺗه؟!
مهتاب ناراضی از حرف سمیه-:هدیه ی یکی از دوستهای ماهانه!
سمیه-ماهان جان پیانو هﻢ میزنن مگه؟!
ماهان نگاه سردی به سمیه انداخت:خیر
مایسا بانیش باز برگشت سمت علیرضا:اما آقاعلیرضا بلدن..مگه نه؟؟
علیرضا اخﻢ ظریفی کرد وبعدباخوش رویی جواب داد:بله از شیش ساﻟگی
سارا باﻟحنی سراسر ﺗعجﺐ-جدا؟؟پس حتما پسربچه ی باهوشی بودید
خانوم جون باافتﺨار به ﺗک نوه اش نگاه کردوگفت:آره پسرم ازهمون اول سازوآوازو خیلی
دوسداشت..خیلی کوچیک بود که شروع کرد به یادگرفتن
شریف-رشتت چیه علیرضاجان؟
علیرضا-حسابداری میﺨونﻢ..دوﻟتی
شریف-اوووو..پس بچه ی زرنگی هستی
علیرضا ﻟبﺨندجذابی زد:ﻟﻄف دارید
سارا باﻟبﺨند عریﻀی روبه علیرضا-آقا علیرضا..میشه برامون پیانو بزنید..؟
یازده سال بود که نزده بود..
یازده سال بود که از این جعبه ی موسیقی فرار میکرد..
حتی نمیدونست هنوزهﻢ میتونه مثل قبل بی نقص بزنه یانه..اما
دﻟش نمیﺨواست طلسﻢ یازده ساﻟشو اینجاو ﺗواین موقعیت بشکنه..
سکوت کرد..
صادق-آره فکرخوبیه..افتﺨارمیدی علیرضاجان؟؟
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رمان فصل وصل | فرناز حسینی کاربر انجمن نگاه دانلود
مایسا انگار فهمید که علیرضا دﻟش نمیﺨواد بزنه..واسه همین برای پرت کردن حواسه جمع ،رو
کرد به سمیه وگفت:
چه خبر ازکالسای ورزشیتون؟!ادامه میدیدید؟سمیه هیکلشو ﺗکونی داد وگفت-بله عزیزم٬ﺗازه ﺗایمش رو بیشترم کردم
مایسا-وﻟی ماشااهلل هزارماشااهلل ﺗکون نﺨوردید!
بااین حرف همه خندیدند اما باسرخ شدن صورت سمیه سعی در کنترل کردن خودشون کردن!
سمیه زنی چاق وهیکل درشت بود اما صورت زیبایی داشت وسام چشمهای سبز رنگش رو از
مادرش به ارث برده بود
هرازچندگاهی نگاه سام خیره ی مایسا میشد وبعدش خودش رو مشغول حرف زدن با پدرش
میکرد
آزیتاهﻢ سرش گرم مبایلش بود..
انگار اوضاع اونجوری که سمیه میﺨواست پیش نمیرفت وبجای مایسا،پسرخودش ماﺗﻢ گرفته
بود..
مهمونی باصحبتهای معموﻟی وپذیرایی مرسوم شﺐ یلدا ادامه پیدا کرد..
ماهان پکر گوشه ای نشسته بود وفقط مایسا متوجه ی حاﻟش شده بود
مایسا-چته ماهانی؟چرا انقد گرفته ای آخه
ماهان-همه حواسﻢ پرت نازنینه..
مایسا-چرا ﺗنهاست؟؟مگه بابا نداره؟
ماهان پوزخندی زد-هه!!کاش اونﻢ نداشت.هرچی این دختر درمیاره اون مرد به اصﻄالح پدر از
اون طرف دود میکنه....
باغﻢ آشکاری ادامه داد:رفته بادوستاش واین دخترو ﺗنها گذاشته
مایسا کمی فکر کرد..
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رمان فصل وصل | فرناز حسینی کاربر انجمن نگاه دانلود
خﺐ،چقد خوب میشد اگه میرفتی پیششماهان-برم؟؟؟؟؟
مایسا-همین جوری که اگه پاشی بری مامان نصفت میکنه!
ماهان ناامیدانه-چیکار کنﻢ پس؟؟
مایسا صداشو کمی بلند کرد رو به جمع گفت :بابا شماها که همش راجﺐ کار و دکور وشوری
قرمه سبزی همسایه میحرفید!ماحوصلمون سر رفت خﺐ!
خانوم جون باخنده-قربون حوصلت مادر!!حق داری!
مایسا ب*و*س*ه ای برای خانوم جون فرستاد-ای قربونت که همیشه منو درک میکنی..
مهتاب-زبون نریز دختر..حرفتو بزن
مایسا-میگﻢ خﺐ ماها بریﻢ بیرون بگردیﻢ..شماهاهﻢ به بحث جذابتون ادامه بدید!
ماهان-حله،بریﻢ!
مایسا باصدایی آروم -صبرداشته باش هول!!
آزیتااز بازوی سام آویزون شد-آره سام..ماهﻢ بریﻢ؟؟
سام-کجا؟
آزیتا-وااا..سام!!
سام-ببﺨش عزیزم حواسﻢ نبود
آزیتا-بچه ها میﺨوان برن خیابون گردی..ماهﻢ میریﻢ؟؟
ﻟبﺨندکمرنگی زد-هرچی ﺗو بﺨوای عزیزدﻟﻢ..
آزیتا باذوق بلند شد-..خﺐ دیگه انگار واقعا حله،پاشید بچه ها
مهتاب-اخه میﺨواستﻢ حافظ بیارم فال بگیریﻢ
آزیتا-فاﻟﻢ میگیریﻢ !..بچه ها پاشید دیگه..
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رمان فصل وصل | فرناز حسینی کاربر انجمن نگاه دانلود
مهتاب-علیرضاجان..ﺗوام پاشو باهاشون برو
علیرضا-من حوصله ام سر نرفته!
خانوم جون-ای بابا همه جوونا دارن میرن پسر خﺐ ﺗوام برو دیگه
صادق-آره پسرم پاشو که امشﺐ حسابی خستت کردم
علیرضا ﻟبﺨند محجوبی زد وگفت-نفرمایید جناب
بااصرار های صادق ومهتاب علیرضا هﻢ باهاشون همراه شد
صادق-مایسا بابا زود برگردیدا
مایسا-چششششﻢ
صادق-ماهان سوییچو بردار،ماشینت باز ﺗعمیرگاست؟
ماهان-نه دست یکی از دوستامه
علیرضا-ماشین من هست،الزم نیست
ماهان عصبی نگاهی به مایسا انداخت،..ومایسا درکمال پررویی شونه ای باال انداخت وسمت
اﺗاقش رفت
درکمتر از ده دقیقه همه جلوی در بودن
آزیتاوسارا سوار ماشین سام شدن...
ماهان ومایسا هﻢ سوار ماشین علیرضا..
سام -کجا بریﻢ؟؟
ماهان جلو نشسته بود،برگشت سمت مایسا-بفرما خانوم،شمایی که نقشه میکشید حاال بفرمایید
کجا بریﻢ
مایسا-اول که باید بریﻢ دنبال نازنین
ماهان-هه!بریﻢ دنباﻟش!!!واسه چی اینارو دنباﻟمون راه انداختی؟؟
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مایسا-فعال بگو حرکت کنیﻢ..
علیرضا ماشینو روشن کردو جلو افتاد..ماهان به سام عالمت داد که دنباﻟشون برن
ماهان-خودم ﺗنهایی میومدم بهتربود
مایسا-نﺨیرم..منﻢ میﺨواستﻢ باشﻢ!
ماهان-بعله واسه همین یه قﻄار آدم دنباﻟت راه انداختی..اخه من چﻄوری دست نازنینو بگیرم
بیارم بین اینا؟نمیگی دختربیچاره خجاﻟت میکشه..اینا به کنار،کافیه این سارای فﻀول ببینتش..به
صبح نکشیده همه جارو پر میکنه
مایسا-به من چه اصال,اون موقع چیز بهتری به ذهنﻢ نرسید.بعدشﻢ،ﺗو که انقد نگرانشی خودﺗﻢ یه
فکری بحاﻟش بکن
علیرضا-یه راه دیگه هﻢ هست
ماهان-چی؟؟
علیرضا-فقط یکﻢ نامردیه
ماهان باپوزخند-بزار یه بارم ما نامردی کنیﻢ،چی میشه
ازآیینه ی جلو نگاهی به ماشین سام انداخت..سرعتشو کمی باال برد وﺗوی اوﻟین فرعی پیچید..
علیرضا-گوشیاﺗونو از دسترس خارج کنید..گممون کنن زنگ میزنن
مایسا بانیش باز-ایول نقشه!!
علیرضا بانهایت سرعت ﺗوی کوچه ها میروند ومایسا ذوق زده ازاین همه هیجان علیرضا روبیشتر
ﺗشویق میکرد..وقتی مﻄمئن شدن که سام گمشون کرده زد روی ﺗرمزو برگشت سمت ماهان..
ماهان مشت آرومی به بازوی علیرضا زد-ایول داری!!
علیرضا-منو مایسا همین جا منتظرت میمونیﻢ..ﺗو برو دنباﻟشو زود بیا..خوبه؟؟
ماهان-عاﻟیییییه،ﺗو کی بودی علیرضا!
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رمان فصل وصل | فرناز حسینی کاربر انجمن نگاه دانلود
مایسا متعجﺐ به ماهان خیره شد .دراین فکربود که االن ماهان حتما خییلی نگران نازنینه که
بﺨاطرش حاظرشد اونو پیش علیرضا بزاره وبره!!
علیرضایی که چشﻢ دیدنش روهﻢ نداشت چه برسه به اینکه االن میﺨواست ماشینش رو هﻢ
فرض بگیره..
به حتﻢ رابﻄه ی بین نازنین وماهان چیزی فراﺗر از یه دوستی ساده بود..وگرنه ماهان و این همه
نگرانی؟!
اونﻢ برای کسی که جزئی از خانواده اش نبود.
مایساوعلیرضا پیاده شدن وماهان جای علیرضا نشست..بوقی زدو دور شد
مایسا باقیافه ای درهﻢ-خﺐ ماهﻢ میرفتیﻢ،چی میشد مگه
علیرضا-اون االن دﻟش میﺨواد باعشقش ﺗنها باشه.ﺗو میﺨواستی بری چیکار؟؟؟
مایسا-خﺐ االن اینجا وایسﻢ چیکار؟؟
علیرضا-انتهای این کوچه یه پارکه..میریﻢ اونجا میمونیﻢ ﺗابیان
مایسا چشﻢ غوره ای به علیرضا رفت و جلوﺗر حرکت کرد!علیرضاخنده ای کردو باچندقدم بزرگ
خودش رو به مایسا رسوند..دستاشو ﺗوی جیبش کرد
علیرضا-خﺐ برای من چرا قیافه میگیری..مگه من ﺗورو ول کردم رفتﻢ دنبال عشقﻢ
مایساپشت چشمی نازک کرد-اگه جناب آﻟی چیزی نمیگفتی االن ماهﻢ جای اینکه اینجا اﻟکی چرخ
بزنیﻢ باماهان میرفتیﻢ
وارد پارک شدن..حتی یک نفرهﻢ ﺗوی پارک نبود
مایسا-بفرما...سگ پر نمیزنه!
علیرضا باخنده-مگه سگﻢ پر میزنه؟؟!
مایسا-همون منظورم اینه که سگﻢ اینجا قدم نمیزنه!
علیرضا-فعال که ما داریﻢ قدم میزنیﻢ

66

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان فصل وصل | فرناز حسینی کاربر انجمن نگاه دانلود
ماییسا ایستاد وباچهره ای قرمز شده زل زد بهش-علیرضا!!!
علیرضاباﻟبﺨندعریﻀی گفت:خﺐ حاال حرص نﺨور،بیابریﻢ اونﻄرف یه چی بگیرم بﺨوریﻢ ﺗا اونام
پیداشون شه...
باقیافه ای ﺗوهﻢ پشت سر علیرضا راه افتاد..واردمغازه ی بزرگ شیرینی فروشی شدن..مایسا کامال
جدی و بدون ذره ای ﺗعارف وخجاﻟت هرمدل شیرینی که دﻟش میﺨواست سفارش داد..
علیرضا دست به سینه کنار صندوق ایستاده بود وبه حرکات دختری که به خیال خودش داشت
ﺗالفی میکرد خیره بود...امانمیدونست علیرضا نه ﺗنها ناراحت نبود،بلکه داشت ازاینکارش ﻟذت
میبرد..مایسا باحاﻟتی بامزه که انگاری مثال قهره سمت صندوق رفت
علیرضا-ﺗموم شد به سالمتی؟
همون ﻟحظه چشمش به بستنی های رنگی رنگیه ی گوشه ی مغازه افتاد..
سریع رفت سمتش و چهاراسکوپ بستنی شکالﺗی سفارش داد..
علیرضا-بستنی؟؟!ﺗو این هوا؟؟
مایسا بانیش باز-ﺗوام بگیر میچسبه!!
علیرضا ﺗک خنده ای کردو سمت صندوق برگشت ﺗا حساب کنه!!
ﺗوی پارک قدم میزدن..
بایه دست جعبه ی شیرینی رو گرفته بود وبادست دیگش بستنیشو نگهداشته بود وباﻟذت میﺨورد..
درست شبیه بچه هایی شده بود که میترسیدن کسی خوراکیاشونو ازشون بگیره!
علیرضا-سﺨتته میﺨوای شیرینی رو من بیارم
مایسا سری به معنای نه باال انداخت که همزمان شد باافتادن روسریش..
چشمش دائﻢ بین بستنی وشیرینی وروسری افتاده گردش میکرد وکمی گیج شده به نظر میرسید!
علیرضا که ازاین حاﻟتش به خنده افتاده بود،روبه روش ایستاد ﺗا روسریشو درست کنه..
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یک دفعه بادی وزید وموهای مایسارو بهﻢ ریﺨت..مایسا ازسرما ﻟرزشی کرد ..نوک بینیش به
بستنی خوردو کمی ازبستنی شکالﺗی روی بینیش ماﻟیده شد!!
دستای علیرضاروی روسری مایسا خشک شده بودوخیره ی چهره ی متعجﺐ روبه روش بود
ضربانش شدت گرفته بودو عجیﺐ دﻟش میﺨواست بادرآغوش گرفتن دختر روبه روش ﺗپش
قلبش رو آروم کنه!..
با انگشت شصتش بستنی روی بینی مایسارو پاک کرد
بااخﻢ غلیظی روسری مایسارو روی سرش گذاشت وعقﺐ کشید!
نه!این دختر هنوزهﻢ سام رو میﺨواست!
مایسا که هنوز ﺗوی شوک حرکات عجیﺐ علیرضا بود،سرجاش ایستاده بود!
علیرضا-بیا بشین...دختره ی شلﺨته ی هول!!
رفت کنار علیرضانشست و بی ﺗوجه بهش به بستنی خوردنش ادامه داد!
ﺗوی ﺗموم این ساﻟهایی که گذشته بود،ﺗحمل باالیی داشت..صبور بود..اما االن..
انگاری داشت ازاین سکوت عذاب میکشید..باید میگفت،باید میپرسید..
وگرنه شاید از فکروخیال دیوانه میشد!!
علیرضا-فکر میکنی کارایی که میکنی درسته؟
دست ازخوردن برداشت وسواﻟی نگاهش کرد،اما علیرضا همچنان به روبه روش خیره بود
مایسا-کدوم کارا؟؟
به چشمهای مایسا زل زد
علیرضا-سام زن داره مایسا،دیگه حتی اگه احساسیﻢ نسبت بهش داری باید فراموش کنی..اون
اگه ﺗورو میﺨواست ازدواج نمیکرد..یکﻢ واقع بین باش
چهره ی مایسا هرﻟحظه بیشتر درهﻢ میرفت،ﺗحقیر ﺗاچه حد؟!
هﻀﻢ حرفهای علیرضا براش سنگین بود،او به سام..به یک مرد زن دار چشﻢ نداشت..
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باچشمهایی به خون نشسته ازنیمکت بلند شد وایستاد..
علیرضا شوکه از واکنش شدید مایسا همراهش بلند شد
بستنیش رو به کناری پرت کرد-ﺗو به چه حقی ﺗو زندگی من دخاﻟت میکنی..هان
علیرضا-من فقط...
باخشﻢ واشک فریادکشید-ساکت شو..حاﻟﻢ بهﻢ میﺨوره ازاینکه همه به خودشون اجازه میدن
قﻀاوﺗﻢ کنن...
علیرضا قدمی به جلو برداشت ومتقابال مایسا قدمی به عقﺐ برداشت وباخشونت اشک روی گونش
رو پس زد-نمیﺨوام ببینمت دیگه .گمشو...ﺗوام یکی هستی ﻟنگه ی بقیه
علیرضا-بگﻢ غلط کردم خوبه؟؟ببﺨش اشتباه کردم...ببﺨشید..مایسا..من..من..
ناگهان روی زمین افتادوباصدای بلند زار زد..اﺗفاقات اخیر کﻢ طاغت وزودرنجش کرده بود
علیرضا روبه روش زانو زد..مایسا سرش رو بین دستاش گرفت وصداش رو خفه کرد،طوری که
فقط هق هق ضعیفی ازش شنیده میشد ...انتظار نداشت که مایسا ﺗااین اندازه واکنش نشون
بده..شاید هنوز نفهمیده بود که این دختر ﺗاچه حد بهﻢ ریﺨته...
علیرضا-غلط کردم مایسا...بﺨدامن مثل بقیه فکر نمیکنﻢ...من میدونﻢ که سام مقصربود،فقط..فقط
میﺨواستﻢ....
باعجز ادامه داد:منه خر اصال نمیدونﻢ چمه..دیدم..دیدم باسام ازراهرو دراومدید،قیافه ی جفتتونﻢ
گرفته بود...بعد..بعدسامﻢ خﺐ..
مایسا-اصال ...اصال گیرم که هنوز به سام عالقه دارم .ب......ه ﺗوچه؟
یک دفعه چشمهای علیرضا رنگ غﻢ گرفت ومایسا ازﺗغییر حاﻟت علیرضا جاخورد
علیرضا-مایسا من..من فک کنﻢ دوستتدارم!!
مایسا دست ازگریه کشیدو بانگاهی سراسرﺗعجﺐ خیره ی علیرضاشد...
علیرضا-خودمﻢ خودمو درک نمیکنﻢ...اونقد سریع اﺗفاق افتاد که خودمﻢ ﺗایه مدت به حسﻢ شک
داشتﻢ..،االنﻢ خودمو نمیفهمﻢ..انگار مستﻢ،هیچ وقت انقدر راحت نتونستﻢ ازاحساساﺗﻢ حرف بزنﻢ
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مایسا وقتی نیستی داغونﻢ...دوستدارم همیشه کنارم باشی...
علیرضا دوستش داشت؟؟براش چیزی دور از باور بود..اینکه کسی دوستش داشته باشه..اصال او
چیزی برای دوستداشته شدن داشت؟؟
ﺗمام اعتمادبه نفسش ازدست رفته بود .نمیتونست این ابراز عالقه رو هﻀﻢ کنه..
اخمی بر پیشونیش نشوند وازجاش بلند شد..قدمی به عقﺐ برداشت وناگهان شروع دویدن
کرد..به کجا؟
نمیدونست..فقط میدونست که باز حاﻟش خرابه..علیرضا جهشی کرد وباچندقدم بلند خودش رو به
دخترک دوستداشتنی این روزهاش رسوند..
علیرضا-مایسا...مایسا
اما مایسا بی حرف میدوؤید ،یکباره دستش روکشید..مایسا ﺗعادﻟش از دست رفت ودر آغوش
علیرضا افتاد
علیرضا-چرا فرار میکنی مایسا؟
مایسا باصدایی پرازبغض-وﻟﻢ کن
علیرضا-من چی گفتﻢ مگه
مایسا-دروغ!
علیرضا-به جون خانوم جون که ﺗنهاکسمه دروغ نگفتﻢ...من ادعای عاشقی نکردم،گفتﻢ بهت
عالقه دارم..این رفتارﺗو..
مایسا-به چیه من عالقه داری؟؟!
به چشمانش که خیس ازاشک بود خیره شد...
علیرضا-دوستداشتن واقعی دﻟیل نمیﺨواد...
مایسا-اﻟکی میگی
علیرضا-من قسﻢ خوردم...وﻟی خﺐ،
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نمیگﻢ همین جوری بی دﻟیل،زیباییتﻢ بی ﺗاثیر نبود
پوزخندی به آخرین جمله ی علیرضا زد وسرش را زیر انداخت...انگار موقعیتش را ازیاد برده بود...
باصدای داد بلندی حواسش جمع صاحﺐ صدا شد..ماهان به همراه دخترریزنقشی درفاصله ی
کمی ازاونها ایستاده بود..مایسا فورا از آغوش علیرضا در اومد ،ماهان سمت علیرضا خیز برداشت
وباحرکتی ناگهانی نقش بر زمینش کرد...اگر میﺨواست،با ضربه ای ماهان خشمگین رو زمینگیر
میکرد اما حاال...
بی دفاع شده بود..
مایساجیغی کشید-ماهان
ماهان-خفه شو..حساب ﺗو باشه واسه بعد
مایسا-ماهان من داشتﻢ میفتادم که..
ماهان-دیدی افسردست،ﺗنهاست..گفتی خرش کنﻢ ...هان؟؟
وعلیرضامشت میﺨورد وصداش در نمی اومد
ماهان-دیدی محتاج محبته خواستی..
حرفهای ماهان براش زیادی بزرگ بود..یادش نمی اومد محبت گدایی کرده باشه که حاال ماهان
ازمحتاج بودنش دم بزنه
مایسا-خفه شو ماهان..خفه شو..فقط خفه شو
کنارعلیرضا روی زمین نشست وسعی بر مهار کردن ضربات متواﻟیه ماهان داشت..
علیرضا دﻟشاد ازاین حمایت وماهان گیج بود از رفتارخواهرزاده ی عزیزش
ماهان-مایسا!!
مایسا-هان؟؟؟؟مثال میﺨوای بگی اینکارات از سر عالقست؟؟از سر غیرﺗته؟؟
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پس روزایی که حاﻟﻢ خراب بودو ﺗوفقط سرزنشﻢ میکردی این عالقت کجا بود..وقتی میدیدی
باحرفات میسوزم اما ول نمیکردی...هیجده سال باهام زندگی کردی..دیدی کج نرفتﻢ..اماحرفای
دوستای آشغال سامو باور کردی..
باعجز ادامه داد:ازت خواستﻢ باورم کنی..گفتﻢ من اون روز حتی باسام حرف نزدم
خوردم کردی ماهان،باحرفات ﻟهﻢ کردی
وقتی هرچی از دهنت دراومد بارم کردی ومنو باحال داغونﻢ ول کردی رفتی..
این همه خوش غیرﺗی رو چرا یه بار،فقط یه بار خرج طرفداری ازمن نکردی؟
(ضجه زد):
چرا یه بار نزدی ﺗو دهن کسایی که بهﻢ میگفتن خراب!
چرا ﺗو ذهن ﺗو همیشه من مقصرم,من بدم..چرا یه بار ننشستی گوش بدی به حرفام...
علیرضا باحرکت دست راستش ماهان شوکه شده رو به عقﺐ هل داد..بلندشد وایستاد..
چقدر ساده بود که خیال میکرد هربار با ب*و*س*ه ای وخوندن چندبیت شعر مایسای عزیزش
همه چیز رو فراموش میکنه..
دست خودش نبود..زودباوربود وگوشت ﺗلخ..
چقدر با زبانش،نیشش زده بود
چه حرفها که نه،دردهای ناگفته داشت این دختر..
اشاره ای به قلﺐ اش کرد:
مایسا-اینو میبینی؟؟پراز زخﻢ وخراشه..پراز شکستگیه..دیگه جایی واسه یه زخﻢ ﺗازه
نداره...همیشه درد بودی ماهان..همیشه...،هیچ وقت نﺨواستی مرهمﻢ باشی
ازروی چمن بلندشد..ماهان نگاهش روبه زمین دوخته بود..نازنین از دور شاهداین کشمکش
بود..بارفتن مایسا به سمت ماهان قدم برداشت..
نازنین درکنار ماهان وعلیرضا به دنبال مایسا...
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به فاصله ی چندقدم پشت سر مایسا قدم برمیداشت..
صامت وساکت...فقط نگران این کوه درد بود...
مایسا اما احساس سبکی میکرد...این حرفا خوره ی جونش شده بود وذره ذره ﺗاب و ﺗوانش
روداشت ازش میدزدید..
دیگه غمگین نبود..صدای پای علیرضا رو از پشت سر می شنید واین صدا براش آرامش محض
بود..
چه چیزی بهترازاین؟که کسی دوستت داشته باشه..نگرانت باشه..
حتی اگرﺗو احساسی نسبت بهش نداشته باشی..
شاید اوﻟین باری بود که کسی اینقدر صادقانه از دوست داشتنش براش حرف میزد..
واگر جدی علیرضا عاشقش شده بود؟!
چهره ی علیرضا جلوی چشمانش نقش بست..
چهره ای گندمی و جذاب داشت..
چشمان درشت ومشکی رنگ....ل*ب وبینی ای متناسﺐ باصورﺗش..قد بلندوهیکل وزیده ای
داشت..
چه چیزی درش این پسرسبزه رو مجذوب خودش کرده بود؟!
یادحرفای علیرضاافتاد...گفت دوستداشتن حقیقی دﻟیل نمیﺨواد اما زیبایی اش هﻢ بی ﺗاثیر نبود..
یعنی واقعا زیبابود؟!...از همون وقتی که عشق اش نﺨواستش اعتمادبه نفسش ﺗحلیل رفت..دیگه
کمترخودش رو زیبا می دید..
ایستاد...برنگشت فقط سرش رو به زیر انداخت..علیرضا فاصله رو پر کرد ومقابل مایسا ایستاد
علیرضا-خوبی؟...
مایسا....-
علیرضا-مایسا؟؟!!!!
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سرش را باال برد..اول به ﻟبهای خندان علیرضا وبعد به چشمان نگرانش نگاه کرد...
علیرضا-سبک شدی..نه؟؟
مایسا-بهترم..
علیرضا-عجﺐ شﺐ یلدایی شد!!..
نفس عمیقی کشید ودستانش درجیبش فرو برد-منﻢ سبک شدم!
مایسا...صدای ریز دختری باعث شد هردو به عقﺐ برگردند وبه نازنین نگران ٬نگاه کنند
قدمی به جلو برداشت ..علیرضا کنارکشید ونازنین مقابل مایسا قرار گرفت
نازنین-نمیﺨوام ازماهان طرفداری کنﻢ اما...
درسته که ﺗلخ حرف میزنه،زود جوشه اما واقعا دوستتداره مایسا..نمیﺨوام ﺗبرئه اش کنﻢ میدونﻢ
اشتباه زیاد داشته..میدونﻢ روزای سﺨتی رو گذروندی،..وﻟی فکرنکن فقط به ﺗو سﺨت
گذشت..ماهان هﻢ همپای ﺗو عذاب میکشید..بﺨاطر عالقه ی شدیدی که بهت داشت وهنوزم
داره...
به خوبی هاییﻢ که در حقت کرده فکرکن مایسا...بی انصاف نباش
سکوت کرد ومنتظر به مایسا خیره شد..
اماهرچی صبر کرد جوابی ازدخترک سربه زیر نشنید..همه ازش میﺨواستند که منصف باشه درحاﻟی
که بی انصافی رو درحقش ﺗموم میکردند..و او درمانده بود ازاین انتظارهای بیجا..
**مایسا**
یه ماهی ازاون شﺐ پرازآشوب میگذشت...کالس کنکور میرفتﻢ وچون وقت کمی داشتﻢ کالسهام
خیلی فشرده شده بود..صبح وشﺐ کارم درس خوندن بود...من باید یه رشته ی خوب قبول
میشدم.مثل همه ی اونایی که ﺗجربی میﺨونن رویای پزشکی نداشتﻢ اما دﻟﻢ یه رشته ی خوب
ﺗوی یه دانشگاه خوب میﺨواست...
اگه این اﺗفاقا نمی افتاد شاید االن دانشجو بودم..هه!
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علیرضا رو هرشﺐ بعد ﺗعﻄیل شدن کالسهام میدیدم...ازخونه ﺗعقیبﻢ کرده بودوحاال آدرس
وساعت همه ی کالسامو میدونست!
این کارو زندگی نداره یعنی؟؟!
وﻟی دروغ چرا٬بدم که نمیومد هیچ..ﺗازه ذوقﻢ میکردم!!
ازساختمون آموزشگاه اومدم بیرون.هوا خیلی سرد شده بود،پاﻟتوی مدل پانچوی قهوه ای با
روسری کرم ﺗیره وشلوارهمرنگش پوشیده بودم!
دیگه کمتر سراغ مشکی میرفتﻢ،واسه روحیﻢ خوب بود!
از شدت سرما ﺗوی خودم مچاﻟه شدم..ازباالی پلکان درب خروجی ،نگاهی به جای همیشگی
علیرضا،که درست اونﻄرف خیابون روبه روی ساختمون بود،انداختﻢ..ماشینش نبود،حتما دیگه ازبی
محلیای من خسته شده!حقﻢ داره،ﺗاکی...
علیرضا-سالم!
پشت سرم بود؟!
روبه روم ایستاد-
خودﺗو خسته نکن،جاپارک نبود مجبورشدم ماشینمو چندﺗا خیابون اون ور ﺗر پارک کنﻢ!!
من بااخﻢ-کی گفته من دنبال ماشین ﺗو بودم؟؟!
به خودش اشاره کردو باﻟحن بانمکی گفت:خود جناب آﻟیﻢ!
به خودجناب آﻟیتون بفرمایید کمتربرای خودش خیال بافی کنه!وبعد ازپله ها پایین اومدم وسمت چپ پیاده رو قدم زدم..علیرضاهﻢ دنباﻟﻢ اومد
علیرضا-من که میدونﻢ ﺗوام بی میل نیستی..فقط دﻟیل این رفتاراﺗو نمیفهمﻢ
مایسا-بیﺨود میدونی!!
علیرضا-ااا!!
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جهشی کرد و جلوی راهمو گرفت..به ناچار وایستادم ونگاهمو کج ب ﺗنه ی درخت کنار پیاده رو
دوختﻢ
علیرضا-مایسا ﺗوکه نمیﺨوای پسﻢ بزنی؟؟؟
مایسا-من کسیو نمیﺨوام..زوره؟؟
علیرضا-من هرکسی ام؟؟!پسر به این خوبی ٬خوشگلی،خوش ﺗیپی ..دیگه آخه کجا گیرت میاد!
چشمامو ریز کردمو به این خدای اعتمادبه نفس خیره شدم-خیلی خودﺗو دسته باال گرفتیا
علیرضا-دروغ میگﻢ؟؟؟
چیزی نگفتﻢ وخواستﻢ ازکنارش رد شﻢ که باز جلومو گرفت...کاراش وحرفاش یه چیزایی رو ﺗه
دﻟﻢ قلقلک میداد ،خوشﻢ میومد ازاین پافشاری کردناش
علیرضا-مایسا حرف دارم باهات..
مایسا-دیگه حرفی نمونده که،هرچی بود گفتی
علیرضا-نه نگفتﻢ..فقط نیﻢ ساعت..باشه؟؟
بعد یکمی مکث(جهت حفظ آبرو!فک نکنه هوﻟﻢ!)راه افتادم وعلیرضاهﻢ باذوق سمت ماشینش
راهنماییﻢ کرد..سوارکه شدیﻢ ماشین وروشن کرد
کجا؟!علیرضا-هیجا!خواستﻢ بﺨاری رو برات روشن کنﻢ
نمیﺨواد زیاد سرد نیست،حرفاﺗو بزن..من باید زود برمعلیرضا بادﻟﺨوری-چشﻢ!...
ﻟبشو بازبونش ﺗر کردو زل زد ﺗو چشام-مایسا من..خﺐ..من..
هوف بلندی کشید وجدی ﺗر ادامه داد:
ببین این منی که میبینی همیشه این نیستﻢ!من ﺗاحاال اینجوری پیگیر هیچ دختری نبودم..نمیگﻢ
پسر پیغبرم،منﻢ مثل بقیه همسنام شیﻄونی زیاد کردم!اﻟبته..به منظوربد نگیر!دوست دختر داشتﻢ
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اما هیچ کدوم انقد برام ارزش نداشتن که اینجوری صبح ﺗاشﺐ کشیکشو بدم!بﺨاطرش خواب
وخوراک نداشته باشﻢ..
بدجوری گرفتارت شدم مایسا!دیگه حتی اگه بگی نه نمیتونﻢ وﻟت کنﻢ ...خودمﻢ از دست خودم
کالفه ام،این حسوحاﻟو درک نمیکنﻢ...زیادم ازعشق وعاشقی سردر نمیارم واسه همینﻢ نمیدونﻢ
چه جوری بهت نشون بدم دوستت دارم که باورت شه..فقط میدونﻢ االن ﺗموم زندگیﻢ به ﺗو،به
جوابی که ﺗو میدی بستگی داره..
متالشی نکن زندگیمو مایسا..
خوشﻢ اومده بود!ازصداقت نگاهش..ازسادگیه حرفاش خوشﻢ اومده بود..من که نباید ﺗاآخرعمر
ﺗنها میموندم وعزا میگرفتﻢ!باید به خودم..به دﻟﻢ یه فرصت دیگه میدادم..شاید علیرضا همون
فرصت بود..
بانگاهی پراز استرس به من خیره بود..
مایسا-من نمیﺨوام ﺗاقبل کنکورم درگیر اینجور مسائل بشﻢ
علیرضا-چه جور مسائل؟؟!
مایسا-همین...عشق وعالقه و...
علیرضا-قول میدم به درست ﻟﻄمه ای نﺨوره..اصال بیاخودم بهت درس میدم!
مایسا-نه!
باﻟحنی خسته-مایسا!
مایسا-من..خﺐ من فرصت میﺨوام
علیرضا-من ﺗا شیش ماه دیگه میمیرم
مایسا-فکرنمیکنی این حرفات واسه یه احساسه چندماهه زیادی خنده داره؟؟!
علیرضا-چه ربﻄی به سال وماه وروزش داره...این وسط یه چیزی هست اسمش
عالقست..دوستداشتنه..اصال میفهمی منو؟؟؟
مایسا-نه..نمیفهممت.چون این ﺗﺐ داغتو اصال باور ندارم
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علیرضا-ﺗو که گفتی فرصت میﺨوای
مایسا-واسه اینکه بهت ثابت کنﻢ باگذشت زمان این احساست ازبین میره
علیرضا-نمیره
میرهعلیرضا-نمیره
میگﻢ میره!!علیرضا-منﻢ میگﻢ نمیره!!
دستﻢ رفت روی دستگیره که پیاده شﻢ اما اون سریع ﺗر قفل کودکو زد
مایسا-حرفاﺗو زدی دیگه چی میﺨوای؟؟
علیرضابایه ﻟحن مظلوم-ﺗورو!
حس کردم گونه هام داغ شدن..نه،نباید وامیدادم!
مایسا-راهش همون بود که گفتﻢ..قفل وباز کن..
بااخﻢ قفل رو زد..پیاده شدم..پیاده شد..چندقدم ازش فاصله گرفته یودم که صداش باعث شد
ﻟحظه متوقف شﻢ
علیرضا-باشه...ﺗاکنکورت صبر میکنﻢ!...مایسا؟؟
نصفه برگشتﻢ و بی ﺗفاوت نگاهش کردم،ادامه داد:
اگه اون موقع بازم دوست داشتﻢ چی؟؟پوفی از بی حوصلگی کشیدم-اون وقت هرچی ﺗو بگی
چشمکی زد وبا ذوق اشکاری سوار ماشینش شد..بوقی زد وازکنارم رد شد...
ﻟبﺨندی به این سماجت شیرینش زدم..
اما..میترسیدم..
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"چقدر قیافه اش شبیه اشتباه بعدی زندگی ام است"!..
**علیرضا**
دیگه نمیتونﻢ!!
ﺗواین سه ماه نه گذاشت بیام از دور ببینمش،نه جواب ﺗلفنهامو داد!
خود نامردشﻢ حتی یه سر نزد!حاال من به درک،بﺨاطر خانوم جون!!!!
نگاهی به ساعت انداختﻢ..ازنیمه شﺐ گذشته بود..نمیتونستﻢ بﺨوابﻢ.دختره ی بی فکر
ومغرور..سوئیشرﺗمو برداشتﻢ وآروم..جوری که خانوم جون بیدارنشه از خونه زدم بیرون...
میدونستﻢ بی فایدست وجواب نمیده اما باز زنگ زدم!!
بوق اول
بوق دوم
بوق سوم
رد ﺗماس!
طبق عادﺗﻢ ﺗواین مدت بعدبی جواب موندن ﺗماسﻢ اس ام اس دادم!!
اما خﺐ مﻀمونش با دفعه های قبل خیلی فرق داشت!قبال عاشقانه بود االن بیشتر شبیه ﺗهدید
بود!
من ﺗا بیست دقیقه دیگه جلو درخونتونﻢ بیا پایین..ببین االن اونقدری زده به سرم که اگه نیای یهکاری دست جفتمون بدم!!
نشستﻢ پشت فرمون...گوشیﻢ زنگ خورد..مایسابود!!قبال جواب اس ام اسﻢ رو هﻢ نمیداد!
ماشینو روشن کردم و راه افتادم
علیرضا-جانﻢ؟؟
مایسا-ﺗو دیوونه ای نه؟؟
علیرضا-شک داشتی؟
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مایسا-آره اما االن مﻄمئن شدم!بهتره نیای چون فقط وقتتو ﺗلف میکنی
علیرضا-من میام..شماهﻢ مثل یه دخترخوب میای پایین ببینمت..
مایسا-نمیام
علیرضا-مییییای
مایسا-اصالنمیییﺨوام بیام،چیکار میکنی مثال؟؟!
علیرضا-اون موقع دیگه یه دیوونه ی واقعی میشﻢ...از یه دیوونه هﻢ هرکاری برمیاد درجریانی که
مایسا-دیوونه چیه ﺗو مریﻀی
علیرضا-شایدم عاشق
مایسا-هه!
علیرضا-سه ماهه دیگه فقط ﺗا کنکورت مونده...
مایسا-منظور؟!
علیرضا-منظورمو وقتی دیدمت میگﻢ...نزدیکﻢ
وگوشی رو بالفاصله قﻄع کردم و فرصت مﺨاﻟفت کردن بهش ندادم!
**مایسا**
ساعت یک و نیﻢ شﺐ رو نشون میداد..خﺐ من االن چه جوری برم پایین!!
اه کاش ردﺗماس نمیزدم بعد فکرمیکرد خوابﻢ بیﺨیال میشد!
ﺗوی جدال باخودم بودم که گوشیﻢ ﺗک زنگ خورد!
رفتﻢ کنار پنجره ی اﺗاقﻢ که رو به کوچه باز میشد،پرده رو یکﻢ کنار زدمو یواشکی نگاهش کردم!
پیاده شده بود وبه ماشینش ﺗکیه داده بود...یه سوئیشرت سفید پوشیده بود که زیپش نصفه نیمه
بسته شده بودو پیرهن یقه اسکی مشکی که زیرش پوشیده بود،دیده میشد..شلوارشﻢ فکرکنﻢ
مشکی بود!
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خوبه،ما که پسندیدیﻢ!
رفتﻢ سراغ کمد ﻟباسمو یه بافت سفید مدل شنل برداشتﻢ..روی کمرش یه بند میﺨوردو ﺗنگش
میکرد..یه شال مشکی هﻢ انداختﻢ سرمو ازاﺗاقﻢ اروم رفتﻢ بیرون..پاورچین پاورچین رفتﻢ سمت
در وسعی کردم ﺗاحدامکان بی سر وصدا بازش کنﻢ!!
فقط چند روز به بهار مونده بود اما هوا فوق اﻟعاده سرد بود...
پله هاروهﻢ سریع طی کردم
دست به سینه به ماشین ﺗکیه داده بودونگاهش به روبه روش بود...
جلو رفتﻢ وﺗوی مسیر نگاهش ایستادم..سرش روباال آورد وﻟبﺨند مهربونی زد..
علیرضا-سالم خااااانوم
من بااخﻢ-کارت؟؟
علیرضا-بزار برسی بعد گارد بگیر
ساعت دوء شبه...میفهمی؟؟!علیرضا-من آره اما(به قلبش اشاره ای کرد)این نمیفهمه
هه!علیرضا باصدایی خسته وناﻟه مانند-مایسا!
االن وقت مناسبی نیست..فردا حرف میزنیﻢ،باشه؟علیرضا-اما من االن حاﻟﻢ بده
خﺐ به من چه؟؟علیرضا-خیلی نامردی..یادت رفته حاﻟت بد بود من آرومت کردم؟االن من بهت نیاز دارم کجا
میﺨوای بری
جوابی نداشتﻢ پوفی کشیدم ونگاهمو معﻄوف خیابون کردم
در سمت شاگردو باز کرد وکنارش ایستاد...چشمامو به نگاه منتظرش دوختﻢ...
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سرمو به زیر انداختﻢ وسوار شدم
علیرضا-نوکرﺗﻢ بﺨدا
ﻟبﺨندی بﺨاطرذوق بچگونش روی ﻟبهام نشست...این یعنی من براش مهمﻢ...
ماشینو روشن کردو راه افتاد
کحا؟؟؟؟علیرضا-یکﻢ خیابونگردی...ﺗهرون ﺗو این شبا دیدن داره..
چندباری با ماهان اومدمعلیرضا-راستی چه خبر ازماهان؟خوبه؟
بدنیست...غﻢ نازنین دیوونش کردهعلیرضا-نازنین؟!
همون دختری که اون روز باهاش بودعلیرضا-اها...خیلی دوسش داره نه؟؟
خیییلیعلیرضا-آشتی کردین؟
از اوﻟشﻢ قهر نبودم...سرنگینﻢ باشعلیرضا-خوبه!
دست برد وضبط رو روشن کرد وبعد چندﻟحظه صدای آروم آهنگ ﺗوی ماشین پﺨش شد..
آهنگ گوش دادن ﺗوی ماشین رو دوست داشتﻢ...
همینﻄور که حواسﻢ پی متن آهنگ بود،از پنجره به بیرون نگاه میکردم...
خیابون خیلی خلوت بود..
♫♫♫
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دﻟواپسﻢ جز ﺗو به چشمﻢ نمیاد اصن
هرکسی رو که میبینﻢ باز یاد ﺗو میوفتﻢ
همه کسﻢ من دوست دارم به خدا قسﻢ
هرکسی رو که میبینﻢ و یاد ﺗو میوفتﻢ
هرکی اومد جاﺗو بگیره من گفتﻢ نه
وقتی ﺗو اینجایی وقتی با ﺗو جفتﻢ من
دنیا مال ما دوﺗاست وقتی ﺗو اینجایی
اینا واقعیه رویا نیست
اون خنده نازت وابستﻢ کرد انگاری
از نگات معلومه چه حسی به من داری
دیگه مثل ما دوﺗا هیچ جای دنیا نیست
اینا واقعیه رویا نیست
روانی بهت مریﻀﻢ  ،بی هوا از رو غریﻀﻢ
اگه ﺗو از من دوری شی
یه ﺗنه شهرو بهﻢ میریزم
اسممو داد بزن  ،بگو هنوز با منی
حتی اگه ازم دور شی ازم دل نمیکنی
♫♫♫
بگو خوابﻢ یا بیدارم که اینقدر وابستگی دارم
ﺗو با من زندگی کردی که امروز ﺗنهات نمیذارم
ببین دنیامون آرومه دیوونه شهرم که بارونه
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رمان فصل وصل | فرناز حسینی کاربر انجمن نگاه دانلود
همه چی آمادست قلبامون عاشق هﻢ بمونه
هرکی اومد جاﺗو بگیره من گفتﻢ نه
وقتی ﺗو اینجایی وقتی با ﺗو جفتﻢ من
دنیا مال ما دوﺗاست وقتی ﺗو اینجایی
اینا واقعیه رویا نیست
روانی بهت مریﻀﻢ  ،بی هوا از رو غریﻀﻢ
اگه ﺗو از من دوری شی
یه ﺗنه شهرو بهﻢ میریزم
اسممو داد بزن  ،بگو هنوز بامنی
حتی اگه ازم دورشی،ازم دل نمیکنی
( آهنگ بهت مریﻀﻢ اشوان)
داشت سمت جنوب شهر میرفت وهرقدر از شماﻟش دور ﺗر میشدیﻢ خیابونا شلوغ ﺗر میشد..جنﺐ
وجوش مردم...ماهی فروشای کنار خیابون..کﻢ کﻢ داشت منﻢ به هیجان میاورد..
علیرضا-اینجاهﻢ اومده بودی ﺗاحاال؟!
شﺐ نهعلیرضا-دنیای آدما به فاصله چند کیلومتر ببین چقد ﺗغییر میکنه...االن اون سرشهر همه
خوابن..این سر هنوز دنبال یه ﻟقمه نون
دنیای این سر قشنگ ﺗرهعلیرضا-ﺗو االن داری ازبیرون بهش نگاه میکنی..معلومه که قشنگ ﺗره..
میشه پیاده شییییﻢ؟؟ﻟبﺨندی مهربون زد وکنار خیابون پارک کرد...
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رمان فصل وصل | فرناز حسینی کاربر انجمن نگاه دانلود
با ذوق پیاده شدم وسمت یکی از ماهی فروشا رفتﻢ..
***علیرضا****
با خوشحاﻟی ازاین ور به اون ور میپرید.ومنﻢ ﺗموم حواسﻢ پی این دختربچه ی دوستداشتنی بود!...
گاهی اونقدر خانوم میشه که باورم نمیشه این همون مایسا باشه..
گاهییﻢ اونقدر مظلوم که دوستدارم ﺗو آغوشﻢ بگیرمش وبهش اطمینان بدم ﺗنها نیست..
مایسا-علیرضا؟؟
جانﻢ؟!ﻟحظه ای ماﺗش برد..اماسریع به حاﻟت اوﻟش برگشت،آخه من که میدونﻢ ﺗوام نسبت به من بی
ﺗفاوت نیستی..دخترک مغرور
به سمتش رفتﻢ وکنارش ایستادم..یه بیست سانتی ازم کوﺗاه ﺗره واین موضوع چقد برام ﻟذت
بﺨشه!!غرق بدﻟیجات چوبی روبه روش بود..فروشندش یه خانوم میانسال بود ومشغول ﺗعریف
کردن ازوسایلش برای مایسا بود..که یک دفعه کسی فریاد زد"جﻢ کنید گشت..جﻢ کنید"..
آشوبی به پاشد!!همه مشغول جﻢ کردن وسایل شدن...نگاهﻢ به مایسایی افتاد که درحال کمک
کردن به زن بدل فروش بود...بااخﻢ بهﻢ خیره شد وگفت:چرا وایسادی کمک کن دیگه!
علیرضا-بیا بریﻢ مایسا االن پلیس میاد
مایسا-مگه نمیبینی دست ﺗنهاست؟؟برو ماشینو روشن کن بیار!
علیرضا-مایسا!!
مایسا-خواهش میکنﻢ علیرضا
نتونستﻢ ﺗاب بیارم!سمت ماشین دؤیدم...
صدای آژیر ماشین پلیس از دور میومد...
جلوی پاشون زدم رو ﺗرمز..هردو عقﺐ نشستن ومنﻢ سریع حرکت کردم..یکﻢ که دور شدیﻢ
وخیاﻟﻢ راحت شد..از آیینه جلو نگاهی بهش انداختﻢ:
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رمان فصل وصل | فرناز حسینی کاربر انجمن نگاه دانلود
علیرضا-میدونستی اگه میگرفتنمون بیچاره میشدیﻢ
مایسا-چرا؟؟مگه ماچیکار کردیﻢ
علیرضا-هه!اگه فقط پلیسای گشت نبودن ومارو میدیدن..اگه میگرفتنمون،میﺨواستی بگی
چیکارﺗﻢ؟؟!هان؟!اﻟبته برای من بد نمیشد فقط بابات اینا میفهمیدن که نصف شبی جیﻢ زدی
ازخونه!
با پاش محکﻢ از پشت به صندﻟیﻢ زد..از حرص خوردنش خندم گرفته بود
مایسا-بیشعور من جیﻢ زدم یاﺗو به زور کشوندیﻢ بیرون؟؟
علیرضا-خﺐ یعنی ﺗو دﻟت نمیﺨواست؟؟
مایسا-علیرضا!!
علیرضا-این یعنی میﺨواست!
مایسا-نﺨیرم
علیرضا-چرا!میﺨواست!
خواست جواب بده که زن بدل فروش باخجاﻟت روبه مایسا گفت
دستتون درد نکنه..همینجاها نگهدارید پیاده میشﻢمایسا-نه این چه حرفیه..میرسونیمتون!
مزاحﻢ نمیشﻢ دیگهمایسا-آخه شبه..واسه یه زن ﺗنها خﻄر داره
عادت دارم دخترم..هرروز این راهو میرم میاممایسا-ﺗوروخدا دیگه بیﺨیال!ناراحت میشما!!ﺗازه من همه ی کاراﺗونو ندیدم..کلی خوشﻢ اومده
میﺨوام بﺨرم!
بیا..مثل اینکه این خانوم جز من باهمه مهربونه!انگار نه انگار چن دقیقست باهاش آشناشده کﻢ
مونده قربون صدقشﻢ بره!!
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همینﻄور که با مایسا حرف میزد به منﻢ آدرس میداد..دیگه کﻢ کﻢ داشتیﻢ ازشهرخارج میشدیﻢ...
***مایسا***
بیشتر شبیه خرابه بود ﺗاشهر!اینجا دیگه کجاست خدای من...معلوم نبود داشتیﻢ از خیابون عبور
میکردیﻢ یا حیاط یه خونه
به درختا بندی آویزون و روش چندﺗا ﻟباس پهن بود...خونه ها نصف آجر نصف پالستیک...
پیاده شدیﻢ..زن باخجاﻟت مارو به سمتی هدایت میکرد،صدای گریه ی بچه ای باعث سرمو
برگدونﻢ سمت خونه که نه،چادری پالستیکی..ﺗوی خونه واضح دیده میشد ...مادری با گریه سعی
در آروم کردن بچه داشت اما اصال موفق نبود
قلبﻢ به در اومد..ﺗا به حال به همچین جاهایی فکرم نکرده بودم..میدونستﻢ مردم حاشیه نشین
خیلی فقیرن اما این وضعیت وحشتناک بود!
این زن چه جوری این همه راه رو هرروز پیاده طی میکرد؟؟!
علیرضا-مایسا..
برگشتﻢ..قیافه ی مچاﻟه وآماده به گریمو که دید..نزدیک ﺗر اومدو آروم درگوشﻢ گفت:
بااشکات بیشتر ازاین شرمنده نکن این زنو..سری ﺗکون دادم وهمراهش پشت سر زن بدل فروش که فهمیده بودم اسمش فریباست حرکت
کردم..به یه خونه ی قدیمی اجری رسیدیﻢ..وضعیتش نسبت به بقیه ی خونه ها میشد گفت خوبه
..کلید انداخت و درو باز کرد...وارد حیاط کوچیک خونه شدیﻢ که یک دفعه از اﺗاقک وسط حیاط
موجود ریزه میزه ای پرید بغل فریبا!!
مامانیبامهربونی دختربچه ی مومشکیش رو بغل کرد ومنو علیرضا رو به سمت همون اﺗاق راهنمایی کرد..
علیرضا-نه..دیگه مزاحﻢ نمیشیﻢ
فریبا ﻟبﺨند ﺗلﺨی زد وگفت:
حاال که ﺗااینجا اومدید بفرمایید داخل..
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رمان فصل وصل | فرناز حسینی کاربر انجمن نگاه دانلود
نگاهی به علیرضا انداختﻢ...اونﻢ نگاهی به من کرد بعد راه افتاد..منﻢ پشت سرش وارد ﺗنها
ساختمون اون خونه که همون اﺗاقک بود،شدم..
یه فرش کهنه..یه ﺗلوزیون کوچیک سیاه سفید..یه دست رختﺨواب ویه گاز ویﺨچال داغون وسایل
این به اصﻄالح خونه بود...
کبریتی برداشت و ﺗنها شعله ی ساﻟﻢ گاز رو روشن کرد..
قلبﻢ به درد اومده بود ازدیدن این آدمها..
اینا داشتن زندگی نمیکردن....زنده گی میکردن!
علیرضا دختربچه رو روی پاهاش نشوند و موهای ﻟﺨتشو نوازش کرد
علیرضا-اسمت چیه خوشگل خانوم؟
بیتامایسا-اسمتﻢ مثل خودت قشنگه
ﻟبﺨند خجوﻟی زد وسرش رو زیر انداخت..
با نگرانی به علیرضا نگاه کردم..
علیرضا؟،من یه ﻟحﻀه برم پیش اون خانومه که بچش گریه میکرد؟؟علیرضا-نه!!
باچهره ای درهﻢ ازناراحتی-چرا؟؟؟بچه داشت خودشو میکشت..
آروم درگوشﻢ گفت:همین ﺗااینجا اومدنمون هﻢ اشتباه محض بود
همون ﻟحظه فریبا باسینی چایی کنارمون نشست
فریبا-ﺗازه بدنیا اومده بچه..شیر نداره بش بده..دو روزه..که فقط آب قند دادن بش
حس جنون بهﻢ دست داد..بچه به اون کوچیکی..مگه چقدر ﺗحمل داشت؟؟؟!
چﻄور زنده مونده بود؟؟
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علیرضا انگار حاﻟﻢ رو فهمید-این اطراف داروخونه شبانه روزی هس؟
فریبا پوزخندی زد-آدمی که عقلش درست باشه این ورا پاشو میزاره که حاال بﺨواد داروخونه
بزنه؟!اﻟبته دور ازجون شما..
برگشتﻢ ومنتظر به علیرضا نگاه کردم
ازجاش بلندشد:مامیریﻢ ﺗانزدیکی شهرو برمیگردیﻢ..
مایسا-من میمونﻢ
باخشﻢ بهﻢ خیره شد-عمرا بزارم ﺗنها این جا بمونی
مایسا-علیرضا!! ازاین خونه بیرون نمیرم..ﺗوروخدا برو زود برگرد
علیرضا-نه،ﻟجبازی نکن مایسا
مایسا-میﺨوام پیش فریبا بمونﻢ..اصال ازکجا معلوم ازاینجا رفتیﻢ ﺗو دوباره برگردی؟اینجوری
خیاﻟﻢ جمع ﺗره!
علیرضا کالفه دستی ﺗو موهاش کشید-نمیشه مایسا..حواسﻢ میمونه اینجا،اصال غلط کرد دﻟﻢ ﺗنگ
شد..اه!
دست بیتارو گرفتﻢ وکنارخودم نشوندم-همین که گفتﻢ..منتظرﺗیﻢ!
دوبه شک بود..اما من نظرم عوض نمیشد!اگه منﻢ باهاش میرفتﻢ دیگه اینجا برنمیگشت!داشتﻢ از
غﻢ اون بچه دیوونه میشدم....
علیرضا-ازاینجا بیرون نمیری
خیله خﺐ!علیرضا-بیرون نمیریا مایسا!
وای باشه علیرضا،ﺗو فقط برو سریع هﻢ برگرد!سری ﺗکون داد-زود برمیگردم
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از در خارج شد..وقتی صدای کشیده شدن چرخای ماشین روی زمین اومد ومﻄمئن شدم که رفته
ازجام بلندشدم وسمت در رفتﻢ
فریبا-ااا..کجا
پیش اون خانومه!فریبا-مگه قول ندادی که نری بیرون
من فقط گفتﻢ خیله خﺐ!قول ندادمفریبا-بیرون خﻄرناکه دختر..این منی که میبینی بﻢ کار ندارن چون از خودشونﻢ...بره نشو دست
گرگای پشت این در
اووو،بابا فقط میﺨوام برم پیش مادر اون بچه..گرگ و بره چیه اﻟکی بزرگش میکنید..فریبا-ﺗو این جماعتو نمیشناسی..شیر نشو..
کنارش نشستﻢ:
باشه بابا اصال بیﺨیال!فریبا ﻟبﺨندی زد وبه بﺨار چایی که دستش بود خیره شد
ازکی اینجایید؟؟؟از وقتی بابای بیتا مردخدارحمت کنهسری ﺗکون داد-نمیگﻢ کﻢ کسری نداشتیﻢ..اما زندگیمون خوب بود،هرچی بود راضی
بودیﻢ..ﺗااینکه شوهرم ﺗصادف کرد وفوت شد..بعدشﻢ..شریکش سهﻢ کارگاهی که ﺗوش کار
میکردن باهمو باال کشیدو...کﻢ کﻢ رسیدیﻢ به اینی که االن میبینی؟؟
اینجا..ﺗنها..بین به قول خودت این همه گرگ نمیترسی؟؟اوایل چرا..اما کﻢ کﻢ عادت کردم..چاره چی بود..اینجام به همسایه های خودشون کار ندارن..قبالیکﻢ اذیت میکردن اما االن نه..
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هوومسرم رو برگردوندم سمت در..باید میرفتﻢ!!
ازجام دوباره بلند شدم..
فریبا-نرو دخترجون!یکﻢ حرف گوش کن
مایسا-زودی برمیگردم..همین بغله طوری نمیشه که
فریباهﻢ بلندشد-پس باهﻢ میریﻢ
نگاهی به دخترش کرد-مامان جان همینجا باش بیرون نریا
بیتاسری ﺗکون داد و چشمی گفت..
همراه فریبا از حیاط خارج شدیﻢ...روی زمین هنوزهﻢ کمی برف بود...به چادر اون زن
رسیدیﻢ...بچه داشت یک سره گریه میکرد ومادرش هﻢ همپای نوزادش اشک میریﺨت..
پالستیک رو باال زدم وداخل شدم..
مادر-چی میﺨواید؟؟
مایسا-نترس..اومدیﻢ کمک
مادر-من به کمک کسی نیاز ندارم..برید بیرون..
مایسا-بچه ات داره با گریه خودشو میکشه...مگه ﺗو مادر نیستی،چﻄور میتونی بگی کمک
نمیﺨوای؟؟
گریه ی زن شدت گرفت-اومدی کمک کنی یا نیش بزنی...من بدبﺨت کﻢ نگرانی دارم..فکرکردی
االن حاﻟﻢ خوبه؟؟
ﻟبﺨندی زدم ودستﻢ رو روی دستهای سردش گذاشتﻢ:
نگران نباش...یکی رفته برای بچت شیرخشک بﺨره...یکﻢ دیگه صبر کنی پیداش میشهگریه اش قﻄع شد وباﺗعجﺐ من رو برانداز کرد..فریبا به حرف اومد:
-آره سامره...گریه نکن طلف شدی دختر
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سامره روبه من-:ﺗو کی هستی
شونه ای باال انداختﻢ-یه بنده ی خدا
سامره-اخه یه بنده ی خدا..بااین سر ووضع..اینجا...
فریبا-اﺗفاقی ﺗااینجا اومدن..بعد ایشون صدای بچتو شنید دﻟش طاغت نیاورد،شوهرشو فرستاد
بره برای بچت شیرخشک بگیره
گوش میداد وسرﺗکون میداد..اما انگار باورش نمیشد..گیج بود..
بچه انگار که نا از ﺗنش رفته بود..دیگه اشک نمیریﺨت..صورﺗش قرمز بود..حس میکردم یکی
داره قلبﻢ رو چنگ میزنه....
***دانای کل****
همراه چندین بسته شیرخشک و کلی خرید از شهر روانه ی اون خرابه شد..دﻟش شور میزد،کاش
مایسای عزیزش رو ﺗنها نمیزاشت..
مایسا هنوزهﻢ کنار اون مادرغمزده بود وسعی در آروم کردنش داشت..اینکه اون موقعه ی شﺐ
یک دفعه سر از اینجا دراورده بود به حتﻢ کار خدا بود برای کمک به این مادر وفرزند..
صدای پایی از پشت سر شنید..همزمان با فریبا به عقﺐ برگشتن..مرد درشت هیکل وقدبلندی
بانگاه کثیفش مایسا رو میکاوید..
اخمی کرد وبلند شد همین که سمت در رفت مرد ﻟبﺨند کثیفی زد وجلوی راه ایستاد
مرد-ای بابا..پاقدم ما سنگین بود
فریبا-برید کنار اقاکرامت
مرد-احوال فریباخانوم؟؟ﺗازگیا مهمون ازما بهترون وعده میگیری..وضع واوضاع خوب شده نه؟؟
چیزی نگفت وسرش رو زیر انداخت..وﻟعنت فرستاد..
اول به خودش که این دختر رو به اینجا اورد..وبعد به کرامتی که میشد قصد ونیت کثیفش رو
ازچشماش به راحتی خوند.
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مایسا-برید کنار ﻟﻄفا
کرامت-بودید حاال
مایسا اخمی کرد وکرامت دست پیش برد برای گرفتن دستای مایسا..مایسا به شدت پسش
زد..وفریبا ﺗرسیده بانگاهی پر ازعجز روبه کرامت گفت:
ﺗوروخدا اقاکرامتکرامت-نترس فریباخانوم...خواستیﻢ به رسﻢ ادب مام یه پذیرایی ازاین مهمون کوچوﻟوﺗون
بکنیﻢ...
بالفاصله ﻟبﺨند کثیفی زد و دستای مایسارو کشید..مایسا اول شوکه بود..
اماوقتی کرامت بلندش کرد ﺗازه به خودش اومد وشروع کرد به جیغ زدن  ..کرامت بادستاش جلوی
دهانش رو گرفت وبه یکی از نوچه هاش باسر عالمت داد...پسر سدراه فریبایی قرار گرفت که به
دنبال مایسا میدووید...چاقوی جیبیش رو مقابل صورت خیس از اشکش گرفت:
-نزار کالهمون بره ﺗوهﻢ...داش کرامتو که میشناسی..فریبا-اون دختر دست من امانته..ﺗورو خدا وﻟش کنید..
میری ﺗو خونت صداﺗﻢ در نمیاد..اون پسر ژیگوﻟه هﻢ اومد میگی ازش خبر نداریفریبا-اﻟتماستون میکنﻢ...اونا واسه کمک اومده بودن اخه نامردااااا
با فریادش پسر کشیده ای ﺗوی گوشش زد و به زمین انداختش:
ﺗوکه نمیﺨوای بچت بی مادرشه..هان؟؟سرش رو باال کرد وﺗیز به موجود چندش اور روبه روش خیره شد...کاری از دستش بر
نمیومد..ﺗالشش بیﺨود بود..ای کاش اون پسرجوون زودﺗر میرسید..
مایسا اشک میریﺨت وﺗقال میکرد..اما راه فراری نبود..کرامت به سمت اﺗاقکی که دیواره های
بیرونیش سیاه بود قدم برمیداشت..
یکی از نوچه هاش قدمی به جلو برداشت وباﻟبﺨند چندش آوری به مایسا اشاره کرد..
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اق کرامت؟داشتیﻢ؟ﺗنها ﺗنها؟!کرامت نگاه بی ﺗفاوﺗی بهش کرد وگفت:کارم باش ﺗموم شد مال شما!!
بااین حرف گریه ی مایسا شدت بیشتری گرفت وصداهای نامفهومش بیشتر شد..
مایسارو به داخل اﺗاق پرپکرد و در چوبیش رو بست..کلید رو گوشه ای انداخت و مقابل مایسا
ایستاد:
حاال هرچقدر دﻟت میﺨواد داد بزن خانومیمایسا با ﻟرزشی ناشی از ﺗرس به گوشه ی اﺗاق پناه برد
مایسا-ب..ب..بزا من برم
کجا؟؟ﺗازه اومدیجلو رفت وشاﻟشرو که ﺗواین کشمکش ها روی شونش افتاده بود کشید...
مایسا-ن..ن..نه
جیغ میکشید وکمک میﺨواست..جیغ میکشید وﻟعنت میفرستاد..اما کربود گوشی که باید میشنید...
*****علیرضا*****
وسایل رو ازماشین برداشتﻢ وسمت خونه ی زن بدل فروش رفتﻢ..به در نرسیده صدایی از پشت
سرجام متوقفﻢ کرد.
اقا..اقاپسرجوونی درحاﻟی که نفس نفس میزد روبه روم قرارگرفت:
اون ...خ..انومی...که..همراهتون بودوسایل از دستﻢ افتاد
علیرضا-اون خانوم چی
-اقا بجمبید
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ناخوداگاه فریاد زدم-اون خانوم چی؟؟؟؟!
وقت ﺗوضیح نیست..بجمبید ﺗا بالیی سرش نیاوردنهمراه پسر دوویدم...حاﻟﻢ خراب بود،ﺗقصیرمن بود..نباید ﺗنهاش میذاشتﻢ..نباید وﻟش میکردم...
وسﻄای یه جاده ی ایستاد
ﺗه این جاده...یه خونه خرابه است...درش چوبیه...من بیام بد میشه برام،شما برید...ﻟحظه ای صبر نکردم و باﺗموم ﺗوانﻢ دوویدم..چند نفری اطراف کلبه بودن که بادیدن من
ازجاهاشون بلند شدن
به به...مام مهمون داریﻢ مثل اینکه...جلو رفتﻢ و درگیر شدیﻢ..یک دفعه صدای جیغ مایسا اومد و حواسﻢ رو پرت کرد..همون ﻟحظه
یکیشون بﻢ مشتی زد وبه زمین افتادم..اما سریع بلند شدم..انگار نیروم دوبرابر شده بود..بایه فن
ساده زمین گیرشون کردمو سمت در رفتﻢ..صدای گریه ی مایسا واضح میومد...دیوونه وار به در
میکوبیدم
وﻟش کن آششششغال..در چوبی بود وپوک با چندضربه ی محکﻢ شکست..سریع داخل شدم وبادیدن وضعیت مایسا
خونﻢ به جوش اومد...
ازمن درشت ﺗربود ....عصبی سمتﻢ خیز برداشت ومنﻢ بی معﻄلی مشتی نثارش کردم ..ازگیجیش
استفاده کردم وبه جایی ﻟگد زدم که نباید!
زمین افتاد و به خودش پیچید...مایسا ازﺗرس میلرزید وبه هق هق افتاده بود..جلوی پاش زانو
زدم..دیدنش ﺗوی این حال برام عذاب محض بود:...
دستﻢ رو دوطرف صورت خیس ازاشکش گذاشتﻢ وسعی کردم خونسرد به نظر بیام..
نترس عزیزم..نترس،من اینجام..گریه اش یک دفعه شدت گرفت ودیگه نتونستﻢ ﺗحمل کنﻢ..
ﺗوی آغوشﻢ گرفتمش وسعی در آروم کردنش،کردم..
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وقت ﺗنگ بود،نباید بیشترازاین اونجا میموندیﻢ..دست مایسا رو گرفتﻢ و اومدم بیرون....از روبه رو
یه گله ادم داشتن به طرفمون میومدن..نمیشد ریسک کرد..هرچقدرهﻢ من ورزشکار بودم وقوی
ﺗر اونا ﺗعدادشون بیشتر بود..ازهمه مهمتر االن وضعیت مایسا بود که سﺨت آشفته وبهﻢ ریﺨته
بود..پس ماشینو بیﺨیال شدم..سمت مﺨاﻟف دوویدم ومایسا رو هﻢ دنبال خودم کشیدم...
وارد چمنزار شدیﻢ...علفای بلندی داشت واگه اونجا قایﻢ میشدیﻢ کسی متوجه ی ما نمیشد..وقتی
مﻄمئن شدم که دیگه دنباﻟمون نیستن ایستادم.زمین نمدار وسرد بود
برفا کامال اب نشده بودن همین فﻀارو سردﺗر میکرد...روی زمین نشستﻢ ودست مایسا روهﻢ
کشیدم که بشینه...
یاد چندﻟحظه پیش افتادم که مایسا با یه ﺗاپ ،در معرض دید اون اشغال بودوسعی در مهار
کردنش داشت...ناخودآگاه عصبی شدم وفکر کنﻢ این ﺗوی صورﺗﻢ هﻢ مشهود بود چون مایساکمی
مﻀﻄرب بنظر میومد..اما االن وقت سرزنش کردن نبود..اون به اندازه ی کافی ﺗرسیده بود ومنﻢ
کﻢ مقصر نبودم..سوئیشرﺗمو در آوردمو به مایسا دادم
مایسا-اماخودت..
بپوش!!بی حرف گرفت وپوشید...کاله سوئیشرت رو روی سرش گذاشتﻢ...
صدای بغض دارش دراومد -شیرخشک خریدی؟؟
بااخﻢ-ﺗو این وضعیت هﻢ گیر اون بچه ای؟!
سرش رو زیر انداخت
علیرضا-آره!
ﻟرزی از سرما زد
سردﺗه؟؟؟سری به نشونه ی ﺗایید ﺗکون داد
مایسا-حاال..چیکارمیکنیﻢ؟؟اگه ﺗا صبح من نرم خونه...
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اگه ﺗاصبح ازسرما زنده بمونیﻢباچشمای اشکیش بﻢ خیره شد
اینجوری نگام نکن دختر...دوباره سرش رو زیر انداخت...بعدچندﻟحظه صدای نفس های منظمش بلند شد..نه،نباید
میﺨوابید..با دستام ﺗکونش دادم،صورت خواب آﻟودش رو باال آورد
نﺨواب مایسامایسا-نمیتونﻢ چشمامو باز نگه دارم...
پس پاشو راه بریﻢ..مایسا-نه،دیگه نمیتونﻢ..
نباید بﺨوابی مایسااما بی ﺗوجه به من دوباره چشماش رو بست...ﺗوی اون هوایی که آدم هشیار ازسرما دندوناش بهﻢ
سابیده میشد،اگه میﺨوابید ممکن بود یخ بزنه
دوباره ﺗکونش دادم اما ﺗوجهی نکرد...اینجوری نمیشد!
خودم رو جلو کشیدم و دوباره درآغوش گرفتمش!یک دفعه چشماش باز شد!ازحاﻟتش وچشمای
درشت شده اش خندم گرفته بود!
بدم نمیومد یکﻢ سربه سرش بزارم!حداقلش این بود که خواب هﻢ ازسرش میپرید.
مایسا-داری چیکار میکنی؟!
علیرضا-هیچکار
خواست از بغلﻢ بیاد بیرون که محکﻢ ﺗر گرفتمش..اخﻢ کرد
مایسا-وﻟﻢ کن
علیرضا-نوچ!
مایسا-گفتﻢ وﻟﻢ کن
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علیرضا-مگه جات بده؟!
مایسا-آررره!!
علیرضا-ااهاان،بعد وقتی که ﺗو کلبه بغلت کردم بد نبود؟؟!
مایسا-اون موقع حاﻟﻢ خوب نبود..نمیفهمیدم
سرم رو جلوﺗر بردم که اون هﻢ متقابال عقﺐ رفت:
مایسا-هووی،بکش عقﺐ ببینﻢ
علیرضا-اگه نکشﻢ؟
مایسا-اگه نکشی هیچ فرقی بااون آشغاﻟی که ﺗا چن ﻟحظه پیش گرفتارش بودم نداری
عصبی شدم..یعنی چی؟؟؟
علیرضا-ﺗو منو بااون عوضی یکی میکنی؟؟
مایسا-چه فرقی داره..اونﻢ همینجوری...
علیرضا-ساکت شو!!!
ادامه حرفش برام سنگین بود..
عصبی دستی به سرم کشیدم وعقﺐ رفتﻢ..مایسا هﻢ سریع از بغلﻢ دراومد
علیرضا-من فقط خواستﻢ خواب وسرما یادت بره،قصد دیگه ای نداشتﻢ!وگرنه چه فراوون بود
فرصت ﺗو این مدت!
سرش رو زیر انداخت ومشغول بازی باانگشتای دستش شد..
ﻟپهاش گلی شده بود،شاید ازشرم..شایدم از خجاﻟت..
خیره ی دخترک سربه زیر روبه روم بودم که صدای کشیده شدن چرخهای ماشین روی جاده ی
سنگی به گوشﻢ خورد..صدا داشت نزدیک ﺗر میشد...مایسا ﺗرسیده سمت من برگشت..خﻢ شدم
ونگاهی به جاده انداختﻢ..نور چراغ جلو مانع از ﺗشﺨیص ماشین میشد!کﻢ کﻢ نزدیکتر شد ﺗاجایی
که فهمیدم ماشین خودمه!!
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ایستاد..همون مردی که کمکﻢ کرد مایسارو پیداکنﻢ ازش پیاده شد ونگاهی به اطرافش انداخت..
کامال بلندشدم وازبین علفا بیرون رفتﻢ..منو که دید باﻟبﺨند سمتﻢ اومد..سوییچ رو ﺗوی دستﻢ
گذاشت:
اینﻢ امانتی شماعلیرضا-ممنون..وﻟی...
بابت چیزایی که برای بچﻢ خریدی ممنون..نمیدونﻢ دیگه چی بگﻢ،اینﻢ کمترین کاری بود کهﺗونستﻢ انجام بدم..
مایساهﻢ بلندشد و داشت سمت ما میومد..بایه سوییشرت کوﺗاه واون شلوارﺗنگش!
وقتی بافتش ﺗنش بود مهﻢ نبود چون بلند اما االن..
باﺗن صدایی عصبی گفتﻢ:شما باش همون جا!
بالفاصله ایستاد..
پسرخدافظی سریعی کرد و دور شد..
مایسا باقیافه ای درهﻢ از بین علفا اومد بیرون..ﺗوی ماشین نشست و درو محکﻢ بست!!
منﻢ سریع سوار شدم..میﺨواستﻢ هرچه سریعتر ازاون خرابه ی ﻟعنتی دورشﻢ
خداروشکر بﺨیر گذشت!نگاهی بهش کردم..با ابروهایی درهﻢ سرش رو به شیشه ﺗکیه داده بود وناخون میجویید
بسته ﺗموم شدن انگشتات!نﺨورپوفی کشید وبرگشت سمتﻢ:
کی این امر و نهی های شما ﺗموم میشن؟؟!هههه!ﺗو به اینا میگی امر ونهی؟!،-ووایی خدا!،کی میشه من از شر این موجود خالص شﻢ!
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هیچوقت متاسفانه!سه چهار ماه دیگه ﺗا کنکورت مونده!حسابش که دستته نه؟منظور؟!منظور اینکه عزیزم دوست داری نامزدیمونو کجا جشن بگیریﻢ؟!خیلی رو داری بﺨداااااا..خودت گفتی بعد کنکورت هرچی من بگﻢ!من اینو نگفتﻢ!چراگفتی...گفتی اگه ﺗا اون موقع هﻢ دوست داشتﻢ هرچی من بگﻢ! خواستﻢ ازسرم وات کنﻢ یه چی پروندم!!ماشینو کناری پارک کردم وبرگشتﻢ سمتش:
مایسا-بابا ﺗوروخدامنو ببر خونه...ساعت شد!!۴
ﺗاﺗکلیف من مشﺨص نشه شما هیجا نمیری..مایسا-ﺗکلیف شما معلومه..خودت نمیﺨوای قبول کنی
مایسا چرا یه فرصت بهﻢ نمیدی خودمو ثابت کنﻢ ؟مایسا-نمیشه..نمیﺨوام..
چرانمیﺨوای..من مگه چمه؟؟؟...مایسا-ﺗو هیچیت نیس...مشکل منﻢ،میﺨوام ﺗنهاباشﻢ
برای همیشه؟؟مایسا-برای همیشه!!
مایسا..یه فرصت کوچوﻟو...بهﻢ این شانسو بده..شاید عاشقﻢ شدی...کالفه سرش رو برگردوند سمت پنجره...ﺗابه حال اینجور به کسی اﻟتماس نکرده بودم..کوچیکﻢ
کرد..دختره ی...
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هوووف...اه صداداری کشیدم و راه افتادم.ﺗااالن فکر میکردم شاید مایسا هﻢ نسبت به من عالقه
ای هرچندکﻢ،داشته باشه...رفتارا وکاراش روهﻢ میذاشتﻢ پای شرم دخترونه اش..امااالن،بااین
حرفا...
کاش اون شﺐ قفل دهنﻢ وانمیشد..
کاش باهاش ﺗلخ وسرد میموندم...
کاش..
**دانای کل**
صامت وسربه زیر کنار جدول قدم میزد..
دستهاش رو ﺗوی جیﺐ بارونیش فرو کرده بود وبﺨاطر سرما کمی در خودش مچاﻟه بود...امروز هﻢ
نیومد..
نه زنگ زد..
نه پیام عاشقانه ای داد..
ونه هیچ!..
به این ابرازعالقه کردن های زورکیش عادت کرده بود...
به غیرﺗی شدن های یک دفعه ایش!
..
ﺗوی این آخرین روزهای بهاریش انگار که چیزی کﻢ داشت...واین کمبود هرروز بیشتر از قبل در
زندگیش خودنمایی میکرد..
محبت نگاه علیرضارو دوست داشت..اینکه هیچوقت سعی نکرد بهش بگه که داره اشتباه
میکنه..هیچ وقت سرزنشش نکرد...فقط بی حرف کنارش مینشست ﺗا حس نکنه ﺗنهاست...
واقعاهﻢ همین بود
چه موقعه ای که احساسش فقط یک دﻟسوزی ساده بود..چه وقتی که از نبود مایسا آشفته میشد..
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همیشه بی هیچ حرف وادعایی یه ﺗکیه گاه ناب بود براش...
بدﺗا کرده بود با این پسر..
پشیمون بود..اما روی عذرخواهی کردن نداشت...
حق باعلیرضا بود...
نسبت به احساسش بی میل نبود..
اما ﺗرسی که ﺗو وجودش خونه کرده بود مانع اعتمادش میشد....
به چند ماهه گذشته فکر کرد..به شیش ماهی که علیرضا پا به زندگیش گذاشته بود و ردپاش ﺗوی
جای جایه این شیش ماه دیده میشد..
هیچوقت کنارش احساس بدی نداشت..حتی ..نسبت به آغوشش،که فقط رنگ وبوی حمایت
میداد..مثل آغوش پدرش..که بی هیچ انتظاری بغل بغل آرامش به وجودش ﺗزریق میکرد
شاید بد نبود به بهونه ی دیدن خانوم جون دﻟتنگیش رو رفع میکرد!!
برای ﺗاکسی زرد رنگی دست نگه داشتو سوارشد..
این چندماهه مدام درس خونده بود واین چند روزه ی باقی مونده رو طبق گفته ی مشاورش
استراحت میکرد..
پیامی به مادرش داد و نرفتنش به خونه رو اطالع داد..میدونست محاﻟه خانوم جون بزاره قبل ناهار
از اون خونه ی دوستداشتنی خارج بشه!!
**مایسا**
از ماشین پیاده شدم وسمت در آبی رنگ خونه رفتﻢ..
زنگ زدم..طوﻟی نکشید که خانوم جون با چادر گلگلی سبزوسفید رنگی جلو در ظاهرشد!
پرکشیدم سمت آغوشش واوهﻢ متقابال محکﻢ بغلﻢ کرد..
چقدر دﻟﻢ برای این آغوشی که همیشه عﻄرگل محمدی میداد،ﺗنگ بود...
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خانوم جون-کجا بودی مادر...نگفتی یه پیرزن این سرشهر چشﻢ براﺗه؟دﻟش داره برا دیدنت
میره؟هاا
همونجور که داخل میرفتیﻢ:
اﻟهی قربون دﻟت بشﻢ،بﺨدا درگیر درس وکنکور بودمخانوم جون-کنکورﺗو دادی مادر؟؟
نه وﻟی خیلی نمونده...خانوم جون به آشپزخونه رفت ومنﻢ کنار بﺨاری نشستﻢ...خبری از علیرضا نبود..
خانوم جون سینی چای بدست کنارم قرار گرفت:
خانوم جون-زمستون امسال خیال رفتن نداره انگار
آره..هوا گرم نمیشه اصالخانوم جون-چاییتو بﺨور مادر..
ﻟیوان چاییﻢ رو برداشتﻢ ودستﻢ روی دیواره ی گرمش گذاشتﻢ..
خانوم جون به حاﻟت موشکافانه ای به چهره ام خیره بود!انگار که میدونست دردم چیه!
خانوم جون-چیزی شده دخترم؟؟
نهخانوم جون-ساکتی آخه!!
پشت گوشﻢ رو خاروندم وبا ﻟبﺨندی مصنوعی گفتﻢ:
نه..خوبﻢ،فقط..چیزه!!راستش..خانوم جون-راستش چی؟!
هیچی!نگاه ﻟزم گرفت وچاییش رو برداشت..
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بیسکوییتی از ظرف شیرینی برداشت وگفت:
استرس کنکورﺗو که نداری؟؟نه..من ﺗاجایی که میشد ﺗالشمو کردماره عزیزم،ایشاال یه چیزخوب قبول میشیﻟبﺨندی زدم-مرسی خانوم جونﻢ
قربونت مادر!علیرضا بچﻢ موقع کنکورش خیلی نگران بود..میترسید دوﻟتی قبول نشه خرجمونزیاد شه...ﺗازه به زورمن رفت امتحان داد!باهامﻢ شرط کرده بود اگه سراسری قبول نشد درسشو
بزاره کنار!...االن وضعیتمون خدارو شکر خوبه،اون موقعه که ﺗازه دخترم وشوهرش فوت کرده
بودن کلی طلبکار نمیدونﻢ یهو ازکجا پیداشد!
هرکی سهﻢ خودشو از شرکت دامادم برداشت و رفت...
بقیه داراییشﻢ خرج بدهیش شد..
از دار دنیا یه خونه باغ ویه ویال ﺗوی شمال موند واسه بچﻢ..میﺨواست بفروشه واسه من خونه
بزرگ ﺗر بﺨره،من نذاشتﻢ!!اخه اونا یادگاری عزیزﺗرین کسامن..
با گوشه ی آسینش اشکشو پاک کرد!
خانوم جون!!چایی رو ﺗوی سینی گذاشتﻢ و درآغوش گرفتمش
خانوم جون-جونﻢ قشنگﻢ؟..ببﺨشد حال ﺗوروهﻢ خراب کردم..اومده بودی بعدمدﺗی دﻟت واشه..
ااااا..این حرفا چیه..خانوم جون-پاشﻢ برم غذارو اماده کنﻢ االن بچﻢ ازسرکار میاد!
هنوزم میره آژانس؟خانوم جون-نه مگه خبر نداری؟؟
همراهش بلند شدم وبه آشپزخونه رفتﻢ...
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ازچی؟؟خانوم جون-فارق اﻟتحصیل که شد خود استادش به یه شرکت معرفیش کرد..مثه اینکه شرکت به
نامی هﻢ هستش...یه ماهی میشه،بچﻢ خییلی راضیه..پدرت خبر داره فکر کردم شما هﻢ میدونی..
نه..خبر نداشتﻢدرحاﻟی که خورش خوش رنگ بادمجونش رو هﻢ میزد
مایسا مادر اون نمکدونو بهﻢ میدیپس حسابی مشغوﻟه..نمکدون رو از روی میز ناهار خوری برداشتﻢ
خانوم جون-اره..بچﻢ بدجوری دﻟش مشغوﻟه
هول کردم!نمکدون شیشه ای از دستﻢ افتاد وشکست..خجاﻟت زده روی زمین نشستﻢ و بادستﻢ
شیشه هارو برداشتﻢ!
خانوم جون-وای مادرچی شد؟!!
ببﺨشید..حواسﻢ...صدای زنگ دراومد
خانوم جون -بازاین بچه کلیداشو جا گذاشت!..مادر ﺗوبرو درو وا کن من اینارو جمع میکنﻢ
باصدایی خجاﻟت زده-نه خودم جمع میکنﻢ
خانوم جون-نمیﺨواد خﻄرناکه!پاشو مادر..پاشو
هوووف فکر اینجاشو نکرده بودم.....االن چه جوری باهاش روبه روشﻢ..آروم ﺗوی حیاط قدم
برمیداشتﻢ..
قدم اول
خیلی معموﻟی برخورد میکنﻢ..انگار نه انگار!
قدم دوم
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خﺐ اون اگه اون کال اصن داخل آدم حسابﻢ نکرد چی؟؟!
قدم سوم
خﺐ ﺗوام کال اصن داخل آدم حسابش نکن!
قدم چهارم
پس معذرت خواهی چییییی؟؟
قدم پنجﻢ
هیچیییییی..پسره فکر کرده کی هست حاال...خوک آبی!!
دیگه به در رسیده بودم!دوباره به در زد!سرم رو زیر انداختﻢ و درو وا کردم....
****دانای کل****
بی حوصله به دیوار ﺗکیه دادبود..چرا اینقد خانوم جون دیر کرده بود؟؟دوباره مشتی به در زد که در
باز شد!
اما بجای مادربزرگش باچهره ی سربه زیر دختری روبه رو شد..آروم سرش رو باال آورد وعلیرضا
ﺗونست چهره شو ببینه..
ساکت بود..وبه چشمهای علیرضا خیره...
علیرضا-سالم
جوابش رو به آرومی داد و داخل رفت..علیرضاهﻢ در رو بست وپشت سرش وارد خونه شد.
دیدن علیرضا ﺗوی اون ﻟباسهایی که واقعا برازنده اش بود،هیجان زده اش کرده بود
باخودش فکر کرد که چقدر کت وشلوار بهش میاد...
وعلیرضا اما کمی دﻟﺨور بود...وﻟی دﻟﺨوریش دربرابر حجﻢ سنگین دﻟتنگیش اصال به چشﻢ نمی
اومد...طاغت قهر و سرد ﺗا کردن با مایسا رو نداشت..
مایسایی که میدونست بی دﻟیل بعد این همه مدت ..به اینجا نیومده...
سالم بلندی کرد وبرای شستن دستانش از ساﻟن خارج شد..
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چند دقیقه بعد هرسه نفر دور سفره ی کوچک نشسته بودند..
هﻢ مایسا وهﻢ علیرضا ﺗنها غذارو در ظرف پیچ وﺗاب میدادند..
خانوم جون-علیرضا مادر،گشنت نیس؟؟!
علیرضا-چرا خانوم جون..
خانوم جون-ﺗو که خورشت بادمجون دوسداشتی...خﺐ پس بﺨور دیگه!
علیرضا-چشﻢ!
قاشقی برای دﻟﺨوشی خانوم جون در دهان گذاشت...
زیرچشمی،نگاهی به مایساکرد..
خانوم جون قاشق اش رو انداخت..ازصدای برخوردش با بشقاب ،هردو سرشون رو با ﺗعجﺐ باال
آوردنندوبه چهره ی خندون پیرزن نگاه کردند!
خانوم جون-معلومه چتونه شماها؟؟؟
علیرضا ومایسا همزمان-هیچی!!
خانوم جون-آره جون جفتتون!مشﺨصه!!علیرضا که اﻟکی چند ماهه قنبرک زده..ﺗوام که فقط برای
دیدن من اومدی اینجا!
هردو سر به زیر انداختند..
خانوم جون سری به نشونه ی ﺗاسف ﺗکون داد:
عوض این سرخ وسفید شدنا وسربه زیر انداختنا مثل آدم حرف دﻟتونو بزنید...علیرضا سرش رو باال برد وبه چشمهای منتظر مادربزرگش نگاه کرد..
علیرضا-من خیلی وقته که حرف دﻟمو گفتﻢ...
پوزخندی به دخترسربه زیر روبه روش زد و ادامه داد :وپس زده شدم!
خانوم جون ابروهایش رو درهﻢ کشیدو نگاه کجی به نوه اش انداخت:
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خوب کرده اصال!پسره ی بی عرضه!آدم اگه هوادار واقعی باشه ﺗا آخر عمرشﻢ بهش بگن نه بازدست نمیکشه...نمیاد ور دل مادربزرگ پیرش عزا بگیره و شﺐ وروزشو یکی کنه
علیرضا-خانوم جون!!!
خانوم جون-خانوم جون بی خانوم جون!ﺗوام که فقط بلدی بگی خانوم جون..اینﻢ که فقط بلده
سرشو بچسبونه به نوک پاش!
مایسا با ﺗعجﺐ سرش رو باال برد:
با منید؟!خانوم جون-نه بادختر همسایﻢ!خﺐ اگه جفتتون همو میﺨواید دیگه این ادا اصوال چیه!!
علیرضا -اون منو نمیﺨواد خانوم جون!
خانوم جون-ﺗو دو دیقه زبون به دهن بگیر بزار این بچه حرف بزنه!!
به مایسای خجاﻟت زده نگاهی انداخت..ﻟپ های گلی وبرق چشماش انگاری بااین زن ،حرف
میزد..اون هﻢ علیرضا رو دوست داشت!
خانوم جون-بگو مادر..حرف دﻟتو بزن..
مایسا-من..بابت رفتار اون روزم..معذرت میﺨوام..
انگار که طاغت شنیدن صدای شرمنده ی مایسا رو نداشت..
علیرضا-منﻢ مقصر بودم...
مایسا-بهرحال منﻢ کارام درست نبود
علیرضا-اگه..من اصرارت نمیکردم که بیای هیچکدوم از اون اﺗفاقا نمی افتاد..
مایسا-اونشﺐ..یادﺗه گفتی..ازم
علیرضا-ازت یه فرصت میﺨوام!؟؟؟
مایسا سرش روبه نشونه ی ﺗایید ﺗکون داد..
علیرضا-ﺗصمیمت عوض شده یعنی...؟!
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ﻟبﺨندی به صدای شاد علیرضا زد وبازهﻢ سرﺗکون داد...
باورش نمیشد..مایسا رو از دست داده ﺗصور میکرد...در خیاﻟش هﻢ نمیگنجید که امروز..خدا
اینجوری غافلگیرش کنه...
اگرچه ﺗموم عمرش با اﺗفاقهای غیرمنتظره رقﻢ خورده بود..
حتی عاشقیش...
روزها از پس هﻢ میگذشت...
فردای روزکنکور،علیرضا به همراه مادربزرگ عزیزش به خواستگاری مایسا رفت..
و
چه کسی گفته که فقط زنها دﻟبری میکنن؟؟!
علیرضا طی چندماه دل پینه خورده ی دخترک چشﻢ عسلی رو برده بود...وحاال دنیا به کامش بود..
عاشقونه هاش نغمه ی صبح بﺨیر والالیی شبهای عشقش بود..
عشقی که خودش هﻢ درک نکرد چﻄور اینجوری ﺗاعمق جونش پیش رفت وحاال..نفسش به این
دختر بند بود..
وچقد باید شاکر می بود که هیچ مانعی برای وصاﻟشون نبود..پدر مایسا خواستگاری علیرضارو،با
کمال میل قبول کرده بود وهمه شاد بودند..
حتی ماهان غیرﺗی وغمزده!!
دراین بین شاید فقط سام آشفته بود،نه ازکج رفتنهای آزیتا که به ﺗازگی آمار ﺗماس هاو دیراومدن
هاش باالرفته بود..نه!
او فقط دﻟتنگ روزهای گذشته اش بود...
دﻟتنگ بازی های کودکی..
دﻟتنگ روزهایی که حامی مایسا بود..روزهایی که بی خبر دوستش داشت!!...
بله..دوستش داشت!
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ﺗا مدﺗها بعد اﺗمام کارش دقیقه های متواﻟی به جای خاﻟی مایسا ،پشت درخت بید طرف دیگه ی
خیابون خیره میشد..
جایی که همیشه اون رومیدید وبه روش نمی آورد به گمون اینکه منتظر دایی محبوبشه....ﺗااینکه
طبق گفته ی مادرش محل کارش رو عوض کرد..آخ ازاین مادر...
****
دیوانه وار عاشقش بودم..
میپرستیدمش..
عشقﻢ از همان عشق ها بود که میگن یا ﺗو یا هیچکس!..
میسوختﻢ و میسوختﻢ و میسوختﻢ
اما از این عشق چیزی کﻢ نمی شد...
مرا میسوزاند و میسوزاند و میسوزاند اما ازاین عشق چیزی کﻢ نمی شد...
هنوز در خاطرم هست..
شبهای بی قراری ام!
حرف های عاشقانه ام!
و ﺗمام نادیده گرفته شدنﻢ!
یک شهر از پی این عشق و احساسی که درمن بود در عذاب بودند!
ازاینکه انقدر دیوانه وار دوستش داشتﻢ و جز او هیچ نمیﺨواستﻢ..
و این حقیقت داشت و
من جز بودن کنار او هیچ نمیﺨواستﻢ!
اما او نمیﺨواست مرا ،آنگونه که من اورا میﺨواستﻢ!
.
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.
حاال 6سال گذشته است......
بعد از 6سال عاشقی من
حاال..
او دیوانه وار عاشق من است و من بی خیال او.....
******
نازنین درحال گرفتن اندازه های جدید مهتاب برای دوختن کت ودامن مراسﻢ عقد ﺗک دانه
دخترش بودو ماهان سرگردون دنبال پرونده ی مهﻢ شرکتش از اﺗاقی به اﺗاق دیگه میرفت..
مهتاب-بهﻢ ریﺨتی خونه رو ماهان..شاید بردیش سوییت خودت
ماهان-نه مﻄمئنﻢ همین جاست
مهتاب-چاق شدم نازنین جان،نه؟!
نازنین درحاﻟی که حلقه ی دست مهتاب رو اندازه گیری میکرد:
نه زیاد..مهتاب-چرا صدات گرفته،سرماخوردی؟؟
سری ﺗکون داد و اندازه رو ﺗوی دفترچه ی کوچکش یادداشت کرد..
دﻟش گرفته بود وبغض داشت،ازاینکه ماهان ﺗوی این رفت واومدهاش حتی نگاهی بهش
ننداخت..مدام فکر های دخترونه میکرد که برای ماهان حکﻢ یک عروسک بی ارزش رو
داره..وبیﺨبر بود که ماهان از عکس اﻟعمل مهتاب میترسید...
هﻢ بﺨاطر ییماری خواهرش
وهﻢ بﺨاطر خود نازنین ..نگران بود
به نازنین کﻢ محبت نمیکرد اما زبونش زیاد به زدن حرفهای قشنگ نمیچرخید!
وکاش میفهمید که ”گاهی الزم است دل قرص شود

111

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان فصل وصل | فرناز حسینی کاربر انجمن نگاه دانلود
به یک دوستتدارم”..
صدای زنگ گوشیش بلند شد،دست از نوشتن برداشت و اون رواز جیبش درآورد..شماره ناشناس
بود:
اﻟو..اﻟو..سالم خانوم..نازنین-سالم..شما؟
من از بیمارستان.....ﺗماس میگیرم،حدود نیﻢ ساعت پیش آقای پیری روبﺨاطر مصرف بیش ازحدمواد اوردن اینجا که متاسفانه فوت شدن...مبایل هﻢ نداشتن فقط شماره ی شما همراهشون
بود..میشناسیدشون خانوم؟یه آقای قدکوﺗاه با موهای جوگندمی..
صداها براش گنگ و گنگ ﺗر میشد...حس کرد ﺗوان ایستادن نداره ..دسته ی مبل رو گرفت
وگوشی از دستش افتاد،مهتاب با نگرانی به نازنین نگاه میکردو درآخر ﺗوی آغوش مهتاب از هوش
رفت!..
همون ﻟحظه ماهان پوشه به دست وارد ساﻟن شد وبادیدن نازنین بیهوشش به سمتش راه که نه،
پرکشید
همه چیز جز او براش رنگ باخت..
حتی نگاه نگران ومتعجﺐ خواهربیمارش..
صداش زد..
ﺗکونش داد..
اما عکس اﻟعملی ندید..
نازنین اش رو روی دستهاش بلند کرد وبا عجله از خونه خارج شد...مهتاب به سرعت حاظر شد و
دنبال برادر نگرانش رفت..
دیوونه وار رانندگی میکرد..الیی میکشید،چراغهارو رد میکرد...ﺗوی کوچه ها می انداخت...
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مهتاب میدونست نازنین بایک ﻟیوان آب قند هﻢ حاﻟش خوب میشه اما ماهان به او حتی فرصت
کلمه ای حرف زدن رو نداد..
چیزهایی که میدید براش جاﻟﺐ بود..جاﻟﺐ واﻟبته نگران کننده!!
ماهان به این دختر ریزنقش عالقه مند بود؟!
آشفته از سمتی به سمت دیگه میرفت..وﺗا پرستار بهش اطمینان خوب بودن حال نازنین رو
نداد،آروم نشد...
انگار ﺗازه نفس گرفت...صورﺗش خیس عرق بود..
هوا گرم نبود..گرمش هﻢ نبود..
عرق سرد بود..عرق ﺗرس..
بی ﺗوجه به حﻀور مهتاب از پرستار اجازه خواست ﺗا نازنین رو ببینه..
اصال انگار بودنش رو فراموش کرده بود!..
باصدای مهتاب دستش روی دستگیره موند ودر باز نشد!
مهتاب-میشه بهﻢ بگی اینجا چه خبره؟!
ماهان-بزار بعدا ﺗوضیح میدم مهتاب
مهتاب-من االن میﺨوام بشنوم
ماهان-نمیبینی مگه..حاﻟش بده.
مهتاب-حال اون بده،ﺗورو چرا انقد کالفه ای؟!حال اون دختر به ﺗوچه ربﻄی داره؟؟!
ناخودآگاه صداش کمی باال رفت:
همه چی اون دختر به من ربط داره..اونی ﺗواین اﺗاق خوابیده عشقمه،زندگیمه،میﺨوام زنﻢشه.خوب شد؟؟؟؟؟
نگاهی به پرستارهای مبهوت انداخت و درمقابل مهتاب بهت زده وارد اﺗاق شد و در رو آروم
بست...
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نازنین بیدار بود...ﻟبﺨندکمرنگی زد و کنارش روی ﺗﺨت نشست..نازنین نیﻢ خیز شد..صورﺗش
اشکی بود..
ماهان-حاﻟت خوبه خانومی؟
نازنین با صدایی ناﻟه وار-ماهان!!
ماهان-جونه ماهان؟!چرا گریه میکنی..
پتوش رو ﺗاروی زانوی بغل گرفته اش باال برد وبا بغض گفت-چرا اونجوری گفتی..آبروم پیش
مهتاب خانوم رفت
ماهان-باالخره که باید میگفتﻢ...مگه ﺗواز ریز ودرشت دخترایی که برام ﻟقمه میگرفتن ناراحت
نبودی؟!
نازنین-االن فک میکنن من...
ماهان-هیییس،هرچی بشه من هستﻢ!ﺗا آخره آخرش..حرف بقیه هﻢ برام هیچ اهمیتی نداره!مهﻢ
منﻢ که میدونﻢ ﺗا چه اندازه ماهی!!
خجول سر به زیر انداخت وماهان برای بارهزارم ﺗوی دل قربون صدقه ی نازنینش رفت...
ماهان-راستی چی شد حاﻟت بدشد؟؟!
نازنین دوباره یادمصیبتش افتاد...ای کاش ماهان نمیپرسید وچند ﻟحظه بیشتر این دختر ﺗوی شوق
حرفهاش شادی میکرد....
چشمهاش دوباره جوشید وسیالب غﻢ بود که از صورﺗش جاری میشد...ماهان نگران صورت
عروسکش رو بین دستاش گرفت وبه چشمهای مشکی اش خیره شد..
ماهان-چی شده نازنین..چرا یهو..اینﻄوری شدی؟؟؟!
میون گریهاش بریده بریده ل*ب زد:
با..ب..ااامماهان-بابات چی؟؟؟؟؟
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هق زد-بی پدر شدم ماهان...ازاونی که بودم بیکس ﺗر شدم..
وگریه اش شدت گرفت...
ماهان درآغوشش گرفت ونازنین مچاﻟه شده فقط اشک میریﺨت...
کنار گوشش زمزمه کرد-مگه اینکه ماهان بمیره ﺗو بیکس شی..
دقایقی بعد،درحاﻟی که نازنین رو یک طرفه درآغوش داشت ﺗا بﺨاطر حاﻟش نقش زمین نشه..در
اﺗاق رو باز کرد...نگاه مهتاب اول روی پیراهن خیس ماهان وبعد روی نازنین نشست ..دخترک
خجاﻟت زده خواست عقﺐ بکشه که ماهان محکﻢ ﺗر گرفتش..باچشمان خیسش به ماهانی نگاه
کرد که نگاهش به خواهرش دوخته شده بود...مهتاب اخمی کرد و رفت...
هوا آفتابی بود..سیاه پوش وعینک به چشﻢ سرخاک ایستاده بود..
ﺗموم کارهارو به سرعت انجام داد ،مراسﻢ ﺗشیع پدرنازنین باغریبانه ﺗرین حاﻟت برگزارشدو فقط
صادق وعلیرضاومایسا سرخاک حﻀور داشتند....دراین بین نگران نازنینش بود که از دیروز کلمه
ای به زبون نیاورده بود وحاال روی کوپه ی خاک مزار پدرش نشسته بود وآروم اشک میریﺨت...
از مایسا خواهش کرده بود شﺐ رو به خونه اش بیاد ﺗا نازنین هﻢ بمونه!
نمیتونست ﺗنها رهاش کنه..حاال اون دختر فقط ماهان رو داشت...
علیرضا اجازه ی مایسا رو از پدرش گرفته بودوقرارشد ﺗا عصر باهﻢ باشن وبعدهﻢ خودش مایسا
رو پیش ماهان میبرد.
همه ازهﻢ جداشدند ومایسا وعلیرضا سمت ماشین رفتن
علیرضا-خﺐ،چیکارکنیﻢ؟!
مایسا-گشنمه،بریﻢ یه چی بﺨوریﻢ
علیرضا-ﺗوام که هروقت بامن میای بیرون گشنته
اخمی مصنوعی روی پیشونی اش نشوند ودر رو باز کرد..
علیرضا هﻢ ﺗک خنده ای کرد و سوارشد..درحاﻟی که ماشین اش رو روشن میکرد:
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یه ﻟبﺨند مارو مهمون نمیکنید خانوم؟!ومایسا ازسر ﻟجبازی اخمش رو غلیظ ﺗر کرد!
علیرضا-خﺐ بابا غلط کردیﻢ!!
وارد الین شد:
علیرضا-مایسا؟؟!
مایسا-جان؟
علیرضا با ﻟبﺨند به مایسا نگاه کرد...نگاهش که طوالنی شد مایسا متعجﺐ گفت:جلوﺗو نگاه کن
علیرضا!چیه؟!
هیچی!مایسا-هیچی؟!خﺐ چی میﺨواستی بگی؟!
نمیدونﻢ،یادم رفت!!مایسا با ﻟحنی پر شیﻄنت-ای بی جنبه!
علیرضا شانه ای باال انداخت-عاشقیه و هززززززار دردسر دیگه!!
مایسا-ببعله
علیرضا-همه اش هﻢ از صدقه سریه ﺗحریﻢ های شماس!!
مایسا-اخی!خاطره میشه واست!
یک دفعه باﻟحنی جدی،انگار که حرف اش یادش اومده باشه رو به مایسا گفت-مایسا همین امروز
بایدبا بابات حرف بزنیﻢ..من عقدو عقﺐ نمیندازم
مایسا-حرفش منتﻄقیه علیرضا!زشته یه هفته بعد از فوت پدر نازنین ما جشن بگیریﻢ
علیرضا-پدر نازنین به ما چه ربﻄی داره آخه؟
ماایسا-ااا!!بچه شدیا!نازنین چند سااﻟه پیش ماست..ناراحت میشه
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علیرضا-خﺐ فقط عقد کنیﻢ!جشن باشه واسه عروسی
مایسا-دیگه داری هزیون میگی!
علیرضا ل*ب برچید-ﺗوام اگه خانومت صاف صاف جلوت راه میرفت وفقط برای گرفتن دستش
کلی قر وقمیش میومد هزیون میگفتی
مایسا سرخوشانه خندید..بادیدن عکس اﻟعمل مایسا ﻟبﺨند کج وخبیثانه ای زد:
علیرضا-بله بایدم بﺨندی!فعال دور،دوره شماست!!فقط یادت باشه همه ی اینارو میزنﻢ به حساب
باالخره ﺗالفیشو سرت در میارم
مایسا-وووای نگو علیرضا ﺗرسیدم!
علیرضا-باشه حاال هی مسﺨره کن!به وقتش نشونت میدم!
ﻟبﺨندی زد و از پنجره به خیابون خلوت چشﻢ دوخت...
ﻟحظه ی بعد دست علیرضا روی دستش نشست...
چشمهاش ناخودآگاه بسته شد وﻟبریز شد از دوستداشتن
این پسر ﺗمومی کارهاش بوی حمایت میداد...
بوی دوستداشتن...
روزخوبی روکنارعلیرضا گذروند..اگرچه ﺗموم روزهاش باعلیرضا رنگ و روی خوشی داشت..
کنار نازنین روی ﺗﺨت دونفره ی اﺗاق ماهان خوابیده بود..نازنین یک دستش زیر سرش و دست
دیگه اش روی قفسه ی سینه اش بود و نگاهش رو به سقف دوخته بود..
مایسا-واقعا ماهان رو دوستداری؟!
نازنین-خودت چی فکر میکنی؟!
مایسا-ﺗورو نمیدونﻢ،اما ماهان جونشﻢ برات میره..
به پهلو چرخید وبه مایسا خیره شد:
نازنین-منﻢ جونﻢ براش میره..
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مایسا-خوبه..امیدوارم مامانمﻢ دﻟش نرم شه
نازنین-االن مهتاب خانوم ازمن ﺗو ذهنش یه دختر سوء استفاده گر و فرصت طلﺐ ساخته که
برادرش رو گول زده
مایسا-فعال داغه..بهش وقت بده.مامانﻢ آدم بدی نیست
نازنین-میدونﻢ،خیلی هﻢ خانوم ماهی ان..مشکل منﻢ.حق داره نﺨواد داداش ﺗحصیل کرده اش با یا
دیپلمه ی خیاط،که باباشﻢ از قﻀا معتاد بوده ازدواج کنه..من ازکسی ﺗوقعی نداشتﻢ وندارم..خیلی
ساﻟه که ﺗنهایی از پس خودم براومدم..االنﻢ،..االنﻢ اگه اینجام به اصرار ماهانه
مایسا-میدونﻢ
نازنین-حتی اگه ماهان منو ﺗرکمﻢ کنه من...من،اعتراضی ندارم..
مایسا-اما اونقدری دﻟبستت هست که حتی اگه ﺗموم دنیا بگن نه،بازم پا پس نکشه.به حرفﻢ
ایمان دارم،..ﺗموم اون شبهایی که ﺗو ﺗوی خونه ﺗنها بودی رو عذاب میکشید...از ﺗه دﻟﻢ میﺨوام
که ﺗه قصه اﺗون خوش باشه
نارنین-ممنون...
مایسا ﺗنها ﻟبﺨندی زد..
نازنین-ﺗو چی؟علیرضا رو دوست داری؟
مایسا-مگه میشه دوسش نداشت؟!..
نازنین-پسرخوبیه
مایسا-اینکه همیشه کنارمه رو دوست دارم،اینکه ﺗو بدﺗرین شرایط ﺗنهام نمیذاره،اینکه حمایتﻢ
میکنه..
نازنین-آره...آدم رو وارد یه خلسه ی شیرین میکنه..
مایسا-علیرضا خیلی زود دﻟبسته شد..باورش نکردم..پسش زدم.اما وقتی یه مدت به دوری ازش
گذشت ..ﺗازه فهمیدم منﻢ چقد وابسته اش شدم..
چقد به اینکه هروز ببینمش نیاز دارم..
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واالن چقد عاشقشﻢ...
نازنین-میﺨوام یه سوال بپرسﻢ،اما میترسﻢ ناراحت شی
مایسا-بپرس
نازنین-خﺐ...سام روهﻢ..همینجوری دوس داشتی؟
اهی کشید..
مایسا-قابل مقایسه نیستن..جنسشون باهﻢ فرق داره.یکی نامرد،یکی حامی وعاشق..یکی ﺗرسو
وشیشه خورده دار..یکی حداقل ﺗو عاشقی خاﻟص
ساﻟهایی که اونو دوس داشتﻢ رو انکارنمیکنﻢ اما..من ﺗازه االن دارم طعﻢ دوستداشتن و
دوستداشته شدن رو میچشﻢ..
ﺗا قبل علیرضا عشق رو ﺗلخ ﺗصور میکردم..اما االن ﺗازه فهمیدم چقد شیرینه
ﺗو خودت شاهد بودی چقد عذاب کشیدم نازنین
نازنین-آره عزیزم..
دستهای مایسای بغﻀی رو گرفت و ادامه داد:
نارنین-ببﺨشد،نباید یادت میاوردم..
مایسا قﻄره اشکی که روی گونه اش راه گرفته بود رو پس زد:..
مایسا-نه..کارخوبی کردی..بعﻀی چیزارو الزمه به زبون بیاری..سبک شدم!
نازنین-منﻢ همین طور..
ﻟبﺨندی به صورت نازنین پاشید.با بلندشدن صدای گوشیش به پهلو چرخید واون رو از روی
پاﺗﺨتی برداشت..
شﺐ بﺨیری گفت ونازنین مغموم،که بعد این مکاﻟمه کمی ﺗسکین پیداکرده بود ،به خواب رفت..
مایسا اما پیامی از علیرضا داشت..خوشحال میﺨوند وجواب میداد:...
علیرضا-
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جای قدم هایﻢ را هیچ خیابانی حک نکرد
اما وقتی ﺗو اوﻟین قدم رفتن را در کوچه ﺗنگ و ﺗاریک دﻟﻢ برداشتی جایش ماند...
هرکاری که کردم رد پایت از خاطرم نرفت...
چه کردی که اینگونه در خاطرم حک شدی؟!
مایسا-جناب آﻟی خواب ندارید؟
علیرضا-دﻟﻢ ﺗنگه!
مایسا-عصر همو دیدیﻢ که
علیرضا-به من چه،خودت اگه میتونی بیا حاﻟیش کن!
مایسا-به کی حاﻟی کنﻢ؟!
علیرضا-به دﻟﻢ!
مایسا-دﻟت زبون آدمیزاد نمیفهمه که!من میگﻢ ﺗو براش ﺗرجمه کن!
علیرضا-دست شما ﺗشکر!
علیرضا-
دیـگر واژه نمیﺨواهمــ براے نوشـتن
نوشـتن ﺗســـکینمـ نمیدهد
ے وجـود من
ﺗســال ِ
حﻀـور همیشگے ﺗوستــــــ
مایسا-اخی..باز افتادی به هزیون گفتن!
علیرضا-ازنظر شما که هرچی من میگﻢ هزیونه!!
مایسا-علیرضاجان بیا راجﺐ چیزای بهتر حرف بزنیﻢ
علیرضا-مثال چی؟؟؟!
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مایسا-مثال ﻟواشک سیﺐ!
علیرضا-باز این زد ﺗو کارشکﻢ!
علیرضا-کال هروقت من بحثو احساسی میکنﻢ ﺗو بپیچونش سمت غذا!باشه؟!
مایسا-خﺐ یهو دﻟﻢ خواست!
با شنیدن صدای آیفون ﺗوی جاش نیﻢ خیز شد...به نازنین نگاه کرد،خواب بود...
ازاﺗاق خارج شد وسمت ایفون رفت...
ﺗاریک بود وچهره ی شﺨص پشت آیفون ،نامعلوم
مایسا-بله؟!
سام-مایسا؟!
آشفته بود،ﺗصمیﻢ داشت اصل ماجرا رو برای ماهان ﺗعریف کنه ،فقط به این امید که به گوش
مایسای از دست رفته اش،برسه...
و حاال که خودش اینجا بود،چه بهتر!..
برای خودش ﺗوضیح میداد و جواب میگرفت...
دیگه نه به آزیتا فکر میکرد،ونه حتی علیرضا...
مایسا-سام...اینوقت شﺐ اینجا چیکار میکنی؟!
سام-مایسا میتونی یه ﻟحظه بیای پایین؟
مایسا-پایین؟!!!چرا...
سام-زیادطول نمیکشه...مهمه،خواهش میکنﻢ...
گوشی روگذاشت...
با ﺗردید مانتویی ﺗن کرد وشاﻟی گذاشت..
نباید میرفت؟!دﻟیلی نمیدید...
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شاید زیادی ساده و فراموشکار بود این دختر!
به آرومی در رو باز کرد واز پله ها پایین رفت...
دروازه رو باز کرد..سام سر به زیر روبه روش ایستاده بود..با شنیدن صدای در سرش رو باال آورد..
به چشمهای سام نگاه کرد ..وچقدر خوب که این ﺗیله های سبز رنگ دیگه دﻟش رو نمیلرزوند..
سام ﻟبﺨند خسته ای به روش زد:..
سام-سالم
مایسا سری به نشونه ی سالم ﺗکون داد
سام-خوبی؟
مایسا-ممنون
سام-خاﻟه مهتاب اینا...
مایسا-این وقت شﺐ منو کشیدی پایین واسه احوال پرسی؟!
دستی به سرش کشید-نه..راستش،مایسا..من...من باید یه چیزایی رو برات ﺗوضیح بدم..
مایسا-اﺗفاقی افتاده؟!
سام-میﺨواستﻢ اول به ماهان بگﻢ،اما وقتی صداﺗو شنیدم نظرم عوض شد....باید خیلی وقت پیش
میگفتﻢ اما...
مایسا نگران قدمی به جلو برداشت-واضح بگو ببینﻢ چی شده سام
با حاﻟی زار ونگاهی غﻢ گرفته به مایسا خیره شد:
مایسا من خواستﻢ..خواستﻢ واست ﺗوضیح بدم..یعنی خواستﻢ واسه همه ﺗوضیح بدم،آهی کشید:میﺨواستﻢ خیلی کارا بکنﻢ اما..
سرش روباال برد و به چشمهای مایساخیره شد..
سﺨتش بود حرف زدن از روزهایی که نگذشت مگر با رنج و عذاب..
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رگه های دﻟﺨوری و عصبانیت ﺗوام باهﻢ به وضوح ﺗوی صورت مایسا دیده میشد..
خاطرات اون روز کذایی براش زنده شد..صدای خنده های سام ودوستاش ﺗوی گوشش پیچید...
چﻄور یادش رفته بود...
اخمی کرد وبه سمت در برگشت-بهتره بری
جهشی کرد وبازوی مایسا رو گرفت..
سام-باید بشنوی...
مایسا دستش رو به شدت پس زد
مایسا-اما من نمیﺨوام بشنوم
سام-بﻢ فرصت بده...بزار بگﻢ..منﻢ کﻢ عذاب نکشیدم..
باصورﺗی کبود ازخشﻢ ﺗوی چشمهای پرازخواهش سام براق شد:
مایسا-ﺗو یه سااال فرصت داشتی..یه ساﻟی که علیرضایی نبود..یه ساﻟی که ﻟحظه به ﻟحظه اشو
آرزو ی مرگ کردم..حاال که حال دﻟﻢ خوشه نمیﺨوام اون سال ﻟعنتی واﺗفاقات مزخرفشو به یاد
بیارم...
سام-گوش بده ..شاید..شاید نظرت عوض شد...من اون غوﻟی که ﺗو ازم ﺗو ذهنت ساختی
نیستﻢ..انقد بد راجبﻢ فکر نکن..قﻀاوﺗﻢ نکن...
پوزخندی زد-هه...خیلی دیر به فکر افتادی
سام-همیشه فرصت جبران هست
مایسا-جبران چی؟؟!
سام-جبران همون یه سال ﻟعنتی...جبران سکوت من،جبران دﻟشکستگی جفتمون...
مایسا-من االن از شرایﻄﻢ راضی ام
سام-برای فرار از حرف مردم چرا داری ﺗن به ازدواج باکسی میدی که دوسش نداری؟؟!
ابرهاش از ﺗعجﺐ باال رفت-کی گفته دوسش ندارم؟؟!
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سام-چون ﺗو هنوز..ﺗومنو.
صدای چرخهای ماشینی ،نگاه هردوشون رو معﻄوف کوچه کرد...
مایسا جاخورد واز او بیشتر علیرضا!!
ماشین جلوی پاشون ایستاد...
سام عصبی..مایسا مﻀﻄرب وعلیرضا گیج بود...
ازماشین روشن پیاده شد وسمت مایسا قدم برداشت...مایسا سعی کرد حال علیرضا رو ازچهره
اش بفهمه امانور چراغ ماشین مانع دیدش میشد..
کنار مایسا ایستاد..دستاش رو گرفت..سفت ومحکﻢ..نگاه سام از روی صورت به
ظاهرخونسردعلیرضا به روی دستهای قفل شده درهﻢ اونها کشیده شد..انگار بااین کارقصد داشت
به سام بفهمونه که مایسا مال خودشه..
که چشمش دنباﻟش نباشه..
علیرضا-به!جناب!این وقت شﺐ..اینجا..
سام-کارمهمی با مایسا داشتﻢ..
علیرضا-خﺐ،ﺗموم شد؟!
سام-نه!
علیرضا-مایسا جان ﺗو برو داخل...
مایسا-علیرضا من...
علیرضا-نگران نباش!برو منﻢ االن میام
نگاهی به علیرضا انداخت واو درجوابش با آرامش چشﻢ روی هﻢ گذاشت...
بعداز رفتن مایسا،نگاهی جدی به سام انداخت:
علیرضا-خوش ندارم دیگه دور وبر مایسا ببینمت
سام-اونوقت چرا
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علیرضا-به دالیل مشﺨص
سام-ما از بچگی باهﻢ بزرگ شدیﻢ،ﺗوییﻢ که دو روزه پیدات شده نمیتونی مارو ازهﻢ جداکنی
علیرضا پوزخندی زد-اا؟!ببین خودﺗو نزن به اون راه...من ریز اﺗفاقایی که افتاده خبر دارم،خودﺗو
نزن به کوچه ی علی چپ..دست از سرش بردار
سام-ﺗو ﺗرسیدی...میدونی مایسا دوسﻢ داره..
این حرف رو طاغت نیاورد...سام روبه دیوار کوبید،دست چپش رو زیر چونه ی سام نشوند وفشار
داد:
بفهﻢ چی از دهنت در میاد....این دفعه گذاشتﻢ پای نفهمیت اما دفعه ی بعد ساﻟﻢ نمیزارمتچونه اش رو پرت کرد..
سام نگاهی از عصبانیت به علیرضا انداخت
علیرضا-به "آزیتا "خانوم هﻢ سالم برسون!!!
کنایه اش رو بﺨوبی حس کرد...اون زن داشت...
زن داشت و دم از جبران میزد..دم از دوستداشتن مایسا!
علیرضا سمت در رفت..آروم به در کوبید وطوﻟی نکشید که مایسای عزیزش با چهره ای بهﻢ
ریﺨته ظاهر شد...
این دختر یک ﺗوضیح بدهکار بود،نه؟!
بی حرف داخل شد..روی پله ها نشست وسرش رو میون دستاش گرفت...انگاری میﺨواست از
عصبانیتش کﻢ کنه...قلبش فشرده شده بود از حرفی که شنید ..سام مایسا رو دوست داشت،واین
فهمیدنش سﺨت نبود..
وﻟی مایسا چی؟!آیا اون هﻢ هنوز...؟!..
آروم کنارش جای گرفت...آشفته حاﻟیه علیرضارو حس میکرد،..این وضعیتش رو دوست نداشت..
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برای اینکه مایسا رو ناراحت نکنه خودخوری میکرد...حتی از مشکالﺗش هﻢ برای این دختر
نمیگفت..میترسیدد،از غمگین شدن چشماش میترسید...
مایسا-داشتﻢ به ﺗو اس ام اس میدادم که صدای آیفون اومد...بقیه خواب بودن...گفت..گفت
کارمهمی داره منﻢ...
علیرضا-مایسا؟
مایسا-بله..
علیرضا-مگه سام باعث نشد اون همه درد بکشی؟اون همه سال بت سﺨت بگذره..
مایسا-چرا...
علیرضا-پس چرا باهاش عادی رفتار میکنی؟!
مایسا سر به زیر انداخت وعلیرضا به خود ﻟرزید که نکنه..؟!
دست زیر چونه اش گذاشت ومجبورش کرد به چشماش نگاه کنه:
علیرضا-مایسا...سام،سام دوستت داره!!
من..یه مردم اینو خوب میفهمﻢ.نمیﺨوام باهاش صحبت کنی،نمیﺨوام باهاش روبه
روشی،نمیﺨواااااام
مایسا به حاﻟت شوک-سام..منو؟!!
ابرهای علیرضا درهﻢ پیچید..ازجاش بلند شد و مقابل مایسا ایستاد:
علیرضا-چیه؟!خوشحال شدی؟؟!
با پوزخندی ادامه داد:اگه میدونستﻢ هنوز دوسش داری نمیپروندمش!گرچه االنﻢ...
مایسا هﻢ متقابال ایستاد واخﻢ کرد:
دیوونه شدی علیرضا؟!این چرﺗو پرﺗا چیه میگی..من،من فقط شوکه شدم..همینعلیرضا-پس چرا طوری رفتار میکنی که فک کنﻢ بهش عالقه داری؟!
مایسا-فکر ﺗو مریﻀه به من ربﻄی نداره..
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علیرضا-درکﻢ نمیکنی...نمیدونی ﺗو چه جهنمی دارم دست وپا میزنﻢ...
مایسا-خﺐ عزیزم ﺗو خودت همه چیو واسه خودت سﺨت میگیری...
علیرضا-من سﺨت نمیگیرم..حاالت و رفتار ﺗو،گاهی...
حرفش رو برید..
مایسا-من یه افسرده بودم علیرضا..یه مرده ی متحرک..یکی که هرکس و ناکسی به خودش اجازه
میداد عذابش بده،نمکی باشه روی زخﻢ دﻟش..ﺗو..ﺗو منو دوباره ساختی..با دوست داشتنت..با
محبتات..با حمایتات...
من هیچ وقت کسی روکه منو ساخته ول نمیکنﻢ بچسبﻢ به کسی که ویروونﻢ کرده..
این دختر از این حرفاهﻢ بلد بود؟!
برای علیرضا که بیشتر از «عزیزم» مایه نگذاشته بود وحاال..
حال شیرینی داشت این مرد..
عجیﺐ دﻟش آغوش این دختر رو میﻄلبید اما میدونست که بی فایده است وفعالها فقط تی
حسرت سر کنه..
سمت در قدم برداشت..
مایسا-کجا؟!
برگشت وباﻟبﺨند دﻟنشینی عروسکش رو نگاه کرد-:میرم چیزی رو بیارم که بﺨاطرش منو ﺗا اینجا
کشوندی!
مایسا با ﺗعجﺐ-من؟!
علیرضا-بله،ﻟواشک سیﺐ!!
چشماش رو ریز کرد-این وقت شﺐ پاشدی رفتی برای من ﻟواشک بﺨری؟!بعدشﻢ اومدی ﺗا این
سر شهر...
علیرضا-مگه میشه دل کوچیک عروسکﻢ چیزی بﺨواد ومن بی ﺗفاوت باشﻢ؟؟!

127

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان فصل وصل | فرناز حسینی کاربر انجمن نگاه دانلود
بعدشﻢ راهی نبود.من شرکت بودم،از اونجاهﻢ ﺗاخونه ماهان دوﺗا چهارراه بیشتر فاصله نیست
ﻟبﺨندی از رضایت زد وبه دنبال علیرضا رفت..حتی یادش رفته بود ماشین رو پارک کنه! از روی
صندﻟی شاگرد بسته ی بزرگ ﻟواشک رو برداشت وچشمای مایسا با دیدنش برق زد..
علیرضا-ﺗاحاال ازدیدن من چشات اینجوری برق نزده بود!
مایسا-پسرکه حسود!
ﻟواشک رو از دست علیرضا گرفت وسمت دروازه رفت:
مایسا-خﺐ دیگه،خدافظ
علیرضا-خداحافظ؟!
مایسا-آره دیگه،مگه واسه همین نیومده بودی؟!
علیرضا-خﺐ همیجوری برم؟!خشک وخاﻟی
مایسا-این وقت شﺐ انتظار پذیرایی که نداری که ازم؟باال همه خوابن
دستی به سرش کشید وباچشمانی که از شیﻄنت ریز شده بود:یه ماچی موچی چیزی!
ابرو درهﻢ کشیدو به راهش ادامه داد..علیرضا بایک جهش سد راه مایسا قرار گرفت:
مایسا-برو کنار علیرضا
علیرضا-نمیرم
مایسا-میﺨوام برم خونه
علیرضا-من نمیﺨوام!!
مایسا-دیوونه شدی زده به سرﺗا!!مثه یه پسرخوب برو خونتون منﻢ برم باال ﺗا شرکا(شریکها)بیدار
نشدن چیزیایی که خریدیو بﺨورم!
علیرضا-خﺐ بیار ﺗو ماشین بﺨوریﻢ!
نگاه کجی به این پسرک زورگو انداخت ودر دل گفت:آدمت میکنﻢ!
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علیرضا هﻢ متقابال دراین فکر بود که ﺗالفی ﺗمامی این دوری هارو هرچه زودﺗر سراین دختر بی
احساس بیاره!!
چند دقیقه بعد،ﺗوی ماشین علیرضا نشسته بودند..و خوردن ﻟواشک چه بهانه ی خوبی بود برای
چند دقیقه بیشتر درکنار عشقش موندن..
مایسا با وﻟع مشغول خوردن ﻟواشکهای سیﺐ بود وعلیرضا هﻢ هرازچندگاهی،برای خاﻟی نبودن
عریﻀه کمی میﺨورد..
پدرمایسا ﺗصمیﻢ داشت که عقد بعداز چهل امه پدرنازنین برگزار بشه
چﻄور این چهل روزه اجباری رو طاغت می آورد؟او هﻢ بابدغلقی های این دختر!
*********
در رو بهﻢ کوبید و وارد ساﻟن مجلل خونه که نه،قصرش شد..
روی کاناپه ای پهن شد و با دستاش شقیقه اش رو ماﻟید..
دقیقه ای نگذشته بود که آزیتای خواب آﻟود،پانچوی سرخ رنگ به ﺗن وارد ساﻟن شد
آباژور شکیلی که نور قرمز داشت رو روشن کرد و مقابل سام،روی مبل گرد ونرمی که روبه ی
کاناپه قرار داشت،نشست..
آزیتا-سالم
سام پوزخندی زد-ﺗااونجایی که من خبر دارم شما االن باید ﺗوی پارﺗی آیداخانوم میبودید..
آزیتا-خسته بودم زود برگشتﻢ،..کجا رفته بودی؟؟؟
سام-مهمه؟!
آزیتا-آره خﺐ نگران شدم
سام-واسه همون زنگ زدی
آزیتا خمیازه ای کشید-ﺗیکه ننداز خﺐ خوابﻢ میومد..
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از جاش بلند شد وسمت آشپزخونه رفت..ﻟیوانی برداشت ودر یﺨچال رو باز کرد..سام به دنباﻟش
وارد آشپزخونه شد
سام-آزی؟
آزیتا درحاﻟی که ﻟیوان اش رو پر میکرد-جانﻢ
سام-من دوست ندارم ﺗو دیگه ازاین مهمونیا بری
آزیتا-وا!!
عصبی بﻄری آب رو از دست آزیتا گرفت و روی اپن کوبید:
سام-وقتی باهات حرف میزنﻢ منو نگاه کن
آزیتا-مثل اینکه امشﺐ حاﻟت خوب نیستا
سام-چرا اﺗفاقا خیلی هﻢ خوبﻢ،میگﻢ دوستندارم زنﻢ ازاین پارﺗی به اون پارﺗی بره..دوسندارم ﺗو
مهمونی آخرشبا ول باشه..
آزیتا-عیبش چیه؟!االن همه میرن
سام-همه دوسدارن هزارجور کثافت کاریه دیگه بکنن..اما ﺗو زن منی،منﻢ میگﻢ دیگه حق نداری
بری
آزیتا درحاﻟی که از آشپزخونه خارج میشد-بروبابا،معلوم نیست ازکجا پره اومده سرمن خاﻟی
میکنه!!
دستش رو گرفت کنار دیوار نگهش داشت..هیکل ورزیده اش روی اندام ظریف وزیبای آزیتا سایه
انداخت..
سرش رو باال گرفت وبا ﺗعجﺐ به سام همیشه خوش خلق ،نگاه کرد..چی شده بود که اون اینﻄور
ﺗغییر موضع داده بود؟!
فکر میکرد که سام عصبانیه..اما این از سام خوش رو بعید بود،و به ثانیه نکشیده دستاش رو رها
کرد ونگاهش رنگ خواهش گرفت:..
سام-من فقط دﻟﻢ یه زندگی عادی میﺨواد..دﻟﻢ آرامش میﺨواد،
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آزیتا ﺗو باید آرامش من باشی..دوستدارم وقتی میام خونه همسرم پیشﻢ باشه..دوستدارم ازم
استقبال کنه،دوستدارم فقط منو ببینه فقط منو بﺨواد...انتظار زیادیه؟!
آزیتا-من از اوﻟشﻢ همین بودم
سام-نبودی...اینی که من دارم میبینﻢ نبودی..اونقدری خوب بودی که فکر میکردم میشه باهات یه
زندگی با خیال راحت داشت اما االن...
وآزیتا سوء استفاده گرانه ﺗوی چشمهای سام مغموم براق شد-اگه فکر کردی میتونی ازمن یه زن
ﺗوسری خور که صﺐ ﺗا شﺐ ﺗوی خونستو یا غذا میپزه یا کهنه بچه میشوره بسازی،کور
خوندی..این آرزورو به دﻟت میزارم
سام-منظور من این نبود آزی ،من..
سام رو پس زد وباسرعت از آشپزخونه خارج شد...سام برعکس قد وهیکلش مثل بچه ای معصوم
بود...واین ازچهره اش هﻢ پیدا بود..
سام برای آزیتا بیشتر حکﻢ یک وسیله ی ﺗزئینی نفیس وگرون قیمت رو داشت که بااون به
دیگرون فﺨر میفروشید...
شاید این ها ﺗاوان دﻟه شکسته ی مایسا بود...دﻟی که به ناحق شکسته شد..دﻟی که اصال نفهمید
چرا شکسته شد...
سام در اصله ماجرا بی ﺗقصیر بود..گناهش فقط سکوﺗش بود..سکوﺗی که خواسته ی مادرش بود
برای اینکه ﺗوجه ی کسی بیشتر ازاین،در رابﻄه بااون ماجرا بهشون جلﺐ نشه..
زجر کشیدن مایسا را میدید وزجر میکشید و دم نمیزد...آخرش هﻢ این سکوت کار دستش داد...
حاال....آزیتا میتونست مرهمی باشه روی ﺗاول های گذشته ی زخمیش..اما نمیﺨواست..بدکسی رو
انتﺨاب کرده بود...سام میﺨواست عاشقش باشه،میﺨواست مایسا وهراونچه به اون مربوط بود رو
فراموش کنه...اما انگار روزگار سر ناسازگاری داشت..
*********
مایسا-بجنﺐ دیگه علیرضا
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علیرضا-اخه بزار سایت باال بیاد!!
مایسا-از بس فس فسی هستی!!االن ماهان بود ده باره در اورده بود.
مهتاب سینی ظرف میوه های پوست کنده رو روی میز کامپیوﺗر اﺗاق مایسا گذاشت..علیرضا ﻟبﺨند
به ل*ب روبه مهتاب گفت:
ﺗوروخدا بهش بگید انقد منو اذیت نکنه..میزارم میرم میمونه رو دستتونااامهتاب-راست میگه دیگه دختر
صورﺗش از حرص به قرمزی میزد...زیرﻟﺐ فحشی حواﻟه ی علیرضا کرد
علیرضا-شنیدم
مایسا-فداسرم
علیرضا-میرمااا
مایسا دست به کمر زد-راه بازو جاده دراز...دﻟشو داری بسﻢ اهلل!!
علیرضا آهی کشید و نگاهش رو معﻄوف مانیتور کرد-همونو ندارم دیگه!!
مهتاب خنده ای کرد واز اﺗاق بیرون رفت..
مایسا-اه چقد طوﻟش میدی
بانگاهی غمگین به مایسای پراز استرس خیره شد
مایسا-چرا اینجوری نگام میکنی..
علیرضا-مایسا ﺗو..ﺗو بازم فرصت داری ببین این اصال نباید..
ﻟحظه ای خیره علیرضا موند..بعد سریع علیرضا روپس زد وﻟﺐ ﺗاب رو سمت خودش
کشید...بادیدن چیزی که انتظارش رو نداشت جیغی کشید و به جون علیرضایی افتاد که
سرخوشانه خنده میکرد...دستهای مایسا رو گرفت و ب*و*س*ه ای روی مچ های ظریفش
نشوند...
مایسا خجاﻟت زده خواست عقﺐ بکشه که علیرضا مانع شد
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علیرضا-مبارک باشه خانوم دکتر!!
*******
روی صندﻟی انتظار نشسته بودن وبه قوﻟی مگس میپروندند از بیکاری!
آخرین روزهای ﺗابستون بود وکﻢ کﻢ به روز عقدشون نزدیک میشدن.
یکی یکی شماره هارو پیج میکرن و افراد ﺗوی ساﻟن رفته رفته کﻢ میشدند
مایسا دستش رو زیر چونه اش زده بود وبه روبه روش خیره بود-چندﺗا دیگه مونده؟؟
علیرضا-هفت نفر..
مایسا-سر رفت حوصله ام
علیرضا-همش بزن
مایسا-بی مزه ی ﻟوس
علیرضا-این چه طرز حرف زدن باشوهرﺗه؟!
مایسا-اوهو شووووووهرررر
علیرضا-داری چوب الزم میشیا
مایسا ﺗوی همون حاﻟت فقط کمی صورﺗش روکج کرد وباچشمایی ریز به علیرضای خندون نگاه
کرد:
علیرضا-باشه بابا غلط کردم!!..االن قهر میکنه میره
مایسا-چه خوب میدونی!!
مایسا؟؟!!!!صدای متعجﺐ ونسبتا بلندی باعث شد سرش رو باال بگیره..
دختر سبزه و ریزی با کنجکاوی در حال کاویدنش بود..ازجاش بلند شد و پریناز بی مکث
درآغوشش کشید:
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پریناز-کجا بودی دختر...بی معرفت..
مایسا-همینجاها"با معرفت"
پریناز-ﺗیکه میندازی؟!بعد اون..ماجرا،شمارت که خاموش شد..مدرسه هﻢ که نیومدی...
مایسا-شماره و مدرسﻢ عوض شد..خونمون که همون بود..
ل*ب برچیده مایسا رو از آغوشش جدا کرد و اما همچنان دستاش روی بازوهای مایسا موند:
پریناز-بابا کنکورو بعدشﻢ دیگه دانشگاه مگه واسه ادم حواس میزاره...اماباشه قبول..منﻢ کﻢ
کاری کردم اما ﺗوام بی ﺗقصیر نبودیا...
مایسا-چی قبول شدی؟؟
پریناز-میکروبیوﻟوژی دووووﻟتی
مایسا-آفرین عزیزم
پریناز-ﺗو کنکور ندادی نه؟؟
مایسا-اون سال نه...اما امسال دادم..دندون پزشکی دانشگاه ﺗهران!
پریناز باحفظ ظاهر-اوه..ایول داری دختر
مایسا با ﻟبﺨند سری ﺗکون داد
پریناز-باالخره قﻀیه ی سام چی شد؟!مایسا باید همه رو برام ﺗعریف کنیاااا
علیرضا از جاش بلندشد..مایسا با عشق نگاهی به علیرضا انداخت و گفت:
علیرضا،نامزدم..پریناز ﻟبﺨندی ﺗصنعی زد و کمی از مایسا فاصله گرفت:
سالم،از اشناییتون خوشبﺨتﻢعلیرضاهﻢ به رسﻢ ادب سری ﺗکون داد واظهار خوشبﺨتی کرد
مایسا به روپوش سفید رنگ ﺗنش اشاره ای کرد..
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مایسا-ﺗو االن باید ﺗرم 6-۵باشی..اینجا کار میکنی؟!
پریناز-آزمایشگاهه داییمه عزیزم..برای اینکه بیشتر یاد بگیرم گاهی هﻢ میام اینجا..واسه ازمایش
ازدواجتون اومدید درسته؟؟
مایسا-اره
پریناز-پس دنباﻟﻢ بیاید سریع کارﺗونو راه میندازم...
پریناز خودش فورا کارهای علیرضا ومایسا رو انجام داد وگفت فردا جوابشون حاظره...ومایسا بعد
یک عاﻟﻢ ﺗشکر و رد وبدل کردن شماره ،ﺗصمیﻢ به رفتن گرفت...
****
ﺗوی ماشین نشسته بودن ومایسا درحال خوردن اب انارش بود!
علیرضا-از کی میشناسیش؟!
مایسا-کیو؟
علیرضا-همین..دوستت پرینازو
مایسا-کل دبیرستان رو باهﻢ بودیﻢ...
علیرضا-از قﻀیه سامﻢ خبر داره..
مایسا-آره،ما همه چیمونو به هﻢ میگفتیﻢ...اونﻢ یه پسرعمو داشت که دوسش داشت،هر روز
بﺨاطرش میومد جلوی مدرسه...پسر باادبیﻢ بود..
علیرضا-مگه باهاش حرف زدی؟؟
مایسا-خونه ی پریناز اینا دیده هﻢ بودمش خﺐ..بعدشﻢ،اون روز...کذایی پریناز همراهﻢ بود..همه
چیو خودش با چشماش دید
علیرضا-پس دوست خوبی بوده برات..
مایسا-از حق نگذریﻢ..اره..خیلی خوب بود...
علیرضا-اما رفتارای امروزش...
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مایسا-رفتارای امروزش چی؟!
علیرضا-حس میکردم ﺗظاهره..
مایسا-نه بابا دختر خوبیه..نگاه چه سریع کارمونو راه انداخت
علیرضا-بببعله
مایسا-ااا علیرضا بزن کنار،ازاین گاریایی که ﺗوش پره اخته و آﻟوچه وایناس دیدم!
علیرضا-بابا بزار این سه ﻟیوان اب اناری که خوردی بره پایین!
مایسا-حرف نباشه،اون همه خون گرفتن ازم باید ﺗقویت شﻢ
علیرضا درحاﻟی که ماشین رو کناری پارک میکرد:
علیرضا-چه پدری قراره ﺗو دراری ازم بعد ازدواج خدا داند!!
**************
دست در دست هﻢ ﺗوی پاساژ قدم میزدن اما ﺗنها نگاه بی هدف نازنین از ﻟباسی به روی ﻟباس
دیگه سر میﺨورد و درجواب سواالت ماهان که درباره ﻟباسها بود،فقط سر ﺗکون میداد..
برای مراسﻢ عقد مایسا به خرید اومده بودن..اما نازنین هنوزهﻢ عزادار وغمگین بود.نه فقط عزادار
پدرش،به سوگ ﺗمومی خوشی های زندگی اش نشسته بود و در دل اشک میریﺨت...
دل خون بود شایدم دﻟﺨور ...ﺗا وقتی پدرش زنده بود جورش رو میکشید وحاال این ﻟکه ی ننگ
همراهش مونده بود..که ”دختر یک معتاد است”..مگه اون خودش اخواسته بود؟!مگه اون خودش
خواسته بود که مادرش وقتی ﺗنها شش سال داشت بمیره...که پدرش از غﻢ همسرش به بی
خیاﻟی های مﺨدر پناه ببره...که مجبور بشه درسش رو رهاکنه و بشه" نان آور"...
که حاال همین خواستن های اجباری...سدی شده بود بین او وماهان.
قﻄره اشکی سمج،از گوشه ی چشﻢ اش راه گرفت که از دید ماهان دور نموند...روبه روش قرار
گرفت که نازنین نگاهش رو بی هدف به کناری روند..
ماهان-چرا اینجوری میکنی باخودت نازنین..چرا میریزی ﺗو خودت همه چی رو
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نازنین.....-
ماهان-باﺗوام..
خواست دستش رو بگیره که نازنین پسش زد..اشکش رو پاک کرد وگفت:
نازنین-ماهان...بدم میاد،از این همه خونسردیت بدم میاد..چرا دوسداری طوری رفتار کنی که انگار
همه چی خوبه..همه چی روبه راهه...دست منو گرفتی اوردی که ﻟباس بﺨرم..واسه جشن خواهر
زاده ات؟!فکر کردی اون قدر ﻟه و بی شﺨصیت ام که سرخود جایی برم؟مﺨصوصا جایی که
نمیﺨوان ببیننﻢ...من هرچی باشﻢ،از هر خونواده ای باشﻢ بازم غرور دارم...
ماهان-آروم باش قربونت برم..
نگاهی به پاساژ خلوت انداخت و ادامه داد:
بیا بریﻢ کافه ی پاساژ حرف بزنیﻢ..نازنین-من حرفامو زدم...
وبه سمت خروجی قدم برداشت...ماهان هﻢ به دنباﻟش..
ماهان-ااا..کجا..
نازنین-دنباﻟﻢ نیا
ماهان-گفتﻢ کجا
نازنین-جهنﻢ
ماهان-ﺗو غلط کردی
نازنین ﻟحظه ای ایستاد با بغض به ماهان خیره شد..
نازنین-همین..همین حرف زدنتو ببین
ماهان-من غلط کردم !خوبه؟!
اما نازنین مصرانه از پاساژ خارج شد...برای ﺗاکسی ای دست نگه داشت وبه ماهان حتی فرصت
اعتراض کوچکی هﻢ نداد..
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چقدر دست و بال اش بسته بود
نازنین هﻢ با این حساسیت هاش ییشتر ﺗحت فشارش گذاشته بود..دائﻢ باید مراقﺐ می بود که
مبادا حرفی بزنه و نازنین اون رو به پایین بودن خوانواده اش ربط بده..اینکه ماهان احترامی براش
قائل نیست ..مصیبت های اخیر انگار چشﻢ دﻟش رو کور کرده بود و نمیدید نگرانی ها و
دوستداشتن های ماهان رو..
شﺐ خانوم جون وعلیرضا برای شام خونه ی مهتاب وصادق دعوت بودن..اما ماهان حتی حاظر
نشد برای سالم واحوال پرسی از اﺗاقش بیرون بره..خونه اش دست نقاش بود وگرنه هرگز اینجا
نمی اومد..
حاﻟش گرفته بود ودﻟش آشوب...که نازنینش ﺗنهاست...حاظر بود پشت در خونه اش هﻢ بمونه اما
بﺨاطر ﺗرس نازنین از حرف مردم مراعات میکرد...
در اﺗاقش زده شد وبالفاصله باز..
مهتاب با سینی غذایی وارد اﺗاق شد...ماهان رو برگردوند و روی ﺗﺨت اش دراز کشید
مهتاب-اگه فکر کردی بااین اخﻢ و ﺗﺨمات()takhmatدل من راضی میشه در اشتباهی..پس پاشو
غذاﺗو بﺨور این بچه بازیارم بزار کنار
ماهان...-
مهتاب-باﺗوام...
ماهان...-
سینی رو آرام روی میز کوبید و از اﺗاق بیرون رفت...مایسا ﺗوی راهرو مادر عصبی اش رو دید که از
سمت اﺗاق ماهان می اومد..دستش روگرفت:
مایسا-چی شده مامان؟؟!
مهتاب-هیچی،ﻟج کرده
مایسا-یه ﻟحظه بامن میای؟
مهتاب-باید میزو جمع کنﻢ مادر
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مایسا-جمع میکنی حاال..
دستش رو کشید و وارد اﺗاق خودش شد
مهتاب رو به سمت ﺗﺨش راهنمایی کرد و هردو نشستن:
مهتاب-جانﻢ؟چی شده؟
مایسا-دﻟیل مﺨاﻟفت شما با نازنین چیه؟
مهتاب خواست از روی ﺗﺨت بلند بشه که مایسا مانع شد:
مایسا-بابا ﺗوروخدا یه ﻟحظه به من گوش کن...مگه خود شما نمیگفتید نازنین دختر
خوبیه..خانومه..هنرمنده..خی..
مهتاب-آره..اما اینا واسه قبل این بود که بفهمﻢ برای ماهان ﺗور پهن کرده
مایسا-ﺗور چیه مادرمن...ماهان نازنینو میﺨواست..اما نازنین بﺨاطر شما میگفت نه..اونقدر رفت دم
خونشونو و پاپیچش شد که خﺐ اونﻢ دختره دیگه..دﻟش نرم شد..
مهتاب-ماهان اینا رو ﺗحویلت داده نه؟
مایسا-نﺨیر خودم شاهد بال بال زدن خان دایی گرام،از نزدیک بودم
مهتاب-بهرحال...حرف من یکیه،این دختر وصله ی ما نیست...
مایسا-چرا نیست؟چون خونواده نداره؟؟چون درس نﺨونده؟؟
مهتاب درحاﻟی که سمت در میرفت -ایتقدر بامن بحث نکن..میدونی که حاﻟﻢ خوش نیست..دوس
نداری روز عروسیت گوشه ی بیمارستان افتاده باشﻢ که
مایسا-خدا نکنه مامان
مهتاب-پس دیگه راجﺐ این قﻀیه بامن صحبت نکن...حاالم بیا کمک میزشامو جمع کنیﻢ..
آهی کشید و به دنبال مادرش بیرون رفت..
**مایسا**
موهای فرم آزاد یه طرف شونه ام بود ..ﺗاج ظریفی روی موهام کارشده بود..
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اﻟبته بیشترش مال خودم نبود،موهام هنوزهﻢ کمی کوﺗاه بود...
ﻟباسﻢ یه پیراهن بلند مدل پرنسسی بود که روی باالﺗنه اش حسابی کار شده بود
وآرایش چندانی هﻢ نداشتﻢ
از دیدن خودم ﺗوی آیینه قدی اﺗاق حسابی سر ذوق اومده بودم..
به خواست خودم مراسﻢ عقد رو ﺗوی خونه باغ پدری علیرضا برگزار کردیﻢ..
خونه ی فوق اﻟعاده زیبایی بود ومن که هرگز نمیگذاشتﻢ اینجارو بفروشه!
آرایشگرم رفته بود ومن ﺗوی اﺗاق سابق علیرضا ﺗنها بودم..
ﺗقی به در خورد وبالفاصله خانوم جون وارد شد..کت ودامن شیک بنفش رنگش حسابی ﺗوی ﺗنش
ایستاده بود..موهای رنگ شده ی مشکیش زیر شال حریرش حسابی خوشگلش کرده بود.خانوم
جون واقعا یه پیرزن خوشتیپ ودل زنده بود
خانوم جون-قربون قد وباالت مادر..چه ناز شدی،عحﺐ ﻟعبتی گیر علیرضام افتاده!!
مایسا-خانوم جوووون!!
پریناز-جون خانوم جون؟نکن دختر،عشوه هاﺗو نگه دار واسه آقاﺗون بریز
با پرستیژ خاصی گل سرخ شاخه بلندمو از روی ﺗﺨت برداشتﻢ وخرامان سمت در رفتﻢ..
مایسا-بریﻢ ﺗا بریزم!
خانوم جون باﻟحن شوخ وشیﻄون-:بال شدی دختر!ﺗوام به موقع اش بلدیا
مایسا-پس چی که بلدم،منتهی نگهشون داشته بودم واسه همچین روزی
خانوم جون-بریﻢ،خدا به داد نوه ام برسه بااین زبون ﺗو
خنده ی ریزی کردم واز راهروی اﺗاقها خارج شدم..مهمونایی که پایین پلکان مارپیچ بودن با
دیدن من شروع به دست زدن کردن..بادستی که گلﻢ رو نگه داشته بودم،دامنﻢ رو گرفتﻢ ودست
دیگه ام رو روی نرده ی پله گذاشتﻢ..آهسته پایین رفتﻢ..برق حسادت چشمای مادرسام قابل انکار
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نبود..کامال ﺗوی صورﺗش هویدا بود که انتظار دیدن من رو ﺗوی ﻟباس عروس،اونﻢ درکنار همچین
خانواده ی محترمی نداشت...حسادﺗی که من هیچ وقت درکش نکردم..
به پایین پله ها رسیدم..در مقابل سیل ﺗبریکا سر ﺗکون دادم وﺗشکر کردم...
فکر میکردم علیرضاهﻢ ﺗوی ساﻟنه اما خبری ازش نبود...
سری ﺗوی خونه گردوندم وعکاسا مدام عکس میگرفتن...
چند دقیقه بعد خانوم جون کنارم قرار گرفت و به مهمونها خوش اومد گفت.
مایسا-خانوم جون..پس علیرضا کوش؟؟
خانوم جون-ﺗو باغه حتما،االن میاد
مایسا-آخه از مامان و باباهﻢ خبری نیست
خانوم جون-نگران نباش دختر..همونﻄور که من االن پیش ﺗوام،حتما اونام کنار علیرضان دارن به
مهمونای دیگه میرسن!
خبری از مادرم نبود...
علیرضا هﻢ پیداش نبود..
باکمک خانوم جون سمت سفره ی عقد رفتﻢ و مقابل آیینه نشستﻢ..دﻟﻢ کمی شور میزد ..
خانوم ها مشغول ﺗجزیه وﺗحلیل سفره ی عقد من بودن..واقعا عاﻟی شده بود.زمینه اش ساﺗن
شیری رنگ بود و وسایل سفره مثل خوشه های انگور از گیالس های پایه بلند آویزون بودن..
بعد اومدن عاقد پچ پچ ها شدت گرفت ومن نگران ﺗر شدم..نمیتونستﻢ روی پوزخندهاشون چشﻢ
ببندم..ازجام بلند شدم وسمت در رفتﻢ..خانوم جون که ﺗااون ﻟحظه مشغول حرف زدن با عاقد بود
سریع خودش رو بهﻢ رسوند
خانوم جون-کجا مادر..
مایسا-میﺨوام برم پیداشون کنﻢ
خانوم جون-ﺗو عروسی ناسالمتی..کجا میﺨوای بری بااین ﻟباس
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مایسا-درک نمیکنید حاﻟمو خانوم جون..از صبح نه مامانو دیدم نه علیرضارو...هنوزم اﺗفاقی نیفتاده
این جماعت بیکار شروع کردن به حرف دراوردن..یه چن دیقه فقط برو اونجا بشین ﺗوام حاﻟت
بهتر ازمن نمیشه
خانوم جون -اﻟهی من فدای دل پرت..ﺗو برو بشین من میرم دنباﻟشون..
نه..خودم میﺨوام برم..خانوم جون-مایسا!!
باﻟحنی مظلومانه-خانوم جوون!!
خانوم جون-جونه دﻟه خانوم جون...باشه،اما منﻢ باهات میام
سری ﺗکون دادم و در رو باز کردم..دور ﺗا دور استﺨر میز چیده شده بود و رومیزی بلند سفیدی
روی هریک قرار داشت...اوایل پاییز بود وهوا واقعا عاﻟی..
ماهان به دیواری ﺗکیه داده بود،دستهاش ﺗوی جیﺐ شلوارش بود وسرش پایین..نگاه خیلی از
دخترا بهش بود اما اون بی ﺗوجه به اطرافش ،مﻄمئنﻢ داشت به نازنین فکر میکرد...کاش دل
مامان نرم میشدو االن نازنین اینجا بود...
به فاصله ی چند قدمیﻢ آزیتا وسام همراه چند نفر دیگه دور میزی نشسته بودند..آزیتا ﻟباس شرابی
رنگ بازی پوشیده بود وموهاشو فر درشت کرده بود..گیالسی هﻢ ﺗوی دستاش بود وداشت بایکی
از پسرهای جمعشون حرف میزد..سام اما ﺗوی فکر بود..
پری هﻢ به همراه دوس پسرش اردالن اومده بود..برخالف انتظارم انگار رابﻄه ای با پسرعموش
نداشت.
مجبوری،ﺗنها سر چند میز رفتﻢ برای سالم وعلیک که اومدنﻢ به حیاط معقول بنظر برسه!..علیرضا
پس کجاست...
***دانای کل***
دست اش رو با ﺗردید روی زنگ فشار داد..
پاکت رو این دست به اون دست میکرد..
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ﺗموم این کارها بﺨاطر برادر مغمومش بود..
طوﻟی نکشید که در باز شد..نازنین شوکه به روبه روش خیره بود...مهتاب؟!االن..اینجا..
نازنین-س..س.سالم!
مهتاب-سالم..میشه بیام ﺗو؟!
کنار رفت و گوشه ی در رو گرفت:
نازنین-اﻟبته..بفرمایید
مهتاب داخل شد و نازنین سر به زیر پشت سرش وارد حال کوچک خونه شد...نازنین به قصد
آوردن چای خواست بره که مهتاب دستش رو گرفت و کنار خودش نشوند:
مهتاب-االن اگه اینجام..بﺨاطر ماهانه..بﺨاطر دل ماهانه...میدونﻢ ﺗا چه اندازه دوستت داره
اما..نمیدونﻢ ﺗو واقعا الیق این دوستداشتن هستی یانه..اومدم ﺗا باهﻢ بریﻢ..
حرفهاش رنگ وبوی ﺗحقیر داشت..نه؟!نازنین سر باال آورد وبااخﻢ آشکاری ﺗوی چشﻢ مهتاب
خیره شد
نازنین-مهتاب خانوم،االن اگه من اینجام بﺨاطر حفظ غرورمه..بﺨاطر شﺨصیتمه..بﺨاطر اینکه
نﺨواستﻢ خورد شﻢ..اما شما اومدید ﺗوی خونه ی خودم و دارید با حرفاﺗون غرور منو زیر سوال
میبرید..من نه واسه ماهان ﺗور پهن کردم...نه افتادم دنباﻟش..وقتی هﻢ که مﺨاﻟفت شما رو دیدم
کشیدم عقﺐ،پس با ﺗموم احترامی که براﺗون قائلﻢ نمیتونﻢ اجازه بدم ﺗوی حریﻢ خودم بهﻢ
ﺗوهین کنید...من اصراری برای بودن با ماهان...ندارم
حرفهاش برخالف میل قلبیش بود..ومهتاب
کمی بدحرف زده بود واین واکنش محترمانه ی نازنین به نظرش معقول میومد....باید کمی نرم ﺗر
میبود..ﺗه دﻟش هﻢ به خوب بودن نازنین ایمان داشت..اما از اونجایی که همیشه بهترین هارو برای
ﺗک دانه برادرش میﺨواست،نمیتونست با انتﺨاب ماهان کنار بیاد..
مهتاب-ﺗو ساﻟهاست پیش منی و مثل دخترم میمونی..امیدوارم حق بدی به من بابت مﺨاﻟفتﻢ
نازنین-بله..کامال حق میدم بهتون
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مهتاب-اما االن به این خاطر اینجام که باهﻢ بریﻢ نامزدیه مایسا...
نازنین-مهتاب خانوم من...
مهتاب-ماهان حتما غافلگیر میشه..نه!؟
پاکت ﻟباسی که همراهش بود رو روی پای نازنین گذاشت:
مهتاب-اینﻢ اوﻟین هدیه ی من به عروس خانوم..
نازنین باچشمهایی متعجﺐ سرباال آورد وبه چهره ی خندون مهتاب چشﻢ دوخت ...باید این
چشمهارو باور میکرد یا خواب بود؟!
***مایسا***
نبود...هیچ جا نبود..
پدر ومادرمﻢ هﻢ نبودن..دیگه داشت اشکﻢ در میومد..این چه جورشه دیگه...سمت ساختمون رفتﻢ
ﺗا به خانوم جون بگﻢ یه جوری مهمونی رو جمعش کنه...فاجعه پشت فاجعه..
زندگی من انگار....
صدای نرم پیانو اجازه ی بیشتر فکر کردن رو ازم گرفت..سر گردوندم..یک دفعه جمع ساکت شد
وهمه دنبال منبع صدا بودن..به راحتی میشد فهمید که از میون درختای گل آخر باغه..سمت صدا
حرکت کردم وبقیه هﻢ دنباﻟﻢ اومدن..صدای خش خش برگهای زیرپام وصدای زیبای پیانو باهﻢ
یه ﺗرکیﺐ فوق اﻟعاده شده بودن..کمی جلوﺗر رفتﻢ،ﺗازه به نوازنده مشرف شدم...
یه پیانوی مشکی شیک،برگای رنگی رقصون ﺗوی هوا ومرد زندگی من درحال نواختن...
پشت سرش قرار گرفتﻢ اون نرم شروع به خوندن کرد..
انقد بهت مدیونﻢ این روزا … قلبﻢ جنون عاشقی داره
مجنون ﺗر از من ﺗو جهانت نیست … این خونه ﻟیالشو طلبکاره
اینکه ﺗو آروم باشی هر ﻟحظه … خیلی واسﻢ اهمیت داره
من پای هر قوﻟی بدم هستﻢ … این عشق واسﻢ رسمیت داره
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من ﺗوی احساسی که بت دارم … حتی یه درصد کﻢ نمیزارم
انقد ﺗورو دیدن واسﻢ خوبه … چشمامو روی هﻢ نمیزارم
من ﺗوی احساسی که بت دارم … حتی یه درصد کﻢ نمیزارم
انقد ﺗورو دیدن واسﻢ خوبه … چشمامو روی هﻢ نمیزارم
…
چرخی بزن هر گوشیه خونه … عﻄرت بزار هرجا میرم باشه
مرد ﺗوباور کرده این روزو … یه زن ﺗموم دینو دنیاشه
من ﺗوی احساسی که بت دارم … حتی یه درصد کﻢ نمیزارم
انقد ﺗورو دیدن واسﻢ خوبه … چشمامو روی هﻢ نمیزارم
من ﺗوی احساسی که بت دارم … حتی یه درصد کﻢ نمیزارم
انقد ﺗورو دیدن واسﻢ خوبه … چشمامو روی هﻢ نمیزارم..
آهنگ ﺗموم شد ومن هنوز ﺗوی شوک بودم..علیرضا از روی صندﻟیش بلند شد وآروم،جلوی پاهام
زانو زد..برگها هنوزهﻢ همراه باد ﺗوی هوا درحال چرخش و ریﺨتن روی زمین بودن...
جعبه ی مﺨملی قرمز رنگ حلقه رو ،رو به روم باز کرد:
علیرضا-میﺨواستﻢ قبل عقد یک بار دیگه اینجا ازت خواستگاری کنﻢ...
مرسی که گذاشتی کنارت باشﻢ..
صدای کرکننده ی جیغ ودست بود که یک دفعه فﻀارو پر کرد و من رو از خلصه ی شیرینﻢ بیرونﻢ
کشید..با عشق علیرضام رو در آغوش کشیدم و اون هﻢ به بهترین شکل همراهیﻢ کرد...
**دانای کل**
جمعیت به طرف انتهای باغ میرفتند وماهان همچنان به زمین زیر پاش خیره بود..
حتی متوجه ی نوای زیبای پیانو هﻢ نشده بود وﺗوی فکر بود..
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نازنینش امتناع کرده بود از دیدنش وحاال سﺨت دﻟتنگ بود..سﺨت نگران..آهی کشید وسر باال
برد..
اما همین که مسیر نگاهش از زمین به ابتدای باغ رسید،از شدت ﺗعجﺐ دهانش وا موند!!
نازنین دست در دست مهتاب،به سمتش می اومد وصادق ﻟبﺨند به ل*ب پشت سرشون قدم
برمیداشت...
پیراهن ﻟیمویی زیبایی به ﺗن داشت وهرچند نمیﺨواست ﺗا سال پدرش رنگهای شاد بپوشه اما این
ﻟباس،هدیه ی مهتاب بود..
وسﻄهای راه صادق ومهتاب از نازنین جدا شدن وبا عجله به دنبال صدا به سمت انتهای باغ
رفتن..نازنین با ﻟبﺨند خجوﻟی روبه روی ماهان قرار گرفت..انگار این روزها دنیا به کام این خانواده
بود..
ماهان در دل شکری گفت و«دمت گرمی»نثار خدایش کرد!
اﻟحق که داشت به جبران اون یک سال،براشون سنگ ﺗموم میگذاشت..
مراسﻢ عقد هﻢ طبق رسوم برگزار شد..میهمانا میرفتن وبراشون آرزوی خوشبﺨتی میکردن..دقیقه
ای از رفتن عاقد نگذشته بود که ماهان با سیستﻢ هایی که ﺗوی باغ بود،به قوﻟی«مجلس رو
ﺗرکوند»!!
شﺐ فوق اﻟعاده ای بود..
مایسا ﺗوی آغوش علیرضا میرقصید ودﻟبری میکرد و علیرضا با چشماش قربون صدقه ی عروسش
میرفت..
ماهان و نازنین هﻢ در برابر نگاهای متعجﺐ اطرافیان باهﻢ میرقصیدن و مهتاب بعداز شام نامزدی
این دو رو اعالم کرد..بااین کار ماهان صدبار بیش از پیش عاشق خواهر خوش قلبش شد...
ﺗنها سمیه بود که بادیدن صحنه های مجلس،پوزخند میزد...حسادت مثل آفتیه که اگه به جون آدم
بزنه،سﺨت میشه ازش خالص شد وهمه چیز رو از ریشه میسوزونه...
رفاقت هارو...
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دﻟهارو...
آزیتای مست ﺗوی آغوش سام،نیمه هشیار بود...
سعی میکرد نگاهش به مایسا نیفته...
چه ساده از دستش رفت...و ای کاش میشد فراموشش کرد..
مایسای عزیزش رو باچه کسی عوض کرده بود؟!
چه کسی رو به او ﺗرجیح داده بود؟!پوزخندی زد به انتﺨابش وسر برگردوند...
***مایسا***
با پلی شدن آهنگ بعدی صدای دست وسوت بود که همراه آهنگ فﻀای باغ رو پر کرد..
اومدی ﺗو زندگیمو من برات کﻢ نذاشتﻢ..نیمه ی گمشدمی وچشﻢ از روت برنداشتﻢ..
همراه آهنگ میﺨوندمو روبه روی علیرضا میرقصیدم..اون هﻢ خیلی مردونه دست میزد...
چشمات آسمونه  ،بغﻀت ابره
اشکات بارونه حتی باشه یه قﻄره
یه صورت فرشته با چشای شیﻄون
با نگاش منو میﺨواد و منﻢ میگﻢ ای جون...
به اوجش که رسید علیرضا دستاشو باز کرد ومنﻢ گوشه ی دامن ﻟباسﻢ رو گرفتمو پشت
بهش،ﺗوی آغوشش با ناز باال پایین میرفتمو رو ریتﻢ میرقصیدم...
چندﺗا آهنگ شادو که حسابی رقصیدیﻢ ماهان یک دفعه سیستﻢ روخاموش کرد!قبل اینکه صدای
اعتراضا بلند شه رو به علیرضا گفت:
پیانوت هنوز ﺗه باغه؟!علیرضا-آره،چﻄور؟!
ماهان-ایول پس،دیگه بسه هرچی قر دادید،خسته نشدید؟!
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دست به کمر زدم وبااخﻢ ساختگی گفتﻢ-نوچ
ماهان-به فدای سرم!همه راه بیفتید ﺗه باغ!
علیرضا-اونجا چراغ نداره االن ﺗاریکه
ماهان-دیگه چه بهتر!میریﻢ اونجا،فﻀام که رمانتیک،علیرضاجان ﻟﻄف میکنه پیانو میزنه ماهﻢ
میرقصیﻢ
علیرضا-نه بابا!من بزنﻢ بعد چه جوری باخانومﻢ برقصﻢ؟!
ماهان-شماها به اندازه کافی ﺗکوندید..راه بیفتید حرف نباشه
چشﻢ قره ای به ماهان رفتﻢ واونﻢ درجوابﻢ چشمکی زد...
همگی سمت انتهای باغ رفتیﻢ..به خواست ماهان خدمتکارا چندﺗا شمع آوردن..روشنش کرد و
روی ﺗنه ی درختا گذاشت...بعﻀیابا نور گوشی فﻀارو روشن کرده بودن که به خواست ماهان
خاموش کردن!
علیرضا نگاهی به من انداخت..روی صندﻟی پیانو نشست ونرم شروع به زدن کرد...
ماهان بالفاصله دست نازنین رو گرفت و رفت وسط!
کﻢ کﻢ زوجها هﻢ رفتن ومن بالﺗکلیف گوشه ای ایستاده بودم که دستی از پشت روی شونﻢ قرار
گرفت..
برگشتﻢ..
پدرم نگاه مهربونی بهﻢ انداخت و دستش رو جلو آورد:
پدرم-افتﺨار میدی عروس خانوم؟!
نمی دونﻢ برای ﺗوصیف حاﻟﻢ ﺗو اون ﻟحظه چی باید بگﻢ...خوشی وشیرینی عمیقی ﺗه دﻟﻢ
نشست..دست بابارو گرفتﻢ وهمراهش به بقیه ملحق شدم..
علیرضا شروع کرد به خوندن.
وقتی رسیدی که شکسته بودم  ...از همه ی آدما خسته بودم
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وقتی رسیدی که نبود امیدی  ...اما ﺗو مثل معجزه رسیدی
وقتی رسیدی که شکسته بودم  ...از همه ی آدما خسته بودم
بعد یه عاﻟﻢ اشک و بغض و فریاد  ...خدا ﺗو رو برای من فرستاد
خوب میدونﻢ جای ﺗو رو زمین نیست  ...خیلیه  ،فرق ﺗو فقط همین نیست
آدمای قصه های گذشته  ...به کسی مثل ﺗو میگن ؛ فرشته
(فرشته ی نجات  ،فرشته ی نجات  ...ﺗو جون ازم بﺨواه  ،اونﻢ کمه برات)
رسیدی از یه جا که آشنا بود  ...شبیه ﺗو  ،فقط ﺗو قصه ها بود
ﺗو از یه جای خیلی دور اومدی  ...قفلو شکستی مثل نور اومدی
ﺗو همونی که آرزوی من بود  ...همیشه هر جا  ،روبروی من بود
شبا ﺗو خوابﻢ ﺗو رو دیده بودم  ...خیلی شبا بهت رسیده بودم
خوب میدونﻢ جای ﺗو رو زمین نیست  ...خیلیه  ،فرق ﺗو فقط همین نیست
آدمای قصه های گذشته  ...به کسی مثل ﺗو میگن ؛ فرشته
(فرشته ی نجات  ،فرشته ی نجات  ...ﺗو جون ازم بﺨواه  ،اونﻢ کمه برات)
باصدای دست مهمونا پدرم رو محکﻢ در آغوش گرفتﻢ..علیرضا از پشت پیانو بلند شد وﻟحظه ای
چشﻢ ﺗو چشﻢ شدیﻢ..سری سرش رو برگردوند وبه زیر انداخت..انگار که حاﻟش خوب نبود..چیزی
ناراحتش کرده بود..
بابا رو بوسیدم وسمت علیرضا رفتﻢ:
علیرضا؟؟برگشت سمتمو ﻟبﺨند ﺗلﺨی زد
علیرضا-جانﻢ
مایسا-چر...
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باصدای جیغ دختری حرفﻢ نیمه کاره موند وشوکه برگشتﻢ سمت صدا! همه داشتن فرار میکردن
ویه نفرم اون وسط قش کرده بود!!نگران برگشتﻢ سمت جایگاه قبلی مامان که دیدم نیست!
نگرانش شدم معلوم نبود چه اﺗفاقی افتاده که همه اینﻄور ﺗرسیدن..
اما..
با شنیدن صدای خنده ی آشنایی وبعد دیدن قیافه ی کرم خونواده باحرص ل*ب زدم:
دانیال!!!***مایسا***
باحرص سمتش قدم برداشتﻢ وﺗاخواستﻢ ل*ب وا کنﻢ دستاشو به حاﻟت ﺗسلیﻢ باال برد..
مایسا-مرررض،این چه کاری بود که کردی
دانیال-بیﺨیال خاطره میشه!
کی اومدی اصال چرا خبر ندادیدانیال-ناراحتی بﺨاطر عروسی دختر عموم ایییییین همه راهو زدم اومدم؟؟
ناراحت که چه عرض کنﻢ!برگشت به پشت سرش ،جایی که دختره غش کرده بود ورفقاش داشتن جمعش میکردن ،نگاهی
انداخت وباصدای بلند شروع کرد به خندیدن..ماسک پر مو ومسﺨره ای که ﺗوی دستش بود رو
کشیدم وانداختﻢ زمین:
مایسا-رو آب بﺨندی،آبروم رفت!
دانیال-بابا بعدا خودشون یادشون بیاد کلی حال میکنن!
مایسا-اصال خراب شدن جشن من به درک،نگفتی مامان چیزیش میشه؟؟
دانیال-وااای،افتادی رو دوره غر زدنا..زن عمو خبر داشت
علیرضا دستاشو ﺗو جیبش فرو کرد و قدمی به جلو برداشت..دانیال به حاﻟت نمایشی دستشو روی
سینش گذاشت وکمی خﻢ شد:
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دانیال-عرض ادب(،نگاهی به من کرد وآهی کشید)وﺗسلیت آقا داماد!
علیرضا بلند بلند میﺨندید که با دیدن اخﻢ من سریع خودش رو جمع کرد،سرفه ای کرد و با دانیال
دست داد:
علیرضا-خیلی خوش اومدید
دانیال -فدات!
نگاهی به سرﺗا پای علیرضا انداخت و ادامه داد:
عجﺐ دامادی به به!میگﻢ مایسا چیزخورش کردی؟نه؟!آخه آدم ساﻟﻢ که باﺗونمیگرده چه برسه بهازدواج!!
باﻟحنی به ظاهر دوستانه و کمی کشیده-دانیال جان!
دانیال-این یعنی ببندم؟؟!
مایسا-اگه ﻟﻄف کنی!
دانیال-از اونجایی که عالقه ی شدیدی بهت دارم این ﻟﻄف رو در حقت میکنﻢ!
دستی به سرش کشید و ادامه داد:میگﻢ،شام مام چیزی مونده؟؟!!
مایسا-کارد بﺨوری!!
دانیال-ااا!
دامن ﻟباسمو گرفتمو سمت ابتدای باغ رفتﻢ..علیرضا هﻢ باچند قدم خودش رو بهﻢ رسوند:
علیرضا-پسرعموﺗه؟؟
مایسا-بله متاسفانه
علیرضا-بچه باحاﻟی به نظر میاد!
مایسا-بببببله
ﺗک خنده ای کرد-معلومه دل خوشی ازش نداریا
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علیرضا-پس ﺗااالن کجابود؟!عموت اینا کجان
مایسا-علیرضا وقت گیر آوردیا
علیرضا سری ﺗکون داد و قشنگ معلوم بود سعی داره به ﻟحن حرصی من نﺨنده!
جلوی باغ یک وضعیتی بود که نگو!
کال جشن عقدم میشه گفت بهﻢ خورد!
چه برنامه ها که نچیده بودم
همه درحال رفتن بودن ومنﻢ به اصرار علیرضا رفتﻢ ﺗا باهاشون خداحافظی کنﻢ
ﺗمام مدت باقیافه ای درهﻢ جلوی در ایستاده بودم و کتک خوردن دانیال از ماهان(!) وحرفای
علیرضاهﻢ که میگفت برای عروسی جبران میکنه نتونست ﻟبای آویزونمو به حاﻟت طبیعیش
برگردونه!
همه ی مهمونها بعد اظهار خوشبﺨتی کردن برامون رفتن..اﻟبته سامو خانواده اش قبل از رقص
ﺗانگو بﺨاطر وضعیت آزیتا خداحافظی کردن و رفتن!
همراه مامان و بابام و خانوم جون جلوی در بودیﻢ!
ماهان رفته بود نازنین رو برسونه و دانیال هﻢ باهاشون رفته بود و چه خوب که االن نبود!
مایسا نیستﻢ کار امشبشو سرش در نیارم!
باباصادق-خﺐ٫باباجان..آماده ای؟!
بابا؟باباصادق-جانﻢ
منو علیرضا باهﻢ قرار گذاشته بودیﻢ که امشﺐ رو ﺗوی خونه باغ بمونیﻢ...،داشتﻢ ﺗوی ذهنﻢ کلمات
رو کنارهﻢ میچیدم که علیرضا به حرف اومد:
علیرضا-اگه ممکنه،میشه امشﺐ و فردا رو مایسا پیش من باشه؟؟شنبه خودم قبل کالسش
میرسونمش خونتون!قول میدم!
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بابا نگاهی به مامان انداخت،مامان سر ﺗکون داد و در واقع موافقتش رو اعالم کرد..باباصادقﻢ
ﻟبﺨندی زد و ﻟحظه ای چشﻢ برهﻢ گذاشت:
بابا-باشه جوون...
علیرضا-ممنونﻢ واقعا
بابا-ممنون چرا..ﺗو دیگه شوهر مایسایی
سر به زیر انداختﻢ و با گلبرگهای شاخه گل ﺗوی دستﻢ بازی کردم..حس غریبی داشتﻢ..
علیرضا-خانوم جون حاظرید؟
مامان مهتاب-خانوم جونو ما میرسونیﻢ پسرم
خانوم جون-آره مادر،ﺗو دیگه نمیﺨواد زحمت بکشی..به اندازه کافی خسته ای،فقط مایسا جان یه
ﻟحظه باما میای؟!
نگاهی به علیرضا انداختﻢ و دنباﻟشون به سمت داخل ساختمون رفتﻢ....
***علیرضا***
خیره ی مسیری بودم که مایسا طی میکرد....
باحس دستای پدرمایسا روی شونﻢ برگشتﻢ سمتش...انگار که میﺨواست چیزی بگه اما مﻄمئن
نبود..شایدم نمیدونست چه جوری شروع کنه که مدام به خودش میپیچید...
صادق-میدونﻢ که ......ﺗوام ازهمه چی خبر داری..
دستاشو گرفتﻢ ورو به چشمای نگرانش ﻟبﺨند اطمینان بﺨشی زدم:
نگران هیچی نباشید آقاصادق...فک کنﻢ اونقدری مایسا رو دوستدارم که غﻢ وشادیﻢ به غﻢوشادیش بسته باشه...قول میدم هیچوقت باعث ناراحتی وغصه اش نباشﻢ..هیچوقت
نفسی گرفت ومحکﻢ در آغوشﻢ کشید..
صادق-احساس ﺗو به دخترمن،به همه ی ما یه زندگی ﺗازه داد...
علیرضا-دخترشماهﻢ به من یه زندگی ﺗازه داد..
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منو ازخودش جدا کرد و ﻟبﺨنددﻟنشینی زد:
صادق-ازاین به بعد منو مثل پدرت بدون،همون طوری که من ﺗورو مثل پسرم میدونﻢ...
پدر.؟؟؟عجﺐ واژه ی سنگینی...چقدر امشﺐ نبودش رو حس کردم،نبود همه شونو...
خدایا اگه االن ازت گله کنﻢ کفر گفتﻢ؟؟
حﻀور خانوم جون و مهتاب خانوم فرصت زدن حرفای بیشتر رو گرفت...هردو در آغوشﻢ گرفتن و
خانوم جون ﻟحظه ی آخر ازم خواست ﺗا مراقﺐ مایسا باشﻢ..
جلوی در ایستادم وبعد اینکه ماشین آقاصادق ﺗوی پیچ کوچه ی پهن خونه باغ گﻢ شد،در رو بستﻢ
وسمت ساختمون قدم برداشتﻢ..
آروم در رو باز کردم..مایسا روی یکی از مبلهای یکنفره ی حال نشسته بود و به حاﻟت خنده داری
ﺗوی فکر بود!چشماش درشت شده و بدنش کوچیکترین حرکتی نمیکرد!
یه ﻟحظه شیﻄنتﻢ گل کرد و در رو محکﻢ بستﻢ!بالفاصله مایسا ازجا پرید و چند ثانیه ای انگار گیج
بود...اما باصدای خنده ی من به خودش اومد و بعد از یه جیغ بلند سمتﻢ خیز برداشت..
دامن ﻟباسش رو بادستاش گرفته بود،دور خونه دنباﻟﻢ میدویید و غر میزد و منﻢ بلند و ازﺗه دل فقط
به حرکاﺗش میﺨندیدم..
مایسا-هان چیه میترسی در میری
علیرضا-نوچ میﺨوام ببینﻢ میتونی منو بگیری یا نه
مایسا-معلومه که میتونﻢ
علیرضا-فعال که هیچ پیشرفتی نداشتی..نگا!همش دو متر ازم عقﺐ ﺗری!!
همون طور که نفس نفس میزد سرعتشو بیشتر کرد..
حاﻟت دوییدنشو حرصی که میﺨورد..،واقعا نمیتونستﻢ نﺨندم!!یکﻢ که گذشت ودیگه از گرفتﻢ نا
امید شد،مثل دختربچه های ﻟوس خودش رو پرت کرد روی زمین و مشتی به ﻟباسش زد!
مایسا-اصال همه دست به دست هﻢ دادید امروزو زهرمارم کنید..
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با دیدن ل*ب و ﻟوچه ی آویزونو بغﻀش جا خوردم!من فقط میﺨواستﻢ یکﻢ بﺨندیﻢ!جلو رفتﻢ و
کنارش روی پارکت چوبی نشستﻢ..
مایسا؟؟سرش رو برگردوند سمت مﺨاﻟفﻢ ..خودم رو بیشتر مایل کردم سمتش وﺗا خواستﻢ حرفی بزنﻢ
بادستش هلﻢ داد!منﻢ که انتظار این حرکتو نداشتﻢ محکﻢ افتادم روی زمین!در برابر چشمای
متعجﺐ من بلند شد وایستاد ودست به کمر زد! با ذوقی که کامال ﺗوی چهرش پیدا بود،برام زبون
درازی کرد وگفت:
مایسا-بفرما،دیدی ﺗونستﻢ بگیرمت
علیرضا-گوﻟﻢ زدی قبول نبود!
شونه ای باال انداخت-فقط گفتی اگه میتونﻢ بگیرمت،شرطی نذاشتی!
علیرضا-اااا!اینجوریاست
باغرور سرش رو برگردوند و خواست از کنارم رد شه که با دستﻢ براش زیر پایی گرفتﻢ!جیغی
کشید و ﺗا خواست بیفته گرفتمش!
مشتی به سینﻢ زد و درحاﻟی که ﻟباشو از حرص جمع کرده بود:
مایسا-بیفکر بیشﺨصیت روانی اگه میفتادم اﺗفاقی برام میفتاد چی!!
علیرضا-عالوه بر ﻟوس بودن مثل اینکه بددهنﻢ هستیا!!حسابی سرم کاله رفته انگار!!
مایسا-اصالنﻢ ﻟوس نیستﻢ
علیرضا-هستی
سرش رو جلو آورد با اخﻢ گفت:
مایسا-نیستﻢ نیستﻢ نیستﻢ
جهت نگاهﻢ ناخوداگاه ازچشماش به ﻟبهاش ﺗغییر کرد..فهمید وخواست بلند شه که با بدجنسی
ﺗمام محکﻢ ﺗر بغلش کردم...
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***مایسا***
علیرضا با ﻟبﺨند بهﻢ نگاه میکرد و من خجاﻟت زده سریع بلندشدم و سمت پلکان رفتﻢ..ﺗند ﺗند پله
هارو گذروندم و خودم رو ﺗوی اﺗاق علیرضا میشه گفت پرت کردم!
به سمت وسط اﺗاق قدم برداشتﻢ ومقابل آیینه قدی ایستادم..
صورﺗﻢ از شرم قرمز بود..اما حس قشنگی ﺗه دﻟمو قلقلک میداد..روبه خودم ﺗوی آیینه ﻟبﺨندی
زدم و نفس عمیقی کشیدم،بااین فکر که این فصل از زندگی من دیگه رنگ غﻢ و ﺗنهایی به
خودش نمیگیره..من دیگه علیرضارو دارم..کسی که هﻢ بینهایت دوستﻢ داره وهﻢ بینهایت درکﻢ
میکنه...دیگه خوشبﺨتی ای باالﺗر ازاین؟؟؟
ﺗقه ای به در خورد وبه دنباﻟش صدای شیرین علیرضا:
مایسا....بلهخوبیآره..من میرم یه دوش بگیرمباشه منﻢ چای آماده میکنﻢ ﺗا ﺗو بیایسریع وسایلمو جمع کردم و رفتﻢ سمت حمومی که ﺗوی راهرو قرار داشت!دو روز قبل عقد اومده
بودم اینجا وفﻀوﻟیای الزم رو کرده بودم!
به سﺨتی ﻟباس عروسﻢ رو درآوردم و ﺗاج ظریفﻢ رو از موهام خارج کردم...بﺨاطر مدل ساده
وبازش ﺗاف و موادخاصی بهش نﺨورده بود فقط موهای کارشده ی بین اش رو خارج کردم و
باخیال راحت رفتﻢ زیر آب داغ!اونقدر بهﻢ داشت خوش میگذشت که یه ﻟحظه به خودم اومدم
دیدم دارم چرت میزنﻢ!!سریع دوشﻢ رو گرفتﻢ و با ﺗن پوشﻢ به اﺗاق برگشتﻢ.با خودم از صبح،چند
دست ﻟباس راحتی آورده بودم!من که میدونستﻢ بهرحال بابا نه نمیگه!!کمد رو باز کردم و کوﻟه ای
که ﻟوازمﻢ ﺗوش بود رو برداشتﻢ..بادیدن ﻟباسام یه ﻟحظه نمیدونﻢ چرا یاد حرفای مامان و خانوم
جون افتادم و ل*ب گزیدم!
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واقعا چه فکری کرده بودن پیش خودشون..ما فقط عقد کردیﻢ.اینجور چیزارو به کسایی میگن که
عروسی کردن!!
یه ﺗیشرت عروسکی سرمه ای سفید با شلوارک ستش که ﺗا روی زانو بود،برداشتﻢ..
موهامو با حوﻟه خشک کردم و یک طرفه بافتﻢ..برق ﻟبی زدم واز اﺗاق بیرون اومدم..علیرضاهﻢ
ﻟباساش رو عوض کرده بود..ﺗیشرت وشلوار ورزشی خط دار مشکی ای پوشیده بود و عینک به
چشﻢ،درحال ورق زدن آﻟبومی بود!..آروم از پله ها پایین رفتﻢ وپشت سرش قرار گرفتﻢ..داشت
عکسای خانواده اش رو نگاه میکرد..دستﻢ رو از پشت دور گردنش حلقه کردم و صورﺗﻢ رو
کنارصورﺗش قرار دادم..ﻟبﺨند قشنگی زد و دست راستش رو روی دستﻢ گذاشت:
علیرضا-آفیت باشه خانومی
مایسا-خیلی ﺗشکر..چایی آمادست؟؟
علیرضا-بلله...فقط میشه زحمت ریﺨتنشو شما بکشی؟؟
مایسا-چرا نمیشه...
عقﺐ گرد کردم وسمت آشپزخونه رفتﻢ..
بایکﻢ ﺗعمییر ﺗبدیل میشد به یه آشپزخونه ی ﻟوکس وامروزی..زیر کتری رو خاموش کردم و دوﺗا
ﻟیوان دسته دار قرمز برداشتﻢ..ﺗو فکر این بودم چایی رو باچی بﺨوریﻢ که چشمﻢ افتاد به یه بسته
ی بزرگ از شکالﺗای مورد عالقه ام...با ذوق غیرقابل وصفی ورش داشتﻢ و کنار ﻟیوانای چایی ﺗوی
سینی گذاشتﻢ.همین که برگشتﻢ،چشمﻢ به علیرضایی افتاد که دستاشو زیر چونش زده بود و از
پشت اپن بهﻢ خیره بود..از آشپزخونه خارج شدم و سمت حال رفتﻢ..علیرضاهﻢ دنباﻟﻢ
اومد..کنارهﻢ روی مبل دونفره نشستیﻢ..چاییشو برداشت وبا دو دستش نگهش داشت..خیره به
بﺨار چایی،انگار ﺗو یه عاﻟﻢ دیگه بود..
چاییمو دوباره برگردوندم ﺗوی سینی وسرم رو کمی سمتش کج کردم:
مایسا-علیرضا؟؟؟؟
فقط نگاهﻢ کرد و ﻟبﺨند ﺗلﺨی زد
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مایسا-چرا ﺗوهمی؟؟چیزی ناراحتت کرده؟؟از بعد رقص ﺗه باغ حس میکنﻢ حاﻟت یه دفعه ﺗغییر
کرد
علیرضا-نه چیزی نیست
مایسا-من غریبﻢ؟؟
پیشونیﻢ رو بوسید و بلند شد:
علیرضا-نه قربونت برم...
منﻢ از روی مبل بلند شدم و پشتش ایستادم:
مایسا-پس همونﻄور که من حرفامو بهت میگﻢ وسبک میشﻢ...ﺗوام بگو وسبک شو
نگاهی به چاییش انداخت و روی میز نهار خوری گوشه ی حال گذاشتش..برگشت ودستشو به
سمتﻢ دراز کرد...دستﻢ رو ﺗوی دستاش گذاشتﻢ وباهﻢ دیگه از پله ها باال رفتیﻢ...سمت چپ
راهرو رو پیش گرفت و جلوی در انتهایی ﺗرین اﺗاق ایستاد..کلیدی از جیبش در آورد و در رو باز
کرد...چراغ رو زد و کناری ایستاد..داخل شدم..ﺗوی نگاه اول دهنﻢ باز موند..اینا..این..نقاشیا..
اینارو ﺗوکشیدی؟؟دستاشو ﺗوی جیﺐ شلوارش فرو کرد و به در بسته ﺗکیه داد:
علیرضا-نه..
جلوﺗر رفتﻢ...یه ﺗابلو فرش زیبا از ﺗصویر یه مرد..ﺗصویر پدر علیرضا..قبل اینکه برگردم وسواﻟی
بابتش
بپرسﻢ:
علیرضا-کار دست مادرمه
مایسا-خیلی قشنگه
علیرضا-مادرم روستایی بود...خانوم جون ﺗو یه سفر کارش رو دیده بود و یکی دوباری سفارش
کار بهش داده بود،.پدرم هﻢ هفته ای یکی دوبار به روستاشون سر میزد که ببینه کار جدید مادرم
آماده است یا نه..اگه آماده بود فرصت نمیداد وسریع میﺨریدشون...بعدها مادرم فهمید که خانوم
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جون بعد همون اوﻟین فرش ،دیگه سفارشی نداده بود و پدرم به این بهونه مدام بهش به دیدنش
میرفت..
پوزخندی زد وکنارمن ایستاد:
علیرضا-این همه..عشق..عالقه..چی شد...واقعا حقشون بود اینجوری بمیرن؟انقد زود...ﺗو کمتر از
یک سال کل خانوادمو از دست دادم...یازده ساﻟه حسرت بابا گفتن به دﻟﻢ مونده...من درست جایی
که نباید پشتوانه هامو از دست دادم مایسا...بد بیکس شدم..بد
چشماش رو بهﻢ فشرد..قﻄره اشکی که از گونه اش راه گرفت حال دﻟﻢ رو خراب کرد...من طاغت
دیدن اشک علیرضامو ندارم..دستامو دور کمرش حلقه کردم و سرم رو روی سینه اش گذاشتﻢ:
خودم میشﻢ همه کس عشقﻢ..خودم میشﻢ همه کس علیرضام..جوری که ﺗموم فکرت پر شهازمن..ﺗموم قلبت پرشه ازمن...هرکاری میکنﻢ که دیگه غمتو نبینﻢ علیرضا..هرکاری میکنﻢ که دیگه
اشکاﺗو نبینﻢ
دستاش زیر چونﻢ نشست و سرم رو باال آورد..میون چندقﻄره اشکی که صورﺗش رو خیس کرده
بود،ﻟبﺨندش میدرخشید:
ﺗو همین جوری کاری نکرده هﻢ ﺗموم دل و ایمون منو بردی دختر...از همون روزی که معصومیتچشماﺗو دیدم...ازهمون روزی که سادگی و پاکیتو دیدم...میدونی اوﻟین بار کی دﻟﻢ برات
رفت؟؟همون شﺐ مهتابی وسط پاییز که ﺗو حیاط باخانوم جون نشسته بودیﻢ و من به هر دری
میزدم ﺗا چن ﻟحظه فقط غمت یادت بره..همون موقع که از ﺗه دل خندیدی...ازاون روز واسﻢ همه
دنیا رفت یه طرف،یه دختر بچه ی ﻟوس و زبون دراز و ریزه میزه رفت یه طرف
دیگه...میدونستﻢ..میدونستﻢ داره ﺗو این(با کف باز دست راستش رو روی سینه اش ضربه ی
آرومی زد)یه اﺗفاقایی میفته،اما نﺨواستﻢ باور کنﻢ...خودمو گول میزدم..که یادم میره..زود گذره..اما
نبود..نبود که ﺗا ﺗهش اومدم و االن اینجام...
چشمکی زد و ادامه داد:
علیرضا-ﺗو بغل خانومﻢ!
خجاﻟت زده کمی عقﺐ کشیدم-علیرضا!!
علیرضا-جونه علیرضا!!
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نگاهش باز داشت رنگ شیﻄنت میگرفت!انگار نه انگار که ﺗا چند دقیقه ی پیش داشت زار میزدااا!!
چند قدمی عقﺐ رفتﻢ و دستمو ﺗهدید وار ﺗو هوا ﺗکون دادم،ﺗا بﺨوام حرفی بزنﻢ منو روی دستاش
بلند کرد..
***مایسا***
پیشبند بسته بودم ٬ژست آشپزارو به خودم گرفته بودموبا ذوق و شوق مشغول سرخ کردن کتلتا
بودم..عﻄرش کشته مرده میداد!
ﺗو بهر صدای جلز و وﻟز ماهیتابه بودم که یک دفعه یک عدد دست مزاحﻢ از زیر دستﻢ رد شد و
روی بشقاب کتلتای آماده شده فرود اومد..با کفکیر چوبی محکﻢ زدم رو دستش!
درحاﻟی که دستشو ﺗوی هوا ﺗکون میداد:
علیرضا-گشنمه خﺐ مایسا
مایسا-عوض ناخونک زدن میزو بچین..
جلوی چشام کتلتی کش رفت و با وﻟع خورد..با حرص پایی زمین کوبیدم:
علیرضا!!علیرضا-اووم،چه کرده خانوم دکتر.....میگﻢ مایسا نهارو بریﻢ ﺗو باغ بﺨوریﻢ؟؟
باشه بریﻢ..پس بزار سبد حاظر کنﻢازﺗوی یﺨچال قدیمی ظرف دربسته ای در آورد..همونﻄور که زیر گازو خاموش میکردم و پشت
میزنهارخوری کوچیک آشپزخونه مینشستﻢ:
این چیه دستت؟علیرضا-باالخره مام باید هنرمونو نشون بدیﻢ دیگه..سیخ داریﻢ؟؟
کباب درست کردی؟؟کی؟؟علیرضا-دیشﺐ وقتی شما ﺗو خواب ناز بودی..
همونﻄور که خیارو برای ساالد شیرازی خورد میکردم:بعله!!
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کنارم نشست ومشغول سیخ زدن کبابای مرغ شد.
ساالد رو حاظر کردم و ﺗوی ظرف در داری ریﺨتﻢ..دوغ و بشقاب وهرچی که نیاز بودو
برداشتﻢ..علیرضا روز قبل مراسﻢ یﺨچاﻟو پر کرده بود!!
وسایالرو ﺗوی سبد چیدم..چایی روهﻢ دم کرده بودم ﺗوی فالکس ریﺨتﻢ..نگاهی به آشپزخونه
انداختﻢ،همه چی مرﺗﺐ بود.عرق پیشونیمو پاک کردمو وپیشبندمو باز کردم..برگشتﻢ سمت علیرضا
که دیدم با خوشی واضحی نگاهﻢ میکنه..منﻢ به روش ﻟبﺨندی زدم و سری ﺗکون دادم:
مایسا-چیه؟؟
علیرضا-هیچی..فقط برام صحنه ی جذابی بود..
چیش جذاب بود؟؟!اینکه کسی که دوسش داری رو کنارت..ﺗوی خونه ات ببینی...مایسا نمیدونی چقدر ذوق میکنﻢوقتی به این فکر میکنﻢ قراره یه روز..زمانی که از سرکار برمیگردم،ببینﻢ خانوم دکترم ﺗوی
آشپزخونه مشغول آماده کردن یه نهار دو نفره است..
اخﻢ ساختگی ای کردم-بعد من بودم همش فکر شکمﻢ بودم،نه؟؟!زن جاش فقط ﺗو آشپزخونه
است دیگه!!بعله؟!
علیرضا-باور کن این حرفا به این معنی نیست که من ارزشی برات قائل نیستﻢ یا زن بودنو فقط به
آشپزی و اینجور چیزا میبینﻢ...نه،واسه یه مرد این ﺗه خوشبﺨتیه،..اینکه خونه اش گرم باشه ..حتی
اگه به زبون نیاره ..اصال خستگیش در میره!!خﺐ عﻄر غذاهﻢ بوی زندگی میده دیگه!یه مدل
گرمیه!!
دستاشو آروم فشردم و بلند شدم
میدونﻢ عزیزم..سبد آماده است..بریﻢ؟؟علیرضا-بریﻢ..
کمی دور ﺗر از استﺨر،زیر اندازی پهن کردیﻢ و علیرضا مشغول درست کردن آﺗیش وکباب کردن
مرغهاشد..منﻢ که همینجوری مگس میپروندم،بلند شدم و سمت استﺨر رفتﻢ..عمقش زیاد نبود..
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ﺗازه آبشو عوض کرده بودند اما بازم روی آب برگهای رنگی ای به چشﻢ میﺨورد که منو سر ذوق
میاورد!!با چندﺗا گل نیلوفرآبی واقعا خوشگل میشد..
ل*ب استﺨر ایستاده بودم وکمی به جلو خﻢ شده بودم..مثل بچه ها برگارو زیر نظر گرفته بودم و
میشمردم که دستی دور کمرم حلقه شد منو عقﺐ کشید:
علیرضا-داری چیکار میکنی مایسا؟
ﺗوی آغوشش چرخی زدم و باهاش چشﻢ ﺗو چشﻢ شدم:
هیچی برگارو میشمردمعلیرضا-نمیﺨواد برو بشین رو حصیر
خﺐ حوصله ام سر رفته بود..ازم جدا شد و کالفه دستی به سرش کشید:
علیرضا-فردا آبشو خاﻟی میکنﻢ
ااااا،نه علیرضا..من این استﺨرو دوست دارمعلیرضا-بهرحال که مهمون یه روز و دو روزشیﻢ...اما باید خاﻟی شه
یعنی چی مهمونیﻢ؟؟علیرضا-یعنی اینکه اینجارو میفروشﻢ
من اینجارو دوستدارم...بعد عروسیمونﻢ میﺨوام بیایﻢ اینجاعلیرضا-نمیشه مایسا
قدمی به سمتش برداشتﻢ و بازوشو گرفتﻢ:
چرا نمیشه؟خونه ازاینجا بزرگتر وبهتر کجا پیدا میکنیﻢ؟؟!علیرضا-بحث نکن مایسا..ازاین بهترشو برات میگیرم
مایسا-اما م..
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صدای زنگ در حرفﻢ رو قﻄع کرد..نگاهی بهﻢ انداختیﻢ و علیرضا رفت سمت در..
با کنجکاوی دستامو بغل گرفته بودمو مسیر رو نگاه میکردم...در که باز شد،اوﻟین چیزی که به
چشﻢ خورد یک عدد موجوی دوپای مزاحﻢ نایلون به دست،به نام دانیال بود!!بعدش هﻢ مادرمو
پدرمو خانوم جونو ماهان اینا!یعنی ﻟشکر کشی کرده بودنا!!دانیال از دور دستی برام ﺗکون داد،منﻢ
نامردی نکردمو بهش یه چشﻢ قره ی جانانه زدم و بدون ﺗوجه بهش رفتﻢ سمت مامان اینا!همه
دستشون پر بود..بعد سالم و احوال پرسی سمت حصیری که پهن کرده بودم راهنماییشون
کردم..حصیرو باز ﺗر کردیﻢ ﺗا همه جاشیﻢ..خانوم جون نشست،پاشو نیمه دراز کرد و نفسی
گرفت:
خانوم جون-آخیش!..مادر ببﺨش مزاحمﻢ شدیما..همش ﺗقصیر این پسره..
سری گردوند و وقتی به دانیال رسید اشاره ای بهش زد:این ورپریده است!!!
دانیال-ااا!!،خانوم جون!!ما اومدیﻢ ﺗنها نباشن دیگه،وگرنه عصر جمعه ای ﺗنهاکه آدم غمباد میگیره
علیرضا-کارخوبی کردید اومدید
دانیال ضربه ای روی شونه ی علیرضا زد:
میدونستﻢ خوشحال میشی،منبدهﻢ بیشتر اینجوری خوشحاﻟت میکنﻢماهان-دانی برو از عروس خانوم ما معذرت خواهی کن،نگا چه ل*ب و ﻟوچه اش آویزونه
دانیال-بﺨدا میترسﻢ نزدیکش شﻢ چاقویی چیزی پرت کنه..این سابقه اش خرابه ها!!
مایسا-آره نزدیکﻢ نشو وگرنه ﺗالفی اون روز و دیشﺐ,خط خﻄیت میکنﻢ!
به دنبال این حرف همه خندیدن و علیرضا با ﺗبسﻢ کوﺗاهی روبه بابا پرسید:
آقاصادق این جریان چاقو و اینا چیه؟!بابا نگاهی به من انداخت و با خنده گفت:وقتی مایسا شیش-هفت ساﻟه بود،این آقا دانیال نقاشی
ای که مایسا برای معلمش کشیده بودو خراب میکنه!مایسا هﻢ وقتی میفهمه یه چاقو برمیداره و
میفته دنبال دانیال که قورﺗشو خﻄﺨﻄی کنه!!
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دانیال با اخمی ساختگی-بله دیگه،وقتی بجای برنامه کودک مینشست غرب وحشی نگاه
میکرد،نتیجه ای جز این داشت باید ﺗعجﺐ میکردیﻢ..آخ آخ اگه سام جلوشو نمیگرفت..راستی
خاﻟه سمیه اینا چﻄورن؟،کجان؟،دیشﺐ ندیدمشون!
علیرضا نگاهی به من انداخت و سمت آﺗیش کوچیکی که درست کرده بود،رفت.شونه ای باال
انداختﻢ:
حال عروسشون بد شد رفتن..مامان-بچه ها برین کمک علیرضا بسه حرف زدن.
مردها همه رفتن پیش علیرضا و حاال من مونده بودم با یه عاﻟﻢ خوراکی!
چشﻢ منو نازنین درست به یه پفک بود که از بقیه شونﻢ بزرگ ﺗر بود..جفتمون خیز برداشتیﻢ
سمتش وﻟی نازنین گرفتش!پیروز ﺗوی هوا ﺗکونش میداد که یک دفعه دانیال از ﺗوی دستش کش
رفت و خیلی ریلکس بازش کردو شروع کرد به خوردن..از جام بلند شدم و افتادم دنباﻟش..اون
نامردم راه میرفت و پفکو باال گرفته بود!
مامان هی صدام میکرد که بازم اینجا پفک هست،اما من فقط همونو میﺨواستﻢ!!ﺗوی حاشیه ی
استﺨر راه میرفت..یه ﻟحظه فکر پلیدی به ذهنﻢ زد!دانی روی پهلوش حساس بود پس با بدجنسی
ﺗمام شروع به قلقلک دادنش کردم!اونﻢ که وحشی!!چنان ﺗنه ای به من زد که وقتی به خودم
اومدم دیدم ﺗو هوام!و بعد خودم رو ﺗوی آب پیدا کردم!!
آب سرد بود!داشتﻢ دنبال نردبونش میگشتﻢ که یک دفعه حس کردم یکی دیگه پرت شد ﺗوی آب!
خدای من!علیرضا باصورﺗی سفید شده سمت من میومد..سریع بغلﻢ کرد و سمت نردبون استﺨر
رفت..من حاﻟﻢ خوب بود،اما علیرضا..
ﺗنش به وضوح میلرزید..ﺗرسیده بودم.
موهام پﺨش بود ﺗوی صورﺗمو برگهای استﺨر به سر و صورت منو علیرضا چسبیده بود ..صورﺗش
رو قاب گرفتﻢ اما انگار ذهنﻢ قفل شده بود..نمیدونستﻢ چی بگﻢ..
خانوم جون بقیه رو کنار زد و سریع خودش رو به علیرضا رسوند و محکﻢ در آغوشش گرفت...
همه ﺗوی شوک بودیﻢ...
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این کارا..این ﻟرزش..این ﺗرس از آب..همه بﺨاطر همون خاطره ی ﺗلﺨش از شماﻟه؟؟
علیرضای من هنوزهﻢ داره عذاب میکشه!!
ﺗاشﺐ خواب بود وهمه نگرانش بودیﻢ..
نهار عصر جمعه ای دست نﺨورده موند،دیگه هیچکس میلی نداشت..
سینی چایی بردم و ﺗوی حال که همه نشسته بودن،گذاشتﻢ..
حتی دانیال هﻢ آروم کنار خانوم جون نشسته بود!سمت پلکان قدم برداشتﻢ..به طرف اﺗاق رفتﻢ و
آروم درش رو باز کردم..سینه اش منظﻢ باال و پایین میرفت..سمت پنجره ی قدی اﺗاق رفتﻢ و
درش رو بستﻢ..برگشتﻢ طرف ﺗﺨت و آروم کنارش نشستﻢ..همین که سرگردوندم ﺗا چراغ خواب
روی پاﺗﺨتی رو روشن کنﻢ،سرش روی پاهام قرار گرفت..ﻟبﺨندی زدم  ،دستﻢ رو روی سرش
قرار دادم و نوازش گونه روی سرش کشیدم..
فکر کردم خوابیعلیرضا-منتظر ﺗو بودم
علیرضا؟؟علیرضا-جان دﻟﻢ
بابت..امروز معذرت،دیگه هیچوقته هیچوقت سمت آب نمیرمدستﻢ رو بوسید و روی ﺗﺨت نشست:
علیرضا-مشکل منﻢ خانومﻢ،نه ﺗو...
خﺐ چیکار کنﻢ خوب شی؟؟علیرضا-هیچی..فقط کنارم باش!
کنارت هستﻢ که..یه دستشو دوره گردنﻢ انداخت و با دست دیگه اش موهامو پشت گوشﻢ برد:
علیرضا-همیشه؟؟
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معلومه دیوونه...دیگه ازدواج کردیما،این سواال چیه..سرش رو پایین انداخت:
علیرضا-همش..میترسﻢ مایسا
دستﻢ رو زیر چونش گذاشتﻢ و سرش رو باال آوردم:
از چی؟؟علیرضا-از...
یک دفعه در باز شد و من شوک زده،از علیرضا فاصله گرفتﻢ...دانیال با قیافه ای که سعی میکرد
نیششو وا نکنه و با اخﻢ مصنوعی ای که به قیافه اش داده بود:
دانیال-یه گله آدم گشنه اون پایین نشستن شما اینجا دارید دل میدید قلوه میگیرید..خجاﻟت
نمیکشید؟؟علیرضاخان ﺗو االن واقعا مریﻀی؟؟
سری ﺗکون داد و نچ نچ کنان در وبست ورفت!
علیرضا خنده ی ریزی کرد و گفت:داستانها داریﻢ ما بااین آقا دانیال شما!
منﻢ که هنوز ﺗوی هنگ بودم فقط سری ﺗکون دادم..
**************
با حس دستی روی سرم،چشمام رو آروم باز کردم..صورت خندون علیرضا اوﻟین چیزی بود که به
چشمﻢ خورد..بابداخالقی سربرگردوندم و پتو رو روی سرم کشیدم:
اذیت نکن علیرضاعلیرضا-اا،پاشو دختره..بازم گرفت خوابید
ااااه،دیشﺐ دانیال مگه اصال گذاشت بﺨوابیﻢ..موزیه ورورووو،ووااای خدا سررررمعلیرضا-ﺗوام همپای اون جیغ جیغ کردی دیگه
-باید ساکت مینشستﻢ پررو ﺗر شه؟؟
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علیرضا-نه،اما االن مثل یه دختر خوب باید پاشی بری دست وصورﺗتو بشوری..دانشگاهت دیر
میشه ها
یک دفعه ﺗند از زیر پتو در اومدمو درحاﻟی که نزدیک بود چندباری با سر برم ﺗوی زمین و در و
دیوار،خودم رو به دستشویی رسوندم!
اگه اﺗفاق ظهر رو نادیده بگیریﻢ،دیروز عااااﻟی بود...از خنده های مادرم حسابی سر ذوق اومده
بودم و نمیدونستﻢ چیکار کنﻢ،..ﺗازه انگار زندگی داشت روی خوشش روبهﻢ نشون میداد،اﺗفاقهای
خوب یکی بعد از دیگری..
برگشتن عمو اینا..بیشترشدن حقوق علیرضا..قبوﻟی من ﺗو دانشگاه..نرم شدن دل مامان نسبت به
نازنین..
چند روز قبل عقدمون رئیس شرکتشون،حقوق علیرضا وچندﺗا از کارمندای متاهل دیگه رو زیادﺗر
کرد وحاال علیرضا ازﺗه دﻟش راضی بود ومنﻢ خوشحال از رضایت اون..
واقعا که همه چی داره عاﻟی پیش میره..گاهی قبول همه ی اینها باهﻢ برام کمی سﺨته اما انگار
گاهی خدا برات میﺨواد!و چه خوب که این همه اﺗفاق عاﻟی رو باهﻢ یکجا برای من خواسته..
مانتوی سرمه ای رنگ جذبمو پوشیدمو مقنه ی همرنگش رو هﻢ سرم کردم..شلوار مشکیو
پوشیدم و کیفمو برداشتﻢ...
پاورچین پاورچین آروم از پله ها پایین رفتﻢ..دانیال و ماهان ﺗوی حال خوابیده بودن..وارد حیاط
شدم و نفسی گرفتﻢ..
عجﺐ هوای قشنگی..کی گفته روزهای بارونی دﻟگیره؟؟من امروز این نﻢ بارون رو با هیچ آفتابی
عوض نمیکنﻢ..
علیرضا-چه نفسی میکشی..
همونﻄور پشت بهش ایستادم و عمیق ﺗر نفس گرفتﻢ:..
نمیدونی چه حاﻟی داره علیرضاعلیرضا-چی؟؟
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داشتن همه ی چیزای خوب باهﻢ..علیرضا-آره...حسی من این مدﺗه شﺐ وروز دارم..
چرخی زدم و روبه روش قرار گرفتﻢ..چشماش میﺨندیدن..دستامو گرفت وباهﻢ سمت در قدم
برداشتیﻢ..نگاهی به دستﻢ که اسیر دستای سبزه ی مردونش بود کردوگفت:
این خونه رو خیلی دوست داری؟معلومه..جون میدم براش!نگاه عاقل اندرسفیهی بهﻢ انداخت وباﻟحنی که ﺗوش کمی طعنه داشت:
ﺗا حاال اینجوری قربون صدقه ی من نرفتیااامنﻢ مثل خودش بهش نگاه کردم وچشﻢ قره ای زدم:
واه!!ﻟپﻢ رو محکﻢ کشید و گفت:
واااالآیییی علیرضاعلیرضا-ﺗا ﺗو باشی دیگه دﻟبری نکنی!!
نگاهی باناز بهش انداختﻢ و سوار ماشینش شدم..اون هﻢ رفت ﺗا در رو بازکنه..وقتی برگشت و
نشست:
مایسا-کال دختر طناز ودﻟبری ام دیگه آقاعلیرضا،باید عادت کنی!!
علیرضا -نمیدونﻢ این دو متر ونیﻢ زبون قبال کجا بوددد
منظور؟؟علیرضا-منظور هیچی خانوم،من غلط کنﻢ منظوری داشته باشﻢ
از حیاط خارج شدیﻢ،علیرضا در رو بست و راه افتادیﻢ:
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نمیدونﻢ کله سحر منو بلند کردی اوردی که چی بشه.من ساعت هشت کالس دارمعلیرضا-همینجوری باشکﻢ خاﻟی میﺨوای بشینی سرکالس؟؟
عادت دارم بابا،علیرضا!!!علیرضا-االن باهﻢ میریﻢ یه کله پاچه ی مفصل میزنیﻢ،بعد شما میری کالس
عمرااا،من کله پاچه دوس ندارمعلیرضا-مگه خوردی ﺗاحاال؟؟
نه،اما عالقه ای هﻢ ندارمعلیرضا سری ﺗکون داد-عالقه پیدا میکنی
وای میگﻢ نمیﺨورم دیگهعلیرضا-همین دیگه،انقد گفتی نمیﺨورم نمیﺨورم وبقیه هﻢ گوش دادن،کﻢ مونده محو شی!!
با هیکل من شوخی نکناعلیرضا-من شوخی نکردم،خیلی هﻢ جدی ام..
خیلی هﻢ دﻟت بﺨواد اصن!!میرفتی زن چاق میگرفتی من همینﻢ که هستﻢ!!با قهر سرم رو برگردوندم سمت پنجره..اما با صدای خنده ی بلندش طاغت نیاوردم و با حرص
زل زدم بهش:
علیرضا-باشه حرص نﺨور عزیزدﻟﻢ،شوخی کردم..خانوم من باربیه اصال من دختر به این خوشگلی
و خوش هیکلی و(خندا ای کرد و حروفش رو کشید):خوش اخالاااااقی دیگه کجا گیرم میاد!!
خیلی اذیت میکنی علیرضاعلیرضا-علیرضا غلط کنه عزیزکردشو اذیت کنه،وﻟی اگه بدونی وقتی عصبانی میشی چقد بامزه
میشی بﻢ حق میدی..صورﺗت مثل گوجه گرد و قرمز میشه
هوووووووفماشین رو کناری پارک کرد و دوﺗایی پیاده شدیﻢ....
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طباخی اول صبح حسابی شلوغ بود،من حلیﻢ و علیرضاهﻢ چشﻢ و چاﻟه این گوسفندای ننه مرده ای
که سرشون از دیگ بیرون بود رو سفارش داد!!
امروز همه چی به نظرم قشنگ بود..حتی حس میکردم کله های گوسفندم دارن بهﻢ ﻟبﺨند
میزنن!!اﻟبته خﺐ شاید به نظر مسﺨره بیاد اما منﻢ دیگه!!وقتی حاﻟﻢ خوبه دیگه زیادی میرم ﺗو
حس!!
حلیﻢ جلوم بود و من اما خیره بودم با علیرضایی که با وﻟع مشغول خوردن بود!!نگاهی به صبحونه
ی علیرضا و سپس نگاهی به مال خودم کردم..نه!!مال علیرضا به نظر خوشمزه ﺗر میومد!!انقد
نگاهش کردم که میون خوردن ،متوجه ی من شد و استفهامی نگام کرد:
علیرضا-چیه؟چرا نمیﺨوری؟؟
میگﻢ...خوشمزه است؟؟؟؟باحاﻟت موزیانه ای ﻟبﺨند خبیث و کجی زد:
خییییییلیییییمیشه ازمال ﺗو یکﻢ امتحان کنﻢ؟؟علیرضا-نوچ!
اااا،چرا؟؟؟علیرضا-خﺐ میﺨواستی همون اول ﺗوام مثل من سفارش بدی!!
ﺗصوراﺗﻢ اصال به کل یه چیز دیگه بود ازکله پاچه خﺐجای ظرف هامونو عوض کرد و منتظر بهﻢ نگاه کرد:
علیرضا-اون خوشگله که سمت چپ جاخوش کرده مغزشه..از اون شروع کن...
زیادم بد به نظر نمیومد..یعنی اصال بد به نظر نمیومد!!..کمیشو جدا کردم و قاشق رو با ﺗردید
سمت دهنﻢ بردم..اما همین که مزه اش رفت زیر دندونﻢ فهمیدم عجﺐ چیزیه!!با نیش باز شروع
کردم به خوردن..علیرضاهﻢ با خنده سری ﺗکون داد و حلیﻢ منو خورد!!
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با ﻟذت و وﻟع ﺗمام محتویات ظرفﻢ رو خوردم..علیرضا برای بابا ایناهﻢ حلیﻢ و کله پاچه خرید وبعد
از ﺗموم شدن خوردنمون سمت دانشگاه حرکت کردیﻢ..انقد خورده بودم که زورم میومد دو قدم
راه برم،حاال چﻄور میﺨواستﻢ ﺗا غروب دانشگاه بمونﻢ خدا داند!!
وای علیرضا دارم میترکﻢعلیرضا-منﻢ بودم دو پرس کله پاچه با اون سنگینی میﺨوردم االن روبه ﺗرکیدن بودم!!
خﺐ اوﻟین بارم بودعلیرضا-بله فقط اگه همین روندو ادامه بدی دو ماه دیگه باید با جرثقیل حملت کنن!!
ﺗو بهتره حواست به خودت باشه که شیکمت داره ازخودت میزنه جلوﺗر!!علیرضا-شکﻢ کجا بود،اینا همش عﻀله است خاانوم!!
حاال!!اگه رعایت نکنی که درمیاری!!علیرضا-ﺗو اگه جواب ندی باید ﺗعجﺐ کرد!!باالخره یه چی داری واسه گفتن!
پس چی،شما بگی منﻢ بر وبر نگات کنﻢ؟؟!علیرضا-نﺨیر،بنده میگﻢ شمام میگی چششﻢ
مگه اینکه ﺗو خواب ببینی علیرضاخان!ماشین رو نگه داشت..نگاهی به ساختمون دانشگاه انداختﻢ
وکیفﻢ رو از عقﺐ برداشتﻢ:
میای دنباﻟﻢ؟؟علیرضا-صد در صد
باشه پس دیگه،خداحافظسریع خﻢ شد و پیشونیمو بوسید:
علیرضا-مواظﺐ خودت باش خانومﻢ
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ﻟبﺨندی زدم و پیاده شدم...
ای کاش ﺗموم روزهام به خوبی امروز شروع بشه،با دیدن دوﺗا چشﻢ مشکی خندون...با یه ﻟبﺨند
روی ل*ب..با یه نفس عمیق..
گاهی همین چیزای کوچیک یه روزی میشه آرزوت..
*********
جلوی در خونه ی خانوم جون نگه داشت..
علیرضا-خﺐ خانوم،امری نیست؟
نه فقط عصری دارم با ماهان اینا میرم آزمایشگاه،میبرمشون پیش پریناز،بعد بیا یکﻢ چهار نفریبریﻢ بگردیﻢ
علیرضا-چششﻢ،کارﺗون ﺗموم شد خبر بده سریع خودمو میرسونﻢ
سریع گونشو بوسیدمو پیاده شدم..انقدر ایستادم که ماشینش ﺗوی پیچ کوچه گﻢ شد...
کلید انداختﻢ و داخل شدم..
اوایل اسفند بود وهوا فوق اﻟعاده سرد..خانوم جون از پشت پنجره ی اﺗاق علیرضا نگاهی بهﻢ
انداخت و ﻟبﺨند قشنگی زد..در حال رو باز کردم..درآغوش گرفتمش وبوسیدمش..
خانوم جون-چه عجﺐ..ازاین ورا
من که همیشه اینجام خانوم جون..خانوم جون-فقط وقتایی که علیرضا هست دیگه..
ااا خانوم جونخانوم جون-شوخی کردم عزیزکﻢ..چایی میﺨوری؟!
قری به گردنﻢ دادم و با ناز-مگه میشه چایی شمارو نﺨورد؟؟!
خانوم جون خنده ی ریزی کردو سمت آشپزخونه رفت و منﻢ کنار بﺨاری نشستﻢ..پاﻟتو و شال
نﺨودی رنگمو در آوردم وموهامو با دستﻢ زیر و رو کردم:
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مایسا-اومممﻢ،چه بویی راه انداختی خانوم جون
خانوم جون-آره عدس پلوء،باب دﻟه علیرضامه
مایسا-فقط حیف که خودش نیست
خانوم جون با کفگیر چوبی ای که ﺗوی دستش بوی ﺗوی درگاه درآشپزخونه ایستاد:
خانوم جون-ا،چرا مادر؟؟
مایسا-امروز کارش زیاده،گفت نهار نمیاد اما حتما یه روز دیگه میاد انقد میﺨوره که نبودش جبران
بشه!!
خانوم جون-میﺨوای ما براش نهار ببریﻢ؟؟
مایسا-نه خانوم جون،آخه شرکت خودشون نیست که..امروز میهمانن
خانوم جون-باشه دخترم..
با صورﺗی گرفته برگشت داخل آشپزخونه..از جام بلند شدم و داخل آشپزخونه رفتﻢ..از پشت
بغلش کردم و چونمو روی شونه اش گذاشتﻢ:
نبینﻢ ناراحتی عشقمو.خانوم جون-یه هفته است ندیدم بچمو..همش خونه شما بود
خﺐ امروز من میﺨواستﻢ با ماهان و نازنین برم واسه آزمایش..که بعدش همگی بریﻢ بیرون..امااالن میبرمشون،بعد زودی برمیگردم که شﺐ سه ﺗایی با علیرضا بریﻢ خوبه؟؟
خانوم جون-نه مادر..جوون با جوون خوشه،شماها برید علیرضا یه روز دیگه میاد پیش من
اااا خانوم جون،دیر نمیشه حاال،با اونا بعدا میریﻢ..گ*و*ن*َش*و*ب*و*س*ی*د*م و وارد ساﻟن شدم..
خانوم جون-راستی مادر،چه خبر از دانیال؟/
 اون موزی هﻢ حاﻟش خوبهخانوم جون-نگو اینجوری،بچﻢ فقط یکﻢ شیﻄونه
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آخﺨخ د نگوووخانوم جون-خانوادش نمیان؟؟
چرا با زن عمو حرف زدم عید میان ﺗا بعد عروسی ماهﻢ هستنخانوم جون-خوبه،دیروز که دانیال اینجا بود خیلی دﻟتنگی میکرد
بلع دیگه،بچه پرو راحت هرجا دﻟش میﺨواد مانوور میده..خانوم جون همین طور که سفره رو دستﻢ میداد-:بیا اینو بگیر پهن کن که از گشنگی جون ندارم
وااای منﻢ خانوم جون،صبحونه هﻢ نﺨوردمخانوم جون-خوبه حاال گشنته یک سره حرف میزنی،سرم رفت دختر..
یه جوری که مثال ناراخت شدم سرمو انداختﻢ زیر:
خانوم جووووونسرم رو بوسید:
جونه خانوم جون،شوخی کردم قشنگﻢ..وقتی ﺗو برام حرف میزنیا،من کیف میکنﻢ!قربون صدایقشنگت..
دوباره به آشپزخونه رفت وبا سینی ای که ﺗوش دیس غذا و باقی وسایال بود برگشت..سینی رو
ازش گرفتﻢ و همه چی رو دونه دونه روی سفره چیدم...خانوم جونﻢ نشست و ﺗوی بشقابﻢ برام
غذاکشید،منﻢ با اشتها شروع کردم به خوردن:..
خانوم جون-دانیال اینا ازکی رفتن آﻟمان مادر؟؟
چهارساﻟی میشه..بﺨاطر کار عموم رفتن اما انگار دوباره ﺗصمیﻢ دارن برگردنخانوم جون-پسرای منﻢ آﻟمانن..
بهتون سر میزنن؟خانوم جون-یه زنگ نمیزنن مادر..برای عروسی علیرضا حاال قول دادن بیان..سرشون شلوغه خﺐ
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سربه زیر انداخت و آروم مشغوﻟه خوردن غذاش شد..دﻟتنگی مادرانه اش شاید برای من قابل
درک نبود..اما حس میکردم بغﻀی رو که با هر ﻟقمه از غذاش،قورت میداد..شاید بهتر بود که دیگه
چیزی نپرسﻢ اما منﻢ خﺐ حق داشتﻢ سر از زندگی خانواده ی شوهرم دربیارم..نه؟؟
مادر..پدر علیرضا...همین جا دفن شدن؟؟؟خانوم جون-آره،اﺗفاقا میﺨواستﻢ یه روز باهﻢ بریﻢ سرخاکشون...علیرضا که جز روز
خاکسپاریشون دیگه نرفت..
چرا؟؟خانوم جون-حق داشت خﺐ بچﻢ..شاید به رو خودش نیاره اما هنوزم کنار نیومده با نبودشون
میفهممش..سﺨته،اما این فرار کردنا بدﺗر میکنه حاﻟشوخانوم جون-چی بگﻢ واال...غذاﺗو بﺨور مادر..یخ کرد
باقی نهارمون به سکوت گذشت..من ﺗوی فکر علیرضا و خانوم جون..شاید ﺗو فکر عروس و پسر
جوون مرگ شدش..
من حاﻟﻢ خیلی خوبه اما علیرضا...
مﻄمئن نیستﻢ.همیشه پنجشنبه ها کالفه است..یه جا بند نیست.خانوم جون میگه هﻢ مادر پدرش
و هﻢ برادرش رو ﺗوی پنج شنبه از دست داده..و از طرفی ﺗوی این چندساﻟه خانوم جون
هرپنحشنبه ﺗا اذان صبح عزاداری میکرد بﺨاطرهمین این روز رو همیشه گرفته است
باید کاری کنﻢ برای عشقﻢ....
*********
از آزمایشگاه در اومدیﻢ و سمت ماشین ماهان رفتیﻢ:
چه عجﺐ..یه بار این ماشین ﺗعمییرگاه نیستماهان-دیگه همین روزاست که عوضش کنﻢ
نازنین-بریﻢ بستنی بﺨوریﻢ؟؟
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ماهان-بریﻢ خانومﻢ!!
اووووق،بزار خانومت بشه بعدماهان-شما کمبود محبت داری ﻟﻄفا نگاه نکن
برو بینیﻢ بابا،علیرضای من ﺗکه..گله..اصالنﻢ برام کﻢ نمیذاره..ماهان-باشه بابا ﺗوام بااون شوهر بنجوﻟت
ماهان!!!نازنین-وایییی بسه،ماهان بچه شدی؟؟
ماهان-بیﺨیال عزیزم..ﺗو خودﺗو ناراحت نکن
نازنین فقط میتونﻢ بگﻢ دﻟﻢ برات میسوزه،کاله رفته سرت(با دستﻢ حجمی رو نشون دادم ) :اینهوا!!
نگاهی باحرص به خندیدنشون کردم و سر برگردوندم..شاید برای بار هزارم مبایل علیرضارو
گرفتﻢ اما جواب نمیداد..حداقل میتونست یه اس ام اس بده..وقتی دو روز باهاش حرف نزدم
حاﻟیش میشه!!
ماهان-ما داریﻢ میریﻢ میﺨوای ﺗوام بیا
چشﻢ قره ای به ماهان زدم و کنار نازنین قرار گرفتﻢ..
یه کافی شاپ نزدیک آزمایشگاه بود..ﺗا اونجا ماهان و نازنین حرف میزدن و من فقط شنونده
بودم..اﻟبته صداشونو فقط در حد زمزمه میشنیدم..فکرم پیش علیرضا بود...به طبقه ی دوم کافه
رفتیﻢ..ماهان و نازنین بستنی و من کیک و قهوه سفارش دادم..بازهﻢ اونا مشغول صحبت ومن یه
دستﻢ به مبایل و دست دیگﻢ فنجون قهوه رو ﺗوی خودش حبس کرده بود..برای اینکه به حاﻟﻢ پی
نبرن هﻢ گاهی چیزی میگفتﻢ وسر به سرشون میذاشتﻢ...
از نیﻢ ساعت پیشی که زنگ زدم و جواب نداد،گوشیش خاموشه..ساعت نه شبه
فقط خودم خبر دارم و خدام از حال زار و دﻟشوره ای که گرفتارشﻢ..
****دانای کل****
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ﻟبﺨند به ل*ب سمت خونه ی درآبی خانوم جون رفت..دستی براشون ﺗکون داد و وارد خونه شد..
ماهان چرخی به فرمون داد و از کوچه ی باریک خارج شد:
ماهان-خﺐ،حاال چیکار کنیﻢ عروس خانوم؟؟
نازنین-هرچی آقا داماد بگه
و ماهان نمایشی دستی به سرش کشیدو با ﻟحنی پراز شیﻄنت گفت:
ماهان-آقا داماد یکﻢ پر ﺗوقعه هااا،اشکال نداره؟؟
نازنین-ماهان!!
ماهان-جانه ماهان!من که هنوز چیزی نگفتﻢ!!
نازنین-منو ببر خونه اصال
ماهان-از االن میﺨوای بری که چی؟؟این المصﺐ ﺗنگ میشه برات!(و به قلﺐ اش اشاره ای کرد)
نازنین-پس اذیت نکن
ماهان-چشﻢ!حاال شما بفرمایید بگید جیکار کنیﻢ؟؟
نازنین-بریﻢ میﺨوام ﻟباس عروس انتﺨاب کنﻢ
ماهان-ای به چشششﻢ

نازنین بی اینکه خودش بدونه ،حسابی دل برده بود و ماهان حتی نمیتونست قربون صدقه ی راه
رفتنش نره!!نازنینش از طرفی به طرف دیگه می رفت و با شوق سرشارش طول و عرض پاساژ رو
طی میکرد..گاهی ﻟباسی به ماهان نشون میداد و راجﺐ هریک نظری میداد.به خواست مهتاب
جشن بزرگی میگرفتن.نازنین شاید خجاﻟت زده بود از این سیل محبت ها اما ﺗه دﻟش خوشحال
بود..اون هﻢ دختر بود و دﻟش پوشیدن ﻟباس سفیدی میﺨواست ﺗوی ﺗکرار نشدنی ﺗرین روز
زندگیش..
آخ که چقدر به خداش نمازشکر بدهکار بود بﺨاطر دﻟﺨوشی های امروزش..
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****مایسا*****
گاهی روی ﺗﺨت گوشه ی حیاط مینشستﻢ و گاهی با کالفگی قدم میزدم.
نگاهی به ساعت انداختﻢ که همزمان شد با بیرون اومدن خانوم جون..پتویی که ﺗوی دستاش بود
رو روی شونه هام انداخت و باهﻢ روی ﺗﺨت نشستیﻢ:
خانوم جون-سرما میﺨوریا مادر..هوا بدسوز داره..بیا بریﻢ ﺗو
میمونﻢ..ییاد بعدخانوم جون-مگه نگفتی بهت زنگ زده گفته گیره ﺗرافیکه؟؟خﺐ پس این دل نگرانیا و ناراحتی
کردنات واسه چیه
...شما برید داخل..االناست که دیگه پیداش بشهخانوم جون-پس من میﺨوابﻢ مادر...فقط برق آشپزخونه رو اومدی باال خاموش کن..اونو براﺗون
روشن میزارم
چشﻢ،شبتون بﺨیرخانوم جون-عاقبتت بﺨیر عزیزکﻢ..
جوابﻢ به ﻟبﺨندش فقط میشه گفت یه ﻟبﺨند ﺗلخ بود..اگه میفهمید که علیرضا گوشیشو خاموش
کرده و من از صبح ازش خبری ندارم حتما االن حاﻟش بدﺗر ازمن بود..یه دروغ مصلحتی،برای
آروم کردن دل یه مادربزرگ پیر که گ*ن*ا*ه نیست..هست؟؟
باد سردی اومد ومن پتو رو بیشتر دور خودم پیچیدم..نگران بودم..هی بلند می شدم و طول و
عرض حیاط رو طی میکردم..ساعت از دو گذشته بود که صدای در اومد،اینقدر به درگاه خیره
موندم ﺗا که ﺗوی اون نور کﻢ ﺗونستﻢ علیرضا رو ببینﻢ..یه آن همه ی عصبانیتﻢ فروکش کرد و ﺗنها
چیزی که برام باقی موند،نگرانی هام بود...
علیرضا ﻟبﺨند خجوﻟی زد و در آغوشﻢ کشید:
علیرضا-خانومﻢ ﺗااین موقع ﺗوی حیاط منتظر من بوده؟؟
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خیلی بدی علیرضا..چرا زنگ میزدم جواب نمیدادی..چرا بعدش خاموش کردی گوشیتو..علیرضا-شرمندم بﺨدا،نمیتونستﻢ
زنگ نمیتونستی بزنی..یه اس ام اس میتونستی بدی که بفهمﻢ حاﻟت خوبهپیشونیﻢ رو بوسید:
علیرضا-بﺨدا شرایﻄش نبود..حاال بیا بریﻢ باال ﺗوضیح میدم برات،سرما میﺨوریا
با دﻟﺨوری سر به زیر انداختﻢ و همینکه خواستﻢ برگردم سمت در،چشمﻢ به دست بانداژ شده اش
افتاد..قبل اینکه من چیزی بگﻢ،سری دستشو اورد باال و باهاش بازی کرد:
علیرضا-بابا ببین،چیزی نشده که...ﺗا..آخرشﺐ ﺗو شرکت مشغول عقﺐ افتادگیا بودم،بعدش که
اومدم بیام خونه گیر چندﺗا آدم نااهل افتادم،به اصرار همکارم رفتیﻢ دکتر وگرنه چیز خاصی
نبود،شارژ گوشیمﻢ..ﺗموم شده بود،همین!
آهی کشیدم از پله ها باال رفتﻢ..علیرضا آروم سمت اﺗاقش قدم برداشت..منﻢ برق آشپزخونه رو
خاموش کردم و دنباﻟش رفتﻢ..
روی ﺗﺨتش نشستﻢ و اون هﻢ مشغول عوض کردن پیرهنش بود:
چیزی نمیﺨوری؟؟علیرضا-گشنﻢ نیست
دکمه های پیرهن چارخونه اش رو باز کرد و گوشه ای انداختش..یه ﺗی شرت مشکی سفید ازبین
ﻟباسهاش برداشت..نگاهی به بدن عﻀله ای و سبزه اش کردم و گفتﻢ:
خانوم جون حق داره بهت میگه سوسک!به ظاهر دﻟﺨور نگاهﻢ کرد که من خنده ی ریزی کردم و روی ﺗﺨت دراز کشیدم..چند دقیقه بعد
علیرضا درحاﻟی که خبیثانه نگاهﻢ میکرد،باالی سرم ایستاده بود..کمی اخﻢ کردم و گفتﻢ:
فکر نکن یادم میره ها..من هنوزم بﺨاطر امشﺐ ازت دﻟﺨورم،پس اونجوری نگام نکنعلیرضا....-
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پتو رو روی سرم کشیدم و رومو کردم سمت دیوار:
فردام دانشگاه دارم..شﺐ بﺨیرپتو رو آروم کنار زد...فکر کردم میﺨواد کنارم بﺨوابه اما ب*و*س*ه ای روی شونه ام نشوند و
دوباره پتو رو کشید روم..ﻟبﺨندی زدم و با آرامش چشمام رو بستﻢ...
******
اه،بلد نیستی اصال.بده به من ببینﻢعلیرضا-بس که ﺗو غر میزنی
خودت عرضه نداری به من چه..ننداز گردن من اﻟکیعلیرضا-راست میگﻢ دیگه..پشت سرم وایسادی هی حرف میزنی حواسﻢ پرت میشه!!
پایی زمین کوبیدمو و دست به سینه به دستگاه ﺗکیه دادم..
علیرضا-باشه بفرمایید،فقط قهر نباش!
چشﻢ قره ای براش رفتﻢ و روبه روی دستگاه جرثقیل قرار گرفتﻢ..نفسی گرفتﻢ و سکه رو
انداختﻢ!ﺗند اما با احتیاط دسته اش رو حرکت میدادم سمت خرس پشماﻟو و سفید رنگ ﺗوی جعبه
ی شیشه ای..دکمه رو زدم،چنگک پایین رفت و روی خرس قرار گرفت..باخودش آورد باال..نفسﻢ
در نمیومد..همینکه خرس خوشگلﻢ افتاد ﺗوی سبد از خوشحاﻟی جیغی کشیدم و پریدم بغل
علیرضا!!طفلک نمیدونست بﺨنده یا خجاﻟت بکشه!!
خرسﻢ رو گرفتﻢ و سمت کافی شاپ شهربازی سرپوشیده رفتیﻢ!همش سربه سرش میزاشتﻢ و
هی خرسﻢ رو به رخش میکشیدم..علیرضا هﻢ میﺨندید و سر ﺗکون میداد!!
علیرضا-خﺐ چی میﺨوری؟؟
اممﻢ،یه چیز شکالﺗیعلیرضا-شکالت گالسه؟؟
-کمه!!کیکﻢ میﺨوام!
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علیرضا با شیﻄنت-خانوم ﺗازگیا رفتید رو ﺗرازو؟؟
هه،بچه پررو میﺨواست حرص منو در بیاره!منﻢ با بی ﺗفاوﺗی شونه ای باال انداختﻢ-من االن
گشنمه و هیچی جزغذا حاﻟیﻢ نیس
علیرضا-پس...
مبایلش که روی میز قرار داشت زنگ خورد،نگاهی اول به من انداخت..بعد گوشیش رو برداشت و
کمی از میزمون فاصله گرفت..موقع حرف زدن اخﻢ از چهره اش پاک نمیشد..دستی به سرش
کشید و گوشی رو از روی گوشش پایین آورد..عادﺗش بود،هروقت کالفه میشد با موهاش بازی
میکرد..با ﺗردید سمتﻢ اومد..سرمو باال گرفتﻢ و به چشماش زل زدم:
علیرضا-مایسا من کاری برام پیش اومده باید برم..میشه خودت بری خونه؟؟
کی بود بهت زنگ زد؟علیرضا-یکی از...همکارام
کیفﻢ رو برداشتﻢ و همینﻄور که سمت در میرفتﻢ:
جواب نده،اما دروغﻢ نگو..سریع پیشونیﻢ رو بوسید و زودﺗر ازمن از کافه رفت بیرون..
باالخره که بهﻢ میگه..علیرضا هیچی نمیزاره ﺗو دﻟش بمونه..حداقلش اینه که همه چیش رو به من
میگه..
باهمین فکرا سرخودم رو میشه گفت یه جورایی شیره ماﻟیدم و کمی از نگرانیﻢ کﻢ کردم..
آژانسی گرفتﻢ و آدرس خونه ی خودمون رو دادم...
********
مامان و نازنین مشغول دیدن ژورناالی ﻟباس عروس بودن وبابا و ماهان ودانیال هﻢ داشتن حرف
میزدن..منﻢ خودم رو با شستن ظرفای شام سرگرم کرده بودم..از وقتی که از علیرضا جدا شدم
هنوز ازش خبری نشده بود..حتی وقتی دید که فهمیدم دروغ گفته،حقیقتو نگفت یا حتی سعی نکرد
از دﻟﻢ در بیاره..فکرم بدجوری مشغوﻟه و همش حوﻟه علیرضا میچرخه..شاید مشکلی براش پیش
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اومده..صدای آیفون اومد،مادرم برداشت..از طرز حرف زدنش خیلی راحت میشد حدس زد که
علیرضاست،..فشارشیر آب رو بیشتر کردم و با سیﻢ ظرف شویی،اﻟکی افتادم به جون دیگ
بیچاره!صدای در و سالم احوال پرسیشونو قشنگ میشنیدم اما خودم رو زدم به نشنیدن!
کمی که گذشت حس کردم کسی پشت سرم ایستاده اما حتی به خودم زحمت ندادم که
برگردم..خیلی جدی مشغول شستن بودم که دستی دورم حلقه شد:
علیرضا-عجﺐ استقباﻟی
ا،کی اومدی؟!علیرضا-همین االن،خسته نباشی خانومﻢ
مرسیاومد کنارم و به کابینت ﺗکیه داد..سرش رو به زمین دوخته بود اما انگار فکرش جای دیگه ای
بود.آب رو بستﻢ و دستکشهامو در آوردم:
خوبی؟؟ﻟبﺨند ﺗلﺨی زد وگفت:مگه میشه پیش شما بود و خوب نبود؟؟//
اره٬نمونه اش همین االنعلیرضا-خوبﻢ،فقط یکﻢ خسته ام
سری ﺗکون دادم و سمت کتری رفتﻢ..به سینی ای که ازقبل آماده کرده بودم،استکانی اضافه
کردم:
برو پیش مامان اینا منﻢ االن میام..بی حرف از آشپزخونه خارج شد..
مهتاب-قربونت عزیزم...مرسی ایشاال عروسی دخترشما......نه هنوز،کارت گذاشتﻢ سر فرصت
براشون میبرم.....چی؟؟؟!!/////ننننههه!!چرا آخه....آخی....آره حتما قسمت این بوده....حاال به
روشون نیاری،سمیه خیلی مغروره بهش ممکنه اﻟکی بر بﺨوره.نه عزیزم،منتظرﺗونیﻢ پس..فدای
شما خداحافظ..
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..ﺗوی استکانها چایی ریﺨتﻢ و سینی به دست سمت حال رفتﻢ..
نازنین-کی بود مهتاب خانوم؟؟
مهتاب-نسرین بود،خواهر سمیه..میگفت سام و آزیتا جدا شدن
یک دفعه نفهمیدم چی شد که سینی از دستﻢ افتاد..مامان با نگرانی سریع به سمتﻢ اومد و مشغول
برسی من شد که شیشه ﺗوی دست و پام نرفته باشه
خوبﻢ مامان جاندانیال-زنعمو هنوز به این دستو پا چافتی بازیای این یکی یدونه ات عادت نکردی؟؟
دانی میام این شیشه خورده هارو فرو میکنﻢ ﺗو حلقتاامثل خانوما ایشی گفت و سرش رو کرد ﺗو گوشیش!!
مامان-ﺗو برو بشین من اینا رو جمع میکنﻢ
از رو زمین بلندشدم و سمت جایی رفتﻢ که علیرضا نشسته بود..با اخﻢ واضحی به من خیره
بود..روی مبل ﺗک نفره ی کنارش نشستﻢ:
علیرضا-خوبی؟؟
وای چقدرم که نگرانﻢ شدی!علیرضا-عزیزم هول شدن نداره که،مگه خودش بهت نگفت؟
نگاهی به بقیه انداختﻢ،سرشون ﺗو کار خودشون بود و کسی حواسش به ما نبود:
ﺗو حاﻟت خوبه علیرضا؟میفهمی چی میگی؟!!دستی به سرش کشید-نه!!
برگشت و به چشمام زل زد:
علیرضا-چرا ﺗا شنیدی سام طالق گرفته افتادی؟؟!
-یه ﻟحظه سرم گیج رفت علیرضا،به حرف مامان هیچ ربﻄی نداشت..
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علیرضا-بله مشﺨص بود کامال
اصال هر فکری که دﻟت میﺨواد بکن،معلوم نیست چتهاز جام بلند شدم و رفتﻢ پیش نازنین نشستﻢ،سعی میکردم چشمﻢ بهش نیفته اما اون همچنان
نگاهش به من بود:
نازنین-مایسا این قشنگه؟؟
عکس ﻟباس عروس ساده و زیبایی رو روبه روم گرفت..آستین سه ربع وپوشیده ای
داشت..حنسش ﺗماما از حریر بود و روی کمر ﺗنگ میشد:
آره عاﻟیه دختر..نازنین-همینو میگیرم پس..مهتاب جون هﻢ خوشش اومده.هﻢ پوشیده است هﻢ خیلی شیکه
آره،ﺗکهنازنین-ﺗو چیزی انتﺨاب نکردی؟
واال ﻟباس عقدم چیزی از ﻟباس عروس کﻢ نداشت!یه ﻟباس ساده میگیرم این بار..شایدم شیریرنگ..ﺗوی ﺗاالر عقد میکنید دیگه؟؟
نازنین-آره..دﻟﻢ میﺨواست خانواده ی دانیال جان هﻢ باشن..
رو کرد به دانیال و ادامه داد:
نازنین-مادر پدرت چندم میان دانیال؟؟
دانیال-فک کنﻢ قبل سال ﺗحویل ایرانن
ماهان-خواستﻢ صبر کنﻢ بیان بعد جشن بگیریﻢ اما آقای محﺐ(پدر دانیال) مﺨاﻟفت کردن..گفتن
بﺨاطر اونا عروسی رو عقﺐ ننداریﻢ
بابا-آره دیگه همه کاراشو کردین،ﺗوی عیدم دیگه ﺗاالر به این خوبی گیرﺗون نمیاد..
بابا نگاهی به من و بعد نگاهی به علیرضا انداخت:
بابا-چیه ﺗو خودﺗی باباجان؟؟خوبی علیرضا
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علیرضا-بله..خوبﻢ.فقط یکﻢ خستﻢ
بابا-خﺐ برو اﺗاق مایسا یکﻢ استراحت کن
ازجاش بلند شد:
علیرضا-نه دیگه،برم بهتره
مامان با ظرف میوه وارد حال شد-:چرا علیرضاجان..بمون امشبﻢ
علیرضا-به اندازه کافی زحمت دادم.خانوم جون ﺗنهاست،این چند روزم حتما حسابی دﻟﺨورشده
مامان-باشه پس عزیزم..بروبسالمت،مایسامادر؛ ﺗادم در برو باهاش..
بعد ﺗموم شدن ﺗعارفا و خدافظی کردنا،با علیرضا راهی شدم...اون جلو میرفت و من دست به
سینه پشت سرش...ﻟحظه ی سوارشدنش کمی بهﻢ خیره موند،اما بعد بدون زدن حرفی سوار
شد...به در ﺗکیه دادم و خیره ی رفتنش شدم..ازاین سردی و سکوت بینمون بیزار بودم.
در رو بستﻢ و شنلی که روی دوشﻢ انداخته بودم رو روی اوﻟین مبل دم دستﻢ انداختﻢ...شﺐ بﺨیر
بلندی گفتﻢ وسمت اﺗاقﻢ رفتﻢ..اما همین که برق رو روشن کردم چشمﻢ به موجود مزاحمی افتاد
که روی ﺗﺨتﻢ جاخوش کرده بود و با نیش باز نگاهﻢ میکرد!
دانیال!!دانیال-خوابت میاد؟؟
روی ﺗﺨت نشستﻢ و زانوهامو بغل گرفتﻢ:
نهدانیال-خوبه
اگه میﺨوای کرم بریزی بﺨدا اعصاب ندارم دعوامون میشه هادانیال-نه بابا..
دو زانو نشست و ادامه داد:
-دﻟﻢ برای بچگیامون ﺗنگ شده
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منﻢ...دانیال-برای جمع سه نفرمون....راستی هنوزم با سام صمیمی اید؟؟؟
نهدانیال-بامنﻢ سرد شده..چندباری رفتﻢ پیشش اما مثل قبل نیست..یعنی دیگه مثل قبل نیست
اوهومدانیال-شنیدم علیرضا شمال ویال داره،آره؟
آره!دانیال-مثل اینکه ﺗو قصد حرف زدن نداریا..
قصدشو دارم،اما کو حوصلهدانیال-دﻟﻢ شمال میﺨواد
به علیرضا میگﻢ برای عیدبریﻢ ویالشوندانیال-من برم دیگه..حوصله ام سر رفت بابا،مایسا چقد مزخرف شدی!!
واااای دانیال!اومدی اینجا داری مغزمنو میﺨوری ﺗازه طلبکارم هستی؟؟!دانیال-آ باریکال!ﺗازه داری میشی همون مایسای غرغروی سابق خودمون!
باﻟش کنار دستمو برداشتﻢ و سمتش نشونه گرفتﻢ:
برو ﺗا ﻟهت نکردمدستاشو باال برد:
دانیال-باشه بابا
از رو ﺗﺨت بلند شد،بالفاصله دراز کشیدم و پتو رو ﺗا روی سرم باال کشیدم:
-شبت بﺨیر.برقﻢ خاموش کن.
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یکمی دیگه زیرﻟﺐ غر و ﻟند کرد و بعدرفت...گوشیمو برداشتﻢ و نگاهی به صفحه اش کردم...نه
زنگی و نه حتی پیامی..دﻟﻢ میﺨواد بهش زنگ بزنﻢ،به شنیدن صداش قبل خوابﻢ عادت کرده بودم
اما..خﺐ اگه اونﻢ همینو دﻟش بﺨواد زنگ میزنه دیگه..اصال شاید..شاید پشیمون شده،شاید
دیگه..دوسﻢ نداره..
بغض کردم..از کی انقد بیﺨیال شده نسبت به حاﻟه من؟؟
اونقدر فکر وخیال کردم که نفهمیدم گوشی به دست کی خوابﻢ برد...
*****
دﻟﻢ گرفته است.
چیزی بگو!
فقط ﺗومیتوانی ارامﻢ کنی
ببین!
دﻟﻢ بهانه ی ﺗورادارد.
ببین چقدرصبورشده ام!
ببین دیگرسکوت کرده ام ﺗاارامشت بهﻢ نﺨورد.
چیزی بگو...
ازدﻟتنگیت کجافرارکنﻢ؟
کجابروم که صدای امدنت رابشنوم؟
کجا بایستﻢ که راه رفتنت را ببینﻢ؟
کجابﺨوابﻢ که صدای نفسهایت بیاید؟
کجابچرخﻢ که دراغوش ﺗوپیداشوم؟
کجابمیرم که بابوسه های ﺗوچشﻢ بازکنﻢ؟
کجایی?....
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********
پیراهن قرمز رنگ و بلندمو با کمک آرایشگر پوشیدم..مقابل آینه قرار گرفتﻢ ﺗا آخرین کارای موهام
روهﻢ انجام بده..موهای فرم نیمه باز بود و یه طرفه چندﺗا از فراش ﺗوی صورﺗﻢ بود..
آرایش ملیح و گلبهی ای کردم،هیچوقت به آرایش های غلیظ عالقه ای نداشتﻢ..دامن ﻟباسمو
گرفتﻢ وسمت اﺗاقی که نازنین ﺗوش بود رفتﻢ..آرایش ﺗیره اش،چشماش رو کشیده ﺗر کرده
بود،ﻟباسش واقعا ﺗوی ﺗنش نشسته بود و ﺗورش از زیر موهای شینیون شده اش،ﺗا پایین دامن
ﻟباسش ادامه داشت و میتونﻢ بگﻢ فوق اﻟعاده شده بود..با ذوق رفتﻢ سمتش و با احتیاط گونه ی
چپش رو بوسیدم..
وااای،چی شدییی نازنیییننازنین-خوشگل شدم؟؟
عاﻟیییی شدی دختر،خوش به حال داییﻢ واقعاآرایشگر-خانوما،اومدن دنباﻟتون...
چشمکی بهش زدم و کمکش کردم بلندشه..شنلش رو بااحتیاط ﺗنش کردم و خودم هﻢ مانتوی
حریر و بلند مجلسیﻢ رو پوشیدم و شال مشکیﻢ رو هﻢ سرم کردم...باهﻢ سمت در رفتیﻢ،نازنین رو
ﺗحویل ماهان که نه،فیلﻢ بردارا دادم و خودم سریع از کادرشون خارج شدم.علیرضا هنوز نیومده
بود.گوشه ای ایستاده بودم و نازنین و ماهان رو نگاه میکردم...ﺗازه یاد عکسهای عقدم افتادم،باید
یه روز میرفتﻢ دنباﻟشون..شﺐ واقعا قشنگی بود،هیچوقت حتی فکرشﻢ نمیکردم علیرضا بﺨواد
اونجوری سوپرایزم کنه...نگاه ها همه برق ﺗحسین داشت و من اون روز بیشتر از پیش عاشق
مردزندگیﻢ شدم..
برگشتﻢ و نگاهی به کوچه انداختﻢ که دیدم علیرضا به ماشینش ﺗکیه داده و سرش ﺗوی
گوشیشه!!..
سرم رو زیر انداختﻢ و خودم رو زدم به ندیدن..برگشتﻢ سمت نازنین اینا وبا ﻟبﺨند مصنوعی ای
خیره شون شدم...فکر میکردم وقتی علیرضا منو ببینه با شوق میاد پیشﻢ و ازم ﺗعریف میکنه یا
حداقل اش اینه که کنارم می ایسته اما...هیچ درک نمیکنﻢ این بیﺨیاﻟیای علیرضارو نسبت به
خودم..منﻢ که فقط بغض میکنﻢ و خودخوری میکنﻢ،یعنی غرورم بهﻢ اجازه ی گدایی محبت رو
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نمیده..هه،اونﻢ از شوهرم که ادعای عاشقیش گوش فلکو کر کرده بود،یعنی به این زودی سرد
شد؟؟من که گفتﻢ فقط یه ﺗﺐ داغه...
ازاین همه فکر و خیال دارم دیوونه میشﻢ،بدﺗر ازهمه بی ﺗوجهیای علیرضاست که داره داغونﻢ
میکنه”...مگه میشه عشقت کنارت باشه اما حتی یه نگاه خشک و خاﻟی هﻢ بهش نندازی؟؟من به
این زودی براش ﺗموم شدم..یا شایدم،موضوع چیز دیگه است..اه مایسای احمق،در عرض دوهفته
چﻄور کارا و محبتاشو فراموش کردی؟..حتما بﺨاطر مشغله ی کاریشه،باالخره خﺐ نزدیک عیده
سرش شلوغه..باید درکش کنی..آره،همینه..
علیرضا-سالم
برگشتﻢ سمتش..کت و شلوار شیک مشکی رنگشو پوشیده بود.کراوات قرمز رنگی رو هﻢ که خودم
براش خریده بودم،زده بود
سالمعلیرضا-بریﻢ؟همه رفتنا..
نگاهی به جایی که چند ﻟحظه پیش ماهان و نازنین بودن،کردم..کی رفتن که من متوجه نشدم؟؟
دنبال علیرضا رفتﻢ و سوار ماشینش شدیﻢ..دنده رو جا انداخت و ازکوچه دراومد..نه حرفی و نه
حتی آهنگی.فقط صدای نفسای بلند علیرضا و گاهی آه کشیدنای ناخودآگاه من فﻀای ماشین رو پر
کرده بود..بی هدف از پنجره به بیرون زل زده بودم که صدای مبایلش بلند شد.برگشتﻢ
سمتش...نگاهی به صفحه اش کرد وماشین رو کنار زد...جاده خلوت بود و اطرافمون فقط چندﺗا
درخت دیده میشد،ﺗاالرشون طرفای کرج بود"..االن برمیگردم"ای گفت و از ماشین پیاده
شد..دقایقی گذشت و اما علیرضا همچنان دور از ماشین مشغول صحبت کردن بود..منﻢ پیاده
شدم.بادسردی اومد و منو ﺗوی خودم مچاﻟه کرد..سمتش قدم برداشتﻢ..نزدیکش شدم،همین که
منو دید خداحافظیه سرسری ای کرد و مقابلﻢ ایستاد..باد همچنان میوزید و موهای فرم ﺗوی هوا
معلق بود..باچشمایی ریز شده خیره ی علیرضا بودم،آخرش طاغت نیاورد و سرش رو زیر انداخت:
اﺗفاقی افتاده؟؟علیرضا-نه!
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یه مدﺗه عوض شدی علیرضا...داری نگرانﻢ میکنی،اگه چیزی شده منﻢ حق دارم بدونﻢ..بگوشاید کاری از دستﻢ بربیاد
علیرضا-طوری نشده عزیزم،فقط کارام یکﻢ زیاد شده..مدام از شرکت زنگ میزنن ﺗو نگران
نباش..
سمت ماشین رفت..اما من دست به سینه فقط مسیر نگاهﻢ رو ﺗغییر دادم..
علیرضا-مایسا بیا،دیر میشه ها
آهی کشیدم و طرف ماشین رفتﻢ،.سوارشدم و علیرضا بی معﻄلی وارد الین شد...دستش روی
دنده درحال حرکت بود..خیره ی حرکت دستش بودم که دکمه ی ضبط رو زد و آهنگی پلی کرد،بعد
دستﻢ رو گرفت و روش ب*و*س*ه ای زد...سرم رو به پشتی صندﻟی ﺗکیه دادم،نفس عمیقی
کشیدم و ﻟبﺨندی زدم.دستﻢ رو روی دنده گذاشت و دست خودش روهﻢ روی دست من گذاشت:
اونی که ﺗا زل میزنه ﺗویه چشمام همه ی دردامو یادم میره
اونی که با حرفاش آروم میشﻢ وقتی که دنیامو دﻟشوره میگیره
اونی که چشماشو رویه همه بستو از کل دنیا فقط منو دید
اونی که دستامو گرفت و منو از دریایه ﺗنهاییﻢ بیرون کشید
ﺗو امواجه نگاه اون پاهام هرجا بره میرن
مثه کشتی که هی موجا واسش ﺗصمیﻢ میگیرن
دنباﻟش میرم هر جا که میره هوشو حواسمو از من میگیره
دست خودش نیست اگه میکشونه ﺗمومه قلبمو هرجا که میره
دنباﻟش میرم هر جا که میره
هوشو حواسمو از من میگیره
دست خودش نیست اگه میکشونه
ﺗمومه قلبمو هرجا که میره
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وقتایی که پیشﻢ نیستو ازم دوره دﻟواپسش بودن کار منه
اونی که دﻟواپسش میشﻢ هرجا هست حتی وقتی که کنار منه
اونکه بودنش به دنیا برم گردوند معنیه عشقو با اون فهمیدم
وقتی احواﻟﻢ پریشونه میشینﻢ پیشش رویه شونش ﺗکیه میدم
ﺗو امواج نگاه اون پاهام هرجا بره میرن
دنباﻟش میرم هر جا که میره
هوشو حواسمو از من میگیره
دست خودش نیست اگه میکشونه
ﺗمومه قلبمو هرجا که میره..
وارد حیاط ﺗاالر شدیﻢ،پیشونیمو ب*و*س*ه ای زد و گفت:
علیرضا-امشﺐ شبه ماست..میترکونیﻢ!باشه خانومﻢ؟
با ناز سری ﺗکون دادم و پیاده شدم.دست ﺗو دست هﻢ وارد ﺗاالر شدیﻢ....سفره عقد پهن بود و
بزرگترا پارچه ی سفید ملیله دوزی شده رو باالی سر ماهان و نازنین نگه داشته بودن..ماهان بی
حیاهﻢ کامال متمایل شده بود سمت نازنین و یه ﻟحظه هﻢ ازش چشﻢ برنمیداشت!
سمیه خانوم و سارا هﻢ بودن وکنارسفره ی غقد ایستاده بودن...خواستﻢ برگردم سمت علیرضا که
چشمﻢ به سام افتاد..خیره ی دستای بهﻢ گره خوره ی من و علیرضا بود..سرش باال اومد و روبه
من پوزخندی زد،جهت نگاهشو روبه علیرضا ﺗغییر داد و با نگاه مرموزی بهش زل زد..برگشتﻢ
سمت علیرضا فکش منقبض شده بود و صورﺗش از عصبانیت قرمز بود...دستامو محکﻢ ﺗر گرفت و
ﺗقریبا منو سمت سفره عقد باخودش کشید!عاقد شروع کرد و نازنین صفحه ای از قرآن ﺗوی
دستش رو باز کرد.علیرضا هنوز صورﺗش قرمز بود،با انگشت شصتﻢ دستش رو نوازش کردم انگار
نگرانیﻢ رو حس چرا که آروم زیر گوشﻢ گفت:
علیرضا-آرومﻢ خانومﻢ،آرومﻢ عزیزم
-بﺨاطر چیزای بی ارزش عصبی نشو علیرضا،ﺗو طوریت شه من چیکار کنﻢ..
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سرش رو بهﻢ نزدیک ﺗر کرد-بغض نکن زشته
سرم رو برگردوندم سمت نازنین..دوباری خﻄبه خونده شد وحاال نوبت زیرﻟفظی بود،جعبه ی
گردنبندی که مامان برای نازنین خریده بود رو درآوردم و بهش دادم...ب*و*س*ه ای روی
پیشونی نازنین نشوند و گرنبند رو گردنش انداخت...همین که نازنین بله رو داد صدای دستها
باالگرفت..کادوی خودم و علیرضا که یه نیﻢ ست طال سفید برای نازنین و یه ساعت برای ماهان
بود رو بهشون دادیﻢ...کﻢ کﻢ دورشون شلوغ شد وهمه برای ﺗبریک پیششون میرفتن..منو علیرضا
هﻢ رفتیﻢ کنار خانوم جون و دانیاﻟی که یکسره درحال خوردن بود،نشستیﻢ..
هیکال متوسط اما پسرخوش چهره و جذابی بود..صورت گرد وچشﻢ وابروی مشکیش حسابی
مظلوم نشونش میداد اما هرکی میشناختش،میدونست که چه پسر شیﻄونیه..
نترکیدانیال-نترس..شام کی میدن؟؟
روشو برم بابا!!ﺗو این همه میﺨوری کجا میره آخه مداد!!؟دانیال-ببین،میتونﻢ قشششششنگ ﺗوضیح بدم که کجا میره وچی میشه و اینا،اما بعدش ﺗا یه
هفته ل*ب به غذا نمیزنی!بگﻢ؟؟!
علیرضا سرخوش خندید و خانوم جون اشاره ای به من که درحال حرص خوردن بودم،کرد و روبه
دانیال گفت:
انقد اذیت نکن بچمو دانیالدانیال-ا خانوم جون،خودش شروع کرد خﺐ..
خانوم جون-راست میگه دیگه مادر،مدام درحال خوردنی
خیاری که نصفش ﺗوی دهنش درحال جوییدن و نصف دیگه اش ﺗوی دستش بود رو ﺗوی ظرفش
گذاشت و با قیافه ی دﻟﺨوری گفت:
دانیال-باشه بابا،کوفتﻢ شد اصال!!
علیرضا-بابا چیکارش دارید..بزارید بﺨوره طفلک عروسی پسرعموشه هاا
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دانیال-هیییی آقاعلیرضا..ما دیگه عادت کردیﻢ
چه خودشﻢ مظلوم میکنه..سری گردوندم ﺗوی ﺗاالر..ماهان اینا که مشغول کلنجار رفتن با فیلﻢ بردارا و عکاسها بودن..مامان
و بابا هﻢ میز به میز سر میزدن برای خوش آمدگویی..
دانیال از جاش بلند شد و سمتی رفت که سام ایستاده بود..
همینکه اوﻟین آهنگ پلی شد همه ریﺨتن وسط،منﻢ دست علیرضا رو گرفتﻢ و باهﻢ رفتیﻢ سمت
پیست رقص..
علیرضا فقط مردونه روبه روم دست میزد اما من حسابی داشتﻢ ﺗﺨلیه انرژی میکردم..باآهنگ
میﺨوندم وقر میدادم.
کامال ﺗو حس بودم که دانیال همونجور که با کله اش حرکت میومد ،بچه به بغل اومد بینمون!یه
دختربچه ی ﺗپل و ﻟپ گلی بغلش بود!بچه رو داد دست علیرضا وچشمکی براش زد!بعد برگشت
سمت من و به حاﻟت مسﺨره بازی شروع کرد به رقصیدن..ادای این دخترای پراز عشوه رو
درمیاورد..هی قر میداد و دستاشو با ناز میبرد باال و میاورد پایین،گاهیﻢ با گردنش حرکت میومد!!
نمیدونستﻢ بﺨندم یا برقصﻢ..علیرضا هﻢ مشغول بچه بود!
ماهان و نازنین هنوز سرجاشون نشسته بودن..با رقص سمت جایگاهشون رفتﻢ،دست ماهانو
گرفتﻢ و بلند کردم..دانیال هﻢ نازنین رو بلند کرد..بﺨاطروسط اومدن عروس و داماد همه دست و
سوت زدن و دی جی هﻢ آهنگ شادﺗری زد..
دانیال علیرضارو کالفه کرده بود،همچین واسش عشوه میومد و میرقصید که انگاری دختره و
میﺨواد مﺨشو بزنه!!
کال کرم بود!یا بین ماهان و نازنین بود یا بین منو علیرضا!!
دور عروس دامادمون حلقه زدیﻢ..نازنین خیلی خانومانه با ماهان میرقصید..
ماهاهﻢ دست میزدیﻢ و بزور دانیاﻟو نگه داشته بودیﻢ که نره فیلمشونو خراب نکنه!المصﺐ همه جا
بود!!
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همه ﺗو نخ آهنگ عاشقانه و ﺗقریبا مالیﻢ بودیﻢ و کﻢ کﻢ همه زوج شدن..منو علیرضا هﻢ نزدیک
ماهان و نازنین مشغول رقص بودیﻢ...جمع گرم و شادی بود،اصالنﻢ قصد نشستن نداشتﻢ!
ﺗو بهر آهنگ بودم که یک دفعه آهنگ قﻄع شد!
صدای آه و اعتراض همه بلند شده بود اما طوﻟی نکشید که صدای آهنگ ﺗقریبا قدیمی و فوق اﻟعاده
قری ای ﺗوی ساﻟن پیچید که صدای هوی همه بلند شد و با شور بیشتری مشغول رقص شدن..
دخی دخی  ،رو مﺨی خوبه که نیستی هیچ پﺨی
آآآآآ
همینه
بدو بدو چپ و راست کن
بدو بدو چپ و راست کن
دخی دخی  ،رو مﺨی
خوبه که نیستی هیچ پﺨی
دنبال آسیو ماسیو  ،وقتی به ما میرسی فسی
صدای خواننده خیلی آشنا بود،نگاهی به اطرافﻢ انداختﻢ دانی نبود!!
دخی دخی  ،رو مﺨی
خوبه که نیستی هیچ پﺨی
دنبال آسیو ماسیو  ،وقتی به ما میرسی فسی
بدو چپ و راست کن کمرو  ،قرش بده اون سگ پدرو
بدو چپ و راست کن کمرو  ،قرش بده اون سگ پدرو
حاال داره میسوزه اِ اِ اِ اِ اِ
اینو دارم میﺨونﻢ اَ اَ اَ اَ اَ
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دخی همه میدونن
ﺗویی عزیز جونﻢ
آی دخی  ،رو مﺨی
خوبه که نیستی هیچ پﺨی
دنبال آسیو ماسیو  ،وقتی به ما میرسی فسی
دخی دخی  ،رو مﺨی
خوبه که نیستی هیچ پﺨی
دنبال آسیو ماسیو  ،وقتی به ما میرسی فسی
بدو چپ و راست کن کمرو  ،قرش بده اون سگ پدرو
بدو چپ و راست کن کمرو  ،قرش بده اون سگ پدرو
صدای خوده دﻟقکشه!مﻄمئنﻢ
باعلیرضا رفتیﻢ سمتی که دم و دستگاه مﻄربیشون بود!که هﻢ برقصﻢ و هﻢ به این پسره دید
داشته باشﻢ!!
آها آ آ آ
بگو سگ مصبت کجاﺗه
اینجا و اونجا و اوجاﺗه
دوس پسرت باهاﺗه
بابا یارو خیلی الﺗه
باهرﺗیکه اش یه حرکتی میومد و یه جاشو نشون میداد و باهر قرش یکﻢ میرفت پایین!ﺗیکه های
بﻢ آهنگﻢ ابروهاشو ﺗوهﻢ میبرد وسینه اشو جلو میداد...
عجﺐ بدنی داری ﺗو
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دوس دارم ﻟمس کنﻢ من پوست ماریتو
بیا بریﻢ خونه  ،با من خاﻟه بازی کن
دخی دخی  ،رو مﺨی
خوبه که نیستی هیچ پﺨی
دنبال آسیو ماسیو  ،وقتی به ما میرسی فسی
دخی دخی
رو مﺨی
خوبه که نیستی هیچ پﺨی
دنبال آسیو ماسیو  ،وقتی به ما میرسی فسی..
دیگه همه باهاش هﻢ صداشده بودن ودانیاﻟﻢ پشت هﻢ آهنگای اشکینو میﺨوند!!ﺗا رسید به آهنگ
مورد عالقه ی من...مثل بچه ها هورایی کشیدم ودست علیرضارو گرفتﻢ!طفلک بعد عقدمون چه
چیزا که ازمن ندیده بود!من ﺗازه داشتﻢ میشدم خودم!!
دانیال با حس و جدی شروع کرد به خوندن-مییییﺨوام امشششﺐ،ب*و*س بارونت کنننﻢ
یهو داد زد:خییییلی خری! و یک دفعه ساﻟن ﺗرکید!دیگه همه باهﻢ میﺨوندن..ساﻟن خاموش شده
بود ورقص نور مارو بیشتر به هیجان میاورد!
اونقد خوش گذشته بود که حتی کسی دﻟش نمیﺨواست بﺨاطر خوردن شام از پیست رقص
جداشه!!
ﺗاالرخاﻟی بود وهمه برای خوردن شام به ساﻟن غذاخوری رفته بودن...
منو علیرضا و دانیال هﻢ آخرین نفرا بودیﻢ:
ایول دانیال خیلی باحال بود!ﺗرکوندیا!!دانیال-هه!پ چی فکر کردی!من کﻢ اﻟکی نیستما!
-بعد شامﻢ ﺗو بﺨون!
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علیرضا-بله،منﻢ کﻢ کﻢ دارم خانومﻢ رو میشناسﻢ
پشیمونی؟علیرضا-ننننه!فقط ﺗو چقد بچه و شیﻄونی دختر
نیشمو براش باز کردم و گفتﻢ-خوبه که!ﺗازه..
سام-علیرضا؟
همه برگشتیﻢ سمت صدا..سام درحاﻟی که خونسردانه دستهاشو ﺗوی جیبش فرو کرده
بود،مستقیمأ فقط به علیرضا خیره بود..
سام-کارت دارم
به وضوح منقبض شدن فک علیرضا و مشت شدن دستاشو دیدم..ﻟحظه ای چشماشو بست و بعد
برگشت سمت منی که با نگرانی نگاهﻢ بین چشماش در گردش بود:
علیرضا-شما برید منﻢ میام
چه خبره علیرضا؟!علیرضا-برو بعد ﺗوضیح میدم برات مایسا،برو..
دانیال دستﻢ رو گرفت و کشید..به زور نگاهﻢ رو ازش گرفتﻢ و همراه دانیال رفتﻢ:
دانیال-علیرضا چرا یهو بهﻢ ریﺨت؟
نمیدونﻢ..دانیال-وا!زنشیا خیر سرت!
وای دانیال،اهقدمهامو ﺗند کردم و جلو ﺗر از دانیال وارد ساﻟن غذاخوری شدم..کنار مامان بودم اما همه ی فکرم
پیش علیرضا بود..نکنه سام کاری کرده؟؟!آخه باعلیرضا چیکار داره،ﺗازه دوباره داشتیﻢ مثل قبل
میشدیما...معلوم نیست چی بهش میگه که علیرضا حتی باشنیدن صداش انقدر بهﻢ میریزه..اصال
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چرا ﺗابهش میگه بیا ،علیرضا ﺗند باهاش میره و به حرفش گوش میده..یه خبرایی هست که من
نمیدونﻢ....
برای حفظ ظاهر یکمی غذا کشیدم و خوردم اما اونقد کالفه بودم که هیچی از طعﻢ غذام
نفهمیدم...به خودم که اومدم همگی داشتیﻢ به ساﻟن برمیگشتیﻢ...چند دقیقه ای همه مشغول
حرف زدن بودن اما با اومدن دی جی همه دوباره سمت پیست رفتن...
سری گردوندم ﺗا علیرضارو پیدا کنﻢ..اما نبود.بجاش سام رو دیدم که گیالس به دست،داشت
بایکی حرف میزد..سمتش قدم برداشتﻢ..همین که متوجه ی من شد برگشت سمتﻢ و طرف اش
هﻢ نگاهی به من انداخت و رفت..اخمی کردم ومقابلش ایستادم:
علیرضا کجاست؟سام-ﺗو زنشی،از من میپرسی؟!
چیکارش میکنی که هی اعصابش بهﻢ میریزه؟دﻟیل آشفتگیه این چند روزه اش ﺗویی.آره؟سام-چرا من؟!شاید خودش غلﻄی کرده که حاال پریشونه
وقتی میﺨوای راجﺐ شوهرمن حرف بزنی دهنتو آب بکش..پوزخندی زد و نگاهی به محتویات گیالسش کرد:
سام-خیلی بااطمینان ازش حرف میزنی
آره،چون اون مردونگی حاﻟیشه..چیزی که کﻢ ندیدم ﺗو وجود آدمای دور وبرم..سام-هه!مردددد
کمی شربتش رو مزه کرد و با گیالسش به پشت سرمن اشاره کرد:
سام-مثل اینکه آقای مرد پیداشون شد!
برگشتﻢ..به دیوار ﺗکیه داده بود و مشغول حرف زدن با مبایلش بود..
خواستﻢ سمتش برم اما،پشیمون شدم و پیش خانوم جون نشستﻢ.
بعد رقص چاقو و بریدن کیک،
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برقها خاموش شد وموسیقی مالیﻢ وبی کالمی فﻀارو پر کرد..اول ماهان و نازنین و بعد زوج ها
یکی یکی به روی پیست میرفتن..دستی روی شونه ام قرار گرفت..سربلندکردم.علیرضا ﻟبﺨندی
زد ودستمو گرفتو ماهﻢ به بقیه زوج ها اضافه شدیﻢ..دستش رو دور کمرم حلقه کرد و منو سمت
خودش کشید..منﻢ دستامو دور گردنش حلقه کردم و به چشماش خیره شدم..
علیرضا؟؟علیرضا-جانه دﻟﻢ..
سرم رو روی شونه اش گذاشتﻢ:
هنوزم همون حسی رو بهﻢ داری که قبل عروسیمون داشتی؟؟علیرضا.........-برای چی میپرسی؟؟
جاخوردم ..انتظار داشتﻢ که علیرضا االن مثل قبل از عشقش نسبت به من حرف بزنه و مﻄمئن ام
کنه که دوستﻢ داره.
حرفای سام،رفتارای ضد ونغیض علیرضا.....آخ علیرضا،داری پیرم میکنی..
گاهی سردی و بیﺨیال و گاهی چشﻢ ازم برنمیداری....چت شده ﺗو؟؟چی سر اون عشقی که قبل
ازدواجمون نسبت بهﻢ داشتی اومده؟؟اینارو ﺗوی دﻟﻢ میگفتﻢ و بغض میکردم..اما هرکاری کردم
روی زبونﻢ نچرخید..نتونستﻢ به روش بیارم.دیگه دل و دماغ رقص نداشتﻢ.به نصف آهنگ رسیده
بودیﻢ که دستمو روی دستاش گذاشتﻢ و از دور کمرم بازشون کردم..سربه زیر انداختﻢ و ازش
فاصله گرفتﻢ..اون هﻢ مقاومتی نکرد..هرکدوم به سویی رفتیﻢ.هوای ﺗاالر واسﻢ خفه بود..هیچکس
حواسش به من نبود..از ساﻟن خارج شدم..به هوای آزاد نیاز داشتﻢ..دستﻢ رو روی نرده های
مرمریه ﺗراس گذاشتﻢ..ﺗوی آشپزخونه ﺗراس کوچیکی قرار داشت .دیده بودم خدمه ها میرن
اونجا وهمینﻄوری پیداش کرده بودم..
صدای بلند آهنگ و سر وصدای مهمونا اینجا ضعیف ﺗر بود..کالفه بودم..بی هدف به روبه روم زل
زده بودم و هراز چند گاهی آهی میکشیدم که هیچکدومش دست خودم نبود..
سام-حاﻟت بده؟؟
اخمی کردم..من میﺨواستﻢ ﺗنها باشﻢ،برگشتﻢ که برم اما باحرفی که زد جا خوردم:..
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سام:درست مثل شﺐ عروسی من.نه؟
چشمام از شدت ﺗعجﺐ گرد شده بود:،
ﺗو..مگه..سام-آره.دیدمت..
دیدی که دیدی..خﺐ که چیسام-ﺗو بﺨاطر من حاﻟت بد بود..بﺨاطر من اونشﺐ داغون بودی مایسا،چون من داشتﻢ ازدواج
میکردم
آره چقدرم احمق بودمسام-ﺗو نه،من احمق بودم...بﺨاطر سادگیﻢ،بﺨاطر حرف نزدنﻢ
هدفت چیه ازاین حرفا؟؟هرچی بوده گذشته...اگرم میبینی بعد اون ماجراها خانواده هامون هنوزباهﻢ رابﻄه دارن بﺨاطر دامن نزدن به اون مزخرفاﺗیه که...
سام-مایسا من دوست داشتﻢ..
سربرگردوندم که برم اما دستمو گرفت..با دست آزادم سعی کردم دستشو از دستﻢ جدا کنﻢ که
بایه دستش جفت دستامو گرفت:
وﻟﻢ کن،هیچ عالقه ای به شنیدن حرفات ندارمسام-وﻟی باید بشنوی مایسا،باید..دارم داغون میشﻢ،بدجوری دارم زیر بار حرفایی که نگفتﻢ،ﻟه
میشﻢ
اون دیگه مشکل ﺗوء،گذشته رو اﻟکی برام نبش قبر نکن..دور و بر منو علیرضا هﻢ نپلک.نمیﺨوامناراحت شه،نمیﺨوام عصبی شه.میفهمی؟؟
پوزخندی زدو دستمو ول کرد:
سام-منو بگو چرا اومدم اینجا باﺗو سرو کله میزنﻢ..بزودی اونی که باید،رسوا میشه...اونوقته که
دﻟﻢ میﺨواد ببینﻢ بازم اینجوری سنگشو به سینه میزنی
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سری به نشونه ی ﺗاسف ﺗکون دادم و از ﺗراس خارج شدم..
همه ی حرفاش بﺨاطر اینه که منو نسبت به علیرضا بدبین کنه..میﺨواد نسبت بهش ظن پیدا
کنﻢ..آره...خﺐ بیچاره کارش سنگین شده یکﻢ بی حوصله است..باید درکش
کنﻢ،همین..فشارکاریش که کﻢ بشه میشه همون علیرضای سابق
این حرفارو باخودم میگفتمو به خودم دﻟداری میدادم..دیگه ﺗاآخر مهمونی از سرجام جﻢ نﺨوردم...
******
هنذفری ﺗوی گوشﻢ ونگاهﻢ خیره ی صفحه ی مبایلﻢ،سرم رو روی باﻟشت گذاشتﻢ و غمگینترین
آهنگ مبایلمو پلی کردم...
کل ساﻟن و حیاط رو دنباﻟش گشته بودم اما..نبود..درجواب به بقیه هﻢ فقط گفته بودم که کارفوری
براش پیش اومد و رفت..ﺗو این بین نگاها و پوزخندای گاه و بی گاهه سام رو نمیتونستﻢ ندید
بگیرم..
هیچ نمیفهمیدم که چه اﺗفاقی داره برای زندگیﻢ میفته..
********
کل خانواده یک ردیف،با دسته گل های رنگارنگ منتظر به روبه رومون چشﻢ دوخته بودیﻢ وگاهی
باهﻢ حرف میزدیﻢ وساعت نگاه میکردیﻢ که صدای پر ذوق دانیال که داشت اومدن مادر پدرش رو
خبر میداد،نگاه همه رو به سمتی که با دستش بهش اشاره میکرد،کشوند..
***********
سینی چای به دست از آشپزخونه خارج شدم و یکی یکی به همه ﺗعارف کردم..دانیال هﻢ چمدون
سوغاﺗی هارو وسط حال باز کرده بود و مشغول برسی وسایال بود!
همه بودن..حتی خانوم جون،اما علیرضا به بهونه ی کارش بازم نیومده بود...
کنار زن عمو نشستﻢ،با مهر دستﻢ رو فشرد و گفت:
زن عمو-چه خبرا عروس خانوم
-واال خبرا پیش شماست!پرواز خوب بود؟؟
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زن عمو-آره خوب بود،اﻟبته اگه بچه بازیای عموﺗو درنظر نگیریﻢ
عمو که ﺗا اون موقع مشغول حرف زدن با بابا بود،با اخﻢ ساختگی روبه زن عمو گفت:
عمو-اا،خانوم؟من کی بچه بازی در آوردم
زن عمو-آره دیگه ساعد،وای مایسا جان مهمونداره بیچاره رو عاصی کرده بود!از ذوق یه جا بند
نمیشد که!!من نمیدونﻢ ﺗو که طاغت دوری از خونوادﺗو نداری چرا میری یه جای غریﺐ و دور..
باباصادق-این کال همینجوریه زنداداش.ﺗعادل رفتاری نداره دیگه باید عادت کرده باشی که
دانیال با نیش باز ،کف دستشو به بابا نشون داد و گفت:
دانیال-ایول بابا،عمو ﺗوام؟؟؟
باباهﻢ باخنده زد قدش!
دانیال-اینا انقد گفتن ما نمیدونیﻢ ﺗو به کی رفتی دیگه کﻢ کﻢ داشتﻢ به این نتیجه میرسیدم که
سر راهیﻢ!بفرما!
مامان مهتاب-عموﺗو اینجوری نبین دانیال،جوونیاش یکی بود ازﺗو بدﺗر!یه زبونی داشت مارو
باهاش از ﻟونه اش میکشید بیرون!
باباصادق-مهتاب خانوم اینو بزارم پای ﺗعریف ازم دیگه؟؟
مامان ﺗک خنده ای کرد و شونه ای باال انداخت..انگار این جمع چهار نفره ﺗازه همو پیدا کرده
بودن و بی ﺗوجه به منو ماهان وبقیه،مشغول گپ و گفت وگو بودن!
منﻢ که کارم شده بود هرچند دقیقه گوشیمو چک کردن و ناخن جوویدن..هرچقدرم که کارش
سنگین بود باید یه یک ساعت مرخصی میگرفت میومد فرودگاه..برای اوﻟین برخورد خیلی زشت
بود اما اون حتی جواب اس ام اس هام روهﻢ نمیداد..
دیگه نمیدونستﻢ جواب عمو اینارو وقتی درباره ی علیرضا میپرسن چی بدم..
نازنین هﻢ هرچی سعی کرد آرومﻢ کنه نشد..
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مشغول چیدن میزشام بودیﻢ که آیفون زنگ خورد..ظرف ساالدی که دستﻢ بود رو،روی میز
گذاشتﻢ وبا قدمهای ﺗقریبا بزرگی خودم رو به آیفون رسوندم..خودش بود.دکمه رو زدم و خودم
هﻢ وارد راهرو شدم..ﺗوی پاگرد بود که نگاهش به من افتاد:..
علیرضا-سالم
علیک سالم..این چه وقته اومدنه؟؟مگه اس ام اس هامو نﺨوندی..علیرضا-سرم شلوغ بود،نه
علیر...علیرضا-مایسا گیر نده ﺗوروخدا،حوصله ندارم..
منو کنار زد و خودش وارد شد..سعی کردم ﻟبﺨند بزنﻢ..
همه سرگرم حرف و بگو بﺨند بودن،حتی علیرضا ومن فقط شنونده بودم...خودم رو سﺨت مشغول
خوردن نشون میدادم که کسی منو مﺨاطﺐ قرار نده اما بازم دانیال گهگاهی ﺗیکه هایی بهﻢ
میپروند و در کمال ﺗعجبش من بی جواب میگذاشتﻢ..
بعد شام هﻢ نذاشتﻢ کسی دست به میز بزنه...االن کار کردن برام بهترین مسکنه اعصابه...به
ﺗنهایی میز رو جمع کردم و ﺗوی آشپزخونه مشغول شستن شدم..باحرص به ظرفا سیﻢ میزدم
وهی اﻟکی میسابیدمشون..شاید یه ظرف رو بارها میشستﻢ
دانیال-مایسا..
یک دفعه ﺗرسیدم و ظرفی که ﺗوی دستﻢ بود افتاد پایین و شکست..
نشستﻢ پایین و دستکش به دست مشغول جمع کردن ﺗیکه های شکسته شدم..دانیال هﻢ کنارم
نشست:
دانیال-چیزی شده؟؟
نه...دانیال-پس چراهمش ﺗو خودﺗی؟؟
-نیستﻢ..
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دانیال-چرا..هستی
نیستﻢ عزیزم،ﺗازه ماه امتحانات رو پشت سر گذاشتﻢ بﺨاطر همونهدانیال-ﺗازه؟؟!!ﺗوکه دوماه پیش امتحان دادی رفت
-......
پاشد و باقیافه ای کمی دﻟﺨور:
دانیال-باشه نگو..
از آشپزخونه بیرون رفت..ﺗیکه هایی که ﺗوی دستﻢ بود رو به زمین کوبیدم.
کاش بگذره این روزها..کاش ازاین همه سردرگمی دربیام...
**********
مهتاب-مایسا بجمﺐ دیگه دختر،علیرضا اینا منتظرن
سبد خوراکی هارو برداشتﻢ و از پله ها پایین اومدم..قرار بود سال ﺗحویل رو همگی شمال،ویالی
علیرضا باشیﻢ..
اومدم دیگه مادرمنمهتاب-ﺗوی جاده منتظر ماهاهستن آخه دختر،زشته
عمو و زنعمو ﺗوی ماشین بابا و منو دانیال همراه ماهان اینا بودیﻢ...حرکت کردیﻢ،وقتی به علیرضا
اینا رسیدیﻢ،خانوم جون خیلی اصرار کرد کرد که برم پیش علیرضا اما من نرفتﻢ..ﺗاخودش نﺨواد
دیگه سمتش نمیرم.حس بدی دارم وقتی نزدیکشﻢ و اون هیچ رقبتی به حتی هﻢ صحبتی بامن
نداره...
ﺗوی مسیر هﻢ دانیال طبق معمول خل و چل بازیای خودش رو داشت و ماهان و نازنین رو حسابی
خندوند..ماهان هﻢ دیگه متوجه ی حال من وسردی بین منو علیرضا شده بود ..چندباری که
خواست مثل مامان و دانیال سراز کارمون در بیاره و من حرفی نزدم،دیگه به ظاهر بیﺨیال شده بود
اما نگرانی چشماش رو بﺨوبی حس میکردم...
هه!همه نگران رابﻄه ی ما هستن جز خود ما!
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وﻟی من که نسبت به علیرضا بی احساس نشدم..اونه که فاصله میگیره ازم...منﻢ خسته شدم بس
که به طرفش رفتﻢ.منﻢ غرور دارم خﺐ..چقدر دﻟﻢ برای علیرضایی که عاشقﻢ بود ﺗنگ شده..برای
علیرضایی که همیشه نگران از دست دادنﻢ بود.هیچ نمیفهمﻢ چرا اینقدر زود اون همه دوستداشتن
فروکش کرد...این فکرا فقط میشد بغﻀی ﺗوی گلوم که هیچ وقت نمیشکست،بلکه با غصه خورده
میشد...حتی ﺗوان اشک ریﺨتن هﻢ نداشتﻢ،هنوز ﺗوی شوک بودم وباورم نمیشد...این همه سردی
و دوری از طرف علیرضا به این راحتی ها هرگز باورم نمیشد..
برای ﺗو
برای چشمهایت ...
برای من
برای دردهایﻢ ...
برای ما
برای اینهمه ﺗنهایی ...
ای کاش خدا کاری کند !...
یک ساعت دیگه ﺗحویل سال بود و هرکس ﺗوی اﺗاقی که جای گرفته بود،مشغول بود..
من هﻢ سرگرم چیدن هفت سینمون بودم..ظرفهای گلی رنگ شده روی پارچه ی ساﺗن فیروزه ای
حسابی خودش رو نشون میداد...آینه ی ﺗقریبا کوچیک نقره ای که با خودم آورده بودم رو همراه
شمعدونی هاش روی سفره قرار دادم وسایل رو به حاﻟت دایره ای چیدم و وسﻄشون ظرف گلی
آبی رنگی که از بقیه بزرگتر بود و ﺗوش رو پر آب کرده بودم قرار دادم..گل سرخی پرپر کردم و
همراه یه سیﺐ سرخ ﺗوی آب انداختﻢ..قشنگ شده بود....اﺗاق منو علیرضا مشترک بود..ازجام بلند
شدم و نگاهی به ساعت انداختﻢ..کمتر ازنیﻢ ساعت وقت داشتﻢ.وارد اﺗاقمون شدم،علیرضا حاظر
و آماده ﺗوی ﺗﺨت خواب بود...نفسی فرو دادم و ﻟباسﻢ رو عوض کردم.ﺗونیک فیروزه رنگ آستین
سه ربعه شیکی پوشیدم و موهام روهﻢ دم اسبی بستﻢ...حوصله ی آرایش نداشتﻢ..کنار ﺗﺨت
رفتﻢ و روبه روی صورت علیرضا نشستﻢ،خیلی اخماﻟو به خواب رفته بود..دستﻢ روباال بردم..انگشتﻢ
رو نوازش گونه روی ابروهاش کشیدم..یک دفعه اخمهاش باز شد و ﻟبﺨندی زد..فکر کردم
بیداره،بلندشدم وکنارش روی ﺗﺨت نشستﻢ:
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علیرضا؟؟؟کمی به سمتش خﻢ شدم که یک دفعه درآغوشﻢ کشید..با چشمهای گرد شده به چشمهای بسته
و ﻟبﺨندش نگاه میکردم..
علیرضا پاشو..سال ﺗحویله،..علیرضا؟؟نه انگاری واقعاخواب بود!آروم دستﻢ رو سمت موهاش بردم..با ﺗردید چندباری دستﻢ رو نزدیک
موهاش برم و برگردوندم..همین که دستﻢ روی موهاش قرار گرفت چشماش باز شد!سریع بلند
شد و روی ﺗﺨت نشست..دستش رو ﺗوی موهاش برو برد،نیﻢ نگاهی به من انداخت و از اﺗاق
خارج شد..دستامو مشت کردم وسعی کردم آروم باشﻢ..مقابل آیینه قرار گرفتﻢ،ﻟبﺨند زورکی ای
زدم..دستی به ﻟباسﻢ کشیدم و از اﺗاق خارج شدم..همه دور سفره نشسته بودنند..خانوم جون با
مهربونی جایی کنار خودش برام بازکرد و منﻢ سربه زیر کنارش نشستﻢ...پدرم با صدای بلند
دعای ﺗحویل سال میﺨوند..همه مشغول دعا کردن بودن.چشمام رو بستﻢ وازخدا خواستﻢ منو
علیرضارو عاقبت به خیر کنه...خواستﻢ که ﺗکلیفﻢ مشﺨص شه..بﺨدا بددردیه بالﺗکلیفی...چشمام
رو باز کردم..علیرضا بی اینکه حتی پلک بزنه خیره ی نور شمع بود...برگشت،چشﻢ ﺗو چشﻢ
شدیﻢ...اما طاغت نیاورد و سریع نگاهش رو دزدید..چرا؟؟؟..
با صدای ﺗرکیدن ﺗوپی که از ﺗلوزیون اومد همه مشغول ﺗبریک گفتن و روبوسی شدن...خانوم
جون از الی قرآن اسکناس های نویی درآورد و به همه عیدی داد..بابا سر ماهان و دانیال و
علیرضارو بوسید،وقتی سر علیرضارو بوسید یه ﻟحظه چشﻢ علیرضا قرمز شد..بالفاصله پدرم رو در
آغوش کشید...واسﻢ صحنه ی خیلی قشنگی بود،درد علیرضارو خیلی قشنگ حس میکردم..وﻟی
علیرضا خوب شده بود..با محبتهای پدرم،با ﺗوجه های مادرم و خانوم جون...چرا امشﺐ باید
اینﻄوری میشد..گیج رفتارای علیرضا بودم،انگار از چیزی خجاﻟت میکشید،یا ناراحت بود.
شام سال ﺗحویل رو همگی ﺗصمیﻢ گرفتیﻢ بریﻢ ل*ب دریا بﺨوریﻢ...آالچیقی نزدیک ساحل
بود،مامان و زن عمو ونازنین مشغول آماده کردن وسایل بودن و آقایون هﻢ به استثنای علیرضا
سرگرم درست کردن کباب بودن...گوشه ای دور از بقیه ،روی ﺗیکه چوبی نشسته بود و بااخﻢ خیره
ی دریا بود..آروم رفتﻢ و کنارش نشستﻢ...به دستاش نگاه کردم،مشت کرده بود..این همه
ﺗنش،این همه حرص..این همه فکروخیال،داشت چه به روزش میاورد..
-ﺗو چت شده علیرضا..

216

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان فصل وصل | فرناز حسینی کاربر انجمن نگاه دانلود
سرش رو کمی به سمتﻢ برگردوند اما همچنان اون به دریا خیره بود ومن به اون!
علیرضا-هیچی..
ﺗو خوب شده بودی...علیرضا-من هیچ وقت خوب نمیشﻢ..
چرا علیرضا..دستﻢ رو پیش بردم که روی دستاش بزارم،اما وقتی که دستش رو کشید ادامه ی حرف ﺗوی دهنﻢ
ماسید...
اشک ﺗوی چشمام میلرزید..سری ﺗکون دادم و ﺗا بﺨوام حرفی بزنﻢ علیرضا بلند شد ورفت...
سرم رو بین دستام گرفتﻢ ..اوﻟین قﻄره اشک از چشمام چکید..اما برای ﺗﺨلیه ی این همه درد کﻢ
بود.ﺗوی حال خودم بودم که دستی زیر چونه ام نشست و سرم رو باال آورد....بابا بود.
بابا-چرا گریه میکنی بابا جان..چی شده؟
نمیدونﻢ بابا...نمیدونﻢ.معلوم نیست چه بالیی داره سر زندگیﻢ میاد..جلوی پام زانو زد و صورﺗﻢ رو بین دستاش گرفت:
بابا-نریز اینارو بابا...حیف صورت قشنگت نیست
خستﻢ دیگه بابا...بابا-ﺗو از پس زندگیت بر میای باباجان
اگه نیومدم؟؟گونه ام رو نوازشی کرد:
بابا-من که هستﻢ،اون موقع من کمکت میکنﻢ...
خودم رو ﺗوی آغوش بابا رها کردم...آره،من میتونﻢ.باید بفهمﻢ قﻀیه چیه..علیرضا که بی دﻟیل سرد
نمیشه..باید جای زار زدن و خودخوری کردن یه کاری کنﻢ...
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اونشﺐ علیرضا نصفه های شﺐ برگشت...بیدار بودم اما خودم رو به خواب زده بودم،پشت به من
روی ﺗﺨت دراز کشید..همین که خوابید از پشت بغلش کردم وسرم رو روی کمرش گذاشتﻢ و
چشمام رو بستﻢ،علیرضا کالفه بود..دﻟﻢ میﺨواست آرامشش باشﻢ..شاید که اینﻄوری ل*ب باز
کنه..اون منو دوست داره،ﺗا کی میتونه مقاومت کنه...ﺗا کی میتونه بی ﺗفاوت و سرد باشه؟؟!
**********
مامان بابا و عمو اینا که همش مارو یه جایی قال میزاشتن چهارﺗایی میرفتن بیرون!نازنین و ماهان
روهﻢ که به قول دانیال باید با بیل ازهﻢ جدا کرد!دانیال هﻢ همون روحیه ی مردم آزاریش رو
درطول سفر حفظ کرده بود!!سه روز مثل برق و باد گذشته بود و ماهان بﺨاطر کارش مجبور بود
فردا برگرده،مامان ایناهﻢ میﺨواستن با ماهان برن اما بابا ازمن خواسته بود که همراه علیرضا
بیشتر بمونیﻢ...ﺗنهاییﻢ و فرصت برای حرف زدن بیشتر داریﻢ،..منﻢ از طرف خودم از علیرضا
خواستﻢ که بیشتر بمونیﻢ،اول نه آورد اما راضیش کردم..
مامان اینا خونه نبودن،ماهان و نازنین مشغول هﻢ و من ﺗنها روی مبل سه نفره ای نشسته
بودم،علیرضا هﻢ رفته بود شام بگیره...اما دانیال مشغول اس ام اس بازی بود و هر ﻟحظه هﻢ
نیشش بیشتر وا میشد!
آروم و پابرچین پابرچین رفتﻢ سمتش و ﺗا به خودش بیاد گوشیشو کش رفتﻢ..چنددقیقه ای ﺗوی
هنگ بود،وقتی به خودش اومد بلند شد و افتاد دنباﻟﻢ..منﻢ براش زبون درازی میکردم و ویدوئیدم:
دانیال-بدش من مایسا
باشه،اس ام اساﺗو بﺨونﻢ پست میدمدانیال-بﺨدا دست به صندوق ورودی من بزنی حالﻟت نمیکنﻢ
نوچ نوچ نوچ...معلوم نیست چیا گفتی و چیا گفتن که نمیﺨوای من بﺨونﻢدانیال-گوشی یه چیز شﺨصیه میفهمی؟؟؟
پریدم ﺗو دستشویی و درو پشت سرم بستﻢ..مدام به در میکوبید و خط و نشون میکشید.منﻢ با
کمال آرامش از در فاصله گرفتﻢ و صندوق ورودیشو باز کردم!!انقد ﺗنوع اسﻢ زیاد بود که ﻟحظه
هنگ کردم!اینا کی به کین!!؟؟
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با خوندن اس ام اسایی که داده بود،فقط دﻟمو گرفته بودم و میﺨندیدم..یعنی خاﻟی ای نمونده بود
که این نبسته باشه!!
وقتی قشنگ خنده هامو کردم وخسته شدم در رو باز کردم!دانیال زرد وقرمز شده بود!!
درحاﻟی که سعی میکردم نﺨندم،گوشیش رو گرفتﻢ سمتش..چشﻢ قره ای برام رفت و گوشیشو از
دستﻢ کشید..
حداقل همزمان باهمشون نحرف،قاطی میکنیادانیال-ﺗو سرت به کارخودت باشه
مثل ﺗو که همش سرت به کاره خودﺗه دیگه!!ماهان-حاال چراهی رنگ عوض میکنی دانیال!
دانیال-اااااه!جفت پا رفتید ﺗو حاﻟﻢ خدا ازﺗون نگذره!
خﺐ حوصله ام سر رفته بود..قیافمو مظلوم کردم و سمت اﺗاقﻢ رفتﻢ و روی ﺗﺨت دراز کشیدم..شاید کسل کننده ﺗرین وبدﺗرین
عیدم رو داشتﻢ میگذروندم...هنزفریمو برداشتﻢ وطبق عادت اخیرم،آهنگی پلی کردم..نفهمیدم کی
چشمام گرم شد وکی خوابﻢ برد...
*****
با صدای زنگ مبایلﻢ ازخواب بیدار شدم..بی حوصله دکمه ی سبز رو زدم و مبایل رو روی گوشﻢ
رها کردم:
بله..نازنین-هنوز خوابی دختر
خجاﻟت نمیکشی؟همین اﺗاق بغلی ای بعد زنگ میزنی..نازنین-ما ﺗو راه ﺗهرانیﻢ..
به ضرب بلند شدم و روی ﺗﺨت نشستﻢ:
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کجایید؟؟!نازنین-داریﻢ برمیگردیﻢ ﺗهران..خواب بودی دیگه مهتاب خانوم نذاشت بیدارت کنیﻢ.
نگاهی به ساعت انداختﻢ..یک بعدظهر بود!یعنی من از ساعت نه شﺐ یه ضرب خواب بودم؟!
نامردانازنین-برو دیگه به ادامه ی خوابت برس،فقط گفتﻢ بهت زنگ بزنﻢ بگﻢ بعد ناراحت نشی ازمون..
همونﻄور از رو ﺗﺨت بلند میشدم و سمت سرویس میرفتﻢ:
خسته نباشید دیگه..نازنین-غر غراﺗو بزار واسه وقتی که همو دیدیﻢ!کار نداری؟؟
چشﻢ حتما..نه برو زودﺗرخونه اﺗو بچین که یکی دوهفته ای اونجا چترم!نازنین-آره حتتتتتما!
خدافظنازنین-فعال عزیزم..
.......بعد خوردن صبحانه(!) ﻟباس پوشیدم ﺗا دوری اطراف بزنﻢ..قرار بود منو علیرضا چند روزی
باهﻢ ﺗنها باشیﻢ ﺗا حرف بزنیﻢ اما ازهمین اول خبری ازش نبود!!
ﺗا غروب مشغول خرید و گشت و گزار بودم..حسابی از خجاﻟت خودم دراومده بودم وﺗا میتونستﻢ
خرید کرده بودم..ﺗوراه برگشت بودم که چشمﻢ به ﺗابلوی آرایشگاهی افتاد..شاید یکﻢ ﺗغییر
روحیﻢ رو هﻢ بهتر میکرد.بیﺨیال خونه رفتن شدم و سمت آرایشگاه رفتﻢ،جای شیک و بزرگی
بود..خانومی به طرفﻢ اومد ،وسایلمو گرفت و منو به سمتی راهنمایی کرد..سرشون خلوت بودو
خیلی منتظر ننشستﻢ.بعد کمی صحبت با آرایشگر زیر دستش نشستﻢ و خودمو سپردم
بهش..هیچوقت دﻟﻢ نمیﺨواست موهامو رنگ کنﻢ اما یه باره ﺗصمیﻢ گرفتﻢ که رنگ موها و ابروم
رو ﺗغییر بدم..پوستﻢ سفید بود وبه گفته ی آرایشگر رنگ مشکی حتما بهﻢ میومد..هﻢ مدل ابروهام
رو ﺗغییر دادم و هﻢ رنگشون کردم..درآخر دﻟﻢ یه آرایش غلیظ خواست...من هیچوقت بیشتر از یه
حدی آرایش نمیکردم اما حاال دﻟﻢ یه آرایش کامل میﺨواست.
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با رضایت مقابل آیینه ایستاده بودم..ابروهای کمی کوﺗاه وموهای بلندم مشکی شده بود..خط چشﻢ
کشیده و سایه ی نقره ای و مشکی حاﻟت چشمام رو کشیده ﺗر و قشنگتر کرده بود ودرآخر رژقرمز
رنگﻢ ﻟبهام رو برجسته ﺗر کرده بود..اینجوری دیگه روم نمیشد برم ﺗوخیابون راست راست راه
برم!از آرایشگاه آژانسی خبر کردم.خیلی ذوق زده بودم،هیچوقت فکر نمیکردم که اینجور آرایش
ﺗااین حد بهﻢ بیاد!بیشترازاون بﺨاطر این ذوق داشتﻢ که برم خونه و عکس اﻟعمل علیرضارو
ببینﻢ...
به خونه که رسیدم سریع خریدهارو بردم باال و مشغول وارسی ﻟباسهایی که خریده بودم
شدم..بین اونها پیراهن حریر قرمز رنگی نظرم رو جلﺐ کرد..بااین سبک آرایشﻢ حتما بهﻢ
میومد..سریع بلند شدم و ﻟباس رو پوشیدمش..آستینش حلقله ای نازکی بود ومدﻟش طوری بود که
روی کمر ﺗنگ میشد..کمی کوﺗاه بود وﻟی دﻟﻢ میﺨواست امشﺐ برای همسرم ﺗیپ بزنﻢ!مشکلی
داشت!؟
صدای در اومد..چندباری موهامو باز و بسته کردم و در آخر به این نتیجه رسیدم که باز باشه
بهتره..با ذوق از اﺗاق اومدم بیرون و باصدای بلند و رسایی”سالم” کردم..علیرضا ﻟحظه ای سرش
رو باال آورد وسالم آرومی کرد..بعد بی ﺗوجه به من به سمت اﺗاق کناری رفت:
علیرضا-سرم درد میکنه من میرم بﺨوابﻢ،برای شام هﻢ بیدارم نکن..
صدای بسته شدن در من رو به خودم آورد
شوکه بودم..یعنی واقعا متوجه ی ﺗغییرم نشد؟؟شایدم اصال براش مهﻢ نبود...من احمق بﺨاطرش
این همه به خودم رسیدم و درعوض اون...پاهام میلرزید..کنار مبل سرخوردم و دیگه نتونستﻢ
جلوی بغﻀﻢ رو بگیرم،چرا انکار کنﻢ؟؟داشتﻢ میمردم از بی ﺗوجهیش..داشتﻢ میمردم از این همه
بیﺨیاﻟیش نسبت به خودم.بی دﻟیل،یک دفعه چی شد؟؟چرا این همه عوض شد...
فﻀای خونه برام غیر قابل ﺗحمل شده بود..انگار که داشتﻢ خفه میشدم....شﺐ بود وهوا فوق اﻟعاده
سرد اما انگار ﺗن من بی حس بود..درست مثل شﺐ عروسی سام...ﺗند راه میرفتﻢ و بزرگ قدم
برمیداشتﻢ..میﺨواستﻢ به دریا برسﻢ...کسی که ﺗو ﺗموم این مدت،بین ﺗموم آدمهای اطرافﻢ
میتونست آرومﻢ کنه حاال شده باعث غمﻢ..باعث دﻟشکستگیﻢ...روی همون ﺗیکه چوب نزدیک
دریا نشستﻢ..موهامو بین دستام گرفته بودم و باصدای بلند زار میزدم..قد ﺗموم این مدﺗی که
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حرفهام رو خوردم بغض داشتﻢ..دیگه بریده بودم...موهام رو باد ﺗوی هوا ﺗکون میداد و صدای
گریه های من میون صدای دریا گﻢ بود..
وضعیتی مشابه اون شﺐ کذایی داشتﻢ اما،اون شﺐ علیرضا شده بود ناجیﻢ..حاال که از دست
خودش دارم درد میکشﻢ کی میاد نجاﺗﻢ بده..
علیرضا-مایسا؟؟
باحفظ حاﻟتﻢ فقط سربرگردوندم..مبایلش رو سمتﻢ گرفت و گفت:
علیرضا-بیا مامانت زنگ زده بود کارت داشت..
بی حرف دوباره به دریا چشﻢ دوختﻢ..یعنی صدای گریه امو شنید؟!!
بشنوه اصال..به درک..بلند شدم..داشت به ویال برمیگشت:...
علیرضا؟؟ایستاد اما برنگشت..قدمی به عقﺐ برداشتﻢ:
دیگه ﺗحمل ندارم(..قﻄره اشکی از چشمام چکید)دیگه بررریدم..چرا دیگه مثل سابق نیستی؟؟بهاین زودی همه چی یادت رفت..
(اشکﻢ رو پاک کردم و ﻟبﺨند مسﺨره ای زدم)-:عیبی نداره،خودم یادت میارم....
دوباره قدمی به عقﺐ برداشتﻢ و این بار پاهام ﺗوی آب قرار گرفت..
یادﺗه اون شبی رو که از گذشتﻢ گفتﻢ؟؟ﺗو فقط باگرفتن دستام منو آروم کردی..بدون اینکه کلمهای بگی...یا،یا اصال اون شبی که اوﻟین بار گفتی دوسﻢ داری..شﺐ یلدابود،یادﺗه؟؟
یادﺗه من هی میگفتﻢ این حس یه ﺗﺐ داغه وﺗو با اصرارت حرف منو میبردی زیر سوال....علیرضا
حرفهای عاشقونه ی گاه و بی گاهت چی؟؟کشیک دادنات جلوی آموزشگاهﻢ...دﻟتنگیای نصف
شبت..
همینﻄور میگفتﻢ و بیشتر ﺗوی آب فرو میرفتﻢ...اماعلیرضا هنوز پشت به من ایستاده بود
-اصال..اینارو وﻟش کن..
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.وقتی ﺗوی استﺨر کﻢ عمق خونه باغ افتادم روچی.....یادﺗه اون روز رو علیرضا؟؟؟...ازﺗرس،پریدی
ﺗو آب...یادﺗه چقدر حاﻟت بد بود؟؟؟یادﺗه ﺗاشﺐ ﺗوی ﺗﺨت افتاده بودی؟؟..
باصدای بلند داد زدم:االنﻢ ﺗو آبﻢ علیرضا..ببین...ﺗو آبﻢ.دیگه نمیترسی بالیی سرم بیاد؟؟دیگه
نمیترسی از دستﻢ بدی؟؟
جیغ زدم:برگرد علیرض...
یک دفعه زیر پاهام خاﻟی شد و ﺗوی آب فرو رفتﻢ...هرچی دست و پا میزدم انگار بیشتر ﺗوی آب
فرو میرفتﻢ..نفس کﻢ آورده بودم و قلبﻢ از ﺗرس ﺗند میزد.اﻟکی دستهامو ﺗوی آب ﺗکون میدادم
وانگار سعی میکردم دستﻢ به جایی بند شه..اما موفق نبودم.بی اختیار و خسته دهنﻢ رو باز کردم..
یعنی اینجا آخر قصه ی زندگی من بود؟؟
******
سرم سنگین بود..آروم گوشه ی چشمﻢ رو باز کردم.از آفتابی که نورش مستقیما ﺗوی چشمﻢ بود
فهمیدم که ﺗوی اﺗاق خودمﻢ..بغﻀﻢ گرفت..اینقدری براش ارزش نداشتﻢ که منو یه بیمارستان
ببره...اما خوردمش،بغﻀﻢ رو خوردم..دیگه هرچی اشک ریﺨتﻢ بسته..در باز شد وعلیرضا باسینی
غذا وارد شد..از جام بلند شدم..سرم کمی گیج رفت:..
علیرضا-بیدار شدی؟؟
کی برمیگردیﻢ؟؟علیرضا-فعال که ﺗو...
منو ببر ﺗهراناونقدر محکﻢ این حرفو زدم که دیگه چیزی نگفت...غذام رو روی ﺗﺨت گذاشت و رفت
بیرون...هه!ای کاش بفکر سیر کردن روح گرسنه ام هﻢ بود...سمت کمد رفتﻢ وهمه ی ﻟباسارو
گلوﻟه کرده فرو کردم ﺗوی ساکﻢ..مانتویی پوشیدم وشاﻟی سرکردم..ساکﻢ رو برداشتﻢ و رفتﻢ ﺗوی
حال نشستﻢ.با دیدنﻢ جا خورد،شاید انتظار نداشت اینقدر مسسﻢ روی حرفﻢ وایساده باشﻢ..دقیقه
ای طول نکشید که علیرضاهﻢ آماده شد...ﺗو طول مسیر حتی کلمه ای باهﻢ حرف نزدیﻢ،چقدر
خودم رو کوچیک میکردم؟؟گدایی محبت دیگه بس بود...باید ﺗکلیفمو روشن میکردم،ﺗنهایی
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نمیتونستﻢ به کمک بابا نیاز داشتﻢ...گرچه هنوزهﻢ دﻟیل ﺗغییر رفتارای علیرضارو نمیدونستﻢ.ﺗو بد
برزخی گیر کرده بودم...حتی نمیدونستﻢ باید چیکار کنﻢ.علیرضا ذره ذره خورد شدنمو ،عذاب
کشیدنمو میبینه و عینه خیاﻟش نیست....ﺗوی ﺗرافیک کرج بودیﻢ که مبایلش زنگ خورد..سرم
سمت پنجره بود اما ﺗمام حواسﻢ پی مکاﻟمه ی علیرضا:
اﻟو....سالم،نه.نمیتونﻢ......نیستﻢ،بهت زنگ میزنﻢ...باشه..خداحافظشاید..شاید پای....نه امکان نداره..هرچی رو میتونﻢ ﺗصور کنﻢ اال این..
علیرضا-مایسا؟؟؟
بی حرف فقط سرم رو برگردوندم سمتش..
علیرضا-میشه برات آژانس بگیرم خودت بری؟؟کاری برام پیش اومده خیلی مهمه شرمنده..
فقط سری ﺗکون دادم،بی هیچ حرفی...هیچ ﺗﻀمینی نبود که صدام نلرزه وبغﻀﻢ جلوش
نشکنه..من یه بار دیشﺐ جلوش اشک ریﺨتﻢ..ﺗموم خاطراﺗمون رو آوردم جلوی چشماش و
اون....بازناخودآگاه آهی کشیدم...
از آژانسی ﺗوی همون حواﻟی ماشینی برام گرفت و خودش سریع رفت...راننده سوارشد،منﻢ
خواستﻢ سوار ماشین شﻢ که دستی مانع شد..با دیدن صاحﺐ دست اخمی کردم و سعی کردم
پسش بزنﻢ
سام-ﺗا کی میﺨوای خودﺗو گول بزنی
ﺗو اینجا چیکار میکنی..واسه چی اومدیسام-واسه ﺗوء احمق...که مثل کپک سرﺗو کردی زیر برف..که هیچی حاﻟیت نیست..که فقط
خودخوری میکنی و اونوقت،اون آقا داری به عشق وحاﻟش میرسه
راجﺐ علیرضا درست صحبت کنسام-د آخه چرا حاﻟیت نییییییییست مایسا،منه خر بﺨاطر ﺗو چندهفته است سایه به سایه دنبال
علیرضام..بﺨاطرﺗو...که گول نﺨوری،که ..که نشی منه دوم!
-منظورت چیه؟؟
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سام-میﺨوای بدونی برای چی این وقت شﺐ ﺗک و ﺗنها اینجا وﻟت کرد؟؟میﺨواد بره دیدن
عشششقش..اﻟبته صحبت امروز و دیروز نیست،طرف عشق اوﻟش بوده وﻟش کرده حاالم
برگشته..علیرضام نتونسته ازش بگذره
دستام میلرزید..حاﻟﻢ دیگه دست خودم نبود..فکر هرچیزی رو میکردم اال این..امکان نداره،علیرضا
ﺗااین حد بد نیست..علیرضای من اصال بد نیست..
سام.-اصال هیچ از خودت پرسیدی چرا علیرضا اینقدر مقابل من کوﺗاه میاد؟؟چرا ﺗا بهش میگﻢ بیا
سریع پیشمه؟!چون فهمیده من از همه چی خبر دارم...از همه چی
دروغهسام-هه!خانومو..میﺨوای ببرم نشونت بدم؟؟؟
نه!بابا-مایسا؟؟؟
سربرگردوندم سمت صدا...بابا ﺗوی ماشین سام نشسته بود...نفهمیدم کی سوار شدم وکی
حرکت کردیﻢ،فقط ذهنﻢ حول و حوش صحنه هایی که قرار بود ببینﻢ میچرخید..دستام همچنان
میلرزید وبا بغض ناخن میجوویدم...بابا اخﻢ کرده به روبه روش خیره بود و سام هﻢ بی حرف
رانندگی میکرد:
جاشونو...ازکجا میدونی؟؟سام-همیشه همین جا قرار میزارن..امیدوارم امشبﻢ همینﻄور باشه..
ﺗو..ﺗوازکجا..فهمیدی که عشق اول علیرضاست؟؟سام-باالخره دیگه...
میﺨوام بدونﻢ..سام-از همدانشگاهیاش پرسوجو کردم...کل ادمای محل زندگی دختره هﻢ علیرضارو
میشناسن..قصد ازدواجی بودن،اما دختره نارو زد وﻟش کرد..ﺗااینکه..
چشمام روبستﻢ..قﻄره اشکی رو گونه ام راه گرفت..
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کافیه..ﺗوی کوچه ی خلوﺗی پیچید..انتهای کوچه کافه ی کوچیک و ﺗاریکی بود..ماشین رو نگهداشت و
کمربندش رو باز کرد.پراید مشکی رنگ علیرضا که جلومون پارک بود انگار داشت بهﻢ دهن کجی
میکرد:..
سام-شما نمیاید آقای محﺐ؟؟
بابا-نه...مایسا پیاده شو!
سرم رو زیر انداختﻢ و همراه سام به طرف کافه قدم برداشتﻢ..دستهام رو ﺗوی هﻢ گره کرده بودم
و روی قلبﻢ نگهداشته بودمشون..آروم پشت سر سام راه میرفتﻢ..میترسیدم،ازچیزی که قرار بود
ببینﻢ میترسیدم..سام نگاهی به من انداخت و در کافه رو باز کرد..کناری ایستاد ﺗا اول من برم
..نگاهی به داخلش انداختﻢ...همینﻄور که قدم برمیداشتﻢ،سرم روهﻢ ﺗوی ساﻟن
میگردوندم..ﺗااینکه با دیدن ﻟبﺨندآشنایی دﻟﻢ هزارﺗیکه شد..شکستﻢ،نامرد برای کی اینجوری
میﺨندی وقتی زندگی رو با بد خلقی هات زهرمارم کردی:...
سام-برو جلوﺗر
سرم رو به طرفین ﺗکون دادم،مﻄمئن بودم قرنیه چشمام بﺨاطر اشکهای حلقه زده ی ﺗوش االن
داره برق میزنه-..نمیتونﻢ
سام-برو جلومایسا
میون خنده هاش..یک دفعه نگاهش به من افتاد..نه رنگش پرید..نه جاخورد..نه حتی...نه حتی
ناراحت شد...فقط سرش رو زیر انداخت و کالفه دستی به موهاش کشید...به دختر مقابلش چیزی
گفت و از جاش بلند شد...علیرضا به سمتﻢ میومد و من اما خیره ی دختری بودم که سام میگفت
عشق سابق علیرضاست...اون هﻢ متقابال به من خیره بود...از جاش بلندشد،دختر بلوند و زیبایی
بود،اندام کشیده ای داشت و ﺗرکیﺐ صورﺗش مثل مدل های اروپایی بود..چشمای طوسی
رنگش...بازهﻢ طوسی؟؟...
برگشتﻢ و به سرعت از کافه خارج شدم...صدای قدمهاش رو میشنیدم..نمیﺨواستﻢ دوباره بغﻀﻢ
جلوش سرباز کنه..
علیرضا-مایسا من..من میﺨواستﻢ بگﻢ،اما....من..
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پدرم عصبانی از ماشین پیاده شد و با مشت به جون علیرضا افتاد..اما علیرضا باقامتی شکسته فقط
سر به زیر انداخته بود..
بابا-مرﺗیکه ی نامرد..مگه شﺐ عروسی بهﻢ قول ندادی آب ﺗو دﻟش ﺗکون نﺨوره؟؟مگه نگفتی
خنده هات به خنده هاش بنده..پس کوشششششششششش؟؟؟؟؟نمیبینی اشکاشو؟؟؟؟؟خون به
جگرش کردی ومنه احمق فقط بهش میگفتﻢ صبر کن..چون به خوب بودنه ﺗوء کثافت ایمان
داشتﻢ..چون باورت داشتﻢ..
سیلی به علیرضا زد و زمین انداختش..طاغت دیدن کتک خوردنشو نداشتﻢ..به سمت بابام رفتﻢ وبا
گریه ازش خواستﻢ سوار ماشین شه...اما بابا یک سره به علیرضا فحش میداد و ﺗحقیرش
میکرد...سام هﻢ که ﺗا اون ﻟحظه ﺗماشاچی بود،جلو اومد و بابا رو گرفت..به زور بابا سوار شدم اما
هﻢ نگاهﻢ..و هﻢ دﻟﻢ پیش علیرضایی بود که زخمی روی زمین افتاده بود..با ﺗموم این اﺗفاقها
بازهﻢ دل دیدنشو ﺗو این وضعیت نداشتﻢ...ﺗازمانی که ﺗوی پیچ کوچه گﻢ بشه نگاه نگرانﻢ پی اش
بود...باورم نمیشد..هیچی باورم نمیشد.مثل یه کابوس ﺗلخ بود که بیداری نداشت..
بابا یکسره به زمین و زمان بد وبیراه میگفت..وای مامان،اگه مامان میفهمید...
سام-آقای محﺐ..آقاصادق؟؟؟
صدای نگران سام باعث شد حواسﻢ جمع بابا بشه که بی حال روی صندﻟی افتاده بود..
بابا..بابا...ﺗکونش میدادم.و صداش میکردم...سام هﻢ این بین فقط ازم میﺨواست آروم باشﻢ...اما ﺗا ﻟحظه
ای که رسیدیﻢ بیمارستان و دکتر معاینه اش کرد و بهﻢ این اطمینان رو داد که حاﻟش خوبه،آروم
نگرفتﻢ...بﺨاطر ﺗنش های امشﺐ فشارش باال رفته بود..دیگه خسته شده بودم ازاین همه عذاب و
بالوگرفتاری...
روی صندﻟی ای ﺗوراهروی بیمارستان نشسته بودم و به کفشهام خیره بودم...نمیدونستﻢ نگران
چی و کی باشﻢ..نمیدونستﻢ غصه ی چی رو بﺨورم..یا که ازکی گله کنﻢ..پیش کی آروم
بشﻢ...انقدر بهونه برای غصه خوردن و نگرانی و گله داشتﻢ که نمیدونستﻢ از کجا شروع کنﻢ...
سام -علیرضاهﻢ یکیه ﻟنگه ی آزیتا،فقط خوب ﺗر بلده..باید قبول کنیﻢ جفتمون رو دست خوردیﻢ
مایسا..جفتمون
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بسه سامسام-اما..
نمیﺨوام هیچی راجبش بشنوم..هیچی.االن فقط کسی که ﺗوی این اﺗاق خوابه برام مهمه..االنفقط،فقط حال مادرم برام مهمه...خودم به درک که رو دست خوردم..به درک که دﻟﻢ شکست..به
درک که..
چشمهام رو روی هﻢ فشار دادم..آستان ی صبرم دیگه سر اومده بود....میگن مرز بین خوشبﺨتی
و بدبﺨتی از مو باریکتره،اما انگار برای من هیچ مرزی بینشون نبود.
***
از دعوای آدمای بیرون اﺗاقﻢ،به گوشه ی ﺗﺨتﻢ پناه برده بودم و زانوهام رو بقل گرفته
بودم...وکاﻟتنامه ای که علیرضا برای طالق فرستاده بود روی پاﺗﺨتیﻢ بود...حتی حاظر نشد ببینتﻢ
دوباره.اما من حرف داشتﻢ..قد ﺗموم این مدﺗی که فکر میکردم دوستﻢ داره و اون داشت بهﻢ دروغ
میگفت حرف داشتﻢ...نگاهی به حال کردم..ماهان و بابا ومامان،ﺗوی اﺗاق بابااینا بودن.کیفﻢ رو
برداشتﻢ و سمت در رفتﻢ...باید میدیدمش،باید...
برای اوﻟین ماشینی که از کوچه رد میشد دست نگهداشتﻢ..حرفهامو ﺗوی ذهنﻢ مرﺗﺐ کردم،اما
هنوز اینکه ازکجا شروع کنﻢ رو نمیدونستﻢ...فقط پر بودم از گله،که اگه نمیگفتﻢ بهش از درد
میمردم...من که یکبار داغون شده بودم،اون که میدونست..چرا داغون ﺗرم کرد...چرامن..
ماشین جلوی خونه ایستاد..کرایه رو دادم و پیاده شدم.خانوم جون فهمیده یعنی؟؟اصال االن ﺗوی
چه حاﻟی اند...اینجام مثل خونه ی ما ﺗوی هفته ی گذشته شﺐ و روز دعوا بود؟؟؟
سمت در قدم برداشتﻢ..کلید رو ﺗوی قفل فروکردم و چرخوندم..دربازشد..آروم هلش دادم و جلو
رفتﻢ...هرچی بیشترجلو میرفتﻢ حاﻟﻢ خراب ﺗر میشد..
کاری داشتید خانوم؟!برگشتﻢ سمت صدا،پیرمرد الغر اندامی با کنجکاوی به داخل خونه نگاه میکرد:
-نمیدونید..صاحﺐ این خونه کجاست؟اینجا چرا خاﻟیه..
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پیرمرد-بله..رفتن آﻟمان پیش پسراشون،چند روزی میشه که خونه رو خاﻟی کردن...شما خانوم
علیرضاخان نیستید؟؟!
باهرکلمه اش ﺗوخودم فرو میریﺨتﻢ..رفتن؟؟به این آسونی..به این زودی.خانوم جون دﻟش
اومد؟؟؟وسط حیاط،روی زمین نشسته بودم وبه روبه روم زل زده بودم..هیچ این سرنوشت ﺗوی
فکرم هﻢ نمیگنحید..اینقدر ﺗلخ؟؟اینقدر نامفهوم؟؟ازجایی که سال پیش قرار داشتﻢ هﻢ چند پله
اومده بودم پایین ﺗر...از اونی که بودم شکسته ﺗر شدم...بﺨاطر یه ﺗﺐ داغ که زودم عرقش
دراومد ..ازاین به بعدقرار چی به سرم بیاد..
هشت سال بعد...
***مایسا***
ﺗوی راهرو قدم برمیداشتﻢ”..خسته نباشید خانوم دکتر”گفتن هاشون بهﻢ حس خیلی قشنگی
میداد..وارد اﺗاقﻢ شدم،روپوش سفیدم رو درآوردم و عینکﻢ رو عوض کردم.مقابل آیینه ی کوچیک
ﺗوی اﺗاقﻢ ایستادم..دستی به موهام کشیدم...شاید کمی فقط صورﺗﻢ پﺨته ﺗر شده بود،باالخره
دیگه بیست وهفت ساﻟﻢ بود..دیگه نه افسرده بودم،ونه حتی یه دختر شر وشیﻄون.اما از وضعیتﻢ
کامال راضی بودم،زندگیﻢ شاید اونی نشد که خودم میﺨواستﻢ اما..دوسش داشتﻢ..
در باز شد موجود کوچوﻟو و سفیدی سرش رو ازالی در کرد داخل..باچشمای درشت و مشکی اش
مشغول برسی اﺗاق بود..آروم و پابرچین پابرچین ،مثل یه موش اومد سمتﻢ و به پاهام چسبید!
چی شده مامان؟؟سپنتا-هیییییییس
اینجا کسی نیست عزیزم،دنبال کی میگردی؟؟سپنتا-من دنبال ﺗسی نیستﻢ،ایکی دیه دنبال منه(من دنبال کسی نیستﻢ،یکی دیگه دنبال منه)
کی؟؟؟؟سپنتا-آدا دورده(آقا گرگه)
بغلش کردم و ﻟپشو محکﻢ بوسیدم:
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بیا بریﻢ ببینﻢ کی جرات کرده شیرپسرمنو اینجوری بترسونه..گونه اش رو به گونه ام چسبوند وبادستای کوچوﻟوش گردنﻢ رو محکﻢ گرفت..ﻟباشو به دندون
گرفته بود و چشماش رو همچنان درشت کرده بود..ﺗوی راهرو سری گردوندم وﺗا بﺨوابﻢ حرفی
بزنﻢ،سپنتا شروع کرد به جیغ و داد کردن...برگشتﻢ سمتی که پسرم نگاه میکرد و....
سام با قیافه ای که شبیه به گرگ نقاشی شده بود،داشت دندوناش رو به سپنتا نشون میداد و این
بچه هﻢ ﺗوی بغل من هی ﻟگد میپروند!
ﻟحظه ای نتونستﻢ جلوی خودم رو بگیرم و زدم زیر خنده!اصال انگار فراموشﻢ شده که اینجا
بیمارستانه ونباید سر وصدا کرد..خنده و خوشحاﻟیه پسرکه مو ﻟﺨتﻢ برام از هرچیزی مهمتره..
***دانای کل***
روی کوپه های کاهی دراز کشیده بود و دستاش گره کرده درهﻢ،روی قفسه ی سینه اش
بود..کالهی حصیری صورت اش رو پوشونده بود و مانع رسیدن نور آفتاب به چهره اش میشد:...
علی......علییییی،عمو علیکالهش رو برداشت ... ..دستی به سرش کشید،چندسانتی باال اومده بود وباید دوباره ماشین به
دست میشد.
ساﻟها بود که سرش رو از ﺗه میتراشید،انگار که باموهای سرش هﻢ عالوه بر زندگی قهر کرده بود
...صورت آفتاب سوخته اش باﺗه ریش همیشگی اش،زیر نور آفتاب میدرخشید..البه الی موهاش
نﺨهای سفیدرنگی خودنمایی میکرد واین بود علیرضای سی و چهار ساﻟه..کمی زود موسفید کرده
بود،نه؟!ﻟبﺨندی زد به دخترک مو بوری که به سمتش میدویید..بااون ﻟباس بلند و دامن گلگلی ای
که در دست گرفته بود،به سﺨتی دربین زمین زراعی قدم برمیداشت...خودش رو به علیرضا رسوند
و بعد اینکه کمی نفس گرفت،خودش رو روی کوپه ی کاه رها کرد و پوفی کشید..علیرضا ﻟبﺨندی
زد و روی کاه،کنار دختربچه ی دوستداشتنی خوابید..
زیبا-میدونی چقد دنباﻟت گشتﻢ؟؟ﺗو این گرما اینجا چیکار میکنی آخه..
علیرضا-اومده بودم به زمین سر بزنﻢ،شرمنده خانوم کوچوﻟو
زیبا-بیا بریﻢ مامانﻢ برات نهار درست کرده
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علیرضا-چششششﻢ..
دست دخترک روگرفت واز روی کاه ها بلند کرد..دخترک درکنار علیرضا با نازهای دخترانه اش راه
میرفت و حرف میزد و علیرضا باﻟبﺨند و پرحوصله گوش سپرده بود به زیبای چشﻢ عسلی که
موهای سپرده به بادش،ﺗداعی ابریشمهای پر پیچ وﺗاب عشقش بود..هشت سال بود که حتی قدم
برداشتن در اطراف اش برای همه ممنوع بود...برای همه به جز این دختر و پیربابا...

هشت سال قبل..
***علیرضا***
جلوی در خونه ی خانوم جون نگه داشتﻢ..
خﺐ خانوم،امری نیست؟مایسا-نه فقط عصری دارم با ماهان اینا میرم آزمایشگاه،میبرمشون پیش پریناز،بعد بیا یکﻢ چهار
نفری بریﻢ بگردیﻢ
چششﻢ،کارﺗون ﺗموم شد خبر بده سریع خودمو میرسونﻢب*و*س*ه ای روی گونه ام نشوند و پیاده شد..اصال نعمت بود این دختر،دیگه ﺗا آخر امروز
شارژه شارژم!! آدرس رو از داشبرد برداشتﻢ و نگاهی بهش انداختﻢ ،شرکت یکی از سهام دارا
میهمان بودیﻢ و در واقع یه جلسه بود بین حسابدارا،قرار بود یکی از بزرگترین سهﻢ ها به فروش
برسه،نزدیک پایان سال هﻢ بودیﻢ و باید حساب کتابا مرﺗﺐ میشد...نزدیکای مقصدم بودم که
حس کردم ماشینی دنباﻟمه..از آیینه نگاهی به راننده اش کردم،قیافه اش به نظرم آشنا بود..اما
وقتی ماشین رو نگه داشتﻢ اون به مسیرش ادامه داد و ازکنارم گذشت..حتما اشتباه کردم..کیفﻢ رو
برداشتﻢ و سمت شرکت رفتﻢ..ساختمون بلندی بود و شرکتشون ﺗوی طبقه ی هفتﻢ قرار
داشت...کمی دیر کرده بودم،منتظر آسانسور نشدم و پله هارو دوﺗا یکی طی کردم ﺗا باالخره
رسیدم.کتﻢ رو مرﺗﺐ کردم و نفسی گرفتﻢ..در رو باز کردم و سمت منشی رفتﻢ،همه ﺗوی اﺗاق
کنفرانس بودن...به سرعت خودم رو رسوندم،در زدم..درحال صحبت بودن که بااومدن من ﻟحظه
ای حرفشون قﻄع شد..عذرخواهی کردم و کنار مدیرعاملمون جای گرفتﻢ..داشتن درمورد حسابها
حرف میزدن وباید سهﻢ سودحاصله ی این چندسال رو به سهامداری که قصد فروش داشت
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بدن...مدﺗی پیداش نبود و پوﻟش هﻢ به حسابش ماهیانه ریﺨته نشده بود..غرق ﺗوضیحات
سﺨنران بودم که نگاه خیره ای رو روی خودم حس کردم..ﻟحظه ای برگشتﻢ و چند صندﻟی عقﺐ
ﺗر از خودم رو نگاه کردم..جاخوردم..بادیدن من چشﻢ ریز کرد و نگاهش رو باﺗندی گرفت..سام
؟؟!!اینجا.؟!.جلسه که ﺗموم شد قرارشد منو چندﺗا دیگه از حسابدارا به همراه سام بمونیﻢ و به
حسابها برسیﻢ...همه رفته بودن و ما مشغول بودیﻢ،دیگه حتی نیﻢ نگاهی هﻢ بهش
ننداختﻢ..نمیدونستﻢ اون هﻢ حسابداره..کﻢ کﻢ همه رفتن و در آخر فقط منو و سام و مهندس
ساعی،که برای کمک به ما نرفته بود ،مونده بودیﻢ...نگاهی به ساعت کردم..نه شﺐ بود،مبایلﻢ رو
برداشتﻢ..کلی اس ام اس و میس کال از مایسا داشتﻢ،حتما ﺗااالن کلی نگرانﻢ شده...وای،قرارمون
با ماهان اینا!!االن برم خونه کله مو میکنه!!از ﺗصور جیغ جیغ کردناش و حرص خوردنش ﻟبﺨندی
رو ﻟبﻢ نشست!شاید بدجنسی باشه اما من عاشق قیافه اشﻢ وقتی که ابروهاشو ﺗوهﻢ گره میکنه و
سعی داره آروم باشه و حرص نﺨوره..هی چشماشو میبنده اما آخرسرطاغت نمیاره وبا مشتای
کوچوﻟوش سمت سینه ی من حمله ور میشه!!
ﺗوهمین حال وهوا بودم که صدای سام بلند شد:
سام-ﺗموم شد..بهتره بریﻢ..
وخودش خداحافظیه کلی ای کرد وسریع از اﺗاق خارج شد...فایال و اسنادو ﺗوی کیفﻢ برگردوندم و
گوشی به دست بلند شدم..ﺗا جلوی در مشغول حرف زدن با ساعی بودم..بعد خداحافظی،همینﻄور
که سمت ماشینﻢ میرفتﻢ ،شماره ی مایسارو گرفتﻢ وﺗا خواستﻢ مبایل رو بزارم دم گوشﻢ یکی
محکﻢ زد زیر دستﻢ..ﺗا به خودم بیام مشتی ﺗوی صورﺗﻢ خورد و نقش زمین شدم..همون کسی
بود که صبح دنباﻟﻢ میکرد..
علیرضا-ﺗو دیگه کی هستی..
چاقوش رو از ضامن در آورد و گفت:
قاﺗل جونت..ﺗا خواست خﻢ بشه چرخی روی زمین زدم و سریع بلند شدم...هیکل اش درشت وچاق بود..ﺗا به
خودش بیاد از پشت ﻟگدی نثارش کردم و زمین انداختمش..دوباره چاقوش رو برداشت و سمتﻢ
حمله ور شد..خواستﻢ با پام ضربه ای به دستش بزنﻢ که کسی از پشت هلﻢ داد..ومنﻢ که
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انتظارش رو نداشتﻢ نقش زمین شدم..خودش رو انداخت روم..وﺗا خواست چاقو رو از پهلو ﺗوی
بدنﻢ فرو کنه با دستام گرفتمش..ﺗمام زورش رو بکار گرفته بود اما مهارش کردم...
آق کرامت ...بابا وﻟش کنکرامت-نه،ﺗا مثه گاو سرش رو نبرم ول کن نیستﻢ..کﻢ بدبﺨتی نکشیدم ﺗا پیداش کنﻢ
صدای آژیر پلیس که اومد،از روم پاشد وهمراه نوچه اش سمت وانت آبی و غراضه شون
دووییدن..اما نتونستن فرار کنن و دستگیر شدن..از روی زمین بلند شدم..سرم رو که باال آوردم
سام رو دیدم...پس اون به پلیس زنگ زده بود..
سام-دستت...
سرم رو پایین بردم و نگاهی به دستﻢ کردم..داشت ازش خون میچکید..دست کرامت هﻢ زخمی
شده بود.ﺗازه به خاطرش آوردم..پارسال..اسفند..وقتی که با مایسا به اطراف شهر رفته
بودیﻢ..همونی که باهاش درگیر شدم..آدم ﺗا چه حد کینه ای؟!
سام...-خوبی؟؟//
نگاهی با ﺗعجﺐ بهش انداختﻢ..ﻟبﺨند ﺗلﺨی زد..
سام-من اونقدرام که ﺗو فکر میکنی بد نیستﻢ..من...فقط بدشانسﻢ
دستماﻟی به سمتﻢ گرفت:
سام-بهتره بری درمونگاه...
علیرضا-ممنون که زنگ زدی به پلیس
باهمون ﻟبﺨندش سری ﺗکون داد و رفت...
شونه ای باال انداختﻢ و کیف و الشه ی گوشیﻢ رو از زمین برداشتﻢ..بعد شکایت به درمونگاهی
رفتﻢ ودستﻢ دوﺗا بﺨیه خورد،ساعت ازیک گذشته بود که به خونه رسیدم..مایسای من نگران ﺗوی
حیاط نشسته بود..سعی کردم دروغ نگﻢ!بجای اسﻢ سام هﻢ هی میگفتﻢ همکارم!همکارم بود
دیگه،دروغ که نگفتﻢ!!...اگه ماجرای کرامت و چاقو و چاقوکشیش رو میگفتﻢ حتما آشفته میشد
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اون شﺐ و همینﻄور یک هفته به خیر و خوشی گذشت....اون روز منو مایسای زبون درازم به
شهربازی سرپوشیده رفته بودیﻢ..مشغول حرف زدن بودیﻢ که مبایلﻢ زنگ خورد...سام بود.بﺨاطر
کارای مشترکی که باهﻢ داشتیﻢ شماره اش رو گرفته بودم،باید سر فرصت به مایساهﻢ
میگفتﻢ...ازجام بلند شدم و مشغول صحبت شدیﻢ..گفت کار خیییلی مهﻢ و فوری ای داره،راجﺐ
کرامته..گفت باید بالفاصله منو ببینه..محبور شدم مایسارو ﺗنها بفرستﻢ بره خونه...هیچ دﻟﻢ
نمیﺨواست اما از طرفی سام با حرفاش حسابی نگرانﻢ کرده بود...
****سام*****
علیرضا حسابی درگیر بود اما من پیگیر پرونده اش بودم..اون روز صبح به من زنگ زده بودن و
گفتن که کرامت...ایدز داشته!!وچون علیرضا و کرامت هردو زخمی شدن و خون ریزی داشتن،برای
اطمینان علیرضا یه آزمایش بده...خوشحال بودم؟نه...اما ناراحت هﻢ نبودم..اگه،اگه علیرضا مبتال
باشه دیگه نمیتونه با مایسا ازدواج کنه...به پریناز زنگ زدم..دوست مایسا،کسی که مسبﺐ ﺗموم
این بدبﺨتیاست...بﺨاطر یه حسادت احمقانه....
بﺨاطر،......وحاال سﺨت درگیر عذاب وجدانش بود...موضوع خیلی پیچیده ﺗر از اونی بود که همه ی
ما فکر میکردیﻢ...عصر با علیرضا نزدیکیه آزمایشگاه قرار گذاشتﻢ..براش گفتﻢ،شوکه بود و باور
نمیکرد...خودش زنگ زد و پرسید،خودش رفت وبا مسئول پروندشون حرف زد،بهش امید دادم.که
این فقط یه شکه و ساﻟمه...آزمایش داد،قرار شد دوهفته ی دیگه برای گرفتن جواب آزمایش بیاد
اما...به خواست من پریناز جواب رو بااستفاده از دستگاهی که داشت،دو ساعته حاظر
کرد..علیرضا...ساﻟﻢ بود!!

ازش خواستﻢ که ﺗا دوهفته ی دیگه به علیرضا چیزی نگه..دیگه از امید دادن خبری نبود...پری
اون جوابی رو به علیرضا میداد که من میﺨواستﻢ!!
ﺗوی ﺗموم این مدت،باﺗماسهام..با پیامهام..این رو بهش اﻟقا میکردم که از مایسا فاصله
بگیره..که نزدیکیشون برای مایسا خﻄرناکه...اینکه ازاالن مایسا رو آماده کنه...
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من از آزیتا گذشتﻢ اما مایسا رو نمیتونﻢ به این راحتی از دست بدم..اون یه بار عاشقﻢ شد،پس
بازهﻢ میتونه...
****علیرضا*****
ﺗوی راه ﺗاالر بودیﻢ که مبایلﻢ زنگ خورد..پیاده شدم ﺗا جواب بدم،از آزمایشگاه بود،فردا برای
گرفتن نتیجه باید میرفتﻢ.خدایا،انصافت رو شکر..از نبود پدر مادرم گله کردم یکی بدﺗر گذاشتی
ﺗو کاسه ام؟!..ازهمه بدﺗر دیدن عذاب کشیدن مایساست...فردا همه چی معلوم میشه...یه امشﺐ
رو که میتونﻢ خودم باشﻢ،نه؟؟همون که جونش برای این دختری که باد داره با موهای خوشرنگش
بازی میکنه و با نگرانی زل زده بهﻢ،در میره...
یه امشﺐ شﺐ منه...سعی کردم به هیچ چیز فکر نکنﻢ..چقدر سﺨت بود انکار وجوده کسی که
همه ی وجودمه..
میﺨواستﻢ شاد باشﻢ..میﺨواستﻢ بی خیال باشﻢ اما نمیشد...سام نمیذاشت..ﺗموم طول عروسی
با نگاهاش،با پوزخنداش..عذابﻢ میداد ومن دم نمیزدم..چون ﺗنها کسی بود که میتونست کمکﻢ
کنه...قبل شام وقتی ساﻟن خاﻟی بود منو کناری کشید و هی گوشزد میکرد که اینه دوری ازش؟؟ﺗو
مگه دوسش نداری...اگه آﻟوده باشی و اون روهﻢ بیمار کنی...طاغتﻢ طاق شده بود...وقتی که موقع
رقص دونفرمون مایسا ازم پرسید مثل سابق دوسش دارم یا نه..دﻟﻢ میﺨواست بگﻢ نه..بگﻢ از
قبل هﻢ دیوونه ﺗرم..بگﻢ...همه چیزمه.اما میترسیدم..از چیزی که قرار بود فردا بشنوم
میترسیدم...وقتی با دﻟﺨوری خودش رو ازم جدا کرد منﻢ همراه دل عروسکﻢ خورد شدم،نابود
شدم..زدم بیرون..ﺗاصبح ﺗو خیابونا چرخ میزدم..کالفه بودم..داغون.ﺗو خیابونهای خلوت شﺐ،فقط
گاز میدادم و با سرعت میروندم اما آروم نمیشدم...هرچی مشت به فرمون میزدم انگار حاﻟﻢ بدﺗر
میشد...
***سام***
وقتی شنید داغون شد..ﻟه بود.کمی براش دﻟﻢ سوخت اما پشیمون نشدم...چندسال بعد که با
مایسا ازدواج کردم بهش میگﻢ که بیمار نیست..مایساهﻢ منو میﺨواد،میدونﻢ...فکر علیرضا زود از
سرش میپره...
باهاش حرف زدم..گفتﻢ که اگه همینجوری بﺨواد ازش جداشه یا ماجرا رو بهش بگه مایسا از
سر دﻟسوزی هﻢ شده ازش جدا نمیشه..باید کاری میکرد که اون ساده ازش دل بکنه..که فکرش
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دیگه پی إش نباشه....نمیدونﻢ ازسر ناراحتیش بود یا چیز دیگه..اما بیحال بود،انگار دیگه انگیزه
ای نداشت...هرچی میگفتﻢ گوش میداد،واین به نفع من بود..من بد نیستﻢ،بد نبودم..اما گاهی برای
رسیدن به خواستت دست به هرکاری میزنی...هیچی برات مهﻢ نیست،حتی آبروت..فقط میﺨوای به
چیزی که دﻟت میﺨواد برسی..
***علیرضا***
همه رفته بودن....دﻟﻢ بیتاب مایسا بود،و ازاین بیتابی میترسیدم..از ﺗنهایی با کسی که همه ی
وجودم ﺗمناشو میکرد،میترسیدم...ای کاش ماهﻢ همراه بقیه به ﺗهران برگشته بودیﻢ....
هوا ﺗاریک شده بود که به خونه برگشتﻢ..دقیقه ای طول نکشید که مایسا با ظاهری رسیده و
ﻟبی خندون جلوم ظاهر شد..مگه میشه عشق ات رو اینقدر زیبا ببینی و بتونی چشﻢ بگیری
ازش؟..وﻟی من گرفتﻢ..وﻟی من با کمال بی میلی چشﻢ پوشیدم از کسی که دﻟﻢ داشت ﻟه ﻟه میزد
برای یه ﻟحظه هﻢ آغوشیش..برای یه ﻟحظه فقط ﻟمس صورﺗش...برای گفتن فقط یه جمله”عزیزم
چه زیبا شدی”..
اگر یکﻢ دیگه اونجا میموندم ﺗموم زحمات این مدﺗﻢ برباد میرفت....بجای اﺗاق خودمون،به اﺗاق
کناری رفتﻢ وازش خواستﻢ برای شام هﻢ صدام نکنه...مایسا ﺗوی حال گریه میکرد ومن پشت در
به خودم میپیچیدم..به خودم ﻟعنت میفرستادم که عروسکﻢ داره گریه میکنه و من کاری از دستﻢ
برنمیاد...
با صدای در ازجا پریدم..کجا رفت؟؟؟اون وقتی که ناراحته راه میره..نمیدونه کجا ﺗااینکه از
نفس میفته..این وقت شﺐ ﺗنها،کجا رفت؟؟؟؟سریع از اﺗاق خارج شدم..کل محوطه ی ویال رو
گشتﻢ ﺗااینکه کنار ساحل پیداش کردم...روی ﺗیکه چوبی پشت به من نشسته بود..
هوا سرد بود و اون جز ﻟباس کوﺗاه و نازکش چیز دیگه ای ﺗنش نبود..باید به هر بهونه ای شده
میبردمش داخل..صداش کردم،اﻟکی گفتﻢ مادرش زنگ زده اما اون ﺗوجهی بهﻢ نکرد..اﻟکی
برگشتﻢ و ﺗظاهر کردم که دارم میرم..که بعد گوشه ای قایﻢ بشﻢ و از دور مواظبش
باشﻢ..اما..حرفاش..ﺗوی آب رفتنش..زجه هاش،...مایسا مشتهای سفت شده و ﻟرزش ﺗنﻢ رو
ندید،،اشکهامو ندید.....جفتمون داشتیﻢ عذاب میکشیدیﻢ..و ای کاش مایسا میفهمیدی همه ی اینا
بﺨاطر خودﺗه.ازسرت میپره عزیزم..فراموشﻢ میکنی..این منﻢ که باید بسوزم..ﺗو سام رو
دوستداشتی،هنوزهﻢ نسبت بهش بی میل نیستی..انکارش میکنی اما رفتارت مﺨاﻟف حرفاییه که
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میزنی..ﺗوبازهﻢ عاشقش میشی عزیزم..با زدن این حرفها به خودم انگار به زخمهام نمک میزدم
ﺗابیشتر درد بکشﻢ...این عادت همه ی ماست..بجای اینکه سعی در آروم کردن خودمون
بکنیﻢ،دردهامونو بیشتر میکنیﻢ...سﺨت بود،ﺗمامأ زجر بود..کسی که با جون و دل میﺨواستمش رو
باید خودم دو دستی ﺗقدیﻢ کس دیگه ای میکردم،اما زندگی کی بامن ساخت که سر عاشقیﻢ
بسازه....با قﻄع شدن ناگهانیه صداش سرم رو برگردوندم..مایسا نبود،هل شده بودم...درست مثل
روزی که برادرم غرق شد..نمیتونستﻢ ریسک کنﻢ وبرم کمک بیارم..هنورهﻢ کمی شناازاون وقتا
باید بلد باشﻢ،نه؟..دوییدم سمت آب...نمیدونستﻢ کجا فرو رفته و این کارم رو سﺨت ﺗر میکرد..ﺗا
باالی کمر ﺗوی آب بودم،یه آن نفسی گرفتﻢ و رفتﻢ زیر..هوا ﺗاریک بود و باز نگه داشتن چشمام
زیر آب سﺨت بود..مثل دیوونه هازیر آب شنا میکردم و میگشتﻢ...نفس کﻢ آوردم اما باال
نرفتﻢ...بیشتر از اون که بی نفسی بهﻢ فشار بیاره،عذاب وجدان داشت خفه ام میکرد ...پیداش
کردم..صورت مایسای عزیزم اسیر آب بود..چشماش بسته بود و دهانش باز شده بود..سریع
بغلش کردم و سمتی که عمق کمتر بود شنا کردم..باید سرش رو از زیر آب در میاوردم...به هزار
سﺨتی به ساحل رسوندمش...پتویی از ماشین برداشتﻢ و دورش پیچیدم و با آخرین سرعت سمت
درمونگاه روندم...کلی آب خورده بود،اما انگار خدا هنوزهﻢ کمی دوستﻢ داشت که ﺗنها کسﻢ رو
موقتأ ازم نگرفت...کسی که معلوم نبود ﺗا چند روز دیگه کنارم دارمش...حاﻟش خوب بود اما کامال
بهوش نبود،دکتر گفت که میتونﻢ ببرمش..ﺗموم بدنش شنی بود،نمیتونستﻢ همین جوری بزارم
بﺨوابه...وقتی به خونه رسیدیﻢ ،اول موهاش رو شستﻢ و ﺗمییزش کردم،ﻟباس گرمی ﺗنش
کردم،ﺗو بغلﻢ گرفتمش وبه اﺗاقش بردم....نمیدونستﻢ فردا که بیدارشه به یاد میاره یا نه وﻟی انگار
دیگه برام مهﻢ نبود...مایسا روی ﺗﺨت خواب بود و من پایین ﺗﺨت اشک میریﺨتﻢ،ﺗموم ﻟحظاﺗﻢ
این چند روزه پر از عذاب بود..داشتﻢ درد میکشیدم..به معنی واقعی کلمه داشتﻢ درد میکشیدم
وقتی به یاد میاوردم که به هر دری میزنه ﺗا ﺗوجه ام رو به خودش جلﺐ کنه..که هی از غرورش
میگذره ومنﻢ هی میشکنمش..دیگه بریده بودم...نمیتونستﻢ ادامه بدم....همش چندشﺐ قبل میومد
جلوی چشمام که از پشت بغلﻢ کرده بود ومن سعی میکردم بدنﻢ نلرزه،که بیصدا اشک بریزم..آره
گریه میکردم..کی گفته مرد نباید گریه کنه...مردا هﻢ گاهی نیاز دارن اشک بریزن،منﻢ اشک
میزیﺨتﻢ بلکه آروم شﻢ.....ﺗک ﺗک ﻟحظاﺗی که ﺗو اشک میریﺨتی رو من زجر میکشیدم مایسا..با
بی ﺗوجهی به ﺗو،با نگاه نکردنت،با فاصله گرفتن ازت...پایین ﺗﺨت ﺗوی خودم مچاﻟه شده
بودم،صدام داره اوج میگیره اما دﻟﻢ نمیﺨواد از اﺗاقت برم بیرون..آفتاب که در بیاد من دوباره میشﻢ
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همون علیرضای بیﺨیاﻟه خائن...وﺗو هیچوقت یادت نمیاد،شبهایی رو که پشت کردم بهت و نیمه
های شﺐ،وقتی که خواب بودی نشستﻢ به ﺗماشات..ﺗو هیچوقت یادت نمیاد..هیچوقت..
صبح که بیدار شدی حتی متوجه ی موهای خشک شده و سر ووضع مرﺗﺐ ات نشدی..فقط
قاﺗعانه خواستی برگردیﻢ..ﺗوام خسته شدی،نه؟؟دیگه آخرشه عزیزم...داری ازم زده میشی...کﻢ
کﻢ هﻢ ازم متنفر میشی...وقتی وﻟت کردم ﺗوی ﺗاریکی شﺐ،ﺗنها..وقتی سام به کمکت بیاد....وقتی
فکر کنی ﺗورو رها کردم ﺗا بایکی دیگه برم کافه،که خوش بگذرونﻢ و ﺗو ﺗوی عذاب باشی...وقتی
از پدرت کتک بﺨورم...خانوم جون چی؟؟..وای....خانوم جون هﻢ ازمن بدش بیاد چی؟؟؟...اگه
بفهمه مریﻀﻢ،اگه بفهمه بﺨاطر خودت بود میبﺨشتﻢ..نه؟؟اما نه،نمیتونﻢ بهش بگﻢ..نه جراﺗش رو
دارم،نه دﻟش رو...با کمک سام وکاﻟتنامه ای ﺗنظیﻢ کردم وبرات فرستادم..که راحت،جدا شی...که
نباشﻢ و نبینﻢ،کسی که برای بدست آوردنش اون همه ﺗالش کردم..خودم رو به هر دری متوسل
کردم ﺗابهش برسﻢ،به این سادگی داره از دستﻢ میره...سربسته یه چیزهایی به خانوم جون گفتﻢ
و فهموندم که نباید ما باهﻢ ازدواج کنیﻢ،داد و فریاد کرد..میﺨواست بیاد دیدنت اما من
نذاشتﻢ...نمیﺨواستﻢ روبه رو بشید،..ﺗوی یه هفته راضیش کردم که بره یه سر به عموهام بزنه...به
بهونه ی دیدنشون فرستادمش و اونجا جاگیرشد.....نمیﺨواستﻢ هیچوقت باهﻢ چشﻢ ﺗوچشﻢ
بشید..هیچ وقت.
***مایسا***
پالستیکهای خرید رو از صندﻟی عقﺐ برداشتﻢ و همراه سپنتا از دویست وشیش سفیدرنگﻢ پیاده
شدیﻢ...جلوی در ایستادم،درحاﻟی که باچشﻢ وابرو به کیفﻢ اشاره میکردم:
سپنتا مامان،کلید وازکیفﻢ بردار درو باز کن..کلید رو برداشت و بعد از کلی کلنجار رفتن باالخره در رو باز کرد..هنوز به پاگرد اول نرسیده بودیﻢ
که ﺗند دووید سمت باال:
سپنتا-من میلﻢ خونه ماهان با نینا بازی ﺗونﻢ..
بزار از راه برسی!!باخنده سری ﺗکون دادم و وارد واحدم شدم..یه خونه ی نقلی و دو خوابه،طبقه ی پایین خونه ی
ماهان خریده بودم..اینجوری خیال مامان هﻢ بابتﻢ راحت ﺗر بود...وسایل رو ﺗوی کابینتها و یﺨچال
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جای دادم.کلید رو برداشتﻢ و دوﺗایکی پله هارو باال رفتﻢ..دستﻢ رو یکسره روی زنگ گذاشتﻢ ﺗا
باالخره یکی از ریزه میزه ها درو برام باز کرد!
به!سالم مهدکودکه ماهان!!سر وصدایی ﺗوی خونه بود که نگو!سه قلوها همراه سپنتا،هی قاشق به دیگی که ﺗوی دستشون بود
میکوبیدن و یک صدا هوو میکشیدن!من نمیدونﻢ چه جذابیتی داره براشون اینکار آخه!!به محض
اینکه منو دیدن ساکت شدن..ماهان پیشبند زردی بسته بود و نیروانای شیش ماهه هﻢ ﺗوی بغلش
بود!!هرچی صداش میکردم جوابی نمیداد..وارد آشپزخونه شدم و پنبه ای که ﺗوی گوشش بود رو
درآوردم!اشاره ای به نینا و نیوشا و نیما وسپنتا کردم که به ردیف ایستاده بودن:
عوض اینکه پنبه ﺗوی گوشت بزاری یکﻢ جذبه داشته باش!نیروانا رو گذاشت ﺗوی بغلﻢ و گفت:
ماهان-ﺗو فعال اینو داشته باش ﺗا بعد،بادمجونام سوخت!!
نمیدونستﻢ بﺨندم،یا نه گ*ن*ا*ه داره!!وﻟی فک کنﻢ از قیافه ی قرمز کرده ام،فهمید در مرز
ﺗرکیدنﻢ!!
نازنین کجاست؟؟؟ماهان-ﺗوی اﺗاقمونه داره درس میﺨونه
همینﻄور که سمت اﺗاق میرفتﻢ،دخترک ﺗوی بغلﻢ رو هﻢ ناز میدادم،به بچه ها که رسیدم خیلی
عادی گفتﻢ:
راحت باشید بچه هاواین چنین بود که دوباره خونه رفت رو هوا!!،در زدم و اول سرم رو کردم داخل..روی ﺗﺨت دراز
کشیده بود ومشغول مﻄاﻟعه بود,..باشنیدن صدای در سر از کتاب رو به روش بیرون آورد ،و با
دیدنﻢ ﻟبﺨندی زد:
نازنین-سسسسسالم،خانوم دکتر
-سسسسسالم،خانوم معلﻢ
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نیروانارو از بغلﻢ گرفت و گونه شو بوسید:
امتحاناﺗت ﺗموم نشد؟؟نازنین-نه بابا،کالفه شدم دیگه...کلی برگه ام مونده هنوز صحیح نکردم
دیگه همینجوری به ﺗحصیالﺗت ادامه بدی فکر کنﻢ از ماهان یه خونه دارکامل دربیاد!نازنین-آخی نگو!دﻟﻢ میسوزه براش..خسته از سرکار میاد بعد ﺗازه باید بشینه شام درست
کنه!ﺗکلیف مهد این سه قلوها هﻢ کالفه مون کرده!!یه ماه دیگه ﺗابستون میشه یه نفس راحت
میکشیﻢ
سپنتاهﻢ دو سال دیگه میره مهد منﻢ این بدبﺨتیارو دارمنازنین-باز خوبه ﺗو یکی داری!
خﺐ..شاید رفتﻢ یکی دیگه هﻢ گرفتﻢ!نازنین،-نننننه!!مایسا؟؟؟
آخه وقتی ﺗواناییه نگهداریشونو دارم،چرا اینکارو نکنﻢ؟؟بﺨدا دﻟﻢ میسوزه میبینﻢ وقتی براشونوسایل میبرم باحسرت به پسرم نگاه میکنن.ﺗازشﻢ،سپنتا طفلک ﺗنهاست..دﻟﻢ میسوزه برای
بچه،هی غصه ی نیما رو میﺨوره میگه سه ﺗا خواهر داره من هیچی ندارم!
نازنین-مهتاب خانوم ﺗازه همینو قبول کرده ها
آره،وﻟی دیدی چه زود مهرش به دﻟش نشست؟؟؟نازنین-چی بگﻢ واال..خوددانی..
نیروانارو بده من ﺗو بقیه ی درستو بﺨونگونه اش رو به گونه ی دخترکش چسبوند:
نمیﺨواد...این خانوم کوچوﻟو میﺨواد با مامانش درس بﺨونه....مگه نه مامان؟؟نیروانا خنده ی صداداری کرد ودستش رو ﺗوی دهنش فرو کرد..منو نازنین نگاهی بهﻢ کردیﻢ و
خندیدیﻢ.
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نازنین واقعا خوشبﺨت بود...

***علیرضا***
چای رو طبق عادﺗش ﺗوی نلبکی ریﺨت،قندی ﺗوی دهانش گذاشت و چای رو هورت کشید!
پیربابا-دستت درست بابا
نوش جان..پیربابا-محصول خوب بود؟؟
بد نبود...پیربابا-خسته نمیشی بابا؟؟کار سنگینه،کمک هﻢ هیچوقت نمیگیری
دستی به سرم کشیدم-..از پسش برمیام پیربابا جان
ماه کامل بود،هوا داشت کﻢ کﻢ گرم میشد،همراه پیربابا،بزرگ روستا،ﺗوی ایوون نشسته
بودیﻢ...ﺗنها دﻟﺨوشی من بعد زیبا و ﺗماسهای خانوم جون،شﺐ نشینی بااین پیرمرد دوستداشتنی
بود..
کمی خودش رو جلو کشید وزبونی ﺗر کرد.سعی میکرد فارسی حرف بزنه اما بازهﻢ ﻟحجه ی گیلکی
شیرین خودش رو داشت:
ﺗا کی میﺨوای اینﻄور ادامه بدی پسرجان؟؟نمیﺨوام چیزایی که ناراحتت میکنه رو یادت بیارم،اماﺗو نمیﺨوای این...این ساﻟهای،باقی موندﺗو...با آسایش و راحتی بگذرونی..
ناخودآگاه اخمی میون ابروهام نشست:
من از وضعیتﻢ راضی ام پیرباباپیربابا-شنیدم یه جاهایی هست،برای نگهداری از کسایی که این بیماری رو دارن..هﻢ بهتون
میرسن،هﻢ دیگه نیاز نیست دور ازهمه اینقدر عذاب بکشی بابا جان..

231

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان فصل وصل | فرناز حسینی کاربر انجمن نگاه دانلود
من اینجارو دوست دارم،اینجا آرومﻢ..اگه یه روز زیبا رو نبینﻢ حاﻟﻢ بده،با چه دﻟی این روستاروول کنﻢ برم؟؟
پیربابا-ﺗصمیﻢ نهایی با خودﺗه..اما روی حرفای من فکر کن پسرجان،من خیر وصالحتو میﺨوام..
بلند شد و سمت کفشهاش رفت:
کجا پیربابا؟؟پیربابا-برم دخترم منتظره...
کنار نرده ی ایوون ایستادم وباﻟبﺨند کمرنگی گفتﻢ:
مرسی بابت این همه ﻟﻄف و ﺗوجه ﺗون..پیربابا-وظیفه است باباجان..شﺐ خوش
شﺐ بﺨیر..نگاهی به ساعت انداختﻢ،یازده بود...ﻟپ ﺗابمو برداشتﻢ و وبﻢ رو روشن کردم...چهره ی خندون
خانوم جون،باعث شد منﻢ ﻟبﺨندی بزنﻢ:
به به،خااااانوم..کﻢ پیدایین؟زنگ میرنﻢ جواب نمیدین.بابا میدونیﻢ وقتتون پره،اما یه جای خاﻟیهﻢ واسه ما کنار بزارید!!
خانوم جون-زبون نریز بچه!!،جای این بلبل زبونیا بگو کی میای..
من جام راحته خانوم جونخانوم جون-اما قلﺐ من ناراحته..چند ساﻟه که امروز و فردا میکنی..بﺨدا پا میشﻢ میاما..
قربون اون قلﺐ مهربونت...حاال راجﺐ اون بعدا حرف میزنیﻢ،...بگو ببینﻢ خوبی؟؟خانوم جون-حاال ﺗو هی منو سربدوئون!!
بیﺨیال دیگه مادرمن..ببین خواستﻢ ببینمت انرژی بگیرم،شما که باﺗری مارو خاﻟی کردی!خانوم جون-من به فدای این مسﺨره بازیات!شام خوردی مادر؟؟؟
-بععععله!فامیالی مادرم..خیلی هوام رو دارن اینجا
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خانوم جون-ای کاش منﻢ .اونجا پیشت بودم
یکﻢ سﺨته شرایﻄش خانوم جون..بعدشﻢ اینجا مرطوبه شما رماﺗیسﻢ داری واست خوب نیستخانوم جون-خیلی دﻟتنگتﻢ آخه..
میام..قول میدم یه سرهﻢ که شده بیام....خانوم جون-ازاین قوال زیاد دادی..
خﺐ چیکار کنﻢ..چی بگﻢ..خانوم جون-الزم نیس چیزی بگی..عمل کن..
به وقتش میام..دیگه ام بااجازﺗون من برم بﺨوابﻢ که خیلی خستﻢخانوم جون-باشه پسرم..مواظﺐ خودت باش
شماهﻢ همینﻄورخانوم حون-فردام عصری دوباره ﺗماس میگیرم..خونه باشیا
چشششششﻢخانوم جون-بی بال،خداحافظت مادر
خداحافظ همه کسه علیرضا...ﻟپ ﺗاب رو بستﻢ و گوشه ای گذاشتﻢ..چقدر برای اقامت خانوم جون دردسر کشیدیﻢ،بدﺗر اونکه
خودش هﻢ اوایل مﺨاﻟف بود...چندماهی رو ﺗویه هتل گذروندیﻢ وبعد رفتن خانوم جون من هﻢ
اومدم اینجا..هرﻟحظه منتظر مرگﻢ بودم،اما کوچیکترین ضعفی هنوز پیدا نکرده بودم و به نظر
ساﻟﻢ میومدم..پیربابا چندباری ازم خواست که دوباره آزمایش بدم اما من اینکارو نمیکردم..همون
موقع هﻢ پریناز ازم دوبار آزمایش گرفته بود...نمیﺨواستﻢ یکبار دیگه بدبﺨتیﻢ رو به خودم یادآور
بشﻢ..
***مایسا***
مامان سپنتارو که از گردنﻢ آویزون بود بغل گرفت وبه آشپزخونه رفت:..
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سپنتا-وﻟﻢ ﺗتتتتتتتتتتوووووون
زود برمیگردم مامانسپنتا باگریه-منﻢ بببببببببببببل
نمیشه اذیت میشیمامان-خیلی ﻟوسش کردی مایسا
سپنتای چهار ساﻟه ی من سینه سپر کرد و ﺗوی آغوش مادرم دست به کمر زد:
سپنتا-من هیچﻢ ﻟووس نیییییسسستﻢ،من دیده بزﻟد شدم!(من دیگه بزرگ شدم!)
مامان-إإ؟؟اگه بزرگ شدی پس بغل من چیکار میکنی؟؟
سپنتا-اودت بقلﻢ کدی به من چه
مامان-وﻟت کنﻢ بﺨوری زمین؟؟
هینی کشید وگردن مادرم رو سفت بغل کرد:
سپنتا-نه غلط ﺗدم(کردم) مامانی
با اینکارش بلند خندیدم وهمینﻄور که کفشهام رو میپوشیدم خداحافظیه سریعی کردم...زیر
نورآفتاب چشمام اذیت میشد،گاهیﻢ باعینک باز ﺗار میدیدم..گمونﻢ نمره چشمﻢ باال رفته..پشت
فرمون نشستﻢ ویه ظرب روندم،امروز بیمارستان کاری نداشتﻢ..میرفتﻢ مﻄﺐ.زندگیﻢ روی یه خط
راست طی میشد و اگه سپنتا رو نداشتﻢ خیلی کسل کننده وخاﻟی بود..
ماشین رو ﺗوی پارکینک پارک کردم ومنتظر آسانسور موندم..چند نفر دیگه هﻢ مثل من کنارم
ایستاده بودن..بااومدن آسانسور به همکف هرکس،دکمه ی طبقه ی خودش رو زد..وقتی به طبقه
سوم رسید،زیرﻟﺐ روزبﺨیری گفتﻢ وخارج شدم..مﻄﺐ من سمت راست آسانسور قرار
داشت.نگاهی به ساعت مبایلﻢ انداختﻢ و داخل شدم..منشی با ورودم ایستاد..و...سام!چندشاخه
رزسرخ ﺗوی دستش بود وﻟبﺨندی به ل*ب داشت که بنظرم خیلی مسﺨره بود..نگاه ﺗمام
مریﻀهای ﺗوی مﻄﺐ برگشته بود سمت ما..خیلی ریلکس سام رو دور زدم و وارد اﺗاقﻢ شدم..این
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یعنی ﺗمایلی به شنیدن حرفات ندارم وای کاش سام هﻢ این رو میفهمید!به در ﺗکیه داده بودم
وصداش رو به وضوح میشنیدم:
سام-مایسا؟؟..میشه در رو بازکنی.کارت دارم
پوفی کشیدم و به سمت میزم رفتﻢ،ﺗلفن رو برداشتﻢ وداخلی رو گرفتﻢ:
اوﻟین مریض رو بفرست ﺗومنشی-اما خانوم دکتر آقای..
کاری که گفتﻢ رو انجام بدهگوشی ﺗلفن رو سرجاش گذاشتﻢ وسرم رو بین دستام گرفتﻢ..نمیدونﻢ چرا دیگه هیچ حس خوبی
نسبت به سام نداشتﻢ ..بعد کمک کردنش سرقﻀیه ی علیرضا بابا باهاش نرم ﺗر شده بود واین
من رو عصبی میکرد.به خودم قول داده بودم هیچوقت اونروز رو یادم نره،وقتی هنوزهﻢ داشتﻢ
ﺗاوانش رو میدادم...بعد رفتن علیرضا اوضاع بدﺗر هﻢ شد.همه میگفتن حتما یه کاری کرده که
نامزدش وﻟش کرده...کﻢ کﻢ شایعه ها باورشون شد ومن با جداکردن خونه ام از مامان بابا،یه
جورایی از مردم اون محله فرار کردم...ﺗنها دﻟﺨوشیﻢ شده بود پسرکه چشﻢ ابرو مشکیﻢ..پسری
درست شبیه!...وقتی بهش نگاه میکنﻢ صورﺗش میاد جلوی چشمام و هیچ ازاین قﻀیه ناراحت
نیستﻢ...هه!اون االن باکسی که دوستش داره ﺗوی آﻟمان داره خوش میگذرونه ومن اینجا مدام
خاطراﺗش رو مرور میکنﻢ...با ورود اوﻟین مراجعه کننده ی امروزم سعی کردم علیرضارو از ذهنﻢ
پس بزنﻢ وﺗمرکزم رو کارم باشه..
***علیرضا***
ساقه های بریده شده ی برنج رو مرﺗﺐ میکردم،آفتاب داغ ومستقیﻢ میتابید و من مدام درحال پاک
کردن عرق از روی پیشونیﻢ بودم..
زیبا-عموووووو،عمو علیرضاااااااااااااا
صدای زیبا بود که سراسیمه به سمتﻢ میومد..به من که رسید،دستهاش رو روی زانوش گذاشت
وخﻢ شد و ﺗند ﺗند نفس میکشید..
-چی شده زیبا؟؟؟چرا پریشونی
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زیبا-پیر...بابا...حاﻟش..
معﻄل نکردم و دوئییدم همون سمتی که زیبا ازش اومده بود...اون هﻢ بالفاصله پشت من
اومد..سمت خونه ی قدیمی ساختی رفتیﻢ که پیربابا ودخترش منیر زندگی میکردن،حصار خونه رو
دور زدم وپیربابا رو افتاده روی زمین پیدا کردم،منیر هﻢ باالی سرش نشسته بود وهول کرده فقط
خودش رو میزد!زیبا منیر رو بغل کرد ومن هﻢ سر پیربابا رو روی پاهام گذاشتﻢ:
چی شده چرا پیربابا بیهوشهمنیر-نمییدونﻢ،وقتی رسیدم افتاده بود همین جا
رو کردم به زیبا وگفتﻢ:
بدو برو به بابات بگو ماشینش رو بیارهزیباهﻢ که هنوز نفس نفس میزد چشمی گفت و رفت دنبال پدرش..پیربابا رو بلند کردم و روی
کوﻟﻢ گذاشتﻢ..ﺗا من به جاده برسﻢ،پدر زیباهﻢ اومد..سوار وانت آبی رنگش شدیﻢ و سمت شهر
رفتیﻢ.
*****
منیر و پدر زیبا روی صندﻟی نشسته بودن ومن کالفه ﺗوی راهرو قدم برمیداشتﻢ..دکتر از اﺗاقش
بیرون اومد،هر سه نفر برگشتیﻢ سمتش.نگاهی به من انداخت و گفت که دنباﻟش برم،..به منیر
اطمینان خاطری دادم و وارد اﺗاق پزشک شدم:
دکتر-بشین جوون
روی نزدیکترین صندﻟی نشستﻢ:
حاﻟش چﻄوره دکتر؟؟چرا بیهوش شده بود..دکتر-فعال خوبه اما...یه سکته ی خفیف رو رد کرده..احتماال چندﺗا از رگهای قلبش گرفته است..
خﺐ چه کاری ازما برمیاد؟؟؟دکتر-هیچی،فعال باید آنژیو بشه
ﻟبی ﺗر کردم-هزینه اش...
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دکتر-باید خودﺗونو آماده کنید..ممکنه نیاز به عمل هﻢ داشته باشه،هزینه اش ممکنه یکﻢ سنگ
بشه..
اما این پیرمرد پوﻟی نداره که خرج دوا دکترش کنه..هیچ راه دیگه ای نیست؟؟؟دکتر چشﻢ بست وسری ﺗکون داد..ناامید ﺗشکری کردم وبلند شدم،دستﻢ روی دستگیره بود که
صدام کرد:
دکتر-یه ﻟحظه صبرکن..
با حفظ حاﻟتﻢ،فقط سربرگردوندم.میزش رو دور زد وخودش رو به من رسوند:..
دکتر-یه دکتری رو میشناسﻢ که چون سال آخر کارشه،ﺗصمیﻢ گرفته رایگان مریﻀاشو ویزیت
کنه،..شاید گاهیﻢ یه پوﻟی بگیره اما دربرابر خرجی که اینجا باید بکنی ناچیزه..
خﺐ اینکه عاﻟیه..آدرسش رو مینویسی دکتر؟؟******
هزینه ی یه سفر به ﺗهران که بیشتر از خرج عملش ﺗواین شهر نیست..اگه زیر دست دکترایاینجا بره باید ملیونی خرجش کنی
مرﺗﻀی-اگه من برم کی به باغ واینا برسه..هان؟؟بعدشﻢ من که ﺗاحاال از رشت پامو اون ور ﺗر
نذاشتﻢ،چﻄوری میﺨوام بابارو ببرم دکتر؟؟
انگار همه چی دست به دست هﻢ داده بود..نمیﺨواستﻢ دوباره به اون شهر برگردم...من همیشه از
خاطراﺗﻢ فرار کردم..هیچوقت ﺗوان مقابله نداشتﻢ.من ﺗوی زندگیﻢ فقط یکبار برای خواسته ام
جنگیدم..فقط یکبار،وقتی که فهمیدم عاشق شدم...وحاال بﺨاطر پیربابا انگار مجبور بودم.من
مدیون این پیرمردم...وقتی از عاﻟﻢ و آدم زده بودم اون به دادم رسید..اون دستﻢ رو گرفت...پیربابا
عموی مادرم بود..یکی از دوستداشتنی های این زندگیه مزخرف..کسی جز من نمیتونست ببرﺗش
ومنﻢ نمیﺨواستﻢ کوﺗاهی کنﻢ..پای جوونش درمیون بود...
*****
منیر-یه چیزایی درست کردم برای ﺗو راهتون،گذاشتﻢ ﺗو ساک
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دستتون درد نکنهمنیر-منو بیﺨبر نزارینا،وقتی رسیدین زنگ بزنید
چشﻢ حتما..بااجازه..پیربابارو که روی صندﻟی شاگرد نشسته بود بوسید و عقﺐ رفت..وقتی کنار پیربابا جای گرفتﻢ و
وانت پدرزیبا راه افتاد،کاسه آبی که دستش بود رو پشت سرمون ریﺨت..اونقدر ایستاد ﺗا کﻢ کﻢ از
دیدم خارج شد..به ﺗرمینال رفتیﻢ و بااﺗوبوس راهی ﺗهران شدیﻢ.یکﻢ مﻀﻄرب بودم،حال و هوام
عجیﺐ بود.من که قرار نبود مایسارو ببینﻢ..پس این ﺗپش قلﺐ واین همه استرس برای چیه..شﺐ
راه افتاده بودیﻢ و طرفای صبح رسیدیﻢ،ﺗویه مهمونﺨونه جاگیر شدیﻢ و بعد اینکه پیربابا خوابید
وبه منیر زنگ زدم،رفتﻢ ﺗا کمی قدم بزنﻢ..نفسهای عمیق میکشیدم وهربار قلبﻢ یه جورخاصی
میشد..انگار نفس کشیدن برام مشکل شده بود اما دوسش داشتﻢ،این حاﻟتﻢ رو دوست
داشتﻢ...شاید چون ﺗوی شهری نفس میکشیدم که مایساهﻢ...سری ﺗکون دادم وآهی
کشیدم.هنوزهﻢ به نبودنش عادت نکرده بودم..
صبح زود زنگ زدم و برای پیربابا نوبت گرفتﻢ.قراربود ظهربه مﻄﺐ دکتر بریﻢ.رفتﻢ خرید وصبحانه
ی مفصلی براش آماده کردم..آژانسی گرفتﻢ وبه مﻄﺐ رفتیﻢ،خیلی شلوغ بود.برای ساعت دو به
مانوبت داده بودنند اما االن ساعت هشت بود وهنوز ویزیت نشده بودیﻢ..سه نفر مونده بودیﻢ که
یک دفعه منشی گفت برای امروز دکتر دیگه مریض نببینند..اون دو نفر رفتن اما من عصبی سمت
میز منشی رفتﻢ:
یعنی چی خانوم،شما قرار بود همون ظهر مارو بفرستی داخل االن هشت شبه ماهنوز اینجانشستیﻢ..
باصدای در برگشتﻢ،پزشک موسفیدی پشت سرم ایستاده بود:
دکتر-چیشده ؟چرا سر وصدا میکنید..
منشی-آقای دکتر ایشوون...
سعی کردم آروم باشﻢ و باﻟحن مالیمی گفتﻢ-:ما ازظهر اینجاییﻢ وهنوز مریﻀمون ویزیت
نشده..ما از روستا میایﻢ و راهمون خیلی دوره(،اشاره ای به پیربابا کردم)ایشونﻢ سنشون باالست
و سﺨتشونه هی بیان و برن..اگه قرار باشه ماهردفعه بیایﻢ این همه معﻄل بشیﻢ و آخرسرم...
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نگاهی به پیربابا انداخت.
دستی روی شونﻢ گذاشت و به طرف داخل اﺗاقش هدایتﻢ کرد..سمت پیربابا رفت و کمکش کرد ﺗا
بلند شه...روی ﺗﺨتی خوابوندش و مشغول معاینه اش شد:
دکتر-چند بار حاﻟت حمله بهش دست داده؟؟
همون یه بار...دکتر-براش آنژیو مینویسﻢ،ایشاال که چیزی نیست..
یعنی ممکنه نیاز به عمل نداشته باشه؟؟دکتر-هرچیزی ممکنه
پیربابا بلند شد و روی ﺗﺨت نشست:
دکتر:یه بیمارستان هست همین اطراف..آنژیو ببرید اونجا انجام بدید،بفهمن از طرف من اومدید
کارﺗونو زودﺗر راه میندازن...هزینه ای هﻢ نداره براﺗون
سرم رو زیر انداختﻢ:
بابت..رفتارم عذرمیﺨوامپیر بابا رو بلند کرد و دستاشو ﺗوی دستﻢ گذاشت..
دکتر-عیبی نداره...ما هرچی داریﻢ از امثال پدرشما داریﻢ،روستایی ها برای ما قابل احترام ان..
**********
دوساعتی میشد که پیربابا آنژیو شده بود اما بﺨاطر سن و ساﻟش گفتن ﺗاشﺐ بمونه....از اﺗاقش
بیرون اومدم ﺗا برم چیزی برای خوردن بگیرم،یه دستﻢ ﺗوی جیبﻢ بود و ﺗوی طول راهرو راه
میرفتﻢ..
***مایسا***
کیفﻢ رو برداشتﻢ و از اﺗاقﻢ خارج شدم..بیمارستان شلوغ بود و پرستارها ﺗوی ﺗﺐ وﺗاب.من که
کارم ﺗموم شده بود و داشتﻢ به خونه میرفتﻢ...آخ که چقدر دﻟﻢ ﺗنگه سپنتا بود..گوشیﻢ رو در آوردم
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و شماره ی خونه ی مامان رو گرفتﻢ.احتماال ﺗا االن خونه با خاک یکسان شده!!کار هرروزشه
اﻟبته..گوشی رو روی گوشﻢ گذاشتﻢ و سرم رو آوردم باال...ماﺗﻢ برد.دستﻢ رو آوردم پایین و
ایستادم..اون هﻢ با ﺗعجﺐ به من خیره بود...چقدر شکسته شده بود...اصال اینجا چیکار میکرد..؟!
سپنتا-مامانی؟؟
سپنتا کوچوﻟوم از پشت علیرضا دویید و ﺗوی بغلﻢ پرید..
سام-رفتﻢ خونه نبودی،سپنتاهﻢ بهونتو میگرفت..،واسه همین آوردمش اینجا.
علیرضا چشماش رو بست و عقﺐ گرد کرد...سام ﻟحظه ای با دیدنش کپ کرد،و سریع برگشت
سمت من...ﺗنﻢ گر گرفته بود و ﺗپش قلﺐ داشتﻢ ...هیچ انتظار دیدنش رو اینجا،اینﻄور و بااین
وضعیت نداشتﻢ..چرا اینقدر داغون شده بود...
***علیرضا***
ﺗوی این ساﻟها زیاد بهش فکر کرده بودم..اما هیچی به دردناکی اینکه ﺗوی موقعییتش قرار بگیرم
نبود...سام و مایسا...سام و مایساو بچشون؟؟!!!//
هرچقدر که ﺗوی این مدت سعی کردم با بیماریﻢ کنار بیام،دود شد...اون ﻟحظه انگار دیوونه شده
بودم...به زمین و زمان ﻟعنت میفرستادم و به خدا گله میکردم..که چرا من...از بیمارستان زدم
بیرون و راه میرفتﻢ..روی یه خط صاف فقط راه میرفتﻢ...شاید من هﻢ میﺨواستﻢ آروم بشﻢ....
******
منیر-ﺗو این چند هفته که نبودید اگه بدونید چی کشیدم
مرﺗﻀی-فعال که خداروشکر بابا ساﻟمه منیرجان،نیازی هﻢ به عمل نداره
بله..فقط دکتر گفت که دیگه نباید سر زمین کار کنهپیربابا گوشه ای دراز کشیده بود..بااین حرفﻢ اخمی کرد وگفت:
پیربابا-من سر زمین بزرگ شدم بچه جان..اینﻢ حرفه که ﺗو میزنی..
بﺨاطر خودﺗونه پیرباباپیربابا-اینقد پیربابا پیربابا نکن..من از صدﺗای مثل ﺗو جوان ﺗرم وبهتر کار میکنﻢ
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سری ﺗکون دادم-بله،چی بگﻢ دیگه من..
منیر-من میرم چای بیارم...
با بیرون رفتن منیر از اﺗاق،مرﺗﻀی هﻢ ببﺨشیدی گفت و رفت...نگاهی به پیربابا کردم و بهش
نزدیک ﺗر شدم:
پیربابا؟؟پیربابا-جانﻢ ؟؟
من میﺨواستﻢ...برم..پیربابا-کجا بری بابا؟!
نفس عمیقی کشیدم که بی شباهت به آه نبود-همون..موسسه ای که میگفتید برای،امثاﻟه منه..
پیربابا-باالخره نظرت عوض شد..
به قول خودﺗون..میﺨوام این چندساﻟه رو راحت زندگی کنﻢ..هی هﻢ نترسﻢ که وجودم برای اینواون خﻄرناکه...
پیربابا..-کی میﺨوای بری؟؟
هرچه زودﺗر بهترپیربابا-به بچه ها چی میگی؟؟
به بچه ها(....سر به زیر انداختﻢ)هیچی نمیگﻢ..پیربابا-یعنی چی؟؟؟
میﺨوام بیﺨبر برم پیر بابا...دل خداحافظی ندارم...*******
هوا ﺗاریک بود و آروم سمت خونه ام قدم میزدم.....حدسﻢ درست بود،اون هنوز سام رو دوست
داشت..ﺗموم این ساﻟهایی که من با عذاب گذروندم،اونا خوش بودن..خدایا؛من قربانیه چی
شدم؟؟قربانیه کی...به کسی بدی کردم؟؟.این همه بدبﺨتی،این همه مصیبت واقعا حقمه؟؟...چرا
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باید هرﻟحظه منتظر مرگﻢ باشﻢ.میدونی؟حال کسی رو دارم که بردیش ﺗو اوج وبعد دستاش رو ول
کردی...مایسا اوج زندگی من بود...بهﻢ دادیش و پسش گرفتی...به بدﺗرین شکل.ایستادم.ﻟحظه
ای چشمام رو بستﻢ و دوباره به راهﻢ ادامه دادم...
قدم اول:
علیرضا-مایسا من..من فک کنﻢ دوستتدارم
قدم دوم:
مایسا-وای خدا کی میشه من از شر این موجود خالص شﻢ!!
قدم سوم:
خانوم جون:عوض این سرخ و سفید شدنا و سربه زیر انداختنا مثل آدم حرف دﻟتونو بزنید...
قدم چهارم:
علیرضا-مایسا همین امروز باید با بابات حرف بزنیﻢ...من عقد رو عقﺐ نمیندازم
قدم پنجﻢ:
مایسا-من یه افسرده بودم علیرضا..یه نرده ی متحرک..یکی که هر کس و ناکسی به خودش
اجازه میداد عذابش بده...ﺗو..ﺗو منو دوباره ساختی..
قدم ششﻢ:
مایسا....-با محبتات..
قدم هفتﻢ:
مایسا-باحمایتات...من هیچ وقت کسیو که منو ساخته ول نمیکنﻢ بچسبﻢ به کسی که ویرونﻢ
کرده..
قدم هشتﻢ:
مایسا-خودم میشﻢ همه کس عشقﻢ..خودم میشﻢ همه کس علیرضام..
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(باپیچیدن صداش ﺗوی گوشﻢ قﻄره اشکی ازچشمام ریﺨت):هرکاری میکنﻢ که دیگه اشکاﺗو
نبینﻢ علیرضا..
قدم نهﻢ:
مایسا-دیگه ﺗحمل ندارم...دیگه بریدم.چرا مثل سابق نیستی؟؟به این زودی همه چی یادت رفت..
و قدم آخر نگاه غمگین مایسا جلوی کافه بود که یک دم از ذهنﻢ پاک نمیشد..
باید برم..زندگی برای من ﺗموم شدست.
******
شﺐ
ﺗنهایی
سکوت
خیال ﺗو ...
و من
که بی ﺗو
بغض می کنﻢ
و در دقیقه ها می میرم
******
جواب آزمایشتون ﺗا یک ساعت دیگه آمادست..ﺗشکری کردم و پرستار از اﺗاق بیرون رفت.قبل بستری شدن باید آزمایش میدادیﻢ...جای بدی به
نظر نمیومد..اگرچه در ودیوارش هﻢ یادآور مرضی بود که ﺗوی جونﻢ افتاده و دیگه همون ﻟحظاﺗی
که این بیماری رو یادم میرفت،از دست میدادم...اینجوری شاید کمتر به خاطراﺗﻢ فکر
میکردم.دستهام رو ﺗوی جیبﻢ فرو کردم و وارد محوطه شدم...یعنی همه ی این آدما مثل
منن؟؟...نه..همه که آش نﺨورده و دهن سوخته نیستنند..من یه آدم بدبﺨت بدشانسﻢ!..
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***مایسا***
چهار زانو روی ﺗﺨت نشسته بودم وآﻟبوم رو ورق میزدم..چهره اش یک دم از جلوی چشمام پاک
نمیشد..ناخودگاه علیرضایی که هفته ی پیش دیده بودم رو با علیرضای ﺗوی عکسای عروسیمون
مقایسه کردم.چرا اینقدر شکسته و پیر شده..حتی موهاش هﻢ جوگندمی شده.مگه
چندساﻟشه..اصال مگه نرفته بود آﻟمان.گیج بودم.هیچی باهﻢ جور درنمیومد..غرق آﻟبومهای نامزدیﻢ
بودم که موش کوچوﻟوم از زیر دستام خزید و ﺗوی آغوشﻢ جاگرفت..با انگشتش به یکی از عکسا
اشاره کرد:
سپنتا-این ﺗیه؟؟
منسپنتا-اونته ﺗناﻟته ﺗیه؟؟(اون که کنارﺗه کیه؟؟)
...شوهرمسرش رو باال آورد و برای حفظ ﺗعادﻟش دستاشو کمی پایین ﺗراز آرنجﻢ گذاشت.باچشمای درشت
شده اش بهﻢ خیره شد ومثل ﺗموم وقتهایی که ﺗعجﺐ میکرد،با ﻟبهای غنچه شده گفت:
سپنتا-ﺗو شوهل داﻟی؟؟
اوهومسپنتا-ینی من بابا داﻟﻢ؟؟
....اوهوماز بغلﻢ دراومد و روبه روم دست به کمر زده ایستاد:
سپنتا-اگه ﺗو شوهل داﻟی..منﻢ بابا داﻟﻢ(ﻟباشو آورد جلو و به حاﻟت شاکی سرشو به چپ و راست
ﺗکون داد ):پس ﺗوجاس؟؟؟
آﻟبوم رو کناری گذاشتﻢ و محکﻢ بغل کردم این گلوﻟه ی نمک رو..سعی میکردم بوسش کنﻢ و اون
هﻢ باهیجان میﺨندید و جیغ میکشید..روی ﺗﺨت خوابوندمش و شروع کردم به قلقلک
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دادنش،قهقه میزد و من روهﻢ سر ذوق میاورد...روی صورﺗش خﻢ شدم وهمینﻄور که موهاشو ناز
میکردم به آرومی گفتﻢ:
به کسی نگیاسپنتا-اینته ﺗو شوهل داﻟی؟
خندیدم-آره..راجﺐ این عکسا به کسی چیزی نمیگی.باشه مامان؟؟
سپنتا-باش
گونه اش رو بوسیدم و وقتی سرم رو بلند کردم،سریع از روی ﺗﺨت بلند شد و دویید.وقتی به در
اﺗاق رسید،زبونی برام درآورد و اوریپ قری به کمرش داد!..من سپنتارو نداشتﻢ چیکار
میکردم...این منی که داشت به وضعی حتی بدﺗراز قبلش دچار میشد..یه ﻟحظه از ذهنﻢ دور نمیشد
خیال علیرضا...یه ﻟحظه!...ﺗموم واقعیت همین بود؛من قلبﻢ هنوز علیرضارو طالق نداده بود..
******
هیچگـاه نفهمـیدم
آنکـه رفت و مرا با کوﻟه بـاری
از غﻢ ﺗنـها گذاشت
قبل رفتـن دﻟش سنگ بود یا نـه
بعد رفتن دﻟش به حاﻟﻢ
سوخت یا نـه
کوﻟه بار غمﻢ را اضافه کردی و
رفتی و من ماندم و سکوت شﺐ های بی ستـاره
برگرد شاید یکـ گوشه از این جهانـه ﻟعنتـی جایی برای ما باشد
***علیرضا***
پرستار-آقا شما االن باید خوشحال باشید..اینکارا چیه.مینا یه ﻟیوان آب بیار..
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چقدر این..جوابش قابل اعتماده؟؟؟پرستار ﻟبﺨندی زد وشمرده شمرده گفت-کامال ،قابل ،اعتماده.
علبرضا-امامن...هشت سال پیش دوبار آزمایش دادم.هردوبار مثبت بود..
پرستار-راجبش نظری ندارم...وﻟی مﻄمئن باشید شما بیمار نیستید
حال و روزم رو درک نمیکردم..ازشدت عصبانیت عﻀالﺗﻢ منقبض شده بود.کوﻟه امو از روی صندﻟی
کناریﻢ چنگ زدم و با قدمهای بزرگ از موسسه خارج شدم..رفتارم و کارهام دست خودم
نبود..خیلی یهویی ﺗصمیﻢ گرفتﻢ برگردم شهرم...همه چیز جز این مرض ﻟعنتی برام رنگ باخته
بود ...دربستی گرفتﻢ و بالفاصله سمت ﺗرمینال رفتﻢ.من باید ﺗکلیفﻢ رو روشن میکردم.بامن بازی
شده بود؟؟
بلیﻄی گرفتﻢ و سمت اﺗوبوسﻢ رفتﻢ...ذهنﻢ قفل بود.میﺨواستﻢ هرچه زودﺗر برسﻢ شهرم..برای
همین کالفه بودم و سرجام آروم و قرار نداشتﻢ.میﺨواستﻢ زودﺗر برسﻢ اما نمیدونستﻢ چیکار
کنﻢ...اول پیش کی برم..کیو سوال پیچ کنﻢ..ازکی گله کنﻢ.انقدر که به این مسئله فکر کردم ﺗوی
راه ،سرم درد میکرد..من بیمارنبودم،پس دیگه نباید از آدما فاصله میگرفتﻢ..دیگه از ارﺗباط با بقیه
نباید میترسیدم.اما اینﻄور نبود..من به وضعیتﻢ عادت کرده بودم و خیلی یهویی حاﻟت ام ﺗغییر
کرد..کی این اﺗفاقات یهویی ﺗموم میشن خدا....
*****
جلوی در خروجی ﺗرمینال ایستاده بودم.با یه دستﻢ کوﻟه امو روی دوشﻢ نگه داشته بودم و بادست
دیگه ام سوئیشرﺗمو..ماشینها از مقابل ام رد میشدن و گاهی ﺗاکسی ها برام بوق میزدن.من اما بی
هدف فقط به روبه روم خیره بودم..ﺗوی فکر بودم اما ﺗوی فکرم هیچ چیز نبود!..حاال کجا
برم؟؟چیکار کنﻢ..به کی شکایت کنﻢ..از کی دﻟیل و ﺗوضیح بﺨوام..کسی هست که بتونه خوشبﺨتی
هشت سال پیشمو بهﻢ برگردونه؟؟موهای یک دست مشکیﻢ رو چی..دونه دونه ی این نﺨهای
سفید الی موهام یادگار روزهایی هست که به عذاب گذشت...خنده های از ﺗه دﻟمو..مایسام
رو،کسی هست ﺗوی این شهر که بتونه اونهارو بهﻢ برگردونه؟؟
من اول به یه ﺗوضیح نیاز دارم..به یه دﻟیل ﺗوجیه کننده..دارم ﺗوی بد وضعیتی دست وپا میزنﻢ..
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برای ماشینی دست نگه داشتﻢ و سوار شدم..آدرس آزمایشگاه پریناز رو دادم.امیدوارم که هنوز
همون جا باشه..
مشغول ﺗماشای شهرم بودم..جایی که ﺗموم این ساﻟها از دوباره پاگذاشتن بهش واهمه
داشتﻢ..ﺗوی این چند روز اخیر خاطرات ام مدام جلوی چشمﻢ رژه میرفتن و حال خراب من رو
خراب ﺗر میکردن.من چه ساده ﺗموم اون ﻟحظات قشنگمو از دست دادم...
***مایسا***
شلوار ﻟی شو ﺗنش کردم و روی ﺗﺨت نشوندمش،درحاﻟی که جوراباشو پاش میکردم؛
رفتیﻢ اونجا دور وبر دانیال نبینمتاسپنتا شونه ای باال انداخت و بااخﻢ دستاش رو ﺗوی هﻢ گره کرد:
سپنتا-من بچه ام،به اون بدو(به اون بگو)
خﺐ حاال دارم به ﺗو میگﻢپوفی کشید و همینﻄوری که دست وسرشو ﺗکون میداد:
سپنتا-بابا جانه من ،بچه ام....ﺗو به من بدی من بد ﺗل میتونﻢ!(ﺗو به من بگی من بدﺗر میکنﻢ)
نﺨییییرم شما خیلی هﻢ آقایی،اون دانیال بچه است هیچی حاﻟیش نیس،ازش انتظاری نمیرهکه(..یقه ی ﻟباسش رو درست کردم):شما باید رعایت کنی..مامانی براش سر وصدا بده،قلبش درد
میگیره ها
سرش به نشونه ی باشه کج کرد..ﻟپش رو بوسیدم وسپنتا به بغل،از اﺗاق خارج شدم..سه قلوها به
ردیف روی مبل سه نفره نشسته بودن،سپنتا با دیدنشون از بغلﻢ اومد پایین.جایی براش باز کردن
و پسرکه منﻢ رفت آروم پیششون نشست..
بچه ها مامانتون کو؟؟هرسه همزمان شونه ای باال انداختن و ﻟبهاشونو به نشونه ی ندونستن بیرون آوردن..
نازنین-جانﻢ/؟
برگشتﻢ،نازنین نخ وسوزن به دست پشتﻢ ایستاده بود:
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وا،چرا آماده نیستی..ماهان کوشنازنین-دکمه کتشو باید بدوزم
االن؟؟؟همینﻄور که سمت اﺗاق سابق ماهان میرفت:
نازنین-زودی ﺗموم میشه
مامان همینجوری که کیفش رو چک میکرد وارد حال شد..بچه ها با دیدنش نیششون وا شد و
دوییدن سمتش..مامان هﻢ با رضایت وخوشحاﻟی یکی یکی بغلشون میکرد وبچه ها
میبوسیدنش..بابا کت قهوه ای رنگش رو به یه حرکت بازو،پوشید و پشت سر مامان قرار گرفت:
بابا-فقط مامانی؟؟
واین بار بچه ها از گردن بابام آویزون شدن...داشتﻢ از دیدن بچه ها و بابا ﻟذت میبردم که متوجه
ی نگاه پر از حسرت مامان به خودم شدم.شاید داشت به بچه ای که منﻢ میتونستﻢ از خودم
داشته باشﻢ فکر میکرد..بعد علیرضا قید ازدواج رو زدم.دیگه نه ﺗحمل یه شکست دیگه رو
داشتﻢ،ونه میتونستﻢ ازدواج کنﻢ...قلﺐ من هنوز متاهل بود..
***علیرضا***
کرایه رو حساب کردم و از ماشین پیاده شدم..نگاهی به ﺗابلوی آزمایشگاه انداختﻢ و قدم
برداشتﻢ.در باز شد..نگاهی به اطرافﻢ کردم و بعد سمت جایی که جواب آزمایش رو ﺗحویل میدادن
رفتﻢ...کلمات رو ﺗوی ذهنﻢ کنارهﻢ چیدم و نگاهﻢ رو به چهره ی منتظر روبه روم دوختﻢ:
-بله؟بفرماییدعلیرضا-ام..من بایه خانومی کار داشتﻢ که...هشت سال پیش اینجا کار میکردن
-هشت سال پیش!!!ازاون موقع ﺗااالن صدبار کارکنان اینجا عوض شده..فکرنکنﻢ بتونیدپیداشون کنید
علیرضا-نه..آخه،این آزمایشگاه برای اقوامشونه..اسﻢ کوچیکشﻢ..پرینازه اگه اشتباه نکرده باشﻢ
--آهان بله..شما باخانوم دکتر کار دارید..هستن...ﺗو البراﺗوار ان
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علیرضا-میشه صداشون کنید
بارفتن زن سفید پوش،کوﻟه امو روی صندﻟی آبی رنگ ساﻟن انتظار انداختﻢ و روی صندﻟی کناری
نشستﻢ.
سرم رو بین دستام نگه داشتﻢ و با پاهام روی زمین ضرب گرفتﻢ...کالفه
بودم،عصبی..نمیدونﻢ!داشتﻢ خودخوری میکردم و یا شاید هﻢ کمی از حال خرابﻢ رو ذخیره میکردم
برای وقت مبادا! فقط میدونستﻢ که بﻄور عجیبی آروم و ریلکس بودم..با قرار گرفتن یک جفت
کفش اسپرت مشکی زنونه مقابل ام سرم رو باال گرفتﻢ...با دیدن چهره ام جا خورد و قدمی به
عقﺐ برداشت.بلند شدم و ﺗوی چشماش براق شدم نگاهی به اطراف انداخت و دوباره نزدیکﻢ
شد..باصدای آروم و ﻟرزونی گفت:
پریناز-میدونﻢ برای..چ..ی اومدی
چه خوب...آخه بعد یه جابه جایی طوالنی و خستگی راه...حوصله ی قصه ﺗعریف کردن نداشتﻢ.پریناز-همه چی رو برات ﺗوضیح میدم..
خوش گذشت این چند سال؟؟نگاهی به سرﺗاپاش انداختﻢ و ادامه دادم:
معلومه که گذشته..سری ﺗوی آزمایشگاه که حسابی ﺗغییر کرده بود و مدرن ﺗر شده بود،گردوندم:
حسابی هﻢ انگار بهتون ساخته نه...دستی ﺗوی موهای جوگندمیﻢ کشیدم:
این وسط اونی که ﺗوی پهن گاو و زیر آفتاب داغ مزرعه پیر شد منﻢ..اون که هشت سال درجا زدمنﻢ...شماها که انگار حسابی پیشرفت کردید..
ناﻟه وار گفت:
پریناز-قرار نبود اینجوری بشه..من..
-دست بردن ﺗوی جواب آزمایش حبس داره نه؟

249

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان فصل وصل | فرناز حسینی کاربر انجمن نگاه دانلود
یک دفعه رنگش پرید
فک کنﻢ اینجارم ببندن...دستام ﺗوی جیبﻢ بود،سرم رو کمی جلو بردم و باغلظت خاصی ادامه دادم:
آبرو براﺗون نمیزارم...پوزخندی زدم وعقﺐ گرد کردم..حسابی ﺗرسیده بود..دنباﻟﻢ میومد و ازم وقت میﺨواست ﺗا برام
ﺗوضیح بده..یک دفعه ایستادم،جهشی کرد و مقابلﻢ قرار گرفت!
***دانای کل***
علیرضا روی صندﻟی انتظار نشسته بود و پریناز با نگرانی یک نگاهش به گوشیش بود و یک
نگاهش به علیرضای عصبی..
بعد بارها زنگ زدن،سام باالخره برداشت:
سام-بله؟
پریناز-سام..
سام-سالم..چرا صدات گرفته؟؟
پریناز-همین االن پاشو بیا آزمایشگاه
سام-نمیتونﻢ،کار دارم
پریناز-باید بیای
سام-ببین بعدا حرف میزنیﻢ االن..
پریناز-علیرضا اینجاست
سام چشمهاش رو بست و دستی روی پلکهاش کشید...جا خورده بودوکمی ﺗرسیده ومﻀﻄرب
شده بود اما نه به اندازه ی روزی که علیرضارو ﺗوی بیمارستان..دوقدمیه مایسا دیده بود،پریناز که
سکوﺗش رو دید ادامه داد..
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پریناز-من میبرمش پارک پشت ساختمون..ﺗو فقط زودﺗر خودﺗو برسون..سام حرف از شکایت
میزنه من میترسﻢ
سام-باشه
همین!و قﻄع کرد.واقعا اینجا ﺗه اش بود؟!نه....اون این همه سال زحمت نکشیده بود که یک شبه
دوباره برگرده سرجای اوﻟش..نمیزاشت که به نفع علیرضا ﺗموم بشه.حتی فکر حرکت بعدی این
بازی روهﻢ کرده بود..از خیلی قبل پیش.مایسا سهﻢ اون بود!از اوﻟش هﻢ همین بود!.بااین فکر
نفسی گرفت و اﺗاقش رو ﺗرک کرد..
پریناز روپوشش رو در آورد و بعد همانگی،سمت علیرضا رفت..حﻀورش رو حس کرد اما همچنان
سرش پایین بود و خیره ی سرامیک سفیدرنگ:..
پریناز-زنگ زدم...به سام.ﺗا ما بریﻢ اونﻢ میرسه
علیرضا کمی سرش رو باال برد و با اخمی که کمی پوزخند چاشنیش شده بود ،گفت:
کجا؟پریناز-اینجا که نمیشه حرف زد،یه پارک هست نزدیک اینجا..بهتره بریﻢ اونجا صحبت کنیﻢ
کوﻟه اش رو از روی صندﻟی کناریش چنگ زد و جلوﺗر از پریناز از آزمایشگاه خارج شد..با کمی
فاصله،کنارهﻢ راه میرفتن..علیرضا داشت به عکس اﻟعملی که باید از خودش مقابل سام نشون
میداد فکر میکرد..حجﻢ این نامردی ﺗوی ذهنش نمیگنجید...همکاری پریناز،دوست صمیمیه مایسا
با سام براش عجیﺐ بود.شاید موضوع پیچیده ﺗراز اونی بود که همه فکر میکردن...
نزدیک ورودی پارک،روی نیمکت سبز رنگی نشستن..پریناز ﻟبی ﺗر کرد و علیرضا اخمو ومنتظر
بهش خیره شد..
علیرضا-میشنوم..
چشماش رو بست و نگاهش رو از علیرضا گرفت..چشﻢ که باز کرد نفسی گرفت و به رو به روش
خیره شد..
پریناز-منو مایسا از همون اول دوره ی دبیرستان باهﻢ دوست بودیﻢ...دختر شیرین و شیﻄونی
بود..به دل همه مینشست..منﻢ یکی از اون همه.دوسش داشتﻢ...رفاقتمون ازاین دوستیای اﻟکی
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خیلی باالﺗر بود..از ریز و درشت زندگی هﻢ خبر داشتیﻢ....کوچیکترین اﺗفاقی که می افتاد رو باید
بهﻢ خبر میدادیﻢ(.....آهی کشید وسربه زیر انداخت)اون از سام میگفت..من
از...وحید،پسرعموم....پسرعمویی که از پونزده ساﻟگی فهمیدم یه چیزی برام فرا ﺗر از یه
فامیله..سﺨت بود..وقتی اون بهﻢ هیچ ﺗوجهی نداشت.وقتی باهام صحبت میکرد من براش در حد
یه دختر عمو بودم امامن پیش خودم خیاالی دخترونه میکردم..این خیاالی دخترونه وقتی شدت
گرفت که وحید مدﺗی بود میومد مدرسه دنباﻟﻢ...دنبال منو...مایسا!هه!!مایسا بهﻢ دﻟداری میداد که
آره!!وحید هﻢ عاشقﻢ شده.بد ازاین ﺗوهمات بچگونه در اومدم..خیلی بد.....درست وقتی که ﺗو اوج
بودم..ﺗو رویاهام غرق بودم..
سرش رو به طرف علیرضا برگردوند و با اون چشمای قرمزو آماده ی بارشش بهش خیره شد:
یه روز وحید اومد پیشﻢ و گفت...گفت از مایسا خوشش اومده.گفت از وقتی که اونو ﺗوی خونمون
دیده گرفتارش شده وبﺨاطر همینه همش میاد دنباﻟمون...خورد شدم..ﻟه شدم...زیر بار آرزوهام
مردم...حاﻟﻢ هیچ دست خودم نبود.وحید ازم قول گرفت که اونو مایسا رو بهﻢ برسونﻢ.بهش گفتﻢ
اون کس دیگه ای رو میﺨواد اما ول کن نبود.کﻢ کﻢ منﻢ نسبت به مایسا حسود شده بودم..یه
حس کینه ی عجیﺐ و غریبی ﺗوی وجودم نشسته بود.همش فکر میکردم اگه اون نبود وحید منو
دوستداشت.حس می کردم جای منو پر کرده..وقتی بهش نگاه میکردم همه ی اینا میومد ﺗو ذهنﻢ
و داغونﻢ میکرد(...اشکاش رو از صورﺗش پس زد)یه روز که ﺗا غروب بﺨاطر کنکور ﺗو مدرسه
کالس داشتیﻢ،گوشی مایسا زنگ خورد..خوشحال بود،هیجان زده شده بود.اونقدری که حتی ﺗوان
جواب دادن ﺗلفنش روهﻢ نداشت...آخه سام بود..
سام-موقع برگشتنﻢ از سرکار میدیدمش..
سر علیرضا چرخید سمت سامی که از پشت بهشون نزدیک میشد...پریناز هﻢ صورﺗش رو پاک
کرد وسرش رو زیر انداخت..سام روبه روشون ایستاد و حرف پریناز رو ادامه داد:
پشت درخت وایمیستاد وبه خیاﻟش نمیدیدمش...اما هربار با دیدنش یه کور سوی امیدی ﺗه دﻟﻢروشن میشد..رفیقام همه میگفتن دوستﻢ داره اما سردی رفتارش و دوری کردنش ازخودم،بیشتر
ازایناکاراش به چشمﻢ میومد..میگفتﻢ حتما بﺨاطر ماهان میاد.منتظر اونه...میگفتﻢ اگه منو بﺨواد
حد اقل اش اینه که باهام سرد نمیشه...ازم فراری نمیشه.ناخوداگاه اونو با دخترای دور وبرم
مقایسه اش میکردم(پوزخندی زد) دخترایی که قد ناخن مایسا هﻢ ارزش نداشتن ومن اینو دیر
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فهمیدم(.دستی به گوشه ی ﻟبش کشید و به درخت کناری نیمکت ﺗکیه داد..دستهاش رو ﺗوی
جیبش فرو برد ) :دوستام با اطمینان میگفتن مایساهﻢ دوستﻢ داره ومن میگفتﻢ نه...ﺗااینکه یکی از
صمیمی ﺗرین دوستام یه پیشنهاد داد.موافق نبودم...اصال موافق نبودم..اما از طرفی کنجکاو بودم
عکس اﻟعمل اش رو ببینﻢ.بفهمﻢ چقدر براش ارزش دارم..
علیرضا-هع!!پیشنهادش این بود که با آبروش بازی کنی؟؟؟
سام-من نمیﺨواستﻢ اونﻄوری بشه
علیرضا-وﻟی شد!
پریناز-ﺗقصیرمن بود...
بااین حرف علیرضا از سام رو گردوند و به نیﻢ رخ اشکی پریناز زل زد:
پریناز-میﺨواستﻢ مایسا رو از چشﻢ وحید بندازم..چاره ای نبود...راه دیگه ای نداشتﻢ.بین بهترین
دوستﻢ و عشقﻢ...عشقﻢ رو انتﺨاب کردم.بﺨاطر رسیدن به پسرعموم مجبور بودم..
(صداش آروم و خجاﻟت زده شد):
رسواش کردم....ﺗوی مدرسه براش آبرو نذاشتﻢ،اونقدری که مجبور شد مدرسه اشو عوضکنه.چیزهایی پشت سرش ساختﻢ که...که یه درصدم حتی ازمایسا بعید بود.همه باورشون شده
بود....بعد ماجرای جلوی بیمارستان همه راحت همه چی رو قبول میکردن ..سام هﻢ حرفام رو انکار
نکرد واین شد مهر ﺗایید روی بدبودن مایسا..
سام-شماره اش عوض شده بود..مدرسه نمیومد...هیچ راهی برای دیدنش نداشتﻢ.مادرم هﻢ
نمیذاشت واقعیت رو بگﻢ...از آبروش میترسید.نمیﺨواست پای ما بیشتر از اون حد وسط کشیده
بشه...منﻢ چیزی جز چشﻢ برای گفتن نداشتﻢ...رفتن به خونشون هﻢ برام ممنوع بود.هه!!مامانﻢ
برام به پا گذاشته بود..دنبال مایسا بودم که حداقل به خودش بگﻢ ﺗا بدونه من هیچ نقشی ﺗو این
رسوایی نداشتﻢ..
پریناز-یه روز ظهر ،ﺗوراه خونه سام اومد پیشﻢ..خواست باهام حرف بزنه.به یه کافه رفتیﻢ و اون
هﻢ برام گفت...ازهمه چی..از عالقه اش..از بد نبودن نیتش..برای کارش دﻟیل آورد وگفت که به
مایسا بگﻢ اما من نگفتﻢ...سکوت کردم.اونقدری که دیگه کار از کار گذشت.وحید افسرده شده
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بود....هیچی اونﻄوری که میﺨواستﻢ پیش نرفت.چند ماه بعدش هﻢ با یکی از دخترایی که مادرش
براش انتﺨاب کرده بود ازدواج کردو رفتن جنوب.من موندم و یه وجدان نیمه بیدار...
سام-همون روز جلوی بیمارستان..خواستﻢ پیاده شﻢ...خواستﻢ برم دنباﻟش اما ﺗا به خودم بجنبﻢ
رفته بود.فکر میکردم که زودی میتونﻢ جبران کنﻢ اما...هه....پریناز درست بعد عقد شما اومد
سراغﻢ...درست بعد وقتی که من همه چیمو از دست رفته میدونستﻢ،اما وقتی اون جریانا پیش
اومد..
علیرضا عصبی بلند شد و یقه ی سام رو گرفت:
از موقعییت سوء استفاده کردی..از اعتماد منه خر سوء استفاده کردیپریناز از روی نیمکت بلند شد و کنارشون ایستاد..
پریناز-سام گفت مایسا دوسش داره..گفت بعد طالق گرفتنش از زنش مایسا از علیرضا سرد
شده..گفت،گفت اینجوری مایسا بدون عذاب وجدان از علیرضا جدا میشه و اونا بهﻢ میرسن...من
فقط میﺨواستﻢ کار گذشتمو جبران کنﻢ.میﺨواستﻢ سام و مایسارو بهﻢ برسونﻢ...قرار بود یه مدت
که گذشت بهت بگیﻢ که بیمار نیستی...اما بعدش هرچی گشتیﻢ پیدات نکردیﻢ...
علیرضا مشتی به سام زد و به زمین انداختش..با حرص خاصی به صورت سام مشت میزد:
یه نگاه بهﻢ بنداز آششششششغال.ببین چیکار کردید باهام.هشت سسسسسال ﺗمام،از عاﻟﻢوآدم فرار کردم..هششششششت سال به یاد گذشته ام سوختﻢ..به یاد مایسام سوختﻢ....منو
نیییییگا.همون علیرضام؟؟؟؟جوونیمو قربونیه بی عرضگی و حسادﺗتون کردین
مشتی پر حرص وعمیق به گونه ی راست سام زد وبالفاصله از یقه گرفتش و صورﺗش رو باال
آورد..پریناز هین بلندی گفت و همینﻄور با دستاش جلوی دهانش رو گرفته بود،اشک
میریﺨت...پشیمون بود؟؟نمیدونست...اون ﺗوی وضعییتی قرار گرفته بود که ﺗشﺨیص درست وغلط
زندگیش براش سﺨت بود..
علیرضا-ﺗا حاال شده حتی از دست زدن به آدما بترسی؟؟هااااااااااان..شده؟؟شده عشقت کنارت
باشه اما حتی نتونی دستاشو ببوسی...ﺗاحاال به کسی که از ﺗه دﻟت میﺨوایش بی محلی
کردی؟؟؟؟؟ﺗا حاال از قصد عذابش دادی؟؟؟هاااان کثافت...ﺗقاص ﺗک ﺗک اون ﻟحظاﺗو باید
ببدید...آبروی مایسارو بردید..آبروﺗونو میبرم..جوونیمو دزدید،جوونیتونو ازﺗون میگیرم..
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سام خونی رو ول کرد وصاف ایستاد..پریناز قدمی به عقﺐ برداشت،کوﻟه اش رو از روی نیمکت
برداشت و به سمت خروجی پارک راه افتاد..

پریناز ﺗرسیده ،کنار سام نشست،..سام دستی به گوشه ی ل*ب خونی شده اش کشید که باعث
شد صورﺗش از درد جمع بشه:
سام-مایسا ﺗازه روبه راه شده
ایستاد،اما برنگشت..
سام-فراموشت کرده..بعد هشت سال داره دوباره با دﻟﻢ راه میاد..اذیتش نکن..نذار دوباره حاﻟش
خراب شه.مایسا از اوﻟش هﻢ سهﻢ من بود،اینو خودﺗﻢ میدونی...برو دنبال قسمتت،اگه هنوزم
دوسش داری دوباره گذشته رو براش زنده نکن
بی هیچ حرفی دوباره به مسیرش ادامه داد و ذهنش حول این مسئله بود که سام و مایسا باهﻢ
ازدواج نکردن..خوشحال بود..اما یه خوشحاﻟی ﺗلخ...مایسا واقعا فراموشش کرده بود؟؟!
.سام پوزخندی زد وسعی کرد از روی زمین بلند بشه..
پریناز-من میترسﻢ
سام-از چی
پریناز-از چی؟؟!این االن کله اش خرابه..عصبیه..عقده ی این چندساﻟو داره..سام دیگه پای آبرو و
حیثیتﻢ درمیونه.آزمایشگاه مال داییمه..اگه شکایت کنه..
سام-اون هیچ غلﻄی نمیکنه...
و اینبار پرینازبا نگرانی ،رفتن علیرضارو ﺗماشا میکرد..عجیﺐ بهﻢ پیچ خورده بود سرنوشت همه ی
اونها؛مهره ی بازی هریک٬دست دیگری بود و همه مﻀﻄرب چشﻢ به هﻢ دیگه دوخته بودن...
***مایسا***
سپنتا کنارمن و دانیال روبه رومون نشسته بود.با نگاهشون انگار داشتن برای هﻢ خط ونشوون
میکشیدن!آخرش من نفهمیدم چرا این دوﺗا انقدر باهﻢ بدن!
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با قرار گرفتن سینی شربت جلوی صورﺗﻢ،سر بلند کردم وبه صورت خندون زن عمو نگاه
کردم..سینی رو گرفتﻢ و بلندشدم:
شما چرا زن عمو..من ﺗعارف میکنﻢ..زن عمو-زحمت میشه عزیزم
نه فقط...با سرم اشاره ای به سپنتای اخماﻟو کردم وباصدای آروم گفتﻢ:
حواستون به این باشه..زن عمو-باشه دخترم..
سینی شربت رو یکی یکی جلوی همه گرفتﻢ:
زن عمو-نازنین جان چه میکنی با کار و درس؟؟
نازنین-سﺨته وﻟی میرسﻢ!ماهان خیلی کمکمه
دانیال-بعله،مامان نمیدونی ماهان چه دست پﺨتی داره که!
ماهان هﻢ خیلی ریلکس وجدی به دانیال خیره شد وگفت:
ماهان-بله،ﺗازه افتﺨار میکنﻢ کمک حال خانومﻢ
دانیال-اینو نگی چی بگی..دﻟﻢ میسوزه برات هیییییییی
ماهان-ﺗو دﻟت بحال خودت بسوزه ،پیر شدی بدبﺨت اخرشﻢ کسی جرات نکرد بهت زن بده
دانیال-من ﺗازه اول جوونی کردنمه.حیف میشﻢ گ*ن*ا*ه دارم!
مامان-دیگه باید کﻢ کﻢ آستین باال بزنیﻢ براﺗا دانیال..
زن عمو-آره واال،این بیﺨیال اﻟدوﻟه که اگه به خودش باشه ﺗا آخر عمرش مشغول مسﺨره
بازیاشه..
سپنتا که ﺗااون ﻟحظه دست به سینه نشسته بود،دست راستشو جلو برد و با قیافه ی جدی وبامزه
ای گفت:
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سپنتا-ﺗی(کی) به این زن میده آخه
به دنبال این حرفش همه خندیدن .سپنتا بادیدن اخﻢ من دستشو جلوی دهنش گرفت و باچشمای
ریز کرده اش مثال داشت ازم معذرت میﺨواست!!
آهی کشیدم و باسینی خاﻟی سمت آشپزخونه رفتﻢ که باصدای جیغ سپنتا با ﺗرس برگشتﻢ ﺗوی
حال...سپنتا در میرفت و دانیال هﻢ با قیافه ی قرمز شده افتاده بود دنباﻟش!!معلوم نیست باز این
وﻟوﻟه چی بهش گفته!این وسط صدای سه قلوها هﻢ بلند شده بود و یک صدا داشتن سپنتا رو
ﺗشویق میکردن!
منﻢ ﺗنها کاری که میتونستﻢ انجام بدم این بود که به اپن ﺗکیه بدم و ﺗماشاشون کنﻢ!ﺗنبیه اش
باشه واسه وقتی که ﺗنها شدیﻢ،جلوی مامان نمیتونﻢ بهش بگﻢ باال چشمت ابروء!
بقیه هﻢ انگار داشت بهشون خوش میگذشت،ﺗنها کسی که حرصی بود دانیال بود!!
*****
سرش رو آروم بوسیدم وپتوش رو روی بدن کوچوﻟوش کشیدم..چراغ خوابش رو خاموش کردم و
از اﺗاقش بیرون اومدم..گوشه ی کاناپه نشستﻢ،آهنگ مورد عالقه ام رو پلی کردم و زیر نور
قرمزرنگ آباجور،مشغول دیدن عکسهام شدم:..
به یادﺗﻢ هنوزم
اگر چه زود رفتی
اگر چه بی ﺗفاوت به هر چه بود رفتی
به یادﺗﻢ هنوزم اگر چه پر کشیدی
اگر چه ﺗلخ اما به آرزوت رسیدی  ,به آرزوت رسیدی
عکس هایی که ﺗوی بیشترشون اصال حواسمون به دوربین نبود...مثل ﻟحظه ای که من پشتسرعلیرضا،وقتی که داشت پیانو میزد ایستاده بودم و ﺗوی عکس هردو پشت به دوربین بودیﻢ..
منو همین یه عکست به هﻢ عالقه داریﻢ
که ساﻟیانه ساﻟه به درد هﻢ دچاریﻢ
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خودت که دیگه نیستی نبایدم بدونی
عذاب غیر از این نیست
که چشﻢ به راه بمونی...
علیرضا جلوی پام زانو زده بود ومن با شادی نگاهش میکردم...روزنه ی امید از
کنار من سفر کرد
چه ﺗلﺨه اینکه باید یه عمر بی ﺗو سر کرد
همیشه خاک سرده همیشه سرد بوده
کنار هر دوایی همیشه درد بوده  ,همیشه درد بوده
وقتی که داشتﻢ به سمت انتهای باغ میرفتﻢ و گلها ﺗوی هوا مشغول رقص بودن...نگاهﻢ به پاییندوخته شده بود ومن چقدر عاشق این عکس بودم....عکسﻢ رو زیر دستﻢ گرفتﻢ و این بار،به
همدم هشت ساﻟه ام چشﻢ دوختﻢ..یه عکس از علیرضا،با چشمهای بسته..درحال نواختن...چقدر
دﻟتنگ چشماش بودم...
منو همین یه عکست به هﻢ عالقه داریﻢ
که ساﻟیانه ساﻟه به درد هﻢ دچاریﻢ
خودت که دیگه نیستی نبایدم بدونی
عذاب غیر از این نیست
که چشﻢ به راه بمونی...
****دانای کل****
یک هفته ی ﺗمام کارش شده بود کشیک دادن جلوی بیمارستان..فقط برای ﻟحظه ای دیدن مایسا
از دور..وقتی شاد وخوشحال،بچه به بغل صبح ها از خونه ییرون میومد و بعد گذاشتن پسر
کوچوﻟوش ﺗوی خونه مادریش،به محل کارش میرفت..دیگه برنامه اش رو حفظ بود..روزهای زوج
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ییمارستان و روزهای فرد مﻄﺐ.دو شنبه ها هﻢ بعد بیمارستان همراه پسرکش به شیرخوارگاه
میرفت...وهمونجا بود که باالخره فهمید این پسرک شیﻄون سپنتا نام،از کجا پاش به زندگی مایسا
باز شده...پس مایسا هﻢ ﺗموم این ساﻟها ﺗنها بوده..باصدای زنگ گوشیش،نگاه از در بیمارستان
گرفت..پیربابا بود.این چند وقته پاک یادش رفته بود این مرد مهربون رو و حاال چقدر شرمنده
بود...
علیرضا-جون دﻟﻢ؟؟
پیربابا-راحتی بچه جان؟؟زورت میاد یه زنگ بزنی؟؟یعنی اینقدر سرت شلوغه که اندازه یه ﺗلفن
کردن به یه پیرمرد وقت نداری؟؟؟
علیرضا-نگو .پیربابا.بیشتر ازاین شرمنده ام نکن
پیربابا-زیبا خیلی دﻟتنگی میکنه،دیگه نمیای؟
علیرضا-من فدای اون دﻟش...نه پیربابا،برگردم خداحافظی مشکل میشه
پیربابا-خداحافظی چرا؟یعنی دیگه روستا زندگی نمیﺨوای بکنی؟
علیرضا-نه پیربابا..من...من کارامو درست کردم که برم پیش خانوم جون
پیربابا-عجﺐ..
علیرضا-ناراحت نباش ازم پیربابا...
پیربابا-یه دفعه ای گفتی میﺨوام برم بیمارستان،بی خداحافظی گذاشتی رفتی..بعد یهو زنگ زدی
گفتی من ﺗهرانﻢ،حاﻟﻢ خوبه وشکایت و شکایت کشی..حاالهﻢ که داری همینجوری پامیشی میری
مملکت غریﺐ،مارو که آدم حساب نمیکنی حداقل یکﻢ با دل این بچه راه بیا
علیرضا-سر میزم پیربابا،قول میدم سر بزنﻢ...اما االن باید برم
پیربابا-مثل همون قوالیی که به مادربزرگت میدادی،ها؟؟!
علیرضا...-
پیربابا-حاالجا داری بابا؟؟شبا کجا میﺨوابی
علیرضا-همون خونه باغ قدیمی...
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پیربابا-مواظﺐ خودت باشیا پسر
علیرضا-هستﻢ ،شما خودﺗو اﻟکی نگران نکن
پیربابا-بهمون هﻢ زنگ بزن..نری حاجی حاجی مکه
علیرضا-شما هشت سال برام پدری کردین پیربابا..عمرا یادم بره
پیربابا-من دیگه قﻄع میکنﻢ،باید برم سر زمین
علیرضا-ا پیربابا؟مگه دکتر قدغن نکرده بود
پیربابا-دکتر واسه ی خودش یه چی گفت..
علیرضا-مواظﺐ خودﺗون باشید ﻟﻄفا..پس اون مرﺗﻀی اونجا چیکارست
پیربابا-هستﻢ..دیگه باید برم باباجان،خداحافظ
علیرضا-چی بگﻢ بهتون آخه،خداحافظ..
گوشی رو روی صندﻟی کناریش پرت کرد ،فرمون ماشین رنت کرده اش رو چرخوند و از پارک
دراومد......ﺗصمیمش رو گرفته بود..نمیﺨواست یکبار دیگه آرامش مایسا بهﻢ بریزه..هرچند که
برای این ﺗصمیﻢ بارها باخودش کلنجار رفته بود...چندین بار ﺗا در خونه اش پیش رفت،چندین
بااار دستش ﺗا روی زنگ رفت اما پشیمون شد...حرفای سام که مدام ﺗوی گوشش میپیچید
پشیمونش میکرد...شاید این بهترین کار بود..باید بازهﻢ از عزیزدﻟش میگذشت...

*****************
«««فصل آخر»»
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جلوی در نگه داشت و بوقی زد،طوﻟی نکشید که سپنتا با کوﻟه ی آبی رنگش اومد بیرون و سمت
ماشین مایسا دویید.با خوشحاﻟی در ماشین رو باز کرد و نشست..مایسا اشاره ای به گونه اش کرد
و سپنتا محکﻢ بوسیدش:
مایسا-به به...خوشتیپ مامان..
سپنتا-به به..جیگر سپنتا!!
مایسا-مادرجونو که اذیت نکردی زﻟزﻟه
سپنتا-نوچ
ﻟبﺨندی زد و وارد الین شد..طبق عادﺗش همراه سپنتا به فروشگاهی رفتن و با پالستیکهایی پر از
خوراکی های مورد عالقه ی بچه ها،بسمت شیرخوارگاه رفتن..ﺗموم دﻟﺨوشیش این بچه ها بود و
نهایت محبت وعشق وعالقه اش رو خرجشون میکرد...با دیدن شادی چشماشون شاد میشد و
ﺗمام ﺗالشش رو میکرد به سهﻢ خودش براشون کﻢ نذاره..اینﻄوری خالء های خودش رو هﻢ پر
میکرد..با محبت کردن،با دوستداشتن..با ﺗموم چیزهایی که خودش دﻟش میﺨواست ویه روزی
داشت.گوشه ای نشسته بود و به سپنتایی که از دیدن ﺗعداد زیادی همسال خودش سر ذوق اومده
بود،نگاه میکرد..گاهی با شیرین زبونیش پرستارارو میﺨندوند و گاهی هﻢ بﺨاطر شیﻄونی هاش
خسته اشون میکرد..اما اون بی ﺗوجه به اطرافش،به کارش ادامه میداد!همیشه هﻢ خیلی سﺨت از
بچه ها جدا میشد و برای دفعه ی بعد کلی ازشون سفارش خوراکی واسباب بازی
میگرفت..مایساهﻢ با نهایت ﻟذت براشون میﺨرید.حتی دیگه کارکردنش هﻢ به عشق دیدن خنده
ی این بچه ها بود:
سام-سالم
با شنیدن صدای آشنایی پشت سرش ﻟحظه ای چشماش رو از شدت حرص بست واز جاش بلند
شد
سام-رفتﻢ بیمارستان نبودی،گفتﻢ حتما باز اومدی اینجا
بی ﺗوجه به سام به سمت زمین بازی میرفت و باصدای بلند سپنتا رو صدا میزد..سام هﻢ پشت
سرش میرفت..
مایسا-سپنتا مامان

261

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان فصل وصل | فرناز حسینی کاربر انجمن نگاه دانلود
سام-مایسا؟؟
مایسا-سپنتا..
با شنیدن صدای مایسا از بچه ها که مثل زنجیر بهﻢ وصل شده بودنند جدا شد وسمت مادرش
دویید:
سپنتا-بله؟؟
مایسا-برو خداحافظی کن بریﻢ
سپنتا-وﻟی آخه...
مایسا-همین که گفتﻢ..زود
سام-با کی ﻟج میکنی؟؟
برگشت و ﺗازه صورت کبود سام رو دید..اصال براش مهﻢ نبود که چرا این بال سرش اومده،ﺗنها
چیزی که االن میﺨواست اﺗاقش بود وآﻟبوم عکساش..دﻟش آرامش میﺨواست..
مایسا-چیکار کنﻢ که دیگه نبینمت؟؟
سام -مایسا محض رضای خدا یه بار به حرفﻢ گوش کن
مایسا-نمیﺨوام
سام-مایسا!!
همون ﻟحظه سپنتا اومد..نگاهی به سام و بعد نگاهی به مادرش انداخت:
مایسا-دست از سرم ور دار،فکر نکن چون خانوادم باهات خوب شدن منﻢ باید باهات همون رفتارو
داشته باشﻢ
سام-چرا نمیﺨوای حرفای منﻢ بشنوی؟شاید نظرت عوض شد
مایسا-اون موقع ای که باید میگفتی سکوت کردی،االن دیگه حرفای ﺗو به درد من نمیﺨوره،....بیا
مامان
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دست سپنتا رو گرفت وسمت در خروجی رفت و سام با نگاه غمگینش مایسارو بدرقه میکرد..
مایسا ﺗوی سکوت رانندگی میکرد و سپنتاهﻢ بی اینکه چیزی بگه خیره ی مادرش بود...برای
خودش هﻢ گاهی عجیﺐ بود که چﻄور سامی که یک روز ادعا میکرد عاشقشه،االن نسبت بهش
اینقدر بی ﺗفاوﺗه..اما علیرضا..آهی کشید.ای کاش علیرضا در حقش نامردی نمیکرد..بعد این همه
سال هنوز مزه ی محبتهاش زیر دندونش بود و چه طعﻢ شیرینی داشت..اونقدر شیرین که بتونه
ﻟبﺨند روی ﻟبش بشونه..حتی دیدن علیرضا با موهای سفید و سر ووضع نامرﺗﺐ هﻢ دﻟش رو
ﻟرزونده بود.چقدر فکرش درگیر اون روز ﺗوی بیمارستان بود..انگار که خواب دیده بود وﺗا به
خودش اومد علیرضایی درکار نبود..ﺗوی کوچه پیچید وجلوی در نگه داشت..سپنتا کلید به دست
پیاده شد و سمت در رفت.ماشین رو همونجا جلوی ساختمون پارک کرد و پیاده شد..وارد حیاط
شد.به پاگرد اول که رسید،کلید رو روی در دید اما از پسرک چشﻢ ابرومشکیش خبری نبود..پوفی
کشید وپله هارو باال رفت.زنگ واحد ماهان رو زد ومنتظر موند.چند ﻟحظه بعد سه ﺗا صورت نقاشی
شده از الی در بیرون اومد!ناخودآگاه ﻟبﺨندی زد ودر رو به داخل هل داد...حتی حوصله ی حرف
زدن هﻢ نداشت.
مایسا-سپنتا کوش بچه ها؟
نینا-پیش دانیال
مایسا-دانیال؟!دانیال مگه اینجاس؟!
سری ﺗکون دادن و ﺗوی حال پﺨش شدن..وارد آشپزخونه شد واز یﺨچال پارچ آبی بیرون
کشید.همینﻄور که ﻟیوان رو آب میکرد:
مایسا-سپنتا؟؟
دانیال-شیش ﺗا!!
مایسا-هر هر هر..
سپنتا-مامان دانی میﺨواد صوﻟتمو رندی ﺗونه(صورﺗمو رنگی کنه)...مثه سه قلوها..میشه؟؟؟
مایسا-دعواﺗون نشه باز
سپنتا-خول(قول) میدم نشه!
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مایسا-ماهان و نازنین کجان/؟؟
دانیال-نبینی مگه؟؟بچه هارو گذاشتن واسه من خودشون دوﺗایی رفتن عشق وحال
ﻟیوان رو روی اپن گذاشت،ﻟبﺨند بی جونی زد و باگفتن"زودی بیا خونه "به سپنتا،به سمت واحد
خودش رفت...ﺗشنه یه ﻟحظه خوشی،اونجوری که خودش میﺨواست بود.پیش خودش اعتراف
میکرد که از ﺗه دﻟش به ماهان و نازنین حسودیش میشد واینجور وقتا کاری جز مرور خاطراﺗش
نمیتونست انجام بده..هیچ وقت دﻟش نﺨواست کس دیگه ای بعد علیرضا پا به زندگیش
بزاره..دﻟش باهمین نﺨواستن ها چه به روزش که نیاورده بود..
ﺗو که نیستی زندگیمو زیر پای کی بریزم..
واسه کی دﻟﻢ بمیره..وقتی ﺗو نیستی عزیزم
دست سرد این زمونه دستامو از ﺗوجدا کرد..
بازی دوری و حسرت بادالی ما چه ها کرد..
(علیرضا)ﺗموم ساﻟن رو دود گرفته بود..جعبه های پیتزا وپاکتهای سیگار روی پارکت اطراف ﺗن بی
حرکت اش ریﺨته شده بود....خودش اما گوشه ی ساﻟن روی یک پتوی مسافرﺗی نشسته بود و به
مبل ﺗکیه داده بود ونخ سیگارش ﺗوی دستاش مشغول سوختن بود..
عشق ﺗو ﺗوی وجودم ﺗاهمیشه موندگاره
همه آرزوم همینه که ببینمت دوباره..
(مایسا )روی ﺗﺨتش به پهلو خوابیده بود ونگاهش به قاب عکس کوچیک روی پاﺗﺨتیش
بود...علیرضا ﻟبﺨند به ل*ب،با ژست مﺨصوص به خودش به درختی ﺗکیه داده بود...این براش
یکی از محبوب ﺗرین عکسهای عروسیش بود
دوری ﺗو داره آروم منو از پا درمیاره
.رنگ پیری ذره ذره ﺗو وجودم پا میزاره..
(علیرضا)چشماش رو بسته بود..صدای قدمهای مایسا ﺗوی گوشش میپیچید..وقتی که دنباﻟش با
ﻟباس عروس میدووید و حرص میﺨورد...
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طاغت دوری ندارم ﺗو بیا بمون کنارم
ارزونیه قدم ﺗو همه ی دار وندارم..
(علیرضا)سیگارش رو ﺗوی ظرفی که زیر دستش بود خاموش کرد...این چیزها افاقه
نمیکرد..مرهمش خود مایسا بود..فقط اون میتونست آرومش کنه..
ای قشنگترین ﺗرانه باﺗو بودن آرزومه
ای ﺗو نیمه ی وجودم بی ﺗو عمر من حرومه..
(مایسا)قاب عکس رو روی میز خوابوند وبهش پشت کرد.هرچند به عکس نیازی نبود..هنوز هﻢ که
هنوزه ﺗموم شﺐ وروز مایسا پر شده بود از علیرضا وخاطراﺗش..
نمیزارم که جدایی عشقمو ازﺗو بگیره
چشﻢ به راه ﺗو میمونﻢ..نگو اما دیگه دیره...
(سیامک عباسی-ﺗو که نیستی)
(علیرضا)گوشیش رو از کنارش برداشت و آهنگ رو قﻄع کرد..فردا ،شﺐ آخری بود که ایرانه..حتما
برای دیدن مایسا میرفت..هرچنداز دور...
*****
ﺗا جلوی در همراه مریﻀش رفت،بعد خداحافظی به منشی اشاره کرد که بعدی رو داخل
بفرسته..پشت میزش نشست ونگاهی به قاب عکس سپنتا کرد و چقدر زود به زود دﻟش براش
ﺗنگ میشد...در باز شد،سرش رو که باال آورد بجای بیماری که منتظرش بود با چهره ی گریون
پریناز مواجه شد..از روی صندﻟیش بلند شد و با قیافه ای متعجﺐ بهش خیره شد..پریناز جلو اومد
و خودش رو ﺗوی بغل مایسا انداخت..
مایسا-پریناز؟؟؟
پریناز-مایسا داره آبروم میره..
میﺨوان آزمایشگاه رو پلمپ کنن...اگه داییﻢ بفهمه بیچاره میشﻢ..
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اشاره ای به منشی بالﺗکلیفش که جلوی در ایستاده بود کرد،ﺗا بره بیرون..پریناز رو از خودش جدا
کرد و بازوهاش رو بین دستاش گرفت:..
مایسا-دو دیقه آروم باش..
گریه اش شدت گرفت:
پریگاز-به سام گفتﻢ..اما جدیﻢ نگرفت.مایسا االن فقط ﺗو میتونی کمکﻢ کنی...فقط ﺗو میتونی
کاری کنی علیرضا شکایتش رو پس بگیره..
با شنیدن اسﻢ علیرضا شوکه به پریناز خیره شد..اینجا چه خبر بود؟؟!
*****
(مایسا)بی هدف ﺗوی خیابونها میروند..حتی نمیتونست گریه کنه.این چه سرنوشتی بود...چی به
سر علیرضا اومده بود...مبایلش مدام زنگ میﺨورد و اون بی ﺗوجه فقط میروند..هوا ﺗاریک شده
بود...
(علیرضا)وسایلش رو جمع کرده بود و منتظر آژانس بود..از صبح،بعد دیدن مایسا ﺗوی خونه
بود...ﺗوی حیاط ﺗاریک قدم میزد...صدای پیانو ﺗوی گوشش میپیچید..آﺗیش روشن ﺗوی قوطی
حلبی رو میدید...ومایسایی که با ذوق به برگهای شناور روی آب خیره بود...باصدای بوق
ماشین،چمدونش رو برداشت وسمت در رفت...نگاه آخرش رو به باغ انداخت و در رو بست..
(مایسا)ناخودآگاه داشت سمت خونه باغ میرفت...کوچه ی پهن و طوالنی ای که بعد یه پیچ به
خونه ی مورد عالقه اش میرسید..خونه ای که بار ها ﺗا جلوی درش اومده بود و ناکام برگشته
بود...رعد وبرقی زد،سرش رو پیش برد و به آسمون نگاه کرد..یعنی االن علیرضا کجاست...
(علیرضا)راننده چمدونش رو ازش گرفت ﺗا صندوق عقﺐ بزاره..داشت سوار ماشین میشد که
بارون گرفت..ﻟحظه ای ایستاد و کف دستش رو باز کرد..به چند قﻄره ای که دستش رو خیس
کرده بود،خیره شد...
ﺗو هر شهر دنیا که بارون بیاد
خیابونی گﻢ میشه ﺗو بغض و درد
ﺗو بارون مگه میشه عاشق نشد
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ﺗو بارون مگه میشه گریه نکرد
حواسش رفت پی صدایی که از پﺨش ماشین میومد..نشست و راننده راه افتاد..
ﺗاکسی از کنار ماشین مایسا عبور کرد..مایسا وارد پیچ شد وجلوی در بزرگ باغ نگه داشت..
مگه میشه بارون بباره وﻟی
دل هیچکی واسه کسی ﺗنگ نشه
چه زخﻢ عمیقی ﺗوی کوچه هاست
که بارون یه شهرو به خون می کشه...
پیاده شد و به طرف در قدم برداشت..بارون شدت گرفته بود.در ماشین همچنان باز بود وچراغهای
جلو روشن.به در ﺗکیه داد،بغﻀش ﺗرکید وباصدای بلند شروع کرد به گریه کردن...مایسا ناﻟه
میکرد و آسمون هﻢ خودش رو داشت به آﺗیش میکشید..صدای رعد وبرق و ناﻟه ی مایسایی که
کنار در سر خورده بود و دستش به حلقه ی در بود ،باهﻢ ﺗرکیﺐ شده بود...یک دفعه با پشت دست
صورﺗش رو پاک کرد و از جا بلند شد..از کنار ماشین گذشت و بی جون،خالف جهت خونه به راه
افتاد..شاید منتظر بود که بازهﻢ علیرضا ﺗوی این شﺐ بارونی ناجیش بشه..
ﺗو هرجای دنیا یه عاشق داره ،با گریه ﺗو بارون قدم میزنه
خیابونا این قصه رو میدونن  ،رسیدن سر آغاز دل کندنه...
قدم میزد و هر ﻟحظه خیس و خیس ﺗر میشد..اما مصمﻢ ﺗر به راهش ادامه میداد..
(علیرضا)دستش رو روی شیشه ی ماشین میکشید...بارون بهاری شدیدی بود،به قصد نگاه کردن
به ساعتش سرش رو پایین برد،یه آن متوجه ی نبود پاسپورﺗش کنار بیلیت شد..جیبهای کت کتان
قهوه ای رنگش رو گشت...کیفش رو،..انگار که ﺗوی خونه جا گذاشته بود..
علیرضا-ببﺨشید میشه دور بزنید؟؟یه چیزی جا گذاشتﻢ انگار
ﺗاکسی بعد مکثی،دور زد و علیرضا همچنان به جیبهاش دست میکشید..
هنوز ﺗنهایی سهﻢ هر عاشقه
چه بارون ﺗلﺨی داره زندگی
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به باغی که عاشق غنچه هاست
چجوری میﺨوای از زمستون بگی..
(مایسا)کنار جدول سبز رنگ راه میرفت..موهای خیسش به صورﺗش چسبیده بود..
(علیرضا)مﻀﻄرب خیره ی خیابون بود..
یه وقتا یه دردایی ﺗو دنیا هست
که آدم رو از ریشه میسوزونه
هر عشقی ﺗموم میشه و میگذره
وﻟی خاطرش ﺗا ابد میمونه
ماشین با سرعت میروند اما...علیرضا یه آن احساس کرد که چهره ی آشنایی رو دیده.به سرعت
برگشت وپشت سرش رو نگاه کرد..
داد زد:
علیرضا-بزن کنارر..بزن کنار میگﻢ
راننده-اووو..چه خبرﺗه..
ماشین کناری ایستاد و علیرضا با عجله پیاده شد..کمی ازش دور شده بود،بعد مکثی دویید و
خودش رو بهش رسوند..جای ﺗردید نبود.بازوی مایسارو گرفت وناگهانی برش گردوند..هردو
باچشمهایی گرد شده بهﻢ خیره بودن..حرفی نمیزدن..فقط به اندازه ی هشت سال دوری بهﻢ نگاه
میکردن...مایسا ﺗاب نیاورد،دوباره چشمهاش جوشید وناﻟه وار ل*ب زد:
مایسا-علیرضا..
وعلیرضا بی معﻄلی درآغوشش کشید..محکﻢ،باﺗموم وجود..االن جایی بود که عمری فقط
حسرﺗش رو کشید..،ﺗوی آغوش عزیزش..ومایساهﻢ دست پشت کمرش گذاشته بود و خیال
جداشدن نداشت.مثل ﺗشنه ای که بعد مدﺗها به آب رسیده،ﺗند ﺗند ب*و*س*ه روی پیشونی
مایساش می نشوند اما سیر نمیشد..دست الی موهای خیس دخترک موخرماییش کشید و
بیلیت،از دستش ﺗوی جوب آب افتاد..
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گاهی وقتا یه جوری بارون میاد
که روح از ﺗن دنیا بیرون میره
«یکی چتر شادی شو وا میکنه»
یکی پشت یه پنجره میمیره
پایان
۷۹/۷/۷۹۳۵
ازنیمه شﺐ گذشته،ی
ﺗوی یه شﺐ بارونی عاﻟی....

منبع ﺗایپ /http://forum.negahdl.com/threads/82108:
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در صورﺗی که مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و میﺨواهید که رمانها یا
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ﺗماس بگیرید
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