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زیبادخت مظلوم

طراحی و صفحه آرایی  :رمان های عاشقانه
آدرس سایت www.romankade.com :
تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است

این رمان فروشی می باشد

به نام نامی نفس دهنده و نفس دمنده...

سر آغاز رمان
زیبادخت مظلوم ..

بقلم لیدا صبور ی
ژانر عاشقانه اجتماعی...
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سراینده ی غمم و اینبار مصممتر از هر زمانی امید وار به آینده!

آینده را رقم خواهم زد با دستان کوچکم،
من آن دختر مو کمند و شادانم که غم با چشمان شیشه ای رنگم بیگانه بود و درد با دستان کوچکم
غریب!

باز ی های کودکانه ام بر لب آن جویبار زالل بود و صدای خنده های از سر
خوشبختی ام گوش فلک را طنین انداز بود
این منم دخت باران و آفتاب
زیبادخت استوار و پر غرور!

آغاز قصه..

راوی رادمهر...
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دکمه ی آیفون را که زدم ،فور ی و بی معطلی قدم تند کردم سمت پنجره ی سالن؛ پرده را کنار زدم و از
همان باال پایین و خیابان را با دقت از نظرگذراندم!

دلنگران و پر استرس در خیابان بدنبال اتومبیل اشرافی پدر چشم چرخاندم...
درست دیدم ،با راننده نیامده بود و این یعنی خشم وعصبانیت برای زیبادخت بی نوا!

مشتهایم چنگ شده بروی لبانم ثابت ماندند که چه خواهد شد؟!

زیبادخت داخل حمام داشت پیراهن و شلوار جینم را می شست...

دلم تاب تاب به سینه می کوبید ،درب ورودی که چند بار پشت سر هم خورده شد!
با افکار ی آشفته و اینکه چه پاسخی باید به پدر بدهم راهی درب واحد شدم...

"جناب کیهان الوند نباید پشت درب معطل بماند!"
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پاتند کردم سمت درب وفور ی قفل رو در جا کشیدم؛ چهره ی بر افروخته و چشمان پر خونش ته دلم
را خالی کرد .فور ی دست پاچه گفتم :سالم ...
بارانی بلندش را بروی شانه انداخته بود.

بدون اینکه جواب سالمم را بدهد خشمگین چهره ی نگرانم را کاوید و گفت :زیبادخت اینجاست؟

بریده بریده در حالیکه مردد بودم که راستش را بگویم پاسخ دادم...
 بله بابا....کفشهای براق و تمیزش را ازپا بیرون آورد و من را که نیمه جلوی درب بودم با دست هل داد به سمت
عقب و راهش که باز شد و نگاه کنجکاوش اطراف را
می پایید گفت :کجاست؟!

و نگاهش همچنان به اطراف چرخید....
گفتم :حمومه پدر ،داره کارهامو می کنه!

برگشت و باخشم به صورتم خیره ماند و سپس بدون اینکه پاسخم را بگوید؛ راه حمام را در پیش
گرفت؛ چشم بستم و در دل مرور کردم....
5

زیبادخت مظلوم

 -االنه که طوفان بپا بشه!

صدای کوبیده شدن درب حمام آمد که فکر کنم پدر با لگد بازش کرد و پشت بندش صدایش
دیوارهای صوتی را شکست!

.

 تو اینجا چه غلطی می کنی؟؟صدای لرزان و مهربان زیبادخت آمد
-سالم آقا....

رادمهر جان کار داشت زنگ زد من ...

و پدر اجازه نداد حرفش تمام شود!
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پا تند کردم سمت اتاق خواب و در همان حین که واردش شدم؛ صدای ترسیده ونفسهای تند
زیبادخت بگوشم رسید و در حالیکه موهای گیس بافت و بلندش درچنگ پدر اسیر بود و با خودش
بی نوا را می کشید سمت درب؛ همزمان فریاد زد...

 -تو غلط کردی بدون هماهنگی با من زدی بیرون ،مگه نگفتم تو خونه بمون کارهام مونده؟ هان!

دلم داشت بادیدن چشمان آبی و بهم فشرده از درد زیبادخت از جا کنده میشد!

ولی مگر کسی جرات داشت؛ وقتی کیهان الوند خشمگین است نزدیکش شود!

دلم آتش گرفته بود.
تکیه زدم به درب اتاقم و مشتهای خشمگینم آنقدر محکم بهم فشرده شدند که اگه جز پدر کسی دیگر
بود و آن بال رو سر زیبادخت می آورد؛ دندونهایش را بداخل دهانش خرد میکردم!

صدای نازک و مهربانش قلبم را لرزاند!
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آقا ببخشید تو رو خدا ....

پدر موهایش را رها کرد و ُ
هلش داد سمت در و فریاد زد...
 خفه شو زود باش راه بیوفت ...دختره ی احمق و کودن !!!

زیبادخت نزدیکم بروی دیوار کوبیده شد ،
و دیگر طاقت نیاوردم ..

مچ دستش بدجور بروی دیوار برگشته بود ،سرش پایین رفت!
روبه رویش ایستادم و درحالیکه سعی داشتم احترامش را نگه دارم؛ گفتم بابا چکارش دار ی من
گفتم بیاد کمکم کارهامو انجام بده..
وحشت زده نگاهم به حرکات پدر بود که داشت بطرفش قدم
برمی داشت و خیال پیشروی داشت!

فریادی خشمگین زد...
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 زیبادخت...نگاهمان بروی هم خیره ماند ....

نفسهای عصبی و خشمگینش بروی صورتم دو دو می زد!

خدا می دانست که چقدر از روبه رو شدن با او وحشت دارم!

اما زیبادخت ارزش هر نوع فداکار ی را داشت!

بارانی را از روی دوشش ُسر داد بروی دستش و پنجه بروی سینه ام کوبید و گفت:
وقتی روبه روی من وایسادی یادت باشه ممکنه از زندگی ساقط بشی!
کنارم زد و بطرف زیبادخت رفت و گفت؛ سه دقیقه !!!!
فقط سه دقیقه وقت دار ی پایین جلوی در ماشین باشی ....
و بعدش بدون اینکه حتی منتظر جواب زیبادخت باشه سمت در رفت و آنقدر محکم برهم کوبیدش
که فکر کنم از جا در آمد!

نگاهم بروی صورت مظلوم و مهربان زیبادخت ثابت ماند و دلم برایش خون بود!
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سر افکنده و مغموم بغض کرده بود!

باید زود راهیش می کردم وگرنه جهنم در انتظار هر دویمان بودبطرف مانتو و شالش رفتم که بروی
تختم افتاده بود....

دستش دادم وسر بلند کرد؛ دانه های اشک بروی صورتش غلطید سرم پایین رفت و گفتم
منو ببخش!

نباید بهت زنگ می زدم...

سرش را تکان داد و گفت:
شما تقصیر ی ندار ی من دوست دارم بیام کارهاتو بکنم!

بطرف در رفت و لحظه ی آخر برگشت؛ که خداحافظی کند.....
یادم افتاد به یکباره صدایش زدم و گفتم :
زیبادخت...
نگاهش چرخید سمتم
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لبم را فشردم و با خجالت گفتم:
مواظب خودت باش !!!
تا خواست برگردد حواسم رفت
پی دادمهر...

 -زیبادخت نر ی خونه ی دادمهر ،ها!

چشمان آبی و پرفروغش را بروی هم گذاشت و گفت :
چشم!

و بدون معطلی پاتند کرد سمت بیرون

...حالم خراب بود!

نگران بعد این ماجرا بودم ...
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می دانستم که ممکن است فردا و یا پس فردا هم تنبیهی در کار باشد و بابا تا زیبادخت را حسابی به
غلط کردن نیاندازد ول کن نیست!

اعصابم بهم ریخته بود.

به اتاق کارم رفتم و گیتارم را برداشتم و در تراس را باز گذاشتم.

هوای سرد و سوز زمستان دوید بداخل اتاق
روی صندلی خود را رها کرده شروع کردم به زدن...

دقایقی نگذشته بودکه تلفنم زنگ خورد

روی میز می لرزید و صدا می داد...
حوصله نداشتم جواب بدهم .

اما فضولیم گل کرد ،شاید زیبادخت باشد!

نگاهی به صفحه گوشی انداختم و لبخندم کش دار شد ،قلبم تند زد ،آراسته بود .
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وصل کردم و صدای گرمش پیچید در گوشم...
 -رادمهر جانم؟!

بی قرار گفتم:
جانه رادمهر؟

خنده ای ناز کرد
عجب هر نفسش می خواست ذره ذره آبم کند!

کجایی عزیزم در چه حالی؟گیتار را بروی زمین گذاشتم ،
همراه بسته سیگارم به تراس پناه بردم...
روی صندلی راحتی کنار نرده ها تکیه بر پشتی اش دادم و دوباره صدای قشنگش پیچید در جان و
تنم!

 -رادمهر قطع کردی؟!
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پاهایم را روی میز گذاشتم و سیگارم را آتیش زدم و بدجنس خندیدم ....
...
منتظر بودم ،عصبی بشود ...
دوست داشتم اذیتش کنم!

او خود خواستنم بود ،این بار نفسی بلند کشیده در دل گفتم :فدای آن نفست...

و همچنان ساکت ماندم .

که ناگهان فریادش پشت تلفن باعث شد گوشم سوت بکشد و گوشی را از گوشم فاصله بدهم ...

-اوهوی رادمهر مسخره !!!!!!

با تواما.......

من که می دونم دار ی صدامو می شنوی بخدا دستم بهت برسه!
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با پررویی و خنده میان حرفش پریدم و گفتم :
دستت چی؟
بهم برسه چکارم می کنی؟
آخه ملوسک ؛من که از خدامه دستت بهم برسه ....
می خوایی سه سوته بیام و یه کار ی کنم دستت بهم برسه یکم تنبیهم کنی؟!

عصبی بود ،بدترنیز شد!

صدای عصبی و کم حوصله اش پیچید در گوشم...

 منو بگو زنگ زدم یکم با هم درد دل کنیم ،رادمهر تو هیچ وقت آدم نمی شی!!!

خندیدم و ته مانده ی سیگارم را درون جاسیگار ی فرو کردم و چشم بستم و گفتم :
آخ که دلم برات تنگ شده اندازه ی یه ارزن بخدا!
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االن دقیقا ده یازده ساعتی می شه که ندیدمت ...

میگم چطوره امشب بهانه خونه ی آرینا روبگیر ی و بیایی بیرون بعدش هم بیایی یه سر خونه ام که
تنبیم کنی
هوووم!

چطوره ملوسک؟

صدایش غمگین و آرام شد و گفت :
آرینا خونه نیست با شوهرش رفته مهمونی خونه ی دایی اینا!!!
مامان و بابا هم رفتن ...
با تمام شدن کالمش دستپاچه پاهایم را از روی میز برداشتم و گفتم:
جان من!
یعنی االن تنهایی؟

صدایش جدی شد و گفت :نخیر آقا کوروش خان خونه تشریف دارن...
حالم گرفته شد.
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از جا برخاستم با بستن درب تراس به تختم پناه بردم و او و غمگین گفت ؛
رادمهر...

چرا نمی خوایی فردا شب بیایی
خونه مون؟
بخدا این لجباز ی های بچه گانه ات داره زندگیمونو بهم می ریزه....
دوباره داشت شروع می کرد روی مخم پیاده راه برود!
دستی بروی چشمان خواب آلودم کشیدم و گفتم
آراسته تمومش کن؛ ما قبالحرفهامونو باهم زدیم...

اصرارت باعث می شه ازت
فرار کنم ها...
نگی نگفتیا؟!

بغض کودکانه و لرزش صدایش آمد...

 تو دوستم ندار ی وگرنه یکم کوتاهمی اومدی...
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برق اتاقم را روی کم تنظیم کردم و گفتم:
خب دیگه وقته الال شد؛ خوشگل رادمهر!
مثل دختر های خوب برو مسواکت رو بزن و زیر پتو خودتو قایم کن و فقط و فقط به من فکر کن...
منم االن می خوابم چون فردا هزار تا کار بیکاره دارم
عسلم...
نفسم...
عشقم که ....همش سر جنگ دار ی باهام!

با لجباز ی گفت :
نه خوابم نمی یاد!
االنم تو باید برام یه قطعه بزنی تا حالم خوب شه ...

تا یادم بره که فردا شب نمی خوایی بیایی و من باید هر وقتی یواشکی بیام سر کالس ببینمت!
خب دلم برات تنگ می شه...
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نگاهم بروی ساعت دیوار افتاد...

دوازده را رد کرده بود...
آرام گفتم ؛
آراسته جان فردا که کالسم تموم شد ،همه رو بیرون می کنم فقط و فقط برای تو می زنم قربونت
بشم؛ خب؟!

سکوت که کرد
با شیطنت گفتم :
دار ی تو دلت منو تصور می کنی که تنگ بغلت کردما؟!
من که می دونم ...
دلت برام لک زده!
آرام گفت :اوهووووم ...

با خنده حرفم راادامه دادم..
 پس یادت باشه فردا که منو دیدی حسابی دلتنگیتو برطرف کنیبا عصبانیت گفت :
رادمهر!
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خندیدم و پتو را بروی سرم کشیدم و بدجنسانه پاسخش را دادم...

 -جانه دلم ،بداخالقه رادمهر؟!

صدایش را آرام کرد و گفت :
راستی زیبادخت پیشت بود؟
با یاد آور ی زیبادخت حالم بد جور گرفت،
نفسی عمیق از کار زشت و وقیحانه ی پدر کشیدم و گفتم:
آره.....
غروب زنگ زدم بیاد هم کارهامو بکنه هم
یکم از اون خونه و آدمهاش دور باشه
اما چه فایده!

هیتلر خشمناک اومد و بردش...
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چشم بستم و دوباره صحنه ی کشیده شدن موهای طالیی و چون حریر زیبادخت در چنگ پدر در
نظرم آمد و قلبم گرفت!

آراسته آرام گفت :
چند ساعت پیش که مامان اینا رفتن خونه دایی.....

تو سالن با کوروش نشسته بودیم؛ تلفنش زنگ خورد فهمیدم دادمهر زنگ زده.....

چون فقط به اون میگه چطور ی پسره ی االغ ......

فقط با دادمهر مسخره اینطور ی صحبت می کنه...

حواسش به من نبود

خودمو زدم به اون راه که مثال دارم تلویزیون نگاه می کنم .
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کوروش گفت ؛
داداش آخرهفته برنامه ردیفه دیگه !!!

بعد با سر حرفهای اون برادر غول تشنت رو تایید کرد و گفت:
پس زیبادخت رو هم با خودت بیار تا کارها لنگ نمونه چی گفتم؟

بعد از یکم چرت و پرت گفتن با همدیگه خداحافظی کردن ..

رادمهر تو رو خدا تو هم بیا !!!
زیبادخت گناه داره !!
فقط جایی که تو باشی در امانه ...

صدایم پایین آوردم و گفتم:
قربون خانم مارپلم بشم ها...
با ناراحتی گفت:
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ِِ ِِ ِِ ِِ ِا ِا ِا ِا.....
نکن دیگه ...
اصال تقصیر منه دارم برات حرف
می زنم....
کار ندار ی ؛شب بخیر!

فور ی نشستم و پشت هم شروع کردم به غذر خواهی کردن و کشیدن
ناز دردانه ام!

خب خب ببخشید عشق رادمهر!
جون من اگه بی خلق بشی!!
باشه هر چی تو بگی؛ ببینم چکار
می تونم بکنم تا آخر هفته...

صدایش با خاطر جمعی پاسخم رنگی از آرامشی عمیق گرفت و چون همیشه برایم الالیی وقت
خواب شد
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**

راوی زیبادخت...
دستم بدور مچم بود....
...
هنوزهم درد می کرد!
اشکالی ندارد ،بیشتر از دلم که نشکسته!

صدای ترمز ماشینش که بلند شد
فهمیدم جلوی درب ساختمان رسیدیم...

سر بلند کردم ببینم کجای دنیایم!

این بار چه کسی برایم تصمیم گرفته و باید مطیع چه کسی باشم؟

کیهان ریموت را زد ،
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از میان حجم اشک جمع شده درون چشمان پر خونم؛ عمارت را شناختم....
نفسی عمیقی با خاطر جمعی کشیدم...

اگر می رفت سمت خانه باغ؛ همان جا از شدت ترس و وحشت تمام می کردم

درب عمارت که گشوده شد و نور چلچراغای آبی رنگ که حکم فرمای شمشادهای پرپشت باغ و
درختان بلندش بودند؛ چشمانم را روشن کردند؛ به سرعت پا روی گاز گذاشت و داخل حیاط شد و
سمت پارکینگ توقف کرد.

بعد از خاموش شدن اتومبیلش دست لرزانم سمت دستگیره رفت که بازش کنم و اتاقم پناه ببرم که
....

او زودتر از من عکس العمل نشان داده و دستش را با خشم بروی بازویم محکم کرد که از درد
چشمانم را لحظه ای بستم!

بیشتر فشار داد؛ که قلبم تیر کشید و بحرف آمدم...
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 -آقا بخدا دستمو شکستی !!!

پوزخندی زد و گفت:
نمی شکنم ...
این بار نمی شکنم !!
اما بخدا دفعه ی بعد بخوایی بدون اجازه ی من از خونه بزنی بیرون ...
چه می دونم؟
خونه ی رادمهر و یا هر خر دیگه ای!
زنده نمی گذارمت زیبادخت...

فریادی کشید و دوباره بازویم محکم تر فشار داد که نفسم باال نیامد و ادامه داد...

در ضمن به خانم هم نمی گی من اومدم دنبالت ؛می گی رادمهر بهم زنگ زد من اومدم بیارمت خونه
شیر فهم شد؟!
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اشک ترس و وحشتی که از او و لمس دستانش بر جانم مستولی می گشت را با پلک زدن فرو ریختم
و بریده بریده چشمی دست و پا شکسته تحویلش دادم....

دستهای بزرگش را از دور بازوی بی نوایم خارج کرد و گفت:
حاال گم شو پایین ....

از ماشین منحوسش پیاده شدم و سمت خانه با پاهای لرزان قدم تند کردم...

صدای بسته شدن درب ماشینش آمد!

فهمیدم دارد پشت سرم می آید!!
با عجله درب ورودی را باز کردم و دویدم سمت پاگرد؛ که بناگاه صدای خانم متوقفم کرد....

-زیبادخت....
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برگشتم و سعی کردم چشمانم را بزمین معطوف کنم تا چشمان پر خونم را نبیند!

فور ی با انگشت بروی چشمان متورمم کشیدم نباید متوجه می شد گریه
کرده ام!

صدای پاشنه های کفشش که هر لحظه نزدیکتر می شد؛ بگوشم رسید.

لبخندی تصنعی زده برگشتم سمت صورتش...

نزدیکم شد ،فور ی سالم کردم و سرم پایین رفت.

دست بسینه ایستاد ودر حالیکه داشت وراندازم می کرد گفت :
علیک سالم ،تو چرا برگشتی؟
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زبانم داشت می چرخید که دروغها را یکی پس از دیگر ی برایش ردیف کنم؛که درب ورودی صدا خورد
و هر دو نگاهمان بروی در ثابت ماند!

کیهان با همان اخم همیشگی وارد شد و بارانی بلندش را پرتاب کرد سمت
کاناپه ی نزدیک در و جای من پاسخ داد...

 رادمهر زنگ زد برم دنبالش!این پسره تعادل روانی نداره...

خانم با شنیدن حرف همسرش متعجب منتظر ادامه ی حرفهایش شد!

و کیهان در حالیکه به سمت آشپزخانه میرفت گفت :منم رفتم دنبالش تا کارهای فردات لنگ نمونه!

29

زیبادخت مظلوم
ساکت مغموم به مزخرفات کیهان گوش میدادم و فقط لحظه شمار ی می کردم که حرفهایشان تمام
شود و من به اتاقم پناه ببرم!
بانو در حالیکه با چشمانش رفتن کیهان زا نگاه می کرد گفت:
 -خودش غروب زنگ زد برای زیبادخت تاکسی بگیرم ؛بره پیشش.....

کیهان شانه باال انداخت و گفت :چه
می دونم بابا!
تو هم نصفه شبی بیست سوالی راه انداختیا!

اصال چرا تا این وقت شب بیدار ی؟

بانو موهای فر بلندش را از روی سرشانه عقب زد و بطرف پله های سرسرا قدم برداشت و گفت:
داشتم می رفتم بخوابم!

کیهان در حالیکه لیوانی شیر برای خودش ریخته بود و سمت پلکان قدم بر می داشت سر چرخاند
سمت ما و گفت :خسته ام صبح جلسه ی کار ی مهمی دارم و وقتم خیلی باارزش تر از این حرفهاست
بانو...
فعال شب بخیر....
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و راهش را سمت اتاقش کشید و رفت....
بانو پوفی آرام کشید و سرشانه ای باال انداخت و نگاهی بی ارزش خرج منه
بی نوا کرد و بدون حرفی اضافه راهی اتاق خواب شد!

در همان لحظه که آخرین پله های سرسرا را ه رد میکرد برگشت سمت صورتم و گفت:
راستی زیبا جان !!!
صبح زودتر بیدار شو ....

دیبا کلی کار ریخته رو سرش باید یه سر بر ی بهش بزنی ...

چشمی گفتم و سربزیر انداختم و او تشکر ی خشک خالی کرد و براهش ادامه داد..
خسته و بی جان از نامالیمات بودم
زخم قلب شکسته ام نیاز به آرامش داشت!

تند تند پله ها را دوتا یکی کرده در انتهای سالن وارد اتاق کوچکم شدم و در را از پشت سر قفل
کردم و همانجا زانوانم از شدت غصه خم شدند و و فرو ریختند!
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این که برای ماندن ....
برای نفس کشیدن...
و یا برای ادامه !
نیاز به امید باشد خوب است...

اما چیز ی که در وجودم پیدا نمی شد امید بود و بس!

عجب که هنوز سرسختانه مقاومت
می کنم!

مقاومم !!!
زیبا دختم !!!
دخت باران و سیالب !!!
می جنگم و دست نمی کشم
حتی با هجوم اشکها و درد ها ...
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لبهای لرزانم را برهم فشردم و اشکهای بی قرار ی ام آرام فرو ریختند!

دلم به آتش غم گذشته و حالم سوخت!

سوخت و سوختنم را کسی ندید!

چون مرده ای که کارش تمام شده و هنوز هم تالشی بی سرانجام می کند و قصد زندگی و مبارزه
دارد ،چنگ بر طناب بی عدالتی دنیامی زند و دردهایش را با باریدن چشمانش فریاد می زند!

تنهایم!

منم و خدایی که حاال این نزدیکی صدای تپشهای قلبم را می شنود و آرام آرام دلشوره هایم را سر و
سامان می دهد .
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سر بروی در گذاشتم و نفسم را رها کردم
 مادر !!!آخ !!!

مادر کجایی که تمام زندگی زیبادختت شد سقوط!

می خواهم همین جا پشت این در ناعدالتی را بر بلندترین بامها تکرار کنم!

خدایا کمی رهایی...
کمی آرامش از جنس خودت...

پلکهای داغم فرو ریختند و با پاهایی لرزان خود را به تخت سردم رساندم.

امشب نیز سر بروی بالشتی از دل نگرانی های فرداخواهم گذاشت!
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نگرانی از بر باد رفتنم!

از بودن و ترسیدنهای پنهان!

ساعت به چه کارم می آید؟ وقتی زمانم را سر بریدم!

من خود زمانم که فرو ریخته!

من زیبادخت بی سرو سامانم؛ که هر لحظه نداشته ها و کمبودهایش را بر پشت دیوار بلند حاشا
گذاشته و لبخند رضایت مسخره وارش دنیا را به سخره خواهد گرفت!
چشمان مرطوبم از اشک...
دل لرزانم از وحشت...
آه سردم از بی برگ و باد بودن...

خدایا کمکم کن بخوابم!

35

زیبادخت مظلوم

خدای مهربانم؛ این تن خسته را به خودت سپردم!

به تویی که آتش خانه ای برافروخته را آبی از جنس سرنوشت ریختی و تن داغم در آن آتش
نسوخت و دلم سالها برای عزیزانم سوخت....

مادر وپدر ی که رفتند و من ماندم!
و......آنقدر بگویم که دلم سرد نمی شود و فکرم از آن خانه پر نخواهد کشید.
دلم لب آن ایوان بلند ایستاده و پدر ی درآتش دست و پا زنان می بیند....
که ذره ذره تمام شد و خاکسترش بر دل زیبا دخت داغی ابدی نهاد ....

آخ پدر و آن نگاه معصومش!

بخواب زیبادخت...
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بخواب که داغ قلبت ؛تا ابد شعله وراست وبغضت جاویدان ....

الالیی گفتم و بر دلم مهر خاموشی افتاد .و مثل شبهای دیگر به خوابی عمیق فرو رفتم ...

صبح این منم که زودتر از بقیه بیدارم ....
صبح منم و یک خانه به وسعت قصر ی بی انتها و دستان کوچکم که دردهای روزگار آبدیده اش
کردند!

و البته که....
نگاه کثیف مردی که نامش مرد بود و نهادش لجنزار ی از جنس بی وجودی ...

موهای بلندم را می بافم
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و روسر ی خستگی هایم را بر سر میگذارم!

این روسر ی از جنس عصمت و حیاست که سالیان سال با چنگ و دندان در مقابل حیوانی چون
کیهان الوند حفظش کرده بودم....

و زیبا دخت...

تمامش همین بود و بس!
خورشید که طلوع کند من دوباره دستانم را به مبارزه ای ناتمام با سختی ها دعوت می کنم!

قفل درب اتاق تنهایی هایم راس ساعت شش صبح می چرخانم...

من تمام قد روبه روی سالنی بزرگم که سالها
بردم ...
شستم ...
پختم و .....
نفسهای جوانم بر باد رفت ،دستانم قوی و قوی تر شدند...
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دخت لطیف و قشنگ
زیبا
ِ
مردی آبدیده شد!!!!
مردی از جنس غرور ...منم زیبادخت قصه ها .....
منم آنکه قد بلندش به سرو طعنه
می زند و چشمان نیلگون و فیروزه ای درخشانش به دریای بی انتها ....

پله ها را آرام و بی صدا قدم زنان به سمت ناتمامی ها برمی دارم...

اینجا یک نفر ایستاده!

آن منم با دنیایی از نا تمامی ...

صبحانه را با کمک بدر ی خانم
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دوست و همدم مهربان وقت تنهایی هایم آماده کردم و میز را مانند همیشه بی نقص چیدم!
بدر ی امروز هم مانند همیشه آن لبخند پر محبت را وقت کار مهمان دلم می کند و با شوقی وصف
ناپذیر برایم از دندان در آوردن نوه اش و اینکه جقدر بازیگوش است می گوید.
با وجود فاصله ی سنی زیادی که بین ماست اما او همانند یک دوست خوش زبان همیشه برایم
صحبت می کند و درد دلهایش آرام قلب خسته ام می شود!

او یه آشپز بی نظیر هم هست

مادر ی قهرمان که بالهای بلندش تمام و کمال فرزندانش را عمر ی به آغوش کشید و سر انجام حق
مادر ی اش را فداکارانه بخشید و

در پناه این قصر بی در و پیکر در کنارم شد رفیق و همدم غریبی ام!

این زن از جنس فداکار ی بود و برای من اسطوره...

درب اتاق خانم که باز شد و صدای پاشنه های بلندش پیچید در سرسرا
یعنی
چای من آماده باشد...
یعنی زیبادخت به حضورم بیا....
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صدایش را مانند همیشه شنیدم که پر تحکم می خواندم...
 زیبادخت...دویدم اول سالن ،با دستمالی تمیز دستهایم را که داشتم سبز ی تازه
می شستم؛ خشک کردم و با لبخندی تکرار ی و بدون روح پاسخ دادم....
 سالم خانم صبح بخیر ...چای آماده هست بفرمایید سر میز ...

لبخندی تحویلم داد و گفت :
سالم خوبی؟
زیبادخت یادت باشه کارهات که تموم شد سر ظهر یه سر بر ی خونه ی دیبا...
شب کلی مهمون داره ...
مستخدمش تنهایی از پس کارها بر نمیاد!

باید کمک دستش باشی ...

سرم پایین رفت و پاسخ دادم...
بچشم خانمم!

قدم که سر میز گذاشت اخمی کرد و گفت:
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این دیگه چیه؟
من نمیرو نمی خورم؛ جمعش کن!

بشقاب را چشم گویان برداشتم و بطرف آشپزخانه قدم برداشتم .

و روبه بدر ی گفتم :بدر ی جون ،برای خانم چای بریز تا ببرم ....
نیمرو نمی خورن..

ظهر شد ..
شب شد و تن خسته ی من همچنان پر قدرت ایستاده!
ایستاده چون
می خواهد بماند و نشکند!
غروب نیز راهی خانه ی دیبا شدم.
دیبا دختر نورچشمی خانواده بود و عزیز کرده ی آقا!
و البته صد و هشتاد درجه با پدر متفاوت...
هر قدر او قلبش دریایی از محبت بود
کیهان پدرش نامردی را از بر کرده بود و لبریز ....
کارم که تمام شد بغلم کرد و گونه ی خسته ام را با عشق بوسید و به صورتم نگاه کرد و گفت:
قربون زیبادخت ماهم بشم!
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شب باید همین جا کنارم بمونی ...

خندیدم و گونه ی خوشگلش را کشیدم.

گفتم :خجالتم نده خانم جون!
سرم پایین رفت..
دستم را گرفت و کشید سمت میز آشپز خانه و کنارهم نشستیم.

آنقدر خسته بودم که با نشستن بروی صندلی نفسی عمیق کشیدم...

پشت دستم را نوازش کرد و گفت:

امشب خسته ات کردما...
به صورت سرخ وسپیدش خیره شدم
که در اثر حاملگی کمی تپل و بامزه شده بود.
چشمان خوشرنگش می درخشیدند ...
به سختی از جا بلند شد و دست به میز گرفت و در همان حال گفت :یه چایی بریزم دوتایی بخوریم...
دستش را نگه داشتم و لبم را با خجالت گزیدم و گفتم:
وای خانم شما چرا؟
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خودم می ریزم!
فور ی سمت سماور رفتم و بعد از ریختن چای کنارش نشستم.
در فکر بود !
نگاهش خیره به در و افکارش جای دیگر ی...
ظرف شیشه ای خرما را سمت صورتش گرفتم و گفتم ؛
بفرمایید...
از فکر بیرون آمد و نگاهش چرخید سمتم!
غم عجیبی در نگاهش بود
سرش پایین رفت و دستش را فشردم و گفتم:
میتونی برام حرف بزنی خانمم!

سکوتش ادامه دار تر شد و فهمیدم بخاطر مسائل تلخی که در زندگی اش رخ داده؛ بغضی عجیب را
بدوش می کشد!

و جرات گفتنش برای او سخت!

دلم از جبر روزگارش بدرد آمد...

ازدواج اجبار ی؛ رابطه ای سرد و جرو بحث های طوالنی با مردی که نه تنها اهمیتی به خواسته های
دل همسرش نمی داد و دیبا برایش غریبه ای بیش نبود؛ ومن ......
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که همدم و به نوعی خواهر بزرگتر دیبا به حساب می آمدم ،مانند همیشه پای درد و دلهای این دختر
غمزده نشستم و اشکها ریختم.

از رابطه ی دلگیر او و همسرش سالها بود که اطالع داشتم .

شاهین تک پسر یکی از مالکان بزرگ تجار ی و شریک و همکار کیهان بود .

سالها قبل آن دورانی که دیبا تازه قدم به سن بیست سالگی گذاشته بود و هر روز به زیبایی و جوانی
اش افزوده می شد
پدر شاهین علی رغم خواست پسرش که وابستگی قلبی به دیبا نداشت و به تنها چیز ی که در زندگی
به فکر نمی کرد عشق و ازدواج بود ....
برای خواستگار ی قدم پیش گذاشت و این ازدواج مصلحتی تنها سودش برای پدران دو طرف بود و
چیز ی به نام محبت بین این دو جوان بوجود نیاورد!
و شاهین ....و بخاطر نادیده گرفته شدن از سوی پدر به اجبار تن به این وصلت داد و انتقامش را
سخت از دیبایی گرفت که رمقی برای ایستادن و روبه رو شدن با این مسائل را نداشت!
صورت غمزده ی دیبا به جانم آتش
می زد
جرعه ای از چای داغ را سر کشیدم و گفتم:
بخور عزیزم ...
سرش تکان داد و گفتم ...
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به چیز ی فکر نکن...

یعنی فکر کن ،اما فقط و فقط به روزهای خوبی که قراره کنار پسر کوچولوت تجربه کنی؛ فکر کن....
دیبا جان مقاوم باش چون بهش نیاز دار ی

پوزخندی زد و به لبه ی لیوان دستی کشید و گفت:
خیلی وقته روزهای خوب یادم رفته....
لبخند...
دلگرمی...
ساعتی عاشقانه!
فقط کمی....
کنار کسی که روح و جسم عاشقش در اختیار عزیزش هست و دل من سالهاست رنگ آرامش ندیده!

سکوت کردم!
و امشب همانند فیلمی از نظرم عبور کرد...
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هر هفته دورهمی دوستان عیاش شاهین باید مرتب انجام می شد و دیبا وظیفه داشت با همسرش
در مهمانی هایی که عالقه ای به رفتنشان نداشت حضور داشته باشد!

شبی که نوبت شاهین می شد ،طبق معمول من به کمکش می رفتم تا دست تنهانباشد....
شاهین مغرور و بدخلق فقط به پول و تجارت و خوشگذرانی اش می رسیدو به تنها چیز ی که
اهمیت نمی داد دیبا و خواسته هایش بود!

حتی بعد از هفت سال ازدواج که دیبا بالخره موفق شد ،شاهین را راضی به داشتن فرزندی بکند...
که از تنهایی در بیاید...

با مخالفت شدید همسرش روبه رو گشت و با اینکه بعد از جر و بحث های شدید موفق به خواسته
اش شد
حاال و در حال حاضر تنها بود و شاهین نه تنها عالقه ای به بودن فرزند کوچکش نداشت که با وقاحت
از همسرش
می خواست خودش را در جمع دوستانش پنهان کند و به مهمانی ها نیاید و به دیبای بینوا تذکر
داده بود که حق ندارد که مدام به پرو پایش بپیچد و راحتش بگذارد..
من این بغض دیبا را خوب درک
می کردم و می شناختم!

سکوتم راکه دید تلخندی زد و گفت:
تو چرا دلگیر ی عزیزم؟
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خندیدم و نگاهم بروی شکم برآمده اش افتاد!

از روی صندلی بلند شده کنار پاهایش زانو زدم و دستم بروی شکم گرد و
بامزه اش نوازش وار حرکت کرد و گفتم:
من چیزیم نیست دل تنگ بدنیا اومدن این وروجک هستم!
اون با اومدنش تو رو خوشبخت
می کنه!

مسخره وار به حرفم نیشخندی زد و گفت:
کاش همه مثل تو دلشون پاک و دریایی بود!

نگاهش کردم وبا تحکم گفتم:
خودت باید باور داشته باشی!
دستش را بلند کردم و روی شکمش گذاشتم و گفتم چشم ببند دیبا!
با تعجب نگاهم کرد که با تحکم بیشتر ی گفتم:
ببند دیگه؟!

فور ی حرفم را گوش داد و دستش را

بروی شکمش کشیدم و گفتم:

وجودش رو باور کن عزیز دلم...
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اون لحظه هست که؛ تو باید براش خاطراتی قشنگ بساز ی...
با التماس نگاهم کرد و گفت :پیشم بمون!

از جا برخاستم و سرش را در آغوش کشیدم و گفتم:
نمی شه دیبا جان!!
پدرت رو که می شناسی؟
دیشب برای کمک به رادمهر رفته بودم
اومد و....
حرفم را با خجالت قورت دادم که تا آخرش را خواند و از شرمندگی سر بزیر انداخت و گفت:
بیشتر از خودم دلم برای تو هم می سوزه ...

****
ساعت یک شب بود که بالخره موفق شدم دیبا را راضی کنم از من دل کنده راهی خانه شوم!
به راننده ی شاهین که مردی مهربان و با خدا بود سپرد که مرا بخانه بر گرداند!

از ماشین که پیاده شدم
تشکر ی از راننده کردم و خواستم که برود...
لبخندی مهربان زد و گفت:
شما تشریف ببر داخل؛ من میرم دخترم!
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بزیر نور چراغ برق خیابان کیفم را زیر و رو کردم و بالخره کلید پیدایش شد!
همین که خواستم،درب اصلی و بزرگ ورودی را باز کنم؛ صدای ترمز وحشتناک اتومبیلی از پشت سرم
با ترس از جا پراندم...
دستم نا خود آگاه بروی سینه رفت و چرخیدم که ببینم چه خبرشده؟
در دل درست حدس زده بودم ....
دادمهر بود!
سر خم کرده و از شیشه اتومبیلش خیره نگاهم کرد و پس از شناختنم لبخندی زد و همانطور که محو
تماشای من بود ریموت را زد!
چرخیدم سمت راننده و با سر تشکر و خداحافظی کردم و بعد با عجله بطرف حیاط و باغ پا تند کردم

وقت را تلف نکردم و با قدمهایی تند و بی وقفه در حالیکه به نفس نفس افتاده بودم داخل عمارت
شدم و با عجله و بدون فوت وقت راهی اتاقم شده دستگیره را با عجله پایین کشیدم و بعد از رفتن
بداخل اتاق ،کلید را در قفل چرخاندم و نفس نفس زنان خود را بروی تخت رسانده و همانجا بروی
تخت از شدت استرس وا رفتم!
هنوز خوب نفسم جا نیامده بود ،که صدای پاهایش را در سر سرا شنیدم؛ که گیج و بی سرو سامان
راه می رفت و این نشان می داد حسابی مست کرده و ...تعادلی در کارش نیست!
دستم محکم تر بروی دهانم نشست؛ چشم بستم.
قدمها آرام آرام نزدیک درب اتاقم متوقف شدند!

صدای گیج و منگش را ،در حالیکه احساس کردم سرش را بدرب اتاق چسبانده؛ شنیدم.
 زیبا جانم؟!50

زیبادخت مظلوم
چشمهایم را محکم تر بروی هم فشردم و آب دهانم را قورت دادم.
دوباره صدایم کرد...
 زیبا خانمی!!!زیبا دختم!!!
و صدای نفسهای کش دارش پیچید در سرسرا...

پس از کمی مکث ،دستگیره ی اتاقم را پایین کشید!

چند بار....و دوباره شروع کرد....
زیبا خانمی؛ نمیایی بیرون عزیزم؟

حالم خرابه بخدا!
سرم گیج می ره...
نیاز دارم کمکم کنی...

دلت میاد نیایی بیرون!
و سکوت.........
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ادامه ی حرفهایش تک سرفه ای خشن کرد و گفت:
من حال ندارم یه قهوه می خوام...
نمی تونم راه اتاقم رو پیدا کنم.و چند بار دستگیره ی اتاقم باال و پایین شد و این بار صدای افتادنش
را پشت درب شنیدم..

پتو را با نگرانی بروی سرم کشیدم و با به یاد آور ی آخرین بار ی که مست بود و کمکش کردم و او بی
خبر از حال ویرانش حرفهای نامربوط و زننده ای زد سرم دوران گرفت!

صدای ناله اش بلند شد و گفتم این بار فریادی بلندتر می زند!

که با شنیدن افتادن دستش بروی زمین با نگران از جا بلند شدم و دیگر صدایی نبود که از پشت
درب بیاید!

پاورچین رسیدم کنار در و گوشم را نزدیک کرده با صدایی آرام گفتم:
آقا دادمهر....
با شما هستم حالتون خوبه؟
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.و هیچ صدایی نبود!
لبم را با دندان فشار محکمی دادم که در اثر دردش؛ آخی زیر لب و

ناخود آگاه بر لبانم جار ی شد.

دیگر نگران تر شده بودم؛ اگر مرده باشد چه؟
و یا اگر......
در آنصورت صبح خانم ،که دادمهر را پشت درب اتاقم می دید؛ با خود چه فکر ی می کرد؟

کلید را با ترس داخل در چرخاندم و در که باز شد....
دادمهر که تکیه بدر ورودی داده و انگار بی هوش شده باشد؛ افتاد بداخل اتاقم و پخش زمین شد!
کنارش نشستم و
چند ضربه بصورت یخ کرده اش زدم ،وگفتم :دادمهر...
آقا دادمهر؟؟؟
و هیچ عکس العملی ندیدم!

خم شدم بروی صورتش و دقیق نگاهش کردم
انگار مرده باشد!
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تکانی نمی خورد
برگشتم سمت تختم و لیوان آبی را که بروی میز بودبرداشتم.....
و کنارش زانو زدم ...و دست بداخل لیوان کردم و با انگشت بروی صورتش آب پاشیدم و چندین بار
صدا زدم و فایده ای نداشت!
رنگ صورتش سفید شده بود وحرکتی نمی کرد .

با ترس و استرس زیر شانه هایش را گرفتم و ...از روی زمین بلند کردم!
که بناگاه بروی پاهایم فرود آمد و صورتش غلتید بروی بازوانم!
دست خودم از صورت او سردتر شده بود.
همان دست یخ زده را بروی صورتش کشیدم ،تا قطرات آب را از روی صورتش پاک کنم؛
چشم باز کرد و نفسی راحت کشیدم .....

با دیدنم لبخندی محو زد و آرامگفت:
بالخره در زندان رو باز کردی؟!

با چشمان نگرانم صورتش را خیره نگاه کردم و ادامه داد...
 -کمکم کن برم روی تختم...
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با قدرت کمی که داشتم زیر بازوهای بی جانش را نگه داشتم و با کمک خودش تا اتاق رفتیم و همین
که نزدیک تختش شد؛ خود را برویش رها کردو نفسی دردناک کشید!

گفتم :االن براتون یه قهوه میارم ...

فور ی پا تند کردم سمت آشپز خانه

و پس از درست کردن قهوه بهمراه قرص مسکن به اتاقش برگشتم...

بروی تخت دمر افتاده بود و بسختی نفس می کشید....
گیج زیر لب چیز ی می گفت...

جلو رفتم و با زدن چند ضربه آرام بروی صورتش آگاه شد و با کمکم بروی تاج تخت تکیه داد وبعد از
خوردن مسکن فنجان قهوه را بدستش دادم...

55

زیبادخت مظلوم
چند جرعه داغ سر کشید.
نگاه پر حرارتش بروی صورتم چرخید و انگشت اشاره اش رو باال برد و بروی گونه ام کشید!

دیگر وقتش بود که تنها بماند
چون در حالت مستی عقلش هم از کار می افتاد!
...
صورتم را عقب کشیدم و همین که خواستم برگردم سمت درب خروجی...
مچ دستم را نگه داشت و گفت:
کجا؟

برگشتم و نگاه پر سوالش برویم افتاد!

من من کنان گفت:
زیبا جان می بینی که حالم خوب نیست ....یکم پیشم بمون و بعدش برو ...بخدا کاریت ندارم...
مردد نگاهش کردم که چشمان مستش پر بودند از التماس!

بادست دیگرش دستم را محکم نگه داشت و گفت فقط یک ساعت ...
هر وقت خوابیدم برو؛ خب؟
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لجباز ی فایده نداشت؛ اخالق دادمهر بعد از بیست و چند سال زندگی در کنارشان به خوبی دستم
آمده بود!
بناچار لب تخت نشستم و دستم را آرام از الی انگشتانش بیرون کشیدم و سرم پایین رفت و او
مشغول خوردن مابقی قهوه اش شد..
لیوان قهوه ی نیم خورده اش را بروی میز گذاشت و
دستی بروی موهای آشفته اش کشید و با انگشت چشمهایش را ماساژ داد ...و گفت :ممنونم...

همانطور که سرم پایین بود؛ تشکر کردم و زیر نگاه سنگینش احساس خفگی بر راه تنفسم نشست!
صدایش سکوت اتاق را شکست!

-با شعله بهم زدم؟!

با تعجب به صورتش خیره شدم و او بادیدن نگاهم سر ی بعالمت تایید تکان داد و گفت :آره
درست شنیدی!

در دل به کارش خندیدم
چیز جدیدی نبود که یه رابطه را برهم میزد!

اما انگار این بار با دفعات قبل فرق
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می کرد چون در کمال ناباور ی دیدم انگشتان لرزانش بروی چشمها رفت و بغضی غریب کرد!

سرم پایین رفت و آرام گفتم:
متاسفم!
تلخندی زد و نگاهش چرخید سمت صورتم و در یک آن دستش بدور صورتم گرد شد و با خودش
کشید بطرف تکیه گاه تخت...

خم شده بودم روی سینه اش ....

دوباره داشت تکرار می کرد؛ شعله ی عوضی ترکم کرد؛ زیبادخت!
اون...
اون نامرد...
ولم کرد زیبا دختم...

دستم را بروی سینه اش گذاشتم و کمی فاصله گرفتم....

می دانستم حالش دست خودش نیست.
به سختی جدا شدم و چند قدم بعقب رفتم و گفتم:
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آقا بخواب ،امشب شما حالت خوب نیست؛ ممکنه کار ی کنی که بعدش پشیمون بشی!

بابت شعله هم متاسفم اون لیاقت شما رو نداشت....
( حرف آخرم را قبول نداشتم)

نزدیک درب که شدم با عجله و بدون اینکه نگاهم به عقب برگردد بطرف انتهای راهرو سمت اتاقم
پناه بردم

یک شب دیگر و تنهایی و ترس از زندگی فردا را پشت سر میگذاشتم.

چند روز در آرامش گذشت....

دادمهر پس از آن شب کذایی بخانه ی مجردی اش برگشت.
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کیهان برای کار ی به خارج سفر کرده بود و خانه در آرامش بود...

مشغول پاک کردن حبوبات داخل آشپز خانه بودم که وارد شد...

شیک و مرتب کرده بود .
از جا بلند شدم و سالم کردم ...

نگاهی به اطراف انداخت و گفت
زیبا جان دارم می رم خونه ی طال ....
اگه دوست دار ی زمرد رو ببینی لباس بپوش و همراهم شو...

طال خواهر بزرگ خانم بود
زنی مهربان و در عین حال رک و بی رودروایسی .....

با شنیدن نام زمرد لبخندی که از ته قلبم زبانه می کشید بروی لبانم جای خوش کرد!
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با خوشحالی گفتم:
میام خانم جون...
در حالیکه داشت از آشپز خانه بیرون
می رفت
گفت:
پس برو زود آماده شو که دیرم شده...

کارها را به بدر ی خانم سپردم و سفارشها را برای شام دادم و با عجله به اتاقم رفته و لباسی مرتب
پوشیدم و عطر زدم و پا تند کردم سمت بیرون..
خانم با دیدنم سوار ماشینش شد و ریموت را زد و در باز شد.
کنارش نشستم و در را بستم.
نگاهی به سر و وضعم کرد و گفت:
می بینم گل از گلت شکفته؟!
خندیدم و سرم پایین رفت و او به راهش ادامه داد....
فکرم ،روحم،قلبم پر کشید برای دیدنش...
اتومبیل که از خیابانهای پر ازدحام رد می شد افکارم جای دیگر ی بود.
من از تو دورم...
جگر گوشه ام!
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نزدیک ترین؛ نزدیکم....
تو خود منی،آرامشم که طلب کردم از خدایم...
تو خودمنی ،با تمام دور ی ها...
من می خواهمت چون نفسهایت،
عطر تن خواستنی تو...
و آن چشمان سبزت که یادآور نگاه مادر ی ناکام بود که رفت و سوخت...
زمردم!
می خواهمت...

می خواهمت که آتش دل بی قرارم را آغوش گرم تو آرام می بخشد...

یادت نیز مرا در لذتی شیرین و لذت بخش غرق می کند خواهر عزیزم!

غرق افکارم بودم که صدای خانم از رویا بیرون کشیدم...
 زیبادخت کجایی؟رسیدیم ،دخترجون...
برگشتم و به صورتش دستپاچه نگاه کردم و گفتم:
ببخشید خوبم خانمم!
ماشین را خاموش کرد و گفت پیاده شو...
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درب اتومبیل را باز کردم و نور نارنجی و خوشرنگ دم غروب بروی صورتم دوید! آسمان وقت رفتن
خورشید پر بود از رنگ و حرارت...

حیاط خانه ی طال جان را با قدمهای تند پشت سر هم طی کردم.

بانو با قدمهایی تند تر از من فاصله گرفت و با همان صالبت در راه رفتن و حرکات طی حیاط را عبور
می کرد.

قدم تند کردم و به او رسیدم و نفس زنان گفتم:
خانم ببخشید!
زمرد تنهاست؟

برگشت و به صورتم نگاه کرد و گفت:
آره...
خوشحال چند قدم از خانم جلوتر رفتم که باصدایی آرام گفت:
زیبادخت حواست باشه مسائل خونه ی من به خودم مربوطه یادت که نرفته!
قدمهایم را آرام کردم و با محبت بازوی خانم را نگه داشتم.
گاه دوست داشتم حتی به اندازه ی دقیقه ای کوتاه جای مادر نداشته ام را برایم پر کند!
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بانو در خانه خواهرش برای حفظ ظواهر رفتارش تغیر می کرد.
مهربان و دوست داشتنی بود.
نمی توانستم توقع زیادی از او داشته باشم!
خب او با فرزندانش نیز همین مقدار محبت را خرج می کرد.
کال آدم سردی بود و من بیشتر توقع نداشتم.
صمیمیت او با فرزندانش نیز در محدودیت قرار داشت!
اما وقتی به خانه ی خواهر بزرگش
می آمد خیلی حواسش بود که از دید خواهرش بهترین باشد...

و من باید دقت می کردم یه وقت حرفی بر خالف میلش نزنم.

سر ی تکان دادم و حرفش را تایید کردم و گفتم:
یادم نمی ره خانمم...

توقف کرد و در چشمم خیره شد و گفت:
زیبادخت...
جواب سواالهای طال رو درست بده...
دلم نمی خواد بخاطر آوردنت پشیمون بشم؛خب؟
سرم پایین رفت و گفتم نگران نباشید خانم من مثل همیشه رفتار می کنم.
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در همان حین درب ورودی شیک و
پر عظمت خانه ی طال توسط خدمتکارش باز شد و با خنده از ما استقبال کرد و ما وارد پذیرایی
شدیم...
روی مبل راحتی نشسته بودم ومتتظر ورود زمرد عزیزم ثانیه شمار ی می کردم.
خدمتکار رفت که برای ما چای بیاورد.
چند دقیقه نگذشت که درب اتاق طال که ته سالن پذیرایی بود باز شد و در حالیکه گوشه ی روسر ی
بلندش را داخل گیره ی نقره ای محکم می کرد به سمت ما آمد.

بانو به احترام خواهر بزرگش از جا بلند شد و با خنده بطرفش رفت همدیگر را عاشقانه در آغوش
گرفتند .
من هم با عجله بطرفشان رفتم و با ذوق پشت دستش را نگه داشتم ،تا ببوسم که اخمی کوتاه کرد و
دستش را کشید و گفت:
این چه کاریه دختر جون؟
و محکم و عاشقانه در آغوشم کشید.
بدون هیچ فکر اضافه ای گفتم:
قربونت مادرم ....
و او با شنیدن حرفم حلقه ی دور دستانش بدور کمرم را تنگ تر کرد و بعد به صورتم خیره نگاه کرد و
با شادی گفت:
زیبای من!
زیبادختم....
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دست نرم و طیفش را بروی صورتم کشید و گفت :خوب کردی اومدی...

با شوق گفتم :زمرد کجاست؟لبخندی زد و دستم را کشید و باهم بروی مبل نشستیم.
و گفت :االناست که پیدا بشه عزیزم ......

امروز خیلی کالس داشت تا برگرده خونه هفت غروبه...

نگاهش کردم و گفتم :
نمی دونید با اینکه فقط یک ماه میشه از دیدنش گذشته
انگار که سالهاست که در حسرت دیدارشم!

پشت کمرم را با محبت زد و گفت:
قربون اون محبتت عزیزم!

خانم به من اشاره کرد و این یعنی اینکه خود شیرینی کافیست زیبادخت!
اما خدا می دانست من طال جان را صادقانه دوست داشتم و حقیقت همین بود و بس...
زنی پر محبت که برعکس خواهرش بانو در زد و بند مادیات دنیایی نبود و بیشتر ثروتش را وقف
کارهای خیر کرده بود.
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دو خواهر مشغول حرف زدن شدند و من ثانیه ها را با غصه می شمردم که در باز شود او بیاید...
ساعت کند می گذشت و برایم
درد ناک!

تا اینکه بانو از جا برخاست و من فهمیدم زمان رفتن است و دلم آشوب شد!

روبه خواهرش گفت :خب دیگه خواهر جون من دیگه برم خیلی دیرشده
امشب کیهان برمی گرده خونه!

با نگرانی از جا بلند شدم و به آن دو خواهر خیره نگاه کردم که مشغول روبوسی و خداحافظی بودند و
حواسشان به دردم نبود!

خانم کیفش را از روی مبل برداشت و گفت:
زیبادخت بریم دیگه...
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بغضی سرکش راه تنفسم را گرفته بود.

گفتم :خانمم یکم دیگه بمونیم زمرد برگرده...

نگاهی به ساعت روی دستش کرد و گفت :برای امشب دیره...

زمرد هم که ساعت هشت شب شد و نیومده!

طال خنده ای کرد و گفت :حتما کالسش طول کشیده...

نگاه دو خواهر بروی صورت نگرانم بود.
که در باز شد و عطر خوب آشنای تنش پیچید در مشامم!
آنقدر این عطر را تکرار ی می زد که برایم شده بود تمام زندگی ام!
در را که پشت سرش بست ،متوجه ما شد...
کفشش را به آرامی داخل جا کفشی گذاشت و روفرشی های راحتی اش را بپا کرد و خیلی عادی از
دیدنم بدون اینکه ذوق کند؛ سالم گفت!
ومن...

68

زیبادخت مظلوم
با خوشحالی قدم تند کردم سمتش و بدون ذره ای تردید دستانم باز شد و در بغلم تنگ فشردمش!
جور ی خشک و بی روح ایستاده بود و حتی دستانش را بدورم نگه نداشت!
جور ی که گویا مجسمه ای از جنس یخ و سنگ را در آغوش می فشردم!

حتی نکرد مرا ببوسد و بگوید که دلتنگم است!
به اندازه ی بغلی خواهرانه ذوق در رفتهرش نبود!

از آغوش بی محبتش جدا شدم و ذوق زده بازوهایش را نگه داشتم و چشمان بی روحش خیره ی
نگاهم شد...
....نگاهش کردم و گفتم خوبی عزیزم ....دلم تنگت بود!

خیلی معمولی احوال پرسی کرد و گفتم:
خسته ای عزیزم؟
دستم بروی صورت ماهش نشست و نوازشش کردم و جانم برایش رفت!
دوباره بحرف آمدم...
-امشب خیلی درس داشتی قربونت برم؟!

بی تفاوت شانه باال انداخت و گفت:
نه بعد کالس با دوستهام رفتم کافه
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بخاطر همین طول کشید...

و همزمان به خانم نگاه کرد و سالم گفت :و حالش را پرسید..

دستانم را که از دیدنش جان دوباره گرفته بودند رها کرد و با معذرت خواهی کوتاهی و گفتن اینکه
خسته است به اتاقش رفت و مرا ته دره ای عمیق و دهشتناک تنها گذاشت!

خانم با اخم به من اشاره کرد و فهمیدم که از رفتارم دلخور است.
همراهش از آن مکان خارج شدم و تا لحظه ی آخر چشمان سوخته ام از داغ بی خواهر ی به درب
اتاق بسته اش ثابت ماند!
نفهمیدم چطور با طالجان خداحافظی کردم و سوار ماشین شده بهمراه بانوی عصبی و خشمگین از
خانه بیرون آمدم
طال لحظه ی آخر نزدیک صورتم شد و گفت:
زیباجان از دستش ناراحت نشو....
اون هنوزم نتونسته گذشته ها رو فراموش کنه!
تو به من ببخش!
سرم پایین رفت و بغض سرکش را بی محابا و پشت هم فرو دادم تا توان ایستادن داشته باشم!
اشکهایم آماده ی باریدن بودند...
دوست داشتم دردها بروندو برنگردند!
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درب عمارت طال که باز شد و از خانه خارج شدیم
خانم شروع کرد به بد وبیراه گفتن به زمرد و پدر مادرم....

و من....
حتی جرات اعتراض نداشتم و حرفهای بانو چون دشنه ای زهرآگین ته قلبم را سوزاند!

شیشه ی ماشینش را پایین داد و با عصبانیت نفسی عمیق کشید و در
ادامه ی بد بیراه گفتن هاش به جد و آبادم
گفت:
دختره ی پاپتی و گدا گشنه!
یادش رفته کی بوده ،برام قیافه
می گیره؛ حاال خوبه خواهرم آدمش کرد دختره ی نکبت بی ریخت رو....

با پول خواهرم پادشاهی می کنه پُزش رو به ما میده!

اگه زیر پاهام لهت نکرم زمرد خانمه محبی!
اونوقت بهم نمیگن بانو ....
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دختره ی بی پدر و مادر ...و با خشم برگشت و نگاهم کرد و گفت:
و اما تو...

یه بار دیگه این دختره ی عقده ای رو ببینی و بپر ی بغلش نابودت می کنم
زیبادخت!

باور کن این کارو می کنم...

سرم پایین رفت؛ سکوتم شد درد تمام قلبم که آرام آرام زخم می زد و آن دشنه های سمی هر لحظه
عذاب آور تر راهی قلب بیمارم میشد!
لب باز کنم بگویم از عشقش...که جانم در پهنه ی آن دو چشم سبز و جنگل وحشی نگاهش بد جور
بی تابانه بدنبال گذشته می گردد...

عطر تن مادر و پدر ی سوخته و به فنا رفته و دلم....
نفسم...
روح و جسمم طلبش می کند!
رسیده ،نرسیده.....

عذر خواهی کردم و از ماشین پیاده شدم .
صدایم زد و برگشتم....
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نگاهش پر بود از نفرت!
سرش را از ماشین بیرون آورد و گفت :نمی خوام رفتی خونه بشینی آبغوره بگیر ی می فهمی یا نه؟

برو تو اتاقم بمون بیام کارت دارم....
دستم را غریبانه بروی چشمانم کشیدم و اشکهای فرو ریخته را پاک کردم و دویدم سمت اتاقم...

ده دقیقه بعد!

مثل همیشه زیبادخت آماده شنیدن امر و نهی با چهره ای معقول از اتاقش بیرون آمد!
درب اتاق خانم را چند بار زدم و وارد شدم.
پشت میز نشسته بود و چیز ی می نوشت با دیدنم گفت :بیا جلو...

رفتم جلوتر و کاغذی را روبرویم گرفت و گفت:
از فردا ساعت پنج تا هفت می ر ی کالس آموزش زبان....

با تعجب به کاغذ در دستم خیره ماندم و بعد صورت بانو!
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نگاهم کرد و گفت :کارهاتو طور ی تنظیم کن که به کالست برسی...
اینجا که آدرسش رو نوشتم مدیر آموزشگاهش دختر یکی از دوستانم هست.
دلم نمی خواد آبرومو ببر ی....

می خوام یکم کالس بر ی تا دو تا کلمه بلد باشی و از اون زمرد احمق چیز ی کم نداشته باشی...
سر بزیر تشکر کردم و ادامه داد....
به رادمهر هم می گم بهت یه ساز یاد بده
باید یه فکر ی برای دست و پا چلفتی بودنت بکنم تا جلوی طال شرمنده نباشم....
حاال می تونی بر ی به کارهات برسی....
آقا تو راهه یک ساعت دیگه میز رو بچین...
تشکر ی دوباره کردم و بطرف درب راهی شدم.
دستگیره را پایین نکشیده بودم که درب برویم باز شد و چشمان هر دوی ما برهم خیره ماند!
با ترس قدمی عقب رفته و کاغذ در میان انگشتانم مشت شد!
با ترس و استرسی ناشی از دیدنش سالم کردم و جوابم را بی تفاوت داد و از جلوی راهم کنار رفته و
سمت بانو رفت!
بانو از جا بلند شدو در آغوشش کشید و با هم احوال پرسی کردند.
در همان حال رو به من بحرف آمد...
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 -برای آقا جوشنده شون رو آماده کن!

چشمی گفتم و از اتاق بیرون آمده به ساعت انتهای راهرو نگاهی انداختم.
آهی کوتاه و پر غم کشیدم و سمت راه پله ها بدنبال مابقی کارهایم رفتم.
***
نیمه ی شب بود و من هنوز سر سختانه کنار آن پنجره ی بزرگ نشسته بودم و به باغ تاریک پشت
عمارت چشم دوخته بودم...

باغی پر از درختان سرسبز آرمیده در خواب که در تاریکی نیمه شب کمی خوفناک نیز بنظر می رسید!
این پنجره ی بزرگ تنها دریچه ی قشنگم بدنیای گذشته بود....
تمام خاطراتم را برایم زنده می کرد .همان جنگل وحشی و همان تاریکی مطلق.
درد عجیبی که با دیدنش در تمام تنم حس می کردم و همچنان سرسختانه دل نمی کندم از
تماشایش!
باغی فرو رفته در خواب!
پنجره ی اتاق بزرگ ته سالن پذیرایی که تمام وسعت باغ پشت عمارت را برخ می کشید و در روز زیبا
بود و در شب دلهره آور!

و من...
منه زیبادخت!
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بیشتر شبها در خلوت به این اتاق بزرگ که مختص مهمان بود پناه می آوردم و ساعتها پشت آن
پنجره ی پر عظمت خیره به تاریکی غرق در رویاهایم شب را به صبح می رساندم....
ذره ذره خاطراتم را زیر و رو می کردم و خسته گاهی اوقات همان جا بخواب فرو می رفتم.
امشب می خواهم یه قدم بطرف آن ایوان ترسناک سوخته بردارم!
چشم بستم و تک تک قدمهایم را شمردم....
در باز شد...
پا گذاشتم بداخل حیاط بزرگ و درختان سر به فلک کشیده اش...
همه چیز مثل اولش سالم و زیبا بود
خانه همانگونه بهشتی و دلربا دلبر ی
می کرد!

پر گل سبز رو...

با گلدانهای شمعدانی رنگارنگ مادر که لب ایوان چیده شده و خانه را چون رنگین کمانی هفت رنگ
آراسته بودند و تک تکشان عشق و نفس مادر عزیزم بودند.
جانم.....
روحم...
همه و همه را جال بخشید آن رویای سپید!
نفسی عمیق کشیدم ......
قدم به قدم....
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آرام آرام....
جلو می رفتم و لذتی وصف ناپذیر ذهن خسته ام را فرا گرفته بود!

گوشه ی حیاط چند پرنده پر کشیدند و پشت بندش مادر با آن صورت سرخ و سپیدش و لباس بلند
و پر شکوفه اش از مرغدانی گوشه ی حیاط در حالیکه چند عدد تخم مرغ را در دست داشت و نفس
نفس میزد غر غر کنان پا به بیرون گذاشت و دلم پر کشید برای در آغوش کشیدنش!
آغوش پر محبتی که سالیان سال بود از من محروم گشته و آرزویش را داشتم!
دوست داشتم ذره ذره آن گرمای لذت بخش را به جان بکشم.
با دیدنم اخمی کرد و گفت:
تو اینجا چکار می کنی دختر؟ مگه نگفتم برگهای توتون رو دسته و مرتب کن تا من بیام .....وای از
دست تو زیبادخت ...خسته ام کردی! باز دیدی نیستم از زیر کار در رفتی؟! بابات غروب میاد و باید
کارها تموم شده باشه...

دست بکمر زد و گفت :ببین ببین.....
انگار با این دختره نیستم
بپر برو برام یه سبد بیار شیطون!

دویدم سمت ایوان بلند خانه؛
صدای گریه ی زمرد که با پاهای کوچکش دم درب اتاق ایستاده بود؛ حواسم را پرت کرد!
با موهای بلند و ژولیده دم درگاهی
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پا کوبان لجباز ی را آغاز کرده بود و در حالیکه با مشت گره کرده بروی چشم هایش می مالید ،مادر را
می خواست!
انگار که تازه از خواب بیدارشده باشد ،نگاهش که کردم دلم برای معصومیتش سوخت! دلمپر کشید
که در بغل بگیرمش! نمی دانم نیاز من آغوش پر محبت خواهر ی بود که سالیان سال این موهبت را
از من دریغ کرده!
با اینکه از دست کارها و بی تفاوتی هایش دلم خون بود؛ اما ذره ذره ی جانم او را می خواست!
بازوهای کوچکش را در آغوشم پنهان کردم و کمی ساکت شد و آرام گرفت....
سر چرخاند بداخل اتاق با چشمان بی قرارش خیره شد به درب؛ نگاهش را دنبال کردم و سپهر را
دیدم که داخل اتاق کوچک نزدیک ایوان با همان شیطنت های مخصوصش زیر تخت چوبی و
قدیمی مادربزرگ پنهان شد و همه چیز دستم آمد که چرا زمرد گریه می کند.
بازهم سپهر بازیگوش و سر به هوا خواهر کوچکش را اذیت کرده بود.

فریاد زدم که شاید کارش را خاتمی دهد...
 سپهر شیطونی نکن! به مامان میگم تنبیهت کنه؛ دم درخت انجیر تو حیاط پاهاتو ببنده ها ...بیابرو برای مامان یه سبد ببر....
با همان لجباز ی های کودکانه برایم ادا و شکلک در آورد و بعد از اینکه طعنه ای جانانه به من و زمرد
زد و هر دو به شدت کوبیده شدیم به درگاهی؛ دوید سمت حیاط و شروع کرد با خنده شکلک در
آوردن و گفتن اینکه :اگه می تونی بیامنو بگیرو ....
لبم را با غیظ محکم فشردم و .....نگاهم به زمرد بود که دوباره شروع به گریه کرده بود.....
پا تند کردم بداخل حیاط که بگیرمش...
خب من هم بچه بودم!
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مگر یک دختر بچه ی ده ساله چه می داند از منطق و کارهای عاقالنه!،
با همان افکار کودکانه و سرسختی هایی که داشتیم مرتب با برادر کوچکم که فقط شش سال داشت
دعوا و جرو بحث داشتیم و من نیز مانند او کودکی کردم وچه می دانستم کودکی هایم تاوان قربانی
شدن عزیزانم بود و ....
و لمس صورتم ،توسط فردی.......
از خواب همیشگی و حیاط خانه ی پدر ی و آن کابوس تمام نشدنی و دردناک بیدارم کرد و چشم که
باز کردم با وحشت دست زمخت و دهشتناکش سمت دهانم رفت!

دستش را عقب کشید وقد خم شده اش را که بروی صورتم دقیق شده بود؛ صاف کرد و گفت :
دهنتو ببند!کاریت ندارم...و چند قدم سمت در رفت و از الی درب نگاهی به بیرون انداخت و بعد از وارسی کردن دقیق سالن و
پذیرایی درب را بست و کلید را بداخلش چرخاند و پا تند کرد سمتم....

لبم را به دندان گرفتم و با وحشت تمامی تن لرزانم را بروی تخت جمع و جور کردم.
نگاهم با ترس بروی ساعت افتاد
شش صبح و.....
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هنوز هوا نیمه تاریک بود

چشمانم چرخید بروی سر و وضعم؛
با همان لباس کارم بخواب رفته بودم و...

بناگاه یادم آمد....
افکار پریشان دیشب و خاطرات تکرار ی و....

من و تنهایی و اتاق مهمان و پنجره ی بلند رو به باغ!

کیهان لباس راحتی بتن داشت ،بند بلند روب دشامرش را گره ی محمکی زد و لب تخت نشست؛ و
نفسی تند و عصبی کشید و نگاهش چرخید بروی من و .....
دامنم را بروی پاها کشیدم و گفتم ببخشید....
دیشب اینجا خوابم برد!

از نگاهش...
حرکاتش ...
آن افکار منحوسش؛می ترسیدم و نفرت داشتم.
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دست به کمر زد و با وقاحت کامل در حالیکه شرمی در نگاه و رفتارش دیده نمیشد و تمامی اجزای
تنم را هیجان زده می نگریست؛ بحرف آمد
 شنیدم که با خانم رفته بودی دیدن زمرد؟!سر ی با غصه تکان دادم و او ادامه داد...
 دلت تنگ می شه براش؟ دوست دار ی هر وقت دلت تنگ شد بر ی دیدنش؟پوزخندی زد و ادامه داد....

 اجازه ندار ی قدم از قدم بردار ی؟دلت می خواد رهایی روتجربه کنی؟؟ هوووومم؟؟
معنی سواالتش رو بخوبی درک می کردم.
اینها همه یعنی ،اینکه از بانو و این خانه دل بکن و بی سر و صدا طور ی که کسی متوجه نشود؛ بیا
صیغه ی من شو!
او می خواست براحتی به چنگم بیاورد و مرا بی درد سر و پنهانی مال خود کند!
من برای او چون طعمه ای آماده برای تکه تکه کردن بودم.
من محکوم بودم به اجبار....
باید صیغه ی مردی می شدم که حداقل سی سال از من بزرگتر بود و به قولی جای پدرم محسوب
میگشت!
او به جای اینکه مرا به چشم دخترش نگاه کند از هر فرصتی استفاده می کرد و در گوشم می خواند
،که اول و آخرش من مال او هستم و بالخره روز ی مرا بدست خواهد آورد!
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و منه بی نوا از ترس و خجالتی که داشتم هرگز اذیت و آزار هایش به کسی نمی گفتم و تمام دوران
جوانی ام به فرار از دستان منحوسش گذشت و پشت درهای قفل شده شب را به صبح رساندم....

مردی که از مردانگی فقط نامش را یدک می کشید و از هر جانور ی پست تر و کثیف تر بود!

بغضم را با درد فرو فرستادم و پاهایم را بیشتر بزیر دامنم پنهان کردم و صدایم در نیامد....
اخمی پر رنگ کرد و با نگاهی حقیرانه به سرتا پایم خیره شد و گفت:
چیه فکر کردی تحفه ای چیز ی هستی ؟؟؟
خودتو طور ی پنهون می کنی که انگار ماه شب چهارده هستی؟!
نیم خیز شد به سمتم و عقب کشیدم که گفت ؛
از تو خوشگل تر و جوون تر توی شرکتم مثل مور و ملخ ریخته که اشاره کنم حاضرند با سر بیان تو
بغلم .حتی بدون صیغه و این مسخره بازیهایی که به تویه نمک نشناس پیشنهادش رو میدم!
بر سینه اش کوفت و با غضب ادامه داد....

 حیف!!صد حیف که این دل وامونده تو رو
می خواد و هیچی حالیش نیست!

می دونی چرا اینهمه میخوامت دختر جون؟!

82

زیبادخت مظلوم

تو رو می خوام و دلیلم دارم براش ...

دستم را که بروی دهانم بود با دستش گرفت و از روی صورتم برداشت و نفس نفرت انگیزش را بروی
صورتم پاشید و گفت :
چون نمی خوام آلوده ی هوس کسی بشی!

می خوام خودم جمع و جورت کنم ....

می دونم آخرین بار ی که رفتی خونه ی دادمهر چقدر اذیت شدی!
همه ازت بیگار ی میکشن و به چشم یه وسیله نگاهت میکنن و تویه احمق حالیت نیست بخدا!

اگه بیایی و زن موقتم بشی و دست از لجباز ی بردار ی؛ هم رفتارم باهات خوب می شه و هم دیگه نیاز
نیست تو این خونه بزرگ و بی سر و ته حمالی اون بانوی اژدها رو بکنی....
خودم می برمت یه جا و یه خونه درست و حسابی نگهت می دارم تا خانمی کنی...
لبانش را نزدیک گوشم کرد و من از این شدت نزدیکی جانم داشت در می آمد و او نفس نفرت بارش
را اینبار بروی صورتم پاشید و ادامه داد ....
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دِ دختره ی احمق من خودم بزرگت کردم و تو بغلم قد کشیدی بعد میام و بهت بد می کنم؟

خب تقصیر خودته که باعثی تند بشم باهات...

چشم بستم تا نفهمم قراراست چه اتفاقی بیافتد!

لبم را آنقدر محکم به دندان گرفتم که شور ی خون دوید بداخل دهانم!

دستش بروی چانه ام رفت و باال کشیدش و گفت:
از من نترس!
باور کن اگه دلممی خواست بهت دست دراز ی کنم تا بحال این کارو کرده بودم.

اما من تو رو می خوام ،چون سرنوشتت تو خونه ام رقم خورده!
اصال از وقتی یه دختر بچه ی ده،یازده ساله بودی و پا به خونه ام گذاشتی و با اون سن کمت شدی
مستخدم این بانوی از خود راضی گفتم؛ این دختر تا ابد رنگ آرامش رو نمی بینه!!
و همین طورم شد ...
ببین.....
زندگیتو با خواهرت مقایسه کن!
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تو کجا و اون کجا...

سرش را که جلو آورد قلبم تیر کشید و چشم باز نکردم...
شریان خون وحشت دوید پشت پلکهای ترسیده و وحشت کرده ام!
اینکار دیگر زیاده روی جدیدی بود که او بدون کوچکترین شرم و حیایی در حق منه بی نوا انجام می
داد....
در آن لحظات مرگ را طلبیدم و خدایم را عاجزانه بر این ظلم صدا زدم....
اشکهای غریبانه ام فرو ریختند!
اگر بانو می فهمید ،هر دویمان را به آتش خشمش می سوزاند!
اولین نفر خود کیهان بی مروت بود که توسط همسرش آواره می گشت؛ می دانستم بانو چون
حیوانی او را از خانه و عمارتش بیرون میکند و تا ابد باید می رفت و سر خیابان دست گدایی بلند
می کرد!
سرش را عقب کشید و نفسی تازه کرد و....
نگاهی بروی صورتمچرخاند و آن لبخند شیطانی اش کش دار تر شد و با لذت لحظه ای چشم بست
و گفت :اوففففف
اوف که تویه لعنتی وسوسه انگیز ی و من هم پی تو اسیرم!
نگاهش جدی شد و دستش بروی پایم نشست و قلبم تیر کشید و او ادامه داد....
 می دونی چرا ناراحت می شم می ر ی خونه ی دادمهر و رادمهر؛ چون که دوست ندارم ازتسوءاستفاده بشه!!
لبخندی تلخ بروی لبان درد کشیده ام نشست ...
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"کار ی که خودش داشت انجام می داد را به پسران بی گناهش که تا بحال ظلمی در حقم روا نداشته
بودند نسبت می داد"...
او گناه می کرد و مرا نیز در این منجالب غرق می کرد و از سوء استفاده
می گفت!
کار ی که خودش می کرد خود جهنم بود و او برایم جهنمی سوزان بود که راه فرار ی بر این ظلم
نداشتم!
در حالیکه تهدید وار پایم را با انگشتانش می فشرد؛ ادامه داد.....
 تو چند سال از پسرام بزرگتر ی!یه وقت اگه قولی وعده وعیدی بهت دادن بدون در اثر جوونیه و هوس!!
آتیش هوسشون که خاموش شد ولت میکنن بدبخت!
زیبادخت...
باور کن اونها با دختر ی که مدتها خدمتکارشون
بوده هرگز ازدواج نمی کنن!
.پاهایم را کمی عقب کشیدم و او دستش را برداشت و پتو را چنگ زدم و بروی پاهایم انداختم و
گفتم:
تو رو خدا از اینجا برید بیرون!
اگه بانو بفهمه برای هر دو مون بد می شه...
نگاهی به حرکاتم کرد و گفت :پس
نمی خوایی باهام راه بیایی؟
نه؟!
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،لبریز شدم و اشک از ترس و نگرانی!

از جا برخاست و نفسی با خشم بیرون فرستاد و سر چرخاند و نگاهی خریدارانه بر من انداخت و
گفت:
نترس من صبرم زیاده!
بهت قول می دم که بزودی از این زندگی نکبت بار ی که توش دست و پا می زنی خسته می شی و به
خودم پناه میار ی.....
از جا بلند شد و بطرف درب رفت و دوباره برگشت و نگاهم کرد و گفت :
زود باش میز رو بچین رفتم دوش گرفتم اومدم صبحونه ام آماده باشه...
یادت نره پاتو از خونه بجز رفتن
بخونه ی دیبا بیرون گذاشتی دوباره
می شم همون کیهان ترسناک؛ فهمیدی یا نه؟!

سرم را تکان دادم و با نگاهی گذرا که بر من انداخت راهش را کشید و رفت....

او رفت و مرا در برزخ دردناکی تنها گذاشت!
فشار ی بر شقیقه ها وارد کردم تا شاید
عمق دردهایم کمی کم شود!
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نگفتم!
ار ترس و وحشتم نگفتم که امشب باید بروم خانه ی دادمهر....

بانو دیشب وقت خواب سپرد که دادمهر نیاز دارد بروم برای کمک به کارهای منزلش.....

و من درمانده از رفتن و نرفتن فقط به یک چیزفکر می کردم....

(فرشته ی نجاتم رادمهر )

****

غروب بود که بانو برایم تاکسی گرفت؛
دلم آشوب بود!

تنها دلخوشی ام این بود که کیهان شب دیر بخانه بر می گشت و می توانستم ...

تا آخر شب با رادمهر زود برگردم بخانه...
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غروب که برایش رنگ زدم و کمک خواستم با اینکه گفت کالس دارد قول داد به خانه ی دادمهر بیاید
.

التماسش کردم که اگر نمی خواد بیاید حقیقت را بگوید که بهانه ای بیاروم و بخانه ی دادمهر
نروم...

.مثل همیشه او بود که سنگ صبورم بود و تنها پناهم...
شوخی وار گفت:
زیبا میام عزیز دلم....
آخه چرا اینقدر میترسی؟
نکن بابا!
یه جور ی می گی منم می ترسونی واال.....
خوف برم می داره منم نرم خونه ی دادمهر....
با حرفش خنده ام گرفت و گفتم :این
چه حرفیه؟
نه دلیل خاصی ندارم بخدا
فقط خودت می دونی که دوست و آشناهای دادمهر آدمهای....
و حرفم را با شرم خوردم و او تا ته ماجرا را فهمید....
مکثی کرد و ادامه داد.....
حق دار ی!
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با اینکه اصال عالقه ای به مهمونی های بی سرو ته دادمهر ندارم ولی بخاطر تو میام گلم.....
خندیدم و اوهم خندید و ادامه دادواال دیگه تو آدم رو می گذار ی تو عمل انجام شده ...
ببین کی هم تو رو بگیرم هم آراسته رو
می گم می تونی هووی آراسته بشی یا نه؟؟؟
به شوخیهایش عادت داشتم...
آنقدر بی ریا و خوش قلب بود که حاضر بودم جانمم را برایش بدهم....
لبم را گزیدم و گفتم
وای آقا این چه حرفیه آراسته جان بفهمه کشتت!
نفسی تند کشید و هینی کرد و گفت
وای نر ی به جیغ جیغو بگی ها!
بعدش تا سه روز مراسم منت کشی داریم،
بین خودمون باشه...
من که بدم نمیاد ولی تو فکراتو بکن...
.بعد از کلی سر به سر گذاشتنم
ازمن خواست با تاکسی بروم تا آموزشگاه و جدی گفت
غروب نشده اینجا باش؛ تا باهم بریم خونه ی دادمهر...
چشمی گفتم و صدای لبخندش قند در دلم آب کرد و پس از خداحافظی کوتاهی تماس را قطع
کردیم.
تا بعداظهر بیاد شوخی ها و نمک ریختنهای مداوم رادمهرم؛ مدام لبخند بروی لبانم نقش می بست!
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خدا می دانست که تمام دلخوشی ام در این دنیا او بود و همراهی اش!
او که از دوران کودکی اش تا زمانیکه قد کشید وجوانی رعنا شد،
برایم چون سپهرم بود و آرام جانم!
کودکی شیرین زبان که روح و روانم را دستی از آرامشی عمیق کشید و شد؛ تمامی هست و نیستم!
پس از پایان کارهای روزانه ام و اجازه گرفتن از بانو؛ لباسی ساده پوشیدم و راهی آموزشگاه رادمهرم
شدم.
آدرس را به راننده ی تاکسی دادم و نگاهم به خیابان بود و افکارم جای دیگر ی و بالخره پلکهایم
سنگین شدند و
چشم بستم.
تمام دیشب کابوس کیهان الوند و کارهایش رهایم نکرده بود!
اصال درست و حسابی نخوابیده بودم.
تاکسی که ایستاد؛ نگاهم به ساختمان بلند و شیکی که آموزشگاه رادمهر در آن قرار داشت؛ خیره
ماند!
روبه راننده ی تاکسی گفتم:
لطفا چند لحظه صبر کنید االن میاد؛ و فور ی شماره اش را گرفتم و پس از چند بوق تماس را وصل
کرد.....
صدایش که پشت خط آمد؛ دوباره خندیدم و این معجزه ی صدایش بود
بی شک!
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-اومدم؛ اومدم زیباجان ...

لبخند زنان دیدمش که اخمی زیبا بروی صورت بانمکش سایه انداخته بود و ساعتش را نشون داد و
گفت:
خودت دیر کردی ها!و فور ی سوار شد حرکت کردیم سمت خانه.....
کلید که داخل در چرخید؛ در را با دست بداخل فشار داد و  ....تعظیم کنان گفت:
بفرمایید خانم خانما!
خندیدم و وارد شدم.....
نگاهم به اطراف چرخید و برگشتم،
سمتش و اخم کنان گفتم:
این چه وضعشه؟
نگاهم چرخید به اطراف که هر چیز ی جایی افتاده بود و حتی نکرده بود
لباسهای کثیف را داخل ماشین بگذارد با ناراحتی گفتم:
نگاه کن تو رو خدا!
اینجا جنگ بوده جناب آقای شلخته؟

در را بست و وارد شد؛ نگاهش به خانه افتاد؛ با خنده و شرمندگی سر بزیر انداخت و با انگشت
سرش را خاراند و گفت:
می خواستم امروز یه دستی به سر و روی خونه بکشما!
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اما خب می دونی که سه شیفت کار تو آموزشگاه دیگه برام رمق نمی گذاره!
دست بکمر زدم وگفتم:
برو تا آماده بشی ،یکم این طرفها رو برات جمع و جور می کنم.

چشمکی زد و گفت :قربون زیبا دختم بشم ها...

و بعد راهی اتاقش شد تا آماده شود.

یک ساعتی طول کشید تا کمی خانه مرتب شد.
بعد از اینکه دوشاخه جارو برقی را از پریز جدا کردم؛ نگاهم به ساعت افتاد وبلند گفتم:
رادمهر....
آقا رادمهر!!
دِ بیا دیگه دیر شدا....
همان لحظه زنگ درب ورودی بصدا
درآمد و صدایش از اتاق بلند شد!

زیبا جان؛ قربونت در و باز کن؛ آراسته است.
پا تند کردم سمت درب و بروی آراسته ی خوش قلبم بازش کردم!
با لبخند ازمن پذیرایی کرد....
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پس از اینکه دل سیر همدیگر را در آغوش کشیدیم را بوسه باران کردیم
وارد شد و بدنبال دیدن یار عزیزش راهی اتاق شده و مثل همیشه و همان
آراسته ی پر حرف شروع کرد به غر زدن سر رادمهر بی نوا!
لبخند زنان به حرکاتشان خیره مانده بودم،که هر دو لجبازانه خیال کوتاه آمدن نداشتند!
و برای حاضر جوابی کم نمی آوردند!
نگاهشان که بروی من و لبخندم چرخید آراسته دست به کمر زد و طلبکار
رادمهر را از اتاق بیرون کرد و گفت:
زیبادخت بیا اینجا ببینم!
با تعجب نگاهش کردم و او ادامه داد...
چیه عزیزم؟ چرا اونطور ی نگاهم
می کنی! نکنه توقع دار ی با این سر و وضع بر ی جشن...
خنده ای کردم و گفتم:
احتیاج نیست خانمم؛ االن که برم اونجا یه عالمه کار روی سرم ریخته؛ دیگه رسیدن به سر و وضع
چیه؟
دستی به کمر زد و اخم کنان گفت:
امشب حق ندار ی کار کنی میدونی کی اونجاست؟
رادمهر سر ی تکان داد و در حالیکه داشت بند ساعتش را می بست؛ گفت:
راست می گه...
امشب کار تعطیل...
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دادمهر هم غلط کرده امشب ازت کار بکشه...
خودم به آراسته گفتم بیاد به سر و صورتت دستی بکشه...
شانه باال انداختم و گفتم:
آخه من که لباس درست و حسابی ندارم!
خب اصال امشب مهمون جدید شون کیه شاید اصال منو نشناسه...
آراسته همان طور که جعبه ی در دستش را بروی میز میگذاشت ،گفت :تو رو
می شناسه خوب هم می شناسه!
با تعجب به صورت هر دویشان خیره ماندم که آراسته پاسخ داد.
زمرد اونجاست!
دلم آشوب شد!
با شنیدن نامش آن ،آشفتگی قدیم که ساعتها با درگیر ی تحملش می کردم به سراغم آمد!
رادمهر بطرفم قدم برداشت و گفت:
چیه؟چرا رنگت پرید دختر...
با توام زیبادخت؟!
نگاه نگرانم چرخید بروی صورتش و ....با غم گفتم :
من نمیام....
مهربان به صورتم نگاه کرد و گفت
میایی...
خوب هم میایی.....
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امشب می خوام به اون خواهر َگنده دماغت ثابت کنم تو چیز ی ازش کم ندار ی!
دستی به پشتم گذاشت و مرا سمت اتاقش کشاند و رو به آراسته گفت:
می خوام زیبادخت امشب بشه یه تیکه ماه!
با غم نگاهم بروی لباس معمولی که پوشیده بودم؛ افتاد و گفتم:
آخه با این لباس آقا!
آراسته لبخندی شیرین زد و به جعبه ی روی میز اشاره کرد و گفت:
برات یه لباس قشنگ آوردم؛ عزیز دلم!
حاال دیگه زود باش راه بیوفت که وقت کمه!
و بدون اینکه رضایت داشته باشم وارد اتاق شدم و آراسته فور ی دست بکار شده و سریع مرا آماده
کرد.
کت و دامن مشکی جیر شیکی که برق پرزهایش دلبر ی می کرد را آورده بود که بر تن کنم.

پس از پوشیدن لباس و رسیدن به موها و سر و صورتم؛ با اخم نگاهم کرد و گفت :وای زیبادخت کم
کم داره بهت حسودیم میشه ها!
حرفش تمام نشده؛ با ذوق دورم چرخید و بوسه ای برایم در آینه که نگاهم بروی اندامم بود روانه کرد
و جلو آمد
موهای بلند ولختم رو بدور شانه ام رها کرد و با تحسین بیشتر ی به چشمان آرایش شده ام خیره
ماند و در گوشم گفت:
محشر شدی!
بخدا تو بی نظیر ی زیبادخت...
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رادمهر چند تقه بدر زد و پس از اجازه گرفتن؛ وارد اتاقم شد و با دیدنم درجا خشکش زد!
چشمانش چنان با تحسین سر تا پایم را رصد می کرد که خجالت کشیدم و دستم بروی گونه ی داغم
نشست!

بخود آمد و ....
سر ی تکان داد و با شوخی گفت:
ببخشید شما؟!
بجا نمیارم!
با شرم نگاهم بزمین دوخته شد و گفتم :دیگه دارید هر دو تون غلو
می کنید!

رادمهر کتش را از روی تخت برداشت ودر حالیکه مشغول پوشیدنش بود و از تو آینه خیره نگاهم می
کرد با عصبانیت و غضبی همیشگی از دست کارهای پدر و مادرش گفت:
 لیاقت تو خیلی بیشتر از رسیدگی به اون عمارت کذایی و تلف کردن عمرت توی آشپز خونه بود ومتاسفانه من عمر ی نتونستم اینو به مادر بی انصافم ثابت کنم.

مامان بهت ظلم کرد!

و بعدش بدون حرفی اضافه و با غمی در نگاهش از اتاقش خارج شد.
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فکرم پریشان شد با حرفش!
آراسته جلو آمد و دستم را در دستهایش محکم کرد و گفت:
راست می گه!
زندگی تو رو بانو به تباهی کشوند واقعا متاسفم!

و با گفتن حرفش سر هر دو یمان با غم پایین رفت!

بین راه هم سکوتی سنگین بر فضای اتومبیل رادمهر حاکم بود.
و من مغموم به حرفی که رادمهر زد؛ فکر می کردم.

حواسم به جاده بود که صدایش از رویا بیرون کشیدم...

همانطور که از آینه نگاهم می کرد گفت:
مامان بهم گفت بهت ساز یاد بدم...
سرم پایین رفت با حرفش.....
این لطف بانو فقط از اثر چشم هم چشمی با خواهرش بود که عمر ی زمرد را به بهترین شکل بزرگ
کرده و مادر ی و محبت را در حقش به پایان رسانده بود و فکر نکنم دلش هیچ وقت برای من
نسوخته و نمی سوخت!
سکوتم را که دید ادامه داد...
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خودت چی دوست دار ی؟آراسته چرخید سمت عقب و نگاهم کرد و گفت:
زیبا جان پیانو خوبه ها...
نگاهش کردم و بعد دلم رجوع کردم...
از کودکی عاشق سه تار پدر بزرگ بودم که وقتهای بیکار ی و دلگیر بودنش شروع می کرد به زدن و دلم
می گرفت....
عاشق آن لحظه ی ناب و خالص بودم که می زد و از خود بی خود میشد.....
به یکباره خواست دلم؛ بر سر زبانم جار ی شد.
در آینه نگاهش کردم و گفتم :سه تار...
لبخندی زد بهمراه چشمکی و پاسخم را داد...
 ای شیطونمی خوایی رو دستم بلند بشی ها...
.

سرم پایین افتاده بجان دستمال کاغذی در دستم افتادم؛ متفکر بودم و دلنگران!
مراسم جشن و اتفاقاتی که ممکن بود برایم پیش بیاید استرسم را کم نمیکرد که صدای رادمهر از
رویا بیرون کشیدم...

 اونقدر خوب ساز زدن بهت یادمی دم ،که یه روز ی از من هم بهتر بزنی!
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فقط می خوام خودت رو باور داشته باشی....
زیبادخت!
صدایم کرد و نگاهش کردم ودوباره با چشمانی قاطع گفت:
خب؟
آرام سر بزیر انداختم و پاسخ دادم...
 -چشم!

دیگر سکوت شد و حرفی که در دلم بودو .....خواستم بزبان بیاورم را بهمراه آن سر در گمی که همراه
ذهن آشفته ام بود؛ پنهان کردم!

توقف اتومبیل رادمهر متوجه ام کردکه رسیده ایم...

لبخندی زد و گفت:
تا من برم داخل پارکینگ ،شما دوتا خانم محترم راهی بشید..

همراه آراسته وارد آسانسور بزرگ و مجهز برجی شدیم که منزل دادمهر در آن قرار داشت!
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دکمه ی هفده را فشردم و نگاهم از آینه به آراسته افتاد ،که خیره نگاهم
می کرد.

لبخندی مهربان زدم و سوالی پرسیدم...

 چیز ی شده عزیزم؟چشمان سیاهش می درخشیدند و انگار حرفی میان اقیانوس آن چشمان زیبایش پنهان شده بود.

قدم جلو گذاشت و دستم را گرفت و گفت:
زیبادخت می خوام یه خبر بهت بدم
می دونم که بانو و طال جون ازت پنهون کردن....
خواستم از زبون خودم بشنوی....
نگران انگشتان سردش را فشردم و گفتم :دار ی نگرانم می کنی آراسته!

لبخندی اجبار ی زد و گفت:

نامزد زمرد برگشته عزیزم....
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فرو ریختم ،انگشتان سردم از میان دستش رها شد و لب گزیدم.....
فور ی صورتم را در میان دستش نگه داشت و مجبورم کرد که نگاهش کنم....
 زیبادخت!نکن این کارو با خودت...
می خوام قوی باشی عزیزم...
من و رادمهر قصدمون از آوردنت به این مهمونی مزخرف همین بود...
راستش می دونستیم اگر از اول قصد ما رو بدونی غیر ممکنه راهی این جشن مزخرف بشی!

می خوام مثل همیشه چنان قوی و پر غرور بایستی که حرکات و رفتار
زننده ی زمرد اصال روت تاثیر ی نداشته باشه گلم!
می خوام امشب رو

خوش بگذرونی ...
بخندی و مثل اون که هیچ وقت توجهی به دلت نداشته رفتار کنی تا بهش ثابت بشه تو هم دست
کمی از اون ندار ی!
دستان لرزانم را بسینه فشرد و ملتمسانه نگاهم کرد و گفت:
قسم می خورم که تا دم آخر برات یه پناه باشم
بهم ایمان ندار ی؟
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هوووم؟؟؟؟
لرزش صدایم همراه حرفم ازمیان لبها بیرون آمد و با بغض گفتم:
چرا؟
چرا شما با من این کار رو می کنید...
شمایی که خودتون بهتر می دونید روبرو شدن با اون مرد برام مثل خود مرگه!
دستش را با نگرانی تکان دادم و تاکید وار ادامه دادم...
چرا آراسته؟من از تو و رادمهر که مثل چشمهام بهتون اطمینان داشتم توقع چنین پنهان کار ی رو نداشتم!
بازویم را نگه داشت و گفت:
نکن این کارو با خودت!
این ضعف باعث شده که ازت یه زیبادخت
ترسو بسازه!
بفهم دختر جون..
من و رادمهر دوست داریم تو با ترسهات و حقایق تلخ زندگیت روبرو بشی!

بخدا قصد من و رادمهر سر بلندی توعه زیباجونم!

سرم را با تاسف تکان دادم و گفتم:
باور نمی کنم...
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باور نمی کنم...

چرا وقتی از بانو پرسیدم
زمرد تنهاست گفت :آره...

آخه تا کی عروسک خیمه شب باز ی شما باشم؟
تا کی؟
صدایم آنقدر باال رفت که عصبی شد و بازویم را رها کرد و با خشم گفت...
 باشه برو!اگه فکر می کنی ما به صالحت کار ی انجام ندادیم
هنوزم دیر نشده...
برو دیگه!

اگه واقعا فکر می کنی توان مقابله با حقیقت رو ندار ی اگه اونقدر ضعیفی که درک ماجرای واقعی
زندگیت عذابت
می ده بهتره همین االن برگردی!!
باورم نمی شه که تو همچین آدم بزدلی باشی زیبادخت...
سر بزیر انداختم و او با حرص و غضب نفسی تازه کرد و ادامه داد..
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خودت باش دختر...

وگرنه همیشه زیر پا له می شی...

درب آسانسور باز شد و هر دو نفس زنان و خشمگین به چشمان همدیگر خیره مانده بودیم!

قدم بیرون گذاشت و من داخل اتاقک آسانسور بودم...
نگاهم کرد و با بغض گفت:
متاسفم!
برای خودم و رادمهر ؛که طور دیگه ای در موردت فکر می کردیم....
می لرزیدم ...
تمام تنم...

درب آسانسور در حال بسته شدن بود و من فقط چند ثانیه فرصت برای تصمیم و فکر داشتم....
نگاهش امیدوارانه همچنان بروی صورت اشک آلودم بود.
بناگاه دلم پاسخ ترسم را داد...
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انگشتانم با جدیت جمع شدند و مصمم و اینبار بخاطر خودم...

فقط و فقط خودم.....

سعی کردم امتحانش کنم!
می خواهم
گذشته را به گورستان فراموشی ها بسپارم...
و اینبار با عزمی راسخ پا بدنیای حقیقت بگذارم!

بیرون آمدم و درب پشت سرم بسته شد.
و .....
اونگاهش پر شد ،از شوق!

سرم پایین رفت و گفتم:
میام.....
نه بخاطر اینکه به کسی ثابت کنم که برام مهم نیست؛بلکه....
دوست دارم زمرد بدونه حتی اگه وجودم رو نادیده بگیره ولی برای من
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اون و زندگیش با ارزش تر از هر چیز ی تو دنیاست!
دستم را میان انگشتانش محکم کرد و سر ی تکان دادو بدون معطلی توسطش کشیده شدم سمت
آپارتمان دادمهر....

نزدیک واحد بزرگ و مجللش که شدیم ،صدای موزیک کر کننده و همهمه از پشت درب نیز به وضوح
شنیده میشد!

آراسته در حال زنگ زدن بود که درب آسانسور ته سالن باز شد و رادمهر لبخند به لب به جمع ما
پیوست.

....درب واحد دادمهر که تا انتها گشوده شد ،دختر ی با لباس بازو چشمانی خمار در حالیکه لبخند
کش دار ی روی لبهاش نقش بسته بود گفت:
شما؟
آراسته بدون توجه به حرف آن دخترک دستم را کشید بداخل خانه؛ پشت چشمی برای دخترک بی
نوا نازک کرد و پاسخ داد...
 صاحبخونه ام یه جورایی!دخترک خندید و روبه ته سالن گفت:
دادمهر بیا ببین این خانم خانما چی میگه؟
مشغول بیرون آوردن مانتو هایمان بودیم ،که دادمهر با سر وضعی شیک و مرتب وصورتی سرخ از
رقص و تحرک بطرفمان آمد و با دیدن ما!!
لبخندش عمیق تر شد و گفت:
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به به گل سر سبد جشن آراسته خانم!
و روبه دخترک گفت:
این دو تا خانم خوشگل هر چی بگن رو چشمم جا داره!
دستی به پشت دخترک گذاشت و سمت پیست رقص هلش داد و گفت:
بروپی رقصت فسقلی جون....
دخترک که به زور بیست سالش میشد
عشوه ای کرد و گفت:
باشه بابا!!
توام با این فامیالت..
و راهش را سمت پذیرایی کشید و رفت.

.هر دو سالم کردیم او که ...
نگاهش به سر و وضعم مات مانده بود بخود آمد و سوتی کشید و گفت:
این واقعا زیبادخته؟!
رادمهر که در را تازه پشت سرش بسته بود؛ نزدیکش شد و گوشش را نمادین کشید و گفت:
آره زیباست و در ضمن چشماتو درویش کن....
دادمهر در همان حین که محو تماشایم بود؛ شانه ای باال انداخت و با اخم گفت:
با بادیگارد اومدی زیبا؟!
رادمهر طعنه ای به او زد و راه را برای ما باز کرده گفت:
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آره...
امشب از پیشم تکون نمی خوره!
در ضمن صداشم نمی کنی برای کار!!
گفته باشم..
زیبا اومده یه چند ساعتی خوش بگذرونه...
بعد خودم می برمش خونه...
دادمهر با تعجب و دهانی باز به برادرش نگاه کرد و
دستهایش را بعالمت تسلیم باال برده و در حالیکه رفتن ما را بداخل خانه تماشا می کرد گفت:
خب باشه بابا!!
چرا می زنی داداش بزرگه...
و او بدون اینکه حتی برگردد و به صورت دادمهر نگاهی بیاندازد .....
گفت :آهان حاال شد؛ این خوبه!!
و پس از آن همانند جنتلمنی با شخصیت
ما را بداخل خانه راهنمایی کرد ،سالن بی سر وته خانه ی دادمهر غرق نور و چراغهای چشمک زن
بود!
هر سه روی مبل کمی دور تر از بار بزرگ خانه اش که هر نوع نوشیدنی درونش پیدا می شد؛
نشستیم!
من فقط و فقط چشمانم بدنبال او بود ...
دور تا دور سالن پر بود از مهمان هایی که در حال رقص و نوشیدن بودند.
در واقع ...این جشن ...
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به مناسبت اولین همکار ی دو وارث و شریک تجار ی شرکت الوند سازه که یه سرش دادمهر بود
و......
و سر دیگرش برمی گشت به کوروش برادر بزرگ آراسته که همکار دادمهر بحساب می آمد و در واقع
این پارتی اولین شادی آن دو به مناسبت این پیروز ی بحساب می آمد که به حتم حاال حاال ها
خودشان را با خوشگذارنی سرگرم می کردند.
نگاهم چرخید بروی رادمهر که بی خیال این همه عظمت و شکوه پا رو پا انداخته بود و انگار هرگز
عالقه ای به این شهرت نداشته باشد...
خونسرد و آرام به اطراف چشم دوخته بود...
در اصل این افتخار باید نسیب او میشد و بخاطر متضاد بودن روحیه اش و لجباز ی هایی که با
پدرش کیهان داشت.
هرگز سر به خواسته های پدر خم نکرد و روی پای خودش ایستاد و روبه کار و عالقه ای که داشت
آورد و از پدر روز به روز دور تر شد و دادمهر؛ که برادر دوقلویش بود و هم از برادرش کوچکتر؛
جایگزین او شد و حاال برای خودش در شرکت پدر اسم و رسمی بهم زده بود
ومن هر قدر از تفاوت اخالقی این دو برادر می گفتم کم گفته بودم..
رر افکارم غوطه ور بودم که احساس کردم کسی کنارم نشسته....
برگشتم و با دیدنش...
ته دلم لرزید و کمی خود را عقب کشیدم.....در حالیکه سعی داشت صدا به صدا برسد...
مشغول احوال پرسی با رادمهر و آراسته شد و
نگاهش که برویم چرخید دست بلند کرد و با نگاهی خریدارانه که سر تا پایم را ورانداز می کرد
گفت:
زیبادخت؟!
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نفس پر از الکلش حالم را برهم زد!
لحظه ای چشم بستم ،یادم افتاد؛ که دفعه ی قبل چطور با دوستانش در خانه ی پدر ی اش و تولد
آراسته سربه سرم گذاشت و......
تا چند روز بخاطر حرکات و حرفهایش غمگین از نظر روحی کامل بهم ریخته بودم..
مردد به دستش نگاه کردم و هنوز منتظر بود که آراسته نجاتم داد و ....
از جا بلند شد و دستش را کشید و گفت :بیا بریم ببینم هنوزم مثل قدیم خوب می رقصی یا نه؟؟؟

همانطور که دستان کوروش را سمت پیست رقص می کشاند و سعی میکرد با شیطنت حواسش را از
من پرت کند؛برگشت و چشمکی به من زد و لبخندی از سر رضایت و قدردانی از کارش و اینکه نجاتم
داده بود؛ بروی لبانم نقش بست و همین که نگاهم چرخید سمت جایگاه رقص.....
دیدمش!
مثل عروسکی زیبا و چشم نواز خرامان خرامان دست در دست نامزدش در حال رقص بود و می
خندید...
با دیدنش دو حالت متضاد مختلف تمام روانم را برهم ریخت!
عشق و انزجار .....
لبم را با بغض و دردی متصل و پیچیده در جانم که از قلبم نشات گرفته بود بر هم فشردم!
دلم بد جور هوایش را کرده بود.
دلم زمزمه کرد و عزیز ترینم را که تمام جانم بود تحسین بر انگیز و با چشمانی اشکبار خیره نگریستم!
چقدر زیبایی تو دختر!
لباسی همرنگ چشمانش سبز و گیرا پوشیده بود ،موهای بلندش در هوا همچون ابریشم لطیفی
رقصش را همراهی می کردند!
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می چرخید؛ دلم را میبرد!
ذهن خسته و پریشانم او را تصور کرد و خواست!
دوباره گذشته ها و جسم کوچکش آن زمان که در آغوشم بخواب می رفت در مقابل چشمانم جان
گرفت!
به سالهایی دور که در میان بازوان کودکانه ام جای می گرفت و فارغ از هز غمی؛ آرام میشد..
تلخندی بیاد آن دوران بر لبانم نشست....
او همه زندگی ام بود و حاال غریبه ترین آدم روز زمین برای زیبادخت تنها و غریب!
گاهی اوقات از باز ی خسته و سر تا پا کثیف ؛گریه کنان با آن صورت سرخ وسپیدش که پر از خاک و
ِگل میشد نگاهم می کرد و توقع داشت در آغوشم آرام شود!
تمام دردهایش را به جان می خریدم ...
بیا....
بیا زمردم ،که بد جور دلم هوای عطر تنت را کرده بی معرفت!
اگر اشتباهی کردم ...
تاوانش را دادم ....
تاوان کودکی!
تاوان گناهی نکرده!!
بیا و ببخشم ؛ و روح و روانم را مرهم شو!
رسوخ کن در میان زخمهای دلتنگی ام....که بدون تو هیچم بخدا!
خدای مهربانم کار ی کن که فرو نریزم!
من به آراسته قول داده بودم که قوی باشم و حال..
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بغضم که داشت تبدیل به رودخانه ای عظیم میشد ،
با صدای رادمهر که از جا بلند شده و گله مند کنارم نشست را فرو دادم.
دست بدور شانه ام انداخت و در گوشم گل گفت:
قرارمون چی بود؟
هووووم ...
نگاهم چرخید بروی صورتش که گله وار منتظر جواب بود.
سرم با شرم پایین رفت و گفتم :
سخته...
بخدا که سخته!
سر شانه ام را فشار داد و گفت:
یادت که نرفته که اون...
نمی خواد که تو بعنوان خواهرش معرفی بشی...
ازت می خوام غرورت رو حفظ کنی و کار ی رو که دفعه ی قبل انجامش دادی رو تکرار نکنی...
زیبادخت!
یه بار برای همیشه
اون افکار منفی رو بریز دور و مثل اون به زندگیت ادامه بده!
ببین چطور شادو سرمسته
تو از اون چی کم دار ی دختر...
سرم پایین رفت...
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حرفهایش در کتم فرو نمی رفت!!
بدبختانه...
بدبخت ترین و قابل ترحم ترین آدم بودم که تصورش را میشد کرد.
یاد بار آخر که خرابکار ی بزرگی کرده بودم؛ افتادم که زمرد روابطش به همان علت تا مدتها با نامزدش
بهم خورد و فقط مرا مقصر این موضوع می دانست.
سال پیش دقیقا ایام عید بود....
بهمراه بانو و خانواده بخانه ی طال رفته بودیم برای دید و بازدید عید....
آن روز آنقدر خوشحال بودم از دیدن زمرد که تا بمهراه نامزدش پا بخانه گذاشت دویدم سمتش و
بغلش کردم و خواستم جلوتر از خودش عید را تبریک بگویم و اما ....
نامزد عصا قورت داده اش که خیلی هم مبادی آداب بود و به نوعی فکر می کرد؛ از دماغ فیل افتاده با
دیدنم روبه زمرد کرده و گفت که خانم کی باشن؟
و منه از همه جا بی خبر با افتخار زمرد را در آغوش کشیدم و گفتم:
خواهر بزرگش زیبادخت هستم و
انگار در آن لحظه شوکی به زمرد و نامزدش وصل شدو خیره ی نگاه هم
سکوت کردند!
...مشتم
جمع شد!
قلبم تیر کشید...
حالم بداست...
می خواهم فرار کنم از این مهمانی مسخره..
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او حتی مرا در حدی نمی دانست که بعنوان خواهر معرفی ام کند.....
و داستانی دروغین ساخته بود که تمام خانواده اش در آن آتش سوز ی لعنتی از بین رفته بودند.
تازه فهمیدم که چرا حتی برای مراسم خواستگار ی هم به طال اجازه نداد؛ که من در مجلس حضور
داشته باشم و منه بی نوا مدتها بعد فهمیدم که خواهرم قرار است متاهل شود.
آن روز دروغش را آشکار کردم و نامزدش تا مدتها بخاطر دروغ گویی زمرد از او فاصله گرفت و
خواهر
عزیز تر از جانم مرا مقصر از هم پاشیدگی زندگی اش دانست..

چشم بستم و حرفهایش اوکووار در ذهنم چرخید....
با خشم پا بخانه ی بانو گذاشت و مرا که داخل آشپز خانه بودم از یقه کشید و به دیوار چسبوند
وسیلی محکمی بصورتم نواخت و گفت:
مگه نگفتم ازمن و زندگیم فاصله بگیر!
مگه نگفتم نمی خوام ،خواهرم باشی!!!
دلم نمی خواد موجود منحوسی مثل تو دوستم داشته باشه ..
مامان ،بابا ،سپهر رو ....که ازم گرفتی
دیگه چی می خوایی از جونم؟!
دلت خنک شد؛ نامزدیم بهم خورد....
و صورت خشمگینش را نزدیک صورتم کرد و گفت :
ازت متنفرم زیبا
متنفر !!!
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فهمیدی !!

گز گز سوزاننده ی سیلی اش آن قدر دلم را نسوزاند که حرفش قلبم را صد تکه کرد!
او حتی دم آخر وقت رفتن لحظه ای
بر نگشت تا چشمان پر التماسم را ببیند!
رفت و آرام و قرارم رفت!
رفت و من ذره ذره ...
آرام آرام...
کم شدم و تمام....
رادمهر سرش را نزدیک گوشم کرد و آرام گفت :برو به صورتت یه آبی بزن
پشیمونم کردی زیبا!
نباید با خودم می آوردمت...
سرم چرخید و چشمان پر فروغش را میان حجمی از اشک چشمانم تار دیدم...
دلخور از حرکاتم ،چشم بست و سر ی با تاسف تکان داد....
دلش را شکستم
من حتی لیاقت دوست داشتن اون و آراسته را هم نداشتم...
با پاهایی لرزان سمت سرویس رفتم و در را که پشت سرم محکم کردم....
به اشکهای داغدارم اجازه ی ورود دادم تا دلم آرام بگیرد.
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مشت مشت آب به صورتم پاشیدم تا داغ چشمانم آرام بگیرد؛نفسی عمیق کشیدم و با دستمال
صورت سرخم را پاک کردم...
دیگر ماندن جایز نبود!
باید تاکسی می گرفتم و بخانه برمی گشتم!
ماندنم بجز ناراحتی برای رادمهر و آراسته چیز دیگر ی بهمراه نداشت!
سر بزیر و با قدمهایی آرام برگشتم سمت رادمهر که نگران حرکاتم را دنبال می کرد .
سر بزیر و شرمنده و آرام طور ی که فقط خودش بشنود؛ گفتم:
می شه برام یه تاکسی بگیر ی؟ می خوام برگردم عمارت...
مردد نگاهم کرد و در حال فکر بود که ثانیه ای بعد سر ی بعالمت مثبت تکان دادو از جا بلند شده
بطرف دادمهر رفت که مشغول حرف زدن و خندیدن با دوستانش بود و در گوشش چیز ی گفت و او
نگاهش چرخید سمت من و .....
تلفن را از روی میز برداشت و شماره گرفت...
مانتو پوشیدم و آراسته و رادمهر با نگاهی شماتت بار کنارم ایستاده بودند
روبه آراسته گفتم :
لباست رو می دم خشک شویی بعدش بیا ببر!!
دلخور و مغموم نگاهم کرد و گفت :
دلم رو که شکستی صد در صد!اما چطور می خواهی از دل من و رادمهر دربیار ی؛ زیبادخت خانم؟

دستش را با مهربانی گرفتم و گفتم:
بمیرم برای دلت اما زیبادخت همینه!
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نباید ازش توقع معجزه داشته باشی....
رادمهر با اخم نگاهم کرد و گفت :فردا راس ساعت پنج تو آموزشگاه ببینمت.....
و بعد بدون اینکه منتظر جوابم باشد بطرف سالن براه افتاد و این یعنی اینکه بدجور از تو و کارت
دلخورم!
صورتآراسته را بوسیدم و نزدیک گوشش گفتم:بزار برم که من خیلی تا استقامت دورم آراسته جان!

رهایی من از بند گذشته سخت ترینه برام...
دلخور نگاهش را بزمین دوخت و با خداحافظی سردی ازمن دور شد...
درب را باز کردم و ....با عجله و دوان دوان سمت درب آسانسور خود را رساندم و درب که بسته شد
....
و تنها شدم  ،طور ی بغضم شکست که از شکستنش آه از نهادم بلند شد!

برگشتم سمت آینه....
بادیدن صورتم پورخندی تلخ زدم .....و گفتم:

چه نفرت انگیز شدی زیبادخت؟

آرایشم در اثر گریه ریخته بود و میان آن حجم از سیاهی چشمان آبی رنگم که در دریایی از خون
غوطه ور بودند توی ذوق میزد...
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صورتی بد جور داغدیده و رنجور.....

نگاهم نفرت انگیز بود و صدای دلم بلند تر از هر صدایی در خودم شکست!!

دستم بروی صورتم نشست..
آخ که چقدر لذت داشت که داغ دل بر صورت خود بنهی!
از شدت خشم موهای ریخته بروی صورتم را در مشت نگه داشتم تا دلم آرام بگیرد...

دوباره و چند باره چنان بر صورت رنجدیده ام سیلی زدم که ....

یادم برود چقدر احمق و نادان بوده ام!
نباید امشب بخاطر رادمهر و آراسته هم شده بود؛ خود را می باختم!
شکستم ...
من الیق این تنبیه بودم!
در آینه به چشمانم خیره ماندم و فریاد زدم...
 تو الیقشی بدبخت ترسو....119
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من از ته تمام بدبختی ها نشکستم ،از ترس؛ شاید .....
.ولی!

از دیده نشدن :آر ی....
فریادی دوباره زدم....

لعنت به توزیبادخت بزدل!
فریاد غریبانه ام چنان بی محابا پیچید در فضای آسانسور....
خشمگین در آینه نگاهم به خودم بود که شاید قلب ناآرامم کمی آرام بگیرد ...

حواسم رفت...
ازپی بدبختی ها و درماندگی های ناتمامم!
و اصال نفهمیدم که درب آسانسور بازاست و دو چشم کهربایی بهت زده دارد حرکاتم را با ناباور ی نگاه
می کند و فریادم و آن سیلی آخر را به تماشا نشسته..
دستم از خجالت بروی چشمانم غریبانه رفت.....
و با سر ی افکنده راهم را به بیرون کشیدم و تلو تلو خوران بطرف درب خروج براه افتادم.....
و آن نگاه پرسشگر هنوزهم در امتداد حرکاتم پیش می رفت...
درب خروج را که با اندک قوتم باز کردم و پاهایم بروی اولین پله های مجتمع رسید؛ باد سرد بروی
گونه های داغدار و سیلی خورده ام مثل تازیانه عمل کرد و من ....
دستان بی قوتم رو مشت کرده و چشم بسته در دل از خدا خواستم،تا خانه دوام بیاورم!
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بوق تاکسی نگاهم را چرخاند سمت پایین پله ها....
سرگیجه داشتم!
به احتمال زیاد فشارم افتاده بود!
چیز ی که روزها و ماهها بود در اثر غم از روح و تنم پر کشیده و من سرسختانه بدنبالش بودم!
به هر سختی بود؛ آرام آرام پله ها را طی کرده و به تاکسی که رسیدم نگاهم
لحظه ای برگشت سمت مجتمع و آن دو چشم متعجب و این بار نگران آمده بود و باالی پله ها
نگاهم می کرد...
چقدر چشمان مهربانی داشت!!
مثل چشمان پدر و شاید و ....
روی صندلی خود را رها کردم و آدرس را به راننده دادم و بدون خجالت اشکهایم را آرام آرام فرو
ریختم! منه داغدار از غمها سبکبالی اندکی در زندگی
می خواستم
فقط کمی! متوجه نشدم کی به مقصد رسیدم ،وقتی راننده بلند گفت :خانمرسیدیم...
چشمم به عمارت بانو که افتاد ؛گره های بزرگ و غمهای دیگرم را بیاد آوردم و در دل گفتم به زندان
خوش آمدی زیبادخت بی نوا!
درب تاکسی را که بستم و او رفت،
با قدمهایی آرام و از سر ناچار ی بطرف درب ورودی رسیدم.
کلیدم را از داخل کیف بیرون کشیدم ،و درب را با دستان لرزانم باز کردم و داخل که شدم ؛
لحظه ای نگاهم چرخید سمت خیابان و با تعجب همان دو چشم مهربان و رویایی را در حالیکه
پشت فرمان اتومبیل

رفتنم را به تماشا نشسته بود و خیره خیره نگاهم می کرد؛ دیدم....
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لحظه ای هر دو بهم چشم دوخته بودیم و ثانیه ای بعد...
پلکی زد وسپس به روبه رو نگاهی انداخت ،و با روشن کردن اتومبیلش از جلوی چشمانم ناپدید شد
.
من ماندم آن نگاه پر فروغ که گرمای دیدش تا ته استخوانم را داغ کرد!سرم پایین افتاد و گفتم:
مزاحمی دیگر! مانند دیگر کسانی که زندگی فراوان دیدم؛ آهی کشیدم و درب را پشت سرم بستم.
***
زیر غذا را کم کردم ،بعد از کشیدن دستمال بروی میز وچیدن ظروف داخل کابینت..
چرخی سیصد و شصت؛ در آشپز خانه زدم و ...
با لبخندی از سر رضایت و اینکه همه چیز مرتب است!! بیرون آمدم..بدر ی جان خسته و از کت و
کول افتاده ....بروی مبل کنار درب ولو شده بود......
با دیدنم لبخندی زد و گفت:
زیبا جان کارم تموم شد ،االن میام کمکت! جلو رفتم و مهربان شانه ی خسته اش را ماساژ دادم و
گفتم :نیاز ی نیست بر ی آشپز خانه...
بهتره یکم استراحت کنی ،من کارها رو انجام دادم ....
فقط یادت باشه هر چند وقت یه بار به خورشت یه سر ی بزنی و دو ساعت دیگه برنج رو آبکش کنی
....
نگاهم کرد و با ذوق گفت:
قربون دستت زیبا جان!
واقعا دیگه نایی نداشتم برای کار....
خم شدم و صورتش را بوسیدم و گفتم:
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حاال شاید تا غروب زود برگشتم و مابقی کارها رو خودم انجام دادم؛ تو هم یکم استراحت کن و در
همان حین نگاهم رفت بروی ساعت و نگران گفتم....
وای دیرم شد بدر ی جون!
نیم ساعت دیگه کالسم شروع
می شه.....
لبخندی زد و گفت :برو خدا بهمراهت
خانم گفت به راننده سپرده برسونت!
همانطور که پله ها را باعجله بطرف اتاقم می رفتم ،گفتم :ممنونم که خبر دادی..
با عجله آماده شدم و ده وقیقه بعد با ماشین سمت آموزشگاه رادمهر حرکت کردم....راننده ی بانو که
مردی جاافتاده و مهربان بود....
ازمن خواست وقتی کالسم تمام شد ،نیم ساعت جلوتر خبر بدهم؛ بیاید دنبالم...
تشکر ی کردم و با عجله بطرف آموزشگاه قدم دو تا یکی برداشتم و ....
به درب ورودی ساختمان بزرگ آموزشگاه که رسیدم...
نگهبانی که با اخمی غلیظ پا بروی هم گذاشته و مشغول ورق زدن مجله بود ،از جا بلند شد؛ و بطرفم
آمد و گفت:
ببخشید!
کارت ورود...
با تعجب نگاهش کردم و گفت:
آها برای ثبت نام اومدید؟
سرم را با بی اطالعی تکان دادم و حوصله اش سر رفت و گفت:
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ببینید خانم...
کسانی که تو این آموزشگاه عضو هستند همه کارت ورود دارن....
حتی مدیران!
مگه اینکه شما برای ثبت نام اومده باشی....
که دراین صورت باید بر ی پشت ساختمون یه دفتر بزرگ هست برای نام نویسی و اگه شما تایید
شدی برای ورود .به آموزشگاه....
تازه بعد از دادن اولین پیش پرداخت هزینه و گرفتن کارت می تونید برنامه ی آموزشی تون رو با
استادتون هماهنگ کنید و بعدش تشریف بیارید اینجا و.....
با تمام شدن حرفش نفسی عمیق کشید ،و به منه گیج و منگ که هیچ اطالعی از این موضوعات
نداشتم خیره ماند ....با تعجب به سر تا پایم نگاه کرد.
و گفت:
متوجه شدی چی گفتم خانم؟!
بهت زده نگاهش کردم و جوابی برای سلسله مراتبی که برای ثبت نام تعریف کرد؛ نداشتم!
بهتر بود بروم سر اصل مطلب....
سرم را بعالمت بی اطالعی تکان دادم و گفتم :می شه آقای رادمهر الوند رو ببینم!
ممنون..
پوزخندی زد و مسخره وار نگاهی به سر تا پایم انداخت و گفت:
ببخشیدا ....امر دیگه ای ندارید؟
نیومده سراغ استاد الوند رو می گیر ی.....
و بعد طور ی که انگار خیلی بی اهمیت و ناچیزم ...
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دستش را در هواتکان داد و به پایین پله ها اشاره کرد و گفت :برو...
برو...خانم خدا روزیتو جای دیگه حواله کنه....
و زیر لب غر غر کنان ادامه داد...
دیر اومده می خواد زودم بره...
سر بزیر و خجالت زده برگشتم
سمت پله ها و با دلخور ی انگشتان یخ کرده ام را در مشتم پنهان کردم ،سعی داشتم؛ با بخار کم جان
دهانم آن بی نواها را کمی گرم کنم!
غرورم و عزت نفسم با آن نگاه مسخره وارش بزیر سوال رفته بود!
نگاهم غریبانه بروی نگهبان افتاد!
دلم می خواست سرش فریاد بزنم که هیچ وقت دیگر با هیچ بنده ی خدایی چنین رفتار زشتی را
نداشته باشد!
خواستم از حقم دفاع کنم ،اما من
بی دست و پا تر از آنی بودم که فکرش را میشد کرد!
من زیبادخت ترسو و سر خورده بودم...
پس مانند همیشه و بدون اعتراضی ناامید سمت پایین پله ها روان شدم که برگردم خانه ...
میانه ی راه پایین رفتن از پله های سنگی آموزشگاه بودم ،که صدای محکم و آرامبخش زندگی ام؛
مرا بر جا میخکوب نهاد و حواسم را از ادامه ی مسیر پرت کرد.
 زیبادخت کجا؟برگشتم و نگاهم به سمت رادمهر چرخید! اخمی پر رنگ میانه ی ابروان جذابش نشسته بود؛ طور ی
که تا بحال این حد از خشم را یک جا در چشمان مهربانش ندیده بودم!
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اما من؛ دلم سرشار از ذوق و لبانم با دیدنش به خنده باز شد .با نگاه شماتت بارش داشت دوباره
مواخذه ام می کرد!
و من این مواخذه را با جان و دل
می پرستیدم!
زیر لب گفتم:
رادمهرم...
"او همان عزیزک کوچکم بود که حاال مردی شده و استادی بی نظیر گشته که اخمهایش مرا بیاد
دورانی می انداخت که کودک بود و با شیطنتهای بامزه اش دلم را می برد!
دستی به کمر زد و با همان مقدار از ناراحتی رو به من بحرف آمد...
 زودباش بیا باال...و در همان حین برگشت بداخل ساختمان و من پا تند کردم سمتش!!
مثل کودکی که بدنبال سر پناهی امن باشد سریع راهم را بدنبالش کشیدم.
و در واقع چه کسی می توانست برایم بهتر از رادمهر عزیزم باشد؛ که غیرت و تعصبش سالها بر من
ثابت گشته!
با همان چشمان نافذ و عصبانی جلوی درب ورودی ایستاده بود و با دیدنش کمی ترسیده و خنده ام
محو شد!
روبه نگهبان کرد و گفت:
اوال ا....
زنگ بزن ،به داخلی اتاقم و بپرس که
می خوام مالقات کننده داشته باشم یا نه؟
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ا
دوما!
و
اینجا در طول روز کلی مراجعه کننده داره تو همه رو بدون اطالع رد می کنی؟
دیگه نبینم
از جانب خودت تصمیم بگیر ی ها!!
این مورد حتما به شورای دفتر گزارش میشه....
نگهبان که از ترس سر بزیر انداخته بود با نگرانی از آینده اش گفت:
چشم ولی آقا ایشون خودشون رو معرفی نکردن..
تو رو خدا اینبار رو گزارش نکنید دیگه تکرار نمیشه!
رادمهر نگاه شماتت بارش را به سر تا پایش انداخت و چیز ی نگفت!

برگشت و نگاهی به صورتم انداخت ،و من با خجالت سر بزیر انداختم و دوباره رو به نگهبان گفت:
شما می پرسیدی؟
من مشخص می کردم که دلم می خواد مراجعه کننده داشته باشم یا نه؟
نگهبان با بغض غذر خواهی کرد و او با همان قیافه ی جدی رو به من گفت :یادت باشه این خانم
نیاز به کارت نداره...
نگهبان زیر چشمی نگاهم کرد و گفت چشم آقا هر چی شما امر کنید
دلم خنک شد
و ادامه داد...
 -ساعت ورود خروجش رو هم خودم مشخص می کنم...
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هر وقت خواست داخل بشه آزاده....
و در حالیکه بطرف ساختمان می رفت روبه من گفت:
بیا داخل...
پشت سرش خوشحال در حالیکه خنده به لب پیروزمندانه به نگهبان بی نوا نگاه می کردم
دویدم داخل ساختمان بزرگ و پر عظمت آموزشگاه...
راهرو ها را تند تند و با قدمهایی محکم طی کرد و بدرب آسانسور که رسید ایستاد و دکمه را فشرد.
پشت سرش ایستادم؛عطر خوب و خنکی که همیشه میزد؛ پیچید در مشامم...
در که باز شدو هر دو وارد آسانسور شدیم؛ دکمه ی هفت را فشرد و همچنان سکوت کرده بود که به
طبقه ی هفت رسیدیم و در باز شد .چند جوان خوش پوش که بیرون درب منتظر رسیدن آسانسور
بودند..
با دیدن رادمهر و بیرون آمدنش به سمت ما هجوم آوردند!
و من با تعجب کنارش ایستادم.
سوال های مداوم کار آموزان حوصله ای نداشته اش را سر برد و دختر ی لوند و زیبا که گیتارش را
بروی دوشش تنظیم میکرد
رو به جووانهای دیگر با طعنه گفت:
بچه ها مزاحم نشید!
استاد مهمون داره...
و بقیه با دیدن منه دست و پا چلفتی ،معنی دار ؛خنده ای کردند و یکی از پسرهای جمع با شیطنت
گفت:
آقا بهمین خاطر امروز نیم ساعت آخر کالس رو کنسل کردید...
رادمهر پس گردنی شوخی وار مهمانس کرد و پاسخ داد...
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برید پی کارتون!
در ضمن هر چی امروز توضیح دادم .
پس فردا عملی امتحان می گیرم....
هر کسی بلد نباشه فاتحه ی مدرک رو بخونه و ..
جوانها با سر و صدا و شلوغی خداحافظی کنان بدر آسانسور هجوم بردند..
درب که بسته شد و تنها شدیم
لبخند زنان نگاهم چرخید بروی رادمهر و لبخندم با دیدن صورت جدی و ناراحتی که بخودش گرفته
بود؛ میان لبها خشکید..
سرم پایین رفت و اون برگشت سمت ته راهرو و آرام گفت :دنبالم بیا....
پشت سرش ساکت براه افتادم
زیر چشمی درب اتاقها را نگاه می کردم
کالس پیانو
کالس گیتار و .....
ته راهرو ایستاد و گفت برو داخل االن برمی گردم ...
درب روبرو رو باز کرد و داخل شد و پشت سرش بست.
سمت چپ درب را نگاه کردم نوشته بود دفتر استادان
وارد اتاقی که گفت شدم ...
سالن بزرگ و دلباز ی بود...
دورتا دور صندلی های چرم قشنگ با پایه ی بلند و یک تابلوی آموزشی...
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بهمراه چندین سه تار چوبی زیبا که بروی میز ی بزرگ چیده شده بود ...
ناخود آگاه دلم پر کشید که دستی بروی تارهای زیبایش بکشم.
بالمس تارهای نازک و بلندش دلم گرفت و به یاد پدر بزرگ آهی کشیدم!
چقدر زمان زود می گذشت ،خاطرات یکی پس از دیگر ی؛ بر صفحه ی دل رقم می خوردند و ......

غرق رویای شیرین پدر بزرگ بودم،که صدایش حواسم را جمع کرد!
بشین!برگشتم و نگاهم افتاد به رادمهر که پشت میزش ایستاده بود ؛ سرش پایین
بروی میز و مشغول دید زدن چیز ی شبیه جزوه یا پرونده بود نمی دانم!!
چند صندلی دورتر از میزش نشستم.
و او همچنان مشغول ورق زدن چند برگه بودو سرش باال نیامد...
مغموم از رفتار سردش سرم پایین رفت ،با دسته ی کیفم مشغول باز ی شدم....
پشیمان شدم از آمدن به آموزشگاه!
در دل داشتم خود را لعنت می کردم که چرا راهی اینجا شده ام و با بغض برایش شکلک درآوردم....
 مسخره ی لوس!!چه برام قیافه گرفته....
انگار نه انگار من روز ی روزگار ی در حقش یه جورایی مادر ی کردم!
و بیاد آن دوران دلم گرفت..
(رادمهر ندو زمین می خور ی؛ عزیزم....
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رادمهر بازم شلوارتو پاره کردی بچه؟
بازم دفتر کتابهای دیبا رو ریختی تو استخر!
رادمهر مریض شدی عزیزم،بیاداروهاتو بخور!!)
همه و همه ی این مسئولیتها بروی شانه های کوچکم بود،
زمانی که خود دخترکی نوجوان و کم سن بودم برایت هم خواهر بزرگ شدم و هم مادر!!
االن برایم چه قیافه گرفته بود .زیر لب با غضب زمزمه کردم شیطونه می گه پاشم برم ها ...ناخنم را
بروی کیفم می کشیدم و دوران کودکی و خدمتهایی را که در حقش کرده بودم یکی یکی مرور می
کردم ....صدایش که آمده بود باالی سرم و گفت:
کجایی ؟؟؟؟
ترساندم و دستم رفت بروی سینه و گفتم :وای ترسیدم!
دست به جیب ایستاده بود و نگاهم می کرد....
چشم بستم و نفسی عمیق کشیدم...
صندلی کنارش را برداشت و روبه رویم گذاشت و نشست در چشمم خیره شد.
هنوزهم قصد نداشت درسش را شروع کند! دیگر عصبی شدم
نیاز ی نبود چیز ی یاد بگیرم!
تا اینجای زندگی که سی سالم شده بود ،یاد نگرفته بودم ؛مهم هم نبود از این به بعد یاد بگیرم...از جا
بلند شدم وکیفم را بروی دوش گذاشتم و گفتم :بهتره برگردم خونه؛شما امروز زیاد سر حال
نیستی..سرش باال رفت و به حرکاتم نگاه می کرد.....
ببخشیدی گفتم و خواستم برگردم سمت درب که!
مچ دستم راگرفت و گفت:

131

زیبادخت مظلوم
خود زنی هم می کردی خبر نداشتم؟!
با تعجب از حرفش ،چشمان گرد شده ام بروی صورتش خیره ماند؛ مچم را آرام پایین آورد و ....
وادارم کرد بنشینم....
پشتم خیس عرق شد  ،یاد دیشب و سیلی های دردناکی که بروی صورتم در خلوت آسانسور زده
بودم افتادم؛که اوبا همان قیافه ی ناراحت گفت :با توام زیبا؟.با بغض به چشمانش خیره شدم و
ادامه داد...
 تااین حد سست عنصر ی؟هووووم؟؟
با توام زیبا!!
خود زنی کردی؟
برای کی؟؟ برای چی؟؟
چرا درکت نمی کنم!!
چرا نمی فهممت!!
چی می خوایی از زندگی که کارت به اینجا کشید..
من من کنان در حالیکه سرم پایین بود
گفتم:دروغه!
و او پوزخندی زد وپاسخ داد
 دروغه؟!راست می گی حرفت که دار ی بهم می زنی دورغه!!
وگرنه آدمی که این خبر رو برام آورد صادق ترین آدم زندگیمه و تا بحال ازش دروغ نشنیدم...
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دستانم مشت شدند و ناخنهایم بروی کف دستم فشار آوردندو او حرکاتم را می نگریست!
دیشب کسی اونجا نبود که منو ببینه ،نا خودآگاه یاد آن دو چشم مهربان افتادم که تا خود خانهتعقیبم کرد..
باید کار خودش می بود این خبر چینی دستش را بطرفم بلند کرد و قطره ی اشک را از روی گونه ام
گرفت و دوباره شد همان رادمهر مهربان و گفت:
زیبادخت قربونت برم!
خودت می دونی؛ چقدر برام عزیز ی...
نمی خوام شکستت رو ببینم...
تو دار ی با خودت ظلم می کنی
این توعه مظلوم رو دوست ندارم...
من زیبادخت شجاع و بی پروا
می خوام!!
این نگاه سرخ از گریه رو دوست ندارم...
من یه کوه غرور پشت اون دریای چشمهات میبینم
زیبادخت ،خودت رو باور کن عزیزم
دستش رفت بزیر چانه ام و بطرف باال کشید به صورتم خیره شد و ادامه داد
 می خوام برام همون زیبادخت سالهای کودکی ام باقی بمونی!!یه کوه مقاوم و یه دختر تمام کمال پر غرور و مصمم!
می دونی وقتی شنیدم که تو آسانسور افتادی بجون سر و صورتت داشتم آتیش می گرفتم...
نکن این کارو با خودت..
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زیبادختم بمو!!تو رو خدا نشکن!
این خودزنی می تونه سرآغاز یه افسردگی روحی باشه...
می فهمی چی می گم؟
هان ...
بازوهایم را نگه داشت و جدی نگاهم کرد؛ و گفت :بهم قول بده زیبادخت!!
قول بده دیگه این کارو تکرار نکنی...
لب گزیدم و سرم پایین رفت..
این کار ی بود که بیشتر مواقع از اثر افکار غمگینم انجام می دادم و او خبر نداشت و چه می گفتم؟!
صدایش با عجز تبدیل شد به فریاد و بازویم را بیشتر فشار داد و سرش را به پیشانی ملتهبم گذاشت
و چشم بست و گفت:
لعنتی تو همه دوران کودکی و نوجوانیم یه قهرمان تو خیاالتم داشتم ،از استقامت و غرور ؛اونم تو
بودی....
و دیشب اون قهرمان بد جور برام فرو ریخت و نابود شد..
زیبادخت !!!
نمی خوام تباه بشی بفهم بفهم و .....
هر دو عجیب آرام گریه را آغاز کردیم....
او از اثر نداشتن پشت و پناه کودکی هایش و منه بی نوا بخاطر شکستنم در نظر رادمهرم!!
که تنها عزیز باقی مانده ام در دنیا بود و بس!
سرش را از پیشانی داغ و تبدارم بلند کرد ،با دوانگشت اشکهای مردانه اش را گرفت؛ و از جا بلند
شدو...
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از اتاق بیرون رفت و من که تازه داغ دلم تازه شده بود؛ آرام آرام با سر شانه هایی خمیده گریه را
آغاز کردم و در دل برای عزیزم از دردهای پنهانم که شرم حضور داشتم از بیانش گفتم.
گفتم و راحت شدم ...
(رادمهرم چه برایت بگویم ،از دنیای بی درو پیکر ی که درش دست و پا زنان بدنبال راه نجاتم!
چه بگویم که هر شب از ترس پدرت درب اتاقم را قفل می کنم ،تا یه وقت مثل بختک روی سرم فرو
نریزد و حیثیتم را بر باد ندهد!
چه بگویم از دردهایم که یک به یکشان را نمی دانی عزیز تر از جانم!
چه بگویم؟)
برگشت به سالن و این بار لیوان آبی در دستهانش بود و بطرفم قدم برداشت...
با چشمهای اشکی به صورتش خیره ماندم  ،صورتش از شدت غم من سرخ و عصبی بود!!
در دل قربان صدقه اش رفتم!
"بمیرم برات که زیبادخت در چشمان مهربانت ارزش داره"..
با پشت دست اشک روی گونه ام را گرفت و گفت:
بخور هالک شدی از گریه...
نفسی عمیق کشیدم ،سعی کردم بخاطر آرامش رادمهر هم که شده آرام باشم ..
لیوان آب را یک نفس سر کشیدم ،تا غم دلم کمی خنک شود؛ و هر دو کمی آرام تر شویم...
سمت پنجره رفت ،نیمه باز قرارش داد و....
سیگارش را روشن کرد و به بیرون چشم دوخت.....
و من سکوت کرده داشتم به آرام شدنم کمک می کردم که بیشتر از این عزیزکم را نیازارم!
لبخندی تلخ بروی لبانم نقش بست و زیر لب گفتم:
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عجب کالس سه تار ی!!
برگشت و نگاهم کرد ،دوباره خیره به خیابان گفت:
یادت می دم...
بهتر از هر کسی و هر چیز ی یادت می دم!
تو فقط بخواه ،که یه قدم بردار ی؛ ببین رادمهر چند تا قدم برات برمی داره....
نگاهش کردم و بذهنم رسید کمی سر به سرش بگذارم...
با شیطنت به سیگار در دستش نگاه کردم و گفتم :یکی بده من دودکنم حالم خوب شه!
با تعجب نگاهم کرد و....
دوباره چشمان پر عطوفتش رنگ لبخند گرفت!
من این رادمهر غمگین را دوست نداشتم!،
آن روی سکه و رادمهر شاد و شوخ را دوست داشتم ...
دلم نمی خواست خدای ناکرده غمش را ببینم!
سیگارش را خاموش کرد و داخل سطل زباله انداخت و بطرفم آمد و گفت:
که سیگار می خوایی؟!
سرم را با سماجت تکان دادم و او ادامه داد...
باشه بعد درس می ریم کافی شاپ باهم دود می کنیم؛ االن جلسه ای اول رو بهت یاد می دم تا بعد
خدا بزرگه...
یه سه تار هم می بر ی خونه تمرین کنی
پس فردا اومدی بلد نبودی جریمه می شی...
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بعدش مانند همیشه و همان رادمهر خوش قلب و دوست داشتنی مهربان کنارم نشست  ،و سه
تار ی در دستانش گرفت و شروع کرد بزدن!
با آرامشی که پیدا کرده بودیم و انگار هر دو نیاز به این گریه و باز شدن عقده ها داشتیم جلسه ی
اول را آغاز کرد.....
جدی.....
او درس داد و ساز زد و من جان و دلم گوش شد با لذت!
برایم توضیح داد و ....با صدای پر قدرتش طور ی لطیف و گوش نواز از دستگاه شور و ماهور ؛برایم
گفت......
و من انگشتان جادوگرش را دیدم که آرام بروی تارهای نازک زخمه می زندند ،و روحم پر کشید و به
آرامش رسید.
نفهمیدم زمان چقدر گذشت.....
چقدر بود که داشتم ؛با جان و دل تک تک گفته هایش را در ذهن حک
می کردم ....
گویا آدمی دیگر شده بودم!
چگونه زندگی غمبارم بالخره اینبار چند ثانیه اش به لذت سپر ی شد و او از کوک دستگاه ماهور و
کوک دستگاه شور را برایم هجی کرد و زدن تارهای دلنوازش را در میان دستان گرم و مهربانش یاد
گرفتم.
و......زمان کجا بود؟
اصال چه چیز ی در حال حاضر مهم بود؟
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سه تار را در دستانم گذاشت و صندلی اش را کشید کنارم؛ و طرز درست گرفتنش را توضیح داد و با
محبت گفت:
بزن خانمی!
با دستان لرزان سه تا را در دستانم جابجا کردم و...
و پس از کشیدن نفسی عمیق؛ اما کوتاه شروع کردم بزدن....

می دانستم که انگشتانم تارهای نازکش را خارج می زدند اما اوصبورانه گوش فرا داده بود و سرش را
تکان میداد...
لحظه ی آخر با محبت و خنده چشم بست و دوباره برایم توضیح داد ومن چندین بار امتحان کردم
و بالخره شد و.....
با کمکش بروی تارها میزدم و او گفت که همین قدر را در خانه تمرین کنم و برای پس فردا دوباره
مابقی را به من توضیح خواهد داد...
بعد از ساعتی خوش که نفهمیدم چرا تا این حد زود گذشت؛ بحرف آمد...
 -برای امروز دیگه بسه...

بطرف میزش رفت و مقدار ی کاغذ را که دسته کرده بود ،از روی میز برداشته د بطرفم آورد و روی
کیفم گذاشت و گفت :اینها رو ببر و تو خونه یه مرور ی کن .....برات مفیده...
چشمی گفتم و رفت به اتاق مدیران و من هم بند وبساطم راجمع کردم که راهی خانه شوم!

هنوز طی راهرو را کامل نرفته بودم که صدایش آمد...
 کجا؟138

زیبادخت مظلوم
برگشتم ،پشت سرم بود!
با خنده گفتم :خونه دیگه ....
اخمی کرد و گفت :بدون خداحافظی دیگه نه؟؟
شرمنده سر بزیر انداختم و گفتم:
شرمنده دیدم رفتی تو اتاقت ،گفتم :مزاحم نباشم...
...
درب آسانسور که باز شد
نگاهی کرد و گفت
برو تومنم می خوام همراهت بیام خونه...
شام چی پختی؟
خندیدم و گفت :خدا کنه خورشت کرفس نباشه!!
سرم که با لبخندپایین رفت؛ پوفی کشید و باالی سرش را غصه و شیطنت نگاه کرد و گفت :ای
وای....
نه!!!
زدم بروی شانه اش و گفتم :شوخی کردم بابا!!
نفسی کشید و گفت :
آخیش خیلی گرسنه هستم..
چند روزه غذای درست و حسابی نخوردم.....
تو هم که همیشه می اومدی یه سر ی بهم
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می زدی و یه چیز ی درست می کردی دیگه از اون هم محروم شدم...

امشب برنمی گردم خونه....
با اخم پاسخ دادم.
 می خوایی عمارت بمونی کنترلم کنی ببینی تار میزنم یانه؟بدجنس خندید و لپم را کشید و گفت :یه جورایی...
آنشب از شدت خوشحالی و ذوق شام مفصلی برایش تدارک دیدم...
بالخره بعد از مدتها خنده به لبانم برگشته بود...
سر میز شام مرتب زیر زیرکی به همدیگر نگاهم می کردیم و می خندیدیم.
این همه محبت او را کجای دل خسته ام جای می دادم؟ که هر وقت پا به عمارت سرد و بی روح
بانو
می گذاشت با خود شادی و سرزندگی را مهمان دلهایمان می کرد!
خدا می دانست که تنها دلخوشی ام در زندگی او بود.
بانو و کیهان که متوجه شادی ما شده بودند..
و حواسشان به حرکات رادمهر بود....
بالخره بحرف آمدند....
کیهان لیوان آبی سر کشید و از جا بلند شد و با کنایه گفت:
چیه؟
می بینم زیبادخت ساکت ،امشب
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می خنده؟
و بعد روبه رادمهر کرد و گفت:
آقای فرار ی هم بعد از مدتها برگشته خونه ،خبریه مگه؟

چه خبره؟
خوب به ما هم بگید؟
بانو که از ماجرا خبر داشت به چشمان هر دویمان نگاهی انداخت و رو به همسرش گفت :زیبا رو
فرستادم بره از رادمهر ساز یاد بگیره...
فکر کنم این شادی بخاطر همونه!
کیهان ابرویی باال انداخت ،و اول به رادمهر و سپس به من نگاهی کرد و بعد متفکر و موذیانه
نگاهش را دوباره با حالتی مخصوص برویم ثابت نگه داشت و سر ی تکان داد که ته دلم خالی شد!
و بعد بطرف راحتی انتهای سالن رفت .زمزمه کنان گفت:
که رفته ساز یاد بگیره!!
روی مبل لم داد و گفت:
خب چی یاد گرفتی زیبادخت؟؟
رادمهر نگاهش کرد و گفت:
قراره سه تار یادش بدم...
سرش تکان داد و گفت:
خب به چه دردش می خوره؟
سرم پایین رفت و قاشق در میان انگشتانم چنگ شد...
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و او با حالتی مسخره وار ادامه داد:
مثال وقتی می خواد قرمه سبز ی بار بگذاره
برامون بزنه!
هوووووومم؟؟؟
ا
علنا مرا به سخره میگرفت رادمهر فهمید و....
داشت
خونسرد از جا برخاست؛ باالی سرم ایستاد ؛ بروی سر شانه ام زد و گفت:
خدا رو چه دیدی؟ شاید اونقدر خوب زد که برای همکار ی بردمش دفتر کار دوستم کیا!!
من به زیبا دخت ایمان دارم که استعدادش رو برای اینکار داره....
نگاه حسود کیهان به روی دستان رادمهر بود ،که سر شانه ام را لمس میکرد!
در دل داشتم لحظه شمار ی می کردم که این بحث تمام شود!
چون بگو مگوی این پدر و پسر هیچ وقت عواقب خوبی نداشت...

پا روهم انداخت و با لحنی مسخره وار گفت:
امیدوارم!
بانو از جا برخاست؛ دهانش را با دستمال پاک کرد و گفت:
ممنون زیبا جان!!
دیگه میز رو جمع کن...
پدر و پسر همچنان بهم خیره مانده بودند و من نگران
ادامه ماجرا...
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بانو دست رادمهر را که بروی سرشانه ام بود؛ گرفت و با محبت دست پشت کمرش انداخت و
همانطور که می بردش سمت نشیمن گفت :خب دیگه چه خبرا پسر فرار ی من؟!
و این حرکت بانو برای کیهان که بی نهایت از همسرش حساب میبرد یعنی که :موضوع را فیصله
بده!
**
دو تقه به در اتاقم خورد؛ روی تخت جابجاشدم؛ و روبه درپاسخ دادم  :بله؟
صدای گرم و مهربانش از الی در پیچید داخل اتاقم...
 زیبادخت بیدار ی عزیزم؟؟چشمانم هنوز خواب آلود بودند؛ بروی تخت
نیم خیز شدم و پاسخش را دادم...
 رادمهر جان بیدار شدم االن میام پایین..خنده ای کرد و گفت:
پس زود باش امروز خیلی کار داریم!
با تعجب ابرویی باال انداختم و گفتم:
کار؟!
همانطور که صدایش دور میشد؛ پاسخ داد..
 نون تازه خریدم...بپر بیا پایین خواب آلو......
لبخندی بروی لبانم نشست.....
چقدر خوب است که بخانه بازگشته!
143

زیبادخت مظلوم
حس اطمینان...
یا آرامش....
اما هر چه بود دوستش داشتم....
شاید آن عشق و عالقه ای که از دوران کودکی نسبت بهم داشتیم؛ این حس شیرین را در وجودم بر
می انگیخت!
می دانستم که امروز را هم برایم برنامه ریز ی خوبی کرده...
فقط نگرانی ام بابت کیهان بود و بس!

با عجله آماده شدم و پس از مرتب کردن اتاقم
به سمت آشپز خانه راهی شدم!
پشت میز نشسته بود و مشغول خوردن....

با دیدنم لبخندی زد و رو به بدر ی گفت:
بالخره حضرت واال بیدار شدن!

صبح بخیر تنبل خانم!
نگاهی به ساعت کردم ،هنوز هشت صبح هم نشده بود!
سالمی به بدر ی کردم و
دست بکمر نگاهی به چهره ی طلبکارش که لبخندی شوخی وار را یدک می کشید انداختم وگفتم:
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برگشتی خونه حساب کتاب خواب و خوراکم رو برسی شیطون؟؟
با این اوصاف بهتره برگردی خونه ی خودت! نظرت چیه؟ هوووم؟

دستانش را بعالمت تسلیم باال برد و ابرویی تا به تا کرد و پاسخ داد:
خیلی خوب بابا!

حاال بیا یه چیز ی بخور ،که امروز باید چند جا بریم...

بدر ی سالمم را علیک گفت و پس از اینکه گونه اش را بوسیدم با لبخند پاسخم را داد و دستی به
پشتم کشید و گفت:
بشین برات چایی بریزم....
کنار دستش نشستم وبا لبخند نگاهش کردم
چقدر حالم امروز خوب بود!
تکه نانی برداشتم و برایش لقمه گرفتم و رو به صورتش نگه داشتم ....
با تعجب نگاهم کرد و گفت:
برای منه؟
خندیدم و گفتم :
نه پس برای منه!
چند سرفه ی تصنعی کرد و گفت:
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بدر ی جون بیا منو بشگون بگیر ببینم خوابم یا بیدار!!
بدر ی سرش رادنوازش کردو گفت :بیدار ی پسرم؛ بیدار...
سپس با ذوق دستش را بطرفم بلند کرد که لقمه را بگیرد فور ی
دستم را عقب کشیدم و گفتم:
الزم نکرده بخور ی حاال که اینطور شد
خودم می خورم....
نمک نشناس!!!
لقمه را بطرف صورتم بردم که نیم خیز شد و از دستم و قاپید و گفت:
بده ببینم!
مشغول خنده و شوخی و زدن بر سر و کله ی هم دیگر بودیم که صدای قدمهای نحسش لبخندم را
بروی لبها خشکاند!
داشت با غضب به هر دویمان نگاه می کرد...با استرس و نگرانی از جا بلند شدم و سالم کردم ...
نفسی سنگین کشید؛ پاسخم را داد و سر دیگر میز نشست و بدر ی پس از سالم؛ چایی را که ریخته
بود روبه رویش گذاشت و نگاهم کرد و گفت :بشین مادر هنوز صبحونه تو نخوردی که!
رادمهر سالمی سر سنگین کرد و نگاهی به حرکاتم انداخت که با دیدن کیهان کامال رنگ رخم پریده
بود گفت:
زیبادخت بشین چاییت سرد شد!!!
سر بزیر نشستم و لب گزیدم ...
چایی را داغ بطرف لبها برد و گفت :راست میگه بشین بخور !!
چرا ساکت شدی؟؟
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من که غریبه نیستم!
خب اگه موضوع خنده داریه بگید ما هم بخندیم...
رادمهر لیوان چایش را برداشت و از جا بلند شد و نگاهی سر سنگین به پدرش انداخت و گفت:
ببخشید....
من صبحونه ام تموم شد...
روبه من کرد و گفت:
زیبا صبحونه ات رو خوردی بیا تو آالچیق کارت دارم...
و از در خارج شد و دقایقی بعد بدر ی هم بدنبال انجام کار ی ما را تنها گذاشت و من ماندم و هیوال!
با دستانی لرزان تکه نانی برداشتم و بطرف دهان بردم.....
چشمانش را ریز کرد و گفت:
بدو...
زود بخور!!
رادمهر خان کارتون داره!!!
چرا دیگه نمی خندی ؟؟
من لولو خورخوره ام؟
با من خنده ات نمیاد نه؟
تکه نان را بطرفم گرفت و با صدایی آرام تر گفت:
بیا برای منم لقمه بگیر دیگه؟
چیه؟ هوووم!!
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الل شدی؟
برای اون قهقهمه می زدی منو که دیدی خفه خون گرفتی!!
عصبی نان را بروی میز انداخت و آهی کشید و سرش را نزدیک تر آورد که صدایش را فقط خودم
بشنوم گفت:
یه بهانه میار ی که دیگه نر ی کالس موسیقی...
فهمیدی چی گفتم
یا نه؟
دیگه نمی خوام کنار رادمهر ببینمت
وگرنه....
صدای دندانهای عصبی اش که برهم
می سایید را بوضوح
می شنیدم و ادامه داد :
زیبا......
شنیدی یا نه؟!
و با چشمان نگران نگاهش کردم و ادانه داد...
 نبینم دیگه کنار رادمهر باشی !!واال بد می بینی....
باور کن راست می گم...
حاال هم پاشو از جلوی چشمم گورت رو گم کن!
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نمی خوام ببینمت....
با پاهایی لرزان از جا برخاستم و بطرف درب راهی شدم.
انگشتان یخ کرده ام را به سینه فشردم و سربزیر در حال دور شدن بودم که صدایش متوقفم کرد!
 وایسا!!برگشتم و با چشمان نمناک نگاهش کردم.
با نفرت نگاهم کرد و ادامه داد:
یه بهونه بیار و نرو آالچیق!
از پنجره ی پذیرایی حواسم بهت هست
وای بحالت اگه دست از پا خطا کنی!
برو به کارهات برس.....
خودم امروز کار ی می کنم که رادمهر برگرده خونه ی خودش...
صدای پاهاتو بشنوم که دار ی میر ی
طبقه ی باال...
سپس لبخندی شیطانی زد و به لیوان چای در دستش خیره شد و به فکر فرو رفت و گفت:
مثال یادت رفته که رادمهربهت چی گفت
فهمیدی یا بفهمونمت؟!
با خشمی فرو خورده نگاهم کرد و صدایش را کنترل کرد و گفت:
با توام....
شیر فهمی یانه؟
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سر ی بعالمت تایید دستوراتش تکان دادم و با عجله بطرف پلکان عمارت براه افتادم!
بغضی به ابعاد دردهایم راه نفسم رابریده بود.
خوشبختی چه بود؟ که هیچ زمانی لمسش نکردم!
روزهای لعنتی عمرم اگر تمامش به شادی می گذشت؛ تعجب می کردم!
لب آخرین پله که رسیدم ...
بانو داشت به آرامی در اتاقش را
می بست...
با دیدنم لبخندی زد و من فور ی پلکهای متورم و سرخم را بر هم زدم تا متوجه حال ویرانم نشود.....
سالم کردم و لبخندی دوباره زد و گفت:
سالم صبح بخیر ....
دیر بیدار شدم؛ نه؟
کیهان رفته؟
سر ی تکان دادم و پاسخ گفتم :نه دارن صبحونه می خورن....
موهایش را به سمت سر شانه هل داد و گفت:
دستت درد نکنه زیبا جان!
اگه صبحونه ات رو خوردی امروز یکم به اتاقم برس.....
پرده ها رو عوض کن!
دلم از یکنواختی تو اتاقم گرفت...
غروب هم با بدر ی برو یه سر خرید
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برای خونه ی دیبا....
طفلک بچه ام با اون وضعیت همش باید مهمون دار ی کنه....
شوهر بی شعورش یکم بفکر نیست
اگه شد شب همون جا بمون....
دیبا بیشتر بهت نیاز داره....
چشمی گفتم و او لبخندی رضایتمند زد و دستش را بروی سرشانه ی ُکلفت و خدمتکار عمارتش
بعالمت تایید دستوراتش که تمامی نداشت زد و سمت پلکان خانه راهی شد!
او می رفت و نگاه حسرت بارم رفتنش را نظاره گر بود!
یاد حرفش که سالها پیش زد؛ افتادم!
 زیبادخت...دختر خودمه
یه خانم بارش میارم....
کار ی کنم که هیچ وقت جای خالی پدر و مادرش رو حس نکنه!
نگاهم به پارکت زیر پایم خیره ماند و به روزگارم پوزخندی تلخ زدم!
مقابله با سرنوشت خود حماقت است و من تسلیم این سیاهی مطلق بودم...
در واقع این بود سر نوشتم!
با چشمانی خیس از اشک راهی اتاقش شدم و طبق معمول هر روزه کارهایم را بی چون و چرا آغاز
کردم.
سر گیجه داشتم
شاید درد بود و شاید هم!
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زیر لب ترانه ی محلی غنگینی را که مادر در دوران شیرین کودکی برایم زمزمه می کرد
تکرار کردم و همانطور بغض کرده
اتاقش....
اتاق زنی که قرار بود مادر ی مهربان باشه واربابی دلسنگ شد و جوانی ام را به باد داد
مرتب کردم....
باالی چهار پایه بودم که درب اتاق بازشد....
برگشتم و نگاهم بدر خیره ماند!
تا بفهمم چه کسی داخل اتاق ورود کرده....
رادمهر مهربانم را دیدم که عصبی و بی حوصله سمت من آمد و در حالیکه دست بکمر زده بود و
نگاهم می کرد بحرف آمد....
 اون باال چکار میکنی؟در همان حین تعادلم برهم خورد،نزدیک بود سقوط کنم؛ که با عجله دوید و پایین چهار پایه را نگه
داشت و گفت:
مواظب باش!
لبه ی پرده را رها کردم و او ترسیده مچ پایم را نگه داشت و شماتت بار گفت :بیا پایین ببینم!
آرام پله ها را طی کردم و روی زمین که رسیدم
چهار پایه را رها کرد و لب تخت نشستم و نفسی تازه کردم....
روی پله ی اول چهار پایه نشست و اخم آلود به رنگ و رخ پریده ام خیره ماند و گفت:
مگه نگفتم بیا تو آالچیق کارت دارم؟؟
سرم پایین رفت....
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چه داشتم بگویم؟!
اصال جرات گفتنش را نداشتم!
سرش را خم کرد و پرسشگر احواالتم را تماشاگر بود و دوباره پرسید :با توام
زیبا.....
مچ دستم را مالش دادم و سرافکنده همچنان بدنبال بهانه ای بودم که سر هم کنم تا باور کند!
از جا بلند شد و کنارم نشست.....
نفسی عمیق کشید و نگاهم کرد...
سکوت بود و چشمان هر دویمان انگار تله پاتی داشتند!
من پسر بچه ی کوچکم را که خود با دستانم پرورش داده بودم بخوبی می شناختم..
تا پاسخ سوالش را نمی گرفت آرام نمیشد!
از جا بلند شد ،دست بکمر نگاهم کرد و گفت:
آالچیق نیومدی؟
بهت گفتم کار واجب دارم!
مامان بهت کار داده ،یا نمی دونم هزار تا دلیل بی درمون که قبولش ندارم.....
حتی نکردی بهم یه زنگ بزنی!
زیبا دخت تمومه....
امروز تمومه!
نگاهم باال رفت و با چشمان غمزده نگاهش کردم ....
سرش را چند بار با تاکید تکان داد و گفت:
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نیم ساعت!!
فقط نیم ساعت ،وقت دار ی تو کوچه باشی؛
وگرنه دیگه نه من نه تو!
لب باز کردم که چیز ی بگویم...
انگشت بروی لبها گذاشت و چشم بست و مثل بچه گی هایش که پا می کوبید زمین تا آنچه می
خواست بدست بیاورد
پاکوبان گفت:
هیش!!
نمی خوام چیز ی بشنوم زیبا!
هیچ چیز!
االنم زود یه لباس مناسب می پوشی که در شان و برازنده ی تو باشه...
می خوام ببرمت پیش آدم مهمی که تصمیماتش مربوط به آینده و سرنوشتت هست!
برگشت سمت درب که از اتاق خارج شود لحظه ی آخر برگشت و به من و اتاق بهم ریخته ی مادرش
نگاهی کرد و
همانطور که دستگیره ی درب را پایین می کشید گفت:
نگران کارهای مامان نباش به بدر ی می سپارم اتاقش رو تموم کنه...
دیگه با خودته من رو انتخاب می کنی یا کارهای بی ارزش مادرم رو که تمومی نداره....
سرم باال رفت و با حیرت نگاهش کردم و او سر ی بعالمت تایید حرفهایش تکان داد و گفت :آره..
یا من و یا این کارهای مزخرف هر روزه....
و سپس در را باز کرد و رفت!
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نگاهم به مچ دستم بود و هزار فکر آشفته در ذهنم می چرخید.....
خدایا چه می کردم؟
چه می گفتم؟؟

هنوز در میان دو راهی انتخابم ،یا من باید زندگی جدیدی که رادمهر در فکرش برایم رقم می زد را
انتخاب می کردم و یا اینکه تسلیم سرنوشت شومم و ترس هر روزه از کیهان و روزگارم داشته باشم و
به زندکی منحوس و نکبت بارم در کنار بانو ادامه می دادم.....
وقتی برای انتخاب باقی نمانده بود...
پشت پنجره به باغ خیره ماندم و تمام روزگارم که در این عمارت سیاه سپر ی شد را به آرامی مرور
کردم و چشم بستم و داغی اشک حسرت دوید بروی دیدگانم!
حسرت و حسرت و حسرت و....
و در همان حال بغضم خشکید و انگشتانم چنگ شدند
گویا وقت تصمیم بود نه زار ی...
این من غریب و تنها نبودم برای تصمیم گیر ی بلکه...
رادمهر چون کوهی می خواست پشت و پناهم باشد و امروزم را قرار بود با دستان قوی او بسازم ....
حتی اگه فرصتی باقی نمانده باشد
باید مابقی راه را درست انتخاب می کردم!
درست و بدون اشتباه...
با عجله بطرف اتاقم براه افتادم
مگر قرار بود چند بار زندگی کنم؟
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این امروزم بود که داشت بفنا
می رفت....
و منه پر حسرت چقدر مثل هر روز از دیدگان اشک بریزم و منتظر فردایی پر اضطراب باقی بمانم!
بهترین لباسم را انتخاب کردم و به سر و وضعم رسیدم و عطر ی را که آراسته برای تولدم خریده بود را
زدم.
به طرف درب که می رفتم ،لحظه ی آخر نگاهم به آینه افتاد؛ این برق چشمان آبی غمدیده ی
زیبادخت بود که امروز می خواست قوی تر از هر روز بجنگد و بماند....
می خواستم و....
میخواهم ...
من امروز شکست را براحتی
نمی پذیرم...
پله های سرسرا را بسرعت طی کردم،کسی داخل هال نبود؛ خانه خلوت بود و مشکوک بنظر می
رسید..
ولی هر چه بود خوب بود که با کیهان و بانو روبه رو نمی شوم؛ به حالت دو حیاط را طی کردم،
وبدرب عمارت که رسیدم فور ی بازش کرده راهی کوچه شدم.....
عجب امروز دل بی پروایی داشتم و بدون اجازه قراربود از زندانم فرار کنم......
لحظه ی آخر که نگاهم به حیاط افتاد،
سایه بلند و شومش را دیدم؛ که باالی بلندای ایوان ایستاده بود ونگاهم
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می کرد و سرش به عالمت تهدید تکان میداد و دیگه برای برگشتنم دیر بود
هر چه بادا باد..

بدون معطلی در را بستم ،نگاهم به کوچه چرخید....

داخل اتومبیلش نشسته بود و با خنده حرکاتم را نگاه می کرد....

با عجله سوار شدم و نفسم را که در سینه حبس بود خارج کردم...

خنده ای بلند کرد و سرش را تکان داد و گفت:
بخدا جاسوس چند جانبه اینقدر نمی ترسه زیبا!
چته دختر؟
آب دهانم را قورت دادم و گفتم:
تو آدم رو وادار می کنی که از پل ترس و هراس بگذره!
بخدا پدر و مادرت پوستم رو می کنن!
دلم اومده تو حلقم رادمهر....
حاال کجا می خواهی بر ی منو کشوندی بیرون؟
سوتی زد و ماشین را روشن کرد و گفت:
نه دیگه....
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نشد....
سکوت می کنی و منتظر می مونی
نگاهم کرد و گفت کمر بندت رو بزن که امروز روزه توعه....
لبخندی زدم و نفسی عمیق کشیدم در کنار او خاطر جمع هر حادثه ای بودم....
راه افتاد و بین راه هر وقتی نگاهم به صورت بانمکش بود که زیر زیرکی می خندید و تا نگاهش می
کردم نگاهش را می دزدید....
با مشت آرام بروی بازویش زدم و گفتم:
رادمهر بخدا اگه سر کارم گذاشته باشی حسابت رو می رسم...
سرش را مدام تکان می داد و می گفت:
امروز دزدیدمت زیبا!!
به جان خودم...
یه روز آراسته رو همین جور ی می دزدم
خیلی صفا داره...
می دونستی هان؟!
با تاسف سر تکان دادم و گفتم:
بجای اینکه برای دختره یه عروسی در شان خودت و خودش بگیر ی از این بال تکلیفی در بیایین ،می
خواهی بدزدیش!
شانه باال انداخت و گفت:
با اون بابای اژدهایی که اون داره ازدواج مثل رد شدن از پل صراط هست برام.....
می دونی زیبا!
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آراسته باید خودش انتخاب کنه؛ من همینم؛ زندگیم همینطوره؛ نمی تونم بخاطر بابای کله شق و
زورگوی آراسته زندگیم رو تغیر بدم.
چون در غیر این صورت این دیگه من نیستم یه آدم دیگه ام می فهمی؟
ولی آراسته!!
هم منه واقعیم رو می خواد و هم حرفهای اجبار ی پدرش رو ...
دلم برای آراسته و سر درگمی که درش دچار شده بود؛ بد جور سوخت!
در فکر حرفهای رادمهر بودم ،که توقف اتومبیلش؛از رویا بیرون کشیدم...
نگاهش به ساختمان روبه رو خیره ماند و به ساعتش نگاهی گذرا کرد و گفت:
و اما کار ما....
چرخید سمت من و در چشمان متحیرم خیره شد!
با تعجب دستی در هواتکان دادم و گفتم:
رادمهر تو رو خدا چی شده دیگه دار ی کم کم می ترسونیم...
اخمی جدی کرد و گفت:
زیبا اینجا و امروز با پاهای خودت به جایی که میگم می ر ی....
یکی منتظره به حرفهای دلت گوش کنه
بدون قضاوت!
بی جبهه گیر ی...
و بدون هزار علت دیگه که نمی تونم بشمرم...
فقط و فقط اینو بدون...
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این شخص بدجور فکرش پیشت مشغوله!
قرار بود خونه ی دادمهر باهم آشنا تون کنم و متاسفانه نشد....
فقط یه چیز و خوب بدون اگه به من اعتماد دار ی!
به این آدم هماعتماد کن که مطمئنم پشیمون نمیشی!
اون بخاطر حرکات تو و خودزنی که کردی ازم عاجزانه تقاضا کرد باب آشناییتون رو فراهم کنم که به
دیدارش بر ی..
پشتم از شدت نگرانی تیر کشید!
یاد پریشب و آن اتفاق شوم افتادم و آن دو چشم نگران که تا خانه تعقیبم کرد و منه احمق حتی
فکرش را هم نمی کردم که این آدم آشنای رادمهر است و اینبار بد جورخراب کرده بودم...
دستم را نگه داشت.
گرمای دستش قوت قلبم می داد.
فشار ی بدستم داد و گفت:
زیبا دخت!!
به حرفم گوش کن تو نیاز به حرف زدن دار ی...
باید حرف برنی...
من خوب می فهمم که یه چیزهایی تو زندگیت هست که از گفتنش بهم عاجز ی.....
تو رو جون رادمهر کمکم کن که کمکت کنم!
دستش بروی گونه ی یخ کرده ام نشست .....و با اطمینان خاطر سر ی تکان داد و گفت:
با منی؟
قول می دم تنهات نگذارم ،به جون خودت که برام عزیز ی...با تردید سر ی تکان دادم و ادامه داد
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 پیاده شو...روبه روی درب ساختمان بودیم ،که نگاهم به طبقات طوالنی اش خیره ماند
رادمهر نگاهم کرد و همانطور که از پله ها باال می رفت گفت :بیا عزیزم...
پشت سرش بدون هیچ اطالعی از سرنوشتم حرکت کردم.
پشت درب اتاقی در طبقه ی پنجم که رسیدیم؛ برگشت و نگاهم کرد و گفت
آماده ای؟
سر ی با ترید تکان دادم او زنگ درب را فشرد .
مدتی نگذشت که خانمی میانسال با چهره ای مهربان و بانمک در را برای ما باز کرد و با دیدن
رادمهر لبخندی پر رنگ بروی لبانش نقش بست و
هر دو شروع کردند به احوال پرسی جور ی که گویا سالهاست همدیگر را میشناسند!
خانم ما را دعوت کرد بداخل و نگاهش که به من خیره ماند ...
رادمهر گفت:
این خانم خواهرم زیبا دخته...
همون که همیشه براتون تعریف کردم....
سر ی تکان داد و بله گویان دستش را بطرفم بلند کرد و گفت :
منم نادیا هستم گلم...
خوشبختم...
لبخندی زدم و دستش را فشردم...
رادمهر نگاهی بدرب بسته ی اتاق کرد و گفت
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تو اتاقشه دیگه.....
خانم خنده رو که معلوم بود منشی است سر ی تکان داد و گفت :بله تو اتاقشون هستن و منتظر
شما...
برگشت و نگاهم کرد و گفت چند لحظه تشریف داشته باشید تا به ایشون اطالع بدم .بطرف درب
اتاق رفت و داخل شد
سرم پایین بود
هم خجالت می کشیدم و هم دلهره داشتم
بروی مبل نشستم و نگران انگشتانم در هم فرو رفتند.
خانم خوشرو پشت میزش جاگرفت و من نگاهم به صورتش افتاد.
لبخندی زد و در همان حال تلفن روی میزش را برداشت وگفت آقای ناصر ی سه تا قهوه لطفا...
گوشی را سر جایش تنظیم کرد و همانطور که خندان نگاهش از سر تا پایم رارصد می کرد گفت:
آقای الوند خیلی تعریف شما رو کردند
من مشتاق دیدار بودم...
سرم پایین رفت و از خجالت گونه ام به قرمز ی نشست...
می دانستم که رادمهر زیادی غلو می کند،
گفتم؛ ایشون لطف دارند...
خودکارش را برداشت و در حالیکه چیز ی می نوشت گفت:
نه حقیقته عزیزم...
و من سر بزیر تشکر کردم .لحظه ای سکوت شد و من فرصت پیدا کردم اتاق را از نظر بگذرانم....
بزرگ و با محوطه ی باز و صندلی های مرتب و کنار هم...
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میز ی بزرگ و پر از مجله و گلدانهای گل طبیعی و آرامش بخش....
همانطور که نگاهم می چرخید به درب اتاق و تابلوی روی آن ثابت ماند ...دکتر
آیین فربد روانپزشک و
روانشناس بالینی
آب دهانم را با استرس بلعیدم!
زیر لب لعنتی به رادمهر فرستادم
پسره ی مسخره منو آورده پیش روانپزشک!
انگار که مشکل دارم
بعد به خود نهیب زدم..
خب دختره ی احمق کارهای احمقانه ای که اون شب تو آسانسور....
انجام دادی باعث شده که فکر کنه تو مشکل روانی دار ی!
سپس در دل بخود لعنتی فرستادم که با ندانم کار ی نظر دیگران را در مورد خودم به این روز رسانده
ام که فکر کنند افسردگی روحی دارم!
غرق در افکارم بودم که درب اتاقش باز شد و رادمهر لبخند زنان در حالیکه بداخل اتاق نگاه می کرد و
مشغول
ادامه ی حرفهایش با شخص داخل اتاق بود
گفت:
آره حق با توعه!!!
بطرفم آمد و لبخندی مهربانتر زد و گفت:
پاشو نوبت توعه خانم خانما....
163

زیبادخت مظلوم

نگاهش کردم و با استرس از جا برخاستم!
روبه روی هم بودیم
از نگاهم فهمید که دلخورم....
انگشتان یخ کرده ام را در دستان مردانه اش جای داد و با همان نگاه پر محبت گفت:
نترس عزیزم....
فقط حرف بزن تا سبک بشی!
هرچی که اذیتت می کنه و از تو یه آدم غمگین ساخته رو بریز بیرون ...
گله مند با چشمانش نگاهم کرد و ادامه داد..
همون حرفهایی که حتی به رادمهرتم نمی تونی بزنی!

خیالت راحت این شخص که تو اتاق انتظارت رو می کشه؛ راه حل مشکالتت رو بلده...
دستم را محکم تر فشرد و دلم گرم شد و ادامه داد...

 بهم اعتماد کن...خب!!

نمی دانم چرا؟
اما اگر روز ی و جایی دره ای عمیق
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می دیدم و می دانستم که ممکن است به حتم سقوط کنم....

و رادمهر اگر می گفت ؛ برو و نترس خطر ی برایت ندارد!
طبق اطمینانی که به او داشتم با جان و دل قبول می کردم.

رادمهر تمام اعتمادم در این دنیای بی سر و ته نامردی بود!
سرم را با اعتماد بنفسی که از حرفهایش نشات می گرفت تکان دادم و لبخندی بروی صورتش
پاشیدم و در گوشش گفتم...
بهت اعتماد دارم.

دستش را رها کردم و بطرف اتاق راهی شدم.
نگاهش به پشت سرم بود و دل هر
دویمان امید وار به روزهای خوش آینده...

دو تقه بدر زدم و
صدایی گفت :بفرمایید...

دستگیره ی اتاقش را فشردم و .....نور آبی روشنی که اتاقش را مرین کرده بود ،چشمم را نوازش
داد...
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همان دو چشم نافذ که آن شب کذایی تعقیبم کرده بود و نفسم بند آمد از دیدنش!

سالم کردم و همان جا پاهایم میخکوب زمین شد....و او سرش باال رفت!
و با لبخندی مهربان نگاهی به من انداخت وبا احترام از جا بلند شد وچند قدم بطرفم حرکت کرد و
گفت:
سالم بفرمایید خواهش می کنم...
راهنماییم کرد و بروی مبل چهار نفره ای که روبه روی میزش بود نشستیم و خودش هم روبه رویم
نشست و با لبخندی آرامبخش ادامه داد....
از دیدنتون خوشبختم!
نگاهش کردم و با خجالت از یاد آور ی بالیی که بر سر خودم داخل آسانسور آورده بودم گونه هایم یه
سرخی نشست! سرفه ای کرد و سکوتی سنگین بود بین ما و نگاه سنگین ترش بروی حرکاتم....

درب اتاقش صدا خورد و همزمان مردی مسن سینی قهوه بدست ،وارد اتاق شد؛
نیم خیز شد و سینی را از دستانش گرفت و تشکر ی کرد و مرد از اتاق خارج شد و سینی را بروی میز
گذاشت و فنجان قهوه ام را با احترام روبه رویم گذاشت و همانطور شرمزده تشکر کردم.
سرم باال رفت و نگاهمان برهم دوخته شد!
خم شده و فنجانش را برداشت و تکیه به مبل زد و گفت:
بفرمایید. ..
شرمنده من خیلی کم خوابی دارم
با اجازه!!!
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لبخندی اجبار ی زدم و گفتم :خواهش میکنم نوش جان!
و او در سکوت شروع کرد به خوردن و من در فکر آن شب بودم ،که صدای گذاشتن فنجان نمیه
خورده اش بروی میز حواسم را جمع کرد؛ و ادامه داد:
خب من شروع کنم یا شما؟؟
عجب سوالی پرسید!!

من حرف زدن آن همبرای یک بیگانه را بلد نبودم!!
یعنی در طول عمر پر از بدبختی و نکبت بارم تمام حرفهایم در سینه باقی مانده بود!
حاال بعد از این همه مدت حرف زدن برایم بسیار مشکل بود و او خودش بحرف آمد و نجاتم داد....
 خب؛ اینطور که بنظر میرسه باید بگ خودم شروع کنم.من آیین فربد هستم...
آیین که می گم ،منظورم اینه که برای شما که مخاطبم هستی بدون هیچ پسوند و پیشوند؛ و هیچ
لقبی...
فقط و فقط آیین
یه دوست....
یه هم صحبت مطمئن خواهم بود...

من شما رو به دوستی صادقانه دعوت می کنم!
خانمه؟؟؟!!!!
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و منتظر نگاهم کرد ،که اسمم را بگویم و می دانستم من را می شناسد و این کارش فقط بابت لب باز
کردنم است.

با لرزشی کنترل نشده در صدا پاسخ دادم...
 زیبادخت محبی هستم.چشم بست و انگار که منتظر شنیدن صدایم باشد پر متانت
شکالت خور ی را از روی میز بلند کرد و بطرفم گرفت و گفت :خوشبختم و بهتره کاممون رو بخاطر این
آشنایی شیرین کنیم.
زیبادخته،بدون پسوند و پیشوند؛ باعث افتخار من هست این رابطه ی دوستانه!
می خوام بدونی من یه جفت گوش شنوا هستم.
یه دفتر سپید که تو هر چی دلت خواست تو ورقهای خالی و بدون انتهاش بنویسی و دلت رو بدون
ذره ای نگرانی بابت فاش شدن مطالبش سبک کنی!

ما چند جلسه در کنار هم همه دردها
مابقی غصه های تلمبار شده در قلب مهربون شما رو حل و فصل و درمان میکنیم

با کمک هم...

بهتون قول میدم شما قضاوت نخواهید شد و کلمه ای از حرفهاتون بیرون از در این اتاق نمی ره ،حتی
به گوش عزیزترین زندگیتون رادمهر...
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و با جدیت شکالت خور ی را نزدیک تر آورد و پرسشگرانه نگاهم کرد و گفت:
بسم اهلل؟!

نمی دانم چرا!
اما آن دو چشم نافذ و دلگرم کننده به من حس ایمان و اعتماد را هدیه می کرد.
دلم می خواست حرف بزنم
عجیب دلم صحبتی عمیق از ته دل و حرفهای زیر خاکی زنگار زده ای که داشت از درون نابودم می
کرد را می خواست.
***
روی تختی ،داخل اتاق سپید رنگی که کنار اتاق آیین بود؛ راهنمایی شدم و با اعتماد به گفته هایش
بروی تخت خوابیدم و چشمانم را طبق گفته اش بستم!
تخت بیمارانی چون من که هر روزه دردهایشان را چشم بسته بروی لبهای خسته می آورند ،تا این
مرد مهربان مرهمی از جنس آرامش بروی تمام دردهایی باشد که به مرور زمان برای صاحبانش
تبدیل شده به زخمی عمیق و دردناک!!
چشم بستم!.
صدایش از کنار پنجره می آید.
از پشت سر پنجه در هم زده و نگاه عاقالنه اش خیابان را رصد میکند!
.
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 زیبا دخت محبی؛ از کجا شروع کنیم؟!از کجا دلت گرفته و از چه کسی؟
اون دو گوش شنوا منتظر درددلهای توعه!

نمی دانم چرا!!
اما خجالتم داشت کم کم می ریخت،
لب باز کردم..
من آرامش می خواهم!

من لب آن پرتگاه عمیق درد ناک زندگی دستان پر اطمینان یکی را می خواهم که دردهایم را مرهم
شود...

لبهانم را برهم دوختم ،چشم باز
نمی کنم ؛
من مزه ی تلخ و گس زندگی را مزمزه می کنم و به خداوند سوگند که این لبان لرزان آشکارا قصه ی
تلخ زندگی را تکرار می کنند!
صدای لطیف و آرامبخشی دارد!
و آن صدای ناب پیچید در فضای اتاقش...
خب؟
زیبادخت ما برمی گردیم به چند سال پیش....
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از کجا به جاده ی یکرنگی برسیم؟!
خنده ای محو با حرفهایش بروی لبانم جای خدش کرد.
آهی عمیق کشیدم و برگشتم به بیست سال پیش...
چقدر خاطرات محو و تارند!!
اما می کوشم خوب ببینم..
خودم را دوباره لب آن ایوان لعنتی
می بینم...
عجب آن ایوان شد؛ آتش سوخته ی درونم تا ابد!
او یک بار سوخت و من هزاران بار......
مشتم جمع شد و پلکهای بسته ام را محکمتر فشردم تا خرابش نکنم!
من نیاز به این یاد آور ی تلخ دارم
نیاز به گفتن....
نیاز به بی طرف قضاوت شدن...
تقلب کردم و ثانیه ای زیر چشمی نگاهی به او انداختم..
روی صندلی راحتی لم داده بود و پنجه در هم متفکر منتظر لب باز کردنم بود.
پس دو گوش شنوا همراهم بود...
انگار خدا می خواست کمکم کند و دستان گرم رادمهر سایه بان تمام تلخی های زندگی ام شود!
لب باز کردم و سکوت قفل خورده ی قلب ویرانم را شکستم....
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من زیبا دختم!ده سالم تموم نشده..

اونجا ایستادم ،لب نرده ی چوبی ایوان خونه ی پدر ی...
آرام آرام قدم برمی دارم تا سقوط نکنم....
یکم شیطونم...
کارم هر روز همینه...
هر وقت چشم مامانو دور می بینم
اینکار خطرناک رو انجام میدم...

قدم به قدم آرام آرام
با پاهای کوچکم...
طول نرده های چوبی آبی رنگ ایوان رو با احتیاط راه می رم و ته دلم به این کار یواشکی بچه گانه
لبخندی شیرین
می زنم....

بابا هر وقت ببینه و مچمرو بگیره چشمهای مهربونش رو می بنده و قلب مهربونترش رو چنگ می زنه
و می گه وای عروسک بابا بیا پایین؛ خطر ناکه گل من!
بعدش میاد و منو تو بغلش محکم فشار می ده و قربون صدقه ی چشمهای آبیم می ره.....
تو هوا می چرخونتم ...
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موهای گیس بافتم رو نوازش می کنه و نفسی عمیق از گوشه ی گونه های سرخم می کشه و می
گه...
حقا که زیبادخت بابایی!!!
شیطون و خواستنی ..
دختر شیرین خودم
منم تا می تونم خودمو براش لوس
می کنم....
خب ده سالم شده بود! اما هنوز بچه بودم ودلم بچگی می خواست...
از خدا که پنهون نیست از شما هم پنهون نباشه ...
گاهی اوقات به خواهر برادر کوچکتر از خودم حسودی می کردم ،که توجه مامان بابا رو با بدنیا
اومدنشون
بخودشون جلب کرده بودند و من شده بودم عاقل دختر خونه که
عاقلی کردن شده بود ورد زبون مادر جون بدخلق و خوش قلبم!
من خیلی آرزوها داشتم!
البته اون وقتها آرزو بود برام ،اما االن وقتی به آرزوهای احمقانه ای که داشتم فکر می کنم؛ از ته دل
خنده ام می گیره...
مثال وقتی درب چوبی و بزرگ خونه بازمی شد و عمه جونم با اون لبخند شیرینش پا می گذاشت تو
حیاط سبز خونه....
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با پاهای کوچیکم می دویدم سمتش و تو پر شالش خودم رو قایم می کردم و کلی نازمو می خرید و
لبهای سرخ و گونه های براقش رو بهم می چسبوند و آرزو می کرد که عروس ارباب بشم تو دلم قند
آب میشد!
خب تقصیر ی هم نبود بهم!!!
بچه بودم و آرزوهام کودکانه!!
پدرم بهمراه دو عموی بزرگم همه رعیت ارباب بودند و اطاعت گر محض دستیار گردن کلفتش....
من با چشم دیده بودم که ارباب و نوچه هاش چطور فرمانروای روستا بودند و مردم زحمت کش اون
زیر دستهاشون.....
تو دلم بادعای عمه جون کلی ذوق می کردم و چشم بسته تصورم این بود خوشبختی یعنی این!!
پدرم کشاورز بود و ما اهل سرزمین سبز گیالن و مردمی سخت کوش و بی ادعا!
مردمی ساده و مهربون مثل پدرم که بیشتر عمرشون به زحمت و کار میگذشت!
وقتی به اون دوران فکر می کنم ،بخاطر رنجهایی که پدرم می کشید و تالش شبانه روز ی که می کرد؛
دلم می گیره...
واقعا پدر و مادر خیلی زحمت کش بودند و از خوشی های روز گار هیچ نفهمیدند!
فقط زحمت و مشقت که آخرش هم دو دستی تقدیم ارباب و امثال اونها می شد.
و یک در صد ناچیزش نصیب امثال ما که برای زنده موندن با چنگ و دندون می جنگیدیم تا شاید
روز ی چهره ی روزگار تغیر کنه و روزهای خوش به ما هم لبخندی بزنه...
مادرم از صبح زود تو مزارع چای برای چیدن برگ چای و یا توتون برای کارگر ی می رفت و من رو
بهمراه زمرد و سپهر خواهر برادر کوچکتر از خودم تنها می گذاشت و من می شدم مادر کوچکتر برادر و
خواهر ی که روز ی روزگار ی داشتمشون و االن نه......
بیشتر مواقع عمه جون خوش قلبم که خونه باغ کوچیک و نقلیش چسبیده بود به حیاط خونه ما
برای سر کشی و مواظبت از من و خواهرو برادرم می اومد.
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من از صبح زود مثل مادر ی وظیفه شناس ،باید حواسم به اونها می بود و تا اومدن مادر ...
من هم مادر بودم و هم مراقب و پرستار خواهر کوچک چهار ساله و برادر شیطون شش ساله ام.
دلم بچگی می خواست و اشتباه داشتم!!
"خدایا چقدر سخته اعتراف...
مشتم چنگ شد و پشتم یخ کرد...
اون داره می شنوه و من حرفهای خوبی برای زدن ندارم ...
آخه نابودی عزیزترین افراد خانواده اونم بدست خودت که گفتن نداشت!"
زیبا دخت چقدر دردناکه که باید یه روز اعتراف کنی که چقدر درد کشیده ای
ای لعنت به روزگار.....
صدای آیین فربد آمد که آرام و محکم گفت:
چنگت رو باز کن زیبادخت محبی و یه نقطه از درد هاتو آروم آروم بزبون بیار.....
اون که دردت رو کم می کنه.....
زیبا دخت با شما هستم؟
دار ی خوب پیش می ر ی ادامه بده.....
کجای این قصه داره از درون نابودت می کنه...
همونو بزبون بیار....
نفس نفس زنان آب دهانم را بسختی از میان حجم اشک جمع شده در گلو فرو فرستادم!
خدایا کمکم کن!!
دوباره حیاط خانه ی پدر ی بر دیده گانم نشست!
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چیزهایی مفهوم و نامفهوم و پیچیده در نظرم آمد ،که درد را برایم حل می کرد.
نه!!!!
تصورم اشتباه بود!
تازگی آن مثل بریدن دست و سوختن آن بود..
لبانم باز شد و آیین سراپا گوش سکوت کرد

دارم می بینم...
جسد سوخته ی سپهر رو
قلبم به تپش افتاده
اون لب ایوان سوخته کنار در گاهی افتاده و نفسی در جان نداره...

برگشتم عقب....
نگاهم به درب ورودی حیاط افتاد.

زمرد رو گریه کنان می بینم که عروسک پاره و نیمه سوخته اش رو از تو دستها آویزون کرده و جیغ می
کشه و مادر رو می خواد.

پاهام می لرزه.....
دیگه نفس کم آوردم...

176

زیبادخت مظلوم
صدای آیین آمد....
 زیبا دخت مادر کجاست؟؟چشمهایم که پرده ای از اشک نشسته را فشردم که آن صحنه ی دردناک پر بکشد!
با صدایی لرزان گفتم:
خونه سوخت و مادر خاکستر شد .
آخرین بار دیدمش که چادرش رو دور کمر گره زد و دل به آتش سپرد که سپهر رو بیرون بکشه و دیگه
برنگشت
من دویدم......
دویدم سمت پرچین خونه ی عمه ،تا کمک بخوام .

اما وقتی برگشتم همه چیز دیر شده بودو ......
قلبم که بیشتر تیر کشید ،از روی تخت ناخود آگاه بلند شدم و انگشتان لرزانم صورتم را در بر گرفتند!
همه چیز واضح بروی پرده ی ذهنم زنده شد و من حاال ترسیده از بیاد آور ی آن دقایق دردناک تنم
می لرزد...

فانوس ...
من!!!
فریاد!!
شعله های داغ؟؟
بالخره صبرم تمام شد و دوباره آن حرکت هیستریک ناخودآگاه بجانم افتاد!
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ناخن هایم دارند بروی پوست صورتم رد خون برجا می گذارند!
و فریاد زدم....
کار من بود....
خدا نابودم کنه...
کار زیبا بود!
من قاتلم!!
قاتل....
سرم را با نا امیدی تکان دادم و جیغ کشیدم....
میان فریادم صدای پاهایش را شنیدم که درب را باز کرد و دو صدای پا سمت منه ترسیده نزدیک و
نزدیک ترشدند!
دستانی قدرتمند مچ دستان لرزانم را سخت گرفتند و به سمت عقب کشیدند تا کمتر به صورت بی
نوایم آسیب بزنم!
صورت سرخم تبدار بود بی شک!
میان حجم اشک؛ چهره ی نگران رادمهر را دیدم که نگاهم می کرد و سعی داشت دستم را بسختی
نگه دارد.

تا به این وسیله کمتر بخود آسیب بزنم!
رادمهر غمگینم را که از حال پریشانم او پریشانتر بنظر میرسید را دیدم و داغ دلم تازه شد!
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سرم را با ناامیدی تکان دادم و گفتم:
نمیشه....
نمیشه...
منو از اینجا ببر ،تو رو خدا منو ببر؛ دلم نمی خواد یادم بیاد...

من از خودم بیزارم!
بیزار....

اشکها بی پروا ریختند و او با دیدن حال نزارم
غمگین
در آغوشم کشید و و در گوشم گفت:
باشه باشه....
تو فقط آروم باش!

گریه نکن....
می برمت تو رو خدا آروم باش زیبا!

شالم را بروی سر مرتب کرد و صورتم را میان دستها نگه داشت و گفت:
زیبا خواهش می کنم!
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می برمت اصال این فکر اشتباه بود!
انگشتان لرزانش را روی صورت اشکبارم کشید و گفت:
تمومه بخدا....
و نگاهم لحظه ای به آیین بی نوا افتاد که شکست خورده و ناامید دست در جیب لباس پزشکی اش
خیره نگاهم
می کرد و در فکر بود.
سرم از خجالت پایین رفت و او با قدمهایی کوتاه من و رادمهر را در اتاق تنها گذاشت و رفت.

رادمهر که از شدت غم و پریشانی ام آشفته شده بود نفسی عمیق کشید و لب تخت نشست....
همچنان دستهایم را سخت نگه داشته بود که دوباره بخودم آسیب نزنم!
آهی غمگین کشید و گفت:
یکم آروم شو تا بتونی قدم بردار ی با هم برمی گردیم خونه...
شرمزده نگاهش کردم...
لبهای لرزانم از هم بازشدند....

متاسفم!سرش پایین افتاد و با صدایی محزون گفت:
نه اشکال نداره شاید از اول نباید ....حرفش با صدای رسا و محکم آیین قطع شد و....در حالیکه لیوان آبی در دست داشت و بطرف ما می آمد گفت:
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برای جلسه ی اول خوب بود.

من برای روز سه شنبه براتون نوبت
می گذارم....
و لیوان را بطرفم گرفت و با چشمانی که از آنها شراره های اطمینان می بارید جدی در چشمم خیره
شد.
این مرد نمی فهمید که دلم نمی خواهد یادم بیاید که چقدر رو سیاه بودم.
دلم نمی خواست در مورد دردهایم حرف بزنم....
خواستم در جوابش چیز ی بگویم که....
خودش بجرف آمد و جدی تر از قبل گفت:
بفرمایید آب....
****
.وقت برگشت هر دو سکوت کرده بودیم .
هر چند وقت یک بار نگاهم زیر زیرکی به چهره ی درهمش می افتاد که متفکر در حال رانندگی بود
دوباره سرم پایین میرفت!
حسی تلخ از جنس درد در وجودم
می پیچید!

من امروز چیز ی را مرور کردم که سالیان سال از آن فرار کرده بودم .

181

زیبادخت مظلوم

رادمهر حتی کلمه ای نپرسید که چه برمن گذشت و چه شد؟!
تمام طول روز خود را به کار مشغول کردم؛ او از اتاقش بیرون نیامد ؛شاید می خواست ازمن فرار
کند....

وقت شام بعد از چیدن میز
سر بزیر از بانو خواستم که اجازه بدهد برگردم به اتاقم.....

اصال اشتها نداشتم...
نگران نگاهم کرد و گفت:
مریض شدی زیبا ؟؟؟

سرم را بعالمت منفی تکان دادم و گفتم :نه فقط اشتها ندارم اگه اجازه بدید
مرخص بشم.....
بی تفاوت شانه باال انداخت و گفت :هر جور مایلی....
ولی اگه حالت خوب نیست
رادمهر ببرتت دکتر...
سرم باال رفت و نگاهم به صورت پر سوال رادمهر افتاد و پاسخ دادم...
 -نه ممنون
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اگه استراحت کنم خوب می شم...
در حالیکه داشت برای کیهان سوپ
می ریخت گفت:
هر جور دوست دار ی برو استراحت کن عزیزم....
با پاهای لرزان سمت اتاقم راهی شدم!
رفتم تا حجم پر سوال ذهنم را با خواب و یا شاید فراموشی موقت پر کنم.
***
چند روز ی از آمدن رادمهر بخانه می گذشت ....
نمی دانم چرا؟؟
اما این روزها کیهان هم دست از سرم برداشته بود .

شاید او هم فهمیده بود که زیبا چقدر بدبخت است و نباید بیشتر از این آزارش داد....

گاهی اوقات که کارم کمی سبک میشد سه تار را برمی داشتم و به آالچیق پناه می بردم...
تک قطعه ای که رادمهر یادم داده بود را به آرامی تمرین می کردم...

در عمارت حضور داشت اما انگار با من قهر کرده بود!
این عذابم می داد؛ حتی دیگر پیشنهاد نمی داد که بیایم به آموزشگاه برای آموزش مجدد...
انگار می خواهد تنبیهم کند و من این دور ی را دوست نداشتم!
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رادمهر تنها مونس و همدمم بود.
فرزند کوچکم که در آغوشم بزرگ شد و قد کشید!
مخصوصا حاال به عمارت بازگشته بود؛ هر روز می دیدمش و او دیگر مرا
نمی دید...
انگار که عزیزم دیگر نمی خواهد منه پریشان احوال را ببیند!
دلم پراز درد بود و همدرد می طلبیدم!!!

لعنت بر این این روزگار،چه میشد همین طور ی کنارم باشی.....
مونسم باشی...
تارهای سه تارت را برای آرامشم بنواز ی....
به آواز خوش دوست داشتن...
رادمهرم با من خوب باش...
که نیازم قلب مهربانت است و بس!
پا به بیرون آالچیق گذاشتم و نگاهم به پنجره ی اتاقش افتاد!
دم غروب بود و هوا تاریک؛ اما او هنوزهم برق اتاقش را خاموش گذاشته بود.....

باخود گفتم :حتما رفته بیرون...

اما از صبح تا آن زمان ندیده بودم که از عمارت خارج شود!
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سرم چرخید سمت درب ورودی پارکینگ...
ماشینش سر جایش بود.

تنبل خان بدون ماشین جایی نمیرفت! پس اطمینان حاصل کردم که باید خانه باشد.
سه تارم را در بغل فشردم و چشم بستم
دلم برایش گله وار شروع کرد به اعتراض!
 رادمهر؛ باهام قهر نباش بی معرفت! دوستت دارم برادرکوچکم...
تو همون سپهرمی که تو بغلم قد کشیدی و برات صادقانه مادر ی کردم؛ بیا و دوباره نگاه مهربونت رو
به چشمان منتظرم بنداز....
خب سخته برام!
بفهم لعنتی....
نمی تونم حرف بزنم؛ خفقان بد جور چنگ بروی دلم انداخته؛ می خوام تو برام حرف بزنی و مثل
همیشه نمک بریز ی و بلبل زبونی کنی؛ قربونت بشم...
رادمهرم!
و ناگهان در همان احواالت فکر ی مثل برق از ذهنم عبور کرد.
(برم برای شکمو خان چیز ی بپزم!!
اصال اخالق این بشر دست شکمش بود.
شاید بتونم از دلش دربیارم!!!
حتما خوش حال میشه).....
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اصال امشب براش یه جشن کوچولو
می گیرم
شام هم براش ماکارونی می پزم...
همونطور که دوست داره

بشکنی زدم و با خنده نگاهی به پنجره ی اتاقش کردم و گفتم:
امشب به زانو درت میارم قهر قهرو خان!
و پس از آن بی معطلی و با عجله به سمت آشپز خانه راهی شدم.

خوشحال بودم....
اصال شبی که کیهان در عمارت نبود ،شب مراد و شادی ام به حساب
می آمد.

کیهان بعداظهر بهمراه بانو به جشن دورهمی دوستان و شرکای شرکتشان رفته بودند.

عمارت و سر سرا در سکوت مطلق بود!
بدر ی بی خیال پشت میز آشپز خانه مشغول بافتن بود.
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با دیدنم لبخندی گرم و مهربان زد و گفت:
هان چیه زود برگشتی؟؟

مگه نگفتی میرم تو آالچیق
صدام نکن...

دستهایم را دور گردن کوتاهش گره کردم و گونه ی گردش را بوسیدم و گفتم :می خوام برای رادمهر
ماکارونی بپزم....
امشب برو استراحت کن کارها با من!
چشمکی زد و گفت :چیه نکنه امشب آراسته داره میاد؟؟

ناگهان با حرفش ذوق زده
بروی پیشانی زدم و گفتم آخ راست
می گی ها!!

امشب بهترین فرصته که این دوتا دلداده همو ببینن
کیهان و بانو آخر شب میان خونه....
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بزار برم بهش زنگ بزنم بیاد....
مثال با هم نامزد هستن....
همانطور که از آشپز خانه خارج میشدم ادامه دادم...

دو تا بسته ماکارونی و وسایلش رو برام بزار روی سینک و برو خونه استراحت کن؛ بدر ی جون....
خودم کارها رو راست و ریست می کنم
می خوام کیک هم بپزم..

صدایش را پشت سرم شنیدم که گفت:
می خوایی وایسم کمکت...

خندیدم و دستم را در هوا تکان دادم و گفتم نمی خواد عزیزم.....

خودم انجامش می دم.
۰فور ی تماسی با آراسته گرفتم  ،او با خوشحالی استقبال کرد.

گفتم که به رادمهر خبر ندهد که عزیزکم امشب سورپرایز شود....
با عجله
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شام را آماده کردم و ساالد مفصلی برای شکمو خان با تزیین های زیبایش آماده کردم و مشغول
پختن کیک شدم.

بعد از مرتب کردن همه جا با کمر ی خمیده و تنی خسته پا به بیرون آشپز خانه گذاشتم...

با خمیازه ای کوتاه نگاهم را بطرف ساعت چرخاندم.
ساعت هشت شب بود
باید زودتر آماده می شدم.
تند و با عجله پله ها را دو تا یکی پشت سر گذاشتم و به آخرین پله ی سرسرا نرسیده بودم که صدای
سازش فضای ساکت عمارت را زینت بخشید!

داشت گیتار می زد
چقدر هم غمگین می زد...

آرام نزدیک درب اتاقش شدم و با جان و دل گوش شدم...
دلش انگار پر بود!!!
غم دارد گویا....
رادمهرم قربان غمت شوم؛ شاد باش و شاد بزن عزیزکم!
غمناک می زنی دلم می گیرد!
زیبا نیاز به کمی تزریق شادی دارد!
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سرم بروی دیوار تکیه شد و چشم بستم!
همزمان صدای گیرا و خش دارش هم آمد؛ داشت زمزمه می کرد و ترانه ای ناآشنا را می سرود!
کنارمی،نمی فهمم....

می خواهمت ،نمی بینی...
تو تمام منی و من تمام دنیایت!
پا پس نکش...
دل نگران نکن...
تو همانی که دلم شد،جوالنگاه تمامی درد هایت!!
می خواهمت...
می خواهمت ،چون خواستن دلیل بودنم بود!
دلیل نفس کشیدن...

"چه خوب می خوانی رادمهرم "...

پرنده ی کوچک دوران کودکی ام و سراینده ی بزرگ دوران تنهایی ام!
آرام و بی صدا پا از خلوت تنهایی هایش بیرون گذاشتم و به سمت اتاقم راهی شدم و بعد از گرفتن
دوش فور ی لباس تعویض کردم.
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امشب شب من رادمهر و آراسته بود چه اشکال داشت یکم بخودم می رسیدم.

پس از شام هم دو پرنده ی عاشق را تنها می گذارم؛ تا دل سیر همدیگر را ببینند و عاشقی کنند!!!
اما همین زمان کوتاه را دوست داشتم شادی کنم!
پیراهن یاسی کوتاهی که مثل همیشه یکی دیگر از هدایای آراسته بود بتن کردم و موهای بلندم را
بدور شانه ریختم و کمی به صورتم رسیدم.

چرخی جلوی آینه زدم و دست بکمر سوتی برای خود کشیدم و شوخی وار گفتم:
خانم خوشگله کجا؟؟
سپس از کار مسخره ام خنده ام گرفت و با خوشحالی به سمت اتاق رادمهر راهی شدم...
ساعت داشت نزدیک نه شب می شد
سکوت خانه را فرا گرفته بود...

به غذاها سر ی زدم و سپس منتظر و نگران روی مبل خود را رها کردم!
چشمانم به طبقه ی باال بود

نمی دانم چرا؟
اما دلم شور می زد!
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صدای آواز رادمهر دیگر نمی آمد.
دلم نمی خواست که دلخور ی بین ما ادامه داشته باشد...
باید از دلش در می آوردم!
از رادمهر معذرت نمی خواستم از چه کسی می خواستم؟

درب اتاقش را چند تقه زدم؛ سکوت بود و سکوت!!

نگرانتر شدم....
دوباره بدر کوبیدم و آرام گفتم:
رادمهر جان اجازه هست بیام داخل؟
صدای غمگینش بلند شد...
چکار دار ی؟دست پاچه گفتم:
برات شام پختم عزیزم...
جدی و سرد صدایش آمد.
-نمی خورم ممنون!!

دیگر داشت با بی محلی کردنهایش روی اعصابم راه می رفت...
این همه زحمت کشیده و تدارک دیده بودم!
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نباید خراب میشد!

محکمتر و عصبی بروی درب کوبیدم.

آهای آقا!!!قهر ی که باش.

اما حق ندار ی لجباز ی کنی!
دارم میام داخل...
و سپس حس شوخی ام گل کرد و ادامه دادم...
 لطفا روسر ی تو بزار سرلخت نباشی!خنده ای کردم و گفتم
گذاشتی یا نه؟؟

عصبی گفت :
زیبا تنهام بگذار ،حوصله ندارم.
عصبی و اخم آلود دست بکمر زدم و پوفی کشیدم و گفتم :
مسخره نشو رادمهر...
مگه چی شده که بهم ریختی؟؟
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من دارم میام داخل گفته باشم.

و با کمی مکث دستگیره را بطرف پایین کشیدم و در را کمی باز کردم و نگاهی بداخل اتاق انداختم و
گفتم:
یا اهلل!
سر بروی میز تحریرش گذاشته بود .

جلو رفتم ،و روبه رویش ایستادم ؛و با اخمی طلبکارانه گفتم:

مثال که چی؟
چند روزه برگشتی خونه
همش هم تو اتاقت خودت رو زندونی کردی و حتی تو صورتم نگاه نمی کنی؟!
سر از میز برنمی داشت...

چند قدم جلو تر رفتم و روبه روی میزش خم شدم بروی صورت پنهان شده اش که ما بین
بازوهایش حصار شده بود!
گفتم :لجباز با توام؟
چرا ناراحتم می کنی؟
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برگشتی خونه آینه دقم بشی؟؟؟

دستم را بروی موهای پریشانش نوازش گرانه کشیدم .
و گفتم :رادمهر،جون زیبا دخت
مرگ زیبا....و
نگذاشت حرفم تمام شود؛ سر از روی بازوها برداشت و نگاه غمگینش بروی صورتم با خشم ثابت
ماند و گفت :ساکت شو خدا نکنه...
و با دیدنم.
نگاه مهربانش قفل شد و متعجب به سر و وضع مرتب و شیکم خیره نگاه می کرد!
با دیدن چشمهای گرد و متعجبش خنده ام گرفت.
نگاهش حیران سرتا پایم شده بود و من این تعجبش را به فال نیک گرفتم!
بریده بریده بهمراه کنایه گفت:
کجا انشاهلل؟
دلم خواست کمی سربه سرش بگذارم!
دست بکمر پاسخ دادم...
 مهمونی ان شااهلل...چشم تنگ کرد و گفت:
با کی؟؟
بطرف درب رفتم و جواب دادم :خونه ی کسی تو که دوست ندار ی بیایی!
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از جا بلند شد و بطرفم آمد و دستگیره ی درب را نگه داشت و با تعجب گفت:
زیبا اذیت نکن حالم امروز خوش نیست....
نکنه دوباره دادمهر بهت زنگ زده بر ی اونجا؟
نمی دانم چرا؟
اما دوست داشتم کمی بیشتر حرصش بدهم...
گفتم :درست زدی تو هدف!
با حرص درب را محکمتر نگه داشت و گفت:
منم آماده می شم ،باهم می ریم؛ حق ندار ی تنها بر ی اونجا....
لباس بپوشم زود میام....
و همزمان درب را رها کرد وبطرف اتاق لباسش رفت...
بهترین موقعیت بود که لباس بپوشد تا سورپرایزش کنم!
همانطور که از اتاقش بیرون می رفتم گفتم:
پس زود بیا تو حیاط منتظرم!
صدایش آمد...
باشه برو ..دقایقی بعد آماده با چهره ای در هم و اخمو در حالیکه بی حوصله مشغول پایین آمدن ازپله ها بود و دکمه ی کتش را می بست و
نگاه طلبکارش برویم خیره مانده بود گفت :تو که هنوز آماده نیستی؟
نزدیکم شد ،سرش را بعالمت تعجب تکان دادو.....
دیگر نتوانستم طاقت بیاورم و صدای خنده ام در حالیکه نمی توانستم جلویش را بگیرم بلند شد و
رادمهر با تعجب نگاهم کرد....
196

زیبادخت مظلوم
همزمان صدای آیفون بلند شد و به چهره ی متعجب و با نمکش خیره شدم و گفتم:
سورپرایز!
بطرف درب رفتم ،با نگاهش تعقیبم می کرد؛ گفت:
زیبا اینجا چه خبره؟
درب را باز کردم،برگشتم طرفش و لپش را کشیدم و گفتم :
عجله نکن ببین کی داره میاد؟!
درب ورودی را باز کردم ،نگاهم به ایوان بود؛آراسته با قدمهای تند و لبخند به لب در حالیکه مواظب
بود با پاشنه های بلندش زمین نخورد؛ به من رسید.
و هر دو با جیغ و شادی همیشگی در آغوش هم گم شدیم و رادمهر مثل برق گرفته ها نگاهمان می
کرد.
برگشتم طرفش و گفتم:
ببین زیبا به فکر توعه!!!
بعد باهام قهر کن ...
آراسته که هنوز در بغلم بود
گفت:
قهره باهات؟؟
لب ورچیدم و سرم را با غصه تکان دادم و گفتم
آره...
االن چند روزه...
دیگه منو کالس موسیقی هم نمیبره...
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اخمی کرد و در حالیکه داشتم کمکش می کردم مانتویش را بیاورد
با شیطتنت خاصی نگاهش کرد و گفت :نگران نباش زیبا!!
خودم امشب ادبش می کنم!
سرم چرخید و نگاهم بروی صورت رادمهر ثابت ماند.
انگار با دیدن آراسته نه تنها لبها بلکه چشمهایش هم می خندیدند!
در دل قربان صدقه اش رفتم و گفتم:
رادمهرم همیشه بخند که تو تمام دنیایم هستی!
امشب چه شادم ...
امشب من در نهایت بلندای دیوار تنهایی ویا ......
لب آن بوم ساکن و غمزده به دریایی از آرامش می نگرم....
آن آرامش
آن نیاز به نفس کشیدن تویی...
من تو را همین گونه دوست خواهم داشت...
با چشمانی خندان و قلبی پر از نیاز به رسیدن به نهایت عشق!
حالش خوب شد و در کنار آراسته چنان آرام و مهربان در گوش هم نجوا
می کردند که دلم برای این دو کبوتر خوش قلب رفت....
خدا جانم دوستشان دارم..
دوستشان داشته باش!
بعد از شام با کمک هم میز را جمع کردیم
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و به هر دویشان گفتم که از آشپز خانه خارج شوند
با نگاهی پر سوال حرفم را گوش کردند و
کیک شکالتی خوشمزه ای را که غروب درست کرده بودم ازیخچال بیرون کشیدم و با چهره ای مغرور
به سمت پذیرایی رفتم؛ کنار هم نشسته بودند و منتظر من.....
کیک را بروی میز کنار سینی چای گذاشتم و گفتم:
بفرمایید اینم آخرین سورپرایزم!
رادمهر لبخندش پر رنگ تر شد و بروی مبل زد و گفت بیا اینجا کنارم فدات شم....
امشب دیگه اساسی ازم منت کشی کردی! باید از دلت در بیارم....
بعد در حالیکه آراسته را بیشتر در بغلش می فشرد با ذوق در حالیکه به او اشاره میکرد گفت:
تازه امشب رو برام ستاره بارون هم کردی!
انگشت اشاره ام را تکان دادم و گفتم
نه دیگه وقتشه با هم تنها باشید.
منم مثل دختر های خوب می رم پی نخود سیاه....
آراسته اخمی کرد و گفت:
ِا ِا ِا نه دیگه زیبا...
بمون کنارمون...
بطرف سینی چای رفتم و لیوانی برداشتم و سهم کیکم را داخل پیش دستی گذاشتم ودر حالیکه بطرف
در می رفتم گفتم
نه دیگه نداریم....
شاید منم یه زمانی نیاز داشتم با نامزدم تنها باشم
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با خنده برگشتم و نگاهشان کردم و گفتم:
نبینم مزاحمم بشید ها گفته باشم..
نگاه مهربان و خندان هر دویشان تعقیبم می کرد
پالتویم را از روی کاناپه برداشتم و بطرف حیاط رفتم.
ممکن بود ساعتی بعد بانو و کیهان برگردند؛ حق آنها بود کنار هم تنها باشند

***

هوا امروز بارانیست!
تند و بی وقفه می بارد!
انگار آسمان نیز همانند من تصمیمش را گرفته!
از صبح زود به کارهای عمارت سر و سامان داده ام که بهانه دست بانو نداده باشم....

همانطور که آخرین دکمه ی بارانی ام را می بستم
نگاهم به ساعت افتاد!
نه صبح بود!
با عجله به سمت حیاط راهی شدم...
داخل اتومبیلش که نشستم
نگاهی امیدوار به سر تا پایم انداخت و گفت:
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خب بریم؟!
سرم را با همان میزان اعتماد بنفسی که در قلبم ریشه دوانده بود ،تکان دادم و با جدیت گفتم:
صد در صد آماده ام!
با شنیدن حرفم ذوق زده سر ی تکان داد و براه افتاد!
تمام مسیر راه به سمت مطب آیبن هر دو ساکت بودیم ،اما یک حس مشترک در دلمان مانند نور
امید می درخشید...
و آن اطمینان به فردایی بهتر که باید می ساختمش بود!

و این در صورتی محقق میشد که گذشته ی درد آلود و غمناکم را جایی از این دنیای بی سر و ته
بروی لبان بیاورم وکوله بار غمم را بروی زمین بگذارم و سبکبال نفسی تازه از جنس امید بکشم!
امروز که بروی آن تخت چشم بسته درد هایم را یکی پس از دیگر ی بزبان
می آورم؛ به خودم قول می دهم که دیگر از هیچ حادثه ای واهمه نداشته باشم...

امروز باآسمان یکی می شوم...
او می بارد و سبک می شود...
من نیز دردهایم را می بارم و سر شانه های نحیفم را از این درد نجات خواهم داد...

****

لیوان آب خنک که به سمت صورتم گرفته شد.
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هنوز چشم نبسته ام ومی بینمش!
از او تشکر ی کرده و لیوان را در دستانم محکم می کنم...
نگاه هر دویمان برهم دوخته شد!
این مرد عجب دقیق در مردمک چشمانم نگاه می کند! گویا گم کرده ای دارد این چشمان کهکشانی؟!
حس ترس که نه! ولی حسی از جنس قاطعیتی عجیب را آن چشمان یدک می کشند و اطمینان
خاطر خاصی در صورت کشیده و پر از غرورش موج می زند!
با استرس جرعه ای از آب لیوان را سرکشیدم و او بحرف آمد!
ما هنوز سر خونه ی اولیم...
شما امروز حرفهایی می زنی که ممکنه دوباره آرامش روحیت بهم بخوره...
این قدم مثبت که خودتون به رادمهر گفتید که با روان درمانی موافقید خیلی خوشحالم کرد!
همین قدمهاست که فردا رو میسازه...
با دور شدنش از تخت ،چشم فشردم ؛
ادامه داد زیبادخت....
مرحله به مرحله پیش می ریم...
تو االن برام می گی که چطور شد
احساست بهت فرمان داد که خودت رو مقصر ماجرا بدونی....
از جلسه ی اول اینطور بهم تفهیم شد که تو سالهاست حس گناه رو با خودت بدوش می کشی....
و این دلیل آزار روح و روانت شده
زیر چشمی بازهم حواسم به او بود،
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پنجه در هم زد وپا بروی هم انداخت و شمرده شمرده گفت:
خب من می خوام برام بگی که چطور اون اتفاق افتاد....
تا اینجای قصه فهمیدم که بار مسئولیت برادر و خواهر کوچکت به عهده ی تو بود فکر می کنم دلیل
عذاب وجدانت هم همین باشه
حس مسئولیتی که بروی دوش زیبا دخت ده ساله سپرده شد
تویی که خود کودکی بیش نبودی و نیاز به حمایت داشتی؛ ناباورانه و طی یک اتفاق ؛که االن برام
آروم آروم شرح
می دی متاسفانه خانواده ات رو از دست می دی....
صدای محکم و قدرتمندش این بار جدی تر پیچید در فضای اتاق
زیبا دخت!!
تو االن همون دختر بچه ی ده ساله ای،
برگرد به همون زمان و این بار با چشم حقیقت و نه از روی احساسات؛ برام تعریف کن که خونه چطور
تو آتیش سوخت!
کلمه ای بیش تر نگفت..
آماده ای؟
لیوان در دستانم می لرزد....
چشم بستم و دوباره برگشتم به خانه ی
پدر ی! حاال و از همیشه مطمئنتر!
دیگر انگار این بار آهنگ دلم نوای بی قرار ی سر نمی دهد ؛ می خواد با چشم واقع بینانه همه چیز را
مرور کند
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این بار اولین چیز ی که بروی صفحه ی دلم نقش بست
آغوش گرم مادر جانم بود!
سفره ی حصیر ی همیشه پر برکت خانه و عطر دستپخت لذت بخشش روانم را نوازشی شیرین داد.
لب های سالها قفل خورده ام شروع به سخن کردند....
اون روز مثل مابقی صبح های قشنگ دیگه بعد از رفتن مادر جون و بابا...
با عجله دویدم تو اتاقشون و از تو صندوقچه شال بزرگه رو که گل گلی و خوشگل بود رو یواشکی
برداشتم!
مادر جون لباس قشنگهاشو داخل صندوقچه می گذاشت.
اون شال بلند رو دوست داشتم پر بود از گلهای قرمز و صورتی
وقتی مادر می رفت...
من احساس بزرگ بودن پیدا می کردم
تا بیدار شدن بچه ها با همون شال کلی ادای خانم بزرگها رو در می آوردم
گاهی اوقات زیاده روی هم می کردم و به ته صندوقچه ی مامان دست دراز ی می کردم و سرخابش
رو برمی داشتم و به گونه ام می زدم.
چقدر اون باز ی های کودکانه شیرین و اون کارهای دزدکی لذت بخش بود
اون روز عمه بخونه ی ما نیومد!
وقتی بچه ها بیدار شدند
شیر ی رو که مادر از قبل گرم کرده بود بهشون دادم
نون برنجی دست پخت مادرم تداعی تموم دنیا بود
شیرینی قندش از عسل هم شیرین تر بود برام ...آخ مادر!
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آخ که نان برنجی های شیرینت را نیز عاشقانهمی پرستیدم!
پشت پلکم به یاد مادر پر از اشک شد و صدای جدی اش دوباره حکم به آرامشم داد....
زیبا دخت گریه ممنوع!!!

بغضم را فرو فرستادم و ادامه ی حرفهایم شد غم حسرت از دست دادن عزیزانم!
"اون روز سپهر خیلی شیطونی کرد
اصال این بچه آروم و قرار نداشت
خیلی اذیتم می کرد...
نگه داشتنش و اینکه بالیی سر خودش نیاره دغدغه ی هر روزم بود.
دم غروب زمانیکه هنوز هوا به تاریکی نمی زد
مادر بخونه برمی گشت...
وظیفه داشتم
فانوس رو روشن کنم ،تا بچه ها نترسن؛
کار ی بود که بلد بودم و بابا جونم به خوبی یادم داده بود.
تو ایوان نشسته بودم ،مشغول ور رفتن با فانوس؛ که دوباره مثل هر شب روشنش کنم و بروی میخ
دیوار روشنایی خونه ی گرم و پر محبتمون آویزون کنم که صدای جیغ وحشتناک زمرد از جا پروندم!
دستپاچه از جا پریدم....
می دونستم منشع این جیغ اذیت های سپهره...
نگران و عصبی دویدم سمت اتاق؛ کاش نمی رفتم!
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بی هوا بدون اینکه نگاه کنم ،فانوس با شعله ی کمش برگشت روی حصیر ایوان
بدون اینکه متوجه باشم
آتشی سوزان رو در حال آماده ساز ی خونه ی پدر ی کردم!
به درگاهی اتاق که رسیدم.
زمرد گریه کنان مثل همیشه که بهانه ی مادر رو می گرفت ،دوید سمت حیاط ؛و موفق به گرفتنش
نشدم سرم برگشت تو اتاق دنبال سپهر گشتم تا حسابی گوش مالیش بدم که پیداش نکردم!
از هر سوارخی استفاده می کرد برای پنهون شدن!
مشتم دوباره چنگ شد
آن لحظه نگران چوبهای در حال سوختن ایوان بودم
کاش سپهر رو پیدا می کردم! کاش!!!
تا قبل از اینکه دیر بشه
پیداش کنم تا شعله ها تن نازکش رو نسوزوندنش
کاش !!
اما چه فایده؟ دیگه دیر شده بود.

تموم اتاق ها رو گشتم دنبالش.....
طور ی پنهون شده بود که نتونستم دستهاشو بگیرم و بگم فدای سرت که زمرد رو اذیت کردی االن
وقتشه داداش جونم وقت فرار از سرنوشت و پیشونی نوشت ...
...وقتی از پیدا کردنش نا امید شدم .
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با قدمهای عصبی بطرف ایوان پایین براه افتادم ،که بوی سوختن چوب تو فضا مشامم رو پر کرد.
وحشت زده و پریشون یاد فانوس افتادم.
دویدم سمت پله ها...
دم اون ایوان منحوس بلند شعله ور......
نگران
عقب عقب رفتم و در مانده نگاهم خیره بود به آتش شعله ور سوزان!
خدایا بدادم برس!
خدا جونم...
لحظه ای یاد آور ی تن .
و سوخته ی سپهر.....
جای جای تنم را سوزاند!
بمیرم برات برادرم که
تو رفتی دنیا برام یه رنگ دیگه شد!
من اشتباه نکردم،بخداوندی خدا قسم که کارم ناخواسته بود!
راهی که آخرش به نابودی ختم بشه خود بخود اشتباه میاره...
دختر ده ساله ای که از عهده ی خودش بر نمی اومد.
و ازش خواستن بزرگ باشه...
زیبا دختی که دربه در بدنبال جمع کردن عزیزانش دست پاچه با اون پاهای کوچیکش می دوید
و متاسفانه هر چقدر بیشتر تالش می کرد کمتر نتیجه می گرفت!
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صدای آیین تو فضای اتاق پیچید .
من چشم بسته ،هنوزهم میان آتشم!
صدایش مرا وادار می کند که از او اطاعت کنم.
مثل کودکی که از مادر اخمو و جدی خودش حساب می برد!
 زیبا دخت ده ساله ی ،ترسیده....چرا از همسایه ها کمک نخواستی؟؟

دستانم مشت شدند!
مرور آن لحظه و ثانیه ها برایم سخت بود ...
سالها سعی در نابودیش داشتم و حاالمی خواستم مرورش کنم...

جوابش را دادم
...
-من هنوز امیدوارم...

لب ایوان منتظر پیدا کردن سپهر نا امیدانه به هر سو می دویدم و اسمش را صدا می کردم.

فریادهای بی نتیجه ام باعث شد که زمرد بترسه!!
او هم گیر افتاده بود .
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گوشه ی دیگر ایوان عروسکش رو محکم بغل گرفته و جیغ کشان اسمم رو صدا می زد.....
یه لحظه از فکر سپهر خارج شدم و با عجله بطرفش دویدم ،راه آتیش هنوزم به سمتش کم بود....

کمرش رو محکم با دستهای کوچیکم نگه داشتم و صورت ترسیده اش رو تو بغلم پنهون کردم و
دویدم سمت پله ها....
با نگرانی اشکهای صورتش رو که با دود و سیاهی ترکیب شده بود
پاک کردم و گفتم:
نترس عزیزم!!
االن می رم و داداشی رو نجات می دم.....
تو همین جا تو حیاط بمون خب؟!
"خدا می دانست که تنم با اینکه نسوخته اما باز پس از گذشت سالها یادآور ی اش همچنان می
سوزاندم"...

زمرد کوچک و معصومم سرش را تکان داد و بغض درد آلودش را فرو فرستاد.

با عجله برگشتم سمت ایوان....
فریادی درد ناک به اندازه ی تموم ترسهام کشیدم و اسمش رو صدا زدم ..
اونقدر سپهر سپهر گفتم که دیگه صدام در نمی اومد!
همون لحظه صدای فریاد مادر رو شنیدم
برگشتم سمت در ورودی
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مادر با صورتی وحشت زده و بر سر کوبان خودش رو به ما رسوند....
لب پله ها زمرد گریه کنان به پاهاش چسبید .
نگاهی به سر تا پای زمرد انداخت که ببینه جگر گوشه اش سالمه یا نه؟؟
خب مادره دیگه!!
آخ ،مادر برای قلب مهربونت بمیرم...
بعد رهاش کرد و با عجله خودش رو به من رسوند؛ بازوهای کوچکم رو نگه داشت و فریاد زنان گفت
سپهر کجاست.....
حتی نگاهی به من نیانداخت که ببینه سالم هستم یا نه؟؟
می دونستم که هر اتفاقی هم که بیوفته منو مقصر می دونه که چرا از خواهر و برادرم خوب نگهدار ی
نکردم!
من منتظر بودم که مثل زمرد به سر تا پام نگاهی بیاندازه و ولی افسوس!
***
چشم باز کردم...
دیگر تپش قلب اجازه ی زدن مابقی حرفهای دردناکم را نمی داد...
نیاز به کشیدن نفس عمیق داشتم!
نگاهم بروی آیین متفکر افتاد؛ که با دقت به حرفهایم گوش می داد.
پرسیدم بغضی دارم که می خوام بشکنم؟
در حالیکه نگاهش برویم ثابت مانده بود آهی کشید و سرش را بعالمت مثبت تکان داد.....
از روی تخت برخاستم و دستم بروی سینه چنگ شد!
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بطرفم آمد و مچ دستم را نگه داشت تا نبضم را کنترل کند!
سر ی تکان داد و در حالیکه برمی گشت به اتاق روبه رو گفت:
برای امروز دیگه بسه!
باید براتون دارو بنویسم....
وقت برگشت ساکت و متفکر بودم.
رادمهر هم چیز ی نپرسید
نمی دانم چرا؟
اما حس سبکبالی خوبی داشتم؟!
مانند کسی که کم کم کوله بار سنگینش را به آرامی بروی زمین گذاشته فارغ از هر دردی میشود.
روحم با بزبان آوردن غمهایم تصمیم به ترمیم داشت!
آن شب رادمهر به خانه اش بازگشت ،با تمام نیاز ی که به بودنش در عمارت داشتم اما چیز ی
نگفتم.....
برایم سخت بود که بگویم از پدرش می ترسم و این حقیقت تلخ که هرگز فاش نمی کردم به حتم
رادمهر عزیزم را خرد می کرد.....
وقت خداحافظی خواست که برای فردا کالس را فراموش نکنم
امیدوار دستهایم را در آغوش کشید و گفت:
یادت باشه زیبای مهریونم!
آیین و یا من سعی در بهبودی حالت رو داریم!
می خوام بهم قول بدی زیبا دختی باشی که همیشه تو تصوراتم بوده
دختر ی صبور و محکم!!
211

زیبادخت مظلوم
قول دادم اما دلم لبریز از ترس بود!
چند روز ی به خوبی و خوشی سپر ی شد.
روزهای خوب و خاطره انگیز ی که انتظارش ،برای منی که دردهایم را در دل همیشه جایی پس
انداز روزهای تنهایی کرده بودم؛ عجیب به نظر
می رسید!
من خود ناباور ی بودم و این همه خوشبختی را حتی در رویاهانمی دیدم!
دو روز رویایی و پشت سر هم در کنار رادمهرم و یادگیر ی سه تار تمام غمهایم را برده بود!

آن روز مثل همیشه آخر وقت تاکسی گرفته و به آموزشگاه رفتم....

تمام شاگردانش را راهی کرده بود
من بودم و خودش....

با حوصله و صبر قدم به قدم داشت پیش می رفت و من هم الحق که شاگرد خوبی بودم!!

یعنی جبر زمانه ازمن یک استاد ساخته بود.
من جدی و راسخ ،سعی داشتم؛ درد دلهایم را با تک نواز ی از سه تار در فضای روح نواز کالس رادمهر
رها کنم.
او چه خوب لبخند می زد و شاد بود.
دنیای رادمهرم ،رنگین کمان خوبی ها بود بی شک!
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بعد از هر کار خوبی که ارائه می دادم ،مثل معلمی که به دانش آموزش جایزه می دهد؛ برایم دست
می زد و لبخندش پر رنگ تر میشد!
وسط کار بودم ،که ناگهان دستم را گرفت و قطعه ام نیمه کاره ماند و .....

سکوت کالسش را فرا گرفت!
با تعجب گفتم :چی شده عزیزم؟
ترسیدم!
بازم اشتباه زدم مگه؟؟
خندید و گفت :نه کارت دارم با من بیا...
دستم را گرفت ،بدنبال خودش کشید؛ تو راهرو بودیم ،که گفتم رادمهر دار ی نگرانم می کنی....
چی شده؟
برگشت و نگاهم کرد و گفت:
می فهمی...
خندید و گفت :کار مهمی دارم با من بیا...
دستم را گرفت  ،بدنبال خودش کشید؛
تو راهرو بودیم ،که گفتم :رادمهر خواهش می کنم بگو دیگه!
و او باز سکوت کرد...
.دو طبقه با آسانسور باال رفتیم....
در که باز شد.
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از شدت تعجب دهانم باز ماند!
شکوه و زیبایی سالن بزرگی که انتهای راهرو با در باز خودنمایی می کرد ،چنان مجذوبم کرد؛ که قدرت
حرکت نداشتم.
روی تابلوی بزرگ سر در سالن نوشته شده بود ...
اتاق همایش استادان و اجرای زنده ....
با جشمانی امیدوار نگاهم کرد!
دستم رامحکمتر فشرد و به سمت خودش کشاند و هم قدم شدیم تا انتهای مسیر! با قدمهای تند
سمت سالن براه افتاد و گفت:
امروز کنسرت دار ی!!! با تعجب خیره نگاهش کردم و ....
قلبم چه تند می زد!!
با ناباور ی گفتم :رادمهر بس کن بابا!
بیا برگردیم...
منو چه به این سالن بی سروته.....
خندید و در حالیکه هر دو سر در ورودی سالن را رد کرده بودیم؛ پاسخ داد:
 لوس نشو بپر برو باال ببینم...ایستادم و خیره چشم دوختم به عظمت موجود در فضای شیک و خاص آن سالن...
دکوراسیون بی نظیرش چشم زا ندازش می داد .صندلی های چرم کرم رنگ با فضایی سفیدو
رویایی...
لوسترهای چرخان و کریستالی که نور منعکس
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شده ی خورشید را چون الماسی درخشان بر در ودیوارهای پرعظمتش تابانده بودند و عجیب دلبر ی
می کردند .
روبه روی آن همه صندلی چیده شده با میزهای پایه بلند...
ِسن بزرگ و زیبایی باالی سالن با انواع ساز موسیقی پر شده؛ چشم نواز ی می کرد!
آب دهانم را با استرس و بسختی فرو فرستادم و نفسی کوتاه کشیدم تا کمی تمرکزم بازگردد....
تمامی فضای موجود در سالن یکی ازدیگر ی چشم نواز تر دل را می بردند!
زبانم بند آمده بود؛ نگاهش کردم و گفتم:
رادمهر بیا برگردیم ...
آخه من ساز زدن بلدم؟
چرا این کار رو می کنی که خجالت زده بشم؟
می خوایی استرسم بیشتر بشه!
با انگشت اشاره سرش را بعالمت شوخی خاراند و قیافه ای مردد بخود گرفت و شوخی وارپاسخ
داد...
 نه؛ باور کن قصدم این نیست...امروز خوش دارم باالی اون سن ببینمت!
فقط همین بابا!!!
سپس سر شانه هایم را گرفت و مرا سمت سن هدایت کرد و ادامه داد...
 حاال هم دیگه دنبال بهانه نباش که هیچ توضیحی پذیرفته نیست؛ زودباش ببینم!برو دیگه....
بشین پشت اون صندلی کوچیک
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گوشه ی سن و شروع کن به زدن
هر چی بهت یاد دادم رو بزن ...
فرقی نمی کنه که چی می زنی !
فقط خارج نباشه...
من گوش می دم ،با جون و دل....
در ضمن ....
می خوام از دستگاه شور ،اون قطعه ی کوتاهی رو که بهت یاد دادم؛بزنی!
درس دیروز بود یادت نرفته که؟؟برگشتم و به چشمان مهربانش خیره ماندم که در حال حرکت دادنم
بود...
ابرو باال انداخت و گفت :چیه؟ زود باش خیلی کار داریم...
غروب باید باهم بریم ،برای پس فردا تولد مامان کادو بگیریم؛ یادت که نرفته؟بناچار پله های کوتاه
سن را باال رفتم و بروی صندلی سفید رنگی که رادمهر اشاره کرده بود ،جا گرفتم .
او روبه رویم ردیف اولین صندلی های سالن نشست و دست به سینه خیره با چشمانی ذوق زده
نگاهم کرد.
لبخندی بخاطر حرکاتش بروی لبانم نقش بست.
نفسی عمیق کشیدم و سرم پایین رفت و به سه تار چوبی در میان دستانم خیره ماندم!
چهره ی مهربان و دوست داشتنی پدر بزرگ با آن موهای سپید و پنبه ای در قاب نظرم آمد..
وقتی شبها مهمان خانه ی گرم و دوست داشتنی ما می شد.
سه تارش را با خود می آورد و برایمان می زد
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این هنر را از پدرش به ارث برده بود و من عجیب این مرد را عاشقانه با آن نگاه پر عطوفتش می
پرستیدم!
لمس تارها مرا از حال و هوای آن سن و بودن رادمهر در کنارم دور کرد .
چشم بستم ،آن قطعه ی کوتاه دیروز را که تمرین کرده بودم بیاد آوردم و انگشتانم بروی تارها ُسر
خوردند.
در بلندای خاطرات نشسته ام،سر درگریبان و تنها..
.به تماشا می نگرم
آن جمع کوچک و صمیمی را.....
عزیزانی که وجودشان تمام بودنم بود....
بله این منم! خود تماشا!
گوشه ی چشمانم تر شد،لحظه ای
یاد آور ی پاهای قوی و محکم پدر که هر شب تن کوچکم را برویشان تکیه می زدم
برایم تداعی شد.
خود را در آغوشش جا می کنم و صورت زبر و ته ریش کوتاهش را با انگشتان کوچکم دست می
کشم...
کاش بودی پدر!!
کاش صورت لطیفم باز آماج تندی و زبر ی صورتت می شد...
کاش بودی تا من در میان بازوانت آرامش را جستجو می کردم..و تمام!
دستهایی که بعنوان تشویق برایم شروع بزدن کردند و...
من با تعجب از شنیدن صدای دستهایی بجز رادمهرم ،چشمان تر شده ام را گشودم!
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خیره نگاهم به آیین که چند صندلی آنطرف تر از رادمهر نشسته بود و به افتخار قطعه ی کوتاهی
راکه زدم؛
دست می زد و لبخندی پر مهر بروی لبانش نقش بسته بود.
از خجالت سرم پایین رفت و در دل رادمهر را لعنت کردم که تمام سورپرایز هایش برای تازگی داشت!
پس بگو چرا مرا کشاند داخل سالن!!!رادمهر از جا بلند شد و همانطور که به دست زدن ادامه می داد
رو به آیین گفت :ببین چه شاگرد با هوشی دارم
یه بار این قطعه رو دیروز تمرین کرده......
چقدر خوب زد...
آیین هم از جایش برخاست و با تایید سر گفت :قطعا همین طوره!!
به احترامش
از جا بلند شدم و سالم کردم.
جوابم را داد و رادمهر ادامه داد
زیبا جان!!
آقای فربد ازم خواستن یکم وقت شما رو بگیرن...
البته اگه تو اجازه بدی..
من شما رو تنها می گذارم؟
نگاهم کرد و آرامگفت:
اوهوووم؟
سرم پایین رفت و رادمهر روبه آیین گفت
شاگردم یکم خجالتیه....
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آقای دکتر زیبا رو به شما می سپارم
فضای اتومبیلش همانند خودش بدور از هر نوع استرس و نگرانیست!
اصال این مرد خود آرامش است!
نگاهی زیر چشمی و پنهانی به صورت خوش تراش و موهای آراسته اش انداختم!
گویا خداوند برای ساخت زوایای چهره ی این مرد تمام و کمال وقت گذاشته بود!
چشمانی نافذ و مهربان که تجزیه و تحلیل دل صادقش را به عهده گرفته بودند!
این مرد عالی تر از هر چیز ی که در ذهن می گنجید؛ بود!
نفسهای آرام و پر اطمینانش همان آرامش اتاق مشاوره اش را بهمراه داشت!
رانندگی درست و بی نقصش نیز به این کلکسیون خاص و پر جلوه اضافه شده بود!
و به منی که نظرم در مورد هر مردی مثبت نبود؛ حس اطمینانی عمیق میداد!!
هر چند وقت یک بار زیر زیرکی همانند کودکان بازیگوش نگاهم میکرد و لبخندی ملیح میزد؛ سپس
آرام و مطمئن تر از قبل به روبه رویش خیره می ماند!
دلم می لرزد!!
تا بحال کنار هیچ مرد غریبه ای ننشسته بودم!
با اینکه به دوست صمیمی رادمهر اطمینان کامل داشتم  ،اما کمی استرس در دل داشتم!
اگر کیهان امشب این وضع را می دید ،بی شک گردنم را لب استخر بزرگش می گذاشت!
حتی تصور خشم کیهان را نداشتم!
در تصوارتم غرق بودم که صدای همیشه خش دار و مهربانش از رویا بیرون کشیدم ..
زیبا دخت!!
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نگاهم به چشمانش خیره ماند .
با وجود تاریکی و تنهایی ترسی از بودن در کنارش نداشتم.
دوباره تکرار کرد...
 خانم زیبادخته همیشه در فکر و مغموم!با تعجب نگاهش کردم ،داشت کم کم احساس راحتی می کرد و من این را دوست نداشتم!
اویک غریبه بیشتر نبود برایم!
اخمی بروی ابروها انداختم تا حواسش جمع شود!
من دکتر آیین فربد را بیشتر از یک دکتر نمی دانستم...
تنها کسی که در کنارش لبخند برایم معنا پیدا می کرد رادمهرم بود و بس!!!
سر بزیر و بی حوصله بحرف آمدم :بله؟
شیشه ی ماشینش را پایین کشید و صورتش را روبروی هوای وارد شده گرفت و گفت :
اینجا ته دنیا نیست که بترسی؟!
برگشت و نگاهم کرد و ادامه داد
 تو دل شب و خلوت جاده چی بهت بیشتر آرامش میده؟؟برام حرف بزن!
اخمم بیشتر شد.
اسمم را کوتاه کرد ،این یعنی صمیمیت
و ....من نمی خواستم ....هرگز ...نگاهم به سیاهی جاده بود....
بیش از حد داشت دیر می شد و او عین خیالش نبود که رادمهر گفت :مرا زود به خانه بازگرداند...
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با غیض گفتم:
اینجا نه مطب شماست و من نه در حال حاضر بیمارتون!
تک خنده ای شیرین کردو ادامه دادم
آقای فربد من باید فور ی برگردم.
میدونید که!!
همانطور که به آرامی رانندگی می کرد گفت:
بروی چشم ،من نمی خوام براتون درد سر باشم؛اگه حرفی زدم که خاطرتون رو آزرده کرد عذر می
خوام..
سرم پایین رفت و به جان گوشه ی ناخنم افتادم و گفتم :خواهش می کنم،
اما من یه محدودیت هایی دارم که گفتنش برام سخته...
سرم پایین بود و ندیدم رفت سمت گوشه ی جاده و آرام زد روی ترمز و خیره نگاهم کرد؛ با تعجب
نگاهی به اطراف انداختم...
تاریک بود و دلهره آور!!!
حتی نمی دانستم کجای دنیایم؟!
چرخید سمت من و بازو بروی شیشه ی ماشینش گذاشت و متفکر نگاهم کرد.
نمی ترسیدم....
او صمیمی ترین رفیق رادمهر بود.
اما در دلم طوفان بودو این طوفان سهمگین نگرانی اش هر دم آشفته ترم میکرد!
سعی کردم خونسردی ام را حفظ کنم.
همانطور که به اطراف نگاه می کردم گفتم:
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چرا ایستادید؟؟
جدی در حالیکه معلوم بود ،سواالتش دارد از درون ویرانش می کند ؛گفت :
خانمه زیبادخت!!
می خوام بهتون یه پیشنهاد بدم .
می دونم ممکنه از نظر شما یکم گستاخی به نظر بیاد ،یا شاید اصال فکر کنید من آدم عجولی
هستم.....
اما باور کنید!
عجله و بی پروایی در مرامم نیست ،فقط و فقط یه چیز تو همین چند وقت و اون دو جلسه که برام
درد دل کردید این جرات رو بهم می ده که پا پیش بگذارم .
نمی دونم؟
خودم هم سرگردونم ،یه چیزای مجهولی مدام تو سرم می چرخه!
راحت نیستم.....
با بیمارانم اون گپ و گفت ریلکس گذشته رو ندارم ...
فکر شما ...ببخشید که راحت میگم؛یادتون بد جور تموم ذهنم رو در گیر کرده باور کنید
آیین فربد خیلی راه تو زندگی تنها رفته و برای خیلی ها درمان درد شده اما ....
سرش پایین رفت و در فکر بود.
از شدت خجالت و اینکه ادامه ی حرفهایش چه میتوانست باشد
سر در گم مرتب به انگشتان بی نوایم ضربه می زدم!
ناگهان دستهای گرمش بروی دستم نشست و .....هول شده دستم عقب رفت! نگاه ترسیده ام بروی
صورت منقلبش خیره ماند..
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داشت چکار می کرد؟!
من حریم خوب سرم میشد...
با صدایی پر استرس و گله مند گفتم:
چکار می کنید؟!
به عالمت تسلیم دستانش باال رفت و گفت :
نترس من برات خطر ی ندارم!
زیبا دخت بیا و بهم یه فرصت بده....
باور کن این قدمی که سمتت برمی دارم تاوانش غرور و عزت نفسمه!
به خدا که حرف دلم همینه و بس!
.نفس ترسیده ام را در سینه حبس کردم،
و به چشمان پر التماسش خیره ماندم!
پلک بروی هم گذاشت..
قول می دم هر وقت احساس کردی که حتی الیق هم صحبتی هم نیستم هرگز دیگه منو نبینی!
اجازه هست با هم شروع کنیم؟
اینکه بخواهی برگردی به عقب و مدام به زندگی و به کارهایت نگاهی بیانداز ی خوب است؛ اما به
شرطی که در دفتر خاطرات زندگی همراه غمها؛ شادیها هم مزین دقایقش باشند!
مگر نه؛ یادآور ی آن چیز ی جز عذاب برای آدمی نیست و نبوده!
اگر روز ی از امید غافل شوی ودردها وجودت را فرا بگیرند؛ تو در توی هزاران رنگ و لعاب روزگار
طور ی غافلگیرت می کند که وقتی به خودت میایی می بینی باختی و تمام!
او می خواست مرهم باشد و من نیازم به این نوش داروبود!
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با اطمینان نگاهم کرد و ادامه داد...
 من و شما منتظر روزهای خوشبختی ثانیه ها رو می گذرونیم..اصال نیاز آدمی به انتظار خوشبختیه!
پس بهتر نیست این فرصت رو از خودتون و من دریغ نکنید؟!
نگاه مصمم و آن صوت آرامش بخشش را دوست داشتم!
چرا باید در این وانفسا فرصتی هر چند کوتاه به او و خود ندهم؟
این چشمان برنگ شب حرفها داشت برای گفتن!
این صورت مهربان می توانست مرهم تمام دردهایم باشد...
و یا شاید طبیب زخم قلب خسته ام!
خدایا چه کنم؟
در این سر درگمی مگر میشد دست و پا نزنم!
من این همه تردید را کجای دلم بگذارم؟
حرف آخرش را دوباره تکرار کرد!
 موافقید خانم محبی؟ومن.......
*
توقف اتومبیلش جلوی درب خانه،
نشان از خداحافظی میداد...
همین شب اول کنار او چه رویایی بود!!
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لعنت به دل لرزیده ....
لعنت بر من ..بر خود نهیب زدم.....
بی جنبه نبودی زیبا!!
اما پاسخ را خود سرگردانم نیز نمی دانستم!
این حال دگرگون چه می گوید اندر احواالتم؟
بغض کنم یا نه؟؟
بشمرم لحظات روحانی بهم رسیدن را ؟
بشکنم سکوت در هم تنیده ی وجودم را ؟
من کدامینم دلداده یا دل بسته ؟
خود بی خود شده ام نمی داند!!!
صدای خش دار و دلگرم کننده اش بدجور مرا برهم ریخت!
فکر و ذهنم راهمینطور ....
زیبا دخت!!!امشب برام ته اون تاریکی جاده ،نور ی روشن شده که می خوام بشه
روشنایی زندگیم....
دستش را به آرامی و احترام بطرفم گرفت و ادامه داد:
 ممنونم که بهم فرصت دادی....من از لحظه لحظه ی این فرصت استفاده می کنم...
با تردید و خجالت دستم پیش رفت و دست گرمش ته قلبم را گرمتر کرد و او ادامه داد...
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 فردا سه شنبه هست و من تو مطبم منتظر ورودت!!وجودت هستم!
تا با هم بشکنیم این سکوت چندین ساله ات رو ...
دستم را فشار ی آرام داد و گفت:
اما فرقش اینه این بار تو بیمارم نیستی قبول؟
پلک بروی هم گذاشتم ،با شرم دستم را از میان دستهای مطمئنش بیرون کشیدم ؛و بسرعت از
اتومبیلش پیاده شدم.
همان نگاه بی قرار و عاشق تعقیبم می کرد!
در را باز کردم و داخل شدم...
سر ی تکان داد و من هنوز شرم از
خدا حافظی داشتم!
این مرد با تمام ابهتش طور ی ساده و خاکی بنظر می رسید ،که متعجبم می کرد.
رفت و من نگاهم به رد خاک کوتاه حرکت اتومبیلش بروی آسفالت بود ،و دلم هنوز درگیر هزاران
سوال!
درب را به آرامی بستم و نگاهم به عمارت افتاد...
چراغهای ورودی همه خاموش بودند ،نگران شدم .
این وقت شب بدر ی تمام چراغهای ایوان و ورودی را روشن می گذاشت!
ته دلم خالی شد!
خدایا یعنی چه اتفاقی افتاده؟؟
با عجله قدم تند کردم و بدر ورودی که رسیدم ترسم بیشتر شد.
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درب ورودی هم قفل بود!
تلفنم را در دست لرزان بسختی نگه داشتم ،و شماره ی بانو را گرفتم.
چند بوق خورد و صدای خندانش پیچید درگوشم...
 زیبا تویی؟؟با نگرانی سالم گفتم و او با خنده ادامه داد...
 کجا بودی تا این وقت شب دختر جون؟باترس و ترید پاسخ دادم :پیش رادمهر!
چیز ی که خودش یادم داده بود و گفت که هماهنگ باشیم....
با خوشحالی که در صدایش موج می زد گفت:
این خان دایی خودش کجاست؟!
نفهمیدم منظورش چیست ..
گفتم بانو جان شما کجایید؟
بلند تر با ذوق ادامه داد...
من تو بیمارستانم دختر!
دلم هر ی ریخت!
با ترس گفتم :خدای نکرده چیز ی شده؟
تک سرفه ای کرد که صدایش صاف شود و گفت :نه نترس عزیزم!
دیبا فارغ شد...
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مامان بزرگ شدم زیبا...
با شنیدن حرفش چشمانم خندید!
دلم برای دیبا و نوزاد کوچکش ضعف رفت! فور ی بحرف آمدم...
 وای خداجونم چه خوب!!!شما کدوم بیمارستان هستید من خودم رو برسونم...
بانو با کمی مکث گفت:
نمی خواد بیایی دیگه دیر وقته...
به کسی اجازه ی مالقات نمی دن!
بمون صبح بیا...
اگه تنهایی سختت هست ،تاکسی بگیر برو خونه ی رادمهر...
من امشب کنار دیبا هستم
کیهان هم با رفیقاش رفت ویال..
خونه تنها نمون! چی گفتم با رادمهر
صبح با هم بیایین اینجا ...
با خوشحالی بعد از کلی قربان صدقه رفتن نوزاد و دیبا گوشی را قطع کردم و فور ی به رادمهر خبر
دادم.
چنان ذوق کرد که من را دوباره به وجد آورد!
هنوز بخانه نرفته بود...
ازمن خواست منتظر بمانم ،بیاید دنبالم با هم بخانه اش برویم...
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تصمیم گرفتم تا آمدنش در باغ کمی قدم بزنم!
در فکر بودم که از شدت خوشحالی تا صبح چطور دوام بیاورم برای دیدن صورت ماه دیبا و
نوزادش...
چقدر این روز را برایش آرزو داشتم!
دیبای مهربانم بالخره مادر شد.

صدای توقف اتومبیلی جلوی درب عمارت متوجه ام کرد و با ذوق دویدم سمت درب کوچک ورودی..
.با این فکر که رادمهر آمده درب را با عجله و صورتی پر لبخند باز کردم.
با دیدنش پشتم تیر کشید و فرو ریختم.
اتومبیل کیهان و خودش به تنهایی...
نگاه هردویمان برهم دوخته شد.
آن ترس و وحشت همیشگی بهمراه تبی سوزان که همیشه با دیدنش بروی پیشانی ام هجوم می
آورد؛ بر وجودم تزریق شد!
دستم از در گاهی رها شد و چند قدم بعقب رفتم.
اینجا چکار می کرد؟
بانو گفت که کیهان ویالست..
دستش باال رفت و در حالیکه دکمه ی ریموت را می فشرد
ته نگاه مسخره اش لبخندی شیطانی دیدم و در دل نالیدم...
 خدایا رادمهرم را هرچه زودتر برسان!نمی دانم چند قدم عقب رفتم ،فقط یادم می آید که پاهای لرزانم به لب باغچه رسیدندو
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دستم شمشادهای کوتاه راهروی سنگ فرش ورودی عمارت را لمس کردند.....

.همانجا بروی زمین پاهایم قفل شدند!
اتومبیلش را پارک کرد و
در حالیکه سویچش را در هوا می چرخاند؛ با قدمهایی آرام بطرفم آمد!
وحشتی از جنس مرگ بر جانم افتاد!
خدای خوبم از ته دلم صدایت می کنم!
رادمهر همین حاال پشت در باشد و نجاتم دهد ...
.نزدیک و نزدیک تر شد و به ناچار و با لبهای لرزان سالم کردم.
آنقدر نزدیکم بود که صدای نفسهای نکبت بارش در فضای خلوت باغ حکم فرماشد!
نگاهی به سر و وضعم کرد و با تردید گفت:
هان؟ کجا!؟
سرم را به چپ و راست تکان دادم و ادامه داد :چیه زبونت رو موش خورده؟
یا به سالمتی الل شدی؟؟
دستم از پشت برگهای زبر شمشاد را چنگ کرد!
قدرت حرف زدنم رفته بود!
سویچش را بداخل جیبش ُسر داد و دست بزرگش بازوهای ناتوانم را چنگ کردند!
صورتش را نزدیکم کرد و گفت:
با توام زیبا؟!
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کجا تشریف می بردی
خانمه سه تار زن!!!
و من همچنان قفل کرده خیره و با وحشت نگاهش می کردم.
از فشار ی که بروی دستم آورد چشم برهم گذاشتم.
نفس تند پر الکلش بروی صورتم نشست و فهمیدم مست است!
خودش بحرف آمد...
تو حرف نزن!!!همین چشم برهم گذاشتنت از ترست برام کافیه....
بدونم که حواست هست ،باید ازم حساب ببر ی!
بیشتر فشار داد و ناله ام بلندشد!
 میدونی چند وقته دلم می خواست تنها گیرت بیارم تا تالفی این روزهایی رو که با رادمهر خوشگذروندی در بیارم!
در گوشم زمزمه کنان و حریصانه ادامه داد -...باید اینبار چنان تنبیهت کنم که یادت نره!
دوباره انگشتانش بروی بازوانم حرکت کردند و با دست دیگرش شال روی سرم را به عقب کشاند و
دستش بروی موهای بسته ام چنگ شد!
دردی ممتد از کشیده شدنش بروی سرم نشست و آخی از عمق قلب سوخته ام بلندشد
لب هایش را به سمت گونه ام برد و سرم که عقب رفت با دستش محکمتر نگهم داشت
تمام تنم از بوسه ی اجبار ی اش لرزید و قطره ای اشک از حسرت بروی چشمانم نشست..
راهی برای فرار نداشتم!
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امشب اگر رادمهر زودتر نمی رسید ،همان جا تمام می کردم و فقط خدا می دانست که قراراست چه
بالیی برسرم بیاورد!!
با بغضی پر التماس نگاهش کردم نالیدم تورو خدا رهام کن!
عصبی خنده ای ریز کرد و دستانش دور بازوانم قفل شدند و خودش را به من نزدیک کرد .نفسی
عمیق وآرام کشید
ناخنهام بی اراده در پشتش فرو رفتند و با خواهش و گریه گفتم:
آقا تو رو خدا رهام کنید ....
کنار گوشم گفت:
نترس کاریت ندارم!!
فقط می خوام بهت یاد آور ی کنم که برام کار ی نداره بی عصمت کردنت....
اما من منتظرم زیبا!!
منتظر روز ی که بالخره تسلیم بشی
صبرم زیاده می دونی چرا ؟؟
قلبم روی دور تند شدید می زد و پاهایم دیگر یار ی نکردند!
در حال سقوط بودم که محکم نگهم داشت و گفت:
چون قد کشیدن و بزرگ شدنت تو این سالهای پر حسرت؛ عطشم رو برای اینکه به زانو درت بیارم
بیشتر کرده...
ضعف کردی؟ نه!!!
فریادی بی سر انجام و درد آلود کشیدم ،و ناخنهایم از ترس بیشتر بروی پشتش فشار آوردند اما او
خیال عقب نشینی نداشت!

232

زیبادخت مظلوم
حتی اگر جانی در وجودم باقی نمی ماند نباید تسلیم او میشدم
تنم نباید دست مایه ی دستان کثیفش میشد
باید کار ی می کردم.اما راه فرار ی نبود ،او قصد داشت تنم را آلوده کند!!
در گوشم آرام و کش دار گفت :میدونستی
امشب ما تو عمارت تنهاییم!
اون بانوی افریته تو بیمارستانه و فکر می کنه منم رفتم ویال..
چطوره بریم داخل تا تو برام یه قهوه درست کنی هوووووم؟
سرم را با وحشت عقب بردم و با ترس گفتم ما تنها نیستیم!
رادمهر اینجاست...
با حرفم فور ی دستانش رها شد و با استرس نگاهش به اطراف چرخید!
دیگر چاره ای نبود!
حتی به قیمت جانم شده بود ،باید فرار می کردم .
چند قدم بعقب سمت شمشادهای پر پشت و در هم باغ برداشتم.
شاخه های تیز شمشاد با هر حرکتم بروی پاها و زانوانم فرو می رفتند.
این درد ،در مقابل درد آغوش نفرت انگیز کیهان چیز ی نبود.
و من با تمام وجود این درد و زخم را می خریدم .
نگاهش هنوزهم به اطراف بود و من از فرصت استفاده کردم
راهی میان باغچه و چمنها برایم هموار شد ،نفس زنان وسط باغ ایستادم...
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او پس از اینکه به اطراف سر چرخاند ،و خیالش از نبود رادمهر راحت شد؛ دوباره با چشمان پر خون و
حریصش...
آن دو تیله ی سیاه و منفور بروی صورتم خیره ماند.

سر ی بعنوان تاسف و هزاران حرف که یعنی کجا می خواهی فرار کنی؟؟
تکان داد و قدم بطرفم برداشت.
خدایا کجایم؟
اینجا زمین توست که ایستاده ام و مرا تنها گذاشته ای؟!
می دانم که هستی و صدایم را
می شنوی!.
بداد این بی پناهی ام برس که تو نجات بخش تمام بی پناهانی!
می ترسم!
می ترسم که ببازم!
من همین حاال به معجزه ات نیاز دارم؛ پروردگارم!
حاضرم نفس در تنم پایان یابد اما دستانش مرا لمس نکنند!
راضی ام به مرگ خدای خوبم!
با ناامیدی و چشمانی وحشت زده عقب تر رفتم...
همانطور که شمشادها را بزیر پاهای بی رحمش لگد مال می کرد ،و لبخندی شیطانی بروی لبها
نشانده بود؛ بطرفم قدم به قدم نزدیک تر شد؛ ناله وار و در حالیکه ترس از بی آبرویی تمام تنم را سرد
مثل یخ کرده بود؛ گفتم:
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نزدیکم نشو!
ناچارم نکن فریاد بزنم!
اما انگار هیچ کدام از حرفهایم فایده ای نداشت!!!
چشمان خیس از اشکم را چند بار فشردم و دل بدریا زدم.
که فریادی ناامیدانه بزنم...
چون خوب می دانستم عجز و ناله ام بروی دل سنگش اثر ی ندارد
و عمارت بی سرو ته بانو آنقدر بزرگ است که طنین فریادم هم به گوش کسی نمیرسد!
و این را کیهان بی صفت خوب
می دانست!
دیگر به ته باغچه و نزدیکم رسیده بود .
باید از روی شمشادها می پریدم ،
با خشم نگاهش بروی حرکاتم بود؛
سر ی دوباره تکان داد و گفت:
زیبا عصبانیم نکن ،بخدا هیچ راه فرار ی نیست....
هر چقدر که تقال کنی...
امشب انتقام تموم انتظارهای بی ثمر ی رو که بخاطرت کشیدم ازت می گیرم.
دست به لبه ی کتش برد و در حالیکه خیالش جمع بود که راه گریز ی وسط شمشادها ندارم
لبانش را جمع کرد و با اخم و لبخندی مرموز ادامه داد....
اصال نمی خوای بهم تبریک بگی؟!
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من امشب پدر بزرگ شدم...
فکر نمی کنی حقمه که جایزه بگیرم.

قدی صاف کرد و با جدیت گفت:
یه نگاه به این قد و هیکل بنداز!
من هنوزم جذاب و جوونم!!

دختره ی احمق ،بیا و دستهاتو بده به من ببین چطور دنیاتو گلستان می کنم.

آخه بی شعور تا کی می خوایی خدمتکار بی چون و چرای اون بانوی اژدها باشی
اون یه عمر فقط ازت کار کشید.
حتی تو رو الیق این ندونست که برات کار ی کنه که ادامه تحصیل بدی....

لبانش را با ولع خیس کرد،چشمان شیطانی اش تنگ تر شدند؛ دیگر کامال نزدیکم شده بود!!
و حاال نفسهای تندش بروی صورتم چون تازیانه عمل می کرد!

داشت سعی می کرد از در دوستی در بیاید..
بازوهایم را به قصد نوازش گرفت و سرش را کج کرد بردی صورتم و گفت
من خوشبختت می کنم
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هر جور تو بخوایی
هووووم؟؟
بیا و لجباز ی رو بزار کنار دختر جون!!
من که دشمنت نیستم...
اصال فکر کن یه مدت می خواهی یه رابطه ی کوتاه رو تجربه کنی؟!
بازوهایم را بطرف خودش کشید و چسبیدم به سینه اش...
مثل گنجشکی بی پناه طور ی سینه ام از شدت ترس باال و پایین می رفت که هرآن احتمال سکته ام
حتمی بود!
چشم بستم  ،با تمام وجودم از ته قلب خدا را در دل فریاد زدم ؛و کمک خواستم.
حروف به حروف کلمه اش را در قلبم هجی کردم؛ زمانیکه در آغوش آن
بی مروت اسیر ی بی پناه بودم!

اما انگار خداوند مهربانم صدایم را شنید!!
صدای بوقهای ممتد اتومبیل رادمهرم
آن فرشته ی نجات آمد..
که پشت سر هم و بدون وقفه از پشت درب عمارت بگوش می رسیدبا وحشت نگاهش به در افتاد و
برگشت به صورتم خیره ماند و گفت:
کیه؟
با بغض و بریده بریده گفتم :
را...رادمه....ره......
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عصبانی و شکست خورده در حالیکه بطرف بیرون شمشادها حرکت می کرد تا مخفی بشه؛ گفت :
غلط کرده ،اینجا چکار می کنه؟؟
نفسی از سر خاطر جمعی و نجاتم کشیدم و در دل گفتم :
خدایا ممنونم...
رادمهرم! زیبا برای وجودت بمیرد که همیشه فرشته ی نگهبانم بودی ...
تمام عمرم را مدیون خوبی هایت هستم ...

دستم بروی گلوی خشک شده ام رفت و همانجا بروی چمن ها بی رمق نشستم!
عصبی سمت درختان انتهای باغ پا به فرار گذاشت ،و همانطور که زیر لب رادمهر بی نوا را مورد لعن
و نفرین قرار می داد؛ نگاه نفرت بارش را به من انداخت و به عالمت خط و نشان کشیدن برایم سرش
را تکان داد و همانند شکست خوردگان گورش را گم کرد!

نگاهم تعقیبش می کرد؛ خداجانم ممنونم که نجاتم دادی...
درب ورودی پارکینگ که باز شد.
نگاه گریان و در عین حال خوشحالم از دیدن اتومبیلش و صورت خندانش که پشت ُر ل با ابهت
نشسته بود افتاد؛ خدا را در دل شکر کردم ،و با زانوان لرزان از جا بلند شدم...

نباید مرادر این حال می دید!
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رادمهر عزیزم آنقدر دل نازک بود،که دیدن اشکهایم و این حال خراب؛ برایش عذابی طاقت فرسا می
شد.

همانقدر که تمام زندگی ام بود!
به همان اندازه تمام زندگی اش بودم...
و این اطمینان تمام وجودم را فرا گرفته بود.
ایستادم اما بی رمق!!
پارک که کرد ،انگار تازه متوجه اتومبیل پدرش شده باشد و حضور من میان آن همه شمشاد وسط
باغ!!!
متعجب نگاهی به اطراف و چراغهای خاموش ایوان و سرسرا با نگاهی پر سوال به طرفم آمد و آن
لبخند شیرینش محو شد!
قدم تند کرد و نگران ،همانطور که اطراف ر مدام با چشم می کاوید؛ نزدیکم شد و گفت:
تو این تاریکی وسط باغچه چکار می کنی؟
نزدیکم که شد؛ نفس زنان دستهایش را بروی سینه گذاشت و سرش را سوالی تکان داد و گفت :با
توام زیبا؟!!
گفتم اینجا وسط باغچه چکار
می کنی؟
مگه بابا برگشته خونه؟
من که با مامان حرف زدم گفت :با دوستاش رفته ویال...
هوووم؟؟
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بغضم با دیدن چهره ی معصومش راه گلو را در پیش گرفت!
دستان لرزانم را به حالت کمک طلبیدن بطرفش بلند کردم.
از نگاهم فهمید!!
غر زنان نگاهی به شمشهادهای مابینمان کرد و ادامه داد..
آخه دختر تو چجور ی رفتی تو باغچه!! و در همان حین ....
وسط شمشادها را بسختی باز کرد و در همان حال گفت:
دختر تو دیونه ای بخدا!
نگفتی این تیغهای تیز به پاهات آسیب میزنن؟
چکارهایی که تو نمی کنی زیبا!!
دستهایم را گرفت و گرمای مطلوب دستان پر قدرتش ته قلبم را آرام کرد.

پس از کلی تقال بالخره به کمکش از میان شاخه های تیز شمشاد بیرون آمدم  ،پاهایم که سنگ فرش
حیاط را احساس کردند..
چشم بستم و نفسی عمیق کشیدم...
قلبم بی امان بر سینه می کوفت!
تازه بغضم خیال شکستن پیدا کرد.

حتی فرصت سوال بعدی را به رادمهر ندادم؛ و محکم دستهای ترسیده ام دور کمرش حلقه شد و
سرم بروی سینه ی مطمئنش تکیه شد.
اشکهای داغم پیراهنش را خیس کردند.
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بی نوا رادمهر!!
دلم پر بغض و درد خود را برای رادمهرم لوس کرد....
از حرکتم جا خورده بود...
سرم را نوازش کرد و آرام گفت:زیبادخت دار ی می ترسونیم!!
حرف بزن دختر چی شده؟!
چه میگفتم که هر کلمه اش با بزبان آوردنم چون مواد مذابی هم خود و هم رادمهرم را میسوزاند!

"تمام دغدغه ها تلنگر ی می شود ،بروی روح بند زده ی گریزانم ...
من خود تنش!!
ویا شاید خود رستاخیز جنونم!!

سرمای حوادث ،پوسته ی نازک تحملم را شکست...
در میان این همه غلیان احساس و شور!
تنها میوه ی غم برداشت می کنم.
کاش حرف زدن راحت بود جانه دلم"..

جواب چشمان ترسیده ات را چه بدهم که اگر بفهمی رگغیرتت دنیایت را می سوزاند!
خدایا چه دروغی سر هم کنم؟
که باورش برای این همه اضطراب نگاه رادمهر کافی باشد...
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بخدا که سخت و دشواراست برایم...
مرا از خودش دور کرد ،و با جدیت در چشمانم خیره شد و گفت:

زیبا با توام دختر!!!
تموم خوشی دایی شدنم رو بهم ریختی
اگه این یه شوخیه بگو وگرنه؟!!
در همان حین نگاه نگرانش به اطراف چرخید و بعد با اخم گفت:
کسی اذیتت کرده و ....یا؟؟

سرم را با ترس و وحشت به چپ و راست تکان دادم!
او هرگز نباید می فهمید که پدر ملعونش چه نقشه هایی برای من کشیده است....

این رادمهر را ُ
خرد می کرد و قلبم اینرا
نمی خواست.
انکار کنان و بریده بریده گفتم ن.....نه ف....قط .....
لبانش را برهم چسباند و عصبی نفسی بیرون داد و گفت :فقط چی؟؟
سرم به اطراف چرخید....
در دل مرور کردم!
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خدایا دروغی چیز ی بذهنم بیاید!!
خدا جانم...
نگاه پرسشگر و نگران رادمهربروی صورتم منتظر و پریشان دو دو
می زد....
آب دهانم را قورت دادم و بی اراده و بدون اینکه زیاد فکر کنم که آیا حرف درستی هست یا نه؟گفتم:
بعد از اینکه بانو بهم خبر داد ،دیبا جان زایمان کرده؛و باید بیام خونه ی تو  ....گفتم دیگه چه کاریه
کلید بیاندازم و برم داخل عمارت....
همین جا تو باغ گشتی میزنم تا بیایی
خب !!...
مکثی کوتاه کردم ،فور ی اخمی خوشگل وسط پیشانی انداخت؛ و گفت:

خب چی؟!
لبم را ورچیدم و ناخوادآگاه دروغ بعدی را بزبان آوردم...
آقا اومده بودن خونه
ماشین رو پارک کردن و همراه دوستانشون رفتن ویال....
من موندم و تنهایی حیاط تاریک....
ته دلم خالی شد  ،انگار صداهایی می شنیدم .
ترسیده خودم رو وسط باغچه پنهون کردم همین!!
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باور حرفهای بی سرو تهی که زدم برای رادمهر باهوش کمی سخت بنظر می رسید...
مردد از کلمه به کلمه ی حرفهایم سکوت کرده بود...
باید جور ی جمع و جورش می کردم.
دستم دور صورت بهت زده اش گرد شد و گفتم:
رادمهرم همین بود بخدا!!
من فقط ترس برم داشته بود؛ خواهش می کنم اون ابروهای اخم آلود و خوشگلت رو باز کن!
بهتره بریم خونه ،من دارم از سرما لرز می کنم..
و در همان حال دستش را کشیدم و اجازه ی افکار بیهوده را به او ندادم و با خود سمت اتومبیل بردم.
ببن راه سکوت کرده بود ،هر از گاهی سرش را به سمت من می چرخاند و بعدش متفکر به روبه رو
خیره می ماند..
این شک و نگرانی اش را دوست نداشتم.
بخانه که رسیدیم به اتاق کارش رفت و من هم مشغول تدارک شام شدم.
کمی آشپز خانه ی بی سرو ته و نامرتبش را تمیز کردم ،وپس از اینکه غذا آماده شد
بی حوصله روی کاناپه خود را رها کردم و چشم بستم.
هنوزهم دلهره ی آغوش منفور کیهان تمام تنم را می لرزاند!
سرم بروی میز رفت ،خدا را هزار بار شکر گفتم؛ که رادمهر سریع رسید و نجاتم داد...
این آه از ته قلب درد ناکم بود!!
که از ترس بی آبرویی کشیدم.
ساعت داشت از یازده رد می شد...
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پشت درب اتاقش رسیدم و چند تقه بدر کوبیدم....
رادمهر جان شام آماده است .نمیایی؟؟و صدایی در پاسخم نیامد!
بازهم انگار که قهر کرده باشد؛ جوابم را نداد..
دست بکمر زدم! انگار دوباره قهر کرده بود.
همین مانده تو برایم نازکنی!!
پوفی عصبی کشیدم  ،دوباره بروی درب زدم
رادمهر جان در و باز کن عزیزم خوابیدی؟
بیام داخل؟ هان؟؟
دیگر طاقتم تمام شد؛ دستگیره درب را بطرف پایین کشیدم که در همان حین در باز شد و او...
تمام قد روبه رویم ایستاد!!!
سرمباال رفت و نگاهی به صورتش انداختم.
لبخندی کش دار و مهربان زد و گفت:
شام چقدر دار ی؟
با تعجب نگاهش کردم و گفتم:
معلومه چی می پرسی؟؟
خب تو که می دونی زیبا دستش به کم نمیاد!
برات کتلت درست کردم اونم زیاد!!!
که فردا هم بخور ی...
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چون به احتمال زیاد از فردا تا چند مدت نیستم باید برم بیمارستان پیش دیبا و ....
بعدش خب!
چند روز هم باید تو خونه کنارش باشم و.....
وسط حرفم پرید و دستش باال رفت و گفت ُاوه...
چقدر برنامه دار ی ،حواست هست که پس فردا باید بر ی پیش آیین؟!
در همان حین دستش را دور گردنم حلقه کرد و با خودش حرکتم داد به طرف مبل.....
گفتم اینجا نه....
بریم برات شام بکشم.
روی مبل نشست و من هم کنارش...
خندید و گفت:
مهمون داریم!
یکم وایسا بیاد ،باهم شام بخوریم؛ هوووم؟؟
با تعجب به صورتش خیره شدم و گفتم مهمون؟!
سرش را بعالمت تایید تکون داد و گفت
بله مهمون ...
بخاطر همین گفتم؛ چقدر شام دار ی...
شانه باال انداختم و گفتم:
عادت به مهمون باز ی نداشتی چی شد یهو؟؟
چشمهای درشتش را تنگ کرد و با بدجنسی گفت  :آخ آخ از دست تو!!
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این مهمون بخاطر من داره نمیاد...
خیلی هم سمجه ،تا شنید زیبادخت اینجاست ،گفت تو رو خدا اجازه بده بیام خونه ات!!
هر چی گفتم؛ نمیشه گوش نکرد.
مرتیکه ی سریش!!
حاال هم تو راهه داره میاد سرم خراب بشه!
لپم را کشید و گفت :
بخاطرت باید این مزاحم رو تحمل کنم دیگه!
از جا بلند شدم و نگران نگاهی به صورتش انداختم و گفتم:
رادمهر اذیت نکن!!! کیه داره میاد؟؟
روبه رویم ایستاد ،دستهای مهربانش دور مچ کوچک و ظریفم حلقه شدند ؛و این بار جدی گفت:
زیبا!!!
آیین بدجور هوایی تو اون سادگی هات شده.....
نمی خوام مجبورت کنم.....
نمی خوام چون رفیقمه طرفدار ی شو کنم.
اما بخاطر اطمینانی که به من دار ی،
یه فرصت کوتاه بهش بده...
نمی خوام این یه اجبار باشه و یا چیز ی بهت تحمیل بشه...
اما خدا از دلم خبر داره ،که فقط و فقط به فکر خوشبختی توام و بس!!
دستهایم را باال برد و بروی قلبش گذاشت و ادامه داد...
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 تموم زندگیم تا این اندازه باورت نداشتم .باورم کن زیبا!
این بار رادمهر جدی تر از همیشه.....
نگاهش پر از خواست اطمینان از سمت من بود؛ چشمانت را می پرستم..
تمام عمرم..
من شاعرم وقتی کنارم باشی...
مگر می شود ،دستانت باور لحظه هایم نباشد؟!
تو همان پسر بچه ی شیرین کودکی هایم بودی ،که آغوش پر حسرتم از دیدار سپهرم برویت گشاده
شد!!
پا به پا و قدم به قدم مریدت می شوم
رادمهرم....
این که صداقت را معنا کنی؛ در دل تاریک دوراهی های بی انتهای روح و ذهنت
سخت به نظر میرسد.
اما گاهی اوقات باید برای باور صداقت تالش کرد و من برای بدست آوردنش نهایت تالشم را خواهم
کرد.
چرا که دستان پر از اطمینان رادمهر را داشتم و همین خوب بود؛ ساعتی بعد آیین با لبخندی گرم و
صمیمی بهمراه دستی پر از گلهای ُرز سرخ به منزل رادمهر پا گذاشت و حضور پر غرور و لبریز از آرامش
حرکات و نگاهش ریتم قلبم را وادار به آرام زدن می کرد.
در کنار هم شام را صرف کردیم،
حس عجیب همراهی لبخندها و نگاه پر مهرش لحظه به لحظه حس شیرین آرامش را هدیه بر قلبم
می کرد
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پزشک روح خسته ام امشب در میان آن چشمان دلربایش بزمی ازذوق برپا بود!
رادمهر آنقدر سر میز شام سربه سر بی نوا گذاشت و تکه بارانش کرد که از شدت شرم گونه هایش به
سرخی میزد!
وقتی کارهای مرتب کردن آشپز خانه به اتمام رسید.
قهوه مورد عالقه ی رادمهر را آماده کردم ،وبه جمع دونفره شان پیوستم...

مشغول صحبت کردن بودند و بحث داغ و فلسفی اینکه درک زن از مرد بیشتر است یا کمتر بینشان
رد و بدل می شد...
سینی قهوه را بروی میز گذاشتم .آیین کمی روی مبل جابجا شد و..
نگاه پر سوالش روی صورتم چرخید.
و در حالیکه در جواب حرفهای رادمهر دستش را بعالمت اجازه و اینکه کمی صبر داشته باشد؛ باال برد
و گفت :کمی صبر کن رادمهر!
من از خانم محبی می پرسم؟؟
آیا به نظر شما میزان درک زن و مرد از حوادث تلخ و شیرین زندگی و اتفاقاتش یکسانه یا اینکه
باهم فرق میکنه؟
رادمهر که در حال صحبت بود سکوت کرد و با نگاهی که شیطنت از آن
می بارید بهمراه بدجنسی همیشگی تکیه به پشتی مبل داد و خیره به لبانم منتظر بود!!!
گیج و گنگ نگاهی به چشمان منتظرشان کردم و گفتم:
خب؟!راستش رو بخواهید ،من در این مورد نه کتابی مطالعه کردم ؛ نه تا بحال با کسی بحث و گفتگو
داشتم.
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اما یه چیز ی از دوران کودکی و اون لحظه های شیرینش برام بیادگار مونده رو خوب به ذهن
سپردم.....
وهمیشه در ذهنم باقی مونده....
مادر بزرگ خدا بیامرزم همیشه وقتی می خواست دخترش رو که مادر من بود رو نصیحت کنه میگفت:
دختر جون یادت باشه یه مرد برای اینکه زنش رو بفهمه و درک کنه اول باید خودش درک باالیی
داشته باشه...
سختی های روزگار رو به دوش بکشه تا آب تو دل همسرش تکون نخوره!
یه زن هم باید پشت و پناه شوهرش باشه که اونم بدونه تو سختی ها یه تکیه گاه محکم مثل زنش
داره...
اگه می خوایی تو رو بفهمه اول همه تو بشناسش....
این به نظرم همون درک متقابل بحساب میاد....
البته نظر شخصیه منه و شاید آقای دکتر مخالفش باشن...
خب ما آدمهای معمولی افکار معمولی هم داریم!
آیین لبخندی رضایت بخش روی صورتش نقش بست ،با نگاهی عاقل اندر صفیه به صورت رادمهر
خیره شد؛ سرش را تکان داد و گفت:احسنت!
لذت بردم از حرفتون..
یادم باشه هر بار که مطب اومدید ،در مورد خاطرات مادر بزرگ بیشتر بپرسم؛
سرم از خجالت پایین رفت و او همانطور که خیره حرکاتم بود خم شد و از روی سینی فنجانش را
برداشت و رادمهر بی حوصله از جا بلند شد ودر حالیکه بطرف اتاقش می رفت،گفت:
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من نمی فهمم تو که حرفهای خودت رو تایید می کنی و حاال هم پارتی بازیت گل کرده چرا دارم
باهات بحث می کنم!
وارد اتاقش شد؛ صدایش از همان جا پیچید در فضای خانه...
آره آره تایید کن!
حاال اگه زیبادخت بگه االن روزه و خورشید تو آسمونه تو می گی احسنت درست گفتی....
اما من گفتم که اگه درک دو طرفه هم نباشه بازم یه سر باید گذشت کنه غلط گفتم....آره آقا آیین!
اصال من اشتباه گفتم خوبه!
نگاهم باال رفت و به صورت آیین که لبخند زنان خیره ی صورتم شده بود؛ ثابت ماند و شرم زده به
گلهای قالی خیره شدم.
و او که کوهی از اعتماد بنفس و آرامش بود
لب بازکرد و صدای آرامش بخشش طنین انداز اتاق شد وگفت:
جدی نگیرید؛ داره شوخی می کنه!!!
شما که رادمهر رو خوب می شناسی...
از جا بلند شد بطرفم آمد
و تمام قد روبه رویم ایستاد و ادامه داد...
موافقید بریم تو تراس دلباز رادمهر کمی صحبت کنیم.
مردد به پیشنهادش!
نگاهم بروی چشمان منتظرش بود که....
صدای رادمهر باعث شد برگردم و چشمانم قد رعنایش را دیدند که گیتار بدست روبرویمان ایستاده
بود!
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 خوب خانم ها و آقایون رادمهرمی خواد براتون بزنه!
االن وقت هنر نمایی منه...
درسته که بلد نیستم بحث فلسفی کنم اما تو رشته ی خودم که تبحر دارم؟!
با دیدن آیین باالی سرم،
موذیانه و بهمراه شیطنتی خاص لبخندی زد و چشم تنگ کرد و گفت :ببین نگفتم؟
امشب اینجا پارتی بازیه....
روی مبل نشست  ،گیتارش را بروی پاها تنظیم کرد.
اگر با چشمان مهربانش اجازه ام نمی داد قدم از قدم برنمی داشتم .حتی اگر خواسته اش باب میلم
نباشد! به من نگاهی انداخت و گفت:
چی براتون بزنم ؟
آیین که انگار از انتظار کالفه شده باشد آهی کوتاه کشید و ناامیدانه چند قدم فاصله گرفت
در حالیکه بطرف اتاق می رفت گفت:
از خانم محبی بپرسید؟
زیر لب زمزمه کردم...
"خانم محبی!"
اولین کسی بود ،که نام فامیلم را اینقدر ملیح ادا می کرد.چقدر دوست داشتم این احترام را....
خدا می دانست که ثانیه به ثانیه بودن در کنارش داشت برای منه دل خسته
آرزو میگشت.....
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اینهمه آرامش را کجای دلش ذخیره کرده بود؟!
رادمهر آرام در حالیکه صدایش را فقط خودم بشنوم گفت:
زیبا جان برو ببین چه حرفی داره!!
انگار حرف دلم را بزبان می آورد ،
نگاهی به صورتش کردم ،با اطمینان سر ی تکان داد و من بدنبال آیین به تراس رفتم تا حرفهای دلش
را که اصرار به شنیدن داشت
بشنوم ...

لب تراس به میله های تزیینی دور حصار دیوار کوتاهش؛ بازو تکیه داده بود.و اطراف را می نگریست!
حواسش نبود که وارد شدم.
تک سرفه ای کردم و
با شنیدن صدا...
برگشت و متوجه شد....
قد صاف کرد ،انگار که ته آن چشمان سیاه و پر اطمینانش برقی از رضایت درخشید!
گفت:
خوشحالم که اومدید...
چند قدم بجلو برداشت و صندلی راحتی کنارم را جابجا کرد و گفت:
بفرمایید....
مثل اینکه حرف زیاد داشت ،برای گفتن؛ تراس سرد بود و من هم سرمایی بودم اما بحرف آمدم...
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دوست دارم چراغهای شهر رو ببینم .

سر ی بعالمت تایید تکان داد و صندلی را به جای اولش باز گرداند...
و دقایقی بعد هر دو در کنار هم ،شانه به شانه خیره به هزاران پنجره ی متصل بهم؛ شهر را در سکوت
تماشا کردیم
و هردو انگار که منتظر شروع صحبت طرف مقابل بودیم.
جمله ای کوتاه گفت و سکوت را شکست!
عاشق شدم رفت!
صدایش واضح بود و من را گرم نه ؛بلکه سوزاند!!
ناخنم از شدت استرس در کف دستانم فرورفت
و در همان حین صدای گیتار رادمهر موسیقی متن حرفهایش شد
نگاهش را به آسمان سیاه و سرمه ای شب دوخت.
آسمانی با هزاران ستاره ی دلبرانه و زیبا!
و ادامه داد ....
امشب وقتی در بروم باز شد
دو چشم دیدم
نفسم برید!
گل های در دستم رو طور ی فشردم ،که اگه خواب باشم تیغ نازک و تیز شاخه ها بیدارم کنه!
ای لعنت بر این دل بی قرار...
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بر این روز گار....
من سر سختم!
من آیین فربدم و تو...
سرش چرخید سمت صورتم و خیره ی نگاهم شد!
نگاهی آکنده از هزاران سر درگمی...
چشمان درشت و براقش بروی صورتم بدنبال چه می گشت؟ نمی دانستم؟
باید خودش ادامه می داد...
از منه شرمزده آبی گرم نمی شد.
آهی کشید و ادامه داد...
من خودم می بُرم...
می دوزم...
خودم بدنبالت پا به پا
قدم به قدم این راه رو طی می کنم.
می دونی چرا؟
چرخید طرفم و دستش را بروی دست یخ کرده ام که قفل میله ها شده بود گذاشت و گفت:
چون تو زیادی خانم هستی!
و زیادی هر چیز ی خوب نیست...
چون باعث سوء استفاده می شه...
چون ممکنه من پامو از گلیمم دراز تر کنم و این دل باخته شده کار دستم بده...
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که اگه اینطور باشه
نمی خوام چشمهام فردا رو ببینه....
دستم میان گرمای خوب دستانش گرم شد  ،زیر لب گفتم خدا نکنه!
لبخندی مهربان زد و گفت:
نمونه اش همین االنه!
دار ی از سرما می لرز ی ...اما دم بر
نمی یار ی!
اخمی کرد ،چشمان درشت و سیاهش تنگ ترشدند و گفت:
و این اشتباهه!
دستم را بروی قلبش گذاشت و ادامه داد..
 نگاهم کن زیبا...چشمانم خیره ی صورت پر ابهتش شد و ادامه داد پ...
باهم باید بسازیم
باید بسازیم!
تعجب و سر در گمی را از نگاهم با حرفی که زد خواند!
و گفت :زیبادختی جدید!
تپش قلب مهربانش که حاال کف دستم می زدرا دوست داشتم.
خدایا تمام نشود این شب!!
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مردی که روبه رویم ایستاده بدجور دل و فکرم را با خودکار جذبه و افکار محکمش دارد خط خطی می
کند!
من این همه صالبت و عشق را چگونه درک کنم؟

به قدر طومار حرف نزد!!
بقدر ی که برای امشبم کافی باشد و ذهن پریشانم توان هضم کلمات عاشقانه اش را داشته باشد....
دم رفتن...
شوق دیدار فردا را بیاد آورد!
آیین...
امیدوار دیدنم بودو این زیبای ترسو حرفهایی مگو داشت که گفتنش برای خدا هم سخت بود!
صبح که چشم باز کردم،دوباره هجوم افکار عاشقانه ی دیشب شد شروع و آغاز روزم!
رادمهر برای پیاده روی صبح ها از خانه خارج می شد.
باید زودتر بساط صبحانه را آماده
می کردم تا سریعتر راهی بیمارستان میشدیم.
امروز روز شادی بود و من خوشحال!!
بعد از تعویض لباسها،روبه روی آینه که ایستادم؛از سرخی گونه هایم فهمیدم که دل بی جنبه ام از سر
عاشقی می خواهد رنگ رخساره ام را آشکار می کند!
آبی به صورت ملتهبم زدم ،تا شاید این دلباختگی پنهان بشود..
بعد از مرتب کردن خانه و آماده ساز ی صبحانه...
لباس پوشیده و خوشحال منتظر رادمهر ماندم!
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زودتر از همیشه بخانه بازگشت...
او هم مثل من ذوق دیدار پسر دیبا را داشت.
بعد از خوردن صبحانه وآماده شدن راهی بیمارستان شدیم.
راهروهای پیچ در پیچ بخش زایمان را پشت سر گذاشتیم.
رادمهر دسته گلی بزرگ به اندازه ی قد و قواره ام گرفته بود.
نفس نفس زنان پشت سرش می دویدم .
بدرب اصلی که رسید ،برگشت ونگاهم کرد.
با دیدنم که نفس نفس می زدم ،خنده ای کوتاه کرد و گفت:
زیبا چاق شدی ها؟!!
یکم که می دوی به نفس نفس می افتی...
مثل اینکه در کنار کالس موسیقی و رفتن پیش آیین باید برات یه کالس ورزش هم پیدا کنم؟!
اخمی بروی ابروها نشاندم و دسته گل را به سینه اش زدم و گفتم:
بیا این درختچه رو نگه دار ،دنبالم بیا ؛اگه نفست نبرید بعد بگو...
لبخندی زد و ادامه دادم...
اصال تو دایی شدی چرا خستگیش باید برای من باشه!
دستم را بهمراه دسته گل نگه داشت و گفت:
شوخی کردم بابا!
تو خوش اندامی....
باید از آیین در این مورد نظریه بپرسم! که نظرش چیه؟
258

زیبادخت مظلوم
با شنیدن نامش حس خوب و عجیبی بدلم چنگ زد.
دستم را که هنوز همراه گلها نگه داشته بود کشید سمت خودش و ادامه داد ....لپهات چرا گل انداخته
شیطون؟!
به شوخی زدم بروی سینه اش و پاسخ دادم...
 تمومش کن رادمهر!!سرش را چند بار با خنده تکان داد و تاییدم کرد و گفت :آره راست میگی اینجا مکان خوبی برای این
حرفها نیست! ادامه دادم.....
 لین آشی هست که خودت برام پختی آقا!خنده ای کرد و گفت:
واقعا! عجب آشی هم در اومدهدبخدا!
چند قدم بیشتر بطرف درب رفت و گفت:
حاال بیا برو داخل؛ ببین این خان دایی مشتاق رو هم راه می دن یا نه؟؟
وارد بخش شدم....
اتاق دیبا انتهای راهرو قرار داشت.
و چون بیمارستان خصوصی بود
براحتی رادمهر وارد شد.
هر دو شوق زده و خوشحال باالی سرش رسیدیم
خواب بود و تنها!
رادمهر مهربانانه نگاهش را بروی خواهرش ثابت کرده بود.
و دستش را نوازش گرانه بروی موهای بلند دیبا می کشید
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گفتم :نکن بیدار می شه!!!
نگاهم کرد و گفت:
بمیرم الهی! زیر چشمهاش گود افتاده...
سرم را جلو آوردم و گفتم:
چیز ی نیست زود خوب میشه...
انگار بغضی راه گلویش را بسته باشد ادامه داد....
چرا تنهاست؟
نی نی خوشگلش کجاست؟!
خواستم جوابش را بدهم ،که در باز شد و لحظه ی رویایی در کنار دیبا بودن با آمدن کیهاندبرایم
ویران شد.
بهمراه بانوآمده بود!!
با ورودش جو اتاق هم سنگین شد.
کاش جایی از دنیا بودم که او وجود نداشت..
یاد دیشب و کار ی که کرد..
بند بند وجودم را به لرزه انداخت ..
با اخم و سردی جواب سالم من و رادمهر را داد .
بانو که از مادر بزرگ شدنش ذوق داشت دستم را گرفت و گفت
می بینی زیبادخت!!
می بینی چه زود گذشت
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انگار همین دیروز بود که دیبا داشت تو اتاقش با اسباب باز ی هاش باز ی می کرد و برای عروسکش
مامان می شد
االن خودش مامان شده
خیلی خوش حالم ..
لبخندی به شادی چشمانش زدم و گفتم :
مبارک باشه امیدوارم زیر سایه ی پدر و مادر بزرگ بشه..
پوزخندی زد و گفت
هه....
پدر؟!
از دیشب تا بحال فقط یک بار اومد و بعد از دیدن پسرش رفت .
پدر و مادرش هم که بدتر از خودش
باید امروز برای دخترم بیمارستان رو گلبارون می کردند.....
اما افسوس و صد حیف!
طور ی رفتار می کنن که انگار دخترم بی اهمیت و ناچیزه!!
بذار یکم جون بگیره و سر پا بشه...
خودم طور ی این پسره ی بی سر و پا و اون خانواده ی عصا قورت داده اش رو ادب کنم که نفهمن از
کجا خوردن...
به من می گن بانو!
رادمهر با شنیدن حرفهای مادرچهره اش در هم رفت.
صندلی را کنار ی کشید و همانطور که در حال نشستن بود به کنایه گفت:
261

زیبادخت مظلوم
چه توقعی دار ی مادر من؟!!
ازدواج اجبار ی آخرش همینه دیگه؟
و این حرف را مستقیم به پدرش می زد ،که زندگی تک دخترش را به نابودی کشاند.....
کیهان که در سکوت به مکالمه ی همسر و پسرش نگاه می کرد؛ گفت :
بس کنید!
االن دیبا بیدار می شه...
دلم نمی خواد به دخترم استرس وارد کنید!

بانو با غضب نگاهی به صورتش انداخت و گفت :استرس؟!
کجا بودی دیشب که عزیز دلم تا صبح از دور ی اون مرتیکه و بی محلی هاش اشک ریخت.
این بالیی بود که تو سر زندگی دخترم آوردی!
کیهان لب پایینش را به دندان گرفت و با خشم قدمی نزدیک بانو شد و گفت:
تمومش کن بانو!
اینجا و این موقعیت وقتش نیست...
سرش را نزدیک صورت بانو کرد و گفت:
یادت نیست گفتی کیهان یه کار ی کن سود سهام شرکتم سر به فلک بکشه
هوووووم؟؟
اون موقع یادت نبود که دار ی سر زندگی دخترت معامله می کنی...
اون روز که شرکای شرکت و سهام دارانش رو به کمک پدر شاهین از پا در آوردم.
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آدم خوبی بودم.
سود کالن کالن رفت تو حسابت؛ خانم شدن صاحب امتیاز و مدیر عامل اصلی شرکت یادشون نبود
دخترشون دارن با یه نامرد زندگی می کنن!
روز به روز سود شراکتت بیشتر شد و دیبا و غصه هاش هیچ اهمیتی برات نداشت! ذوق می کردی که
کیهان جون؛ دستت درست!!!!
این چه ُعجوبه ای بود برای شرکت پیدا کردی؟
االن اینجا باالی سر دخترم وایسادی دار ی
خط و نشون می کشی؟
با اولین قدمت برای انتقام
اول همه دودش به چشم زندگی خودت و من و اون دادمهر بدبخت می ره...بعدش هم شاهین
تالفی کارتو سر دخترم درمیاره! هیچ می دونی اگه
پدر شاهین زیر پامونو خالی کنه و با رقیب روی هم بریزه تو دیگه بانو و رئیس نیستی؟! حاال دستت
اومد چرا میگم تمومش کن!
بانو خشمگین در حالیکه عصبی نفسهایش را بیرون می داد گفت:
من چه می دونستم؟
این پسره عیاش و خوشگذرونه...
تو که سالها با پدرش رفیق بودی باید می گفتی....
رادمهر که سرزنش بار نگاهش بروی پدر و مادر می چرخید ،دست به سینه تکیه به صندلی داد و
گفت خواهش می کنم این بحث مزخرف رو تمومش کنید!
اینجا جای محاکمه کردن هم نیست
مامان بس کن!
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دیبا نیاز به آرامش داره...
بانو سر ی تکان داد و برگشت سمت من و دستم را نگه داشت و گفت:
رادمهر درست می گه...
االن وقتش نیست
زیبادخت
دیبا از دیشب تا بحال یه سره سراغت رو گرفت
ما برمی گردیم خونه ...
چون واقعا خسته هستم
و نیاز دارم یه دوش بگیرم
کنارش باش تا فردا صبح...
مرخص شد ،می برمش عمارت؛ تا سر حال هم نشه نباید برگرده خونه ی خودش...
اون پسره ی ولگرد هم باید بیاد عمارت تا پسرش رو ببینه!
سرم را بعالمت تایید تکان دادم و مهربان دستش را فشردم و گفتم:
بروی چشم!
کجا بهتر از کنار دیبا باشه؛ برام!!!
بانولبخندی زد و کیفش را بروی بازو تنظیم کرد و رو به کیهان که داشت با چشمانش صورتم را می
کاوید ،گفت:
خب دیگه وقت رفتنه!
روبه رادمهر ادامه داد....
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تو همین جا هستی؟؟
رادمهر از جا بلند شد  ،کنار پنجره رفت و گفت
خواهر زاده ام رو ببینم بعدمیرم.....
زیبا هم دو ساعت دیگه وقت دکتر داره باید ببرمش!
بانو با تعجب نگاهی به صورتم انداخت و سوالی گفت:
دکتر؟؟
کیهان با شنیدن حرف رادمهر اخم روی پیشانی اش را بیشتر کرد و دقیق گوش ایستاد.
بانو هم نزدیک صورتم شد و با تعجب گفت
مریض شدی زیبادخت؟؟
پوزخندی به حرفش در دلم زدم!
بیمار بودم!!
سالهاست که بیمارم و تو چه می دانی بیمار ی این زیبادخت بخت برگشته چه بود!
هر لحظه زخم دلم از کودکی تا بحال سر باز که می کند ،کج دلم پناه به بی کسی هایم می برم.نگاهم
که در نگاه کیهان گره خورد.
نفسم با بغضی پنهان مثل سالهایی که با سرکوب امیال دلم کنارشان روز را به شب می رساندم را فرو
دادم.
و در دل فقط همین را گفتم:
از آتش سوخته ی خاطرات کودکی تا آتش نگاه هوسبازت به خدا پناه می برم!
"تو خود ظلمی و من نیز خود مظلوم!
بانو با نگاه منتظر خیره ی صورتم شده بود که...
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رادمهر از پنجره فاصله گرفت ،بطرفم آمد و کنارم ایستاد و دستی بروی شانه ی مادر گذاشت و گفت:
چیز ی نیست ،مادر نگران نباش !
زیبادخت یکم نیاز به مشاوره داشت
چند جلسه از آیین وقت گرفتم بره برای صحبت...
همین ...
بانو که در حال گوش دادن بود
ابرویی باال انداخت و گفت
آهان!!
دلم شور افتاد ،که اتفاقی افتاده...
و رو به من ادامه داد...
باشه برو ولی زود برگرد ،دیبا تنها َنمونه
سرم را بزیر انداختم و چشم گفتم
مانند همیشه!
اما ...
از این جمله اش و کلمه ی دلشوره که بکار برد کم بوداز تعجب در جا خشکم بزند!
بانو و دل شوره برای زیبادخت!!!
کیهان همانطور که بطرف درب می رفت ،با غضب و طور ی که بشنویم..
گفت  :مسخره بازیه جدیده!
پوزخندی زد و از اتاق خارج شد...
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بانو دستی بروی سرشانه ام گذاشت و گفت:
ولش کن؛ امروز نمی دونم چرا از وقتی اومد دنبالم بی حوصله بود؟
عصبی بود یه چیز ی گفت شما ناراحت نباشید...
رادمهر آهی کشید و در حالیکه کنار دیبا روی تخت می نشست و موهای خواهرش را برای نوازش در
دست می گرفت متفکر گفت:
جناب الوند همیشه بی حوصله هستن!!!بانو گونه ی پسرش را بوسید ،و نوازش کرد و گفت:
تو که همیشه صبور بودی عزیز دل مامان!!
اینبار هم به من ببخش....
سرش را جلوتر برد و به صورت رادمهر چسباند و با خنده گفت :
بزار برم تو ماشین ،حسابشو می رسم!
مگه من چند تا رادمهر دارم قربونت بشم؟
بالخره با شوخی مادرش ابروهای بهم گره خورده را باز کرد و .....
بانو سرش را میان آغوشش نگه داشت و هر دو نفسی از سر آرامش کشیدند!
با دیدن این صحنه دلم عجیب مادر خواست!
هوس لوس کردنهایش به سرم زد....
کجایی مادر؟؟
کجایی؛ که زیبا برای تن سوخته ات بمیرد...
کجا؟
لبخندی پر مهر از این عاطفه بروی لب نشاندم.
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بانو پس از دقایقی رفت و ما را تنها گذاشت.
اثر داروهای مسکن باعث شده بود
دیبا هنوز هم در خواب باشد...
پرستار بخش ،نوزاد را از اتاقش آورد و با دیدنش
چنان حال دلم خوب شد که احساس کردم
این موجود کوچک که لبهای خشکیده اش را برای شیر خوردن می چرخاند الهه ای از جانب خداست
برای آرامشی تمام و کمال!
بالخره بعد از کلی خواهش و تمنا از آغوش رادمهر جدایش کردم و صورت کوچکش را نزدیک بینی که
بردم و نفسی عمیق کشیدم ..
بهشت را ذره ذره لمس کردم...
بهشت که همیشه جا و مکان نمی شد...
گاهی اوقات چشمان نوزادی و عطر تن پاکش خود بهشت محسوب می شد و خدا می دانست حالم
در آن ثانیه ها خوب و عالی بود..
.ساعتی بعد دیبا گیج و گنگ از خواب بیدار شد.
با دیدنم چنان بغضی کرد ،که فهمیدم
این تن خسته از من بیشتر نیاز به التیام دارد.
رادمهر با دیدن حال خراب خواهرش خون به چشمانش دوید.
و هر لحظه کلمه ای از گله ها و شکایتهای خواهرش را می شنید
دستانش را بیشتر در هم می فشرد و سر به زیر به فکر فرو رفته نگاهش در دنیایی دیگر سیر می کرد!
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میان هق هق گریه های بی امان خواهر ....
از جا بلند شد و عصبی باالی سرش ایستاد و گفت:
آروم باش دیبا!
موهای پریشان و زیبایش را نوازش کردم و گفتم :راست می گه عزیزم این گریه برات خوب نیست!
شیرت خشک می شه قربونت برم....
سرش را تکان داد و بریده بریده گفت
چه جور ی آروم باشم...
وقتی دیشب دید درد دارم
مسخره وار بهم گفت برو یه مسکن بخور تا آروم بشی...
بعدش هم تنهام گذاشت و رفت پی عیاشی!
بیشتر از دو سه ساعت درد رو تحمل کردم تا شاید آروم بشم...
چون وقت زایمانم نبود اما دیگه کم آوردم زنگ زدم به خونه که اگه نمی زدم و مامان بدادم نمی
رسید االن پسرم مرده بود!
می فهمی مرده؟!
با حرفش بد جور دلم شکست ...
میان آغوشم پنهانش کردم و او صدای گریه اش باالتر رفت و تقریبا دیگر به زار ی افتاهده بود!
و فکر کنم داغ دلش با دیدن من و رادمهر تازه شده بود
آرام در گوشش گفتم:
خواهش می کنم دیبا!!!
خواهش می کنم گریه رو تموم کن..
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بخاطر پسرت هم که شده قوی باش
خواهش...
طول کشید تا کمی آرام بگیرد...
وقتی در آغوشم
نفسهای آرامی کشید و سبک شد رهایش کردم
رادمهر با ناراحتی از اتاق خارج شد و ما را تنها گذاشت.
کمکش کردم به نوزادش کمی شیر بدهدو پس از دقایقی هم خودش و هم نوزاد شیرینش بخواب
رفتند!
پرستار که بازگشت و دید مادر و کودکی بخواب رفته اند؛ لبخندی بروی صورتم زد و
گفت :باید نوزاد را با خودش ببرد.
با رفتن پسر کوچک دیبا نگاهم غریبانه بروی صورت غمزده و در خواب دیبا خیره ماندچقدر صورت
ماهش کبود و رنجور بنظر می رسید.
بوسه ای آرام بروی گونه ی سردش گذاشتم و زیر لب گفتم تا همیشه کنارتم تکه ای از قلبم!!
دختر پاک و معصوم خاندان الوند ..دوستت دارم چون دوست داشتنی هستی و خوش قلبترین در
زندگی ام!

من هیچ وقت نخواهم فهمید که شوهر احمقت بهتر از تو کجا می توانست همسر ی باوفا و صبور
پیدا کند؟!
آه از ما آدمها.....
آه!!!!
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آه که دیر می فهمیم و یا گاهی اوقات هرگز پس از گذشت سالیان سال هم درکش نخواهیم کرد!
پتو را بروی دستان سردش کشیدم و به پرستار سپردم که ساعتی بعد برمی گردم و ....راهی شدم
راهی آن اتاق که قرار بود اعتراف گاهم باشد....
برای دیدن آن مرد منتظر براه افتادم....
که امروز حرفها داشتم برای گفتن اگر می شد....
بین راه سکوتی سرد حاکم بود ،و رادمهر همیشه خندان!
چنان از غم خواهر آشفته و بهم ریخته بنظر می رسید که در دل با خود گفتم :امروز حتما انتقام
سختی از شاهین خواهد گرفت!
و من این را نمی خواستم که او خودش و زندگی آرامی که داشت را بخاطر شاهین الابالی برهم بزند!
دستم را بروی دستش که عصبی فرمان اتومبیلش را می فشرد؛ گذاشتم و نگاهش چرخید بروی
صورتم...
بدون وقفه لب باز کرد
چرا؟؟
با تعجب گفتم:
چی چرا عزیزم؟؟
نفسی عمیق کشید و گفت:
چرا هر چقدر تو زندگیم سعی کردم از تو و دیبا محافظت کنم هرگز نشد...
چرا؟؟
لبخندی به مهربانی ودقلب پاکش بروی لبانم نشست و گفتم:
تو همیشه برای ما تکیه گاه و پشت و پناه بودی...
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باور کن راست می گم!
فقط کنار تو بودن بهم آرامش می ده!همین حاال هم این قدمهایی که برداشتم رو مدیون تو هستم....
یکم صبور باش همه چیز درست می شه
من ایمان دارم یه روز می رسه که شاهین هم پشیمون برمی گرده کنار دیبا!!!
بهت قول می دم.....
پوزخندی زد و زیر لب مسخره وار حرفم را تکرار کرد..
 -.پشیمونی؟؟!
نگاه غمناکم بروی صورتش ثابت ماند..
حق داشت باور نکند چون من هم بر حرفی که زده بودم ،باور نداشتم!!
ولی می توانستم بگویم به آینده امیدوار بودم!
نزدیک مطب که رسید ،پیاده شدم و او نشد....
شیشه ی اتومبیلش را پایین کشید و گفت :برو من یک ساعت دیگه میام دنبالت...
با نگرانی گفتم کجا؟؟
لبخندی زد و به روبه رویش خیره ماند و گفت :نترس نمی خوام برم سراغ شاهین...
تو آموزشگاه یه مشکلی پیش اومده می رم زود برمی گردم ...امروز کالس ندارم!
با شیطنت نگاهم کرد و گفت :تو برو و دل فکرت رو به جناب آقای دکتر بسپار...
و چشمکی ادامه ی حرفهایش زد و منتظر جوابم نشد و روشن کرد و رفت
***
امروز اینجا پرده ی سپیدی بروی صفحه ی دلم نقش بسته....
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من دوباره بدون هیچ دغدغه ای بروی این تخت سرد به سقف اتاق چشم دوخته ام....
صدای قدمهایش را شنیدم ،که وارد اتاق شد.
نمی دانم چرا؟
اما از وقتی لب به اعتراف باز کرده بود ...و عشق را کلمه به کلمه در گوشم خواند؛ حتی از دیدن
نگاهش شرم داشتم.
تنم می لرزد!
و این رعشه وادارم می کند ،ناخودآگاه چشم ببندم...
لب پایینم بزیر دندانها داشت زخم می شد.
دیگر مانند دو جلسه ی قبل برایش چون بیمار ی که نیازش درد و دل کردن بود سخن نمی گفتم؛ بلکه
حاال نگاهم به چشمان دلداده اش که می افتد دست دلم بد جور می لرزد!
امروز آنقدر شرم بر جانم مستولی گشته بود که اگر از این اتاق زنده بیرون
می آمدم تا ابد بروی مرگ می خندیدم...
صدای قدمهایش که آرام و شمرده طول اتاق را طی می کرد؛ آمد و کنجکاوم کرد و ....
در دل گفتم :چکار داره می کنه؟ ناگهان نور ی سپید پشت پلکهایم را طالیی کرد...
مانند متقلبها گوشه ی چشمم را باز کردم تا ببینم چه خبر شده است.
پرده را کنار زده و پنجره را کمی باز گذاشته بود...
آب پاش کوچکی در دست داشت و به گلدان گوشه ی پنجره آب می داد.
چه صحنه ی زیبایی بود!
مانند نقاشی ...
یا آهنگی لطیف و روح نواز....
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نور زرد رنگ خورشید صورت جذاب و مردانه اش را درخشانتر کرده بود و
ادامه ی انوار طالیی رنگش تا انتهای مژه های بلندش کشیده شده بودند....
نگاه مهربانش که خیره ی گلدان اطلسی قشنگش بود و
به آرامی برگهای زیبایش را نوازش می داد.
دلم را بی قرار تر کرد!
ناگهان صدایش آمد و تکانی خوردم!

خسته نشدی اینقدر یواشکی نگاه کردی؟!
لبان لرزانم را برهم فشردم ،آرام چشم باز کردم و دروغ گفتم:
من یواشکی نگاه نکردم!!
همانطور که به گلدانش می رسید و چشمش به برگهای زیبای اطلسی بود تک خنده ای مهربان و
معنادار کرد و
ادامه دادم.....
 شما االن بیمار دارید و من برای این جلسه هزینه کردم؛ اما وقت مشاوره را دارید با آب دادن بهگلدونهاتون تلف می کنید!
با شنیدن حرفم آبپاش کوچکش را بروی زمین گذاشت و دست در جیب بطرفم آمد و باالی سرم
ایستاد و خیره ی چشمانم شد...
نفسم داغی عجیبی پیدا کرده بود
جور ی که احساس کردم راه نفسم از میان گذر گاهی سوازن عبور
می کند!
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سرش را کج کرد،هنوزهم ساکت به حرکاتم دقیق شده بود!
سرم پایین رفت و گفتم:
قرارمون این نبود!
هنوز هم خیال نداشت پاسخ سواالتم را بدهد!
ناگهان بطرف صندلی کنار تخت رفت و با پا بطرف خودش کشید و کنار تخت بروی صندلی نشست
و من هم معذب از جا برخاستم و بروی تخت نشستم!
با انگشتانم که لرزان شده بودند؛ سر جنگ پیدا کرده بودم.
دست بسینه زد و آرام گفت:
قرارمون این نبود راست می گی!
قرار شد امروز که تو برای جلسه مشاوره بیایی دیگه بیمارم نباشی....
در مورد هزینه ی مشاوره هم؛ من حاضرم به جاش تموم عمرم رو برای شما هزینه کنم تا به آرامش
برسید!
بهمین زودی قولی که دادید رو فراموش کردید؟
لب گزیدم!
راست می گفت..
حواسم نبود ...
ادامه داد...
من اطلسی سپیدم رو کنار شما زیباتر می بینم و نوازشش برام مثل لمس دستهای لطیف و پر محبت
شماست!
مکثی کرد و با جدیت ادامه داد..
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 امروز تو زیبادخت محبی بعنوان دختر رویاهای من؛ کسی که دوست دارم درد دل هاشو با جون ودل بخرم و تنها محرم رازش باشم اینجا حضور داره....
نه بیمار عادی همیشگی هر روزه ام که در مون دردهاش برام به اندازه ی قسم پزشکیمه؛ نه بیشتر و
نه کمتر!!!

ما قرار بود با هم قدم اول که همون اعتماد بنفس بود را برداریم!
بخاطر همین بود که پنجره رو باز گذاشتم ،تا سپیدی نور خورشید دل هر دومون رو گرم کنه....خب؟!
قدم دوم یا سوم یا هر عددی که دلت می خواد روش بگذار ی رو امروز برمی داریم
از جا بلند شد و باالی سرم ایستادلبخندی زد و گفت:
دوباره به حالت اولیه برگرد!
منم برای اینکه معذب نباشی برمی گردم کنار پنجره و به اطلسی خوشگلم نگاه می کنم....
سرم پایین رفت و انگشتانم را جمع کردم!
متوجه استرسم نبود...سرش را نزدیک تر آورد ،ادامه داد ؛
گرچه چشمهای آبی تو از هزار گل و اطلسی زیباتره...
حسی خوب و شیرین با گفتن تعریفش ،دوید درون رگهایم!!
عجب این روزها تجربه های عاشقی قشنگ بودفاصله گرفت و کنار پنجره رفت ،دوباره من ماندم و
سقف سپید..
صدای خش دار دلنشین و جدی اش پیچید در فضای آرام اتاق و مرا برد به تونل زمان گذشته ها....
خب!
زیبادخت میون دوراهی ایستاده ...
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یک طرف ایوان سوخته و ترس از دست دادن برادرش سپهر و طرف دیگه
گریه های بی امان زمرد....
مادر خسته از کار روزانه بخونه برمی گرده....
بادیدن آتیش سراسیمه بطرف خونه میاد که عزیزانش رو نجات بده....
وقتی از سالمت تو و خواهرت زمرد اطمینان پیدا می کنه و می فهمه پسر شش ساله اش هنوز
داخل آتش گیر افتاده فداکارانه به دل آتیش می زنه
و...
تو می دوی سمت پرچین خونه ی عمه خانم......
وبعدش .....
نبضم با بیاد آور ی اش آنقدر تند شروع کرد بزدن که کامل حسش می کردم....
این بار می خواهم یک بار برای همیشه واقع بینانه ببینم
با چشم عقل ،نه دل!
من با پاهای کوچکم
همان ها که ترسیده اند!!!و قدرتی ندارند...
بطرف پرچین دوان دوان می دوم و صدای فریادم از ته گلوی
سوخته ام بیرون می آید و عمه خانم را صدا می زنم....
چه فایده!
انگار که خانه نیست...
و من داشتم فرصت را از دست می دادم
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من باختم
واقعا من باختم...
خدایا!!
چه کنم؟؟
برگردم؟؟
می ترسم!
من می ترسم که به دل آتش بزنم.

صدای جیغهای َکر کننده ی زمرد دیوانه ام کرد .
برگشتم سمت آن ایوان منفور و بلند فریاد زدم....

مامان!مامان جونم تو رو خدا کجایی؟؟!
تکه های چوب سوخته از سقف ریزش می کردند.
بوی دود و شعله ها که دیگه تموم محوطه رو پر کرده بودند باعث شد که همسایه ها کم کم آگاه
بشن و بطرف خونه هجوم بیارن...
در حیاط بزرگ باز بود و مردم به سمت ما می دویدند
در میون جمعیت چشمم بدنبال بابا بود!
قلب کوچکم اونقدر تند می زد که نفسم رو بریده بود...
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آب آوردند!
سطل سطل...
از چاه وسط حیاط...
اما چه فایده!
من و زمرد غریبانه و با چشمان اشکبار گوشه ای نشسته بودیم و ذره ذره خاکستر شدن خونه رو
تماشا می کردیم!
یکی از مردان با غیرت دل بدریا زد
سر تا پایش رو خیس کرد و مالفه ای بدور خودش پیچید و بدل آتش زد و ایوان را رد کرد
چهار چوب اتاقها هنوز سالم بودند و من منتظر که مادر بیاد!
انگشتانم رو بروی چشم گذاشتم و فریاد زدم
خدا!!
خداجونم...
اگه امروز مامان برگرده دیگه هیچ وقت به فانوس دست نمی زنم...
خدا غلط کردم!
من دیگه به فانوس دست نمی زنم...
مامان سپهر رو در بیار....
اون از داغی قلبش سوخت مادر!
اون طاقت نداره....
از دل آتیش بیایین بیرون؛ تو رو خدا.....
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من دارم می سوزم
یه جایی از قلبم آتیش گرفته!
دستانم بروی خاک باغچه که من و زمرد غریبانه برویش نشسته بودیم چنگ شدند و مشتی خاک و
ِگل را بلند کرده و فریاد زنان به سمت خانه گرفتم و غریبانه گله کردم..
 مامان اگه برنگردی توی همین باغچه وسط این گلهای خوشگلت میمیرم! برگرد....زجه زدم و خاکها رو بروی سرم ریختم و صورتم از اشک خیس شد....
میون پرده ی اشک و نفسهای خون آلودم از فریاد......
اون مرد رو دیدم
از آتیش بیرون اومد
چیز ی در آغوشش بود
چیز ی شبیه آدم؟!
اما بی حال و نیمه سوخته...
زمرد از جا بلند شد و زنهای همسایه فریاد زدند یا خدا!
من بازوی زمرد رو چنگ زدم و نگه داشتم
تا جلو نره...
هر کسی فریاد می کشید و چیز ی می گفت
من صداها رو شنیدم
 پسرشونه!آخیه خداجون همه جاش سوخته!
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قلبم داره وایمسته..
لبانم جمع شدند؛ زمرد با اون چشمان ترسیده اش فریاد کشید
مامانو می خوام!!!
یکی از زنها در آغوشش کشید و چشمانش رو بست که جسد سوخته ی برادرش رو نبینه!
دستم رها شد.
نا ندارم راه برم ....
پاهام می لرزن
انگشتانم بروی کف دستم فرو میاد
جلو و جلو تر می رم ...
هیچ کس حواسش به زیبادخت ده ساله نیست
بوی سوختگی میاد!
بوی خون! جمعیت دورش جمع شدند!
آتش سوخته ی دلم تموم نمیشه...
من بدبخت ترینم...
که باید تن خونین برادر  ،ببینم و دم نزنم
این تنبیهم بود
مجازاتم بود
نمی دونم
دو نفر مونده ...
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اونها رو هم کنار بزنم
می تونم بغلت کنم داداشی جونم!!!
سپهر خوشگلم که تنت مثل برف سفیده...
موهای خرمایی رنگت همیشه جلوی چشمانت رو می گرفتن
خودم برات شونه میزنم
خودم غمخوارت می شم سپهرم !
مردان روستا ترسیدن ،صدای مردی که بدل آتیش زد رو شنیدم
مادره پیدا نیست؟!
بی نوا خاکستر شد!
بی نوا ،بی نوا ....
با مادر من بود؟؟؟
دست لرزانم رو میون جمعیت گذاشتم و راه باز شد و کاش باز نمی شد!
پشت پلکهایم سوزشی عجیب نشست....
این صحنه خارج از تحمل من بود!
اما سعی کردم با کمک آیین یک بار برای همیشه در ذهنم پاکش کنم ....
سخت بود اما گریز ی نیست؛ مرا.....
که دردم هزاران پله ی تاریک بسوی کورسوهای ناتمام است ....
من میان خواستن ونخواستن بس عجیب شکستم ....
از پل هراس عبور کردم ،تا آخرین نقطه ی دردهایم را مرهم باشم ...
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و تو ......
آیین باش و همراهم ..
لب های لرزانم دوباره بهم می خورند و قصه ی درد می بافند.....
و طنین صدای لرزانم دوباره موسیقی اتاق آیین شد.....
اون رو می بینم انگار خوابیده!!شاید هم توهمه منه...
به صداها توجه نمی کنم!
به هیچ حسی نزدیک نمی شم
اصال مردم رو نمی بینم
اینجا منم و سپهرم !!!
کنارش نشستم
من داره ترسم می ریزه ...
انگار مثل هر صبح که می خوام برای صبحونه صداش کنم تا بیدار بشه.....
دست لرزان و وحشت زده ام بطرف صورت ماهش بلند شد و
آروم صداش کردم
سپهر جانم!
جان جانانم!!!
پاشو قربونت برم ...
چرا خوابیدی ؟؟؟
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دم غروبه ...
االن بابا میاد!!
مامان .......
آهان مامان االن با یه دسته پر برگ توتون میاد و دوباره شب دور هم بعد شام جمع می شیم و با
دسته های توتون باز ی می کنیم
تو هم مثل همیشه
سربه سرم می گذار ی.....
پاشو قربونت....
اون چشمهای آبی و روشنت رو باز کن!!
پیراهنت چرا کثیفه عزیز دل زیبا ...
چکارکردی با خودت؟؟
دستم روی دست سوخته اش نشست و نوازش کردم و زیر لب تکرار کردم
زیبادخت بببین گرمای آتیش با دست سپهرت چکار کرد؟
چیز ی در دلم نهیب زد!!!
تو باعثی ...
جوابش رو دادم
نه ...
دوباره اون حس نفرت انگیز سر کش بجانم هجوم آورد ...
(تو باعثی زیبادخت! تو تن برادرت رو داغ کردی لعنتی برو بمیر )....
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فریاد زدم نه....
من نکردم ،تو دورغ می گی!
بازهم فریاد درد آلودم از گلوی سوخته ام برخاست!
بلند تر و بلند تر از دفعات قبل..

 خدایا کمک!من اینکار رو نکردم!
نکردم؟؟
و بالخره..
انگشتانم بروی صورتم نشستند و بهمراه درد عمیقی چشمانم رنگ سیاهی مطلق گرفتند!
**
احساس خالء می کنم!
من ذره ذره ی درد را امروز کنارت مزمزه کردم!
کو دستانت که محل آرامشم شود؟
همان دستانی که قول آرامشی به حد اقیانوس آرام را به جانم نوید داد!
نامفهموم می بینم!
گویا قرار نیست این قصه ی راز آلود تمام شود!
من دوباره بر سر آن تپه ی هميشه سبز رویاها غرق گذشته ام!
آسمان ابر ی.....
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صدای چلیک چلیک قدمهای عابران بر سر مزار سپهر عزیزم.......
من با جثه ی کوچکم در حالیکه زمرد یتیم و بی کسم را در آغوش کشیده ام غریبانه بر سر مزارشان؛
کنار پدر ی آشفته حال نشسته ام و دستان کوچکم...
کمر کوچک زمرد را سخت می فشردند
که مبادا این یکی را هم براحتی از دست بدهم!
نگاهم می کند
با بغض و چشمانی سرخ......صورت ماهش پر از زخم است....
او بی تاب مادر بود و تن مادر در آتش خاکستر شد!!!
زمردم...
چه دارم برایت ...
دستانی خالی و رویی شرمنده...
زمردم!
مادر رفت و من ته آن نگاه کودکانه ات جوانه های نفرت می بینم ...موهای پریشان و فرفر ی زمردم را
کنار زدم؛ صورت زخمی اش را بوسه ای مهمان شدم....

از شدت گریه مژه های بلندش بهم چسبیده بودند و بی تاب و عصبی با دستهای کوچکش روی ابرو و
صورتش مالید و خسته بروی زانویم سر گذاشت!

پدر هنوز در شوک است!
به نقطه ای نامعلوم خیره مانده و تمامی سر و صورتش غرق خاک و گل است!
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زمزمه های اطرافیان که باالی سر ما ایستاده اند و برای تسلیت آمده اند را می شنوم .....

دختره مثل اینکه سهل انگار ی کرده و خونه رو به آتیش کشیده...

بیچاره آقا غالمرضا....
کمرش شکست..
زنش حتی یه قبر هم نداره بره برای فاتحه!
پشتم یخ کرده!
سرم باال نمی آید...تک تک کلمات ادا شده توسط مردم تازیانه ای می شود بروی روح خسته ام.
من خود سر در گمی ام در این لحظات کشنده!!
چرا نمی روید؟ چرا دردهایمان را برای خودمان نمی گذارید ؟؟
از همه متنفرم از همه ....
از باران هم!!
او تازیانه شده بروی دردهای ناتمامم!
باران می بارد و زمین خیس است....
شانه های پدر خمیده و لباسش ِگل آلود است .

و به نقطه ای خیره شده که خیال دست برداشتن هم ندارد؛ هر قدر بازوانش را با دستان بی جانم
تکان می دهم؛ حتی تکانی کوچک هم نمی خورد!
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نقطه ای نامعلوم از سر در گمی را برای چه می جویی پدر جانم...
می ترسم!
صورت ِگلی و اشکبارش را نوازش کنم ...
آیا پدر هم مرا مقصر می داند؟؟
مزار غریبانه ی سپهرم گل آلود و غمبار تر شده
کم کم همه بعد از تسلیت و خالی کردن بار حرفهایشان بروی شانه های نحیفم رفتند!!
مردمی از جنس سنگ و زخم ....زخم زدید و رفتید.....
زیبادخت بی نوا شد  ،دفتر ی ناخوانده از ناگفته های درد ناک و احساس عذاب وجدانی ابدی ....
امروز پای در راه زندگی نهاده ام...اما روحم ...
قلبم ....
ماال مال از درد است و صدای شکستن
اعتمادم بدنیا گوش فلک را َکر کرده...
دستانم گرمایی لذت بخش را تجربه کردند....
حسی مثل نوازش ...
می خواهم پلکهای سنگین را باز کنم و این منبع آرامش را ببینم ...
کمی تقال کردم و نور سپید اتاق آیین فضای دیدگانم را پر کرد...
هنوز هم گیج و گنگم!!
با این حال صورتم چرخید ،تا این حس خوب گرما بخش را ببیند!
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و .......
او با همان چشمان کهکشانی نگران کنارم نشسته و دستانم را میان دستان مردانه اش مانند سدی
محکم نگه داشته...
.لبخندی با دیدن بهوش آمدنم بروی لبان زیبایش نشست....
خدایا بنازم طراحی خاص آفریدنت را؛ این مرد نقاشی بی نظیر سر انگشتان هنرمند توست!
نور گرم و آرامبخش اتاقش
با ریتمی از رنگهای گرم و دلنواز روح و جانم را نوازش می کند!
بحرف آمدم و گفتم:
چی شد؟؟دستم را محکم تر فشرد و سرش را کمی جلوتر آورد و در حالیکه با لبخندش آرامشی عجیب به قلبم
تزریق می کرد؛ گفت:
چیز ی نشد ،فقط زیبای قصه از پل هراس و وحشت پرید....
اون طرف دره ی بی اعتمادی که زیبایم درونش دست و پا میزد؛ دارم یه زیبادخت شجاع
می بینم...
تو نقطه ی اطمینان خاطر رو باور کردی زیبادخت!
اونی که پیروز ماجراست امروز تویی ....
دار ی می خندی به حرفهای بی سرو ته مردم بیهوده گو!!
دستم را فشار ی آرام داد و با قوت قلبی بیشتر ادامه داد..
 زیبادخت حاال خوب می دونه که حادثه حادثه است و ناخواسته ...زیبا دخت من!!
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می خواد دستهاشو اونقدر محکم تسلیم آغوش من کنه!
که برای ذره ذره ی احساساتش غرورم....
منه آیین بودن را خرج کنم!!!
هووووم ؟؟؟
نگاهش بروی لبهایم بود!!!
و بی قرار منتظر بله گفتنم...
این مرد عجب استاد بله گرفتن بود ....
آن هم از زیبادختی که تا بحال اینگونه عشق را لمس نکرده بود....
از من چه می خواهی آیین فربد؟؟
که تسلیم تو باشم!!
منی که قدم به قدم نزدیکت که شدم و بی تابانه
خود را به چون تویی باختم ....
****
امروز بس هوا لطیف است....
صبح زود بیدار شده ام.....
من امروز زیباترین پیراهنم را برتن خواهم کرد!
پیراهنی از جنس عشق.....
لبانم می خندند و گونه های سرخم نشان از حال خوب درونم دارند.....
وقتی پنجره را باز کردم ،نسیم خوش و لطیف صبح زمستانی روحم را نوازش داد!
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موهایم را بروی سرشانه رها کرده ام
من امروز لبریزم از شور جوانی!

اصال مگر چند بهار باید بگذرد که احساس پیر ی کنم...
من این حس خوب را نامی بس زیبا خواهم گذاشت...
حس تولد دوباره ...
بله من متولد شده ام!!
روبه روی آینه به چشمان درخشانم نگاه می کنم
با یا آور ی دیروز و حال و احوالم خون درون رگهایم گرم شد!
وقتی که آیین فربد با تک تک کلماتش تمامی من را تسلیم خود کرد...
وقتی که بله را گفتم و او قسم خورد که برای این بله؛ از جان و دل مایه خواهد گذاشت.
دستم بروی گونه ی تبدارم کشیده شد و بروی چانه ی لرزانم نشست...
سرم را باال گرفتم
نه!!
من دیگر هرگز از شرم سر بزیر نخواهم انداخت
اصال مگر این حس مقدس را می شود شرمگین شد
هرگز ....امروز قرار است قدم به قدم همراهش شوم!!
می خواهم از لب آن پرتگاه بلند به تمام تردیدها و غمهایم بخندم.
تمامی تمام آنها.....
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درب اتاقم بصدا در آمد  ،صدای مهربانش طنین انداز اتاقم شد....
 زیبا جان ...با شادی بطرف درب رفتم ،کلید را درونش چرخاندم؛ صدای مردانه و خواستنی رادمهر بلند شد ...
 در رو چرا قفل کردی؟؟گودزیال میاد می خورت؟!
لبخندی پررنگ مهمان لبانم شد و در دل گفتم :
آخ که پدرت از هر هیوالیی هیوال تر است جان دلم!!

درب باز شد و رادمهرم تمام قد؛ شیک و مرتب لبخند به لب ،روبه رویم ایستاده بود!

از سر تا پا نگاهش کردم ،دستم برای قربان صدقه رفتنش بروی سینه رفت.
دست به جیب برد  ،ژستی گرفت و گفت:
چطورم خانم؟؟

چند بار بروی سینه زدم و گفتم از چشم بد دور باشی؛ قربونت برم!!

سر ی تکان داد ،با خنده بطرفم آمد و شانه هایم را گرفت و گفت :هر چی که خوشگل و خوش تیپ
باشم به پای خانم خانمها نمی رسم که...
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سرم پایین رفت و با خجالت گفتم :سر به سرم نزار!
اخمی کرد و شانه هایم را تکانی داد و نزدیک صورتم آرام گفت:
بخدا اگه هر کسی دیگه جز آیین بود که بخواد برات نقشه ی عشق و عاشقی بریزه چشمهاشو در
می آوردم...
حیف که این پسره همه جوره خوبه زبونم کوتاست!!

نگاهش کردم و با خنده گفتم :مگه خودت از دوستت تعریف کنی....
شانه هایم را رها کرد و گفت حاال
وقتی آروم آروم با آقای دکتر آشنا شدی
قدر رادمهر رو می گیر ی که چه مرد نازنینی رو سر راهت گذاشته...

لپش را کشیدم و گفتم:
ببینیم و تعریف کنیم!!

لبه ی کتش را بطرف باال کشید و قدی صاف کرد و با اعتماد بنفس گفت :ببینیم!!!
و ...
نوک بینی ام را آرام کشید و گفت:
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من دارم می رم پایین ،آراسته ده دقیقه دیگه می رسه
خودتو زود برسون؛ اومدم بگم کار ی که ندار ی؟

زدم بروی سر شانه اش و گفتم:
نه تو برو....
من چند دقیقه دیگه پایینم عزیزم.....
نگاهی به ساعتش کرد ،همانطور که بطرف پله ها می رفت؛ گفت:
آقای دکتر هم نیم ساعت پیش زنگ زد گفت سر خیابون اصلی منتظره ....
پس زود خودتو برسون!!
چشمی گفتم و رادمهر از پله ها پایین رفت...
با عجله به اتاقم برگشتم ،ساک کوچکی که دیشب با وسواس آماده کرده بودم را برداشتم و آخرین
وسایل الزم را درونش گذاشتم و ...
و بعد از پوشیدن بارانی بلندم برای آخرین بار نگاهی در آینه به خودم انداختم .

مرتب و زیبا و در عین حال ساده!

نگاهی گذرا به اتاق کردم و با خاطر جمعی از مرتب بودنش در را بستم و بطرف حیاط راهی شدم ....
.درب کوچک و آهنی ورودی عمارت را پشت سرم بستم  ،کلید را داخل کیف دستی ُسر دادم و نگاهم
از ایوان به رامهر افتاد که عینک آفتابگیرش را زده و تکیه داده به درب ماشین منتظرم ایستاده
بود.نگاهی گذرا به ساعتم انداختم
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ده صبح بود!!

رادمهر با دیدنم بطرف ماشینش رفت  ،با عجله پا تند کردم سمتش...
دقیقه ای بعد آراسته هم به جمع ما پیوست و راهی شدیم ...

امروز و فردا مهمان ویالی آقای دکتر بودیم و قرار بود که دو روز خوب و خاطره ساز را پشت سر
بگذاریم ...

با مرخص شدن دیبا و اصرار پدر شوهرش برای رفتن به خانه ی آنها تمام برنامه های بانو و اینکه
دخترش را به خانه بیاورد و اجازه ی دیدنش را به خانواده ی شاهین ندهد بهم ریخت.....
و پدر شوهر دیبا چنین اجازه ای را نداد و گفت که عروس و نوه اش باید کنار آنها باشند .
بانو بناچار تسلیم شد و
بهمراه کیهان که قرار بود برای اجرای پروژ ی مجتمع در حال ساختی که شرکت بتازگی در کیش اولین
کارهای مقدماتی اش را شروع کرده بود  ،هم به گردشی چند روزه برود و هم کارهای پروژه را از
نزدیک پی گیر ی کنند.
رادمهر از این فرصت خوب استفاده کرد و از آیین خواست به شمال برویم و آقای دکتر پیشنهاد بهتر ی
داد و گفت که مهمان ویالی کوچکش باشیم.
هوا آفتابی بود و دلچسب
باد سرد زمستانی با وجود آفتاب ملس و خواستنی شده بود!
نگاهم به مناظر بیرون بود ،که رادمهر از آینه نگاهم کرد و گفت:
زیبا جان آقای دکتر خواسته بر ی تو ماشینش!!
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من به آیین گفتم بزار به تو بگم؛ اگه دوست داشت موردی نیست....
آراسته لبخند زنان برگشت و با شیطنت نگاهم کرد و چشمکی زد و گفت :
ای بال نگرفته نگفته بودی ...

سرم از شرم پایین رفت و رادمهر در جوابش گفت :
آراسته اذیتش نکن ،االن آب میشه فرو میره تو زمین!

آراسته دستش را بطرفم بلند کرد و بزیر چانه برد.

صورتم را باال برد و در چشمان هم خیره ماندیم گفت:
ولی جدای از شوخی برات خوشحالم عزیزم!
تو لیاقت بهترین و زیباترین عشق رو داشتی

با نگاهی تشکر وار سر ی تکان دادم و ادامه داد
رادمهر همین جا نگه دار بابا!!!
آقای دکتر چشم انتظار زیبادخته...
اتومبیل رادمهر که توقف کرد
آیین را دیدم که با عجله بطرف ما می آمد ....
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درب ماشینش را بسرعت بست و لبخند زنان نزدیک شد و
بعد از احوال پرسی با رادمهر و آراسته نگاهش به صندلی عقب ماشین ثابت ماند.سالم کردم ،
چشمان براق و خوشحالش بروی صورتم چرخید؛جوابم را داد .رادمهر برگشت و نگاهم کرد و گفت
برو عزیزم!

نگاه آرامش بخش و مهربان رادمهر تمام حواسم را پی آیین برد که منتظر این حرفش بود و فور ی
درب اتومبیل رادمهر را در حالیکه باز می کرد گفت:
افتخار می دید؟؟
پیاده شدم ،پشت سرم براه افتاد ؛
نزدیک اتومبیلش که شدیم قدمی از من جلوتر برداشت و درب را برایم باز کرد.
حاال و برای اولین بار من کنار مردی نشسته ام ،که قرار بود دنیایم را بسازد .
و این سر آغاز یک عشق آتشین بود که از خدایم می خواستم!
که آخر ی خوش داشته باشد...
خجالت می کشم بگویم ،اما چقدر کنار تو دلگرم می شوم!!
آیین!!
تو فراتر از آرزوهایم بودی ،که خدایم بر سر راه بی انتهاو نامعلوم زندگی ام قرار داد.

زیادی خوب و خارج از تصورات غمناک این زیبادخت تنها!
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سرم پایین بود و در دل از خدا می خواستم که این یک خواب نباشد...

هر از گاهی سرش می چرخید و نگاهم می کرد
و سکوت کرده بودیم هر دو ...

.بالخره سکوت را شکست و آرام و شمرده شمرده برایم حرف زد!
و من کلمه به کلمه از بَر کردم در دل هایش را ...

زیبادخت !!
اگه اجازه بدی چند خواسته ازت دارم.
اگر با هر کدوم موافق بودی پلکهاتو بروی هم بگذار من خودم برات معنی می کنم ته اون نگاه
قشنگت رو....

می خوام بشمارم ،اجازه هست...

زیبای قصه هایم
دختر جنگل و دریا موافقه؟؟
دستش بروی دستم نشست و گفت
التماس وار می خوام یه بله بگی...
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باشه!!

این همه افتادگی من را از شرم آب می کرد....

من هزار بله داشتم ،برای آیین فربدی که
می خواست برایم قصه ی عشق هجی کند..
با صالبت صدایم را صاف کردم و گفتم بله...
لبخندی رضایت بخش زد و ادامه داد...

 -ممنونم خانمم...

اول همه اینکه ..
وقتی کنارمی اون نگاه پاک و معصومت رو ازم دریغ نکن!
خواهش می کنم....
پلکهایم بروی هم رفت و با آرامش نفسی عمیق کشید ....و ادامه داد و اما دوم ...

دوم اینکه ما قدم به قدم داریم جلو می ریم
اگه دوست داشته باشی جلسه ی بعدی همین امشب باشه که کنار هم هستیم ..
299

زیبادخت مظلوم
من بهت قول می دم که بازم مثل قبل دوگوش شنوای بی طرف باشم .
پلک بروی هم گذاشتم.

روبه آسمان گفت خدا جونم چی میشه من تا صبح بگم و زیبادختم درد دلهامو تایید کنه...

بله های قشنگش رو خرج من کنه؟!
و سوم...
سوم اینکه امشب بعد از حرف زدنت جای ما عوض می شه...
من چشم می بندم و حرف می زنم و تو مرهم دل خسته ی من میشی!!
با تعجب از شرط سومش گفتم یعنی چی؟
سرش چرخید بروی صورتم و در نهایت خیره ی لبهایم شد و گفت:
من پر از حرفم؛ مثل یه کتاب سر به مُ هر که اگه باز بشه غیر قابل کنترل میشه...
رامم کن ،زیبادخت من باش!

دیشب رویا دیدم
تو بودی و من!
ما باهم شدیم یک تن...
تصور در آغوش گرفتنت تموم روح و روانم رو پر عطش تر از همیشه می کنه
یعنی خدا منو ببخشه
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من بودنت رو می خوام زیبادخت!
بودن روح و جسمت باهم!

لحظه ای از شنیدن حرفهای پر عطش و معنادارش پشتم یخ کرد و نفسم بند آمد و بیاد دست دراز ی
های کیهان بی مروت افتادم!

َ
"کر شده ام انگار !
لبانم بروی هم قفل شدند و ...
طنین صدای آیین با حرف آخرش همانند ناقوسی بلند در گوشم بی قرار تر از همیشه نوای بی نوایی
سر داد!!"

ترسیده نه!
من وحشت کرده ام!!!
گرمم شده ،تنم گر گرفته!
همانند تبدار ی بیمار!

آیین فربد این قدمها که برمی دار ی برای زیبادخت وحشت زده از هر رابطه ای ترسناکتر بنظر می
رسد!!!
معنی سخنانت را نمی فهمم!
من زخم خورده ی حیوانی بی صفت و هوسباز چون کیهانم !
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باید این حرف را اول مزمزه می کردی و بعد راهی زبانت میشد!
من و تو باهم؟!
یک تن و یک روح؟!!
نه....
حاال نه.....
زود بود برای قدمهای تندت!!
با عصبانیت دستم را از میان دستانش بیرون کشیدم  ،خیره به تماشای مناظر بیرون ...
زیر لب گستاخ بودنش را زمزمه کردم!
جا خورد  ،با چشمانی گرد شده صورتم را التماس وار نگاه می کرد .

پا بروی ترمز گذاشت و با این حرکتش صورت هر دویمان ؛ نزدیک شیشه شد و کنترلم را از دست
دادم و دستم بروی شیشه ی جلو برای محافظت صورتم رفت.
با خشم نگاهش کردم و او با تعجب
دستش باال رفت  ،به قصد معذرت خواهی!

سرش را تکان داد و گفت:
زیبادخت شرمنده بخدا قصد نداشتم بترسونمت!
مثل اینکه برات سوء تفاهم بوجود اومده؟
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نفسم را با عصبانیت بیرون فرستادم
و ادامه داد:
 دست من بی ادبی کرد  ،لمس تو رو خواست؛ منو ببخش خانمم!ته نگاهم داغ شد و اشکها اجازه ی ورود خواستند و چشم بست و گفت:
منظورم رو بد برداشت کردی عزیزم...
باور کن راست میگم...
وقتی سیل اشکهایم را دید ناامیدانه سرش بروی فرمان اتومبیلش رفت  ،من دستانم با استرس و
لرزش بروی هم قفل شدند و صورتم خیس از اشک شد ...
صدای دو تقه بروی شیشه ی اتومبیل آمد ،و نگاه کردم ؛
رادمهر بود...
متعجب و نگران سرش را سوالی تکان داد و گفت چی شده؟؟
و صورتم را دید و این بار دستش بروی دستگیره رفت و بازش کرد و نگرانتر از قبل بخاطر اشکهایم ...
نزدیک صورتم شد و گفت
زیبا جان چی شد؟
و همزمان سر آیین از روی فرمان باال رفت و منتظر این بود که لب باز کنم و ....رادمهر دستش بدور
صورتم گرد شد و اشک روی گونه ام را گرفت و با اخم گفت :
آخه چت شد یهو؟؟؟
خوب بودی که!
لبم را به دندان گرفتم  ،سرم را بروی سینه اش گذاشت و گفت :
خب اگه دوست ندار ی برگردیم خونه....
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تو رو خدا گریه نکن زیبا
روزم با اشکهات خراب میشه ...

نگاه پرسشگرش به صورت آیین افتادو گفت :چه اتفاقی افتادآخه؟
خب هر دو تون ساکت شدید ؛چیز ی بگید..

"دلم نیامد همین اول قوت گرفتن رابطه ای که خودم هم مایل به ادامه دادنش بودم ؛ رفیق نیمه راه
باشم "...

سرم را از روی سینه اش برداشتم و گفتم :
تقصیر من بود....
یه خاطره از قدیم گفتم و حالم خراب شد و آقای دکتر ترسیدن و بروی ترمز زدند...
سرم پایین رفت و گفتم
من عذر می خوام!

رادمهر فرق سرم را بوسید و گفت :
امروز و فردا خاطره باز ی تعطیل چی گفتم؟؟

دیگه نبینم ها!
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من قصدم با این گردش شاد کردن تو بوده....
اگه بخوایی گریه کنی تموم برنامه هام به هم
می ریزه...
و رو به آیین اخمی کرد و گفت:
تورو خدا آقای دکتر تو مطب از زیبادخت خاطره بپرس....

خب من دیگه برگردم تو ماشین آراسته هم دلواپس شده...

از دست شما دونفر..
راه بیافتید دیگه.....

و رو به آیین خندید و گفت:
آیین جان ظهر شد کی می خوایی بساط کباب رو بچینی؟

دیر شد بابا!
صورتم را با دستان مهربانش پاک کرد و لبخندی زد و گفت
بخند تا برم!!!

لبخندی بروی ماهش پاشیدم ،رادمهر عزیزم با شادی گفت آهان این شد!!
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در را بست و دستی تکان داد و رفت به سمت اتومبیل خودش....
آیین راه افتاد و سکوت کرده بود.
غمی آشکار روی صورتش سایه انداخته بود

ابروان پهن و مردانه اش بروی هم از او تندیسی جذاب ساخته بودند و
طور ی نفس می کشید که انگار تمام هوای داخل ماشین را من غصب کرده باشم!
و او نفس کم آورده باشد..

.دلم گرفت از اخم غلیظش!
اما مانند خودش سکوت کردم.....

آرام و متفکر می راند و من هم سعی کردم با تماشای مناظر بیرون کمی حواسم را پرت کنم.

پس از عبور از جاده ی اصلی وارد راه باریک و پر درخت و دلربایی شد...
از زیبایی مناظرش دلم غنج رفت و شیشه ی ماشینش را پایین کشیدم و تا توانستم از هوای خوش
و لذت بخشش به ریه ها فرستادم
مابین درختان سر به فلک کشیده ی جاده ی کوچک جنگلی
این اشعه های طالیی خورشید بودند که سر سختانه از الی برگهای درختان عبور می کردند و دل می
بردند ....
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نزدیک رودخانه ای باریک ،میان درختان سر به فلک کشیده ؛توقف کرد.

و بدون هیچ حرفی پیاده شد .

انتظار این بی محلی را نداشتم!

اما خب برای اینکه کسی ناراحت نشود؛ سکوت کردم و قیافه ی معقولی به خودم گرفتم و پیاده شدم.

کنار رادمهر ایستاده بود و حرف می زدند.

آراسته با چهره ای عصبی مشغول مکالمه تلفنی بود.

نگران شدم و جلو رفتم  ،نزدیک آراسته که رسیدم
رادمهر با اخم گفت :
بگو ما شب برمی گردیما!

آراسته عصبی اخمهایش بیشتر در هم رفت و گفت:
شب نیستی!
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غروب برمی گردیم....

سکوت شد ،با اشاره از رادمهر پرسیدم که موضوع چیست؟؟
سر ی با تاسف تکان داد و گفت:
چی بگم از دست این دادمهر و کوروش!
با تعجب گفتم :یعنی چی؟؟

درب ماشینش را بست و به ما نزدیک شد و گفت بین راه کوروش زنگ زد و از آراسته پرسید
کجاست....
اونم گفت :از بابا اجازه گرفته دو روز تو ویالی آقای دکتر هستیم .
کوروش هم دهن لق و مسخره زنگ زده به دادمهر برنامه چیدن دارن میان ویال...
حاال هر چقدر آراسته می گه غروب برمی گردیم نیایین فایده نداره..
تمام ذوقم کور شد!

با آمدن اونها جمع صمیمی ما به فنا می رفت.....
ناگهان صدای فریاد آراسته ما را از جا پراند!

کوروش مسخره راه نیافت ،من دارمبرمی گردم.
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کمی سکوت شد و باز ادامه داد ...
واقعا که جفتتون خیلی بی شعورید!!

تلفنش را قطع کرد  ،وبا عصبانیت بروی صندلی ماشین انداخت..
شروع کرد به ناسزا گفتن به دادمهر و کوروش ...
رادمهر سر در گم دستی به پشت گردنش کشید و بی حوصله سکوت کرد.

و
آیین با خونسردی نزدیکمان شد و رو به آراسته که کامال بهم ریخته بود؛ گفت :

این که شما االن خود خور ی کنید چیز ی رو تغیر نمی ده!
مشکل با عصبانیت فقط دوبرابر می شه
نه حل....
بهتره
آرامش خودتون رو حفظ کنید .

ما همون برنامه ی قبلی رو انجام می دیم
سعی کنید قسمت خوب ماجرا رو ببینید
اومدن اون دوتا که پر از شادی و سر زندگی هستن روحیه ی همه رو عوض می کنه....
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دستی بروی شانه ی رادمهر زد و گفت:

حاال هم بهتره بریم داخل....
و رو به من و آراسته ادامه داد ...
خانمها شما اول بفرمایید ....
تا ما پارک کنیم  ،وسایل رو بیاریم یه چایی دم کنید؛ که همه الزم داریم ...

همزمان دست به جیب برد و دسته کلیدی را بیرون کشید و بطرف من و آراسته گرفت و گفت :اینم
کلید ...

رادمهر که قیافه ی آرام و مهر بان آیین را نگاه می کرد با شیطنت خنده بروی لبهایش نشست و لپش
را گرفت و گفت:
آخه دکتر جون من تو این همه سال رفاقت با تو نفهمیدم نقطه ی جوش تو کجاست؟!!
اصال دار ی؟

آیین با تواضع سرش پایین رفت.
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آراسته تشکر ی کرد و کلید را گرفت..

.ویالی آقای دکتر در نهایت سادگی و دلبرانه طراحی شده بود...
یک ویالی قدیمی و پر خاطره!!

حیاط پر از درختان میوه و گل و پیچکهای ریسه شده بروی دیوار بلندش....

حوض قدیمی در قلب باغ و درختان محصور شده ی اطرافش!!

که شاید سالها از عمرش گذشته باشد و بارها دست تعمیر برویش کشیده شده!!

درهای چوبی بزرگ و ایوان و راهروهای تزیین شده با گلدانهای شمعدانی و سرخ همه رنگ....

داخل خانه هم نه آنقدر بزرگ که آدم احساس کوچک بودن کند و نه آنقدر کوچک که شب جا برای
همه نباشد!!

در و دیوارهای خانه پر از عکسهای خانوادگی آیین که از دوران کودکی تا بزرگسالی مرتب و تمیز بروی
دیوارچیده شده بود.
من و آراسته مشغول دم کردن چای و آماده ساز ی وسایل ناهار شدیم!
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خانه تمیز و مرتب بود....
ویال پاتوق روزهای تعطیلی مادر آیین بهمراه دوستان و همکاران فرهنگی بازنشسته اش بود و از
چیدمان درونش کامال معلوم بود که دست یک زن کدبانو بروی سر و گوش خانه کشیده شده.
مشغول چیدن میز ناهار بودم ،که آراسته با سینی چای نزدیکم شد ؛و گفت
اینو ببر تو بالکن منم دارم میام...

لبخندی زدم برویش و با شیطنت گفتم :چیه رادمهر اومده تو آشپز خونه دار ی دکم می کنی؛ کلک!

و بازویم را به پهلویش زدم .

خنده اش را مهار کرد و زیر لب و آرام طور ی که رادمهر نشنود گفت:
دیونه من به فکر توام!

آقای دکتر داره دست تنها کبابها رو باد میزنه...
نمی خوایی بر ی کمکش ...
سینی را گرفتم و گفتم :باشه بابا می رم دنبال نخود سیاه!
اما منو بهانه نکن.....
من و آقای دکتر فعال قهریم.....
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و بطرف پله های باریک طبقه ی دوم براه افتادم....
و او با تعجب و بلند گفت چرا؟؟
جوابش را ندادم و عصبی و این بار بلند تر گفت وا .....
زیبادخت با تواما؟!

برگشتم ولبخندی برویش زدم و گفتم :بعد برات تعریف می کنم.

پوفی کشید و اخمهایش در هم رفت و ....
دست به کمر ،در حالیکه با سر برایم خط و نشان می کشید گفت :
باشه باشه....
تو از من حرف می شنوی!!
بوسه ای برایش فرستادم و او لبانش را ناامیدانه آویزان کرد و گفت :بزار تنها گیرت بیارم!
حاال فرار کن!
پله ها را خندان سمت باال طی کردم

طبقه ی دوم از اول هم زیباتر چیده شده بود...
با سینی چای وارد بالکن بزرگ و دلباز این طبقه ی خاص شدم....
انتهای بالکن سنگی و زیبای این ویالی دو طبقه کباب پز بزرگی طراحی شده بود و
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آقای دکتر پشت به درب ورودی سر گرم باد زدن کباب ها بود!
سینی را بروی میز که گذاشتم ،با شنیدن صدا برگشت و با دیدنم همان لبخند مهربان مهمان صورت
سرخش از گرمای کباب پز شد!
سریع رو برگرداند و مشغول کارش شد و در همان حین گفت:
حالتون چطوره؟؟
لبخندی زدم و به دیواره ی کوتاه بالکن تکیه دادم و گفتم:
ممنون بهترم...
کنایه وارخندید و گفت:خب؛ پس خدا رو شکر که خوبید!
همین که شما خوب باشی؛ منم خوبم
اصال دنیا خوبه!! هوووم؟؟؟
سرم پایین رفت و آخرین سیخ کباب را از روی آتش برداشت و بطرفم آمد و خیلی صاف و صادقانه
ادامه داد....
 بفرمایید...با اشاره به میز گفتم:
چای آوردم...
سیخ را بروی بقیه ی کبابها گذاشت و برگشت سمتم....
هر دو در سکوتی معنا دار به چشمان همدیگر خیره مانده بودیم!
گویا این دکتر مهربان و پر از آرامش را با حرکات کودکانه ام بدجور دلخور کرده بودم و باید کار ی
میکردم.
اما او بناگاه مرا با سوالش میان دره ی عمیق دوگانگی رها کرد و آتشم زد!
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خیلی ماهرانه و جدی در چشمم خیره شد.
نمی دانستم برایم چه خوابی دیده است!
گاهی عکس العملی نابجا در لحظه تو را گرفتار می کند و بد جور رسوا می شوی!
همانند کار ناشایست من در اتومبیل که بهانه دستش داد...
نگاهم که با نگاهش گره خورد! و بحرف آمد....
 زیبادخت محبی؛ تابحال مورد سوء استفاده قرار گرفتی؟ناگهان حرفی زد ،که پشتم یخ کرد؛ و احساس سقوط از همان بلندا بروی زمین در ذهنم تالقی
شد.نفس در سینه ندارم ،که مابقی دم و بازدم را تجربه کنم!!

قلبم چنگ شد  ،او دوباره جدی تر از قبل پرسید..

 زیبادخت؛ خواهش می کنم جوابم رو بده؟کسی تا بحال آزارت داده؟

آتش از چشمانم بیرون می زد انگار!!
می سوخت و من می سوختم!

قدمی به عقب رفتم  ،کامال دیگر لب بالکن بودم ...
وحشت بجانم رخنه کرده بود!
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نگاهش به حرکاتم بود!

انگار با دیدن حرکاتم جوابش را گرفت.

و لب به دندان گزید ....
و مثل کاراگاهی ماهر صورتم را وجب به وجب کنکاش کرد.
او استاد بود!
استاد حرف کشیدن...
استاد اعتراف گیر ی!!
ناگهان چهره ی سیاه و ترسناک کیهان که سالها حکاکی قلبم شده بود بروی صفحه ی دلم آمد
نفسم بند آمد!

به زور سعی کردم نفسی عمیق بکشم تا نفسهای بی جانم مرا راحت کند و زنده بمانم!

دستان لرزانم را بروی سینه قفل کردم تا لرزش پنهانی دستانم؛ غم قلبم را آشکار نکند!

او جوابش را گرفت!!
ومن باختم!
اعتراف گیر ی این مرد عجیب و الخلقه به موقع و ناگهانی بود.
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اوبسیار تیز بیانه از حرکات ابلهانه ام در اتومبیلش فهمید که مشکلی بزرگتر از خاطرات تلخ کودکی
دارم و آن درد به قدر ی بزرگ است که روحم را پریشان ساخته طور ی که از هر لمس ناگهانی و حرفی
حتی بی ریا افکار بیمارم سمت آن موضوع نفرت انگیز کشیده می شود!
منه ناوارد را بی هیچ زحمتی بازنده کرد و به گونه ای نامحسوس از زیر زبانم حرف کشید!
لحظه ای بی جان شدم؛ پاهایم توان نگهدار ی این وزن را نداشتند؛ فشار خونم نیز همانند تن بی
جانم از رمق افتاد!
در حال سقوط بودم که دستان پر قدرتش بدور کمرم حلقه شد و با نگرانی فقط همین را زیر لب گفت
و منه بی جان شنیدم..
 چه کنم با تو؟!دیگر فرقی نمی کرد که عاشقم باشد یانه حاال او فهمیده بود که من ترسی خوفناک در دل دارم و به
گونه ای روحم را بیمار ساخته!
کمکم کرد بروی صندلی کنار دیوار بنشینم.
رمقی برای باز نگه داشتن پلکها نداشتم و به سختی نیمه بازش نگه داشتم!
فور ی چند قند درون لیوان چای انداخت و در همان حال چشمان مهربانش که طرح غم و نگرانی
فراوان را بهمراه داشتند به جان ناتوانم خیره ماند و چیز ی باقی نمانده بود آیبن فربد استوار با
فهمیدن حقیقت تلخ زندگی کسی که عاشقش بود از درون متالشی شود!
زانو زد روبه رویم! و با غمی که پرده ی چشمان مهربانش شده بود گفت :بخور!دستانم می لرزید...
و فهمید ....لیوان را نزدیک لبانم برد؛ جرعه ای به سختی فرو فرستادم
و نفس آرامی کشیدم .
دستش بطرف شالم رفت و عرق روی گونه ام را گرفت و آهی عمیق و متفکر کشید؛ امروز ثانیه ها چه
سخت می گذرند!
در پی بی قرار ی قلب نا آرامم می گذرند!!
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منه تنها...
جا مانده از قافله ی خوشبختی،
دست و پا زنان در میان اقیانوس سر در گمی و رنج ؛ دست و پا زنان در حال جان دادنم!
چشمانش به خون نشسته بودند!!
حقیقتی تلخ را با استادی و هوش فراوانش به راحتی و پرسیدن به موقع فقط یک سوال و غافلگیر
کردنم ..
از منه بی دست و پا بیرون کشید!
چنان خیره و پر سوال نگاهم می کرد ،که ترسیدم.....
دستان مردانه و پر غرورش را از شدت خشم حقیقت تلخی که فهمیده بود چنان بهم می فشرد؛ که
احساس می کردم هر لحظه استخوانهایش به صدا در خواهند آمد...
نگاهش بزمین و گلهای کاشی ثابت مانده بود و خودش جای دیگر ی سیر می کرد!
بالخره سرش باال رفت و چشمان نمناکش دلم را آتش زد!
نفسهای پی در پی بیرون داد و آرام به حرف آمد...
زیبادخت اون کیه؟؟حرف بزن خانمم!
چشمانم خواهش وار نگاهش کردند که شاید این سواالت درد آلود را خاتمه دهد!
التماست می کنم آیین فربد!
لبهای کبودم از ضعف بهم قفل شدند
نه!
هرگز نباید حقیقت را بفهمد....
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این مساوی بود با آشفتگی زندگی چند نفر از عزیزانم که چهره ی یک به یک شان در ذهنم مرور
شد.....
زندگی افرادی که عمر ی در کنارشان زندگی کرده بودم!!
دیبا و دادمهر که مانند خواهر و برادر کوچکم بودند
رادمهرم.....
او که همه هستی ام بود و می دانستم اگر روز ی حقیقت را بفهمد قاتل کیهان خواهد شد!
او چیز ی فراتر از یک پشت و پناه یا برادر .و یا هر حسی که می شد به عزیز ی داشت بود
و مابقی افرادی که تک تک شان به نحوی دیگر خانواده ام بحساب می آمدند
با گفتن حقیقت اوضاع آشفته می شد..
زیبا آدم ویران کردن زندگی عزیزانش نبود.
حتی اگر بمیرم هرگز لب باز نخواهم کرد!اخمش پر رنگ تر شد و دوباره تکرار کرد - ...زیبا حرف بزن تو
رو خدا!
سر ی بعنوان تاسف تکان داد و گفت:
پس روایتی که تا بحال توی مطب برام گفتی فقط یه
مقدمه اس از یه درد بزرگ!!
تو یه زخم عمیق تر دار ی ،که مابقی دردها در مقابلش ذره ای ناچیزه....
مشت گره خورده اش را بروی تکیه گاه صندلی زداز جا پریدم!
سوالی را که در جریان عصبی چشمان خشمناکش موج می زد بدون کالم شنیدم..
نام آن شخص را می خواست!
من امروز از شما فاصله می گیرم....319
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اونقدر که حس کنی آیین در این باغ حضور نداره!
فردا و پس فردا هم مهلت دار ی به خودت بیایی...
اما روز سه شنبه پا که داخل مطبم گذاشتی اونقدر راحت چشمهاتو
می بندی و اسم اون شخص رو می گی که من حتی نیاز نداشته باشم دوباره و سه باره بپرسم و از راه
و روشهای درمانی استفاده کنم...
و یا اینکه دوز داروهاتو اونقدر زیاد کنم که تو خواب و رویا به حرف بیایی!
تا اون روز وقت دار ی یا راه دوم..
چشمان متعجبم بروی صورتش چرخید و منتظر بودم که گفت :
اینکه...
امشب من همین جا کنار همین سکوی سنگی اونقدر انتظار می کشم که تا شما بیایی و برام حرف
بزنی ....که اونم عواقب خودش رو داره....
یا از سرما تلف می شم و یا خسته!
که اونم ؛اونقدر ها مهم نیست...
خب می دونی چرا؟
چون وقتی قدم گذاشتی تو راهش باید پی همه چیز رو به تنت بمالی...
می دونی چیو می گم که...
مثل خنگ ها نگاهش کردم!
آهی عمیق کشید و از جا بلند شد و از باال نگاهم کرد و گفت:
عاشقی؟؟
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هنوزهم سر سختانه نگاهم می کرد!
عصبی بود و صدای سایش دندانهایش برهم نشان از غرور و غیرت شکسته اش میداد!
اگر در همان حال از شدت عصبانیت آتش می گرفت تعجب نمی کردم!
دست به سمت چانه ی لرزانم آورد و سرم را باال گرفت و چشمانمان که با هم تالقی کردند؛ دریاچه ای
از سیل اشک را در چشمان مهربانش دیدم!
ناامید بحرف آمد..
 نیاز ی نیست تو برام حرف بزنی من از نگاهت خوندم کدوم راه رو جلوی روم گذاشتی!اما بدون من نه تسلیم میشم و نه کوتاه میام خانم محبی!
هر جور شده بحرفت میارم!
بغضم را بسختی فرو فرستادم!
آخر بین دو راهی که گفت ،هیچکدام را دوست نداشتم ...
اما باید نهایت تالشم را برای قانع کردنش انجام می دادم تا نه او آسیب ببیند و نه دیگر عزیزانم!
پاسخ دادم و او مسخره وار به سخنان دروغم خیره ماند!
 باور کنید هیچ سوء استفاده ای وجود نداره!من....
من ف...ق..ط
در اثر گرسنگی یکم فشارم افتاده بود!
همین!
سرش را با تاسفی دردناک تکان داد ودیگر هیچ نگفت و از من فاصله گرفت...

321

زیبادخت مظلوم
و گفت :بچه گول می زنی زیبادخت؟!
مشتهایش جمع شدند و دوباره ادامه داد :من شبیه احمقهام؟!
شرمنده و سر بزیر گفتم :دور از جون!
خواستم لب باز کنم چندین دروغ دیگر
را برای ثابت کردن حرفم بگویم تا شاید حرف دلم و اینکه چنین شخصی وجود ندارد را اثبات برسانم!
که بناگاه ....
صدای خنده و شوخی های رادمهر و آراسته از راه پله ها آمدو
همزمان با آن...
آقای دکتر عصبی و بی حوصله بطرف کتش رفت وسیگار ی آتش زد و به حیاط زیبای پر درخت خانه
خیره شد.
نگاهم چرخید سمت رادمهر که مثل همیشه مشغول اذیت کردن و سربه سر گذاشتن آراسته بود
افتاد!
.وقت خوردن ناهار حتی لحظه ای سر بلند نکرد که شاید تصادفی نگاهش به من بیافتد...
آنقدر ساکت و مغموم بود ،که رادمهر لیوانش را بروی میز با خنده کوبید و روبه هر دوی ما گفت چیه
بابا؟هر دو تون کشتی چیز ی داشتید که غرق شده؟
آیین بشقاب نیمه خورده اش را از روی میز برداشت و همانطور که بطرف آشپز خانه می رفت جدی
گفت :رادمهر غذاتو تموم کن باید با هم تو باغ صحبت کنیم...

رادمهر که رفتن آیین را ازپشت سرش تماشا می کرد
با حالتی شوخی وار گفت:

322

زیبادخت مظلوم
اوه اوه ......
آقای دکتر احضار فرمودن....
صدای آیین از آشپز خانه آمد
لودگی نکن رادمهر!رادمهر چشمکی زد وچشمی بلند باال تحویلش داد...
بعد اظهر شد ...
غروب شد و ....
آیین رفت و دیگر تا شب نیز نیآمد!

پس از دقایقی که هر دو در باغ تنها با یکدیکر صحبت کردند؛ رادمهر بازگشت و او دیگر به خانه
بازنگشت!
دلم برایش پر می زد.....
نه پرپر می زد!!
خدایا چه کنم؟
کجا رفت...

آیین این جور تنبیهم نکن!!
هر قدر از رادمهر پرسیدم چیز ی دستگیرم نشد!
اما کامال مشخص بود که سربسته برایش حرف زده!
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دلخور بودم مثال مهمان ویالیش شده بودیم!
ما را گذاشت و رفت....
وقتی نباشد حتی دیگر باغ زیبا نیست...
گلها نمی خندند!
من مابین دوراهی لب باز کردن و سکوت مرگبارم....

او قصد تنبیم کرده و من چاره ام جز سکوت نیست!

رادمهر گیتارش را آورده بود.....
پس از صرف شام دور هم جمع شدیم بدون حضور جناب دکتر!
همگی شاد بودند؛ جز من!
دلم غمین به انتظار آمدنش بود که ناجوانمردانه مرا معتاد خوبی هایش کرد و رفت!
بچه ها شاد زد و خواندند...
وسط باغ زیبا بروی تخت چوبین بزرگ نشسته بودیم.
صدای شرشر آب از فواره ی کوچک حوضچه ی وسط باغ آنقدر دلنشین با صدای زدن رادمهر ترکیب
شده بود که اگر غصه ی رفتن آیین نبود می توانستم نگویم بهترین شب عمرم است...
چلچراغهای رنگی و ریسه شده در دل درختان باغ و هوایی سرد و اما دلچسب .....

همه چیز مهیا بود و من دلم غم داشت.
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.دادمهر و کوروش تا نیمه های شب برایمان زدند و رقصیدند و لبهایم فقط دروغین می خندیدند!
لحظه ای دادمهر بطرفم آمد ،
کمی هم مست بود ؛ دستانم را گرفت و گفت زیبا پاشو بابا یکم برقص....
دستم را بی حوصله کشیدم و گفتم :دادمهر حوصله ندارم ،با آراسته برقص ...
لبخندی زد و بطرف آراسته رفت و دستش را کشید و او را به زور و اجبار وسط برد

کوروش که بی جنبه ترین مردی بود تا بحال به عمرم دیده بودم
لیوان نوشیدنی اش را از روی تخت برداشت و جلوی صورتم گرفت و گفت:
زیبا خانم یه جرعه بخوره!
برامون بندر ی هم می زنه بابا!
اخم غلیظی به حرکاتش کردم و همزمان رادمهر از جا بلند شد و طور ی که ناراحتی بوجود نیاید
بطرفش رفت و لیوان را از دستش گرفت و گفت
آقا کوروش زیاده روی کردی!

زیبادخت از این کارها بدش میاد!
کوروش که گیج و منگ بود
شانه باال انداخت و گفت
واه واه خانم حساسن.....
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لبهای رادمهر با خشم بروی هم بسته شد و من فهمیدم که فقط به احترام آراسته است که سر کوروش
را به دیوار
نمی کوبد!
شب وقت خواب من و آراسته به طبقه ی باال رفتیم

طبقه ی دوم تک اتاقی به سمت باغ داشت و حس خوبی به آدم می داد...
لب تخت نشستم و به آراسته خیره شدم

مشغول پوشیدن لباس راحتی برای خواب بود..

دلم سوالی را که می خواست بارها بپرسد چندین بار مزمزه کرد و بالخره غرورم را شکستم و گفتم:
راستی بالخره معلوم نشد این آقای دکتر کجا رفت؟
او همانطور که مشغول پوشیدن شلوارش بود گفت:
واال به رادمهر گفته
یکی از بیماران حادش که تو تیمارستان بستریه وضعیت اورژانسی پیدا کرده و باید امشب رو باالی
سرش باشه و مرتب حالش رو تحت کنترل داشته باشه...
نچ نچی کرد و سرش را همزمان تکان داد و بعد با حالتی متعجب نگاهم کرد و گفت:
اینم شد شغل؟؟
این همه درس بخونی ،بعدش تموم عمرت رو کنار آدمهایی بگذرونی که حتی معلوم نیست قراره دو
دقیقه بعد چه رفتار ی از خودش نشون بده؟!
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دکتر خیلی حوصله داره واال...
سرم پایین رفت و تک تک کلمات و حرفهای آراسته در ذهنم مرور شد
مانند من؟!
منی که بارها و بارها در خلوت چنان به جان سر و صورتم افتاده بودم که حتی درد را هم فراموش می
کردم..
آراسته موهای بلندش را باز کرد و برس را بطرفم گرفت و گفت:
زیبا جونم!
برام برس می کشی؟؟
خودم حال ندارم...
نگاهی به صورت ماهش کردم و گفتم :
من چرا؟؟
ابروهای خوشگلش بروی هم گره خوردند گفت:
وا پس کی؟
انگشتم را بطرف بالکن گرفتم و گفتم
از الی در نیمه باز ...یه مزاحم دیدم پاورچین رفت تو تراس
فکر کنم رادمهر داداش جونت رو خواب کرده اومده دزدی!
چشمانش گرد شد و هینی کشید و گفت:
وای راست می گی؟!
دست به سینه زدم و گفتم:
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اگه شک دار ی برو ببین...
بعد چشمکی زدم و گفتم:
فقط زود برگرد....
تا صبح برس نکشی!
لبش را گاز گرفت و به شوخی آرام بروی شانه ام زد و گفت:
از دست تو!
و بعد با خوشحالی دوید سمت بالکن ....تنها شدم ....
کنار پنجره رفتم
باغ در خاموشی بود
باغ خاموش و زیبادخت
چه هماهنگی داشت این دو تاریکی!
تاریکی روزگارم و تاریکی میان درختان سر به فلک کشیده ی همیشه ساکت....
باغ در سکوت و همیشه ساکت همانند زیبادخت غمزده!
عجب هماهنگی عجیبی!!

من امشب چشم براهم!
دلم مانند آن کودکی که بهانه می گیرد
پایکوبان و لجوجاته تو را می خواهد!
تو را می خواهد بی مروت که مرا میان دوراهی انتخابی سخت نهادی و رفتی!
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تویی که با نگاه نافذ و پر عطوتت تسلیمم کردی بر هر چه درد و سختی بود!
تمام دردهایم را قرار بود دستان نوازشگرت مرهم شود!
پس چه شد؟
خدا را صدا بزنم برمی گردی؟! چشمان گریانم تا قیامت ببارند؛ سکوت تلخم را بر من خواهی
بخشید؟!
اصال خودت گفتی لب باز کنم ،حاال کجایی که برایت لب باز کنم؟
بگویم از زیبادخت و ترس!
از دستانی کثیف بنام کیهان الوند..
می گویم ....بخداوند قسم که اگر کمی مهلتم بدهی خواهم گفت!
تو برگرد،بخدا که دور ی ات تنبیه بزرگیست!
من امشب وقتی چشم بستم
هزار بار در دل غلط کردم را تکرارخواهم کرد؛ همانند سرمشقی که معلم به دانش آموزش می دهد که
درس را خوب یاد بگیرد!
آیین فربدفقط کاش که صبح با آمدن خورشید و گرمای لطیفش تو هم برگردی
چشم بستم و آنقدر از الی پلکهای لرزانم اشک بروی بالش سر خورد؛ که دیگر بی حال شده و ندانستم
خوابیدم و یا در کما بسر می برم.سردی دستی از خواب پراندم! چشم که باز کردم
صورت خندان آراسته با گونه های سرخ و سپید اولین چیز ی بود که صفحه ی ذهنم را پر کرد...
سرش را جلو آورد و گونه ام را بوسید و عطر همیشه خوشبوی موهایش مستم کرد....
سرش را عقب کشید و گفت :صبح بخیر جون دل آراسته...
تکانم داد و صورتم را میان دستانش گرفت وفشار داد و لپم را کشید .
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بی حوصله گفتم :نکن بابا آراسته!
هنوز چشمم خواب داره!
صورتم را تکان داد و لبهایش را غنچه کرد و گفت عاشقتم زیبا
اخمی کردم و گفتم چیه؟چی
می خوایی؟
موهایم را از روی صورتم کنار زد و گفت
پاشو دیگه قربونت برم
پاشو از اون املت خوشمزهات برام درست کن....
روی تخت نشستم و سرم را تکان دادم و گفتم
آهان اینو بگو...
کارم دار ی قربون صدقه ام می ر ی!!پیشانی بروی پیشانی ام گذاشت و چشم بست و گفت :
آخه قربونت برم دست پختت آدمو وابسطه می کنه دیگه...
تو املت رو هم طور ی جادویی درست می کنی که آدم دیگه دلش دست پخت کسی دیگه رو نمی
خواد ...
لپش را کشیدم و خودم را بروی تخت جابجا کردم؛ دست بزیر گوش گذاشتم و گفتم
خوبه ،خوبه...
کم هندونه بزار زیر بغل این زیبا دخت بی نوا.....
دسته ای از موهایم را که بروی سر شانه ریخته بود را نوازش کرد و آرام گفت:
زیبا دلم گرفته خنده هامو نگاه نکن!
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دلم شور افتاد ،با اخمی ریز نگاهش کردم و گفتم :یعنی چی؟
لب به دندان گرفت؛ چشمان پر فروغش پرده ای از غم گرفتند .
دستم بزیر چانه اش رفت و سرش را باال کشیدم و گفتم:
آراسته حرف بزن بابا نگرانم کردی ...
همانطور که با انگشتانش روی پتو خطهای فرضی می کشید و غمش را در ذهن حالجی می کرد
گفت:
دیشب با رادمهر جرو بحث کردم....
لبهای قشنگش طرح بغضی کودکانه گرفت و دلم برایش سوخت !
با تعجب نگاهش کردم ،گفتم چرا آخه؟
شما که...
سپس حرفم را ادامه ندادم...
معلوم بود مانند همیشه قضیه ی پدر آراسته و این جنگ بی سر انجام ؛و آراسته ی بی نوا ما بین
این دو نفر که طور ی وصله ی زندگی اش بودند و از هیچ کدام هم نمی توانست دست بکشد
....دستش را گرفتم و گفتم:
پدرت؟
سرش را تکان داد و دانه های اشکی را که تا بحال پنهان کرده بود؛ بروی گونه ی سپیدش سقوط
کردند...
فشار ی بدستش وارد کردم و گفتم:
قربونت برم غصه نخور! من با رادمهر حرف می زنم ...
درست میشه ..
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تو رو خدا امروز رو خراب نکنید ..
مثال اومده بودیم خوش بگذرونیم
دوباره دستش را تکان دادم و گفتم
با توام خانمی...
باشه....
حاال بخند!
لبخندی کمرنگ بروی لبانش نقش بست.
و برای اینکه از آن حال و هوا بیرون بیاید زدم به پشتش و گفتم :حاال مثل خانمهای کدبانو برو میز
صبحانه رو بچین!
منم االن میام ...بعد از خوردن صبحانه ...
تصمیم گرفتیم دسته جمعی ناهار را کنار رودخانه ی باریک کنار ویالی آقای دکتر بخوریم...
رادمهر صبح زود حوالی همان ویال به بازار چه ی کوچکش سر ی زده بود و ماهی های تازه ای برای
ناهار خریده بود..
مثل همیشه چشم امید همه به من بود! که فکر ناهار و تهیه مخلفاتش باشم...
بعد از درست کردن ماهی شکم پر مورد عالقه ی رادمهر عزیزم ...
بچه ها بند و بساط را جمع کردند و کنار رودخانه پیک نیک کوچک مان ادامه پیدا کرد...
چه روز خوبی بود!
هوای آفتابی و آسمان آبی ...
صدای خوش و دلربای آب زالل رودخانه....
همه چیز مهیاست و تو نیستی ...
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من میان جمع می خندم و دلم!!
لعنت ...
لعنت بر تو که آمدی نرم نرمک دلم بردی و ناگهان لب پرتگاه انتظار رهایم کردی !
لعنت برتو آیین فربد ...
که با کلمات جادویی طلسمم کردی و میان راه دستانم را به دست ناامیدی سپردی ..
بیرونت می کنم!
حاال که اینطور شد؛ بیرونت می کنم از دلم
از ذهنم....
زیبا استاد ویرانی دلش بود!
خانه ای که با عشق و دلبستگی ساختی را ویران می کنم و آن چشمان سیاه و جذابت را با قلم
خشمهایم خط خطی خواهم کرد
بعداظهر با سرد شدن هوا به ویال پناه بردیم ...
دو دسته بودیم
من و آراسته و رادمهر که دوست داشتیم برگردیم و
دادمهر و کوروش که اصرار داشتند شب بمانیم و بالخره مثل همیشه ..
ما شکست خوردیم و تصمیم بر این شد که شب را بمانیم و صبح به تهران برگردیم ...

نمی دانم چقدر طول کشید ،اما برایم از هر عذابی سخت تر گذشت ....
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اصال دوست داشتم با پاهای پیاده از این ویال و آن عکسها که بروی دیوار مدام نگاهم می کردند فرار
کنم ...

چشمان عمیقی که مدام در حال بازجویی از منه بی نوا بودند ..

هر کجای این ویال ی لعنتی که حاال دیگر برایم هیچ جذابیتی نداشت قدم برمی داشتم ...

نگاه پر سوال آیین که در عکسهایش هم عمیق و متفکر نگاهم می کرد از من می پرسید ؟
زیبا به حرف بیا ...

بالخره مثل تمام عذابهای زندگی ام آنقدر صبر کردم تا صبح شد!
و بعداز خوردن صبحانه راهی شدیم ...

دادمهر و کوروش که از نبود بانو و کیهان و نیمه تعطیل بودن شرکت در حال سوء استفاده ی الزم و
کافی بودند...
بعداز جدا شدن از ما راهی پیست اسکی شدند و ما به خانه برگشتیم ...

رادمهر بعد از رساندن آراسته بخانه
راهی خانه ی خودش شد.
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بی حوصله گفتم :
منو ببر خونه ...

نگاهش با تعجب چرخید سمتم و گفت:
مامان که برنگشته!
تنهایی می خوایی چکار کنی ؟؟

بی حوصله شانه باال انداختم و گفتم :
همیشه چکار می کردم؟

االنم همون کار رو انجام می دم...
به روبه رو نگاهی کرد و گفت
چیه خانم خانما ،بد اخالق شدی ؟

خب به ما افتخار بده ،تا برگشتن مامان کنارم باش ...

عصبی بودم و دلم می خواست سر کسی خالی کنم ...
دستم بروی شالم رفت و محکم دور گردنم پیچیدم و گفتم :
حالم خوبه عصبانی هم نیستم
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سوال دوباره هم نپرس !
قهر هم حق ندار ی بکنی
گفته باشم گرنه ...
مثل اون دوران کودکیت که زیاد شیطونی می کردی و اعصابم رو بهم می ریختی؛ چنان گوشت رو می
کشم که درد پیچش تا دو روز یادت نره ...

حاال هم دور بزن برگرد خونه ...

با چشمان گرد شده نگاهم کرد و بدون هیچ حرفی سر فرمان اتومبیلش را سمت عمارت کج کرد .

*****
اولین سیلی که بروی صورتم فرود آمد؛ در دل گفتم مقدمه ی درد شروع شد!

چشم نبستم  ،گریه هم نکردم....
گزگز سوزش دستان بی رحمش پوست صورتم را به آتش کشید ....

کاویان دوید سمت هر دوی ما ،روبه رویش ایستاد و مردانه و با بغض در حالیکه موهای لخت و
خرمایی رنگش بروی صورت چون ماهش ریخته بود با همان زبان کودکانه بریده بریده بهمراه بغض
گفت:
بابا نزن قهر می شما ...336
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.....
دستهای کوچکش را بروی پاهای آن ظالم سپر کرده بود و .....
او بدون هیچ رحمی عصبی از یقه ی پیراهن گرفت و جگر گوشه ام را کشید سمت دیوار ....

از پشت پیراهنش را کشیدم ....
این حیوان وقتی عصبی می شد
دست روی یکدانه فرزندم بلند می کرد ...

فریاد زدم
کاویان برو کنار مادر ...
اما همچنان سر سختانه وپر غرور روبه رویش ایستاده و سینه سپر کرده بود ...

فریادش دیوار خانه ام را لرزاند !
پسره ی مادر مرده! برای من شاخ و شونه می کشی بزنم همین جا بمیر ی ....التماس وار فریاد کشیدم
ولش کن کیهان!!
تو رو قرآن کشتی بچه ام رو ...
اونقدر یقه ی لباسش رو نکش گردنش زخم شد ...
نگاهش با خشم در صورتم می چرخید  ،با خشم لگدی حواله ی پهلوی بی نوایم کرد و گفت :
337

زیبادخت مظلوم
زنیکه ی بی پدر و مادر تو مقصر ی اونقدر در گوش بچه ام خوندی که با من شده دشمن آدمت می
کنم ...

کاویانم با دیدن پیچ خوردن مادرش ،با چشمانی پر اشک و ناامیدانه چنگ بروی پاهایش نشاند و
جیغ های پی در پی زد.
و او بی رحم تر از قبل بازوهای کوچکش را گرفت و از جا بلند کرد تا جلوی دست و پا زدنش را بگیرد
...
دستم التماس وار بطرفش بلند شد و بی جان گفتم:
کاویانم من خوبم مامان ولش کن !!!
و بی حال دستم بروی زمین افتاد...
پدر و پسر هر دو در کشمکش بودند و در نهایت دست وپایش را چفت کرد و به طرف اتاق برد و
من با نیمه ی جانم رفتن تکه ای از قلبم را به تماشا نشستم

در را باز کرد ،عزیز جانم را چون تکه گوشتی بی ارزش به درون اتاق انداخت و درب را بست و قفل کرد
....

صدای مشت ها و لگدهای کوچکش بروی در نفسم را برید ...
فریاد می زد و من را می خواست

برگشت سمت من و باالی سرم ایستاد
چون شکارچی ماهر ی که شکارش را لحظه ی آخر ورانداز می کند!
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خم شد  ،زیر بازوهایم را گرفت ؛ به سختی نشستم ....
و خودش برگشت سمت راه پله ها

نگاه بی فروغ و کم جانم حرکاتش را تعقیب می کرد ....
بعد از دقایقی وارد خانه شد و چمدانش را هم از ماشین آورده بود
دلم آتش گرفت
آمده بود که بماند !!!

چمدان را گوشه ی اتاق گذاشت و عصبی به آشپز خانه رفت و سیگارش را روشن کرد ...
صدای فریاد و ناله های کاویان قلبم را می سوزاند !
با خواهش و زار ی گفتم بزار بیاد بیرون خفه شد اونقدر جیغ زد؛ تو رو قرآن در رو باز کن !
باشه ...
باشه..
اصال هر چی تو بگی
من خفه میشم
الل می شم
فردا هم باهات میام دکتر فقط بزار کاویان بیاد بغلم
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برگشت و نگاهم کرد
کمی آرام شده بود
سیگارش را بدرون سینک ظرفشویی پرتاب کرد و بطرف من آمد

روبه رویم زانو زد  ،دستش بزیر چانه ام تکیه گاه شد ؛و صورتم را باال کشید و گفت :دِ آخه بی شعور
خودت مقصر ی بارها بهت گفتم روی حرفم حرف نیار! گوش نمی کنی...
فقط باعث می شی رو بچه ام دست بلند کنم ....

اشکهای گرمم بروی صورت غلطیدند ...
دستش را به حالت التماس گرفتم و گفتم
تو رو خدا در رو باز کن بزار کاویان بیاد بیرون

نگاه منفورش برویم سایه ای سیاه از ترس اول به دل و ذهنم و بعد به افکار بهم ریخته ام؛ انداخت ...
من این نگاه نفرت بار را خوب از بَر بودم

کنارم نشست و دستش بدور گردنم حلقه شد؛ صورتش را الی موهای پریشانم پنهان کرد و نفسی
عمیق کشید و طره ای از موهایم را در مشت نگه داشت و به صورت کشید ....
در گوشم گفت:
همش تقصیر خودته.....
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وگرنه من دلم نمیاد این حجم از لطافت رو زیر پاهام له کنم ...

چشم بستم تا لحظات نفرت بار کنار کیهان را به زور تحمل کنم تا جگر گوشه ام را آزاد کند
از عطر ی که می زد ...
دستان بزرگ و ترسناکش ؛وحشت داشتم.

صورت بی رحم این جالد تمام هستی ام را در اوج جوانی ربود ...
تنم سالها بود که صاحبی مستکبر داشت .من بوته ی گل خشکیده ای بودم که آخرین ُگلش را سعی
داش با چنگ و دندان حفظ کند .....

و آن ُگل کسی جز کاویانم
تکه ای از وجودم نبود ...

این تن فنا می شد  ،تحمل می کرد تا تن نازک فرزندم در آغوشم جا بگیرد ...

که اگر غیراز این رفتار می کردم
روزگار هر دوی ما سیاه بود ...
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کاویانم نتیجه ی یک زندگی سیاه و تاریک بود !
او خود رنج بود ...
خود درماندگی شبها و روزهایم

**********
امشب تکیه زده به دیوار اتاق تنهایی هایم ،خیره به نقطه ای نامعلومم .....

نور کمرنگ چراغ برق از پنجره راهش را کشیده بروی قالیچه ی وسط اتاقم ...
خیره مانده ام !

نور کم و زیاد می شود ...
این نور هم مانند زندگی ام بی فروغ است ....
چشمانم شاید تیره و تار می بینند ...
پلکهای داغم را چند بار باز و بسته می کنم تا واضح تر ببینم ...
دلم کمی قرص شده ...
کاویانم نور چشمم بعد از ساعتها گریه به آغوشم برگشت و صورت ماهش را روی سینه ام گذاشت و
خسته و بدون خوردن حتی تکه نانی بخواب رفت ..
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ناگهان دست نکبت و منفورش ؛بدور مچ پایم حلقه شد و ناخود آگاه عقب رفتم و در تاریکی چشم
در چشم شدیم.

آرامگفت...
چرا بیدار ی؟
بیا بخواب صبح زود کار داریم
یادت نرفته که ....
نگاهم بروی چشمان بی مروتش خیره ماند
می خواست تکه از وجودم را به تاراج ببرد ....

اخمی موذیانه کرد در حالیکه نگاهش بروی کاویان که مانند پرنده ای بال شکسته در آغوشم جمع
شده بود،انداخت و
گفت :
برو بزارش سر جاش...
نترس با خودم نمی برمش
اگه قول بدی حرفم رو گوش کنی همیشه کنارش باقی می مونی
اما اگه بخوایی لجباز ی کنی و نقشه های بی سرو تهی برای زندگیمبکشی
به جون کاویان قسم
طور ی ازت می گیرمش که دیگه رنگش روهم نبینی
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بلند شو
بلند شو برو بزارش روی تخت و خودتم برگرد و بیا کنارم بخواب ...

پاهایم توان ندارند
به سختی از جا بلند شدم و پسرکم را در آغوش فشردم وتا رسیدن به تخت
بارها صورت از اشک خشک شده اش را بوسیدم

صبح که خورشید بتابد من پا به راهی می گذارم که انتهای آن نقطه ی پایان آرزوهایم است !
کنارش خوابیدم ومحکم در آغوشم کشید و گفت
آفرین زیبا خانمی .....حاال شدی
ُدخت مورد عالقه ی کیهان!!!
حاال فردا صبح غلطی رو که باهم انجام دادیم ؛ درستش می کنیم ....
چشمهای آبی تو ببند و بخواب ......

*******

رمان زیبادخت مظلوم ....

فصل دوم ..
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راوی آیین ...
خودکار رو چند بار بروی کاغذ کشیدم
فایده ای نداشت نمی نوشت لعنتی

عصبی پرتابش کردم سمت در ورودی و فریادم خشمناک پیچید در اتاق ......

درب باز شد و مادر با چهره ای نگران دوید باالی سرم...
با همان نگاه پر عطوفت صورتم را کنکاش کرد و گفت
چی شده پسرم خوبی مادر ....

دستم بدور پیشانی قفل شد و آنقدر فشارش دادم که حس ترکیدن داشت ....

میز کارم را دور زد  ،خودش را کنار صندلی رساند ؛ سرم را در آغوش کشید.

عطر پیراهنش مسکن بود !

میان دستان مادر ،گمشده ام را می یابم !
من از عطر مادر؛ عطر تو را التماس وار می خواهم !!!
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گمشده ی دورم
برگرد و بیا ......

بغضم آرام سر باز کرد و مادر که خوب دردم را می دانست..

سرم را بوسید و با بغض گفت
مادر برای دل پریشونت بمیره!!
تمومش کن آیین ...
اون رفته...
سرم باال رفت و گفتم
نگو مادر اون گمشده یه روز برمی گرده با گوشه ی آستینش صورتم را پاک کرد و چهره ی ناامیدش
را تو صورتم چرخاند و گفت :
باشه باشه هر چی تو بگی عزیزم
فقط دیگه اینقدر پریشونی نکن
قلبم برات می ره مادر ...

میان آغوشت احساس پادشاهی می کنم،
ای تمام من ...
دستم را بگیر که لرزان تر از دیروز و دیروزهاست...
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سرم را نوازش کن ،تاچشم ببندم و کمی درد هایم را حالجی کنم .که شاید فراموشش کنم !

آن آبی گمگشته را ....
صورت ماهش و آن دسته خرمن؛ مسخ کننده را ...
مادر نوازشم کن که یادم برود ...

آرام گفت و انگار برایم الالی خواند:
 غصه نخور عزیز مادریه روز همه چیز درست میشه
خودم برات دعا می کنم ،امشب نذر داشتم امامزاده خدا رو برات صدا زدم مادر ....
نگی حالم بده که من میمیرم!!
قربونت برم دهها نفر تو اون آسایشگاه چشم امیدشون به توعه ...
االن چند وقته حتی یه سر نرفتی
تلفن هاتم که جواب نمی دی
نمی گی این مادر پریشون حال دق می کنه ...

تو رو خدا یکم به منم رحم کن...
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او گفت و گفت و من حواسم جای دیگر بود...
چه فایده دارد که حرف بزنی مادر وقتی دلم به فرمانم نیست

گوشه کنار دلم را اسم و یادش پر کرده ...حروف به حروف اسمش شده ذره ذره درد که هر ثانیه می
کشم و تمامی ندارد لعنت به این نام و لعنت به دل من ...

زیبادخت
چقدر زیبا بودی که تمامی نداشت

سرم را با دستانش باال برد  ،دستانش دور صورتم قاب شد ...
با انگشتان چروک خورده اش اشکهایم را گرفت و گفت:
امشب که بعد از مدتها به خونه ی آقای الوند می ر ی؛ اجازه بده منم بیام
می خوام با مادر آقا رادمهر حرف بزنم عزیزم
سرم پایین رفت و آهی کشیدم و ادامه داد...
شاید از زیر زبون این زن چیز ی کشیدم و دستگیرم شد
اصال شاید همین ها خبر ی از زیبا دخت دارن و نمی گن مادر
ما که خبر نداریم..
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ناامید به چشمان مهربانش خیره شدم چه ساده بود مادر !
چه قلب پاکی داشت ..

فکر و ذهنم دیگر کار نمی کرد...

به ناچار همراه مادر نزدیک غروب راهی خانه ی آقای الوند شدیم ...
نمی دانم چرا با اینکه سالهاست بی گناهی این خانواده در قبال گم شدن زیبادخت ثابت شده ،اما دلم
گواهی بد می داد و حسم مرتب نهیب می زد که بک جای کار اشتباهی محض بیش نیست
اعتمادی که به رادمهر داشتم قوی بود ،اما دل عاشق که اعتماد سرش نمیشد؛
مرتب با هم درگیر ی داشتیم و چون دل کندن از همدیگر برایمان غیر ممکن بود دوباره باز بایک تلفن
تمام کدورتها را برطرف می کردیم ..
یک بار او و یک بار خودم !
او رادمهر بود ...
دوستی از برادر برایم عزیز تر

در عمارت که باز شد  ،به طرفرداخل بازش کردم و به مادر که سبد گل در دست مشغول مرتب کردن
روسر ی کوچکش بود گفتم :بفرمایید خانم...
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خندید و دست گرمش بروی صورتم نشست و گفت:
الهی عاقبت بخیر بشی عمر مامان
فقط تو رو خدا همین طور ی خوش اخالق بمون؛ اگه دوستم دار ی قول بده...

دستش را از روی صورتم برداشتم و روی لبها گذاشتم و نفسی عمیق کشیدم و گفتم
تو هروقت ناراحتم کنارم باش حالم خوب می شه ...
چشمانش برقی زدند و گفت:
تو همه عمرمی مادر من کنارتم می خوام همیشه آروم باشی ...
دستم را پشت مادر گذاشتم و هر دو راهی شدیم ...

رادمهر در حیاط مشغول مطالعه بود  ،با دیدن ما کتابی را که در دست داشت بروی صندلی آالچیق
گذاشت و دوید سمتمان ...
نفس نفس زنان نزدیک که شد و مشغول احوال پرسی شدیم...

نور چراغ تزئینی داخل باغچه که بروی صورتش سایه انداخت تازه فهمیدم که رفیق بهتر از جانم
مانند من چقدر شکسته و ناتوان شده ....
انگار رفتن زیبادخت تازیانه ای شده بود بروی روح و جسم ُ
خرد شده ی من و رادمهر که عجیب شب
و روزمان با نبودش سیاه و تار شده بود
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وارد خانه نشده بودیم که مادر و پدر رادمهر به احترام مادر تا دم ایوان برای احوال پرسی آمدند ...
تمام شب بی حوصله بودم ،
هوای خانه راه نفسم را بریده بود
اینجا قدم به قدمش پر بود از جای پای او .....
رادمهر هم از من بدتر کم حرف شده بود
انگار هر دو تبدیل به پیرترین و بی حوصله ترین آدمهای دنیا شده بودیم ...
بعد از شام دور هم مشغول صرف قهوه بودیم که مادر بحرف آمد....

در حالیکه فنجان قهواه ش را روی میز می گذاشت گفت:
خب خانم الوند خبر جدیدی از زیبا دخت بدست نیومده !!؟؟؟
با حرفش انگار که برقی متصل به جریان هزار ولت به تمام افراد دور میز وارد شد در جا میخکوب
شده به مادر می نگریستیم ..

نام زیبای ،زیبادختم
همه را در جا میخکوب کرد .

بانو که از حالت نگاهش هیچ وقت نمی توانستم خوشحالی و یا ناراحتی اش را بفهمم
تکیه به مبل زد و پاهایش را بروی هم انداخت و گفت
واال چی بگم

351

زیبادخت مظلوم
خبر جدید که نه ولی ...

همه منتظر ادامه حرفش بودیم ،که آقای الوند از جا بلند شد و بطرف میز شطرنجش رفت و روبه من
اشاره کرد و گفت :
خب جناب دکتر تا خانمها با هم صحبت کنند؛ شما تشریف بیار یه مبارزه کنیم
ببینم بازیتون هم مثل طبابت عالیتون هست یا نه ؟؟
حرف بانو نیمه کاره مانده بود و من متتظر ...

به احترامش از جا بلند شدم و بطرف میز شطرنج جناب الوند راهی شدم و گوشم به حرفهای مادر
رادمهر بود

چند روز پیش پلیس تماس گرفت و مشخصات یه خانمی رو داد که خیلی شبیه زیبادخت ما بود،مثل اینکه اون زن اختالل حواس داشته و اسمش رو بعنوان افراد گمشده تیتر روزنامه کرده بودند.
و پلیس هم در حال اطالع رسانی به خانواده هایی که مثل ما گمشده داشتند بود .
رادمهر بچه ام به عجله رفت اما
چه فایده زیبادخت نبود

خب ما تو این سالها خیلی گشتیم .اما بی نتیجه بوده...

من که می گم زیبادخت برگشته والیت خودش ....
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خب ما روستایی رو که توش زندگی می کردیم خیلی دوست داریم ...

من هنوزم بعد از این همه سال زندگی تو شهر هر وقت دلم می گیره یه سر ی به خونه ی قدیمی
مادر ی ام می زنم ...

من و خواهرم طال اون خونه رو همونطور دست نخورده نگه داشتیم...

اونجا پر از خاطرات مادرم هست!

خودتون که بهتر می دونید
مادر خدا بیامرزم ،عمه ی بزرگ پدر زیبادخت بود

سالها پیش وقتی اون آتیش سوز ی اتفاق افتاد و مادر و برادر زیبادخت کشته شدند
زیبادخت و خواهر کوچکش زمرد مدتی با پدرشون زندگی کردن
ولی بنده ی خدا پدرشون داغ همسر و فرزند کمرش رو شکست و دق کرد ...
اون دو تا دختر کوچیک بی پناه شدند
یه مدت کنار مادرم زندگی کردند و مادرم قبل از مرگشون وصیت کردند که وظیفه ی من و طالست که
نگذاریم این بچه ها به پرورشگاه سپرده بشن ...
ما بعد از مرگ مادر به وصیتشون عمل کردیم
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دختر ها رو به تهران آوردیم
زمرد کنار خواهرم طال زندگی کرد و زیبادخت کنار ما ...
اون مثل دخترم بود اندازه ی یبا دوستش داشتم

حواسم به حرفهای بانو بود  ،افتضاح باز ی کردم ؛
پدر رادمهر مهره ی وزیرم را زد و توی تله افتادم .
با خنده ای پر معنا در حالیکه به صندلی چرمی تکیه می داد
گفت :کیش و مات !!!
چشمانش را ریز کرد و با دقت در حالیکه به صورتم دقیق نگاه می کرد ادامه ی حرفش گفت :
آقای دکتر زیاد درس خوندن وقت نکردن شطرنج رو خوب یاد بگیرن

رادمهر بی حوصله از جا بلند شد و گفت
آیین بازیش خوبه حالش خوب نیست...
و بطرف در ورودی رفت و برگشت و نگاهش برویم بود و گفت
آیین بیا یکم هوا بخوریم

من اینجایم و دلم جای دیگرست ...
بیمارم ،بیمار !
عجب بردی باخودت هوش و حواسم را که شدم پر ی ،سر گردان در باد بی رحم زمانه .....
354

زیبادخت مظلوم

از جا بلند شدم و پشت سر رادمهر قدم به قدم
هر دو بی حوصله و غمگین
نزدیک آالچیق شدیم.

به ستون چوبی آالچیق تکیه داد و آهی کشید و سرش را تکان داد .
حواسم به حرکاتش بود !

داغی با خودش حمل می کرد که تمامی نداشت ...

یک روز اداره ی پلیس و روز دیگر بهزیستی و روزبعدش سردخانه های پزشکی قانونی ...
پلیس خبر می داد و او تا می رفت و می آمد عمرش نصف می شد ..

و من از بَر بودم این حال خراب رادمهر را....

روی نیمکت چوبی آالچیق سر در گریبان نشستم و زیر لب چیز ی گفتم:
و او نشنید
صدایش آمد ...
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چی گفتی آیینشقیقه هایم را فشار ی دادم و گفتم چیز تازه ای نگفتم ...
کم کار ی کردید و این نتیجه اش شد..
پوزخندی به حرفم زد و گفت:
از مدل حرف زدنت خوشم نمیاد آیین
هر چقدر که ناراحت باشی بیشتر از من نیستی ...
اگه تو عشقت رو از دست دادی من تموم دنیامو گمکردم
می فهمی دنیا

سرم باال رفت  ،با خشم به صورتش خیره شدم و گفتم:
دنیات بود نفهمیدی خودزنی می کنه ...دنیات بود ..
بعد از سی سال یادت افتاد غمش رو بخور ی ..
چرت نگو پسر
دنیای آدم جاش فراتر از این چیزاست...

مثل اینه که مادرت میگه مثل دخترم بود
ولی در واقع تو این عمارت مستخدمی بیش نبود ...

بس کنید بابا از این قیافه های حق به جانب تون حالم بهم می خوره !
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رادمهر با خشم به صورتم خیره شد و گفت آیین بخدا هر کسی جز تو این حرفها رو بهم می زد ....
حرفش را قطع کردم و گفتم:
بخدا چی؟
بگو نترس ،بگو می زدی دندوناشو خورد می کردی ....

دروغ می گم !
آره ؟

با توام رادمهر؛ دروغه ؟؟؟
به واهلل که نیست

فریادش پیچید میان درختان در خواب رفته ی باغ !

آره راسته ،تو حق دار ی تو این خونه مستخدم بود .اما نه برای من !!!
اون معلمم بود
خواهرم بود
همه دنیام بود
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تو چه می دونی که اگه دو روز نمی دیدمش انگار یه چیز ی باارزش گم کرده باشم ؛پریشون می شدم .
تو چه می دونی که یه دختر مهربون و مو طالیی با اون نگاه مهربونش بشه مامان دومت
بهت درس بده
شبهای امتحان کنارت تا صبح بشینه تا نخوابی و روزهای امتحان بشینه به راهت تا بیایی ...

تو چه می دونی دستهای مهربونی که هر وقت تبدار بودم مرهم درد هام بود و
تموم عمرم رو صبح که از خواب بیدار می شدم یه فرشته ی مهربون لقمه به لقمه حواسش به خورد و
خوراکم و حال خوبم بود .
یه همباز ی که هر وقت زمین می خوردم
پاهای زخمی مو طور ی مداوا می کرد که حاضر بودم هر روز زمین بخورم و خراش بردارم تا زیبادخت
نازم رو بکشه ...
زیبام ،اونقدر با محبت کنارم بود که وقتی رفت سقوط کردم
سقوط ته دره ی بی خبر ی!
پس خفه شو!!!!
آیین خفه شو که تو از رابطه ی عمیق وابستگی من و زیبادخت هیچ نمی دونی

از جا بلند شدم و روبه تاریکی باغ و پشت به بهترین رفیقم؛ آخرین حرفی را که بین من و زیبایم یک
راز بود را بزبان آوردم

اونقدر شد غمخوارت که یادت رفت خودش غم داره358
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اونقدر شد کارگر بی چون و چرای این عمارت لعنتی و آدمهاش  .....که یادت رفت
اونم آدمه و یه دردهایی داره که ناگفته باقی موند

دست به جیب و متفکر بطرفم آمد
حسابی بهم ریخته بود ...
رادمهر آمادگی این را داشت که خانه ای را ویران کند
اما نه بدتر از حال خراب من ....

عصبی بهمراه لرزشی درون صدایش که نشان از خشم می داد گفت
ناگفته ؟؟؟
منظورت رو متوجه نمی شم!!

لب هایم فرمان به سکوت می دهند و دلم باید این حقیقت را می گفت !!!
نگاهش کردم و گفتم
زیبادخت آزار می دید !!

صدای نفسهای تند و عصبی رادمهر کنار گوشم
داشت طنین خشمش را به من بیشتر هشدار میداد ....
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دست بطرف بازویم برد و چرخاندم بطرف خودش...

چشم در چشم بودیم!
رگ غیرتش چنان برآمده شده بود که احتمال دادم هر ساعت شقیقه هایش را پاره کند ...
فشار دستش بروی بازویم بیشتر و بیشتر شد
رادمهر درد داشت و غمی عمیق!

بغضی مردانه را در گلو خفه کرد و همان باعث شد صدایش گرفته تر باشد...
امشب می خواستم رادمهر هم با من بسوزد

بدجنس شده بودم ...
مردی که دردی سوزناک راز ی ناگفته را چهار سال به دوش کشیده ...
نیاز داشتم کسی دیگر با من بسوزد
نامرد نبودم ،زمانه نامردم کرد ...

فریاد نزد!
اما صدایش از صد فریاد کوبنده تر بود و من خونسرد زجر کشیدن بهترین رفیقم را به تماشا نشسته
بودم
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آیین حرف بزن...یا دار ی با احساساتم بد جور ور می ر ی...
که این نیمه ی شب آمادگی شو ندارم یا اگه چیز ی می دونی و تا بحال نگفتی باید بخاطرش همین
جا تو باغ سر به نیستت کنم ...
المروت
تو از زیبا چی می دونی که چهار ساله خفه خون گرفتی

کی آزارش داده
چطوره که پلیس بارها ازت بازخواست کرده چیز ی نگفتی
همراهم بارها اومدی وپا به پام خرد شدنم رو دیدی
االن .....

و دیگر حوصله اش به پایان رسید و با دو دست چنان یقه ام را گرفت که حس کردم امشب خفه
شدن را تجربه خواهم کرد و......
چیز ی گفت که نباید می گفت.
وگرنه ساکت می ایستادم تا عقده ی دلش را بروی صورتم خالی کند .

اما دست روی نقطه ضعفم گذاشت ...

نفسش را با حرص بیرون داد و صدایش از میان دندانهای بهم فشرده خارج شد و گفت :
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نکنه که خود تو ......
با حرفش بدجور داغم را تازه کرد  ،آتش زیر خاکستر ی بودم؛ که برای شعله ور شدن هر ثانیه
آمادگی ام بیشتر می شد ..
و

هر آنچه رفاقت بین ما بود با این حرفش مانند درخت بلند و تنومندی که با تبر قطع شده باشد قطع
شد و از بین رفت ....

با عصبانیت دستش را پس زدم  ،آن آیین آرام و خونسرد که عمر ی دیگران را تشویق به آرامش می
کرد ؛چون گرگی وحشی به جان رفیقش افتاد.

و آنچه از درد در این چهار سال به دوش کشیده بودم مشتی ش د و حواله ی دهان بهترین رفیقم
کردم
با تمام قدرت ....

با ضربه ای که به صورتش زدم؛ به عقب پرتاب شد و ...
دستش بروی بینی خونینش نشست و وقتی برداشت ؛نگاهم بروی خون جمع شده در کف دستش
افتاد.
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تازه فهمیدم که آخرین ذره های آرامش از روحم پر کشیده و کار ی را انجام دادم که خودم سالها بود
برای بیمارانم منع می کردم
چه کردی با من زیبا .....
سوختم و این سوختن آغازش دیدن تو بود؛ لعنت به تو آن شب ....

لعنت به تو که همه دار و ندارم ،احساس و آبرویم ؛ را کوله بار ی کردی و با خودت بردی

رادمهر با تعجب نگاهی به صورتم انداخت و بعد با حیرت به خون کف دستش نگاه می کرد
اوهم باور نداشت این من باشم

تمام شد ....

آنقدر خشمگین بود که چشم بروی احترام مهمان بودنم بست و هر دو وحشیانه به جان هم افتادیم

نمی دانم چقدر طول کشید
شاید ده دقیقه و یا شاید بیشتر ...
آنقدر به سر و صورت هم کوبیدیم که بی جان هر کدام گوشه ای از سر سرای ایوان افتادیم ...
هر دو نفس کم آورده و بی جان !!!
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با آستین پاره و کثیفم خون گوشه ی لبم را که بریده بود پاک کردم !
و نگاهم بروی رادمهر چرخید
زانو در شکم فرو برده بود  ،به نقطه ای نا معلوم ؛خیره مانده بود ...
قطعا رادمهر

امشب از درد به خودش نمی پیچد بلکه
با این حقیقت که زیبادخت نازنینش...
توسط کسی آزار جسمانی می دید و َدم برنمی آورد دق می کرد ...
چرا که هر چقدر به صورتش ضربه زدم آخ هم نگفت

آنقدر در خودش جمع شد و فرو رفت که دلم گرفت ،برای رفیق شفیق چندین ساله ام ....
ناگهان بغض مردانه اش ترکید و
صدای گریه اش تا ته استخوانم را سوزاند ...

پای چپم در اثر لگد رادمهر کامال بی حس بود ،کشان کشان خودم را کنارش رساندم و دستم بروی
شانه اش نشست ...

با چشمان اشکبارش نگاهم کرد
و با تاسف سرش را تکان داد و گفت
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نه ....

نه این امکان نداره تو دروغ می گی!!!
زیبادختم همیشه کنارم بود ،کسی جرات نداشت بهش نزدیک بشه؛ چه برسه به اینکه آزار ببینه ....
مچ دستم را با التماس نگه داشت و گفت
تو رو خدا
تو رو رفاقت چندین ساله مون بگو
بگو که دروغه آیین
بگو

چشم بر هم گذاشتم و آرام گفتم :
این حقیقته ...
حقیقتی تلخ !
ما با هم قرار گذاشته بودیم
یه قرار ابدی که هیچ وقت انجام نشد

زیبادخت سخت بود ولب باز نمی کرد!
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ماهها طول کشید که با هزار ترفند و زیر باال کردن حرفهام بالخره موفق شدم که به حرفش بیارم ...
قرار گذاشتیم شب بعد از مراسم عقد زمانی که محرم هم شدیم برام تو ضیح بده

می گفت اعتراف براش از مرگ هم بدتره
تنها کسی که این ماجرا رو می دونست خودش بود و من ....

چقدر اصرار کردم حرف بزنه ..
چقدر کشمکش داشتیم
چه روزها که ساعتها در کنارش حرفهای دلش رو زیر و رو می کردم تا بحرف بیاد اون که انگار این
ماجرا به جونش بستگی داشته باشه سکوتی کرد که آخرش ......

رادمهر با دهان باز و چشمانی پرخون نگاهم می کرد و صبرم تمام شد .....

مشت بروی سنگ سرد ایوان کوبیدم و با خشم گفتم ...
یکی تهدیدش می کرد !!

یکی که داشت ذره ذره زیبادخت عزیزم رو از درون نابود می کرد ..
بخاطر همین ازش خواستم زودتر عقد کنیم ....
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من خواستم ....
من عجله داشتم !
انگار به دلم افتاده بود زیبا قراره از دستم بره همش نگران بودم ...
یادت میاد چقدر با هم درگیر بودیم که راضی به عقد فور ی بشه
دلم گواهی بد می داد
بخدا که دلم حق داشت
خواستم که وقتی اعتراف کرد اونقدر تو بغلم گریه کنه و سبک بشه که همه دردهاش رو فراموش کنه
چقدر نگران تو بود
فقط خواهش می کرد
آیین تو رو خدا رادمهر چیز ی نفهمه ....

ای لعنت به من ،لعنت به تو؛ لعنت به هرکسی که کنارش بود و دردش رو نفهمید ....

بکمک دیوار و دستان لرزانم ،از جا بلند شدم و نگاهم بروی رادمهر خیره ماند ...
انگار که سنگ کوب کرده باشه؛ این مرد!
خشک شده فقط خیره به روبه رو در فکر بود ...

چاره نبود یک روز باید حقیقت را می فهمید ....
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دلم طاقت نیاورد هر چه بود من دکتر بودم و او نیاز به کمک داشت
حتی اگر تمام زخمهایش کار خودم باشد
خم شدم و زیر بازوی بی رمق رادمهر را گرفتم و با هم بروی نیمکت فرود آمدیم ..

سرش بروی نیمکت فرود آمد .

از جیبم دستمالی تمیز ،تنها ترین چیز ی که از زد و خورد بین من و رادمهر جان سالم بدر برده بود؛
بیرون کشیدم و بروی پشت دستش که خراش بزرگی برداشته بود گذاشتم و گفتم :
منو ببخش اما چهار سال مدت کمی نبود برای راز دار ی....
می دونی به جون خودش قسم خورده بودم که لب باز نکنم
اما .....
آهی کشیدم و ادامه دادم
اما تو امشب باعث شدی قسمم رو بشکنم

خاطراتش ،یاد و نامش رو مثل کتابی سر به مُ هر با خودم می برم
برای همیشه.....
از تو و تمام خاطرات رفاقتمون
لبخندها و اشکهایی که کنار هم ریختیم برای همیشه می برم و می رم ....
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برگشتم و نگاهش کردم که هنوزم در شوک بود
و حرف آخرم را زدم و رفتم

دیگه بین ما رابطه ای وجود نداره
تموم شد .....

*****
چراغها هر سوی تاالر روشنند !
و صدای موزیک آنقدر بلند است که دیوانه شدم ...
لبهای مهمانان می خندند ..
دوستانم در کنارم به عیش و نوش مشغولند ...
چشمم به برق نگاه داماد افتاد !
از بهترین دوستانم و همکارانم بود ...
امشب چه سازش کوک است !
برایش بهترین ها را آرزو دارم ..
369

زیبادخت مظلوم

نگاهش بروی نگاهم گره خورد  ،از دور دستی برایم تکان داد ؛ به دی جی اشاره کرد جلو بیاید و در
گوشش چیز ی گفت و او سر ی تکان داد و....
در حالیکه نگاهش بروی منبود ،وسط موزیکش باهمان حجم صدای بلند گفت:
به افتخار آقای دکتر آیین فربد ....

کاوه همان آقای داماد ؛از جا بلند شد و به افتخارم دست زد .
شرمسار شدم ،خجالت زده و سر بزیر ایستادم ؛و میان تشویق حضار و دوستانم سر تعظیم فرود
آوردم .

من امشب شادان نیستم!
قلبم هرگز نخواهد خندید
زندگی می کنم
اما نباتی !!!
نفس می کشم اما به ظاهر ...

دل به کار داده ام و مرتب بیمارانم را ویزیت می کنم اما خودم بیمارم
بیمار !!!
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اگر کنارم بودی ...
اگر تو را داشتم ..
من هم امشب می خندیدم
زیبای گمگشته ام کجایی؟
که هر طرف را نگاه می کنم عکس آن دو اقیانوس آبی در نظرم می آید و دیوانه ترم می کند
تو را چقدر بیابم در تک تک نگاهها ..

هیچ چیز خوشحالم نمی کند !
من نه مستم و نه گیج و گنگ
فقط و فقط
سر گشته ام ..
دیوانه ای مجنون شده که درپی آن گمشده چشم چنان می چرخاند و نفسهای سوزانش را هر ثانیه و
دم به دم فرو می فرستد
تا تسالیی شود بروی زخم هایی که با گذشت سالها هنوزم هم وقتی سر باز می کند
مرا تا دم مرگ وزجر می برد و برمی گرداند ...

پایکوبی دختران شاد و سر مست وسط پیست رقص که دل هر مردی را میبرد روی من تاثیر ی ندارد
من از لب بوم بی حسی افتاده ام خدایا خودت کمکم کن ...
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دستی بروی شانه ام نشست ،برگشتم تا مخاطبم را ببینم .
که خودش زودتر روی صندلی خالی کنارم جا خوش کرد و
عطر تند و سردش فضای اطرافم را گرفت ....
و حالم را بد نه ولی گرفت !

چشم در چشم شدیم و خشکم زد...
خواهر کوچک کاوه ،دوست دوران دانشجویی ام که زمانی قرار بود اتفاقی عاشقانه بین ما رخ بدهد
و او برای ادامه ی تحصیل از ایران رفت و من هم چون وابستگی شدیدی بین مان شکل نگرفته بود
خیلی زود فراموشش کردم و حاال بعد از گذشت چندین سال ...
لبخندی زد و سرش کج شد و به حرکات
صورتم دقیق شد و گفت :
چیه آقای دکتر نشناختید؟

لبخندی به احترام سالها همکالسی بودنمان بروی لبهایم نشست و گفتم
مگه میشه نشناسم !
گالره خواهر مهربون و در عین حال یکدنده و لجباز کاوه هستید ...

لبخندی با رضایت بروی لبهایش نشست و دستش را بطرفم بلند کرد و گفت
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خوب هستید ...
خوشحال شدم دیدمتون ...
چشمانش چنان می درخشیدند که انگار امشب سورپرایز ی چیز ی کشف کرده باشد
دستش را فشردم و گفتم :
منم از دیدنتون خوشحال شدم
کی تشریف آوردید ایران؟

با دست موهای بلند و روشنش را از روی شانه کنار زد و سیبی از روی میوه ها برداشت و گفت :

چند ماهی میشه اومدمبه اصرار مامان برگشتم
شاید تا عید بیشتر ایران نباشم  ،بعدش برمی گردم پاریس ....

شما چطور هنوزم با بیماران آسایشگاه وقت می گذرونید ؟
داشت متلک می گفت!
و خوب فهمیدم .....
نگاهش کردم همان دختر مغرور و سرد گذشته بود ...
از آن دسته آدمهایی که مردم را از پنجره ی خودخواهی دلشان نگاه می کنند
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لبخندی به غرور کاذبش زدم و گفتم
وقت که نه خوش می گذرونم!

اونها نیاز به لبخند دارند ...
و من سعی در پیدا کردنش تمام تالشم رو می کنم ...

کار ی که سالها تالشم بود از میون هزاران کتابی که خوندم پیدا کنم و آخرش فهمیدم
اشتباه دنبالش گشتم

خوشبختی تو ورقهای کتاب پیدا نمی شه !
جاش تو قلبه !
مکانی که باید ترمیم بشه
کم کم ولی حتما..

لبخندی معنا دار بروی لبهایش نشست ،و ردیف دندانهای سپیدش را به رخ کشید .

ودر حالیکه تکه سیب پوست گرفته ی در دستش را بروی چنگال می زد به سمتم گرفت و گفت :
هنوزم همون آیین قاطع و حاضر جوابی. ..
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همون که تو تموم دوره های دانشکده تو کالس هم کسی حریف زبونش نشد ...

سیب را از دستش گرفتم و گفتم :
تغیر در ظاهر آدمهاست ...
ذاتشون هر چقدر هم که پنهانش کنن یه روز تو حرکاتشون برخ کشیده میشه ..

نگاهم کرد و گفت :واقعا که شما هیچ تغیر ی نکردید

درست می گفت!
تغیر نکرده بودم
فقط دیگر آن آیین نبودم
او خبر نداشت ...

انگار که از حرفهایم حوصله اش سر رفته باشد ،از جا بلند شد ؛ دامن کوتاهش را صاف و مرتب کرد .

قد بسیار بلندش بهمراه کفشهای پاشنه بلندی که پوشیده بود رشیدتر بنظر می رسید ...

هر چه از زیبایی بود ،گالره گلچینی از هر کدام را داشت ...
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از جا بلند شد و با طناز ی روبه رویم ایستاد و دستش را بروی مچ دستم گذاشت و گفت :
خب بسه هرچی مثل پدر بزرگها نصیحت کردید ،ناسالمتی امشب عروسی بهترین رفیق شماست...
اگه اینطور ی غمگین و گرفته تا آخر جشن اینجا بنشینید حتما کاوه دلخور می شه ...

در ضمن شما اول جوونی هستید و پر از نشاط بهتر نیست
یکم خوش بگذرونید !!

معطل نکرد  ،مچ دستم را کشید و به احترام کاوه که با نگاهی منتظر و لبخند نگاهم می کرد از جا
بلند شدم .

درست نبود روی خواهرش را زمین بیاندازم ....

حتی مهلت نداد کتم را از روی صندلی بردارم
باوزویم را کشید و سمت پیست رقص برد

نورهای وسط سالن کم و کمتر شدند و آهنگی مالیم طنین انداز مجلس شد.

دلم تنگ نبود ،اما لبخند این دختر تمام خاطرات خوش ...
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ساعات بی نظیر ی که بهمراه هم داشتیم برایم تداعی کرد ...

ما چهار نفر بودیم ...
کاوه و خواهر دوقلویش گالره و دوست دیگرم فرزاد ...
وقتی کنار هم بودیم زمان چه سریع می گذشت
البته که بهترین دوران زندگی ام همان دوران خوب دانشجویی بود و خاطراتش......
لبخند گالره یک لحظه غمهایم را کمرنگ کرد ...
اما زیبایم لحظه به لحظه در ذهن خسته ام مرور می شد ..
دستش بی پروا دور کمرم حلقه شد  ،آنقدر خودش را به سینه ام چسباند که از نگاه کاوه شرمزده
شدم .
خندید و لبان سرخش را نزدیک صورتم کرد و گفت خب آقای دکتر حاال حرف فلسفی بزن دیگه ....
و این یک رو کم کنی جانانه بود !!!
کاوه با صدای بلند روبه مابقی رقفا گفت:
بچه ها بیایین آیین راه افتاد ...

و همزمان با حرفش بچه ها که نشسته بودند با سر و صدا به ما پیوستند .
تازه فهمیدم این یک نقشه از طرف دوستان بود که از حال و هوای سوت و کور خارج شوم ...

کاوه خوشحال بود و نگاهش بروی من و خواهرش می چرخید ...
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او همین نزدیکی من و گالره را می خواست ....
همانطور که سالها پیش سعی داشت رابطه ای بین ما شکل بگیرد

از جا بلند شد و بهمراه عروسش ما را همراهی کرد .

نزدیکم شد و روبه هر دوی ما گفت شما امشب تک ستاره ی مجلسم هستید ازت ممنونم آیین ....
نگاهش کردم و آرام گفتم
امشب تو فرمانروایی پسر هر چی دستور بدی آیین گردنش از مو باریکتره ...
گالره دست روی سرشانه ام گذاشت و گفت و تو وزیر همیشه سر سخت مجلسها بودی ....

نور کمرنگ و قرمز سالن صورت کوچک و ظریف گالره را درخشانتر کرده بود
چشمان هر دویمان بهم خیره بود و قلبم ندایی می داد !!!
"امتحان کن آیین خسته نشدی از درد
از رنج !!"

نفس گرمش چنان نزدیک صورتم بود که چشم بستم و داغی عجیبی بین پلکهایم حس کردم .....
من بی اراده نبودم ،اما این وسوسه ی فرار از فکر زیبادخت مدام در سرم می چرخید ...
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چشم باز نکردم ،می دانستم چیز ی فر خواهد ریخت ...

این همان اشک بود و امشب شب شادی عزیز ترین دوستم بود .

بغض سرکش آرام بگیر!
امشب که به گوشه ای خلوت پناه بردی بشکن ....

کنار این مجسمه ی زیبایی استقامت کار سختی بود!
پیشانی به پیشانی ام نزدیک کرد و آرام گفت :
آقای دکتر همونطور که سنت رفته باال جذابیتت هم بیشتر شده !!
بخاطر همینه که غرورم روکنار می گذارم و شما رو به یک شام دونفره تو سوئیت کوچیکم دعوت می
کنم ..

خودتون که می دونید گالره اهل تعارف باز ی نیست ...

او داشت از تاریکی نهایت سوء استفاده را می کرد !!!
پیشنهاد یه جمع دو نفره و زنده کردن خاطرات خوش قدیم ..
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اما نه برای من که فکر و ذهنم نصفه و نیمه در مجلس بود و مابقی صاحبی داشت بی نام و نشان که
گم شد و همراهش آن نیمه را برد ...

سرم را عقب کشیدم  ،نگاهم جدی روی صورتش چرخید وآرام گفتم :
نظر لطف شماست ،ولی من آدمی نیستم که دوست قدیمی عزیزم رو تو زحمت بیاندازم ..

محترمانه جوابش کردم ...
نه بخاطر زیبادخت ،که او جایی داشت در قلبم ابدی!
بلکه فقط و فقط بخاطر حس تکبر ی که گالره سالها بود با خودش به دوش می کشید و برای من
این دسته آدمها خط قرمز محسوب می شدند ..

شانس همراهم بود  ،آهنگ بپایان رسید ؛
دستم رهاشد و او سمج تر از قبل سرشانه هایم را نگه داشت و با نگاهی توام با غضب آرام طور ی که
فقط خودم بشنوم گفت :
آقای دکتر درست نیست پیشنهاد یه دوست قدیمی چندین ساله رو رد کنی،
خودت خوب می دونی من عادت ندارم یه حرف رو دوبار تکرار کنم ..

پس بدون هیچ درخواست اضافه ای بهتون می گم فردا شب راس ُنه شب تو سوئیتم که آدرسش رو
به احتمال زیاد خودتون از کاوه خواهید گرفت؛ منتظر حضورتون و همراهی چند ساعته ای که تموم
خاطراتمون رو فقط خاطرات رو زنده کنه هستم ...
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فشار ی به سرشانه ام وارد کرد ،چند قدم به عقب رفت ؛ لبخندی پر معنا به رفتارم زد !!!

منی که هاج و واج نگاهم به نقطه ای بود نامعلوم و نامشخص !
آیا واقعا من چنین کار ی می کردم ؟؟

آیا واقعا روز ی می رسید که باپای خودم به خانه ی زنی چون گالره پا بگذارم ....

پشت به من کرد ،همراه جوانان دیگر پیست رقص پرشور رقصید و خواند !

دختر ی شاد و پر انرژ ی
چیز ی برعکس زیبادختم ...

آنچه او داشت کوله بار ی از غم و درد بود که هر کسی نزدیکش می شد
سرمای سوزنده ی حوادث زندگی اش دامنش را می گرفت ...

شب وقت بازگشت از مراسم دست کاوه را گرفتم ؛ در حالیکه تمام دوستان دوره اش کرده بودیم
نزدیک گوشش گفتم :
یادت باشه همیشه خوشبخت ببینمت ...
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خندید و بازوهایم را گرفت و گفت :بهت قول می دم ...
اما تو چی؟
با تعجب نگاهش کردم ادامه داد ..

گالره بهم گفته آدرس سوئیتش رو خواستی ؟؟؟

از شدت خجالت گونه ام داغ شد.
محکم و به شوخی به پشتم زد ودر گوشم گفت :
خجالت نداره که پسر من از خدامه یه روز تو بشی شوهر خواهرم !

این جور ی مطمئنم یکی تو این دنیا هست که ترمزهای گالره رو بکشه....

آخ که فقط تو با اون دوا داروهات می تونی کنترلش کنی وگرنه که اون خیلی وقته دور ماها رو خط
کشیده ...

بی پروا و خودسر ی تو ذاتشه !
اما خودت خوب می دونی خواهرم یه تیکه جواهره ..

382

زیبادخت مظلوم

حیران نگاهش می کردم که ادامه داد رفتم تو ماشین آدرس رو برات می فرستم ..
برو به سالمت ..

ناباورانه در آغوشش گرفتم و برایش آرزوی خوشبختی کردم .
حرکت کرد و رفت ...
همان حین که اتومبیل داماد و کسانی که همراهیش می کردند براه افتادند ...
گالره را دیدم ،با نگاهی تیزبینانه و خنده ای عجیب برایم بوسه ای از راه دور فرستاد و چشمکی زد و
سوار بر اتومبیلش بدنبال ماشین برادرش حرکت کرد.
و چند بوق ممتد هم برایم زد ...
خداوندا این اشرف مخلوقات چه بود آفریدی ؟
خودش بُرید و دوخت!!!

و من ناباورانه حیران نگاهش کردم

پشت فرمان اتومبیلم آرام از خیابانهای خلوت و به خواب رفته ی شهر عبور می کنم ....

و به طرف خانه می روم تا دوباره با هم خلوت کنیم عزیزم !
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این منه تنها!
در این خلوت و سیاهی ....
این منه بی تو...
امشب که به خلوت اتاقم پناه بردم ....
دوباره باهم خلوت می کنیم عزیزم
تو برایم همان طور شرمزده از غمهایت بگو و من ساکت نگاهت می کنم
خدا می داند که ذره ذره ی قلبم
ثانیه به ثانیه ی عمرم بدون تو چه سخت می گذرد !

من امشب دوباره آن پیراهن سپید را که با وسواس تمام برایت خریدم تا شب وصلتمان بپوشی را
دوباره در آغوش خواهم گرفت و عطر تنت را که آخرین بار سالها پیش روی تار و پودش نشست را تا
عمق جان بو می کشم؛ تا قرص خوابم شود !!!
تا به خوابی رویا گونه بروم من باشم و تو...

صبح دوباره وقتی از خواب بیدار شدم،
پیراهنت را عزیزم بین لباسهای کمدم پنهان می کنم تا تو رو در بر بگیرند ...

تا حس اینکه کنارم هستی را فراموش نکنم
زیبایم ،مثل هر صبح وقتی بیدار می شوم
به گوشه ی آینه خیره می شوم؛ آنجا که عکس تو مدام با آن نگاه آبی مراقبم هست !
384

زیبادخت مظلوم
من به آن عکس سالم خواهم کرد....
عجیب به نظر می رسد ،اما تو برایم مثل هر روز تازه و تازه تر ی ...
تو خود واقعیت حضور ی
تو خود منی زیبادختم

******
رمان زیبادخت مظلوم ....
**
درب اتاقم زده شد ،بزور چشم باز کردم؛ شب واقعا دیر خواییده بودم ....
بزرو نگاهم بدر اتاق افتاد.

مادر الی در را باز کرده بود ،آرام گفت :هنوز خوابی پسرم ؟؟
باالی سرم آمد وصورتم را نوازش کرد و گفت:
آیین جان مهمون دار ی..

با چشم نیمه باز و صدایی گرفته گفتم:
این وقت صبح ؟؟
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خنده ای کرد و موهایم را پشت گوش برد و گفت:
کجا صبحه مادر االن یازده ظهره ...

سرم را زیر بالشت پنهان کردم و گفتم
حاال کی هست ؟؟؟

سکوت کرد ،فکر کنم نگاهش به پیراهن زیبادخت افتاد .
آهی کشید و پیراهن را از زیر دست و بدنم بیرون آورد و گفت پاشو عزیزم پاشو مادر !!!
چه کنم با تو؛ این یه تیکه پارچه که زندگی برام نگذاشته !

مهمونت باید برات جالب باشه

بی حوصله پرسیدم کیه خب ؟؟؟؟
صدای مادر آمد و در جا خشکم زد ...

زمرد خواهر کوچیک زیبا اومده ...
االن یک ساعتی میشه اومده؛ خیلی باهم درد دل کردیم اصرار داره تو رو ببینه !!!

مثل برق گرفته ها فور ی در جا نشستم و نگاهم خیره به مادر بود ...
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گفتم :زمرد ؟؟؟
سرش را تکان داد و با غمی در چهره گفت
آره مادر خواهر زیبا ؛زمرد اومده ...
حرف زد و درد و دل کرد و دلم رو سوزوند ...

سرم بزیر رفت و متفکر به قالی خیره ماندم ....
مادر پیراهن را تا کرد و بروی پایم گذاشت و دستش بروی سرشانه ام رفت و گفت
با بغل گرفتن لباسش اون برنمی گرده قربونت برم ....
بیا و تمومش کن تو رو جون مامان !!

چشمانم بروی صورت غمگینش چرخید ؛
سکوت کردم ...
مادر بود و دلواپس !
دلم پریشانی داشت و مادر از من پریشانتر بود...

از اتاقم بیرون رفت ،و من مدتی خیره به گلهای نخ نما شده ی پیراهن یوسف گمگشته ام کردم و
بهمراه بغضی عجیب پیراهنش را دوباره چون قدیسه ای با ارزش در کمد گذاشتم و بعد از تعویض
لباس و زدن آبی به صورتم از اتاق خارج شدم..

درب اتاقم را بستم ،همین که برگشتم نگاهم بروی صورتش خیره ماند!
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از جا بلند شد و سربزیر سالم گفت....
بطرفش رفتم و جواب سالمش را به سردی دادم و روبه رویش نشستم ....
مادر در آشپز خانه بود ...
حاال که هر دو تنها بودیم ،جرات داشتم تا نگاهی به سر تا پایش بیاندازم ..
زنی حدودا سی و یکی دو ساله بنظر می رسید صورتی همانند صورت زیبادختم داشت.
راستی چقدر شباهت بین این دو خواهر بود !
فقط تنها فرقشان رنگ چشمها بود ...
زمرد چشمانی سبز رنگ و موهایی فرفر ی داشت و زیبای مظلوم من چشم آبی گمشده ام موهایش
مثل ابریشم صاف و لطیف بود ....
نمی دانم چرا؟ ولی این زن حس بدی به درونم تزریق می کرد ....

زنی که مسبب نیمی از غمهای زیبادختم بود
زنی خودخواه که سالها بجز بی اعتنایی و سردی ؛رفتار ی دیگر با تنها خواهرش نداشت.

سربزیر بود ،فکر کنم خودش می دانست که من در مورد رابطه ی زیبا و خودش اطالع دارم
و این شرمندگی حاال و بعد از گذشتن سالها به چه درد من می خورد !

آهی کشیدم ،به پشتی مبل تکیه زدم ؛
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نگاهم به حرکاتش بود !
سربزیر با رنگی پریده و انگشتانی لرزان
که در حال تکه تکه کردن دستمال کاغذی درون دستش بود.

آرام و قرار نداشت چون انگشتان پاهایش مرتب بروی زمین ضربه می زدند
و این تیکهای عصبی نشان از اوضاع روحی خراب این زن می داد ....
من استاد حرف کشیدن و اعتراف گیر ی از بیمارانم بودم ؛ با یک نگاه می توانستم در صد آشفتگی
روحی بیمارم را حدس بزنم
این زن حال خوبی نداشت !

نمی دانم چرا!
اما لحظه ای تمام درد دلهای زیبای عزیزم
و زخمهایی که از این زن سنگدل خورده بود؛ تداعی ذهنم شد و در صددد انتقام برآمدم

اومدید خبر بگیرید که زیبادخت یک وقت برنگشته باشه که مزاحم اوقات خواهرش بشه؛هووووم؟؟؟

سرش باال رفت و تازه خوب چشمان سبز رنگ و پر خونش را خوب دیدم

آرام و ولی پر استرس لب باز کرد و گفت :من راستش یعنی من ....
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و حرفش را خورد !
ادامه دادم ...
شما چی ؟
اومدی بدیدنم برای چه موضوعی؟

ببخشید اما من با تعریفهایی که ازتون شنیدم فکر نکنم هرگز بتونم بخودم اجازه بدم که رفتار ی گرم
و صمیمی با شما داشته باشم
امید وارم این حرفم رو درک کنید

تک سرفه ای کرد
انگشتان دستش بروی زانو ضربه می زدند
آرام و پر بغض حرف زد و من گوش کردم ..

سه الی چهار ساله بودممن و برادرم سپهر شیطون و بازیگوش بودیم...
روزها اونقدر از سر و کول هم باال می رفتیم که با اومدن غروب و شب زود خوابمون می برد

من از دوران کودکی ۰چیز ی یادم نیست حرف زدن هم خوب بلد نیستم
ولی این خاطره رو خوب بیاد دارم چون همراه بود با سوختن انگشتان پایم و
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سوختن عزیرانم!
من امروز از هر سدی که شما بگید عبور کردم ؛تا شجاعت این اعتراف رو داشته باشم ...
امروز برای اعتراف اینجا اومدم ،شاید که ذره ای از دردهام آرامش پیدا کنه .

و این قلب سوخته ام رو مرهم بشه ....

بی تفاوت نگاهش کردم و گفتم :
چیز ی که شما می خواهید برام تعریف کنید رو من کنار زیبادختم ذره ذره مرور کردم ..

فکر نمی کنم چیز ی از قلم افتاده باشه!

در ضمن من برای اومدن شما به اینجا و گفتن این حرفهایی که فکرش رو می کردید شاید؛و البته
شاید...
برای من جالب باشه ،وقت اضافه ندارم...

متاسفم ولی بهتره این خاطرات تلخ و کهنه دوباره تکرار نشن ،که من با تک تک لحظاتش همراه
زیبادختم خون دل خوردم ..
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از جا بلند شدم و با گفتن غذر خواهی کوتاهی بطرف اتاقم براه افتادم ....

که حرفش باعث شد ،میخکوب سر جا بایستم ...

-آتش سوز ی کار من بود !!!

یک لحظه حس کردم گوشهایم اشتباه شنیده ....
و یا شاید این زن با این حال پریشان قصد شوخی دارد ....

برگشتم و به حال زارش و آن کبودی دور چشم ها که نشان از گریه های شبانه روز ی می داد خیره
ماندم ...

سرش را باال آورد وبا تکرار دوباره ی حرفش قلبم را سوزاند !!!

 من باعث شدم ،زیبادخت هیچ گناهی نداشت !!!اون روز بعداز اینکه دویدم سمت ایوان
حواسم نبود وحین دویدن پاهام گیر کردند به فانوس و کج شد و افتاد
شعله های بیرون زده از شیشه های شکسته ی فانوس پاهامو سوزوند و از ترس به گوشه ی ایوان
پناه بردم ....
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اون آتیش سوز ی کار من بود که به پای زیبادخت نوشته شد ...

سرم سوت می کشید !
بد جور داغ کرده بودم ...
همه چیز برایم مرور شد ....
تمام صحنه های عذاب کشیدن زیبای بی نوایم ...
آن گریه ها و آن شدت عذابی که ذره ذره از وجودش بیرون کشیدم که شاید نفسی در سینه ی
غمگینش تازه شود !
آن اشکها ...
خدایا زیبادختم چقدر زجر کشید ...

با نفرتی وافر به چشمانش خیره شدم،
چقدر خوددار بودم که از خانه بیرونش نمی کردم!
من امروز حتما برای زیبادخت بی نوایم اشک می ریزم.
برای سالها عذابی که کشید.
زیبای غریبم امروز که تو و خاطراتت را مرور کردم ؛گوشه ای جا در رویا هایت برایم خالی بگذار !
روح و جسمم را با هم برمی دارم و به خلوتی که بیشتر اوقات با هم می رفتیم می برم و تو برایم
حرف می زنی و منه منتظر فقط نگاهت می کنم
برای دل نازکت بمیرم که چقدر اشک ریختی و مقصر کسی دیگر بود ...
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باید چیز ی به این زن نامروت می گفتم تا دلم آرامش پیدا کند
سرش پایین بود و مرتب دانه های اشک تمساحش را از روی گونه پاک می کرد

مادر با سینی چای وارد شد و کنارش روی مبل نشست .
با اشاره از من خواست که بنشینم

بغضم را فرو دادم و گفتم :
تو همون ناخواهر ی بی رحمی بودی که قلب سیاهت و اون غرور کاذبت هرگز اجازه نداد فرشته ای
مهربون چون زیبادخت رو به خوبی بشناسی

دختر ی بی نوا که تموم عمرش بارها از تویه بی رحم عشق و محبت گدایی کرد و اون قلب پاکش
بارها بخاطرت بی قرار تر از همیشه زد
برای چی واقعا چرا ؟؟؟
من برای موجود منفور ی چون تو که از انسانیت و محبت ذره ای بو نبردی.....

هیچ حرفی ندارم فقط از خدا می خوام تو رو بخاطر گناهان بی شمار ی که انجام دادی ببخشه ..

میان صداهای مادرکه مرتب از زمرد بخاطر حرفهایی که زدم عذر می خواست و اصرارش که برگردم
....درب اتاق را بروی هم کوبیدم و به گوشه ی خلوت تنهایی هایم پناه بردم ...
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حتی نمی توانستم صدایی و کالمی از این زن را لحظه ای تحمل کنم ...
آن اشکها که بارها زیبادخت ریخت و مرتب از دور ی خواهرش می گفت
آتشم زد !

دردم که زیاد می شد به سیگارمپناه می بردم ....

پناهی تلخ و درد ناک ....

درب اتاقم مرتب زده می شد مادر می خواست که بیایم و من حرفی برای گفتن نداشتم .....

بالخره سکوت شد و مادر دست از تقال که دوباره بازگردم و به حرفهای بی سر و ته آن زن گوش کنم
برداشت.
فکر کنم آن زن رفت!!!
قرصهایی که برای بیمارانم تجویز می کردم شده بودند مونس و همدم روزهای تحمل درد و رنجم ....

هر روز برای خودم مقدار قوی تر ی تجویز می کردم
گرسنه بودم و اما چیز ی از این گلوی وامانده پایین نمی رفت
قرصها را بلعیدم و به تختم پناه بردم
پتو که روی صورتم کشیده شد میان سیاهی و خاکستر ی عالم رویا و خلسه
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همه چیز برایم مرور شد ....

چهار سال قبل .....

کت و شلوار خاکستر ی ام را بهمراه پیراهن مشکی ست کردم

کراوات دوست نداشت !!!
پس من هم نمی زنم...
من هر جور که تو بخواهی هستم و خواهم بود ؛دلبندم ....

عطر مورد عالقه اش را زدم ...
پشت در روبه آینه ایستادم
شیک و مرتب ...
نگاهم به ساعت بود
مثل برق و باد می گذشت...
امروز اگر دیر برسم دلش حتما بد جور خواهد شکست ...
بعد از دو هفته تقال و قهر و آشتی
منت و خواهش از سمت من و او
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بالخره زیبایم رضا به تسلیم من داد ....
حرف آخر را اول زدم ..

من برای رسیدن به تو نیاز به فکر کردن ندارم دلبرکم ..
بیا و یکی شدن را در کنارم تجربه کن چه نیاز ی بود که روزها و شبها را بیخود تلف کنیم ؟؟
هردو نیاز به هم داشتیم و من بی قرار تر از هر عاشقی فقط او را می خواستم ...
پس قرارمان شد که او کوتاه بیاید و من سر به جان فدایش کنم ....
.
امروز حتی به مطب هم نرفتم ...

زنگ زدم و از آسایشگاه هم خواستم جای من دکتر صدر را برای رسیدگی به بیماران بفرستد ...
من امشب خیلی کار دارم

نگاهی اجمالی و پایانی به سر و وضعم انداختم و راهی شدم
مادر هم آماده بود ...
راهی شدیم
همه شرایط را می دانست همه چیز را برایش تعریف کرده بودم و او می دانست دارد برای پسرش
زنی غریب که پدر و مادر نداشت و در عوضش دلی دریایی و روحی پاک داشت  ...به خواستگار ی می
رویم ...
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چه شب خوبی بود
چقدر برق چشمانش آن شب بی قرار ترم کرد
عمارت بانو پر بود از نور و شادی
همه آمده بودند
همه برای ما خوشحال بودند
حتی بانو ....
مراسم کوتاه بود و زود به تفاهم رسیدیم
بانو مرتب قربان صدقه ی زیبادخت می رفت .....

غلتی روی تخت زدم ....
قرصها تنم را داغ کرده بودند و نیاز به نفس کشیدن داشتم
اما گرمای این حس خوب و خلسه ی رویا باعث شد تحمل کنم ...
زیبادختم چقدر آن شب زیبا تر شده بود
پیراهن بلند و سبز ی که پوشیده بود با تالقی چشمان آبی روشنش
برایم تداعی هزار جنگل و دریا شد ...

آن شب رادمهر رفیق شفیقم از ته قلب خوشحال بود
آه رادمهر
چقدر دلم برایت لک زده ....
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بعد از مراسم معمول و حرفها یی که زده شد .

مادر درخواست داد من و زیبا با هم صحبت کنیم
داد مهر و آراسته چقدر سربه سرمان گذاشتند !
آن شب همه خوشحال بودند ..
کجا رفتی زیبایم که با خودت تمام خاطرات خوب و خوشم را در کوله بار ی از ابهام گذاشتی و پر
کشیدی ..

با هم به اتاقش که پا گذاشتیم ...
من میان رویا و خیال امروز چه دردی می کشم ..
روی تخت مانند بیمار ی تبدار به خود می پیچم اما چشم باز نمی کنم !!!
ذره ذره ی این درد را به جان می خرم تا لحظه لحظه ی با تو بودن را مرور کنم ..

آن روز وقتی برای اولین بار پا به اتاقش گذاشتم .
در را نبستم ...

می دانستم ترسی دارد که قرارمان بود بعد از عقد برایم تعریف کند و رها شود.

399

زیبادخت مظلوم
کنارم ایستاد و نفس خوشبوی دم و بازدمش پیچید تو صورتم ...

دستم را از دستگیره جدا کرد و در را بست ...
و دلم قرص شد ....
این یعنی اطمینان !!

کنار هم چقدر حرف زدیم
چقدر خوشحال بود
چقدر اتاق زیبایم ساده و در عین حال پر بود از حس آرامش ...

دستم را گرفت و لب پنجره برد و منظره ی باغ را نشانم داد
عکسهای کودکی اش که تنها یادگار از چهره ی پدر و مادر مهربانش بود را نشانم داد

لب پنجره که کنارش بودم
باد زد ؟؟نه !!
نزد ...
دستم بود که بی قرار شالش لمس کرد و  ....به آرامی از روی سرش افتاد ...
من بودم که جسارت کردم و شالش را که بروی سر شانه افتاده بود برداشتم و بروی صورت بردم ...
عطر موهای طالیی تو چقدر وسوسه انگیز بود!
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شالی دیگر گذاشت آن را به من داد ...و من هم با خوشحالی شالش را درون کتم جا دادم وبا خودم
بخانه آوردم ....

زیبادختم کجایی برگرد و بیا که هنوز هم آن شال تمام آغوشم را لمس کرده
تو رفتی و تمام خاطراتت زخم شد بروی قلب تبدارم ..

نفس های آخر است انگار دیگر پر می کشم و می آیم کنارت
امروز من برای بار آخر آغوش تو را تجسم می کنم و بعد به راحتی زندگی را می بوسم و کنار خواهم
گذاشت ...

دستم از روی پتو کنار رفت و نگاهم بروی لیوان آب روی میز بود
تشنه بودم اما ...

یاد لبهای تو تشنگی هایم را برطرف می کند
قرصها کامال اثر کردند و من چقدر بی حسم !

فکر کنم مرگ من امروز بدون هیچ سر و صدایی رخ دهد و فردا که تو برگردی برای مزارم گل بیاور ی
می گویم که آیین هنوز هم حتی در گور چشم انتظار بود و  ...درمان دردهای تمام نشدنی تو آغوشم
بود و هرگز آن را لمس نکردی زیبادختم ...
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نمی دانم به کدام گناه بود که تو و من سوختیم اما هر چه بود و هر چه شد تاوانش فراق شد .......

چشمم اگر دوباره بخواهد نور خورشید را ببیند  ،بار دیگر گله هایم را رج به رج زمزمه خواهم کرد!
آنقدر که خسته شود ؛ آنقدر که شکوه کنم بدون تو چرا دوباره چشمانم انوارطالیی رنگش رادید ؟؟؟

نگاه آخرم به عکس زیبای توست کنار آینه ،که نگاهم می کنی ؛با آن لبهای وسوسه انگیز!
مگر گناهم چه بود ؟؟
هیچ فقط و فقط عاشقی !

و تمام ......

********

زیبادخت ....
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در را پشت سرم بستم روبه کوچه نگاهم به اتومبیلش افتاد!
کوچه تنگ و باریک بود و نمی توانست تا دم درب برای پارک کردن بیاید ...
پشت فرمان نشسته بود و خیره ی حرکاتم بود ....
کاویانم به چادرم چنگ کشید و با آن زبان کودکانه و شیرینش گفت :
مامان مامان کجا می ریم ؟
نگاهش کردم چشمان درشت و آبی رنگش را بروی صورتم دقیق کرده بود .

پلک زد و گفت :
تاب باز ی بریم ؟؟
دستش را در دست محکم کردم از جیبم دستمالی تمیز بیرون کشیدم و دور لبهایش را که در اثر
خوردن شکالت کثیف شده بود پاک کردم و گفتم می ریم فدای اون نگاهت ؛می ریم !

فقط امروز نه ...
مامان یکم مریضه باید بریم دکتر ،زود برمی گردیم ...
مامانی که خوب شد
این هفته می برمت پارک ....

لبخندی شیرین زد و سرش را تکان داد و محکمتر از قبل دستم را نگه داشت و راهی اتومبیل کیهان
شدیم ...
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چادرم را بروی صورت کشیدم

اینجا و این محل مردم بیکار بودند و حرف برای زدن بسیار داشتند ...
و اتومبیل کیهان برای این شهر و دیار زیادی اشرافی بود .

فور ی سوار شدیم و کیهان راهی شد

چندین خیابان و فرعی را پشت سر گذاشت و مدام با تلفنش تماس گرفت .

دردی در اثر ترس از بالیی که قرار بود بر سرم بیاید در تمام تنم پیچیده بود.

می دانستم ممکن است هر بالیی برسرم بیاید !
اما من نه تصمیم گیرنده بودم و نه صاحب و مالک این تن ...
با یکی از دوستانش هماهنگ کرده بود و آدرس خانه ای مخفی که کار آدمهایی مانند مرا راه می
انداخت گرفت و ساعتی نگذشت که بعد از تالش و باال و پایین رفتن خیابانها بالخره جلوی درب آن
خانه رسیدیم
پیاده شد و من دستان لرزانم را بروی شکمم نگه داشتم و اشکهای داغم از گونه فرو ریختند

زنگ خانه را زد و بعد از دقایقی زنی مسن در را باز کرد و مشغول صحبت شدند .....
نگاهم برگشت بطرف کاویانم ....
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فرشته ی زیبایم بروی صندلی عقب به خواب شیرینی رفته بود ...
پسرکم خسته بود ،با گریه های بی امانی که دیشب کرد و امروز صبح که به سختی بیدارش کردم
؛هنوز بی خواب بود .

اشکهایم را با گوشه ی چادر گرفتم و آرام زیر لب گفتم بخواب
بخواب مادر ..
که من را در این حالت نبینی پسرک بی گناهم ...

نگاهم بروی صورتش بود که آن هیوال درب ماشین را باز کرد و نزدیک صورتم آرام گفت
پیاده شو همه چیز روبه راهه ....

نگاه پر التماسم بروی صورتش بود  ،داغی نفسهایم از ترس را گلویم را می سوزاند .....

اخمی کرد و ادامه داد...
زیبا بخدا اگه بخوایی مسخره باز ی دربیار ی بریم خونه روزگارت سیاهه ....

امروز باید همه چیز تموم بشه
امشب راه می افتم سمت تهران
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فردا یه جلسه ی مهم دارم اگه نباشم همه بدبخت شدیم ؛رفته !
حتی اون گل پسرت که راحت روی صندلی خوابیده نیاز به پول داره؛ می فهمی که چی می گم؟؟؟

نمی خوایی که دوباره برنامه ی دیروز تکرار بشه هوووم ؟؟؟
زود باش پیاده شو

من وقت اضافه ندارم برای تو تلف کنم

دستش دور بازویم حلقه شد  ،ازماشین با اکراه و لرزان پیاده شدم ....

درب خانه نیمه باز بود!

سرش را نزدیک گوشم کرد و گفت:
من و کاویان تو ماشین متنظریم تا تو برگردی ..
بخاطر کاویان هم شده حرف گوش کن و این مسخره باز ی رو تمومش کن .....

قدم به حیاط آن خانه ی منفور گذاشتم و درب را پشت سرم بست .....

با بسته شدن درب خانه از جا پریدم ،
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من ترس از مرگ نداشتم ترس از دور بودن کاویان می سوزاندم ...
کاش تمام شود این درد !!!

حیاط خانه بوی نا و مرگ می داد
کاشی های شکسته و بروی هم افتاده

خروارها وسایل بدردنخور و حجم زیادی لباس کثیف گوشه ای دیگر حیاط ریخته شده بود

فضایی غمبار و دلمرده !!!

درب آهنی و قدیمی وسط حیاط که به اتاقها راه داشت با سر و صدایی زیاد باز شد و همان زن مسن
با لباسی که هیچ شباهتی به لباس جراحی نداشت و بیشتر می خورد برای سالخی استفاده شده
باشد روبه رویم ایستاد و گفت
بیاتو دختر جون ....

خدایا نجاتم بده!
اگر امروز روز مرگم باشد ،چه خوب که زیر دست و پای کیهان از درد کتک بمیرم تا در این جهنم دره
تکه تکه شوم ....

اما با یاد آور ی زجر ی که دیروز کاویانم کشید ،تسلیم شده ؛با قدمهایی لرزان راهی اتاق مرگ شدم ....
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******
تمام شب از درد و خونریز ی وتب هزار بارطعم مرگ را چشیدم !
خود کیهان هم ترسیده بود ،داروهایی که آن عجوزه داده بود نه آرامشم را کم می کرد و نه خونریز ی
را ......
دست پاچه بود ....
باید صبح راهی تهران می شد ،تا بعداظهر به جلسه ی کار ی که گفت برسد
می ترسید تنها بمانم ....

اما این بالیی بود که خودش بر سرم آورده بود حتی جرات نداشت مرا تا بیمارستان ببرد ....
یاد آور ی آن اتاق کثیف و دستان بی رحم آن پیرزن وحشتناک و وسایل سالخی اش که تنم را آلوده
کرد ذره ذره دردم را بیشتر می کرد ....

کاویان با چشمان اشکبار باالی سرم نشسته بود و دستان تبدارم را مرتب می بوسید

کیهان سر و ته اتاق را باال و پایین می رفت  ،مدام مشت گره خورده اش را کف دست می کوبید و
نگران حالم بود!

با هر حرکتی که می کردم
خون بیشتر ی از دست می دادم
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نگاهم به کاویان بود ....
پشت دستش را بوسیدم
و با التماس به کیهان گفتم:
کاویام رو از اتاق بیرون ببر نمی خوام منو تو این حال ببینه ...

لبهایش را با عصبانیت به دندان گرفته و متفکر و خیره به تن تبدارم نگاه می کرد .....

در آنی انگار فکر ی به ذهنش رسیده باشد از اتاق بیرون رفت و مشغول تماس تلفنی شد ...

صدایش را ضعیف می شنیدم اما انگار داشت با کسی هماهنگ می کرد برای بردنم به تنها
درمانگاهی که این محل بی در و پیکر داشت.

بعد از تماس تلفنی درب اتاق را تا آخر باز کرد و پتویی از کمد بیرون کشید و بدورم گرفت

مرا در آغوش کشید و بلندم کرد
چشم بستم !
با تکانهایی که می خورد تمام استخوانهایم دردی ممتد را تا مغز راهی جان بی توانم می کردند؛ تمام
تختم غرق در خون بود...
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کاویان فرشته ی کوچکم با دیدن خون وحشت زده چشم برهم گذاشت و جیغهای پی در پی کشید
....

کیهان که مرا در آغوش کشیده بود بطرف ماشینش می برد
فریاد زد
کاویان بابا همراهم بیا مامان رو ببریم دکتر خوب بشه نترس ....

بی توانم ...
اصال بی جانم!!!
اما دیگر درد ندارم ....

تازه از خوابی دردناک بیرون آمده ام

چشمان بی جانم دور اتاق چرخید،
چند تخت کهنه و زهوار در رفته و منه تنها .....
نگاهم بروی صورت معصومش خیره ماند
کاویان کنار تختم خودش را مچاله کرده بود و چشمان آبی و دوست داشتنی اش را بسته بود ....
لبهایم را جلو بردم و بوسه ای بی توان بروی گونه ی سردش گذاشتم و پتویی که برویم کشیده شده
بود را با پسرکم شریک شدم ....
فقط دلخوشی کوچکم این بود که کاویان در کنارم هست
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دوباره این تن بی نوا مرگ را شکست داد ۰

تشنه بودم
نگاهم بروی پارچ و لیوان کثیفی که روی میز کنار تخت بود افتاد ...
اما نایی برای بلند شدن نداشتم
در همان حین که تقالیی بی سر انجام می کردم که از جا بلند شوم برای خوردن آب ...
در باز شد و کیهان با دست پر کنار تختم خودش را رساند ....
اخمی کرد وگفت تکون نخور تازه خونریزیت قطع شده ...

اشاره کردم تشنه هستم...
خریدهایی که کرده بود را روی میز گذاشت ؛ بطرف پارچ آب رفت و لیوان را پر کرد  ،بطرفم آمد و زیر
سرم را نگه داشت و کمک کرد کمی آب بخورم ..
.لبهای خشک شده ام جانی دوباره گرفت!
سرم را که بروی بالشت گذاشت
آهی کشید و با ناراحتی خیره ی صورتم شد
چه سرنوشتی پیدا کرده بودم ،که این جالد هم برایم دل می سوزاند !

نگاهش پر بود از غم و عذاب وجدان!
و من متعجب که آیا این حیوان اصال قلب هم داشت ؟؟؟؟
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لبهایش را جلو آورد و روی پیشانی تبدارم گذاشت  ،سرش که عقب رفت؛
نگاهی به چشمانم کرد و گفت:

اینکه وارد خونه و زندگیم شدی
سالها دیدمت و در حسرتت سوختم من رو حریص و حریص تر کرد برای بدست آوردنت ...
زیبادخت تمام دنیام بسوزه ولت نمی کنم !!!

چشم بستم و پشت پلکم را بوسید و ادامه ی حرفهایش گفت:
حتی اگر با تو نابود بشم
ذره ای پشیمون نمی شم که بدستت آوردم ....

تو مال خودمی تا آخرین نفسم !!!

نگاهش می کنم غریبانه !

همچون زندانی اسیر ی که زندانبان بی رحمش را ملتمسانه برای رهایی می نگرد ....
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فکر می کنم روز رهاییم روز آخرین نفسم از این تن خسته باشد !

وگرنه این حجم از طاقت را از کجا آورده بودم نمی دانم؟؟؟
من نایی برای مقابله ندارم
تسلیمم سالهاست که دست و پا بسته همچون مرغی بدام افتاده منتظر معجزه ای روز به شب می
رسانم ...

تا صبح کنارم نشست....
همین که حالم کمی بهتر شد و خورشید بیرون آمد و هوا به روشنایی زد .....
مانند دزدی که محموله ی مهم و پنهانی را حمل می کند دوباره پتو پیچم کرد و به خانه آورد .....
درمانگاهی که مرا آورده بود شاید به جرات می توانستم بگویم پرت ترین نقطه ی دنیا بود
جایی که انتهای آن را هرگز نفهمیدم
شهر ی دور افتاده از تمدن وزندگی مدرن ...

دکتر ی که معاینه ام کرد تاکید داشت باید هر چه زودتر به دکتر زنان برای درمان کامل بروم ...

با اینکه دوست صمیمی کیهان سفارش ما را کرده بود که دکتر درمانگاه به پلیس بابت این سقط
جنین پنهانی چیز ی نگوید
باز هم دکتر با دیدن اوضاعم و سقط وحشناکی که بیشتر به سالخی می مانست
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تاکید داشت که آدرس آن خانه ی مخوف را به پلیس گزارش بدهیم ...

لحظه ی آخر حرفی به کیهان زد که کمی برای لو دادن آن پیرزن جالد میان دوراهی گیر کرده بود ...

دکتر چندین بار به حالت هشدار گفت :که اگر فقط کمی دیر تر رسیده بودیم در اثر افت فشار و
خونریز ی حتما به کما می رفتم
و روبه کیهان گفت
اگر واقعا وجدان دارید باید جای این فرد ظالم رو به پلیس گزارش بدید
مثل خانم شما خیلی ها هستند که پا به این جور خونه ها می گذارند ...
در فکر بودم و سعی داشتم دردم را فراموش کنم
که ...
تکان های اتومبیل کیهان بروی آسفالت بدرد نخور خیابانها باعث می شد دردم تشدید شود

ناله ای کردم و فهمید ...
حین رانندگی برگشت و به عقب نگاهی انداخت ...
از من جسمی نیمه جان باقی مانده بود
پوفی عصبی کشید و دستی الی موهایش برد و دوباره جاده را نگاه کرد
و گفت...
لعنت به این خیابونهای مسخره ....
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باید یه فکر ی براتون بکنم ....

لبهای خشکیده ام را از هم باز کردم
شاید این بار رحمی به تن تبدارم کند !
آرام گفتم :
کاویان رو می بر ی ؟
اگر این کارو کنی خودم رو راحت می کنم .....
نگاهم به نیم رخ صورت ظالمش بود
سیگار ی از جیب پیراهنش بیرون آورد و در حالیکه آتش می زد آرام گفت :
کاویان تو این شهر مثل عقب افتاده ها بزرگ می شه باید ببرمش .....
نفسم را حبس کردم !
می دانستم برای همین آمده
تنم آنقدر زار و نزار بود که قدرت جنگیدن نداشت...
اما احساس کردم دشته ای زهر آگین ته قلبم جا خوش کرد بخدا که بدون کاویان میمیردم بهتر بود

می خواست جگر گوشه ام را از من بگیرد ...
دیگر چرا زنده بمانم ؟؟؟
دستم بروی چرم صندلی ماشینش تکیه گاه شد و از روی صندلی بلند شدم و بروی شانه اش زدم و با
ناله گفتم نمی گذارم کاویانم رو ازم بگیر ی ....
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با دیدنم که نشسته بودم
هول و دستپاچه گوشه ی خیابان پارک کرد و برگشت سمت من و دست بی جانم را از روی شانه اش
برداشت و فریاد زد زنیکه چرا حرف گوش نمی کنی بخدا اگه این دفعه حالت بد بدشه می برمت تو
بیابون ولت می کنم بمیر ی

زیبادخت با من در نیوفت
امروز به حد کافی عصبی هستم جلسه ی کاریم رو سپردم دست اون دادمهر احمق ممکنه تموم
زحمت هام به هدر بره

آروم بگیر برسیم خونه با هم حرف می زنیم من برات میگم شرایطم چیه تو هم خوب گوش می کنی و
بعدش برنامه ای رو که چیدم برای اینکه شما رو جابجا کنم پیاده میکنم

صورتم را میان چادر سیاهم که مانند بختم بود پنهان کردم و غریبانه برای دور ی کاویانم الالیی
خواندم
امروز و فردا و شاید روزهای آینده دیگر تنها باشم
حتما از جایی بلند خودم را رها می کنم ..

****
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پشت درب خانه گوش ایستادم ....

صدای ماشینش آمد که دور می شد ...
دست به
سینه بردم و نفسی راحت کشیدم .

کاویان دستم را طور ی چنگ گرفته و محکم نگه داشته بود ؛ که می ترسم اگر پسرکم بداند فقط یک
هفته مهمان مادر غریبش است از غصه دق کند !

او رفت و یک هفته به منه بی نوا مهلت داد ....
وقت داشتم که پسرکم را آماده ی رفتن کنم
حقی نداشتم مخالفت کنم
حقی نداشتم فرزندم را بخواهم
چند روز کنار من بود تا کمی حالم بهتر شد و بعد از کلی بحث و گفتگو تصمیم بر این شد که کاویانم
را فعال به عنوان فرزند یکی از دوستانش که در همین شهر دور افتاده ی مرز ی که حتی بعد از گذشت
چهار سال زندگی در آن هنوز زبان مردمش را هم بلد نبودم به خانواده اش معرفی کند...

اعتقاد داشت که پسرش نباید در چنین جای دور افتاده ای بزرگ شود ...

417

زیبادخت مظلوم
هر ماه که سر می زد تاکید می کرد که کاویان دیگه بزرگ شده
وقت آموزشش فرا رسیده نباید در این شهر بی در و پیکر بدور از امکانات رشد کند ....
و بعد به منه بی نوا وعده وعید می داد روز ی که دیگر کسی بدنبال زیبادخت گمشده نگردد و پرونده
ی پیدا شدنم برای همیشه بسته و فراموش شود ...
حتما برای برگشتنم به شهر و البته در جایی نامعلوم که دست کسی از آشناها به من نرسد اقدام می
کند

کاویان با همان نگاه آبی روشن وزیبایش نگاهم کرد و دامنم را کشید و گفت
مامان دیگه خوب شدی پارک می ریم ....

زانو زدم روبه رویش ،صورت ماهش را میان دستهایم گرفتم و گفتم :خوب شدم مامان باهم می ریم
پارک ،بعداظهر می ریم قربونت برم ..

لبهای کوچکش را با زبان تر کرد و بی حوصله موهای لخت و خرمایی رنگش را با دست کنار زد و
گفت :پس االن چکار کنیم ؟؟

"هنوز بدن درد داشتم و کامل خوب نشده بودم "
در آغوشش گرفتم و گفتم :با مامان بیا یکم دیگه بخوابیم مامان یکم دیگه بخوابه خوبتر میشه !
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ببین سنگین شدی مامان نمی تونه بلندت کنه

خندید و بازوهای کوچکش را نشانم داد و گفت :ببین چه بزرگ شدم ...

دست در دستش رفتم تا از ذره ذره بودن کنار فرزندم در این روزهای آخر فیض ببرم

هوای دم غروب کمی به سردی می زد ،در راه برگشت از پارک بودیم که میان راه دوباره حالم بدشد.
کاویانم ترسیده بود !
خستگی و نشستن بروی صندلی های زهوار در رفته ی پارک و عفونتی که داشت تمام بدنم را کم کم
به تحلیل می برد
از من آدم ضعیفی ساخته بود

کاویان نگران حالم بود  ،مدام بهمراه بغضی کودکانه نگاهم می کرد و می گفت :مامان می ترسم
نگاهش کردم و دستش را آرام فشار ی دادم
نفسم باالنمی آمد
تا خانه کمه کم دو کوچه فاصله بود
گفتم :
قربونت بشم خوبم!
بریم خونه مامان قرصهاشو بخوره خوب میشه ...
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بغض کودکانه اش را قورت داد و گفت
باشه
مامان من خودم برات شیر داغ می کنم بخور ی خوب بشی تا صبح کنارت می مونم ....
به لفظ کوکانه اش خندیدم نایی برای جواب دادن نداشتم سرم را با محبت برایش تکان دادم و با
عذاب و درد راهی خانه شدم
همراهم با نگرانی دوان دوان می آمد

نزدیک کوچه بودیم که احساس کردم کسی در تعقیب ماست ....

لحظه ای برگشتم  ،مریم زن همسایه را چادر بسر در حالیکه نزدیکم می شد دیدم ؛تنها دوست و
رفیقم در مدت چند سالی که ساکن این محله بودم ....

انگار متنظر آمدنم باشد هول و دستپاچه در حالیکه اطراف را می پایید نزدیکم شد.

با نگرانی سالم و احوال پرسی کرد
سوالی و متعجب نگاهش بروی صورتم بود گفت :
زیبا خانم مریض شدی ؟؟؟

لب فشردم ،نباید چیز ی می فهمید...
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گفتم :نه خوبم مریم جان یکم سرما خوردگی ضعیفم کرده ...

با اینکه او تنها آشنایی بود که در این مدت پیدا کرده بودم و
همزبانم بود اما حقیقت زندگی ام را از او پنهان کرده بودم .

همسرش نیمه ایرانی و عراقی بود اما او خودش زبان فارسی را بخوبی حرف می زد وهمیشه براحتی
باهم صحبت می کردیم ....
شوهر بد اخالق وبد رفتار ی داشت

او هم سرنوشت شوم مرا داشت و مرتب از همسرش کتک می خورد !

دستم را گرفت و گفت
زیبا خانم تو رو جون بچه ات یه مدت از اینجا برو ...
دوستی آشنایی کسی رو ندار ی که یه مدت بر ی خونه اش مهمونی ؟؟

با تعجب نگاهش کردم و گفتم مریم جان اتفاقی افتاده ؟
حالت خوبه کجا برم اینجا خونه ی منه مگه اتفاقی افتاده ؟!!
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به اطراف با ترس نگاهی انداخت و گفت
برادر شوهرم تازه از مرز اومده آدم درستی نیست
چند روزه مهمون ماست ....

مثل اینکه تو رو تو کوچه چند بار دیده
ازم پرسید که شوهر دار ی ؟

منه احمق هم براش گفتم که تنهایی و هر وقتی اقوامتون میاد و به شما سر ی می زنه.....
"به مریم گفته بودم کیهان یکی از اقوام دور ماست و برای رضای خدا کمکم می کند
نمی توانستم بگویم که در اوج جوانی صیغه ی مردی که جای پدرم بود ،شده ام....
که فقط هر چند وقت یک بار سر ی به من و فرزندش می زند ....

به او گفته بودم همسرم را در صانحه ی تصادف از دست داده ام ."..
با ترس آب دهانش را قورت داد و گفت
دیشب برادر شوهرم پا تو یه کفش کرده بود و به شوهرم گیر داده بیا برو برام با این زن صحبت
کن ببین عقد موقت من میشه ؟؟؟

دستم را با نگرانی فشار ی داد و گفت
از من نشنیده بگیر ...
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برادر شوهرم آدم وحشی و بی اخالقیه ممکنه برای بدست آوردنت دست به هر کار ی بزنه
تو رو خدا آشنایی فامیلی کسی رو ندار ی یه مدت خودت رو گم و گور کنی تا این نا نجیب دست از
سرت برداره

کمر درد شدید داشتم  ،دانه های درشت عرق بروی پیشانی و صورتم نشسته بودند....
طاقت ایستادن نداشتم !
نا امیدانه نگاهش کردم ؛کجا را داشتم برای رفتن ؟

آن هم با این تن ضعیف و بیمار!!!

نگران به صورت تبدارم نگاه کرد و گفت
وای خدا مرگم بده زیباخانم شما اصال حالت خوب نیستا!

می خوایی کمکت کنم بریم دکتر ....

چادرم را بروی صورتم کشیدم و سرم را چند بار تکان دادم و گفتم :
نه خوبم فقط باید استراحت کنم چیز ی نیست ...

دستم را گرفت وناگهان چشمانش از شدت تعجب و شدت تبی که داشتم گرد شد ....
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لب گزید و گفت :وای دار ی تو تب می سوز ی !!
دستم را از میان انگشتانش بیرون کشیدم و گفتم نه خوبم !!!

فور ی درب خانه را باز کردم  ،کاویان دوید داخل خانه ......
خودم را کشیدم داخلو نگاهش کردم و گفتم
تو رو خدا به شوهرت بگو که نگذاره برادرش بیاد نزدیک خونه ی ما....

دستش را با التماس گرفتم و گفتم
مریم جان من حالم زیاد مساعد نیست
می خوام استراحت کنم.....
به برادر شوهرت بگو اون زن قراره ازدواج کنه..
چه می دونم یه جور ی دست به سرش کن اما تو رو جون یدونه دخترت اجازه نده پا پیش بگذاره...
روبه مریم تاکید کنان گفتم:
در ضمن خودت عموی من رو می شناسی که ؟؟؟
"منظورم کیهان بود ،کسی که مریم و بیشتر همسایه های آن محل فکر می کردند عمو و بزرگترم
باشد".

نفسی درد ناک از سر تب کشیدم و ادامه دادم ...
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 ....اگه بو ببره که مردی از صد فرسخی خونه ام رد شده خونش حالله ؛خودت یه جور ی به شوهر و
برادر شوهرت حالی کن ...

با درماندگی نگاهم کرد و گفت:
من گفتن رو می گم اما باور کن این مرد تنها چیز ی که سرش نمیشه منطق و شعوره ..
سرش را جلو آورد و نزدیک گوشم ادامه داد...
راستش رو بخوایی برادر شوهرم
قاچاق آدم و اسلحه به مرز انجام می ده ....

شوهرم آدم ترسویی هست ،ما زیاد با این آدم در ارتباط نیستیم؛ ولی خوب وقتی پاشو تو خونه مون
می گذاره مهمون بحساب میاد.
کاریشم نمی شه کرد !

اما اینم بهت بگما وضع مالیش خیلی خوبه ....
اگه بهش بله بگی تا آخر عمر تامینی
.....
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دستم به درگاهی تکیه شد ،فقط می خواستم زودتر به تختم پناه ببرم ؛
نایی نداشتم و ادامه ی حرف برایم سخت بود

لبهای کبودم را بهم فشردم ،تا حجم دردم را نفهمد!
لحظه ای یاد کیهان و خشمی که در مورد فهمیدن این موضوع پیدا می کرد؛ چهار ستون تنم را لرزاند
....
آخر هفته می آمد که کاویانم را ببرد

باید جور ی آب پاکی را روی دستش می ریختم  ،دروغی فور ی بذهنم خطور کرد ..
آرام سرم را نزدیک صورتش بردم و ادامه دادم
مریم جان من قراره ازدواج کنم راستش رو بخوایی عموم برام یه خواستگار خوب پیدا کرده

بهتره اینو به برادر شوهرت بگی اینطور ی بهتره ....
همان لحظه ....

دردی زیر شکمم راه نفسم را برید  ،خم شدم....
و نفسم با ناله بیرون آمد ...
زد بروی صورتش و گفت زیبا جان تو خوب نیستی ها ؟؟
سرم باال آمد و گفتم با کاویان تو پارک زیاد موندم فکر کنم سردیم کرده همین !
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دستش را نگه داشتم و گفتم:
ببخشید اگه میشه من برم داخل یکم استراحت کنم؛ فردا با هم حرف می زنیم

سرش را بعنوان تاکید حرفم باال پایین کرد و گفت :باشه باشه عزیزم برو استراحت کن.

منم برم خونه ببینم چطور می تونم این عماد کله شق رو از تصمیمش برگردونم

بعد از خداحافظی درب را بستم و تن تبدارم را کشان کشان تا تخت رساندم !

تمام شب در تبی سوزان سوختم ؛ کاویانم با بغض کنارم نشست و منتظر بود مادر بیمارش چشم باز
کند..

"خدایا جایی از آسمانت را می خواهم ،برای آرامش!

جایی که دست هیچ تنابنده ای به آن نرسد ،که من از جماعت دوپا هر چه دیدم نارو بود و چشم
بیحیا

صبح کمی حالم بهتر شده بود
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چند داروی تزریقی داشتم
باید همه را برای بهتر شدن حالم تزریق می کردم ...
کاویان پسرک بی گناهم خواب بود !

بین دوراهی رفتن و یا نرفتن به ناچار تسلیم شدم
دلم نیامد بیدارش کنم پس درب اتاقش را بستم و تنها راهی در مانگاه کوچک سر خیابان شدم

در را که باز کردم سرمای سوزنده ی بهمن ماه بروی صورتم چون تازیانه عمل کرد ....
با بیمار ی سختی که در حال دست و پنجه نرم کردنش بودم ،این سرما مثل خنجر بود برایم!
اما چاره ای نبود ...
باید داروهایم را برای بهتر شدن استفاده می کردم ...
با قدمهایی آرام و کوتاه تا سر کوچه رسیدم ...
کاش اتومبیلی چیز ی مرا تا آن درمانگاه لعنتی می برد

هنوز آرزویم در دل تمام نشده بودکه ،
صدایی از پشت سر از جا پراندم !
 -سالم خانم

ترسیده دستم بروی قلبم رفت ...
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برگشتم و او چند قدم نزدیکتر شد و آرام گفت
ببخشید شرمنده ترسوندمتون!!!

سرم را تکان دادم و گفتم :نه فقط ناگهانی بود اشکال نداره ....

ادامه داد :من برادر کوچیک عادل همسایه ی دیوار به دیوار شما هستم مریم خانم زن برادرم
هست....

و بعد ابرویی جابه جا کرد و ادامه داد :شناختین چه کسی رو می گم ؟؟؟

قلبم با گفتن حرفش به تپش افتاد!
این همان خواستگار سمج که مریم گفت بود !!!

لبهایم از ترس بروی هم قفل شد !
باید طبیعی رفتار می کردم ...

وحشت داشتم مریم و خانواده اش حقیقت زندگی ام را بفهمند ...

انگشتان لرزانم را زیر چادر پنهان کردم و نفسی کوتاه کشیدم و گفتم :

429

زیبادخت مظلوم
بله شناختم
وسط حرفم پرید و گفت خوشبختم من عماد هستم !!!

و همزمان چشمانش را ریز کرد و بروی صورتم دقیق شد و گفت :
ببخشید می پرسم شما رنگتون پریده
حالتون خوبه؟

کیفم را در بغل فشردم و گفتم بله خوبم من یکم کسالت دارم و باید برای تزریق دارو به درمانگاه برم .
شرمنده ولی من به مریم جون هم دیروز در مورد پیشنهاد شما تو ضیح دادم پس حرفی باقی نمی
مونه من هم حالم زیاد خوب نیست ممنون میشم اگه اجازه بدید به کارم برسم

چرخیدم سمت گوشه ی خیابان و سر بزیر شروع به حرکت کردم ....

صدای پاهایش را شنیدم که پشت سرم می آمد .....
با هر صدای کشیده شدن پاشنه های کفشهایش بروی آسفالت تمام تنم یخ می کرد ...
تصور خشم کیهان و اینکه اگر می فهمید برایم خواستگار پیدا شده و عکس العملش وحشتم را بیشتر
کرده بود ....
در فکر بودم که با حرکتی ناگهانی دوید و جلوی راهم را گرفت

سرم عقب رفت و پاهایم بروی زمین قفل شدند ،ناخوادآگاه دستم بروی لبها رفت و هینی کشیدم ...
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خجالت زده دستش باال رفت و گفت :تو رو خدا ببخشید...
نمی خواستم بترسونم تون فقط خواستم پیشنهاد بدم یه ماشین قراضه دارم اون طرف خیابون پارک
شده ...
شما از رنگ و روتون معلومه حالتون زیاد خوب نیست اگه افتخار بدید هر کجا که مسیرتون باشه
شما رو مقصد برسونم فقط همین ....

انگارحرف دلم را زده باشد ،از خدا می خواستم با درد و تبی که داشتم ؛به ماشین گرمی پناه ببرم ...

میان دوراهی تصمیم بودم که بشکنی زد و گفت صبر کنید االن میام

دوید سمت دیگر خیابان و اتومبیل مدل باالیش را روشن کرد و دور زد و نزدیک پایم ترمز کرد ...

شیشه را پایین داد و گفت
بفرمایید !!
دلم فرمان می داد که سوار شوم و فکرم وحشت از هر مردی داشت و ندا می داد که این کار را نکنم...
آن هم مردی مخوف و ترسناک مثل عماد که مریم وحشت زده از کار و حرفه اش گفت ...
اگر مرا می دزدید چه؟؟
یا اگر می خواست بالیی سرم بیاورد ....
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پشیمان شدم و چند قدم بعقب برداشتم و گفتم:
ممنون من خودم پیاده می رم درمانگاه همین چند قدم باال تر هست

و راهم را کج کردم سمت پیاده رو ...

نایی برای سریع رفتن نداشتم ،اما چاره ای نبود؛ پا تند کردم و سرم پایین رفت نگاهم بروی سنگفرش
پیاده رو دوخته شد !

صدای ترمز ماشینش را شنیدم که پارک و توقف کرد و درب اتومبیلش که باز شد دلم هری ریخت
زمین!
دوباره داشت می آمد سمتم...

صدایم کرد و با تعجب از اینکه اسمم را هم می داند ،لعنتی نثار مریم دهن لق کردم ....

دوید و هم قدم با من شد و گفت
زیبادخت خانم بخدا من قصدو نیتم خیره ....
به روح مادرم حقیقت رو می گم !
اصال شما فکر کن تاکسی گرفتی ...
همانطور که بزمین خیره شده بودم و با قدمهای تند می رفتم گفتم :
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به نظرتون این ماشین گرونقیمت غول پیکر می تونه تاکسی باشه ...

آقا تو رو خدا مزاحم نشید ،من حالم اصال خوب نیست خواهش میکنم

ایستاد و من با قدمهای سریع از او جلوتر افتادم ،ودیگر انگار که منصرف شده باشد ؛صدایی از او
نشنیدم و نفس راحتی کشیدم !

کاش راه این درمانگاه لعنتی نصف می شد ...
به هر زحمتی بود رسیدم

بعد از تزریق و استراحت ده دقیقه ای که کمی حالم جا بیاید و برای برگشتن جانی داشته باشم راهی
خیابان شدم.

هنوز از خیابان اصلی در مانگاه خارج نشده بودم که جلوی پایم ترمز کرد

عصبی از شدت درد و تبم فریادم بلند شد ،و با عصبانیت گفتم :مسخره ی بی فرهنگ چه خبرته ؟؟؟

لبخندی از حرفهایم بروی لبهایش نشست...
ولی من اصال حال خوبی برای خنده نداشتم
باید زودتربه خانه می رسیدم فکر اینکه کاویان بیدار شودو
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از ترس نبود من وحشت کند دردم را بیشتر کرده بود

اخمی به خنده ی بی موردش کردم ،و گفتم آقا شما نمی شنوی می گم مزاحم نشو ....
شانه باال انداخت و گفت:
بخدا اگه قصدم مزاحمت باشه
شما دار ی سخت می گیر ی من یه آشنا و یا اصال دوست قدیمی .....
اصال هر چی که شما بگی هستم....
فقط دو دقیقه به من مهلت بدید و سوار شید هم شما رو برسونم و هم چند کلمه حرف دارم بزنم و
گورم رو گم کنم.

هان چطوره؟؟؟

نگاهم به اطراف بود ...

مردم خیره به ماشین این مرد سمج بودند و من نگران حرفهایشان ....

بناچار سوار اتومبیلش شدم و فور ی حرکت کرد ...
روی صندلی گرم ماشینش که نشستم دردم کم و کمتر شد ...
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چادرم را محکم بدورم پیچیدم و او نگاهش به حرکاتم بود ...

درجه ی بخار ی ماشینش را زیاد کرد و گفت :
شما رنگ به رخ ندارید ،بهتر نیست بریم یه چیز ی بخوریم و هم صحبت کنیم

با ترس نگاهم چرخید سمت صورتش و وحشت زده گفتم :نه من باید زود برگردم خونه...
پسرم تنهاست و خوابه!
اگه بیدار بشه و ببینه نیستم می ترسه

با حرفم لبخندی زد و بطرف خانه براه افتاد

نگاهم به خیابان و طلوع نور خورشید که تازه هوای سرد زمستانی را رنگ می بخشید بود  ،که
شروع کرد به حرف زدن ....

ببخشید که می پرسم ،مریم گفته بود شما تنها زندگی می کنید؛ برام سوال پیش اومده ؟من اگه بخوام بطور رسمی بیام برای خواستگار ی باید با همون آقایی که دیروز توی کوچه دیدم
صحبت کنم.

می دونید مریم برام گفت که خواستگار
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دیگه ای هم دارید
خب چه اشکالی داره !
برای یه خانم محترم ممکنه چندین خواستگار پیدا بشه
مهم اینه که کی شرایط مناسب تر ی برای ازدواج داره شما من رو نمی شناسید
قول می دم وقتی با عموتون صحبت کردم نظر موافقشون رو جلب کنم
شما فقط یکم بهم فرصت بدید همین

در دل پوزخندی به حرفهایش زدم ،خبر نداشت دارد با دم شیر باز ی می کند!
کیهان به طور حتم نابودش می کرد...
می خواست با کیهان در مورد زنش صحبت کند ...
خدایا به دردسر افتاده بودم آن هم چه درد سر ی!

سرکوچه که رسیدیم...
نگاهش به من بود ،آرام گفت:
من منتظرم شما جواب مثبت به مریم بدید
حتی اگه مخالف باشید دوست دارم یک جلسه با هم صحبت کنیم
به صورت منتظرش چشم دوختم باید آب پاکی را روی دستش می ریختم تا اوضاع از این خرابتر
نشده بود ...
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چادرم را در دست جمع کردم و گفتم :
باور کنید من با وجود داشتن یه پسر بچه ی چهار ساله اصال آمادگی ازدواج رو ندارم ...
االن تنها چیز ی که برام مهمه درست بزرگ کردن پسرم هست ...
در ضمن قبل از اینکه شما رو ببینم به مریم هم گفتم من اجازه ام دست خودم نیست و کسی که
تصمیم گیرنده ی زندگیم هست االن برای کار ی به تهران رفته

پس بهتره این موضوع همین جا تموم بشه...
شما هم جوونید هم موقعیت های بهتر ی ممکنه براتون پیش بیاد

ازتون هم بابت اینکه من رو تو این سرما تا خونه رسوندید ممنونم

ببخشید کوتاهی گفتم و از ماشین پیاده شدم و حتی لحظه ای برنگشتم که دوباره نگاهم بروی
صورتش بیافتد و سنگینی نگاهش را پشت سرم احساس می کردم ...

نزدیک خانه که رسیدم با دستان لرزان مشغول گشتن کیفم برای پیدا کردن کلید درب خانه بودم
که ...

ناگهان در باز شد و همان لحظه با دیدنش آسمان و زمین بر سرم هوار شد ....

ترسیده قدمهایم ناخودآگاه و بدون اراده عقب رفت .
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نفسی خشمگین از میان دندانهای کلید خورده اش بیرون داد و چشمان به خون نشسته اش را
خیره ی حرکاتم کرد ...

بریده بریده و بی جان گفتم
ت....و ...تو برگش...تی !!!
دست به دیوار کنار درب تکیه داد و با غضب گفت:
چیه مزاحم اوقات خانم شدم ؟
یا اینکه باید هماهنگ می کردم کی بیام خونه ؛هوووم ؟؟

آب دهانم را بسختی قورت دادم و گفتم
نه من....ظورم یعنی این بود که ،خب قرار بود آخر هفته ..
میان کالمم پرید و وحشیانه به چادرم چنگ زد و گفت آخر هفته چی زنیکه ی بی کس و کار....
کجا بودی اول صبحی بچه رو خواب کردی رفتی پی خوشگذرونی ...

پاهایم بروی زمین قفل شده بودند و جرات داخل شدن نداشتم و او بی رحمانه چادرم را می کشید
...

اما خب چه فایده قدرت تن تبدار من کجا و دستان پر قدرت او کجا!!
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مقاومت می کردم ،اما باید تسلیم می شدم؛ این مکان تنها سر پناهم بود و کاویانم تنها امید زندگی
ام ....
جایی نداشتم برای رفتن !

ناامیدانه نگاهش کردم و گفتم :بخدا من در مانگاه بودم ،ولم کن چادرم رو نکش درد دارم و.....
دستم مانع در شد ،پاهایم راه نمی رفت
با التماس گفتم :
کیهان بخدا راست می گم ....
دستش بدور مچ بی جانم قفل شد و در حالیکه هر دو در حال کشمکش بودیم عصبی گفت :
بیا تو عوضی ،اگه کار ی نکردی چرا می ترسی؛ هوووم ؟
دانه های عرق روی صورتم نشسته بود ،باید می رفتم داخل تا برایش توضیح بدهم ...

دستم از در گاهی رها شد و ....
لحظه ی آخر قبل از رفتن بداخل خانه نگاهم چرخید سمت کوچه...
عماد ،دوان دوان بادیدن وضعیتم و کشیده شدنم بداخل خانه با چهره ای نگران ؛به طرف خانه می
آمد ......

و نرسیده به ما کیهان مرا داخل خانه کشید و درب را بست ...
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چادرم از سر افتاد ،زیر زانوهایم را گرفت و از جا بلندم کرد و بطرف اتاق برد.

با قدرت بروی تخت پرتابم کرد ...
دردی سوزناک بهمراه حسی که انگار تک تک سلولهای بدنم را از درون می خورد به جانم وارد شد ....
درب را بست و خودش پشت در ایستاد ...

از جا بلند شدم و روی تخت نشستم و التماس وار دستهایم بروی هم گره زدم و گریه کنان گفتم :
تمومش کن ،اما اینجا نه!
بسه خسته شدم  ،منو ببر جایی که کاویانم تن زخمی مادرش رو نبینه ...

به روح پدرم خسته ام
از مرگ هراسی ندارم ...

اما از دیدن چشمهای گریان پسرم قلبم آتیش می گیره !
من که چیز ی برای از دست دادن ندارم ،تموم دلخوشیم کاویان بود ؛که اونم می خوایی آخر هفته با
خودت ببر ی!

عصبی دوباره فریادم بلند تر تمام اتاق را پر کرد و عقده ی دلم خالی شد ...
تمومش کن حیوون ،تموم ....
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سرش را چند بار تکان داد و کمر بندش را به آرامی از دور کمر خارج کرد و گفت:
زنیکه ی عوضی باید از اولش می فهمیدم تو این شهر بی در و پیکر داره تنهایی بدون من بهت
خوش می گذره ....

خوب شد که امروز برگشتم با چشمهای خودم دیدم

نگاهش کردم  ،خشمگین از شدت درد گفتم چی دیدی بگو .....

در حالیکه کمر بند را بدور مچ دستش حلقه می کرد فریاد زنان گفت
کثافت دیدمت !

خوب شد که وسط راه بهم خبر دادن باید برای کارهای ادار ی مجتمع تا کیش برم...
گفتم بیام شما رو هم با خودم ببرم ،تا تویه کثافت تو کیش یکم حال و هوات
عوض بشه ....

دیگه خبر نداشتم که خانم اینجا برای خودش سر گرمی داره ....
وقتی رسیدم سر کوچه دیدم داشتی با یه آشغالی عین خودت تو خیابون دل می دادی و قلوه می
گرفتی؛ کثافت !
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اولش باورم نشد گفتم بزار تعقیبشون کنم ...
از در درمانگاه بیرون اومدی و بعد از کمی ناز و عشوه پریدی تو ماشینش و اون آشغال تر از خودت
راه دو دقیقه ای رو اونقدر آروم اومد که ده دقیقه طول کشید ....
من برگشتم ماشینم رو چند متر پایین تر پارک کردم و از کوچه پشتی دور زدم اومدم خونه ...
بازم خانم برنگشت خونه !!!

کثافت سوار ماشین کی شدی ؟
اون مرتیکه کی بود که قبل از پیاده شدنت سرش رو آورده بود تو صورتت باهم خوش می گذروندید
می خواستم بیام جلو و گردنش رو خرد کنم اما دیدم اون تقصیر ی نداره مقصر تویه خرابی که راهت
به کج راهه رفت

سرم را با بغض تکان دادم و گفتم اشتباه می کنی؛ بخدا اشتباه می کنی!
بزار بهت توضیح بدم کیهان تو رو خدا اجازه بده ....

سرش را با ناامیدی تکان داد و گفت:
توضیحی وجود نداره زیبا تو باید تنببه بشی ....
بد هم باید تنبیه بشی ،چون دیگه ازت بریدم !!
ولت می کنم چون دیگه بهت اطمینان ندارم ...
صیغه نامه ات رو هم باطلش می کنم تو لیاقت نداشتی کثافت ....
اصال از کجا معلوم اون تحفه ای که سقطش کردی بچه ی من بود هان
442

زیبادخت مظلوم
از کجا بدونم ؟؟؟
نگاهش کردم ،قدم به قدم با چشمانی ترسناک و از حدقه بیدون زده بطرفم می آمد و برای تکه تکه
کردن تنم آماده بود....
اما مهم نیست !

دیگر هیچ دردی مهم نیست..
چون درد تهمتش تا مغز استخوانم را سوزاند ....

او با دل سیاهش طور ی به آبرویم حمله ور شده بود که نزدیک بود از تهمتی که به من زد باال بیاورم
.....
من و خطا ؟؟!!
خدایا تو را به عرش آسمانت قسم که بریدم !

کجایی که سالهاست صدایت می زنم و تو از من رو برگرداندی

باالی سرم بود !
چند کلمه گفتم و چشم بستم  ،آماده برای زخم خوردن !

زیبادخت سیاه بخت سالهاست آلوده شداز وقتی دست کثیف تو تنم را لمس کرد بی آبرو شدم
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از وقتی عصمتم کنارت لکه دار شد کثافت شدم
تو خود نجاستی کیهان...
من رو از مرگ نترسون چون فقط خدا می دونه من سالهاست مرده ام ....
فقط یادت باشه فردای قیامت برای بی عصمت کردنم چنان بی آبرو بشی که از تهمت دردناکی که به
من زدی
ذره ذره سلولهای بدنت رو بسوزونن که سالهاست من رو سوزوندی

دستش باال رفت ،که اولین ضربه را بروی تنم فرود بیاورد ،که در با صدای وحشتناکی شکسته شد و
عماد هراسان و عصبی
نفس زنان وسط اتاق رسید و گفت:
دستت بهش بخوره گردنت رو میشکنم عوضی ....
هر دو با شکسته شدن درب اتاق از جا پریدیم...

دست کیهان ناباورانه افتاد و چند قدم به عقب رفت و متعجب خیره ی عماد شد

او فریاد زد ...
"همه چیزو شنیدم
همه چیز "...
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کیهان خشمگین تر از او فریادش بلند شد و گفت :
کی به تو اجازه داد وارد خونه ام بشی؟
و همزمان عماد فریادش بلند تر به هوا رفت و گفت:
حیوون من همه چیزو شنیدمهمه چیز رو هم دیدم
این زن بی گناه رو مثل بره ای ترسیده کشیدی تو خونه شک کردم باید کاسه ای زیر نیم کاسه باشه
...
طاقت نیاوروم از لب دیوار پریدم رو پشت بوم و بعدش تو راه پله پشت در فالگوش ایستادم و
شنیدم که چه بالیی سر این دختر بی گناه آوردی
پس تو عموش و یا نمی دونم فامیلشون نیستی کثافت ...

و همزمان هر دو بطرف همدیگر حمله ور شدند و منه بی جان بگوشه ی تختم پناه بردم ..

کاویانم که از شدت سر و صدا وحشت زده از خواب بیدار شده بود
جلوی در گاهی که رسید  ،با دیدن اوضاع آشفته ی اتاق گریان بطرفم دوید ...

در آغوشش گرفتم و صورت ترسیده اش را میان سینه پنهان کردم و فقط زیر لب خدا را صدا می زدم

نگاهم بروی آن دو نفر خیره بود
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در حال زور آزمایی بودند و کیهان با اینکه پا به سن گذاشته بود اما آنقدر بدنی ورزیده داشت که
هیکل تنومد عماد در مقابلش در حال تسلیم بود
اما بالخره موفق شد وبا شدت پشت کیهان را به دیوار کوبید و با سر بروی صورتش زد .....
و چشم بستم و اشکهایم جار ی شد ...

صدای عماد مرا بخود آورد ....
-زیبا خانم بچه رو بردار و بپر تو کوچه ....

چشم باز کردم و نگاهم بروی آن دو افتاد کیهان عصبی و فریاد زنان در حال کشکمش با عماد بود تا
تالفی ُ
خرد شدن صورتش را بگیرد ...
تمام صورتش پر از خون شده بود و دیوانه وار تقال می کرد ...

عماد بین آن همه دست و پا زدن کیهان دوباره نیم نگاهی به من کرد و گفت
با توام زیبا برو کوچه بپر تو ماشینم .....

بهت زده نگاهش کردم این بار فریاد زد پاشو ......

پاهایم می لرزیدند !!!
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و قدرت حرکت نداشتم اما وقت معطل کردن نبود ،باید جانم را برمی داشتم و از این جهنم با پسرکم
فرار می کردم
این آخر راهم بود

با نیمه جانی که داشتم ،میان زد و خورد آن دونفر نگاهم چرخید در اتاق که چادرم را پیدا کنم ...

کاویان از شدت هق هق به سکسکه افتاده بود !
چادرم را زیر تخت دیدم چنگ زدم و کاویانم را به سختی از کمر گرفتم ...

بخاطر سقط نمی توانستم بلندش کنم !
کشان کشان مادر و پسر
از اتاق خارج شدیم ...
صدای فریاد کیهان آمد
زیبادخت می کشمت کثافت حق ندار ی جایی بر ی .........
عماد سخت در حال تالش بود که کیهان را نگه دارد تا فرصت فرار داشته باشم

دویدم داخل کوچه و چادرم را بروی سر کشیدم
مات و حیران نگاهم به اطراف بود
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تنها چاره ی من ماشین عماد بود ...

دست کاویان را کشیدم هر دو پای بدون کفش دوان دوان رسیدیم سر کوچه ....

درب ماشینش را قفل نکرده بود
فور ی سوار شدم
کاویان را میان آغوشم گرفتم وحشت زده خودم را زیر پایه های بلند صندلی ماشین عماد مخفی کردم
و مرتب زیر لب خدا را صدا می زدم
قلب هر دوی ما مثل گنجشکی که بدام افتاده باشد پرپر میزد
صورت کاویانم را به سینه چسباندم و گفتم
مادر برات بمیره آروم باش تموم شد
همین جا قایم می شیم
اون آقاهه ما رو از اینجا می بره
نترسی ها مامان پیشت هست

سرش را تکان داد و نفسی عمیق کشید و کمی آرام شد....

چند دقیقه نگذشته بود که درب جلوی ماشین باز شد و عماد پرید پشت فرمان و نگاهش چرخید به
عقب و من و کاویان را دید ...
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سر ی به حالت خاطر جمعی که هستیم تکان داد و بدون هیچ حرفی روشن کرد و راه افتاد ....

گریه کنان گفتم کیهان چی شد؟

همانطور که حواسش به رانندگی بود و بدون وقفه و با سرعت کوچه خیابانها را پشت سر می گذاشت
گفت:
فکر کنم به درک واصل شد!
وحشت زده فریاد زدم؛ کشتیش ؟

شانه باال انداخت و گفت :خیلی تقال می کرد ،ناچار شدم بزنم تو سرش...

البته اون حیوون که من دیدم با این جور ضربه ها ناکار نمی شه ....
ولی خب ممکنه یه چند ساعت بیهوش باشه فرصت خوبیه شما رو از اینجا دور کنم ...

لحظه ای تمام اتفاقات افتاده در ذهنم مجسم شد ...
در مانده به حال و روزم ؛نگاهی گذرا انداختم .
تازه داشتم به عمق ماجرا پی می بردم واقعا چه چیز ی در انتظارم بود ؟
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وحشت کردم  ،چشم بستم و صدای گریه ام همانند کودکی فضای اتومبیلش را پر کرد ....
کاویان با چشمان متعجب و گریان خیره ی حرکاتم شده بود ...

صورتش را با گوشه ی چادرم پاک کردم و گفتم:
مامان برات بمیره دیدی چی شد حاال چکار کنیم ؛کجا بریم ؟
خدایا نجاتم بده !

در حال شیون و زار ی بودم که صدایش ساکتم کرد ....
شما برای اون زندگی اون ذلت و اون دیو دو سر گریه می کنی ،واقعا که نظرم در موردتون عوض شد
...

گریه ام قطع شد و با عصبانیت نگاهش کردم و گفتم همش تقصیر تو بود خدا لعنتت کنه اگه سر
راهم سبز نمی شدی کیهان هم بهم شک نمی کرد
حاال کجا رو دارم برم چکار کنم

خدایا با یه بچه ی کوچیک با این تن مریض و تبدار راهم به کجا ختم می شه؟

درمانده در حال گریه و ناله بودم که لحظه ای برگشت وحرفی زد که تمام معادالتم نسبت به زندگی
عوض شد ..
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-چشم بسته بودی آماده ی کتک خوردن ساکت و منتظر نشسته بودی آدم به ذلیلی تو ندیدم !!!

راست می گفت ؛من بدبخت ترین آدم روی زمین بودم..
اما واقعا چه کسی مقصر بود من یا سرنوشتم ؟؟؟

لحظه ای به غیرتم برخورد ،از زیر صندلی بیرون آمدم ؛کاویان را روی صندلی نشاندم و با گوشه ی
چادرم صورتم را پاک کردم
و او از آینه خیره به صورتم منتظر جواب بود

آهی کشیدم و بدون هیچ جوابی به بیرون خیره ماندم
اما این بشر امروز می خواست با حرفهایش دلم را بسوزاند
پوزخندی زد سرش را چند بار تکان داد

لب ورچیدم و با عصبانیت گفتم :چیه برات جالب بود که چشم بسته بودم منتظر زجر کشیدن سکوت
کرده بودم.

آره تو راست می گی !
کسی که حتی ذره ای از سرگذشتم خبر نداره باید هم به حال و روزم بخنده ....
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تو چه می دونی از بی پناهی که آدم رو ناچار می کنه پناه ببره به یه گرگ
اگر فقط کمی خبر از حالم داشتی با اون پوزخند مسخره ات نگاهم نمی کردی

اخمی کرد و نگاهش از آینه بروی چشمانم ثابت شد و گفت
خانم من شما رو نمی شناسم اصال دلیل اصرارم شناخت شما بود ....
اما یه چیز رو خوب می دونم؛ اونم اینه که ما آدمها خودمون باعثیم دیگران به ما ظلم کنن یا نه؟؟
این مظلومیت شما منو به خنده واداشت!
وگرنه تو خانم بودن شما شکی نیست

نگاهم بروی جاده ی خاکی و بدون آب و علفی بود که عماد بی وقفه می راند !
من نمی دانستم به کجا خواهم رفت و امروز چه سرنوشتی در کنار این مرد در انتظارم خواهد بود...

آرام گفتم چی می خوای از زیبادخت بدونی !!
کسی که حتی کفشی به پای خودش و فرزندش نیست و حتی نمی دونه شب رو قراره کجا سر کنه

اون طور ی ال اقل بعد از خوردن کتک یه سر پناه داشتم ...اما حاال چی ؟؟
زنی بیچاره که با یک دست لباس و یه بچه ی بی پناه و گرسنه پا به فرار گذاشت ....
فکر می کنی االن وضعیتم از قبل بهتر بود ؟بخدا که نه!
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پا بروی ترمز گذاشت و من بهت زده خودم و کاویان را کنترل کردم
برگشت به عقب و نگاهی به سرو وضعم انداخت و گفت
با پای برهنه شروع کن برای مبارزه با زندگی ....

اصال کفش نپوش ،اما ذلیل نباش !!!

پای برهنه داشته باشی صد برابر بهتره تا ذلت رو قبول کنی !
کسی نبوده تو زندگی اینا رو یادت بده ...

اخمی کردم ونگاهم را بروی بیابان بی سرو تهی که من و فرزندم را به آن کشانده بود دوختم ...

و زیر لب آرام زمزمه کردم
همین مونده بود ،تو منو نصیحت کنی ...
فکر کنم صدایم را شنید !
بهمراه لبخندی پر معنا  ،سرش را تکان داد و راه افتاد.

راه افتاد به راهی نامعلوم ،جایی از سرنوشت ؛که نمی دانستم سر وته آن برایم چه چیز ی به ارمغان
خواهد آورد
نگاهم به جاده بود و دلم آرام و قرار نداشت .
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چهره ی کیهان در نظرم می نشست که با سر و روی خونین بزمین افتاده و یا اینکه مرده باشد ..

و اینکه از حاال به بعد باید چه می کردم! افکارم مدام زیر و رو که می شد لحظه به لحظه بیشتر به
عمق ماجرا پی می بردم ...

مدتی در سکوت که گذشت کاویانم با آن چهره ی خواب آلود و بی حوصله اش نگاهم کرد و گفت
مامان گرسنه امه !

نگاهی به چشمان معصومش کردم قلبم آتش گرفت
نزدیک ظهر بود و من هنوز قطره آبی هم به او نداده بودم

فرق سرش را بوسیدم و همراه بغضی دردناک در بغل فشردم
حتی تکه نانی هم نداشتم برای سیر کردن پسرکم..
نگاهش در آینه به من بود و شنید که کاویان چه گفت:
چقدر غرورم شکست!
میان راهی نامعلوم و جاده ای بی در و پیکر با فرزندم اسیر راهی شده بودم و همسفرم مردی بود که
حتی به اندازه ی چندین ساعت هم او را نمی شناختم.
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و تنها چیز ی که از او می دانستم این بود که مردی تبهکار و خطر ناک است
خدایا خودت نجاتم بده ....

غرورم با حرف کاویانم جریحه دار شده
اما اگر فرزندم گرسنه باشد دنیا را بخاطر ش زیر و رو خواهم کرد...
در فکر بودم که ...
اتومبیلش را نگه داشت و پیاده شد

بطرف درب پشت ماشینش رفت

درب پشت ماشین غول پیکرش را باز کرد و مشغول گشتن میان وسایل بروی هم افتاده ی
اتومبیلش شد ....

چند دقیقه نگذشته بود که بعد از پیدا کردن وسیله ای که بدنبالش می گشت درب پشتی را بست
و بطرف ما آمد ..

لبخندی مهربان به لب داشت ولی کاویانم با دیدنش که درب سمت ما را باز کرده بود
غریبی کرد و دوباره در آغوشم پنهان شد
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چند بسته بیسکوئیت و آبمیوه ی کوچک و چند خوراکی کوچک دیگر را بروی صندلی گذاشت و گفت
:
آقا کوچولو اینا رو بخور تا به آبادی یا شهر ی برسیم بعدش هم ناهار مهمون من هستی ...

کاویان با دیدن خوراکی ها نگاهی به صورتم انداخت و اجازه می خواست .

صورتش را با پشت دستم نوازش کردم و گفتم بخور عزیزم ...

از آغوشم بیرون آمد و روی صندلی کنار خوراکی ها نشست ؛عماد با لذت حرکاتش را نگاه می کرد...
دست بطرفش بلند کرد و گفت
با عمو دوست می شی ؟
من اسمم عماد هست اسم تو چیه ؟

کاویان بسته بیسکوئیت را برداشت و نگاهش به دست عماد بود که وقتی حرکات آرام او را دید
،دستش را فشرد و با همان زبان شیرین کودکانه گفت:
من کاویان هستم ...

عماد لبهایش را بهم دوخت و سرش چند بار تکان داد و گفت به به چه اسم قشنگی دار ی ؟
حاال که دست دادیم باهم دوست بشیم
نظرت چیه ؟؟؟
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هوووم ؟؟
اصال من از حاال به بعد می شم عمو عماد تو ،دوست دار ی عزیزم ...

کاویان پسرک بی گناهم که در طول عمر کوتاه خودش محبت چندانی از سمت پدر ندیده بود ..
و بیشتر اوقات صحنه های غمبار زد و خورد مادر و پدرش را در دل ضبط کرده بود
با اولین نگاه پر محبت ذوق می کرد
دلم آتش گرفت !
نگاه خندانش دلم را برد

عماد که لبخند زیبای کاویان را دید سرش را نوازش کرد و گفت :بخور رفیق ،بعدش بپر بیا جلو کنارم
بشین با هم اختالط کنیم .

با شیطنت نگاهم کرد و گفت:
مامان خانمت که فقط اخم بلده ....

نگاهم را به بیابان دوختم نمی خواستم بروی کسی بخندم که همین چند ساعت پیش دلم را با
حرفهایش سوزاند !

"گرچه خودم هم می دانستم حقیقت را گفت "
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صدایش در حالیکه در را می بست آمد ....
-وقتی قهرت تموم شد یه چیز ی بخور خانم خانما ...

پشت رل نشست و راه افتاد
دیگر طاقت نیاوردم باید می فهمیدم ما را به کجا می برد ...

بهمراه اخمی غلیظ در آینه به چشمانش خیره شدم و گفتم :
ما کجا داریم می ریم ؟میشه اگه زحمتی نیست بگید
فکر کنم این حقم باشه بدونم کجا قراره برم ...

خندید و سرش را تکان داد وادامه دادم...
به نظرتون حرفم خنده دار بود!

نگاهم کرد و گفت:
نه ،ولی برام جالبه تا همین چند ساعت پیش چشم بسته بودی تا اونقدر کتک بخور ی که زندگیت
تموم بشه االن نگرانی من کجا می برمت !
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خب تو که بریدی از دنیا برات فرقی هم می کنه ...
عصبانی چادرم را روی سر تنظیم کردم وبهمراه بغضی گفتم :
اون موقع می دونستم عاقبتم چیه...
االن
حتی نمی دونم مقصد بعدی زندگیم کجاست براتون جا افتاد آقای محترم !!!

نچ نچی کرد و سرعت ماشینش را باالتر برد و گفت:
نترس جای بدی نمی ر ی باور کن از اونجایی که بودی خیلی بهتره ..

نگاهم بروی کاویان افتاد که مشغول خوردن بود...
چشمش که به من افتاد ،لبخندی زد و دندانهای کوچکش دلم را برد و گفتم مامان برات بمیره .....

صدایم را شنید و لبخندی زد و گفت
شما تا بحال شهر مهران رفتی ....

نگاهش کردم و با تعجب گفتم نه ...

به روبه رو خیره شد و گفت
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خب شهر خوبیه این فصل اونجا نه زیاد سرده و نه زیاد گرم ...

اما مردم خونگرم و مهربونی داره ...
چطوره که نزدیک مهران زندگی کردی تا بحال نرفتی اونجا .....

برای زیارت هم تا بحال از اونجا رد نشدی ؟؟
می دونی که مرز رو رد کنی شاید به فاصله ی چند ساعت کوتاه وارد خاک عراق میشی

زیارت گفت و دلم را برد همیشه آرزو داشتم پابوس امام حسین بروم
سرم پایین رفت و دلم با غمی که امروز بدوش می کشید با حرفش بیشتر گرفت ...

صدایش حواسم را جمع کرد
خانم زیبادخت آدم معتقدی هستی یا نه ؟؟؟
با اخم به صورتش نگاه کردم و گفتم از شما بیشتر ...

خندید و گفت معلومه که از من بیشتر...

خب ما اهل یه طایفه مال مرز هستیم
مادرم خیلی آدم معتقدی بود من و عادل
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برادرم متاسفانه هیچ وقت آدم نشدیم اما یه خواهر دارم اون خیلی اعتقادش باالست ...

ولی این که می گم اعتقاد ؛من خودم هر کاره ای باشم و تو هر راهی بازم یه سر ی چیزها هست که
بدجور خط قرمزم محسوب میشه ....

خب حتما که نباید ظاهرت مومن باشه
من قلبا یه اعتقاداتی دارم که برام خیلی محترم هستن .....

حرفهایش در نهایت سادگی و حقیقت کالمش بود و به دلم نشست...
صدایش آمد که گفت :
زیبا خانم شما رنگتون پریده خواهش می کنم لجباز ی رو کنار بگذارید و یه چیز ی بخورید و استراحت
کنید
تا برسیم

لبخندی زد و گفت مثل خانم معلما نگام نکن !
اینجور ی یادم میاد امروز چند تا خطا کردم خجالت زده می شم....

مخصوصا وقتی یادم میاد اون شیشه عطر ی رو که روی میز آینه بود کوبیدم تو سر اون حیوون
شرمنده میشم  ...حرفش با اینکه ترسناک بود اما با یاد آور ی کتک خوردن کیهان عوضی دلم خنک
شد و نا خود آگاه خنده بروی لبهایم نشست

461

زیبادخت مظلوم
با دیدن صورتم

کف زد و بلند خندید و گفت
وای عمو مامان خانمت بالخره خندید و دستش بطرف پخش ماشین رفت و آهنگی شاد فضای
ماشین را پر کرد و ....
وکاویان با دیدن صورتم ذوق زده از جا بلند شد و شروع کرد به رقصیدن و اوهم پشت رل پسرکم را
همراهمی کرد ...

قصه بگویم یا غزل !
صدایت کنم یا سکوت؟
خداوندا در پس پرده ی غیب دستم بگیر که عجیب رها شده درحال سقوطم!
این منم بی ردپا ......
آن که رج زد و شمرد ....
دانه دانه رشته های غم زد و زیر انداز ی ازدلنگرانی فردا بافت....
این منم آن بی یاور دلزده از دم و بازدم .....

تیک تاک ساعت زمانم ایستاده  ،در پس چهره ی غمبارم؛ لبخند مرگ به لب دارم ....

آرام آرام چهره ی خاک گرفته و گرما زده ی بیابان از نظرم عبور می کرد ....
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سرم را به پشتی گرم و نرم اتومبیلش تکیه داده بودم
عماد هر از چند گاهی از آینه مرا ید می زد و دوباره مسیرش را طی می کرد ...
چشمانم نمی دردناک گرفت !

چقدر غریبم که پناهم یک تبهکار است
خدایا خودت کمکم کن ...

من تماشاگر فیلم رفتن سرگذشتم بودم ...
فیلمی غمبار که آخرش را نمی دانم!
با کودکی در آغوش و همسفر ی ناشناس ...

خداوندا هر چقدر سعی می کنم بخندم اما خنده ام بوی غم می دهد .

چرا نمی رسم ؟
نقطه ی ساکن سرنوشتم کجاست؟

چشم بستم و داغی پشت پلکها مرا به خواب عمیقی برد ......

سر و صدای ممتد بوق اتومبیلها از خواب بیدارم کرد ....
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چشمانم را چند بار باز و بسته کردم و نگاهم به اطراف دقیق شد ...
وسط ترافیک
پشت چراغ قرمز بودیم .
دستان خشک شده ام در اثر نگه داشتن کاویان را کمی جابه جا کردم و خمیازه ای ناخودآگاه بروی
لبانم نشست و بادقت بیشتر ی به اطراف چشم دوختم که صدایش مرا به خود آورد
بیدار شدید ؟؟؟ساعت خواب ...
نگاهی به صورتش انداختم معلوم بود تمام مدت بدون استراحت در حال رانندگی بوده
خندید و از آینه نگاهم کرد و گفت
دیگه رسیدیم راه طوالنی بود اما همسفرهای باحالی داشتم
حتی خوابشون هم شیرین بود ...

سرم پایین رفت و کاویان را از آغوشم بروی صندلی گذاشتم و چادرم را بروی سر مرتب کردم و گفتم
ممنونم اما یه خواهش ازتون داشتم
سر ی تکان داد و گفت :
شما امر بفرما !

خجالت زده سرم پایین رفت و با انگشتانم باز ی کنان ادامه دادم ....
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من یکم پول از شما قرض می خوام .

هنوز کامل حرفم تمام نشده بود که به آرامی توقف کرد ؛ سرم باال رفت ببینم کجاییم
روبه روی رستورانی توقف کرده بود ،چرخید سمت من و نگاهش بروی صورتم ثابت که ماند
گفت:

االن ساعت چهار بعداظهره و ماهم گرسنه هستیم ...
بهتره بریم چیز ی بخوریم وهمون جا با هم صحبت کنیم

این طور ی بهتر نیست؟

لب به دندان گرفتم...
خجالت زده بودم ،عادت نداشتم با غریبه ای سر یک میز بنشینم ...

اما هم خودم گرسنه بودم و هم کاویان از صبح چیز ی درست و حسابی نخورده بود ...
پولی هم نداشتم برای حتی سر پناهی چند دقیقه ای....
پس ناچار بودم که پیشنهادش را قبول کنم
شرمزده گفتم :ممنونم ....
برگشت سمت جلو وآماده ی پیاده شدن می شد ؛ با شیطنت گفت :
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منم ممنونم ...

پیاده شد و بطرف درب عقب آمد و کتش را فور ی بتن کرد .

در حال بیدار کردن کاویان بودم که در را باز کرد و خم شد و دستش را نوازشگرانه بروی سر کاویان
کشید و گفت
عمو پاشو رسیدیم ....
کاویان چشم باز کرد و بدتر از من کسل بود ..

کش و قوسی به خوش داد و چشمان درشتش را بروی من و عماد چرخاند و دوباره چشم بست و
سرش را روی پایم گذاشت
عماد به حرکاتش لبخندی زد و بدون هیچ حرف اضافه ای در آغوشش کشید و در حالیکه سرکاویان
را رو روی سرشانه تنظیم می کرد گفت :
شما تشریف نمیارید ؟

نگاهم بروی پاهای برهنه ام بود و فهمید...
لب به دندان گزید و گفت:
منو ببخشید اصال حواسم نبود!
دوباره کاویان را بروی صندلی گذاشت و گفت
ده دقیقه دیگه برمی گردم و در را بست و رفت
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او رفت و نگاهم بهمراه بغضی تلخ بروی پاهایم ثابت ماند

حتی کفشی به پا نداشتم برای راه رفتن !
آخر دربه در ی شاید از من عقب تر بود

لبخندی به شانس و بخت سیاهم زدم و ساکت منتظر آمدنش شدم

پاهای خاک گرفته و کثیفم را در بغل فشردم  ،اشکهایم برای فردا و فرداهای نامعلومم ؛بدون اجازه از
چشم جار ی شدند ...
نگاهم بروی کاویان چرخید !
کودک بی پناهم مچاله شده و غریب روی صندلی بخواب رفته بود ...

باید چه می کردم ؟
از چه کسی کمک می خواستم ؟

سر بروی زانو گذاشتم ناخودآگاه یاد و خاطره ی رادمهرم برایم زنده شد...

برایش حرف زدم غریبانه...
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آخ کجایی عزیز دل زیبا که ببینی حتی کفشی به پا ندارم...

این دربه در ی را چگونه برایت تعریف کنم که اگر بفهمی از غصه دق خواهی کرد!
مرد مهربان زندگی ام ...

همه دار و ندارم ،که چهار سال است دیدن روی ماهت برای این زیبای سیاه بخت شده آرزو ....

گرفتن دستان مردانه ی تو که بی منت تمام زندگی ام را پناه امنی بودی از خاطر جمعی و غیرت
شده برایم آرزو ......

تویی که قدم به قدم در کنارت خوشبختی را لمس کردم !
شادی ،لبخند و هر چه خوبی بود...

کاش االن اینجا بودی تا سر بروی شانه های پر غیرتت بگذارم و تا خود ابد اشک شوق بریزم ...

اما افسوس !
افسوس که حتی می ترسم برایت زنگ بزنم ....
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کاش خودت پیدایم کنی !
کاش ببینی که حاال دیگر برادر گمشده و غریبی هم دار ی ،که از بی کسی به مردی غریبه عمو می
گوید ....

عزیزکم رادمهرم بیا نجاتم بده !
فقط خدا می داند چه درد ی می کشم

وزیر لب بغض کنان صدایش کردم
آنقدر که ناله هایم تبدیل به فریادی شد و بغض شکسته دیگر راه مجالم نداد

درب ماشین کنارم باز شد و عماد که لبخند به لب جعبه کفشی در دست داشت با دیدن چهره ای
نگرانم خنده بروی لبهایش ماسید و به حال و روز ویرانم خیره شد .

با دین چشمان اشکبارم
جعبه ی کفشی که در دست داشت ؛میان انگشتانش لرزید و آن را بروی صندلی گذاشت و آهی از ته
دل کشید و به دیواره ی اتومبیلش تکیه داد و آرام گفت
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گریه کن ...

گریه کن تا دلت سبک بشه ..
اما بعدش که دل سبک کردی
بعدش که آروم شدی
صورتت رو با غرور و غیرت پاک کن و بایست و بگو من برای زندگی می جنگم بگو که دیگه نمی
گذارم کسی بهم زور بگه
نگاهم به صورتش افتاد
خیره ی چشمانم که شد
انگار مسخ شده باشد بی اراده دستش بطرف صورتم رفت و قطره ی اشک را گرفت و در مشتش
پنهان کرد و گفت
این اشکها برای هر کسی هست؛ معلومه خیلی برات عزیزه که با زار ی صداش می کردی

با حرفش داغ دلم تازه شد سرم را تکان دادم و بغض سمجی که در گلو راه نفسم را بریده بود را
بسختی فرو دادم و گفتم
اون عزیز نه عزیزترینم بود ..

متفکر به حرکاتم خیره بود ،آهی کشید و جعبه ی دستمال را از پشت سرم برداشت و روبه صورتم
گرفت ....
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در حال پاک کردن اشکهایم بودم که دستی چادرم را چنگ گرفت و از روی سرم افتاد و موهای
پریشانم بروی صورتم حجوم آوردند ...
هول و دستپاچه چادرم را بر سر گذاشتم و نگاهم بروی کاویان بود که بعد از بیدارشدن چادرم را
کشیده بود که صدایم کند ...
در آغوشش گرفتم و صورتش را بوسیدم...
با همان زبان شیرینش گفت
مامان آب می خوام !

صورتم رابه صورت گرد و تپلش چسباندم و نفسش را تا عمق جان بوییدم....

کاویان تمام دردهایم را می شست و می برد !
حواسم رفت پی کاویان متوجه نشدم عماد دست بسینه زده و لبخند به لب با چه هیجانی رابطه ی
عجیب من و کاویانم را به تماشا نشسته

کاویان را آز آغوشم بیرون کشید و گفت :دیگه بسه هر چقدر گریه کردید...

بخاطر این طفل معصوم هم شده باید قوی باشید..

و همانطور که بطرف درب رستوران می رفت؛ گفت:
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ببخشید شرمنده!
سایز پای شما رو خودم حدس زدم ،بهتره کفش رو بپوشید و همراه ما بیایید و انگشتش را بطرف
صورت کاویان که با دیدن شهر و آدمها تازه خواب از سرش پریده بود و بادقت اطراف را نگاه می کرد
گرفت و گفت :ببینید پهلوون کوچولو گرسنه هست ...

لبخند کش دار ی در ادامه ی حرفش زد و
سر در رستوران منتظر ایستاد تا همراهی اش کنم ...
نفسی عمیق کشیدم و سعی کردم آرامشم را حفظ کنم ...
حتی بخاطر کاویان هم شده بود باید قوی می بودم !

درب جعبه را برداشتم ،داخلش یک جفت کفش اسپرت قهوه ای رنگ ساده بود
بپا کردم و با تعجب نگاهم به روبه رو ...همانجا که ایستاده بود و حرکاتم را نگاه می کرد خیره ماند
...
کفش کامال اندازه ی پایم بود !!

پیاده شدم
درب ماشینش را قفل کردو و راهی رستوران شدیم

بعد از خوردن غذا دوباره راهی شدیم...
این بار با آگاهی اینکه به کجا خواهم رفت همراهی اش می کردم ..
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او می رفت تا منزل جدیدم را نشانم بدهد
خانه ای که شاید روزهای بعد بهترین و یا بدترین ها در انتظارم باشد ..

و من مسمم قصد امتحان این مرد را داشتم

امروز و این غروبی که در راه بود برگ تازه ای از سرنوشتم رابا دستان لرزان ورق می زدم
قرار داد بستم!!!
قرار دادی عجیب و من در نهایت دلنگرانی شرط بندی سختی را برای آینده انجام دادم .

صحبت کردیم
مرا قانع کرد..

خب چه می شود کرد ،راه دیگر ی نداشتم؛
تک تک کلماتی که در رستوران بین ما رد و بدل شد مرور ذهن در گیرم بودند

-پول برای چی قرض می خوایی؟؟؟

برای اینکه مدتی خودم رو گم و گور کنم..473
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تا کیهان دست از سرم برداره شاید بتونم یه زندگی جدیدی دست و پا کنم ..

نگران نباشید پول شما رو به موقع برمی گردونم..
حتی اگه شده تو خونه های مردم کارهای سخت انجام بدم
بهت قول می دم پولت رو تمام و کمال بر گردونم

 برای من کار کنچی گفتی ؟؟؟!!-گفتم برای من کار کن .مگه نمی گی می رم خونه ی مردم کارگر ی ...

خب منم نیاز به کارگر دارم!
وقتی خودت می تونی مشکلم رو حل کنی
چرا دنبال کسی دیگه باشم
هوووم ...

 پول تو حرومه !!!-اما اگه برام کار کنی و در قبالش دستمزد بگیر ی حالل میشه
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در ضمن چه کسی بهت گفته که پول من حرومه؟
اون مریم خونه ویران کن بهت گفته نه!!
متاسفم
متاسفم برای خودمون که با نا آگاهی و نبودن اطالعات کافی تهمت می زنیم و همین باعث شده
طاقت دیدن موفقیت همدیگر رو نداشته باشیم .

وهمیشه ...
مابین عقل و منطق ؛ تردید رو جوالن گاه عقل سلیم می کنیم

از کجا بدونم راست می گیمن شنیدم که کارت .......
و حرفم را خوردم !!!

چشمانش را زیر کرد و با دقت به حرکاتم خیره شد..
مکثم را دید ،گفت :شنیدی چی ؟؟؟
فکر نمی کنی باید یه فرصت به منم بدی که خودمو ثابت کنم !
سرم پایبن رفت آرام زیر لب گفتم :زیبادخت خودش بدنباله فرصته ....
آهی کشید و بشقاب غذایش را پس زد و تکیه به صندلی داد و حرفی زد که تسلیم شدم ..
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-هم به خودت  ،هم به من یه فرصت بده ...

ببین من نمی خوام از خودم دفاع کنم شاید کارم اونقدرها که فکرش رو بکنی سالم و بی ایراد نباشه..
اما برای خیلی چیزها تو زندگی از حق نگذشتم..
بهتره یه مدت فکر کنی قراره هر دو مون امتحان پس بدیم ...

تو با یاد گرفتن اینکه چطور روی پای خودت بایستی و منم با مرور کارهایی که کردم و اینکه آیا ادامه
راهم چی باشه ازت کمک بگیرم ....

خم شد و صورتش را نزدیکم کرد و با لبخند گفت :خدا رو چه دیدی شاید ثواب کردی و این بنده ی
خطاکار رو به راه راست هدایت کردی ...
نظرت چیه اسم قشنگ ؟؟؟
سرم پایبن بود ،با حرفش سرم باال رفت؛ با چشمان گرد شده نگاهش کردم و ادامه داد چیه این یکی
که راسته...

اسمت خیلی قشنگه البته نه به اندازه ی اون روح پاکت ...
سرم از شرم بزیر افتاد !
مرور کردم ،تک تک کلماتش را ....
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من امروز بجز این مرد که صادقانه ثابت کرد درپی آزار من و فرزندم نیست هیچ پناه دیگر ی
نداشتم...

شاید این زیبادخت روز ی طور ی زندگی کرد که هیچ کس حتی خودش هم باور نداشته باشد؛ آن
دخترک ترسو روزهایی که باید در مقابل ظلم سکوت نمی کرد و درب اتاقش را بروی هر چشم ناپاکی
بجای مقابله چند قفل نمی زد
شجاعتر از هر زمانی با بدی ها دست و پنجه نرم کند

من در دل آرروها دارم نه برای خودم ...
که کاویانم از هر زمانی بیشتر به مادر ی قوی نیاز داشت...
به خاطر او هم شده بود باید می جنگیدم ..

در خیاالتم غوطه ور بودم که اتومبیلش روبه روی خانه ای توقف کرد .

کمی جابه جا شدم و نگاهم بروی ساعت اتومبیلش ثابت شد
شش بعداظهر بود...

نگاهی به خانه انداختم
نسبتا قدیمی با دیوار ی کوتاه و حصار کشیده خیلی ساده تر از آنچه فکرش را می کردم ...
برگشت و لبخندی زد و گفت :
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خوب این هم خونه ای که قراره یه مدت توش زندگی کنی
بهتره پیاده بشیم

و بدون هیچ حرف اضافه ای کتش را از پشتی صندلی برداشت و از ماشین خارج شد ...
کاویانم
مشغول باز ی و باال و پایین پریدن بروی صندلی جلو بود ..
عماد درب را باز کرد و با دیدن ذوقش گفت :خب عمو بقیه باز ی بمونه برای خونه ...
و کمر بندی راکه بدور کمر کوچکش محکم کرده بود را باز کرد

همزمان من هم پیاده شدم که ببینم کجای دنیایم ..

کوچه ای با خانه های بهم چسبیده و حیاط دار
ساکت و کمی دلگیر

انتهای کوچه چند درخت بلند که فکر کنم سرو یا چنار باشد خودنمایی می کرد....

در حالیکه کاویان را در آغوش کشیده بود ،بطرفم آمد و دسته کلید را روبه روی صورتم گرفت و گفت
:من دستم بنده لطف کن در رو باز کن

478

زیبادخت مظلوم
همراه کمی مکث کلید را گرفتم و در دل مرور کردم زیبا قوی باش

درب آهنی و نسبتا بزرگ خانه با سر و صدایی تقریبا بلند باز شد و قدم به حیاط سرنوشتم گذاشتم ...

**********
راوی آیین ....

با خستگی کش و قوسی به خودم دادم و از روی صندلی راحتی اتاق بلند شدم و روبه آخرین بیمار
امروزم که هنوز راحت بروی تخت در حال ریلکس کردن بود گفتم برای امروز بسه عزیز ...
لطف کنید جلسه ی بعد کارهایی که توضیح دادم رو انجام بدید ...

روی تخت نیم خیز شد و گفت :
خسته نباشید آقای فربد
لبخندی بی جان به صورتش پاشیدم سر ی بعالمت تشکر تکان دادم و پشت میزم در حال نوشتن
چند دارو برایش بودم که باالی سرم رسید و گفت احساس خوبی دارم دکتر!
نگاهی به صورتش انداختم لبخندی رضایت بخش کنج لبانش نشسته بود ..
برگه ی نسخه را بعد از زدن مهر روبه رویش گرفتم و گفتم
خوبه که حالتون خوب شده قول می دم اگه همین طور ی ادامه بدی روحیه ات روز به روز قوی تر
میشه...
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حاال برو به سالمت ،کارهای کلیدی که یادت دادم مدام تو خونه تمرین کن ..

برگه را گرفت و پاتند کرد و بهمراه لبخندی بروی لب از مطب خارج شد
نگاهم بروی ساعت افتاد ..

از جا پریدم هشت شب شده بود
نگاهم بروی سر و وضعم چرخید
اصال شبیه کسی نبودم که امشب مهمترین شب زندگی اش باشد
فور ی روپوش سفیدم را از تن خارج کردم و با عجله بطرف کیف و کتم رفتم و در همان حال شماره
اش را گرفتم ....

منشی را یک ساعت پیش راهی کرده بودم ...
باید دربها را خودم می بستم با عجله و بدون فوت وقت برقها را خاموش کردم و درب اصلی را پشت
سرم که بستم جواب تلفنش را داد ...

عصبی فریاد زد:
آیین کجایی بابا؟؟!

دکمه ی آسانسور را زدم  ،فور ی داخل شدم؛ تلفن قطع شد ...
480

زیبادخت مظلوم

لعنتی نثار حواس پرتم کردم و درب بسته شد ...

نگران بودم فکر بد به ذهنش خطور کند ،که از قصد تماس را قطع کرده باشم ،درب که باز شد و داخل
پارکینگ شدم؛ فور ی دوباره شماره اش را گرفتم
ن

درست حدس زدم تلفنش را خاموش کرده بود
با عجله دویدم سمت ماشین و از نگهبانی مجتمع با اشاره خواستم راه را باز کند

سر ی تکان داد و درب که باز شد با سرعت پیچیدم داخل خیابان اصلی
پشت هم شماره اش را می گرفتم به امید اینکه دوباره تلفن را روشن کند
بی فایده بود
نفهمیدم به چه سرعتی دسته گل سفارشی ام را از گل فروشی تحویل گرفتم ..
می دانستم مادر هم االن بی قرار است
اما به جرات می توانستم قسم بخورم بخاطر شرایط کار ی که داشتم مرا درک می کرد و هرگز تماس
بی جا برای زودتر رسیدنم نمی گرفت ...

در واقع هیچ وقت مرا در منگنه قرار نمی داد...
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کار ی که گالره مدام با کج خلقی هایش سرم می آورد و حیف که زندگی برایم چنین خواست و من
تسلیم آن ...

نزدیک درب خانه بودم که گالره بالخره راضی به وصل تماس شد ...

صدای ناراحت و گرفته اش پیچید در گوشم ...

بله کار ی داشتی ....لبخندی به حرفش زدم و گفتم ناز نکن خانم خانما داخل آسانسور شدم تلفنم قطع شد...

همراه بغضی کودکانه که زیاد دوستش نداشتم ادامه داد ..
تو آسانسور بودی!!
االن ساعت چنده آیین ؟
پوفی کشیدم و همچنان که مشغول جرو بحث با گالره بودم زنگ آیفون را زدم ،مادر بی نوا که انگار از
پنجره باال ماشینم را دیده بود
دستپاچه گفت :
آیین مادر تو نیا ،دارم میام پایین...
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..
سر ی برایش تکان دادم و دوباره در حال سوار شدن ماشین جواب گالره را دادم

عزیزم شرایط کار ی من برخورد با بیمارانم و اینکه ویزیت هر کدوم چقدر طول می کشه زمانمشخصی نداره اینو ده بار بهت توضیح دادم فکر نمی کنم درست باشه شب به این قشنگی رو با این
مسائل پیش پا افتاده خرابش کنی ...

صدایش را دوباره لوس و بچه گانه کرد و اخمی ناخودآگاه از این صدای مسخره بروی صورتم
نشست...
آیینیی ...عشقم؛ مگه نگفتم من واجب تر از مریضات هستم ...هر دفعه باید تاکید کنم که ساعت دیدار با منو به تعویق ننداز ی دوست ندارم ...

درب ماشین باز شد و مادربهمراه جعبه بسته بندی شکیل شیرینی سفارشی وارد ماشین شد و با
عجله گفت خوبی مادر را بیافت ...

صدای عصبی گالره پیچید پشت خط.....

 وای آیین تو تازه رفتی دنبال مادرت؛واقعا که متاسفم ...امشب باید اخم و عصبانیت بابا رو بخاطرت تحمل کنم ....
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چشم بستم باید خودم را کنترل می کردم
تلفن روی بلندگو بود و مادر شنید
دستش را دور بازویم حلقه کرد و آرام چشم بست و گفت  :خودتو ناراحت نکن عزیزم ....

نفسی آرام کشیدم و گفتم :گالره من دو دقیقه دیگه باید رانندگی کنم
و خوت بهتر می دونی استرس باعث میشه به سرعت رانندگی کنم پس اگه می خوای سالم به مقصد
برسم خودت رو کنترل کن...
و به پدر محترمت هم گوشزد کن که آیین فربد شغل و کارش همینه...
ممکنه یه شب شیفت باشه یه شب اصال نباشه
چند روز وقتشو برای بیمارانش تو آسایشگاه بگذاره...
اصالهمین امشب پدرت با شرایط زندگی من آشنا بشه بهتره تا فراد جای گله و شکایت باقی نمونه

سکوت کرده بود  ،من دیگر حوصله نداشتم ...
پس با خداحافظی کوتاهی تلفن را قطع کردم و با عصبانیت گوشی را بروی صندلی عقب انداختم ..

خشمگین بودم اما این که راهی را انتخاب کرده بودم که فقط و فقط برای راضی نگه داشتن مادر
بوده بیشتر عصبی و نگرانم می کرد...
زندگی با این دختر از خود راضی کار من نبود ...
مادر نگران نگاهم کرد و آرام گفت:
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آیین جان مادر؛خودتو ناراحت نکن درست میشه ...
گالره دوستت داره بهت قول می دم کنارش خوشبخت بشی..
فقط یکم باید با شرایط کار ی تو کنار بیاد

لب گزیدم و بخاطر قلب بیمار مادر سکوت کردم...
اگر اصرار مادر برای سرو سامان گرفتم نبود هرگز این کار را انجام نمی دادم

سکوت کردم و فقط برای احترام گذاشتن به حرفهایش سر تکان دادم و راه خانه ی پدر گالره را در
پیش گرفتم ..

پدر گالره مرد مبادی آدابی بود...
بسیار وسواسی و دقیق !
کار سبک زندگی من برایش غیر قابل تحمل بود
در طول یک سالی که رابطه ی من و گالره بعنوان یک دوست محکم تر شده بود
بارها تاکید داشت که با شغلم مشکل دارد در صورتی که پسر و دختر خودش هم زمانی هم رشته ی
خودم بودند و
حاال هر کدام سر کار ی رفته بودند که ربطی به رشته تحصیلی شان نداشت ...
و من که عاشقانه و با صد در صد عالقه کارم را جدی دنبال می کردم برایشان کمی عجیب می آمد؛
مردی عالقه داشته باشد به یک عده آدمی که گاهی اوقات شب و روزشان را هم گم می کنند کمک
کند و وقت و زندگی اش را برایشان بگذارد
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اما با وجود مخالفتی که داشت اصرار کاوه و گالره باعث شده بود تسلیم شود

مراسم بخوبی اجرا شد  ،پدر گالره بعد از گذاشتن شرایطی برای اینکه مراسم ازدواج چطور برگزار
شود...
بالخره موافقتش را اعالم کرد و ..من

حلقه ای که خریده بودم بعد از تفاهم بدست گالره انداختم و بطور رسمی نامزد شدیم
این قدمها که برمی داشتم فقط بخاطر خوشحالی مادر بود بس

شب وقت بازگشت پدر گالره به گرمی دستم را فشرد و کالم سردش تمام آن صمیمیت را برد

آقای فربد امیدوارم از امشب به بعد زندگی رو طور ی اداره کنید و برنامه هاتون رو منظم بچینید کهیادتون نره یک شریک زندگی دارید این چند ماه باقی مونده تا مراسم رو فرصت دارید برای تغیر
زندگی

با احترام دستش را فشردم و در جوابش گفتم من این حرف شما رو بحساب نصیحتهای پدرانه تون
میگذارم
باور کنید من تمام سعیم رو برای خوشبختی دخترتون بکار می برم
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چهره اش فریاد می زد جوان تو را قبول ندارم و دلم بی تابانه نگران فرداهایم بود ...
پایان مجلس که شد مادر آهسته در گوشم گفت :که دیگر رفع زحمت کنیم...
گالره فهمید و اشاره زد که به اتاقش بروم
عذر خواهی کوتاهی کردم و پشت سرش راهی اتاقش شدیم ...

کاوه با شیطنت رو به همسرش طور ی که بشنوم گفت:
سارا منم باهات نامزد شدم به اتاقت راهم دادی !؟؟
همسرش که زن فوق العاده خجالتی و کم رویی بود آرام بروی بازویش زد و کاوه که مثل خواهرش
خیلی راحت در کنار بزرگترها برخورد می کرد ؛سرشانه هایش را گرفت و فشار داد ...

اخمی به صورتش کردم وگفتم بیرون حسابتو می رسم !

با شیطنت چشمکی حواله ام کرد و زیر لب فحشی نثارش کردم ؛که فکر کنم لبخوانی کرد و بلند
گفت :
ما که سربازتیم جناب دکتر چوب کار ی نکن ...

گالره رفته بود
راهی اتاقش شدم درب نیمه باز بود چند تقه که بدر زدم
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صدای عصبانی و بی حوصله اش آمد

خیلی خوب فهمیدیم شما با ادبی !منم لباس تنم هست ،نمی خواد این طور ی رفتار کنی ...

درب را تا آخر باز کردم ...

نور اتاقش تا آخرین درجه کم بود و
قرمز ی رنگ آباژور اتاقش چهره ی بر افروخته ی گالره را عصبی تر نشان می داد ...
درب را بستم و به دیوار کنارش تکیه دادم  ،خیره ی حرکات کودکانه اش شدم؛
واقعا دلیل این اخم چه بود؟؟!!
خودم هم نمی دانستم!!
بغ کرده؛ گوشه تخت نشسته بزمین خیره شده بود ...

آهی کشیدم و بحرف آمدم...
 دلیل این پذیرایی آخر شب خانم با این حجم از ناراحتی چی می تونه باشه واقعا ؟؟نگاهم کرد و با استرس بیشتر پاهای بروی هم افتاده اش را تکان داد و گفت
آیین قرارمون چی بود ؟
با تعجب نگاهش کردم و لب ورچیدم! واقعا یادم نمی آمد؛ قرار جدیدی گذاشته باشیم
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اخمی بروی حرکاتش کردم و گفتم
تو مطبم به این درجه از استرس بیماران توصیه می کنم که ریلکس کنند و چشم بسته چند نفس
عمیق بکشن ..

با صدایی تقریبا بلند گفت :آیین من بیمارت نیستم اینو بفهم...
شانه باال انداختم و گفتم :
منم در حال حاضر مهمون اتاقت هستم و این طرز برخوردت دلسردم می کنه تو هم اینو بفهم !
درب را باز کردم که برگردم به داخل سالن؛ که پا تند کرد و از پشت سر دستانش را بدور سینه ام حلقه
زد و محکم نگه داشت ....
سرم پایین رفت و نگاهم بروی انگشتانش که از شدت عصبانیت بی رنگ شده بودند و به سردی می
زدند ثابت ماند !

دلم برایش سوخت !
واقعا این حجم از آشفتگی را درک نمی کردم
با اینکه پیشنهاد مادر بود که با گالره ازدواج کنم ،ولی باز هم او بهترین دوست دوران دانشجویی ام
بودو انکار این موضوع که زمانی دست و پا شکسته دوستش داشتم غیر ممکن می آمد!!

دستم بروی دستان یخ کرده اش نشست! و چشم بستم ...

من باید این زن را برای زندگی کنار خودم آماده می کردم ...
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اگرنه که برای یک پزشک که خودش راهنمای مردم بود ؛واقعا زشت بنظر می رسید که خطا کند و
برای زندگی دست به کارهای عجوالنه بزند ...

من برای یک عمر باید آماده می بودم

سرش را بروی پشتم تکیه گاه کرد و بهمراه بغض گفت :
آیین نکن این کارو بامن !
بفهم لعنتی من دوستت دارم ...

اما تو ذره ای برای من ارزش قائل نیستی
نفسی عمیق کشیدم و دستش را از دور سینه ام باز کردم و بطرفش چرخیدم
نگاهم بروی صورتش خیره ماند

سرم را تکان دادم و او همچنان بغض کرده بزمین خیره شده بود ...

دستانش را میان دستانم پنهان کردم و گفتم :
گالره جان حرف بزن !

با من حرف بزن ،به جای لجباز ی و خط نشون کشیدن بگو که مشکل کجاست ...
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من برای هر موضوعی نباید از سمت تو بازخواست بشم ،باور کن این رابطه ی دو دلبر نیست...
که مدام از طرف مقابل طلب خواهی داشته باشن ..
بگو مشکل کجاست ؟
گالره من صداتو بیشتر دوست دارم
تا اخمهای پی در پی و بی معنی که بروی صورت ماهت می شینه ....
و بعد برای عوض کردن جو غمگین بینمان دستم بروی گونه اش نوازش گرانه حرکت کرد و ادامه دادم

خودت می دونستی وقتی اخم می کنی زشت می شی منم که نمی خوام زن زشت داشته باشم

هوووووم ؟؟؟

سرش باال رفت ،چشمان درشت وبراقش بروی صورتم خیره ماند !
لبهایش را بروی هم فشار ی داد و بعد سرش را بروی سینه ام گذاشت و گفت:
یادت میاد دوران دانشجویی سر کالس در گوشم حرف می زدی
اگه ناراحت بودم میگفتی خرگوش کوچولو بخند.....
سرم را بیادآور ی خاطرات قدیم تکان دادم و
ادامه داد ...
خب االن که قراره زنت بشم چرا منو لوس نمی کنی ؟
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چرا قربون صدقه ام نمی ر ی!
آیین ما دوتا مثل عاشق و معشوق نیستیم...
بیشتر تو این یک سالی که به سوئیتم رفت و آمد داشتی ؛ شبیه یه دوست معمولی باهام رفتار
کردی .....
حتی با اینکه این همه تاکید کردم در مورد زندگی اون ور آب با پدر صحبت کنی خودت رو به
فراموشی زدی و آخرش هم چیز ی نگفتی ..

موهای بلند و ابریشمی اش را از روی سرشانه کنار زدم و گفتم :
به موقعش نازت می کنم و قربون صدقه ات می رم ؛تو خودت خوب می دونی بارها برات تعریف کردم
که تو این مدت چهار سال چه به من گذشته !

خب نیاز به آرامش و فراموشی داشتم ....
در مورد زندگی اون ور آب هم هزار بار با هم صحبت کردیم ..
گفتم که مادر تنهاست و هرگز نمی تونم رهاش کنم
گالره تو درکم کن

نفس عمیقی گرفت و گفت:
مثال امشب نباید تنهام بگذار ی !

باید قول بدی مادر رو بخونه رسوندی بیایی دنبالم تا صبح خیابون گردی کنیم....
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ومابقی شب رو هم باید کنارم تو سوئیت بمونی ..

سرش را از روی سینه ام بلند کردم ونگاهش به چشمان متعجبم که افتاد فور ی
دستش را دور صورتم گرد کرد و بوسه بارانم کرد و گفت :
چیه ما دیگه نامزدیم !!
گفته باشم من از این اخالق دوران ماقبل تاریخت هیچ خوشم نمیاد ...

حاال که باید قید خارج رو بخاطر عشقم بزنم ،ال اقل باید همیشه کنارم باشی
وگرنه .....
انگشتم بروی لبهایش رفت و اجازه ی مابقی حرف را بهش ندادم و خودم حرفش را تمام کردم ...

گالره من چهار صبح دو بیمار اورژانسی برای سرکشی دارم
آسایشگاه رفتن به جهنم...
اصال بیماران هم به جهنم ......
نشنیدی پدرت همین چند دقیقه قبل چی گفت ؟
دخترم رو امانت بدست تون سپردم
خب چه توقعی دار ی از من ؟؟
مرا تنگ تر در آغوشش فشرد و دوباره طور ی که هنگار می خواهم فرار کنم گفت
آیبن جون گالره اگه امشب ساز مخالف بزنی
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خواهش می کنم تو امشب باید کنارم باشی
نگذار تا صبح اشک بریزم
زنگ بزن و به دکتر صدر بگو جات بره آسایشگاه

همانطور که دستش را با قدرت بدور سینه ام حلقه کرده بود تابم داد و گفت
آیین نگذار ازت خواهش کنم
جون گالره ...
نگاهم بروی حرکاتش بود
بی تابانه می خواست که کنارش باشم
هر مردی تسلیم این آغوش گرم میشد
اما عذاب وجدانم را چکار می کردم ؟؟؟

******

مادر در حال پیاده شدن بود که بداخل خانه برود ....
سرش را خم کرد و نگاهی به صورتم انداخت و گفت :
کجا می ر ی مادر .....

لبخندی بروی ماهش زدم و گفتم:
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این آشی بود که خودت برام پختی!
خانم دستور دادن تا صبح ببرمشون گردش ...
چشمانش با شنیدن حرفم برقی زد و خندید و گفت:
چی فکر کردی من ناراحت بشم ؟؟

هرگز!
من از این آشی که برات پختم خوشحالم ...

مادر ی که چهار سال هر ثانیه و دقیقه شاهد زجر و درد کشیدن جگر گوشه اش بوده ...
حاال از دیدن شادی و خوشحالی اش ناراحت میشه ..
نه عزیزم !!
برو به سالمت بهت خوش بگذره ....

من برات بهترین ها رو آرزو دارم
تو فقط بخند که قلبم آروم بگیره..

لبخندی برویش پاشیدم ....
دست به سینه برد و قربان صدقه ام رفت ......و چیز ی زیر لب خواند بروی صورتم فوت کرد و گفت:
هر جا باشی خدا پشت و پناهت عزیزم ...
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فقط مواظب خودت و خانم خوشگلت باش...
نگاهی پر محبت به حرکاتش انداختم و گفتم
بروی چشم ...
همانطور که در را می بست گفت :چشمت بی بال مامان فدات بشه ...

منتظر ایستادم وارد خانه شد و خودم با آخرین سرعت بدنبال گالره رفتم

*********

نور خورشید که بروی پشت پلکهایم سایه انداخت چشم باز کردم .....
هنوز گیج بودم زمان و مکانم گم شده بود
ناگهان اتفاقات دیشب مرور ذهنم شد ...

از شدت عذاب وجدان چشم بستم

گالره داخل اتاق نبود
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نگاهم بروی ساعت افتاد ده صبح شده و من هنوز مطب هم نرفته بودم ..

تلفنم را برداشتم و نگاهی به صفحه اش انداختم
باور کرونی نبود گالره تلفنم را خاموش کرده بود ..

فور ی از جا بلند شدم و بعد از گرفتن دوشی فور ی ؛لباس پوشیده از اتاق خارج شدم ....

انگار که گالره از خانه بیرون رفته بود
همه جا را سرک کشیدم !

میز صبحانه مفصلی چیده و فکر کنم بدنبال خرید نان از خانه بیرون زده بود ..

همین که بطرف جا کفشی رفتم و بدنبال کفشم طبقات را از نظر گذراندم در باز شد و گالره لبخند به
لب در را باز کرد و با دیدنم اخمی کرد و گفت کجا؟؟

نگاهم که به نگاهش گره خورد ،تمام اتفاقات دیشب مانند فیلمی از نظرم عبور کرد ...

احساس کردم داغی عجیبی دوید درون رگهایم .....
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گالره پاکت نان را بروی جاکفشی گذاشت و بطرفم آمد و دستانش را بدور گردنم حلقه کرد و گفت:
با شما هستم آقا کجا دار ی در میر ی؟؟؟
امروز باید کنارم باشی ....

سرش را جلو آورد .نفس عمیقی کشید و گفت:
دوستت دارم آیین از همیشه بیشتر بخدا ....

چشم بستم و نفس عمیقی کشیدم .....

سرش را با دستانم نگه داشتم و در چشمان خمار شده اش خیره شدم

روی نوک پا ایساد و نفس به نفسم گفت چیه چرا اونطور ی نگاهم می کنی....

سرم را با تاسف تکان دادم و گفتم:
دیشب هر دو اشتباه کردیم گالره دارم از عذاب وجدان میمیرم

دوباره بغلم کرد ،آنقدر که احساس خفگی کردم و ادامه داد ...
هیچ اشتباهی رخ نداده !
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من و تو دو تا آدم عاقل و بالغ هستیم که بعد از گذشت سی سال از عمرمون یه رابطه ی جدی رو
شروع کردیم
این کجاش اشتباهه

آیین من باید نگران باشم که نیستم و از همیشه بیشتر عاشقتم ...
تو تموم زندگیمی لعنتی !

لبخندی به حرفش زدم و گفتم :االن ابراز عالقه کردی ؟

لپم را کشید و گفت آره عمر گالره ...

من راضیم تو هم این تفکرات کهنه و قدیمی تو دور بریز ..

سرم را با جدیت تکان دادم و گفتم :
ولی هر چه سریعتر باید بین ما صیغه ی محرمیت خونده بشه ...

گالره باورم نمیشه که شکستم
این بدترین ....
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دستش بروی دهانم رفت و سرم را فور ی در آغوش کشید و گفت خواهش می کنم

تموش کن ،امروز نباید خراب بشه ....

امروز روز من و توعه عشقم !

بناچار سکوت کردم و دستم را کشید و بطرف میز صبحانه برد ...

روزهای خوبی را پشت سر می گذاشتم ،نمی دانم نامش چه بود ؟
بی خبر ی یا فراموشی!
هر چه بود رابطه ی من و گالره روز به روز محکمتر می شد و زندگی آنقدر برایم شاد و رنگارنگ شده
بود که گاهی اوقات یادم می رفت زمانی چه احساسی داشتم و نگاه آن دو چشم اقیانوسی تمام دین
و ایمانم بود ...

برای حرمت داشتن رابطه ی بینمان به اصرار من بین ما تا تاریخ عقد و ازدواج که چند ماه آینده بود
صیغه ی محرمیتی خوانده شد و هر دو منتظر روزهای طالیی آینده بودیم

کج خلقی های گالره کمتر شده بود و بیشتر درکم می کرد تا آن روز شوم که پایه های رابطه ی تازه
جان گرفته ی ما بخاطر اشتباهش و روح آسیب پذیر من لغزید و روح و روانم بخاطر کار ی که کرد
چون بلور ی نازک شکست و فرو ریخت
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آن روز بعد اظهر گرم تابستانی بی حوصله و کالفه از گرمای طاقت فرسا بطرف خانه می راندم که هر
چه زودتر خودم را بدوش آب سرد بسپارم

از منشی خواستم چند تا بیمار آخر را دست بسر کند و خودش هم زودتر بخانه برگردد ..

تصمیم داشتم بعد از گرفتن دوش و خنک شدن؛ با خرید دسته گل و حلقه ای زیبا که از قبل تهیه
کرده بودم
در جایی دنج شب را دونفر ی جشن بگیریم
امشب شب او بود ...

تولد سی و دو سالگی گالره ....
البته شب قبلش تولد مفصلی در خانه ی پدر ی اش برگزار شده بود و تمام فامیل دور هم جمع شده
بودند ...
اما تصمیم داشتم
غافلگیرش کنم
از قبل میز ی در بهترین رستوران شهر رزرو کردم و سفارش کیک دادم...
تصمیمم این بود که با ترفند گالره را به آن رستوران بکشم
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می دانستم این وقت روز مادر در خانه نیست ،صبح به مطبم زنگ زد و سپرد که برای دیدن خاله ام
به خانه اش می رود و فردا برمی گردد...

ماشین را فور ی پارک کردم و با عجله خودم را پشت درب رساندم
نگاهم بروی ساعتم چرخید
ساعت هفت بعد اظهر بود من دوساعت تا قرار رستوران وقت داشتم تا کیک را تحویل بگیرم

کلید را درون قفل چرخاندم و وارد خانه شدم ....

کتم را بروی مبل انداختم و با عجله دویدم سمت اتاق خوابم

در اتاقم نیمه باز بود و صدای باز و بسته شدن قیچی می آمد !!
لحظه ای ترسیدم ..

چند قدم بعقب رفتم و محتاطانه پاورچین خودم را به درب اتاقم رساندم ...
صدای زمزمه های آشنا بگوشم خورد
 نابودت می کنم کثافتتو باید از بین بر ی بعدش هم آتیشت می زنم ...
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صدای گالره را بخوبی می شناختم ...

درب را تا انتها باز کردم  ،صحنه ای که دیدم چنان آتشم زد که تا مغز استخوان سوختم !!
گالره پشت بدر وسط اتاق خوابم نشسته بود و با قیچی بجان لباس زیبادختم افتاده بود .

با هر بار باز و بسته شدن لبه ی تیز قیچی و بریده شدن آن تکه از بهشتم چنان دردی به انتهای قلبم
هجوم می آورد که دردش را نمی توانستم تجزیه کنم ....
همه چیز برایم زنده شد ...
چهره ی معصوم و بی گناه زیبادختم
آن نگاه آبی آسمانی ...
دستان کوچک و لطیفش ...

شرم حیایی که در وصف نمی گنجید!

حتی صدای پایم را نشنید...
هندز فر ی بگوش در حال شنیدن موسیقی بجان تنها یادگار ی زیبادختم افتاده بود

دردی که پیچید در سرم باعث شد سرگیجه بگیرم و زانوانم سست شد و فرو ریختم
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آنچه که داشت تکه تکه می کرد
همه دنیایم بود!

با سقوطم بروی پارکت اتاق چشم بستم و دانه دانه اشک از یادآور ی مظلوم گمنامم از صورتم بدون
هیچ ابایی فرو ریخت ....

صدایی بلند از برخورد زانوانم بروی زمین در اتاق پیچید.

و دردی که در سر داشتم دوَ ران گرفت و به قلبم حجوم برد

وحشت زده از صدای افتادنم چرخید سمت در و تازه متوجه حضورم شد

انگار که برقی با ولتاژ زیاد به تنش وارد شده باشد
قیچی را پرتاب کرد و لرزان خودش را بروی زمین بطرف عقب کشید
رنگش مثل گچ دیوار سفید شده بود و بریده بریده گفت
ت.....و ..ایین....جا چک....ار..و مابقی حرفش را خورد و ترسیده بروی پاهایش ایستاد و عقب رفت
..

سرم را با زار ی تاسف و انبوهی از غم تکان دادم و گفتم
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چکار کردی ،؟؟

دستش را بعالمت منفی که انگار کار خاصی انجام نداده باشد؛ تکان داد و گفت:
من فقط....
فقط می خواستم ....

فریادی کشیدم؛ به قدرت کوهی از درد که در قلبم بود...

تو چی ؟؟فقط چی ؟؟؟
تو چکار کردی گالره ...
نگاهی به لباس تکه تکه شده ی وسط اتاق انداخت و گفت
خب من
من فقط تو رو راحت کردم ...
این لباس شوم شده بود تمام دنیات
بخاطر همین خواستم از شرش راحت بشی!
اینکه تو شبها تو این اتاق با این لباس منحوس خلوت کنی تموم وجودم رو به آتیش می کشید می
فهمی آیین!!!
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تو تمام و کمال مال منی بفهم اینو!
لبهای کبودم دیگر قدرت حرف زدن نداشتند بسختی از هم بازشان کردم و با نفرت به چشمانش خیره
شدم و گفتم از اینجا برو ...

بهت زده نگاهم کرد
کشان کشان
زانوانم را حرکت دادم و نزدیک لباس زیبایم شدم و تکه ها را در دست گرفتم و دوباره با شدت
انزجار ی بیشتر سرش فریاد کشیدم
با توام از اتاقم گم شو دیگه نمی خوام ببینمت

سرش را بعالمت منفی تکان داد و گفت نه نمی رم ....

یک لحظه چه شد برمن !!
او خودش باعث بود ،مگر می شود درد کشید و درد زخم به
اطرافیان نزد !
تکه های بریده شده ی لباس را به سینه چسباند م و سرم پایین رفت ...
با ترس جلو آمد و نزدیکم شد و روبه رویم زانو زد و بازوهایم را گرفت و با صدایی لرزان از ترس گفت
:
آیین این کارو با خودت نکن !
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اون فقط یه لباس کهنه و نخ نما بود...

بخدا از وقتی اونو وسط لباسهای تو کمدت دیدم حال و روزم درد ناک تر از دردناکتره ...
هر شب کابوس این لباس لعنتی رو می بینم
حتی چند بار بخاطرش تب کردم اون یه مزاحم تو رابطه ی عمیقی که بتازگی داره بین ما شکل می
گیره؛ بود ..

تو باید اونو فراموش کنی ...

لبهایش را جلو آورد و بروی پیشانی تبدارم را بوسید.
سرش پایین تر آمد و نگاهش بروی لبهایم ثابت شد ؛که کارش را با چند بوسه ی عاشقانه الپوشانی
کند ؛که سرم عقب رفت و بروی آن دو چشم بی رحم دقیق شدم ...

لب گزید و....
دستش دور صورتم حلقه شد و آرام گفت
آیین تو رو به لحظات مقدس بینمون اشتباه نکن ....

عشق منم .....
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نهایت دوست داشتن همون لحظه هایی بود که میون تب دوست داشتنم داشتی می سوختی و
یادت رفت این یه تیکه پارچه تو کمدت داره خاک میخوره!

مگه خودت به پدرم قول ندادی !
اینطور ی می خوایی خوشبختم کنی ؟

من باید تو رو با یه لباس ژولیده ی قدیمی سرتا پا درد و غم شریک بشم هوووم ؟

چشم بروی هم گذاشتم
در دل مرور کردم ...
"افسانه می بافی با کلماتت ...
راوی غم هستی و خنجر عقده هایت تا بی نهایت درد به قلبم نشست!

تو همان سایه ی شوم حسادتی که بد جور سوزاندی مرا ...
و من چه غریبانه نگاهم بروی تکه های پاره ی تنم ثابت مانده !
زیبایم را میان تکه های بی رحم دریده شده اش می یابم ...

سرم را با بغض تکان دادم  ،تکه های پارچه را بروی صورتش ریختم...
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رو برگرداند و طلبکارانه نگاهم کرد
لبهایم یار ی حرف زدن نداشتند من امروز صدای شکستنم را میان همین تکه ها شنیدم
بسختی بحرف آمدم
فقط برو نمی خوام ببینمت ؛آدمی که به تکه پارچه ای قدیمی حسادت بکنه جایی کنارم نداره !تو رو خدا تا حرمت بینمون رو نشکستم از جلوی چشمم دور شو...

وقیحانه لباس را از جلوی رویم پس زد و تنگ در آغوشم گرفت و لجوجانه سرش را بروی سینه ام
پنهان کرد !

حربه ای که بتازگی یادگرفته بود و مدام استفاده می کرد

خشمگین بودم و تحمل کنترلم از کف رفت !!!

بازوهایش را بانفرت نگه داشتم و از خودم دورش کردم...

طلبکارانه تر از چند دقیقه قبل فریاد زد :
نه ؛من جایی نمی رم آیین ،حتی اگه به قیمت جونم تموم بشه ...

سرم را بعالمت هشدار تکان دادم گفتم :نمی ر ی من خودم بیرونت می کنم
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نفهمیدم چه شد!
این من نبودم...

دستش را گرفتم و از جا بلند شدم  ،کشان کشان بطرف درب ورودی بردم؛
ناله می زد و تقال می کرد...
صدایش بیشتر روح و روانم را به آتش کشید...

از جا بلند شد  ،دستش را مانع درب ورودی اتاقم و سالن کرد

فریاد زد و التماس کنان گفت باشه دستم رو رها کن خودم می رم ...

رهایش کردم و روبه رویم قرار گرفت ،
نگاهش با خشم به اجزای صورتم ثابت ماند و گفت :
آیین فربد امروز رو هیچ وقت یادت نرهروز ی که بخاطر یه تیکه پارچه منو از خونه ات بیرون کردی ....
گالره تک دختر خانواده ای که تا بحال از گل نازکتر بهش نگفته بودند ؛خارشد !
منم امروز رو فراموش نمی کنم ...
می دونی چرا ؟چون تو باید برای هر ثانیه ای که از حاال به بعد اشک می ریزم عذاب وجدان بگیر ی و
با وجود این درد زندگی کنی و در روح و جسمت مثل خنجر ی بنشینه و تکرار بشه که  :دختر ی تمام
هست و نیستش رو به پای تو ریخت و تو چکار کردی ؟؟؟!
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بی رحمانه بخاطر یه قاب دستمال کهنه که مال یه آدمی بی سر و پا بوده و بدون اینکه خبر ی از
خودش بده؛ گذاشت و رفت و تو رو چهار سال تو جهنم سوزان درد و رنج تنها گذاشت .......

و.......

صدای سیلی بلندی که بروی صورتش فرو آمد ساکتش کرد و
دستم که پایین آمد از شدت ضربه ای که بصورتش زدم کف دستم تبدار شد ...

صورتش برگشته بود و مات و حیران از کارم سر بلند کرد  ،دستش بروی صورت سرخ از سیلی نشست
....

با غضب نگاهش کردم و گفتم
خفه شو حق ندار ی در مورد زیبادخت اینطور حرف بزنی کلمه به کلمه ی حرفت در مورد زیبای بی
گناه من تهمت ناروایی بیش نیست
خفه شو گالره .......
او ناباورانه چشمانش پر از اشک شده بود و حتی حرکتی نمی کرد .....

دستانم مشت شد....
تازه فهمیدم کار ی که در حقش کردم کمی ناعادالنه بود!
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اما او حق نداشت ...
حق نداشت ،در مورد زیبای من اینطور از کلمه ی بی سر و پا استفاده کند...
دخترکی معصوم که حتی جرات اعتراض به ظلمی که در حقش روا شد را نداشت و در نهایت هم
غریبانه ناپدید شد

دیگر تحمل خانه و فضای آن برایم درد آور شده بود ...

بدون اینکه حتی توجهی به سر و وضعم و اینکه چشمانم سرخ از اشک شده و
ممکن بود از افراد مجتمع کسی مرا ببیند...

راهی درب خروج شدم و حتی برنگشتم که ببینم گالره چه تصمیمی دارد !

امروز چیز ی بین ما شکست که برای یک رابطه شدیدا زود بود و متاسفانه رخ داد

نفهمیدم پله های ساختمان را چطور با عجله طی کردم و طبقه ی چندم بودم ....

آنقدر از چشمانم بی محابا اشک فرو ریخت که فرصت دیدن پله ها را پیدا نکردم و در نهایت مابین
پاگرد و پله ی اول دور سوم مارپیچ راه پله مچ پایم برگشت و سقوط کردم ...

512

زیبادخت مظلوم
روی پاگرد که فرود آمدم دردی از شکستن چیز ی میان استخوانهای پایم در جانم نشست و نیمه جان
و چشم بستم و سرم بروی زمین فرود آمد .....

آه از نهادم بلند شد و فقط زیر لب زمزمه وار همین را گفتم
درد دارم زیبا،
کجایی نفس آیین !!!

همسایه های همان طبقه از سر و صدای تولید شده در راه پله نگران در را باز کردند و بادیدنم هول و
سرآسیمه بطرفم آمدند و
هر کدام چیز ی می گفتند
چون تازه به مجتمع اسباب کشی کرده بودیم افراد ساختمان مرا بخوبی نمی شناختند ،اما نگران و
دستپاچه هر کدام چیز ی می گفتند...
پایم دردی وحشتناک تا به مغز استخوان راهی جانم می کرد
صورتم را با آستین پیراهن پاک کردم و ناله وار گفتم با اورژانس تماس بگیرند ...

دیگر نیمه جان شدم و تنهاچیز ی که خوب در ذهنم قبل از بی حال شدن نشست ..
چهره ی نگران گالره بود که دوان دوان بطرفم می آمد...
و دیگر دنیای خاکستر ی رویا در برم گرفت
..
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********

کنار پنجره کبوتر ی نشسته !
آرام و آهسته لبه ی باریکش را طی می کند و هر از گاهی نوکی به دانه هایی که امروز برایش ریختم
می زند و دوباره برای مدتی پر می کشد و می رود
اما او جلد من شده و دوباره برمی گردد...

مشتی دانه برداشتم و پنجره ی نیمه باز را کمی بیشتر باز کردم و دانه ها را بروی لبه ی پنجره ریختم
می دانستم کبوتر تنها غذا نمی خورد ..
فکر کنم رفته بود خانواده اش را بیاورد....

خیلی منتظر آمدنش چشم دوختم به ساختمانهای بهم چسبیده ی شهر و آسمان خاکستر ی ....
اما نیامد فکر کنم کبوترم راهش را گم کرده
مثل همان پرنده ی قشنگ عشقم که رفت و دیگر نیامد

حوصله ام سر رفت  ،عصایم را از گوشه ی دیوار برداشتم و به کمکش بطرف سالن رفتم ...
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در اتاقم را باز که کردم عطر خوب آش رشته ی مادر پیچید در مشامم

لبخندی بروی لبهایم نشست و آرام و آهسته بطرف آشپزخانه رفتم

صدای شیرینش پیچیده بود در خانه....

آواز ی محلی را آرام و با ریتم زمزمه می کرد ....

مادر اصالتا جنوبی بود ،آن زمان که کوچک بودم شعر های الالیی شبانه ی مادر به همین موسیقی
زیبا خالصه میشد

یاد و خاطره ی این شعرهای زیبا تمام دوران کودکی ام را رنگ بخشیده بود

کمی مکث کردم ،ناخودآکاه بیاد دوران طالیی کودکی لبخندی بروی لبهایم نقش بست
عصا را تکیه گاه بازوی لرزانم کردم و
با قدمهای آرام بطرف آشپز خانه راهی شدم ..

به آشپز خانه که رسیدم بی صدا تکیه بدیوار زدم و دست بسینه و با لذت به شعر ی که می خواند
گوش سپردم
پشت به ورودی آشپزخانه روی میز ناهار خور ی نشسته بود و سبز ی پاک میکرد
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متوجه حضورم نشد

چند قدم آرام جلو رفتم و دستم بروی سرشانه هایش نشست
فور ی برگشت و با دیدن صورتم لبخندی مهربان زد و گفت خوبی مادر ؟
سرم پایین رفت و صورتم را به صورتش چسباندم و نفسی عمیق کشیدم
آرام زیر لب زمزمه کرد
مادر بقربون نفست ...

چشم بستم و گفتم :خدانکنه!

مشغول کارش شد و ادامه داد :
مادر یه خواهش بکنم روی منو زمین نمی انداز ی !

آرام کنارش نشستم  ،نگاهم بروی ساقه های سبز ی ثابت ماند ....
گفتم شما جون بخواه...
سرش را تکان داد و گفت :
آیین جان بخاطر مامان کج خلقی نکن گالره داره ناهار میاد اینجا
تو رو خدا اگه دیدیش نرو خودتو تو اتاق حبس کن ...
االنم که چند وقته از این موضوع گذشته اونم که بیشتر از صد بار عذر خواهی کرده
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اما هر وقت میاد اینجا تو با کم محلی هات جگرشو خون می کنی با چشمگریون برمیرده خونه ....

می دونم کار خبطی کرد
اما عزیزم چرا از یه دید دیگه به موضوع نگاه نمی کنی؟
اون از شدت عالقه ای که به تو داشته اینکارو کرده ...
می دونم کارش درست نبوده
اما از قدیم گفتن آدم عاشق مجنون میشه و کارهاش دست خودش نیست....
من اگه یه درصد حس می کردم که گالره تو رو به شدت دوست نداره هیچ وقت اصرار نمی کردم که
بهش روی خوش نشون بدی
تو این مدت هم که تو بخاطر شکستگی پات خونه نشین شدی
مرتب اومده و تموم کارهاتو انجام داده
هر دختر ی دیگه بود با کم محلی هایی که کردی می رفت و پشت سرش رو هم نگاه نمی کرد ....
اما اون کنارت مونده و همش بی تابانه منتظره ببخشیش

بیا و این بار بخاطر من ببخش
بهت قول می دم این بار آخره که گالره دلت رو می شکنه
دفعه ی آخر کنارم نشست و حسابی حرف زدیم گفت که حاضره بیاد یه مدت کنار ما زندگی کنه
با پدرش هم حرف زده
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من موافقم اما بهش گفتم باید آیین موافق باشه مادر ...

سرش چرخید و نگاهم کرد و ادامه داد
نظرت چیه عروسم بیاد بخونه ...
شما چند مدت پیش هم باشید تموم مشکالتتون حل میشه!
تازه گالره پیش خودم باشه آروم آروم یادش می دم که چطور با مردش کنار بیاد ....
اون یکم مغرور هست ،اما بخاطرت حاضره پا روی همه چیز بگذاره ...

حاال چی می گی مادر؟
بگم داره میاد ساک لباسهاشم بیاره ؟؟؟

سرم پایین رفت و در فکر بودم که گفت
در ضمن کاوه هم داره با همسرش برای ناهار میاد عزیزم
برو یه دست لباس مناسب بپوش به حرفهایی هم که گفتم خوب فکر کن

دستش بروی دستم نشست و با چشمان مهربانش نگاهم کرد و گفت آیین جان حواست بامن بود
مادر

چشمانش پر بود از التماس
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التماس ادامه ی زندگی که من امیدی به پررنگ بودن رابطه اش نداشتم !
اما خب مادر بود و هزار آرزو داشت

دستش را بلند کردم و بوسه ای برویش زدم و گفتم هر چه اتفاق خوبه می خوام کنارت برام بیافته
می خوام بدونی تو بخندی برام کافیه ...

لبخندی از اعالم رضایتم زد و از جا بلند شد و دست بروی سر شانه ام گذاشت و گفت
خدا حفظت کنه مادر ....

تلفن را برداشت و فور ی به گالره خبر داد خداحافظی که کرد ،بشوخی گفتم مادر کاوه شکمو داره
میاد...
ناهار چی دار ی ؟
در حالیکه سر قابلمه را برمی داشت و محتویاتش را آرام هم می زد؛ گفت :برای رفیق شکموت
خورشت قیمه درست کردم آش رشته هم که غذای مورد عالقه آیبن جانم هست

تو بهتره بر ی یه دست لباس مناسب بپوشی گالره گفت یک ساعت دیگه خودش رو می رسونه....

نمی دونی چقدر خوشحال شد

در حالیکه به اتاقم برای تعویض لباس می رفتم برگشتم و نگاهم بروی صورتش افتاد گفتم
519

زیبادخت مظلوم
خدا کنه این بار مشکلی پیش نیاد!
مالقه اش را بروی درب قابلمه گذاشت و گفت
پیش نمیاد بهت قول می دم ..

چند ساعت بعد گالره آمد ساکی بدست داشت و آمده بود کنارم زندگی را شروع کند
وقتی پا به اتاقم گذاشت
حتی فرصت نداد جواب سالمش را بدهم گریه کنان کنارم بروی تخت نشست و آنقدر در آغوشم گریه
کرد که تسلیم شدم

این من نبودم که ذره ذره روح و جانم را دلسپرده ی زنی می کردم؛ که برایم قصه ای ناخوانده بود !
دختر ی از جنس وسواس...
وسواس به اینکه حتی حاضر نباشد مرا با آینه اتاقم که عکسم را درونش میدیدم قسمت کند ....
دستهایم را در دست گرفت و نگاه اشکبارش بروی صورتم چرخید و گفت
آیین سختم هست بدون تو بمونم ،بدون تو نفس بکشم ...
لعنت بر من که برگشتم و بعد از سالها دوباره دیدمت!
لعنت بر دل من که تموم معادالتم رو بهم ریخت

دستی بروی پای گچ گرفته ام کشید و با حسرت نگاهش کرد و گفت
تو این دو هفته حتی یه نیم نگاهم به من نیانداختی

520

زیبادخت مظلوم
هر وقت به اتاقت اومدم خودت رو به خواب زدی

خم شد و زانویم را بوسه ای زد
فور ی سرش را نگه داشتم و گفتم نکن اینکارو گالره ...
نگاهم کرد و گفت
از امشب خودم میشم پرستارت

دستانش را بدور کمرم حلقه کرد و چشم بست و گفت:
تو تختت برام جا دار ی ؟؟؟؟

بشوخی لپش را کشیدم و گفتم نه!

تو زیاد تکون می خور ی خوابم می پره ....

با تعجب رهایم کرد و گفت:
واقعا ؟!!
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و با دیدن لبخندم گفت :
اصال من زیر پاهات می خوابم فقط کنارت باشم.
برام بسه ...

و دوباره چنان در برم گرفت که نفس کم آوردم ......

آرام گفتم :گالره مرد مورد عالقه ات ممکنه برای یه عمر لنگ بزنه و راه بره طاقتش رو دار ی؟
برات کسر شان نیست؟؟؟ ...

موهای لطیفش را نوازش کردم و بوسه ای برویش زدم و گفتم :
چند وقت دیگه باید گچ پاهام رو باز کنم..

دکترم بارها تاکید کرده هیچ چیز ی مشخص نیست ،ممکنه تا آخر عمر بخاطر این شکستگی و
عمل جراحی سختی که داشتم لنگ بزنم
گالره هنوزم دیر نشده
دارم از حاال بهت می گم که فرصت فکر داشته باشی
هیچ چیز معلوم نیست
یا خوب میشم و درست راه می رم و یا ......
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فور ی از آغوشم بیرون آمد و دستش بروی لبهایم نشست و گفت :
نگو !

تو رو خدا تکرارش نکن ؛تو هر جور باشی من فقط و فقط در کنارت بودن رو می خوام ...
پس دیگه ادامه نده ...

سرم را در آغوش کشید و نفس عمیقی از سر آرامش در ادامه ی حرفهایش کشید و زیر لب تکرار
کرد
دوستت دارم آیین ....

*********

زیبادخت ....

دکمه های مانتو را پشت هم و با عجله بستم

شالم را روی سر تنظیم می کردم که در باز شد و عادله لبخند زنان در حالیکه کیسه ی پالستیکی
وسایل خوراکی را بطرفم می آورد گفت:
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زیبا جان امروز سرما خورده بودی نباید می رفتی!

استراحت کن به عماد زنگ می زنم و می گم خودش کارها رو سرو سامون بده

لبخندی برویش پاشیدم و گفتم نیاز ی نیست عزیز دلم من حالم خوبه
می رم چند تا کار جزئی داره انجام می دم و زود برمی گردم

نگاهی در آینه به سر و وضم انداختم
مرتب و تمیز بودم
بطرف چادرم که تا شده بروی دسته ی صندلی بود رفتم و در حالیکه در آینه نگاهم بروی صورتم بود
چادر را باز کردم و بروی سر انداختم ؛چرخیدم سمت عادله و صورت ماهش را بوسه ای زدم و گفتم
عزیز دلم جون تو و جون کاویان ....

کیسه ی وسایل را روبه رویم گرفت و لبخندی زد و گفت .:برو خیالت راحت!

راهروی کوچک خانه را طی کردم ،روبروی ایوان؛ کاویان با دیدنم دست از باز ی کشید .
توپش را چنان شوت کرد که باالی درخت نشست ...
نگاهی شماتت بار نثارش کردم و در همان حال مشغول پوشیدن کفشم شدم...
دوان دوان به سمت من آمد و نفس زنان گفت مامان کجا ؛منم میام ...
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نگاهی به صورتش که در اثر باز ی گل انداخته بود کردم و دستم بروی صورتش نشست و گفتم:
مامان جان من گردش یا پارک که نمی رم

خونه عمو عماد یه عالمه کار برای انجام دارم

اما بهت قول می دم غروب برگشتم بهمراه خاله عادله بریم پارک سر کوچه اونجا باز ی کن ...
تا اون وقت هم حرف خاله رو گوش کن و شیطونی رو کنار بگذار ...
خم شدم و صورتش را بوسیدم
با شنیدن نام عماد بی قرار تر شد
باال و پایین پریر و گفت
مامان مامان تو رو خدا بزار منم بیام قول میدم شیطونی نکنم تو رو خدا......

در مانده نگاهی به حرکاتش انداختم و پوفی کشیده بی حوصله در حالیکه بطرف در می رفتم جدی
گفتم:
نه نمی شه مامان !
امروز عمو خیلی کار داره ...
دوستاش تو خونه هستن وقت نداره باهات باز ی کنه قول می دم
دفعه ی دیگه حتما با خودم ببرمت
راهروی کوچک خانه را طی کردم ،روبروی ایوان؛ کاویان با دیدنم دست از باز ی کشید .
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توپش را چنان شوت کرد که باالی درخت نشست ...
نگاهی شماتت بار نثارش کردم و در همان حال مشغول پوشیدن کفشم شدم...
دوان دوان به سمت من آمد و نفس زنان گفت مامان کجا ؛منم میام ...
نگاهی به صورتش که در اثر باز ی گل انداخته بود کردم و دستم بروی صورتش نشست و گفتم:
مامان جان من گردش یا پارک که نمی رم

خونه عمو عماد یه عالمه کار برای انجام دارم

اما بهت قول می دم غروب برگشتم بهمراه خاله عادله بریم پارک سر کوچه اونجا باز ی کن ...
تا اون وقت هم حرف خاله رو گوش کن و شیطونی رو کنار بگذار ...
خم شدم و صورتش را بوسیدم
با شنیدن نام عماد بی قرار تر شد
باال و پایین پریر و گفت
مامان مامان تو رو خدا بزار منم بیام قول میدم شیطونی نکنم تو رو خدا......

در مانده نگاهی به حرکاتش انداختم و پوفی کشیده بی حوصله در حالیکه بطرف در می رفتم جدی
گفتم:
نه نمی شه مامان !
امروز عمو خیلی کار داره ...
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دوستاش تو خونه هستن وقت نداره باهات باز ی کنه قول می دم
دفعه ی دیگه حتما با خودم ببرمت

بی قرار تا دم درب بدنبالم آمد  ،چادرم را محکم گرفته بود ...
عادله در آغوشش کشید و در حالیکه سعی می کرد مچ کوچکش را از روی چادرم بیرون بکشد
صورتش را بوسید و گفت نکن خاله بگذار مامان که رفت من تو با هم باز ی می کنیم

پا می کوبید و قرار نمی گرفت ...
عادله بسختی دست و پایش را نگه داشت و بطرف ایوان برد ..

درب حیاط را باز کرده بودم که وارد کوچه شوم صدای گریه اش دلم را برد !
بناچار برگشتم و کنارش بروی لبه ایوان نشستم
گریه می کرد و آرام هق می زد ...
دستم بروی سرش که نشست قهر کنان صورتش را میان آغوش عادله پنهان کرد...

گفتم مامان جان بخدا امروز حوصله ات اونجا سر می ره عمو کلی مهمون داره وقت نمی کنه باهات
باز ی کنه ...

بهت قول می دم؛ فردا دوباره خودم ببرمت تو حیاط باز ی کنی...
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صورتش را نصفه و نیمه از میان بازوهای عادله نشانم داد و چشمان آبی و درشتش را چند بار باز و
بسته کرد و گفت قول !!
سرم را تکان دادم وگفتم :قول ..

دستانم را باز کردم با ذوق به آغوشم آمد و صورتش را غرق بوسه کردم و با همان زبان شیرینش
گفت
پس زود بیا با خاله بریم پارک
صورت پر اشکش را با انگشتانم پاک کردم و گفتم بروی چشم
غروب زود برمی گردم بعدش بریم پارک
حاال بخند
لبخندی زد و با شادی از بغلم بیرون آمد و دوید بطرف چوب بلندی که گوشه ی حیاط درست کرده
بودم که هر وقت توپش میان شاخه ها گیر کرد بکمکش توپ را پایین بیاورد
مشغول کنکاش با شاخه های درخت گردو بود که صدای بوق تاکسی من را بخودم آورد
عادله آرام گفت بهتره تا پشیمون نشده بر ی....

دستم بروی دست عادله نشست و گفتم بازم ممنون!
اگه گریه یا بی قرار ی کرد خودت یه جور ی ساکتش کن ..
دستم را فشرد و گفت برو خداپشت پناهت ...
به عماد هم بگو آخر شب یه سر ی بهم بزنه کارش دارم
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از جا بلند شدم و چادرم را بروی سر تنظیم کردم و گفتم بروی چشم و راهی خانه ی عماد شدم ...

آفتاب سوزان تابستانی روی صورتم نشسته بود و گرمایش باعث شد چشم ببندم و حس خوب
آرامش پیچید درون جانم ....
از پشت شیشه ی تاکسی؛ شهر را نگاه می کردم فکر و حواسم جای دیگر ی بود

خب آدمیزاد است هزاران فکر و خیال ....

اینکه هر روز زندگی و رفتارم را کمی زیر و رو کنم و تفاوتش را با روزهای قبل بسنجم برایم شده بود
یک عادت ..

زیبادخت یک سال پیش تاامروز قدم به قدم سعی در اصالح رفتارش بود
کار ی که
آیین آن عشق سوخته ی قدیمی ؛آرام آرام داشت تزریق روح و روانم می کرد و دستان تاراج گر کیهان
مرا به سمت سرنوشت شوم نامعلوم کشاند

و مهلت لذت از زندگی را از من ربود ...

چشم بستم و یاد و خاطره ی آیین؛ آن مرد پر ابهت و در عین حال ساده و خاکی تجسم روانم شد ...
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آن دستان گرم و پر محبت و نگاه آرام و دریا گونه .....
زمزمه در دل کردم ...

"چقدر خوب بودی تو!
چقدر وقتی کنارت حرف می زدم مانند کتابی ناخوانده هر ورقت برایم تازگی داشت "
آهی سوزان از ته قلب سوخته و ناکامم کشیدم و پشت پلکهایم بیادش نم گرفت....

کاش اجازه داشتم ،حتی از دور هم شده عزیزانم را روز ی ببینم ...

مگر می توانستم طاقت بیاورم تا روز ی که زنده هستم روی ماه رادمهر و دیبای زیبایم را نبینم
خدایا دور ی و فراق تا کجا ؟؟

آخ که راه برگشتم نبود و نیست !!

تاکسی که ایستاد بعد از حساب کردن تشکر ی کردم و پیاده شدم
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گرمای دم صبح ثانیه به ثانیه بیشتر میشد
نگاهی به دیوار بلند خانه ی عماد انداختم و راهی شدم
درون کیفم مشغول گشتن بدنبال کلید بودم که درب کوچک کنار درب پارکینگ باز شد و آقا مصطفی
باغبان مهربان منزل عماد در را برویم باز کرد

سالم کردم و خسته نباشید که گفتم ...

لبخندی کش دار ی زد و گلدانهای شکسته ای که در دست داشت بروی زمین گذاشت و کمر صاف
کرد و گفت
علیک سالم دخترم
خوبی بابا ؟؟
چادرم را به کمر زدم و در حالیکه گلدان شکسته ها را برمی داشتم گفتم بله
فور ی خم شد و گفت نمی خواد دختر گلم خودم می برمشون
دستش راربا احترام پس زدم و گفتم
من می برم بابا .....

بطرف سطل زباله ی کنار بلوار رفتم و گلدانها را بروی هم گذاشتم و برگشتم
دست به درگاهی درب گذاشته بود نگاهم کرد و گفت الهی خیر ببینی دخترم بیا بیا داخل ...

وارد حیاط که شدم
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عطر یاس آفتاب خورده ی صبحگاهی تمام روحم را نوازش کرد
نفسی عمیق کشیدم
خندید و گفت
یاسه ها
سر ی تکان دادم و گفتم بله می دونم

چادرم را برداشتم و بطرف سرسرای ایوان پهن خانه ی عماد براه افتادم ....
برگشتم و نگاهم بروی آقا مصطفی که مشغول آب دادن سبزه ها بود چرخید و گفتم بابا
چایی بیارم برات ؟؟؟
خندید و گفت واال یه ساعت پیش حاج خانم قول داد بیاره ؛فکر کنم بازم یادش رفت !
دیگه فراموش کار ی به گوش کم شنواش هم اضافه شده دخترم ...

خنده ای کردم و گفتم من براتون میارم

درب ورودی را کشیدم  ،وارد شدم و
روفرشی بپا کردم و نگاهم به اطراف دقیق بود که صدای عماد آمد

سالم خانم صبح خوش!!
برگشتم
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روی مبل لم داده مشغول کار با لب تابش بود...
کیفم را داخل کمد جاکفشی گذاشتم وگفتم سالم صبح شما هم بخیر ...

لب تابش را بروی میز گذاشت و از جا بلند شد و اطرافم را نگاهی کرد و گفت
تنهایی؟؟؟

سر ی تکان دادم و گفتم :بله
اخمی کرد و گفت رفیقم رو نیاوردی
می خواستیم یه ُکشتی بگیریما ....

خندیدم و راهی آشپز خانه شدم و گفتم :
امروز شما کار دار ی و سرت شلوغه بچه ام حوصله اش سر میره....

دستانش را بهم زد و گفت نه بابا خودم سرگرمش می کردم ،حاال کجا؟؟؟
تشریف
داشته باشید کنار هم یه چایی بخوریم
برگشتم و نگاهش کردم
داشت بطرف تلفنش می رفت
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گفتم :
امشب بیا خونه؛ عادله جون کارت داشت...

مشغول تماس گرفتن بود که گفت:
چی شده آبجی خانم یاد ما کردن..

شانه باال انداختم و گفتم :منم مثل شما خبر ندارم !
و راهی آشپز خانه شدم ..

در طول هفته چند بار برای تهیه ی غذا و سرکشی به خانه عماد می آمدم
اجازه نمی داد کارهای سنگین انجام بدهم....
بیشتر کارم خالصه شده بود
تهیه ی شام و ناهار و کمک به حاج خانم همسر بابا مصطفی که همخانه های عماد بودند و کنارش
زندگی می کردند ....

از روز ی که پا به این شهر گذاشتم نگذاشت آب توی دلم تکان بخورد ...

منزل خواهرش که تنها بود و همسرش را چند سال پیش لب مرز کشته بودند زندگی می کردم
خواهر عماد زنی بی نظیر بود مهمان خانه اش که نه! ولی به جرات می توانستم قسم بخورم؛ مهمان
قلب پاکش شده بودم ...
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چنان پر محبت پناهم داد که تعجب کردم!

منی که در زندگی فقط زخم خورده و بدی دیده بودم؛ برایم عجیب بود که مردمی دلسوز و با وجدان
هم در این دنیا وجود دارند که غم دیگران برایشان غم است و شادیشان دلخوشی آنها..

تا ظهر سر گرم بودم
مشغول خرد کردن گوشت برای وعده ی شام بودم که وارد آشپز خانه شد
تا آن وقت مدام یا سر در گوشی داشت و یا لب تابش ...

با صدایی بلند در حالیکه آهنگی روی تلفنش پلی کرده بود رقصان وارد شد و گفت
سالم بر خانمهای خانه
حاج خانم که سر گرم کارش بود دست به سینه برد و گفت وای مادر! ترسوندیما ..
دستانش به حالت عذرخواهی بروی هم گره خورد و گفت ببخشید شرمنده .....
اخمی کردم و چاقویم را باال بردم و گفتم ببین دستم چی هست؟
نزدیک بود انگشتام هم با گوشت امشب بپزم بخور ی ...

جلو آمد و تکه نانی از سبد روی میز برداشت و با لذت چشم بست و در حالیکه انگار دارد تصور می
کند ،گفت:
گفت وای چه شود شام با طعم انگشتان زیبادخت
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و

از حرفش خنده ام گرفت  ،سرم پایین رفت و لب هایم را با دندان فشردم ...

تلفنش را بروی میز گذاشت و گفت خب حاال نمی خواد خودتو زخم کنی...
کمتر خنده تو پنهون کن باشه بابا اصال من غلط کردم ...
سرم باال رفت و نگاهش کردم
دوباره تند و بدون وقفه نان می خورد
گفتم ناهار آماده هست
برات بریزم
سرش را بعالمت منفی تکان داد و گفت نه یه ساعت دیگه مهمون دارم ...
باید منتظرش باشم

نگاهی به حاج خانم کرد و گفت بابا مصطفی کارتون داشتا .....
حاج خانم باچهره ای متعجب نگاهش کرد و گفت
وا پس چرا من صداشو نشنیدم مادر ...
شانه باال انداخت و گفت خب دیگه گوش من تیز تره مادر ....
از جا بلند شد وسینی را برداشت و گفت
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مامان گلی جون دوتا بشقاب غذا بکش و برو بابا رو صدا بزن بیاد باهم یه ناهار دو نفره بخورید ...

دستش را کشید و گفت
بیا دیگه ....

ابرویی باال انداختم و به حرکاتش دقیق شدم
بالخره موفق شد و حاج خانم رو بهمراه سینی ناهار و مخلفاتش فرستاد دنبال نخود سیاه

حاج خانم که از آشپز خانه بیرون رفت ،دستانش را بهم مالید و گفت :
خب !!!
حاال عماد موند و حوضش ....

خنده ام گرفته بود ...
چاقو را بروی میز گذاشتم و گوشت را به قابلمه اضافه کردم .

آمد کنارم ایستاد و گفت
امشب شام چی داریم ...
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همانطور که مشغول کار بودم گفتم قرمه سبز ی برای مهمونهای محترمتون قلیه ماهی هم درست
کردم
سرش را جلو تر آورد و با شیطنت گفت
اونم قلیه ماهی دستپخت زیبادخت ...
من که دلم نمیاد مهمونا بخورن
همش باید مال خودم باشه ...

خندیدم و نگاهش کردم و گفتم زیاد بخور ی رو دل می کنی !

دست بسینه زد  ،با لذت کارم را نگاه می کرد گفت :
رو دل از غذایی که دست پخت تو باشه رو با جون و دل می خوام ...

بطرف سینک رفتم و مشغول شستن دستانم بودم که حوله را برداشت و بطرفم آمد ونگاهش بروی
چشمانم دقیق شد و من گفتم :
خب من تموم کارها رو انجام دادم
اگه دیگه امر ی ندارید من رفع زحمت کنم ...

انگار با حرفم دنیا بر سرش هوار شد
آن لبخند از ته دلش ناپدید شد و ابروهایش درهم رفت و گفت
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کجا تو هنوز ناهار هم نخوردی
لبخندی زدم و گفتم
عادله جون ناهار درست کرده

روبه رویم ایستاد و نگاهی به حرکاتم کرد و گفت خب بمون با من ناهار بخور خودم بعداظهر روی
چشمهام می گذارم و می برمت ....

با تعجب نگاهش کردم و گفتم
مگه همین االن نگفتی که مهمون دار ی؟؟؟

شرمنده سر بزیر انداخت و گفت
منظورم از مهمون تو بودی !!!

شانه هایم فرو ریخت و نا خودآگاه از حرکات بچه گانه اش خنده ام گرفت ....و گفتم وای از دست تو
عماد

مانند بچه ها با انگشتان دستش باز ی می کرد گفت
تو رو خدا به این گدا رحمی کن و بمون .....
دست بکمر زدم و گفتم  :دروغ هم می گی ؟؟؟؟
چشمهایش را تنگ کرد و با انگشتان دست ذره ای کوچک نشانم داد و گفت یه کوچولو ...
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نفسی عمیق بیرون فرستادم  ،هنوز مابین دوراهی تصمیم بودم که فرصت نداد .
بطرف کابینت ظروف رفت و در حالیکه بشقاب برمی داشت گفت:
ای بابا این همه فکر نمی خواد که عزیزم....

با عجله میز را چید و همانطور برایم آیه دلیل می آورد!
چقدر سخت می گیر ی خانم
اصال ناهار خوردی فور ی می برمت ؛نترس عماد وظیفه شناسه .....

شاید دو تا کلمه حرف حساب دارم باهات.....

کارت همین شده ،هر روز میایی کارتو می کنی و زودم در میر ی ...
انگار اینجا لولو تو رو می خوره !
باور کن عماد حواسش بهت هستا ....
و همین طور دور میز می گشت و وسایل رابروی آن تلمبار می کرد ....
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دیگر حوصله ام سر رفت  ،بروی میز آرام زدم و گفتم وای چه خبره عماد یه نفس بگیر بابا ....

ایستاد و نمکدانی که در دستش بود را بروی میز گذاشت و گفت
اوفففف .......
آخه تو باعثی آدم برای ده دقیقه وقت گذاشتن کنارت یه طومار ردیف کنه ...

بروی صندلی نشست و لبخندی با نمک زد و بشقابش را بطرفم گرفت و گفت
برام غذا می کشی
بعدش هم برای خودت ....

هر قدر خواستم خنده ام را پنهان کنم نشد و چشمانم خندیدند .....

***

باد کولر ماشین عماد آنقدر خنک و آرامبخش بود که کم کم خواب داشت چشمانم را برمی گرفت
و نگاه گیجم بروی عابران و مردم بود .....
که صدایش آمد و خوابم پرید ....
امشب شب سرنوشت ساز زندگیمه زیبادخت .....
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چشمانم را چند بار باز و بسته کردم و بخاطر حرفی که زد بفکر فرو رفتم...

همانطور که داخل فرعی می پیچید ادامه داد ...
بار وارداتی امضاء نشده که بخوای جابه جا کنی؛ مدام تن و بدنت میلرزه .....

یه وقتایی می گم دیگه بسه ...
از استرس این کار بی سرو پا تموم موهای سرم سفید شد

برگشت و نگاهم کرد وچشمکی زد و گفت
مگه نه؟؟؟
بنظرت موهام سفید شده پیر بنظر میام ؟؟؟

نگاهم چرخید سمت خیابان و بفکر فرو رفتم ..
آرام زیر لب گفتم :دل باید جوون باشه ...
صدایم را شنید
فرمان اتومبیلش را رها کرد و برایم کف زد !
با نگرانی نگاه کردم و گفتم :وای االن تصادف می کنیم بابا !!
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دوباره حواسش را به رانندگی داد و گفت :
ولی جدی دیگه خسته شدم دلم یه آرامش نسبی می خواد ..

گاهی اوقات از فکر و خیاالت پوچ تموم زندگیم بهم می ریزه
بهت گفتم که کارم چیه....
فکر نکنی عماد با جون آدمها سر و کار داره...
درسته که کارم سالم نیست ،اما بخاطر اینکه خیالت راحت باشه من قاچاق آدم نمی کنم
بیشتر اوقات لیست بارهایی که برام میاد رو نشونت می دم ...
یه آقایی امشب مهمون منه
کارش فقط واردات عطر و ادکلنه دیروز که تلفنی با هم حرف زدیم
تاکید کرد که حوصله ی ورق باز ی نداره
جنس رو ندید ازش خریدم
امشب میاد برای حرف های آخر و گرفتن پول ....

زیبادخت بعد این کار می خوام چند وقت استراحت کنم
فقط یه خواهش ازت داشتم
فکر و ذهنت رو از کار و شغلم دور کن تو رو جون هر کسی دوست دار ی
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یه فرصت بهم بده...
بی انصاف من تمام زندگیم رو مدام برات می ریزم رو دایره !
توام رحمی بکن به این دلم ....

یه بله بگو و بیا با کاویان قدم رو چشمم بگذار ...
زیبابخدا خوشبختت می کنم ...

در فکر بودم بغضی لجباز راه گلویم را گرفت

احواالتم را دید و فهمید
پوزخندی زد و سرش را تکان داد ....
عصبی می شد وقتی بفض می کردم

دیگر سکوت کرد و من هم مانند خودش ...

درب خانه که رسیدیم
گوشه ی کوچه توقف کرد و آرام و با دلخور ی بخاطر اینکه حرفی برای گفتن نداشتم گفت
بفرمایید
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این یعنی پیاده شو کار دارم ...

سرم پایین رفت ...
چادرم را بدورم جمع کردم و دستگیره را فشردم که پیاده شوم ......

که گوشه ی چادرم کشیده شد .....

برگشتم و نگاهم بروی آن دوچشم سیاه پر فروغ نشست
عمق آن نگاه عجیب پر بود از تمنا ...

باید چیز ی می گفتم تا از آن حال و هوا خارج شود
دوباره بروی صندلی نشستم و سرم پایین رفت وصدای عماد پیچید درون فضای اتومیلش ...

طهورا .....

با چشمان گرد شده نگاهش کردم !

این نام شناسنامه ای جدیدم بود...
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ماهها پیش برای من و کاویان شناسنامه ی جعلی تهیه کرده بود
چیز ی که از آن استفاده نمی کردم
اما عماد اصرار داشت که برای داشتن هویت چیز ی مثل این الزم است ...

سندی جعلی که زیاد به بودنش اطمینان نداشتم و اما برای دلخوشی عماد قبول کردم

سکوت را شکستم ..
حرف دلم را زدم ..

اگر امروز از دستم ناراحت می شد ،بهتر بود؛ تا فردا و فردا های دیگر هر روز به این امید شب را به
روز بگذراند.
" که زیبا دخت یه زمانی کنارش زندگی خواهد کرد ".

نگاهم بروی انگشتانش بود ،که غریبانه چادرم را نگه داشته بودند!

مسیر نگاهم را دنبال کرد و به دستش که رسید
سر ی تکان داد و گفت
شرمنده یه لحظه اسمت رو لبم نشست ...
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دستش رها شد و آرام گفت
دلم نمی خواد به اجبارکنارم بمونی پس بهتره بعد باهم صحبت کنیم
می تونی بر ی به عادله بگو کار داشتم نتونستم بیا باال ...

هر کار ی داره زنگ بزنه پشت تلفن بگه ...

نگاهش چرخید سمت من که مات به روبه رو خیره شده بودم و غرق در افکارم ...

برایش قصه گفتم؛ کوتاه اما تاثیر گذار....

-یه دختر بچه ی کوچیک که عزیز کرده ی باباش بود

یه نهال نورس که دست باد و بارون هم اجازه نداشت تنش رو لمس کنه !

موهای طالیی و بلندش آرامش بابا بود
هرگز نمی گذاشت کسی به حریمش وارد بشه...

اون غرور داشت پدر بود و پر از عاطفه
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اما دست سرد و وحشی اتفاق شوم...
زندگی را به کام دخترک از زهر هم تلخ تر کرد ...

به یک باره دور تا دورش رو خوب رصد کرد و به جای آغوش پر غیرت پدر که مثل پرستویی مهاجر پر
کشید و رفت
خانه ای سرد و بی روح که اژدهایی ناپاک درونش زندگی می کرد و ثانیه به ثانیه نگاه کثیفش دل
دخترک رو می لرزوند جایگزین شد

...

دخترک کوچیک وقتی پا به اون عمارت مخوف گذاشت فقط سیزده سال داشت ...
عروسکی شکستنی که از بی پناهی شکست
از نبود پدر و ...
و کمبود آغوش پر محبت مادر ..

تمام دوران زیبا و خاطره انگیز نوجوانی براش در کارو زحمت خالصه شد

با ترس بزرگ شدن یعنی درد ...

باترس بزرگ شدن یعنی نگرانی و دلهره ....
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یعنی با دوپای کوچیک و لرزونت سالها بر ی کنار در بشینی و گوش به در بچسبونی تا قدمهای
نحس و غارتگرش از اتاقت دور بشه ....

نفس کم بیار ی و قلبت تو سینه چنان بکوبه که انگار داره می زنه بیرون ...

چنگ بزنی بروی زمین و از خدا مرگت رو بخوایی و سالها دردت رو از همه مخفی کنی...
بارها توی و خواب و بیدار ی یه دست کثیف روی دهانت قرار بگیره و بگه اگه صدات دربیاد همین
جا خفه ات می کنم.....

بوسه های گناهش تموم سلولهای بدنت رو بدرد بیاره .....
بعدش در گوشت زمزمه کنه که بالخره یه روز بدستت میاره و بدون ذره ای شرم از خواسته هاش بگه
و بعد از رفتنش تو اونقدر خودتو به درب و دیوار بکوبی و ناخنهات بی رحمانه بروی صورتت زخم
عمیق بی پناهی بزنن که خدا هم دلش برات بسوزه ....

شبها که دست از کار که بکشی خسته و کوفته به اتاقت پناه ببر ی کلید اتاقت رو تا آخر سه قفله کنی
و کنار پنجره شبها در دل تاریکی شب دردهاتو با خدا قسمت کنی ....
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یه زمانی عاشق بشی و یه دست پاک تو رو از منجالب ناامیدی آروم آروم بیرون بکشه و باز هم
همون دست خیانتکار
چنان بی رحمانه تو رو توسط یه نقشه ی کثیف که حتی به یاد آوردنش هم دردها رو بیشتر می کنه
به سرقت ببره و با خودش به یه سرنوشت نامعلوم بکشه ....

اونقدر انتقام سالهایی که برات خط و نشون کشیده بود و تو دست رد به سینه اش زده باشی رو با
سیلی های دردناکش و دستان کثیفش که تنت رو لمس می کنه عذابت بده .....و
تو رو با خودش به ورطه ی نابودی بکشه .....
زخمهای عمیقی که جاش تا بعد از مرگ هم شاید خوب نشه !!!!

روح و جسمت رو به ذره ذره تو عذاب نابود کنه و....
ته ناامیدی دنیا با هزاران دردآشنا بشی و آخرش زخم تهمت بی عفتی و بی آبرویی رو هم به دردهات
اضافه کنه ......
و تو رو یه زن خراب خطاب کنه .....

صدای فریادش و کوبیدن مشتهای مردانه اش از حجم دردهایم بروی فرمان اتومبیل ساکتم کرد و آن
بغض سرکش باران شد و فرو ریخت ...

نگاهم بروی حرکاتش بود .....
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فریادش دوباره تکرار شد و مشت بعدی که فرمان اتومبیلش را بشدت تکان داد ....

ننننننهههه.....

تمومش کن زیبا تمومش کن آتیش گرفتم ...

پوزخندی به صورت برافروخته و چشمان به خون نشسته اش زدم و اشکهایم را با پشت دست گرفتم
نفسی تند چند باره کشید و تا می توانست بد بیراه نثار کیهان کرد
سرش بروی دستان لرزانش که فرود آمد گفت
کاش ....
ای کاش اون روز می کشتمش ....

کاش زمان به عقب برمی گشت
نگاهش چرخید بروی صورتم
و بدون ذره ای غرور صورت از اشک پر شده اش را نشانم داد و گفت
چه به تو گذشته ؟؟؟
چی ...

زیبادخت چرا
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چرا سکوت کردی؟؟
چرا نگفتی؟

چرا دردهاتو فریاد نزدی ..
سرم پایین رفت و انگشتان لرزانم را بروی هم گره زدم و گفتم
بخاطر عزیزانم...

بارها برات گفتم میون اون حجم از بدبختی رادمهر ی داشتم عجیب مرد و خالص ....

اون اگر می فهمید می شکست !

حاضر بودم روح و جسمم تکه تکه بشه اما خار به پای رادمهرم نره ....
اون تموم دنیام بود
برادر ی از برادر مهربونتر و مردی از مردها با غیرت تر ..

بخاطر اون و دیبای مهربونم سکوت کردم ....
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زندگی برام بد خواست
اما من برای عزیزانم بد نخواستم ...

اگه رادمهر می فهمید کمکم می کرد اما ممکن بود سر پدرش بالیی بیاره
ممکن بود سر خودش یه بالیی بیاره و زندگیش نابود می شد و
اگه خنده از روی لبهاش پر می کشید
دنیام سیاه می شد ...
می دونم که می گم
رادمهرم تموم خوبی ها بود

تند تند اشکها را با دست می گرفتم
دستم کامال خیس شده بود
جعبه دستمال را بطرفم گرفت و گفت
پاک کن
دستهایی که سالها عذاب کشیدن سالها طول می کشه که آرامش ببینن

دستهای لرزانم بروی دستمال که نشست؛ دستمالی بیرون کشید و بروی پشت دستم گذاشت و نگاه
پر از غمش بروی صورتم دقیق شد ....
انگار که دست خودش نباشه .....
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دستم را بلند کرد و بروی آن بوسه زد و
با غضب گفت ...
منو ببخش !!
منو ببخش که دارم این کارو می کنم ...
حاال که رفتم خونه
تموم امشب و روزای بعدش چنان خودمو بابت این کار تنبیه می کنم که یادم نره دستت رو بی
اجازه بوسیدم

اما اینو بدون پشیمون نمی شم هرگز ...

و دستم را آرام پایین گذاشت وگفت :زیبا برو .....
برو که امروز حال مرگ دارم

نگران حالش بودم
حال مساعدی برای رانندگی نداشت
تنها حامی من بعد از خدا همین مرد بود

باید دنبال بهانه ای می گشتم
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آرامگفتم
کاویان دلش برات تنگ شده پیاده شو یکم باهم باز ی کنید بعد برو حاال ساعت سه بعداظهره

مهمونت شب میاد ...

سرش را با تاسف تکان داد و گفت
نمی خوام کاویان این حال خرابم رو ببینه
زیبادخت خواهش می کنم پیاده شو
باید برم ...

شقیقه هایش بشدت می زدند....
در دل لعنتی به خودم فرستادم ،که چرا تا این حد آشفته اش کردم و پیاده شدم
وقتی رد خاک بلندشده از سدت سرعت اتومبیلش کوچه را پر کرد ....

نگاهم به افق افتاد و زمزمه کردم
"تو که مردی با شنیدنش شکستی .....پس من چه بگویم که تمام این حوادث را تجربه کردم!"

رفت و تا دقایقی خیره بودم به آفتاب داغ تابستانی و گرمایش تمام وجودم را لبریز از آرامش کرد ...

555

زیبادخت مظلوم
این حرارت از داغی اتفاقات روزگارم خنک تر بود ..

"من شکسته قایقی در طوفان حوادثم که موجهای کوچک دریا آرامشم بخشد "....

زیر لب چند بار زمزمه کردم و راهی خانه شدم ....

******

پرده را کنار زدم ،نگاهم بروی ایوان افتاد !!!

عادله مشغول وضو گرفتن بود...

پنجره ی آهنی و بزرگ اتاق را تا نیمه باز کردم ؛ صدای دلنشین اذان از مسجد سر کوچه پیچید در
فضای داخل اتاق ...
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جشم بستم و نفسی از جنس آرامش کشیدم و آرام چند بار گفتم ....
خدایا شکرت...

هنوز خواب در چشمانم غوطه ور بود
نگاهی به ساعت انداختم
چهار صبح بود .....

ملحفه ای نازک بروی پاهای کاویان کشیدم و صورت ماه در خوابش را بوسه ای زدم و راهی حیاط
شدم ...

سالم کردم و وارد حیاط شدم ...

عادله با دیدنم لبخندی مهربان زد
از روی بند رخت وسط حیاط حوله ی تمیزش را برداشت و در حالیکه دستانش را خشک می کرد
گفت
علیک سالم خانم ...

کش و قوسی به خودم دادم و خمیازه ای کشیدم ...
جلو آمد و نگاهم کرد و اخمی بروی پیشانی انداخت و گفت
هنوزم خوابت میاد ؟
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دیشب که زود رفتی تو رختخواب
سرم را تکان دادم و با ناراحتی گفتم
رفتم ولی مگه خوابم برد!!

با تعجب گفت چرا اتفاقی افتاده
سرم پایین رفت و سکوت کردم و فهمید ...

بازویم را با محبت گرفت و سرم باال رفت و به چشمان سیاهش خیره شدم گفت ....

بخاطر عماد ...

آهی کشیدم و ادامه داد ...
درست میشه ....
نگاهش کردم و گفتم:
االن دو سه هفته است که با دیدنم میره خودشو تو اتاقش حبس می کنه و تا وقت برگشتنم از اتاق
بیرون نمیاد

حتی دیروز بعد از اینکه ناهار ر آماده کردم و
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یه بسته سبز ی بزرگ ی که حاج خانم گرفته بود پاک کنه بهانه کردم و کنارش موندم باهم پاک کنیم
که بالخره طلسم رو بشکنه و بیاد بیرون که یه سالم احوال پرسی کنیم و فقط ببینمش
بازم از اتاق بیرون نیومد ....

حاج خانم رفتن صداش کردن بیاد ناهار بخوره ...
پرسیده بود زیبادخت خونه هست ؟
وقتی فهمید هنوز نرفتم از اتاقش بیرون نیومد و سر درد رو بهانه کرد و گفت ناهار میل نداره...

سرم پایین تر رفت از خجالت و انگشتان لرزانم را در هم گره کردم و گفتم من مزاحم زندگی شما
خواهر برادر شدم ...

برای عماد استخدام یه آشپز ماهر کار ی نداره
این که داره منت سرم می گذاره که برم براش آشپز ی کنم داره آزارم میده
من بی مصرفم ...

عادله بازویم را رها کرد ،دستش بزیر چانه ام رفت و سرم که باال آمد ؛دانه ی اشکی که سمج گوشه ی
چشمم جمع شده بود با حسرت فرو ریخت !!!

و عادله با دیدن حالم اخمی کرد و گفت
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زیبادخت تو و بی مصرفی ؟؟؟
خودت فهمیدی چی گفتی !!

اینکه عماد یه مدت کم حوصله شده دلیلش میتونه چیز ی دیگه ای باشه ...

تو از وقتی با فرشته کوچولوت وارد خونه زندگیم شدی حال و هوام خوب شده
درد از دست دادن همسر مهربونم برام کمتر شده ...
تو مرهم درد هام شدی دختر جون ...

زیبادخت تو همون دختر ی بودی که همیشه از خدا تقاضا می کردم و قسمت نشد که بچه دار بشم و
داشته باشم ...

اما خدا مهربونه ،بزرگ و کریمه .....
یه دختر مهربون و یه نوه ی خوشگل قسمتم کرد ...

زیبادخت یه روز حرف رفتن بزنی این دلم از غصه رفتنت میمیره ...

تو مثل دختر ی نداشته ای برام هستی که روز و شب از خدا خواستم و بالخره پا به زندگیم گذاشتی
و خدا نصیبم کرد ....
مگه میشه منکر خوب بودن تو بود ...
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تو این یک سالی که کنارم زندگی کردی
طعم شیرین خوشبختی رو لمس کردم

دیگه حرف از دلگیر ی و سر بار بودنت نزن که بدجور دلم با حرفهات میگیره....
دستش بروی گونه ام رفت و مادرانه اشک روی گونه ام را گرفت و گفت :

حاال هم برو وضو بگیر و نماز بخون دلت سبک بشه ...
عماد هم با من گوشش رو می کشم خیالت راحت ..

نگاهش کردم دلم بغل خواست....
بغلی از جنس مادر و دختر ی ....
مادر ی که سالها پیش از آغوشش محروم ماندم و در حسرتش سوختم

انگار که فهمید
این زن حس ششم قوی داشت
بازوانش را باز کرد و گفت
بیا .....

****
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کنار سجاده خوابم برد ،نمی دانم چقدر زمان گذشته بود ....

چشم چرخاندم...
آفتاب تا وسط اتاقم را گرم و روشن کرده بود
از جا بلند شدم و مشغول مرتب کردن سجاده ام بودم که صدای صحبت دو نفر بگوشم رسید
صدای آشنای عماد که با عادله صحبت می کرد آمد
کنجکاو شدم
بطرف پنجره ی روبه ایوان حیاط نگاهم را به اطراف دوختم عماد لب ایوان نشسته بود و با خواهرش
صحبت می کرد

از اینکار خوشم نمی آمد اما خیلی دلم می خواست دلیل فرار عماداز خودم را بدانم ....
پنجره را آرام نیمه باز کردم
صدای مهربانش بگوشم رسید

-پس فردا برمی گردم حواست باشه در ضمن کلید اصلی و مابقی رو زیبادخت داره ازش بگیر ....

نگران شدم کجا می خواست برود؟؟؟
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عادله از جا بلند شد  ،روبه رویش ایستاد و آرام و پچ پچ کنان نزدیک صورتش چیز ی گفت که
نشنیدم .....
عماد سر بزیر مشغول باز ی با دسته کلیدش بود عادله می گفت و او سر تکان می داد...

دلنگرانتر شدم ....
حرفهایشان که تمام شد
عادله پشت سرش بطرف درب ورودی براه افتاد .....
چند بار بروی پشتش زد و گفت :برو خدا پشت و پناهت یادت نره چی گفتم بهت...

هر وقت می رفت ،تا چند هفته لب مرز کارش طول می کشید ...
دلم برایش تنگ شده بود !
خب یک وقتهایی آدم دل می بندد ،چون مهر طرف مقابلش و وابستگی شدیدی که بوجود می آید
دلتنگی را هر دم بیشتر می کند ...
چند هفته بود که حتی نگاهم نمی کرد ...
نمی دانم چرا دلم بی قرار شد ؟؟؟

چادرم را برداشتم و با عجله بطرف در حیاط براه افتادم

نزدیک ایوان پایم به لبه ی در گیر کرد و نزدیک بود سقوط کنم
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خودم را جمع و جور کردم و دویدم سمت ایوان صدای ماشینش آمد
نزدیک درب رسیدم که عادله با صدای شنیدن قدمهایم رو بر گرداند و گفتم عادله جون عماد رو نگه
دار کارش دارم
ناامید ابروهایش بروی هم افتاد و گفت
رفت که ..

وسط راه ایستادم و نفسم بند آمده بود چند بار نفس گرفتم و با بغض نگاهم بروی صورت عادله
چرخید

با مهربانی از حرکاتم خنده ای به لبهایش نشست و سر ی تکان داد و در را بست و بطرفم آمد و گفت
نترس زود برمی گرده
لب مرز براش جنس اومده بود رفت برای ترخیس

سرم از خجالت پایین رفت و برای رد گم کنی گفتم
نه می دونید کارش داشتم گفتم شاید بخواد کلیدهاشو که دستم هست تحویل بگیره

عادله در حالیکه وارد خانه می شد گفت
بیا تو عزیز دلم سفره ی صبحانه پهنه مادر
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****

دلم امروز بی تاب است ..
دست و دلم به کار نمی رود .

مدام بهانه جویی می کنم ،درب خانه که صدا می خورد بی تاب نگاهم بروی در می چرخد .....
امروز حوصله ی کاویان را هم ندارم !

چند بار آمد و کنارم نشست و خودش را لوس کرد که نازش را بکشم وقتی اخمهای درهم و چهر ی بی
حوصله ام را دید راهش را کشید و بطرف حیاط رفت که با توپش سر گرم شود

عماد نبود و من هم یک هفته ای میشد به خانه اش نرفته بودم
روزها بکندی می گذشت....

نه بکندی که اصال انگار زمان و مکانم راکد شده بود ....
خدایا این دلتنگی نشانه ی چه بود
خودت کمکم کن ...

درب اتاقم باز شد و عادله ایستاده دست بکمر با نگاهی متعجب واراندازم کرد
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اخمی کرد و گفت
خسته نشدی چندین ساعته خودتو تو اتاق حبس کردی
پاشو دختر جون

سرم پایین رفت و در حالیکه با گوشه ی آویزه ی بالشت تزئینی تخت کاویان باز ی می کردم گفتم
بیکار ی باعث شده دلم بگیره
سرش را چند بار بخاطر حرفم تکان داد و شانه ای باال انداخت و گفت
باشه....
حاال که بیکار ی بیا با کاویان بریم بیرون یه دور ی بزنیم

حوصله نداشتم نگاهش کردم و گفتم شما برید من یکم خوابم میاد .....
ادامه داد پاشو دیگه دختر جون ...

با التماس نگاهش کردم و در همان حین کاویان دوید سمت اتاق و باال و پایین پرید و گفت مامان
مامان پاشو دیگه تو رو خدا ...

دستم را کشید و صورتش را نزدیک گونه هایم آورد و دوباره اصرار کرد ...
و من بی حوصله نگاهش می کردم
عادله اخمی کرد و با دیدن ذوق کاویان بطرفش آمد و دستش را کشید و گفت بیا مادر ...
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بیا من و تو بریم امروز مامانت رو دنده ی لج افتاده !
کاویان ناامید با عادله هم قدم شد و بدرگاهی که رسیدند
رو برگرداند و نگاهم کرد و گفت پس خانم خانما حواستون به غذای رو اجاق باشه من می رم این بچه
رو یه دور ی بگردونم زود برمی گردیم

نگاهش کردم و آرام گفتم چشم و راهی شدند

پشت سرشان به غذا سر ی زدم و زیر شعله اش را تنظیم که کردم ...

شال بلندم را بروی سر انداختم و راهی پشت بام با صفای خانه ی عادله شدم

پله های باریک و کوتاه مابین سالن و آشپزخانه را در حال طی کردم بددم که صدای اتومبیل آشنایش
بگوشم خورد

فور ی ایستادم و گوش دادم ...

دیگر صدایی نیامد!
خیاالتی شده بودم
آهی کشیدم و راهی پشت بام شدم
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لب پشت بام کوتاه چند پرنده نشسته بودند و با دیدنم پرکشیدند و رفتند .....

شهر زیر آفتاب سوزان و روزهای آخر مرداد ماه می سوخت
و آدمهایش به این گرما خو گرفته بودند ...

با این حال نسیم خنکی وزید که دلم را نوازش داد لبه کوتاه بوم نشستم

نگاهم چرخید بروی خانه های کوتاه و بلند شهر
و دلم کمی درد و دل خواست

دستانم بدور پاهایم حلقه شد و سرم بروی زانو فرو آمد مثل قدیم ها که با خودم درد و دل می کردم
شروع کردم به گله و شکایت از دنیا و آدمهایش .....

نگاهم بروی سنگ ریزه های کف بام ثابت ماند و بی اختیار د دلتنگ اشکی از گوشه ی چشمم لغزید

خب من گناهم چه بود
عصبی زیر لب زمزمه کردم
چرا از وقتی بدبختی هامو به لب آوردم فرار کردی ....
یعنی سرنوشت زیبااونقدر منحوسه که طاقت شنیدنش رو نداشتی
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چرا ازم رو برگردوندی بی معرفت
کنارم بودی نفهمیدم
خب چه کنم عادت کرده بودم هر روز ببینمت ...
دانه های اشکم فرو ریختند و چشمهایم را فشردم ..

عصبی تر مشتهایم را بروی کف بام زدم و ادامه دادم ...

باشه باشه تو هم برو....
تو هم مثل بقیه تنهام بگذار ،اصال مهم نیست؛ یه وقت فکر نکنی که برای نبودت گریه می کنم ؛
نه ...
این گریه ها از سر بدبختی و بی چارگی خودم هست که تند تند بروی گونه هام می نشینه ....

مگه برای رفتنت باید گریه کنم ،تو کجای زندگیم هستی ؟

آره ...آره ....

دلم هم برات تنگ نمیشه...
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از امروز به بعد فراموشت می کنم
اصال یادم میره وجود دار ی
فهمیدی ...

دستم بروی سنگ ریزه های کوچک و بزرگ بام که نشست؛ مشت شد و تیز ی لبه ی سنگها در حال
خراش دادن کف دستم بودند ..

لحظه ای تمام غمهایم بروی این قلب غمدیده هجوم آوردند....
این منه شکسته بودم که صدای شکستنم گوش فلک را کر کرده بود !

چه لزومی داشت گریه کنم ....
دانه دانه رشته ی درد بود که بروی دل تنهایم می بافتم و کسی خبرم نداشت ....

و حاال این حس سر بار بودن آتشم می زد .....
و سکوتم هر چه می گذشت خنجر ی می شد بروی غصه های کوچک و بزرگم!!

مشت سنگها را بیشتر در دست فشردم و بیاد تمام عزیزانی که در زندگی داشتم و حاال ندارم نفسی
غمبار کشیدم و اعترافم دل تنگم را آرام کرد ...
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دروغ گفتم ....
خدا لعنتت کنه عماد !
لعنت به تو و اون همه مهربونیت ...

دلم تنگه برای تموم دلخوشی هایی که کنارت داشتم
برای خنده های گاه و بی گاهت

یهو جا خالی دادی و رهام کردی ...
می رم !!!
بخدا که دست کاویانم رو می گیرم و از این شهر می رم....
دلم خوش بود با درست کردن دوتا خورشت و یه کم کار تو خونه ات سربار تو و خواهرت نیستم ...
حاال از این به بعد تکیه گاهم کی باشه؟
می رم و پشت سرم رو هم نگاه نمی کنم
حاال می بینی ...

صدایش آمد و از جا پریدم .....

منم می دونستم دروغ میگی !!!571
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با ترس سرم باال رفت  ،یک لحظه تعادلم را از دست دادم ؛ در حال سقوط از لبه ی کوتاه بام بروی
حیاط بودم که مچ دستم توسطش کشیده شد و بطرف خودش کشیده شدم و هر دو کف بام فرود
آمدیم

با کف دو دست بروی آسفالت سقوط کردم ...
فشار سنگریزه ها دستانم را خراش داده بودند

سرم باال رفت و نگاهم
چرخید بروی صورتش ....

کمی عقب تر بروی زمین و بازوهایش افتاده بود

با عصبانیت گفتم
نزدیک بود به کشتنم بدی ....

نیم خیز شد و در حال تکاندن شلوارش و آستین کوتاه لباسش با لبخند برویم نگاه کرد و گفت وای
من بمیرم اون روز رو نبینم
خدا نکنه
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خودم تا کف حیاط دنبالت می اومدم و اجازه نمی دادم بالیی سرت بیاد ...

از جا بلند شدم و با غیض نگاهش کردم
و دست به سینه برد و گفت
بمیرم برا اخم کردنات !!!

امروز حالم با حرفهات خوب شد ...

حتی اگه تا آخر دنیا باهام قهر بمونی
بازم برام این اعترافت ارزش شنیدن داشت....

شالم را از لبه ی بام برداشت و بدقت در حال تکاندنش بود که نگاهش بروی زخمهای کف دستم
افتاد ...

شال را روی سرمگذاشت و دست در جیب کرد و دستمالی تمیز بیرون کشید و بروی کف دستم که در
حال بیرون آوردن سنگریزه های کف بام بودم گذاشت و گفت :
ببخش من فقط مزاحمت هستم!!!

از خجالت سرم باال نیامد ....
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دستم را گرفت و آخرین سنگ ریزه را بیرون کشید و دستمال تمیز را بروی زخمهاآرام گذاشت و گفت
...
کجا می خواستی بر ی هووووم

بی معرفت اونقدر در حقت خوبی نکرده بودم ،که بخاطرش صبر کنی تابیام!!!

نگاهم چرخید بروی صورتش ...
یاد بی محلی هایش که افتادم دیگر طاقت نیاوردم ...
اخمی کردم و دستمال کف دستم مشت شد و از جلوی راهش خودم را کنار کشیدم و با عجله راهی
پله ها بطرف پایین شدم ..

پشت سرم با عجله آمد و من زبان گله و شکایتم باز شده بود .....

آقا چند هفته هست حتی درب اتاقش رو هم از ترس باز نمی کنه که شاید با من روبه رو بشه ...
از مامان گلی می پرسه زیبادخت خونه هست یا نه ؟؟؟

که اگه باشم یه وقت بیرون نیاد و خدای ناکرده برای یه احوال پرسی ناقابل چشم تو چشم نشیم ..
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حاال دلبر ی هم می کنه ؛حرف هم می زنه ..

کم بود از لب بوم بیافتم و ناقص بشم !

مثل دزدها میاد خونه حرفهامو گوش می کنه ..

واه واه واه ......
برگشتم و به صورتش باعصبانیت نگاه کردم و ....

ترسیده وسط پله ها ایستاد و دستش بروی لبه ی نرده رفت و هینی کشید ...
دستم را نشان دادم و گفتم بیا ....

بیا ببین با دستم چه کردی ؟ اینم از خوبی هات !
نگاهش که بروی زخم دستم نشست
خواست حرفی بزند که اجازه ندادم..... .
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خیلی خوب
خیلی خوب ....
و بعد دست به کمر ادایش را بیرون آوردم

"زیبادخت بمیرم برات
فدات بشم میام و نجاتت میدم "..

خنده ای ناخودآگاه از حرکاتم بروی لبهایش نشست؛ برگشتم سمت سالن و بی حوصله بروی مبل ولو
شدم....

نفسی تازه کردم
پله ها را آرام پایین آمد و روبه رویم به دیوار سالن تکیه داد

همانطور که بزمین خیره شده بودم زیر لب مدام غر می زدم ...

حرفی زد و اللم کرد

بخاطر کار تو رفته بودم !!!
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با تعجب نگاهش کردم
تکیه از دیوار برداشت و راهی آشپز خانه شد

گوش تیز کردم
کنجکاوی ام بیشتر شده بود
صدای بستن دربهای کابینت می آمد

صدای قدمهایش که آمد خودم را به بی خیالی زدم و نگاهم را به حالت قهر رو به دیوار کردم جعبه
کمکهای اولیه بدست نزدیکم شد و روبه رویم زانو زد

درب جعبه را باز کرد و در حالیکه بتادین را بروی گاز استریل می ریخت شروع به حرف زدن کرد

 -یه کار ی داشتم دیروز گیر کارم بودم ...

کار که نه وظیفه برای تو ...
تویی که دار ی دیونه ام می کنی ...
تویی که حواسم می آینده ات رفته
و گذشته درد آلودت زخم به دلم زده ...
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دستم را نگه داشت و گاز استریل آغشته به بتادین را برویش گذاشت !!

از سوزش زخم چشمانم را بهم فشردم .

آهی کشید و در حالیکه مشغول ضد عفونی زخمم بود گفت :
خب کار ی برای خودم و تو بود
بهت گفته بودم خسته شدم
تو جدی نگرفتی حرفامو.....
اما برات خوشحالم !!
خوشحالم که شهامت حرف زدن از گذشته رو برام رو داشتی ....
زیبادخت تو قابل ستایشی
می دونی چرا ؟
بخاطر اینکه درد کشیدی تا اطرافیانت سالها راحت زندگی کنن این کار هر مردی نیست
دوستت دارم چون تو از هر مردی مردتر ی ...
می خوام کنارم باشی و تا آخر عمرم صبر می کنم ،چون تویه خوش قلب ارزشش رو دار ی...
می فهمی چی می گم!

گاز استریل را برداشت و زخمم را با چسب پوشاند و من مات و مبهوت حرفهایش سکوت کرده بودم
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از جا بلند شد و جعبه را مرتب کرد و با خودش برد

در دلم قند آب می کردند
چقدر تعریفم را کرد
آیا تعریفی بودم !؟؟؟

دوباره صدای لیوان و در یخچال آمد

و قدمهای مردانه اش بطرفم ......

سرم باال رفت و نگاهش کردم ؛شربت درست کرده بود ..
سینی را روی میز گذاشت و لیوانی شربت برداشت و با نی مشغول هم زدن شد و در حالیکه کنارم
می نشست گفت
اجازه هست!!

خودم را جمع و جور کردم و با احترام کنارم جا گرفت و بعد از هم زدن شربت لیوان را بطرفم گرفت و
با جدیت و اخم گفت
بخور ....
بخور که جون داشته باشی این مسیر سخت رو پا به پام بیایی
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تعجبم از حرفهایش بیشتر شد و باگرد شدن چشمانم .......

سرش را پایین انداخت و با لبخندی از سر شوق ؛دستش بروی پیشانی رفت و گفت
ال اال اال اهلل .....
اونجور ی نگام نکن زیبا ......

سرش باال رفت و من از شرم به لیوانم چنگ انداختم و آرام گفت ...
ده دقیقه دیگه راهی سرنوشت جدیدت میشی ...
عادله و کاویان هم اونجا منتظر ما هستن
اصال اومده بودم دنبالت که سورپرایزت کنم .

که مچت رو تو پشت بام گرفتم .خانمی ...

با شنیدن نام عادله و کاویان که به موضوع ربطی نداشتند اخمی بروی ابروهایم نشست...
سرش را تکان داد و گفت
بله اونها انتظار ما رو می کشن .....

طره ی موی بیرون آمده از شالم را با انگشت بداخل ُ
هل داد و گفت :
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چقدر امیدوارم زیبا !!!
حتی به لبخندی از سمت تو امید به زندگی میگیرم ...

دقایقی بعد هر دو راهی شدیم او دانسته به سرنوشتی که برایم نقشه اش را از قبل کشیده بود و من
نادانسته و با اطمینان کامل به او خودم را به دست تقدیرش سپردم ...

*********

فصل سوم رمان زیبادخت مظلوم 🌹🌹

چلچراغای بلند و نورانی ....
دسته گلهای تزیینی چیده شده کنار هم!
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درب ورودی چوبی وبراق ..
عطر خوش اسپند و گالب
صورت خندان عادله و کاویان که با ذوق منتظر ورودم بودند ...

ریسه های بلند و رنگارنگ وصل شده به دیوار بلند ورودی ساختمان ....

قدم به قدم ....

آرام و آرام می رفتم تا باورم شود !

من بهت زده از این همه شکوه !!!
لحظه ای ایستادم و نگاهم خیره بروی این حجم از استقبال گرم از مردمی که حتی چهره شان برایم
ناآشنا بود و اما می خندیدند و با خوشحالی تبریک می گفتند ...

نزدیکم شد و آرام در گوشم گفت ...
خوش اومدی خانممدیر ....
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چشم پر اشکم از شوق برویش چرخید ...
پلک برهم گذاشت و با چشمان خندانش دوباره تکرار کرد و دلم لبریز از شادی شد

امروز روز توعه خانم مدیر !!!

چیز ی نداشتم برای گفتن
حرفی نداشتم برای زدن
من این همه خوبی را نمی توانستم هرگز جبران کنم
دستانش پشت سرش بودند
هر دو دستش را به احترام روبه رویم گرفت و
شاخه گل سرخی که در دستش بود را تعارف کرد ..

و گفت
افتخار بده خانمی داخل ساختمون رو هم ببین ......

نفسی عمیق کشیدم و راهی شدم
و عجیب بود که امروز تنها روز ی در عمرم به حساب می آمد که حس غرور و بزرگی تمام وجودم را پر
کرده بود
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دست در دست کاویان پله های ورودی را طی کردم ...
طبقه ی باال پر بود از صندلی های کنار هم چیده شده و میزهای پر از میوه و شیرینی ....
مردم پشت سرمان می آمدند و مرتب به منی که نمی شناختند تبریک می گفتند ...

عماد کنارم ایستاد و دسته کلیدی را روبه رویم گرفت و با شوق گفت
خانم مدیر اینم کلید های کل
ساختمون ...

دسته کلید را با دستان لرزانم گرفتم و به اتاق روبه رویم که تنها اتاق سالن باال بود اشاره کرد و گفت
بفرمایید

راه افتادم و پشت سرم آمدند

دستم بروی دستگیره که نشست
بسم اللهی گفتم و بطرف پایین فشارش دادم
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صدای کف زدن های عماد و عادله و مردم خونگرم و مهربان شهر مهران تمام فضای اطرافم را پر کرده
بود..

برای تهیه نسخه کامل این رمان در  1583صفحه به لینک زیر مراجعه کنید
https://zarinp.al/352128

تذکر!!
تنها منبع معتبر برای تهیه این رمان سایت رمانکده می باشد و مسئولیت خرید یا تهیه از هر منبع
دیگر ی به عهده خودتون می باشد .

برای دریافت رمانهای بیشتر به سایت رمان های عاشقانه مراجعه کنین .
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