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جوراب شلواری کرک دار را با گلویی که بغض
ه��ایش هم ماس��یده ب��ود،از پ��ا در آورد،ب��ا یخ زدگی

تمام!!
هنوز صدای ترقه هایی که بی شباهت به نارنجک

نبودن��د،از خیاب��ان ش��لوغ پ��ایین پنج��ره ی ات��اقش می
آمد...

صداهای پشت در را هم می شنید وهم نه...گوهر باز
داش��ت می خندی��د،ام��ا اینب��اراز س��ر ح��رص وش��اید

امشب
برای اولین بار حوصله ی شورانگیز شدن برای

جهانش را نداشت!!!
با دستانی یخ زده وفکری که میان مغز منجم��د ش��ده

اش
سوسو میزد،دکمه های بافت چسبان را را باز

میکرد.فکر خوره وار داشت کم کم جانش را می
گرفت!!وچقدر موفق بود...

حاال خنده ها قطع شده بود واینبار فحش های آبداری
روی زبان ش��ورانگیزی ک��ه ل��ه ش��دن مس��تانه اش را

دیده
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بود!!جوی��ده میش��د...ب��افت را نمیدانس��ت کج��ا پ��رت
کرد،و

شورانگیز که هنوز انگار داشت با خودش حرف
میزد.

سرش را باال آورد وبه سقف نگاه کرد وبه پوستر
ریکی مارتین وبه لبخندش....لبخند خواننده ی مورد

عالقه اش دیگر هیچ جاذبه ای نداشت ودیگر هیچ
لبخندی را نمیخواست که ببیند....از� لبخند ریکی

مارتین رد شد وگوش ها را بیشتر تیز کرد و حقیقت
دردناک پیش چشم هایش جان گرفت،که امشب حاال

حاال ها صدای پایی نخواهد شنید...
چهارش��نبه س��وری هن��وز ادام��ه داش��ت،ولی آتش او

همان
دم که عاقد در حیاط بزرگ مرجان،بزرگ فامیل

خان��دان مش��عل !!در می��ان آتش ب��ازی ه��ای روی��ایی
صیغه

ی عقد را خوانده بود،خاموش شد....�
عجیب بود!!اما خاموش شد...دیگر رمق نداشت،او
دختر شورانگیز بود،اما دیگر حرفی برای زدن،راهی
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برای رفتن نمانده بود...دیگر حتی حوصله ی تعجب
ک���ردن از این روی خ���ودش را نداش���ت،این خ���وی

جدیدی
که دیگر مهلت خو گرفتن با آن را نداشت...

با تنی دور خودش ،ربات وار چرخید واز میان
کمد همیش��ه بهم ریخت��ه اش ب��ه اولین چ��یزی ک��ه ب��ه

دستش
رسید حمله کرد .پالتوی بلند چرمش را بیرون کشید

وصامت تن استخوانی اش درون آن جای داد....
دستگیره را که پایین کشید،صداها قطع شد....پدرش

با
اخم سرچرخاند وبی اهمیت به شورانگیز ودستان در

هوا مانده اش،مستانه را نگاه کرد...
موبای��ل را در می��ان جیبش فش��رد،و ب��اتنی ک��ه انگ��ار

روح
زودتر از واقعه از وجوش پر کشیده بود،خودش را به
در ورودی رساند.دستش هنوز روی دستگیره بود که

صدای خش دار ومنجمدش میان خانه پیچید.
-میرم باالی پشت بوم.
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در را که محکم بهم کوبید،باز مادرش صدای رسایش
را در سر انداخت.

-تو حق نداشتی،عقد� دخترتو از من پنهون
کنی!!جهان...�

دیگ���ر نش���نید،واز پل���ه ه���ای مف���روش ش���ده ب���اال
رفت،پشت

در خانه ی مژگان ودخترش!!وپسرش مکثی نکرد...
هر پله ای که باال می رفت،مغزش خالی تر میشد

وتنش ک��رخت ت��ر!!ت��ه رویاه��ایش ق��رار نب��ود آنق��در
راحت

به گند کشیده شود....آنهم جلوی چشمانش وآنقدر
زنده!!

موهای وزدارش همه دور شانه هایش را پوشانده
بود،وقتی در پشت بام را گشود ،موها اسیر نسیم

سوزناک اسفندماه شد...موها را پشت گوش داد وبا
پاهایی که ب��دون کفش بودن��د،ق��دم ه��ای کوت��اهی ب��ه

سوی لبه ی
پشت بام برداشت.صدای ترقه ها پشت سرهم بر

تارهای شنوایی اش می نشست وصدایی آژیر
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آمبوالنس هم!! وصدای جیغ و هوراها....
کمی لرزید،اما پا پس نکش��ید...ب��ا ت��اخیر دکم��ه ه��ای

پالتو
را بی حواس یکی در میان بست ،تا نعشی ک��ه ثانی��ه

ای
دیگ��ر ک��ف زمین می افت��اد،آنق��درها بیچ��ارگی اش

نمایان
نباشد!!!سردش بود ودندان ه��ایش اززور س��رما بهم

قفل
شده بود.موبایلش را بیرون کشید وثانیه ای بعد به

روی گوشش چسباند.
-تنها بیا باال،کارت دارم.

و قطع کرد ودستان آویزان شد از دو طرف تن...به
چراغ های روشن شهرش نگاه کرد،دل سیر نگاه
کرد،دمی عمیق گرفت و بوی دود آتش چهارشنبه

سوری را در سینه حبس کرد.پای راس��ت چس��بید ب��ه
لبه

ی پش��ت ب��ام،کمی س��رجلو ب��رد وب��ه خیاب��ان خ��یره
شد....
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ش��اید ف��ردا خ��بر پری��دنش از ارتف��اعی ک��ه کم هم
نبود،تیتر

حوادث روزنامه ی شهرش میشد!!شهری که منتظر
بود تا فقط تیتر کند!! که فقط تیتر وار بگذرد از تمام

آسیب های کف خیابان هایش...
-داری چیکار میکنی مستانه،خطرناکه...بیا عقب.

صدای مادرش کمی لرزان بود،بی شک لرزش صدا
از سرمای عجیبی که هنوز در شب های آخ��ر اس��فند

هم
دست از سر فص��ل خس��ته ی زمس��تان برنداش��ته !!

بود.به
س��مت او چرخی��د،ولی� از لب��ه ی پرتگ��اه ب��ه نظ��ر

خوشایند
ثانیه های پایانی زندگی اش !!دور نشد.

-دیدی از دستش دادم؟؟من...اصن ....چرا اینجوری
شد؟؟

شورانگیز کالفه پوفی کرد وقدمی به سمتش
برداشت،دستی در هوا تکان داد.

-برای این بحث ها وقت زیاده،حاالم از لبه ی پشت
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بوم دور شو،حالت تهوع گرفتم.
گردن کج کرد ولب هایی که رژ صورتی بر رویش

ماسیده بود !!بهم خورد.
-کاش دختر مژگان بودم نه تو...

شورانگیز چشم های دلفریبش را درشت تر از حد
معمول کرد وموه��ای حلق��ه حلق��ه اش ک��ه حالتش��ان

طبیعی
بود و بی نظیر هم!!پشت گوش داد.

-داری بخاطره یک بچه پررو این حرف مفتو میزنی
احمق؟؟

قدمی به سمت عقب برداشت وجوابی
نداش�ت...ش�ورانگیز ب�ا ترس�ی ک�ه ح�اال وج�ودش را

لبریز�
کرده بود،مشکوک لب زد.

-مستانه داری چه غلطی میکنی؟
-من جواب کدوم حماقت تو بودم؟؟

شورانگیز قدمی بلندی برداشت که همزمان با آن
مستانه ادامه داد.



سال   چهارشنبه عصائی:                                                                                   اخرین مهدیس نویسنده

-جلوتر نیا،من...من پس زده ش��دم!!! چ��ون ت��و...ت��و
یادم

ندادی که آویزون نباشم.
شورانگیز آب دهانش را پر سروصدا قورت داد

وقدمی به جل��و برداش��ت وکمی لنگی��د،زب��ان در ک��ام
نمی

چرخید.
-مس ....تا...نه مامان بیا...اینور.

آخرین قدم را به عقب برداشت وپاشنه ی پا دیگر
زیرش خالی بود...چیزی ته دلش داشت ریز ریز فرو

می ریخت!!شاید ترس....ترس� از مردن،ترس از
نبودن وترس از ندیدن!!

نگاه غرق اشک مادرش را می دید!!شورانگیز اشک
می ریخت وبهت زده لب هایش بهم میخورد ،بی هیچ

آوایی...
شورانگیز را دوست داشت،هرچند� که خیلی وقت ه��ا

به
جرم دختر او بودن قضاوت شد!!اما نهایت همه ی

دوست داشتن هایش می رسید به او...
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ق��دمی دیگ��ر زی��ر پ��ایش خ��الی میش��د..خواس��ت
بچرخد،اما

ت��رجیح داد ک��ه چش��م در چش��م م��ادرش ب��ه پیش��واز
مرگ

برود....ثانیه ای به پایین افتادنش از ارتفاع خوفناک
مانده بود،که شورانگیز مقابلش با چشمانی به خون

نشسته نقش بر زمین شد...
گوشی کنار گوشش چسبیده بود ،با سری کج شده

ودستی که بند دستگیره ی ماشین ب��ود،ب��ه ب��اغی ک��ه
هیچ

نام ونشان خاصی نداشت نگاهی انداخت.
ابروه����ایش کم کم ت����وی هم رفت،هم����انطور ک����ه

مسکوت
فقط گوش میداد،بی هدف در ماشین را باز کرد.

-یعنی چی؟؟منو مسخره کردی بیتا؟؟�
میان در باز شده ایستاد وبا پوزخند نگاهی به دم

ودستگاه صندلی عقب انداخت.
-من اینهمه کیلومتر ،گوش کن .گوش کن بیتا...من

اینهمه کیلومتر نزدم بیام اینجا که تو بیای به من بگی
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که کنسله!!�
شروع به ق��دم زدن ک��رد و هیس��تریک وار س��ر تک��ان

داد.
-اوکی ،منتظرم بیای.

گوشی را از گوش��ش ج��دا ک��رد و بی توج��ه ب��ه نگ��اه
های

خیره ی مرد میان در باغسرا ،با لگد در را محکم بهم
کوبید.

لب��ه ه��ای ش��ال را پش��ت گ��وش داد و اج��ازه داد ک��ه
نسیم

مالیم کمی گوش ها وگردنش را خن��ک کن��د.بی توج��ه
به

خاکی بودن رنوی درب وداغانش به آن تکیه زد
ودست به سینه منتظر بیتا،مشتری همیشه دست به

نقدشان شد.
پژو آردی سبز رنگ بی توجه به او با تیکافی پرصدا

،الستیک ها را روی جاده ی خاکی کشاند وباعث شد
که مستانه کالفه دستی جلوی صورتش تکان دهد وپر

غضب به راننده وهمراهانش خیره شود.
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پسرک با موهایی که بلندی اش به پایین شانه ها می
رسید ،چاالک از ماشین پایین پرید،وخودش را به مرد

چشم چران ،رساند.
مس����تانه دوب����اره نگ����اهی ب����ه س����اعت مچی اش

انداخت ،از
تایمی که بیتا وعده ی دیدارشان کرده بود،هنوز یک

ربعی زمان داشت.
س��رچرخاند وب��ه منظ��ره ی آن ط��رف ج��اده خ��یره

شد،کوه
ها همه پشت هم قرار گرفته بودند وهنوز سرسبزی

فصل بهار در مابین آنها دیده میشد، نگاهش ب��ه ک��وه
ها

بیشتر از چند ثانیه شد...گوشی را از جیب مانتوی
نازک پرتغالی رنگش بیرون آورد واز میان لیست
موزیک هایی که به تازگی از موبایل آزی بلوتوث

کرده بود،روی آهنگ خواننده ای که به تازگی با آلبوم
جدی��دش سروص��دایی ب��ه پ��ا ک��رده ب��ود،ایس��ت ک��رد

ودکمه
ی پخش را فشار داد،زیرلب سعی میکرد که همپای
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خواننده شعررا زمزمه کند تا گذران زمان روی دور
تندش بیفتد.

میان زمزمه هایش س��رش چرخی��د ،س��نگینی� نگ��اهی
که

از پشت شیشه ی آردی رصدش میکرد،باعث شد که
او هم ب��ا طلبک��اری س��ینه جل��و بده��د و ب��ا خ��یرگی�

جوابش
را بدهد.

پسرک در جنگ تن به تن نگاه ها،با بی تفاوتی کمی
خودش را متمایل به پنجره ی راننده کرد.

مستانه پوف کالفه ای کشید،و سعی کرد بی تفاوت
پشت به پژو در ماشین را به زحمت باز کند!! تاپ

زیر مانتو را تکانی داد،تاکمی هوا به قفس��ه ی س��ینه
اش

بخورد.
-وای خدا،چقدر گرمه...بمیری بیتا.عوضی آکله...

خم شد،داشبورت را ب��از ک��رد.بیم��ه نام��ه واس��پری و
کیف

لوازم آرایشش را در آورد...با غرغر هایی بلند که
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نثار بیتا و جد وآبادش میکرد...فندک را از میان خرت
وپرتهای انباشته شده ی روی صندلی پیدا کرد...پس
از چند بار تق زدن،سیگار میان لب هایش را آتش زد

وبا مهارت خاصی دود ها را از میان لبهای صورتی
رنگش بیرون داد.

پسرک در حین صحبت با مرد میانسال،کش مو را از
مچ دستش بیرون کشید و دو بار دور موهایش پیچاند

تا کمی موهای بلندش کمتر در دست وپایش
باش���ند،موه���ایش را دوس���ت داش���ت وب���رای بلن���د

کردنشان
هزار گوشه وکنایه ش��نیده ب��ود ام��ا در آن لحظ��ه ودر

آن
هوای گرم تیرماهی که تازه شروع شده بود ،با

کالفگی دوست داشت که موهای بلند وزبر دور وبر
،س��ر را از ت��ه بتراش��د.ام��ا خب تنه��ا ک��اری ک��ه کف��ر�

پدرش
را به نقطه ی اوج میرساند همین موها بود،پس باید

تحمل میکرد.
-االن بچه ها برقای باغ رو زدن،میتونید� ماشینو بیارید
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داخل.
سری تکان داد وب��ا فش��ردن دس��ت م��رد ،عقب گ��رد

کرد
وبعد با لبخندی مصنوعی به سمت ماشینش چرخید�

وخود را با گام هایی بلند،به ماشین رساند.
-رهی ،باراد باهاش هماهنگ کرده،این یارو اجازه داد

بریم تو.
رهی دس��تی ب��ه س��ر ت��ازه کچ��ل ش��ده اش کش��ید

وباهمان
پوزیشن دقایقی قب��ل ک��ه دس��تش تکی��ه گ��اه س��رش

شده
بود،سری به معن��ای اوکی تک��ان داد وب��اعث ش��د ک��ه

احمد
بی ح��رف سوارش��ود و ماش��ین را ب��ه س��مت درب

بزرگ
باغ هدایت کند.

رهی نگاه آخرش را به دخترک رنگاوارنگ پشت
سرش داد وبی اراده به مهارت او در سیگار کشیدن

پوزخند زد.
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همان لحظه که پژو با ح��رکتش گردوخ��اکی ش��دید را
به

راه انداخت،مستانه شانه ای باال انداخت ولب ه��ایش
را

بخاطر نگاه عمیق پسرک بی مو ،کج وماعوج
کرد.آستین های مانتویش را از آرنج باال داد وبرای

آنکه حواسش پرت زمان شود ،لیست مخاطبینش را
باز کرد وروی اسم حافظ مکثی کرد،بعد از زدن دو
بوق،صدای پر انرژی او تارهای شنوایی مستانه را

نوازش داد.
-همین االن گیجم کن.

سیگار نیمه سوخته را از پنجره ی ماشین القیدبیرون�
پ��رت ک��رد.لب ه��ایش را جل��و داد وب��ا چش��مانی گیج

شده
،لب زد.

-گیجه گیجم کن،جام ببرباال...بزن� به دست ما،می
پرس�����تم کن ت�����و ع�����الم گیجی امش�����ب ش�����به

یلداست...میزنم
می پشت هم پیمونه...
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تا که میخواست با همان صدایی که به حق همه را به
ع��المی دیگ��ر می ب��رد،ادام��ه ده��د ،ص��دای خن��ده ی

حافظ
آمد که ریز میخندید وصدایش شنیده میشد.

-نکن عوضی ...آوا،دایی دارم با تلفن حرف میزنم.
نوچی گفت وموبایل را از گوشش فاصله داد،حوصله

ی دخترک وراجی که حاصل ازدواج عجوزه ی عمه
اش با یک پدرژپتوی بی ریخت بود را نداشت.

-مستی کجایی؟
از دور بیتا را دیدکه از درون ماشینش برایش دستی

تکان داد،به زور لبخن��دی روی لبش کاش��ت ودس��تش
را

از شیشه ی پایین بیرون داد وهمزمان ج��واب حاف��ظ
را

داد.
-صد در صد تو بغل تو که نیستم شازده.

-ای جونم،که زبون تیزتم میخوام،نگفتی کجایی؟
-جشن یکی از بچه هاست،بیتا منو خواست که

بیام،دیگه روز جمعه ای بیکار بودم، اومدم.
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مکث حافظ طوالنی داشت ونفس هایی که عمیق،
خطوط ارتباطی را پر کرده بود،مستانه هم تالشی

ب��رای شکس��تن س��کوت نداش��ت،شیش��ه را ب��ا رویی
جمع

ش��ده ب��ه خ��اطر خرف��تی دس��تگیره اش ب��اال داد واز
ماشین

پیاده شد.
-مستانه،مگه نگفتی همه ی اون دم ودستگاهای

دوزاری رو فروختی،نگفتی؟� مگه من چند بار به توی
دیونه نگفتم،دور این کار رو خط بکش؟؟

مستانه فکر کرد که حافظ گفته ب��ود ومس��تانه فق��ط
گوش

کرده بود، پر پوزخند به سکوت مابین خطوط امتداد
داد.

دستش را به پیشانی زد وب��ا چش��مانی جم��ع ش��ده از
تابش

بی رحمانه ی نور خیره به ماشینی که راننده اش
بیتابود،خالصه جواب دادم.
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-خب یهویی دروغ از دهنم پری��د.بع��دم ت��و گف��تی،ولی
من

نگفتم باشه.تازشم این دستگاها از منه تنها نیست
ها،آزیتا هم شریکه.

برایش این آدمی که آنقدر ناخواسته جلویش مطیع
میش��د،مهم ب��ود واین مهم ب��ودنی ک��ه هیچ نمیش��د

انکارش
کند ،این آدم مهم شده که دوسال تمام ذهنش را ب��ه

خود
مشغول کرده بود!! واینهمه مهم بودن او عذابش
میداد...صدای حافظ با تاخیر، پرحرص به گوشش

رسید.
-مس��تانه.مس��تانه،این ک��ار در ش��ان ی��ک دانش��جوی

حقوق
نیست،این صدبار.

به گوشه ی ن��اخن الک خ��ورده اش نگ��اه ک��رد وفک��ر
کرد

که شورانگیز الحق تبحر خاصی در مانیکور کردن
ناخن ها دارد...قدمی به سمت بیتا برداشت ،دیگر
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حوصله ی یکی به دو کردن نداشت.
-حافظی االن گیرنده،پول� الزم بودم دیگه.

-اوکی،دیگه گیر نمیدم....فقط فردا شنبه اس،دیر از
عروسی میای ولی نباید خواب بمونی،جلسه دادگاه
دارم وباید الیحه رو اول صبح تایپ شده روی میزم

ببینم .
رویش از کالم تند وتیز او جمع شد،و واگویه های
ذهنش که کم کم داشت آزارش میداد وعقلی که
افسارش به دست قلب ذلیلش بود،هم به زحمت

میخواست که حرف هایش شنیده شود!!حوصله ی
پوزخندهای ذهن مریضش را نداشت،لبخند� زد ودل

س���ریده اش هم هم���ان لحظ���ه ب���رای ج���دیت کالم
حافظی که

صدایش همیشه جورخاصی خش داشت،رفت!!
-چشم وکیل باشی من،امر دیگه قربان؟؟

زبان ریزی کردن را به مدد تک وتوک دوست
پسرهایی که از اول دبیرستان از زیردستش رد شده
بودند ،ی��اد گرفت��ه ب��ود ،لحن کش��یده ش��ده ی حاف��ظ

همانند
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همیشه به مستانه فهماند که تجربه در هر زمینه ای
آنقدرها هم بد نیست!!

-حیف ماله خودمی،مراقب خودت باش.
باشه را نگفت وموبایل را از کنار گوشش پایین داد و

،دست دراز شده ی بیتا را فشرد ومنتظر� شد تا او
بهانه های بی سروتهش را کنار هم ردیف کند.

هیچ از آرایش بیتا خوشش نیامد،به نظرش چشمان
درشت دخترک با آن خط چشم باریک وزغ تر از قبل

شده بود،همانطور کرمی که با حجمی زیاد روی
صورتش ماسیده شده بود!!بوی عط��رش هم زی��ادی

تند
بود وبوی غیر قابل تحملش بینی عملی اش را اذیت

میکرد.
-مستانه جان،بخدا شرمندتم...باراد باهام هماهنگ

نکرده بود.
خودش را نامحسوس عقب کشاند وبا افکاری بهم

پیچیده و آنالیزی نیمه تم��ام،بی حوص��له س��ری تک��ان
داد

ومیان پرحرفی های بیتا پرید.
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-اوکی،من تالفی این کار باراد رو سرش در
میارم،حاال چیکار کنم؟

ابروهای بیتا نمایشی پایین افتاد وبا لب هایی برچی��ده
به

مستانه خیره شد،مستانه خط نگاه او را تا ته
خواند...سعی کرد خشم بی اندازه اش نسبت به این
االف کردن دخترک را پشت نقاب بی تفاوتش پنهان
کند.کمی به حالت لب هایش زاویه داد ولب گشود.

-اوکی،پس من تا به شب نخوردم میزنم به جاده.
بیتا گوشه ی لبش را میان دندان های ارتودنسی اش
فش��رد وبع��د از ثانی��ه ای جفت دس��تان مس��تانه را

گرفت و
ب��ا لح��نی ک��ه شرمس��اری کمی چاش��نی اش ش��ده

بود،تند
جواب داد.

-عمرا بزارم االن بری،امشب اینجا باید باشی.
ب��ه چش��مان منتظ��ر بیت��ا خ��یره ش��د وبی اتالف وقت

تعارف
او را قبول کرد.
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******
صدای بگو بخند های مردانه ای را در سالن خالی از

مهمان می شنید،کنجکاو سر از اتاق پرو بیرون
آورد،مکالمه ها ناواضح به گوشش می رسید وانگار

که صدای جابه جایی یک سری وسایل بر تمام صداها
چربیده بود.

به سمت بیتا که روبه روی آیینه خودش را چک
میکرد،چرخید.

-چه خبره داخل سالن؟؟
-گروه ارکستیه که باراد خبرشون� کرده ،دارن

دستگاهاشونو تنظیم میکنن.
مستانه ابرو باال انداخت وبا چش��مانی تن��گ ش��ده،بی

آنکه
مخاطبش بیتا باشد لب زد.

-همون اکیپ خزو یبس دم باغ!!
بیتا که انگار صدایش را شنیده بود،دل از آیینه کند

ودر حالی که مانتوی خنکش را از تن بیرون می
آورد،با هیجان جواب داد.
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-ب��ه قیافش��ون نگ��اه نکن ،بخ��دا پس��ره بخون��ه ک��رک
وپرت

می ریزه!!
مستانه با نگاهی خالی به بیتا،به زدن پوزخندی کج

بسنده کرد وبا حرص��ی ک��ه از درون بن��د بن��د تنش را
می

لرزاند،روی صندلی فلزی که گوشه ی اتاقک نمور
نشست وسعی کرد که خونسرد به نظر برسد.

-عه؟؟واسه همینه دیگه خان داداشت ک��ار من��و آزیت��ا
رو

قبول نداره؟؟
همان لحظه مح��ترم، مادربیت��ا ک��ه دق��ایقی میش��د ب��ا

مردی
که خودش را رئیس آن باغ بی دروپیکر می

خواند،گرم صحبت بود.وارد اتاق پرو شد.
-هوووف.امان از دست تو واون باراد،این چه باغیه

رزرو کردین؟؟همه ی سقفش نم زده اس،صاحبش��م
که
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دندون گرد!!اگه به منو به��اره ب��ود،ی��ک س��الن داخ��ل
شهر

می گرفتیم...�
بیتا با قدم های بلند خودش را به مادرش رساند ودر

ح��الی ک��ه روس��ری س��اتن او را ب��ا احتی��اط از روی
سرش

بر میداشت ،با چرب زبانی جواب داد.
-آخه چاقالوی من،توی سالنای شهر که راحت نمیشه

بزن وبکوب داشت با یک ارکستر توپ!!عرقو
ورق....خالصه که اینجا مطمئنه.

-چی بگم از دست شما جوونا،حاال باز خوبه خانواده
ی ساسان از شماها خوش گذرون ترن ،وگرنه من

چجوری جواب فامیل دومادو میدادم!!
مستانه کیفش را سر شانه اش انداخت واز جا

برخواست،حالش داشت از بوی نم اتاق به اصطالح
پرو به هم میخورد واز عرقی که زیر بغل هایش را

پر کرده بود هم.
-مستانه جان کجا داری میری؟

بی آنکه به سمت صدا بچرخد،با لحنی خنثی� جواب
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داد.
-خفه شدم اینجا،میرم تو خود سالن.

از پله هایی با کف پوش سرامیک پایین رفت
وهمزمان نگاهش به سوی دم ودستگاه وچهارپس��ری

که
با بگو بخند در حال جاب��ه ج��ایی ش��ان بودن��د،کش��یده

شد.
رهی با ابروهای توی هم بی آنکه در بحث شرکت

داشته باشد،در حال چک کردن دستگاه ارگ بود و رو
به احمدی که رفتارش به آنی در نظر مستانه عجیب

می رسید!!توپید.
-احم��د جم��ع کن اداه��اتو،بی��ا ب��بین این میک��روفن بی

سیمه
باز وسط عروسی رو اعصابه من نره.

مستانه با موشکافی خیره ی آنها بود وهمزم��ان یکی
از

صندلی ها را که در نزدیکی سن بود را عقب
کش��ید،خیلی دوس��ت داش��ت بدان��د،ک��دام ی��ک از آنه��ا

صدایی
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دارد که پر می ریزاند وعقل از سر میبرد!!�
رهی هم��انطور ک��ه س��ربلند ک��رد وفیش ه��ا می��ان

دستانش
بود،چشمش به مستانه و موهای وزداری که شلخته
دورش ریخته بود،افتاد.بی هیچ تغییری در رفتارش،

محم��د،ج��وان ری��ز نقش ب��ا آن ش��لوار کت��ان گش��اد
وبدقواره

را صدا کرد.
حضور مستانه ونگاه های بی ابایش هم��راه آنه��ا ب��ود

که
صدای ش��اد ب��اراد در می��ان س��الن اک��و وار پیچی��د.بی

توجه
به حضور مستانه ب��ه س��مت پس��رک م��و بلن��د رفت و

کف
دستش را به دستی که در هوا برایش باالبرده

بود،کوباند.
-چطوری آبجی احمد؟؟امشب قراره چجوری دل

ببری؟؟�
احمد با خنده ای لطیف ومشتی لطیف تر به کتف
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ب��اراد،خ��ودش را کن��ار کش��ید ت��ا رهی ب��ا دس��تی دراز
شده

با او احوالپرسی کند.
-باراد،اینجا امنه دیگه؟؟به قرآن من حوصله ی

کالنتری واین حرفا رو ندارم.
-امنه داداش،تو امشب بترکون.�

مستانه ک��ه از نادی��ده گ��رفتنش توس��ط ب��اراد س��خت
عصبی

شده بود،ابرویی باال انداخت وبی اختیار از روی
صندلی با ضرب برخواست،که همان لحظه رهی با

همان ابروهای مشکی وپرپشتش اشاره ای به او زد
وباراد سر چرخاند تا رد نگاه او را بگیرد ،که بادیدن

مستانه واخمش ،چشمکی به پسرکی ک��ه اخم انگ��ار
جزو

الینفک اجزای صورتش بود!!نثار کرد وروی گرداند.
-احواالت شما مستانه خانوم؟؟ کوک هستی که؟؟

مستانه نگاهش را آرام از بیتایی که خرامان خرامان
داشت از پله ها پایین می آمد،گرفت و سرش را به
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سمت صدا چرخاند،وزبانش ب��ه ع��ادت همیش��گی ب��ه
نیش

باز شد.
-تو کوک تری به نظرم؟؟

باراد کنایه ی او را روی هوا گرفت وخنده ی قهقهه
وارش را روانه ی گوش های مستانه کرد،هنوز خنده
اش به انتها نرسیده بود که مستانه باز هم کم نیاورد

ونیش دار ادامه داد.
-به گمونم،از کله ی سحر پیک پیک زدی باال؟؟

باراد سری تک��ان داد و نزدی��ک مس��تانه ای ک��ه کم از
قد

بلند خودش نداشت،شد وسعی کرد که برای بیشتر
عصبانی نکردن او ،خنده اش را در گلو خفه کند.

-ب��ه ج��ان ت��و،موب��ایلت در دس��ترس نب��ود ک��ه خ��برت�
کنم،که

قرارمون کنسله.رهی شونم به زور برای امشب
هماهنگ کردم.

و بی آنکه اجازه ی صحبت به مستانه را بدهد،روبه
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رهی ک��ه ب��ه س��تون تکی��ه زده ب��ود،هیج��ان زده لب
گشود.

-مستانه خانوم یکی از مهمونای ویژه ی ماست،تو
صدا ازت کم نداره رهی!!

-راست میگه باراد،دوستم ت��و گ��رم ک��ردن مجلس از
تیم

شما کم نمیاره.
مستانه پوف کالفه ای کشید وبا بی حوصلگی محض
خودش را روی صندلی پشت سرش انداخت،حوصله

ی آنهمه نوشابه باز کردن های بی نتیجه را
نداشت!!این قسم تملق های تهوع آور شهریه دوماه

دیگر دانشکده اش نمیشد.
رهی هم بی حوصله تر از مستانه،نگاهی به ساعت

مچی مشکی اش انداخت وب��رای ع��وض ک��ردن بحث
رو

به امید ک��ه س��خت مش��غول پیچان��دن چن��د س��یم بهم
بود،آرام

زمزمه کرد.
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-این بن��د وبس��اط ت��ا ی��ک س��اعت دیگ��ه اوکی میش��ه
دیگه؟؟

امید بی حرف سری تکان داد واز حالت دوزانو خارج
شد وروی سن چمباتمه زد وبه کارش ادامه داد.

به عبور ومرور پرسنل خدماتی نگاه میکرد ومهمان
هایی که لحظه به لحظه به تعدادشان اضافه میشد،با

آن
مانتوی عرق کرده وش��الی ک��ه روی گ��یره ی س��رش

بند
بود،هیچ رقمه به عنوان مهمان به جمعی که لباس

هایشان به مانند ایامی که او هم مارک پوش
بود!!نمیخورد.

گرم��ای زی��اد ونداش��تن سیس��تم تهوی��ه ی درس��ت
وحسابی

سالن،باعث گرگرفتن گونه های استخوانی اش شده
بود

وحس��ادت هم در بیش��تر ش��دن تعری��ق ب��دنش،کم��ک
شایانی

میکرد.با نفرت نگاه از مارک کیف افتاده روی میز
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بیتا گرفت واز جا برخواست، مستاصل به اطراف
نگاهی انداخت،صدای موزیک ضرب دار درون

سرش می پیچید.
رهی پشت ارگ ایستاده بود وبا سری پر از حرف

های بی نتیجه!!همپای امید ومحمد، آهنگی عربی می
ن��واخت ت��ا احم��د ب��ا آن ظ��رافت تنش ک��ه هیچ ب��ه

جنسیتش�
نمیخورد،کمرش را بلرزاند.نگاهش را از نقطه ی

ن��امعلوم مس��تقیمش گ��رفت و چش��مش ب��ه مس��تانه
افتاد،که

بی حوصله از فضایی که در آن گرفتار بودند،پشت
باندهای کنار گروه ارکست سنگر گرفت.با پاهایی که

از زیاد ایستادن زق زق میکرد،نگاه از دخترک
طلبکار گرفت وچشمکی به محمد زد تا ریتم آهنگ را
نامحسوس آرام کند واحمد که انگار در دنیای دیگری

سیر میکرد!!را از میان جمعیت متحیر از رقص بی
نظیر او بیرون کشاند.

******
به ظرف پر از میوه ی مقابلش خیره شد و به میزی
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که غیر از خودش هیچ کس دیگر صندلی را اشغال
نکرده بود هم...

دست دراز کرد وسومین موز را از میان ظرف
برداشت وبی اهمیت به پرستیژهای معمول ،پوست

موز را تا نیمه جدا کرد وگاز بزرگی به آن زد،با
طمانینه داش��ت خ��وش طعمی می��وه ی م��ورد عالق��ه

اش
را میان دهانش حس میکرد،که آمدن پس��رک موبلن��د

به
سمت میزش باعث شد با همان دهان پر لعن��تی زی��ر

لب
زمزم��ه کن��د ومی��وه را درون پیش دس��تی ممل��و از

پوست
میوه ،بیندازد وبطری آب معدنی که روی میز غلتان

بود را بردارد وبی اهمیت به لیوان های یکبار
مصرف ،قلپی� از آب را بنوشد تا راه نفس کشیدنش

کمی آزادتر شود.
احم��د ب��ا لبخن��دی ملیح وبی تع��ارف ص��ندلی مقاب��ل

مستانه
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را عقب کشید،مستانه ای که سعی میکرد بی تفاوت
به

جمعیتی که با حالتی کمی غیر نرمال در هم می
لولیدند،نگاه کند.

-میشه یکم آب برام بریزی؟؟
مستانه سعی کرد ک��ه چش��مان ب��ادامی اش را ب��رای

لحنی
که هم عشوه داشت وهم مالیمتی بی حد!!گشاد�

نکند،بزاق دهانش را فرو داد وساده لب زد.
-این بطری دهنیه.

احمد خیره به چش��مانش،ع��رق� از پیش��انی کوت��اهش
زدود

وبا حفظ لبخندش،جواب داد.
-مهم نیست،خیلی� تشنمه.

مستانه سعی کرد بی تفاوت جلوه کند،شانه ای باال
انداخت ودرب بطری را بست وبی اهمیت به دست
دراز شده ی احمد ولیوان میان دستانش،بطری را

روی میز هل داد.
-میشه بخونی؟؟آخه از صدات خیلی تعریف کردن
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دوستات!!
لحن س��اده ی احم��د وبی تکل��ف ب��ودنش در هم��ان

برخورد
اول،ب��اعث ش��د ک��ه مس��تانه بی هیچ گ��اردی ج��واب

بدهد.
-چی بخونم؟؟بعدم اون خواهر وبرادر عادتشونه

،اغراق کنن!!
و چشم ه��ایش را ب��ا لبخن��دی ناخواس��ته ب��ه چش��مان

احمد
دوخت ومنتظ��ر� ش��د ک��ه او هم بع��د از نوش��یدن آب

ادامه
ی بحث را بگیرد!!شاید� هم صحبتی با او باعث میشد
که گذران زمان ب��رای رس��یدن ب��ه ت��ایم ش��ام،زودت��ر

سپری
شود.

احمد بطری خالی از آب را روی میز انداخت وبا
جفت ابروهای باالپریده وچشمانی که رنگ تحسین

داشت،صمیمانه بحث را ادامه داد.
-اغراق کجا بود دختر!!� این صداحتی زمان معمولی
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صحبت کردنتم عالیه،جون� میده با رهی یک قطعه ی
توپه عاشقونه بخونی.

مستانه با غروری که از شورانگیز به ارث برده
بود،یک طرف لبش را باال فرستاد وبا بیخیالی در

مقابل آنهمه خرج احساس��ات احم��د،ب��ا بدجنس��ی لب
زد.

-من که اینهمه خوش صدایی خودمو باور نمیکنم!
و درادامه چینی به بینی اش داد وبا نگاه به رهی که
روی سن لبخندزنان به عروس ودامادی که از پله ها

ودر میان جیغ وهوراها پایین می آمدند، خیره
بود.سعی کرد بحثی ک��ه ج��ذابیت ثانی��ه ه��ای ابت��دایی

اش
را نداشت را کات کند وانگار که پسرک مو بلند با آن
موه��ای چن��دش ک��ه ب��ه خ��اطر ع��رق ک��ردن زی��اد ب��ه

گردنش
چسبیده بود،قصد بلندشدن نداش��ت.بی خی��ال دس��ت

دراز
کرد تا دومین هلوی درون ظرف را راهی گلو کند که



سال   چهارشنبه عصائی:                                                                                   اخرین مهدیس نویسنده

ص��دای رهی ن��امی،ب��اعث ش��د دس��تش میان��ه ی راه
خشک
شود.

چه قشنگه پیرهن تافته ی تازه عروس...�
چه بلند گیسوی بافته ی تازه عروس...�

.....
گمان نمیکرد،کسی� بعد از محمد نوری،این شعر را

آنقدر با صدای رسا وصدایی که هیچ توصیفی برایش
یافت نمیکرد در ثانیه!!بخواند.

با چرخیدن سر احمد به سمتش،سعی کرد عضالت
کش آمده ی صورتش را به حالت طبیعی بازگرداند
وهلوی نگون بخت را بعد از ثانیه ای بهت زدگی از
البه الی میوه های خوشرنگ باقی مانده !!بردارد.

-تو هم فقط میخونی؟؟
هنوز رهی میخواند وهنوز صدایش لعنتی وار!!تارهای

شنوایی اش را نوازش میکرد.
اهومی کشید وسعی کرد تمرکز کند وجویده جویده
جواب سوال او را بدهد،پسرکی که بدبختانه لحنش
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جوری ب�ود ک��ه مس��تانه در مق��ابلش هیچ نمیتوانس��ت
ابرو

در هم کشاند ویا بازبان تیزش،او را رخمی
کند.خالصه ترین جواب را تحویل او داد.

-من اصال خواننده نیس��تم،االنم ک��ه اینج��ام ب��ه خ��اطر
دی

جی بودنمه،که شما زدین تو کاسه وکوزه ی من.
احمد بی آنکه از تندی ولحن یخ زده ی او دلگیر شود

ویا عقب بکشد، مردد دوباره به حرف آمد.
-کارتی از خودت داری،که من....داشته باشم.

مستانه در سکوت،سری تکان داد وکیف را از روی
میزبرداش��ت وبع��د از کن��ار زدن بس��ته ی س��یگار و

شیشه
ی ادکلن نیمه خالی وچند اسکناس مچال��ه ،ک��ارت را

از
البه الی دیگر خرت وپرت ها بیرون کشیدو دست
دراز کرد،واحمدی که بی معطلی کارت طالیی را

ازمی��ان انگش��تان دخ��ترک مرم��وز قاپی��دوعمیق ب��ه
نوشته



سال   چهارشنبه عصائی:                                                                                   اخرین مهدیس نویسنده

های رویش خیره شد.
مستانه هم هلو به دست از جا برخواست وبی آنکه

اهمی���تی ب���ه احم���د ونگ���اه بی آزارش بده���د،راهی
سرویس

بهداشتی شد وهمزمان گاز محکمی به هلو زد.
ثانیه ای روبه روی آیینه ایستاد،وبه خط چشم ه��ایش

که
باز قریینه ی هم نبودند نگاه کرد،موبایل را از جیبش
بیرون کشید وبا دیدن صفحه ی خالی از میسکالش

حرص زده نفس عمیقی کشید وبه زحمت موبایل را
درون جیب انداخت وبا دیدن سالن تاریک ورقص

نورعذاب آور در مرکز سالن ،شقیقه� هایش را
مستاصل ماساژی داد.

******
با پیچیدن بوی غذاهای خوش رنگ ولعاب،بزاق

دهانش را پرشتاب راهی گلو کرد وصندلی را عقب
داد،وسعی کرد با قدم های بلند خودش را به میز

بزرگ انتهای سالن برساند واز جمعیتی که آنها هم
نامحسوس به سمت غذاها ودسرها پرواز
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میکردند!!عقب نماند.نفس زنان خودش را به میز
رساند وبا نیشخندی دندان نما به حجم زی��ادی از غ��ذا

که
هنوز به غارت نرسیده بود،نگاهی پر ذوق کرد

وبشقابی را برداش��ت وبی هیچ اتالف وقت ظ��رف را
پر

از شوید پلو با ماهیچه کرد،تا خواست بچرخد وگوشه
ای دنج بنشیند وبا خیال راحت میدان دهد به شکم

پرستی اش!! ک��ه رولت گوش��ت هم چش��مک لعن��تی
وار

را نثارش کرد،تا که خواست به آخرین قطعه میان
دیس حمل��ه کن��د،چنگ��الی می��ان گوش��ت لذی��ذ ف��رو

رفت،با
حسرت به مسیر گوشت نگاه کرد ونگاهی که رس��ید

به
رهی وصورت معمولی اش ونگاهی معمولی تر...

خواست بی هیچ ری اکش��ن خاص��ی از مقاب��ل م��یزی
که

لحظه به لحظه سیل میهمان ها به سویش سرازیر
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میشد،بگریزد که کالم رهی برجا میخکوبش کرد.
-اونقدری بخ��ور ک��ه نص��فه ش��ب نی��از ب��ه ع��رق نعن��ا

نداشته
باشی.

برق خشمی غیرقابل توصیف در کسری از ثانیه تمام
وجودش را در بر گرفت!!هیچ این اخالق گندی که

نقطه ی جوشش را به ثانیه ای به آخرین درجه
میرساند،دوست نداشت.هرچه زور زد، کالمی یافت

نکرد تا نثار جوانکی که حتی او را در شان خودش
نمی دی��د! بکن��د ،پس فق��ط ب��ه گفتن ج��وابی کوت��اه

بسنده
کرد.جوابی که باز هم خاموشش نکرد...

-به توچه...
گوشه ای ایستادو پلک ه��ای س��نگین ش��ده را چن��دبار

بهم
فشرد وبعد از ثانیه ای غضب آلود چنگال را در دل

ماهیچه ی دوست داشتنی اش،فرو برد.
روب��ه روی آیین��ه پ��ر ل��ک دی��وار ات��اقش ایس��تاد وبی

اهمیت
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به یکی در میان شدن کفش دوزک های
اطرافش،خودش را به آیینه نزدیکتر کرد وکالفه به

جوشی که نوک بینی اش هنوز نارس بود،نگاه
کرد.برای پرت ک��ردن حواس��ش متبس��م خ��ط ص��اف

بینی
اش را نوازشی داد،بینی که از حالت استخوانی

ب��دترکیب ک��ه همیش��ه موجب��ات تمس��خر ب��رادرش را
فراهم

میکرد!!در آمده بود.
از دو طرف مقنعه را عقب کشید،وبی اهمیت به
موهای وزدار خرمایی که نصف بیشترشان از زیر

پارچه ی س��یاه ب��یرون زده ب��ود،خواس��ت از آیین��ه دل
بکند

که باز با دیدن قرینه نبودن خط چش��م ه��ا ب��ا کالفگی
به

تیک تیک ساعت روی دیوار نگاه کرد،لبه� ی مقنعه را
گ��رفت کمی آب ده��ان زد وب��ا احتی��اط پش��ت پل��ک

راستش
کشید.
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میان راهرو صدای خنده ی ریز گوهر را شنید که
اغواگرانه جهانگیر رااز کاری که می رفت به تمامت

برسد،باز میداشت.پوف کالفه ای سر داد و وارد
آشپزخانه ای شد که دو سینگ طرف ش��ویی اش پ��ر

بود
از ظ��رف ه��ای نشس��ته ی روز قب��ل!!الی س��فره ی

روی
میز را بازکرد وبا دیدن تکه نانی خشک و کپک

زده،پوزخندی زد وسفره را با همان نان کپک زده رها
کرد وبا حرصی آشکار دستگیره ی در قهوه ای را

پایین کشید.
صدای تلوزیون خانه ی مژگان مثل همیشه به گوش

حسرت زده اش می رسید وصدای س��رحال� خ��ودش
هم

وصدای هیجان زده ی مه لقا،که انگار قرار بود به
دانشگاه برود.

به سمت جاکفشی خاک گرفته چرخید وبا حرصی که
سرمنشا همه شان ،سرکوب کردن یک عمر داشتن
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زندگی شبیه ب��ه آدم��یزاد و هم��راه ب��ا چش��یدن ان��دک
طعم

روزمرگی هایی که مژگان داشت
وفرزندانش!!بود...کفش های مخص��وص دفترک��ارش

را
از درون جا کفشی برداشت وجلوی پایش انداخت.
کلید را درون قفل فرو بردوبرای سالم منشی واحد
کناری فقط سری تکان داد وداخل دفتر شد.سرمای
شدیدی که تمام فضای طوسی رنگ دفتر را گرفته
بود،باعث شد که شانه هایش را جمع کند وبا اخمی

غلیظ وارد اتاق کنفرانس شود تا بلکه کنترل� کولر را
بیابد،با نگاهی بدبینانه دورتا دور اتاق را کاوید،قبل از

بیرون آمدن از اتاق چشمش به گل های بیچاره ی
روی میز افتاد که از سرمای مصنوعی آنجا ،یخ زده

بودند.بی اهمیت ب��ه خ��رده فرمایش��ات حاف��ظ ب��رای
تایپ

الیحه،وارد اتاق کار او شد وچشمش مستقیم فنجان
های روی میز عسلی را نشانه گرفت!!گامی بلند به
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سمت میز برداشت وخم ش��د وب��ا دقت ب��ه لب��ه ه��ای
فنجان

هایی که مایع نسکافه ای رنگ ته آنها،به مرحله ی
انجماد رسیده بودند!!نگاه کرد،خبری از رد رژی

هرچند محونبود،آسوده خ��اطر کم��ر راس��ت ک��رد وب��ا
دیدن

کن��ترل� در کن��ار مجس��مه ی ع��دالت،پ��وفی سرکش��ید
ودکمه

ی قرمز را فشرد.
صفحه ی مخصوص لوایح موکل ها راباز کرد و با

نگاهی کلی به چند برگه ای ک�ه پیش رویش ب�ود،ک�ار
را

شروع کرد.انگشت هایش تند تند روی کیبورد حرکت
میکرد،از دعوای شب عروسی همسایه پایینی آقای

مودت می نوشت و از سیلی که زنش،نرگس به
صورتش زده است وبا کارد آشپزخانه هم تهدید به

کشتنش کرده است!!پوزخند هز ثانیه کج تر روی لب
هایش نقش می بست.جای مادربزرگ مه لق��ا خ��الی

که
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باز گوشه ی لب به دندان بگیرد وبگوید،همه چیز دنیا
برعکس شده!!قدیم ها مرد دست روی زن بلند

میکرد.خدایا توووبه....و جوری توبه را ادا میکرد که
حتی علی هم لبش به لبخندی مسخره کش آید.

بی آنکه نگاهش را از مانیتور ونوشته ها بگیرد،ماگ
نسکافه اش را نزدیک لب هایش برد وهمزمان از

ادامه ی دعوا نوشت،و از زدوخوردهای پیش آمده!!
صدای چرخیدن� کلید در قفل تغییری در نشستنش به
وجود نیاورد،بی خیال� جرعه ای از نسکافه ی دوست

داشتنی اش را راهی گلوی خشک شده اش کرد.
زیرچش��می ،ب��رای ثانی��ه ای گ��ذرا نگ��اهش منح��رف

شد ،و
قلب بی قرارش...

کت چهارخان���ه ای را روی دس���تش انداخت���ه ب���ود
ومستانه

وقلب بی ق��رارش!! ک��ه ب��ا نزدی��ک ت��ر ش��دن او وپ��ر
شدن

مشامش از بوی خاص او،به طرز بی رحمانه ای
ریتمش روی دور تند افتاد.سنگینی� نگاه حافظ باعث
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شد که نگاه از مانیتور بگیرد وبا خیرگی� منتظر سالم
ک��ردن او باش��د.حاف��ظ نگ��اه عمیقش را ب��ه س��وی

چشمان
او هل داد ولب زد.

-تاکی بیدار بودی که چشمات اینهمه پف داره؟
مستانه با بدقلقی برگه را باال گرفت وسعی کرد

تمرکزش را به نوشته ه��ا بده��د.حاف��ظ هم ب��ا هم��ان
نگاه

سرزنش وار سری تکان داد وتا خواست تکیه از میز
بگیرد که مستانه با لحنی قهرآلود زمزمه کرد.

-تا موقعی که ش��ب بخ��یرگفتم بهت وجوابم��و ن��دادی
بیدار
بودم.

حافظ دست دراز کرد وهمراه با لبخندی موزیانه
،موهای ق��اب گرفت��ه ی ص��ورت مس��تانه را ب��رهم زد

وبه
سمت در بسته ی اتاقش چرخید.�

-میشه یکم خ��وش خ��ط ت��ر بنویس��ی؟؟چش��مام داره
کور
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میشه.
بهانه گیری میکرد وچقد نابلد وناشیانه!!لبخند� هرز

رفت���ه ی روی لب حاف���ظ عص���بی اش ک���رده ب���ود
وسکوتش

هم...
حافظ با خنده ای که هنوز ماهیچه های صورتش را

ورزش میداد،پشت میز نشست وقبل از آنکه پرون�ده
ی

آماده ی روی میزش را باز کند،با صدایی بلند مستانه
ی همیشه طلبکارش را خطاب قرار داد.

-پاشو بیا که من میدونم دردت چیه!!
مستانه از شنیدن قهقهه ی حرص درآور پسرعمه ی

چ��رب زب��انش،تندتن��د پلکی زد وبی اختی��ار مش��تی
محکم

به کیبوردی که البه الی کلیدهایش را خاکی فراوان
گرفته بود!!نثار کرد وبا فحشی رکیک که زیر لب می

جوید ،صندلی چرخ دار را به عقب هل داد.
همزم��انی ک��ه فنج��ان را از نس��کافه پ��ر میک��رد،نیم

نگاهی
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هم ب��ه کت��اب قط��وری ک��ه هیچ عالق��ه ی قل��بی ب��ه
خواندنش

نداشت!می انداخت.کلمات سنگین م��دام در س��رش
رژه

می رفتند ومستانه هیچ نمیتوانست همه ی آنها را یک
گوشه از مغز لعنتی بنشاند،بیشتر از چند ثانیه به
توضیح تبصره ی ماده ای خیره بود که با سوزش

انگشتش،هول زده فنجان را روی میز انداخت ومایع
خوش بو،آرام آرام راه گرفت واز لبه ی میز ،قط��ره

ها
روی سرامیک های برق انداخته چکیدند.صدای حافظ

را کمی دور شنید.�
-مستی چی شد؟؟

نوک انگشت را کمی مکید وناله وار جواب داد.
-خواس��تم ب��رای جنابع��الی نس��کافه بری��زم،دس��تم

سوخت.
حاف��ظ بع��د از ثانی��ه ای خ��ودش را ب��ه آش��پزخانه ی

دنجی
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که روبه حی��اط س��اختمان ب��ود،رس��اند وب��ا اخم ه��ایی
درهم

ب��ه مس��تانه ای ک��ه دس��ت را زی��ر ش��یرآب گرفت��ه
بود،نگاه

کرد.از پهلو نزدیک شد وفاصله را به هیچ
رساند،مستانه با لب هایی آویزان به انگشتی که زیر
آب هم سرخی اش توی ذوق میزد،خیره� بود.حافظ

دس���ت خیس را می���ان دس���تانش گ���رفت وب���ا دقت
قسمت

سوختگی را نگاه کرد.
-عزیزدل من، حواس تو مگه چقدر پیش منه که

اینجوری خودتو می سوزونی؟
از لحن تمسخر آمیز حافظ ،با ابروهایی در هم تنیده
سر بلند کرد وبا دیدن نیش باز حافظ و نمایش دادن

دندان های یکدست سفیدش،بی� هوا با هم��ان دس��ت
به

گمان سوخته،مشتی به شکم صافش نثار کرد.
-مسخره،واقعا سوخت.
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حافظ آخی نمایشی گفت وهیکل اس��تخوانی مس��تانه
را به

خود فشرد،حینی� ک��ه ثانی��ه ای در س��کوت در آغ��وش
هم

بودند،مستانه سربلند� کرد وبا دیدن رد صورتی رنگ
کنار لب او ،نیشخندی دندان نما زد وبی آنکه ارتباط

چشمی را قطع کند،لب زد.
-با این قیافه ی منکراتی کافیه قاضی ببینتت،کال رای

نمیده بهت بیچاره!!
حافظ با لبخندی محو به نشانه نگرفتن مطلب سری

تکان داد ومستانه با چشمانی که برخالف همه ی
ب��داخالقی ه��ا و ب��دقلقی ه��ا معم��ولش، از دوس��ت

داشتن
لبریز� بود،در میان همان آغ��وش فش��رده دس��ت دراز

کرد
وبا همان انگشتی که دیگر نه سوختگی اش مهم بود

ونه سوزش��ش،رد رژی ک��ه ح��اال خیلی� کمرن��گ ش��ده
اش

روی لب هایی که زاویه ی کنارشان افتادگی جذابی
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داش��ت، ب��ود را از کن��ار لب ه��ای ص��اف وبی ح��الت
حافظ

پاک کرد.
*******

کت��اب را در س��کوت دف��تری ک��ه م��وکلین ب��ه ردی��ف
نشسته

بودند وبا ذهن هایی درگیر،به در ودیوار نگاه
میکردند!!ورق م��یزد ومط��الب را ب��رای چن��دمین ب��ار

زیر
لب برای خودش توضیح میداد.

صدای ویبره موبایلش از زیر کتاب باعث شد که به
طرز آشکاری از روی صندلی بپرد،تک خنده ی مرد

ج����وان مق����ابلش ک����ه از پس م����انیتور رص����دش
میکرد،باعث

شد که خیره وبه خشکی برای ثانیه هایی ممت��د نگ��اه
به

نگاه مرد بدهد...آنقدر نگاه کرد ودر نگاهش رجز هم
تزریق کرد،که مرد عاقبت کم آورد وسرش را به
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سمت تلوزیون خ��اموش چرخان��د.خرس��ند از پ��یروزی
در

جنگ نگاه ها،کتاب� را روی هم داد وموبایل را به
دست گرفت.پیام از سمت مادرش بود.

-**بمیری که هر وقت میخواستم باشی،نیستی**�
جفت ابروهایش باال پرید،باز گوهری که بی جهان

ش��ورانگیز نب��ود چ��ه در س��اختمان همیش��ه پ��رتنش
زندگی

اش دیده ب��ود ک��ه ی��ار می طلبی��د!!بی� حوص��له ت��ایپ
کرد.

-**چی شده؟**
-خانوم منش��ی،کی جن�اب مش�عل تش��ریف می��ارن؟؟

میدونید
از کی من منتظرم.

همانن��د بیش��تر روزه��ای هفت��ه حوص��له ی کلنج��ار ب��ا
موکل

ه���ای حاف���ظ را نداش���ت.ذهنش درگ���یر یارکش���ی
شورانگیز

بود،و دلش میخواست که سر دربیاورد،اینبار بحث
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سرچیست؟؟نامحسوس سری تکان داد وحواسش را
داد

به زنی که با چشمانی پف کرده به گمان از ،گریه
!!منتظر� جواب دهی منشی جناب وکیل بود.لبخند� را

ک��امال مص��نوعی روی لب نش��اند وش��مرده ش��مرده
جوری

جواب داد که دیگر آدم های منتظر در سالن انتظار،با
پرسیدن سوال تکراری اعصابش را خرد نکنند.

-جلس��ه ی دادگ��اه ت��ایم مشخص��ی ن��داره،ک��ه دقی��ق
بهتون

بگم.یک وقتایی بیشتر از حد معمول طول میکشه
ویک وقت هایی هم خیر،بهرحال� باید منتظر باشیم.

دوب��اره ص��فحه ی پی��ام را ب��از ک��رد وج��واب کوت��اه
مادرش

ب��اعث ش��د ک��ه پوزخن��دش کمی ص��دا دار ب��ه گ��وش
حضار

پیش رویش برسد!!
-**باز اون ننه ی افریته ی مژگان اومده با اون

واکرش!!پیری**...
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موس را تکانی داد واز میان محتویات مای
کامپیوتر،روی� پوشه اف دوبار کلیک کرد وبا چشمانی
تنگ شده به دنبال فیلم های زیرنویس آمریکایی اش

گشت.باز صدای موبایل وباز پیامکی از سوی
شورانگیز همیشه آسی...

** مستانه با تو ام ها...**—
فیلم تروا را برای هزارمین بار پلی کرد وبا لذتی که

انگ��ار ب��رای اولین ب��ار اس��ت ک��ه ب��ه تماش��ای فیلم
نشسته

است!!به مانیتور چشم دوخت.بی اهمیت به نوچ نوچ
کردن های زن و رژه رفتن مردی کت وشلوار پوش

مقابلش،فیلم� را برای دوباره دیدن صحنه ی 
اورالندو بلوم با دخترک بور عقب گرداند.

*******
در را ک��ه گش��ود،حاف��ظ ب��ا لب ه��ایی ک��ه آث��اری از

رطوبت
هم رویش دی��ده نمیش��د وموه��ایی ک��ه آش��فته روی

پیشانی
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اش ریخته بود،جوابی به سالم زیر ل�بی مس�تانه ن�داد
وبا

س����ری ک����ه ک����امال درون موبای����ل ف����رو رفت����ه
بود،نامحسوس

او را کناری زد ودر جواب سالم های بلند موکلین به
صفش ،بی حوصله سری تکان داد وبا قدم های بلند
خودش را به اتاق رساند.مستانه از اینکه باز حافظ

دست روی بزرگترین نقطه ضعفش ،یعنی نادیده
گرفتن!!گذاشته بود،دس��تانش را مش��تی س��فت ک��رد

وپس
از ثانیه ای مشت به عرق نشسته را باز کرد وبا قدم
هایی که س��عی میک��رد زی��اد ح��الت هج��ومی نداش��ته

باشند،
پشت سر او وارد اتاق شد.در را تا نیمه بست وبی

مقدمه پرسید:
-چته تو؟؟

حافظ کتش را پر حرص از تن در آورد و آن را
نامنظم به پشت ص��ندلی چرخ��انش ان��داخت،مس��تانه

نیم
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نگاهی ب��ه پش��ت س��ر ان��داخت ،ت��ا مطمئن ش��ود ک��ه
کسی

آنها را نمی پاید.
-چرا جواب نمیدی؟؟کسی� رو بفرستم تو؟

حاف��ظ بی آنک��ه روی ص��ندلی بنش��یند،دس��تی� ب��ه ت��ه
ریشش

کشید وباپایینترین تن صدای ممکن،لب زد.
-تو مگه بار اولته که الیحه تایپ میکنی؟؟

مستانه هول زده از لحن او وپیشانی عرق کرده
اش،ق��دمی ب��ه س��متش برداش��ت ودس��تانش را ب��اال

آورد.
-هیس،یواشتر،مگه چی شده حاال؟؟

حاف��ظ مش��تی آرام ب��ه ک��ف دس��تش زد وب��ا حرص��ی
آشکار

جواب داد.
-چی ش���ده؟؟نفهم رفتم الیح���ه رو ت���و دادگ���اه ی���ک

مروری
میکنم می��بینم مهم��ترین پ��اراگرافی ک��ه ت��ازه بای��د ب��ا

فونت
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بزرگ می نوشتی رو جا انداختی!! پنج دقه مونده به
جلسه،مثل میرزا بنویسا داش��تم می نوش��تم فق��ط!!

بعد تو
میگی چی شده؟

مستانه بدزمانی از حرصی که چش��م ه��ای حاف��ظ را
هم

لبریز� کرده بود،خنده اش گرفت،هرکار می کرد
نمیتوانست در مقابل خنده ی بی امانی که ت��ا پش��ت

لب
هایش آمده بودند،مقاومت کند.

-نخند مستی،میزنم لهت میکنم همینجا ها...
مستانه قدمی ب��ه عقب برداش��ت وب��ا لبه��ایی ک��ه ب��ه

زحمت
بهم چفتشان کرده بود،سری تکان داد به سمت در

چرخید.
از اتاق که بیرون آمد ، به زن بی حوصله اشاره ای
کرد، زن که انگار منتظر اشاره ای از جانب مستانه

بود،همانند فشنگ از جاجهید.
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-خ��انوم،س��اعت ک��ار دف��تر ت��ا چن��ده؟من خیلی االف
شدم.

مستانه دس��ت درون جیبش ف��رو ب��رد ودر حی��نی ک��ه
قفل

آنرا باز میکرد ،جواب داد.
-هنوز وقت زیاده برای کار شما،نگران نباشید.�

وصفحه ی پیامش را باز کرد.
-**مستانه،منتظرم زودی بیای که بری خونه

شون،بشی آیینه ی دق این افریته ها!!**
-**مستانه دیر نکنی،صدای خنده هاشون روی مخه

من رفته از صبح**!!
گوشی را با افکاری تلخ همچون زهر،درون جیبش

سراند وبه سمت میزکارش رفت.به تصویر برادپیت
که استپ شده بود ،نگاه کرد وبه پیام های مادرش

فکر!! وبه اینکه چه نقشه ای برای آیینه ی دق شدن
باید در چنته میداشت؟؟

موس را تکانی داد وفلش کوچک را به سوی ضربدر
قرمز ب�االی ص��فحه ه�دایت ک��رد،دی�دن فیلم همیش�ه

دوست
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داشتنی اش با عالمی از افکار بهم پیچیده ی گند
گرفته!!هیچ جذابیتی دیگر نداشت...

پش��ت چ��راغ قرم��ز دس��ت دراز ک��رد وب��ه کت��ابی ک��ه
بیشتر

صفحه هایش نخوانده شده بود،نگاهی انداخت.سری
تکان داد وبا نفس های صداداری از آنهمه تنبلی اش

کالفه ماشین را به حرکت در آورد وبه خاطر تعلل
ماشین جلویی اش دوب��اره پش��ت چ��راغ قرم��زی ک��ه

ثانیه
هایش لعنتی وار می گذشت ایست کرد.با یادآوری
آخرین امتحان فردا وسخت ترینشان استرس تمام

وجودش را پ��ر ک��رد وب��اعث ش��د دلش هم��ان لحظ��ه
قالب

قالب یخ بخواهد تا کمی بتواند برای راه های مختلف
تقلب کردن،تمرکز� بگیرد.

همانطور که حواسش به زنی که دست دختربچه اش
را گرفته بود وباعجله از خیابان رد میشد،بود موبایل
را کنار گوشش چسباند ومنتظر شد که آزیتا همانند
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همیش���ه پس از تعللی ف���راوان ارتب���اط را وص���ل
کند.وارد

خیابان نزدیک خانه شان شد وبا دیدن کارگران
شهرداری که با ک��اتر آس��فالت ب��ر ب��ه ج��ان آس��فالت

های
بیچاره افتاده بودند،سری تاسف بار تکان داد وهمانند

بقیه ی ماشین هایی که از تنگ شدن خیابان وگره
خوردن ماشین ه��ا کالف��ه فق��ط ب��وق میزدن��د!!او هم

دست
روی بوق گذاشت وهرازگاهی برای خالی نبودن

عریضه آلودگی صوتی بیشتری را روانه ی فضای
تشنج بار خیابان میکرد.

-آزی من هرجور فکر میکنم ،نمیتونم فردا خودمو
برسونم.

صدای آزیتا را از میان دیگر صدایهای گوش خراش
به زور می شنید.

-مس��تی نمیت��ونی ح��اال ی��ک وقت خ��الی ب��زاری،بخ��دا
خیلی

کیف میده با بچه ها.خودته لوس نکن دیگه.
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با یک دست فرمان را گرفت وبی اهمیت به چراغی
که زرد شده بود،پا را روی پدال گاز بیشتر فشرد.

-اگه میشد که میومدم روانی.ولی خب فردا امتحان
آخریه که باید تا خود موقع برگه دادن عین خر بشینم

بخونم.
هن��وز میخواس��ت ک��ه ب��ه ح��رف زدن ادام��ه ده��د ک��ه

مکالمه
قطع شد،نوچی گفت وزیر لب به ایرانسل و به تمام

ش���دن ش���ارژش لعن���تی فرس���تاد وموبای���ل را روی
صندلی

پرت کرد.فرمان را چرخاند وبریدگی خیابان را رد
کرد تا راهی کوچه شان شود.

******
از همان میانه ی در ،صدای خنده های بلند وشلوغ

وپلوغی های نشاط آور مژگان واطرافیانش به گوش
می رس��ید،نگ��اهی ب��ه ورودی س��اختمان ان��داخت ک��ه

هنوز
از شسستشوی اول هفته ی مژگان ،نم داشت تا که
خواست خم شود وگره کفش هارا باز کند که صدایی
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از پش��ت س��ر ب��اعث ش��د هی��نی بلن��د بکش��د وق��امت
راست

کند.
- راهرو وپله ها رو مامانم شسته،با کفش نری ها.

دست روی قفسه ی س��ینه اش گذاش��ت وب��ه س��مت
صدا

چرخید.علی� بود که کاله لبه دارش را از سر برداشته
بود وبا اخم وکمی هم شاید انزجار به مستانه وقیافه

ی
رنگ پریده اش نگاه میکرد.

-نه،فقط تو می بینی.
علی با نگاهی که ارتباطش با قهوه ای های روشن

قط��ع نمی ش��د،ص��ندل ه��ای مش��کی اش را از پ��ا در
آورد

وتا که خواست مستانه را کنار بزند.مستانه با لجبازی
عیانی با همان کفش های نیم��ه اس��پرت پ��ا روی پل��ه

های
برق انداخته گذاشت وبی اهمیت به علی ونفس های
بلندش پله هارا دوتایکی باال رفت وپشت در کفش ها
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را با بی نظمی هر گوشه ای انداخت.کلید را که در
قف���ل می چرخان���د علی از کن���ارش رد ش���د وب���ا

خونسردی
که البته تصنعی بودنش را هم مستانه می فهمید لب

زد.
-آویزونا.

کلید را در قفل چرخاند ودر با تیکی باز شد.حرف ز
در گوشش چند بار بیشتر از بقیه ی حروف زنگ

خورد،علی� همیشه همینطور ن��رم خ��ردش میک��رد واو
در

مقابل برادر قد بلن��د چش��م آبی اش کم می آورد واز
پس

زبان او ونفرت او هم...
کمی مکث کرد پشت در نیمه باز وصدای ق��دم ه��ایی

که
با طمانینه پله ها را باال میرفت راشمرد.سر کج کرد

وبه رد کفش هایی که روی قالیچه های الکی رنگ
افتاده بود،نگاه کرد وبا زنگی که حرف ز در گوشش

به راه انداخته بود،القید شانه ای باال انداخت ووارد
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خانه شد.
در را که بهم زد،مادرش روی راحتی های پر بالشتک

چمباتم���ه زده ب���ود وب���ا اخم ه���ایی در هم خ���یره ی
مستانه

بود،مستانه ناله وار کیفش را در همان نزدیکی در
انداخت.

-جان مستانه حوصله ی نقشه کشی االن ندارم،ناهار
چی داریم؟؟

شورانگیز پاهای کشیده اش را آویزان کرد وبا
پوزخندی توخالی ،ثانیه ای بعد روی هم

انداختشان،همان لحظه صدای ترکی��دن چ��یزی ش��بیه
بمب

از طبقه ی باال به گوش هردویشان رسید وباعث شد
که مادر ودختر همزمان سرشان را به سوی باال
بگیرند.صدای حرص آلود شورانگیز حواسش را

سرجا برگرداند.
-سوروساتشونو می بینی؟فک کنم تولده مژگانه.حتی

تو
روهم دعوت نکردن؟
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مستانه بی حرف پلکی زد وتا که خواست به سمت
ات���اقش ق���دم ب���ردارد ،ش���ورانگیز بالش���تک درون

آغوشش
را به گوشه ای پرت کرد واز جا برخواست.

-چرا الل شدی؟به جهان زنگ زدم،اصال گوش نمیده
چی میگم.ت��و هم ک��ه اینج��ور!!مس��تی من حرص��م

میگیره
که ما هر مراسمی داریم باید جاسوییچی های جهان
حضور داشته باشن،بعد حاال چرا تو نباشی اونجا؟؟

مستانه و خباثت وج��ودش کم کم داش��ت ب��ه قلقل��ک
های

شورانگیز چراغ سبز نشان میداد،متفکرانه مقنع��ه را
از

س���ر کش���ید وبی اهمیت ب���ه بهم ریختگی موه���ایش
چشم

تنگ کرد وخیره به مادرش زمزمه کرد.
-حرفتو کامل بزن؟

شورانگیز با چشمانی برق افتاده ،چند بار پشت هم
پلک زد و سپس دست مستانه را به سوی اتاقش
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کشید.میان� کمد جلوتر از مستانه ایستاد وشومیز
آلبالویی رنگی را بیرون کشید وبی آنکه به سمت او

بچرخد ،لباس را به روی سر مستانه ی منتظر،
انداخت.

-مانتورو درآر،اینو بپوش.زود فقط،یک دستی هم به
سروصورتت بکش برو باال . برو فقط تو جمعشون

باش،با لبخندای مختص خودت.
مستانه با معده ای که دیگر از فرط خ��الی ب��ودن ب��ه

ناله
افت��اده ب��ود،چن��د� ق��دم ب��ه عقب رفت ولب��ه ی تخت

فرفورژه
اش نشست وبانگاهی خیره به تکاپوی مادرش دکم��ه

ها
را یکی یکی باز کرد.

وارد آشپزخانه شد وبا لبخندی که سعی میک��رد ثانی��ه
ای

از لب های گوجه ای رنگش جدا نشود،به سمت
مژگانی که میانه ی در یخچال مات زده خیره ی

محتویات درونش بود،رفت.
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-مژگان جون،کاری هست که انجام بدم؟؟
مژگان تکانی خورد وبی حواس به سمت صدا چرخید
وب��ا نگ��اهی خ��الی از ه��ر حس!! ب��ه مس��تانه ونگ��اه

مکارش
چشم دوخت.حوصله ی بگو ومگو با دست پرورده ی

شورانگیز را نداشت.ساده لب زد.
-شربتا رو ببر برای مهمونا.

مستانه با همان لبخند ژکوندی که مصنوعی بودنش
حال خودش را به گند میکشاند،چشم آرامی گفت

وسینی شربت را از روی میز غذاخوری میان
آشپزخانه برداشت.وارد پذیرایی که شد هنوز مه لقا

چپ چپ نگاهش میکرد و علی که متقابل به روی
مستانه لبخند میزد...مه لقا تاب نیاورد و همچون
فشنگی از جا پرید وبی اهمیت به جوی که حضور

غافلگیرانه ی مستانه ساخته بود،از کنار او همچون
نس��یمی رد ش��د.مس��تانه سرخوش��انه اندیش��ید ک��ه

برخالف
مژگان سیاست مدار،عجیب دخترکش بی سیاست



سال   چهارشنبه عصائی:                                                                                   اخرین مهدیس نویسنده

واحم��ق اس��ت،ح��دااقل حف��ظ ظ��اهر هم بل��د نیس��ت
بکند!!

شانه ای باال انداخت .خم شد،سینی� شربت را مقابل
صورت ایران دخت خانم گرفت،زنی که از همان

کودکی از همان روزهایی که میان دست وپای پدرش
می چرخی��د وفق��ط وفق��ط او ب��ود ک��ه می��دان دی��د

جهانگیر
را پر میکرد، با همان نگاه زخمی ،نگاهش میکرد.

ایران با تکیه بر عصایی از طرح مار افعی بر سرش
ک��ه فق��ط ب��ه ح��الت نمایش��ی ب��ه دس��ت میگ��رفت ،

نگاهی از
باال ب��ه مس��تانه ان��داخت، وب��ا پش��ت دس��ت س��ینی را

عقب
داد و روی گرداند.مستانه ب��ا نگ��اهی ک��ه ش��عله ه��ای

خشم
کم کم داشت از آنها لبریز میشد،لبخن��دش� را س��فت

تر
روی لب ها کرد و سینی را جلوی مهتاج خواهر همان

افریته به تعبیر مادرش گرفت.
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کنار عمه مرجانش نشست و لیوانی که لبریز� از آب
آلب��الوی یخ وتگ��رگی ب��ود را می��ان دس��تانش گ��رفت

وکمی
از سر آن نوشید،دخترخاله ی مژگ��ان ب��ه هم��راه م��ه

لقا
وحسنا در تیرس نگاهش ،مژگان را دوره کرده بودند
وهم پای خواننده تولدت مبارک را زمزمه میکردند.پا
روی پا انداخت و شربت را باز مزه کرد ونگاه خیره
اش را از جمعی که شاد بودند واو را هیچ در شادی

شان سهیم نمیکردند!!نگرفت.
علی کمی دورتر کنار بن��د وبس��اط سیس��تم پخش آوا

را به
بغل زده بود ودست های دخترک را تکان میداد وبا

نگاهی سرشار از دوست داشتن برای شادی مادرش
جان میداد.

به تلخی نگاه از جمعی که اضافه بودن خودش را
فریاد میزد،گرفت ومحتویاتی که حاال هیچ طعمش را

دوست نداشت ،سرکشید ولیوان خالی را روی
میزگذاشت.نگاه ایران روی صورتش سنگینی
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میکرد.دیگر حوصله ی لبخندهایی که شورانگیز به
زور بر روی لب هایش دوخت زده بود را

نداشت!!همه ی کوک ها را باز کرد ولب ها را بهم
فشرد.

-گوهر چطوره مستانه جان؟؟
سرچرخاند وبا بغض مسخره ای که بیخ گلویش

چسبیده بود،دوباره لبخند زد اینبار کمی واقعی تر،او
مادر حافظ بود،حافظ دوست داشتنی اش....حافظی

که
جدای از همه دوستش داشت.واو را با چوب زنی که
ب��ر س��ر زن��دگی دوس��ت ص��میمی اش آوار ش��ده

بود،نمی
راند!!

دستی به شانه اش کشیده شد وحواس بی حواسش
را

جمع کرد.مسکوت به مرجان وموهای مش شده و
آرایش مالیمش خیره شد.این زن راهم دوست
نداشت،چون او هم مستانه را مستانه ی جهان

نمیدانست.
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-حواست کجاست عزیزم؟؟
بزاق ترشح ش��ده را ب��ه زور ق��ورتش داد،مح��ال ب��ود

کسی
از آن جمع پی به مکنونات قلبی اش ببرند.سعی کرد
یادش بیاید سوال عمه اش را،تره ای از موهای رها

شده از گیره ی مو را پشت گوش زد وجواب داد.
-مامانم خوبه،سالم داره.

مرجان دست دراز کرد وگوشی از را از روی میز
شلوغی که پر بود از تنقالت رنگارنگ برداشت

وهمزمان مستانه را مخاطب قرار داد.
-تا امیرحافظ نیومده دنبالم،باید یک احوالی از

گوهرجان هم بپرسم.
مستانه سعی کرد نفسش را آهسته ب��یرون ده��د ودر

آن
لحظه تلخ نیندیشد که گوهر ،گوهر است ومژگان زن
داداش!!اما اندیش��ید واین زهرش��دن اندیش��ه ه��ایش

کم کم
تاثیری که ایران دخت دوست دارش بود،روی

صورتش وماهیچه های منقبض شده اش ،گذاشت.
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صدای موزیک در سرش می پیچید و این پیچیدن
همزمان بود با لعنت هایی که در دل نثار شورانگیز

ونقشه های آبکی واحمقانه اش میکرد.چ��را م��ادرش
نمی

فهمید که دیگر توان وصله شدن ناجور در جمعی که
دوستش نداشتند،را مستانه اش ندارد!!

-از کار توی دفتر امیرحافظ جان که راضی هستی
عمه؟؟سخت گیری های امیر که اذیتت نمیکنه؟؟

دس��ت ه��ای بالتکلیفش� را روی پ��ا ان��داخت وزل زد
میان

مردمک هایی که با طرح سوالی نابهنگام،میخواست
که مچ بگیرد!!امیر هم گاهی در لفاف��ه ح��رف زدنش

با
این زن م��و نم��یزد.پوزخن��دش� را هم��ان دم در نطف��ه

خفه
کرد وبا لحنی که معمولی به نظ��ر می رس��ید ج��واب

داد.
-دیگ��ه قل��ق ک��ار بع��د از یکس��ال وخ��رده ای دس��تم

اومده.از
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وقتی هم که دیگه بابا فقط یک کالم گفته روزای زوج
باید بری،سختگیری� های امیرحافظ بیشتر شده.

و همپای نمایشی خندیدن عمه اش خندید.بی مقدمه
مرجان از جا برخواست وبا نگاهی مستقیم به

مستانه،او را هم وادار به ایستادن کرد.
با همان کت ودامن شیری رنگ وموهایی که دورش

رها بودند،جلوتر از مستانه به راه افتاد.
-زن داداش جون،من برم یک سر به طبقه ی پایین

بزنم ،باز میام عزیزم.
مستانه هم شانه به شانه او ایستاده بود وب��ه تع��ارف

تکه
پاره کردن ه��ای دو نف��ری ک��ه دوس��ت داش��ت هم��ان

لحظه
خفه شان کند،نگاه کرد.

-خواهر کوچیکه.
سرش را به سمت ص��دا چرخان��د.م��ه لق��ا ب��ا تف��اوت

سنی
یکساله اش،چقدر احساس بزرگی در وجودش لبریز

بود واین لبریز بودن حرص مستانه را در میاورد.
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-هوم.
شیطنت را در چشمانش تزریق کرد. نیم نگاهی به

علی انداخت وبا نیشخندی دندان نما لب زد.
-دفع���ه ی بع���د الب���ه الی نقش���ه ه���اتون،اوم���دی

تولد،کادوی
تولد یادت نره.

عمه اش مچ دستش را چسبید� و وادارش کرد که به
سوی در گام ب��ردارد.ام��ا مس��تانه هیچ رقم��ه ب��رایش

قابل
تحمل نبود که از مالقه ی چشم رنگی به تعبیر

خودش!!درشت بشنود.پوزخند زد وسعی کرد متلکی
سوزان را بار او و برادر دیالقش کند.

-حضور مستانه خودش یک هدیه ی برای مژگان جون
والبته بابا جهانم.

علی خندید وسرتکان داد ومستانه را بیشتر
س��وزاند.ولی مق��ابلش م��ه لق��ا ونگ��اهی ک��ه دیگ��ر

نیشخند
نداشت وهرچه بود حرص بود وکینه وکمی بیشترهم

انزجار!!از سوزشش کم کرد،الاقل از احمق بودن
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خواهر بزرگترش کمی لذت میبرد.
دستش کش��یده ش��د ودیگ��ر نتوانس��ت عکس العم��ل

مابقی
افراد حاضر در جم��ع را آن��الیز� کن��د.نمی فهمی��د عم��ه

اش
را با آن سن وسال رو به پیری چطور آنقدر چاالک از

پله ها پایین میرفت.
-دختر،زبون به دهن بگیر.خواهره بزرگترته،خسته

نشدین از اینهمه بگو مگوهای بی فایده.
مس��تانه س��عی ک��رد ک��ه ب��ه س��کوت چن��د ثانی��ه ایش

امتداد
دهد.از ری اکشن های غ��یر قاب��ل پیش بی��نی خ��ودش

می
ترسید.زنگ در را مرجان با خشم فشرد.

شورانگیز با لبخندی که تمام اجزای صورتش را
درگیر خودش کرده بود،در را گشود که با دیدن

خواهر جهان لبخند به آنی از روی لب ها
ماسید.سالمش زیاد از حد جان دار نبود،ولی بعد از
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ثانی��ه ای تمرک��ز ک��افی را ب��رای مهم��ان ن��وازی،جم��ع
کرد.

بی آنکه بایستد و به غرغر های عمه اش گوش
بسپرد،راهی ات��اقش ش��د وب��ا هم��ان جین تن��گ س��ایه

دارش
خودش را روی تخت پرتاب کرد و خرس پشمالوی

بزرگش را در آغوش گرفت وموبایل را هم روی
گوشش چسباند.
-جانم مستی؟؟

-سالم حافظی،کجایی؟؟�
صدای حاف��ظ ولحن همیش��ه گ��رمش ب��اعث ش��د ک��ه

مایعی
داغ انگار که از درون قلبش به بیرون آب چیک کند!!

-تو قلب تو.خبر نداری؟
به شکم چرخید وخرس را محکمتر از قبل در آغوش

گرفت وبالبخند ادامه داد.
-داری میای دنبال مامانت؟؟

-آره،چطور؟؟�
-اومدی نیای باال ها،همون دم در بمون.
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-تو اتاقت رام نمیدی؟؟
از کنار شوخی منظور دار حافظ ولحن همیشه

بودارش،رد شد .جدی وبا اخم هایی درهم لب زد.
-تولده مژگانه،تعارفت میکنن بری باال،ولی تو

نمیری.حافظ نمیری...منتظر� میشی عمه بیاد پایین.
صدای بی حوصله شده ی حافظ کمی مکث دار به

گوشش نشست.
-باز با کی کل کل کردی که داری امر ونهی میکنی

منو؟؟
صدای به یکباره سردشده ی حافظ را

نمیخواس��ت،ب��رخالف ظاهرسرس��ختی ک��ه همیش��ه
نشان

میداد درمقابل پسر عمه ی به اصطالح چهارشانه ی
مرجان همیشه شکننده بود وهمیشه ضعیف واین

ضعف لعنتی را حافظ میدانست وتالشی برای درک
کردنش نداشت.

روی تخت نشس��ت وخ��رس دوس��ت داش��تنی اش را
پایین
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تخت ان���داخت وب���ا ص���دایی ک���ه س���عی میک���رد
نلرزد،بالطبع�

اوهم سرد زمزمه کرد.
-می میری به حرفم گوش بدی؟؟

-اوکی،قطع کن میخوام به مامان زنگ بزن...
مستانه هنوز حرف او به نقطه نرسیده بود،موبایل را
از کنار گوشش پایین انداخت ولعنتی بلندی را نثارش

کرد وروی تخت ولو شد وبا ذهنی درگیر� به سقف
خیره شد وبه خواننده ی موردعالقه اش!!ریکی

مارتینی که محال بود آهنگی از او را برای صدبار
نشنیده باشد.روبه قفسه های شلوغ وبهم ریخته اش

چرخید� وبی هوا الک جیگری را از میان آت وآشغال
های رها شده برداشت ودرب آن را باز کرد وزیر

بینی اش گ��رفت وت��ا خواس��ت کمی از ب��وی تن��د الک
لذت

ببرد که شورانگیزبا محبت صدایش زد.
ص��دای م��ادرش و آن لح��نی ک��ه کم��تر از او می دی��د

باعث
شد که بی هوا نیمخیز شود والکی که هنوز از آن
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استفاده ای نکرده بود بیشترش� روی محلفه ی سفید
بریزد.ناله ای کرد والک را روی میز تحریرش

انداخت وانگشت اشاره را روی الک های ریخته شده
کشید تا آثارش کمتر توی ذوق بزند.عقبکی از روی

تخت پایین آمد وتا که خواست قامت راست کند واز
اتاق بیرون زند ک��ه چش��مش ب��ه الک چپ ش��ده روی

میز
افتاد وبه مایع غلیظی ک��ه آرام از شیش��ه ب��یرون زده

بود
وبوی لذت بخش الک حاال بیشتر عصبی اش

میکرد!!زیر بینی اش پیچیده بود،نگاه کرد.خودش را
جلو کشید والک را صاف روی میز گذاشت.

-مستانه جان،مامان.
ب��ا دی��دن الکی ک��ه نیم��ه بیش��ترش خ��الی ش��ده ب��ود

ومحلفه
ای که به گند کشیده بود ، کالفه در جواب شورانگیز

داد زد.
-چیه؟؟؟�
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وب��ا گ��امی بلن��د ب��ه س��مت در رفت وبی ح��واس ب��ه
دستی

که الکی بود دستگیره ی در را پایین کشید وباز با
همان طلبکاری جواب داد.

-چی میگی مامان؟؟
و با دیدن مرجان وابرویی که باال انداخته بود ولبخند
خط ونشان دار مادرش،اخم پررنگ پیشانی اش پاک

شدومردد جلو رفت.
-مرجان خانم داشتن میرفتن،گفتن تو هم باشی که

خداحافظی کنن.
سعی میکرد به شورانگیز نگاه نکند وفقط نگاهش

معط��وف زنی باش��د ک��ه س��هم مهرب��انی اش از او
همیشه

کمتر از مه لقا بود.دست رنگی شده اش را پشتش
مشت کرد وب��ا تبس��می س��وری تع��ارفی معم��ولی را

سرهم
کرد.

-می موندید شام اینجا عمه جون.
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مرجان هم با برخوردی مشابه به مس��تانه،دس��تی ب��ه
شانه

ی او کشید ودرب قهوه ای رنگ را بازکرد.
******

دستان کفی اش را زیر شیر آب گرفت که مش��امش
از

عطر همیشه تند مادرش پر شد.
-یکبار دیگه با من جلوی این خانواده ی ایکبیری

اینجوری حرف بزنی،مستانه آبرو واست نمیزارم
جلوی بابات.

تهدیدش دیگر هیچ رنگ وبویی برای مستانه
نداشت،ترجیح داد به شستن دستان پر کفش ادامه

دهد،که شانه اش چنگی خورد وبی آنکه خودش
بخواهد به سمت شورانگیز چرخیده شد.

-خب بنال باال چیکارا کردی؟؟حرفی از من نزدن؟؟
مستانه اهمیتی به آبی که پر فشار همانطور بیهوده

راهی سینکی که م��دت ه��ا میش��د، ش��وینده ای آن را
برق
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ننداخته بود،نداد.خودش را کمی عقب کشید تا ش��انه
اش

از فشار ناخن های بلند مادرش رها شود وبعد هم
باغیظی آشکار جواب داد.

-میدونی چیه؟ اصال اونا از همه چی حرف میزنن ،اال
ت��و بیچ��اره.بع��د من��و زور میک��نی ب��رم مث��ل آدامس

جوییده
بچسبم به جمعی که متنفرم ازشون.

شورانگیز که از حمله ی مستانه ،زبان به کام گرفته
ب��ود ت��ا ک��ه خواس��ت لب بگش��اید.مس��تانه از کن��ارش

شتابان
رد وبا صدایی در سر انداخته ادامه داد.

-زودم یک شام درست کن من مرگم کنم،مردم از
گشنگی.

و هم��انطور ک��ه ب��ه س��مت ات��اق می رفت،دس��تان
خیسش

را به شلوار کشید ودر نیمه باز اتاقش را با لگدی
چهارطاق باز کرد.
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شتاب زده وارد ساختمان شد وبی اهمیت ب��ه مقنع��ه
ای

که روی گیره اش افتاده بود،به سوی پله ها گام
برداشت ودسته ی کیف� شانه ای اش را محکم میان
مشتش فشرد وبرای زودتر رسیدن به طبقه ی سوم
خواست که پله ها را دوتایکی باال برود که درب واحد
دو باز شد،نفس زنان روی پاگرد طبقه ی اول کمی

خ��ودش را عقب کش��ید وس��الم کوت��اهی ب��ه م��دیر
ساختمان

ک��ه ق�دیمی ه�ای آنج�ا هم در حرف��ه اش ب��ود وهم از
سن

وس��ال دارترینش��ان!!ک��رد� و ت��ا خواس��ت ک��ه نفس��ی
دوباره

چاق کند ویک نفس خ��ودش را ب��ه دف��تر برس��اند ک��ه
مرد

فربه با سبیل هایی که به نظر مستانه هیچ به شغل
وکالت نمیخورد!!فرمان ایستادن او را صادر کرد.

-خانوم محترم، یک لحظه بایستید.�
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و بع��د از دس��تور دادنش وارد دف��ترش ش��د،مس��تانه
نگاهی

به ساعت مچی اش انداخت وبا اضطرابی که بعد از
خواب ماندنش و سپس دعوایی که با شورانگیزی که

بی جهان انگار در دنیا نبود!!گریبانش� را گرفته
بود،این پا وآن پا ک��رد وکمی ب��ه داخ��ل دف��تر س��رکی

کشید
تا ببیند ریاحی به اصطالح سبیل قشنگ کی تشریف

فرما میشود!!مرد با گام هایی کوتاه وآهسته میانه ی
در

آم��د ودوس��ه برگ��ه قبض��ی را ک��ف دس��تان مس��تانه
گذاشت.

-این قبض ه��ا را اش��تباها در ص��ندوق بن��ده انداخت��ه
اند،به

دست جناب مشعل برسانید.
مس��تانه ب��ا لب ه��ایی ک��ه می��ان هم��ان دس��پاچگی

میخواست
به خاطر لحن کتابی مردک به قهقهه باز شود را به
زور فشرد ونگاهی به قبض ها انداخت وسری تکان
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داد.
-برگه ی شارژ ساختمان هم مابین اوراق دست شما
هس�����ت،لطف�����ا ایش�����ان در پ�����رداخت ش�����تاب

کنند.آسانسور...
مستانه کالفه از اتالف وقت میان حرف او پرید.
-من حتما عرایض شما رو به آقای مشعل منتقل

میکنم.اگر اجازه بدید من مرخص شم از حضورتون
آقای ریاحی؟

-هرچن��د ک��ه کالم من را قط��ع کردی��د ونگذاش��تید من
جمله

ام را به اتمام برسانم،اما خب....
ویبره ی موبایل میان جیب مانتو،دیگر به او اجازه ی

تعل��ل را ن��داد.ه��ول زده گ��امی ب��ه عقب برداش��ت
ودستش

را به نرده گرفت.ناله وار ببخشید بلندی را تحویل
ریاحی با آن نگاه متاسفش داد وپشت به او به سوی

پله
ها خیز برداشت.

همزمان که موبایل را بین سر وشانه اش گرفته
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بود،کلید� را در قفل می چرخاند که صدای حافظ با
خشونت هرچه تمامتر تارهای شنوایی اش را خراش

داد.
-مستی تو کجا موندی؟چرا تلفن دفترو جواب نمیدی

آخه؟
در را بی مهابا بهم کوبید وبا قدم ه��ایی بلن��د خ��ودش

را
به اتاق حافظ رساند.

-باز خواب موندی مستی؟مستی من االن الزمت
دارم،وکالتنامه ی تمبر زده رو میخوام

ازت،مستی...مستی جواب منو بده.
کالفگی صدای حافظ مشهود بود وتن صدایی که به
زحمت میخواست باال نرود.مستانه کشو را با ضرب

ب��یرون کش��اند ،ج��وری ک��ه لب��ه ی آن ران پ��ایش را
نشانه

گ��رفت،ش��دت درد آنق��دری ب��ود ک��ه ب��رای ثانی��ه ای
موبایل

را از گوشش جدا کند و با پایی باال رفته دور خود
بچرخد وگوشه ی لب را بگزد!!
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-مستی االن تو کجایی؟
برگه ی وکالتنامه ی مورد نظر را از میان پرونده ی
مخصوص بیرون کشید وبا صدایی که هنوز آثار درد

کشیدن در آن پیدا بود،جواب داد.
-حافظ،من هنوز تمبر نزدم!!

حاف��ظ ناب��اور می��ان ح��رف او پری��د وب��اعث ش��د ک��ه
مستانه

با ترش رویی از اتاق بیرون زدند وبه سمت میز
خودش برود.

-من چی بهت بگم آخه دختره ی دیوانه!!
-دیونه عمته،بیشعور با من درست صحبت کن .

-خفه شو خب،به ج��ای ج��واب دادن زودی خودت��و ب��ه
من

برسون،میرم شعبه() برای رسیدگی یک پرونده ی
دیگم،همونجا منتظرتم.

-باشه،جلسه ات ساعت چنده؟
یازده.راستی چادر یادت نره که باز با اون تیپت—

رسوام کنی.
مستانه با پشت چشمی که نازک شده بود،پر حرص
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باشه ای گفت.
چادر گل برجسته ای که ره آورد مادربزرگ شهربانو
از نیشابور بود را به سر انداخت وبرگه به دست،و با
بی تعادلی ازپله ها سرازیر شد که نرسیده به پاگرد

اول لبه ی چادری که بلندی اش آزاردهنده بود،
زیرپایش آمد وکم مانده بود که نقش بر زمینش

کند.ویبره� ی موبایل درون جیبش بیشتر هولش کرد
وبی اهمیت به آن تمام چادر را زیر بغلش گرفت

وزیرلب هرچه فحش آبداری که بلد بود نثار آسانسور
خراب ساختمان کرد.

******
چادری که مدام عقب میرفت وموهای آشفته اش را

نمایان میکرد،جلو� کشاند ومیانه ی دری که باز بود
وکمی از درونش سروصدا می آمد ایس��تاد.حاف��ظ را

با
کت س��ورمه ای رن��گ تابس��تانه اش از پش��ت س��ر

شناخت
که با ژست مخصوص به خودش یک دستش را درون

جیبش برده بود ودر درست دیگرش کیف اداری



سال   چهارشنبه عصائی:                                                                                   اخرین مهدیس نویسنده

چرمش را از استرس ریز تکان میداد وبا سری پایین
وخیره ب��ه ک��ف پ��وش ب��ه ح��رف ه��ای م��رد مق��ابلش

گوش
فرا میداد.از استرس برخورد تند وتیز وهمیشه جدی

حافظ در  ارتباط باکار،باز دمش را عمیق ب��یرون داد
و

وارد شد.مدیر شعبه حواس��ش ب��ه پرون��ده ه��ای روی
میز

بود و اتاقی که نیمی از میز قاضی را مستانه با هول
رصد میکرد،فکر آنکه روزی خودش باید جلوی آن
میز وکسی که در مقام قضاوت بود،دفاع از آدمی

بکند،همان دم لرز ب��ر ان��دامش نشس��ت وع��رقی ک��ه
تیره

ی پشتش راه گرفت.
حافظ که بوی توت فرنگی دوس��ت داش��تنی مس��تانه

را
می بلعید، بی هوا به سمت او چرخید وبا دیدن قیافه

ی
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ب��امزه ی مس��تانه و آن ترس��ی ک��ه کم پیش می آم��د
درون

چشمان بادامی اما گستاخش ببیند.لبخندمحوی از
صورتش گذش��ت.گ��ام بلن��دی ب��ه س��مت او برداش��ت

وسعی
کرد که عضله ها را همانطور سفت وسخت مقابل

دخترک کله شق،نگه دارد،دست دراز کرد وبرگه ای
ک����ه قس����مت تم����بر خ����ورده اش می����ان مش����ت

دخترک،کمی�
مچاله شده بود را از میان دستش کشید.

-دعا کن بعد اولین جلسه ی این پرونده ی مزخرف
حالم خوب باشه مستی،وگرنه برسم دفتر منتظر

هوارشدنم باش.
مستانه خلع سالح سر باال آورد وبا چادری که باز به
عقب رفته بود وموهایی که با فرهای ریز ودرشت

وجنس وزداری که مستانه از آن بیزار بود!!از مقنعه
بیرون زده بود به حافظ نگاه کرد،تا بتواند تاثیر نگاه

به یکباره معصوم شده اش را بگیرد.حافظ با لبخندی
کج سری تکان داد وهمانطور که حواسش به ساعت
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روی دیوار بود،زمزمه وار لب زد.
-من با اینهمه عوضی بودنت چیکار کنم مستانه؟
مستانه نیم نگاهی به مدیر شعبه که کمی بیشتر

حواس��ش ب��ه گفتگ��وی آنه��ا ب��ود ان��داخت وب��ا نگ��اهی
جنگنده

،حاضرجوابی کرد.
-فقط برو بمیر.

ودیگ��ر نمان��د ت��ا عکس العم��ل اورا ببین��د،سراس��یمه
پشت

به او چرخید واز در خارج شد.
*****

حین رد شدن از خیابان� خسته از جمع کردن های بی
نتیجه ی چادر ،با یک حرکت آن را از سر در آورد

وزیر بغلش گرفت،بی توجه به مردی که دم ورودی
ساختمان وکال،تاکسی نمیخواین آرامی زمزمه

میک��رد،موب��ایلش را روش��ن ک��رد وروش��ن ش��دنش
همزمان

شد با لرزیدنش.
نگاهی به شماره ی ناآشنا روی اسکرین موبایل
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انداخت .چشم تنگ کرد وبا تعللی چند ثانیه ای جواب
داد.
-الو.

-سالم،مستانه؟
صدایی که نه ظرافتش مشخص بود ونه زمختی

اش!!گویی که اصال هویتی برای صاحب صدا نمی
یافت،زمزمه کرد.
-خودمم،امرتون.

-من احمدم،
و سکوت کرد،مستانه با ذهنی درگیرشده لپ ه��ایش

را
بادی داد وبه سردی جواب داد.

-احمد کیه؟؟
-من همونیم که چند هفته پیش...شایدم یکماه تو

عروسی دیدی.
مستانه حین باال رفتن پله،مکثی کرد وخیره به نقطه
ای نامعلوم ذهنش شروع به پردازش کرد،احمد برای

شناخته شدنش دوباره به حرف آمد.
-همونی که...می رقصیدم،از دوستای باراد.
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مستانه با شنیدن باراد،دوزاری اش افتاد و بی میل
آهانی گفت.
-شناختی؟؟
-آره،خب؟

-راستش،میدونی من از بیتا شنیدم تو دانشجوی
حقوقی،وکارت اصال اینه وبا وکال مرتبطی.خواستم

ببینمت؟
پشت در دفتر،مک��ثی ک��رد واب��رویی ب��اال ان��داخت.ب��ه

مانند
برخورد اولش با جوان معمولی وساده ای که نگاه
عجیبی داشت!!نتوانست کالمش را تند کند ویا بی
تفاوت از کنار درخواستش بگذرد.مغلوب در مقابل

لحن بی ریای او آرام جواب داد.
-باشه،ببینیم همو.

صدای به نظرش بی نظیر ریکی مارتین در اتاقش
پیچیده بود واو با بی خیالی تمام کیف لوازم آرایشی
اش را روی قالیچه ریخته بود وبا دقت در حال تمیز
کردن آنها بود وهرازگاهی نگاهی دقیق به هریک از

لوازم میکرد وبا پچ پچ های زیر لب ،به سمت سطل
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آش��غال فل��زی گوش��ه ی ات��اق پرتش��ان میک��رد.می��ان
زمزمه

هایی همگام با خواننده که داشت ثانیه به ثانیه بیشتر
میشد ، صدای باز شدن در را نفهمید،سرش� را باال

آورد وبا دیدن مادرش ونگاه متفکرش بی آنکه زبان
را بجنباند سری تکان داد و وقتی شورانگیز را خیره

ی نقطه ای نامعلوم دید.شانه ای باال انداخت وجعب��ه
ی

کرم گریمش را باال آورد وبا دقت به تاریخش نگاه
کرد.

-میگم مستانه ،ب��ه نظ��رت بخ��ارپزمونو ب��ا هم��زن رو
بدیم

به شهال برای جهیزیه ی عروس میخواد،یا که بریم
دوباره مدل جدیدترشو بخریم؟؟هان؟

مس��تانه گ��یره ی م��و را از می��ان آش��فته ب��ازار پیش
رویش

برداشت وموها را موقتا از دورش جمع کرد وبی
خیال� به انتظار مادرش نیمخیز شد وص��دای خوانن��ده

را
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به حدااقل رساند وبا گیجی لب زد.
-چی گفتی� مامان؟

شورانگیز ابرویی باال انداخت وبنده تاپ تنش را که
روی بازویش سرخورده بود را دوباره روی شانه

انداخت وحرف هایش را بی کم وکاستی از دوباره
تکرار کرد.مستانه پس از آنکه شورانگیز ساکت شد

ومنتظر،نیشخندی زد وبا تمسخر جواب داد.
-چیه هوس وسیله خونه جدید کردی شوری خانوم

؟؟داری بهانه شو جور میکنی؟
شورانگیز با نگاهی به یکباره برزخی شده با نوک پا

لگدی به پهل�وی مس�تانه ی خن�دان نث�ار ک�رد وب�ا لب
هایی

جمع شده از حرص نگاهش کرد.
مستانه بی آنکه بتواند خنده های بلندش را مهار

کند،خیره ی مادرش بود که کم کم داشت آن روی
پرخاشگرش باال میزد.دس��تانش را ب��اال آورد وتس��لیم

وار
وبا صدایی که هنوز در آن خنده موج میزد به حرف

آمد.
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-اوکی.ادامه بده مامان جان.
-بیشعور دارم باهات جدی حرف میزنم.

مستانه لب ه��ا را بهم فش��رد ودس��تمال کاغ��ذی ول��و
شده

را برداشت و دوباره با دقت البه الی سایه ی  تایی
اش کشید وژست گوش گرفتن گرفت.

-ب��ا ش��هال ح��رف ک��ه م��یزدم،گفت دارن ی��ک س��ری
وسایل

برای دختر کارگر خونه ی ساره اینا جور میکنن،از
منم خواست دوست داشتم یک کمکی کنم.

مستانه شانه ای باال انداخت و با کالمی که حاال جدی
بود ،لب زد.

-خب هرکاری که به نظرت درسته رو انجام بده.
شورانگیز با ذهنی درگیری که مستانه با گیجی

چش��مان بی نظ��یر او این مهم را می فهمی��د،زمزم��ه
کرد.

-کار درست اینه که یک مثال بخارپز نو براش بخرم.
مس��تانه س��ایه ی خوش��رنگش را ب��ا احتی��اط کن��ار

گذاشت و
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تراشی که پراز تکه مغزهای شکسته ی مدادهای
چشمش بود را برداشت وهمانطور که آن را تمیز

میکرد،لب زد.
-خب بخ��ارپز خودم��ونم ک��ه نوی��ه.ت��و یکب��ار بیش��تر

استفاده
نکردی ازش.

شورانگیز از روی تخت پایین آمد وهمزمانی که کنار
دخترش جاگیر میشد،چینی به به بینی اش انداخت

ونوچی گفت.
-بعد شهال اینا چی میگن؟؟نمیگن نداشت یک تیکه نو

بخره.نه کاردرست همینه که بخرم بخارپزو!!
و دست دراز کرد و پت پنکک را برداشت وبا تاسف

به مستانه نگاه کرد.
-این آشغال تیکه تیکه شده را به صورتت میزنی

احمق؟؟
مستانه در جواب تاس��ف م��ادرش چش��م غ��ره ای زد

وبه
تندی جواب داد.

- دوران بریز وبپاشای منه بیچاره با اون وسایل
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مارک به باد رفت،که اگه اون مردیکه شارالتان سره
رفاقت بابای منو دور نمیزد،االن من رنوی آشغالی

ماشینم نبود!!
شورانگیز رژلب را چرخاند وبادیدن ته مانده

اش،پوزخندی زد وبا لحن سرد شده ای جواب داد.
-بیخود بی عرضه بودن باباتو گردن زرنگی یکی

دیگه ننداز.اگر بابا جهان شما انقد خوش خیال،� یک
کش������تارگاه گوس������فند رو ب������ه ام������ان خ������دا

نمیزاشت،شریکش با
زرنگی همه رو هاپولی نمیکرد تا...

مستانه که هیچ طاقت درشت بارکردن پدر عزیزتراز
جانش را نداشت،با اخم های شدید در هم به روی

شورانگیز توپید.
-باب���ا جه���انم چ���وب قلب صافش���و خ���ورد مام���ان

خانوم.خوبه
که حاال چهارساله حاف��ظ داره تالشش��و میکن��ه ش��اید

بتونه
مردیکه عوضی رو پیدا کنه.

شانه های شورانگیز از پوزخندی تمسخر
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آمیز تکانی خورد وهمزمانی ک��ه رژلب تم��ام ش��ده را
به

سطل می انداخت جواب داد.
-برو بابا،اون اگه کاربلد بود تو این چهارسال یک

غلطی میکرد.
مستانه ی براق شده تا که خواست جواب مادرش را

به
تن���دی هرچ���ه تم���امتر بده���د ودف���اعی جانان���ه از

امیرحافظی
که فقط وفقط ب��رای او حاف��ظ ب��ود وبس!!بکن��د ک��ه

صدای
زن��گ خان��ه واش��اره ی ش��ورانگیز ب��ه در،ب��اعث ش��د

هوفی
بکشد وبا حرص از جا برخیزد وبی اهمیت به ظاهر

تاب وشلوارکی اش در را بگشاید.
مه لق�ا منتظ�ر س�الم ک�ردن مس�تانه ب�ود ومس�کوت

نگاهش
میکرد، با همان چشم هایی که آبی بود والبته به

خوشرنگی چشم های علی نمیرسید� وچقدر مستانه
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متنفربود از پدربزرگی که رنگ خاص چشمانش را به
خواهر وبرادر تحفه اش ارث داده بود وسهم مستانه
فقط شده بود قد بلن��د او وبی��نی ب��دترکیبش!!ک��ه ب��ه

لطف
عمل زیبایی حاال بینی اش بدون هیچ عیبی روی

صورتش بود.
مستانه هم مسکوت به چهارچوب در تکیه زد وسری

تکان داد.
-میخوام برم کالس،مامانم خونه نیست.فکر میکردم

نون داریم خونه،اما االن می بینم..
-چرا اینقدر توضیح میدی تو؟وایسا ببینم داریم.

در راه رفتن به آشپزخانه شورانگیز با چشمانی تنگ
شده اشاره ای به در باز کرد،مس��تانه س��ری ب��ه ب��اال

داد
و وارد آشپزخانه شد.با نانی که کمی هم بی��ات ش��ده

بود
مقابل مه لقا ایستاد.

-خسته نمیشی از ترم تابستونی مزخرف.بیابگیرش.�
مه لقا به زور کلمه ی ممنون را از میان لب هایش
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بیرون داد وتا خواست که بچرخد وبه سوی پله ها
برود ،مستانه با شیطنت دست روی نقطه ضعف م��ه

لقا
گذاشت.

-میخ��وای س��وییچ ماش��ینمو بی��ارم،ب��ا ماش��ین ب��ری
دانشگاه.

م��ه لق��ا نگ��اه ممت��دش را روان��ه ی چش��مان خن��دان
وکمی

شرور مستانه کرد وسعی کرد اعصابش را به خاطر
کالم موزیانه ی خواهرکوچکش خدشه دار نکند.

-با آژانس راحت ترم.
از پله ها که ب��اال م��یرفت،مس��تانه سرخوش��انه ادام��ه

داد.
-یادت باش��ه خاک��ای گواهینام��ه ی ق��اب گرفتت��و پ��اک

کنی
خواهری.

مه لقا بی آنکه به سمت او بچرخد،حرص زده جواب
داد.

-لگنت به درد خودتو وشوریت میخوره.
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و در را محکم پشت سر خود بست.مس��تانه بی آنک��ه
از

کالم تیز او ناراحت باشد،همانطور تکیه زده بر
چهاچوب در شانه هایش از خنده تکانی خورد وزیر

لب زمزمه کرد.
-خاک تو سره ترسوت کنن که مثل سگ از رانندگی

فرارمیکنی.
-چی می گفتین به هم.

به سمت صدای مادرش چرخید.در� را به آرامی بست
و به آن چس��بید،القی��د ش��انه ای ب��اال ان��داخت وکوت��اه

جواب
داد.

-چرت وپرت ،محض سرگرمی.
وبی دلی��ل ب��ا سرخوش��ی ب��ه خندی��دنش ادام��ه داد و

راهی
اتاق بازار شامش شد.

جهانگیر مقابل آیینه ایستاده ب��ود وب��ا یق��ه ی پ��یراهن
آبی

اش ور میرفت،و شورانگیز هم که مقابل تلوزیون
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همگام با مرد خندان، نرمش های صبحگاهی را انجام
می��داد.مس��تانه مقنع��ه اش رامث��ل همیش��ه ب��ه میان��ه

سرش
کشید و گذرا به آیینه ی اتاقش نگاهی انداخت ولب
هایش را برای آخرین بار روی هم کشید وبا رضایت

از چهره اش از اتاق بیرون آمد وبا دیدن جهانگیر
وقامت همیشه راس��تش،لبخن��د� گش��ادی ص��ورتش را

کش
داد.خودش را به او رساند وبا آنکه از قد بلندی

برخوردار بود،اما برای بوسیدن گونه ی پدرش نیاز به
ایستادن روی نوک انگشتانش را داشت.جهان متبسم

با
همان نگاه خیره به آیینه کمی سرش را پایین برد تا

بوسه ی آبدار ته تغاری عزیز کرده اش ،همان دم
صبحش را بسازد.

-صبح بخیر جنتلمنم.�
جهان با دیدن رد لب های قرمز رنگ روی گونه

اش،مشتی نمایشی به شکم تخت مستانه کوبید.
-پدرسوخته ی من.



سال   چهارشنبه عصائی:                                                                                   اخرین مهدیس نویسنده

شورانگیزهمزمانی که حرکت های کششی را سعی
میکرد ،همانند مرد پرنشاط در قاب جادویی انجام

دهد،سری چرخاند وبا ابرویی باال انداخته،قهروار لب
زد.

-باز دل وقلوه بازی هاتون تنها تنها!!
مستانه به ثانیه ای ابرو در هم کشاند وخودش را

درآغوش همیشه باز جهان فشرد وبا سرتقی جواب
داد.

-دیگه شش دنگ بابام صبحا از خودمه،شباهم از
تو،بست نیست؟؟

-چقدم که همه ی شبا ،من جهانو دارم.
وبا لب هایی آویزان شده دوباره به سمت تلوزیون
بازگشت واینبار کامال بی رغبت به ادامه ی ورزش

ک��ردن مش��غول ش��د.جه��ان مس��تانه را ثانی��ه ای در
آغوش

سپرد وبا لحنی که بوی تملق نمیداد ،شورانگیز را
مخاطب قرار داد.

-عوض���ش من هم���ه ی ش���بای عم���رم هم خودت���و
دارم ،همم
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فکرتو.
مستانه در همان آغ��وش تن��گ سرخوش��انه س��رش را

باال
آورد وباچش���مانی تن���گ ش���ده ب���ه جه���ان ک���ه ب���ه

شورانگیزی
که روبه او چرخیده بود،نگاه کرد وبعد از ثانیه ای

سقلمه ای ب��ه پهل��وی او زد وش��یطنت وار ب��ه ح��رف
آمد.

-چشاتو درویش کن پسر.
صدای زنگ خانه باعث شد که جهان نتواند جوابی به

آنهمه شیطنت خواستنی که در مس��تانه اش می دی��د
را

بدهد،با اکراه او را از آغوشش ج��دا ک��رد وب��ه س��مت
در

رفت.
علی میان چهارچوب در نیم نگاهی به اندام بی نقص
شورانگیز که بی حواس به او حرکت پروانه را انجام

می��داد !!ان��داخت وبالفاص��له نگ��اهش را ب��ه س��وی
چشمان
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پدرش سوق داد.
-من آماده ام بابا.

-اوکی علی جان،برو ماشینو روشن کن،تا منم بیام.
وق��تی ک��ه علی پش��ت ب��ه او از پل��ه ه��ا س��رازیر

شد،جهان
هم دست دراز کرد وکیف دستی اش را از روی

جالباسی� برداشت و شورانگیزی که دست از ورزش
کردن برداشته بود وخودش را خرامان وار نزدیک

جهان میکرد.
جهان نیم نگاهی به طبقه ی باال انداخت ودر گش��وده

را
بس��ت وس��رش را کمی خم ک��رد ت��ا ش��ورانگیز گون��ه

هایش
را به عادت همیش��گی اش ببوس��د واج��ازه ی رفتنش

را
بدهد.

*******
به هوای برداشتن سر برگ ،صفحه ی ورد را بست
وصندلی را عقب داد وپشت مانتویی را که باال داده
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بود را درست کرد وبا طمانینه نزدیک اتاق حافظ
شد.حاف��ظ س��رش را داخ��ل کت��ابی قط��ور از ق��انون

کرده
ب��ود وهمزم��ان دور ه��ر ج��ایی را ب��ا دقت خطی می

کشید
وبه سرعت به اوراق داخل پرونده ای نگاه می

انداخت.وارد اتاق شد و با قدم هایی شمرده
شده،نزدیک میز ایستادولب هایش را تر کرد.

-جناب امیرحافظ مشعل.
حافظ بی حواس سری تکان داد حتی نگاهش

نکرد،وبرگه ای که کپی الیحه ی طرف مقابل بود را
باال آورد و عینک طبی مخصوص مطالعه اش را از

روی موهای باالزده اش روی چشم ها سراند.
-میشه من یک ساعتی برم تا یک جایی؟؟

حاف���ظ گیج نگ���اهش را از برگ���ه ه���ای پیش رویش
گرفت

وبی حوصله وباصدایی آرام لب زد.
-مس��تی ج��ان،درگ��یره� پرون��ده ی ل��واطم.خیلی هم

پیچیده
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اس،برو میخوام الیحه بنویسم حواسم پرت میشه .
مس��تانه بی اهمیت ب��ه خواهش��ی ک��ه الب��ه الی لحن

جدی
حافظ موج میزد،به میز تکی��ه زد ونگ��اه خ��یره اش را

از
روی او برنداشت.سنگینی نگاه، عاقبت حافظ را

وحواسش را هم ،درگیرخود� کرد وباعث شد که کالفه
به به قهوه ای های روشن خیره ش��ود وب��ه س��ماجت

آنها
لبخند بزند.

-کجا میخوای بری؟
مستانه سرش را کمی پیش برد وبا لب هایی جمع

شده،شیطنت وار به لبخند حافظی که چش��مانش رو
به

گیجی رفته بود!!نگاه کرد وبه صدایی که نازی
خدادادی داشت لب زد.

-یک قرار کاری دارم.
حافظ از روی صندلی چرمش نیمخیز شد وهم��انطور

که مشغول
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بررسی دوباره پرونده بود،نفسی عمیق کشید وبا
کالفگی زمزمه کرد.

-تخصص داری تمرکز منو بهم بریزی.
واز شدت کالفگی ،پرونده را کمی عقب زد ودوباره

نگ���اهش ب���ه نگ���اه هن���وز خن���دان مس���تانه گ���ره
خورد.مستانه

گره نگاه را با سرخوشی باز کرد و تکیه اش را از
میز گرفت وشانه هایش را راست کرد،ولی� همزم��ان

با
چپ وراست کردن گردن، دیدن چه��ره ی برافروخت��ه

ی
حافظ باعث شد، که خنده ای صدادار از حنجره اش

خارج شود.
-قراره چی؟؟

مس��تانه خن��ده اش را ب��ا نگ��اه غض��ب آل��ود ش��ده ی
حافظ به

زور قورت داد وقدمی عقب رفت.
-حاال بعد بهت میگم.پس من رفتم.

-مستی زود بیای ها.ساعت  من با چندتا از موکال
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قرار دارم.
مستانه همانطور که کیفش را از روی میز بر

میداشت،جواب داد.
-میام قربونت.

و در چوبی خوش تراش را به آرامی پشت سر بست
وبا اخم هایی درهم از نگاه هیز وکیل تازه وارد واحد

کناری ،گذشت.
شتابان از خیابان عبور کرد و با دیدن رنویی که
ماشین ها با فاصله ی نزدیک،احاطه اش کرده

بودند،بی خیال� رانندگی در خیابان� پر ترافیک پیش
رویش ،شد.بند کیف از جنس کتانش را روی شانه

انداخت وکنار خیابان ایستاد ودستی برای پیکان
نارنجی تکان داد.

در را به آرامی گشود وصدای زنگوله اش باعث شد
که شایان با فنجان قهوه ای ب��ه س��مت ص��دا برگ��ردد

وبا
دیدن مستانه ابرویی باال اندازد وس��الم زمزم��ه واری

را
نثارش کند.
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-سالم ،چه عجب ما شما رو دیدیم مادموزل!!
مستانه با لبخند صندلی پایه بلن��د را عقب کش��ید وب��ه

دلیل
قد بلن��دش ب��ه راح��تی روی آن ول��و ش��د وبی تع��ارف

فنجان
را از دست شایان گرفت وذره ای از مایع داخلش را

نوشید.
-دیونه از مشتری بود.

مستانه قبل از آنکه به س��مت اش��اره ای ک��ه ش��ایان
زده

بود،نگاهی اندازد،رویش را جمع کرد وبه تلخی به
حرف آمد.

-اه.چقد تلخ بود،این چیه ملت میخورنش!!
پسرک با موهایی که با مدل های عجیب وغریب

آراسته بود،با غیظ فنجانی دیگر برداشت وپشت به
مستانه مشغول شد.

-با امیرحافظ بهم زدی؟
مستانه همانطور که سرش را می چرخاند ،تا تک

مشتری داخل کافه قهوه ی کوچک وجمع وجور
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خیابانی باالتر از دفتر کارش بود را ببیند ،ابرویی باال
انداخت ونوچی زمزمه کرد واحمد را باهمان موها

وق���امتی ک���ه فق���ط ب���رای یکب���ار دی���ده ب���ود!!
شناخت.پسرک

سرش گرم مطالعه کتاب روی میز بود.
مس��تانه ص��ندلی را عقب داد و ک��ف کفش ه��ا را ب��ر

روی
پارکت قهوه ای چسباند و قبل از رفتن بر سرمیز به

سوی شایان برگشت.
-چرا این سوالو پرسیدی؟

وقتی جوابی دریافت نکرد،با حرص کمی سرش را
پیش برد وبا لحنی سرد زمزمه کرد.

-نباید توضیح بدم،ولی خب میدونم تو گیجیش کف
میکنی.منو یکی از دوستام به این گیسو کمند،معرفی

کرده،فک کنم سوال حقوقی داره .
شایان برگشت و خیره وار به همراه ابروهایی درهم
فرورفته نگاه کرد وهمین ری اکشنش باعث شد که
مستانه تمسخر آمیز بخندد ودست دراز کند وفنجان
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قه��وه را بی اهمیت ب��ه پافش��اری ش��ایان بگ��یرد وب��ه
سوی

میز گام کوتاهی بردارد.
-سالم.

فنجان را روی میز گذاشت وخودش بی حرف رو به
روی احمدی که لبخند داشت ولبخندی ک��ه کمی ب��وی

غم
میداد!!نشست.احمد دست دراز کرد وبا همان نگاه

زالل منتظر مستانه شد،و مستانه ای ک��ه دس��تش را
میان

دست یخ زده ی او قرار داد وسعی کرد فعال از نگاه
های سنگین وپرحرف شایان بی اهمیت بگذرد.

-خوش��حالم اوم��دی،راس��تش ح��تی فک��ر نمیک��ردم
که...که

حتی تلفنمم جواب بدی.
مستانه خندید و سری تکان داد.

-چرا مگه؟من اونقدام حس دافعه منتقل نمیکنم!!
احمد دست به لبه ی فنجانش کشید وبی آنکه نگاهی

به
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مستانه بیندازد،لب زد.
-اصال،تو جاذبه ی عجیبی داری،اول که

دیدمت،نمیدونم چرا خواستم باهات حرف بزنم.وقتی
هم

که جلوم گاردی نداشتی بیشتر راغب شدم.
شایان نزدیک میز ایستاد وسوال همیشگی اش را

اینبار از مستانه که بعبارتی تنها دختری که با حافظ
دیده بود!! پرسید.

-چیزی میل ندارید؟
-نه شایان جان.راحت باش.

شایان شانه ای باال انداخت وبا نفسی که کمی عمیق
بیرون داده شد وصدای آن مستانه را به خندیدن وا

میداشت،پشت به آنها چرخید.
-خب ادامه بده.

احمد مشتاق،کتابش را کناری زد ومستانه سعی کرد
نگاه خیره اش را از روی نام کتاب بگیرد وحواسش

را جمع حرف های بی تکلف احمد بکند.
-خب....میدونی،اونشب موقع جمع وجور کردن
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وس���ایالی گ���روه چش���ام هی این���ور واون���ورو می
پایید،رهی

دوستمو میگم،بهم مشکوک شد چرا انقدر پیگیر تو
شدم!! ولی خب نگاه تو جوری ب��ود ک��ه حس خ��وبی

بهم
میداد.

مستانه بی آنکه حرف های او اذیتش کند،دستش را
زیر چانه اش زد و از جمالت بی ربطی که پسرک

بهم میبافت ،متعجب شد،با اینحال با سری کج شده
میان حرف او پرید.

-ممنون بخاطر اینهمه محبت،اما من دوست  دارم.
احمد شانه اش از خنده ای تلخ وکمی هم دردآلود

!!تکانی خورد وبی ربط ادامه داد.
-میدونی خیلی شبیه کایرا نایتلی هستی؟به رهی این

شباهتو اشاره کردم،اونم فقط گفت که رنگ چش��ای
تو

فرق...
دیگ��ر داش��ت کالف��ه میش��د از مکالم��ه ای ک��ه هیچ

سروتهی
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به نظر نداشت!!یکبار در همان موقع هایی که دزدان
دریایی کارائیب را دیده بود،این شباهت را به مه لقا

گفته بود،خواهرش خندیده بود وجوابش را با بی
رحمی هرچه تمام ت��ر در ص��ورت مس��تانه ت��ف ک��رده

بود
که مگر همان دماغ آفس�ایدت!!ش�بیه همب�ازی ج�انی

دپ
باشد.با بی حوصلگی مشهود که نشات گرفته از یاد

آوری خاطرات گندگرفته!!بود،میان� حرف او پرید.
-کارتو میشه بهم بگی،من عجله دارم.

و سرد به صندلی تکیه زد ودست به سینه منتظر
شد.احمد کف دستانش را به م��یز چس��باند،ام��ا ثانی��ه

ای
بعد او هم متقابال دست به سینه شد وبی آنکه حرفی

بزند نگاهی به خیابان انداخت.
-شروع نمیکنی؟

احمد بازدمش را عمیق بیرون داد وخودش را جلو
کشاند وبی مقدمه لب گشود.

-این که االن اینجام،بخاطر اینکه برای اولین باری که
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تو جشن دیدمت،نگاهتو دوست داشتم،منو دیدی که
رفت�ارام عجیب��ه،ام�ا معم��ولی رفت�ار ک��ردی.آخرش�ب

وقتی
فهمیدم که دانشجوی حقوقی،که خواهر باراد گفت

تو،توی دفتر حقوقی هم کار میک��نی،تص��میمو گ��رفتم
که

ببینمت،خیلی فکر کردم،ولی....ولی
نتوانست ادامه دهد،موبایلش را برداشت وبی هدف

نگاهی به آن انداخت ولب بهم فشرد.
-میشه حرف اصلیتو بزنی.

-من...من سالهاس احساس میکنم به یک جنس دیگه
تعلق دارم!!روانپزشک رفتم،بارها!!خیلی وقته

درگیرم!!درگیراینکه اشتباهی به دنیا اومدم.
مس��تانه ب��زاق ده��انش را ب��ه زحمت ق��ورت داد وبی

رمق
خ��ودش را جل��و کش��ید وخواس��ت ک��ه حدس��ش را ب��ا

صدایی
خش گرفته زمزمه کند.

-یعنی ...تو...
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احمد بی نگاه سری تکان داد وموهایی که دورش
ریخته بود را پشت گوش داد.

-روانپزشک رفتم،دوراز چشم خانواده ام،دوره های
روان درم���انی رو گذرون���دم وتاییدی���ه ه���ای الزم رو

گرفتم
و االنی که اینجام برای انجام دادن کارای دادگاست.

مستانه بی هوا زمزمه کرد.
-متاسف....م.

احمد قه��وه ی س��رد ش��ده را برداش��ت جرع��ه ای از
تلخی

را با جان ودل نوشید ومتبسم جواب داد.
-ن��ه تاس��ف نداش��ته ب��اش.فق��ط من میخ��وام ک��ارام

زودتر
پیش بره.دادخواستی که تنظیم میشه ،ج��وری ارج��اع

شه
به شعبه ای ،که نزدیک ترین تایم ممکن پرونده ام

برسه روی میزقاضی.
مستانه سعی کرد رنگ نگاهش تغییر نکند وتمام
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تاثرش را پشت هم��ان پوس��ته ی س��رد وخونس��ردش
پنهان

کند،کاری� که همیشه بلدش بود...سکوتش را امتداد
داد،البته که حرفی برای زدن نداشت!!گفتنی ها را

پسرکی که حاال احساس میکرد دوستی چند ساله ب��ا
او

دارد را گفته بود.
-میتونی کمکم کنی؟؟

-....
-من صبحا پیش بابام کار میکنم،نمیتونم زیاد درگیر

دادگاه ب��ازی ش�م،چ��ون میفهم�ه داس�تانو،همین االنم
شک

کرده.میتونی یک وکیلی که...
مستانه عجول میان حرف او پری��د وهمزم��ان س�رش

را
تند تند تکان میداد.

-حتم��ا،خ��برت میکنم کی بی��ای دف��ترمون.یع��نی دف��تر
حافظ

پسرعمه ام،وکیل خیلی خوبیه.
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حال مستانه چندان تع��ریفی نداش��ت،دوس��ت داش��ت
زودتر

از زیر نگاه زالل احمد ولبخندهایی که دست دلبازانه
خرج میکرد!!فرار کند.صندلی را عقب کشید وکیفش
را از کنار پایش برداشت وسعی کرد لبخند همانطور

قاب گرفته روی لب ه��ایش نقش بس��ته باش��د.احم��د
اما با

چهره ای معمولی که هیچ مستانه نمیتوانست آن را
بفهمد،ایستاد ودوباره دست دراز کرد.

مستانه با حالی غریب و دستانی که حاال یخ زدگی
دستان احمد به او هم سرایت کرده ب��ود،خ��داحافظی

زیر
لبی زمزمه کرد وبی اهمیت به نگاه کنجکاو شایان از

کافه بیرون زد.
با هول نگاهی به ساعت مچی اش انداخت و وارد

ساختمان شد وبا ق��دم ه��ایی ک��ه بیش��تر ش��باهت ب��ه
دویدن

داش��ت خ��ودش را مقاب��ل آسانس��ور رس��اند،ت��ا ک��ه
خواست
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وارد اتاقک شود،کسی از پشت سر صدایش کرد
سرچرخاند وب�ا دی�دن یکی از موک�ل ه��ای ق�دیمی ب�ا

همان
فکرمش����غول بی اختی����ار ق����دمی عقب گذاش����ت

ومنتظرشد تا
با او وارد آسانسور شود.

همزمانی که دکمه ی طبقه ی موردنظرش را
میزد،مرد سبزه روی کنارش را مخاطب قرار داد.

-مگه هنوز پرونده ی شما به سرانجام نرسیده آقای
غفاری؟

مرد با ترش رویی سری تکان داد وبا پشت دست
عرق روی پیشانی اش را زدود.

-چی بگم!!خدا نگذره از این زن، ساله با بی
بچگیش ساختم،ح��اال مگ��ه عیب داره بی خ��برش ی��ک

زن
صیغه کنم!!عیب داره خانوم مشعل؟؟این زندگیه

س��اخته؟؟ح��اال ک��ه من راض��ی ش��دم ب��ه طالق،اون
بامبول

در میاره.
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آسانسور با تکان محسوسی توقف کرد ودر باز
شد،مستانه هم��انطور ک��ه در می��ان کیفش ب��ه دنب��ال

کلیدش
بود،لب هایش به لبخندی مس��خره کش آم��د وج��واب

داد.
-یکی که نبوده،همزمان دو تا صیغه نامه از دوتا زن

رو همس��رتون پی��دا ک��رده،بع��دم مهری��ه ش��و بدی��د ت��ا
راضی

شه به طالق.
وکلید را باالخره از میان آت وآشغال های همیشه

موجود،پیدا کرد وبا نیش��خندی دن��دان نم��ا کلی��د� را در
قفل

چرخاند وبی تعارف زودتر از آقای غفاری وارد دفتر
شد.

-اومدی مستانه؟؟
-نه تو راهم هنوز.

و پش��یمان از حاض��ر ج��وابی ب��د م��وقعش ،بی آنک��ه
مهلت

به جواب دادن حافظ بدهد،ادامه داد.
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-جناب مشعل ،آقای غفاری تشریف آوردن.
ومیان چهارچوب در اتاق ایس��تاد.حاف��ظ ب��ا چش��مانی

که
خسته به نظر می رسید به مس��تانه نگ��اه ک��رد ونال��ه

وار
مشتی از موهایش را کشید واشاره کرد که داخل

بفرستش.�
******

فنج��ان ل��بریز از چ��ای ب��ا طعم دارچین را ب��ا احتی��اط
روی

میز قرار داد و قدمی به عقب گذاش��ت وس��عی ک��رد
بی

تپق درخواستش را مطرح کند.گلویی صاف کرد وبا
اعتم��اد ب��ه نفس��ی ک��ه از خ��ودش س��راغ داش��ت لب

گشود.
-میگم،تو این هفته وقت داری یکی از دوستام بیاد
پیشت ،میخواد وکالتشو برعهده بگیری،یک مورده

خاصم هست پروندش.
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امیرحاف��ظ نگ��اه دقیقی ب��ه وکالتنام��ه ی پیش رویش
کرد

و بی آنک����ه نگ����اه بده����د ب����ه مس����تانه وخ����یرگی�
نگاهش،جواب

داد.
-این وکالتنامه ی جدیدو که شکاری امضا کرد،تو

سیستم ثبتش کن مستی.
مستانه هوف غلیظی میکشد وبی طاقت به میز تکیه
میده��د وبی اهمیت ب��ه خواس��ته ی حاف��ظ،اع��تراض

کنان
پرونده را از روی میز به سمت خودش کشید.

-حواست به حرف من هس؟؟
حافظ با گره ابروهایی که مستانه را کمی

ترساند،پرونده را پرشتاب از دس��ت او ب��یرون کش��ید
وبا

لحنی محکم به روی مستانه توپید.
-تو حواست هست کاری که میگم انجام بدی؟؟نمی

بینی که چای رو میزه،حالیت نیس که م��دارک مهمی
تو
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این پروندس؟
وپرونده ی قطور را روی انبوهی از پرونده های بهم

ریخته ای ک��ه مس��تانه م��دام ب��رای م��رتب کردنش��ان
وقفه

می انداخت!!پرت کرد.مستانه با صورتی گر گرفته
،لب چید وبا شتاب تکیه از میز گرفت وبا صدایی

لرزان ،که سعی میکرد گریه ی لعنتی قطعش
نکند،جواب داد.

-سر من داد نزن بی شعور...من
دهانش را در ثانیه چندبار باز وبسته کرد،اما هرچه
کرد ،هیچ آوایی از حنجره خارج نشد.طاقت نیاورد

وروی چرخاند وبا قدم های بلندی از اتاق بیرون زد و
با حرصی که بغض هم البه الی آن موج میزد،صندلی�

اش را عقب زد وروی آن نشس���ت وب���ا دم وب���ازدم
هایی

صدا دار به مانیتور خاموش خیره شد.
اخم حافظ پیشانی اش را پ��ر چین ک��رده ب��ود،س��ری

تکان
داد وصندلی را آرام عقب داد.عادت به دیدن بغض
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مس���تانه را نداش���ت!!همیش���ه او را جس���ور وکمی
گستاخ

در همه جا دیده بود،وشاید همین صفاتی که فقط
مختص خود مستانه بود،باعث شده بود که بی خیال

تم��ام عواق��بی ک��ه ش��اید روزی دامن گ��یر احتی��اط
همیشه

زنده در وجودش!!شود ،در شب عروس��ی حس��نا،ب��ه
دور

از چشم همه پیشنهاد یک دوس��تی کمی بیش��تر را ب��ه
او

داده بود.دوستی که حاال عم��رش داش��ت ب��ه دوس��ال
می

رسید وشدت وابستگی خودش به دخترکی که شعله
ه���ای سرکش���ی اش ،زبان���ه کش���ان هم���ه را می

سوزاند!!هر
روز بیشتر میشد وهیچ دلش نمیخواست که مستانه

بویی از این حجم از وابستگی ببرد.
مستانه بعد از دقایقی ،حاال در سکوتی که به نظر
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حافظ خطرناک بود،سوهان از کیفش ب��یرون کش��یده
بود

وبا حرص همه ی ناخن ها را اندازه ی هم
میکرد.سنگینی نگاه حافظ هم باعث نشد ک��ه دس��ت

از
کارش بکشد.حافظ با قدم هایی بی صدا نزدیک میز

ایستاد واز پس مانیتوری که رویش را خاک گرفته
بود،به مستانه ومژه های کوتاه اما فرش نگاه

انداخت.مستانه را میشناخت،دیگ��ر پرخاش��گری ه��ای
او

،برایش کف دست شده بود،به خ��وبی میدانس��ت ک��ه
برای

ثانیه ای دیگر تحمل نمیکند ولب می گشاید.
-چیه اینجوری نگا میکنی؟عادت داری دیگه،خوب رو

آدم سیفونو میکشی،بعد میای هی برای من لبخند
ژوکوند تحویل میدی.من از اون همکارای پر غمزه

ات نیستم که خره ژستات بشم ها.
حافظ همانطور در سکوت،خیره ی جوش وخروش
مستانه بود،ومستانه ای که دیگر به ته جمله هایش
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نقطه گذاش�ته ب�ود ح�رص زده از س�کوت حاف�ظ،ب�ه
کیفش

چنگی زد واز از جا برخواست.
-وقت اداری تمومه،زودتر نرفتم تا زیر دین سنار

شاهی که حقوقمه،نمونم.
از کنار حافظ که رد شد،بوی توت فرنگی با غلظت

بیشتری مشام حافظ را پر کرد.مچ ظریف دخترک را
گ��رفت ونگهش داش��ت وب��ه تقاله��ای بیه��وده ی او

اهمیتی
نداد و متوسل به زور همیشه غالبش به سمت اتاق

کنفرانس کشاند وروی اولین صندلی آن را نشاند
وخودش هم مقابلش روی دو زانو نشست وبا چه��ره

ای
که حاال کمی از نرمش لحظه ای قبل،دور ش��ده ب��ود

لب
تر کرد.

- وقتی یکریز حرف مفت میزنی وجوابتو نمیدم،فک
نکن میترسم ازت.
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مستانه دوباره با چشمانی که از ش��دت خش��م س��رخ
شده

ب���ود،خواس���ت همانن���د اس���پندی روی آتش از روی
صندلی

بپرد که حافظ دسته های صندلی را سفت چسبید
وباصدایی که دیگر زمزمه وار نبود،غرید.

-بشین سرجات.
مس���تانه کمی ترس���یده درون ص���ندلی چ���رم جم���ع

شد،اما
باز هم زبانش را در کام تکان داد وبا کمی پارازیت

،جواب داد.
-گفتم...سره� من،داد

حافظ بی حوصله میان حرف او پرید.
-مس��تی حوص��له ی یکی ب��دو ک��ردن ن��دارم.خ��ودت

میدونی
من تو ت��ایم ک��اری چق��در س��گم!!پس آدم ب��اش،خ��یر

سرت
دو سه سال دیگه وکیل میخوای بشی،بع��د دهنت��و ک��ه

باز
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میک��نی ب��دون فک��ر ک��ردن همینج��ور مفت م��یریزی
بیرون.

مس��تانه س��رش را ب��اال داد وب��ا چش��مانی بی روح
وسکوت

تعجب برانگیزش،خیره ی حافظ شد وبه چشمان
او،چشمانی که نفوذ عمه اش را در آن میدید.

خواس��ت بلن��د ش��ود،ام��ا حاف��ظ ب��ا هم��ان فاص��له ی
نزدیک

اورا زندانی وار نگه داشته بود.
-چرا نمیزاری بلندشم؟

آرام ب��ود،ب��ا لح��نی معم��ولی!!حاف��ظ کالف��ه ازدی��دن
لبهایی

که حاال نیمه باز وکمی هم ترشده و یک جفت چشم
قهوه ای خاموش از خشم!!از جا برخواست وترجیح

داد ک��ه مث��ل همیش��ه از کنارپیچی��دگی ه��ای عجیب
مستانه

بی تفاوت عبور کند.
خودش را عقب کشید واز جا برخواست،با قامتی
راسته شده جلوی کولر ایستاد تا کمی نسیم سرد
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،اعصاب متشنج شده اش را آرام کند.
مس����تانه هم پاه����ارا ب����ه س����رامیک ه����ای ب����رق

افتاده،چسباند
و بی اهمیت به حضور حافظ از جا برخواست وپشت
ب���ه او ب���ه س���مت در گ���ام برداش���ت ک���ه میان���ه ی

چهارچوب
در ،سوال حافظ باعث شد که بی آنکه بچرخد،جواب

او را به سردی هرچه تمامتر بدهد.
-دیگه به تو مربوط نیست که کدوم آدم احمقی قرار

بود
بیاد که تو وکیلش بشی.

وبه سمت میزش رفت واز میان مانیتور و دستگاه
پرینتر،کیف وسوییچش را از روی میز برداشت وتا

چرخی��د حاف��ظ مق��ابلش ب��ا دس��تی ک��ه ب��ه کم��ر زده
بود،سد

راه شد.
-هرکی هست،دوشنبه اول وقت من تایمم خالیه،بگو

بیاد.
وبی حرف دیگری،به سمت اتاقش رفت تا کیف
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وپرونده های مربوط به فردا را از روی میز
بردارد.مستانه با کیفی� که حاال میان آغوشش بود

وسوییچی که به آنی میان مشتش عرق کرده
بود،نزدیک اتاق ایستاد.بین گفتن ونگفتن تردید

داش��ت!!حاف��ظ ک��ه پرون��ده ی آبی رن��گ را ب��ا کمی
زحمت

درون کیف چرمش جای میداد ،نگاه چرخاند و به
مستانه و چهره ی متفکرش نظری انداخت.

-دیگه چیه؟؟
بزاق دهانش را کمی پرسروصدا قورت داد وبی هوا

به لبه ی مقنعه اش دس��تی کش��ید،� لب ب��االیش را ب��ا
زبان

خیس کرد وبی مقدمه حرف اصلی را روی زبانش
مزه کرد.

-طرف ترنسه،و میخواد وکیلش باشی.
حافظ دستش روی قفل کی��ف خش��ک ش��د،گ��ردن� ب��ا

سایش
پرسروصدای مهره ه��ا!!ب��ه س��مت مس��تانه چرخی��ده�

شد.



سال   چهارشنبه عصائی:                                                                                   اخرین مهدیس نویسنده

-ترنسه؟؟بعد این آدم کدوم از رفیقاته که من نمی
شناسم؟؟�

مس��تانه ک��ه ح��اال کمی ج��رات یافت��ه ب��ود،تن��ه اش را
کامل

وارد اتاق کرد و با احتیاط جواب داد.
-ت���و..خب می���دونی...هم���ه ی دوس���تای من���و ک���ه

نمیشناسی
ک��ه!!بع��دم این دوس��تم رو ت��و عروس��ی خ��واهر بیت��ا

باهاش
آشنا...

-بسه،الزم نیست بیشتر از این ،از معاشرات جالب
توجهت بگی.حرفشم نزن.
-یعنی چی ،حرفشم نزن؟؟

-یع��نی اینک��ه ن��ه دیگ��ه معاش��رتتو ب��ا این آدم ادام��ه
بده،نه

هم پاشو باز کن به دفتر من.
بی مقدمه صدایش شبیه به فریاد زدن شد وهمزمان

با
نزدیک شدن به حافظ جواب داد.
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-این تعیین تکلیفا واسه چیه!! یارو گناه داره.
-صداتو بیار پایین،هی واسه من دیونه بازی در

میاره.نه میگم،چون اینجور پرونده ها دردسر داره.
مستانه با گیجی وابروهایی تابه تا شده روی صندلی

ول��و ش��د.بی دلی��ل می خواس��ت پافش��اری کن��د از
حمایت

احمدی که خیلی نبود که می شناختش.�
-چه دردسری؟؟من میشناسمش.خیلی بچه ی

آرومیه،گناه� نکرده که !!
حافظ کیفش را از روی میز برداشت وروبه روی
مستانه با مالیمت دست دراز کرد واو را وادار به

برخواستن کرد.
-من نمیگم گناهک��ارن بخ��اطر مشکلش��ون.ولی این

آدما
بیشترش��ون� ب��رای عم��ل تغی��یر جنس��یت ب��ا خ��انواده

هاشون
مشکل دارن.

دستگیره ی در را به آرامی پایین داد وخودش کناری
ایستاد تا مستانه ای که هنوز منتظر بود،خارج شود.
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-من یک مورد داشتم،یک دو سه سال قبل.دختره
داشت پسر میشد،داداشش پدر منو در می��اورد،انگ��ار

من
میخوام عملش کنم.

دست به پشت مستانه گذاشت ومحس��وس او را ک��ه
هاج

واج خیره ی تکان خوردن لب های او بود را به سمت
اتاقک آسانسور هل داد.

-ب��رای همین ارزش ن��داره،پرون��ده این م��دلی رو ب��ه
دست

بگیره آدم.نه پولی توشه،نه هم یک اسم دهن پرکن.
در اتاقک که بسته شد،مستانه خودش را نزدیک تر به
حاف��ظ ک��رد ودر ح��الی ک��ه جفت دس��تانش را روی

قفسه
سینه ی پهن او می گذاشت،با کمی خواهش که البته

ناز هم چاشنی اش بود،خیره به چشمان او لب زد.
-حاف���ظ ح���اال ب���زار بی���اد،ش���اید این یکی دردس���ر

نداشت.تو
روخدا.به من رو انداخته
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 آسانسورطبقه ی همکف ایست کرد.مس��تانه زودت��ر
خودش را

جمع وجور کرد،ولی نگاه پر خواهشش را از او
نگرفت.

حافظ با مکث نگاه از او گرفت ودر حالی که جلوتر
از مستانه از آسانسور بیرون میرفت تفریح کنان لب

زد.
-جهنم،قرار بزار باهاش.

مستانه با ذوق دستانش را بهم کوبید وهمپای او گام
های بلندی برداشت وبا شعف خطاب به او زمزمه

کرد.
-عاشقتم حافظ،بخدا که یکدونه ای.

خنده در چشمان حافظ موج میزد،سری تکان داد وبا
تانی نگاه از او گرفت وهمزمانی که از ساختمان�

خارج میشد در ج��واب مس�تانه چش��مک دلف��ریبش را
نثار

دخترک کرد وترجیح دادکه حرفی دیگر نزند .راهش
را از مس��تانه ب��ه س��مت ماش��ینش کج ک��رد.بی آنک��ه

دوباره
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برگردد ومستانه را با چشمانی که برایش در زیر
آفتاب داغ تابستان ،عاشقانه ها می بارید را ببیند...

دستش را درون کفش فرو برده بود وچتکه ی
واکس قهوه ای را با دقت به کناره های کفش می
کشید،شورانگیز میانه ی دری که باز بود ایستاد،و

موبایل مستانه را در هوا تکانی داد.
-آزیتا خودشو کشت بس که مسیجو وزنگ زد.

چتکه را شتاب زده روی روزنامه پهن شده ی جلوی
جاکفشی� انداخت.دست دراز کرد و با اخمی که

ناخواسته بر پیشانی اش نشسته بود،زمزمه کرد.
-خب جوابشو میدادی.

-داشتم موهامو تو روشویی میشستم.
و موه��ایی ک��ه قط��رات آب از آنه��ا س��رازیر ب��ود را

تکانی
داد وبا هیجان ادامه داد.

-خوب شده رنگش؟؟ترکیب رنگ تهمینه عالیه،نه؟
مستانه نگاهش را تند روی جمالت بی دقتی که آزیتا

تایپ کرده بود!!می چرخاند.
-مستی یک نگاه بنداز.
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مستانه سرش را چرخاند وبی حواس سری تکان داد
وزیر لب خوبه ی سرسری زمزمه وار به خورد

مادرش داد.ش��ورانگیز دس��ت ب��ه کم��ر زد وب��ا لح��نی
کش

دار باز برای نظرگرفتن از مستانه ،به حرف آمد.
-مستاااااااااانه.

مستانه که سخت مشغول تایپ کردن و ور رفتن با
نوکیای محبوبش بود،کالفه از آنهمه سماجت

شورانگیز،با� بی حوصلگی تمام، نگاهش را به او
دوخت وبا پرخاشگری توپید.

-هان؟؟خب خیسه،چج�وری بفهمم چ�ه رنگی ش�ده!!
فعال

که افتضاحه،خیالت راحت شد؟
ش����ورانگیز ب����ا پ����اره ش����دن افس����ار خش����م

دخترش،هراسان نیم
نگ��اهی ب��ه طبق��ه ی ب��اال ان��داخت وپس از ثانی��ه ای

خودش
را جلو کش��ید وب��ا پش��ت دس��ت ب��ه پیش��انی مس��تانه

ضربه
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ای آرام زد وحرص زده جواب داد.
-خب پاچمو نگیر.بی همه چیز.�

مستانه بی اهمیت به خشم شورانگیز، زیر لب برای
آزیت���ا وآه وش���یون ه���ای ناتم���امش ،خ���ط ونش���ان

کشید.همان
لحظ��ه و می��ان ت��ایپ ک��ردن،موبای��ل می��ان دس��تش

لرزید،با
عجله دکم��ه ی س��بز را فش��رد وموبای��ل ک��وچکش را

کنار
گوشش چسباند.

-آخه گوساله تو که انقد جونت واسه مصطفی
درمیره،کات کردنت چیه!!

دخترک هق هق بلندش را روانه ی خطوط ارتباطی
کرد،و ب��اعث ش��د ک��ه مس��تانه ب��ا نیش��خند موبای�ل را

کمی
از خود فاصله دهد.

-مس��تی ،موبایلش��و روم خ��اموش ک��رد.نکن��ه دیگ��ه
روشن

نکنه؟؟خیلی� بهش بد پریدم ایندفعه.
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مستانه تفریح کنان چتکه ی واکس را برداشت و به
نوک کفش اداری اش که کمی پوس��ته ش��ده ب��ود،ت��ه

مانده
ی واکس را مالید.

-مگه مریضی؟؟خب نپر. حاال!!میخوای چیکار کنی؟؟�
-میت��ونی یکس��ر ب��ری ب��وتیکش،مثال بگی اتف��اقی رد

شدی
واز این حرفا.

و آب بینی اش را پر سروصدا باالداد،مستانه با ترش
رویی ،لحن کالمش را تمسخر آمیز کرد وجواب داد.

-اونم عرعر.�
-خب میگی چیکار کنم؟

-مرگ.هی زرتو زرت می پری بهش ،بعدم میری به
موس موس کردن.حال� بهم زنی بخدا آزی.

-میری حاال تو؟
آزیتا از آن دسته آدم ه��ایی ب��ود ک��ه ه��روقت کن��ار او

نفس
می کشید،حال دلش ،حالی از خوشی های خالص
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میش��د.از آن آدم ه��ا ک��ه وق��تی کن��ارش خیاب��ان ه��ای
شهر

را متر میکرد،فراموش میکرد که خوشبخت
نیست!!فراموش میکرد که باباجه��انش فق��ط وفق��ط

از آن
مستانه نیست...با آزیتا فراموشی هم میگرفت که

امیرحافظ مشعل را چقدر دوست دارد وچقدربرای
مادر همان امیرحافظ دوست نداشتنی است.

-میرم،نگران نباش.
-مرسی،مستی دمت گرم.عاشقتممم.

صدای تیک در را از طبقه ی پایین شنید.لبخند� تمام
صورتش را پرکرد ودر جواب فوران احساسات آزیتا

کوتاه جواب داد.
-بمیری تو با اون سیاه سوخته ات.

علی با کاله کپ وسری که خم بود ،از پله ها باال
میام��د.مس��تانه نگ��اهش را ب��ه زحمت کن��ترل� ک��رد

وخودش
را مشغول واکس زدن نشان داد.با رسیدن علی به

پاگرد اول،بی آنکه نگاهی مجدد به او بیندازد،سالمی
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زیر لب جوید.علی بی آنکه جواب سالمش را بدهد با
همان سردی که همیشه نصیب مستانه میشد زمزمه

کرد.
-این بندوبساطتتو جمع کن،رفیقم قراره ناهار پیشم

باشه.
مستانه با همان خویی که بیشتر اوقات در وجودش

وول میخورد،با لجبازی لب گشود.
-هر وقت کارم تموم شد،خواستم!!جمع میکنم.

علی با نگاهی سخت، به مستانه ای که چتکه را کامال
نمایشی بر روی کفشش می کش��ید،نگ��اه ک��رد وپس

از
کمی مکث پشت به او چرخید وهمانطور که از پله ها

با تانی باال میرفت،خونسردانه ادامه داد.
-جمع میکنی مستانه،جمع میکنی.

تکرارش و آنهمه بی خیالی تزریق شده در تک تک
واژه ها مستانه را به اوج عصبانیت رساند،با صدایی

کنترل نشده جواب داد.
-جمع نمیکنم ،حاال می بینی.

صدای کوبیدن در باال،باعث شد که چتکه را با حرص
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به دیوار مقابلش بکوبد وجواب شورانگیزی که او را
مخاطب قرار میداد را با غیظ بدهد.

*****
تقه ای به در خورد،دستی ب��ه ابروه��ای پهن وکش��یده

ی
خیسش کشید ونفسش را عمیق ب��یرون داد وچرخی��د�

ودر
را به روی مژگان حوله به دست باز کرد.

-طوالنی شد یکم،نگرانت شدم.
جهان متبسم حوله را از دستی که به سویش دراز

بود،گرفت وبی حرف از کنار مژگان همچون نسیمی
گذر کرد.صندلی پایه بلند پشت کانتر را عقب کشید

ودر حال نشستن، مژگانی که ظرف کره را روی میز
می گذاشت را خطاب قرار داد.

-بچه ها هنوز بیدار نشدن؟؟
مژگان تا که خواست جواب دهد،مه لقا با پوششی
روشن سربه زیر وارد آشپزخانه شد وزیر لب صبح
بخیر آرامی را زمزمه کرد وپشت به پدر ومادرش

فنجانی برداشت وآن را از چای پر کرد.
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-اول صبحی کجا بابا؟
م��ه لق��ا روب��ه رویش نشس��ت و مژگ��ان فنج��ان او را

آرام
از دس��تش ب��یرون کش��ید و قاش��قی ش��کر درونش

ریخت
ومش��غول هم زدنش ش��د.م��ه لق��ا تک��ه ای از ن��ان را

درون
دهانش گذاشت وهمزمان با جویدنش جواب داد.

-چند باردیگ��ه هم ک��ه بهت��ون گفتم،دارم کالس پرت��ره
رو

ادامه میدم.
مژگان فنجان را جلوی مه لق��ا گذاش��ت وس��عی ک��رد

که
چشم غره اش را به زور راهی نگاه م��ه لق��ایی بکن��د

که
بی تفاوت فنجان را نزدیک لبش میبرد.

-مشغله ام زیاده،یادم میشه.
جهان با اخمی نامحسوس نگاهش را سنگین روانه ی
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دخ��ترک اخم��ویش ک��رد،م��ه لق��ا س��رش را ب��اال آورد
وبرای

ثانی��ه ای نگ��اه خ��الی از ه��ر حس��ش را ب��ه پ��درش
انداخت

وباز بی خیال� مشغول خوردن صبحانه اش شد.
-بابا،آماده ای که بریم.

-جهان به سمت صدا چرخید وپرسان خطاب به علی
گفت:

-االن که زوده!!
علی درگیر با بندساعتش،بی نگاه جواب داد.

-یک چک روباید پول کنم،برای همین میخوام سر راه
اول برم بانک.

دقایقی بعد مه لقا مابقی چای را ک��ه س��رد هم ش��ده
بود را

به یک مرتبه هورت کشید واز صندلی بلند شد که
مژگان با نگاهی خسته میان چهارچوب آشپزخانه

ظاهر شد.
-چرا رفتارت رو درست نمیکنی با پدرت؟؟

مه لقا موبایلش را از روی میز چنگ زد وبا کالفگی
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از کنار مادرش گذشت وجواب داد.
-تو روخدا باز بحث تکراری رو شروع نکن.حوص

مژگ��ان ب��ه س��متش چرخی��د� و ب��ا ص��دایی ک��ه س��عی
میکرد

کنترلش� کند،میان� حرف دخترش پرید.
-میگم اینقدر به پدرت کم محلی نکن،حوصلتو سر

میبره؟؟�
مه لق��ا تخت��ه شاس��ی اش را از روی م��یز غ��ذاخوری

میان
سالن برداشت وبا نگاهی که رنگ سرزنش

داشت،سری تکان داد.
- هیچ نمی فهمم اینهمه سال ،چرا انقدر سنگشو به

سینه میزنی مامان؟؟ تحقیر تا کجا!!
مژگان خسته از سرزنش هایی که هر روز پتک میشد
وتوس��ط عزی��زانش ،ب��ر س��رش کوبی��ده.دس��تی ب��ه

پیشانی
اش کشید وترجیح داد سکوت کن��د،ام��ا ح��اال م��ه لق��ا

دست
بردار نبود.
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-من مثل تو عاشق سینه چاک و بی زبون،جهانگیر
مشعل نیستم مامان.نمیتونم وقتی دلم باهاش صاف

نیست،ظاهرمو حفظ کنم.
مژگان لبریز از بغضی قدیمی دستانش را به سینک

چسباند وحرف های مه لقایی که با آنهمه زجر از البه
الی دندان های قفل شده بیرون می پری��د...ش��یر� آب

را
باز کرد وصدای کوبیدن در باعث شد که تکانی بخورد

وثانیه ای بعد دستان داغش را زیر آب سرد بگیرد.
******

هن��دزفیری ه��ا را درون گوش��ش ف��رو ب��رد وب��رای
چندمین

بار آهنگی که جدیدا خواننده اش غوغا به پا کرده بود
را گوش داد،صدای بگو وبخند حافظ هم با موکل

س��رمایه دارش،را از پس زمزم��ه ه��ای خوانن��ده می
شنید

که در مورد رقم قرارداد وکالت باهم بحث مفرح
آمیزی راه انداخته بودند. باشنیدن صدای

زنگ،هندزفیری ها را آویزان از مقنعه کرد وبه کندی
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به سوی در قدم برداشت،هنوز در را کامل باز نکرده
بود که زنی جوان با خشمی مهار نشدنی کن��ارش زد

و
وارد شد.

-وکیل این خراب شده کجاست؟
مس��تانه ب��ا اب��رویی ب��اال رفت��ه وچش��مانی گ��رد ش��ده

خودش
را به او که بی ترمز داشت به سمت اتاق در بسته

میرفت،رساند واز پشت شانه اش را گرفت
وچرخاندش.�

-کجا سرتونو انداختین پایین؟
زن عصبی به سمت مستانه چرخید� وبا یک ضرب
شانه اش را از میان دست مستانه بیرون کشید.

-به تو ربطی نداره؟این مرتیکه ک��ه همدس��ت ش��وهر
بی

غیرت من شده کجاس؟؟�
مستانه ترسیده از ری اکش��ن ه��ای غ��یر ع��ادی آدمی

که
هم قدوقواره ی خودش بود ،البته نه به الغری
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او.دستانش را باال آورد وتسلیم وارجواب داد.
-یک لحظه شما آروم باشید،بعد من می فرستمتون�

داخل.
زن چشمانش را تنگ کرد وذره ای از ولوم صدایی

که در سر انداخته بود،را هم کم نکرد.
-آروم نمیشم،کجاست این امیرحافظ خان مشعل که

تو
دادگاه واسه من بلبل زبونی میکرد؟؟

مس���تانه گون���ه اش را از درون گ���ازی گ���رفت وت���ا
خواست

جوابی به آنهمه فوران هوار شده بر سرش بدهد که
حافظ با ابروهایی پیچیده در هم از اتاق بیرون آمد

وقب��ل از آنک��ه لب ب��از کن��د،در را پش��ت س��رش آرام
بست

وجلو آمد.
-چه خبره خانوم مشعل؟؟

مستانه بی خبر� از همه جا،شانه ای باال انداخت وتا
خواست جوابی بدهد که زن مقابلش، قلدرمابانه به
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سمت حافظ چرخید� ودست به کمر مقابلش ق��د علم
کرد.

-چه خبره؟تو اسم خودتو گذاشتی مرد؟؟
حاف��ظ ب��ه آرامی وب��ا لح��نی ک��ه مس��تانه را بی ش��ک

همیشه
جادو میکرد،کلمات� را بی تپق پشت هم ردیف کرد.

-خانم نصیری ما می تونیم خیلی آروم تو یک فرصت
مناس��ب ب��اهم گفتگ��و داش��ته باش��یم،ی��ک ت��ایمی ک��ه

همسر
شما هم حض��ور داش�ته باش�ن وبع�د ک�امال مس��المت

آمیز
این پرون��������ده ی گ��������ره خ��������ورده رو جمعش

کنیم.موافقید؟؟
خانوم نصیری دستانش را به بغل زد وبا نگاهی خیره

ولب هایی که به پوزخندی تمسخر آمیز کش آمده
بود،سری تکان داد .

-خب، دیگه؟؟
-خانوم نصیری لطفا بزارید...

میان حرف حافظ پرید وبا بغضی که به زور
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میخواست پس بزند،ادامه داد.
-تو چی میدونی از من که اونهمه چرتو پرت تو الیحه

ات به خورد دادگاه دادی،هان عوضی؟؟ من روانی
ام؟؟من چه فریبی تو ازدواج دادم که هرچی دلت

خواسته رو جوییدی تو دهن اون قاضی دادی؟
حافظ با خشمی که داشت ذره ذره وجودش را لبریز
میکرد،انگشت شصتش را به گوشه لبش کشید.خش�

دار وهمراه با عصبانیتی که سعی میکرد کنترلش
کند،زمزمه کرد.

-خانوم،احترام خودتونو نگه دارید،من بحثی با شما
ندارم،حرفی باشه با وکیلتون میزنم.دفاعی هم اگر

دارید،به وکیلتون� ابالغ کنید.
به سمت در اشاره ای زد وبا اخم غلیظی که میان

ابروهایش نشسته بود.محکم ادامه داد.
-بفرمایید سرکار خانوم.بفرمایید.

دس��تان زن مش��ت ش��د وده��انش را ب��از ک��رد ب��رای
جواب

دادن،اما حرص زده دوباره دهانش را روی هم فشرد
وکیفی که از روی شانه سر خورده بود را سرجایش
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برگرداند،پشت به حافظ ومستانه چرخید وخ��ودش را
با

ق��دم ه��ایی بلن��د ب��ه س��مت در رس��اند،قب��ل از آنک��ه
دستگیره

را پایین بکشد،دوباره برگشت وب��ه روی ح��افظی ک��ه
پر

پوزخند خیره اش بود،انگشت در هوا تکان داد وبا
غیظ لب زد.

-نمیزارم آب خوش از گلوی توی شارالتان وموکل
بدتر از خودت ،پایین بره.

-بفرمایید.
و در ادامه رو به مستانه چرخید� وبا همان اخم هایی

که ذره ای هم کم نشده بود،زمزمه کرد.
-هرکس دیگ��ه هم اوم��د،مس��تانه تاکی��د میکنم ه��رکی

دیگه
هم اومد،تو جلسه ی االنه منو قطع نمیکنی.این یارو

خیکی تو اتاق برام خیلی مهمه.اوکی عزیزدلم؟
مستانه حواسش به رفتن زن بود و به دری ک��ه او ب��ا

آن
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حجم از نفرتش!!پشت سر نبسته بود.
-مستی حواست به من هست؟؟

مهره های گ��ردنش را یکی یکی چرخان��د� وب��ه حاف��ظ
نگاه

کرد وبی حرف سری تکان داد.حافظ ب��ا دی��دن قیاف��ه
ی

ب����امزه ش����ده ی مس����تانه،لبش ب����ه لبخن����د ب����از
شد،همانطور که

عقبکی نزدیک اتاقش میشد،دست دراز کرد وبینی
کوچک او را به میان انگشتانش گرفت و لب زد.

-زر زد،ب���ه اون غلظ���تی ک���ه اون میگفت ش���ارالتان
نیستم.

وبعد هم چشمک دلفریبش را نثار مستانه ای که حاال
با

نیشخندی دندان نما خ��یره اش ب��ود،ک��رد و وارد ات��اق
شد.

-سالم.
شتاب زده به سوی صدایی که زیادی آشنا

بود،چرخید.احمد بود که در آن هوای داغ تابستان
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موه��ای افش��ان ش��ده اش را دورش ریخت��ه ب��ود وب��ا
لبخند

نگ�اهش میک�رد،ب��ا لبخن�دی ک��ه مس�تانه ش�گفت زده
اندیشید

،چط��ور میش��ود ک��ه لبخن��دی آنهم��ه میتوان��د مالیم
ومهربان

باشد.
-سالم

و تا خواست که او هم،از همان لبخندهای کمیابش را
تق��دیم کن��د،ک��ه ج��وانی دیگ��ر از پس ش��انه ه��ای

استخوانی
احمد نمایان شد.ج��وانی ک��ه نگ��اهش را مس��تقیم ب��ه

مستانه
دوخت ودر جواب نگاه خیره ی او فق��ط س��ری تک��ان

داد
وبی تعارف خودش را به روی اولین صندلی انداخت.
مستانه ق��دمی ب��ه عقب برداش��ت ودس��ت دراز ک��رد

واحمد
را هم به نشستن دعوت کرد.احمد کمی هول زده با
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پیشانی که به عرق نشسته بود،سری تکان داد وکنار
رهی ،معذب نشست و برای پرت کردن حواسش
نگاهش را در ودیوار اطرافش داد.به مجسمه ی

عدالتی گوشه ی سالن ،به ترازویش...به ترازویی که
باید عدالت در آن به تساوی تقس��یم میش��د!!ع��دالتی

که
شاید برای او وهم درد هایش کمی عیار ترازو را زیر

سوال میبرد.
مستانه روی صندلی چرخانش نشست وبی پروا به

احمد و جوان کنارش خیره شد،نمیدانست تحت تاثیر
کدام مغناطیسی!!دوست داشت ک��ه س��رحرف را ب��ا

آنها
باز کند. بزاق دهانش را پر سروصدا قورت داد،و

لغات بی تمرکز از دهانش بیرون ریخت.
-چرا اینقدر دیر کردی تو؟ زودتر منتظر بودم بیای.

رهی نگ��اهش را ب��رای ثانی��ه ای چس��باند ب��ه نگ��اه
دخترکی�

که ناز صدایش هیچ به قواره اش نمیخ��ورد!! س��رش
را
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پ���ایین ان���داخت ،دیگ���ر ن���ه حوص���له اش ب���ود ون���ه
قدرتی ،که

نگاه آدم ها را بخواند.با نخ آویزان از پارگی تزئینی
شلوار جینش بازی کرد تا زمان را کمی دست به سر

کند.احمد اما برای جواب دادن، دستانش را در هم
پیچاند وکمی خودش را جلو کشید.

-راستش،ماش��ینم دس��ت باب��ام ب��ود، موت��ور رهی هم
وسط

راه بنزین تموم کرد.دیگه با یک سواری خودمونو تو
این ترافیک رسوندیم،یکم دیرشد،ببخشید.�

مس��تانه لبخن��د دوس��تانه ای را نث��ار او ک��رد وس��اده
جواب

داد.
-عیب نداره،فعال که جلسه داره امیرحافظ.

******
با لبخندی که کامال مصنوعی روی لب هایش نشسته
بود،در جواب چرب زبانی پیرمردی که حافظ از قِبَل

زمین ه��ایش،پ��ول ه��ای کالنی ب��ه جیب م��یزد!!بی
حواس



سال   چهارشنبه عصائی:                                                                                   اخرین مهدیس نویسنده

فقط سر تکان میداد و سعی میکرد بی تفاوت از زیر
نگاه کمی معنادار او بگذرد.نگاهی که نفوذش را تا

مغز استخوان حس میکرد و مستانه شک نداشت که
پیرمرد با آن سبیل های یکدست سفیدش و آن نگاه

مرموزش،سایز لباس  او را هم حفظ کرده
است.خودش را جمع وجور تر کرد وکنار در ایستاد تا

مردک گورش را زودتر گم کند.
-خانوم با من امری نداری؟؟

از قص��د کش��یده ادا ک��ردن خ��انومش ب��اعث ش��د ک��ه
مستانه

بی اختی��ار لب��ه ی مقنع��ه اش را پ��ایینتر بکش��د وب��ه
زبانش

قفل بزند تا هرچه زودتر از مهلکه که هر چند هفته
،مردک راه می انداخت، خالصی یابد.

در را که پشت سرش بست،بی ح��واس ب��ه س��نگینی
نگاه

دو جوان،به در تکیه زد ونفسش را پر صدا بیرون داد
و فحشی رکیک را زیر لب جوید،شانه هایش را باال
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داد وتا خواست به سوی اتاق حافظ گ��ام ب��ردارد،ک��ه
نگاه

رهی را شکار کرد،و به تالش او برای دزیدن
نگاهش،پوزخندی زد.

حافظ پشت به او ،روبه روی پنجره ایستاده بود وبه
بیرون نگاه میکرد.

-چه عجب این یارو رفت!!دهنت کف نکرد تو؟
حافظ به سمت مستانه چرخید� و چش��م ه��ای خس��ته

اش را
روی هم فشرد ودر جواب حرف او فق��ط س��ر تک��ان

داد
وروی صندلی نشس��ت .مس��تانه دلس��وزانه ن��زدیکش

شد
وبی آنکه حافظ از او بخواهد،پشت صندلی او قرار

گرفت ودستش را روی گردن او گذاشت و کمی آنرا
ماساژ داد.

-آخ قربون دستت.
-همین مخدر بودنت ،آدمو معتاد میکنه!!آخه چرا انقد

من توی عوضی رو دوست دارم .
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مس���تانه ب���ه آنهم���ه پ���ررویی خندی���د ودس���ت از
ماساژکردن

برداشت وچنگی میان موهای او زد وحرص زده
جواب داد.

-بخاطره اینک��ه منم ت��وی ش��ارالتان رو نمی��دونم چ��را
انقد

دوست دارم.
حافظ که نمیدانست بیرون از اتاق ،کسی شاید به
انتظارش باشد،صندلی را چرخاند� وتا خواست که

مستانه را در آغوش بگیرد ،که مستانه خندان خودش
را عقب کشید وشیطنت وار دست روی بینی اش

گذاشت.حافظ سوالی او را نگاه کرد.
-دوستم اومده،بیرونه؟؟�

و هنوز حاف�ظ پرس�ان خ�یره ی مس�تانه ای ب�ود، ک�ه
چهره

ی جدی به خود گرفته بود!!
-االن میگم بی��اد داخ��ل،ت��و روخ��دا کمکش کن،گن��اه

داره.
حافظ که حاال قراری که چند روز پیش قولش را به
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دخ��ترک سرکش��ش داده ب��ود،ب��ه ی��اد آورده ب��ود،بی
حوصله
لب زد.

-اوکی بگو بیاد داخل.
مس��تانه بوس��ه ای در ه��وا ب��رایش فرس��تاد وحاف��ظ

نیمخیز
شد تا او را بترساند،که مس��تانه خن��ده ی بی ص��دایی

کرد
واز اتاق خارج شد.

-پسر عمه ام منتظرته احمد.
احمد نگاهی به رهی که دست به سینه نشسته

بود،انداخت.رهی با اطمینان� پلکی روی گذاشت و
مشتی آرام به کتفش� کوبید وب��ا لبخن��دی م��تزلزل ب��ه

بلند
شدن او نگاه کرد وبه رفتنش به داخل اتاق...

مستانه متفکرسرچرخاند و به ساعت روی دیوار
نگاهی انداخت،سررسید را از روی میز برداشت وبه

تاریخ روزی که در آن بود و به سرعت هم می
گذشت، نگاه انداخت و قرارها را مروری کرد،بعد از
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احمد دیگر حافظ با موکلی قرار نداشت،خودکار
برداشت وطبق عادتی احمقانه،ضربدار بزرگی روی

نوشته هایش کشید و خودکار را میانش رها کرد
وسررسید را بست وتا خواست که روی صندلی اش
ولو شود ،که صدایی که از عمد سرد ویخ زده شده

بود،آرام مخاطب قرارش داد.
-چرا ناامیدش نکردی احمدو؟؟

مس��تانه ب��ا جفت ابروه��ای ب��اال پری��ده ب��ه س��مت او
چرخید�

و عصبی شد از عمق صدای او وبمی عجیبش که آدم
را خل����ع س����الح میک����رد...ب����ار قب����ل ک����ه دی����ده

بودش،موهایش
را از ته تراشیده بود و ریش وسبیلی� هم صورتش را
نپوشانده بود،اما اینبار می توانست هم سیاهی چند

سانتی موهایش را ببین��د و هم ریش وس��بیلی� ک��ه ب��ه
نظر

به چهره ی او قدرتمن��دی عجی��بی داده ب��ود را...رهی
لب
زد.
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-جواب نداشت سوالم؟؟
مستانه طاقت آنطور بازجویی شدن را نداشت،م��وی

فر
رها شده را تن��د زی��ر مقنع��ه اش داد ومقاب��ل او روی

تک
مبل چرم نشست و آرنج هایش را روی زانو گذاشت
وبه سمت رهی منتظر خم شد وسعی کرد که همانند

او
خونسرد برخورد کند.

-چ�����را وق�����تی میتونس�����تم کمکش کنم،ناامی�����د
میکردمش؟؟

هوم؟؟
حاال رهی خیره ی مستانه شده بود،به شباهتش به

بازیگری که احمد نامش را گفته بود ،فکر
میکرد!!شباهتی که کم نبود وشاید رنگ چشمان
دخترک کمی دیوانه او را از هنرپیشه ی هالیوود

متمایز کرده بود وصدایش!!صدایی که زیری خاصی
داشت و اگر کمی از ادا واطوار قلدر مابانه اش کم

میکرد،جذاب تر هم به نظر میرسید.
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-سوال من چی؟؟جواب نداشت؟
پوزخند زد واو هم خودش را جلو کشید وجواب داد.

-اگه به کمک باشه ،من خودم رفیقشم.
-تو فکر کردی من یا پسر عمه ام تنه��ا حق��وق دان��ای

این
کالن شهریم؟؟اینجا نه،هزارجای دیگه هست که سه

سوته کاره این آدم رو انجام بده.
رهی اخمی غلیظ را تحویلش داد و غرید.

-خودم حالیم��ه.ولی من میخ��وام کش بی��اد ت��ا خس��ته
بشه،تا

فکر این تغییر جنسیت درد آور از کله اش بره بیرون
می فهمی؟؟

-اون مریضه،داره عذاب میکشه بعد تو میخوای کش
بدی؟تو چجور رفیقی؟

رهی مش���ت آرامی ب���ه زان���ویش زد و ب���ا زور تن
صدایش

را پ��ایین نگ��ه داش��ت ومس��تانه ای ک��ه حواس��ش ب��ه
قطرات

درشت عرقی که از روی پیشانی او راه گرفته بود...
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-با دوتا برخورد فکر کردی ته رفاقتی!!من ته عذاب
کشیدنه احمدو دیدم،خفت شدنش ته باغای عروس��ی

رو
هم دیدم.اما این تنها پسر یک خانواده اس با چهارتا
خواهر.امید یک یک پیرمرد که پسرش بشه عصای

آخره عمریش.
و تا خواست که باز هم کلماتی درد آور را به صورت

دخترکی� که فردین بازی اش گل ک��رده ب��ود،ت��ف کن��د
که

صدای زنگ موبایلش باعث شد که از جا برخیزد
وپشت به مستانه موبایل را به گوش بچسباند.

مستانه بهت زده به مبل تکیه زد وتوان آنکه لب های
نیم��ه ب��ازش را بهم چفت کن��د را هم نداش��ت وب��زاق

دهانی
هم که گلویش را تر...به خفت شدن احمد ته باغ

عروس��ی اندیش��ید وچق��در تلخ ب��ود اندیش��یدنش!!
نگاهش به

رهی بود که پشت به او مدام دست به پشت گردنش
می
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کشید.
-س��مانه خ��انوم االن بای��د ب��ه من بگی؟؟چ��را هم��ون

وقتی
که ...تو از کجا فهمیدی که اونا االن میدونن احمد

کجاست؟؟
صدای قدم هایی که شتابان و کمی عصبانی روی پله
ه��ا کوبی��ده میش��د ب��اعث ش��د ک�ه رهی همزم��ان ک��ه

بریده
بریده حرف میزد،قدمی نامطمئن هم به سوی در

بردارد.
مستانه با دستانی به عرق نشسته دسته های مبل را

فشرد وپس از ثانیه ای تعلل، مضطرب از جا
برخواست .صدای کوبی��دن در مس��تانه ی ایس��تاده را

بر
جا تکان داد،ت��ا ک��ه رهی خواس��ت دس��تگیره را پ��ایین

دهد
که مستانه کامال غیر ارادی قدمی بلند به سمت رهی
برداش��ت و ترس��ان از اینک��ه پیش بی��نی ه��ای حاف��ظ

ثانیه
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ی دیگر درست از آب در می آید. هول زده ،به حرف
آمد.

-تو برو کنار رهی ،من باز میکنم.
و آن لحظه دلش نمیخواست که به یکباره صمیمی

شدنش با جوانی که هیچ از اون نمیدانست
بیندیشد!!رهی مات زده با موبایلی که کنار گوشش

بود،با لبهایی نیمه باز مانده از موقعیتی که در آن بود
،خودش را کنار کشید.

دستگیره را پایین داد ومیان در مردی درش��ت هیک��ل
را

دی��د ک��ه کمی نفس نفس م��یزد وچش��م ه��ای س��بز
وحشی

داشت،سبزی عجیب که مستانه را کمی ترساند.
-بفرمایید جناب؟

مرد تا خواست جواب مستانه ای که نگرانی در
چشمانش مشهود بود را بدهد که نگ��اهش ب��ه پش��ت

سر
او قفل شد ومستانه نفهمید کی کنار زده شد!! وکی

یقه
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ی رهی میان دستان بزرگ مرد،مچاله...
-مرتیکه عوضی تو رفیقی؟؟

زمزمه ای که با خشمی آشکار از البه الی دندان های
قفل ش��ده ی م��رد ب��یرون می پری��د، ب��اعث ش��د ک��ه

مستانی
سیلی آرامی بر گونه اش بزند ونگاه ترس��انش را ب��ه

در
بس��ته ی ات��اق بده��د،اولین عکس العملی ک��ه مغ��ز

دستور
ب���ه انج���امش داد ،بس���تن در ورودی ب���ود،هراس���ان

برگشت
تا در را ببند که پیرمردی دستش را میانه ی در

گذاشت ونفس بریده لب زد.
-بهمن جان،شلوغ� نکن.

اما مرد که حاال نامش را مستانه فهمیده بود،رهی
خاموش مانده را تکان محکمی داد واینبار صدایش

عربده وار در فضای سالن انتظار پیچید.
-عوضی نگفتم از سرش بنداز این گوه خوردن

اضافی رو؟؟ها؟؟نگفتم بهت؟؟
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مس���تانه هین بلن���دی کش���ید وس���رجایش تک���انی
خورد،همان

لحظه صدای ناله ی زنی را از پشت سرش شنید
،شتابان� سرچرخاند� که زنی جوان دستش از کنار در
سر خورد وبه رهی که در مقابل نگاه های سرزنش

وار مق��ابلش فق��ط س��ر پ��ایین انداخت��ه ب��ود وح��رفی
نمیزد،

سری متاسف تکان داد.
مستانه سعی کرد که مسلط ب��ه اتف��اقی ک��ه گ��اه در

دفتر
رخ میداد ،باشد.قدمی جلو گذاش��ت وب��ا لح��نی ک��امال

جدی
رو به مرد کرد وگفت:

-آق��ا اینج��ا مح��ل دع��وا ک��ردن نیس��ت.بح��ثی داری��د
بفرمایید
بیرون.

وب��ا ظ��اهری ج��دی ودرونی ک��امال ترس��یده،دس��ت
درازشده

اش را به سوی در تکان داد،اما مرد بی اهمیت به
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کالم تند مستانه،عربده ی بعدی اش را بلن��دتر ازقب��ل
از

حنجره خارج کرد.
-خودش کدوم قبرستونه؟

مستانه با رعشه ای که از شدت ترس سرتاپای
وجودش را در بر گرفته بود،سعی کرد با گام هایی

کوتاه از پشت سر مرد رد شود وخودش را زودتر از
او به اتاق برساند،رهی نگاهش ثانیه ای بند نگاه

ترسیده ی دخترک شد،سرش را پایین انداخت وبا
دستانی که از کنار تن آویزان بود لب زد.

-اینجا جاش نیست.برات توضیح میدم بهمن خان.
پیرمرد با بیچارگی دست روی بازوی برادرزاده اش

گذاشت وملتمسانه زمزمه کرد.
-آب��روداری کن عموج��ان.ب��زار خ��ودم باه��اش ح��رف

بزنم.
حافظ دستمال کاغذی را به طرف احمد هل داد ودر

مقابل جوانی که سرش را پایین انداخته بود و با
دستمال نم گوشه ی چشمش را پاک میک��رد!! ش��انه

ای
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باال انداخت وکالفه به میان موهایش چنگی زد.صدای
همهمه هایی که هر لحظه بیشتر میشد،باعث شد که
اخمی نامحس��وس ص��ورتش را بپوش��اند.ص��ندلی را

عقب
داد وهمزمانی که یقه ی پیراهن سفیدش را مرتب

میکرد،به سوی در اتاق گام برداشت.
-خانم مشعل این همه همهمه واس

هنوز جمله اش به نقطه نرسیده بود،که مرد با همان
رگ های بیرون زده از گردن ،رهی را یک ضرب به

عقب ه�����ل داد و او بی تع�����ادل پخش ب�����ر زمین
شد.حافظ

چشم تنگ کرد و فقط توانست به هجوم مرد که به
سویش حمله ور بود،خیره شود.

-احمد...
-بهمن جان،بهش کاری نداشته باش.

مرد بی آنکه به سمت صدای زنی که ناله
میک��رد،برگ��ردد.دس��تی� در ه��وا تک��ان داد وحاف��ظ را

محکم
به کناری هل داد.
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-هوی مرتیکه چه خبرته؟؟�
وبه سمت مس��تانه چرخی��د وب��ا چش��مانی ک��ه از آنه��ا

خشم
زبانه می کشید،فریاد زد.

-مستانه چرا معطلی!!به پلیس زنگ بزن.
در میان فریادش،عربده ی مرد بر سر احمدی که از

ج��ا پری��ده ب��ود،هم مخل��وط ش��د ومس��تانه را بیش از
پیش

ترساند.با گام ه��ایی بلن��د خ��ودش را ب��ه س��مت تلفن
رساند

وتا که گوشی را از روی دستگاه برداشت،رهی کف
دستانش را به زمین چسباند واز جا برخواست،به

مستانه ای که حاال برای گرفتن شماره دو دل شده
بود،اشاره ای کرد و دلجویانه خودش را نزدیک حافظ

رساند.
-االن حلش میکنم.

حاف��ظ ب��رو باب��ای آش��کاری را نث��ارش ک��رد وداخ��ل
اتاقش

شد واینبار کامال قلدرانه ،شانه ی بهمن را تکانی داد.
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-آقا بیا برو بیرون.مستانه زنگ زدی؟؟
احم��د دس��تش را روی دس��تان بهمن گذاش��ت وب��ا

نگاهی
فراری از او لب زد.

-دستتو بردار بهمن.چرا به خواسته ام احترام
نمیزارین...چرا نمیفهمین دردمو.

-بهمن خان،دارن زنگ میزنن پلیس،اینجا دوربین
داره،فیلمتو ضبط ....

بهمن چرخید� وبی محابا سرش را جل��و کش��ید وبی��نی
بی

عیب رهی را نشانه گرفت،اتفاق ها همه در کمتر از
دقیقه ای رخ داد.رهی خم شد دستش را زیر بینی

گرفت وبه دیوار پشت سرش چسبید.مس��تانه گ��ردن
کشید

تا ببیند درون اتاق چه خبر است که ارتباط وصل
ش��د،ت��ا ک��ه خواس��ت لب ب��از کن��د،کس��ی� تلفن را از

دستش
کشید،مس��تانه ب��ا ابروه��ای ب��اال رفت��ه ولح��نی ک��ه ب��ه

شدت
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تند بود،به روی زن توپید.
-چیکار میکنی خانوم؟پلیس باید امثال اینجور آدما رو

جمع کنه.
-تو رو قرآن زنگ نزن.

صدای هوار حافظ باعث ش��د ک��ه مس��تانه بی اهمیت
به

خواهش زن گوشی را روی میز رها کند و پیرمردی
هم که خمیده به دیوار تکیه داده بود را کنار بزند

وخودش را به حافظ برساند.
-مرتیک���ه االغ گمش���و از دف���ترم ب���یرون،داری می

کشیش.
دس��تش را روی ب��ازوی حاف��ظ گذاش��ت و ب��ا دی��دن

خونی
ک��ه از بی��نی رهی جوش��ان ب��ود،ب��زاق ده��انش را ب��ه

سختی
فرو داد وپر تپق زمزمه کرد.

-حافظ...این چی....چی� شده؟
حافظ همانطور که سعی میکرد مرد را از احمدی که

که معلوم نبود گوشه ی ابرویش به کجا خورده بود
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واز آن خون جاری بود!!جدا کند به سمت مستانه
چرخید� واز میان دن��دان ه��ای بهم قف��ل ش��ده ج��وری

کلمات
را به بیرون پرتاب کرد که مستانه همان لحظه لب
هایش را برچید وبا چشم هایی به که اشک نشسته

بود،گوشه ی لبش را به دندان گرفت.
-مستانه این آشو توی احمق برای من پختی.توی

احمق...
و با پره های بینی که م��دام ب��از وبس��ته میش��د،دیگ��ر

ادامه
ن��داد و بی مهاب��ا م��رد را ازپش��ت کش��ید وب��االخره

توانست
او را از احمد جدا کند.بی توجه به مستانه ورهی ولو

ش��ده روی زمین،او را ب��ه س��مت در ه��ل داد وب��اعث
شد

که مرد بی تعادل مستانه را کنار بزند وبه بیرون
پرتاب شود.مستانه با رویی جمع شده خودش را به
دیوار کشاند وپهلویی که پر ضرب به دستگیره ی در

اصابت کرده بود را گرفت.
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حافظ با خش��می غ��یر قاب��ل مه��ار م��رد را ک��ه س��عی
میکرد

از می���ان دس���تان او خ���ودش را دوب���اره ب���ه احم���د
برساند،به

سمت در ورودی هل میداد.
-احمد این دست گرمی بودا.به قرآن قس��م این گ��وه

پر
خفت رو بخوری،اسمتو از فامیل که هیچ، از روی

زمین برمیدارم.
-بهمن مگه نگفتم نزنش،بدتر لج میکنه.تو چرا حرف

گوش نمیدی
مرد همانطور که به سمت عقب گام برمیداشت

،پرتحقیر به روی همسرش توپید.
-تا وقتی بخوره میزنمش،یابو میخواد خودشو زن
کنه،حالیش نیس که آبرو واس ما نمیزاره...خاک

برسرت بی غیرت
حافظ با رویی جمع شده،به روی پیرمردی که هنوز

نزار به قفسه ی کتابخانه چسبیده بود،چرخید.
-بفرمایید آقا.
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ثانیه ای بعد صدای بگومگوی بهمن با پیرمرد هنوز
از میان پله های ساختمان می آمد.حافظ دمی عمیق

گرفت وبه سمت اتاق رفت و حواسش کنجکاو به
مستانه ای که هن��وز از درد ب��ه خ��ود می پیچی��د جم��ع

شد.
-چی شدی تو؟؟

مس��تانه ب��ا حرص��ی ک��ه مخل��وط بغض چس��بیده ب��ر
گلویش

شده بود،سر باال آورد وبی اهمیت به دردش،پر تنفر
جواب داد.

-به توهیچ ربطی نداره.
وبی اهمیت به دوجوانی که با سروروی خونی

شان،حال هم را می پرسیدند.حافظ را کنار زد وبه
سمت میزش هجوم برد.حافظ کالفه چنگی به میان
موهایش زد وبا بی حوصلگی رو به آن دونفر کرد.

-شماهم بیرون.این دفترم دیگه نبینمتون...�
-اما...

پشت م��یزش رفت وتع��دادی پرون��ده را درون کیفش
فرو
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داد ومیان حرف احمد پرید.
-ام��ا ن��داره،من وک��الت این پرون��ده ای ک��ه گ��یر� ی��ک

سری
چاله میدونی بیفتم رو ندارم.

رهی دستی به زیر بینی اش کشید وب��ا نگ��اهی خ��الی
از

ه��ر حس ب��ه حاف��ظ،دس��ت احم��دی ک��ه میخواس��ت
التماس

کند را با غیظ کشید واز در بیرون رفت .
-مستانه معذرت میخوام.

مستانه همانطور که خرت وپرت های روی میزش را
درون کیفش می ریخت ،بی نگاه سری تکان داد وپر

صدا بینی اش را باال کشید.
صدای کوبیدن در را شنید وزیپ کیفش� را کشید.

-من دارم میرم، و االن هیچ حوصله ی مجادله با تو
رو ندارم.

مستانه سر باال آورد وبا نگاهی که تلخی از می
بارید،به حافظی که منتظر نگ��اه او ب��ود،خ��یره ش��د و

سرد
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وکامال بی روح لب زد.
-برو گمشو.

حافظ با لبخندی کمرنگ پر تمسخر سری تکان داد
،روی چرخان��د وب��ا گ��امی بلن��د ب��ه س��مت در رفت

ومستانه
را با آن حجم از بغض وترس!!تنها گذاشت.

در را با غیظی آشکار وبی هیچ مالحظه ای محکم بر
هم کوبید وسراسیمه به سوی آسانسور چرخی��د� وب��از

با
نوشته ی آسانسور خراب است روبه رو شد،فحشی

خواهرومادر دار را نث��ار م��دیر احم��ق س��اختمان� ک��رد
وبه

سمت پله ها چرخید.�
س��النه س��النه از پل��ه ه��ا پ��ایین می رفت وم��دام در

سرش
خط ونشان می کشید وباز بغض میکرد ومیان بغضی
که قص��د ترکی��دن نداش��ت ،ب��از دلش میخواس��ت ک��ه

حافظ
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را زی��ر پاه��ایش ل��ه کن��د،ب��ازدمش را کمی ل��رزان از
سینه

بیرون داد و تلخ اندیشید ،که توانش را ندارد،توان له
کردن حافظی را که او را جدا از شورانگیز!!جدا از

جهانگیر وجدا از همه ی مشعل ها می دید،نداشت...
صدای موبایلش را از میان همهمه ه��ایی ک��ه مغ��زش

را
به مرحله ی انفجار رس��انده ب��ود،ش��نید.کمی گیج بی

آنکه
داخل کیفش نگاهی بیندازد،دستش را درون فرو برد

وبه زحمت آن��را ب��یرون کش��ید وب��ا دی��دن ن��ام مام��ان
شوری

پ��وف محکمی کش��ید وب��ا اک��راهی مش��هود تم��اس را
وصل
کرد.

-سالم،دارم میام خونه
-اونو که میدونم،به بابات هرچی زنگ میزنم،جوابمو

نمیده.
از ساختمان که بیرون زد،نور خورشید مستقیم
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چشمانش را نشانه گ��رفت،ابروه��ایش بیش��تر در هم
فرو

رفت.
-خب میگی من االن چیکار کنم؟؟

-خب به نظرت چرا جواب نمیده؟؟
-ن��ترس،االن ت��و بغ��ل مژگ��اجونش نیس��ت ک��ه داره

جونت
باال میاد!!

سرش را اینبار میان خرت وپرت های درون کیفش
کرد تا سوییچ ماشینش را پیدا کند که صدای حرص
دار شورانگیزی که کمی هم بغض قاطی اش بود را

شنید.
-حواس��ت هس��ت ک��ه من مام��انتم بیش��عور.عوض��ی

میدونی
که حساسم

سوییچ را بیرون کشید ونگاهی به اطراف انداخت،تا
یادش بیاید که به قول مه لقا لگنش را کجا انداخته

است.
-باشه،حواسم جمع شد،قطع کن تا یک زنگ به علی
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بزنم.
صدای بوق های پیاپی کمی تارهای شنوایی اش را
خراش داد،سری تکان داد و با غرغر موبایل را از
کنار گوش پایین داد وتا خواست قدمی بردارد که

چشمش به دو جوانی که به دیوار کنار ساختمان تکیه
داده بودند،افتاد.ایستاد،و� پای چپش را تکانی داد،پاها

بی هیچ اراده ای به سوی آنها گام برداشت.
-بیا بریم کلینیکی،جایی.این زخم یکی دوتا بخیه

میخواد.
پشت سر رهی کمی این پا وآن پا کرد،احم��د س��رش

را
پایین انداخته بود ودر حالی که هنوز خون از کنار

ابرویش جاری بود،حرفی نمیزد.مستانه با دیدن او
وخاموش��ی لب ه��ایش،فکش روی هم فش��رده ش��د

وگلویش
هم کمی متورم شد.

-چرا خفه خون گرفتی پسر؟د المصب پاشو.
به شانه های رهی نگاه ک��رد،ش��انه ه��ایش ب��ه پهن��ای

شانه
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های حافظ نبود و بازوهایش آنقدرها هم عضله ای
نبود.سری تکان داد ودر سر به افکار احمقانه اش

پوزخندی زد،سعی کرد صدایش رسا به گوش دونفر
پیش رویش برسد،تا که خواست لب باز کند که احمد

با
صدایی خش دار وکمی بیشتر دردآلود،همانطور که

سر باال می آورد،خیره به رهی لب زد.
-پسر؟؟

وشانه هایش از پس سوالش تکانی خورد وچش��مش
به

مستانه ای که کمی با فاصله پشت سر رهی ایستاده
بود،افتاد.کلمه های لعنتی که پشت هم ردی��ف ش��دند

وبی
اجازه از میان لب های خشک شده ی مستانه بیرون

پریدند.
-من ماشین همراهمه، بریم کلینیک.�

و رهی برگشت ومستانه بی حرف نگاهش کرد،انگار
که منتظر پاسخ مثبت او بود فقط.دلش بهم خورد از
چشم های سرخ شده ی او!! ولب هایی که از میان
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ریش وسبیل انبوهش،بی رنگ شدنش را مستانه به
وضوح می دید.باز به حرف آمد.

-بریم؟؟
و رهی پلکی زد ونتوانست که در مقاب��ل ص��دایی ک��ه

بی
ادا آنقدر نازداشت مقابله کند.سری تکان داد ودست
احمد را کشید،مستانه سریع به خ��ودش آم��د وزودت��ر

از
آنها به سوی ماشینش پرواز کرد.

پشت فرمان نشست ،بینی� اش را کمی باال کشید
وهراسان از بویی ناخوشایند از سیگار کشیدن های
رنگ وارنگ آزیتا، اسپری را از درون کیفش چنگی

زد وقبل از رسیدن دست دو جوان به دستگیره ی در
،اتاقک کوچک وتنگ را خوشبو کرد وبه پشتی

ص���ندلی تکی���ه داد ودلش از گرم���ای بی ان���دازه ی
ماشین

وصندلی مخملی که رویش ولوبود ضعف
رفت،وخیسی تهوع آور پارچه ی مشکی زیر چانه
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اش،هم��ان لحظ��ه پش��یمانش ک��رد از حس انس��ان
دوستانه

ای که به یکباره یقه اش را گرفته بود.
احم��د ک��رخت روی ص��ندلی جل��و خ��ودش را ان��داخت

وبی
اهمیت به خونی که از کنار ابرویش راه گرفته بود
سرش را به شیشه تکیه داد،مستانه با دیدن احمد

ومظلومیتش،دلش مچاله شد وبا بیچارگی سوییچ را
چرخاند.�

-دستمال داری توماشینت؟؟
******

مستانه پشت چ��راغ قرم��ز،عمی��ق نفس��ش را ب��یرون
داد

وپس از کمی مکث دس����ت دراز ک����رد وجعب����ه ی
دستمال

کاغذی را روی پای احمد انداخت.
-احمد روی زخمتو فشار بده.

دنده را جابه جا کرد وپایش را روی پدال گاز فشرد
وغرق در خط ونشان هایی که در سر برای حافظ
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مشعل می کشید،بود.چشمش به کلینیک� و سر در
بزرگش بود که موبایلش روی داشبورت لرزید

،همانطور که با چشم دنبال جای پارکی برای ماشین
بود،جواب داد.

-سالم،جان؟
-جانتو نمیخوام،به علی زنگ زدی؟

چشم تنگ کرد ودر کمین جای خالی ماند،بی حوصله
از ناز صدای شورانگیز زمزمه کرد.

-هنوز نه،وقت نکردم.
-کجایی تو؟؟

-میام حاال، به علیم زنگ میزنم.
و اینبار به تالفی مکالمه ی قبلی ،تماس را قطع کرد

وبی مالحظه موبایل را سرجای قبلی اش انداخت.
-جا پارک نیست،من میرم واالن میام.

مستانه موافق ماشین را کنار خیابان موقت��ا خ�اموش
کرد

،اما رهی دست روی شانه ی احمد گذاشت.
-مگه بی کسی!!خودمم میام.

احمد با احوالی تلخ ،و با بغضی که در صدایش موج
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میزد،دست او را پس زد.
-میخوام تنها برم.

و با غیظ از ماشین پیاده ودر را پشت سرش محکم
کوبی��د ،ت��ا ک��ه رهی خواس��ت دس��تگیره را بکش��د

ودنبالش
برود.مستانه خیره به احمدی که داشت سالنه س��النه

پله
های کلینیک را باال می رفت،او را مخاطب قرار داد.

-دنبالش نرو.
-می ترسم...کار دست خودش بده.

مس��تانه ب��ه س��مت او چرخی��د وخ��یره ب��ه اویی ک��ه
نگاهش

به ورودی پر رفت وآمد کلینیک بود،جواب داد.
-به قیافت نمیخوره ترسو باشی

رهی سرچرخاند� ومستانه و نگاهی که برخالف
صدایش گستاخی داش��ت،سرکش��ی داش��ت را رص��د

کرد.
-نیستم.

-ترسو؟؟
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رهی دست گذاش��ت وس��ط س��ینه اش،ش��اید ح��والی
همان

جایی ک��ه بی وقف��ه م��یزد ...فش��ردش.فکش س��خت
روی

هم فشرده شد وخواس��ت ح��رفی بزن��د،ام��ا پش��یمان
لب فرو

بست ودستگیره را عاقبت کشید.قبل از آنکه پا روی
آسفالت داغ خیابون شلوغ بگذارد،سر چرخاند وبه

مس��تانه ای ک��ه هن��وز ب��ا هم��ان پوزیش��ن ،کج روی
صندلی

نشسته بود ،نگاه کرد.
-اولین...

ب��رای ح��رف زدن انگ��ار ک��ه بای��د ج��ان میکن��د،کالف��ه
دستی

به پشت گردنی که تیره تر به نظر می
رسید!!کشید.مستانه تند تند پلکی زد وهنوز منتظر

تکان خوردن لب های رهی بود.
-احمد بعدها خیلی.....خیلی تنها میشه،براش بمون

مستانه با لب هایی نیمه باز مانده وحالی که هیچ
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س��ردرنمی آورد ونمی فهمی��د ب��ودنش را می��ان آدم
هایی

که از جنسش نبودن��د!!س��ر تک��ان داد وح��تی نفهمی��د
معنای

سرتکان دادنش چیست.رهی هم سرتکان داد وپی��اده
شد

ومستانه نفهمید که چرا لب هایش بی اراده کش
آمد.شاید برای زب��ان ج��وانکی ک��ه کم تک��ان میخ��ورد

وکم
صدای بمش را برای طرف مقابلش خرج میکرد.

روی صندلی جابه جا شد وحواسش هنوز به رهی بود
که دست زیر بینی اش برده بود وتالش میکرد خون

خشک شده را با دستمال پ��اک کن��د،ب��ه دس��توری ک��ه
مغز

صادر میکرد ،توجهی نکرد و با رویی سفت شده
سوییچ را چرخاند وماشین را آرام حرکت داد و در
مقابل سرزنش مغز که از او میخواست بطری آب

صندوق عقب را به رهی بدهد!!برو بابای بلندی گفت
وبرای رد کردن چراغ سبز چند متر جلوتر،سرعتش�
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را بیشتر کرد.
درب یخچال را باز کرد وبی هدف نگاهی به محتویات
درونش انداخت وبا دیدن قابلمه ی ب��رنجی ک��ه فق��ط

ته
دیگش باقی مان��ده ب��ود،ب��ه هم��راه کفگ��یر درونش!!

سری
تکان داد و پر پوزخند درش را محکم بست.شورانگیز

با سری که داخل موبایل بود،وارد آشپزخانه شد.
-مستی بابات گوشیش از دسترس خ��ارج ش��ده،علی

بازم
جواب نمیده؟

مستانه با تنی خسته واعصابی تحلیل رفته،به زور
زبان در کام چرخاند.

-خب پیغامگیر وامونده رو چک کن،بعد به هول وال
بیفت،نکنه باز سشوار روشن بوده که نشنیدی؟

شورانگیز موهایش رهاشده اش را پشت گوش داد
وپرسشگر نگاهش را از نگاه س��رزنش آل��ود مس��تانه

جدا
نکرد.
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-ساعتای  ظهر،باباجهان پیغام گذاشته که یک ردی
از شریکه شارالتانش تو ورامین پیدا کردن،با علی

میرن اونجا.
ش��ورانگیز بی رم��ق خ��ودش را روی ص��ندلی پش��ت

کانتر
انداخت و شقیقه هایش را فشرد .

-وای خدا دلم آروم گرفت.میمردی زودتر می گفتی؟
مس��تانه حوص��له ی ح��رف زدن نداش��ت ،دوب��اره ب��ه

سمت
یخچال برگشت واینبار قالب یخ را از فریزر بیرون

کشاند و چند تکه یخ را درون لیوان ریخت وخواست
که به اتاقش پناه ببرد،صدای شورانگیز را دوباره

شنید.
-دخ��تره ی دیون��ه انق��در یخ نج��و.دن��دونات هم��ه می

شکنه.
مغزش داشت تیک تاک میکرد وآماده برای انفجاری

ش����اید مهیب!!وچ����ه کس����ی به����تر از ش����ورانگیز
مادرش...دم

دست ترین آدمی که در نظرش بود.نگاهش را عین
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هار شده ها روانه ی نگاه مادرش شد،شورانگیز اما
رندانه لب زد.

-چته ؟؟با امیربحثت شده؟
تکه یخی را از لیوان بیرون کشید وهمانطور که الی

دن��دانش میگذاش��ت ت��ا آن را بش��کند،ش��انه ای ب��اال
انداخت

وحواسش را بیشتر� معطوف موبایلی که در جیب
شلوارکش بود،کرد.

****
صدای خنده های شورانگیز با پدرش ،را البه الی
حرف زدنش با آزیتا می شنید،انگار که شورانگیز
روح گرفته بود ،از همان تایمی که پدرش بعد از
عرض ادب خدمت مژگان،خودش را در آغوش

شوری اش ولو کرده بود،دیگر لبخندهای لوندانه از
لب های مادرش پاک نشده بود.

پاهایش را روی تاج تخت سراند وهمانطور که درحال
کلنجار با چشم خرس بزرگ روی تختش بود،میان

نص��یحت ه��ای کش��کی دوس��تش پری��د وب��ا طلبک��اری
ادامه
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داد.
-ازش طرفداری نکن،بره گمشه.اگه من دیگه محل

سگ دادم بهش،که بچه بابام نیستم!!
باز دوباره داغ کرد،انگار که درسرش دیگی پر از آب

به نقطه ی جوش رسیده باشد،از حالت دراز کش
بیرون آمد وخرس را هم همانطور در آغوشش

فشرد،برای چندمین بار در دقیقه ،نوچی زیر لب در
جواب حرف های آزیتا گفت،و موبایل را از گوشش

فاصله داد.
-مستی .هوی روانی،براچی خفه ای؟

پاهایش را محکم بر سرامیک های سرد چسباند واز
جا برخواست وهمانطور که خیره ی استخوان های

بیرون زده ی قفسه ی سینه اش بود،با کالفگی
وصدایی که از شدت حرص ،کمی می لرزید،جواب

داد.
-چون داری زر میزنی.

-عوضی بد دهن،تا تقی به توقی میخوره با حافظ
جونت پاچه ی منو می چسبی

مستانه با پشت دست عروسک آویزان آیینه اش را
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نوازشی کرد وباز با به یاد آوردن حافظ وهدیه ی او
که حاال نوازشش هم کرده بود،منزجر دستش را پس

کشید.
-باشه،قطع کنم؟

-خداحافظ.
هنوز موبایل را روی میز نینداخته بود،که ویبره ی آن

ب��اعث ش��د ،ب��ا چش��مانی از حدق��ه ب��یرون زده ب��ه
مخاطبی

که زیادی خاص بود برایش،خیره شود ،بالفاصله
افس��ار نیش��ی ک��ه بی اختی��ار داش��ت ش��ل میش��د،را

سفت
گرفت وموبایل را همچون شی ای بی مصرف روی

میز انداخت واز در اتاق خارج شد.
******

آخرین قطره از قوطی روغن مایع را درون مایتابه ی
داغ ریخت و همانطور تکیه زده بر کابینت کنار گاز با

آرامش مشغول خرد شدن سوسیس ها شد.
احمد متفکر وارد آشپزخانه ی کوچک ولی دنجی که

گوشه ی حیاط بنا شده بود،شد.
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-میگم ،همه ی وکال... انقدر برای اینجور...پرونده ها
گرون حساب میکنن؟

رهی با حوصله سوسیس های برش خورده،مطابق با
میل رخساره را درون مایتابه چید ودر میان جلز� ولز

ها بی آنک�ه ج�واب س�وال احم�د را بده�د،س�وال م�د
نظرش

را پرسید.
-مسکن اثری داشت؟سردردت خوب شد.

احمد نان های لواش��ی ک��ه ب�ه س��فارش رهی خری��ده
بود

را از روی یخچال سبز رنگ کوتاه قامت ،برداشت
وهمانطور که آنرا تا میداد وبه دنبال سفره می

گشت،جواب داد.
-آره،دستت درد نکنه،کرخ� شد تن وبدنم.

رهی سوسیس ها را به روی دیگرچرخاند ولگدی به
کابینت بغل پایش زد .

-اینجاست سفره،دنبالش� نگرد.
تخم مرغ ها را همانطور که درون مایتابه می
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شکست،گردن کشاند وحواسش را ب��ه پنج��ره ای داد
که

هال خانه ی کوچکش را به آشپزخانه مرتبط می
ساخت.

-رخساره کاناال رو زیاد باال پایین نکن.
رخساره با هیکلی که دیگر کامال شمایل دخترهای

نوجوان را گرفته بود،اهمیتی به کالم رهی نداد و باز
کنترل را جلوی تلوزیون گرفت،رهی سری تکان داد

ونفس��ش را عمی��ق ب��یرون داد ودر ح��الی ک��ه س��عی
میکرد

،توجهش را فقط معطوف فکری که احمد را درگیر
کرده بود،بکند،سمت او چرخید.�

-راستی مگه چقد گفت یارو؟
احمد قدمی به جلو برداشت وبی حرف رهی را کمی
هل داد ،خم شد وسفره را از درون کابینت برداش��ت

وبا
بغلی از نان،به سمت در رفت وپشت به رهی که به

دنبالش مایتابه را به دست گرفته بود،جواب داد.
-گفت باالی سه میلیون� هزینشه!!
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رهی با یک دست مایتابه را گرفت ودر میانه ی راه
درب یخچال را برداشت و قوطی س��س را برداش��ت

وبا
ابروهایی باال رفته،فقط لب زد.

-جان رهی؟
همزمان وارد خان��ه ش��دند، احم��د حی��نی ک��ه خم ب��ود

وسفره
را پهن میکرد،با صدایی که به زور از ته حلقش

بیرون می کشید،بی جان جواب داد.
-جون تو.باید به مستا..

رهی شانه ی رخساره را گرفت وبا نگاهش خواست
که او به سمت سفره بچرخد ،که با بدقلقی رخساره
طرف ش��د،ت��اثر کالم رفیقش،ب��ه یکب��اره بی حوص��له

اش
کرد.

-برگرد شامتو بخور دیگه.
رخساره به آنی عکس العمل نشان داد وبا لب هایی
برچیده ،چهارزانو کنار احمد نشست و زیر لب خری
نثار رهی کرد،احمد اما لبخند مهربانش را به صورت
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رخساره ای که بی اهمیت تکه نانی بزرگ را درون
دهانش چپانده بود،پاشاند.برعکس رهی که ثانیه ای

ج��دیت نگ��اهش را حف��ظ ک��رد وبع��د ب��ا پ��وفی محکم
مایتابه

را میانه ی سفره گذاشت.
چادر مدام روی سرش سر میخورد و مستانه با

کالفگی که از جویدن آدامسش مشهود بود،باز برای
چن���دمین ب���ار پارچ���ه ی س���یاه را روی مقنع���ه اش

کشید،قبل
از آنک��ه حس انس��ان دوس��تانه اش گ��ل کن��د،ب��ا آزیت��ا

حرف
زده بود ودر جواب امرونهی کردن های بی شمار

دوستش یک کالم گفته بود.
-من ب����ه این آدم حس عجی����بی دارم،کمکش میکنم

چون
فک میکنم از منم تنهاتره.

شماره ی ناشناس روی اسکرین موبایلش باعث شد
که

خودش را از میان درب بزرگ پر رفت وآمد دادگاه
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کنار بکشد وبا چشمانی تنگ شده،مردد دکمه ی سبز
را بفشارد.

-این بچه بازی های چیه مستانه جان؟� من باید با یک
سیمه دیگه تماس بگیرم؟

جانی که حافظ خرجش ک��رد،ب��اعث ش��د ک��ه دوب��اره
توده

ی عجیبی از بغض راه نفسش را ببندد.چادر از روی
سرش سرخورد وروی شانه هایش افتاد.بی هدف

نگاهش میخ تاکسی های به ردیف شده ،بود.
-حرف نمیزنی؟؟دلم� صداتو االن میخواد ها.

چادر حاال دور کمرش بود،با یک دست محکم آنرا
گرفت ولجوجانه باالخره سکوتش را شکست.

-میخوام نخوای.
قهقهه ی بلندی که روانه ی خطوط ارتباطی شد،اخم

مستانه را به مراتب پررنگ تر کرد.قصدش کوتاه
آم��دن نب��ود،هن��وز هم کین��ه داش��ت از احمقی را ک��ه

حافظ
جلوی یک مشت آدم غریبه به رویش تف کرده بود.

-جلسه ی دادگاهم تموم شده،یک قرار داشتم با
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موحدی،کنسلش� کنم باهم بیرون یکم بچرخیم؟�
مستانه با زج��ر اندیش��ید ک��ه عادالن��ه نیس��ت.عادالن��ه

نیست
آنهمه بلد بودن حافظ و اینهمه محت��اج ب��ودن خ��ودش

به
محبت های دم دستی.میخواست بجنگد با خرج کردن

های گند گرفته ی حافظ.
پوزخند تمام افکار جنگ طلبش را از هم پاره کرد،که
اوی صلح طلب وعاشق پرچم سفید را چه به آنهمه

الف زدن هایی که نقل زبانش بود.
-بچرخیم؟؟

سعی کرد صدایش نلرزد وکمی وفقط کمی ناز بدهد
به

درخواس��ت معم��ولی حاف��ظ.گل��ویش را ص��اف ک��رد
ومیان

شلوغی ها و بوق زدن های گوش خراش مقابل
ساختمان دادگاه،جواب داد.

-االن کار دارم.
-مستانه چرا لج میکنی،خودت میدونی که من در
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 ارتباط ب�ا ک�ار چق�د ج�دی ام،دی�روزم عص�بی ش�دم
دیگه!!

عینک آفتابی اش را به زحمت روی موهایش داد
ونگاه باریک شده اش را روانه ی موتوری که آنسوی

خیابان نگه داشت،کرد.�
-صدامو داری مستانه جان؟

لب هایش را پر حرص کج وماعوج کرد وبا سرتقی
جواب داد.

-مس��تانه ج��ان!!ن��ترکی از اینهم��ه مهرب��ونی قلمب��ه
شده!!

االنم من کار دارم.
حافظ تن صدایش را از عمد پایین کشاند وصبورانه

لب زد.
-میخوامت.

مستانه به حرارت افتاد و بند دلی هم که دیگر به تار
مویی بند بود!!پاره شد.کف آل استارها را به سنگ
فرش های پیاده روی همیشه شلوغ ،کشاند و فقط

توانست زمزمه کند.
-عوضی.



سال   چهارشنبه عصائی:                                                                                   اخرین مهدیس نویسنده

-بعد ازظهر کوچه ی پشت خونتون،منتظرتم.
کسی تنه ای زد وبی آنکه برگردد وعذرخواهی

کن���د،هراس���ان� خ���ودش را ب���ه پل���ه ه���ای دادگ���اه
رساند،مستانه

اما بی حواس تر خودش را به کناره ی خیابان رساند
و با خیرگی به رهی موبایل را از کنار گوشش پایین
داد.چادر را روی سر انداخت ودلش خواست همان

لحظه برای آنهمه ضعفش در مقابل عوضی ترین
عضو خاندان مشعل ها، زار بزند.

*****
موتور را کنار خیابان نگه داشت وهمانطور که خیره
ی ساختمان� دادگستری آنسوی خیابان بود،باز تکرار

کرد.
-احمد حواست باشه که این دختره رو زیاد نمی

شناسی...�
احمد با اطوار هایی که روح رهی ،رفیق سالهای

ک��ودکی!!را خ��راش می��داد.از موت��ور پ��ایین آم��د و
نایلونی

با انبوه کاغذهای جورواجور را از یقه ی تیشرتش
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بیرون کشید و جواب داد.
-حواسم هست عزیزم،این صدبار.تو هم بپا که باز

بهمن سرت هوار نشه.
و در پی جمله اش نگاهی هول زده به اطرافش
انداخت.رهی نا آرام پلکی زد و از پس شانه ی

استخوانی احمد،مستانه را با آن موهای شلوغش دید
که

همانند دفعات قبلی که دیده بود،طلبکار بود با همان
ابروهایی در هم تنیده.ناخودآگاه لب هایش به لبخندی

محو کش آمد.
-برو که فالمینگو ،منتظرته.

احمد چشم درشت کرد و مشت آرامی به کتف او
زدوقدمی به عقب برداشت.رهی با همان لبخندی که
کم��تر روی لب ه��ایش نقش می بس��ت،دس��ته ه��ای

موتور
را میان دستانش بیش��تر� فش��رد وب��ه ثانی��ه ای از دی��د

احمد
وکمی دورتر مس��تانه ای ک��ه خ��یره ش��ان ب��ود،ناپدی��د

شد.
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درب آسانسور را باز کرد و کناری ایستاد که اول
مستانه از اتاقک بیرون آید،مستانه با تبسم از کنار

احمد رد شد.همپای هم ب��رای رس��یدن ب��ه ات��اقی ک��ه
برای

ارجاع دادخواست نیاز داشتند،گام برداشتند.
-نمیخوای از خیر� اینکار بگذری؟از نگاه های عجیب

آدما،یکیش همین عریضه نویس احمق؟
احمد نگاهش را از تعیین خواسته ی درد

آور،دادخواست میان دستش گرفت وبا کمی مکث
سرچرخاند وخالی از هر حس��ی خ��یره ی مس��تانه ای

که
رهی بی انصافانه در موردش نظر داده بود!!شد.

-من خستم مستانه،خس��تم� از اینک��ه هیچی نیس��تم،از
اینکه

جنسیتم� گم شده،از نگاه آدمای دورم.از....از همه ی
معلق بودنم

مستانه گوشه ی لبش را گزید واز آنکه آنقدر راحت
وبی هیچ خ��رج احساس��ی همچ��ون س��والی پرس��یده

بود،بی
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هوا سرش را پایین انداخت وچادر را باز بیشتر� روی
سرش کشید.

کنار هم با فاصله ای که هیچ بود،نشستند و هر دو به
بازی دختربچه ای که مقابلشان لی لی میکرد،نگاه

میکردند در سکوتی پر از حرف،احمد اما طاقت
نیاورد وبا همان نگاه خیره به روبه رو لب زد.

-چرا نزاشتی برم سراغ یک وکیل دیگه؟
مستانه لب هایش کش آمد،از پوزخندی تمسخر آمیز
وشانه هایش هم کمی تکان خورد از پس آن. کلمات

بی
آنکه فرمانی از مغز بگیرند،از میان لبها بیرون

پریدند.
-چون شاید گیر یک ش��ارالتان دیگ��ه می افت��ادی،یکی

از
بدتر از پسر عمه ی من،که قیمت خون باباش حق

الوکاله میخواست ازت.
احمد نگاه کش آمده اش را از روبه رو گرفت وبه

سوی مس��تانه چرخی��د،کمی س��رش را جل��و ب��رد، بی
ربط
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وبا کمی خجالت لب زد.
-امیرحافظ مشعل همون...دوست...پسری� که ازش

گفتی؟؟
-هوم.

احم��د ب��ا نیش��ی ب��از ش��ده،موه��ایی ک��ه از ع��رق بهم
چسبیده

بود را پشت گوش داد ومستانه با رویی جمع شده
ونگاهی پرسان به احمد خیره شد.
-پس چرا بهش میگی شارالتان؟؟

-چون این رقم رو داده بهت،تا دیگه برنگردی
دفترش!! چون مثل همیشه منو دور زد.

احم��د متعجب ابروه��ایش را ب��اال داد ومنتظ��ر ب��ه لب
های

مستانه چشم دوخت.
-کش مو همراهته؟

احمد تکانی خورد وهول سری تکان داد.
-الزمش داری؟

مستانه با نیشخندی دندان نما اشاره ای به موهای
افشان احمد کرد وصمیمانه جواب داد.
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-تو این گرما واس�ه ی من م�و افش�ون ک�ردی؟؟ببن��د
بابا

حالم بد شد.
و در مقابل بهت احمد،راحتر از ثانیه ای قبل خندید و
از جا برخواست وباهمان چهره ای که هنوز آثار خنده
را بهمراه داشت،به س��اعت مچی نگ��اه ان��داخت وبی

آنکه
به احمدی که با مکث داشت موهایش را با کش می

بست،گفت.
-نگران نباش،من مطمئنم که شعبه ی خوبی

دادخواستت ارجاع میشه.
******

چادر را گلوله شده درون کیف بزرگش چپاند
وهمانطور ک�ه داش�ت موبای�ل خ�اموش ش�ده اش را

روشن
میکرد،آدامسش را با بدجنسی روی نرده های پله ها

چسباند و خودش را به احمد رساند.
-خیلی امروز زحمت کشیدی،واقعا ممنونم مستانه.
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مستانه به پیام های دریافت شده اش نگاهی انداخت
و

پس از ثانیه ای تاخیر سرش را باال آورد وبی حواس
لبخند زد.

-تشکر الزم نیست احمد،ابالغیه اومد،منو خبر کن.
وقدمی به سمت عقب برداشت،احمد تا که خواس��ت

به
مستانه نزدیک شود،مستانه ضربه ای به صفحه ی

ساعتش زد.
-دیرم شده،باید برم.

کنار خیابان ایستاد،عینک آفتابی را روی چشمانش زد
ومنتظر ش��د ت��ا س��یلی از ماش��ین ه��ای پش��ت چ��راغ

قرمز
به سویش هجوم آورد،کمی جلو رفت ودستی برای

سمندی که سرعتش کم نبود،بلند� کرد.
روی صندلی عقب که جاگیر شد،هنوز احمد کنار

خیاب��ان متبس��م خ��یره ی رفتنش ب��ود،س��رش را از
پنجره

ای که شیشه اش پایین بود،بیرون آورد وتخس او را
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مخاطب قرار داد.
-مواظب اون دوماد چیپتونم باش.

احمد انگشت شصتش را نشان داد وهمپ��ای مس��تانه
ای

که داشت دور می شد ،خندید.�
*******

در حال کلنجار با قفل گوشواره حلقه ایش بود ،که
شورانگیز بی آنکه در بزند وارد اتاق شد.سرش را

بیشتر به آیینه نزدیک کرد و مشغول دید زدن الله ی
گوش سمت راستش شد.

-نباید یک دری بزنی بیای تو؟؟خوبه من موقع فرنچ
کیست با عشقم جهان عینهو یابو بپرم تو اتاق.

شورانگیز خندان و با نگاهی متاسف نزدیکش شد
ودوستانه ضربه ای ب��ه ش��انه ی مس��تانه زد وکمی او

را
هل داد.

-دیونه ی بی حیا،یعنی میگی االن یابو ام؟؟
مس��تانه ب��ا رویی جم��ع ش��ده از درد،خ��ودش را کن��ار

کشید
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وغرید.
-آخ مامان درد گرفت گوشم خب.

شورانگیز خودش را جلو کشید و دلسوزانه به الله ی
گ��وش مس��تانه ک��ه مث��ل خ��ودش همیش��ه حساس��یت

داشت به
گوشواره ،نگاهی انداخت.

-الهی بمیرم.خب گوشواره ننداز،می میری؟؟
مس��تانه ب��ه اب��راز محبت ه��ای احمقان��ه ی م��ادرش

وشاید
پیچیده اش،خندید وبا س��ری ک��ه ب��رای خ��ودش تک��ان

میداد
ب��ه س��مت تختش چرخی��د� ،ت��ا از می��ان ب��دلیجات پهن

شده
روی تخت،پابندش را بیابد.

-خب تو هم به گوشواره حساسی،چرا انقدر
رنگاوارنگ برای جهان جونت میندازی؟

ش���ورانگیز خ���ودش را روی ص���ندلی ان���داخت وب���ا
چشمانی
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که برق داشت،ب��رقی کورکنن��ده !!ب��ا لون��دی زمزم��ه
کرد.

-چون جهان دوست داره،منم برای دوست داشتنای
جه��ان حاض��رم بم��یرم.گوش��واره ان��داختن ک��ه دیگ��ه

چیزی
نیس.

پای راستش را روی تخت گذاش��ت ومش��غول بس��تن
پابند

ظریفی که آویزهایی با طرح ستاره را داشت!!شد.
-همین کارا رو کردی که طفلی دوشب در هفته به

زور میره طبقه ی باال،وره مژگان.
ش��ورانگیز آه بی ص��دایی کش��ید ک��ه البت��ه از گ��وش

مستانه
ای که سرخوش به دور خودش می پیچید،دور نماند.

-کاش انقد نزدیک مژگان نبودم،تا رفتن جهان پیشش
رو ببینم.

مستانه دستی به ش��ال ه��ای پ��ر تن��وعش کش��ید ودر
حالی

که متفکر بود که کدام را برای چرخیدن� امروزش،به
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سر بیندازد.ادامه داد.
-خب دیگه جهان خان،این یک قلم رو نتونست از

دس��تور م��ژی ج��ونش س��رپیچی کن��ه.س��نگرت بای��د
درست

روبه روی سنگر دشمنت باشه،شوری خانم.
شال بنفش سیرش را باالخره انتخاب کرد.شورانگیز
دستی به موهایش که طبق معمول همیش��ه سش��وار

شده
بود!!کشید وبا حرصی مشهود از جا برخواست وبا

جیغ جیغی که قهقهه ی مستانه را در آورد،جواب داد.
-اینجور نگو مژی جونش،که عصبی میشم.

و مس��تانه ب�از خندی�د و س��یر نمی ش�د از ری اکش�ن
های

با مزه ی مادرش که اسم هوویش او را به نقطه ی
جوش می رساند وجوری میشد که بخار از کله اش

بلند میشد.
-اوکی نمیگم.حاالم برو بیرون تا من به بقیه ی تیپ

زدنم برسم.
شورانگیز همانطور عصبی وپرخاشگر ،کالفه پرسید.
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-کجا؟؟من برای شب برنامه دارم.
مستانه شال را روی صندلی انداخت و دوباره برای

انتخاب مانتو به سمت کمد چرخید.
-منم قراره با حافظ برم بیرون.

-کج���ا!!امش���ب طبق���ه ی ب���االیی ه���ا عروس���ی
دعوتن،جهان

از بابای دوماد خوشش نمیاد،نمیره.قول� داد سه تایی
بریم رستوران.

-ب�ه من چ�ه ک��ه طبق��ه ب��االیی ه�ا کج��ان،من امش�ب
میخوام

برم گوشمالی حافظ.
-مستی انقد حافظ حافظ نکن،بدم میاد ازش.کار

ندارم،باید بیای.حاال بعد عمری سر خر نداریم.
مانتوی سفیدش را به تن زد وحالش از آنهمه الغری

اش به هم خورد که مانتوها همیش��ه ی خ��دا ب��ه تنش
زار

میزدند.سعی کرد خونسرد جواب مادرش را بدهد تا
جنگی لفظی ،دم رفتنش به پا نشود وباز تهدیدی که
 ارتباط اش با حافظ را به خطر بیندازد!!را نشنود.
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-عزی��زدلم.من س��عی میکنم خودم��و ت��ا ت��ایمی ک��ه
میخوایم

بریم شام،خونه برسونم.
شورانگیز ک��ه ب��ا عزی��زدلم گفتن دخ��ترش ب��ه یکب��اره

سرد
شده بود وآرام.لبخندی گشاد را تحویل او داد.

-مستانه بلوف نزنی ها،بیا دیگه تو روخدا.
و ب���ا دی���دن س���ری ک���ه نش���انه ی تاکی���د ب���رایش

داشت،شادمان
به سمت در چرخید واز دید مستانه خارج شد.

خودش را هول روی صندلی انداخت ،و تند زمزمه
کرد.

-فقط زود گم گور شو که علی هم همزمان با من
بیرون اومد.

حاف��ظ نگ��اه س��نگین وتف��ریح دارش را ب��ا ت��انی از
مستانه

جدا کرد و همانند همیشه ای که در مکالمه های دو
نفرشان آرام حرف میزد!!لب زد.

-باشه.
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باش���ه را کش داد ومس���تانه بی اهمیت موش���کافانه
ابتدای

کوچ����ه را می پایی����د.وارد خیاب����ان اص����لی ک����ه
شدند،مستانه

نفسش را پرشتاب از سینه بیرون داد وشالی که دور
گردنش افتاده بود را روی گیره ی سرش

انداخت.کالفه از سکوت فضا،خودش را جلو کشید
وسیستم پخش را روشن کرد وبا پیچیدن صدای

داریوش،طلبکار غرغر کرد.
-پیرمرد،خسته نمیشی از اینهمه آهنگ تکراری.

ودست به سینه به صندلی تکیه داد و تازه آن لحظه
یادش آمد که او در فاز قهر است وحافظ باید به هر

طریقی احمقی را که نثارش ک��رده اس��ت را از دلش
در

آورد.متاسف خاک برسری را در دل به خودش حواله
داد وسعی کرد با دید زدن ماشین های پشت چراغ

کمی بر اوضاع مسلط شود.
سکوت زیاد از حد کش آم�د ومس�تانه کم کم داش�ت

به
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آخرین مرحله از گرگرفتگی می رسید.دوباره خودش
را جلو کشید ودرجه ی کولر را تا انتها باال برد

وپرشتاب باز به صندلی تکیه داد.پوزخند صدادار
حافظ بی آنکه نگاهش را خرج مستانه کند باعث شد
که شال آویزان از دو طرفش را تکان محکمی بده��د

تا
کمی به قفسه ی سینه اش هوا برسد.امابعد از ثانی��ه

ای
دیگر طاقت نیاورد و باخلقی تنگ به روی حافظی که

بی خیال� خیابان ها را باالپایین میکرد،پرید.
-االن فکر کردی ته جنتلمنایی؟پوزخند� کج،عطر

سردو....شونه ی پهن...االن دیگه آخرشی؟؟اوکی،
اوکیی؟

-نیستم؟
مستانه مغلوب بازی بود و چقدر بد که پیش خودش

همیشه اعتراف به باختن میکرد.ب��ه نظ��رش افتض��اح
بود

ک���ه آنق���در همب���ازی رویی ب���ود ب���رای ج���وانی ک���ه
زیروبمش
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را آنقدر بلد بود!!کم نیاورد وناشیانه جواب داد.
-نه که نیستی،اصال....اصال گیرمم باشی.فک کردی

من نیستم؟منی که به هر خری پا نمیدم که ح��تی ب��ه
سایه

ام نگاه کنن.منی که ته تغاری جهانگیر مشعلم.
حافظ صورتش از شدت خنده ای که قصد سرکوبش

را
داش��ت،کب��ود ش��ده ب��ود.مس��تانه کام��ل ب��ه س��مت او

چرخید�
وباپرخاش ادامه داد.

-زهرمار،حرفای من خنده داره؟مگه دروغ
میگم؟میدونی بابام بفهمه از خط قرمزی که برات

تعیین کرده ،رد شدی.کمش پروانه وکالتتو آتیش
میزنه!!

حافظ شدت خنده های یکجا جمع شده اش آنقدر باال
بود

که شقیقه هایش شروع به نبض زدن کرد.دیگر
نتوانست تحمل کند،خنده صدا دارش باعث شد که
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مس��تانه ب��ه آنی خف��ه ش��ود وب��ا فکی بهم فش��رده
وبادامی

های تنگ شده،پر حرص خیره ی حافظ شد .حافظی
که تعادلش را برای رانندگی کم کم داشت از دست
میداد،ماشین را به کنار اتوبان کشید وبی اهمیت به
نفس های پشت هم مستانه که صدایش میان اتاقک
پیچیده بود،سرش را به سری صندلی تکیه داد ونم

اشکی که گوشه ی چش��مش ج��اخوش ک��رده ب��ود را
پاک
کرد.
عاشقتم به قران مستی.آدم باتو مگه پیر میشه!!—

مستانه لحن پر خنده ی حافظ را تاب نیاورد،مش��تش
را

محکم نثار کتف حافظ کرد.
-چرا انقدر میخندی عوضی؟

س��رحافظ ب��ه س��وی او و بغض��ی ک��ه هرلحظ��ه در
چشمان

مستانه بیشتر نمود پیدا میکرد!!چرخید.ح��اال تمس��خر
از
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نگاه حافظ کنار رفته بود وجایش را دوست داشتنی
شاید زیاد گرفته بود.

-میخندم،چون تو کنارمی مو وزوزی.چون من دلم
همین دیونه بازیهاتو میخواد.دلم همین خزعبل بافتنتو

میخواد.
مستانه که گارد تدافعی اش دیگر کنار رفته بود

وعضالت صورتش هم در برابر محبت خرج شده ی
حاف���ظ،داش���ت ش���ل میش���د ب���ا ش���نیدن جمل���ه ی

آخر،دوباره
ورق برگشت وبا ناب��اوری ک��ه ک��ه خش��م هم چاش��نی

اش
بود،زمزمه کرد.

-حافظ حرف های من خزعبله؟
حافظ با همان تبسم،ماشین را ب��ه آرامی ب��ه ح��رکت

در
آورد و در حالی که حواسش بیشتر به ماش��ین ه��ایی

که
پر سرعت از کنارش رد می شدند،بود.جواب داد.
-تو اگه همین پرچونگی های خوشمزت نباشه که
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مستانه ی من نیستی.هستی؟
مستانه ب��ه یکب��اره تم��ام ه��ارت وپ��ورت ه��ایش کن��ار

رفت
ولبخند زد.واقعی وصمیمی...خودش را کمی بیشتر

جلو کشید وبا چه��ره ای ک��ه هم��ه ی اعض��ایش دیگ��ر
نمی

خندیدند که قهقهه میزدند،زمزمه کرد.
-مرگ مستانه؟

-مرگ امیر حافظ.
و ثانیه ای نگاهشان بهم وصل شد،که با پلک زدن

مطمئن حافظ ،مستانه پر احساس س��رش را بیش��تر
کج

کرد تا گرمای کف دست حافظ بیش از پیش تنش را
در مذاب خواستن غرق کند.

-بریم کافه ی ایوب؟؟
مستانه با چشمانی گیج شده وصدایی که حاال بیشتر

ن��رمی داش��ت وب��ه نظ��ر حاف��ظ بیش��تر� لعن��تی ش��ده
بود،پچ

پچ کرد.
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-دوسیب بزنیم.
-جهنم.از خیر هلو میگذرم.

وبا لب های کش آمده،پا را بیشتر� روی پدال گاز
فشرد،جوری که عقربه های کیلومتر� شمار از مرز
 رد شد وصدای جیغ پرهیجان مستانه را به همراه

داشت.
****

آدامس تری���دنت طعم ت���وت ف���رنگی اش را درون
دهانش

انداخت ونفس زنان خودش را به میانه ی کوچه ی
تاری��ک رس��اند.م��ادرش را ب��ا م��انتوی خ��وش دوخت

سفید
و صندل های همرنگش شناخت.به گام ها سرعت

بیشتری داد.
-باباجهان کجاست؟؟

-نمی بی���نی ماش���ینو داره از پارکین���گ در می���اره؟از
دستت

عصبانیه مستی.بهش گفتم تولد آزی بودی.حواست
باشه سوتی ندی.
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مستانه تند تند سرتکان داد ومطیع کنار مادرش
ایستاد.جهان با ابروهای بهم گره خورده ماشین
مخصوص حمل گوشتش را با احتیاط از پارکینگ

بیرون آورد.مستانه با دیدن او خودش را از تک وتا
نینداخت،نزدیک پدرش شد وبا صدایی که از عمد
نازبیشتر داده بود،زبان به قربان صدقه گشود .

-چطوری عشق من؟
جهان سعی کرد گره ابروها بی فرمان باز نشود،که

البته زیاد هم موفق نبود.اما با لحنی جدی ،غر زد.
-ط��وطی نش��و پدرس��وخته،چ��را انق��د دی��ر اوم��دی؟؟

ساعتو
دیدی؟

خودش را لوس کرد وبرای فرار از گفتن دروغی به
نظ���رش ناجوانمردان���ه ک���ه بای���د تحوی���ل پ���درش

میداد.جواب
داد.

-بیا سوار شو طوطی ،بیا که پدر سوختگی تو ذاتته.
مستانه در امتداد خوشی هایی که از عصر بر سرش
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هوار شده بود،قامت راست ک��رد وقهقه��ه ی بلن��دش
را

در میان کوچه پیچاند.شورانگیز سرحال از جمع سه
نفرشان،در� ماشین را باز کرد.

-بدو مستی که دیر شد.
مستانه به ناگه خنده هایش را قطع کرد وبا بهت

زمزمه کرد.
-مگه قراره با این بریم دور دور؟؟پرشیا� کجاس؟

جهانگیر که حاال از لب های آویزان شده ی مستانه
خنده اش گرفته بود،تفریح کنان جواب داد.

-ماشین دسته علیه.حاالم دوست داشت باشی،بهت
افتخار میدم تو یخچال عقب بشینی.

معترض بابایی گفت و همانطور که با اکراه قصد
نشستن کنار مادرش را داشت،پرحرص اندیشید که

علی نفرت انگ��یز خ��ودش را ص��احب اول تم��ام م��ال
باقی

مانده ی پدرش میداند.
پشت سیستم نشسته بود،وبا چش��مانی گش��اد ش��ده

داشت
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جدیدترین فیلمی که آزیتا به دس��تش رس��انده ب��ود را
نگاه

میکرد، وم��دام ب��ا ل��رزش موبای��ل روی م��یز،بی آنک��ه
نگاه

از مانیتور بگیرد،موبایل را میان دستش میگرفت
وسرس���ری پی���ام ه���ای عاش���قانه ای ک���ه م���ادرش

همزمانی
که برای جهانش سند میکرد،برای مستانه هم می

فرستاد را نگاه میکرد وباز بی تفاوت موبایل را روی
میز انداخت.

دیدن نیکالس کیج که داشت با تبحر خاصی لباس
پارتنرش را از تن درمیاورد،باعث شد که نیشش باز

شود وبا هیجانی خاصی صحنه را دنبال کند،که شلیک
خنده ی حافظ از درون ات��اق حواس��ش را ب��ه کلی از

فیلم
پ��رت ک��رد.اب��رو درهم کش��اند وص��ندلی را ب��ا ض��رب

عقب
کشید واز جا برخواست.

نزدیک اتاق بسته ایستاد و خواست کمی نزدیک تر به
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در شود،ام��ا پش��یمان ب��زاق ده��انش را ف��رو داد وب��ه
سمت

آش��پزخانه ق��دم کج ک��رد،دس��تانش� را زی��ر ش��یر آب
گرفت

وسعی کرد به پچ پچ های درون اتاق که بلند تر از
لحاظ قبل شده بود،اهمیتی ندهد.بطری آب را محکم
روی کابینت کوبید،ثانیه ای پلک روی هم فشرد،خنده
ها گاهی به گوشش می رسید وباز سکوت اتاق را پر
میکرد.با دستانی که نامحسوس می لرزید.لیوان را تا

نیمه پر از آب کرد و همزمانی که گلویش را یخ زده
میکرد از آشپزخانه بیرون زد.صدای نازک زن که
واضح به گوش می رسید،دیگر طاقتش را لبریز

کرد.متوقف شد وگوشش را به درب بسته چسباند.
-رقم قرارداد اصال برای من مش��کل ن��داره.مهم این��ه

که
همه جوره پشت من ومنافع شرکتم باشی،تعریفتو از

آقای سمسام شنیدم.
-ایشون لطف دارن،امیدوارم بت��ونم ج��واب اعتم��ادتو

بدم
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شایلی جان.
ابروهایش باال پرید ودهانش را چند بار باز وبسته کرد

وبا حرصی فوران شده لب ها را بهم فشرد واز در
فاص����له گ����رفت.لقم����ه ی م����ردک ش����کم گن����ده

سمسام،شایلی
نام داشت!!شایلی که خواهر زن مردک بود،خواهر

زنی که گوش شوهر سابقش را خوب پیچانده بود!!
اندک اطالعات ناقصش از شایلی را صدقه سر
پرچانگی ها سمسام داشت،زمانی که در سالن

انتظار،بی حوصله میشد ودنبال گوشی مفت برای
شنیدن میگشت .

صدای زنگ واحد باعث شد که در میان برداشتن گام
های بلند، لیوان را با غضب روی میزش بگذارد ودر

را پرشتاب باز کند.
-سالم،با آقای مشعل قرار داشتم.

دست هایش را به سینه قالب کرد،سعی کرد کامال
ریلکس دروغش را تحویل مرد جوان بدهد.

-ایشون هنوز از دادگاه نیومدن،معلومم نیست اصال
بیان.
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-اما...اما به من گفتن این تایم بیام.
شانه ای باال انداخت و بی حوصله لب زد.

-ع����ذر میخ����وام.ولی جلس����ه ی دادگ����اه ت����ایم
نمیشناسه،یک

روزایی خیلی طوالنی میشه.
م����رد تن����ه اش را کمی جل����و کش����ید وب����ا اخمی

کمرنگ ،لب
زد.

-میتونم داخل دفتر منتظر باشم.
مستانه پوف بلندش را سعی کرد در دم خفه
کند،وکالفگی اش را مرد مقابل متوجه نشود.

-شرمنده،منم االن باید برم بانک.
مرد ابرویی باال انداخت وبا گالیه جواب داد.

-به آقای مشعل بگید،خوب نیست موکلشونو عالف
کنن.

تندتند سرتکان داد وبا شتاب در را بست وخودش به
آن تکیه زد.
-حتما میگم.

وهمان لحظه در اتاق باز شد.برای باز کردن ابروهای
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درهمش تالشی نکرد.با تانی تکیه از در گرفت ومیانه
ی سالن ایستاد.

-باهاتون باز هم تماس میگیرم آقای مشعل.
کامالمشهود پشت چشمی نازک ک��رد ک��ه از دی��د ت��یز

بین
حاف��ظ دور نمان��د.ب��ا این ح��ال حاف��ظ لبخن��د از لب

هایش
پاک نشد وبا همان لحنی ک��ه مختص خ��ودش وحرف��ه

اش
بود،جواب داد.

-اوکی.منم هماهنگی های الزمه رو انجام میدم.
پشت به خوش وبش حافظ ب��ا ش��ایلی ج��انش،لی��وان

آب را
تا آخرین جرعه سرکشید تا کمی از فوران احتمالی

خش���مش جلوگ���یری کن���د.ص���دای ت���ق در را ش���نید
وحافظی

که به سویش گام برمیداشت.با طمانینه به سوی او
چرخید.نیشخند� حافظ به حق که روی اعصابش خط

می انداخت.
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-شایلی جان؟؟
حافظ مقابلش با فاصله ای کم ایستاد،دس��ت ه��ایش

را به
درون جیب هایش فرو برد ،لبه های کت عقب رفت
وسینه پهن او زیر لباس تنگ سفیدش بیشتر نمایان

شد.مستقیم به بادامی های تنگ شده نگاه کرد.
-توج��ه ک��ردی جدی��دا خیلی داریم ب��ه هم می پ��ریم

مستی؟؟
-این زنیکه مطلقه چه صنمی با تو داره؟؟که

هروکرتون ساختمونو برداشته بود.
دستش را با مکث ونیش��خندی ک��ه هن��وز روی لب ه��ا

جا
خوش کرده بود،از جیب بیرون آورد وچانه ی مستانه
را نوازش��ی داد.مس��تانه ام��ا لحظ��ه ای ن��از ص��دای

شایلی
ج�����ان از الب�����ه الی تاره�����ای ش�����نوایی اش گم

نمیشد.سرش
را عقب کشید و دستش را از پشت بند میزش کرد
ودوباره با فکی که روی هم فشرده شده بود،غرید.



سال   چهارشنبه عصائی:                                                                                   اخرین مهدیس نویسنده

-صداش رو اعصابم بود،تو هم که!!شایلی جان از
دهنت نمیفتاد.

و پر حرص خندید و دیگر برایش ممتد نگاه کردن
حافظ طبیعی شده بود.ادامه داد.

-من زندایی مژگانت نیستم که انقدر خر بود که
دوستش بیاد مخ شوهرشو بزنه!!من مژگان نیستم.

-شایلی صادقی هم شورانگیز نیست مستانه.
اسپند شد روی آتش شد،باال وپایین پرید

وس��وخت،دس��تش را ب��اال آورد وس��بابه اش را روی
سینه

ی او فشرد وبا غیظ جواب داد.
-اسم مامانمو نیار بی شعور.

حافظ کامال خشک وبا نگاهی سرد ،سرش را پیش
کشید وکلمات کوبنده را به روی صورت گر گرفته ی

مستانه پرتاب کرد.
-پس ساکت باش،و اسم من��و ب��ه لجن نکش.انق��درم

پای
خانواده ی هزار رنگتو وسط نیار که اینجوری کلفت

نشنوی.
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مستانه هنوز آتش در وجودش زبانه می کشید،حافظ�
حق نداشت مقایسه با پدرش جه��انگیر مش��عل را ب��ه

لجن
کشیدن نامش ربط دهد.حق نداشت خانواده ی او را

هزار رنگ بداند!!حق نداشت....
تلخ اندیشید که حافظ از بحث اصلی که چاشنی

مش��اجره ی بینش��ان ب��ود ، داش��ت خ��ودش را دور
میکرد.

-این شایلی دیگه ح��ق ن��داره ط��رفت بی��اد.می فهمی
امیر

حافظ.
حافظ پوف غلیظی کشید،مستانه وقتی با آن صدای

لعن���تی اش بغض میک���رد،نمیتوانس���ت گ���اردی در
مقابلش

داشته باشد.سعی کرد مالیم پیش رود.
-مس���تانه ج���ان م���ا اگ���ر آین���ده ای ب���ا هم داش���ته

باشیم،شغل
من همینه.من مدام ب��ا این قس��م خ��انم ه��ایی ک��ه ی��ا

مطلقه
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هستند یا هم در شرف طالق گرفتنن سروکار
دارم.نباید انقدر دیدت منفی باش��ه.مگ��ه هم��ه ی این

زن
ها نیت بدی دارن.تو هم وکیل میشی ،توهم با

مردای...
مستانه رویش جمع شد وبا ناباوری لب زد.

-اگر؟؟حافظ اگر؟؟�
حافظ ابروهایش را باال داد ،قدمی به عقب برداش��ت

و
خسته از یکی به دو کردن با مستانه ای که هر روز

ی��ک نم��ایش ب��ه راه می ان��داخت،دس��تی ب��ه پش��ت
گردنش
کشید.

-مثال زدم مستانه جان.
مستانه با تندخویی جواب داد.

-مثال؟؟اگر� آینده ای داشته باشیم؟مگه داریم بازی
میکنیم.تو غلط میکنی مثالت اگر داره؟مگه من

عروسکتم.دوسال از زندگی من رفت��ه.من ب��ه خ��اطر
توی
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بی لیاقت حقوق میخونم،به عشق تو.
حاف�����ظ نگ�����ران از ص�����ورت س�����رخ از خش�����م

مستانه،دستانش
را باال آورد وسعی کرد که او را آرام کند،با نرم ترین

وپر محبت ترین لحن ممکن لب گشود.
-مستانه،عزیزدلم،چرا انقدر این روزا زود داغ

میک��نی؟؟معلوم��ه ب��ا هم آین��ده داریم نفس��م،من ک��ه
بیست

سالم نیس که بخوام دوست بازی کنم.هستم؟؟�
دوسال با من از عمرت رفته،بقیشم با من میره.
مستانه هنوز دستانش می لرزید ولعنت میکرد به

حقوق!!به رشته ی لعنتی ش��ان.ب��ه ش��غل حاف��ظ.ب��ه
شایلی

ها.به مادرش که نفر دوم بود.
بی رمق از تشنج به پ��ا ش��ده ب��ه س��وی ص��ندلی اش

گام
برداشت وخودش را روی آن پرت کرد.فیلم محبوب

دوستش آزیتا هنوز ادامه داشت.موبایل بار دیگر
لرزید،فکش را بیشتر� روی هم فشرد و هرچه می
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گشت تا با جوابی دندان ش��کن ده��ان حاف��ظ مس��لط
شده بر

اوضاع را ببندد،بیشتر به بن بست میخورد.
حافظ دست دراز کرد وکنترل� کوچک را از روی

دستگاه پرینتر� چنگ زد ودرجه ی آن را بیشتر کرد تا
کمی از التهاب درونش کم شود.

سکوت مس��تانه همیش��ه خاکس��تر� زی��رآتش ب��ود،بای��د
تمرکز

میکرد تا با پوفی ناچیز دوباره مستانه را به آتش
نکشد.میز را چرخید� وخودش را به پشت صندلی

مستانه رساند.
-پس داغ میکنی،که اینجور به جیغ جیغ میفتی!!جنبه

نداری ،نبین این فیلما رو...
خندید

وصندلی را با یک حرکت چرخاند.
شقیقه هایش تیر می کشیدو پلک ها هنوز سنگین از

بی خوابی شب گذشته آزارش میدادند.
خودش را به لبه ی تخت کشاند وپاها را با بی

حوصلگی از تخت آویزان کرد،کف� پاهایش داغ بود



سال   چهارشنبه عصائی:                                                                                   اخرین مهدیس نویسنده

وتنش در آستانه ی یائسگی شاید کمی زود،مدام گ��ر
می

گرفت.
همانند روح در خانه پرواز میکرد،و پلک روی هم
می انداخت تا نزدیک شدن اجسام به خودش را

نبیند،صدای زنگ تلفن خانه انگار که باز خبر شومی
در پی داشت.با گلوی ورم کرده از بغضی که سالها

در همانجا جا خوش کرده بود،با غیظ پاروی زمین
کوبید ونزدیک س��یمش ش��د،بی اهمیت ب��ه ش��ماره ی

افتاده
سیم را پرشتاب کشید ودیگر نتوانست تحمل کند

وهمانجا کنار دیوار سر خورد. اولین لعنتش را حواله
ی همسایه ای کرد که در راه ن��انوایی ،خ��بر داده ب��ود

که
دیشب جهان را با تی��پی س��ت ش��ده ب��ا ش��ورانگیزش

وثمره
ی دوس��ت داش��تن ته��وع آورش��ان،مس��تانه دس��ت در

دست
هم وبا خنده هایی از ته دل !!دیده است.
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شوری اشک لب هایی که از حرص جویده ش��ده ب��ود
را

س���وزاند.لعنت بع���دی اش را ب���ه هیچ کس تق���دیم
نکرد،فقط

خودش را مستحق لعنت میدانست وبس...
اشک ها با شدت گونه های ملتهبش را خیس

میکرد،ناگهان هق عمیقی کشید وهمانند کودکی پرناز
ونعمتش زار زد،همانند همان روزها که بزرگترین

غمش،گم شدن عروسکش م��اه لیلی ب��ود.س��رش را
روی

زانو گذاشت وبا شدتی باور نکردنی زار زد،انگار که
سالها می گذشت از زار زدنش!!

حاال از گم شدن خودش،و پیدا شدن عروسکی به
مراتب زیباتر زار میزد.انگار که سالها رد نشده

اس���ت،انگ���ار ک���ه ام���روز وهمین لحظ���ه فهمی���ده
است،کسی

دیگ��ر،نف��ری س��وم ب��ر زن��دگی اش آوار ش��ده اس��ت
وامروز
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گوهر با همان لبخند دلفریبش پا میان وس��ط زن��دگی
اش

گذاشته است.
زان�و ه�ایش را ب�ه بغ�ل گ�رفت وب�ه ه�ق ه�ق ک�ردن

امتداد
بخش��ید وب��از ب��رای ه��زارمین ب��ار ب��ه گذش��ته پرت��اب

شد ،به
گذشته ای که بوی تعفنش حال بر هم میزد،بویی که

سالهابود زیرمشامش می پیچید.
مژگ��ان ج��وان روی ص��ندلی ص��اف نشس��ت ودس��ت

کشید
به ابروهای اصالح شده اش،نگاه چرخید� وصاف به

میان ابروها وپیوند دلفریبش نشست.دخترکی� ج��وان
تر

با زیبایی خیره کننده،نخ دور گردنش را پاره
ک��رد،س��رش� را پیش آورد وهم��انطور ک��ه خ��یره ی

مژگان
درون آیینه بود،شیطنت وار درون گوش او پچ پچ

کرد.
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-مژی جون پسندت شد؟این دفعه خیلی جذاب تر
شدی!!

مژگان با چشمانی براق که تحسین درونش موج
برداشته بود،پرهیجان سر چرخاند.�

-گوهر،خیلی� خوب ورداشتی،وای موهامم عالی
شد.ممنون گوهری.

و همانطور نشسته سر گوهر را در آغوش کشید
وبوسه ای بر موهای نرم او کاشت.

ایران دخت کمی دورتر،لنگه ی ابروی باریکش را
باال انداخت بود وبا لبخندی عمی��ق ب��ه خوش��بختی بی

حد
وحصر تک فرزندش،حاص��ل س��الها زن��دگی عاش��قانه

اش
با اردشیر نگاه میکرد،پا روی پا انداخت وسیر نمی

شد از تصویر جان دار روبه رویش وبی اغراق
حاضر بود برای ذوق زدن های از ته دل دخترکش

جان دهد.
-جهانگیز تو رو با شمایل جدیدت ببینه ،سکته نزنه!!

و خندید وهمپای خنده هایش،زن های اطراف هم
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خندیدند،و در این میان مژگان مستقیم به گوهر خیره
شد تا او هم به جمله ی مادرش صحه بگذارد.گوهربا
چش��مانی ک��ه ت��ه نداش��ت رم��ز ورازش!!ش��انه ه��ای

مژگان
را فشرد وبا اطمینان پلک روی هم بست.

جنون زده سر از روی زانو برداشت،هق هق به
یکباره خاموش شد،با پشت دست خیسی گونه ها را

گرفت واز جا برخواست.
در سرویس بهداشتی را با شتاب باز کرد وروبه روی

روشویی ایستاد،بی آنکه نگاهی به آیینه بیاندازد
صورتش را زیر شیر آب گرفت و کمی از التهاب
صورتش را کم کرد.با رویی غرق از قطرات آب

روبه روی صندلی م��یز ت��والت نشس��ت ودس��ت دراز
کرد

وچند برگ دستمال از جعبه ب��یرون کش��ید وص��ورتش
را

پاک کرد.الک قرمز را برداشت وبا لبخندی مصنوعی
دستش را روی میز گذاشت.
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به آیینه نگاه کرد،خط چش��م ه��ا قرین��ه نبودن��د وکمی
هم

کج وم��اعوج ش��ده بودن��د،ام��ا خب ب��ه چش��مانش
کشیدگی

خاصی بخشیده ب��ود.رژ لبش را دوس��ت داش��ت،لبه��ا
کش

آمد وبه گوجه ای ها جل��وه ی زیب��ایی بخش��ید.ش��تاب
زده

از روی صندلی برخواست وزمزمه هایش ثانیه به
ثانیه بلندتر میشد.

-همراه من نمیای،قرار با شوریت میزاری!! نامردی
هات ته نداره جهانگیر.ته نداره. مگه من مونده ی

ت���وام،هیچ وقت نب���ودم،هیچ وقت.من ب���رای پس���رم
زندگی

میکنم،برای مه لقام.
به سمت کمد دیواری چرخید� و در ریلی را کنار کشید
وبه لباس های آویزان نگاهی انداخت،سر انگشتانش

لباس حریری را لمس کرد،حریر یاسی رنگ
را.لطافت خوشایندی داشت،پارچه را میان مشتش
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فشرد.باید انتخب میکرد،میخواست برای
خودش،خودش را زیبا کند.

لب��اس را ب��یرون کش��ید و ب��ه دور خ��ودش چرخی��د و
دقایقی

بعد در حالی که قالب قلبی شکل کیک را درون فر
میگذاشت،با پیراهن حریر یاسی رنگش لبخند

داش�ت،لبخن�دی ک�ه ن�ه ج�ان داش�ت ون�ه عم�ق.ولی
حدااقلش

میتوانست شکست تحمی��ل ش��ده ب��ر روحش را الب��ه
الی

همین لبخند بی رنگش قایم کند.
-همراه من نمیای،قرار با شوریت میزاری!! نامردی

هات ته نداره جهانگیر.ته نداره. مگه من مونده ی
ت���وام،هیچ وقت نب���ودم،هیچ وقت.من ب���رای پس���رم

زندگی
میکنم،برای مه لقام.

به سمت کمد دیواری چرخید� و در ریلی را کنار کشید
وبه لباس های آویزان نگاهی انداخت،سر انگشتانش

لباس حریری را لمس کرد،حریر یاسی رنگ



سال   چهارشنبه عصائی:                                                                                   اخرین مهدیس نویسنده

را.لطافت خوشایندی داشت،پارچه را میان مشتش
فشرد.باید انتخب میکرد،میخواست برای

خودش،خودش را زیبا کند.
لب��اس را ب��یرون کش��ید و ب��ه دور خ��ودش چرخی��د و

دقایقی
بعد در حالی که قالب قلبی شکل کیک را درون فر

میگذاشت،با پیراهن حریر یاسی رنگش لبخند
داش�ت،لبخن�دی ک�ه ن�ه ج�ان داش�ت ون�ه عم�ق.ولی

حدااقلش
میتوانست شکست تحمی��ل ش��ده ب��ر روحش را الب��ه

الی
همین لبخند بی رنگش قایم کند.

خودش را کشید و داشبورت را باز کرد،هرخرت�
وپرت دم دستش را کنار زد وکیف سی دی هایش را
بیرون کشید،درگیر� با زیپ کمی خ��رفتش نگ��اهی ب��ه

در
نیمه باز انداخت.پوفی کشید وسعی کرد با پیداکردن

سی دی م��د نظ��رش،حواس��ش را از تاخیرزی��اد آزیت��ا
پرت
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کند.
سی دی گلچین آهنگ های شادش را درون سیستم

گذاش���ت و هم���انطور ک���ه دس���تش روی پیچ ص���دا
بود،خیره

به سیستم پخش،منتظر شد.صدای خواننده ی
موردعالقه اش را که درون اتاقک پیچید، باعث شد
بی اراده به شانه هایش ریتمی دهد وبا نیشی گشاد

سری هم تکان دهد.
آزیتا با هن هن دستگاه را به بغل زده ب��ود،و جل��ویش

را
به زحمت می دید،در را با پا باز کرد وبا رسیدن به

رنوی خاموش مستانه،لگ��دی ب��ه در عقب زد وب��اعث
شد

که مس�تانه سراس�یمه س�ر بچرخان�د وب�ا دی�دن او،از
ماشین

پیاده شود.
-چقد دیر کردی آزی.

- تو حاال بیا درو باز کن.
با گام هایی سریع،ماشین را دور زد ودر را باز
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کرد،آزیتا دستگاه دی جی را با احتیاط روی صندلی
گذاشت وهمزمانی ک��ه تن��ه اش را از ماش��ین ب��یرون

می
کشید،غر زد.

-لعنتی چقد گرمه هوا!!هنوز نیومدم بیرون تنم غرق
عرق شد.

مستانه نفسش را بی صدا به بیرون پرت کرد و در
سکوت به آزیتا خیره شد،آزیتا تیز نگاهش کرد وبا

طلبکاری غرید.
-چته تو؟؟نکنه مریضی؟؟

مستانه ب��ا لب ه��ایی آوی��زان س��رش را ب��ه نش��انه ی
تایید

تکان داد و بی ربط پرسید.
-دستگاه مه سازو نمیاری؟

آزیتا گوشه ی لبش را به دندان کشید وهم��انطور ک��ه
می

چرخید� تا باز به خانه رود،خطاب به مستانه گفت:
-خوب شد یادم انداختی.االن از انباری میارم.ماش��ینو

تو
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روشن کن.
******

دستش را زیرچانه زده بود وبه باال وپایین پریدن های
آزیتا نگاه میکرد که پشت دوربین وهمپای فیلمبردار

دستگاه مه ساز را جا به جا میکرد تا رقص دنس
عروس وداماد جلوه ی خاصی پیدا کند،کمرش� از

شدت درد به زق زق افتاده بود وبه سینه هایش هم
انگار که وزنه ی سنگینی آویزان کرده بودند.

خنده دار بود،اما میان آنهمه شادی وپایکوبی وصدای
موزیک که از باند کنارش در سرش می

پیچید!!خمیازه های پیاپی لحظه ای دس��ت از س��رش
بر

نمیداشتند.به ط��رز بیچ��اره واری خ��وابش می آم��د و
این

عروسی با آن حجم مهمانی که در آن سالن بزرگ
وول میخورد،محال بود به زودی بساطش جمع شود.
دستش را مقاب��ل ده��انش گ��رفت ک��ه ب��ه خمی��ازه ی

غلیظ
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تر از قبلی ها!! فرصت جوالن دادن ندهد،ب��ه ج��ایش
اما

چشمان سنگین شده از آرایشش ،غرق اشک شد.
با رویی جمع شده از درد تا خواست صندلی راعقب

بکش��د،موبای��ل درون جیبش لرزی��د،بی حس وح��ال
موبایل

را بیرون کشید وصفحه ی پیام ها را باز کرد.پیام از
پدرش بود که باز به رسم همیشگی گالیه هایی برای

نبودن مستانه تا دیر وقت کرده بود ومس��تانه هم ب��از
به

رسم همیشه،دستهایش تندتند روی کلیدها چرخید� وبا
قربان صدقه هایی که نقل ونبات زبانش برای جهان

بود،سروته دلخوری پدرش را بهم دوخته بود.
آزیتا ب��ا ع��رقی ک��ه برپیش��انی اش نشس��ته ب�ود،کن��ار�

مستانه
جای گرفت وهمزمانی که با سیستم مقابلش ور می

رفت،لب زد.
-االن چرا عینهو بز به اطرافت خیره شدی،میکروفنو

بردار یک زری بزن.
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مستانه با صورتی آویزان شده ،سرش را روی میز
گذاشت ونالید.

-آزی به قرآن حالم بده.
میکروفن را ب��اال آورد وپ��وف آرامی کش��ید و مطمئن

از
وصل بودنش ،برای ثانیه ای دستش را روی دهانه ی

میکروفن گرفت و با همدردی جواب داد.
-خب دیونه نمیومدی با این حالت.

پچ پچ وار جواب داد.
-کی ت���و رو می رس���وند خب!!ش���امو کی می���ارن

عوضیا...�
آزیتا آهنگ موردنظر برای این تایم از جشن را پخش

کرد وهمزمان با صدایی رسا خطاب به میهمانان
حرف های ضبط شده در مغزش را به روی زبان

انتقال داد.
******

با قاشق ،دانه های قد کشیده ی برنج را پخش وپال
میکرد،و با اکراه به ران سوخاری کنار دیس نگاه

میکرد،آزیتا لقمه ی پروپیمان را درون دهانش چپاند
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وبا همان دهان پرش به حرف آمد.
-تو که گشنه بودی،چرا نیمخوری؟

قاشق را درون بشقاب ره��ا ک��رد،و دس��ت زی��ر چان��ه
اش
برد.

-حال ندارم،انقد بی حسم که حوصله ی قورت دادن
غذا رو هم ندارم.

آزیتا ته دیگ زعفرانی خوش رنگ را از گوشه ی
بشقاب مستانه برداشت وبا نیشی باز ،جواب داد.

-بهتر،من به جات االن دلم میخواد درسته یک گاو رو
قورت بدم.

مس��تانه ب��ه زدن لبخن��دی بی رن��گ بس��نده ک��رد و
موبایلی

که داشت برای جواب دادن جان میداد!! را کنار
گوشش چسباند.

-سالم،مرسی تو خوبی؟؟
-.....

-دیگه آخراشه،فک میکنم تا یک ساعت دیگه خونه
باشم.
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-....
-چشم ،تو غر نزن،رسیدم زنگ میزنم.اوکی.

موبایل را روی میز انداخت وباز در سکوت به
میهمانان خیره شد،به آدم هایی که حاال بعد از جست
وخیز های فراوان روی صندلی ها آرام گرفته بودند.

-میگم تو تایم مریضیت،باورکن یکی دیگه
میشی.اصال یک پارچه خانوم.

اندک ثانیه ای چشمانش برقی زد،شانه باال انداخت
وجواب داد.

-نمیدونم چ��را م��دلم اینج��وری میش��ه.اتفاق��ا ح��افظم
میگه

،وضعیت قرمزتو بیشتر دوست دارم.
آزیتا که در حال سرکشیدن نوشابه ی سیاهش بود،با
تم��ام ش��دن جمل��ه ی مس��تانه،پقی زد زی��ر خن��ده

وپرشتاب
بطری را روی میز گذاشت.مستانه هول زده وبا

لبخندی بر لب ،خودش را جلو کشید وضربه ای به
پشت او زد تا به سرفه کردنش خاتمه دهد.

آزیتا به صندلی تکیه داد تا کمی آرام بگیرد،از شدت
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خنده،برق� اشک درون چشمانش نمایان شده بود.
-یعنی ببین تو چقد وحشی هستی که برخالف بقیه ی

مردا این بدبخت تو رو ،تو این وضعیت گ..هی
میخواد.

تلخی در نگاه مستانه پر شد وزبانش تلخ تر !!در کام
چرخید.

-بعضی وقتا با خودم میگم،حافظ اصال منو میخواد؟؟
آزیتا چشم ه��ا را گش��ادتر از ح��د معم��ول ک��رد،وبهت

زده
جواب داد.

-معلومه دیونه.یادته چقد موس موس کرد تا تو بهش
پا

بدی؟؟
به آزیتا نگاه کرد،مسکوت!!پر از حرف اما خالی از

هر حس...وکمی هم گیج.لب هایش آرام تکان خورد.
-یک نخ ساده داد،منم از خداخواسته گرفتم.بعدم
که...نخه بهم گره خورد،یک گرهی که من کورشو

دوست دارم،ولی...�
آهی از سینه بیرون داد وباز ادامه ادامه ی حرفش را
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گرفت.
-ولی ح��افظو نمی��دونم.ش��ایدم اص��ال گ��رهی در ک��ار

نیس.
آزیتا دست دراز کرد وبطری نیمه شده را دوباره

برداشت،وقبل از آنکه مابقی مایع سیاه را راهی گلو
کند،تمسخر آمیز جواب داد.

-فلسفی که میشی،حالمو بهم میزنی مستی.
******

پشت فرم��ان نشس��ت وب��ه ش��لوغی اط��رافش نگ��اه
کرد،به

بوق های ماشین هایی که بهم راه نمی دادند،آزیتا
داشت با صاحب جشن خوش وبش آخر را میکرد.

صفحه ی موبایل سایلنت شده باالی فرمان ،خاموش
وروشن میش��د.دس��ت دراز ک��رد وآن��را برداش��ت وب��ا

دیدن
اسم احمد،جفت ابروهایش باال پرید.

-سالم.
صدای احمد کمی با تاخیر بر تارهای شنوایی اش

چسبید.�
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-سالم مستانه جان،مزاحمت نیستم؟
سروصدای بیرون ،باعث میشد که کمتر بشنود که

احمد چه می گوید!!شیشه ی پایین را ب��ه زحمت ب��اال
داد

و لب زد.
-نه،چی شده؟؟

-ابالغیه چرا نمیاد؟
آزیتا خودش را روی صندلی انداخت وتا خواست

حرفی بزند،مستانه دس��تش را ب��ه نش��انه ی س��کوت
باال

آورد.
-احمد صدات چرا اینجوریه؟؟مریضی؟�

با تاخیری چند ثانیه ای وخش خش زیاد،صدا به
گوشش رسید ،اما برخالف انتظارش رهی بود که او

را مخاطب قرار داد.
-رهی ام.این برگهه چه کمکی میکنه به احمد؟

مس��تانه آب ده��انش را پ��ر سروص��دا ق��ورت داد وبی
آنکه

جواب رهی را بدهد،پرسید.�
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- رهی برای احمد اتفاقی افتاده؟
-ی����ک کت����ک مفص����ل خ����ورده،ب����ا ی����ک دن����دون

شکسته.میخوام
بدونم این برگه ای که میگه میتونه زودی از این

اوضاع کثافت نجاتش بده؟
مستانه آهی سوزناک را روانه ی گوش های منتظر

رهی کرد،بغض به آنی به گلویش چس��بید� ونتوانس��ت
از

لرزش صدایش جلوگیری کند.
-میخوام ببینمش،میشه؟؟

-ای خدا...تو چرا جواب منو نمیدی؟؟
آزیتا شانه ی مستانه را چنگی زد وبا چشمانی نگران
لب زد ،چی ش��ده؟؟ مس��تانه بی اهمیت ب��ه نگ��رانی

وترس
النه کرده در چشمان دوستش،باز هم پرسید.

-ابالغیه شاید یک هفته ی دیگه به دستش
برسه،کمکشم میکنه،یعنی وقت دادگاه رو مشخص

میکنه.حاال میشه من ببینمش؟�
رهی با آرام ترین لحن ممکن،خسته و شاید هم
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بریده!!زمزمه کرد.
-میشه،آدرس رو برات می فرستم.

وپس از چند ثانیه،مکث دار وبا صدایی به مراتب بم
تر !!پچ پچ کرد.

-خداحافظت ...مستانه
پای راستش م��دام تک��ان میخ��ورد ،س��عی میک��رد ک��ه

تمام
تمرکزش را روی کلمات پشت هم خواننده ی رپ

!!پیاده کن��د،ام��ا خن��ده ه��ای ری��ز ش��ورانگیز دقیق��ا از
پشت

سرش،از میان دی�وار رد میش�د وص��اف می نشس�ت
وسط

مغز هوشیارش!!
از ح���الت دراز کش ب���یرون آم���د،موبای���ل را می���ان

دستانش
فشرد وتا جایی که امکان داشت صدای آهنگ را باال
برد و هندزفیری ها را بیشتر درون گوش هایش فرو
برد.گوش ها نمی شنید،اما تمرکز نداشت واز درون
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هر لحظه بیشتر� داغ می ش��د.موبای��ل را وهن��دزفیری
را

به گوشه ای پرت کرد وانگار که شوراانگیز قرار نبود
از صداهای عجیب وغریبش را کم کند.

تاپش را با یک حرکت از تنش در آورد ،از روی
تخت خودش را کش��ید،� خم ش��د ت��ا دکم��ه ی کیس را

فشار
دهد.تا باال آمدن سیستم خودش را به روی تخت

انداخت ،هوفی کشید وبه ریکی مارتین سقف خیره
شد.ذهنش برای ثانیه ای درگیر آدمی که باالتر از او
روی تخت دو نفره پلک روی هم گذاشته بود!! شد.
کاش مژگان هم همانند او گوش هایش زیادی شنوا

نبود!!رو به دیوار چرخید� وناخن به دیوار کشید،جایی
در مرکز قلبش به سوز آمد و برای مژگان وآغوش

خ��الی اش بغض ک��رد.بغض ه��ای ش��بانه ی مژگ��ان
جواب

داشت؟؟
سوال طرح ش��ده در ذهنش ب��اعث ش��د ک��ه فک��رش

جرقه
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بزند،هراسان روی تخت نشست وبه مانیتور وتصویر
خودش که خندان در آغوش پدرش بود،خیره� شد.

برای جواب بغض های به بار نشسته ی مژگان خون
به ثانیه ای در رگ هایش یخ بست،تند تند پلک
زد.همان لحظه ویبره ی موبایلش از جایی در

زیرباسنش،باعث شد که ترسان تکانی بخورد.موبایل
را بیرون کشید وبا دیدن اسم حافظ،لبخند� لرزانی زد

وتماس را وصل کرد.
-احوال مستی خانوم؟؟

خودش را عقب کشید وبه دیوار تکیه زد وصدای
حافظ چقدر برای فرار از خوره های ذهنی !!خوب

وموثر بود،سعی کرد صدایش نلرزد.
-خوبم،تو هنوز بیداری!!

صدای حاف��ظ را خف��ه ش��نید،انگ��ار ک��ه س��رش را ب��ه
میان

متکایش فرو برده بود.
-بیخواب شدم مستی،دلم االن میخوادت.

مستانه خودش را روی تخت مچاله کرد وهمانطور
موبایل به گوش چسبیده ،سر روی زانو گذاشت وبه
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صداهایی که حاال کمی کمتر به گوش می
رسید!!اندیشید.

-حافظ...
-جان حافظ،آخه من با این صدای معرکه که منو

بیخواب تر میکنه چیکار کنم؟؟ها المصب؟
بی اهمیت ب��ه جل��ز� ول��ز ک��ردن حاف��ظ در آنس��وی

خطوط
ارتباطی،زمزمه کرد.

-میشه تو تنها حالل زاده ای باشی که به داییت
نمیری؟؟

صدای حافظ در حالی پر از رگه های خنده بود،که
مستانه اصال لحنش بوی شوخی کردن نمیداد!!کالفه

باز خواست لب باز کند.که حافظ پرخنده لب زد.
-مس����تی دایی ب����ه این خ����وبی؟؟منم ک����ه حالل����ه

حالل،ساخته
شدم.خوبه که حالل زاده به داییش بره.

و خندید،مستانه با بغضی که بی جهت بر گلویش
چسبیده بود،موبایل را از گوشش فاص��له داد واج��ازه

داد
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که حافظ به بی مزگی های خودش بی وقفه بخندد.
-مستانه،مستی.

-هوم...
-بغض نکن دیونه،برام بخون تا خوابم ببره.

گلویش را صاف کرد ولب زد.
-چی بخونم؟؟

-هرچی،تو فقط بخون.
مس��تانه خ��یره ب��ه الک پری��ده ی ن��اخن پاه��ایش،بی

مقدمه
شروع کرد.

-با من بمون ،بامن بمون نزار که تنها بمونم. نزار که
خونه ی دلم دوباره تنگ وتار بشه.

عاشق بشیم دعا کنیم که ش��اید از دولت عش��ق ی��ک
روز

بیاد که روزگار دوباره روزگار شه.
*****

دلسوزانه از پش��ت م��یزش بلن��د ش��د وکن��ار زنی ک��ه
مدام

بینی اش را باال می کشید وشانه هایش می
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لرزید!!نشست.دست به چادر او کشید وهمدرد با او
فقط توانست سکوت کند،زن اما دوباره لب به گالیه

گشود.
-پیچ گوشتی ور میداره،هی به پاهاش میکشه،خون

میزن��ه ب��یرون!ح��المو ب��د میکن��ه،دلم میخ��واد هم��ون
لحظه

بمیرم.
مستانه لب هایش را برهم زد،اما صدایی از حنجره

خارج نشد،از چیدن کلمات در کنار هم عاجز
بود،عاجز� بود تا جمله ای را برای تسکین تحویل زن

جوان بدهد که یکسالی بود آن را می شناخت.
-دیگه خسته شدم از اینجور زندگی مشترک گند

گرفته،قرار نیس تموم بشه!!مرده شور م��اده قانون��ا
رو

ببرن.
مستانه ابروهایش رو به پایین افتادند ،متاثر ش��انه ی

او
را فشرد وهمزمان صدای حاف��ظ ک��ه او را ب��ه داخ��ل

اتاق
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فرا خواند،باعث شد که سنگین از جا برخیزد.�
صدای رفت و آمدهای ساختمان کم شده بود،کش

وقوسی به خودش داد،مشتی ب��ه ش��انه ی دردن��اکش
زد

وبا به یادآوردن قرارش با رهی،ناله ی ضعیفی سر
داد.

کیفش را روی ش��انه اش ان��داخت وب��ا کم��ری ک��ه
دردش

داشت جان به لب می رساند،میانه ی در ظاهر شد.
-حافظ با من کاری نداری؟؟

حاف��ظ س��رش را از می��ان پرون��ده ای قط��ور ب��اال
آورد،گیج

سری تکان داد.مستانه با صدایی که رو به خاموشی
می رفت،دوباره زمزمه کرد.

-میخوام برم،تو نمیای؟؟�
حافظ صندلی را عقب داد وقامتی راست کرد،دستی�

به
یقه ی پیراهن خوش دوختش کشید وبا چشمانی تنگ

شده ولبخندی پر از ژست و وسوسه انگیز نزدیک
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مس��تانه ش��د،آنق��در نزدی��ک ک��ه پ��یراهن کمی چ��روک
شده

اش با مانتوی خنک مستانه مماس شده ب��ود.دس��تش
را

به پشت مستانه رساند واو را به خودش نزدیک تر
کرد.

-آخ ک��ه ت��و وق��تی مظل��وم میش��ی،چق��د من درن��ده
میشم!!

مستانه مات به بهم خوردن لب های حافظ نگاه
میکرد،خوابش می آمد ودلش آغوش گرم هم

میخواس��ت،ت��ا ک��ه میخواس��ت نگ��اهش را ب��ه روی
چشمان

حافظ بسراند،که دید همان لب های جادویی داشت
نزدیک ونزدیک تر میشد.مغز فقط فرمان پلک بستن

داد.خوابش می آمد وح��اال می��ان آغوش��ی گ��رم قف��ل
شده

ب��ود ودلش نمیخواس��ت ک��ه از این زن��دان دوس��ت
داشتنی
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رها شود وقتی آنقدر زن��دان ب��ان لعن��تی اش !!آنق��در
بلد

بود.
کالفه از گرمای تابستان،ماشین را زیر درخت

تنومند،پارک کرد وپی��اده ش��د.از پش��ت عین��ک آفت��ابی
اش

نگاهی به انتهای کوچه انداخت وباز سرچرخاند� وبه
ابتدای آن خیره شد.موبایلش را ب��اال آورد وب��ه پی��امی

که
رهی از شماره ای ناش��ناس ک��ه ب��ه نظ��ر از خ��ودش

بود،
برایش فرستاده بود،نگاه کرد.

موبای�ل را کن��ار گوش�ش گ�رفت،وب��از جس��تجوگر ب�ه
کوچه

چشم دوخت.
-سالم،خوبی؟

-سالم.
مستانه به بینی اش چین داد وبه زور لب گشود.

-من از این آدرس چیزی سر درنیاوردم!
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مکث رهی بیش از انتظار مستانه شد،ابرو در هم
کشاند وبا لحنی که خشم هم چاشنی اش ب��ود،ادام��ه

داد.
-گوش میدی به من؟

صدای نفسش را داشت وبعد هم صدای بهم خوردن
دری،مستانه به ماشینش تکیه زد.
-دارم میام،یک لحظه اجازه بده.

با غرغر موبایل را از گوش��ش برداش��ت و بی اهمیت
به

کسی که از کنارش رد می شد،لبش را کج وماعوج
کرد.

رهی پیراهنش را همانطور که داشت کوچه ی باریک
یک متری شان را رد میکرد،به تن زد.نفس زنان

خ��ودش را ب��ه ابت��دای کوچ��ه رس��اند ،دس��تش را ب��ه
پیشانی

زد و با چشمانی تنگ شده،به کوچه ی پهن مقابلش
خیره شد،مستانه را با آن موهای فری که القید

صورتش را قاب گرفته بود،دید.دستی برایش تکان
داد،اما دخترک سربه هوا به آسمان صاف زل زده
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بود،از زور حرص سری تکان داد وبا فحشی زیر لب
ک��ه نث��ار احم��د میک��رد،لخ لخ کن��ان نزدی��ک مس��تانه

شد.قبل
از آنکه او متوجه اش شود،دکمه ی می��انی پ��یراهنش

را
بست تا زیرپوش مشکی اش کم تر در دید باشد.

-تو پیام بهت نگفتم پالک  تو کوچه یک متری؟
اینجا یک متره؟

مستانه فوری نگاه از آسمان گرفت
وسرچرخاند،عینکش را روی موهایش داد،از پرخاش

دقایق پیش خبری نبود،معمولی جواب داد.
-خب هرچی نگاه کردم،کوچه ی یک متری ندیدم.

رهی نفسش را مستقیم ب��ه ص��ورت مس��تانه پرت��اب
کرد و

بی آنکه نگاه از او بگیرد،دستش را دراز کرد وبه تک
کوچه ی یک متری اشاره ای زد.

-واقعا ندیدی؟؟
دخترک لبخند زد ورهی به نظرش اصال حرفی که
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زده ب��ود،خن��ده دار نب��ود.نگ��اهش ب��ه دن��دان ه��ای او
کشیده

ش��د،دن��دان جل��ویش نامحس��وس روی دن��دان جفتش
سوار

بود ونمای دندان ها را کمی بهم ریخته بود،به آنی از
ذهنش گذشت،که دندان ه��ای دخ��تر آن لحظ��ه ،زی��اد

هم
مهم نبود،مهم آن صدایی بود که لعنتی وار از حنجره
ی دخترک طلبکار وکمی هم دیوانه ،بیرون می آمد.

لب روی هم فشرد وبرای فرار از فکرهای بی
ربط،چرخید� وزمزمه کرد.

-دنبالم بیا.
مستانه بی حرف پش��ت س��رش راه افت��اد،ام��ا ب��رای

لحظه
ای ایستاد وهول زده لب زد.

-یک لحظه وایستا.
راه رفته را شتابان برگشت ،در ماشین را باز

کرد،نایلون� کمپوت را از روی صندلی برداشت.رهی
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ابرو باال انداخت وبه گام های بلند او ک��ه ب��ه س��متش
می

آمد ،نگاه کرد.شاید برای پاهای کش��یده والغ��رش،ب��ه
او

لقب فالمینگو داده بود!!پشت ب��ه او چرخی��د� ولب ه��ا
را

از زور خنده ی ناگهانی !!بهم فشرد.
وارد کوچ���ه ی باری���ک ش���دند،رهی بی آنک���ه توج���ه

مستانه
را جلب کن��د،نگ��اهی ب��ه پنج��ره ی، تنه��ا دو طبق��ه ی

کوچه
انداخت،پرده نامحسوس تکانی خورد.مستانه که از

سکوت رهی احساس بدی داشت وآن کوچ��ه ی تن��گ
هم

بیش��تر ب��ه حس ب��دش دامن م��یزد،بی رب��ط وک��امال
احمقانه

لب گشود.
-چقد با مو عوض میشی!

رهی نگاهی دوباره به پنجره ی مورد نظر
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ان��داخت،زنی ب��ا موه��ای روش��ن س��ری ب��ه نش��انه ی
تاسف

تکان داد وپرده را با غیظ انداخت.مستانه هم رد نگاه
او را گرفت و به پنجره ی بس��ته ای ک��ه پش��ت پ��رده

اش
کسی نبود رسید.

رهی شانه ی چپش را به در سفید رنگ زد،و آنرا باز
کرد،به سوی مستانه نگاهی انداخت.

-راستی سوال پرسیدی ازم؟
مستانه کنجکاو اطراف حیاط کوچک را پایید وبی

حواس جواب داد.
-گفتم با مو چقد شبیه آدمیزاد شدی!!

رهی بی تعارف،زودتر از او دمپایی های انگشتی اش
را در آورد و کوتاه جواب داد.
-حیف صدات قشنگه.وگرنه...

مستانه به آنی چش��مانش را ب��رقی زد،و ت��ا خواس��ت
ادامه

ی وگرنه را بداند،احمد را با سرورویی کبود دراز
کش ،گوشه ی هال ، دید.ناباور دستش را روی دهان
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نیمه باز مانده اش گذاشت.نایلون را هم��ان میان��ه ی
در

رها کرد وبه سمت احمدی قدم برداشت، که مظلوم
نگاهش میکرد ،همراه با همان تبسم دوست داش��تنی

که
از اولین دیدار روی لب های او جا داشت.

-چی به سرت اومده احمد؟
احمد تا که خواست از جایش نیمخیز شود،مستانه
سراسیمه کنارش نشست ودست روی شانه اش

گذاش��ت.ب��ا چش��مانی نگ��ران ب��ه او خ��یره ش��د و ب��ا
دلسوزی

خالص لب زد.
-دراز بکش،چرا گذاشتی باهات همچین کاری بکنن.

احمد خجالت زده،با موهایی که نامرتب روی بالشت
ریخته بود،مالفه را به روی تیشرت گلبهی اش کشید

وسکوت کرد.مستانه ب��ا دی��دن رن��گ تیش��رت وط��رح
های

گرافیکی دخترانه اش!! بی اراده خ��ودش را نزدیک��تر
به
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احمد کرد و گیج از پیچیدگی روزهایی که در آن گیر
کرده بود،لب زد.

-ابالغیه امروز ،فردا میاد و روز دادگاه مشخص
میشه.

احمد پلکی زد وزیر لب خوبه ی خفه ای زمزمه
کرد.مستانه به خراش های ریز ودرشت باالی زخم

ابرویش وکبودی پررنگ زیرچشم احمد دردمند چشم
دوخت ،و همانند او خفه ادامه داد.

-چرا باهاشون نمی شینی درست حرف بزنی،چرا
میزاری اینکارا رو باهات بکنن!!اون مرده،

چشم تنگ کرد وبه مغزش برای به یاد آوردن اسمش
فشار آورد،احمد اما زودتر به کمکش شتافت.

-بهمن،پسرعمو ودامادمون.
-آره هم��ون،ب��رو ش��کایت کن ازش،می��دونی دی��ه ی

همین
شکستن دندون چقد میشه!!چرا انقد داری راه میای

باهاشون.
احمد با رویی جمع شده از درد،کالفه نیم خیز
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شد،مستانه دست انداخت وزیر ب��ازویش را گ��رفت و
به

او کمک کرد که بنشیند.�
-فک کردی من حرف نزدم،فک کردی من خودم

داغون نیستم،چشمه ی اشک مادرم خشک شده.همه
ی

امید خواهرام ب��ودم،بع��د االن ب��ه خ��اطر درد من بای��د
آش

والش شدنمو ببینو جیک نزنن.منم به خاطر زندگی
خواهرم باید خفه شم.

به تلخی روی گرداند وبا فکی روی هم فشرده خ��یره
ی

گل های قالی شد.مستانه بی اهمیت به موبایلی که
درون جیبش داشت برای جواب دادن خودش را می
کشت،تنه اش را جلو کشید،دلسوزانه آستین تیشرت

احمد را کشید و او را وادار کرد که نگاهش کند.
-درست میشه احمد.

وسعی کرد با اطمینان پلک بزند و احم��د طغی��ان زده
را
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کمی آرام کند.اما موفق نبود،احمد هنوز هم فکش
فش��رده ب��ود،هن��وز هم چش��مانش نم داش��ت،هن��وز

هم.....
صدای خش خشی باعث شد که مستانه با صورتی

آویزان گردن بچرخاند ورهی را با شلوار ورزشی که
تماس پاچه های گشادش صدا ایجاد میکرد،را

ببیند.رهی با اخمی کمرنگ برپیشانی خم شد وسینی
چای را مقابل مستانه گذاشت وبی حرف دوباره به

حیاط بازگشت.
مستانه کالفه از سکوت به نظر مزخرف رهی،هوفی

کشید ورو به احمدی که مسکوت خیره اش بود،غر
زد.

-این رفیقت،فک میکنه حرف بزنه،انگشت میزنم به
صدای نخراشیده اش!!نکبت.

احمد از خروج ناگهانی مستانه،چشم گرد
کرد،رفتارهای دخترکی� که حاال حضورش ملموس

زن��دگی پیچی��ده اش ش��ده ب��ود!!ت��ازگی داش��ت.نگ��اه
منتظر

مستانه باعث شد،که تبسم روی لبهایش بنشیند.
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-رهی خیلی خ���وب گ���وش می���ده مس���تانه،هم���ه ی
رفیقاش

وقتی گوش کم میارن،میان� سراغ این آدم.مدلشه...
مستانه با همان روی ترش ،چشمش به عکس روی

دیوار،که دقیقا در تیرس نگاهش بود،افتاد.به زن
ومردی متبسم که صمیمیتشان� از همان قاب قدیمی

لبریز� بود،نگاه کرد.تا که خواست لب به سوال باز
کند.احساس کرد که کمرش به آخرین مرحله از درد
رسید و زیر دلش تیر بدی کشید وتمام وجودش داغ

شد.ترسان از لکه دار شدن مانتوی رنگ
روشنش،سراسیمه از جای برخواست.

-کجا؟؟رهی چای آورده ها.
موهای ش��لوغش را از جل��وی دی��دش کن��ار زد،س��عی

کرد
که مختصر جواب دهد.

-نه،دیگه بیشتر از این موندن خوب نیس.باید برم.
احمد،تبس��مش را امت��داد داد وت��ا خواس��ت ک��ه ب��رای

بدرقه
از جای برخیزد،مستانه عقبکی گام برداشت.
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-نمیخواد بلند شی،میرم دیگه.نگران ابالغ هم
نباش.زودی به دستت میرسه.

روی گرداند وبی اهمیت به رهی که درون آشپزخانه
به گاز تکیه زده بود وبه نقطه ای نامعلوم هم خیره

بود،به سمت در خیز برداشت،در را که کامل باز
کرد،دخترکی� ژولیده با لب هایی نیمه باز که آب

دهانش در دو طرف لب ه��ا جم��ع ش��ده بودن��د،خ��یره
اش
شد.

تا میخواست کنار برود ،که دخترک بی مهابا ،با
نیروی جسمانی عجیب او را به کناری هل داد

وخودش را بی ترمز به داخل خانه انداخت.گیج سری
چرخاند ونگاه رهی را شکار کرد وقتی ک��ه ه��ول زده

با
صدای برخورد در به دیوار پشتش خودش را میانه ی

در آشپزخانه رسانده بود.
-خواهرم کاریتون کرد؟؟ االن رفت تو خونه؟

ری اکشن رهی متفاوت بود ومستانه جستجو گر
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نگ��اهش می ک��رد،و اندیش��ید.این ج��وان آرام والبت��ه
بیشتر

مرموز هم میتواند به ثانیه ای پریشان ش��ود وزب��انش
بی

ترمز ،در میان کام تکان بخورد.
مستانه با تاخیرچند ثانیه ای ودر حالی که پشت به او

میکرد، زمزمه کرد.
-کاری نکرد،به هرحال بچه اس.خداحافظ.

و خداحافظی رهی را میان بهم خوردن در نشنید
ورهی که خسته تکیه به چهارچوب در زد را هم

ندید...
شانه هایش از خنده می لرزید،مداد کنته ی س��یاهش

را
از البه الی مدادهای طراحی بیرون کشید وهمزمانی

که ب��ه عکس مق��ابلش خ��یره ب��ود،پرهیج��ان ادام��ه ی
جمله

ی دوستش را گرفت.
-حوریه واقعا فکرت توپ بود ها،نهایت تالشمو برای

این نقاشی به کار گرفتم.
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با لبخند روی چهارپایه اش چرخید� و به مردی که
روی داربست خانه ی همسایه مشغول نماکاری

بود،نگاه کرد. و در جواب حرف های دوستش هیجان
زده وبانیشی باز برای خودش تندتند سرتکان میداد.

مژگان تقه ای به در زد ،بیداری شب گذشته ونگرانی
بی پایانش برای قلب مریض ایران دخت،باعث شده

بود که سرش سنگین باشد وپلک هایی هم که در
انبوهی از اشک های نچکیده گرفتاربود.

سعی کرد تبسم داشته باشد،تبسمی که بوی نا
میداد،بویی که مشام همه،حتی رقیبش را پرکرده

بود،سرش را نامحسوس تکانی داد وب��ا هم��ان تبس��م
در

را به آرامی باز کرد.
علی خودش را روی تخت ولو انداخته بود وهمانطور
که پای چپش را پشت هم تکان میداد،انگشتانش را

برای تایپ کردن پیامی ،روی صفحه ی موبایل
حرکت میداد.

-امروز مغازه نرفتی، نکنه حال نداری مامان؟
علی عصبی نگاه چرخاند وبه مژگان خیره شد.کوتاه
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جواب داد.
- حالشو نداشتم.

صدای دینگ موبایل دوباره حواس او را پرت
ک��رد.مژگ��ان� ب��ا ت��اخیر ق��دمی دیگ��ر ب��ه س��وی علی

برداشت
وکم کم داش��ت از نادی��ده گ��رفتن توس��ط او عص��بی

میشد
وحس حقارت هم تمام وجودش را پر میکرد.طاقت

روی گردان��دن فرزن��دانش را نداش��ت!!تم��ام دارایی
مانده

اش در زندگی را نمیخواست به سادگی جهان ،از
دست بدهد.

تبس�م را س�فت روی لب ه�ا نش�اند وب�ا ش�انه ه�ایی
صاف

وبی هیچ خمیدگی،نزدیک� تخت ایستاد،کمی این آن پا
کرد،اما علی پوست لب می جوید ومدام انگشتانش
روی حروف التین در گردش بود.قدم بعدی را محکم

تر برداشت ولب��ه ی تخت نشس��ت،پیش دس��تی روی
زانو
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هایش بود،دست دراز کرد وشانه ی علی را نوازشی
داد.

-علی مامان؟؟
علی باصدای پر التماس مادرش،عصبی موبایل را

گوشه ی تختش پرت کرد،پوف کالفه ای سر
داد،وکالفه تر دستی به ته ریشش کشید و به حالت

نیمخیز در آمد.
-جان مامان؟؟

-خوبی؟؟عصبی� میبینمت.
علی گردنش را چپ وراستی کرد،لب پایینش را به

دندان کشید وفقط سری تکان داد.اما غی��ظ نگ��اهش
به

موبایل خاموش را مژگان با نگرانی دنبال کرد.
-با همکالسیت دنیا،بحثت شده؟؟

وق��تی دس��ت دراز ش��ده ی علی را ب��ه س��مت پیش
دستی

دی��د،سراس��یمه ظ��رف را ب��ه او نزدی��ک ک��رد.علی
گیالسی
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را می��ان ده��انش ف��رو ب��رد ونتوانس��ت از زی��ر نگ��اه
منتظر

مژگان بگریزد.مستاصل لب زد.
-آره،چند وقته گیر داده چرا پا پیش نمیزارم!!

ابروهای مژگان باال پرید،پلکی زد وخواست که برای
مخ��الفت ب��ا دخ��تری ک��ه فق��ط یکب��ار او را دی��ده

بود،نقشه
بکش���د!!ام���ا پش���یمان ش���د،ب���ه آنی از تص���میمش

برگشت.با
استیصال� فک��ر می��ان س��رش پیچی�د،ک��ه چق�در خ��وب

میشد
که خودش عروسش را انتخاب میکرد،ت��ا حس تمل��ک

به
عزیزانش برای همیشه ارضا میشد.

اما ترس��ید،از اینک��ه علی هم او را کن��ار بگ��ذارد.علی
هم

ب��رود،ودیگ��ر دوس��تش نداش��ته باش��د.علی وم��ه لق��ا
هستی
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اش بودن��د،علی وم��ه لق��ا غن��ایم جنگی اش بودن��د!!
جنگی

که او پیروزش نبود....هیچ وقت!!
نفسش را پر صدا ب��ه ب��یرون پرت��اب ک��رد،ت��ا ری��ه ه��ا

کمی
آرام بگیرند.به زحمت زبان چوب شده اش را در کام

چرخاند.�
-خب تو...تو چی گفتی؟؟

علی هسته ی گیالس را با خشم درون پیش دستی
انداخت وصدایش را کمی از حد معمول باالتر برد.

-بای����د چی بگم؟؟ب����ه دخ����تری ک����ه س����ه س����اله
میخوامش،چی

بگم؟؟ از دوران کارشناسی تا االن دنبال خودم
کشیدمش،چی بگم؟

مژگان که از طغیان به یکباره ی فرزندش،گیج شده
بود.سری نامفهوم تکان داد وفقط به ن��وازش ک��ردن

شانه
ی علی ادامه داد.

*****
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آفتاب گیر� را پایین داد وهمانطور که موبایل روی
گوش��ش ب��ود،پش��ت چ��راغ قرم��ز ،ب��ه م��دارک درون

کیفش
نگاه کرد.

-شوری،من جدا نمیتونم بیام دنبالت آرایشگاه.
ابروهایش را باال انداخت بود وجای خالی دسته

چکش،ابروهایش را به سمت باال برد.
-شورانگیزجان پیله نکن جان مستیمون.

به مغزش فشار آورد وهیچ قربان صدقه ه��ای پش��ت
هم

شورانگیز نمی شنید،داشت به نبود دسته چکش فکر
میکرد،که یادش آمد،آخرین بار با عجله درون گاو

صندوق خانه آنرا انداخته است.خرسند� از گم نشدن
دسته چک،به شورانگیز جواب داد.

-شوری جان یک حرفو ده بار نباید تکرار کنم،با
آژانس بیا.

ارتب��اط را قط��ع ک��رد،شیش��ه را پ��ایین داد وپ��ایش را
روی

پدال گاز فشرد واندیشید که شورانگیز با موهای
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شرابی شده باز قرار اس��ت چ��ه آتش��ی ب��ه پ��ا کن��د!!
هوفی

از عمق سینه بیرون داد ویادش آمد که امشب شب
شورانگیز نیست،امش��ب هم نفس زن ب��ا زنی اس��ت

که
سالهاس�����ت ب�����رق نگ�����اهش خ�����اموش ش�����ده

است.خاموشی که
تمامش به شعله ور شدن احساسات غلیان شده ی

خودش می رسید!!
به آیینه نگاهی انداخت ،طرح پوزخند را از چشمانش

کامل توانست بخواند،پوزخندی که همان لحظه
امتدادش به لب های رسید،لب هایی که حاال پوزخند

آنرا از بی حالتی در آورده بود.
اولین دور برگردان،فرمان� را چرخاند و از تماس

دوباره شورانگیز بی اهمیت گذشت.
*****

مداد را روی دیگر مداد ها انداخت وبا ابروهایی که
بی اختیار در هم رفته بود،از روی چهارپایه

برخواست،صدای علی هر ثانیه بلند تر میشد وعجز
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کالم او مستقیم قلب مه لقا را نشانه می گ��رفت ،ب��ا
قدم

هایی هول از اتاقش بیرون زد،در اتاق علی نیمه باز
مانده بود.

برایش مهم نبود سرزده وارد شدن به اتاق
برادرش،وقتی آنطور صدای او را دردمند می شنید.�

-دیگه چرا تو این حرفو میزنی مامان؟؟پاپیش
بزارم،آمار خانوادمو میخوان.

مه لقا ب��زاق ده��انش را پرسروص��دا ق��ورت داد وتن��ه
اش

را کامال وارد اتاق کرد،می خواست هرچه زودتر دلیل
آنهمه بی ق��راری علی عزی��زش را بفهم��د.دس��تش را

بند
دستگیره ی در کرد وبا نفسی سنگین لب زد.

-چی شده مامان؟علی موضوع چیه؟
علی تک خنده تمسخرآمیزش را نثار مه لقا کرد وبعد
هم دردمن��د ب��ه مژگ��انی ک��ه خ��یره بی ق��راری اش

بود،نگاه
داد.
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-من میترسم بهش بگم که بابام دوتا زن داره.دنیا
حساسه،

بازخندید وباز به تمسخری که البه الیش دردهم
مخلوطش شده بود،رو به مه لقا ادامه داد.

-همین االن تا یک ساعت دیر جوابشو دادم،توطئه ی
خیانت برداشته.وای به حال من که بفهمه بابام جلوم

داره استادی میکنه!!
پاگرد اول،با دیدن کفش های مستانه ای که نامرتب

روی دم دری افتاده بود،سری تکان داد ،خم شد
وزیرلب ب��رای دخ��ترک ش��یرین زب��انش خ��ط ونش��ان

کشید
وکفش ه������ای جفت ک������رده را روی جاکفش������ی�

گذاشت.پشت
در نفسی تازه کرد وکلید را در قفل چرخاند.

مه لقا حاال خودش را در مرکز بحث قرار داده
بود،چتری� های لختش که مدام روی پیشانی اش

میریختن��د را کن��ار زد و در مقاب��ل س��کوت مژگ��ان
دستش

را به کمر زد.
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-مامان میشه یک حرکتی بزنی.یه هایی،یه هویی.
مژگ��ان دس��تانش را درس��ینه قالب ک��رد ،ب��ا گ��ردنی

راست
شده،تنها زمزمه کرد.

-میگی چکار کنم؟؟
مه لقا دهانش متحیر ،چند بار باز وبسته کرد وعاقبت

جواب داد.
-چیکار کنی؟؟کار اینه که خودتو از این ساختمون

نحس بکنی!!که خالص بشی از این زن��دگی ک��ه هم��ه
اش

حرصه،همش حقارته. بعد علی هم میتون��ه راحت ت��ر
به

دنیا شرایط رو توضیح بده.
مژگان با دلی غرق از خون،فقط توانست ناب��اور وب��ا

بی
رمقی محض زمزمه کند.

-از سی سال زندگیم بگذرم؟
علی رو به پنجره چرخید وپرده ی حریر را میان

مشتش فشرد وپر پوزخند جواب داد.
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-زندگی!!
مژگ���ان خم ش���د و ب���ا فکی روی هم فش���رده پیش

دستی را
از روی تخت برداش��ت،کم��ر راس��ت ک��رد وت��ا ک��ه

خواست
هرچ��ه زودت��ر از مهلک�ه ای ک��ه می��انش داش��ت خف��ه

میشد
وداشت بیشتر از پیش کم می آورد،بگریزد که صدای

عاصی زده ی دخترکش را شنید،و باز صامت میان
اتاق ایستاد.

به مه لقایی نگاه کرد که حاال از روزهایی که در
رحمش هم بی قراری میکرد،سالها فاصله گرفته

بود،ولی هنوز هم همانند مادر زخم خورده اش!!زخم
داشت و بی قرار تر...

-مام��ان مژگ��ان من چندس��اله دارم خودم��و ب��ه اب
وآتیش

میزنم که از این خونه بریم،از جایی که شوری نفس
میکشه،از جایی که دختر بدتر از خودش

هست،بریم.چند سال دیگه باید بگم مامان؟
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به در چوبی تکیه زد،ونفس سنگین شده اش را
نمیتوانست از سینه بیرون دهد،عجز در البه الی تمام

حروف درد زده ی دختر بزرگش جاری بود و او
ح��رفی ب��رای گفتن نداش��ت،س��الهای درازی ب��ود ک��ه

میان
معرکه ای ایستاده بود که خودش وخودش تنها باید
سینه سپر میکرد برای هرتیری که قرار بود از چپ

وراست بهم پرتاب شود!!
حاال صداها داشت رو به خاموشی می رفت واو هیچ

دلش نمیخواس��ت ب��ا طغی��ان فرزن��دانش،علی وم��ه
لقایی که

ثمره ی تعهدش بامژگان� بود !!روبه رو شود.نفسش
سنگین بود،تالش کرد که صدای نفس هایش را هیچ

یک از آدم های زیر آن سقف نشنود.
مژگان با شانه های سنگین از بار حرف های تکراری
دخ��ترش وغم نگ��اه پس��رش،پیش� دس��تی را می��ان

دستانش
فشرد وخسته از بغض های پیچیده بر گلو،گامی بلن��د

به
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سوی در برداشت و با لبهایی بهم فشرده وس��ری ب��ه
زیر

افتاده،مه لقا را به کناری زد.
پچ پچ های علی ومه لقا را هم می شنید وهم نمی

شنید.پیش� دستی را روی کانتر ان��داخت ،آب ده��انش
را

با زحمت قورت داد تا صدای شکستن بغض خانه ی
پوشالی اش را پر نکند،سرش بی اختیار به سوی در
چرخید� ومشامش بی اختیارتر،تیز شد.بوی آشنا می
آمد!!بوی کسی که دل به رفتن از همان اول بسته

بود!!می آمد.
باز هم بی اختیار و با قدم هایی رسوا به در نزدیک

شد ونزدیک تر.
سرش را به درب چوبی تکیه داد وپلک ها را روی هم
گذاشت و بویی که خیلی� سال پیش ها او را پس زده

بود، با قدرتی بیشتر زیر بینی پیچید...
تو آن عهدی که با من بسته بودی...

مگر بحر شکستن بسته بودی...
تو سنگین دل چرا از روز اول...�
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نگفتی دل به رفتن بسته بودی...
از جیب پیراهنش مابقی پول مردی که زیر تابش

مس���تقیم خورش���ید منتظ���ر ب���ود را ک���ف دس���تش
گذاشت،ده

تومانی را البه الی دیگر پول ها گذاشت ودسته ی
موتور را فشاری داد وبا دیدن ترافیک پیش رویش

وچ��راغ قرم��ز وثانی��ه ه��ای ط��والنی اش،نفس��ش را
محکم

از سینه اش به بیرون پرتاب کرد،هندزفیری� را درون
یک گوشش فرو برد وبامهارت از البه الی ماشین ها
موتور قرمز رنگش را عبور داد وهمزمان با صدایی

که برای ش��نیدن� کس��ی ک��ه پش��ت خ��ط ب��ود،در س��ر
انداخت.

-جانم محمد ؟؟ خب االن برنامه دقیق چیه؟
س��رفه ی خش��کی ک��رد ودس��تش را می��ان موه��ای

کوتاهش
که غرق عرق بودند کشید ،و مقابل پای مردی که
برایش دستی تکان میداد،ایست کرد.مرد با نزاری

مشهود به ثانیه ای دست روی شانه ی رهی گذاشت
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وسوار موتور شد.رهی کالفه از گرما،سرعتش� را باال
برد و میان پرچانگی رفیقش پرید.

-من داشتم با یارو صحبت میکردم،شارژم تموم شد.
-....

-گوش کن...محمد گوش کن تو،به مجتبی بگو رهی
زیر یک تومن اصن راه نداره بیاد ها.

مرد مسافر کف دست عرق کرده اش را روی ش��انه
ی

رهی گذاشت،حرکتی� که باعث شد رهی به سرعت
رویش را با انرجار جمع کند وسیگنالی میان مکالمه

اش بیندازد.سرچرخاند ولب زد.
-جانم داداش؟

-حواست باشه از خیابون (...)رد نشی.
فق��ط س��رتکان داد،خ��الی ب��ودن مع��ده اش،گرم��ای

شدید هوا
وس��رفه ه��ای ع��ذاب آور!!هیچ رقم��ه حس وح��الی

برایش
باقی نگذاشته بود،بی جواب فقط سرتکان داد.

-محمد صدامو داری هنو؟؟
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-....
-فق��ط دوس��اعتم میخ��ونم .باه��اش اتم��ام حجت کن

قربونت.
*****

سرش را کمی روی پای شورانگیز جا به جا
ک��رد،ش��ورانگیز ن��وچی گفت ونخی ک��ه ب��رای بن��د

انداختن
میان دستانش بود را باال داد.

-چته ،عصبی شدم بسکه وول خوردی!!
-خب گردنم خشک شد،چقد لفت میدی تو...

شورانگیز باز به جان ریز مو های صورت مستانه
افت��اد،و همزم��ان ادام��ه ی بح��ثی ک��ه م��دام مس��تانه

میانش
پارازیت می انداخت را گرفت.

-هرمز خیلی اصرار میکرد که منم همراهشون
نیشابور برم،منم خیلی دوست داش��تم ب��رم،ام��ا خب

جهان
راضی نشد باهام بیاد.

مستانه با پلک هایی روی هم افتاده،به آرامی لب زد.
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-خب خودمون می رفتیم،بابا رو که مژگان
نمیخورد!!میدونی یکساله مامان شهربانو رو ندیدیم

شورانگیز بی ربط به بحثی که میانشان جاری
بود،اینبار او پارازیت انداز شد.

-زبونتو بده زیر لب باالت،امیرحافظ چجوری سبیالتو
تحمل میکنه

و با نیش��خندی دن��دان نم��ا،دوب��اره مش��غول ش��د ودر
مقابل

سکوت معنا دار مستانه ،دوباره به حرف آمد.
-مستی ،بابات مدام داره آمار تو وامیرحافظو از من
می گ���یره ه���ا.بکش ب���یرون از این  ارتب���اط ی بی

سروته!!
مستی همانند تیری از چله ی کمان رها شد،و

شورانگیز سرعت عملش باال بود ،که بینی اش بی
مهابا به سر دخترک سرکشش برخورد نکرد .روبه

شورانگیز نشست وبا ابروهای درهم به روی او پرید.
-چ���را میگی بی س���روته؟؟دو ت���ا آدم ب���ا رش���ته ی

تحصیلی
مشترک،دو تا آدمی که همو میخوان بی هیچ
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سرخری،کجاش بی سرتهه؟
ش��ورانگیز ب��ا خونس��ردی ک��ه س��عی میک��رد داش��ته

باشد،نخ
را از گردن پاره کرد وبا پوزخندی کج ،سرش را باال
آورد وصاف نگاه به چشم های ریز شده ی مستانه

دوخت.
-پس چرا پا پیش نمیزاره؟؟چرا دوساله االفت
کرده؟؟بعدم رشته ی تحصیلی مشترک نبود،تو

مشترکش کردی.
کف دستانش را به قالی سورمه ای رنگ چسباند

وخودش را نزدیک شورانگیز کرد و با تند ترین لحن
،جواب داد.

-ما دو ساله داریم با هم برای آینده برنامه می
ریزیم، ارتباط مون شد بی سروته؟؟ اگه این بی

سروتهه،مال تو وبابا چی بوده پس؟؟
شورانگیز دهانش را باز کرد،ولی به سرعت بست،و

چش����مانش پرش����د از درد!! دردی آنی از ش����نیدن
حقیقت�
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کالمی ک��ه ب��ه رویش ت��ف ش��ده ب��ود. ام��ا نتوانس��ت
تحمل

کند،از جا پرید وبا جیغ جیغ کردن خواست که میدان
داری کند.

-انقدر زخم نزن عوضی.تو دخترمنی یا دشمنم؟
مستانه با درندگی،با موهای آشفته وبا بغضی آش��کار

از
میان فک بهم فشرده شده ،غرید.

-دختر تو ام که همه دشمن ان باهام.
شورانگیز نتوانست تاب بیاورد،با صورتی برافروخته
وچشمانی هم که شعله می بارید ،دستش را باال برد
وبر دهان مستانه ای که خیره وار به او نفس نفس

میزد !!کوبید.
-اونی که تو  ارتباط ی منو وجهان خودشو سالخی

کرد،من نبودم،جهان بود.
مستانه مات از حمله ی ناگهانی مادرش،نفس نفس

زدنش قط���ع ش���د و ک���امال یخ ش���د.ش���ورانگیز می
دانست

که برای ثانیه ای دیگر مستانه گر میگرد،همه جا را
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به آتش می کشد وباز دوباره یخ میزند.
پس با بی رحمی از جا برخواست و آخرین کالم

زهرداری که به نظرش بیشتر از سره دلس��وزی ب��ود
را

بر پیکره ی نیمه جان مستانه پرت کرد.
-بپا سالخی نشی احمق.

و مس���تانه ای ک���ه گ���ر گ���رفت و مس���تانه ای ک���ه
شورانگیز

کبریت را زده بود و حاال نظاره گر آتش زدن
دخترکش� بود.از ال به الی تارهای حنجره،جیغ ها به

بدترین شکل ممکن بیرون پرید.
-سالخی نشدی،ولی خونه خراب کن شدی.

شورانگیز س��عی ک��رد نش��نود،وق��تی ک��ه در حم��ام را
محکم

بر هم کوبید.س��عی ک��رد ب��ه تاره��ای آتش��ین ش��ده ی
سرش

هم نگاه نکند،وقتی که آنقدر دلش آتش داشت!!
مس��تانه هم می��ان پ��ذیرایی خان��ه ش��ان،هم��انطور

چمباتمه
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وار وتمام قد یخ زده به زمین خیره بود ودر فکرش
غوغا بود وقتی که به سالخی خودش فکر میکرد.به

شورانگیز وبی خبری اش هم...
پوزخن��د زد،ش��ورانگیز خ��بر نداش��ت ک��ه در  ارتب��اط

نصف
ونیم��ه ام��ا پرح��رارتش ب��ا امیرحاف��ظ مش��عل !!این

مستانه
بود که سالخی می شد.شورانگیز خبر نداشت که

مس��تانه س��الخی میش��د ت��ا بیش��تر دی��ده نش��دنش را
کمرنگ

کند.
خیره ی دستبند چرم قهوه ای رنگی که دور مچش

پیچانده بود،شد و بی دلیل انگشتر استیل درون
انگشتش را چرخی داد،بازدمش را عمیق بیرون

فرستاد وبه سمت در نیمه باز چرخید،انتظارش� برای
آمدن دخترکی که از پشت آیفن جوابش را نداده

بود،بیش از اندازه به طول انجامید.دو دستش را باال
آورد و صورتش را برای فرار از خواب آلودگی

ماساژی داد،و در آخر دستی به ته ریشش کشید وباز
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منتظر شد.
دخترک با چادر سورمه ای رنگ که آزادانه روی

موهای لختش انداخته بود،میان چهارچوب در ظاهر
شد وبا گونه هایی رنگ گرفته،زیر� لب سالمی

گفت.رهی مس���تقیم نگ���اهش راب���ه زه���ره و تم���ام
دخترانگی

زاللش دوخت.
ج��واب س��المش ک��امال رس��ا ب��ه گ��وش ه��ای دخ��ترک

رسید
و با لحنی معمولی که البته همان هم هوش از سر

زهره می برد ،زمزمه کرد.
-لیال خانم کی وقت دارن،که ....رخسار رو... حمام

کنن؟
جان میکند!! از زمانی که دیگر رخسار از شمایل

کودکی بیرون آمده بود وپا به دوران نوجوانی و بلوغ
گذاشته بود،برای حمام کردن خواهرش، بی قرار

ومضطرب میشد وجان میکند تا حمام کردن خواهر
نوجوانش را بسپارد به زنی که در همسایگی برایش

سنگ تمام گذاشته بود.
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-مادررفتن خونه ی خاله ام کرج،آخر هفته بر
میگردن.

رهی قدمی به عقب برداشت وکمی با درد پلک روی
هم گذاش�����ت و مکث دار درز پل�����ک ه�����ا را ب�����از

کرد،دستش�
را درون جیبش� فرو برد.سری تکان داد و با لبخندی

بی رمق به سمت خانه ی خودشان چرخید،که صدای
نازک زهره باعث شد که کسل به سمت او بچرخد.

-چند وقت پیش ...مریم خانم، شما رو ...با یک خانم
جوان دیده بودن،میخواستم...میخواستم بدونم...
رهی خیره ی تکان خوردن لب های نازک دخترک
بود،انگار که او هم داشت جان میکند برای چیدن

کلمات کنار هم!!کمی بعد عالوه ب��ر خ��یره ش��دن ب��ه
لب

ها،گوش ها هم تیز شده بود،وق��تی ک��ه ص��دای دخ��تر
پیش

رویش،موزون ب��ر تاره��ای ش��نوایی نمی نشس��ت.ن��ه
وزن

داشت ونه آهنگ...
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بی اختیار آهی کشید،دخترک را باید نجاتش میداد از
حجم عظیمی از جان کندن!! رویش را سفت کرد

ومعمولی لب زد.
-باید در موردش توضیح بدم؟؟

زهره نگاه سبزش را باال آورد وکمی هم نم داشت
نگاهش.چادرش را دوباره جلو کشید وخجل سری
تکان داد وبار سرش به زیر افتاد و با صدایی هول

زده زمزمه کرد.
-نه،من ...منظورم اینه که

دستش را به دستگیره ی زنگ زده ی در بند کرد
وتصویر مستانه پیش چشمانش زنده ش��د وص��دایش

زنده
تر!!

نگاه ملتمس دخترک باال آمد وچمنزارهای نم زده
،سیاهی های عمیق وگیجی ک��ه حواس��ش انگ��ار آنج��ا

نبود
را رصد کرد،رهی با بی حواسی سری تکان داد وبی

آنکه برای آن نگاه و آن دست وپازدن های زیادی
واضح!! احساسی خرج کند،چرخید وخودش را درون
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حیاط انداخت.
تیش��رتش را تک��انی داد ت��ا قفس��ه ی س��ینه اش کمی

هوا
بخورد،به آسمان نگاه انداخت وبه هوا لعنت

فرستاد،لعنت� فرستاد که چرا تابستان لعنتی نسیمی
برای وزیدن نداش��ت ولعنت فرس��تاد ب��ه خ��ودش ک��ه

چرا
داغ صدایی شده بود که روی تارهای شنوایی اش

خوش می رقصید.با دو دست به جان موهایش افتاد
وکالفه قدمی برداشت و جک موتور را باال داد.

******
بی مهابا چراغ قرمز را رد کرد،پکی به سیگارش زد

وبا مهارت خاص ،دودش را از شیشه ی پایین
شده،بیرون داد.همانطور که دستش را لبه ی پنجره
گذاشت تا خاکستر سیگار بیرون بریزد،مه لقا را با

تخته ای به بغل زده ، درون پیاده رو دید.
گ���ویی ک���ه افس���ار مغ���ز هیچ در می���ان مش���تش

نبود،ماشین
را کناری داد،سیگار به نیمه رسیده را بیرون انداخت
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وپش��ت هم ب��وق زد.خ��واهر ابلهش ب��ه گ��ام ه��ایش
سرعت

بیش���تری داد.ه���وف غلیظی کش���ید وخیلی دوس���ت
داشت بر

سر خونی که به سمت مه لقا کشیده می شد!!فریاد
بکشد.

از ماشین پیاده شد،و مه لقا را صدا زد.مه لقا با
تاخیری چند ثانیه ای ایست کرد وگردنش به سمت
صدا چرخید.دیگر زبان را در کام غالف کرد تا سالم

را بی اجازه به بیرون پرت نکند.اشاره ای به ماشین
زد.

-بیا سوار شو.
مه لقا چانه ای باال داد و او هم بی سالم خواست که

از
کنار دستور مستانه بی تفاوت عبور کند،اما مستانه با

خستگی مفرط بخاطر باالپایین کردن پله های
دادگاه،غرید.

-بیا دیگه.
دقایقی بود که هردو در سکوت خیره ی روبه رو
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بودند،مه لقا تخت��ه شاس��ی ک��ه س��فت ب��ه س��ینه اش
چسبانده

بود را روی پاهایش گذاشت وبا بینی چین خورده
عاقبت لب گشود.

-با...با خبر داره می کشی؟
-نه،خب نمیدونم خبر داره یا نه...

-تو محل کارتم می کشی؟؟�
مستانه با یک دست فرمان را گرفت وبا دستی دیگر
بینی زیر تیغ رفته، را خارید و در لحظه ای که مه لقا

توقع چنگ زدن از او را داشت،سکوت کرد وبه
پیچیدگی کارکترش� در ذهن مه لقا بیشتر دامن زد.

مستانه نیم نگاهی به مه لقا ان��داخت،بی آرایش زی��اد
از

حد شیربرنج وارفت��ه میش��د ورنگی ب��ودن چش��مانش
بیش

از پیش به بی نمکی اش می افزود.تا که خواست
جوابی کوتاه ب��ه م��ه لق��ایی ک��ه موت��ور ح��رف زدنش

انگار
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که روشن شده بود !!بدهد،مه لقا سکوت چن��د ثانی��ه
ای

مستانه را به معنا گرفت،و باز پرسید.
-امیرحافظ برای سیگار کشیدنت حرفی نمیزنه؟

وارد کوچ��ه ش��دند ومس��تانه ک��ه ب��ا ش��نیدن اس��م
حافظ،یاد

تنبی��ه ش��دن ام��روزش، بخاطرت��ایپ الیح��ه ی پرغل��ط
افتاده

بود،ابرو در هم کش��اند وب��ا لح��نی قلدرمابان��ه ج��واب
داد.

-امیرحافظ خرکیه که ازش بترسمو کاری که دلم
بخ��وادو انج��ام ن��دم.بع��دم خ��ودم حالیم��ه ک��ه نبای��د

سرکارم
بکشم.

مه لقا که عادت به ری اکشن های متفاوت خواهر
کوچکترش داد،بی تفاوتی شانه باال انداخت وقبل از

آنکه ماشین کامال بایستد ،در را باز کرد وبی آنکه
تشکری بکند ،پیاده شد.

مستانه از آنهمه نادیده گرفتن،تند تند مژه های فر



سال   چهارشنبه عصائی:                                                                                   اخرین مهدیس نویسنده

دارش را بهم زد وبا حرصی که هیچ نمیتوانست خفه
اش کند، سر بیرون آورد و به روی م��ه لق��ایی ک��ه ب��ا

قفل
در درگیر بود،جیغ کوتاهی کشید.

-هوی یابو بزار نگه دارم.
مه لقا در باز شده را رها کرد وگردن چرخاند و با

خنده ای تمسخر آمیز فقط سرتکان داد و وارد شد.
مستانه مشتی به فرمان کوبید وگوشه ی لبش را به

دندان کشید وبر سر خودش با فحش هایی عجیب
وغریب غرید،و ماشین را بی اهمیت به آفتاب داغ

جای همیشگی پارک نکرد.
کفش ها را ب��ا بی نظمی ه��ر لنگ��ه اش را گوش��ه ای

پرت
کرد،کلی��د� را در قف��ل ف��رو ب��رد،ک��ه ص��دای موب��ایلش

باعث
شد که دست از کلنجار بردارد وبه اسکرینی که

خاموش وروشن میشد نگاه بیندازد.
-سالم.

-سالم مستانه جان ،خوبی؟؟
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مس��تانه بی مقدم��ه س��ر اص��ل مطلب رفت،و ک��امال
خشک

جواب داد.
-خوب نیستم،کاری� داری؟

احمد به یکباره تمام هیجانش برای رسیدن ابالغیه به
دستش ،فروکش کرد و پشیمان شد از زنگ زدن به

دخ���تری ک���ه بیش از ح���د ب���ا او احس���اس ن���زدیکی
ودوستی

میکرد.با من من ومعذب شده جواب داد.
-راس��تش...راس��تش� میخواس��تم بگم ابالغی��ه دس��تم

رسیده.
در خانه را محکم پشت سرش بست،صدای م��ادرش

را
از آشپزخانه شنید که مخاطبش قرار داده بود،مقنع��ه

را
روی صندلی غذاخوری پرت کرد.

-خب خوبه.همین دیگه؟
همین!!احمد که سردی مستانه لب هایش را آویزان

کرده بود،لب زد.
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-نه،کار دیگه ای هم داشتم،بی خیال� .خداحافظ.
مستانه میل فراوانی به خوردن یخ داشت وبعد هم
دوش آب سرد وبعد هم خوابی طوالنی....و در کنار

هم��ه ی اینه��ا عجیب ب��ود ک��ه ط��اقت ن��اراحت ک��ردن
احمد

را هم نداشت.
-احمد من بعد باهات حرف میزنم.

تماس را قطع کرد وموبایل را هم جایی در حوالی
مقنعه ی بیچاره انداخت.از کنار شورانگیزی که پای

گاز مش��غول ب��ود گذش��ت وفق��ط ب��ا ص��دایی ض��عیف
زمزمه

کرد.
-مامان یک لیوان یخ برام آماده کن.

همزمانی که به سوی اتاق گام بر میداشت،به تلخ
اندیشیدنش میدان داد.دلش خوابی عمیق

میخواست،آنقدر عمیق که وقتی چشم باز میکرد، در
جایی دیگر از زندگی نفس میکشید،جایی که دیگر

آنهمه برای محبت دیدن گدا نمیشد.
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مستانه که حاال خنده هایش به ته رسیده بود،متبس��م
در

جواب حافظ داشت انگشت روی صفحه می لغزاند.
-باز لکه دیدم، باید برم حمام غسل کنم.

-غسل چی؟؟�
مستانه پیام را سند کرد،وبه سوی مادرش چرخید وبا

تمسخر جواب داد.
-جنابت!! تو نمیدونی غسل چی؟

شورانگیز کنترل را برداشت وروی شبکه ی پی ام
سی مکثی کرد و به تقلید از دخترش لب زد.

-هه هه،خندیدم.از کی تا حاال از این اداها بلد شدی.
حوله اش را از روی در اتاقش برداشت وکل کلی که

آخرش شاید به دعوا ختم میشد را کش داد.
-از همون زمانی که تو داشتی برای باباجهانم اداهای

مختلف یاد می گرفتی تا بیشتر دلشو ببری.
شورانگیز بی مقدمه،کنترل را هدف دار به سویش
پرت کرد،مستانه با خنده ای بی کنترل� جاخالی داد

ودر حمام را باز کرد.
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هنوز سرخوش��انه نیش��ش ب��از ب��ود،ک��ه موبای��ل می��ان
مشتش

به صدا در آمد،با دیدن نام ح��اج حاف��ظ ،ت��ای اب��رو را
باال

انداخت،حوله رابه جالباسی آوی��زان ک��رد وموبای��ل را
به

گوشش چسباند.
-چطوری عشقم؟؟

مستانه که داشت شلوار ورزشی اش را از پا در می
آورد،خش��ک ش��د.کنجک��او وب��ا اخمی ک��ه ناخواس��ته

پیشانی
اش را چین داده بود،بی ربط جواب زد.

-تو خوبی؟؟
حافظ با دیدن حرص خوردن های آشکار خواهرش

،داشت حس شیطنتش را تقریبا ارض��ا میش��د،رندان��ه
او

را زیرنظر داشت.لب ه��ایش را جم��ع ک��رد،بیش��تر لم
داد

وپا روی پا انداخت.و حسنایی که مشغول جمع کردن
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وسایل روی میز بود،همه ی حواسش را جایی در
حوالی حافظ رها کرده بود.

-گفتی کجا دعوتی که باید بری عزیزم؟؟
مستانه شلوار را درون سبد رخت چرک ها انداخت و

فهمید که لحن چاپلوسانه ی حافظ از کجا نشات
میگیرد.

-خسته نشدی از اینهمه پنهونکاری؟چرا یکبار برای
همیشه این  ارتباط رو رسمی نمیکنی.

-جواب منو بده.
-عوض����ی من عاش����ق چی ت����وام!!ب����از حس����نا

کنارته،میخوای
حالشو بگیری؟

-جواب منو بده.
مستانه بی لباس،لبه ی وان نشست،وبی آنکه جواب
درست به سوال های حافظ بدهد،سرتق لب گشود.

-حاال فردا رو ازت گرفتن که پای تلفن سیم جیم
میکنی؟ تولد دعوت شدم.

حافظ خندید وسرش را روی دسته ی کاناپه جا به جا
کرد،حسنا با قدم هایی بلند ومحکم خودش را به
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آش��پزخانه رس��اند.بش��قاب ه��ا را بی مالحظ��ه درون
سینک

ریخت.مرجان� متعجب سرچرخاند.
-چته حسنا؟اینهمه عصبانیت واسه چیه؟

-خوابی مامان.دوره زمونه خراب شده،از دختر آب
زیرکاه ش��ورانگیز میترس��م.ت��و این یکی دوس��ال ، دو

سه
بارم رفتم دفتر امیر مچ گیری ها.ولی بازم دلم آروم

نمیگیره.
-چی بگم مام��ان ج��ان!!وق��تی� خ��ان داداش��م بهم رو

میندازه
برای کار دخترش،باید روشو زمین بندازم؟یادت رفته

بعد از مرگ بابات چقد کمک حالمون بود.
-ح��اال اگ��ه م��ه لق��ا ب��ود ،خی��الم راحت ب��ود،ولی این

مستانه
ی استخونی !!

خشم اجازه نداد تا جمله اش را کامل کند،چ��تری ه��ا
را

از پیشانی کنار داد و از آشپزخانه بیرون زد.
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حافظ با نزدیک شدن حسنا ،کمی از حالت درازکش
خودش را بیرون آورد، اوکی آرامی پچ پچ کرد.

-خب کاری با من نداری؟
مستانه دستش را زیر شیرآب گرفت،و با تمسخر

جواب داد.
-از اولم نداشتم.تا فردا.

***
-خوش میگذره؟

-نریمان با آوا کارشون خیلی طول نکشید؟
حس��نا هیچ نمیخواس��ت همپ��ای ب��رادرش بحث را ب��ه

سمت
و س��وی ش��وخی س��وق بده��د،نگ��رانی ه��ایی ک��ه ب��ه

نظرش
به حس خواهرانگی اش بر میگشت،در وجودش به

غلیان در آمده بود.
-امیرحاف���ظ ت���و قص���د ن���داری ب���ه زن���دگیت ی���ک

سروسامون
بدی؟

خالل دندان را روی میز انداخت وبا تصور آنکه اگر
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حسنا با همان نقطه ی جوشی که در لحظ��ه ب��ه ص��د
می

رس��ید!!می فهمی��د س��ه نقط��ه ی م��ورد نظ��ر هم��ان
مستانه

ی سرتق فامیل اس��ت!!ری اکش��نش چ��ه ب��ود؟؟ لب
هایش

بی اراده به لبخندی کش آمد.حسنا با ابروه��ایی ت��وی
هم

به گمان آنکه مورد تمسخر قرار گرفته است،به روی
او توپید.

-چرا لبخند ژکوند تحویل من میدی؟کار که
داری؟درآمد خوب،تیپ وقیافه.سنتم که مناسب.چ��را

پس
دست دست میکنی؟

-االن گیرت سه نقطه اس؟که اومدی رو مغزه من؟
مرجان از آشپزخانه که ب��یرون آم��د،لبخن��د مص��نوعی

اش
را ب��ه روی نریم��انی ک��ه خ��ودش را ب��ا ش��لوار آوا

مشغول
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کرده بود!!پاشاند.
-بیچاره من میترسم،یکی از این آکله های دوروبرت

خرت کنن،سواری بگیرن ازت.
امیرحافظ که تا آن لحظه بحث را به شوخی گرفته
بود،به آنی ابروها را در هم فرو برد وبا لحنی سرد

جواب داد.
-درست حرف بزن بی شعور.هی هیچی نمیگم.

-بچه ها آروم باشید،زشته جلوی نریمان.
حافظ با پیشانی قرمز شده،بی هیچ انعطافی روبه

مادرش گفت:
-به این احمق بگو،هرچی دلش میخواد از اون دهنش

بیرون میریزه.
حسنا با رویی ترش شده،سری تکان داد.

-بیچاره من دلم برات میسوزه.من مدام استرس
دارم،یک روز برسه یک دختری مثل مستانه زیرپات

بشینه،سواری بگیره ازت.
-حسنا جان،آروم بگیر دختر.

حافظ ازجا پرید و بی آنکه ارتباط چشمی را از تنها
خواهرش قطع کند،جواب داد.
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-نه بزار بگه.از کی تا حاال تو دایه مهربان تر از مادر
شدی واسه من؟؟

انگش��ت س��بابه در ه��وا چرخان��د و کلم��ات را ب��ا بی
رحمی

به روی خواهرش تف کرد.
-ب��ه ت��و هچی ربطی ن��داره،من ب��ا کی ت��و  ارتب��اط

ام.مستانه
که نه هرخره دیگه ای.

وحینی که از مقابل او میخواست بگذرد،با لحنی بی
ادبانه غرید.

-لنگاتو بده کنار.واسه من هارت وپورت میکنه.
مرج��ان ب��ا س��رزنش نگ��اهش را میخ نگ��اه پ��رآب

دخترکش�
کرد،سرش� را پیش کشید.

-اینجوری بهتره؟؟بیشتر� لج میکنه.امیرپسرمه،ته همه
ی این یاغی بازی هاش رو حرف من حرف

نمیزنه.پس انقد حرمت خودتو نشکن.
امیر حافظ زیر لب شب بخیر آرامی را به نریمان
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تق��دیم ک��رد وهنگ��امی ک��ه پش��ت س��ر در ات��اقش را
محکم

بهم میکوبید،در پستوهای ذهن تلخ اندیشید که کاش
آنقدر زود مستانه ی یاغی فامیل در تله ی دوستی او

گیر نمیفتاد.�
با دستانی گره شده در پشت س��ر،گ��ردن� دراز ک��رده

بود
تا بیشتر به عکس زوم شده تسلط داشته باشد.

-شهریار میگم این رفیقت خیلی چیپه برای قضاوت!!
شهریار موبایل را کنار کشید وبا حسرت خودش را

روی صندلی انداخت وتاسف بار سری تکان داد.
-قیافش مهم نی ،شانسشو ببین تو.اونوقت ما!!

مستانه چانه ای باال انداخت،ابالغیه های لوله شده را
روی دستگاه پرینتر� انداخت وبا آهی عمیق ادامه داد.

-تو که باز این رشته ی کوفتی رو دوست داری.منه
خر رو بگو،فوق دیپلم کامپیوتر رو گرفتم،به جای

ادامه دادن،سر از رشته ی مزخرف حقوق درآوردم.
شهریار با لبخندی گشاد که انبوه ریش وسبیل آنرا

واضح نشان نمیداد،به کیف پراز برگه های ابالغ
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واخطارهایش چنگی زد واز جا برخواست.قدمی به
جل�و گذاش�ت وب�ا سرانگش�ت ض�ربه ای ب�ه پیش�انی

مستانه
ای زد که لب هایش آویزان شده بود وابروه��ایش رو

به
پایین افتاده بود.

-گیر تو جای دیگه اس دخترجون.�
مستانه بی رمق لبخندی زد،وخودش را عقب کشید.

-برو بابا.مثل خر تو این رشته گیر کردم.
ش��هریار از لحن مس��تانه ک��ه ب��امزه ادا ش��د،خن��ده ی

بلندش
تمام دفتری که خ��الی از آدم ب��ود را پرک��رد،ش��یرینی

خنده
اش به لب های مستانه هم سرایت کرد،لبخند دندان
نمای مستانه هنوز روی لبهایش جاری بود که حافظ

در نیمه باز گذاشته را تا آخر باز کرد،همانطور که
موبایل به گوشش چس��بیده ب��ود ودر ح��ال کلنج��ار� ب��ا

آدم
آنسوی خط، بود،دیدن شهریار صولت باعث شد که
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مکثی کمتر از دوثانیه ای سیگنال میان مکالمه اش
بیندازد.دست وپای لبخند مستانه جمع شد وبی اختیار

موی فرش را پشت گوشت داد،حافظ بی هیچ ری
اکشن خاص وحالت صورتی ک��ه هیچ نش��ان از خش��م

ویا
هرحسی دیگری را نداشت!!همانند نس��یمی از می��ان

آن
دو رد شد وبا قدم هایی تند خودش را به اتاق رساند.
شهریار به پیشانی اش چینی داد ودستش را نمایشی

کف سر مستانه زد.
-خاک،با این انتخابت دختر.

مستانه نوچی گفت وگامی به عقب برداشت.شهریار
لبخند برادرانه ای نثارش کرد وکیفش را در دستش

جابه جا کرد.
-کاری نداری مستانه؟

-به آسی سالم برسون.
-برای آزمونش دعا کن.

لنگه ی در را گرفت ودر حالی که چانه اش را به آن
چسبانده بود،سری تکان داد.



سال   چهارشنبه عصائی:                                                                                   اخرین مهدیس نویسنده

در را پشت سرش بست ،بازدم عمیقی از سینه اش
بیرون داد وبه سمت آشپزخانه قدم برداشت.صدای
خشک حافظ باعث شد که سرجایش بایستد وپوف

کالفه ای بکشد.
-قشنگ پاتوق شده اینجا!!

سرچرخاند وبه انبوه برگه های لوله شده نگاه
کرد،دست دراز کرد و آنها را برداشت.صبحش را

قشنگ شروع کرده بود،لبخند سرخوش
علی هم ضمیمه اش شده بود!!از درون علی

خبرنداشت ،اما لبخند نادرش در صبح تابستان رو به
پایان، برایش خوشایند بود وتعبیر آن لبخند برایش به

هیچ وجه مهم نبود!!نمیخواست باز به دعوا و
مشاجراتی که دوزش در این روزها بیشتر شده بود

دامن بزند.
وارد اتاق شد وبی نگاه خودش را به میز نزدیک

کرد،برگه� ها را روی کتاب باز مقابل حافظ انداخت.
-ابالغیه ی جدید،دوتا از برگه هام،وقت

کارشناسیه،وقتشم کمه!
حافظ برگه ها را کناری زد وکتاب را بست.سعی در
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نادیده گرفتن مستانه داش��ت،دس��ت دراز ک��رد وتلفن
را از

روی دستگاه برداشت.
-چرا خشکت زده،شنیدم.

مس��تانه دس��تی کش��ید ب��ه پیش��انی اش وهرچ��ه ک��رد
نتوانست

به سکوتش بیشتر امتداد دهد،با پوزخند لب زد.
-وقتی جوابتو نمیدم،دیگه دور برندار.

-خب خداروشکر باالخره جواب دادی،ترسیدم طلبکار
نشدی!!

وتلفن را محکم روی دستگاه کوبید وبا صورتی که
عض��التش منقبض ش��ده ب��ود،بی مالحظ��ه ب��ه روی

مستانه
پرید.

-تولد کی دعوتی؟
مستانه دستانش را در سینه گره زد وبا ابروهایی

باالرفته وپوزخندی که بی اختیار روی لب هایش جا
خوش کرده بود،جواب داد.

- تولد دعوت بودن من ربطی به بحث االن داره،؟
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-ربطی نداره،ولی مثل اینکه گفتی تولد یکی از
مشتریاته؟میخوام بدونم کدوم مشتری؟

-احمد
چانه اش را نمایشی خاران��د،س��ری تک��ان داد واو هم

به
تقلید از مستانه ،دست به سینه شد.

-احمد!!مشتریته؟
-لحنتو درست کن،میشناسیش.اومده که دفتر.

-بله.من همه رو میشناسم.هم��ه ی مش��تری ه��ای ت��و
رو

که یک مشت مرتیکه هستن.همه رفقای تو از مامور
ابالغ بگیر تا هر یابوی دیگه.

پایش به تکان خوردن رسید.تند تند وبی قرار...قرار
نبود روزش خراب بش��ود،ام��ا حاف��ظ وح��رف ه��ایش

تیشه
زد به ریشه ی روزی که قشنگ شروعش کرده بود.
-آهان،نه که مشتری های تو زنای هفت قلم آرایش

نیستن!!هّ رو کر نمیکنی باهاشون.
-حرف مفت نزن مستی،دست پیشم نگیر که می
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شناسمت.
لحن کوبنده ی حافظ باعث شد به ثانیه ای بغض

گلویش را بفشارد،اما با لجبازی سعی در کنار زدن
بغض کرد.

-االن چی��ه می پ��ری ب��ه من.ش��هریار زن داره،خوب��ه
آسیه

یک مدت پیش خودت اومد کارآموزی!
حافظ که انگار هنوز اعصابش از شب گذشته تحلیل
رفته، بود.با بدقلقی به دم دستی ترین ریسمان بهانه

چنگ زد.
-باشه،زن داشته باشه.مگه زن داراش بچه پیغمبرن!

مستانه تند تند پلکی زد،وبغض دیگر به مرحله ی
انفجار رسید.ناباوار به روی حافظی که پرونده ای را

پرخشم باز میکرد،زمزمه کرد.
-االن منظورت به بابا...جهانم بود،یا اینکه من مثل

مامانم..
حافظ که انگار خواندن پرونده فرمالیته بود،آن را به

عقب هل داد وبا رویی جمع شده،جواب داد.
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-چرا هرچی من میگم تو میرسی ب��ه مام��ان باب��ات!!
همه

رو ربط میدی به اونا؟هان؟
صادقانه وبی هیچ شیله پیله ی دست وپاگیری ،ساده
زمزمه کرد،آنقدر ساده که حافظ به ثانیه ای لب فرو

بست،و چشمانش را پشیمانی پر کرد.
-چون همه منو به شورانگیز ربط میدن!

حافظ پس از اندک ثانیه ای خیره نگاه کردن،دست
دراز کرد ودخترکی که چشمانش نم برداش��ته ب��ود را

به
آغوش کشید،مستانه بی هیچ گاردی وبا استیصالی�
لبریز� در آغوش پر امنیت حافظ جای گرفت.حافظ
سرمیان گردن او فرو برد وخواست که یکجا بوی

توت فرنگی های شیرین را در لحظه ببلعد.
-عزیزدلم.همه به درک،تو مستی امیرحافظی.

و مستانه را بیشتر در آغوش فشرد،هق هق مس��تانه
بلند
شد.

-دروغ میگی.وگرنه براچی اینجوری با من صحبت
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میکنی؟چرا پنهون کاری کنی؟
بی رمق مشتی به سینه ی پهن او!!زد.دلش

بیشتر برای خودش سوخته بود که روزش با لبخند
علی که مطمنا هیچ ربطی به او نداشت،قشنگ شده
بود.دلش عمیقا برای خودش سوخته بود وسینه اش

بیشتر...
حاف��ظ س��ر او را از س��ینه ج��دا ک��رد،وب��ا انگش��ت

شصتش
تندتند اشک های روان شده بر گونه های مستانه را

پاک کرد.
-دیونه چرا گریه میکنی،مگه ما از دعواها ودیونه

بازی ها کم داشتیم.از چی دلت پره؟
لب هایش می لرزید وبه حافظ جوری نگاه میکرد،که
انگار هیچ وقت دیگر او را سیر ندیده است.حافظ بی
طاقت از نگاه پرحرف مستانه خودش را جلو کشید

وشوری اشک ها و لرزش سوزناکش را میان لب
هایش گرفت.

*****
سرش درد میکرد،شقیقه هایش بی وقفه تیر می
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کشید.فرمان را چرخاند و وارد خیابان خانه ی آزیتا
ش��د،حوص��له ی خان��ه خودش��ان را نداش��ت!!ص��بح

قشنگش
خراب شده بود،اگرچه که حافظ بامحبتی خ��الص ک��ه

خرجش کرده بود ،خواسته بود که
جبران مافات کند ،اما مستانه آنقدر به یکباره از هم

پاش��یده ب��ود ک��ه ح��تی ناه��ار ب��ا حاف��ظ در رس��توران
دوست

داشتنی شان باز هم خرابی روزش را آباد نکرده بود.
نفسش پله پله از سینه بیرون آمد،صدای موبایل را

شنید وخودش را عمدا ب��ه نش��نیدن زد.وارد کوچ��ه ی
بی

درخت وبرهوتی شد که گرمایش صدبرابر مستانه را
کالفه میکرد.موبایل آنقدر پشت هم زنگ خورد،که
مستانه مستاصل آنرا از روی داشبورت برداشت.

-بله احمد.
-ببخش��ید انق��در پیل��ه ام من.ولی ب��ه خ��دا میخ��وام

مطمئن
شم میای فرداشب یا نه؟
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-با دوستم حرف بزنم،قطعی خبرشو میدم.
-فقط قطعی خواستی خبر بدی،جوابت بله

باشه.سوپرایز رهیه ما رو خراب نکن.
ح��ال خندی��دن نداش��ت،ام��ا عض��له ه��ایش بی کن��ترل�

کمی
ش��ل ش��د،همزم��انی ک��ه ماش��ین را پ��ارک میک��رد بی

مقدمه
لب زد.

-ولی یک پولی باید بزاری کف دسته دوستم.حاال من
رفاقتی بیام،اونو بعید میدونم.

-حتما ،حتما مستی.بخدا خیلی ماهی دختر.�
مستانه نسیم خنکی از دلش رد شد،احمد ذره ای

ناخالص��ی نداش��ت،هرچ��ه میگفت مس��تقیم ب��ه دل
مستانه

می نشست.شاید راز دوس��تی ک��ه داش��ت ب��ه عمقی
زیاد

می رسید همین بریزوبپاش های خالصانه بود.
روی مبل ولو شد ودر حالی که گوشه ی ابرویش را
می خاراند،کانال های ماهواره را آنقدر باالوپایین داد
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تا به بی بی سی محبوبش برسد.
-شورانگیز،میگم مستانه ی بابا چرا نیستش؟

شورانگیز که در حال هم زدن سیب زمینی ها درون
مایتابه بود،موها را پشت گوش داد وبا صدایی در

سرانداخته،جواب داد.
-تولد یکی از دوستای مشترکش با آزیتا بود،اونجا

رفت.
دست دراز کرد،و دکمه ی هود را فشرد، با بی میلی

ب��ه ک��ابینت تکی��ه داد و مش��غول ریزک��ردن� ق��ارچ ه��ا
شد.از

همان دوران جوانی ،آشپزی کردن یکی از کارهای
دوست نداشتنی اش بود،اما از روی اجبار وق��تی ک��ه

در
خانه ای که زیردست زن برادرش در شهری غریب
زندگی میکرد، باید دم نمیزد و همه ی غذاها را یاد

می گرفت.قدرت ی�ادگیری عجی�بی داش�ت،انگ�ار ک�ه
هنر

به واقع از تک تک انگشتانش می جوشید.آن روزها
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تشنه ی یادگرفتن ب��ود،ح��تی هم��ان ه��نر آَش��پزی ک��ه
همیشه

ی خدا از تولید بوهای مختلفش� منزجر میشد.
تک وتوکی از سیب زمینی ها هنوز خام بودند،اهمیتی

نداد،و قارچ ها را کامال از سره بی حوصلگی روی
آنها ریخت وباز مشغول هم زدنش شد.بینی اش را

نزدیک یقه ی لباسش برد،احساس میکرد بوی روغن
سوخته میدهد تنش!!قاشق را عصبی درون بشقاب

انداخت.
جهان هم که از نبودن سیگنال وقطع شدن ناگهانی

کانال ، عصبی شده بود، با دو دست به موهای
پرپشتش چنگی زد،نزدیک کانتر ایستاد واز پشت سر

نگاهش را به شورانگیز دوخت،به قامت زنی که
آنقدر شبیه شورانگیز طباطب��ایی مع��روف فیلم ه��ای

قبل
از انقالب بود ک��ه ب��رای اولین ب�ار دی��دنش،وق��تی ک�ه

میانه
در آرایش���گاه مژگ���ان را در آغ���وش می فش���رد.در

ذهنش
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او را شورانگیز نامید وگوهر از همان لحظه دیگر
شورانگیزی شد که تا مدت ها سعی در فراموش

کردنش داشت،اما دست وپا زدن در می��دانی ن��ابرابر
در

برابر آنهمه زیبایی ومهر !!عادالنه نبود،به زانو درآمد
وشکست را پذیرفت.

شورانگیز چرخید� تا دستانش را زیرشیر آب بگیرد،با
دیدن جهانگیر ونگاه خیره اش، صورتش را لبخند

پرکرد،نزدیک کانتر ایستاد و در حالی که دستی به ته
ریش جهان می کشید ،با همان ناز همیشگی اش

زمزمه کرد.
-برو بشین تا برات چایی بیارم.

جهان یکه ای خورد و دم عمیق از عطر شورانگیز
گرفت،در حالی که ک��ف دس��تانش ب��ه ش��لوارش می

کشید
،سری تکان داد وگامی به عقب برداشت.

-مستانه رو چند وقته دل سیر ندیدمش،چه خبر از
کاراش؟

شورانگیز سینی چای را همراه با قندانی که پر از
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آبنبات های متنوع بود، را روی میز گذاشت،و خودش
را در نزدیکترین فاصله از جهان ولو کرد.

-یکی دو هفته دیگه اتخاب واحد واسه ترم جدید
داره،سرکارشم که بخاطر دستور جنابعالی روز در

میون میره .
جهان با چهره ای متفکر خم شد وفنجای چای را

برداش��ت وبی ح��واس ب��ه داغی م��ایع، آن را ه��ورتی
کشید

و خیره به گل های قالی زمزمه کرد.
-حواست به مستانه باشه ها،امیرحافظ بچه ی

خواهرمه،ولی خیلی� تیزو زبون بازه،این دختر� لوس
باباهم که ساده،نمیخوام تا درسش تموم شه درگیر

چیزی بشه.
ش���ورانگیز ب���زاق ده���انش را پرسروص���دا پ���ایین

داد،فنجان
را میان دو دستش گرفت وهمانطور که به بخار آن

نگاه میکرد،سعی کرد طبیعی رفتار کند.
-مستانه بیست وچهارسالشه،دیگه فک کنم خودش

حالیشه چیکار داره میکنه.
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جهان که حاالت ورفتارش در نظر شورانگیز عجیب
شده بود،شانه هایش از پوزخندی تاسف بار تکان

خورد،با تانی نگاه از گل های درهم گرفت،فنجان را
روی میز گذاشت وبه سوی همسرش سرچرخاند.�

-این دختر فقط هارتو پورته،وگرنه اندازه ی یک دختر
بیست ساله هم سیاست نداره،هرکی ندونه باورش

نمیشه سن این دختر رو.مستانه فقط قد بلن��د ک��رده
من

میترسم از کله ی پر بادش.
شورانگیز زمزمه وار پرسید.

-جه��ان،اتف��اقی افت��اده؟ این حرف��ای بی رب��ط چی��ه
میزنی؟

جهان پرشتاب به راحتی تکیه زد ودر حالی که یکی
از بالشتک ها را میان آغوشش می فشرد، بی آنکه

نگاهی خرج شورانگیز کند ،جواب داد.
-امروز تو راسته ی مغازمون،دختره جلوی کفاشی

دوستش،رگ دستشو زد.جماعتی دورش جمع
شدن که نگو نپرس.انقد داغون شدم که بعدازظهری

از
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مغازه بیرون زدم.
شورانگیز جمله اش را پر لکنت ادا کرد.

-دخت..ره چی...شد؟مرد؟
جهان در حالی که سرش را به راحتی تکیه داده

بود،نگاهش به سوی چشمان لبریز از نگرانی
شورانگیز چرخید.

-نمیدونم،آمبوالنس بردش.ولی ش��وری اونهم��ه خ��ون
که

دی��دم،ترس��یدم.از دوت��ا دخ��ترام ترس��یدم،از مس��تانه
بیشتر.�

شورانگیز به آنی گارد گرفت ،کامل به سمت او
چرخید� وبی توجه به تره مویی که جلوی دید سمت

چپش را گرفته بود،غر زد.
-چرا مستانه بیشتر؟دخترمن مگه چشه؟

جهان که هنوز تحت تاثیر اتفاق صبح بود وانگار در
عالمی دیگر به سر میبرد،بی جان جواب داد.

-مه لقا بزرگتره،جدی و مستقله.ولی مستانه سربه
هواست،میترسم ازش.یادت نیس چقد سر دانش��گاه

رفتن
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اذیت کرد،بعد باز فوق دیپلم که گرفت،رفت سر از
رشته ی حقوق در آورد.شوری نکنه یک عوضیه
ناموس دزد تو همین عروسی ها وتولدا زیرپاش

بشینه!! اصن چرا باید با این دختره شریک شه،واسه
دوزار پول!!

بی قرار سیخ روی کاناپه نشست،شورانگیز متعجب
وایی گفت.نفس عمیقی کشید ،خم شد وسینی چ��ای

را
برداشت وطاقت نیاوردو کنایه وار لب زد.

-آخرش رسیدی به اینکه مستانه ی من خنگ وزود
باوره،مه لقای مژگان عاقل وبالغه.

وق��تی ک��ه دی��د جه��ان یچ عکس العملی از خ��ودش
نشان

نداد،ادامه داد.
-بعدم این دختر بره با همین عروسی ها یکم سرش

گرم شه،والله پوسید تو این خونه که.
جهان خودش را باز به نشنیدن زد و دلش برای

شنیدن صدای مستانه ضعف رفت،انگار که به یکباره
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تم��ام نگ��رانی ه��ای ع��الم در وج��ودش منفج��ر ش��ده
باشد،از

جای بلند شد وبا گامی بلند خودش را به کتش که به
جالباس��ی� آوی��زان ب��ود،رس��اند.موبای��ل را از جیبش�

بیرون
کشاند وبی معطلی شماره ی مستانه را گرفت.

*****
مستانه که با احمد سخت مشغول جابه جایی باند

بودن����د،ص����دای موب����ایلش را از درون کیفی ک����ه
نمیدانست

کجا انداخته است!!شنید.�
-احمد ج��ای بان��د این گوش��ه خوب��ه ه��ا،آزی موب��ایلمو

بیار.
احمد گامی به عقب برداشت،چانه اش را خاراند

وسرش را به نشانه ی تایید تکان داد و زمزمه کرد.
-کمترم تو دست وپایه.

آزیتا لپ تاپ را روی زمین گذاشت،زیپ کیف را
سراس��یمه کش��ید وموبای��ل را ک��ه پش��ت هم زن��گ

میخورد
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، از میان خرت وپرت های همیشگی درون کیف�
مستانه پیدا کرد.

-مستی باباته.
مس��تانه ابروه��ایش ب��اال پری��د وپیش��انی اش چی��نی

خورد،با
چش���مانی ک���ه ب���ه یکب���اره نگ���رانی از آنه���ا ل���بریز�

شد،موبایل
را از دست آزیتا قاپید.

-جانم بابا؟
محمد همان لحظه با مش�مایی مش��کی بش�کن زن��ان

وارد
شد،مستانه اخمو انگشت روی بینی اش گذاشت تا

جوانک ریز نقش در دم خفه شود.
-حالم خوبه بخدا.

شنیدن صدای پ��درش ولحن عجیبش ب��اعث ش��د ،ک��ه
سینه

اش اکسیژن بیشتر بخواهد،محمدی را که هنوز میان
چهارچوب در بود را کناری زد و وارد حیاط شد.

محمد مشما را روی میز گذاشت،خودش را نزدیک
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احمدی کرد که سخت درگیر راست وریس کردن
کارهای مربوط به باند بود.بازوی او را میان انگشتان
گرفت و مجبور کرد که او حواسش را از کار بگیرد.

-این دختره فازش چیه؟بعدم مگه خودمون پشم
بودیم،اینایی که غریبه ان رو گفتی بیان.

احمد زیرچشمی آزیتا را پایید،بازویش را از چنگال او
بیرون کشید وزیر لب غرید.

-تولد رهیه.باز بگیم خودش بخونه؟بعدم مستانه
دوستمه،با صداش شب خوبی رو میسازه.

-مگه میخونه؟
احمد چشمک ساده ای را نثار تعجب او کرد ودر

ح���الی ک���ه دوب���اره س���ه پای���ه را کمی جاب���ه ج���ا
میکرد،جواب

داد.
-صداش بیسته ممد،مخشو میزنم بخونه.

برای احتیاط کنار خیاب��ان ب��ا س��رعت کمی موت��ور را
می

راند،نسیم شهریور ماه کمی از التهاب درونش را کم
میکرد،آن جور هم که رخساره از پشت سر به او
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چسبیده بود وس��رش را ب��ا ف��راغ خ��اطر ب��ر ش��انه ی
رهی

تکیه داده بود وبه پیاده روهای شلوغ نگاه
میک��رد،ب��اعث میش��د ک��ه ب��رای اذیت ک��ردن عم��ه

شمسی
پیرش او را بازخواست نکند.

موتور را البه الی ماشین های پشت چراغ قرمز نگه
داش��ت،رخس��اره ب��ا کرخ��تی خ��ودش را ج��دا ک��رد

وسقلمه
ای به پهلوی رهی که خیره ی ثانیه شمار بود،زد.

رهی سراسیمه سرچرخاند ودر حالی که به سختی
حاالت ومنظور رخساره را می فهمید،جانمی گفت.
رخساره با رویی جمع شده،دستش را روی شکمش

فش��ار داد.رهی ب��ا دی��دن چ��راغ س��بز ش��ده،دس��ته ی
موتور

را پیچاند ودر حالی که با احتیاط حرکت
میکرد،دلسوزانه لب زد.

-حتما خونه عمه شمسی پرخوری کردی،االن میریم
بهت عرق نعنا میدم.
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-نه...آ.
رخساره داشت ب��از اش��اره ب��ه ش��کمش میک��رد وب��ه

سختی
میخواست منظور حرفش را به برادرش حالی

کند.رهی ترسیده از آنکه رخساره یک دستش را از
تنه ی او رها کرده بود،با صدایی بلند به او تشر زد.
-منو سفت بگیر،گفتم میریم خونه بهت دارو میدم

،آروم بگیر دیگه.
*******

مستانه دس�ت زی��ر چان�ه زده ب��ود وب��ه لرزی�دن کم��ر
احمد

نگاه میکرد،تمام حس های بد دنیا درون وجودش به
غلیان در آمده بود.از نگاه های دختر وپسرهایی که

نگاهشان میخ رقص احمد بود،داشت باال می
آورد.برای چندمین بار نگاهش به دور خانه

چرخید.غیر از امیدی که مدام در رفت و آمد به
آش��پزخانه ب��ود ک��ه ی��ا ش��ربت می آورد وی��ا ش��یرینی�

پخش
میکرد،همه دور هم روی صندلی های کرایه ای که
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تعدادشان زیاد نبود،نشسته بودند.بغیر از او وآزیتایی
هم که غ��رق در رقص��یدن احم��د ب��ود،فق��ط دو دخ��تر

دیگر
یافت میشد که با آسودگی خاطر در آغوش پسرهای

جوان ولو بودندو بانیشی شل هم به رقص نگاه
میکردند وهم در گوش یکدیگر پچ پج میکردند.

دستش را روی پد لمسی لپ تاپ حرکت داد تا به
درخواست جمع یک آهنگ پرضرب پیدا کند وهیجان

تولدی که هنوز صاحبش نرسیده بود را به اوج
برس����اند،کس����ی کن����ار گوش����ش م����دام وز وز

میکرد،همزمان
که آهنگ را پلی میکرد،با صورتی بی حالت

سرچرخاند ومحمد را دی��د ک��ه حس��ابی ب��ا آزیت��ا گ��رم
گرفته
است.

محمد که نگاه مستانه را شکار کرد،سعی کرد
سرصحبت را با او هم باز کند،تنه� اش کمی جلو

کشید،وآزیتا برای برخورد نکردن با او،جمع وجور تر
نشست.
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-میگم مستانه خانم،از دوستت شنیدم تو دفتر وکالت
کار میکنی؟

به روبه رو و به دو زوج حاضر در جشن که در آن
دایره کوچک ، در حال رقصیدن بودند،نگاه کرد

ومعمولی جواب داد.
-دوستم درست گفته.

-میگم.
مستانه با مکثی چند ثانیه ای دوباره به سمت پسرک

ریزجثه چرخید.حوصله ی حرف زدن با او را
نداشت،مستانه از آن دسته آدم ها بود که به سرعت

انرژی های آدم ها روی روحیاتش تاثیر
میگذاشت.همانطور که در برخورد اول احمد پر بود

از انرژی های مثبت وخوب،اما این آدم از بعد ازظهر
مدام اعصابش را تحلی��ل میک��رد.ب��ه تک��ان دادن س��ر

اکتفا
کرد.

-تو دست وبالت زن مطلقه هست،برام جور کنی؟
آزیتا بی مهابا پقی زیر خنده زد که به آنی با نگاه تند
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وت��یز مس��تانه مواج��ه ش��د،محم��د ک��ه انگ��ار آن نگ��اه
سراسر

خشم باز هم از رو نبرده بودش،به لودگی اش امتداد
داد.

-خب دم دستت ریخته دیگه،خسیس نباش!!
آزیتا سریع خودش را عقب کش��ید و س��عی ک��رد هیچ

آثار
خنده روی لب ه��ایش نباش��د و مس��تانه ای ک��ه نگ��اه

خیره
اش را ب��ه محم��د قط��ع نمیک��رد.از ش��دت خش��می

سرکوب
شده ،صدایش خش دار از حنجره بیرون آمد.

-تو همیشه انقد زود فکر میکنی پسرخاله ی طرفی؟
محمد ابرویی باال انداخت،وباز با همان نیشخند دندان
نمایش که به نظ�ر مس�تانه ح��ال بهم زن ب�ود،ج��واب

داد.
-نه همیشه،آخه میدونی خاله ودخترخاله ها رو زودی

میشناسم.
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مستانه نمایشی چانه اش را ب��اال داد وت��رجیح داد ک��ه
در

سکوتی معنادار به جنگ نگاه پسرک رود.آزیتا
زیرگوشش آرام زمزمه کرد.

-بی خیال،محلش� نزار.
هنوز قصد کوتاه آمدن نداش��ت،ک��ه احم��د سراس��یمه

وارد
شد و هول زده به آزیتا اشاره کرد که صدای موزیک

را قطع کند.
-رهی وارد کوچه شد،امید برقا رو خاموش کن.ممد

کیک،کیک� رو بیار
محمد که بهترین موقعیت بود که از زی��ر نگ��اه ش��عله

ور
مستانه بگریزد،تند تند سرتکان داد واز جا پرید.

احمد نزدیک مستانه ایستاد وبا تبس��م همیش��گی اش
او

را مخاطب قرار داد.
-مستانه جان،در خونه رو که باز کرد،یک آهنگ ناز

بزار،خب؟
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آزیتا با خیرگی غریبی به طرز حرف زدن احمد که با
عش���وه دس���تانش را در ه���وا تک���ان می���داد!!نگ���اه

میکرد.اما
مستانه که دیگر با احمد ونگاه صافش ایاغ شده

بود،عضالت صورتش که از شدت خشم منقبض شده
بودند،به یکباره شل کرد.

-اوکی.هماهنگم احمد جان.
*****

با قفل در کلنجار میرفت،رخساره هم بی حوصله
انگشتش را درون بینی اش فرو برده بود،وهی نوک

پایش را بر زمین میزد،رهی بی آنکه
سربچرخاند،غرید.�

-دستتو از تو بینیت دربیار رخسار.
دخترک با دهانی نیمه باز،انگشت را آرام بیرون آورد

وانگار که دوباره دل دردش را به یاد آورده بود،دست
رو شکمش گذاشت.

تا تیک در را شنید،با قدرتی باورنکردنی رهی را
کنار زد وسراسیمه خودش را به درون توالت
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ان���داخت،رهی کالف���ه وب���ا خس���تگی مف���رط پ���وفی
کشید.کفش�

ه��ایش را گوش��ه ی دی��وار ان��داخت ودس��تگیره در را
پایین
داد.

همه در سکوت و با خنده هایی سرکوب شده،منتظر
بودند تا رهی کامال تنه اش را به داخل بکشد،نور

مانیتور چشمش را م��یزد ،همزم��ان ب��ا روش��ن ش��دن
چراغ

ها ،مستانه هم آهنگ مورد نظر را پلی کرد.
با هیجانی عجیب از روی صندلی بلند شد،و در میان

سوت وجیغ های کرکننده� خودش را به میانه ی در
رساند وهمپای بقیه شروع به دست زدن کرد

وهیجانزده به بهت رهی خیره شد.
رهی دستش روی دستگیره در خشک شد،به خنده ها

نگاه میکرد،به سوت زدن امید ولبخند از ته دل
احمد،بی اختیار سرچرخاند وبه توالت نگاه کرد،جایی�

که هنوز رخساره از آن بیرون نیامده بود.دوباره
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برگشت وبالبخن��دی کش آم��ده خ��ودش را کمی جل��و
کشید

وتازه مستانه را دید.حضور دخترک را در خانه اش
درک نمیکرد ،خنده اش را وچشمانی که از پس خنده

اطرافش پر از چروک شده بود را هم نمی فهمید.
امید مردانه او را در بغل کشید وچند بار به پشت او

ضربه زد.
-تولدت مبارک رفیق.

حرفی برای جواب نداشت،آنقدر حیرت زده بود که
کالمی برای تشکر یافت نمیکرد. دوستانش برایش

سنگ تمام گذاشته بودند ،در می��ان جم��ع کوچ��ک ولی
پر

ش��ور اط��رافش،از بچ��ه ه��ای مهندس��ی هم دی��ده
میشد،از

مهن����دس ه����ای ج����وان وجوی����ای ن����ام هم دی����ده
میشد،کسانی که

روزی حسرت رهی شدن را داشتند.سعی کرد لبخند
بزند وهریک را با آغوشی باز پذیرا باشد.اما درد به
ثانیه ای در رگ ها جریان گرفت وتوده حجیمی از
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عقده هم روی دلش سنگینی کرد.
-شمعا رو فوت کن پسر.

موزیک در سرش ضرب دار می پیچید،همان طور
ایستاده ،کمی سرخم کرد وبی آنکه آرزویی داشته

باشد،همه ی شمع ها را خاموش ک��رد.س��رش� را ک��ه
باال

آورد،اولین نفر مستانه بود که میدان دیدش را پر
میک��رد،ب��ه دی��وار تکی��ه داده ب��ود وس��اده تماش��ایش

میکرد.
احمد فرز میان آشپرخانه کوچک می چرخید،از پنجره

ی مرتبط به هال امید را صدا کرد.
-جونم احمد،

دست دراز کرد وسینی شربت را به دست امید داد،و
در حالی که موهایش را پشت گوش میداد،ادامه داد.

-محمدو بگو بساط نکنه امشبو،رهی یهوو قاطی
میکنه.

امید برای آنکه صدایش راحت تر به گوش احمد
برس��د،س��رش� را درون آش��پزخانه آوردوبی تف��اوت

جواب
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داد.
-منو با ممدسریش در ننداز.

وسینی به دست به سوی مهمانان چرخی��د.احم��د،ام��ا
به

کابینت تکیه زد،ناگهان دلش لبریز از شوری غریب
شد!!به جلسه ی دادگاه اندیشید،به زنجموره های
مادرش در این چند روز اخیر اندیشید،به تهدیدهای

ریز ودرشت بهمن وبه همه ی اتفاقات پیش نیامده.
دستش را بیخ گلویش چسباند وچند بار سرش را به

چپ وراس�����ت تک�����ان داد.امش�����ب ش�����ب رهی
بود،رهی،رفیق

صبور چند ساله اش...رهی با هزار آرزوی در نطفه
خف����ه ش����ده!!رهی خ����وش ص���دای دانش���کده ی

مهندسی.پس
باید خرابش نمیکرد،امشب نباید خراب می شد.

از آشپزخانه که بیرون آمد،توجهش به چراغ روشن
ت���والت جلب ش���د،گ���امی ب���رای خ���اموش ش���دنش

برداشت،که
اصوات نامفهومی بر تارهای شنوایی اش نشست.با
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ابروهای توی هم رفته ،تقی به در زد.
-رخساره جان تویی عزیزم؟

هان ضعیفی شنید،احمد با خاطری جمع دستی به
موهایش کشید ومرتبشان کرد وبامحبتی که همیشه

خالصانه برای آدم ها خرج میکرد،زمزمه کرد.
-زودی بیا پیشمون.

******
پشت لپ تاپ نشته بود وب��ه آزیت��ایی ک��ه ب��ا دقت در

حال
جابه جا کردن میکسر بود،نگاه می انداخت.بعد از

آنکه عضله های سفت وسخت صورت رهی را
تیزبینانه دیده بود،خودش را عقب کش��ید و فق��ط ب��ه

آن
فکر کرد ک��ه این تول��د هم همانن��د دیگ��ر جاه��ایی ک��ه

رفته
ب��ود،اس�ت.احم�د دس�ت در گ��ردن رهی انداخت�ه ب�ود

ومدام
زیرگوش او پچ پچ میکرد ،بلکه لب های جوانک آرام

کمی کش آید،اما رهی مسکوت پا روی پا انداخته
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بود،فقط گوش میداد ومستانه ای که حیرت زده
پیچیدگی او بود.

محمد عرق ری��زان خ��ودش را کن��ار کش��ید وب��ا خن��ده
دست

دراز کرد تا رهی را به میان جمع کوچک بکشاند.
رهی کامال جدی خودش را عقب کشید ودس��تانش را

در
هوا تکان داد.

-ممد عمرا.از من بکش بیرون.
همه خندیدن��د،بغ��یر از خ��ودش ک��ه فق��ط ب��ه لبخن��دی

معمولی
اکتفا ک��رد.احم��د ب��از س��ر در گوش��ش ف��رو ب��رد و ب��ا

تردید
سوالش را پرسید.

-رهی چرا انقد تو خودتی؟
تندتند پلکی زد و بی اراده سرچرخاند و به دو دخترک
گوشه ی خانه اش گذرا نگاهی انداخت،برای فرار از

جواب دادن به سوال احمد ،پرسید.
-این دختره ،مستانه اینجا چیکار میکنه؟
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احمد امتداد نگاه رهی را گرفت وبا تبسم خیره ی
مستانه ای شد ک��ه خ��ودش را ب��ه ح��واس پ��رتی زده

بود.
-گفتم بیاد تولدتو گرم کنه.اونم قبول ک��رد،حس��ودیت

نشه
ها،ولی یک دوست با معرفت دیگه پیدا کردم.

ش���ایان یکی از هم���ان هم دوره ای ه���ای دانش���کده
دستی

روی زانویش گذاشت واو را وادار به نشستن روی
زمین کرد.

-بیا بشین کارت داریم.
همسرش با خنده رو به مستانه کرد وپرهیجان لب

گشود.
-عزیزم تو ودوستت هم بی��این ت��ا تیمم��ون ب��زرگ ت��ر

شه.
زن جوان کنارش هم،که موهای روشنش را آزادانه

دورش ریخته بود،چشمکی به مستانه نثار کرد وادامه
حرف دوستش را گرفت.

-تیم ما هم قوی تر میشه.
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مستانه به زحمت لب هایش را کش داد وبرای آنکه
دست از سرش بردارند سری تکان داد که به نظرش

معنای خاصی نداشت،خودش را نزدیک آزیتا کرد
وزمزمه کرد.

-تو روخدا وزه ها رو با شوهراشون نگا کن،چه مخی
هم زدن عوضی ها.

آزیتا متاسف برای خودشان سری تکان داد وبا لب
ولوچه ای آویزان جواب داد.

-خاک ت��و س��ره م��ا مس��تی،خ��اکم ت��ازه حیف��ه،ه��رکی�
قیافه

هامونو ببینه،فک میکنم ته هفت خطاییم بخدا.
کری خوانی ها که به نقطه رسید وثانیه ای سکوت
جمع را پر کرد،به یکباره نگرانی از چشم های رهی

س��رریز ش��د،احم��د ام��ا پ��ای او را فش��اری داد .پ��ر
اطمینان

پلک روی هم گذاشت،نگاه رهی برای هرکس که
خواندنی نبود ،برای او کتابی باز بود،کتابی که خط به

خطش را چشم بسته می خواند!!
-هنوز توالته،گمونم قرصای آهنی که میدی بهش یکم
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ناخوشش کرده.
رهی با صدایی که دلسوزی از آن میبارید وبا پیشانی

که از گرما به عرق نشسته بود وپنکه ی گوشه ی
خانه هم برایش توفیری نداشت،لب زد.

-دلشم خیلی دردمیکرد تو راه.
احمد بی حرف دوباره فشاری به پای او وارد کرد وبا

لبخند از کنار او برخواست.
مستانه وقتی دید که باز همه به کل کل کردن با

همدیگر مشغول شدند،بی هدف موزیک بی کالمی را
پلی کرد، وموبایل را از روی میز برداشت وبادیدن
صفحه ی خالی گونه اش را از داخل گازی گرفت

وحس بدی زیر پوستش دوید.
نزدیک شدن احمد ب��ه س��ویش ب��اعث ش��د ک��ه لبخن��د

روی
لب هایش بیای��د بی آنک��ه نش��انه ای لبخن��دش داش��ته

باشد.
-پذیرایی که شدین دیگه،خیالم راحت باشه؟

آزیتا هم تحت تاثیر کاریزمای عجیب احمد لبخندی
مهربان را به روی او پاشید و،زیرلب تشکری زمزمه
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کرد.
-میگم احمد،اگه دیگه بزن وبرقص ندارین،که ما

وسایلمونو جمع کنیم؟
-نه بابا کجا؟بعد کیک بریدن،باز زحمت داریم برات.

-اوکی پس،مشکلی نداره.
رو به آزیتا چرخید� واشاره کرد که کمی صدای

موزیک را پایین بیاورد.
-فقط مستی جان؟�

مستانه به سویش چرخید،احمد کمی این وآن پا کرد
،وب����رای ح����رفی ک����ه میخواس����ت بزن����د تردی����د

داشت.مستانه
با تعجب نگاهش کرد،اما احمد هنوز دست وپا

میزد،میان� گفتن ونگفتنش .
-چیه احمد؟

بازدمش را پرشتاب ب��یرون داد وع��اقبت دل ب��ه دری��ا
زد.

-امشب میخونی برامون؟
مستانه چشمانش گرد شد وپس از ثانیه ای تامل لب

هایش را با زبان تری کرد.لبخند� از صورتش رفته
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بود،به پشت سر احمد نگاهی ان��داخت.ب��ه جمعی ک��ه
گرد

هم نشسته بودند وبحثی میانشان بود که اول بازی با
کارت را شروع کنند� ویا محتویات درون مشمای

محمدی که هیجان زیاد، صورتش را همانند لبو کرده
بود را بیرون آورند!!

دوباره به احمد نگاه کرد،سعی کرد جوری کلمات را
کن��ار هم بچین��د ک��ه خ��اطر احم��د مک��در نش��ود،پس

شمرده
شمرده ادا کرد.

-این یکی رو نیستم احمد.من نمیخونم.
احمد اما خودش را به مستانه نزدی��ک ک��رد ومس��تانه

که
از فاصله ی مابینشان اذیت نمیشد!!از جایش تکان

نخورد.
-بخدا از وقتی صداتو شنیدم،تو کف خوندنت

موندم.بخون مستی.
بطری خوش تراشی که زیاد در ویترین اتاق حافظ

دیده بود را از مشما بیرون آوردند،هورای جمع خانه
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ی کوچک را پر کرد.سعی کرد متمرکز شود،دست به
سینه صاف تر ایستاد.تالش داشت که صداقت را در

کالمش جاری کند.
-احم��د من اه��ل ارتباط��ات نامح��دودم،دخ��تر� وپس��ر

مرزی
نداره برام.سیگار می کشم،دوست دارم،تا نیمه

شبم بیرون باش��م،اوکی��ه.ولی...ولی احم��د ت��و جمعی
که

توش عرق ورقو وعلف باشه ،فقط دی جی ام.نه
رفیقم،نه خواننده.پس نخ��واه ازم ک��اری ک��ه دوس��ت

ندارم
انجام بدم.

احمد چند ثانیه مکث کرد،ابروهایش کم کم به سمت
باال رفتند وحیرت از آن لحن محکم وجدی مستانه

!!چشمانش را پر کرد.توق��ع نداش��ت ک��ه مس��تانه ای
که

بی مرز شناخته بودش،برای خودش قواعدی خاص
وچه���ارچوبی معین داش���ته باش���د.کم نی���اورد وب���از

پافشاری
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کرد.
-بخدا همین االن بس��اطو میگم جم��ع کنن،اص��ن رهی

هم
االن راضی نیست،داره مهمونداری فقط میکنه.

و تا که خواست حرفش را به عمل برساند وبه سوی
دوستانش بچرخد،مستانه بازویش را گرفت وبا خنده

ی
غیر ارادی دوباره به حرف آمد.

-کجا دیونه.بزار حال کنن.
-خب دوست دام بخونی.

به شقیقه های به یکباره نبض گرفته اش اهمیتی
ن��داد،داش��ت کم کم آس��تانه ی حوص��له اش ل��بریز

میشد.
-دوست نداشته باش که نمیخونم.

احم��د ب��ا ابروه��ای افت��اده ،مظل��وم باش��ه ای گفت و
دوباره

به جمع پرشورشان پیوست.
کمی از بازی گذشته بود،که امید با بسته های چیپس

میان دستش کنار رهی جای گیر شد ودر حالی که
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سیگار را میان انگشتانش می گرفت،لب زد.
-رهی گریه ی رخسار از توالت میومد فک کنم.

بی تفاوتی کالم امید،خونش را به جوش آورد،کارت
های میان دستش را بی مهابا روی زمین ریخت واز

جا پرید.همه با دهانی نیمه باز خیره اش شدند.محمد
سیگار را از دست امید قاپید.

-ادامه بدید.االن میاد.
نفهمید چگونه دمپایی انگشتی هایش را به پا زد،به
پشت در توالت که رسید.سرش را پیش کشید وبا

صدایی ضعیف رخساره را صدا کرد.
- رخسار دل دردت خوبه نشده؟؟

فین فین کردن دخترک میان اتاقک تنگ و کوچک
باعث شد که به آنی استیصال� در وجود رهی لبریز

شود،شلیک� خنده ی آدم های درون خانه اش به هوا
رفت.سعی کرد مالیمت بیشتری در کالمش تزریق

کند.
-خواهری گریه نکن،بیا بیرون تا بهت دارو بدم.آفرین

رخسار. -نه
نه ضعیف رخساره ای که از کودکی پرخاشگر
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بود.کمی ترساندش،به در فشاری وارد کرد.
-رخسارجان داداشو اذیت نکن،بیا بیرون دیگه.

در را باز نمیکرد،رهی به دیوار آجری کنارش تکیه
زد ودر حالی که دست به میان موهایش فرو برده

بود،هق هق خفه ی خواهرش را گوش میداد.
-چی ش��ده رهی؟رخس��اره دل دردش هن��وز خ��وب

نشده؟
گامی به جلو برداشت وملتمسانه احمد را که میان

حیاط آمده بود را به داخل هل داد. -
نمیدونم چشه نمیاد بیرون،تو ولی برو تو تابلو نشه.

-میخوای من باهاش حرف بزنم؟
رهی کالفه وبا چهره ای ناله وار ولحنی هم خسته

زمزمه کرد. -
نه...فقط برو پیش بقیه.

وق��تی ک��ه خی��الش از نب��ودن احم��د راحت ش��د،ب��ا
اعصابی

که لحظه به لحظه بیشتر به نقط��ه ی ج��وش نزدی��ک
می

شد.پشت در توالت هوفی کشید ومشتی به آن زد.



سال   چهارشنبه عصائی:                                                                                   اخرین مهدیس نویسنده

-د بیا بیرون المصب.
و ترسیده از تن صدایی که بی اختیار کمی باال رفته
بود!!به پشت سرش نگاهی انداخت.تا که برگشت
وخواست متوسل به زور شود که در آرام باز شد

ومیان چهارچوبش رخساره ای آشکار شد با چشمان
مش��کی نم زده وهقی ک��ه هرچن��د ثانی��ه یکب��ار ش��انه

هایش
را تکانی میداد. رهی که حاال آسوده خاطر از سرپا

بودن خواهرش بود با درماندگی لب تر کرد.
-چی شده عزیزدلم؟

دخترک آب دهانش را پر سروصدا قورت داد،رهی
نگاه از چشم های ترسیده ی او گ��رفت ونگ��اه را داد

به
دستان او که انگار چیزی را میانشان پنهان کرده بود.

- این چیه تو دستت؟
رخساره ترسان،تن��د تن��د س��رش را ب��ه چپ وراس��ت

تکان
داد،اما رهی تعلل نکرد. دست های بهم چالنده ی او

را باز کرد.دخترک عاقبت با همان زبان مختص
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خودش که بغیر از پدر ومادر از دست رفته اش!!
رهی و گاهی هم احمد از آن سر در می آوردند ،به

حرف آمد. -
رهی ،اوف.اوفه

رهی س��رش ب��ه دوران افت��اد،قلبش� بی ش��ک ج��ایی
میان

گلویش میزد!!منظور از اوف را خوب می
فهمید...رخساره هروقت خون می دید همین کلمه را

به
زبان می آورد.به بدبختی گیجی اش را کنار زد والی

ش��ورت س��فید رنگی ک��ه رخس��اره ی بی ن��وایش از
ترس

در آورده بود ش را باز کرد. به آنی
هرچه خون در رگ هایش جاری ب��ود،یخ بس��ت.ش��اید

هم
بدتر!!انگار که،انگار که آسمان کوتاه شد به یکباره!!

و
آنقدر کوتاه که او را جایی میان خودش وزمین پرس

کند...� رخساره که با دیدن
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رهی مات شده به لکه های خون ترس بیشتر بر
وج���ودش س���ایه انداخت���ه ب���ود،ب���ه عقب گ���امی

برداشت.رهی
به زحمت نگاه از تصویر میان دس��تانش گ��رفت.مغ��ز

از
ک��ار افت��اده ب��ود،و آن لحظ��ه هیچ فرم��انی نمی��داد!!

صدای
بسته شدن دوباره در توالت،باعث شد یکه ای

بخورد.سست خودش را نزدیک کرد ولبش را به درز
در چسباند وبا لحنی که سعی میکردکمی رخساره را

آرام کند،زمزمه کرد.
-رخسار همونجا باش تا برگردم.خب خواهری؟نیای

بیرون ها
دور حیاط چرخید� وسعی کرد به مغز فشاری

آورد،نزدیک در شیشه ای ایستاد وقبل از آنکه وارد
خانه شود،شورت را پشت گلدان های خالی روی هم

گوشه ی حیاط پنهان کرد
خم شد تا کیف افتاده ی آزیتا که زیر باند بود را

بردارد،که آزیتا هیجان زده کنارش ایستاد،زیرگوشش
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شروع به پچ پچ کرد.
-پیشنهاد دوستی داد مستی؟هان؟

و آنق��در منتظ��ر ج��واب مس��تانه ب��ود ک��ه اهمی��تی ب��ه
سرک

کشیدن او در کیفش� نداد،اما س��کوت مس��تانه ب��اعث
شد

که او را تکانی بدهد،تا از بی حواسی در آید.
-با تو ام مستی،سگ نشدی که بپری بهش؟هان؟
بسته ی تقریبا خالی را به زحمت از البه الی کیف
آرایشی ودیگر خرت وپرت های آزیتا پیدا کرد.آزیتا

هم که از بی جواب ماندن سوال هایش ،عصبی� شده
بود،کیف� را از میان دستان او کشید.

-چی میخوای بگو تا بدم،ولی اول باید جواب سوالمو
بدی.

مستانه رو به جمع چرخید� ودر همان لحظه از زمان
که قرار داشت،حالش از جشن تول��دی ک��ه ص��احبش

در
بدترین شرایط ممکن دست وپا میزد!!بهم خورد.
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-از کی تا حاال من با دونف��ر همزم��ان پری��دم ک��ه االن
بار

دومش باشه!!پد بهداشتی بهم بده.
آزیتا سرمیان کیفش فرو برد و پد بهداشتی را بیرون
کش���اند ودر حی���نی ک���ه تالش میک���رد کس���ی آن را

نبیند،زیر
شال مستانه پنهانش کرد وزیر لب غرید.

-از همین حاال.انقد دخ��تر دی��دم ک��ه دوس��ه ت��ا ت��و آب
نمک

دارن،که یکی اگه زیرپاشونو خالی کرد،نفر بعدی
باشه.

همانطور که داشت به حرف های به نظر چرت
دوستش گوش می��داد،پ��د را ب��ه قفس��ه ی س��ینه اش

چسباند
و تمسخر آمیز جواب آزیتا را داد.

-تو چقد دلت خوش��ه،روانی م��ا ت��و یکیش مون��دیم ت��ا
فرار

نکنه!!بعد حرف از دوسه تا میزنی!!
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آزیت��ا ک��ه بحث ب��رایش ج��دی ش��ده ب��ود،نگ��اه غض��ب
آلودش

را روانه ی جمع حاضر در خانه کرد وبا حرص ادامه
داد.

-ح���اال ت���و هی مس���خره کن،همین انترخانوم���ای این
جشنو

می بینی،مطمئن ب��اش ک��ه شوهراش��ون ذخ��ایره آب
نمک

بودن.
مستانه لبه ی شال مشکی اش را پشت گ��وش داد و

بی
آنکه ادامه ی حرف های بی سروته آزیتا را بگیرد،با�

لبخندی مصنوعی خودش را از پشت سر زوج جوانی
که در آغوش هم تقریبا ولو بودند،عبور داد.

پا که روی موزاییک های گرم تابستان
گذاشت،دخترک ترسان با رنگی زرد که انگار مرتکب

چه خطای بزرگی شده بود!!را دید که چطور کنار
رهی کز کرده بود وبا پریشانحالی جلوی شلوارش را

میان مشتش می فشرد.
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لبخند دلگرم کننده ای به روی او پاشید،حواسش به
رهی نبود،سعی کرد که ترحم در نگاهش مشهود

نباشد،اما بینی اش داش��ت چین میخ��ورد و اش��ک ه��ا
هم

آماده برای رهایی از حصار پلک ها بودند...
ب����ه زحمت ب����از هم لبخن����د زد،جل����وی دخ����ترک

ایستاد.سرش
را خم کرد وکامال مقابل صورت او لب گشود.

-میای با هم بریم تو آشپزخونه؟؟
رخساره تندتند سرش را به چپ وراست تکان داد

وخودش را بیشتر پشت رهی پنه��ان ک��رد.رهی ش��انه
ی

خواهرش را که تقریبا به کمرش می رسید را با
مالیمت گرفت.

-خواهری،این مستانه دوستمه.کاریت نداره.
دخترک اما سرسختانه به تیشرت رهی چسبیده

بود.مستانه قامت راست کرد.از موقعیتی که در آن
گرفتار شده بود،دلش میخواست فرار کند.به آرامی
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دست زیر ش��الش ب��رد وزی��ر نگ��اه خ��یره ومستاص��ل
رهی

پد بهداشتی را بیرون آورد.حاال دیگر تمام صورتش
یکپارچه آتش شده بود،دستش را پیش کشید،دس��تی�

که
نامحسوس می لرزید.

-میشه بدین؟
رهی به موهای بهم ریخته ی دختر که قاب صورتش

شده بود،نگاه کرد وبه دست دراز شده اش هم.مغ��ز
در

صدمی از ثانیه بیدار شد،شورت نخی را میان دستان
او گذاشت ودستان خودش آویزان شد و ن��اخن ه��ا را

به
کف دستان فشرد ودل مغرورش گریستن خواست

وچقدر حالش بد بود از آنهمه ناتوان شدن در مقابل
روزگاری که همه ی آرزوهایش را قهقرا کشانده بود.
بی اختی���ار مس���تانه ب���ه ص���دایش کمی مالیمت داد

وشاید
کمی هم ناز !!تا بلکه دل دخترک با او نرم شود.
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-رخساره خانم،نمیای با هم بریم تو آشپزخونه؟
-حاال برو شلوارکتو تو توالت پات کن.از هیچی هم

نترس،بعد از چند روز خوب میشی.خب؟
و دیگر مهلتی نه به دخترک داد ون��ه ب��ه رهی!!پش��ت

به
آنها چرخید وبا قدم هایی تند خودش را به میانه ی در
رساند. میخواست بگریزد از مهلکه ای که در آن گیر
کرده بود.باید بغضش را در تنهایی خالی میکرد.قبل

از وارد شدن ایستاد،سرش چرخید ،نفسش را لرزان
بیرون داد.

-دو سه بار که براش انجام بدی ،یاد میگیره...نگران
نباش.

و بع��د از ثانی��ه ای در شیش��ه ای ب��ا ص��دا بس��ته ش��د
ورهی

که انگار دیگر جان در تنش باقی نمانده بود!! کنار
دیوار سرخورد ونمیدانست جواب کمک خالصانه ی

دخترک را به یکسال نرسیده با فراهم ک��ردن شیش��ه
ای

اسید خواهد داد.
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پشت به احمد به نقطه ای نامعلوم خیره بود .
-رهی بیداری؟

بیدار بود واین نهایت حقیقتی بود که هر روز به چشم
می دید،به تکان خوردن پرده نگاه کرد و آرام لب زد.

-بیدارم
احمد بی حوصله مالفه را کناری زد واز پشت سر

کمی خودش را به رهی نزدیک کرد ومعذب لب زد.
-از تولد راضی بودی؟

-مرسی.
عصبی از تلگرافی حرف زدن رهی با حرصی که از

ال به الی کلمات می ریخت ،ادامه داد.
-برای تشکر نپرسیدم،برای این پرسیدم که احساس

کردم اصال از سرشب سرحال نیستی.
پرده تکان میخورد ونسیم شهریور ماه صورت

رخساره را نوازش میداد،بی اختیار دست دراز کرد
وبه موهای به رنگ شب او دس��ت کش��ید وفرام��وش

کرد
که احمد منتظر لب گشودن اوست.

احمد عصبی از سکوت ممتد او،آرام ضربه ای به
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شانه ی او زد.
-با توام ،میگم چرا خوشحال نبودی؟خودمونو کش��تیم

تا
تو رو امشب سرحال بیاریم.

هنوز داش��ت ب��ه موه��ای رخس��اره دس��ت می کش��ید
وهنوز

فک��رش ب��رای س��اعاتی ک��ه از س��رگذرانده ب��ود،درد
داشت

ودرد...بی حال،به کوتاه ترین جواب بسنده کرد.
-تولد خوبی بود،خوشحال� شدم.

دس��تش مش��ت ش��د،مالف��ه را روی س��رش کش��ید
ودوست

داشت که احمد دیگر حرفی نزند واو را در شبی که
تازه پا به  سالگی گذاشته بود ،رها کند.اما احمد

وح��رف ه��ایش در نیم��ه ش��ب یخ زده ای ک��ه انگ��ار
هوس

صبح شدن را نداشت!!تمام ناشدنی بود.
-نش��دی،همش چش��مات دودو م��یزد،نگ��ران ب��ودی.د

حرف
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بزن عزیزدل من.
رهی از ناز ریخته شده در صدای احمد با درد پلک

روی هم انداخت وپس از ثانیه ای مکث پلک گشود
وبه گل های ریز مالفه خیره شد.شانه اش دوباره

تکانی خورد.
-پنج سال پیش یک هفته بعد از تولدم،مادرم مرد

احمد،یادته؟
جواب احمد با تاخیری فراوان به گوش رهی منتظر

رسید.
-یادمه،بی خیال.بگیر بخواب.

رهی همانطور بی حرکت با تنی که جنین وار در
خودش مچاله شده بود،با صدایی خش دار ولحنی به

درد نشسته ادامه داد.
-چهل متر خونه رو فروختم،تا مادرم درمون

شه،نشد.خوشحال� نیستم احمد.احمد چرا اون روزا
نگفتی انصرافت خریته نه فداکاری!!خریت��ه� ک��ه هم��ه

ی
رفقات بشن مهندی،بعد تو بشی خواننده ی دوزاری
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عروسی ها!!خوشحال نیستم وقتی همه چیز زن��دگیم
بهم

گره خورده،وقتی رخساره داره بزرگتر
میشه...وقتی...وقتی� توی احمد برادرم نمی

مونی.خوشحال نیستم.نیستم احمد.
و سکوت کش آمد ودیگ��ر احم��د هم ح��رفی نداش��ت

برای
زدن.نیمه شب بود ونسیم وتاریکی وسکوتی پر از

ناگفته های در دل.
مالفه در می��ان مش��تش کمی فش��رده ش��د،متح��یر� از

بیرون
ریزی ناگهانی اش!!لب هایش کش آمد و وقتی پلک

روی هم می گذاشت ،اشک از حصار پلک ها فرار
کرد واز گوشه ی چشم به سوی تیغه ی بینی راه

گرفت.
******

سراس��یمه از ات��اق ب�یرون زد،و در حی�نی ک�ه داش�ت
حوله

را برای جهان میبرد،نیم نگاهی به آیینه
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انداخت،موهای شرابی بیش اندازه چهره اش را
تکراری کرده بود،اندیشید که در اولین فرصت باید

برای رنگی جدید وچهره ای جدید ،دست به کار می
شد.

-جهانگیرجان؟
صدای آواز مرغ سحر جهانگیر،لب هایش را لرزاند
وحال خوش صبحش را تکمیل کرد،تره ای موهای

خیسش را پش��ت گ��وش داد،وق��تی دی��د ص��دایش ب��ه
گوش

جهان نمی رسد،خنده ی سرخوشی سر داد وحوله را
به دستگیره آویزان کرد.

از الی در ،وقتی پای آویزان مستانه را از روی تخت
دید،مسیرش را از آشپزخانه تغییر� داد ،خم شد وپای
مستانه را روی تخت انداخت،تا میخواست مالفه را

کام��ل رویش بکش��د،ب��ا دی��دن مس��تانه ای ک��ه فق��ط
لباس شخصی

تنش بود،لب گزید .
-مس��تی مام��ان،از س��رما یخ زدی،لب��اس� چ��را تنت

نیست!!
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مستانه غرغر کنان خودش را دمر کرد ودر حالی که
دستش آویزان از تخت شده بود،مالفه را به کناری

داد.شورانگیز که نگران از سرما خوردن دخترش
بود،خم شد وتالش کرد که مالفه را از البه الی دست

وپای او بیرون کشد.
-چهارپاره استخونی،سرمابخوری،همینم نمی مونه

دیگه.
مستانه که گیج خوابی شیرین در صبح جمعه بود،با

پشت دس��ت آب ده��ان کش آم��ده از گوش��ه لبش را
پاک

ک��رد وب��ا چش��مانی بس��ته پش��ت ب��ه م��ادرش چرخی��د�
وسرش

را زیر بالشت برد.
-ولم کن جان مادرت.

شورانگیز شانه ای باال انداخت ودیگر منتظر نشد تا
غرغرهای خفه ی دخترکش را گوش دهد.مانتو را از

روی جالباسی� برداشت،پشت در حمام مکث کرد.
-جهان،من میرم تا سوپر مارکتی،زودی میام.

و لیست را از روی کانتر چنگ زد ودر حین مرور
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اقالم ری��زی ک��ه نی��از ش��دیدی ب��ه آنه��ا ب��رای نظ��افت
امروز

داشت،شال را روی سرش انداخت.
مه لقا گرم کنش را به تن زد،و زیر لب خداحافظی
کوتاهی را از مادرش کرد،صدای شجریان تمام خانه

را پر کرده بود،مژگان پشت به او داشت شربت
مخصوص دخترکش� را درون بطری می ریخت

وحواسش به رفتن مه لقا نبود،سرکه چرخاند مه لق��ا
را

دید که تنه اش را از در بیرون میداد.
شعله های نفرت از چشمانش زبانه می کشید،دندان

ها
روی هم ساییده میشد ولیست خری��دی ک��ه هم ثانی��ه

به
ثانیه بیشتر� در مشتش مچاله میش��د.حض��ور م��ادرش

را
مطلق��ا فرام��وش ک��رده ب��ود وفق��ط ب��رای روزی ک��ه

وقتش
هنوز نرسیده بود،برای مه لقا خط ونشان می کشید.
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-گوهر مادر تُعارفوم ُنُ مکنی به خانت؟
یکه ای خورد وسرچرخاند،چند ثانی��ه مکث ک��افی ب��ود

تا
دوباره به یاد آورد که چقدر دلش برای آن جثه ی ریز
وموهای حنایی تنگ شده است.به آغوش باز شده ی

م��ادرش پن��اه ب��رد وبی اختی��ار بغض��ی غ��ریب راه
تنفسش

رابست .پیرزن با غمی که در چشمانش سوسو
میزد،دخترش را تنگ در آغوش گرفت ودلش برای

تن رعش��ه زده ی گ��وهرش س��وخت،گ��وهری ک��ه ب��ا
یاغی

گری به مردی از عمق ج�ان بل�ه گفت ک�ه بای�د خان�ه
اش

را بر روی خانه ای آوار شده بر سر هم جنسش می
ساخت!!

شورانگیز در حالی که پر سروصدا آب بینی اش را
باال می کشید،خم� شد وساک بزرگی رابرداشت.

-آخه مادر چرا اینهمه زحمت کشیدی!!دستت� درد
نکنه.



سال   چهارشنبه عصائی:                                                                                   اخرین مهدیس نویسنده

شهربانو چاالک همچون جوانی اش خم شد وسبد
کوچک قرمز رنگ را برداشت و در حالی که با دست

آزادش چادر را بیشتر روی موهای بیرون آمده
میکشید،پر محبت جواب داد.

-قابل ندره دخترجان،بیشترش� بره مستانه یه.خ��وَ ب
که

حالش؟
شورانگیز که هن��وز احساس��ات مختلفی در وج��ودش

می
جوش��ید،کن��ار در ایس��تاد وب��ا قرب��ان ص��دقه ج��واب

مادرش
را داد.
*****

آویزان از تخت ودر حالی که تعادلی برای کنترل�
خودش نداشت،تکه ای از گالبی کمپوت شده را از
شیشه بیرون کشید وبه صدم ثانیه ای آن را درون

دهانش فرو برد وبا لذتی وافر مشغول جویدن شد.
ش��هربانو ب��ا ل��ذت وب��ا لبخن��دی دن��دان نم��ا خ��یره ی

مستانه
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بود که چشمش تازه به  تن او افتاد،به ثانیه ای
ابرو در هم کشید و شماتت وار خطابش قرار داد.

-ای چ��ه وض��عیه دخ��تر؟؟والل��ه م��ا ت��و بِغ��ل ش��ومانم
ایجوری

 نبودیم!!
مستانه بی اهمیت به غر زدن ولب گزیدن پر غیظ
مادربزرگش خودش را بیشتر به سوی اوکشید ودر
همان حالت معلق بین تخت و زمین،ماچ آبداری را

نثار گونه ی سرخ رنگش کرد.
-عاشقتم بیبی فیسم.

پیرزن خودش را عقب کشید ودرب شیشه را از روی
زمین برداشت و زیر لب غر زد.

-مو مادروم سیده بوده،به مو که نِباید بیگی بی بی!!
مستانه کامال بی طاقت شده بود ودلش باز برای
هزارمین بار رفت، برای پیرزن بی غل وغشی که

درزندگی روزمره اش چق��د کم داش��ت از این دس��ت
آدم

ها...باهمان ست صورتی جیغی که تناقض داشت با
پوست تنش ،خود را روی زمین انداخت وبی اهمیت
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به شکایت های شیرین زن سره نداش��تن پوش��ش،او
را

سخت در آغوش گرفت وننو وار تکانش داد.
شورانگیز روی صندلی نشس��ته ب��ود و ب��ا افک��اری در

هم
پیچیده در حال خورد کردن گوجه وخیار برای ساالد

بود،بی آنکه دلش بخواهد،نگاهش هر چند ثانیه به
ترشی های رنگارنگ می افتاد،به شیشه ی عسل

وکمپوت وبه بسته های لواشک،نفسش را آه مانند
بیرون داد،دلش نمیخواست که باز مادرش دو دستی
لواش���ک ه���ای خوش���مزه را تق���دیم دخ���تر مژگ���ان

کند،دلش�
نمیخواست که باز مادرش با زهرخندهای مه لقا وبی

تفاوتی مژگان روبه رو شود،ولی باز هم سوغاتی
دهاتش را تقدیم م��ادر ودخ��تر کن��د.ام��ا ش��ورانگیز از

پس
ه��رکس ک��ه ب��ر می آم��د،هیچ وقت نمیتوانس��ت س��د

محکمی
در مقابل مهربانی های بی اندازه ی مادرش شهربانو
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شود،بی شک او ساخته شده ب��ود ب��رای خ��رج ک��ردن
تمام

مهرب��انی ه��ا ومحبت ه��ای خ��الص.ص��دای ک��ل ک��ل
مادرش

با جهانگیر می آمد،همانند همه ی سالهای رفته روی
خوشی با عشق دخترش جهان نشان نمیداد. از جا

برخواس��ت و ب��ازدمش را پرش��تاب ب��یرون داد .س��ر
قابلمه

را برداشت،قهقهه ی مستانه به خاطر کنای��ه ی ج��ان
دار

مادرش به جهان،خانه را لرزاند.اما او هرچه میکرد
خنده اش نمی آمد وهنوز دلش مملو از خش��می ب��ود

که
سرصبح مه لقا به جانش ریخته ب��ود.پرکین��ه اندیش��ید

که
مه لقا بی شک روح ایران دخت در دخترک حلول

ک��رده ب��ود،کس��ی ک��ه او را ب��ه س��مت ویران��ه ک��ردن
زندگی

مژگان بیشتر هل داده بود.
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خورشت را کمی هم زد،گوهر گفتن مادرش را از
سالن می شنید،اما او بی حواس پرت شده بود به

روزهای خیلی دوری که دیگر اسم گوهر را هم
دوست نداشت،که فقط جهان را دوست داشت

وجهان....�
****

دستگیره در را کشید،اما زورش به باز شدنش
نرسید،مستاصل به سوی جوان خوش پوش

چرخید،جوانی که با فکی منقبض شده به روبه رو
خیره بود!!

-خواهش میکنم فراموشت بشه همه چیز.خواهش
میکنم.

مرد جوان هنوز هم خیره ی گاری چند متر جلوتر بود
که داشت در غروب پیش رو لب��و می ف��روخت،کالف��ه

از
سکوت او،دوباره زمزمه کرد.

-من...اشتباه کردم،من...حتی نباید جواب..جواب
سالمت رو میدادم.حتی نباید بعدش جواب

لبخندتو...میدادم.
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با استیصالی� که با شدتی باورنکردنی تمام رگ وپی
تنش را تحت تصرف خودش در آورده بود!! خواست

که در را باز کند،اما دیدن مردی با محاسن پر و
لباس هایی سرتاپا خاکی رنگ که از کنار اتومبیل

لوکسی که قیمتش کل خاندانش را یکجا می خرید!!�
گذر میکرد،باعث شد که ترسیده به صندلی تکیه

ده��د.ناخودآگ��اه دس��تی ب��ه روس��ری آبی اش کش��ید
وموهای

خوش حالتش که رو به ب��اال پ��ف ک��رده ب��ود را س��عی
کرد

به زیر روسری دهد.
-نباید ها رو باید کردی شورانگیز،آتیشم زدی.دیگه

نمیتونم...دیگه نمیتونم ازت دست بکشم.نمیشه ،ک��ه
اگه

میشد میرفتم پی زن وزندگیم.
گوهر از ابراز عالقه ی جهانگیر واستیصال صدایش

ل��بریز حس ه��ای مختل��ف ش��د.کالف��ه از خوددرگ��یری
های

روزهای بیست سالگی اش هیچ نگفت.او عادت به
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ش��نیدن جمالت بهم پیچی��ده نب��ود،او ع��ادتش ب��ود ک��ه
فقط

معمولی ترین ودم دس��ت ت��رین محبت ه��ای پیش پ��ا
افتاده

را نشخوار کند.
بند دلش داشت شل تر میشد،بی رحمانه بود اما در

مقاب��ل جه��انگیر مش��عل ح��ق داش��ت ک��ه بن��د دل ب��ه
پارگی

هم برسد.
در همان رفت و آمدهای پر از عذاب وجدانش با

جهانگیر،مدام چهره ی مژگان ،طرح لبخند معمولی
اش وعلی کوچکی که در آغوش مادر شیطنت

میکرد،جلوی چشمانش رژه می رفت وبی شک
عاجزش میکرد برای لذت بردن از بودن در کنار

مردی که عمیقا دوستش داشت!!
س��رش را ب��ا مک��ثی چن��د دقیق��ه ای ب��رای نفی کالم

محبت
آم��یز جه��انی ک��ه ملتمس��انه خ��یره اش ب��ود،تک��ان

داد.دست
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مش���ت ش���ده اش را روی ش���کمش فش���ار داد ت���ا
دلشوره بی

امانی که دایره وار به خود می چرخید را کمی آرام
کند.دمی عمیق گرفت تا  ارتباط ی از بیخ غلط

مابینشان را پاره کند که عطر جه��ان او را ب��ه م��رزی
از

بیچارگی کشاند،دل ناله ی ضعیفی سر داد ونالید.روا
نبود آنهم��ه ج��ذابیت درون م��ردی ک��ه هم زن داش��ت

وهم
بچه جمع شده باشد!!روا نبود که در باتالق دوست

داشتنی ممنوع دست وپا زند وبیشتر در آن فرو
رود.خواست که دیگر بو نکشد،او که هیچ وقت

مشامش را هیچ وقت پر نکرده بود از بوهای آنچنانی
!!که هرچه بود بوی تن پ��درش عبدالل��ه زیربی��نی اش

می
پیچید که وقتی عرق ریزان از قعر چاهی که کنده بود

،بیرون� می آمد.
سرش را به شیشه تکیه داد وب��ا چش��مانی ک��ه اش��ک

براق
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ترش کرده بود به شعار مرگ برصدام روی دیوار
نگاه کرد،باید کسی دستش را می گرفت واو را از

باتالق نجات میداد.
-شورانگیز.
خفه نالید.

-من شورانگیز نیستم،گوهرم.�
جهانگیر خسته تر از او ،با چشم هایی که رگه های به
رن��گ خ��ون در آن دی��ده میش��د،دو دس��تش را روی

فرمان
کوبید.

-هستی،شورانگیزی،وقتی� که با اولین دیدار شور به
دل لعنتی من انداختی.

گ��وهر از عرب��ده ی جه��ان ترس��یده ب��ه در چس��بید،ب��ا
اشک

هایی روان ولب هایی که بی وقفه می لرزید.موهای
کج ریخت��ه ش��ده روی پیش��انی جه��ان ،دلش را ب��ه

پیچیدن
می انداخت،جهان سرچرخاند وپر خواستن نگاهش

کرد.
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داش���ت کم می آورد،داش���ت زی���ر آن نگ���اه عجیب
وملتهب

کم می آورد.این حجم از دوس��ت داش��تن ب��رای اویی
که

همانند ماهی دور از آب افتاده بود،بی اندازه عجیب
وعجیب بود.ولی باید پا می گذاشت روی دلش،او

جهان را برای خودش میخواست وجهان ک��ه نص��فش
در

دستان مژگان وعلی بود.پس باید کنار می کشید.
-دیگه سرراهم نباش.

آنقدر بغض میانه ی گلو روی هم انباشته بود که نمی
توانست صدایش را از خفگی در آورد.خودش را به
زحمت از اتاقک خفه بیرون انداخت وبا شانه هایی
قوز شده وپاهایی که مدام در هم گره میخورد !!پا

روی پی��اده رو گذاش��ت وس��نگینی نگ��اه جه��ان را از
پشت

س��ر حس ک��رد وپلکی زد واش��ک از می��ان م��ژه ه��ای
انبوه

غلتان خودشان را به روی گونه ها جاری کردند.
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نوچی گفت ،کیف� را روی زمین گذاشت وکلید را از
شلوار پارچه ای که به زور برای حفظ ظاهرش در

سرکار به پا میکرد،بیرون� آورد.
در که باز شد ،خنکی مطبوع فضای دفتر را با

سرخوشی به درون ریه هایش کشید،و بوی توت
ف��رنگی ک��ه زی��ر بی��نی اش پیچی��د،ح��ال خوش��ش را

تکمیل
کرد.در را به آرامی بست،در حال نزدیک شدن به

مستانه کیف وکتش را روی صندلی با کمترین صدا
گذاشت و باالی سردخترک� ایستاد،مستانه زیر لب
داشت فارغ از زمان ومکان برای خودش زیر لب

زمزمه میکرد.لبخندش� جمع شد ،به دیشب و به پیام
های پشت سرهم مستانه اندیشید که گاها بوی تهدید

هم
به خود می گرفت.به حسنایی اندیشید که لقمه های

رنگارنگ برای سامان دادن زندگی برادرش می
گرفت،و وحشتناک ترینش این ب��ود ک��ه یکی از لقم��ه

ی
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در نظر گرفته شده مه لقا بود!! جن��گ لفظی اش ب��ا
او

ادامه داشت،ومتعجب از سکوت مادرش مرجان
بود،بی شک کناره گیری مادرش معناهای فراوانی به

همراه داشت...
سرش را خم کرد،واز موهای بامزه ی مستانه که

شلخته دور صورتش ریخته بود،دمی عمیق
گرفت.حاال مستانه هم زمزمه هایش قطع شده بود

وحضور حافظ رانزدیک به خودش حس میکرد.
به پلک ها درزی داد،امیرحافظ مشعل با موه��ایی ک��ه

به
تازگی اصالح کرده بود،با فاصله ای چند سانتی متر

به روی او لبخند می پاشید،باالی سرش بود.لب ها را
تر کرد وآرام لب زد.

-دیشب چرا جوابمو نمیدادی؟من..من خیلی خرم
اینقد..دوست دارم؟

صدای دخترک مغناطیسی عجیب به همراه داشت،
آنقدر دلنشینی� سوار صدا بود که ناخودآگاه حاف��ظ را

در



سال   چهارشنبه عصائی:                                                                                   اخرین مهدیس نویسنده

هر حالتی خلع سالح میکرد.بزاق ترشح شده در
دهانش را قورت داد،باید می گفت.باید به همه جار

میزد خواستنش را...ام��ا در ناخودآگ��اه لعن��تی اش از
ری

اکشن مادرش می ترسید!!م��ادری ک��ه بیس��ت س��ال
برایش

هم مهربانانه هم مادر بود وهم پدر. و این کوه
مهربانی که همیشه پشتش بود،از شورانگیز متنفر

بود،و مستانه که ثمره ی عشقی کزایی بود هم
متنفرتر!!

با طمانینه لبه ی مبل نشست،و ارتباط نگاهش را با
مستانه قطع نکرد،سر� پیش برد وپیشانی دخترک را

 بوسید،سعی کرد تمام واگویه های ذهنی اش
را برای ساعتی به سیاه ترین نقطه ی مغزش

بفرس��تد.نفس� مس��تانه خ��وش ب��و ب��ود،و او دوس��ت
داشت

فاصله اش را کم وکمتر کند.
-از دستت ناراحتم ها!!

لب های حافظ میخندید ودر چشمانش برق شیطنتی
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آشنا بود،بیشتر خم شد تا با تری لب های مستانه
سیراب شود،که مستانه ب��ا تخس��ی و ابروه��ای درهم

گره
خ��ورده دو دس��تش را ب��ه س��ینه چس��باند وحاف��ظ

برافروخته
را به عقب هل داد،حافظ که مزه ی جفتک انداختن
مستانه را چشیده بود،با چشمانی گیج شده،خندان

خودش را عقب کشید.
و هندزفری آویزان از مقنعه ی مستانه را نزدیک

گوش��ش ب��رد وب��ا ش��نیدن� ص��دای ریکی م��ارتین،ب��ا
حرصی

بامزه لب زد.
-بمیری با این مرتیکه روانی. مستانه اما بی

اهمیت خودش را جمع وجور کرد ،و هندزفری را از
دست حافظ کشید وبا نیشخندی دندان نما حسودی

زیرلب گفت حافظ اما هن��وز آش��فته ب��ود وبی ان��دازه
میل

غرق شدن در بوی توت فرنگی را داشت ،اما
غرورش باعث شد که به زحمت خودش را خونسرد
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نشان دهد،مستانه هم که آگاهانه از درون حافظ خبر
داشت،زیرکانه با دکمه ی پیراهن او بازی میکرد تا از

دیدن آشفتگی او لذت ببرد،که صدای موبایل حافظ
باعث ش��د ک��ه حاف��ظ ب��ا چش��م غ��ره ای ب��ه مس��تانه

موبایل
را از جیب شلوارش بیرون بکشد،قبل از آنکه جوابی
بده��د،مس��تانه گ��ردن کش��ید وب��ا دی��دن ن��ام ش��ایلی

صادقی به
آنی لبخند از لب هایش پر کشید،و� با حرصی آشکار

خودش را به پشتی مبل کوبید.
نگاهی به آردی سبز رنگ پدرش که زیر آفتاب

سوزان آنطرف خیابان پارک بود،انداخت.تکیه به تنه
ی درخت داد،کالفه کش مو را از دور مچش باز کرد
وباز موهایش را سراسیمه بست.عرقی که از تیره

پش��تش می چکی��د،کمی قلقکش داد.نگ��اهش را ب��ه
ساعتش

دوخت،هنوز موعد آمدن بهمن نرسیده بود.به هر
بدبختی که بود تردید رسوخ کرده در جانش را کنار

زد و هول زده از جوی پهن پرید.
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پشت نوشته های از رنگ ورو رفته ی مغازه
ایستاد،پدرش پشت میز چوبی ته مغ��ازه، دس��تش را

زیر
چانه اش زده بود،به نقطه ای نامعلوم خیره بود.

س��ینه اش از ف��رط نفس حبس ش��ده ب��ه درد آم��ده
بود،کف

دس��ت ب��ه ع��رق نشس��ته اش را ب��ه ش��لوار جینش
کشید،زیر�

لب بسم اللهی گفت وقدم به داخل مغازه گذاشت.
مرد با شنیدن صدای پایی یکه ای خورد وسعی کرد

که شق ورق پش��ت م��یزش بنش��یند و ب��ا خوش��رویی
جواب

مش��تری را بده��د،ک��ه ب��ا دی��دن احم��د و آن موه��ای
بلندش

که دم اسبی پشت س��رش بس��ته ب��ود،قلبش س��وزن
سوزن

شد.با دستانی که سعی داشت لرزش��ش از دی��د تنه��ا
پسر
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نامرادش پنهان باشد،ماشین حساب را جل��و کش��ید و
بی

تمرکز مشغول حساب کتاب شد.
احمد خودش را جل��و کش��ید،ب��رای حف��ظ تع��ادلی ک��ه

داشت
براثر ضعف شدید!!از دست میرفت،به میز تکیه

زد.آرام پدرش را مخاطب قرار داد.
-بابا...

مرد تمام فشار تحمیل شده بر جانش را به سر
انگشتان دست منتقل کرد،دکمه های ماشین حس��اب

زیر
انگشت ها داشت خرد می شد!!

-بابا،چرا نگام نمیکنی؟ب��ه ق��ران نمیش��ه،نمیت��ونم بی
خیال�

شم.بابا گوشت با منه؟؟بابا...
با بغضی به درد آلوده،ردیف دندان هایش را نشان

پیرمردی داد که استیصال لبریز� وجودش بود.
-من بدتر از دندون شکس��ته هم س��رم بی��اد،م��یرم ت��ا

رای
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قاضی.
سیبک گلوی پیرمرد تکان خورد،تکانی که بغض احمد

را بزرگتر کرد ونفس را هم بریده تر!! بی قرار از
دیدن بیچارگی پدری که روزی برای خودش ابهتی

وی��ران کنن��ده داش��ت،تیش��رتش را در می��ان مش��ت
هایش

فشرد وبا زجری که البه الی کلمات تزریق شده
بود،لب زد.

-حالم داره از این پوشش بهم میخوره،ب��ه والل��ه باب��ا
من

دلم به آزار شما نیست...ولی ...ولی نمیتونم،هرکار
کردم نمیشه،نشده.دیگه بریدم از این بی هویتی...

نتوانست در مقابل آن ت��وده ی لعن��تی ک��ه لحظ��ه ب��ه
لحظه

بیتشر راه گلو را می بست،ایستادگی کن��د.اج��ازه داد
که

بغض با صدای بدی بشکند!!مقابل پدرش که سعی
میکرد کماکان به او نگاه نکند،زانو زد.دستان لرزان

او را از ماشین حساب جدا کرد.
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-اصن چرا نزاشتی دوسال پیش بمیرم؟چرا� جلوی
قرص خوردنمو گرفتی؟چرا� نزاشتی لکه ی ننگ

بمیره؟ تو که نزاشتی،تو که پدری کردی،االنم بابا
باش،االنم باهام تا دادگاه بیا.تنهام نزار

دل شکس��ته از روی گردان��دن پ��درش ه��ادی، ت��اب
نیاورد

وهمانجا مقابل زانوهای بهم چفت شده ی او روی
زمین چمباتمه زد.ناله وار ادامه داد.

-باش،باهام تا تهش باش بابا،
دستان پیرمرد بیش از پیش مشت شد،تا بی مهابا
نوازش نکند سر پسرکش را که سر به زانوی غم

گذاشته بود،سری تکان داد وبا چشمانی نم زده
نیشخندی زد،احمد!!پسر!! میراث دار نامش!!

زب���انش خش���ک ش���ده ب���ود،ن���ای تک���ان دادنش را
نداشت،بی

رمق دستی به پیشانی اش کشید وعرقش را خشک
ک���رد،وحش���ت زده ب���ه عکس العم���ل اطرافی���انش

اندیشید،به
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آبرویش وبه اعتباری که قطره قط��ره می��ان مش��تش
جمع

کرده بود.حاال تک پسرش داشت به زور مشت گره
خورده را باز میکرد.

احمد وقتی که از هق زدن خالی شد،ک��ف دس��تان را
به

زمین گذاش��ت،ب��ا ناامی��دی از ج��ا برخواس��ت،انگ��ار
پدرش

میخواست که به سکوتش امتداد دهد.
به عقب گامی برداشت وبا شانه های ق��وز ش��ده،بی

آنکه
نگاهش را از پدرش جدا کند،لب زد.
-کاش بفهمین که من گناهی ندارم.

پشت دستش هنوز به گونه های خیسش نرسیده بود
که

تیشرتش از پشت سر کش�یده ش�د،و نفهمی�د ک�ه ب�ه
یکباره

مشتی پرضرب چگونه دهانش را پرخون کرد.
- آخه چرا باید زن من تو رو تو روسری فروشی
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ببینه؟؟بتمرگ سرجات دیگه بچه؟ آبروی یک فامیل
رو بردی تو با این اداهای زنانه ات!!

عربده ی بهمن شیشه ه��ای مغ��ازه را هم ب��ه ل��رزش
در

آورد،تک وتوکی از کسبه ی بازار از مغازه شان
بیرون پریدند.احمد با دردی که در وجودش پیچیده

بود،خم شد،بهمن پشیمان از ری اکشن همیشه تند
وتیزش دستی به پشت گردنش کشید وتالش کرد به

عمویش که هراسان خودش را به میانه ی مغازه
رسانده بود،نگاه نکند.

-چیکار میکنی بهمن؟؟افسار پاره کردی تو!!
احمد که در سرش غوغایی به پا شده بود،پلکی روی
هم فش��ردوخون جم��ع ش��ده در ده��انش را ب��ه روی

زمین
تف کرد.قامت راست کرد وبا کینه ای لبریز� از

چشمان وفکی بهم فشرده !!لب زد.
-زن بشم ،بهتر از اینه که مردانگیم به مشتم باشه

مرتیکه.
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هادی ک��ه هم��ان لحظ��ه چ��روک ه��ای دور چش��مانش
بیشتر

شد وقلب احمد را به آنی سوزاند،هراس��ان ب��ه می��ان
آن

دو پرید تا مجادله ی آنها بیشتر از آن جلوی کاسب
کارهای کنجکاو باال نگیرد،اما بهمن همانند ببری

زخمی عمویش را به کناری زد.
احمد با قدم هایی که به اختیار خودش نبود به عقب
رفت و به قفسه ی ظروف کرایه ای چسبید،یقه ی

لباسش میان دستان بهمن بود ،تالش میک��رد ب��از هم
مثل

همیشه مسالمت آمیز بهمن را از خودش جدا کند.
-تمومش کن بهمن،ف��ک نکن نمیت��ونم ج��واب مش��تتو

بدم.
-جواب ب��ده،چ��را تم��وم نمیک��نی ت��و؟ می��دونی ب��ا این

عمل
کوفتی ،چقد اعتبار ما میره زیر سوال؟؟میدونی بی

ناموس؟؟
وچند بار احمدی که بزاق دهانش را به همراه خون
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باقی مانده راهی گلو میکرد!!را به قفسه زد.
-میدونی که با اینکارت گه میزنی به زندگی همه

ما؟میدونی؟
احمد عاصی از رفتارهای پر تنش

پسرعمویش،دس��تانش روی دس��ت ه��ای او گذاش��ت
وتمام

تالشش را به کار بست تا او را از خود جدا کند،به
یکباره انگار تمام قوای از دست رفته دوباره برگشته
بودند،جوری که بهمن درشت هیکل را به عقب راند

وبا یک حرکت او را به قفسه ی دیس های برنج
خ��وری ه��ل داد،چن��د دیس پ��ر سروص��دا ب��ه زمین

افتادند.
-آره.میدونم.میدونم.میدونم

ب����ا عج����ز خ����ودش را عقب کش����ید ،تل����و تل����و
میخورد،انگشت

اشاره اش را به طرف بهمن مات زده گرفت وکالم
دردمندش را به سمت او پرتاب کرد.

-من میدونم،تو نمیخواد بگی.نمیخواد استخون الی
زخمم باشی.
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و بی آنکه نگاهی دیگر خرج پدرش بکند،از مغازه
بیرون زد وبا همان گام های بهم گره خورده خ��ودش

را
به آنسوی خیابان کشاند وب��رای اولین تاکس��ی دس��ت

تکان
داد.

******
مالفه ی خیس را از تشت بیرون آورد ،با دقت به

نقطه ای که لکه خونی پررنگ آن را به گند کشیده
بود!!نگاه کرد،پوف خسته ای کشید و آنرا دوباره

درون تشت انداخت ،دست دراز کرد تا پودر بیشتری
را درون آب بریزد.

لرزش موبایل درون جیب شلوار ورزشی اش باعث
ش��د ک��ه دس��تانش را از تش��ت ب��یرون آورد،ت��ا ک��ه

خواست
با همان کف ها دست درون جیبش کند،که احمد با

سری به زیر در را باز کرد.
-احمد همین موبایلو بی زحمت بزار دم گوشم.

احمد منگ سرش را باال آورد وخیره ی رهی که زیر
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ت��ابش ن��ور خورش��ید چش��مانش جم��ع ش��ده ب��ود!!
شد.رهی

دوباره اشاره ای به جیبش� زد.
-زود باش دیگه داداش.

کلم����ه ی داداش بغض����ی غ����ریب را بیخ گل����ویش
چسباند،با�

قدم هایی سنگین نزدیک او شد وموبایل رابی حرف
کنار گوش رهی گرفت.
-بله ،در خدمت هستم.

-....
-چشم خانم نبوت،من الساعه فردا خدمت شما می

رسم.فقط رخساره تواین مدت اذیتتون نکرده؟؟
-....

نیم نگاهی به احمد انداخت ومعذب از حضور او،کمی
این پا وآن پا کرد ودر جواب حرف مدیر مدرسه ی

استثنایی رخساره،آرام زمزمه کرد.
-تو خونه ام متاسفانه خیلی اذیت..میکنه،مدام

میخ������������واد..میخ������������واد لباساش������������و ،در
بیاره،احساس...احساس
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کثیفی� میکنه .
احم��د س��رش را ب��ه زی��ر ان��داخت و حواس��ش را

معطوف
جای دیگری کند تا رهی کمی آسان تر برای حرف

زدن جان بدهد.
دستمال را از کن��ار دس��تش برداش��ت ودس��تان رنگی

اش
را پاک کرد،چرخید.تکان خوردن مالیم پرده ونسیم

خنکی که هوای اتاق را خوشایند میکرد ، آمدن پاییز
را خبر میداد.

ب��ا تبس��می ب��ر لب ،پش��ت پنج��ره ایس��تاد ،و پ��رده را
کناری

داد.مادربزرگش روی صندلی راک در حالی که لبه
های بافت فیروزه ای اش را نزدیک هم میکرد،به
درخت هایی که کم کم داشت خالی میشد، نگاه

میکرد.
پچ پچ دای��ه ی م��ادرش را ب��ا همس��رش،کم��ال می

شنید،که�
برای تدارک مراسم امشب که بیست وسومین سال
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سالگرد بابا اردشیرش بود، برنامه ریزی میکردند.
بازدمش را پر صدا بیرون داد وپرده را رها

کرد،موهای لختش که بلندی اش به گودی کمر می
رس���ید را ی���ک ط���رف ش���انه اش ریخت وب���ا ذوقی

کودکانه
به جوانی ایران دخت خیره شد.لبخند دندان نمایش

حکایت از شادی بی اندازه اش داشت،تصور آنکه
مادربزرگش اش چقدر با دی��دن ه��نر دس��ت ن��وه اش

ذوق
کند،مه لقا را از هیجانی وافر لبریز میکرد.

خم شد وفنجان قهوه ای ک�ه س��رد ش�ده ب��ود ودیگ�ر
بخار

خوشایندی از آن بلند نمیشد را از روی میز کوچک
جلوی پای ایران دخت برداشت.

-کجاهایی عزیزه م�ه لق�ا،قه��وه هم ک��ه دیگ�ه از دهن
افتاد

.
ایران دخت مالیم سرچرخاند� ولبخند مهربانش را بر



سال   چهارشنبه عصائی:                                                                                   اخرین مهدیس نویسنده

روی آبی های زالل پاشید،لبخندش آنق��در عمی��ق ب��ود
که

گونه هایش برجسته شد وپس از ثانیه ای لب های
باریکش که رژی قرمز آن را از بی حالتی در آورده

بود را غنچه کرد ودستش را آرام به سینه اش کوبید.
-قربون خنده های نازت بشم،خانومم.

مه لقا باز خندید،و بیشتر خودش را لوس کرد.مقابل
مادر بزرگ همیشه حامی اش زان��و زد،وب��ا چش��مانی

به
برق افتاده وصدایی که سعی داشت ناز بدهد،زمزمه

کرد.
-امشب بعد از مراسم یک سوپرایز برات دارم ایران

خانوم!!
پیرزن کمی خودش را جلو کشید وبا نگاهی پرسشگر
که کمی هم ل��ذت ق��اطی اش ش��ده ب��ود،ب��ه دخ��ترک

خیره
شد.همان لحظ��ه س��الم بلن��د مژگ��ان ک��ه از میان��ه ی

حیاط
،باعث شد که هردو به سوی صدای بچرخند.
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ایران دخت حسرت زده به ریشه ی موهای مژگان
خیره شد،موهایی که از رنگ شدنشان مدت های
زیادی می گذشت،شال عقب رفته بود، از مانتوی

تابستانی دخترش ک��ه هیچ مناس��ب روزه��ای ابت��دایی
پاییز

را نبود،به زحمت گذشت وسعی کرد که جواب لبخند
معمولی مژگانش را بدهد.

نفس زنان،بوسه ی ای به گونه ی مادرش کاشت و
باهولی که هر سال موعد سالگرد پ��درش ب��ه ج��انش

می
افتاد،لب گشود.

-من برم با حلیمه ترتیب تزئین حلواها وخرماها رو
بدم.

مه لقا بی حرف رفتن مادرش به داخل خانه را دنبال
کرد،تبسم دلگرم کننده ای را نثار مادربزرگش کرد

وخم شد تا فنجان را بردارد.
-من برم براتون یک قهوه ی دیگه بیارم.

صدای به یکباره منجمد شده ی ایران دخت مه لقا را
هم لرزاند.
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-از کی گذرش به آرایشگاه نیفتاده؟�
مه لقا گیج چشم دوخت به صورت منقبض شده ی

او،فنجان را در دستش جابه جا کرد،اهومی گفت
وسربه زیر زمزمه کرد.

-خیلی وقته که انگار با خ��ودش قه��ره، من از پس��ش
بر

نمیام مادرجون.
ایران دخت با غیظ نگاهش را از مه لقای مستاصل

جدا کرد وبه نهالی خیره شد که س��الهای دور مژگ��ان
به

همراه اردشیر در خاک آنرا کاشته بود وحاال درخت
سایه بانی برای مژگان پژمرده اش شده بود.

-هیچ وقت نفهمیدم چرا تو این همه سال تن به این
حقارت داد!!هیچ وقت نفهمیدم مه لقا.هیچ وقت.

مه لقا هم دردمند به همان درختی که قصه اش را
شنیده بود،نگاه دوخت ولب زد.

-فک��ر میکن��ه داره میجنگ��ه.نمیدون��ه ک��ه ت��و جن��گ ب��ه
دشمن

آسیب نرسونی ،باختی!!�
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موهای رقصان در بادش را پشت گ��وش داد وق��دمی
به

جلو گذاشت وبیشتر خیره ی درخت خزان زده
شد،ایران دخت بافتش را بیشتر� به دورخودش پیچاند

ودم عمیق گرفت.
-من به مژگان بازنده شدن رو یاد ندادم.من...

م��ه لق��ا غ��رق در هیبت درخت ،فش��ارش ه��ر ثانی��ه
بیشتر

بدنه ی فنجان را می فشرد،میان حرف مادربزرگش
پرید.

-به منم یاد ندادین، ولی من خلف شمام.
و بی حرف وبی نگاه با فنجانی که مایعش کمی

انگشتان یخ زده را خیس کرده بود!!از مقابل ایران
دخت گذر کرد وخودش را به داخل خانه ی همیشه

گرم کشاند.
*****

ش���ورانگیز پچ پچ آخ���رش را روان���ه ی گ���وش ه���ای
مستانه

کرد وزیرکانه از آشپزخانه بیرون زد.مستانه از
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تصور پوزخندهای حرص درآر مه لقا،لیوان� شیرش
را محکم روی میز کوبید وصندلی را پر صدا عقب

کشید و وهمانطور که خودش را به پذیرایی می
رساند،مادر بزرگش را خطاب قرار داد.

-مادربزرگه...
شهربانو تعجب زده از بلندی صدای مس��تانه،نگ��اهش

را
از برنامه ی صبحگاهی گرفت وبه مستانه ای که

نزدیکش میشد،نگاه انداخت.
-جان دختروم؟

مستانه با لب هایی آویزان،محکم خودش را پخش
زمین کرد وغرغرکنان� لب گشود.

-آخرم کارخودتو کردی مادربزرگه؟چرا لواشک
وترشی بردی باال؟

شهربانو زیرچشمی گوهرش را پایید،که خودش را
مشغول گردگیری کردن نشان میداد.لب گزید وسری

تکان داد.
-خب وقتی اونا اینجوری بی محلی میکنن،چرا

براشون ره آورد میبری!!�
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ره آورد را حرص زده ادا کرد،جوری که شهربانو لب
هایش به لبخندی کمرنگ کش آمد.دست روی زانوی

دخترکش� گذاشت وپرمحبت زمزمه کرد.
-عیبش چیه؟خب خواهرتم به اندازه ی تو لواشک

دوست دره حتما.
مستانه با شنیدی کلمه ی خواهر،زیر لب غرید وبا

بدخلی جواب داد.
-خواهر؟خیال� میکنی مه لقا اونا رو میخوره.همه رو

میریزه سطل آَشغال!!�
اخمی مصنوعی صورت پیرزن را پرکرد،و اینبار

واضح نگاه معنادارش را نثار گوهر کرد.پوفی کالفه
کشید وسعی کرد لحنش مالیم باشد.

-تو که نِدیدی مادرجان بریزن دور،حاالم بد خلقی
نکن،امشب تولدته،باید همشِ خندی

ِِب
عمروم.

مستانه که با لحن نرم مادربزرگش ب��ه یکب��اره خ��الی
از

تنش شده بود،لبخند محوی صورتش را پوشاند وبا به
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یاد آوردن جش��ن امش��ب وکاره��ایی ک��ه هن��وز انج��ام
نداده

بود،هول زده از جا برخواست ودر حین رسیدن به
اتاق موبایلش را هم از روی کانتر چنگ زد.

موبایل روی اسپیکر بود،دست ها را باال آوردو با
ذوق به ناخن هایی که الک صدفی آنها را جذاب کرده

بود،خیره شد.
-حافظ انتخاب واحده منو بیخی��ال ش��و،گ��وش کن ب��ه

من.
حافظ هندزفری را کمی در گوشش جابه جا

کرد،عینک طبی که هنوز بعد از جلسه ی دادگاه با بی
حواسی روی چشمانش بود را روی موها سراند.

-مستی من بعدا تکلی��ف این کم واح��د برداش��تنای ت��و
رو

روشن میکنم،حاال ادامه بده.
مس��تانه مطمئن از خش��ک ش��دن الک ه��ا،خم ش��د

وموبایل
را از روی میز چنگ زد و آنرا به گوشش چسباند،به

بینی اش چینی داد وبا لب هایی که از حرص کالم
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جدی حافظ کج وماعوج شده بود،ادامه داد.
-کادو تولد برام چی خریدی؟

حافظ با لبخندی محو که از لحن طلبکارمابانه ی
مس��تانه،روی لب ه��ایش نشس��ته ب��ود،کت را روی

دستش
انداخت ودزدگیر را زد.

-مگه منم باید می خریدم کادو؟؟مامان مرجان بخره
کافیه دیگه!!

مستانه پرشتاب تکیه از تخت گرفت،بی اهمیت به
حضور مادربزرگش در بیرون اتاق!!صدایش را در

سر انداخت.
-چی؟یعنی تو واقعا برام کادو نخریدی؟؟حافظ خیلی

نامردی...خیلی..
خون به مغزش نمی رسید و قهقهه ی تمسخر آمیز

حافظ به بیشتر� جری شدنش کمک فراوانی کرد.
-منه احمق تولد پارسالت ،بهترین کیف چرمو برای

توی..
لب پایینش را محکم گاز گرفت،و سعی ک��رد بغض��ی

که
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احمقان��ه داش��ت میان��ه ی گل��و حجم می گ��رفت را
قورت

دهد.حاف��ظ س��رش را کج ک��رد وموبای��ل را در ج��ایی
میان

گوش وشانه اش ق��رار داد ،دکم��ه ی سرآس��تینش� را
بست

وبا صدایی که از خنده کمی لرزان شده بود،زمزمه
کرد.

-تول��ه س��گ اگ��ه جل��وم ب��ودی،ق��ورتت می��دادم ب��ه
قرآن.فردا

از خجالتت درمیام دیواااانه.
مستانه چشمانش بی اختیار گشاد ش��د ولب پ��ایینش

را با
ذوق گاز گرفت،پاهایش را از تخت آویزان کرد

وهیجانزده لب زد.
-جان مستی؟؟

حافظ از جوی پهن مقابلش با احتیاط پرید وهمانطور
که خیره ی تابلوی لوکس نمایشگاه اتومبیل بود،با

لبخندی دندان نما مرموز جواب داد.
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-اگه بدونی ب��االخره دارم م��یرم س��راغ چی مس��تانه؟
اگه

بدونی!!
مستانه با هول از جا پرید ، موهای خیسی که دورش
ریخت��ه ب��ود را ب��ا استرس��ی ش��یرین پش��ت گ��وش زد

وپس
از سکوتی که حافظ هم شیطنت وار آن را نمی

شکست،ناباور زمزمه کرد.
-بنز حافظ؟؟ها حافظ؟جان مستی رفتی برای
خریدنش!!وای...عوضی چرا زودتر نگفتی؟؟

پشت شیشه ایستاد وبا لذت به مرسدس بنز مشکی
رنگ انتهای نمایشگاه خیره شد.برای تحقق یکی از

رویاهای چند ساله اش،هزار دروغ ریز ودرشت برای
پرونده های زمین خواری موکلش !!بافته بود. وحاال

دست ک��ه دراز میک��رد، س��وییچ ب��نز دوس��ت داش��تنی
میان

مشتش بود و،کمی هم که بی��نی ب��اال می کش��ید،ب��وی
چرم

خوشایند صندلی ها در مشامش می پیچید!!
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****
ش����هربانو در ح����الی ک����ه کمی از درد زان����و می

نالید،ظرف�
ذرت را روی م��یز گذاش��ت وب��ا دی��دن ظ��رف ه��ای

چیپس
وپفک که دخترش با هول روی میز می چید،غر غر

کرد.
ِ��دن ض��رر دره -مادرج��ان،این��ا� چی��َه!!همش ِبِ ره ب

خب.همو
میوه ای که گِ ذشتی خوبه دیگِ ه.

شورانگیز گامی به عقب برداشت ،با انگشت ضربی
به گوشه ی لبش زد ومیز وچیدمانش را با دقت از

نظر گذراند وبی آنکه متوجه ی غرهای مادرش
باشد،مستانه را صدا کرد.

****
دریخچال را بست،تصویر لبخندی که به اصرار

م��ادرش س��عی ک��رده ب��ود،لون��د باش��د روی کی��ک
خودنمایی

میکرد.
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از پشت کانتر،سعی کرد نامحسوس عمه اش را زیر
نظر بگیرد که چطور سرصحبت را با مادربزرگش

باز کرده است. دوست نداشت آنقدر مه لقا و حس��نا
با

چشمانی شیطنت وار مادربزرگ عزیزتر از جانش را
رصد کنند.� در حال وهوای خودش بود که علی از

فاصله ی نزدیک صدایش کرد.هول زده به سمت او
چرخید� وبی اختیار کلمه ای که کم در زبانش می

چرخید� را !!به زبان آورد.
-جانم؟

علی با چهره ای که س��عی میک��رد،س��خت وج��دی ب��ه
نظر

برسد،لبش� را با زبان تر کرد،و خالصه لب زد.
-بابا میگه،یک دور دیگه چای بیار.

مستانه موهایش را بی حواس از روی پیشانی کنار
زد،وبا میلی که هیچ نمیتوانست آنرا سرکوب

کند،ارتباط چشمانش را از آبی های سرد نگرفت.با
لبخن��دی کمرن��گ س��ری تک��ان داد وت��ا ک��ه ب��ه س��مت

سماور
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چرخید،علی� همزمانی ک��ه از کن��ارش رد میش��د،نیش
دار

تیرخالص� را زد.
-به مامان شوریت بگو،اینقدر تو جمع برای حرص

دادن خواهرم نچسبه به جهان.مال بد بیخ ریش
صاحبش!!

قوری در هوا معلق ماند ونفس به طرز دردمندی در
سینه ی مستانه حبس شد.با ناباوری چرخید،اما علی
رفته بود. صدای موزیک در سرش می پیچید،با همان
ق��وری در دس��ت ب��ه م��ادرش نگ��اه ک��رد و ب��ه آنهم��ه

نزدیک
نشستنش در کنار جهان هم...

پوزخند زد،از همان دور به رنگ رژ لب شورانگیز
که عینش داشت روی لب های مستانه خورده

میشد!!پوزخند زد.
دست لرزان مادربزرگش را گرفت وبه یک طرف
صورت یخ زده اش چسباند ودر سکوتی که پر از

حرف بود،خیره ی شهربانو شد.پیرزن با لب هایی
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برچی���ده وچش���مانی ک���ه نم زدگی ش���ان مش���هود
بود،نگاهش

را بند التماس نگاه مستانه کرد و بی طاقت لب زد.
-ه��روقت ک��ه می��وم خان��ه ی گ��وهر،قلب��ومِ س��نگین

مشه.هی
ام مخ��ام کس��ی ره نف��رین نُکون��وم،ِنِ مشِ ه.ِ کی��ه

نفرین کنوم
اصن!!هرمز ره که هی زیر پای ای نشست که وخی

بیا شهرُ کلون تر.وخی اینجی بیا که پول ریختَه!! یا
بابای ت��و ره؟ ک��ه زیرپ��ای ای دخ��تر نشس��ت.ی��ا خ��ود

گوهر
نامراد فته

ِِر
ره...کدومشانه؟؟

نوچی زیر لب گفت وبا غیظ سری تکان داد،ثانیه ای
بعد با غمی که در چشمانش سوسو میزد،دستش را

روی دست مستانه گذاشت وادامه داد.
-تو ای بیست وچند سال هربار آمدوم اینجی،روی

آرامش زندگیتانه ندیدوم.همش بخلو کینه بود
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بوخدا.جشن امشب تو،جشن بود؟شماهاِ خس��تِ ه ِن
ِمِ شن از

ای همه کینَه وکدورت؟ خدا رو گردون ه
ِِر

ِِم ازتان.
نفس لرزانش آنق��در بلن��د ب��ود ک��ه مس��تانه بی ق��رار

خودش
را جلو کشید،دو دست مادربزرگش را ب��ا محب��تی بی

حد
واندازه،میان دستانش فشرد.

-قربون بغضت بشم مادربزرگه،غصه نخور.ما دیگه
عادت کردیم ،پوستمون کلفت شده!!

پیرزن اما با شانه هایی قوز شده وپلک هایی که غم
آنه��ا را س��نگین ک��رده ب��ود،خ��ودش را عقب کش��ید

ومچاله
شده روی تشک دراز کشید.

- ه
ِن دخترجان،عادت ِنِ کردی.مو بغض صداته
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َ��د نیس��توم ح��رف ب مشناس��وم.درس��ته قِش��نگ بِل
ِزنوم،ولی

حالیمه وقتی کادوی خواهرتَه بازِ کردی،چشات چی
حالی رفت.

مستانه همزمان نگاهش ب��ه س��مت عکس تکی��ه داده
به

دیوار چرخید،عکسی از نیمرخش که مه لقا اس��تادانه
آن

را کش��یده ب��ود.ق��وس بی��نی اش ک��امال بی نقض در
چهره

اش بولد شده بود.شانه اش از پوزخندی تلخ تکان
خورد،فکر کرد که مه لقا نهایت انصاف را ال به الی
هنرش ریخته بود،فری مژه هایش در تصویر ،قوس
بدترکیب بینی را هم حتی برایش بامزه کرده بود.
بازدمش را پرصدا بیرون داد وسعی کرد تنها بودن

م��ادرش وخودخ��وری ه��ای همیش��گی ش��ورانگیز از
خالی

بودن آن طرف تختش را !!فراموش کند.
با لب هایی کش آمده خودش را به زور در آغوش
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مادربزرگش که پلک هایش روی هم افتاده بود،اما
تکان ریز پلک ها،نشان از بیدار بودنش را داشت،جا

داد.
برای خاطر آرامش او،تمام بغض به بار نشسته در

گلویش را ،تمام آه های هنوز نکشیده را،و تمام
فریادهای نزده شده اش را هم...کن��ار زد و ب��ا لح��نی

که
شوخی اش بوی نا میداد،زمزمه کرد.

-ما از بچگی دیگه با این دیونه بازی ها بزرگ
شدیم،حال همو زیاد میگیریم مادربزرگه،مثال من
یکسال تولد مه لقا یک دونه مالقه براش خریدم.
خنده ی کوتاهی کرد وبا نفسی منقطع ادامه داد.

-جلوی دوستاش کلی خجالت کشید،بع��د ولی هم��ون
سال

علی به تالفیه خواهرش تولد برام جاسوییچی عقاب
گرفت.عوضی همش عقاب صدام میکرد.میدونی
مادربزرگه جالبتر چیه؟با اینهمه حال گرفتنا،تولد�

همدیگه همیشه هستیم،برا هم کادو میخریم.
هنوز داشت می خندید،شهربانو اما در سکوتی که
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زجر داشت برای مستانه،پشت به او چرخید� ومستانه
همان دم خنده از لب هایش پر کشید.لب بهم فش��رد

وبا
سرانگشتان یخ زده پتو را روی سر کشید وباز هم

بغضش را نشکست.
*****

مویه ی ضعیف زن که مدام آب بینی اش را هم باال
می کش��ید واز زن��دگی سراس��ر رنجش می نالی��د، را

کم
وبیش می شنید.فنجان را نزدیک لب هایش برد

ونس��کافه ی داغ را کمی م��زه ک��رد،ب��ه نم نم ب��اران
خیره

شد، وجرعه ای از مایع را سرکشید،هق هق زن
اعصابش را بیش از پیش به نقطه ی جوش می

رساند،پیشانی اش را به شیش��ه چس��باند وپل��ک روی
هم

گذاشت.
پس از دقایقی که گذرش را نفهمیده بود،دستانی ک��ه

گرم
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بود پهلوهایش را فشرد،با کرختی فنجان نیم��ه را لب��ه
ی

پنجره گذاشت وصاف ایستاد وهمانطور بی کالم به
تردد آدم هایی که کالفگی در آنها مشهود ب��ود وم��دام

در
رفت وآمد دادگاه بودند،خیره شد.

-کادوتو دوست داشتی؟
مستانه بی اختیار خودش را در آغوش حافظ رها

کرد،آغوش��ی ک��ه هم گ��رم ب��ود وهم امن در آن ثانی��ه
هایی

که چقدر احساس تنهایی قلبش را سنگین میکرد.با
صدایی به خش نشسته لب زد.

-آره،بوشو دوست دارم.
حافظ کمی سرخم کرد،تا نیمرخ مستانه دیدش را پر

کند.دخترک انگار که در عوالمی دیگر به سر
میبرد!!رنگ پریده بود با چشمانی پف کرده وگونه

هایی که استخوانی بودنشان امروز پررنگ تر به نظر
می رسید.

-مستانه ی همیشه نیستی؟
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بینی اش را جایی میان گردن او فرو بردو دستانش
دخترک را کامال به احاطه ی خود در آورد،سکوت

کش آمده ی او باعث شد که ادامه بدهد.
-از بحث دیشب ناراحتی؟

مستانه بی حرف چرخید،مظل��وم ش��ده ب��ود،وحاف��ظ
شگفت

زده مظلومیت او را رصد میکرد.
-مستانه،نقاشی مه لقا واقعا منو هم حتی عصبی

کرد،اما به دل نگیر.تو هم از این شیطنتا برای خواهر
وبرادرت کم نزاشتی.

مستانه کف دستانش را به سینه ی حافظ چسباند،به
ته

دلش که رجوع میکرد درگیری لفظی مه لقا با
مادرش!!س��کوت باباجه��انش!!نقاش��ی� از مس��تانه ی

قبل از
عمل بینی آن قدر ها هم غمگینش نکرده بود،که او

ع��ادت داش��ت ب��ه اتفاق��اتی ک��ه روتین زن��دگی اش
بود.اما
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شاید رفتن م��ادربزرگ همیش��ه دوس��ت داش��تنی اش
بعد

از اذان صبح دلش را به طرز غریبی پر وزن کرده
بود!! وشاید هم دست وپا زدن در  ارتباط ای که جز

مهی غلیظ پایانی در آن نمی دید!! مستانه را در
صبحی پاییزی آنقدر دچار یاس کرده بود...

سرش را بیشتر باال آورد،لب ها را کمی جمع
کرد،جایی� میان گلویش درد میکرد ،جایی که بغضی

سمج هنوز نترکیده� بود!!زمزمه کرد.
-منو وتو چی میشیم آخرش؟

قطره اشکی کامال خفت بار از گونه ی چپش پایین
افت���اد،ب���ا ص���دایی ک���ه ب���ه زور حاف���ظ آن را می

شنید،ادامه
داد.

-امیرحافظ مشعلم میره،هوم؟
اشک دوم بی اجازه تر چکید.به لج اشک های

خودس���ر،خندی���د وبیش���تر خ���ودش را ب���ه حاف���ظ
چسباند،حافظ

هم او را بیشتر به خود فشرد.
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-حس��نا ب��ا نگ��اهش فاتح��ه ی مس��تانه رو میخون��ه؟
میدونی

من دوست نداشتنی ام برای همه ی نزدیک��ام؟ ب��رای
تو

چی؟؟حافظ� دوستم داری؟
حافظ بی صدا مس��تانه ای لب زد.مس��تانه ام��ا ش��انه

ای
باال ان�داخت،ودر هم��ان زن�دانی ک��ه ب�رای زن��دانبانش

شاید
جان هم میداد!!دستش را باال آورد وبا پشت دست

صورتش را پاک کرد وباز ادامه داد.
-من دوستت دارم حافظ،زیاد...نمیدونم،شاید از

س��ربدبختی وتنهایی��ه،ولی...ولی خب ت��و هم دوس��تم
داشته
باش.

حاف��ظ ب��ا به��تی ک��ه ل��بریز وج��ودش ش��ده ب��ود،س��ر
مستانه را

به سینه چسباند وبا محبتی که خالصانه در
سرانگشتانش ریخته بود،موهایی که از مقنعه ی او
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بیرون زده بود را نوازشی داد.مستانه با صدایی که
دیگر مظلوم نبود،سکوت را شکست.

-سکوت کردنت تو این موقعا حالمو بهم میزنه.می
فهمی؟

حافظ کوتاه خندید وچانه اش را روی سر دخترک
گذاشت وبه بارانی که دیگر نم نم نبود،نگاه دوخت.

موزیک ریتمی که فضای کوچک ماشینش را پر کرده
بود را قطع کرد،هندزفری را در گوشش فرو

برد،مقنعه ای که کوک زیر چانه اش حسابی باز شده
بود،بند گیره ی مویش شد.
-جانم حافظ؟خیره� حاجی!!

-غرض از مزاحمت حاج خانم این بود،که حاجیت االن
دلش یهویی خواستت؟

کمی بی حواس از ماشینی که سرعتش کم بود،جل��و
زد

وبی اهمیت به بوق ه��ای آزار دهن��ده ی او ت��ک خن��ده
ای

کرد وقبراق جواب داد.
-نه فک کنم خیره،حسابی شیش وهشت میزنی!!
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صدای حافظ با هیجانی که خطوط ارتباطی را هم پر
کرده بود!!به گوش های منتظر مستانه نشست.

-ماش��ینو گ��رفتم،مس��تی االن ت��و ب��نز نشس��تم دارم
باهات

حرف میزنم،
مستانه جفت ابروهایش باال پری��د و بی اختی��ار پ��ایش

را
بیشتر بر روی پدال گاز فشرد وهمزمان جیغ تیزی

کشید،وبا عضالت صورتی که از شدت شادی
وهیجانی وافر از مرحله ی انقباض� هم گذشته

بود،پشت هم جیغ جیغ میکرد.
حافظ ب��ا ژس��تی ک��ه باره��ا تم��رین ک��رده ب��ود، ب��رای

نشستن
پشت فرمانی که سالها داشتنش را در سر پرورانده
بود.دستش را به فرمان چسباند وبا خنده موبایل را

کمی از گوشش فاصله داد.
-باید بزاری یک عالمه تو خیابونا باهاش دور بزنما...

حافظ بیشتر به صندلی تکیه داد ودر حینی که به
چشمان خوش حالتش در آیینه می نگریست،لب زد.
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-غلط،عمرا بزارم.
مس��تانه لب ه��ایش آوی��زان ش��د وب��ا ص��دایی ک��ه ب��ه

یکباره
از هیجان خالی شده بود،غر زد.

-ندید بدید!!
حافظ برای آنکه مشاجره ای بینشان صورت

نگ��یرد،بحث را نامحس��وس ب��ه س��متی ک��ه دوس��ت
داشت

،سوق داد.
-راستی مسیج داده بودی،داری از دانشگاه بیرون

میری؟؟مگه کالست تا  شب نبود؟
مستانه مقنعه اش را جلو کشید وفرمان را به سمت
راست چرخاند،سرعتش� را کم کرد وبا چشمانی که

برای یافتن جای پارکی تنگ شده بود،جواب داد.
-تشکیل نشد دیگه،

در میان شلوغی خیابانی که مغازه ی باباجهانش در
آنجا بود،سراسیمه ماشین را به سمت جای خالی که

به
طور شانسی پیدا کرده بود،هدایت کرد.
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-شنبه با بنزت باید بهم یک ناهار توپ بدی ها.
****

از گردن پدرش آویزان شد وبی اهمیت به پیش بند
جهان که همیشه بوی چربی وگوش��ت می��داد،خ��ودش

را
ب��ه او چس��باند.علی� زی��ر چش��می او را می پایی��د،ب��ا

چهره
ای خونسرد ارقام سررسید را به سرعت با ماشین

حساب جمع میکرد.
جهان به انتهای مغازه رفت وبا صورتی که از دیدن

مس���تانه عض���التش کش آم���ده ب���ود،فرزن���دانش را
مخاطب

قرار داد.
-بچه ها چایی که میخورین؟

مس��تانه چ��اقوی ب��زرگی را برداش��ت وتف��ریح کن��ان
گوشتی

که روی میز مخصوص بود،ضربه ای زد.
-من بابا نمیخورم،مرسی.

سرچرخاند وبا دیدن علی که غرق در حساب وکتاب
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مغازه بود،صدایش زد.
-علی چایی نمیخوری؟

-قربون دستت بابا ،بریز.
مس��تانه از نادی��ده گ��رفتنش عص��بی ش��د،س��عی ک��رد

نفس
های پرخش��مش ب�ه گ��وش علی نرس��د،چ��اقو را روی

میز
پرصدا انداخت وبی هدف درب یخچال گوشت را

بازکرد.
-باز لنگ شهریه ی دانشگات موندی که سروکله ات

اینجا پیدا شده؟
مستانه پشت به او بود،پلک ها را محکم روی هم

فش��رد ،از گوش��ه ی چش��م پ��درش را می دی��د ک��ه
سرحال�

در حالی که زیر لب آواز میخواند،چای در لیوان می
ریخت.با تسلطی که به زحمت روی اعصابش

داشت،ب��ه س��مت علی چرخی��د،نیش� زب��ان علی ح��اال
دیگر

کمتر قلبش را میسوزاند.قلب لعنتی فوالدی آب دیده
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شده بود انگار!!
قبل از آنکه پدرش میانشان قرار گیرد،خودش� را

نزدیک علی کرد.شانه به شانه ی او ایستاد و با لحنی
یخ بسته زمزمه کرد.

-من مثل خواهرت مفت خور نیستم که خرج خودشم
در نمیاره،دلم برای باباجهانم تنگ شده بود،اومدم که

فقط یک دل سیر ببوسمش وبرم.
علی سر رسید را با غیظ بست،سرچرخاند ونزدیک

ش��دن پ��درش را ک��ه دی��د،کالمش را ب��ه کوت��اه ت��رین
شکل

ممکن به روی مستانه تف کرد.
-درشتی که بار مه لقا کردی رو یادت باشه،مستانه.

جهانگیر کمی کنجکاو میانشان ایستاد،لی��وان� چ��ای را
به

علی داد وهمزمانی که کمی از چای را سر
میکشید،سرکی� به سررسید کشید.

-بابا حسابا که اوکی هست؟
علی هم رد نگاه پدرش را گرفت وبی حرف سری

تکان داد،در همان لحظه مردی میانسال میانه ی
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چهارچوب در ایستاد وهول زده علی را مخاطب قرار
داد.

-علی جان،این رنو مال شماس که جلو مغازه هاشم
پارکه؟

علی پرسشگر به مستانه نگاه کرد،وانگار که تایید او
را از چشمانش خوانده بود،رو به مرد کرد.

-آره حاجی؟حاال چی شده مگه؟
-زودی بیاین وردارین که هاشم داره شلوغ بازی در

میاره،ماشین بارش معطله تو خیابون.
جهان لیوانش را روی پیشخوان گذاشت وبا ابروهایی

در هم کشیده غرید.
-اصالن حاال برو به هاشم بگو،این همه جا

پارک،قحطه.
هاشم دستش را در هوا تکان داد وبا بی حوصلگی در
حالی که داشت با گام هایی عقب دور میش��د،ج��واب

داد.
-من حوصله ی کل کل با اون بی اعصابو ندارم.

مستانه خم شد وسوییچش را از درون کیف برداشت
،علی لیوان خالی شده از چای را روی میز گذاشت
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ودست دراز کرد ،مستانه با ابروهای باالرفته فقط
نگاهش کرد.

-بده خودم ببرم جا به جا کنم.
مستانه پشت چشمی نازک کرد ،با چانه ی باال

داده،جواب داد.
-خودم چالق نیستم.

جهان با لبخندی دندان نما خ��یره ی مس��تانه اش ب��ود
که

چطور لجوجانه با نگاهش چنگ می انداخت،علی�
پوفی کشید ونزدی��ک مس��تانه ایس��تاد وب��ا رویی جم��ع

شده
سوییچ را از دست او قاپید.

-میگمت بده دیگ��ه،خوش��م نمی��اد هاش��م بی اعص��اب
افسار

پاره کنه.
وقتی که دو پله ی مغازه را پایین رفت،هنوز مستانه

حرص زده به مسیر رفتنش خیره بود،جهان سری
تکان داد وبرای ریختن چایی دیگر برای خودش،از

مستانه دور شد.
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-میگم بابا چرا انقد سرشبی سرتون خلوته؟
-بازار خرابه،ملت دیگه گوشتم اونقدر نمیخورن!!

ص��دای موبای��ل علی ب��ا ریتم آرامش ب��اعث ش��د ک��ه
مستانه

از جا برخیزد وبا کنجکاوی به اسم روی اسکرین
خیره شود،با چش�مانی تن�گ ش�ده ب�ه دنی�ایی ک�ه ب�ه

التین
نوشته شده بود،نگاه کرد.بزاق دهانش را قورت

داد،پدرش انتهای مغازه در حال وهوای خودش سیر
میکرد.پلک زد ودستش را برای برداشتن موبایل جلو
نمیرفت!! صفحه ی موبایل سیاه شد،تا که خواست

روی برگردان��د دوب��اره اس��م دنی��ا پیش چش��مانش
چشمک

زد. جایی از قلبش در روزهای نارنجی پوش پاییز
هنوز می سوخت،تص��ویر نقاش��ی اش جل��وی دی��دش

رژه
می رفت.دست دراز کرد وبی تعلل وبی هیچ فکری

نوار سبز را کشید.
-معلوم هست تو کجایی علی؟
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با گام هایی که سعی میکرد از خود صدا تولید
نکن��د،پش��ت یخچ��ال ایس��تاد،قلبش از ش��یطنتی ک��ه

داشت
انجام میداد،محکمتر از همیشه میزد.از عمد به

صدایش ناز بیشتری داد.
-علی جان فعال نیستن؟

دخترک آنسوی خط به یکباره جدی شد، واین جدی
شدن صدا باعث شد که مستانه نخودی بخندد.

-شما؟
مس��تانه س��رکی کش��ید ومطمئن از نیام��دن علی ب��ه

داخل
مغازه ،جواب داد.

-شما زنگ زدید،من بگم کیم؟
-من با علی کار داشتم،شما کی هستید؟

به یخچال تکیه داد ودر حالی که به الک پریده ی
ناخنش نگاه میکرد،بی خیال� کش دادن شیطنت شد

وجواب داد.
-خواهرش هستم.

لحن دخترک به ثانیه ای از این رو به آن رو شد،با
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نرمی که لبریز صدایش شده بود،به حرف آمد.
-م��ه لق��ا ج��ان ش��مایید؟ببخش��ید� آخ��ه ص��داتون خیلی

تغییر
کرده.

صدای جهان باعث شد که مستانه از حالت ولویی در
آید،کوتاه جواب داد.

-من خواهر کوچیکشم،مستانه.
-مستانه؟؟

مستانه با ابروهایی که داشت بهم نزدیک
میشد،مشکوک جواب داد.

-آره،مستانه.
-علی..علی� ک��ه فق��ط ی��ک خ��واهر داره،میش��ه االن

گوشی
رو بدین به خودش.

وارفت��ه وش��اید بیش��تر وامان��ده از هم��ه کس فق��ط
توانست
لب زند.

-بعدا باهاش تماس بگیر.
و با تنی خالی شده از هر حسی!!موبایل از کنار



سال   چهارشنبه عصائی:                                                                                   اخرین مهدیس نویسنده

گوشش پایین افت��اد،دس��تانش در آن س��وزمهرماه ب��ه
عرق

ک��ردن افت��اد،موبای��ل را همچ��ون ش��ی ای نجس روی
میز

پ����رت ک����رد وک����ف دس����تانش را ب����ه م����انتویش
چسباند،پدرش

کنجکاو سرکی کشید وبا دیدن مستانه ی
ملتهب،مشکوکانه به موبایل علی که م��دام روی م��یز

می
لرزید خیره شد.
-اتفاقی افتاده؟

مستانه ب��ا حف��ظ ظ��اهری س��تودنی لبخن��د زد وآنق��در
برای

دقایقی ماهرانه نقش بازی کرد که جهان هم از
صرافت پی بردن به درونش افتاد.

علی ک��ه وارد ش��د ،س��وییچ را ب��ه س��مت مس��تانه
گرفت،و

مستانه که سعی میکرد نگاهش به آبی ه��ای همیش��ه
یخ
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زده نیفتد!!� لبخند را سفت بند لب هایش کرد وبا
خداحافظی عجوالنه از مغازه بیرون زد.

میانه ی پیاده رو ایستاد،حتی نپرسیده بود که ماشین
کجا پارک شده است!!سردرگم به خیابان نگاه کرد

واگر سوال پیچ کردن بعد باباجهانش نبود قطعا
رنویش را رها میکرد و تا خود خانه پیاده می رفت

وفکر میکرد وفکر میکرد که چرا؟ که چرا بیست
وپنج س��ال نادی��ده گرفت��ه ش��د!! س��واالت زی��ادی در

سرش
وول میخورد ومغزش را موریانه وار می

جوید.چشمش به پیچ کوچه ی روبه رویش
افتاد،ماشینش از سر بی حوصله آنجا پارک شده

بود،انگار ک��ه رانن��ده ای ناش��ی آن را جاب��ه ج��ا ک��رده
بود.

پشت فرمان نشست،به مقابلش خیره شد وبا همان
نگاهی که هیچ از آن خوانده نمیشد سوییچ را

چرخاند،ماشین با پت پت روشن شد.موبایل زنگ
خورد،حدسش زیاد سخت نب��ود،ص��فحه ی موبای��ل را

که
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دید ،اسم علی با ایموجی قلب کنارش مش��تی محکم
به

ده��انش ش��د ومغ��زش راپ��ر از خ��ون ک��رد.ب��ا تنف��ر
تماسش

را رد داد.
******

روی نیمکت خالی چهارزانو نشسته بود و تکان
میخورد.موب��ایلش زی��ر رگب��ار تم��اس ه��ای علی ج��ان

داده
روی نیمکت افتاده بود.لبه های سوییشرتش را بهم
نزدیک کرد وسرچرخاند� واحمد را دید با قدم هایی

جلب توجه کننده !!پای راست را با ناز دقیق��ا مقاب��ل
پای

چپ می گذاشت،آنقدر خیره ی راه رفتن او بود که
نفهمی��د کی احم��د ب��ا عط��ر مالیمش ب��ه فاص��له ی

نزدیکش
رسید.

-خوبی مستانه جان؟
سربلند کرد وبی کالم به چشمان او نگریست،به خط
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چش��م ظری��ف پش��ت پل��ک ه��ای او!!خ��ودش را کن��ار
کشید

واندیشید که از کجا به نقطه مشترک با کسی رسیده
بود که البه الی هویتی گم شده ،غرق شده بود...

-خوبم احمد.
نایلون های رنگارنگ را کنار پایش گذاشت وبا

لبخندی ک�ه لب ه�ایش را ش�بیه غنچ�ه ک�رده ب�ود ب�ه
سمت

مستانه چرخید.
-بی حوص��له ب��ه نظ��ر می رس��ی؟راس��تی تول��دت ب��ا

تاخیر
خیلی زیاد مبارک.واقعا معذرت میخوام خیلی دیر

تونستم ببینمت.االنم ،ف��ک کنم اص��ن حوص��له ن��داری
وبه

زور من اومدی پارک؟
مستانه نه تایید کرد حرف های او را ونفی.دست به

سینه فقط داشت گوش میداد،وگ��اهی هم کالف��ه می
شد از
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حرکت های بی شمار دست های احم��د ک��ه م��دام در
هوا

تکان میخورد.سرش درد میکرد،نیاز به یک مسکن
قوی داشت و خوابی عمیق تر...

احمد وقتی کالفگی مستانه را که ک��امال مش��هود ب��ود
را

دی��د،لبخن��دش را هم��انطور س��نجاق ش��ده روی لب
هایش

نگه داشت وخم شد بسته ای کوچک را از درون
ن��ایلون در آورد وهمزم��ان ب��ا چش��م ه��ایی ب��ه ب��رق

نشسته
سکوت میانشان را شکست.

-جلسه ی دادگاه عالی بود مستانه،باورت میشه بع��د
از

اینهم�����ه م�����دت باالپ�����ایین ش�����دن،کمیس�����یون�
پزشکی ،پزشک

قانونی باالخره دارم به نتیجه میرسم.مس��تانه باب��امم
بود

تو جلسه دادگاه،تنها نبودم اینبار.
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مستانه با نگاهی که حاال رنگ پوزخند به خود گرفته
بود به او نگاه کرد،به دست وپا زدن او ودر آخر له

شدنش...در آن ثانیه ه��ا آنق��در ناامی��دی ب��ر وج��ودش
چیره

شده بود که دوی��دن ه��ای احم��د را ب��رای رس��یدن ب��ه
هویتی

مش��خص احمقان��ه می دی��د!!دس��ت خ��ودش نب��ود
پوزخندی

که حاال صورتش را پر کرده بود.
احمد با دیدن پوزخند مستانه ،ن��اخن ه��ای بلن��د ش��ده

اش
را محکم ب��ه ک��ف دس��تانش فش��رد،بس��ته ی روی

نیمکت
را به سمت او هل داد .

-خیلی گشتم تا یک چیزی پیدا کنم تا به صورتت
بیاد،به چشمای خوشگلت.

مس��تانه ب��ا ص��دایی خش دار ع��اقبت افک��ارش را ب��ه
روی

زبان آورد.
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-چرا پیگیری انقد؟فک ک��ردی خبری��ه اگ��ه یکی بش��ی
مثل

من؟یکی بشی که هی دنبال محبت مثل خر بدوئی؟
بس��ته را ب��ا دس��تانی ک��ه سرانگش��تانش از ش��دت

سرمایی
غیر نرمال به گزگز� افتاده بود برداشت،کاغذ پیچیده

شده را ب��از ک��رد،روس��ری از جنس ابریش��م ب��ا رن��گ
های

که آنقدر در هم پیچیده بود و نمی توانست آنها را
تفکیک کند ،روی دستانش افتاد.

-مستانه کاش هیچکس جای ماها نباشه،هیچ کس.
حزن صدای احمد وچشمان غمگینش به ثانیه ای

مستانه را از طغیانی که حق دوست مهربانش
نبود،پشیمان ک�رد.خ��ودش را جل�و کش��ید،روس�ری� را

کنار
زد ودستان احمد را میان دستانش گرفت. ترسیده از
اینکه محبت او را هم از دست بدهد،لبش را تر کرد.
-معذرت میخوام احمد،مرسی از روسری،مرسی از

اینکه به یادم بودی.
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احمد سرش را کج کرد و به مستانه نگاه کرد،تصویر
تکی��ه زدن پ��درش در راه��روی دادگ��اه لحظ��ه ای از

مقابل
چشمانش دور نمیشد!!کم��ر� خم ش��ده اش وآه ه��ای

جگر
سوز پشت همش،هم...پر بغض جواب داد.

-لنگ��ه ی همین��و ب��رای خ��ودمم خری��دم،ولی ف��ک کنم
اصال

بهم نیاد،برعکس تو که هرچیزی می پوشی خوشگل
می شی.

مستانه دردمند خندید واشک های سمج دیدش را تار
کرد،احمد بازدمش را پرشتاب بیرون داد وروسری را

روی مقنعه ی عقب رفته ی دخترک انداخت،موهای
فر و آش��فته ی مس��تانه را از جل��وی چش��مان نم دار

شده
اش کنار زد و با سرخوشی که عم��ق نداش��ت،ادام��ه

داد.
-همیشه بخند مستانه،تو بودن خیلی خوبه.
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مستانه با چشمان گرد شده خیره ی احمد ش�د وپس
از

ثانیه ای پقی زیر خنده زد،احمد با لبخن��د ب��ه خن��ده ی
از

ته دل او نگاه دوخت.مستانه با خن��ده ای ک��ه داش��ت
به ته

می رس��ید،س��رش� را عقب کش��ید وخ��یره ی آس��مان
ابری

شد.روسری از روی سرش افتاده بود.اشک گوشه ی
چشمانش را پاک کرد.

-قطعا باید صداتو ضبط میکردم،تا خواهر وبرادرم
یک فیضی از این جمله می بردن.

-وا؟؟مگه تو تک بچه نیستی؟
مستانه پاهای خشک شده از را به زمین

چسباند،روسری� را درون کیفش چپاند واز جا
برخواست،سعی کرد بحث را کش ندهد.

-نه نیستم،بعد دو جفت چشم آبی به دنیا اومدم.
احمد که ع��زم رفتن مس��تانه را دی��د،ن��ایلون ه��ا را از

کنار
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پاهایش برداشت وهیجان زده مقابل او ایستاد.
-جدی؟پس چرا تو چشمات آبی نیست؟

مستانه خیره به تاب وسرسره هایی که کمی دور به
نظر می رسید،بی ربط جواب داد.

-خوبه چشم آبی نیستم یا بد؟
احمدی که صداقتش را دوست داشت،ساکت ماند.

اصال خوب ب��ود ک��ه احم��د ب��رایش ک��ف دس��ت ش��ده
بود،با

آنک��ه ق��دمتی نداش��ت دوس��تی ش��ان!!مس��تانه همین
سکوت

را دوست داشت،همینکه دروغ نیمگفت،خوب بود.
-میای بریم تاب بازی؟

نیمه باز ماندن دهان احمد ،باعث شد که بی دلیل
خندیدنش را از سر گیرد.جلوتر� از او راه افتاد وبرای

رسیدن به تاب های خالی دیوانه وار دوید.
صدای خنده های رخساره خانه ی کوچکشان را پر

کرده بود،روی صندلی چرخید ومتبسم به دخترک که
کارهای احمقانه پت ومت باعث شده بود غش غش

بخندد،نگاه دوخت.سینه اش مملو از دمی عمیق
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شد،وقتی که دوباره به سمت میز چرخید،همزمان با
برداشتن کاشی دیگری،بازدمش را بیرون داد.تندتند

کاش��ی ه��ا را ب��ا مه��ارتی ک��ه از پ��در مع��رق ک��ارش
آموخته

بود،تکه تکه میکرد،ب�ا چش�مانی تن�گ ش�ده ب�ه ط�رح
پیش

رویش که به دیوار چسبیده بود نگ��اه میک��رد،م��داد را
از

پشت گوشش برداشت،خودش را جلو کشید و دور
کاشی های فیروزه ای رنگ را خطی مشکی کشید.

-رخساره خانم...
رخساره بالشت را در آغوشش فش��رد وبی آنک��ه ب��ه

صدا
زدن برادرش عکس العملی نشان ده��د،بیش��تر غ��رق

در
کارتون دوست داشتنی اش شد.

-رخسار خانم پاشو برو یک لیوان آب برای داداش
بیار.

جدیت صدای رهی باعث شد که رخساره با غرغری
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زیر لب بالشت را بی میل گوشه ای بیندازد واز جا
برخیزد.رهی قبل از آنکه کاشی دیگر را میان انبر

قرار دهد،سرچرخاند وبه رخساره نگاه کرد که با چه
خش��می پ��ا ب��ه زمین می کوبی��د ویکری��ز او را ب��ه ب��اد

فحش
میداد .تک خنده ای ک��رد ودرحین شکس��ت کاش��ی او

را
مخاطب قرار داد.

-دیگه هم اون شلوار چسبون رو پات نبینم ها.
جیغ رخساره را از آشپزخانه شنید ونه گفتنش را

هم.بی اهمیت به هارت وپورت دخترک کامال با
صالبت وجدی ادامه داد.

-دیگه پات نبینم رخسار،اون شلوار دیگه برات
کوچیک شده وزشته که تو جلوی داداش محمد ویا

داداش امید پات کنی.
رخساره با ابروهایی در هم کش��یده و آب ده��انی ک��ه

دور
لب هایش جمع شده بود،لیوان آبی را که با غیظی
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آشکار حمل کرده بود به دست رهی داد.تقریب��ا نیمی
از

آب روی دستان رخساره ریخته بود،رهی لیوان را از
دست او گرفت وتفریح کنان بی آنکه نگاه از چشمان

لبریز� از حرص رخساره بگیرد،آب را سرکشید.�
لیوان را روی میز گذاشت و متفکر به پشت سر

رخساره خیره شد.صندلی را عقب داد واز جا
برخواست.همزمانی که عضالتش را کش وقوسی

میداد از در بیرون زد،قبل از آنکه دمپایی هایش را به
پ��ا کن��د ،س��رچرخاند ودوب��اره دس��تورش را ب��رای

رخساره
تکرار کرد.

-بیا زودی شلوارتو عوض کن. تکرار نکنم.
در را کمی به طرف خودش کشید تا باز شود،محمد،
رهی را ک��ه میان��ه ی چه��ارچوب دی��د س��یگار نیم��ه

سوخته
را گوشه ای پرت کرد وبی تعارف او را کنار زد و

داخل شد.رهی متعجب به سویش چرخید.�
-چی شده ممد؟
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محمد تا که میخواست لب باز کن��د ،رخس��اره را دی��د
که

میانه ی در آشپزخانه می خواست که لباس عوض
کند.سرش� را پایین ان��داخت ،نفس��ش را پرش��تاب از

راه
بینی اش بیرون داد.رهی رد نگ��اه او را ک��ه گ��رفت و

به
رخساره ی از هفت دولت آزادش رسید.پوفی از
سرکالفگی کشید وبا گامی بلند خودش را به او
رساند.مالیم اورا به داخل هل داد ومحکم غرید.

-در رو ببند ،بعد شلوارتو عوض کن.
رخساره با بدقلقی در را محکم بهم کوبید،رهی که

عادت به تندخویی های خواهرش داشت،اهمیتی نداد.
خودش را نزدیک محمد که تکیه زده به دیوار بود

،ک���رد و نگ���اه پرسش���ی اش را ب���ه س���مت او ه���ل
داد.محمد

که میدانست یک سوال را رهی برایش دوباره تکرار
نمیکند،کامال تسلیم لب گشود.

-رفته رو مخم که بیا برو دختر داداش منو بگیر.
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رخساره با اخم در را باز کرد و با ظاهری که کال
عوض شده بود،قهرگونه روی گرداند و برای دیدن

ادامه ی کارتونش پا به درون خانه گذاشت.
-االن با بابات دعواکردی؟

-آره بابا،زدم بیرون.روانی کرده منو،آخه کجای اون
دختره خیکی به من میخوره.

پشت به محمد چرخید� وبه لباس های ولوشده ی
رخساره در میانه ی آشپزخانه نگاه کرد،خم شد و
چنگی به آنها زد وماهرانه آنها را داخل سبد چرک
کنار آبگرمکن شوت کرد. درب قابلمه ی خوراک
لوبیایش را برداشت وهمزمان با خنثی ترین لحن

ممکن لب زد.
-اینجاهم که خونه تیمی!!

-داداش ناراحتی برم ها،تعارف نکن.
دست دراز کرد واز جاظرفی باالی سینک بشقابی

برداشت وبا نیشخندی دندان نما جواب داد.
-بتمرگ سرجات.�

محمد به چهارچوب تکیه زد،پشت پلکش را خارید و
به چرخیدن� رهی در آشپزخانه نگاه دوخت.
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-کمک نمیخوای تو؟
قابلمه را از روی گاز برداشت و به دس��ت محم��د داد

و
فقط کوتاه جواب داد.

-فقط سرجدت،بابات سر من هوار نشه باز.
محم��د لب بهم فش��رد وح��رفی ن��زد.رهی خس��ته از

معرکه
ای که باز حاج مسلم راه بیندازد،لب پایینش را به

دندان گرفت.صدای زنگ باعث شد که محمد را کنار
دهد وهمانطور که لخ لخ کنان به سمت در می

رفت،زیر لب بغرد.
-االن البد یکی دیگتون از ننه باباش قهر کرده.

محمد سعی کرد که غریدن رهی را نشنیده
بگیرد،قابلمه به دست قدم داخل خانه گذاشت با

سرخوشی رخساره را خطاب قرار داد.
-بدو دخی که امشب داداش ممدت مهمونته.

چهره ی دخترک زیر المپ شهرداری ،دیدن
داشت!!گونه های گل انداخته،انگار که هم��ان لحظ��ه

از
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حمامی یکی دوساعته بیرون آمده باشد.زهره س��ینی
را

روی دستان رهی گذاشت.
-مامان میرزا قاسمی پخته بود،گفت برای رخساره

بیارم.
رهی نگ��اهش ب��ه بش��قابی ک��ه رن��گ ولع��ابش ب��اعث

ترشح
بزاق دهانش می شد،بود.همانطور که خیره به

میرزاقاس��می ک��ه س��الها از خ��وردنش می گذش��ت
بود،زیر

لب تشکری معمولی کرد.دخترک� از جایش تکان
نخورد،سنگینی نگاهش باعث شد که رهی سر باال

آورد،امشب بیشتر� از ظرفیتش حرف زده بود،سری
تکان داد وسعی کرد که کمی لب هایش را از آن بی

حالتی در آورد،دخترک� انگار دستپاچه بود،مدام به
پنجره ی خانه شان نگاه می انداخت.رهی قدمی جلو

گذاشت،سرش را جلو کشید.
-اتفاقی افتاده؟

زهره آنقدر پرصدا آب دهانش را قورت داد که
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صدایش به گمان به گوش رهی هم رسید.لب پایینش
را

به دندان گرفت ومردد برای گفتن حرفی بود که م��اه
ها

در ذهنش آنرا تکرار میکرد وبرای راندن روی
زبانش روزها تمرین انجام میداد.

-راستش،خب آقا رهی...
این پا وآن پا کردن زهره ،رهی را داشت بی حوصله

میکرد،رویش بی اختیار ترش شد،قدمی به عقب
برداشت.قلب های قرمز کم کم داشت از چشمان

دخترک ساده دل بیرون میزد.پیش دستی کرد ،میان
حرف او پرید.

-یک لحظه اجازه بدین،ظرفو براتون بشورم .
چادر زهره به میانه ی سرش رفت،موهایش زیر نور

برق میزد،نگران به پنجره شان دوباره نگاه دوخت
خودش را جلو کشید.

-من یکی دوباره دیدم ...خونتون،یک دختری میاد...
با خودش داشت کلنجار می رفت،و رهی که خشک
زده او را نگاه میکرد،و ابروهایی که داشت به طرز
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وحشتناکی� در هم فرو می رفت.
-من،من...

دوباره آب دهانش را قورت داد، وباز برای چندمین
بار به پنجره های اطراف چشم دوخت تا مبادا نفر

سومی هم شاهد آنچه که میان خودش ورهی جریان
داشت!!باشد.

-من ،یعنی تا حاال نفهمیدی من خیلی دوست...
-لطفا تمومش کن ،

چش��م ه��ای دخ��ترک س��وز برداش��ت وقلبش ش��اید
بیشتر،با�

بغضی که ثانیه به ثانیه حجیم تر میش��د،ناامیدان��ه لب
زد.

-به خاطر...اون دخت..ره؟
رهی لب ه�����ای نیم�����ه ب�����از مان�����ده اش را بهم

فشرد،تصویر
مستانه جلوی دیدش را پر کرد.موهای او هیچ به
صافی موهای زهره نبود،همیشه شلوغ بود وبهم

ریخته!!صدایش خش
نداشت،صدایش...صدایش...صدایش قطعا تارهای
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شنوایی هر جنبنده ای را هم نوازش میکرد.صدا در
ذهنش،در گوش هایش ،زنده بود ورسوخ شده، آنقدر

که شاید تصویرش گاهی تار میشد ودر مه گم!!
نگاهش را باال آورد،سکوت کرد تا دخترکی� که بی

پروا شده بود را در قضاوتی عجوالنه غرق کن��د،ق��دم
به

عقب گذاشت ودر خانه را به روی چشمان
ملتمس،بارانی وکمی هم حرصی!!بست.

تا که چرخید،محمد را دید با ابروهایی باال رفته و
تکیه زده بر دیوار که منتظر بود.محمدی ک��ه همیش��ه

ی
خدا برای به در لودگی زدن آماده بود.

-خواستگارم که پیدا کردی داش رهی.بسوزه پدر
جذابیت...

رهی حال حرف زدن نداشت،در سرش غوغایی
بود،دلش برای دخترک پشت در آشوب بود!!برای

دست رد زدن به سینه ی کسی ک��ه هیچ مه��ری از او
در

دلش حس نمیکرد واگر پای حرف های عقلش هم
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نشست ، عقل هم ابراز عالقه ی زهره را از بیخ
احمقانه وابلهانه می دانست وبس.

-بیا شام.
چهارزانو کنار سفره نشست،رخساره با دیدن میرزا
قاسمی،با همان دهان پر لبخند دندان نمایی زد،بی

معطلی بش���قابش را کن���ار زد ومیرزاقاس���می را از
دست

رهی قاپید.
محمد با خنده ای که موذیانه صورتش را پر کرده

بود،رو به روی رهی جای گرفت.
-میگم این موهاتو که یک تایمی تراشیدی ،دخترکش

شدی.دختراهم که خره این اداهای پسرا...
و خودش به حرف نیمه تمامش غش غش

خندید.رخساره که نمیدانست قضیه چیست،به خن��ده
ی

محمد واکنش نشان داد ونخودی خندید.رهی با دی��دن
لب

های کش آمده ی رخساره ،لبخندی� کمرنگ نقش لب
هایش شد.
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-جان تو،خاطرخوات شده،برو بگیرش.اقال از گلنار
خالص میشی ها. از ساییدگی کف دست...

رهی نمکدان دستش را به سمت او نشانه گرفت وبا
لح��نی ک��ه خن��ده ای بی ان��دازه در آن رن��گ داش��ت

جواب
داد.

-عوضی خفه بمیر.
محمد خم ش��د وج��ایی می��ان قفس��ه ی س��ینه اش را

ماساژ
داد وبا همان ته خنده جواب داد.

-الشی ،دردم گرفت.
رهی ن��اخنکی ب��ه م��یراز قاس��می زد ک��ه هم��ان دم

رخساره
با لب هایی آویزان بشقاب را از دسترس او خارج

کرد.
-رهی به خدا دروغ نمیگم،خالص میشی به قرآن.

تکه ای نان را درون دهانش گذاشت وبا سرخوشی
لحظ��ه ای ک��ه دلیلش بی ش��ک حض��ور محم��د وبی

خیالی



سال   چهارشنبه عصائی:                                                                                   اخرین مهدیس نویسنده

اش بود ،جواب داد.
-فعال تو با کارخونه اش قرار داد داری ،نه من.

محمد اینبار از فرط خنده کنار سفره دراز کشید وب��ا
نم

اشکی که گوشه ی چشمش ب��ود،همنط��ور ک��ه ش��انه
هایش

می لرزید،سرکج� کرد وپر تپق لب گشود.
-جا..کش تنهایی رو میگم نه گلنار...�

رهی دستی به ته ریشش کشید وهمانطور که س��عی
در

س��رکوب ک��ردن خن��ده اش داش��ت،رو ب��ه رخس��اره
اشاره

کرد.
-بخور عزیزم.

و با چشم غره ای نمایش��ی محم��د را مخ��اطب ق��رار
داد.

-تو هم درست حرف بزن،طرف زودی ضبط میکنه.
و اشاره ی نامحسوسی به رخساره ای که سرگرم

خوردن میرزا قاسمی دوست داشتنی بود،زد.
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*****
دلش س��یگار خواس��ت ،دلش س��پری ش��دن آخ��رین

ساعات
شبی که دوست داشت برچشم هم زدنی تم��ام ش��ود

را
خواس��ت. دوس��ت داش��ت هرچ��ه زودت��ر ب��ه طل��وع

خورشید
برسد و روزی دیگربیاید وامیدوار باشد که دیگر حجم

عظیمی از تنهایی آنقدر شانه هایش را به درد نمی
آورد...

خودش را کج کرد وبه دسته ی کیفش چنگی زد وبی
حوصله از میان خرت وپرت های متفرقه ی کیف

جعبه ی سیگارش را یافت،چن��د� روزی میش��د ک��ه لب
به

آن نزده بود.ضربه ی به جعبه زد وسیگار را میان
انگشتانش گرفت.

شورانگیز بی مهابا در را گشود و به آنی رویش از
ب��وی س��یگاری ک��ه دیگ��ر ب��ه ت��ه س��وختنش� رس��یده

بود،جمع
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شد...دستش� را جلوی صورتش تکان داد ووغرغر
کرد.

-خفه نشی.باز چشم باباتو دور دیدی مستی؟
مستانه پاهایش را روی میز انداخت وسیگار را روی

م��یز خ��اموش ک��رد وبی اهمیت ب��ه نچ نچ م��ادرش
موبایل

را می��ان دس��تانش گ��رفت وانگش��تانش ب��رای ج��واب
دادن

به حافظ گویی که باهم مسابقه گذاشته بودند!!
-االن اگه بابات بیاد پایین میخوای چی جوابشو

بدی؟این بوی گندو میخوای چیکار کنی؟
مطمئن از ارسال شدن پیامش،موبایل را روی میز

انداخت،پاهایش را آویزان از صندلی کرد،موهای بهم
گ��ره خ��ورده اش را پش��ت گ��وش داد وبی تف��اوت

جواب
داد.

-باباجهان امشب از کنار خانم بزرگش جم نمیخوره .
شورانگیز نگاه دلخور وعاقل اندر سفیهی به مستانه
انداخت،نامحسوس سری برایش تکان داد،ترجیح داد
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سکوت کند،چرا� که مستانه ی پیش رویش آماده ی
چنگ کشیدن ب��ود واو دلش نمیخواس��ت ک��ه در ش��ب

نبود
جهان صدای جی��غ جی��غ ک��ردن دخ��ترک چموش��ش ب��ه

طبقه
ی باال برسد.

****
ات��اقش را م��دام ب��اال وپ��ایین میک��رد ،دس��ت می��ان

موهایش
می کش��ید،لب��ه� ی تخت می نشس��ت.ب��رای ثانی��ه ای

نگاهش
میخ گل های قالیچه ی سورمه ی کف اتاق

میشد.گوش��ی می��ان دس��تش ب��ه ع��رق ک��ردن افت��اده
بود.گریه

ی دنیا میان خطوط ارتباطی را پر شده بود وبعد هم
نیمه تم��ام مان��دن مکالم��ه ش��ان واز دس��ترس خ��ارج

شدن
دنیا...

طاقت نیاورد دستگیره ی در را پایین داد،پدرش کامال
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در می��دان دی��دش ق��رار داش��ت ،روب��ه روی م��ادرش
نشسته

بود وغرق در خواندن روزنامه بود ومادرش هم که به
عادت هرشب نگاهش را به صفحه ی تلوزیون دوخته

بود.
-کجا علی جان؟

میانه ی در چرخید� وکامال معمولی به پدرش توضیح
داد.

-یک چیزی تو ماشین جا گذاشتم،برم بردارم.
وسراسیمه از خانه بیرون زد،موبایل را درون جیب

شلوار ورزش��ی اش س��راند،پی در پی زن��گ خان��ه ای
که

خانه ی مادرش را ویرانه کرده بود را فشرد.
شورانگیز در حالی که روی تخت ولو شده بود وناخن
ه��ایش را س��وهان می کش��ید،ب��از ک��ردن در را ب��ه

مستانه
سپرد.مستانه با تاپ دوبن�ده ای ک�ه پوش�ش درس�تی

هم
نداشت ،بی خیال� در را گشود.علی پیش رویش
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بود،علی که شعله های خشم از چشمانش زبانه می
کشید.

مستانه بی هیچ ری اکشن خاصی میانه ی در
ایستاد،آنقدر از بعد ازظهر باخودش کلنجار رفته

ب��ود،آنق��در چش��مانش پ��ر ش��ده ب��ود وخ��الی!!آنق��در
گلویش

سنگین شده بود وسبک...ک��ه ح��اال فق��ط مس��تانه ای
بود

خالی وبی حس.
-به چه حقی با دنیا حرف زدی؟اصن تو چیکاره منی

که انقد سرت تو کارای منه؟
علی قدمی به جلو برداشت وسعی کرد ک��ه ص��دایش

را
پایین تر بکشد،با فکی بهم فشرده شده،غرید.

-بزنم دهنتو پرخون کنم مستانه؟بزنم؟
چشم هایش خسته بود،قص��د جنگی��دن نداش��ت،قص��د

رو
کم کردن هم !!اصال در برنام��ه اش نب��ود.ص��داقت را

در



سال   چهارشنبه عصائی:                                                                                   اخرین مهدیس نویسنده

کالمش تزریق کرد.
-فق��ط گفتم،من م��ه لق��ا نیس��تم،خ��واهر ک��وچیکش

مستانه ام.
علی فقط او را نگاه کرد،لب بهم فشرد وعضالت

ص����ورتش منقبض ش����د،ثانی����ه ای ب����ه س����کوت
گذشت.مستانه

اندیشید که تصمیمی برای تحت تاثیر قرار دادن علی
ندارد،رمقی هم ندارد.فقط منتظر بود که باز بشنود
وبعد هم در را به روی تمام کسی که برادر بود وهم

نبود!!ببندد� وبرود بخوابد.بخوابد وباز بیدار شود،و بعد
بنز امیرحافظ مشعل را ببیند وپشت فرمان ماشین

دوست داشتنی او بنشیند وشهر را باالوپایین کند.
-مستانه تو اصن ..اصن حق نداشتی جواب

بدی،دنیا...دنیا� اصن نمیدونه زندگی ما چه مدلیه.تو
چقد بچه پررویی آخه!!

مستانه نگاهش از آبی های مستاصل جدا نشد.قدمی
به

عقب برداشت ولب زد.
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-هرم���دلی هم ک���ه هس���ت...من...فک���ر میک���ردم
خواهرتم.

قدمی دیگر باز به عقب برداشت،قصد سوزاندن دل
علی را نداش���ت،هیچ قص���دی وهیچ س���وئی پش���ت

کالمش
نبود.فقط بلند فکر کرده بود،همین!! در را به روی
علی بست وتهی شده از هر حس ضد ونقیضی که

دست وپاگیرش بود،پشت در سر خورد.
در جایش بند نمیشد،مدام وول میخورد،اگر مستانه

دختر دایی اش نبود،و بریزوبپاش های چند سال پیش
او و خانواده ی او را نمی دید و بعد هم ورشکستگی

شان را!!بی شک آنهمه هیجان سرریز شده در اتاقک
ماشینش را فقط وفقط ناشی از عقده ی بی ح��د او

می
دانست.

-دختر آروم بگیر،گیج� کردی منو.
مستانه با چشمان برق افتاده ونیش��ی ک��ه لحظ��ه ب��ه

لحظه
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گش��ادتر میش��د،خ��ودش را جل��و کش��ید و دکم��ه ه��ای
پخش

را فشرد.
-بخدا خیلی خوش��حالم ب��رات پس��ر،عالی��ه.ج��ا داش��ته

انقد
برای این عروسک دروغ و کلک بهم ببافی..

حافظ هم��انطور خ��یره ب��ه روب��ه رو،ب��ا لبخن��دی مح��و
دست

دراز کرد وداغی دستش گون��ه ی اس��تخوانی مس��تانه
را

نوازش کرد.
-استخون خالص شدی تو که!!

مستانه بی حواس به نگرانی حافظ که با سرزنش
مخلوط شده بود،حسرت زده زمزمه کرد.

-اگه شریک باباجهان،شارالتان از کار درنمیومد.االن
منم شاید یکی از این عروسکا زیرپام بود،تف به

شانسم به خدا...
حاف��ظ هم��انطور ک��ه حواس��ش ب��ه روب��ه رو ب��ود،ب��ه

موبایل
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هم نیم نگاهی داشت،مستانه کامل به سمت او
چرخید،دست به سینه حافظ را مخاطب قرار داد.

-تو چرا برای پرونده ی بابا کاری نمیکنی؟هنوزم
مجهول المکانه؟

حافظ با ذهنی درگیر و بی توجه به مستانه ای که
چرخشی  درجه ای به سمت او داشت،تند تند

انگشتانش را روی تاچ موبایل می لغزاند.
مستانه ب��ا ب��ددلی نگ��اهی ب��ه چش��مان تن��گ ش��ده ی

حافظ
انداخت ونگاهی هم به انبوهی از ماشین که پشت

چ��راغ قرم��ز ط��والنی منتظ��ر بودن��د. بی ط��اقت ب��ه
سمت

موبایل خیز برداشت وغافلگیرانه از دست حاف��ظ آن
را

قاپید.نگاه گرسنه اش را به کلمات بهم پیوسته
دوخت،حاف��ظ بی آنک��ه عکس العم��ل از خ��ود نش��ان

دهد،
دستش را روی فرمان گذاشت وماشین را نزدیک به

یک متر جلو برد وبا پوفی محکم به چراغی که دوباره
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قرمز شده بود ،نگاه دوخت.
مستانه کامال محتاط دست دراز کرد وموبایل را روی
داش��بورت ان��داخت،حاف��ظ ب��االخره واکنش نش��ان

داد،نیم
نگاهش زیادی سرد وسخت بود.مستانه با دیدن

عض��الت انعط��اف ناپ��ذیز ص��ورت حاف��ظ س��رچرخاند
وبی

ه��دف خیاب��ان را ک��ه ب��ه خ��اطر تص��ادف در ت��رافیکی
شدید

غرق بود!!رصد کرد.
-این اخالق مزخ�������رفت ح�������المو بهم میزن�������ه

مستانه،ترکش
کن لطفا.

مستانه بی حرف سرچرخاند� وبا بینی چین خورده
خیره ی حافظ شد،ح��افظی ک��ه در آن لحظ��ه بیش��تر

شمایل
وکیل پایه یک دادگستری داشت که سخت بود با اخم
ه��ایی گ��ره خ��ورده،و تفک��راتی مکاران��ه ک��ه همیش��ه

پشت
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نگاهش مخفی بود،سعی کرد لحنش زیاد از حد تند
وتیز نباشد.

-دوست داشتن تو هم مزخرفه!!ترکش� کنم؟
حافظ دو دستش را محکم به فرمان چس��باند،گوش��ه

ی
چشم راستش نامحسوس پری��د،ب��ا فکی بهم فش��رده

لب
زد.

-همه جات که از کار بیفته،زبونت از کار نمیفته
مستی،

مستانه به صندلی تکیه زد وحرص زده از حافظ
واخالق های ضد ونقیضش،هندزفری را درون گوش

هایش فرو برد وسعی کرد ک��ه پل��ک روی هم بگ��ذارد
که

هم دیگر بحث را الکی کش ندهد وهم آنکه از شر
آهنگ های سنتی حافظ که به نظر فقط برای ادا بود

والغیر!!خالص� شود.
حافظ پا روی پدال گاز فشرد تا بع��د از دق��ایقی کش

آور
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چراغ سبز را رد کند،نگاهی کوتاه به مستانه انداخت
که سرش ریتم دار همپای موزیک انتخابی اش تکان

میخ������ورد!!پوزخن������د کج روی لب ه������ایش نقش
بست،دست

دراز کرد وبه یکباره صدای سنتور با ولوم باال در
اتاقک ماشین پیچید.

****
مستانه هندزفری را از گوش هایش بیرون کشید وبا
کالفگی که صورتش را ناالن کرده بود ،رو به حافظ

غرید.
-یک ناهارم که میخوای بدی،مسیر رستورانش باید

انقد چراغ داشته باشه،بابا نمیخواد الرج بازی در
بیاری،یک فالفل بده کوفت کنیم.

حافظ سرش را کمی جلو کشید وبه ثانیه شمارچشم
دوخت،با لبخند جواب داد.

-غر نزن بچه،امروز خیر� سرت میخوام روز تو
باشه...

مستانه که معده اش به آه وفغان رسیده ب��ود،کیفش�
را به
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بغل زد وبی حوصله غر زد.
-برو بابا،شیرینی� اصلی رو باید بعد ناهار بدی،

حافظ به سکوتش امتداد داد تا که مستانه به انتهای
جمله اش نقطه بگذارد.

-میخوام ببینم با بنز دور دور کردن چه حالی میده؟
حافظ با تک خنده ای اب��رو ب��اال ان��داخت ،وبی اهمیت

به
ض���ربه ای ک���ه پس���ر بچ���ه ب���ه شیش���ه ی کن���ارش

میزد،جواب
مستانه را داد.

-عمرا بنز بدم دستت.
-عمرا واسه مستانه وج��ود ن��داره،ح��اج حاف��ظ.ح��االم

شیشه
رو بده پایین ببین این طفل معصوم چی میخواد.

حاف��ظ دوب��اره ب��ه ثانی��ه ه��ایی نگریس��ت ک��ه بیش از
اندازه

در نظرش کش دار رد میشدند!!اهمیتی ب��ه خواس��ته
ی

دخترک نداد.مستانه تاسف بار سری تکان داد وبه
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پسربچه که سوز پاییزی نوک بینی اش را سرخ کرده
بود،اشاره ای کرد.

-مستانه جان االن چراغ سبز میشه،بی خیال.�
مستانه هم به تقلید از رفتار او،پش��ت چش��می ن��ازک

کرد
و شیشه را برای پسربچه پایین داد.

-جونم عزیزم؟
-گل میخری؟تو روخدا بخر.

مستانه نیم تنه اش را بیرون کشاند وبا دقت به انبوه
گل

هایی که س��رما کمی پژم��رده ش��ان ک��رده ب��ود،نگ��اه
کرد.

-مستانه بیا داخل زشته لعنتی.
دست میان گل ها انداخت و پژمرده ترین را از البه
الی دیگر گل ها بیرون کشید،و راضی از کارش به

پسربچه که زیر بینی اش کمی نم برداشته بود،نگاه
دوخت. س��رجایش برگش��ت و س��عی میک��رد ک��ه چپ

چپ
نگاه کردن حافظ را نادیده بگیرد،در جیب های
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سوییشرتش خبری از پول نبود،هول زده برای اندک
ثانیه های ب��اقی مان��ده،زیپ کوچ��ک کول��ه اش را ب��از

کرد
ودو اسکناس پنج هزار تومانی که در هم مچاله شده

بود را به به پسرک داد.به روی او شیرین لبخند زد.
-بقیه اش هم نوش جونت.

حاف����ظ عین����ک دودی اش را از الب����ه الی موه����ای
شلوغش

ب��ه روی چش��مانش س��راند،هم��انطور ک��ه ب��ا عجل��ه
خیابان

را دور میزد تا هرچه زودتر از شر ترافیک رها
شود،سرزنش وار لب زد.

-چرا بقیه ی پولتو نگرفتی،همینکارا رو میکنین که
یک جماعت مفت خور کشورو پر کرده!!

مستانه بینی خوش تراشش را به گل چسبانده بود و
عمیقا داشت تمام ریه را از عطر بی نظیر رز سرخ

پر میکرد،با شنیدن� حرف حافظ،ناباور سر باال
آورد.لب هایش را بهم زد.

-زورمون به اینا برسه فقط،به یک مشت طفل
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معصوم؟؟ اینا مفت خورن حافظ؟
حافظ راهنما زد تا ماشین را در نزدیک ترین جای

ممکن وجل��وی چش��م خ��ودش در مقاب��ل رس��توران
لوکس

پارک کند،با زهرخند جواب داد.
-طفل معصوم؟این بچه ها از همون بچگی هفت خط

بار میان؟
مستانه در سکوتی معنادار به حافظ نگاه کرد،به ته
ریش یکی دو روزه اش!!به چشمانی که حاال پشت
دودی ها نمیتوانست آنها را رصد کند...بزاق دهانش

خشک شده بود،و گلی که روی پاهای بهم چفت شده
اش رها!!کلمات فراری شده بودن��د در مغ��زش،کن��ار

هم
چی��ده نمی ش��دند.بای��د ب��ه مغ��ز وامان��ده فش��ار می

آورد،اما
مغز هم درمانده شده بود.

ماشین پارک شد،حافظ بی حرف پیاده شد ومس��تانه
بی
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حرف تر!! مستانه توقع داشت که حاف��ظ خ��ودش را
کنار

بکشد تا ابت��دا او وارد ش��ود،ام��ا وق��تی ک��ه حاف��ظ ب��ا
ذهنی

که آشفتگی اش مشهود بود را دی��د ک��ه ب��ا س��ری ب��ه
زیر

و بی توج��ه ب��ه پیش خ��دمت ک��ه م��دام خم وراس��ت
میشد،به

سمتی میزی که در مرکز رستوران قرار
داشت،حرکت کرد.شانه ای باال انداخت وس��عی ک��رد

که
اهمیتی به بی ادبی او ندهد.

نفس عمیقی کش���ید وب���ه ش���ومینه ای ک���ه روش���ن
بود،نگاه

انداخت وبه یادش آمد ک��ه سوییش��رت گلبهی رنگش
را

که زیادی برای هیکل استخوانی اش گشاد بود را از
تن در آورد وهمین که به خانه رسید درون سطل

آشغال شوتش کند.نامحسوس تیپش را از نظر
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گذراند،لب پایینش را به دندان گرفت،فکرش را
نمیکرد که سر از رس��تورانی ک��ه زی��اد از ح��د ل��وکس

بود
وشیک!!در آورد.به کندی سرش به سمت حافظ

چرخید.حافظ به ص��ندلی تکی��ه داده ب��ود وم��دام پل��ک
روی

هم می فشرد وسعی میکرد،ج��واب تجدی��دنظری ک��ه
به

مذاق م��وکلش خ��وش نیام��ده ب��ود را ج��وری ماس��ت
مالی
کند.

مستانه برای آنکه زمان زودتر بگذرد ومعده کمتر
بهان��ه گ��یری کن��د،خ��ودش را جلوکش��ید وب��ا دس��تمال

تزئین
شده درون جام، که رنگ طالیی اش ست با روکش

های صندلی ها بود،ور رفت.مکالمه ی حافظ بیش از
ان��دازه داش��ت اعص��ابش را خ��ط خطی میک��رد وب��ه

نقطه
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ی به جوش رسیدن نزدیکش میکرد،باز هم ب��ازدمش
را

عمیق ازسینه بیرون داد وبی هوا سرش را باال
داد،سقف پر بود از آیینه کاری های بی نظیری که

تاللو خاصی را منعکس میکرد،چشمانش به درد
آمد،آن فضا را دوس��ت نداش��ت،فض��ایی ک��ه کس��لش

میکرد
را نمی خواست،جایی که راحت نبود،جایی که با

سروقیافه ی ساده،احس��اس کمب��ود میک��رد!!ب��رایش
هیچ

جذابیتی نداشت.
خالل دندانی که در ظرفی عجیب قرار داشت ،را

بیرون کشید وبی اهمیت به دیسیپلین� همیشه خاص
ولعنتی امیرحافظ مشعل،آن را الی دندانش برد.

*****
پرعجله وبی آنکه برای حافظ منتظر بماند،از

رستوران ب��یرون زد ،س��وز پ��اییزی مس��تقیم پیش��انی
اش
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را نشانه گرفت،اهمی��تی نداش��ت،س��ردی ه��وا هرچ��ه
قدر

هم که تا مغز استخوانش نفوذ میکرد،به��تر از تحم��ل
آن

فض��ای خفق��ان آور ب��ود!! ب��رای اولین ب��ار خج��الت
کشیده

بود که از حافظ بخواهد که کافه ی ایوب با همان
قالیچه هایی که با زغال سوراخ سوراخ شده بود ،به

این رستوران پر زرق وبرق ترجیح میدهد.
-وای چقد سرد شده هوا،بدو بریم که سرما نخوری.

نفهمیده ب��ود ک��ه کی حاف��ظ از پش��ت س��ر ن��زدیکش
شده

ب��ود،ب��ا ش��انه ه��ای ق��وز ک��رده،دوش��ادوش او گ��ام
برداشت.

-سوییچو بده تا بریم دور دور.
حافظ با صورتی که خنده ای محو هنوز البه الیش

دیده میشد،رو به مستانه کرد،نامطمئن زمزمه کرد.
-مستانه خسته ام میخوام برم خونه.

مستانه دستانش را درون جیب هایش فرو برد،به
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زحمت لرزش دندان ها را مه��ار ک��رد وس��اده ج��واب
داد.

-خب ت�ا ی�ک مس�یری ب�ده من پش�ت رل بش�ینم،دلم
برای

سواری با یک ماشین مدل باال لک زده!!
حافظ اهمیتی نداد،انگار که مستانه با دیوار صحبت

کرده باشد،گام هایش را بلندتر و تند تر به سوی
عروسک برق افتاده اش!!برداشت.

مستانه آستین کت او را نامحسوس کشید ودر ح��الی
که

بخاطر تند راه رفتن به نفس نفس افتاده بود،منقطع
ادامه داد.

-یعنی نمیدی حافظ؟یعنی انقد خسیس وبدبختی؟
حافظ با خونسردی که سعی میکرد تا آخ��رین لحظ��ه

ی
بودنش در کنار دخترک سربه هوا حفظ شود،نزدیک

ماشین ایستاد ومالیم جواب داد.
-عزیزدلم،سوار شو.بزار امروز تا آخرش باهم

مهربون بمونیم.
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دس��ته ی کول��ه اش را درمی��ان مش��تش فش��رد وب��ا
حرص

لب گشود.
-من ندی����د بدی����د رانن����دگی ک����ردن ب����ا این لگنت

نیستم،فقط
...فقط خوب،خودتو...�

نفسی گرفت ،در این میان حافظ کوتاه خندید.
-سوار شو مستانه.

مس��تانه کول��ه اش را روی دوش ان��داخت وب��ا رویی
ترش

شده،در حالی که موهای فرش ب��ه خ��اطر نم ب��ارانی
که

از صبح بر سرش می باری��د،وز ش��ده ب��ود.دس��تی در
هوا

تکان داد وبرو بابایی نثارش کرد.ماشین را دور زد
وخودش را به کنار خیابان که در آن زمان از روز کم

تردد بود ،به انتظار ماشین ایستاد.
حاف���ظ س���رچرخاند،ش���قیقه ه���ایش را ماس���اژی

داد،دستش
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را ب��ه س��قف ماش��ین تکی��ه داد،ب��ه اط��رافش نگ��اه
دوخت.

-مستانه نرو رو اعصاب من.بیا گمشو سوار شو.
هن��وز میخواس��ت بیش��تر درش��ت ب��ار دخ��تر� دایی ب��د

قلقش
کند،که س��انتافه ای مش��کی جل��وی پ��ای مس��تانه ک��ه

دست
به سینه ایستاده بود،ترمز کرد.

مستانه کینه توزانه گ��ردنش را چرخان��د،ب��ا پوزخن��دی
کج

و با صدایی در سرانداخته رو به حافظ گفت:
-دیدی که برای منم کم نیست شازده.

حافظ با چشمانی به خ��ون نشس��ته تقریب��ا ب��ه س��وی
مستانه

دوید،پسرک که سرش را پیش کشیده بود و داشت
برای دخترک دلبری میکرد ،با دیدن حاف��ظ ه��ول زده

پا
روی پدال گذاش��ت وب��ه ثانی��ه ای از دی��د آن دو مح��و

شد.
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از لبه ی سوییشرت مستانه گ��رفت وب��ا رگی ب��یرون
زده

از پیشانی،زمزمه کرد.
-بیا گمشو تو ماشین،حالیته� خودتو در حد دخترای

آشغال خیابونی پایین کشوندی؟
مستانه سعی میکرد همپای او گام

برندارد،حاضرجوابی اش را ادامه داد.
-انگار االن که با توام آشغال نیستم.

حافظ او را به درب ماش��ینش کوبان��د،دس��تش را ک��ه
باال

برد،مستانه هینی کشید وخودش را بیشتر به در
چسباند.

-میزنم تو دهنت مستی به قران.
نم اشک چشمان دخترک که نشان از ترس فراوانش
می���داد،ب���اعث ش���د ک���ه پش���یمان از ری اکش���ن

تندش،دستش
را پایین بیندازد.مستانه که فروکش شدن خشم او را

با
چشم دید،دوباره شیر شد ودرید.
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-بزن،چرا نمیزنی؟تو که همه کار باهام کردی؟کتکمم
بزن.بزن� دیگه.

حافظ رویش را ترش کرد،به او بیشتر نزدیک شد.
-چی میگی تو دیوانه؟مگه چیکارت کردم؟

مستانه با بغضی که لعنتی وار بیخ گلویش چسبیده
بود،دست روی تخت سینه ی او چسباند وس��عی ک��رد

که
او را به عقب براند.

-هیچی کار نکردی،فقط دوساله االف توام،دوسال
لعنتی؟

حافظ با سوییچش گوشه ی ابرویش را خاراند،خن��ده
ای

از عص���بانیت ک���رد وخ���ودش را عقب کش���اند وبی
حوصله

جواب داد.
-االن از کج��ا ب��ه کج��ا رس��یدیم؟ارتب��اطمون االن چ��ه

ربطی
به این دعوای الکی که راه انداختی داره؟

مستانه سعی کرد که بغضش را به زور بزاق دهانش
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به راهی گلو کند،اما هرچه بیشتر� تالش میکرد،کمتر
نتیجه میگرفت.لعنتی زیر لب گفت وترجیح داد که

همان لحظه از شر عطر دیوانه کننده ی پسرعمه ی
زیادی جذابش خالص شود.

حاف��ظ دوب��اره آس��تین او را کش��ید،بی می��ل و ش��اید
فقط

برای خالی نبودن عریضه!!لب زد.
-میگی چیکار کنم االن ؟؟

لحنش ب��وی اک��راه می��داد،ک��ه ب��وی میلی اش هم��ان
لحظه

مشام دخترک را سوزانده بود!!لحن وبویی که باعث
شد مستانه به سیم آخر بزند.او دختر شورانگیز

ب���ود،ش���ورانگیزی ک���ه خ���ط قرم���ز ب���رایش معن���ا
نداشت.پس
جیغ کشید.

-بجنگ،لعنتی اگر دوسم داری چرا نمیجنگی؟
و آستینش را با انزجاری که سرشار کرده بود در

جانش!!از میان انگشتان حافظ بیرون کشید.
تک وتوک رهگذری که در پیاده رو گام بر
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میداش��تند،ب��ا تعجب س��رچرخاندند،عکس العم��ل آنه��ا
باعث

ش���د ک���ه حاف���ظ انگش���ت روی بی���نی اش بگ���ذارد
وملتمسانه

مستانه را به سکوت وا دارد.
-ساکت باش االن،حالیته وسط خیابونیم.

مستانه پشت به او چرخید و با دلی که پر از بغضی
فرو خورده بود،قدم هایی لرزان در جهت مخالف

حافظ برداشت.حافظ آشفته دس��تی می��ان موه��ایش
که

باران نم زده اش کرده بود،کشید.پشت س�ر مس�تانه
قدم

برداشت وسعی کرد با مهربانی که به زحمت در
کالمش تزریق کرده بود،با مستانه حرف بزند.

-با کی بجنگم؟با مامانم؟با کسی که هم م��ادره ب��رام
هم

پدر؟با کسی که من��و ب��ه دن��دون کش��یده ت��ا ب��ه اینج��ا
برسم؟
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مستانه زحمت نگاه کردن به خودش ن��داد،ب��ه ج��ایش
گام

هایش را تندتر برداشت و پر زهر جواب داد.
-آقا گربه به دندون کشیده،مطرحش کن.این  ارتباط

رو
باید علنی کنی،باید...

حافظ میان پیاده رو ایستاد ومستانه هم دیگر نگاه به
پشت سرش نک��رد،و زی��ر ب��ارانی ک��ه ح��اال دیگ��ر تن��د

شده
بود،ق��دم ه��ایی ک��ه هرلحظ��ه بیش��تر ل��رزان میش��د!!

برداشت
واشک هایی که ال به الی قطره های باران پاییزی گم

می شدند....
پایان فصل یک��

# ]
فصل_دوم

کالسورش را به بغل زده بود و خیره به کالج های
خاکی رنگش ،ب��ه گفتگ��وی دوس��تش س��میه و اس��تاد

خوش
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اخالق ق��انون تج��ارتش گ��وش می��داد. س��رش درد
میکرد،و

سرمای لعنتی که انگار ح��الیش نمیش��د ک��ه زمس��تان
هنوز

مانده است ت��ا برس��د،بیش از پیش کالف��ه اش ک��رده
بود.

-مشعل چه کم حرف شدی؟
مستانه سرش را باال گرفت وبیشتر کالسور را در

آغوش�ش فش�رد،ح�ال ح�رف زدن نداش�ت،فق�ط ب�ه
زحمت

لب های بی رنگش را کمی کش داد،استادش کش
چادرش را روی مقنعه اش تنظیم کرد ودر حالی که

میخواست مسیرش را از آنها جدا کند وبه سمت
ماشینش برود،با لبخندی کمرنگ دانشجوی کم حرف

سرکالس هایش را مخاطب قرار داد.
-کنف��رانس دی��روزت ع��الی ب��ود مش��عل،ق��درت بی��ان

باالیی
داری.

مستانه تشکری زیر لب جوید،سردرد به مرحله ای
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رسیده بود که تمایل زیادی داشت که سرش را به
دیواری ،جایی بکوبد.

سمیه با لبخندی که بعد از جدا شدن استادشان هنوز
روی لب هایش جا خوش کرده بود،خیره ی مسیر

رفتن او بود،مستانه بی حوصله سقلمه ای به پهل��وی
او

زد.
-ول کن دیگه حال بهم زن،آویزون.

نگاه سمیه روی صورت مستانه لغزید،و در چشمان
بی حالت مستانه مکث کرد،ب��ا لب ه��ایی آوی��زان لب

زد.
-چه مرگته باز؟نکنه موعد مریضی؟

مس��تانه دس��تش را ب��ه دس��تگیره بن��د ک��رد وب��ا کمی
کلنجار

رفتن،در را باز کرد وقبل از سوار شدن کالسور را به
صندلی عقب پرت کرد ودر حالی که خودش را روی

صندلی می انداخت،لب زد.
-مریض��ی کج��ابود!!س��رم داره میترک��ه،ح��الم داره از

ماده
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قانونای مزخرف بهم میخوره،از کالسا که انقدر کش
میاد.انگار تمومی نداره لعنتی ها!!

سمیه آفتابگیر را پایین داد وخودش را درون آیینه
چکی ک��رد،هم��انطور ک��ه زب��انش را زی��ر لب پ��ایینش

داده
بود وداشت با جوش ریزی که تازه دیده بودش،ور

میرفت،زمزمه کرد.
-حاال خوبه بدت میاد،هی پشت هم نمره باال میاری

،بدت نمی اومد چی میشد.
مستانه دست انداخت صندلی کنارش ودر ح��الی ک��ه

به
عقب نگاه میکرد،ترجیح� داد جوابی به حرص مشهود

همکالسی اش ندهد.
*

صدایی زن دایی هرمزش را می شنید که با چرب
زبانی همیشگی داشت از مادرش خداحافظی

میکرد،روی زمین غلتی زد وبی اهمیت به تن صدای
م��ادرش ک��ه بلن��دتر از قب��ل ش��ده ب��ود ت��ا مس��تانه از

خودش
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بفهمد وبرای بدرقه ی زن برادرش از اتاق بیرون
بزند،موچین را زیر ابرویش برد وبا دقتی که به آیینه

داشت،ریز مو ها را از ریشه کند.صدای کوبیدن در را
که شنید ،منتظر بود که ب��ه ثانی��ه نرس��یده در ات��اقش

باز
شود وشورانگیز با جیغ جیغ سرش هوار شود.

باز شدن در،باعث شد که خیره به آیینه نیشش شل
شود،با خونسردی دستی به ابروی اصالح شده اش

کشید.
-بی تربیت،نمیخواست به خودت یک تکون بدی،الاقل

تا دم در بیای؟
-حال نداشتم،در پشت سرت ببند مامان.

شورانگیز متاسف تکانی داد،بی توجه به درخواست
مستانه خودش را داخل اتاق کشاند،لبه ی تخت

نشست،متفکر خیره ی دخترش شد.
-ت��و چت��ه مس��تی؟ی��ک هفت��ه اس ب��ه بهان��ه ی درس

وسردرد
دفتر نمیری؟نکنه امیرحافظ گندش دراومده؟

موچین را زیر ابروی چپش برد،اسم حافظ باعث شد
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که قلبش محکم تر بکوبد،وبغضی سمج گلویش را
خراش دهد وهمانجا هم ج��ا خ��وش کن��د،چش��مان� ب��ه

یکبار
س���رخ ش���ده ی مس���تانه ،ش���ورانگیز را ب���ه ش���ک

انداخت،از
روی تخت خودش را به سمت مستانه متمایل کرد

ومشکوک لب زد.
-اتفاقی ک��ه نیافت��اده؟ه��ا مس��تی؟ب��ه من هم��ه چ��یزو�

میگی
دیگه؟

ب���ا ص���دایی ک���ه خف���ه از حنج���ره اش ب���یرون می
کشاند،لب

زد.
-باهاش بحثم...شده،

و صدایش در گلو شکست ،وسفره ی دلش به طر
وحشتناک تحقیر� کننده ای مقابل مادرش پهن شد.

-عوضی..حتی یک خبرم نمیگیره ازم.
شورانگیز تحت تاثیر بغض صدای دخترکش،از روی
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تخت خودش را روی زمین انداخت وموه��ای مس��تانه
را

نوازشی کرد وزیر لب عزیزمی را از ته دل نثارش
کرد.

مستانه برای حفظ غرور ترک برداشته اش ،باغیظ
ریزم��ویی س�مج را ب�ا م�وچین کش��ید،ک�ه� ب�اعث ش��د

چشم
چپش کمی نم زده شود،صدای تیک در باعث شد که

شورانگیز لب فشارد وحرفش را بخورد.
-مستانه ی بابا؟

مس��تانه ب��ا سس��تی م��وچین را کن��ارش ان��داخت واز
جایش

نیم خیز شد،سعی کرد به صدایش کمی نرمی تزریق
کند.

-جانم؟
-بیا کارت دارم،زود بابا.

بی حوصله با همان تاپی که استخوانی بودن شانه
هایش را بیش��تر نش��ان می��داد،از ج��ا برخواس��ت وبی

حال
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به سمت دری که تا انتها باز بود ،گام برداشت.
شورانگیز کف دستانش را به قالیچه چسباند وبا

چشمانی تنگ شده وکنجکاو برای دیدن جهان،کمی
گردن کشید.

از ورای شانه ی پدرش مه لقا را دید که شال آبی به
رن��گ چش��مانش دور گ��ردنش افت��اده ب��ود وب��ا بی

حواسی
در حال باز کردن گره های بی شمار هندزفری اش

بود وبی اهمیت به حضور جهان ومستانه از
کنارشان،گذشت.جهان� سخت مشغول باالپایین کردن

مخاطبین موبایلش بود وهیچ تمرکزی به اطرافش
نداشت،مستانه تکیه زده به چهارچوب در حالی که

شانه هایش به خاطر باز بودن درب ورودی ساختمان
از سرما به لرزش افتاده بود،خودش را به پدرش
نزدیک کرد وتمام اراده اش را جمع کرد که حتی

گوش��ه ی چش��می هم حواس��ش ب��ه علی نباش��د ک��ه
شیطنت

وار ب��ه پهل��وی م��ادرش م��دام س��یخ م��یزد ت��ا او را
بخنداند.
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-باباجهان،چیکارم دارین؟
جهان همانطور که خیره به موبایلش بود،زمزمه کرد.
-یک شماره میدم بهت بابا،البته با یارو تماس گرفتم
.قراره بیاد دم خونه یک چکی بده،بعد ازت رسیدم

بگیره ،یک لحظه وایسا پیدا کنم.
و زیر غر زد.

-چرا پیدا نمیشه المصب!!
مس������تانه ش������انه ه������ایش را بیش������تر جم������ع

کرد،سرچرخاند،حاال
اعضای دیگر خانواده ی به تعبیر تلخش،پوشالی!!�

میان��ه ی در نبودن��د ومس��تانه ب��ا حس��رتی افس��اره
پاره ،که

هیچ تحت اختیارش نبود!! به جای خالی آنها خیره
شد،بی شک خوشی ها وبگوبخندهای علی ومه لقا تا

درون ماشین کش آمده بود...
-مستانه جان،بابا یک برگه بیار یادداشت کن شماره

رو،دیر کرد زنگ بزن بهش .حتما زنگ بزنی
ها.چک رو هم که آورد،قبل از رسید بدی به من

خبرشو� بده.
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مس��تانه ن��امفهوم س��ری تک��ان داد،چش��م ه��ایش را
بست وبا

کمی تاخیر به پلک ها درز داد،آرام لب زد.
-بگین حفظ میکنم.

اعداد مرتب کنارهم در ذهنش جای میگرفت،تالش
میک��رد ب��ا هم��ان یکب��ار گفتن،جل��وی ف��رار اع��داد

بازیگوش
را بگیرد.به لب های پدرش که تکان میخورد ،نگاه

کرد.هم دوست داشت بپرسد با خانواده ی
دیگرش!!کجا شال وکاله کرده است،و هم دوست

نداشت.دوست نداشت که بیشتر از چیزی که بود به
شکاف عمیق خانواده اش بیندیشد.

در را به هم زد وبه آن تکیه داد،شورانگیز خم شد
وکنترل را از روی مبل برداشت ودر حالی که مقابل

تلویزیون ایستاده بود،لب زد.
-خ���ان باب���ات ب���ا خ���انوم بچ���ه ه���اش رفتن خون���ه

عشقت،چرا�
یک تعارف نزدن که تو هم بری؟

به آنی خون در رگ های مستانه یخ بست،سعی کرد
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همانجا از روی در سرنخورد وکف زمین پخش
نشود،سعی کرد عصبی نشود،وبا صدایی که خودش

هم آن را نمی شناخت،لب بگشاید.
-خب ...خب برن،به من چه؟

شورانگیز خودش را روی مبل انداخت وخیره به یکی
از رقص های قدیمی مایکل جکسون ،هیستریک وار

پایش را تکان داد.
-مستی ،لعنتی من مامانتم،حاضرم تم��ام این زن��دگی

کن
فیکون شه ولی خار به پای تو نره،این پسره عوضی

چی داره،که ولش نمیکنی؟
-مامان...

شورانگیز کینه توزانه نگاهش را به مستانه ای که
داشت نزدیکش میشد ،دوخت ونگذاشت مستانه به

حرف زدنش ادامه دهد.
-مام��ان چی؟این آدم ت��و نیس��ت، مام��انش س��ال ب��ه

سال
یکبار منم که زن برادرشم دعوت نمیکنه

خونش،چرا؟چون خوشش نمیاد،چون فک میکنه من
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بدبخت کردم داداششو،وزه خانم خبر نداره،که
جهانگیرقبل از من خیلی بدبخت تر بود.خیلی...

بزاقی دهانش را تر نمیکرد،و زبان خش��ک ش��ده اش
در

ک��ام نمی چرخی��د.لب��ه ی مب��ل نشس��ت.م��ادرش می
گفت

حافظ را دوست نداشته باشد!!مگر میشد امیرحافظ
مش��عل،پس��رجذاب ی��ک فامی��ل را ،وکی��ل دردان��ه ی

مرجان
مشعل را دوست نداشت؟؟فکرش هم خنده دار
بود،مستانه به چشم دیده بود برق حسرت را در

چشمان مشتی دختر� فامیل که منتظر گوشه چشمی
از

جوانک پر ادعا ویخی !!بودند وحاال آن جوان در
مشت مستانه بود،مستانه حرف های مادرش را نمی

شنید،یقه� جر دادنش برای غرق نشدن دخترکش� در
 ارتباط ای بی سروته را هم نمی دید. مغ��زش م��دام

به
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جمله ای ارور میداد!!واقعا امیرحافظ می��ان مش��تش
بود؟

*
روی صندلی چرخانش چمباتمه وار نشسته بود،والک

پشت بد رنگش را در آغوش می فشرد.خیره به
موبایلی که به مانیتور تکیه داده بود،فکر میکرد وفکر

میکرد...به سیاهی صفحه اش خیره بود،به هفت
روزی که گذشته بود وحافظ لعنتی که کش داده بود
قهری که سرنخش را مستانه دور انگشتش پیچانده

بود.صفحه روش�ن ش�د وب�از اس�م احم�د می�دان دی�د
مستانه

را پر کرد،بی حوصله اندیشید که به او چه ربطی
داش��ت ک��ه رای قطعی احم��د ب��ه دس��تش رس��یده

است!!به
چه ربطی داشت که احمد میان ذوق زدگی بی

حدوحص��رش،دلش� ب��رای پ��درش خ��ون ب��ود!!ب��رای
مادری

که حاال باید عصای پیری اش را زیر تیغ جراحی می
فرستاد وباز هم به رحمت خدا شک نمیکرد!!
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در مغزش همه ی آدم های دنیا انگار که جیغ بنفش
میکشیدند.مادرش صدای موزیک مزخرفی که از پی

ام سی پخش می شد را تا انتها باال برده ب��ود،ج��وری
که

مستانه حس میکرد خواننده با میکروفن که کنار
گوشش فریا می کشد!! س��رش را می��ان دو دس��تش

گرفت
وپس از ثانی����ه ای از ت����اب درد مش����تی ب����ه آنه����ا

زد.اسکرین
موبایل خاموش وروشن میشد،اسم احمد را می دید

ودلش می خواست همان لحظه موهای بی ریخت او
را

تار به تارش را از ریشه بکند.به موبایل چنگی زد
وفقط توانست کوتاه بنویسد.

^خوشحالم برات،به زودی همو می بینیم:^(
دکمه ی سند را فشرد وکالفه ه�وفی کش��ید وس�رش

را به
صندلی تکی��ه داد.اگ��ر موب��ایلش ب��ه ص��دا در می آم��د

قطع
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به یقین آن را ب�ه دی�وار می کوبان�د ت�ا ب��رای همیش��ه
شی

ای که هیچ پیامی از حافظ را در هفته ای که گذشته
بود،ندیده بود!!برای همیشه خفه بماند.

****
میکروفن را روی باند گذاشت ولیوان یکبار مصرفی

را که از آب درونش زیاد باقی نمانده بود را برداشت
وهمان ذره آب را راهی گلوی خشکش کرد.

-امید،احمدو ندیدی؟
امید مفصل دستانش را به تق تق در آورد وهمانطور
که خیره به شام خوردن آدم های سالن بود،بی رب��ط

به
سوال رهی جواب داد.

-داداش صدات چق��در ن��اجور ش��ده،دیوان��ه ای انق��در
مایه

میزاری برای این جماعت!!
رهی خودش را روی صندلی ان��داخت،ش��قیقه� ه��ایش

را
ماساژی داد وبا پلک هایی بسته ونیشخندی دندان نما
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لب زد.
-مرده شورتو ببرن با این آهنگایی ک میزنی،اینام که

معلوم نیست یک دبه عرق سگی زدن باال،که منه
بدبخت مجبور میشم هی براشون بندری بخونم.

دوباره کالفه سرچرخاند� و به جمعیت نگاه
دوخت،احم��د را نمی ی��افت،محم��د هم بع��د از اعالم

شام
گم شده بود،از ج��ا برخواس��ت،قلبش� ج��ایی گل��ویش

انگار
ک��ه م��یزد،ک��ف� دس��تش را ب��ه س��ینه چس��باند وب��رای

چندمین
بار نگاهش را به میان آدم ها فرستاد.

امید ساعتش را ازمچ باز کرد ودرون جیب
سوییش��رتش ان��داخت،قاش��ق وچنگ��ال را از کن��ار

بشقاب
برداشت،وبا بینی که ب�ه خ�اطر ب�وی ع�رقی ک�ه زی��ر

بینی
اش پیچیده بود!!جمع شده بود،رهی بی قرار را

مخاطب قرار داد.
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-نگران چی هستی؟بیا شامتو بخور که سرد شد.
لرزش موبایل در جیبش باعث شد که همانطور خیره

به انتهای سالن،آن را اکنار گوش بگیرد وبی حواس
جواب امید را هم بدهد.
-اینا گیج نوشیدنین امید.

وباز هم اطراف را نگاه کرد،با استرسی عمیق و
ویران کننده جانمی به عمه اش گفت:

-قربونت...میام تا یک ساعت دیگه،شرمنده
عمه.عروسیه طول کشید.

محم��د را دی��د در ح��الی ک��ه دس��تان خیس��ش را ب��ه
شلوارش

می کشید،خندان ب��ه س��ویش می آم��د.پای��ان مکالم��ه
اش به

لکنت افت���اد،آب ده���انش را پ���ر سروص���دا ق���ورت
داد.وقتی

که موبایل از کنار گوشش پایین افتاد،اضطراب
برتمامی تنش چیره شده بود.از روی سن پایین پرید
وبرای سرک کشیدن به باغ پرسنل در رفت و آمد را

کنار زد.
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به محض هل دادن در،سوز سردی پیشانی اش را
نشانه گرفت،بی اهمیت به یک الی پیراهنی که بر تن
داشت هراسان دو طرف باغ را نگاه کرد،پرسنل بی

اهمیت به او از کنارش مدام در رفت و آمد
بودند،پسربچه های کوچک بی حواس به وقت شام
وسرمای پاییزی که به پایانش روزهای زیادی باقی

نمانده بود،دنبال هم می دویدند.
بی آنکه بتواند افکارش را از هم تمیز دهد،میانه

محوطه ایستاد،گلویش� می س��وخت ونفس کم آورده
بود

برای دم وبازدم!!به سمت خروجی باغ چرخید،خبری
از درخت در آن س��مت نب��ود،دس��تی می��ان موه��ایش

کشید
وبدون ذره ای تردید به سمت مخالف چرخید،انبوه
درختان در انتهای باغ واستخری که خالی از آب بود
وحشت زده اش کرد.دیگر پاها هیچ به دستور مغز

عمل نکردند!!با افسار گسیختگی در حالی که به هم
گ���ره میخوردن���د،ب���ه ج���ایی ک���ه دلش گ���واه ب���د

میداد،دویدند...
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صدای محمد از فاصله ای که به نظر دور می آمد،به
گوشش می رس��ید.اهمی��تی ن��داد،تص��اویر س��ال قب��ل

جلوی
دیدگانش را گرفته بود وترس که با هیبتی زشت در
وجودش قدعلم کرده بود. صداها بیش از پیش در
سرش می پیچید،از درختان خالی وسرما زده که

گذشت،با چشمانی ک��ه رگ��ه ه��ای س��رخش ثانی��ه ب��ه
ثانیه

بیشتر می شد،نگاهش به اتاقی که بیشتر به انباری
کوچ��ک ش��باهت داش��ت افت��اد.ج��وارح وج��وانح هم��ه

دست
به دست انقالبی عجیب را در جانش به پا کردند.

به پشت در که رسید،فقط مغز فرمان گش��ودن در و
یا

به تعبیری شکستن در را داد،در که باز شد،زار زد که
باید آدم را اشرف مخلوقات خواند!!زمانی که آدمیت

در آدم ها مرده بود.
به مدد هم��ان روزه��ای دانش��جویی ک��ه چن��د ص��باحی

دوره
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های رزمی دیده بود،ب��ا ن��یرویی عجیب از پش��ت س��ر
یقه

ی پسرکی که شل بودن هیکلش ناشی از مستی
فراوانش بود را کشید و به سمت میز وصندلی های

خراب پرتش کرد،جوانی دیگر که زورش به احمد
چربیده بود کمی هوشیارتر به نظر می رسید،و با

ترسی که در چشمانش سوسو میزد احمد را کنار زد
وبه سوی رهی برگشت وبی هوا مشتی نثار رهی

کرد.درد در تمام سرش پیچید وداغی خونی که زیر
بی��نی اش حس ک��رد،ه��ق ه��ق گری��ه ی احم��د بیش��تر

جری
اش میک��رد،ب��ا خش��می ک��ه کم مان��ده ب��ود رگ ه��ای

گردنش
را پاره کند،به سمت جوانک چهارشانه حمله کرد.

احمد میان دروازه ایستاده بود،رهی ص��دایش میک��رد
که

حواست به چهارچوب دروازه باشد،مدام به سوی
احمدی که انگار در دنیای آنها نبود نگاه میکرد،کالفه
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بر سرش فریاد می کشید.اما احم��د در دنی��ایی دیگ��ر
سیر

میکرد،در دنیایی که کمی دورتر از زمین خاکی شان
بود،دنیای دخترهای همسایه که دور هم عروسک به

بغل زده بودند وبرای صورتی پوش های کوچک
مادری میکردند.

دو روز دنیا برام قفس تر از قفسه...
بهم نفس برسون،هوام دوباره پسه...

پایش را با غیظ باال آورد ومیان پای جوانی که هم
میخورد وهم میزد،کوبید.ج��وان خم ش��د واز ت��اب درد

در
خود پیچید.باز هم مشتش زد وباز هم لگدش زد وبا

دهانی کف کرده فحش میداد.
-عوضی

و مشت میزد ومشت میزد وچقدر دلش مرگ
میخواست آن لحظه که احمد با دستانی لرزان دکم��ه

ی
شلوارش را می بست،کوبیدن جوان گیج والیعقل
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پشت سرش توسط محمد را می ش��نید،محم��دی ک��ه
عربده

وار ناسزاهایی رکیک به زبان می آورد.
زیر بغل احمد لرزان را گرفته بود،محمد با سیگاری

که پشت هم به آن پک م��یزد،م��دام خ��ط ونش��ان می
کشید.

-یک پدری از اینا در آرم،االن که نمیتونن پاشن،ولی
واسا فقط این عروسی تموم شه،با چاقو ناکارش��ون

نکنم
ت..خم بابام نیستم.

احمد می لرزید ،رهی باصدایی س��رد ویخ زده ای ک��ه
سرمایش از پاییز بی رحم هم بیشتر بود،لب زد.

-ممد دهنتو ببند،برو امیدو بگو جمع کنه وسایلو،همین
االن میریم.

محمد بهت زده به سمتشان چرخید ،با چشمی که به
سرعت زیرش ورم کرده بود،حیران� به حرف آمد.

-چی میگی رهی؟زدن بچه رو ناکار کردن،کمش باید
حالشونو گرفت،یا نه اصن شکایت میکنیم.

درد در قلبش همانند بختکی سمج چسبیده بود،احمد
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بیشتر لرزید ،با وحشت س��ر بلن��د ک��رد،آب زی��ر بی��نی
اش

که روان شده بود را کنار زد.
-ن��ه،کس��ی...کس��ی نفهم..ه...باب��ام...ش..ش��کایت

کنم...می
می...ره.

رهی چشم غره ای به محمد زد،وزن احمد را بیشتر
روی خودش انداخت ،احمد می لنگید،ب��ا دکم��ه ه��ایی

که
به خاطر کش وقوس های فراوان وصددر صد

مقاومتش کنده شده ب��ود،زن��دگی را در هم��ان دم در
نظر

رهی کریه و تلخ همچون زهر کرد.
-من جای ماشین امیدم،برو حساب وکتاب کن

وبیاین،نصف پولم نداد به جهنم.
دندان ه��ا روی هم کلی��د ش��ده ب��ود ورگ پیش��انی ک��ه

بیرون
زده بود.بی اهمیت به نگاه چند مردی که میانه درب
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خروجی در ح��ال س��یگار کش��یدن بودن��د،احم��د را ب��ه
جای

پیکان وانتی که در قسمت خاکی پشت باغ پارک
بود،کشاند.

سر احمد را به شانه اش تکیه داده بود وبه جاده ی
تاری��ک خ��یره ش��ده ب��ود،س��وزپاییزی ک��ه منف��ورترین

فصل
ها بود برایش،همه ی جانش را به درد آورده

بود.سرش را چرخاند،محمد هنوز سیگار میکشید
وهنوز عرق پیشانی اش را پاک میکرد،امید متفکر به
جلو خیره بود واحمدی که البه الی باند ودستگاه ارگ
وبقیه ی لوازم،بی رمق افتاده بود ،با نگاهی خیره به
نقطه ای نامعلوم از شب،سکوتش هم درد داش��ت و

هم
تلخی!!

رهی تنها کاری که آن لحظه مغزش که برخالف
سرمای هوا همچون دیگی پر از آب می جوشید

وصدای قل قلش امانش را بریده بود،فرمان داد را



سال   چهارشنبه عصائی:                                                                                   اخرین مهدیس نویسنده

انجام داد.ش��انه ی نحی��ف او را ماس��اژ داد وخش دار
به

حرف آمد.
-احمد،درست میشه به قرآن،یکم دیگه صبور باش.

-به من نگو احمد،به من هیچی نگو...من هیچکس
نیستم،من،منم نیستم.

پلک روی هم فشرد وسعی کرد که پر بغض به روی
رفیقش نتوپد که آنقدر از مهربانی ذاتی اش فاصله

نگ��یرد،آنق��در یخ زده ب��ا رهی اش ح��رف نزن��د.خش
بیشتر

در صدایش موج برداشت.
-این اتفاق ممکن بود برای....هرکسی...خب،� می

افتاد.برای..من یا...
داشت چ��رت وپ��رت می گفت وچق��در ب��د ک��ه آنق��در

آماتور
خزعبل بهم می بافت،نفس��ش را پل��ه پل��ه ب��یرون داد

وتا
میخواست که ادامه دهد ،تا کمی حجم دردی که

تاروپود تن رفیقش را جر داده بود را!!کم کند ،احمد
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لب زد.
-میشه خفه شی رهی؟

نفس سنگین و سنگین تر شد ونفس کشیدن سخت
وسخت تر....تند� تند سرتکان داد،با چشمانی تب

دار،زمزمه کرد.
-میشم.خفه میشم

**
دس��تانش را دور تن فرب��ه و گوش��ت آل��ود عم��ه اش

پیچاند
وبا محبتی که ذره ای ناخالصی در آن نبود،لبش را

طوالنی به پیشانی زنی که مهربانی را برایش بی حد
خرج میکرد!!چسباند.�

-واقع��ا اگ��ه نب��ودین ش��ما،تکلی��ف من��و رخس��ار چی
میشد؟

ضربه ای آرام به پشت برادرزاده ی صبورش زد وبا
صدایی که ته خنده داشت،زمزمه کرد.

-هیچی من با شاه غالم بی سرخر نامزد بازی رو از
سرمی گرفتم.



سال   چهارشنبه عصائی:                                                                                   اخرین مهدیس نویسنده

رهی با لب هایی که به زحمت کش آمده بود،خودش
را

از آغوش زن بیرون کشید.آرامشی که در صورت
عمه اش موج میزد ،و پلک زدن آرام او باعث شد که

قدمی به عقب بردارد.
-من صبح میام دنبال رخساره،بازم شرمنده عمه.

زن دستی به کمر زد،ب��ا اخم ه��ایی ک��ه مص��نوعی در
هم

رفته بود،غرید.
-خسته نمیشی انقد تعارف میکنی؟صبحم نمیخواد

بیای،ویلچر� آقا غالم رو از تعمیری آوردم،میخوام
صبح ببرمش پارک،رخساره هم دلش پارک

میخواد،اونم می برم.تو برو به کارات برس مادر.
زیرلب تشکری جوید،و موتور خاموش را عقبکی به

سمت در هدایت کرد.
****

-کجا بریم؟
احم��د ب�ا فاص��له از رهی نشس�ته ب��ود و موه��ایش ب��ا

نسیمی
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که می وزید ،در هوا می رقصید.دستی جلوی دهانش
را گرفته بود،با تیزی چاقو وادارش کرده بودند،که به

انتهای باغ قدم بردارد...اشک کاسه ی چشم را پر
کرد،خیابان� ها هنوز شلوغ بودند وهنوز چراغ مغازه

ها روشن بود و آدم ها!!آدم های لعنتی که درد او را
نمی فهمیدن��د.دلش موی��ه میک��رد،دلش آن لحظ��ه در

آن
انبار هم مویه میکرد.

رهی از البه الی ماشین ها با احتیاط رد شد وباز با
صدایی بلندتر پرسید.

-احمد،داداش بریم خونه؟
یک روزهایی در نوجوانی فهمیده بود،خبری�

است!!وقتی که به زور از بازی های دخترانه به
بیرون پرتش میکردند،وقتی که الک های خواهرانش

را یواشکی از کوله پشتی های مدرسه شان می
دزدید!! از یک جایی به بعد فهمید خبری است...از

یک جایی به بعد فهمید...
نفسش انگار که در سرباالیی مانده بود،به پت پت

افتاد.جایی در قلبش سوخت وجای خالی دندانی که
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شکس������ته ب������ود هم درد میک������رد وکمی هم زق
زق...داشت

تمام زندگی بیست وچند ساله اش را باال می
آورد.داشت هم��ه را ب��اال می آورد،هم��ه ی بی هوی��تی

که
عمری با آن جنگید.داش��ت ب��اال می آم��د.ب��ه ش��انه ی

رهی
چنگ زد.

رهی کمی سرش را چرخاند،احمد پر از التهاب با
چش��مانی ک��ه طوف��انی ب��ود واش��کی!!ترس��اندش،بی

حواس
موتور را کنار کشید،هنوز کامل نایستاده بود،احمد به

کنار جوی خودش را رساند و عوق زد.
تمام ماشین های خاک خورده ای که بابا برای تک

پسرش خریده بود را باال آورد...باال آورد تمام کثافت
انبار ته باغ را...

همیشه می لنگه یک جای زندگیم.
الهی من بمیرم برای زندگیم.

یک مرگ تازه میخوام،به جای زندگیم.
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نزار که کشته ی این زهر گزنده بشم،میخوام تو این
بازی یکبار برنده بشم.

حافظ با کسلی که س��عی میک��رد مش��هود نباش��د ،پ��ا
روی پا

ان��داخت و س��عی ک��رد نامحس��وس ب��ه عقرب��ه ه��ای
ساعت

قدی گوشه ی خانه نگاهی بیندازد،دلش خواب
میخواست،در یک هفته ای که مستانه در کنارش

نبود،انگار که چیزی کم داشت!!نظم دفتر بهم ریخته
بود،شکستش در جلسه ی آخ��ر دادگ��اه حق��وقی اش

بیش
از پیش اعصابش را تحلیل کرده بود.آوا با دهانی که

دورش ماستی بود،نزدیکش ش�د.ص��ورت بی ح��التش
را

چرخاند وروی حسنا وم��ه لق��ا ک��ه س��ر در گ��وش هم
فرو

برده بودند،متمرکز شد. گوشواره های آویز مه لقا به
نزدیکی شانه هایش می رسید،انگشتش را به گوش��ه

ی
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لب ریتم دار میزد.مستانه اکثر اوقات گوشواره های
چس���بی ب���ه گ���وش داش���ت،وحاف���ظ هرچ���ه فک���ر

میکرد،خیلی�
کم وبه ندرت گوشواره ای که آویز داشته باشد ،در

گوش های دیده بود.
م��ه لق��ا موب��ایلش را ب��اال آورد وبی ح��واس ب��ه نگ��اه

مستقیم
حافظ متنی را برای حسنای سرتاپا گوش میخواند
وهرازگاهی میان خواندنش می خندید.نگاهش به

خواهر ناتنی مستانه بود وگوشش هم به برادر ناتنی
او....علی کنار گوشش آرام با مخاطب خاصش در

حال صحبت کردن بود،البته به نظر حافظ بیشتر
پسردایی اش شنونده بود ومابین مکالمه ی��ا بل��ه می

گفت
ویا چشمی آرام.

به مادرش نگاه کرد،که دور از جمع داشت به همراه
مژگان همیشه آرام ،مجله ی بافتنی را ورق میزد

وتوضیحاتی را درباره ی خواندنی های مجله میداد.
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م��ادرش هن��وز دلخ��ور از پس��رکش از نگ��اه ک��ردن
مستقیم

به او خودداری میکرد، دلخوری که به قبل از آمدن
مهمان ها ربط داشت.زمانی که حرف زدن معمولی

شان که با شوخی وخنده ش��روع ش��ده ب��ود،ب��ه بحث
ختم

شد،بحثی که تهش جنگ لفظی سخت را با حس��نا در
پی

داشت.نگاهش اتوماتیک وار به روی مه لقا
چرخید،چشم آبی یخ زده که میان دیوانه بازی ه��ایش

با
مستانه ،او را عصا قورت داده لقب داده بود.موهای

لختش را یک طرف شانه اش ریخته بود،عشوه ی
عجیبی در حرکاتش دیده بود که هرکس که او را می

دید می فهمید که هیچ عمدی در کار نیست.
حاف��ظ هیچ حواس��ش ب��ه ممت��د نگ��اه ک��ردن وزوم

شدنش بر
روی م��ه لق��ا نب��ود،پی بحث سرش��بی اش ب��ا حس��نا

امشب
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و برای اولین بار دو خواهر را باهم مقایسه
میکرد،حسنا� در مه لقا چه دیده بود که در مستانه

نبود!! چرا حرف از ازدواجش که میشد،اولین گزینه
ی روی میز خانواده اش مه لقا مشعل بود؟؟

بی اختیار پوزخندی فرم لبش را کج کرد،این روی
خودش واقعا که دیدن داشت،گمان نمیکرد روزی هم
ک��ه وکی��ل میش��ود وب��رای خ��ودش دم ودس��تگاهی

تشکیل
میدهد،باز هم نظر مادرش برای تشکیل خانواده ای

مستقل آنقدر مهم باشد!!
سینی چای مقابلش گرفته شد،یکه ای خورد،نفس��ش

را
فوتی کرد وهمزمانی که دستی به ص��ورت س��ه تیغ��ه

اش
می کش��ید،س��ربلند� ک��رد وخص��مانه ب��ه لبخن��د حس��نا

چشم
دوخت،با پشت دست س��ینی را کن��ار زد وس��عی ک��رد

که
حواسش را به جایی که آوا مشغول بازی بود،پرت
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کند.
به موبایلش نگاه انداخت،ابرو در هم کشاند،پیامی
نخوانده داشت،قفل گوشی را به صدم ثانیه ای باز

ک��رد.فق��ط ی��ک جمل��ه ای ک��ه کوت��اه ب��ود ،ام��ا ب��و
میداد،بوی

دلتنگی که از البالی واژه ها شره میکرد...�
^حافظ بی معرفت^

نفسش را آهسته از سینه بیرون فرستاد،به عکس
مس���تانه نگ���اه دوخت.موه���ای وزدار ت���ا ن���زدیکی

چشمانش
را گرفته بود،فنجان قهوه را نزدیک لبش برده بود

وحافظی که از بی حواسی او سواستفاده کرده و در
تاریک روشنی کافه از او عکس انداخته بود. غرور
همان دم رنگ باخت،با انگشتانی که کم از دلتنگی

واژه ها نداشت،نوشت.
^فردا دفترمون می بینمت^

*
پتو را تا زیر چانه ی احمد مرتب کرد،جواب نگرانی

های مادر او را با لحنی آرام وبه دور از هر تنشی
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داده بود در حالی که خودش پ��ر ب��ود از ترس��ی مبهم
از

آین��ده ای مبهم ت��ر ک��ه گریب��ان� گ��یر احم��د دوس��ت
داشتنی

اش بود،احمدی که بعد از این نمیدانست باید چه
صدایش کند!!

ب���ا کرخ���تی وض���عفی ک���ه میدانس���ت از گرس���نگی
نیست،از

جا برخواست.عقب گرد کرد ،خواب از سرش پریده
ب���ود،در س���رش فکره���ای پلش���ت م���دام ج���والن

میدادند،هر
لحظه که میخواست از آن تصاویر لعنتی که جلوی

چشمانش می رقصیدند،فرار کند،دوباره با بی رحمی
ناله های احمد در سرش زنگ میخورد ودوباره

تصاویر پشت هم ردیف میشد. .دوانگشت را به
گوش��ه ی چش��مانش فش��رد وب��ه س��مت ت��ابلوی پهن

شده ی
کف زمین چرخید.خم شد و با نگاهی تنگ شده به

طرحش نگاه کرد،ترکیب رنگی که به کار برده
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بود،بی نظیر بود.لب پایینش را به دندان گرفت وبا
عشقی که به هنر معرق داشت به کاش��ی ه��ای کن��ار

هم
چس��بیده نگریس��ت.ب��ا آهی ک��ه بی اختی��ار از س��ینه

بیرون
می آم�د ق�امت راس�ت ک�رد.فک�ر ک�رد ک�اش میش�د

آشنایی
را در شهرداری یا هرجایی دیگر که به هنر آب

واجدادی اش احترام می گذاشتند،داشت تا میشد که
پروژه ای از این قسم هنرها را در شهرش به دس��ت

او
می سپردند.

از فکری که درسرش چرخ خورده بود ودر مرکزی
ت�����رین نقط�����ه چمباتم�����ه زده ب�����ود،خن�����ده اش

گرفت.رویاهای
نم زده در زندگی نم زده و وارونه ای که هیچ برای

فردایش نقشه ای نداشت...
باید چای میخورد وکاری که به دستش س��پرده بودن��د

را
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کمی جلو میبرد.هنوز به در نرسیده بود که احمد در
خواب به هق هق افتاد،با ابروهایی که رو به پایین

افتاده بودند،و دستانی که بدتر دو طرف تنش آویزان
بود به دوستش به کسی که همیشه دلگرم بود به

برادرانگی هایی که البته بیشتر بوی رخساره بودن را
میداد نگاه کرد.

هق هقش ادامه دار بود،بی آنکه چشم باز کند،هوس
چای خوردن از سر رهی پرید،با قدم هایی بی صدا
به احمد نزدیک شد.سرش روی بالشت مدام تکان

میخورد،رهی با نگرانی کنارش زانو زد وزیر لب ناله
وار خدا را صدا زد.

موبایلش کنار بالشتی که خیس عرق شده بود
لرزید،دست دراز کرد اسم مستانه نرم بر تارهای

شنوایی اش نشست،انگار که نام دخترک ک��افی ب��ود
که

گوش ها حساسیت خودشان را به شنیدن� صدای او
نشان دهند!!!�

کنجکاو به ساعت روی دیوار نگاه انداخت،با
ابروهای در هم کشیده صفحه ی پیام ها را باز کرد.
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^اون موقعی یکم اعصابم خرد بود،نشد زیاد برای
خ��بر خ��وبت جی��غ بکش��م.احم��د منم االن خیلی خیلی

حالم
خوبه،بیداری با هم حرف بزنیم؟^

درمانده به احمد نگاه کرد وبعد به اسم مستانه خیره
شد،بزاق دهانش را به سختی ق��ورت داد.احم��د ه��ق

هقش
قطع شده بود،اما دید اشکی سمج را که از گوشه ی
چشمش راه گرفت ودر جایی نزدیکی گوش گم شد.
موبایل خودش را از روی تلوزیون برداشت،ثانیه ای

بعد با انگشتانی مردد دستش روی حروف الفبا
چرخید.هول شده بود،خودش را نزدیک پنجره رساند

وبه آسمان ابری نگاهی کوتاه انداخت.
نوشت،^رهی ام،فردا احمد رو ببین،حال� روحی

مساعدی نداره^
دستش را میان موهایش فرو برد،دل دل میزد برای

سند کردن پی��امی ک��ه ض��رورت چن��دانی نداش��ت ک��ه
برای

دخترک خوش صدای ذهنش بفرستد.از احمد فاصله
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گرفت وبا موبایلی که نور صفحه اش کم وکمتر می
شد ،کف پا را به موزاییک های سرد چسابند.مغز به

سرمای هوا واکنش نشان داد وبه آنی یخ بست.
وق��تی ک��ه ب��ا وحش��تی گن��گ ک��تری را پ��ر آب می

کرد،پیام
ارس��ال ش��ده ب��ود.آب س��رریز ش��د ورهی نفس تن��گ

شده
اش را به زحمت آزاد کرد وکتری را بی تعادل روی

گاز گذاشت.
دستش را به پیشانی ملتهبش کشید وآنق��در خ��یره ی

موی
چسبیده به قطره روغنی ک��ه پ��ای گ��از چکی��ده ب��ود!!

شد
که نفهمید کی کتری لبریز� از آب به جوش آمد وکی
آسمان رعد زد وقطره های باران حیاط کوچک خانه

اش را نم زده کرد!!
آستین مانتو سبزش را باال زد،آنقدر در صبح پاییزی
که دیگر به تمام شدنش زمانی نمانده بود،از درون
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احساس گرما میک��رد ک��ه بی توج��ه ب��ه س��رمایی ک��ه
باعث

شده بود مردم شال وکاله به سر بکشند!! ،همه ی
پنجره ها را باز کرد،سرش را از پنجره بیرون داد

وبازدمش را پرصدا از سینه بیرون کشاند واز بخاری
که از دهانش خارج شد،غرق لذت شد.

پرونده های نامرتبی که روی میز انباشته شده بود را
به بغل زد و نزدیک فایل اتاق کار حافظ

ایستاد،صدای تیک در باعث شد که حتی در رگ
ه��ایش جری��انی از خوش��ی ج��اری ش��ود.ه��ول زده ب��ا

قلبی
که دیوانه وار خودش را به در ودیوار درونش می

کوبید، پرونده ها را بدون ترتیب درون کشو ریخت
وبی هوا از اتاق بیرون زد.

حافظ خودش را کنار کشید تا پیرمرد با ابروهای گره
خورده اش به همراه زنی جوان وارد شود،سرش را

ب��اال گ��رفت وهمزم��انی ک��ه آنه��ا را خ��وش آم��د می
گفت،به

مستانه ولبخندش نگاه دوخت.دلش تنگ مو وزوزی
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که همیشه ی خدا بلد نبود لباس هایش را ست هم
کند!!تنگ� شده بود.حواسش برای ثانیه ای پرت شد

،انقدر واضح که پیرمرد با ابرویی باال انداخته به
عصایش تکیه زد تا که حافظ زودتر به خودش آید و

در را پشت سر آنها ببندد.
سینه اش را صاف کرد و عقل افسار احساسش را
محکم میان مشتش گرفت،اهومی از گلویش بیرون
پرید ،با صورتی که عضالتش از شل بودن ثانیه های
ورودش در آمده بود،آنها را به سوی اتاق کنفرانس
راهنمایی کرد،قبل از آنکه وارد اتاق شود ،به سمت

مس������تانه ی ایس������تاده می������ان چه������ارچوب در
اتاقش ،چرخید.

چشمک ریزی را نثار مستانه ی رها شده از زمین
کرد وبی حرف وارد اتاق میهمان شد. ومستانه با

سستی به در تکیه زد وانگار که چیزی در دلش فرو
ریخت وحس خوشایندی از دلش رد شد.

**
روی مبل چرم خودش را ولو کرد و وقتی که حافظ
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در را پش��ت س��ر م��وکلینش ب��ه آرامی بس��ت وب��ه در
تکیه

زد،مس��تانه س��عی ک��رد ک��ه حواس��ش را ب��ه خ��وردن
نسکافه

ی دوست داشتنی اش پرت کند،حافظ� بع��د از بح��ثی
که

یک ساعت به طول انجامیده بود، ودلتنگی یک هفته
ای!! ح��اال نی��از داش��ت ک��ه کمی ب��ا مس��تانه ای ک��ه

خودش
بمب تنش بود!!ریلکس کند...�

با طمانینه گام برداشت وهر قدمش قلب دخترک را
نامحسوس می لرزاند. 

-خب چیکارا کردی یک هفته ای که منو ندیدی؟
مستانه لب زد.

-همش قانون خوندم،تبص��ره� خون��دم.م��دام س��رم ت��و
کتابا

بود تا یک راهی پیدا کنم از تو عوضی تر شم.
حافظ بی کنترل� خندید .مستانه اما

نخندید،صبح پاییزی به شوق دیدن امیرحافظ مشعل
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خیابان های اصلی شهرش را پیچانده بود تا زودتر به
جایی که او بود برسد،گل ها را آب داده بود،نس��کافه

ی
خوش بو آماده کرده بودوهمه کار کرده بود تا آنهمه

خوش���ی س���رریز ش���ده در دلش را ج���وری تخلی���ه
کند...اما

حاال که میان آغوش او بود،باز هم خالی شده بود
وترس��ی ک��ه در ت��ه دلش رس��وب ش��ده ب��ود ک��ه ت��ه

ارتباط ی
آنها به کجا میرسد!!

چانه ی مس��تانه را ب��اال داد وزل زد ب��ه چش��مانی ک��ه
هیچ

رگه ای از رنگ آبی در آنها وجودش نداشت اما
هیزمی بود وگرم،ومژه های فری که حاال کمی ریمل
جذاب ترش ک��رده ب��ود،بی ح��رف خ��یره ی ص��ورتش

شد
ک���ه هیچ لبخن���د نداش���ت.ب���ا خ���ودش رو راس���ت

بود،مستانه
را دوست داشت،بی دلیل ویا با دلیل!!اما خب،گاهی
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خودش راهم لعنت میکرد که چرا بی فکر خودش را
غرق  ارتباط ای کرده بود که برایش دو سرباخت

حساب میشد!!بی گدار به آب زده بود وخودش به��تر
از

هرکسی بیش��تر می فهمی��د ک��ه ح��اال س��خت ب��ود دل
کندن

از مستانه و همه ی خصوصیات دوس��ت داش��تنی ک��ه
او

از همس���رآینده اش می خواس���ت.دخ���تری جس���ور
وساده

ای که در وقتش شمار خط هایش از هفت هم رد
میشد!!

سر خم شد،تم��ام موریان��ه ه�ایی ک��ه مغ��زش را آرام
آرام

می جویدند را کنار زد!!بیشتر� خم شد وبا تری لب
هایش،لب های نیمه باز مانده ی مستانه را هم تر

ک��رد،مس��تانه دس��تش را دور گ��ردن حاف��ظ پیچان��د
وخودش
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را باالتر کشاند،ج��وان پیش رویش بی ان��دازه ک��ارش
را

بلد بود ومی دانست چطور پیش رود که عرصه را
برای او تنگ کند،دلتنگی یک هفته ای آنقدر سخت

گذشته بود که فارغ از زمان ومکان مستانه را بیشتر
به او بچسباند ودست بیندازد وموهای کوت��اه ش��ده ی

او
را چنگ بزند.

مقنعه از سر مستانه افتاده بود،بی اهمیت به صدای
ریکی مارتینی که از موبایل دخترک پخش

میشد،خودش را از زیر او بیرون کشید وحاال جایشان
عوض شده بود،همزمان که سرش میان سر وگردن
مستانه بود،دستش روی دکمه ی مانتوی او نشست.

مس��تانه ب��ا پل��ک ه��ایی روی هم افت��اده،ب��ا مق��اومتی
سست

دست روی دست حافظ گذاشت،صدای زنگ موبای��ل
در

گوشش می پیچید واو که انگار داشت از هیاهوی
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زمین کن��ده میش��د وحس��ی غری��زی در تم��ام ج��ان
وروحش

می پیچید!!دوبار زنگ پی در پی که در دفتر پیچید،
باعث شد که اینبار حافظ با س��ر از آس��مان هفتم ب��ه

زمین
سقوط کند،گیج� سر بلند کرد وبا چشمانی تنگ خ��یره

به
درب ورودی شد،مستانه زودتر از او هوشیار

شد،دست حافظ را کنار زد وبا چشم غره ای که بی
اختیار صورتش را پر کرده بود،دکمه ی مانتویی را
که نیمه باز بود را بست واز جا برخواست،قبل از
آنکه وارد سرویس بهداشتی شود،سرچرخاند و با

صدایی که خش دار شده بود،زمزمه کرد.
-صورتتو پاک کن.

شال گردن قرمز رنگی ک��ه بلن��دی اش ب��ه زی��ر زان��و
می

رس��ید را دور گ��ردنش ان��داخت،ص��دای بگ��و مگ��وی
حافظ
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با همک��ارش ک��ه هرک��دام س��عی ب��ر کرس��ی نش��اندن
حرف

خودشان را داشتند را می شنید،نیم نگاهی به ساعت
مچی اش انداخت،هنوز به اتمام زمان اداری مانده
بود،ولی او عجله داشت،صدای نرم علی هنوز میان

تارهای شنوایی اش می پیچید،وقتی که از او خواسته
بود که ناهار را با او بگذراند!! کیف بافتنی اش که با
کالف های رنگارنگ بافته شده بود را کج روی شانه

اش ان���داخت وبی ق���رار درون س���الن رژه رفت ت���ا
هرچه

زودتر بشنود که بحث دو وکیل جوان به نقطه ای
رسیده است.

لب پایینش میان دندان هایش گرفتار شده ب��ود،حس
های

بهم پیچیده اش را هیچ رقمه نمی توانست از هم
تفکیک کند،ترس همراه با هیجانی بی اندازه در هم

تنیده شده بودن��د...ق��دم ه��ایش را می ش��مرد وفک��ر
میکرد
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که برای اولین بار است که در بیست وپنج سالی ک��ه
از

عمرش گذشته اس��ت ب��ه م��ه لق��ا ت��رجیح داده ش��ده
بود.علی

مهربان وبدون نیش کالم او را مهمان ناهار، در کنار
خودش ودنیا کرده بود.

وقتی که حافظ و زن جوانی ک��ه ش��ق ورق ب��ا کفش
های

پاش��نه بلن��دی ک��ه ب��ه س��ختی می توانس��ت حین راه
رفتن

تع����ادلش را حف����ظ کن����د!! از در ات����اق ب����یرون
آمدند،مستانه

هول زده با چشمانی که گرم تر از هروقتی دیگر
بود،به حافظ خیره شد و منتظر ماند تا حافظ خط

نگاهش را بخواند.
حافش دست درون جیب شلوار پارچه اش کرد،با

گردنی که کمی به سمت راست متمایل بود ولبخندی
که

چهره اش را بیش از هر وقتی جذاب تر کرده
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بود،پلک روی هم فشرد واجازه ی رفتن را با حفظ
لبخند روی لبش صادر کرد.

*
ماشین را زیر نم نم بارانی که با سوز سرد مخلوط

شده بود،پارک کرد،سرش را به سوی آسمان باال
آورد.چهره اش باز ش��ده ب��ود وچش��مانش در آخ��رین

روز
آذرماه روشن ب��ود ونفس��ش حس��ابی ت��ازه. از ج��وی

پهن
پرید وب��ا دس��تانی ک��ه ت��ا می��ان انگش��تانش را آس��تین

بافت
قرم���ز پوش���انده ب���ود موه���ای نم زده اش را کن���ار

زد،روبه
روی رستوران ایستاد وسعی کرد در ثانیه ای قبل از

دیدارش با دنیای علی،فک��ری ک��ه در س��رش سوس��و
میزد

را کنار بزن��د،فکراینک��ه علی فق��ط وفق��ط ه��دفش از
دعوت

دوستانه برای صرف ناهار،توجیه کردن دوست
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دخترش است!!
سعی کرد لبخند بزند ودل بدهد ب��ه ن��دای قلبش!!دل�

بدهد
به تپش ه��ای بی ام��ان قلب وامان��ده اش...لبخن��د� را

سفت
روی لب ه��ا نگ��ه داش��ت ودر رس��توران س��نتی باب��ا

طاهر
را گشود. *

مستانه ی بی خیال� انگار غرق شده بود در وجود آدم
روبه رویش،انگار که هیچ نداشت جز یک جفت

چشمی که خیره ی دخترک مق��ابلش ب��ود،ب��ه اص��رار
علی

بافتش را در آورده بود وپشت صندلی اش انداخته
بود،زیر نگاه خیره ی دنیا ،تیره ی پشتش را عرقی

سرد نشسته بود،از سروضع رنگارنگش!!خجالت می
کش��ید ،از م��انتوی س��بزش ب��ا ب��افت قرم��ز ،از ش��ال

گردن
قرمزش وکیف بافتنی اش!! لیوان دوغ را برداشت

وسعی کرد با بیخیالی جرعه ای از آن را بنوشد.نگاه
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بازیگوشش دوباره روی صورت دنیا دوید.علی حق
داشت برای اویی که دنیا بود به حق!!یقه جر

بده��د.دخ��ترک چش��م عس��لی ب��ا پوس��تی گن��دمگون
واستایلی

که مستانه همیش��ه آرزوی داش��تنش را داش��ت ،کن��ار
علی

نشسته بود و دلبری میکرد . مستانه از ته
دل شاد بود که در کنار همه ی تنش ه��ا وبحث ه��ایی

که
در زندگی آنها ودر خانه ی دورنگشان موج میزد،علی�
کس��ی را در کن��ارش داش��ت ک��ه آنهم��ه لبخن��د در

صورتش
موج میزد،آنهمه مالحت داشت وآنقدر گرم بود که

حرارتش گونه های مستانه را هم داغ میکرد.
بعد از دقایقی که بی هدف طی شده بود،عاقبت دنیا
طاقت نیاورد.قاشق وچنگالش را درون بشقاب رها

کرد وخودش را کمی جلو کشید،با صدایی که هیچ
خش نداشت،رو به مستانه لب زد.

-بابت اون روز وبرخورد کمی تندم،ازت عذرمیخوام
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مستانه.
مستانه ساده شانه ای باال انداخت واز کنار سنگینی

نگاه علی گذشت.سرباال آورد وزمزمه کرد-
-عیب نداره،بهرحال منم یکم...خب شیطونی

کردم.معذرت
علی تیز به مس��تانه نگ��اه ک��رد ونفس��ش را محکم از

سینه
بیرون داد،میخواهم را پس از معذرت نیاورده

بود،الحق که سرکش��ی در وج��ود مس��تانه همیش��ه در
نقطه

ی اوج بود.
-خب میدونی علی هیچ وقت از تو حرفی نزده

بود،خب من...یکم ترسیدم.
مس��تانه هم پس از کمی مکث قاش��ق وچنگ��الش را

روی
م��یز ره��ا ک��رد،تم��ام میلش ب��رای ب��ه دن��دان کش��یدن

جوجه
ی خوش طمع فروکش کرد.سرش� را باال آورد

واعتراف کرد که صراحت کالم دنیای پیش رویش و
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آنج��ور ت��ف ک��ردن حقیقت ارتباط��ات گن��د گرفت��ه ی
خانواده

اش!!ح��الش را بهم زد.چش��مانش را نمی دی��د ک��ه
چطور

به یکباره آتشین شد ،اما گ��ر گ��رفتن تنش نش��ان آن
داشت

که راهی تا به نقطه ی جوش رسیدن نمانده بود.
-خب ما ناتنی هس��تیم،ی��ادم نمی��اد غ��یر این وع��ده ی

ناهار
تا حاال خواهر وبرادری کنار هم غذا خورده

باش����یم.ش����ایدم ب����وده ولی من متاس����فانه ی����ادم
نیست.مدل

زندگی ما همینه،خیلی وقتا یادمون میره ک��ه همدیگ��ه
رو

داریم.
صدایش نمی لرزید،اما بغض گلویش را داشت پاره
میکرد.علی فکش را روی هم فشرده بود،از دست

مس��تانه عص��بی نب��ود،ک��ه مس��تانه ی کن��ارش هیچ
شباهتی
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به مستانه ای که همیشه ی خدا تحت نظر شورانگیز
آم��اده ی حمل��ه ور ش��دن ب��ود!!نداش��ت.مس��تانه ی

آخرین
روز فصل پاییز آرام بود با لبخندی سفت وگونه هایی
گلگون شده!!از دست خ��ودش هم عص��بی نب��ود!!آن

ثانیه
های کش آور هیچ کس مقصر نبود،و همه هم مقصر

بودند.مادرش با سکوتش،شورانگیز با مکرتهوع
آورش وپ��درش...و پ��درش ب��ا هوس��ی ک��ه بی کن��ترل�

بیدار
شده بود...همه مقصر بودند،آن زنجیره زنگ زده ی

خانواده ی مشعل مقصر بودند!!همه...
بعد از گذشت ساعتی ،هر سه نفر ایستادند،مستانه
دستش را جلو برد وبا لبخندی حقیقی� گرمای دست

دنیای زیبارو را با جان ودل پذیرفت،دنیا به رویش
لبخند زد ودر لفافه به زیب��ایی ص��دای دخ��ترک اش��اره

ای
کرد.مستانه کمی سرچرخاند،زیرلب بابت ناهاری که
هیچ گوشت تنش نشده بود!! از علی تشکر کرد.بی
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آنک����ه مس����تقیم ب����ه آبی ه����ای پرح����رف خ����یره
شود،خداحافظی

گرمی کرد وچرخید.تند� چرخید تا برود ،تا بغضی که
داشت از گلو باال می آمد ،صدای عوقش را کسی

نشنود.در ماشین را باز کرد وخودش را روی صندلی
ان��داخت،اش��ک در چش��م ه��ایش حلق��ه زده ب��ود.علی

داشت
داماد می شد،علی چشم آبی ب��دعنق ک��ه همیش��ه ی

خدا
نیش داشت کالمش!! میخواست که سروسامان

بگیرد.میخواست که از خانه ی دورنگی فرار
کند.....علی� دنیا را داشت،دنیایی که حاال کامال توجیه
شده بود که مستانه یک عددخواهر ناتنی است که نه
نفرس��ومی ک��ه از وج��ودش بترس��د.بی��نی اش چین

برداشت
وسوییچ را چرخاند.زیر لب کینه توزانه به افکار

تلخش به درکی نثار کرد وموبایلش راهمزمانی که
وارد خیابان شلوغ میشد،کنار� گوشش چسباند.�

*
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نایلون چیپس وپفکش را در دست دیگرش گرفت وبا
لحنی تند جواب نگرانی مادرش را داد.

-مامان جان،من ناهار بیرون خوردم،االنم دارم میرم
خونه ی دوستم.

-کدوم دوستتت،با آزی همین االن من حرف زدم.
نچی گفت وسرکوچه ی یک متری ایستاد و در حالی

که خیره ی در باریک ته کوچه شده بود،با بی
حوصلگی جواب داد.

-همه ی دوستامو که نمی شناسی،بابا میگم نگران
نباش.من مراقب خودم هستم،این صدبار

-من کاری به این حرفا ندارم،زیادی از حد ولگرد
شدی،یکساعت دیگه باید خونه باشی.

لب هایش را کج وماعوج کرد وبا بینی چین خورده،به
زور وبرای فرار از ادامه ی بحث،باشه ی پر حرصی

را جوید وموبایل را از گوشش فاصله داد.
-تو اینجا چیکار میکنی؟

رهی از موت��ورش پی��اده ش��ده ب��ود وس��عی میک��رد
نگاهش
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مستقیم ب��ه قه��وه ای ه��ا نیفت��د.مس��تانه ن��ایلون هل��ه
وهوله

اش را باال آورد وبه نرمی جواب داد.
-پی��ام دیش��بتو خون��دم، دیگ��ه از س��رکار اوم��دم ح��ال

احمدو
بپرسم!!باز کسی،کتکش..زده؟�

رهی بی حرف موتور را جلو برد وباعث شد که
مستانه متوجه ی احواالت تلخ او شود،بی هیچ کالمی
خودش را کنار کشید،با یک دست پلک های متورمش

را فشرد.
-اونوقت چرا برای احوالپرسی اومدی اینجا؟

مستانه میان کوچ�ه ایس�تاد،دس�تش پ�ایین افت�اد وبی
اهمیت

به سرمای لعنتی که سرش را به درد آورده بود
وسوزش بی امان چشمانش،ابرو در هم کشاند.

-از احم��د خواس��تم پ��ارک هم��و ببی��نیم،ولی� گفت بی��ا
خونه

رهی.فک کنم حوصله ی بیرون رفتنم نداشت.
رهی با عضالت منقبض شده صورتش ورگی که از
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پیشانی بیرون زده بود،نگاه تیزش را روانه ی نگاه
مستانه کرد ...از گوشه ی چشم س��رخی چش��مان او

را
دیده بود وسعی کرده بود بی تفاوت از کنارشان گذر
کند.دیگر طاقت خود داری کردن را نداشت،بی هیچ

فکری،پست ترین کالم ها را به زبانش آورد.
-هرکی که گفت بیای خونه ی یک پسر مجرد،تو بدو

میری؟
مستانه دهانش را باز کرد تا جواب گستاخی� رهی را

بده��د،ام��ا آوایی از حنج��ره اش ب��یرون نیام��د.رهی
منتظر

خیره اش بود ،با نگاهی پر از سوء ظن وپر از نگاهی
که عمیق بود ومستانه حس میکرد لحظه به لحظه

بیش��تر در دره ی س��یاه رن��گ او س��قوط میکن��د.ب��ا
صدایی

که بی اختیار تحلیل رفته بود فقط توانست لب بزند.
-من...من فقط...خواستم...

بزاق دهانش را قورت داد،هروقت دیگری بود شاید
آنقدر ماده شیر زخمی میشد که می توانست درسته
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رهی را ببلعد...اما بعد از گذران ساعاتی پرسه زدن
در خیابان� های شهرش!!ساعت ها اشک ریختن بی
صدا درون اتاقک کوچک ماشینش!!هماننده بره ای

سرما زده جلوی رهی که سرش را پایین انداخته
!!ضجه میزد که از خودش دفاع کند.

انگشت اشاره اش را باال آورد،تا به روی او بتوپد،اما
دیگر رمقی نداشت،چرخید،تا که خواست قدمی

بردارد،کیفش� را پشت کشیده شد،بی تعادل کمی به
عقب کشیده شد. به نفس نفس افتاد،هنوز ص��دایش

دست
کمی از ناله کردن نداشت،خواست که دفاع کند.هیچ

دلش نمیخواست مرد همیشه در سکوت وغرق در
فکر،مستانه را نشناسد...�

-من..فقط خواستم حالش خوب شه...وگرنه...من...
رهی دس���تش را سراس���یمه از بن���د کی���ف او ج���دا

کرد،برای
ثانیه ای سرش را باال آورد وبا دیدن نم مژه های

مستانه سرش را به سرعت به زیر انداخت،دسته ی
موتور درون مشتش داشت خرد میشد.
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-مع��ذرت میخ��وام،ب��رو ت��و،احم��د خوش��حال میش��ه
ببینتت.�

و در آن کوچه ی تنگ و باریک موتور را به دیوار
چسباند تا مستانه با شانه هایی قوز کرده از کنارش

عبور کند وبا بینی ای که مدام باال می کشید زنگ
خانه اش را بفشارد.

روی موتور نشست و دسته های آن را چرخاند،موتور
از جا جهید...با بی حواسی از کوچه بیرون زد!!با بی

حواسی در خیابان های شهرش چرخید�
وچرخید...مسافر دست تکان داد ب��رای س��وار ش��دن

واو
نایستاد وفقط گازداد...وصدایی ضعیف که درسرش

می پیچید.
کسی که خواسته اش خوب شدن حال احمد بود!!

پشت چراغ ایستاد،زن� ومردی در ماشین کنارش در
حال جنگیدن بودند،صدای جیغ جیغ زن حتی از پشت
شیشه های بخار کرده هم شنیده میشد.خیره ی آنها

شد،خیره ی شیش��ه ه��ای بخ��ار گرفت��ه وکمی دورت��ر
خیره
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ی پسرکی که زغال های سرخ رنگ را فوت میکرد تا
اسپند ها بیشتر صدای جرق جرقش��ان ب��ه گ��وش آدم

ها
برسد.ثانیه شمار هنوز روی عدد چهل بود،به آسمان

گرفته چش��م دوخت ،چش��مانش هم ن��ور گرفت��ه ب��ود
وقتی

که به خوب شدن حال خودش می اندیشید...
مجنون تو یکی است،آن یک نفر منم....

روی دوزانو نشسته بود ودس��تمال را ب��ا فش��اری ک��ه
همه

اش را در انگشت هایش ریخته بود،پارکت ها را می
سابید ،گوشه ی لبش را گزید وقتی که تصویر اخم

های مادرش جلوی چشمانش را گرفت،ای��ران دخ��تی
که

در خانه ی خودش هم مژگانش حق نداشت دست به
سیاه وسفید بزند.

سعی کرد که سرزنش های مادرش را از میان افکار
بهم گره خورده اش ،جدا کند.خودش را جلو کشید
ودستمال را جلوتر،لنگه ی جوراب جهانگیر زیرپایه
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مب��ل افت��اده ب��ود،دس��تمال درون مش��تش فش��رده
شد.جوراب

سفید را برداش��ت وپوزخن��دی بی حس کنج لب ه��ای
نیمه

بازش نشست.
شورانگیز به شلختگی عادتش داده بود،شورانگیز

انگار که فقط هرچه اغوا وزنانگی را در جان جهان
تزریق کرده بود وبس...

جوراب را روی مبل انداخت و باال گرفتن صدای
موزیک از طبقه ی پایین باعث شد که دستمال را

درون مشتش بیشتر بفشارد واز جا برخیزد.�
مردگی حال روزهایش بود،و شب هاهم...شبهایی که
جهان نبود،ی��ادش هم نب��ود،عط��رش هم نب��ود!!فق��ط

حماقت
بود وبس...فقط زهر گزنده ی پس زده شدن بود
وبس...بیست وپنج سال زهر آرام آرام در تک تک

سلول های جانش نفوذ کرده بود ومژگان وتک دختر
اردشیر وایراندخت چه قدر صبورانه سکوت کرده

بود.
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دستمال را زیر شیر آب گرفت وبی هدف آن را
چالند.کاله آفتابی بر سرش می گذاشتند وروی تاب
وسط حیاط سرسبز� خانه،تکانش میدادند واو چقدر

همیشه ناز داشت و چقدر همیشه سروناز پدرش
ب��ود!!ص��بوری را ی��ادش ن��داده بودن��د،در قص��ه ه��ای

شبانه
اش هم ص��بوری ج��ایی نداش��ت،س��کوت هم ج��ایی

نداشت
وهرچه بود،ناز بود ونازکش هایی که از جان برایش

مایه میگذاشتند.
لیوان را از آب پر کرد وپای گلدان کوچک کاکتوس

کمی آب ریخت.اما او در گردباد حوادث جوانی اش
،س���کوت را ی���اد گ���رفت وقلب واحس���اس پ���اک

مادربودنش
به او آموخته بود وچه آموختن بی رحمانه ای!!!

م��ادرش س��الم پ��در بچ��ه ه��ایش را علی��ک نمی گفت
وفقط

رفتن را در مغز دخترک خاموش شده اش هجی
میکرد.با پشت انگشت به کاکتوس سرد واخمویش
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کش��ید...خ��یره� ی س��بزی گی��اهی ک��ه انگ��ار او هم ب��ا
مژگان

قهر بود!!شد واندیش��ید ک��ه آخ��رش می رود،آخ��رش
دل به

دل مادرش ایران میدهد.اما ب��ه وقتش!! آخ��رش می
رود

تا تخت و آن جای خالی دیگر زخم بر دلش نگذارد.
می رود وخالص می شود از شب هایی که جهان

کنارش مدام تکان میخورد واو به پشت می چرخد تا
جهانگیر لرزش پلک های فراری از خوابش را

نبیند...
می رفت عاقبت روزی...می رفت وپشت سر می
گذاشت شب هایی را که وقتی کنار هم جفت می

شدند،پلک ها را خواب پر نمیکرد.به سختی نگاه از
گلدان وگل گرفت وخودش را به سوی پنجره

کشاند.چمدان هم نمی بست،فق��ط ج��وری می رفت
که

هیچ وابس����تگی از این خان����ه دس����ت وپ����ایش را
نبندد.چشم
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هایش را می شست وپشت پلک های ل��بریز� از اش��ک
را

خالی می کرد و می رفت.پلک هایی که کنار جهانش
می لرزید،می لرزید وقتی که تصور میکرد پشت پلک

های همسرش چه نقش بسته است...
پنجره را با کمی خرفتی باز کرد،دست دراز کرد

ودانه ای ب��رف ک��ف دس��تش نشس��ت.لبش ب�ه مث��ال
ایام

ک���ودکی ک���ه ب���ا دی���دن اولین ب���رف زمس���تان،کش
آمد...پلک

روی هم انداخت.
می رفت وب���ه م���رگ ت���دریجی روحش پای���ان می

داد،هیچ
وقت ب��ه ای��ران دخت دوس��ت داش��تنی اش نگفت��ه

بود،که
روزی خودم را و تمام شاخه وبرگم را از این درخت

بی ریشه جدا میکنم...باید میگفت تا ایران دخت
سرتاس��ر نف��رت،دلش آرام می گ��رفت،ک��ه مژگ��ان

فقط
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ماند تا سنگر را خالی نکند،ماند وسینه اش را سپر
همه ی سرزنش ها کرد،تا ایستاده ببازد.

لبش بیشتر کش آمد وسر به آسمان باال آورد،آسمان
شهرش آبیه،آبی نبود.اما با برف زیباتر شده بود.

****
-حلیمه جان،کجایی تو؟

بافت فیروزه ای اش را از روی صندلی راکش چنگ
زد وبا قدم هایی لرزان خودش را به پنجره ی

سرتاس��ری خان��ه اش رس��اند،ب��افت را روی ش��انه
هایش

انداخت وبا لبخندی که لب هایش را لرزانده بود،به
بارش ب��رف نگ��اه ک��رد.دس��تش را ب��ه س��ینه چس��باند

وکمی
قفسه ی سینه اش را ماساژ داد.

-جانم خانم؟
مالیم سرچرخاند،با� آنکه دلش نمی آمد به راحتی از

تصویر زیبای پیش رویش دل بکند.
-اولین برف زمستونه،هرچند یکم دیر اومد دلبر
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خانم.ولی خب بازم رحمت زمین��ه.ب��ه رس��م هرس��ال
بساط

آش رو پهن کن.مژگانم عاشق آش خوردن زیر برفه.
حلیمه با لبخندی گشاد که ب��اعث میش��د چ��روک ه��ای

بی
شماری اطراف لب های باریکش را پر کند!!تند تند
سرتکان داد،دستان� خیسش را به دامن چین دارش

کشید وبا عشقی خالص لب گشود.
-الهی قربونش بشم،خودم زودتر دست به کار

شدم،االنم کمالو می فرستم بره سبزی هم بخره که
با

آش بیشتر می چسبه.
ایران بی حرف ب��ا لبخن��دی ک��ه رمقش رو ب��ه تحلی��ل

می
رفت،دوباره چرخید وبیشتر� نزدیک پنجره شد،کف

دستش را به شیشه ی یخ زده چسباند.با ص��دایی ک��ه
هم

از توده ی بزرگ غم در گلویش وهم از دردی که در
قفسه ی سینه اش می پیچید،خفه� لب زد.
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-همون صندلی رو بیار نزدیکم.
صدای تکان خوردن صندلی محبوبش که بعد از رفتن
س��ایه ی همیش��ه ح��امی اش،ح��اال مونس��ش ش��ده

بود،در
خان��ه ی ب��زرگ می پیچی��د.ب��وی آش مش��امش را پ��ر

کرده
بود،وخودش که خیره ی تابی بود که مدت ها کسی

روی آن از ته دل نخندیده ب��ود!! ب��افت را روی س��ینه
به

هم چسباند،احساس س��رما میک��رد وح��الش ن��اخوش
بود

وخوب می فهمید که امروز با روزهای دیگر زمین تا
آسمان برایش فرق داشت ورنگش رنگ همیشگی

نبود. دستش روی دسته ی صندلی لغزید.
برف با خودش هجومی از بار دلتنگی ،بار حسرت را

بر ش��انه ه��ایش گذاش��ته ب��ود وب��ر قلبش!!قل��بی ک��ه
کوکش

دیگر ساز نبود...
کمال با قدم های کوتاه ،اما تند داشت مسیر طوالنی
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حیاط را طی میکرد،او هم برای شادی هرچند بی
سبب دخترک محبوبش ،هیجان داشت.انگار که

مژگانش در پیچ وتاب روزگار باید دلش را خوش
میکرد به آش با کشکی فراوان در اولین برف

زمستان!!
لب ه���ایش را بهم فش���رد ودرد زایم���انش ی���ادش

آمد.مردش
همراه برانکارد در حال حرکت دستش را محکم

فشرده بود وبا آرام پلک گذاشتن روی هم به او ،به
ایران دخت ملک قوت قلب داده بود،مغزش در

سالخوردگی هم دست از بازیگوشی برنمیداشت!!به
خیلی جلوتر پرتابش کرد،به همان روزی که مه لقا به

دنیا آمد،همان روزها که چشم های مژگانش غرق
خون بود،همان روزها که جهان حیا را خورده بود و

آبروی ملک ها را قی کرده بود وتک دختر یک
خاندان را تف کرده بود.

صندلی اش بیشتر تکان خورد،آن روزها از ترس
اردشیر گم وگور شده بود،و مژگان که م��ه لق��ا را ب��ا

درد



سال   چهارشنبه عصائی:                                                                                   اخرین مهدیس نویسنده

و ب��ا فش��ردن مالف��ه ه��ا در می��ان مش��تش !!ب��ه دنی��ا
آورده

بود.شدت برف هر لحظه بیشتر می شد،نفسش به
زحمت باال می آمد وقلبی که حس میکرد در حال

شکافتن سینه اش است.
باز به عقب برگشت،به عروسی مژگانش،به ریسه

های رنگارنگ حیاط وبه شادمانی بی حد وحصر
عروس زیبا،به لبخندهایی که عمقش اندازه

نداشت،انگار که آن لحظه ها فراموش کرده بود که
چقدر برای رسیدن به جهانگیر مشعل،تک پسر معلم

دبیرستانش،جنگیده بود!!که چه شب ها در آرزوی
وصال با او لب به غذا نزده بود...که چه شب ها...چه

شب ها!!
پلک زد،پلک زدنش کش دار شده بود،برای نفس

کش��یدن داش��ت می جنگی��د وتم��ام زن��دگی اش پیش
چشمش

پرده به پرده رد میشد...دهانش را باز کرد تا هوا را
ببلع��د،پ�رده ی آخ��ر ب�ه نم��ایش در آم�ده ب�ود. تمای��ل

زیادی
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داشت که در لحظات آخر پرده ی عمرش،بغضش را
هم باال بیاورد،بغضی که گلویش را سالها بود که
خراش میداد.کاش وقتی که پرده ها کشیده می
شد،مژگان� برای مادرانگی هایش کف بزند،کاش

مژگانش بار دیگر لبخن��دی ب��ه پهن��ای تم��ام اقی��انوس
های

دنیا روی لب هایش کاشته شود. قلب حاال دیگر ریتم
نداشت،به زحمت از درز پلک ها به برف سفید خیره

شد ،به کمی دورتر ،به اردشیری که داشت تاب را
تک��ان می��داد ولبخن��د داش��ت....دس��تش ب��ه آرامی از

دسته
ی ص��ندلی ج��دا ش��د،و پ��رده ای ک��ه دیگ��ر پش��ت آن

زندگی
اش اجرا نداشت.

مشتش را به سینه ی جهان چسباند وبا تمام قدرت
خواست که بغض اشک نشود و از چشمانش

نچکد،شورانگیز پشت جهان نگاهش میکرد و مژگان
نگاه آن زن را نمیخواست،اشک او دیدنی نبود.هرچند
که داشت خفه میشد از بغض،از درد،از رنجی مادام
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که دست از سرش برنمیداشت.
هیشکی نمی بینه بعد از تو می پاشم.

پر میشم از خالی...
دیگه نمیتونم شکل خودم باشم.

بی ه��وا در آغ��وش جه��ان پ��رت ش��د،جه��ان داش��ت
دلداری

اش میداد،جهان نوش دارو شده بود،نوش داروی بی
خاص��یت ک��ه بع��د از م��رگ تم��ام آم��الش داش��ت ب��ه

جانش
تزریق میشد وشورانگیز را از پس شانه های مرد بی
وفایش دید ک��ه چط��ور ب��ا دس��تی ک��ه جل��وی ده��انش

گرفته
با چشمانی غرق اشک پشت به او چرخید.

*
مه لقا بی اهمیت به سردی هوا،بی اهمیت به نم

باران،پهن قبر شده بود واز عمق جان زار میزد،زار
میزد برای زنی که همیشه حامی اش بود،همیشه به
جای پدرش برایش کوه بود.بی قرار اشک همچون

مرواریدی لغزان از گونه ها سر میخورد.حسنا با
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چشمانی اشک زده هرچه میکرد او را از خاک جدا
کند نمیتوانست،گورستان به همراه سوزی ک��ه م��داح

در
نوحه سرایی میداد،بیش از پیش غمبار شده بود.

اما مژگان در خلوت گریه هایش را کرده بود،گالیه از
تنها ماندنش را از مادرش کرده بود وحاال با قامتی

راست کنار قبر ایستاده بود وخاموش به ق��بر دوخت��ه
بود

و سعی میکرد که نفس نکشد در جایی که مولکول
های هوا آغشته به عطر لعنتی جهانگیر مشعل شده
بود.در آن ثانیه ها فقط باید تالش میکرد که قامتش
برای لحظه ای خم نشود،همانند سالهای که از عمر
گذشته بود،نزدیکانش نباید هیچگونه ضعفی را از او

می دیدند.حاال نفس هم نکشید،نکشید...�
مستانه کمی دورتر با بغضی سمج ایستاده بود،دلش

میخواست برود ومه لقا را در آغوش بکشد،تحمل
آنهمه بی تابی از مه لقای همیشه مغرور را

نداشت،قدمی لرزان به سمتش برداشت ،ام��ا حس��نا
ونگاه



سال   چهارشنبه عصائی:                                                                                   اخرین مهدیس نویسنده

های عالقه مندش وآن دلسوزی های تهوع آورش واز
همه بدتر صیمیتی که میانشان موج میزد ،همچون

سیخی بود درون جشمانش !! کالفه خودش را عقب
تر

کشید.
ش���������ورانگیز خیلی� دور از جمعی ک���������ه کم هم

نبودند،پشت
درخت ه��ای س��ربه فل��ک کش��یده ایس��تاده ب��ود .ب��ه

مژگان
نگاه انداخت به فرم ایستادنش،به خوی اشرافی اش

که
از قامت راستش شره میکرد!!دس�ت ه�ا را ب�ه بغ��ل

زد
ونگاهش سرید به روی جهان،به کسی که کنار زنی
دیگر نقش حمایت گر را بازی میکرد. به او بیشتر�

چشم دوخت،به مردی که ب��ا انب��وهی از درد خواس��ته
بود

که از او دست بکشد ،خواسته بود که برگردد،به
شهرش،به زادگاهش...
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دل لعنتی اش جوان جنتلمن بی کم وکاست را
میخواست،تمامش را میخواست.اما تصویر دخترک

اعیان نشین تهرانی با پسربچه ی چش��م آبی اش هم
از

جلوی چشمانش کنار نمی رفت،خواست که کنار
بکشد،خواست نباشد.

-گوهرجون،استعدادت فوق العاده اس،بخدا حیف
نیست، نصفه ول کنی؟

رنگش پریده بود،و خشکی لب ه��ا نش��ان آن داش��ت
که

ساعت ها از تشنگی بی حدش می گ��ذرد!!ت��ه مان��ده
ی

آب دهانش را راهی گلویش کرد،بی هدف گره
روسری اش را سفت کرد،به زحمت لب زد.

-نه لیالخانم دیگه وقتشه برگردم شهرم،این مدتم
حسابی بهم محبت داشتین.

آنق��در بی تپ��ق ح��رف زدن ب��اعث ش��د ک��ه از س��ر
آسودگی

نفس بلندی از سینه بیرون بکشد،خم شد درب کمد
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مخصوصش را باز کرد وهر خرت وپرتی که در آن
مدت پر از التهاب حضورش در شهری بزرگتر از

زادگاهش!!خریده بود را درون کیفش بریزد.هول بود
ودلش از اضطرابی غریب می جوشید.لحظه ای

درنگ باعث میشد که بماند،که آوار زندگی ای شود!!
ک����ور مان����دن در  ارتب����اط ای بی س����رانجام بس

بود،حماقت
بس بود...

زیر سنگینی نگاه لیال حتی نمی توانست لرزش
دستانش را هم مهار کند،با لبخندی مصنوعی که به

بدبختی روی لب هایش سنجاق شده بود،از جا
برخواست .صندلی که مشتری روی آن چش��م بس��ته

بود
وآماده ی اصالح بود را دور زد .با تنی که از درون
می جوشید واز بیرون یخ بود آغوش باز کرد و لیال

بی حرف میان آغوش هراسان او فرو رفت وچند بار
آرام به پشت او ضربه ای دوستانه زد.

-تو دختر زیبا وباهوشی هستی،امیدوارم..
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جمله ی بی تهش را صدایی رسا قطع کرد،آرایش��گاه
با

سردی کالم او در جا به هزاردرجه زیر صفر رسید.
-غربتی رو لیالجان� جا انداختی ،پاپتی رو هم

همینطور.گداگشنه ی بی اصل ونسب رو هم البته.
برای مردن تعریفی نداشت،وقتی که آن لحظه بی
مقدمه مرده بود!!نه خبری از دم بود ونه خبری از

بازدم!!پس بی شک مرده بود.
لیال وارفته جسدش را پس زد و فقط آرام کلمه ی

^چی^ را روی زبانش آورد.
ایران دخت با همان موهای یکور ریخته روی پیشانی

بلندش،با همان تای اب��روی باالرفت��ه ولب ه��ای س��رخ
بی

حالتش،جلو� آمد .لیال را کنار زد وشانه ی گوهری را
که پشتش به او بود چنگ زد وبه سمت خودش

چرخاند.�
-باهوشی،اونقدر که مثل یک مار خوش وخط خال

چمبره زدی روی زندگی دختره من!!زندگی مژگان
من،مژگان ایران دخت!!تو کی باشی که به خودت
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اج���ازه ی این گس���تاخی رو ب���دی؟گف���تی� دخ���تره
احمقه،برم

تو کوک شوهر احمق ترش که چی؟که
پول��داره،خوش��گله،خوش��تیپه،زب��ون ب��ازه...ه��وم؟

میخواستی
زرنگ بازی در بیاری؟سگ کی باشی تو؟

حلقه ی اشک دیدش را تار کرده ب��ود،نگ��اه س��رزنش
گر

لیال را ندیده حس میکرد،دهان بازمانده ی مشتری
نشسته بر روی صندلی را هم...سر به زیر انداخت

وهمزمان اشک از کنار چشم به جلوی پایش سقوط
کرد.

-من دارم میرم شهرم...همین....امرو...ز
ش��انه اش بیش��تر در می��ان دس��ت ای��ران فش��رده

شد،چرا
رهایش نمیکرد تا به ناکجاآبادی فرار کند وتمام

خش��مش را از سرعش��قی� نافرج��ام،از س��ر عش��قی
اشتباهی

!!فریاد کند.
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-بایدم بری،تاهمین االنم توی بی ننه بابا گند زدی به
زندگی دردونه ی من.

سرش را پرشتاب باال آورد،حاال ترس به کناری کز
ک��رده ب��ود،اش��ک ه��ا هم ب��ه ثانی��ه ای خش��ک ش��ده

بود.حاال
با عضالت صورتی که انعطاف نداشت،لب زد.
-من مادر وپدر دارم،شونه مو ول کن،تا برم.

ایران دخت فاتح از جنگی بی برنده،عقب کشید.اما
نیش زبانش همه ی معادله هایش را برهم ریخت.

-هان،یادم رفته بود ،از مژگان شنیدم که مادر وپدر
داری!!

پدر را با زهر،با پوزخند!!کشیده� ادا کرد.لبه ی کت
خوش دوختش را مرتب کرد وراضی از گرد وخاک
به راه انداخته ،لبخندی� گشاد روی لب هایش نقش

بست.چرخید� وبا قدم هایی مطمئن برای بیرون رفتن
از

فضایی که بغض گوهر آن را سنگین کرده بود،گام
برداشت.ولی قبل از خارج شدن کامل،دوباره

سرچرخاند.
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-دیگه نبینمت،هیچ وقت تو زندگی مژگان ن��بینمت ک��ه
بد

می بینی.
****

چتری های روی پیشانی اش را با دستان پوشیده از
دستکش چرم به کناری زد.تکیه از درخت گرفت

وخفه زمزمه کرد،وبا درد لب زد.
-هیچ غلطی نکردی،بیست وپنج سال تو زندگی
مژگانت بودم ،وتو هچی غلطی نتونستی بکنی.

از یادآوری خاطراتی که هرچه بیشتر همش
میزد،بیشتر بوی گندش مشام را پر میکرد!!سرگیجه
گرفته ،بی تعادل قدم به عقب برداشت واز ال به الی

جمعیت چشمش به تله ای از خاک افتاد.با صدایی
بلندتر مرده ی زیر خاک را مخاطب قرار داد.
-گند زدی به زندگی دخترت،منو تو یک زندگی

اشتباهی انداختی.حاال برو تو آتیش جهنم دست وپا
بزن،برو داد بزن نوه ی کدوم خرالسطنه ای...برو به

جهنم.
قاشق انداخت زیر برش بادمجان و روی سرخ نشده
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اش را به روغن کف ماهیتابه چسباند.صدای جلز ولز
روغن باعث شد که رهی با شانه هایی جمع شده از

پشت عمه اش رد شود وزمزمه ی شیطنت آم��یزش
به

گوش شمسی برسد.
-به آتیشمون نکشی مادموزل!

شمسی بی آنکه سر بچرخاند،با لبخندی محبت آمیز
پدرسوخته ای نثارش کرد وبعد برخالف هیکل گوشت

آلودش ،فرز همانطور که سیرها را درون ماهیتابه
می ریخت،تن��ه اش را ب��ه س��مت ک��ابینت ب��االی گ��از

کشاند
وشیشه ی فلفل را برداشت.

-کار معرق، عمه جان تموم شد؟
سینی صبحانه ی رخساره را روی کابینت گذاشت

ودر حالی که شال گردن تا زیر چانه اش را پوشانده
بود،جواب داد.

-سرم خیلی شلوغه،اصن نمیرسم تکمیلش
کنم،دورچینی هاش مونده،باید دوباره یکسری کاشی
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جدی��د بخ��رم.ک��ارمم ک��ه دیگ��ه هیچی ،وض��ع مس��افرا
کساد

شده،خالصه که...
عمه اش سر ماهیتاب��ه را گذاش��ت،خم ش��د ش��عله ی

اجاق
گاز را کم کرد.کمر که راست کرد،رهی روی زانو

نشسته بود وداشت بوت های قهوه ای اش را به پا
میکرد.

- خالصه که چی؟
رهی سربلند کرد وبا نگاهی که مدام در حال فرار

بود،لب زد.
-خالصه که زیادی حرف زدم.

ایستاد،شمسی تکیه به چهارچوب در با گوشه ی لبی
ک��ه ب��اال رفت��ه ب��ود وتب��دیل ب��ه لبخن��دی مح��و ش��ده

بود ،نگاه
خیره اش به رهی ثابت نگه داشت.رهی جک موتور

را باال داد،از سنگینی نگاه عمه اش گوشه ی لبش را
به دندان گرفت وخندان زمزمه کرد.

-نگاه نگاه میکنی مادموزل؟
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شمسی دمپایی ها را به پا کرد،نزدیک رهی ایستاد
ودر حالی که کاله بافت او را بیش��تر ب��ه پیش��انی اش

می
کشید،� با تبسم کمرنگی که روی لب هایش جا خوش

کرده بود ،سرتکان داد.و آن لبخند و آن صمیمیت
چق��در ب��رای رهی در آن زمس��تان س��رد،گرم��ا� بخش

بود.
-به روی زیاد تو نگاه میکنم،به اینکه به دو کالم پشت

همت ،میگی پر حرفی!!
**

نزدیکتر ایستاد،خانه در سکوت وهم انگیزی فرو
رفته بود،با پشت دست نوازش کرد چین های دامن

دوست داشتنی ترین آدم زندگی اش را.
داشت خفه میشد از بغضی ک��ه هن��وز بع��د از بیس��ت

روز
از هج��رت م��ادربزرگش ب��ه گل��ویش چس��بیده ب��ود

ورهایش
نمیکرد.
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سرانگش��تان ب��االتر رفت،رس��ید ب��ه لب ه��ایی ک��ه از
خنده

ای کمرنگ کش آمده بود.باالتر رفت به تیغه ی بینی
رسید وکمی باالتر به پلک های افتاده با چین های ریز
ودرشتی که گوشه ی چشمانش جا خوش کرده بود.
اشک ها از هم پیشی گرفتند ،و با هیچ هق هقی روی

گونه های سردش لغزیدند.به سوی پنجره
سرچرخاند،موهای ریخته روی صورتش جلوی دیدش
را گرفته بود،بی جان موها را پشت گوش داد وهرم

نفس هایش به شیشه بخ��ار داد.دس��تش را پیش ب��رد
وبا

سرانگشت واژه های ممنوعه را بهم
چسباند^امیرحافظ^ به سرعت ن��ور ک��ف دس��ت را

روی
اسم گذاشت.قلبش انگار ج��ایی در ن��زدیکی گل��ویش

نبض
داشت،به قاب عکس خیره ش��د وب��ه رازی ک��ه فق��ط

مامان
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ایرانش آن را می دانس��ت،فک��ر ک��رد. تص��ویر چش��م
های

سرزنش���گر ایران���دخت ک���ه همیش���ه ح���امی اش
بود،جلوی

چش��مانش ج��ان گ��رفت،ک��ه پ��ر تحکم خط��اب ب��ه او
زمزمه

کرده بود.
^ شاهرگ این دوست داش��تن رو بای��د ب��بری،مژگ��ان

رو
آیینه ی زندگیت کن.اعتماد به مشعل ها مساوی با

انعکاس تصویرت تو اون آیینه ،جایی در کنار مادرت
،مژگان^!!

کف دستش از سرمای شیشه به گزگز� افتاد،پل��ک ه��ا
را

محکم روی هم فش���رد ونگ���اه امیرحاف���ظ ذهنش را
مثل

همیشه درگیر خودش کرد،وقتی که از آبی ه��ا س��اده
می
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گذشت وبا کمی سنگینی ومک��ثی بیش��تر از قه��وه ای
های

همیشه طلبکار مستانه رد میشد.
پلک های روی هم افتاده به آرامی باز شد،دستش را

از روی اس��م برداش��ت وح��روف بهم چس��بیده را ب��ا
چشم

ها بلعید،پرتردید نگاهش را سرداد به قاب آویزان از
دیوار.نگاهش خ��یره ی چش��مان پرنف��وذ ای��ران دخت

بود
ودستش چسبیده به شیشه ی سرد!!خفه لب زد.

-ببخش مامان ای��ران،ولی ...ولی اون س��نگینی نگ��اه
نباید

ازگیجی باشه.
صدای حلیمه در عمارت ملک ها پیچید،صدایی که

مهربانی همیشه از آن لبریز بود.
-مه لقا جانم بیا که مهمانت حسنا خانم آمدن.

هول زده اس��م را پ��اک ک��رد،ب��ا گ��ام ه��ایی مطمئن و
سری

افراشته ونگاهی هم یخ زده ،روبه روی تصویر مادر
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بزرگش ایس��تاد،انگ��ار ک��ه آن نقاش��ی و آن زن درون
قاب

فریاد میزد که چق��در م��ه لق��ا ج��وانی ای��ران را زن��ده
کرده

است.
-من آدم باختن نیستم،نیستم مامان ایران...

عقبکی گام برداشت،در حالی که به در تکیه داده بود
ودستگیره را میان مشتش می فشرد،لب زد.

-دوستت دارم.
و با چشمانی لبریز از شوری که به یکباره تزریق

روح وجانش شده بود!!پشت به تصویر چرخید� وبرای
ب��ه آغ��وش کش��یدن همب��ازی دوران ک��ودکی اش ب��ه

سوی
پذیرایی پرواز کرد.

**
زن در سکوت چایی اش را هم میزد،آنق��در هم م��یزد

که
سنگ هم اگر بود ،حل شده بود با آنهمه هم زدن!!
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احمد تره ی مویش را پشت گوش��ش داد،س��ربه زی��ر
تکه

ن���ان لواش���ی را برداش���ت وذره ای پن���یر ب���ه آن
مالید.لقمه

ی کوچک را جلوی دید مادرش گرفت.
-عزیز،بخورین.

زن نفس لرزانش را پر صدا بیرون داد ،دستش را
پیش کشید ولقمه میان انگشتانش جای گرفت.احم��د

سر
لقمه را رها نک��رد،او هم همانن��د م��ادرش نفس��ش را

تکه
تکه از سینه خارج کرد وملتمسانه زمزمه کرد.

-بغض تو ته دنیامه عزیز.
و لقمه را رها کرد،پیرمرد که نظاره گر مکالمه ی پر

بغض مقابلش بود،با بی تابی ،به زحمت از جا
برخواست و الله اکبری را زیر لب زمزمه کرد ،احمد
کالفه سرش چرخید� و به پدرش خیره شد که چگون��ه

با
قدم هایی لرزان مسیر حیاط را طی میکرد.
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-احمد مادر،بیا بگذر از این عمل.همه ی زندگی رو به
پات می ریزیم.این عمل نشه،نباشه مادر.نباشه.

آنقدر لب پایینش را میان دندان ها فشرد که شوری
خون تمام دهان را پر کرد،صامت به مادرش نگاه

کرد،به بغضی که حاال در چشمانش هم رسوخ کرده
بود!! گردن کج کرد وفقط خیره ی نم چشمان زن

ش��د،خ��یره ی چش��مان عزی��ز س��اداتش...ع��اقبت ب��ا
صدایی

که رو به خفگی رفته بود ،به حرف آمد.
-فک کن بی هویتی من مثل سرطان می مونه،یک

س��رطان ک��ه تم��ام س��لوالی تنم��و درگ��یر ک��رده، اگ��ه
احمدت

سرطان داشت،تالش نمیکردی درمونش کنی،هی
ببریش شیمی درمانی،بفرستیش زیر تیغ جراحی،تا

خوب شه،تا امی��دت نم��یره. ح��اال ف��ک کن بی هوی��تی
من

مثل سرطان می مونه،یک سرطان که تمام سلوالی
تنمو درگیر کرده،حاضری بمیرم؟هان سادات

خانم.حاضری خفه شم از اینهمه بی قراری جسم
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وروحم؟
اشک ها بی اجازه از الی پلک های نیمه باز زن

،بیرون� زدند.کالمی نبود،واژه ها هم در آن اتمسفر
عجیب خانه!!فراری شده بودند.احمد ب��ا ش��انه ه��ایی

فرو
افت��اده وتحملی ک��ه دیگ��ر ط��اق ش��ده ب��ود از ج��ا

برخواست
بعد از پدرش او بود که دیگر تاب نیاورد،خودش را به
ب��یرون از خان��ه ان��داخت،بی آنک��ه ببین��د ک��ه چط��ور

مادرش
با هق هقی که شانه هایش را می لرزاند به لقم��ه ی

بهم
پیچیده ی او بوسه میزد و بوسه میزد...

گره کراواتش را کمی شل کرد وصندلی را به عقب
هل داد،در حالی که گوشه ی چشمانش را می

فشرد،سرش را به صندلی تکیه داد.زنی ک��ه دق��ایقی
قبل

شرش را کم کرده بود،سرش را به درد آورده بود،با
پلک هایی بسته،پوزخندی گوشه ی لبش
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نشست،وتصور کرد که اگر مستانه بو میبرد که زن
چطور خودش را روی صندلی رها کرده بود وبا نگاه
های عجیبش داشت طناب آشنایی بیشتر میداد!!چه

میشد.سرش را بلند کرد وچشمش به مس��تانه افت��اد
که

داشت بی حوصله به سمتش می آمد.نگاه مستقیم
دخترک که به نگاهش چسبید،راضی بود از نپذیرفتن

پرونده ی زن موبلوند!!
مستانه با هندزفری های در گوش وموزیک ضرب

داری که در مغزش وحشیانه می پیچی��د،فنج��ان چ��ای
را

روی م��یز گذاش��ت.حاف��ظ مس��تقیم نگ��اهش ک��رد،ب��ا
لبخند

لب زد.
-خوبی؟

مستانه گیج ه�انی گفت!! حاف�ظ نگ�اهش ب�ه فنج��ان
افتاد و

به قطرات چایی که از لبه اش آرام به درون نعلبکی
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چکه میکردند...دوب��اره ب��ه مس��تانه چش��م دوخت ک��ه
چند

پرونده را از روی میز برمیداشت.
-امتحانای می��انترم چجوری��اس؟مش��کلی داش��تی بگی

ها.
مستانه یکی از هندزفری ها را آویزان از مقنعه اش
کرد ودوباره سرتکان داد.حافظ صندلی را جلو داد

وخ��ودش راکمی ب��ه س��وی مس��تانه کش��اند ،بی��نی
دخترک

را بین دو انگشتش فشرد.
-آخرش سر این هندزفری ها کر میشی ،دیوانه!!

مستانه بی هدف پرونده ها را در بغل گرفت وتحت
تاثیر هوا وسرمایش و روزهایی که به درد ودل های

احمد می گذشت،غمزده لب زد.
-هووم.

حتی ح��ال آنک��ه دس��ت درون جیب کاپش��ن س��رخابی
اش

کند وموبایل بیرون بکشد وموزیک بی سروته را خفه
کند را هم نداشت. در دوستی با احمد غرق شده
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بود،گاهی اوق��ات در خل��وت دلش بری��دن رگ وپیون��د
این

دوستی را میخواست،تم��ام تلخی ه��ا وتم��ام درگ��یری
های

زن��دگی خ��ودش ک��ه دیگ��ر روزم��ره اش ش��ده ب��ود!!
داشت

زیر سایه ی تنهایی احمد وبی هویتی او گم میشد...
خواست روی برگرداند وبه پرونده های بیچاره ی

بالتکلیف سامانی بدهد،ام��ا فک��ری دوب��اره ب��ه س��مت
حافظ

چرخید.حافظی که از روزهای دیگر جذابتر شده
بود،موهای مشکی اش را باال زده بود وپیشانی اش

بلندتر به نظر می رسید،ته ریش م��رتبش ک��ه زی��ادی
از

حد چشم ببینده را می گرفت،باعث شد ورق مستانه
به

روی دیگرش برگردد.
-چرا کراوات زدی امروز؟جایی قرار داری؟
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حاف����ظ ب����ا چش����مانی تن����گ ش����ده وخ����یره ب����ه
موبایلش ،فنجان

را نزدیک لبش برد وهیچ متوجه ی سوال پراز سوء
ظن مستانه ی منتظر نشد.جرعه ای از مایع داغ را

راهی گلویش کرد.
مستانه چانه اش را ب��اال داد وباش��کی ک��ه داش��ت کم

کم
لحنش را از آن حالت بی تفاوتی در می آورد،ادامه

داد.
-نکنه برای مراسم چهلم امروز زدی؟اونم مشکی!!
حافظ موبایل را روی میز انداخت،ونگاهش صاف به

مرکزی ترین نقطه ی قهوه ای ها رسید.
-آره دیگه،مگه تو نمیری؟

مس�����تانه پرون�����ده ه�����ا را دوب�����اره س�����رجایش
برگرداند،دست

به سینه ایستاد وبی اهمیت به موزیک شیش وهشتی
که

از یک گوشش پخش میشد،جواب داد.
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-من ب��رم.ت��و اون��وقت چیک��اره ی ای��ران دخت مل��ک
هستی

که بیای؟اونم با این تیپ دخترکش!!
حافظ گوشه ی ابرویش را خاراند ونیشخندش دندان

نما
شد،فنجان نیمه شده را روی میز گذاشت وبا تخسی

جواب داد.
-االن داری خفه میشی انقدر من جذابم؟ای جونم...

مستانه با همان هندزفری آویزان و رنگی که کمی
پریده به نظر می رسید ،خودش را خم کرد وبا لحنی

که بی شباهت نبود به بمبی ساعتی !!لب زد.
-

جذاِ ب من،تو نمیای این مراسم.
-اووه.چشم قربان.اطاعت امر.

و بی ه��وا خندی��د ودوب��اره فنج��ان را برداش��ت وبی
اهمیت

به نگاه پرغضب مستانه کامال ریلکس چای را تا
آخرین قطره سرکشید.
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-خوبه حسنا از خون��ه ی مژگ��ان جم��ع نمیش��ه ،ش��ده
سنگ

صبور مالقه خانم .شونه هاشو ماساژ میده،میبرتش�
پارک،تئاتر تا داغ ننه بزرگ صد سالش یکمی سرد

ش��ه!! ت��وهم ک��ه الب��د میخ��وای ب��ری ورودی مس��جد
خوش

آمد گو باشی.خوبه...
حافظ خیره به فنجانی که درون نعلبکی می

گذاشت،لبخند زد واجازه داد مستانه همانطور همانند
وروره ی جادو ادامه دهد.

-کراوات مشکی میبندی.چرا میخوای بری هان؟چرا
انق��د اذیتم میک��نی ت��و؟بگم گ��ه خ��وردم ک��ه ب��ه ت��و

فهموندم
دوستت دارم،بس میکنی.

حافظ از جا برخواست ومقابل دخترک که باز حرص
زده از بی محب��تی خ��واهر وب��رادرش داش��ت تم��ام

بغضش
را سر او خالی میکرد!!ایستاد.
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-چند س��الته مس��تی؟ب��ه ق��ران من ب��اورم نمیش��ه ت��و
سال

عمر داری؟وقتی قد یک بچه ی دوساله مغزت کار
نمیکنه.واقعا تاریخ تولد شناسنامه ات درسته؟

مس��تانه گ��امی ب��ه عقب برداش��ت وتندتن��د س��رتکان
داد،لی

لی ک�ردن آوای حس�نا را ب�ا م�ه لق�ا از پش�ت پنج�ره
دیده

بود،آغوش باز عمه اش را دیده بود که چطور مه لقا
را در میان کوچه شان جای میداد ....وحاال همه ی آن
دی��دن ه��ا غ��ده ای س��رطانی ش��ده ب��ود وگل��ویش را

وقلبش
را وهمه ی تنش را می سوزاند.

-آره .من بچه ام.من بچم.من خرم که تو
رومیخوام.تویی که جرات نداری تو روی مامانت بگی
مس���تانه رو میخ���وای.یکب���ار نش���ون ب���دی مس���تانه

اوله،اصن
،اصن منو میخوای تو؟آره حافظ؟

-داری عصبیم میکنی مستانه؟چرا نمیزای یک ماه رو
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بدون دعوا رد کنیم؟
مستانه احساس خط�ر ک�رده ب�ود،از رفت و آم�دهای

عمه
اش و آن دختر به نظرش عفریته!! می ترسید.از مه

لقا
می ترسید واز مژگان بیشتر!!از سوختن خودش در
میان کینه های آنها بیشتر� از بیشتر!! به دیوار تکیه

زد.ناامید اعتراف کرد.
-اینهمه به خودت رسیدی؟خبریه؟

حاف�ظ ش�قیقه ه�ایش را ماس�اژ داد وب�ا ص�دایی ک�ه
معلوم

بود ،داشت برای فریاد نزدن کنترلش میکرد،جواب
داد.

-حالم داره از این توهماتت بهم میخوره.تا دیروز
گیرت موکالی زن این خراب شده بود،االنم مه لقا!!�
مشت گره خورده اش را به قفسه ی حافظ زد وبا

چشمانی گرد شده که پر بود از رگه های سرخ..
غرید.

-مه لقا!!� کی اسم اونو آورد؟هان؟
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حاف��ظ خس��ته از آنهم��ه تنش میانش��ان،مس��تانه را
کناری

زد وگره کراواتش را ش��ل ت��ر ک��رد.برگش��ت وچش��م
های

پر پوزخندش را تا چشم های آتش زده ی مستانه باال
آورد.با حرکتی� آنی کراوات را ازدور گردنش بیرون

کشید و آن را به روی میز پرتاب کرد.
-گیرت همین بود روانی،بیا اصن نمیزنم.ولی میرم

مراس��م ت��ا قل��در ب��ازی واس��ه امیرحاف��ظ مش��عل
نکنی،میرم

دم در مس�جدم وایمیس�تم ب�بینم چ�ه غلطی میخ�وای
بکنی.

وبی آنکه کیفش را بردارد ،به سوییچ روی میز چنگ
زد وبی نگاه از اتاق بیرون زد وثانیه ای بعد صدای
کوبیدن در باعث شد که مستانه در جای خود بپرد

وپلک ها را محکم روی هم فشار دهد.
روی دیوار سرخورد،هنوز مشت هایش گره خورده

بودند وهنوز دندان ها روی هم ساییده میشد.با تلخی
بدتر از زهرمار،کف زمین افتاد وزمزمه هایش را بی
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پروا بلند زمزمه کرد،با فریاد زمزمه کرد.
-همتون بمیرید.همتون لعنتی ها!!

وبا لجبازی موبایلش را از درون جیبش بیرون کشید
وبا غیظ س��یم هن��دزفری را ج��دا ک��رد وموبای��ل را ب��ا

همان
موسیقی در حال پخش به سرامیک های سرد کوباند.

**
کالسورش را از روی صندلی کنارش برداشت وبا

مقنعه ای که دیگر مانده بود از دورگردنش بیفتد،از
ماشین بیرون زد ودر را محکم بهم کوبید.نگاهی به

ساعت سبزش انداخت،قطره ی داغ عرق از تیره ی
پشتش چندش وار می غلتید.عینک را از روی موهایی
که ب��رخالف همیش��ه آنه��ا را ب��اال داده ب��ود!! ب��ه روی

چشم
ها سراند.از جوی پرید ومی خواست بی اهمیت به

پسربچه ی پیاده رو که با چشمان ملتمسش نگاهش
میکرد،رد شود.چن��د ق��دم رفت��ه را برگش��ت،ثانی��ه ای

پلک
زد وپوفی محکم کشید،چرخید� وبی مقدمه روی وزنه
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ایستاد،نگاهش به عددهای روی وزنه افتاد و آه از
نهادش در آمد.انگار فقط داشت مشتی استخوان بی

خاصیت را دنبال خودش می کشاند.
دکمه ی موجودی حساب را زد وموبایل را کنار

گوشش چسباند.صدایش خفه ی خفه ب��ود وق��تی ک��ه
داشت

جواب مخاطب پشت خط را میداد.
-اینهمه بهم وقتی بیرونم زنگ نزن،خودکشی�

نمیکنم،چون یک مرده دیگه نیازی به این حماقتا
نداره،این صدبار.

اعداد پیش چشمانش تار شد،بزاق دهانش را پر
سروصدا قورت داد وبا بیچارگی به ته مانده ی

حسابش نگاه داد.پچ پچ های آرامی که بر تارهای
شنوایی اش می نشست را نمی شنید،دیگر مثل
روزهای سردی که از عمرش گذشته بود،طغیان

نمیکرد وهمین مرده ی متحرک شدنش ،بیشتر رقت
انگیزش کرده بود.

-تموم شد حرفات؟کار دارم.
موبایل را پایین داد وبه کارتی که از دستگاه بیرون
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زده بود خیره شد،آنقدر خیره شد که صدای بوق
دستگاه به خودش آورد.کارت را میان مشتش فشرد
ونیم نگاهی به رنویش که از خودش بدتر زوارش در

رفته بود،چشم دوخت.موبایل باز به صدا در آمد.
خسته وسنگین بود،کالس های دانشگاه را یکی در
میان می رفت وبه زور احمدی که حاال الهه شده

بود،هل داده میشد،برای جلو رفتن،برای در جا
نماندن.وچه امید وامانده ای داشت الهه ی زندگی

اش!!! با دعواهای آزیتا،سرکالس
ها می نشست.صدای استادها در آمده بود،پنج واح��د

از
هفده واحدش،حذف شده بود وذره ای برایش مهم
نبود.نگاهی خرج موبایل نکرد وبی تفاوت نسبت به

همه ی آدم های زندگی اش،آرام الویی گفت.
-سالم،مستانه میشه ...میشه ببینمت؟

ابروها را در هم کشید وبا زبانش لب ها را تر
کرد.سعی نکرد صدایش را صاف کند،با� کمی خش

جواب داد.
-سالم،تو شماره ی جدیدمو از کجا داری؟الهه داده
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بهت؟
-آره.احمد... ینی همون...اله..ه داد.

ب��ه س��نگین زدن رهی هم بی اختی��ار پوزخن��د زد،بی
رحم

ش��ده ب��ود ک��ه دلش نمی س��وخت از تلخی کالم او
وقتی که

احم���د را ب���ه زحمت اله���ه می گفت.ش���انه ای ب���اال
انداخت

وگام های بلندش را بی اختیار به سمت دکه ی
روزنامه فروشی برداشت.

-خب کارتو بگو؟
-میشه ببینمت؟

نگاه از نیازمندی های روزنامه گرفت و با قلبی که
کمی وفقط کمی ضربانش تند ش��ده ب��ود،ب��ه خیاب��ان

نگاه
انداخت.اشتباه نمیک��رد،آن ص��دای بم،آن ص��دایی ک��ه

آدم
را به هپروت میبرد،بغض داشت!!خفه بود وکمی هم
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درد چاش���نی اش ش���ده ب���ود.رهی را کمی بیش���تر�
شناخته

ب��ود،رهی ک��ه پش��ت در ات��اق عم��ل اله��ه هم بغض
نداشت

وفق��ط چش��مانش س��رخ ب��ود وفکش هم منقبض!! و
حاال...

**
پ���اروی آس���فالت داغ گذاش���ت ،رهی ب���ا دی���دنش

مستاصل
تکیه از موتورش گرفت و نزدیک مستانه شد

وهمزمان عینکش را از روی چشمانش برداشت.
لبخند مستانه درد داشت ،درد هنوز از پی آخرین

چهارشنبه ی سال زهرداری که از سرگذرانده
ب��ود،هم��راهش ب��ود.وق��تی رهی ن��زدیکش ش��د،ب��وی

عطری
مش���امش را پ���ر نک���رد،و ب���وی ع���رقی هم آزارش

نداد.بوی
تن بود،بویی که انگار فقط مختص رهی ،کارکتر�

همیشه مجهول ذهنش بود.بی اختیار خیره به او لب
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زد.
-اولین بار هم که دیدمت کچل بودی.

گلوی متورم رهی را دید،سکوت کرد تا او به حرف
آید.

-من...هرچی فک کردم،هیچکس غیر تو دورم قابل
اعتمادتر نبود.یکی که همجنس خواهرمم هست.

مس��تانه در آن وانفس��ای زن��دگی معلقش ک��ه انگ��ار
درون

مرداب در حال شاید غرق شدن ب�ود،لبخن��د� کم��رنگی
زد

و نفهمید که چقدر نگاه رهی دو دو میزند.
-خوبه رخساره؟

رهی شانه هایش فرو افتاده بود،درمانده به نظر می
رسید.مستانه لبخندش جمع شد،آرام نام جوان پیش

رویش را ص���دا زد،رهی ق���دمی ب���ه عقب خواس���ت
بردارد

ک���ه مس���تانه بی آنک���ه مغ���زش دس���تور درس���تی
بدهد،دست
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روی بازوی او گذاشت،کف دس��تش مس��تقیم پوس��ت
او را

که بخاطر زیر آفتاب بودن تیره تر از صورتش شده
بود!!رهی یکه ای خورد وبه دست او تیز

نگاه کرد.مستانه نفهمید چرا آنقدر به ثانیه ای معذب
شد ،انگار که از نگاه او فهمیده بود که رهی قلمروی

خاصی دارد وکسی هم بی اجازه حق ورودش را
ندارد. کالفه از حس های متفاوتی

که مغزش از هم تفکیک نمیکرد،به روی او غرید.
-خب چرا نسیه حرف میزنی؟

رهی پیش��انی اش را ماس��اژی داد وپ��ر اس��ترس ب��ه
مستانه

نگاه کرد.
-امروز چندمه؟

-سیزده خرداد،اتفاقی برای الهه افتاده؟
رهی روی نیمکت ورودی پارک نشست وبی اهمیت

ب���ه آفت���اب س���وزناکی ک���ه ک���ف س���رش را داغ
میکرد،خیره�

به سنگ فرش با فکی فشرده شده،زمزمه کرد.
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-انقد الهه الهه نکن.
مستانه دلش خندی��دن بلن��د میخواس��ت،خن��ده ای ک��ه

تمام
نشود وتلخی اش همه ی دنیا را کن فیکون کن��د،کن��ار�

او
نشست،با فاصله ی زیاد،ت��ا مب��ادا جوان��ک ب��ا خ��ودش

فکر
نکند قرار است به او ناخونک زده شود.کیفش را به

بغل زد ودیگر حرفی نزد.بگذار از او هم حرف
بخورد،وقتی که از همه ی عزیزترین های زندگی اش

حرف که نه خنجر خورده بود!!
-میخوام،باهام بیای پزشک زنان،ینی باهامون.

مس��تانه س��رش چرخی��د،ب��ه گ��وش ه��ایش آن لحظ��ه
اعتماد

نداشت،صدایش در نمیامد وچقدر خوب بود که رهی
از چشمانش حرف ها را میخواند.

-گیر کردم...دارم...خفه میشم.دیگه دارم خفه میشم
مستانه.

و دو دستش صورتش را پوشاند وشانه هایش کمی
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نامحسوس لرزی��د.ص��دای مردان��ه اش شکس��ته ب��ود،
وتکه

های شکسته اش را مستانه ی خرد شده می دید.
گلویش مدت ها بود که خاک میخورد از بی

بغضی...اما آن لحظه دوباره غده ای پرحجم مهمان
گلویش شد.با چانه ای لرزان ودستی لرزان تر، پا به
ح��ریم رهی گذاش��ت.دس��تش آرام روی ش��انه ی او

نشست
و لرزش شانه هایی که بیشتر شد.

-رهی،جان� همون احمدت بگو چی شده؟بخدا من
ظرفیتم تکمیله.

رهی به آنی از جا برخواست وپشتش را به مستانه
ک����رد،دلش نمیخواس����ت ص����ورت خیس����ش را او

ببیند.بینی
اش را باال کشید وچند بار نفس گرفت وعمیق آن را

بیرون داد.
-میخ���وام...میخ���وام ت���و هم���راه رخس���اره ب���ری

دکتر،میخوام
...
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بغض آلوده به درد را به زحمت از گلو پایین داد،با
شانه هایی صاف دست درون جیب هایش فرو

برد،سعی کرد همانند همیشه صدایش رسا به گوش
مخاطبش برسد،مخاطبی ک�ه ب�رای رهی همیش�ه ت�و

دار
،زیادی عزیز شده بود.

-میخوام بفهمم رخساره باکره اس یا نه.
مستانه بی هوا از جا برخواست وبی اهمیت به کیف
رها شده روی زمین ،از پشت نزدیک رهی شد،رهی

که زیاد تف�اوت ق�دی ب�ا او نداش�ت.پل�ک زد،چن�د ب�ار
پشت

هم وچند بار مغزش را رفرش کرد.حرفش نمی آمد
وبدتر آنکه رهی هم بیشتر از آن توان حرف زدن

نداشت.
دنی��ا شیش��ه را پ��ایین داد وس��ینی ش��کالت داغ را از

دست
علی گرفت.علی با اخم هایی که دلیلش را دنیا می

دانست،ماشین را دور زد وبا باز کردن در هجوم
سرمای بهمن ماه را به درون اتاقک گرم ومطبوع
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آورد.دنیا با صورتی که سعی میکرد عضالتش
منعطف باشد،رو به او چرخید ولیوان را به سمت او

دراز کرد.علی بی نگاه ،با فکری درگیر لیوان را
گرفت وبه عادتی قدیمی که مستانه هم داشت،لیوان

را
زیر بینی اش گرفت.

-حاال چقدم رفتی تو قیافه!!
علی لیوان را پ��ایین آورد وخ��یره ب��ه ماش��ین ه��ای در

حال
رفتن،پوزخند صدادارش باعث شد که لب های دنیا

آویزان شود.علی کالفه ب��ه س��مت او چرخی��د،ب��ه آنی
تمام

شکالت داغ را بی اهمیت به داغی اش سر کشید
وخاطرجمع از خالی بودن لیوان آن را درون سینی

کاغذی انداخت.حاال تمرکز بیشتری برای حرف زدن
داشت.

-دنیاجان، به قران منم دلم میخواد هرچی زودتر ما
م����ال هم ش����یم.ولی االن؟من پای����ان نام����ه ام رو

هواس.کار
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ندارم،از س��ر بی هیچی ور دل باب��ام مون��دم.بی��ام ب��ه
بابات

چی بگم؟
دنیا سر به زیر لیوان را درمیان دس��تانش چ��رخی داد

و
آرام زمزمه کرد.

-من درک میکنم که تو موقعیت زندگیت بهم
پیچیده.ولی...�

سرش را باال آورد وبا چشمانی که کمی نم زده شده
بود،ادامه داد.

-منم نمیتونم هی جواب بابامو سرباال بدم،اونم وقتی
که

مامانم آروم آروم قضیه ی پدرت با زن دومشو بهش
گفته.

علی دست روی فرمان گذاشت وسرش را تکان داد
وخیره به خیابان شد،دنیا هول زده از روی برگرداندن
علی خودش را ب��ه س��مت او کش��ید و ب��ا مالیمت لب

زد.
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-علی ج��ان ،باب��ا حس��اس ش��ده،خب می��دونی یکمم
بدبین

شده به تو.برای همین....میخوام که زودتر اقدام
کنیم.نمیخوام بیشتر از این بهونه دستش بیاد.

علی بازدمش را عمیق بیرون داد وسعی کرد که
گرفتگی صورتش را و بهم ریختگی ذهنش را کنار

بزند.سرش چرخید� وبالبخندی که از ته دل برای آرام
کردن دنیا بود را روی لب ها نشاند. با آبی های

شیطنت آمیز به لیوان دنیا اش��اره ای زد وب��ا ص��دایی
که

به عمد پایین کشیده بودش،لب زد.
-شکالتتو بخور عروس خانم.

دنیا لیوان را که میان دستانش س��فت گرفت��ه ب��ود را
باال

برد وبا لبخندی دندان نما وچشمانی هم که می
خندید،چشم� در چشم علی جرعه ای از مایع داغ را

راهی گلو کرد.
**
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روی نم��دی ک��ه جل��وی ش��ومینه پهن ب��ود،نشس��ت
وهمزمان

با چرق چرق کردن چوب ه��ای نیم��ه س��وخته !!می��ل
های

ب��افتنی را پ��ر س��رعت ب��ه ح��رکت در آورد.حلیم��ه ب��ا
سینی

چای نزدیک شد وبا آخ واوخ های معمول در حالی که
زانوهایش را خم میکرد،کنار� مژگان جای

گرفت،مژگان� خیره به میل ها لب زد.
-دایه جان،چرا زحمت کشیدی باز؟

حلیم��ه ب��ا ی��ک دس��ت دیس ب��اقلوا را ب��ه دخ��ترکش
تعارف

کرد وبا دست دیگرش زانویش را ماساژ داد.
-بخور مادر که الهی بم��یرم ک��ه انق��در پ��ای چش��مات

گود
افتاده.

مزگ��ان می��ل ه��ای ب��افتنی را درون س��بد پ��ر از کالف
های

رنگارنگش انداخت وبا لبخندی کمرنگ دیس را از
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دس��ت او گ��رفت ودر ح��الی ک��ه یکی از باقلواه��ای
خوشبو

را بر میداشت،مالیم جواب داد.
-خدانکنه عزیزم.به خودتم یک نگاه انداختی؟شدی

پوست استخون.
حلیمه باز آهی کشید ومزگان با دهانی پر خنده اش

گرفت،جرعه ای از چ��ای را نوش��ید وب��ا لبخن��د ادام��ه
داد.

-انقدر غصه ی منو نخور،من مژگان کوچولو که دیگه
نیستم قربونت بشم.

حلیمه بی اختیار باز آهی لرزان کشید وسعی کرد او
هم در بازی راه انداخته ی مژگانش سهیم باشد.

مژگان خیره به شعله های آتش،همراه با لبخندی که
شیرین بود وکمی تلخی رفتن مادرش را کمرنگ

میکرد،فنجان را به لبش نزدیک کرد.هیجان
زیرپوستش دویده بود،وقتی شب گذشته علی از

سروسامان گ��رفتنش ح��رف زده ب��ود،از ب��رق چش��م
های
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پسرش.تمام شب گذش��ته ت��ا ب��ه س��حر کن��ار تخت او
نشسته

بود ودس�ت ب�ه موه�ایش کش�یده ب�ود و او را بویی�ده
بود،با

بغض به قدوباالی او نگاه دوخته بود.برای ثانیه به
ثانیه ی عمر دو عزیزترین زندگی اش ،سوخته بود

وهمچون ققنوس از دل خاکستر� دوباره متولد شده
بود.وحاال در جایی از زندگی اش ایستاده بود،که

روزها در چهاردیواری تنهایی هایش منتظرش
ب����ود.منتظ����ر از آب وگ����ل در آم����دن علی وم����ه

لقایش،منتظر
سامان بخشیدن به زندگی شان...

نفس حس���رت زده اش پ���ر ص���دا ب���ود ،وق���تی ک���ه
چشمانش

نم برداشته ب��ود وچش��م از ش��عله ه��ای در هم تنی��ده
نمی

گرفت.کاش ایراندخت در این سراشیبی� مهم زن��دگی
در
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کنارش ب��ود وب��از می توانس��ت بع��د از س��الها حقیقی�
ترین

لبخند را بر لب های او بنشاند.
-مژگان بابا جان،آقای نداف پای تلفنن.

کسی شانه اش را تکانی داد،هول زده یکه ای خورد
وباعث شد چند قطره ای از چای روی دامنش
بریزد.حلیمه لب گزید وخجالت زده لب گشود.

-دردت ب��ه س��رم،ه��رچی ص��دات زدم نفهمی��دی.این
مرده

شیکم گنده کارت داره.
مژگ���ان چش���م گش���اد ک���رد وسراس���یمه از ج���ا

برمیخواست،
وهمزمانی که به سوی تلفن قدم های تندی بر

میداشت،غر زد.
-دایه جان آرومتر،میشنوه.

***
دس��تانش بی وقف��ه دس��ته ه��ا را می چرخان��د،تم��ام

حواسش
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معطوف به حرکات حریف مقابلش بود.آوا با سمجی
به

پ��ایش چس��بیده ب��ود وم��دام بی��نی اش را ب��ه ش��لوار
ورزشی

او می مالید.هل نامحسوسی او را داد.
-دایی جان،بکش از من بیرون.

و وقتی که صدای گل گفتن بلند نریمان ،تارهای
ش����نوایی اش را آزار داد،فری����ادش ک����ل خان����ه را

برداشت.
-حسنا بیا این بچتو جمع کن،

نریمان با نیشی شل شده ،توپ را به میان زمین
انداخت وهیجان زده لب زد.

-بدبخت ،باختتو گردن بچه ی من ننداز.
حسنا موب��ایلش را روی م��یز ان��داخت وب��ا س��ری ک��ه

تاسف
بار چپ وراست میکرد،نزدیک آنها شد.خم شد وآوار

را با نق نق هایش در آغوش کشید.
-صدای تق تق این دسته های فوتبال دستی داره منو

دیونه میکنه.بس کنید دیگه،اه...
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-راستی خواهر دوستم اومد دفترت راستی؟
حافظ خیره به توپی که سعی میکرد از مدافعینش به
دس���ت مه���اجم ه���ای آبی رنگش برس���اند،ه���ومی

گفت.حسنا�
در حالی که پرتقال� را با طمانینه داشت پوست می

گرفت،ادامه داد.
-میگفت منشی هم نب��وده ت��و دف��تر،مگ��ه مس��تانه رو

اخراج
کردی؟

حافظ کمی حرکت دست هایش آرامتر ش��د ،ولی ب��ه
ثانیه

ای حواسش را دوباره به بازی داد،حسنا� کامال
زیرنظرش داشت.با لحنی معمولی جواب داد.

-اخ����راج واس����ه چی!! از اولم مس����تی ه����رروز
نمیومد.االنم

که فصل امتحاناتشه.
ابروهای حسنا باال پرید ،نگاه معنادارش را سر داد به
سوی مادرش که روی مبل لم داده ب��ود وح��اال مجل��ه

را
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بسته بود وحواسش به آنها ب��ود.پرتق��ال را ب��ه دس��ت
آوا

داد تا نق نقش به میان مکالمه ی آنها خط نیندازد.
-مگه خونه خاله اس که هروقت دلش میخواد

میاد،هروقتم...
حافظ با داد دوباره ی نریم��ان ،پ��وف محکمی کش��ید

وبا
کالفگی میان حرف او پرید.

-باز شروع نکن،که اصال اعصاب ندارم حسناجان.�
حسنا نتوانست به نرم صحبت کردنش ادامه دهد، با

پرخاشگری جواب داد.
-امیرحافظ یکی دوبار مستانه رو تو ماشینت دیدم،به
روت نیاوردم.گفتم تو بچه نیستی،حواست هست.اما

میبنم که انگار تو اصال تو باغ نیستی، من میترسم
امیر تو یهو بشی دایی جهانگیر.

از سکوت حرص دار برادرش استفاده کرد،کنار
مادرش جای گرفت وباز ادامه داد.

-دایی تا وقتی که شوری نبود،چه سر وضعی
داشت،االن چی شده!!همه ی داروندارش رفت به
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باد.دلت میخواد تو هم مثل اون شی،که سره یک زن
که مادر همین مستانه خانومه به این وضع افتاد!!

حافظ که دیگر هیجان اولیه ی بازی را نداشت،پش��ت
به

او صدایش را کمی باال برد وبا بی حوصلگی جواب
داد.

-چه ربطی داره،شوری  ساله تو زندگی دایی
ماس��ت،این��ا همش  س��اله ورشکس��ت ش��دن.بع��دم

مستانه
دخترداییمه.خیلی جای تعجب نداره که تو ماشینه من

باشه.
حسنا برای تحت تاثیر قرار دادن مادرش ،دست را

روی دهانش گذاشت وبا تعجب،لب گشود.
-می بینی مامان چه دفاعی هم میکن��ه،ام��یر ب��ه خ��دا

اینا
جادوت کردن.

مرج��ان ش��قیقه ه��ایش را ماس��اژی داد و چپ چپ
نگاهی

به دخترش انداخت.
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-بس کن دیگه حسنا،دیگه یک غول نساز از این مادر
ودختر.االنم دوست ندارم این بحث مسخره رو کش

بدید.
و اشاره ای مستقیم به نریمان کرد واز جای

برخواست.نزدیک میز فوتبال دستی ایستاد.سنگینی�
نگاهش باعث شد که حافظ بی اختیار دست از بازی

بکشد وبا لبخندی کمرنگ سری برای مادرش تکان
دهد.

مرجان با صالبت همیشگی اش ،نگاه محبت آم��یزش
را

به روی حاف��ظ پاش��ید وب��ا لح��نی ک��ه ه��زاران مع��انی
پشت

کلماتش پنهان بود،خطابش قرار داد.
-من مادرتم،اینکه اصرار دارم با یک آدم قابل اعتماد

ازدواج کنی وهرچه زودتر هم اقدام کنی،برای
پیشرفتته...برای آرامشته.نگرانم نیستم برای
انتخابت،چون مطمئنم سیاس قابلی هستی.

و جوری نگاهش خیره به نگاه حافظ ش��د،ک��ه حاف��ظ
حس
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کرد که تمام مغزش وتم��ام قلبش ب��ه یکب��اره ف��رمت
شد

واز همه چیز پاک!!
روی نیمکت چهارزانو نشست ،وبا قاشق محتویات

ذرت مکزیکی اش را هم زد وبی اختیار لیوان را زیر
بینی اش گرفت.احمد را با شال گردن خردلی رنگی

که با بوت هایش ست بود، از دور می دید که با
لبخندی گش��اد داش��ت ن��زدیکش می ش��د.قاش��قی از

ذرت را
به دهان برد وهمزمان با لذت بردن از طعم بی

نظیرش صفحه ی پیام های موبایلش را باز کرد،با
ابروهایی نزدیک شده پیام نخوان��ده را ب��ازکرد.چش��م

ها
روی حروف چرخید،هیجان کالم آزیتا از تک تک

واژه ها بی شک می چکید!!وقتی که راست وریس
شدن خواستگاری مصطفی را شرح داده بود.

موبای��ل را ب��ا ان��رژی تخلی��ه ش��ده پ��ایین آورد وب��ا
حسادتی
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که بی اختی�ار ب�ه قلبش نیش م�یزد،دوب�اره ب�ه احم�د
خیره

شد وبه دست تک��ان دادن او فق��ط لبخن��دی ماس��یده
تحویل

داد وباز قاشقی پر از ذرت را درون دهانش فرو
برد.اما برایش دیگر نه مزه اش و نه بویش لذتی

نداشت.بینی اش را باال کشید و ظ��رف را بی اهمیت
به

سطل زباله چند قدم آنط��رفش،پش��ت س��رش پ��رت
کرد

ودر جواب وجدانش ک��ه ب��ه آنی سرزنش��ش ک��رد،ب��ه
جهنم

بلندی نثار کرد.
احمد با خنده ای که کمی صدادار شده بود،مقابلش

ایستاد.
-چی شده مستی ناب؟باز از چی دنیا گالیه داری؟

مستانه پشت چشمی نازک کرد ودر حالی که
زانوهایش را به بغل می گرفت،به روی احمد

وسنگینی نگاهش توپید.
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-یک ساعته اینجا منجمد شدم،کجایی تو؟
احمد شانه هایش از خنده ی ریزی تکان خورد و در
حالی که زیپ کوله ی سفیدش را باز میکرد،جواب

داد.
-از یک مسیری انداختم که صاف به راهپیمایی ملت
خوردم!! دیگه با بدبختی خودمو خدمت مستانه بانو

رسوندم.
مس��تانه پاه��ایی ک��ه س��رما از ش��لوار مخملش نف��وذ

کرده
بود وباعث خشکی استخوان هایش شده بود،از جا
برخواست.موبایل را خصمانه درون جیب کاپشنش

انداخت وکنجکاو به نیش شل شده ی احمد نگاه کرد
که

برگه ای را از ال به الی وسایل کوله اش بیرون می
کشید.

-امروز نیشت زیادی بازه!!چه خبره؟�
احم��د بی کالم از ج��ا برخواس��ت وبرگ��ه را فاتحان��ه

جلوی
چشمان تنگ شده ی او گرفت.
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-وقت عملم مشخص شد.
مستانه به یکباره عضالت صورتش به منبسط ترین
حالت ممکن در آمد ولبخندی که ثانیه به ثانیه بیشتر�

وسعت گرفت،نوشته های برگه را تند تند زیر لب
زمزم��ه ک��رد.خوان��دنش ک��ه تم��ام ش��د.س��ربلند ک��رد

وپشت
هم پلکی زد،احم����د بی آنک����ه اج����ازه از مس����تانه

بگیرد،اول
دستان او را میان دستانش گرفت وبعد به ثانیه ای او

را در آغوش کشید.
با بغضی که تلخی اش داشت دلش را بهم می

پیچاند،سرش را روی شانه ی استخوانی دخترک
گذاشت وبا صدایی که می لرزید ودل مستانه را هم

می لرزاند،لب زد.
-اولین نف������ری هس������تی ک������ه از نج������ات من

خوشحالی.مرسی
مستی.مرسی.

مستانه لب پایینش در میان دن��دان ه��ا ب��ا فش��ار گ��یر
کرده
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بود ،چند� بار پشت هم به پشت احمد ضربه زد وبا
خنده ای که بوی بغض میداد،او را به عقب هل داد و

جواب داد.
-شئونات اسالمی رو رعایت کن،تو هنوز در بند این

جنسیتی� رفیق.
احمد ساده خندید وساده تر بغض گلو وچش��مانش را

پس
زد،همپای هم به سمت شهربازی خلوت پارک حرکت
کردند،احمد با حسرتی که منشا آن را نمیدانست از
کجاست،شاید از سر همان بی هویتی که از کودکی

درگیرش بود،بی نگاه به مستانه لب زد.
-من اگ��ر ی��ک پس��رواقعی ب��ودم ،مطمئنم عاش��قت

میشدم.
مستانه با چشمانی گشاد سرش به س��وی او چرخی��د�

و با
تمس��خر پقی زی��ر خن��ده زد.آنق��در خندی��د ک��ه اش��ک

گوشه
ی چشمش را خیس کرد،سر به آسمان باال آورد وبا

همان ته مانده ی خنده زمزمه کرد.
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-برای همینه یک گله عاشق دنبالمن!!
وبعد از لختی سکوت لبخند از روی لبش بی اختیار

پاک شد،شانه ای باال انداخت وت��رجیح داد ک��ه س��فره
ی

دلش را برای احمدی که حاال شادتر بود ورهاتر!!باز
نکند. ناشیانه بحث را عوض کرد.

-راستی از اون رهیه گنده دماغ چه خبر؟� هنوزم با
خودش قهره؟

و به حرف خودش، کودکانه خندید.احمد با مالیمت او
را به سمت تاب هل داد وبا لحنی که عتابی پدرانه

داشت،جواب داد.
-پشت داداشه من حرف نزن بچه!!

مستانه کیفش را در بغل گرفت و احمد پشتش
ایستاد،تاب را کمی تکان داد.مستانه پاهای بلندش را

جمع کرد تا احمد راحت تر او را هل دهد.
-خب قهره دیگه !!راستی میگم احمد،

احمد در حالی که زنجیرهای سرد ویخی را درون
دستانش گرفته بود،جانمی گفت.

-میگم،در مورد...اسمت فکر کردی؟
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احمد چشم ریز کرد،تاب را رها کرد ومقاب��ل مس��تانه
ی

منتظر ایستاد.دس��ت ب�ه بغ��ل گ��رفت وب��ا ژس��تی ک��ه
انگار

غرق فکر است،به او خیره شد.
-خودم به پریا خیلی فک کردم.

مستانه ناباورانه خنده ی کوتاهی کرد،ولی� طاقت
نیاورد وقهقهه اش ت��ا هفت آس��مان هم رس��ید.آنق��در

انفجار
ناگهانی بود،که تمام بدنش واکنش نشان داد،بی حال

از
خنده ای که انتها نداشت ، پاهایش را روی سنگریزه
کشاند تا تاب از حرکت بایستد.از جا برخواست وبا
دستی که دلش را گرفته بود به احمد واخمش نگاه

دوخت.
-پریا؟پریا احمد؟آخه تو کجات به پری ها میخوره؟

و باز خندید.احمد با لب هایی آویزان مشتی به ش��انه
ی

او زد وزیر لب غرید.
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-بسه دیگه،خفه نشی ها!!
کیف رها شده اش را از روی زمین برداشت ودر

حالی که جواب مشت احمد را میداد،شادمان جواب
داد.

-روی الهه فک کن.که بعدا من صدات بزنم الهه ی
زشتی..

وقتی که به نگاه تیز شده ی احمد رسید،قدم ه��ایش
را

بی اختیار تند کرد و با گام بلند احم��د ب��ه س��ویش ،ب��ا
خنده

ای کنترل� نشده شروع به دویدن کرد.
هر سه نفر پشت پنجره ی قدی ایس��تاده بودن��د،و ب��ه

خم
راست شدن کمال مقابل مسعود نداف وکیل امین

خانوادگی مل��ک ه��ا نگ��اه میکردن��د.نفس عمی��ق علی
باعث

شد که مژگان متفکر نگاه از تص��ویر مق��ابلش بگ��یرد
وبه

پسرش چشم بدوزد.
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-میدونستم مامان بزرگ ثروت زیادی داره،اما این
ازثیه ی که برای ما گذاشته...

با افکاری در هم تنیده ،حرفش را قطع کرد ودست
میان موهایش فرو برد.مه لقا هنوز س��اکت ب��ود و ب��ا

آبی
هایی ک��ه ه��زاران فک��ر در پش��تش سوس��و م��یزد،ب��ه

کمال
ک��ه ش��انه ه��ایش را جم��ع ک��رده ب��ود ودوان دوان ب��ه

سمت
عمارت می دوید،نگاه میکرد.

مژگان بی هیچ کالمی عقب گرد کرد وپشت به آنها
چرخید� وه آرامی لب زد.

-من میرم بخوابم.شماها اگر دوست داشتین بمونید.
وبا دستانی به بغل گرفته به سمت اتاقی ک��ه ج��دا از

اتاق
کودکی در طبقه ی همکف داشت!! قدم برداشت.
علی که حاال با رفتن مادرش ،راحت تر میتوانست

افکارش را روی زبانش بریزد،خطاب� به مه لقا لب
گشود.
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-با زمینای شالی،ویالی شمال!!اوو....اینهمه سرمایه
چقدر دهن بابای دنیا بسته میشه.تازه منهای حسابای

بانکی!!
مه لقا با لبخندی که طرحی از پوزخند هم قاطی اش

بود،به سوی او چرخید،علی� که حاال برق چشمانش
دی��دنی ش��ده ب��ود،نیم نگ��اهی ب��ه در ات��اق بس��ته ی

مادرش
انداخت وبا صدایی پایین کشیده،در حالی که هیجان

زیادی هم از کلماتش می ریخت،ادامه داد.
-می��دونی چن��د دهن��ه مغ��ازه ت��و به��ترین نقط��ه ی این

شهر
داشتن یعنی چی؟ مه لقا تو صاحبشون شدی.

مه لقا آن لحظه در نقطه ای خال،در نقطه ای از بی
حسی شناور بود وانگار که پاهایش به کف زمین بند

نمیشد و شاید تعبیر درستش این بود که در نقطه ای
ایستاده بود که زمین هیچ جاذب��ه ای نداش��ت!! انگ��ار

تازه
داشت حقیقت تلخ نبودن ایراندخت را در ذهنش مزه

مزه میکرد.
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-تو...علی....خوشحالی� االن؟
علی بی آنکه درکی از لحن م��ه لق��ا داش��ته باش��د،ب��ه

سمت
حیاط باز چرخید.

-معلوم��ه،ح��اال س��لطه دس��ت ماس��ت.ح��اال دهن اون
شوری

صاف میشه وقتی که اون دو طبقه خونه رو جلوش
بندازیم...حاال دنیا رو راحت تر به دست میارم.این

خوشحالی ن��داره؟وای م��ه لق��ا االن ب��اورم ش��ده ک��ه
چقدر

مادربزرگ ثروتمندی داشتم!!
مه لقا حتی دیگر پوزخند هم نداشت،با صدایی آرام

وکنترل شده لب زد.
-شب بخیر.

وبا تنی بی حال خودش را به سمت پله های پیچ دار
کشاند،صدایی در دلش داشت آرام آرام زمزمه

میکرد،صدایی که بوی نم زیرزمین عمارت را
میداد.صدایی که انگار مویه هم میکرد.با کمک نرده

ها از پله ها باال میرفت.مادرش از روز اول همین
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بود،همه می دانستند صاحب اول وآخر اینهمه دارای
مژگان ملک است وبس!!اما کاسه ی چشم جهانگیر

مشعل را شورانگیز پر کرده بود.
وچقدر مه لق��ا س��وز داش��ت ک��ه در عکس ه��ایی ک��ه

فقط
دو روز عمر داشت،پدر جایی نداشت ومژگان بود با

چشم هایی غم زده!!ومادری که تنها بود.
روی تخت نشست وبغض غده وار را باال آورد وچقدر

آن لحظه از علی هم بدش آمد،از برق نگاهش هم.
با همان لباس های دست وپاگیر خودش را روی تخت

انداخت وبه سقف خیره شد.ته مانده ی اشک ها از
گوشه ی چشم راه گرفته بودند وبه جایی در نزدیکی

گوش پخش میشدند.
*

آزیتا همزمان با فیلمبردار دستگاه بخار را کمی جابه
جا میکرد تا رقص عروس وداماد جلوه ی زیبایی

داشته باشد.مستانه موبایل را روی میز انداخت،از
سرش��ب آنق��در روی ص��ندلی س��یخ نشس��ته ب��ود ک��ه

عالوه
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بر درد کمرش ،ماتحتش هم به مور مور افتاده بود.با
رویی جمع شده از جا برخواست،دس��تش را ب��ه کم��ر

زد
و ب��ه نگ��اه خ��یره ی دام��اد ب��ه ع��روس وچش��مک

معنادارش
!!پوزخند زد.دوباره روی صندلی ولو شد ونگاه

کوتاهی به زمان باقی مانده ی موزیک در حال پخش
انداخت.

نزدیک شدن آزیتا همزمان شد با کف وسوت
اطرافیان،خنده� ی سرکوب شده ی آزیت��ا ب��اعث ش��د

که
بی اختیار صورتش کش آید وتبدیل به لبخندی دندان

نما شود.
-چی شده؟باز چی رو سوژه کردی عوضی؟

آزیتا تا که در کنارش جای گرفت،طاقت نیاورد ودر
حالی که شانه هایش از فرط خنده می لرزید،منقطع

جواب داد.
-مس��تی ی��نی موه��ای دماغ��ه دام��ادو می دی��دی،می

مردی
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از خنده!!
مستانه اخمی ساختگی صورتش را ،پوشاند.سرکی

کش��ید وب��ه دام��اد ک��ه س��ردر گ��وش ع��روس ب��رده
بود،نگاه

کرد.
-مگه چجوریه؟ بدبخت فیس خوبی داره که!

آزیتا با حفظ لبخندش،بطری آب معدنی را از روی
میز برداشت وبا آگاهی از ده��نی ب��ودن بط��ری،آن را

به
لبش چسباند وپرسروصدا تا ته را در آورد.مستانه با

بینی جمع شده ،ایشی گفت واز جا برخواست.
-غ����ذاها رو ک����ه آوردن،دی����ر اوم����دم .حواس����ت

باشه،بشقابمو
پر کنی.عصبی ام،زیادم گشنمه.

-مگه کجا میخوای بری؟
-برم دهن این حافظ عوضی رو سرویس کنم،از

سرشب جواب اس وام اسامو یکی در میون میده.
آزیتا نگاه از پیست رقص گرفت و در حالی که به در

خواست فیلمبردار شصتش را باال می آورد واوکی
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زمزمه می کرد،به روی مستانه ی بی قرار
،چرخید.برای آنکه از حجم دلواپسی بهترین دوستش

کمی ،کم کند محبت آمیز لب زد.
-باهاش بحث نکن ها،حتما سرش شلوغ بوده.

مستانه دست در هوا تکان داد وبرو بابایی تحویل او
داد وپشت به او با قدم های بلن��دی ب��ه انته��ای س��الن

گام
برداشت.

****
سرانگشتانش یخ زده بود،ماشینش را با مصیبت البه
الی دیگ��ر ماش��ین ه��ا ج��ای داد وب��ا فحش ه��ایی ک��ه

یکریز
زیر لب نثار صاحبشان� میکرد،سوییچ را میان مشتش

گرفت.کیفش� را از صندلی کنارش چنگ زد و پر
سروصدا از ماشین بیرون آمد.میان کوچه بود که در

خانه شان باز ش��د.بی اراده دس��تی ب��ه ش��ال پش��می
سبزش

کش��ید وب��ا هم��ان سرانگش��تانی ک��ه س��رمای اول
اسفندماه
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بی حس���ش ک���رده ب���ود،موه���ای ف���ر رو از جل���وی
چشمانش

کنار زد.خوش وبش کردن عمه اش با مژگان همه ی
غذاهای رنگارنگی که درون معده اش هنوز به هضم
نرسیده بودند را بهم زد.آب ترشی میانه ی گلویش
آمد،به سختی آن را فرو داد وبه آل استارهای سبز
رنگش ناله وار نگاه کرد ودر تاریکی ناله وار تر به

کفش ه���ای ورنی عم���ه اش ک���ه ب���ا کیفش س���ت
بود،چشم

دوخت.
قدم هایش را کندتر کرد و آرزو میکرد که در آن

لحظه به خانه نرسد و رودرروی زنی که مادر
حافظش بود!!نایستد.رو به روی مرجانی ک��ه س��لیقه

اش
مستانه نبود،نباشد.و� مستانه چقدر در همان لحظه

افکار تلخ بر مغزش هجوم آوردن��د و ب��ه رویش زدن��د
که

چقدر به سلیقه ی عمه ی گوشت تلخش نمیخورد!!
سوییچ را ا کیفش بیرون کشاند وبا لبخندی که کادر
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شده روی لبهایش بود،سر چرخاند وبه مستانه ای که
نزدیکشان شده بود،نگاه داد.جهانگیر هم رد نگاه

خ��واهرش را گ��رفت ودر ح��الی ک��ه دس��تهایش را ب�ه
سینه

زده بود ،نگاه عاقل اندرسفیه اش روی دخترک
سنگینی کرد.

-سالم عمه جون.
وسرش را پیش کشید وسعی کرد گرما به بوسه اش
بده��د،ام��ا لبخن��د مص��نوعی عم��ه اش نش��ان از آن

داشت
که بوسه اش نتیجه ی معکوس داشته است.مرجان

کوتاه به جهان نگاه کرد که معنایش را بیشتر از
جهان،مژگان� فهمید ومستانه ای که معذب مقابلش

ایستاده بود.
-از عروسی میای؟ یکم بعد از امتحاناتت استراحت

میدادی به خودت عزیزم.
مستانه لب هایش را با زبانش تر کرد وهم��ان لحظ��ه

در
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البه الی افکارش ،به ی��اد آورد ک��ه ب��ه خ��اطر خش��کی
هوا

،دور لب هایش به آنی ترک خورده میشود!!
-راستش عمه جون،عروسی� دوستم ب��ود،نمیش��د ک��ه

نرم.
مژگان ابروهایش را باال انداخت ومرجان ک��امال آگ��اه

به
رفتار عجوالنه ی برادرزاده اش شانه ای باال انداخت

وق��دمی ب��ه عقب برداش��ت.ب��ا محب��تی بی منت ک��ه
باعث

میشد خشمی غریب در وجود مستانه زبان��ه بکش��د!!
رو

به مژگام لب گشود.
-س��رده ه��وا،خ��واهش میکنم بری��د داخ��ل.منم دیگ��ه

زحمتو
کم کنم.

مس��تانه ب��ا زاری دس��ته ی کیفش را می��ان مش��تش
فشرد

وبا خداحافظ زمزمه واری از میان پدرش ومژگان رد
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شد.
قبل از چرخاندن� کلید در قفل ، مژگان با لبخندی

کمرنگ وشب بخیری که زیر لب خطاب به او
گفت،از پله ها باال رفت.صدای پای پدرش را

شنید،حوصله ی نصیحت شنیدن� نداشت وحوصله ی
نگاه سرزنش بار پدرش را هم.

خودش را داخل خانه انداخت وبی توجه به
شورانگیزی که چشم از تلوزیون گرفته بود وکنجکاو
به او وحرکاتش خیره بود،از چشمی در رفتن پدرش

را به سنگر مژگان!!دید زد.
-باالخره پیری خانم رفتن؟

مستانه خسته ب��ه س��وی م��ادرش چرخی��د،گیج س��ری
تکان

داد.شورانگیز کوسن را در آغوش کشید وبا لب هایی
آویزان بی ربط ادامه داد.

-سرتو عینهو کبک زیر برف کردی،حالیت نیس زیر
سبیلت چه خبره؟

کیفش را روی زمین کشاند وبا اضطرابی که ریز ریز
در قلبش ریخته میشد،آب دهان را قورت داد و روبه
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روی شورانگیز ایستاد.
-مامان...چی� شده؟چه خبره؟�

شورانگیز با غیظ کنترل� را جلوی تلوزیون گرفت و
ص��دای گوگ��وش را ک��ه پ��ر احس��اس میخوان��د،خف��ه

کرد.سر�
باال آورد وگودی پ��ای چش��مان دخ��ترکش� ،پش��یمانش

کرد
از حرفی که به زبان آورده بود. با مکثی چند ثانیه ای
از ج���ایش برخواس���ت وهم���انطور ک���ه ب���ه س���مت

آشپزخانه
قدم برمیداشت،جواب داد.

-هیچی...فقط...مرجان اوم��د ک��ه ب��رای رف��ع تکلیف��و
بعدم

جل��وی خ��ان داداش��ش خودش��یرینی کن��ه،منم درو ب��ه
روش

باز نکردم.حالش خیلی گرفته شد.
مستانه با غمی ویرانگر که در چشم هایش النه کرده

بود،روی کاناپه افتاد وبا کف دست سردش،پیشانی
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داغش را فشرد ودر ج��واب قه��وه میخ��وری م��ادرش
هیچ

نگفت وفقط روی کاناپ��ه مچال��ه ش��د وب��ه زن��دگی نخ
کش

شده اش فک��ر ک��رد وب��ه  ارتب��اط ای ک��ه ت��اروپودش
داشت

از هم باز میشد.بیشتر مچاله شد وبیشتربه دوست
داشتنی که داشت از دست در می رفت،فکر کرد

وترسید.
برش���ی از پی���تزا را برداش���ت و در می���ان راه نگ���اه

شیطنت
آم��یزی ب��ه مس��تانه ان��داخت،ب��ا بازیگوش��ی ای ک��ه

چشمانش
را عجیب تر میکرد،سر جلو برد وزمزمه وار سکوت

را شکست.
-راستشو بگو،این ضیافت ناگهانی واسه چیه مستی؟
مستانه دستش را زیر چانه اش ب��رد و ب��ا دلتنگی ک��ه

از
چشمانش لبریز بود،لبخند کمرنگی روی لب هایش
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نقش بست و ثانیه ای بعد نگاه دزدید وخودش را
مشغول سس ریختن کرد.

حافظ شانه ای باال انداخت و با ژست مخصوص
خودش گازی به پیتزا زد وبا آرامش همیشگی اش

مش���غول جوی���دن ش���د.مس���تانه ام���ا ح���الت ته���وع
داشت،حافظ

نزدیکش بود،ولی او را دور می دید.می ترسید دست
دراز کند ونتواند صورت حافظ را لمس کند.بغض تا

جایی پشت لب هایش آمد،اما به تالش��ش می��دان داد
تا

راه های پس زدن بغضش را امتحان کند.
-باخودم گفتم ،نکنه به ضیافت قهوه ی قجریه واین

حرفا دعوت شدم..
مستانه فکرش در جایی غیر از آنجا به پرواز در آمده
بود.قهوه ی دیشب مغزش را هوشیار نکرده بود که
انگار مغز را به یک گیجی ممتد پیش می برد.از نگاه

م��ادرش ترس��یده ب��ود،از دلس��وزی الن��ه ک��رده در
چشمان

شورانگیز!!� دستی جلوی چشمانش تکان خورد،از
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خیره نگاه کردن به پیتزای پیش رویش ،دست
برداشت.

حافظ با ابروهای بهم نزدیک شده ولبخندی که هیچ
ربطی به اخمش نداشت،پرسشگر لب گشود.

-امروز مستانه ی همیشگی نیستی!!�
قرار نبود کالمی نیش دار از چله ی زبانش بی هدف

رها شود،با کمی ترس جواب داد.
-تو..حافظ همیشگی هستی؟

منتظر بود،با چشمانی که گشادتر از هر وقتی دیگر
بود،بغض در گلو را برای هزارمین بار قورت

میداد.حافظ هنوز داشت با طمانینه دهانش را می
جنباند.از خونسردی اش حرص زده شده ب��ود وفق��ط

خدا
می دانست که چقدر در حال صبوری کردن بود.

ص��بوری میک��رد ت��ا دی��وار  ارتب��اط ی ش��اید عاش��قانه
شان

که ترک برداشته بود،فرو نری��زد.نبای��د ب��ه آوار ش��دن
می
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رس��ید.چش��مانش ام��ا نافرم��انی کردن��د وب��ه اش��ک
نشستند

.تلخی خفه شدن زیر آوار ،رمق را از جانش گرفت.
-باز با اون آزیتای دیوانه رفتی فال قهوه؟چند تا دختر
اومد تو فالت؟زن بق��ال مح��ل م��ا ک��ه ت��وش نیفت��اده

بود؟
مستانه با چهره ای خشک وچشمانی نم زده،به خنده
ی سرخوش حافظ نگاه کرد وب��ا ص��دایی ک��ه س��ردی

اش
کمتر از هوای بیرون رستوران نبود،لب زد.
-چی زدی که فک میکنی خیلی بامزه ای؟

حاف��ظ بی��نی اش را چین داد،بی ط��اقت خ��ودش را
پیش

کشید وبینی عملی مستانه را بین انگشتانش
فش���رد.مس���تانه ری اکش���ن تن���دی از خ���ود نش���ان

نداد،سعی
کرد او هم دل بدهد به سرخوشی حاف��ظ!! دل بده��د

به
بی خیالی او و بی خیال آنهمه اضطراب سرریز شده
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ی دلش شود.
لب روی هم فشرد وپس از مکثی که زیاد نبود،میان

خنده ی چشم ها وبرق کشنده ی حافظ،لب زد.
-دوستت دارم حافظ،میدونی که؟

داشت چنگ می انداخت،و برایش آن لحظه مهم نبود
ک��ه چق��در غ��رور پوش��الی اش داش��ت خ��رد وخردت��ر

میشد
در مقابل آدمی که خودش را می پرستید وبس!! بی

رحمی امیرحافظ را دیده بود وباز حماقت میکرد
ودوست داشتنش را داد میزد وچقدر حافظ گیج می

ش��د ک��ه آنهم��ه رو ش��دن دل مس��تانه ی سرس��خت
مشعل ها

را می دید.
حافظ لبخندش به آرامی جمع شد وعضالت صورتش
ب���ه ثانی���ه ای منقبض ش���د،ب���ا پیش���انی ای ک���ه در

اسفندماه به
ع�رق نشس�ته ب�ود،نگ�اه خ�یره اش را روی لب ه�ای

نیمه
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باز مان��ده ی مس��تانه س��ر خ��ورد وب��ا ترس��ی ک��ه این
روزها

گریبان� گیر دلش شده بود،نگاه را به سمت چشم ها
هدایت کرد.مستانه خلع سالح با ابروهایی که دنباله

اش رو به پایین افت�اده ب�ود،و ب�ا رنگی ک�ه پری��ده ب�ه
نظر

می رسید،از هم فرو پاشید.
-من میترسم،هرشب دارم با کابوس نبودن تو می

جنگم.از نف��رت اطرافی��انم می ترس��م،از نگ��اه ه��ای
عمه

ام ک��ه م��ادر توئ��ه،می ترس��م.من نمیخ��وام قرب��انی
باشم،من

نمیخوام قربانی ازدواج شورانگیز و جهان
باشم،نمیخوام قربانی  ارتباط ی خودمون

باشم...من...حافظ،تو روخدا حرف بزن...منو� از شر
این اوهام نجات بده.

حاف��ظ لب ه��ایش را جم��ع ک��رد وفق��ط بی آنک��ه از
نگاهش

مستانه چیزی را بفهمد،سری تکان داد وخنده ای که
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بوی جمع کردن بحث را داشت!!روی لب هایش
نشست.سری تکان داد ودر حالی که دکمه ی

سرآستینش� را می بست،به در لودگی زد.
-انگار تو چیزی زدی امروز،نه من!!

مستانه هم بی دلیل خندید ونگاه دزدیدن حافظ را به
وضوح دید و ته دلش لرزید.لبخند� را سفت روی لب

ه��ایش حف��ظ ک��رد و وق��تی ک��ه دوش��ادوش او از
رستوران

بیرون می رفت.به جنگیدن فکر کرد وبه پا پس
نکشیدن.در قربانگاه زندگی اش،نبای��د دل او ب��ود ک��ه

سر
بریده میشد،نباید....

*
دستهایش را درون جیبش فرو برد وقدمی به عقب

برداشت وزیر ت��ابش ن��ور اس��فندماه ب��ه مع��رقی ک��ه
شب ها

تا نیم�ه ش�ب ط��راحی اش ک�رده ب�ود نگ�اه ک��رد.لب
پایینش
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را به دندان کشید ،هنری ک��ه از پ��درش وپ��دربزرگش
به

ارث ب��رده ب��ود داش��ت س��ر در ورودی مدرس��ه ی
کودکان

استثنایی می درخشید.بوی شیرین زن زودتر از
خودش رهی را از حال وهوای غرق شده نجات داد.
-خیلی ممنون پسرم،واقعا باید تحسین کرد این هنر

دستو.
رهی لبخند کمرنگی به لب هایش ح��الت داد،گل��ویش

را
صاف کرد ودر حالی که دوباره به کاشی های فیروزه

ای رنگ نگاه می انداخت،لب زد.
-شما محبت دارید.

زن با لذت دوباره به تابلو نگاه دوخت،رهی پس از
کمی این پا وآن پا کردن،نفسش را عمیق بیرون

داد.گامی به عقب برداشت وهرچه کرد رویش نشد
حرفی از دستمزد بزند،با آنکه نیاز مالی وکرایه خانه

و قس���ط س���رویس رخس���اره داش���ت خف���ه اش
میکرد،اما
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غرورش باعث میشد که تارهای صوتی هم به جنگ
یکدیگر بروند.سخت زمزمه کرد.

-من با اجازتون دیگه ...زحمتو کم کنم.
تا خواست که روی پاشنه ی پا بچرخد ودست از دو

دوتاچهارکردن بردارد که زن مخاطبش قرار داد.
-کجا آقای معروف زاده؟بیاین دفتر مدرسه با خانم
موسوی در مورد دستمزد وهزینه های ساخت تابلو

صحبت کنید.�
خجالت می کشید از ب��رقی ک��ه قطع��ا در چش��مانش

می
درخش���ید،ب���زاق� ده���انش را بی سروص���دا ق���ورت

داد،دلش
تعارف کردن میخواست وپرواز از مدرسه ای که پر
بود از کودکان بی گناه وبی آزار واو چقدر از چرتکه

انداختن ذهنش حالت تهوع گرفته بود.
زن با کفش های پاشنه دارش پشت به او چرخید� وبا

صدایی که تن باالیی داشت،ادامه داد.
-لطفا تشریف بیارید.

کالفه پلک روی هم گذاشت وبا خستگی گوشه ی
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چش��مانش را فش��رد،زب��ری ک��ف دس��تانش را ح��اال
بیشتر

حس میکرد،نگ��اه ب��ه ک��ف دس��تان ان��داخت.شکس��تن
کاشی

ه��ا ک��ف دس��تان را خ��راش داده ب��ود.پ��ای راس��ت را
جلوی

پ���ای چپ گذاش���ت و ب���ا دلی ک���ه خج���الت زده ی
رخساره

ودوستانش ب�ود ب�ه س�مت دف��تر مدرس�ه ی ش�کوفه
قدم

برداشت.
سنگین سرش را روی بالش��ت ان��داخت ،گرگرفت��ه از

پچ
پچ های زیرگوش مادرش،دست انداخت وزیرپیراهنی

سفیدش را از تن بیرون کشید و روی صندلی کنار
تخت انداخت.ملودی موبایلش باعث شد که با ذهنی

خسته از جنگیدن های بی انتها!! دست دراز کند
وموبایل را بردارد.
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موک��ل س��مجش ب��ود ک��ه ق��رار دادگ��اه پس ف��ردا را
یادآوری

میکرد.موبایل را بی حوصله روی سینه اش گذاشت
وپایی را که روی پای دیگر انداخته بود،بی وقفه

لرزاند.مغزش هیروشیما شده بود وفکر های لعنتی
همچ���ون بم���بی اتم وار تم���ام ذهنش را از هم ف���رو

پاشیده
بود.

مستانه و تیر خالصی به غرورش در روزی که
گذشته ب��ود،جل��وی چش��مانش رژه می رفت!!دس��ت

میان
موهای پرش ب��رد ومش��تی از موه��ا را خش��ن گ��رفت

وبه
تلخی رهایشان کرد.نگاهی به در بسته ی اتاقش

انداخت وبی اراده موبایل را باال آورد ورمزش را به
س��رعت ب��از ک��رد،فیلم ه��ای پوش��ه ی مخص��وص

موبایلش
را باال وپایین ک��رد،ب��ه انته��ایی ت��رین آنه��ا رس��ید.روی

فیلم
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ضربه ای زد.فیلم پس از ثانیه ای باز شد.
مستانه گوش��ه ی تخت نشس��ته ب��ود،نی قلی��ان می��ان

لب
هایش بود،کام عمیقی گرفت.صدای خودش ب�ا خن�ده

ای
سرکوب می آمد که مستانه را برای لوچ کردن

چشمانش ترغیب میکرد.مستانه پاهای الغر
واستخوانی اش را کمی جا ب��ه ج��ا ک��رد.نی را از لب

ها
ج��دا ک��رد.نفس��ی چ��اق ک��رد ونی را دوب��اره ب��ه لبش

چسباند
وپس از اندک ثانیه ای دودهای خاکستری� را از
سوراخ های بینی با چشمانی لوچ شده بیرون

داد.دوربین لرزید وصدای لرزان تر خودش از فرط
خن���ده ب���ا قهقه���ه ی بی کن���ترل� مس���تانه ق���اطی

شد.شصت را
به تاچ موبایل گرانقیمتش کشید و فیلم بعدی در حال
لود ش��دن ب��ود،مس��تانه ب��ا چ��ادری ک��ه م��دام از روی

سرش
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سر میخورد،و موهای فردار پریشان را نمایان تر
میکرد،با موبایل او داشت سلفی فیلم می گرفت.

کمی روی تخت جا به جا شد وبا لب هایی که لبخندی
کمرنگ داشت به فیلم نگاه کرد،به فیلمی ک��ه پش��ت

در
شعبه ای که جلسه ی مهمی تا دقایقی دیگر

داشت،گرفته شده بود.
-مستی داری چه غلطی میکنی؟االن یکی از همکارا

می بینه این مسخره بازیاتو!!
ص��دایش ب��ا حرص��ی غلی��ظ از الی دن��دان ه��ای بهم

فشرده
اش بیرون زده بود،مستانه اما بی خیال،دوربین� را به

روی خودش چرخاند ودر حالی که زیر چشمی
اطرافش را می پایید،با صدایی که به زیر کشانده

بود،خیره به لنز با خنده ای که به زحمت سرکوبش
کرده بود،زمزمه کرد.

-حرص بخور تا بترکی مرتیکه،جونم آزاد ،مهرم
حالل.طالقمو همین امروز ازت میگیرم.چیزی� که

زیاده شوهر!!
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و بازیگوشانه دوباره دوربین به سمت حافظ چرخید�
واو که آن روزها با سبیل بامزه ای که مستانه دسته

موتوری صدایش میکرد !!چهره اش دیدنی شده
بود،نیشخند زد وهمانطور که از جا بر میخواست

وسرش از کادر خارج میشد،جواب داد.
-بزار بگیرمت بعد جفتک بنداز دیوانه...

فیلم گرفتنش دیگر تعادل نداشت ،وق��تی ک��ه ص��دای
هول

خودش که اهومی گفت ومشغول احوالپرسی با
همکارش شدومستانه ای که درگیر چادر سرکردنش

بود ومدام زیر لب نوچ میکرد.
هوفی کالفه کشید وپاهایش را از روی تخت آویزان

کرد.موبایل میان دستش به عرق ک��ردن افت��اده ب��ود،
آنرا

گوشه ی تخت انداخت واز جا برخواست.نزدیک
پنجره ایستاد وبه کوچه ی تاریک نگاه دوخت.

وق��تی در س��ر فک��ر مس��تانه وول میخ��ورد،بی اراده
قلبش

کمی خارج از ریتم معمولی میزد واین بی ارادگی را
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هیچ وقت مستانه نفهمیده بود وچ��ه ق��در همیش��ه در
سر

ب���رای خ���ودش و ب���رای آنهم���ه ت���ودار ب���ودن ک���ف
میزد.دست

دراز کرد وپنجره را باز کرد،سوز زمستان تن تب
دارش را به لرز انداخت.سرش را از پنجره بیرون

آورد وبه آمدن بی قاع��ده ی مس��تانه در زن��دگی اش
فکر

ک����رد وب����ه رفتنش!!ب����ه رفتن مس����تانه ک����ه می
اندیشید ،قلب

برای اندک ثانیه ای انگار در جاده ای سرباالیی ،به
پت پت می افتاد.

سرش را رو به آسمان باال برد وخیره به ستاره هایی
که در غبار آسمان شهرش انگشت شمار بودند،به

حرف های مادرش فکر ک��رد و آن لحظ��ه مس��تانه را
به

تاری��ک ت��رین نقط��ه ی مغ��زش فرس��تاد،هرچن��د ک��ه
مستانه

ی سمج در هرجای مغز مدام برایش پا به زمین می
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کوبید.
مادرش از بلندی پروازهایی که پیش رو داشت می

گفت!!از ش����ورانگیز می گفت واز وص����له ک����ردن
خودش

به لباسی که تن دیگری بود.از اصالت می گفت،از
صبوری مه لقا واز همه می گفت،اال از کسی که

مستانه بود.
دن���دان روی هم س���ایید،آنق���در ک���ه فکش ب���ه درد

آمد.افکار
درهم تنیده به به مشعلی دیگر رسید!!به پ��درش ک��ه

بذر
آنهمه پرعقده بودن را در دلش کاشته بود!!به پ��دری

که
همیشه ی خدا او را دست کم می دید.حتی آن روزی
که در بازی هفت سنگ ،سرش شکست وپدر به جای
نگرانی،جلوی همه ی رفقای ق��د ونیم ق��دش،م��زه ی

شور
خون را به او چشاند.

دهانش را باز کرد ،تا هوای خنک گلوی داغ از
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بغضی سمج را کمی تسکین ده��د.دس��تانش را آنق��در
به

لب���ه ی پنج���ره ی فش���ار داد ک���ه خ���ون هم در رگ
هایشان

به ناگه خشک شد.خنده ی تمسخر آمیزش در خلوتی
شب وتاریکی اش،بلندتر� از حد معمول بر تارهای

شنوایی اش نشست.تمسخر از قرار دادن دو خ��واهر
در

کنار هم ومقایس��ه ی بی رحمان��ه ک��ه داش��ت در س��ر
انجام
میداد.

با مستانه در جدلی زندگی میکرد که هیچ وقت
تکراری نمیشد!!با مستانه بودن یعنی عمری در

رودخانه ای خروشان باال وپایین شدن....و با مستانه
ب��ودن یع��نی انته��ای هم��ه ی ب��ازی ه��ایی ک��ه بازن��ده

نداشت.
نفسش تکه تکه از سینه خارج شد،وق��تی ک��ه ب��ه م��ه

لقا
فکر کرد،به آبی های یخی که باورش نمیشد،روزی از
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زبان حسنا بشنود دخترک به او،به امیرحافظ مشعل
حسی دارد!!

خودش را به عقب کشید وبا تنی که هم ل��رز داش��ت
وهم

از درون به طرز وحشتناکی می سوخت.خودش را
روی تخت انداخت.با س��ری س��نگین و دس��تانی ک��رخ

شده
پتو را تا روی سرش باال کشید.پلک روی جهنمی که
در حال دست وپازدنش بود !!بست. وتمام شب را

کابوس دید،کابوس روزی ک��ه دیگ��ر خی��ال مس��تانه را
در

سر نداشت.
کسی پنجره را بست وکنار تختش نشست،حوله ی

نمناک که روی پیشانی اش گذاشته شد،باعث شد که
بی

رمق پلک ها را باز کند ونور خورشید مستقیم
چشمانش را نشانه بگیرد. لبخند مرجان وخنکای آب

سردی که روی پاهایش ریخته میش��د،ب��اعث ش��د ک��ه
باز
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پلک ها روی هم بیفتد.حاال دیگر از جهنم خبری نبود
و از کابوس هم.

چانه اش را خارید ومقابل گل ه��ای دوس��ت داش��تنی
اش

که با حضور او در دفتر،به سروسامان رسیده
بودند،خم شد.دل گرفته خیره به گل هایی که انگار

حرف هایش را می شنیدند،لب زد.
-شمام فهمیدین که چقدر دلشوره دارم؟ که چق...
صدای تلفن در سکوت سرد دفتر طنین انداخت،با

نفس��ی ک��ه ب��ا ص��دا از س��ینه ب��یرون می داد،ق��امت
راست

کرد.
خیره به ساعت روی دیوار با زنی که بغضش خطوط

ارتباطی را پر کرده بود،صحبت کرد.دلش نمی آمد
جوابش را سرباال بده��د،روی ص��ندلی چرخ��انش ول��و

شد
وتا جایی که در توانش بود،برای رای دادگاه فردا

امی��دواری اش می��داد واز ق��انون ه��ایی می گفت ک��ه
قرار
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بود حمایتش کنند!!�
بیسیم را روی میز انداخت و بی هدف دست روی

کیبورد کشید،انگشت ها برای تایپ الیحه ای بلندوباال
یاری اش نمیکردند.با دلی که انگار میان دستان قوی
در ح���ال چالن���ده ش��دن ب��ود!!ص���ندلی را عقب داد

وموبایل
را کنار گوشش گرفت.

بوق اول....بوق� دوم....بوق سوم....موبایل را جلوی
چشمانش گرفت.با صورتی که ناله وار آویزان شده
بود،موبایل را در میان مشتش فشرد.صدای زنگ ،به

یکباره لبخند را با لب هایش آشتی داد،خوشحال�
سرچرخاند وبه سوی در پرواز کرد.

تمام ذوقش به یکباره خوابید وتمام دلشوره هایی که
در

دلش که به یکباره کز کرده بودند،با دیدن حسنا و
صورت بی حالتش ،دوباره به جوش وخروش افتادند.

-کنار نمیری تا بیام داخل؟
مس��تانه لب ه��ا را روی هم فش��رد ،ش��انه ای ب��اال

انداخت
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وکنار رفت.صدای تق تق کفش های دختر عمه اش
روی مغزش بی شک اسکیت سواری میکرد!! سعی

کرد که او هم مقابله به مثل کند واز صورتش واز
چش����مان همیش����ه زی����رآب زنش،ح����رفی پی����دا

نباشد.حرفی� که
این روزه��ای اس��فندماه ب��وی ترس��ی تم��ام نش��دنی

میداد.
-منتظر امیرحافظ بودی؟

دلش��وره ب��ا ش��دتی ک��ه هیچ منص��فانه ب��ا ق��امتی ک��ه
باطنش

همچون بید می لرزید،نبود،دستان� آویزان از تنش به
طرز بی رحمانه ای خالی از انرژی شده بودند،آنقدر

که توان نداشتند موهای پریش��ان را از روی چش��مان
هم

کن��ار بزنن��د.حس��نا� زل زده ب��ود می��ان مردم��ک ه��ای
مستانه

که کمی دودو میزد.تنها فرمانی که مغز در آن ثانیه
های کش دار،صادر کرد را به اجرا رساند.شانه ای
باال انداخت ودم دست ترین دروغ را روی زبانش
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آورد.
-با چند نفر قرار دارن ،برای همین منتظر بودم.

ابروهایش فاصله ی زیادی از چشمانش گرفت،لب
هایش را کمی جمع کرد وبه مستانه ی کمی دست

وپاچه خیره شد.مستانه زیر س��نگینی نگ��اه او ق��دمی
به

عقب برداشت ودر دل بی وقفه به خودش و آنهمه
شتاب زدگی رفتارش فحش رکیک میداد.نباید می
ترسید،از حسنا و آن نگاه های مزخرفش نباید می
ترسید.اما خب از کسی هم که پشتش را هم گرم
میکرد،خبری� نبود...واز سرمایی که پشتش را می

لرزاند بیشتر میترسید.�
-قرار دارن؟یعنی اینقدر رسمی هستی با امیرحافظ

مشعل؟باور نمیکنم مستانه ی شوری!!
ح��اال قطب ش��مال وجن��وب هم در مقاب��ل یخ تزری��ق

شده
در نگاه مستانه هیچ بودند!! ترس ها رنگ باخته بودند
ومستانه ی همیشگی در مقابل زنی که قدش زی��ادی

از
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او کوتاه تر بود!!قد علم کرد. دیگر لبخندهای
مص��نوعی،تعارف��ات ح��ال بهم زن وت��و داری حم��اقت

زده
اش به درک رفتن��د وق��تی ک��ه او را مس��تانه ی خ��الی

نمی
ش�����ناختند� وهمیش�����ه ب�����ر کف�����ه ی ت�����رازوی

سنجش،شورانگیز
که منفور مشعل ها بود را هم قرار می دادند.

-چه مرگته؟اومدی دعوا حسنای مرجان!!
حسناکیفش را روی مبل چ��رمی ان��داخت ،دس��ت ب��ه

سینه
به مستانه چشم دوخت،لبخند� هنوز روی لب هایش
بود.داشت فکر میکرد که چه جوابی از آستینش در

آورد که بیشترین نیش ها را داشته باشد.
-من عادت به دعوا ندارم،که گویا تو زیاد داری!!

اومدم صریح بگم که خانومانه از زندگی تنها برادرم
برو بیرون.

مس���تانه ب���ه نفس نفس افت���اد،حجم زی���ادی از آب
دهانش را
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دوست داشت در کمال بی ادبی روی صورت دختر
عمه اش بپاشد تا کمی عقده ی نادی��ده گ��رفتنش در

تمام
فامیل ارضا شود.هنوز دندان ها روی هم کلید بود که
حسنا خم شد وکیفش را دوباره برداشت،عقبکی گام

برداشت وباهمان چشم های پر نفوذ کالم آخر را به
روی مستانه تف کرد.

-ازت توقع دارم،ح��دااقل ت��وی خانمان��ه رفت��ار ک��ردن
شبیه

مادرت نباشی.
و در محکم بهم کوبی��ده ش��د،مس��تانه س��رخم ک��رد

وخیره به
سرامیک های برق افت��اده،ب��ه نفس نفس زدن ادام��ه

داد
وبغض به آنی به گلویش چنگ زد.سر بلند کرد و به

در بسته با نگ��اهی گش��اد ش��ده چش��م دوخت و بغض
که

هرلحظه بیشتر حجم میگرفت.با قلدری بغض را از
گلو پایین داد،به طرف میز چرخید� وکیف را و موبایل
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را چنگ زد ونفهمید که کی ماشینش را از البه الی
ماشین ها پیدا کرد!!کی اس��تارت زد وکی در خیاب��ان

ها
بی هدف چرخید.�

موبای���ل را روی اس���پیکر گذاش���ت،و در ح���الی ک���ه
دستش

مدام روی ب��وق می گذاش��ت،منتظ��ر ب��ود ک��ه حاف��ظ
تماس

را وصل کند.تمام خشم لبریز شده اش را از طریق
پیغام تخلیه میکرد.

-عوضی جواب بده،فهمیدی که حسنای لعنتی اومد
سروقتم.

هنوز حرفش تمام نشده ب��ود،رانن��ده ای از ماش��ینش
بغل

سر بیرون آورد وبه خاطر بی تعادلی مستانه عربده
کشید.

-کدوم گوساله ای تو رو راننده کرده؟
مستانه میان تنشی که در آن در حال دست وپا زدن
بود،شیشه ی نیمه را پایین داد وبا پایی که روی پدال
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گاز می فشرد،رو به مرد جوان چرخید وبا جیغ جواب
داد.

-کره ی همون گاوی که تو رو راننده کرده!!
وبا حرکاتی هیستریک وار دوباره سر درون ماشین
آورد .موبایل را چنگ زد وهمانطور که با یک دست

فرمان را گرفت��ه ب��ود،ش��ماره ی حاف��ظ را ب��رای ب��ار
چندم

گرفت وهمانند قبل روی پیغامگیر رفت.
-حافظ میدونی من چقدر میتونم دیوانه باشم،جوابمو

بده.
موبایل را روی صندلی انداخت وبا دستانی که

وحشتناک می لرزید،ماشین را کنار خیابان�
کشاند،خودش را به سمت داشبورت کشاند،بسته ی

سیگار را در آورد و آخرین نخ را از جعبه بیرون
کشید وکنج لبش گذاشت،فندک بع��د از چن��د ب��ار ت��ق

زدن
سیگار را روشن کرد.

تالشش برای گریه نکردن بی ثمر بود،وقتی که داغی
اشک گونه هایش را می سوزاند.لرزش موبایل باعث
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شد که سیگار را از پنجره به ب��یرون پ��رت کن��د.اس��م
حاج

حافظ باعث شد که گریه اش صدا دار شود.نگذاشت
که

حتی حافظ حرفی بزند.
-تو کجایی؟چرا خواهر عوضیت جوری با من حرف

زد،که انگار روی زندگیت من خراب شدم؟هان؟
-مستی،چی میگی تو؟

بی اهمیت به نگاه هایی که متعجب داخل ماشین را
رصد میکردند،طغیان زده به جیغ زدنش ادامه داد.
-هیچی به من نگو،برو به بقیه بگو توی لعنتی بودی

که اومدی جلو،به همه بگو.
صدای گرفته ی حافظ،گرفته تر شد،با خشی فراوان

کوتاه ادامه داد.
-به کی بگم،من االن حالم خوب نیست

دیوانه.سرماخوردم.
شانه هایش بی وقفه می لرزی��د.ب�ا آس�تین م�انتویش

آب
راه گرفته ی بینی اش را پاک کرد.
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-به جهنم،فقط به همه ی فامی��ل لعن��تی مش��عل بگ��و
من

خراب نشدم سر زندگی تو.نشدم کثافت.
موبایل را در میان جیغ جیغ کردن های مستانه پایین

آورد وبا تنی که زیر فشار درد جسمی وبیشتر هم
روحی،خرد� شده بود!!با ناله از تخت پایین

آمد،سرگیجه کنان خودش را به چهارچوب در
رساند.تکیه زده به دی��وار ص��دایش را ب��رای حس��نایی

که
داشت پالتویش را در می آورد،بلند کرد.

-تو چه غلطی کردی حسنا؟چرا فک میکنی بزرگتر
منی؟

و به سرفه افتاد،با شانه هایی خمی��ده وگیجی ناش��ی
از

داروهایی ک��ه ب��ه خ��وردش داده بودن��د،خ��ودش را ب��ه
میانه

ی پذیرایی کشاند.حسنا� پوزخند زنان نگاهش را از
روی مرجان به سمت حافظ سر داد.

-خوبه،دست پرورده ی شوری چه زود کوکتو پر کرد.
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حافظ در حالی ک��ه ش��قیقه ه��ایش را خس��ته ماس��اژ
میداد،و

چشمانی که گیج شدنش جذاب تر از هر وقتی دیگر
کرده بودش.رو به مادرش ادامه داد.

-این دخترتو جمع کن.من هرغلطی هم که تو زندگی
بکنم،به این ربطی نداره.

تا که حسنا خواست به روی حافظ براق شود،مرجان�
دستانش را باال آورد وبا چشم غره ای معنادار او را

وادار به سکوت کرد.از روی مبل برخواست وبه
حافظ کمک کرد روی صندلی بنشیند.

-این حرفت یعنی که من هم دخالتی نداشته باشم؟
هنوز حافظ جواب سوال احساسی مادرش را جواب

نداده بود که حسنا باز با حرصی آشکار ادامه داد.
-ب��دبخت من خ��واهرتم،دلم میس��وزه ب��رات.مس��تانه

خودشم
که بخواد زن زندگی تو باشه مادرش نمیزاره.تو

شوری رو نمیشناسی،تو� نمیدونی اون چجوری سر
یک مرد زن دار خراب شد؟هان؟

حافظ با گره ابروهایی که داشت به مرحله ی کور
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شدن می رسید،سر س��نگین ش��ده اش را ب��ه پش��تی
مبل

تکیه داد وبا چشمانی نیمه باز وگونه هایی که تب باال
سرخش کرده بود جواب داد.

-من دیشب فقط گفتم ب��ه م��ه لق��ا ف��ک میکنم ودارم
جدی

فک��ر میکنم ب��ه ازدواج ب��ا اون...ولی� نگفتم ت��و ح��ق
داری

بری رو سره مستی خراب شی.
مرجان دست روی دهانش گذاشت وقدمی به عقب
برداشت.حسنا اما چشمانش را تنگ کرد وبا بهت به

حافظ نزدیک شد.بهت ف��راوانش ب��اعث ش��د ک��ه ت��ک
خنده

اش خانه را پر کند.نمایشی دست زد.
-آفرین،چقدر حالل زاده!!دوتا رو تو آب نمک

بخوابونی؟آفرین امیرحافظ خان.آفرین امیر...
وبا همان بهت به سوی مادرش چرخید.سرش� را

متاسف به چپ وراست تکان داد.
-تحویل بگیر شاه پسرتو!!
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حافظ نوچی گفت وپلک روی هم گذاشت.اما حسنا
دست بردار نبود.با گامی بلند نزدیکش شد ودر حالی
که به روی او خم میشد.با جدیتی فراوان ادامه داد.

-من نم��یزارم مس��تانه مث��ل م��ادرش روی زن��دگی
همبازیی

بچگیم چمبره بزنه.
حافظ دوباره چشم ها را باز کرد ،به سختی توانست

از
میان گلوی متورم کلمات را بی رحمانه بیرون بریزد.

-مستانه آدم خراب شدن نیست.بفهم.
حسنا صاف ایستاد وپالتوی روی دستش را دوباره با
غیظ پوشید.لحظه ای لبخند مستانه دیدش را پر کرد

ولحظه ای بعدتر مه لقایی که هول زده نقاشی
امیرحاف��ظ را درون کم��دش ق��ایم ک��رده ب��ود را ب��ه

خاطر
آورد.در حالی که زیپ چکمه اش را باال می

کشید،فکرش را بلند زمزمه کرد.جوری که هم حافظ
به وضوح شنید وهم مرجانی که حاال کمی نگران به

نظر می رسید.
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-دلم میسوزه برای دوتا خواهری که سر تو جنگ
دارن.خیلی میسوزه.

کیسه ی زباله راکناردرگذاشت،هوای خانه به مرحله
ی خفه شدن رسانده بودش،با اخم ریزی که پیشانی

اش
را چین داده ب������ود روی ت������ک پل������ه ی خان������ه

نشست.سیگاری
از جیب سوییشرتش بیرون آورد ودر جستجوی فندک

نیمخیز شد تا آنرا از جیب شلوار ورزشی اش
بیابد.سرش را کمی خم کرد وفندک را زیر سیگار

گرفت،خیره به شعله ی کم جانش به مستانه ونشانه
هایی از او که در زندگی اش پررنگ بود،فکر

کرد.کالفه از خودش وافسار احساسی که ب��ه دس��ت
عقل

افتاده بود،فندک یادگاری را پایین آورد وپک محکمی
به سیگار زد.

صدای ماشین حمل زباله باعث شد،درح��الی ک��ه دود
را

راه بینی خارج میکرد سربچرخاند وبه تکاپوی
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ک���ارگران ش���هرداری ک���ه داش���تند ن���زدیکش می
شدند،خیره�

شود.
صدای مرجان او را از دست وپازدن در سیاه چاله ی
ذهنش ب��یرون کش��اند،حض��ور م��ادرش را در کن��ار

خودش
حس ک��رد،ب��ا ش��قیقه ه��ایی دردن��اک ک��ه نی��از ب��ه

ماساژهای
ماهرانه ی مستانه داشت ،نگاهش را به مادرش نداد
وبا لجب��ازی محس��وس ب��ه م��رد ن��ارنجی پ��وش خ��یره

ماند.
مادرش بالتکلیف� روی پله ایستاده بود تا سروصدای

کوچه بخوابد وبعد راحت کنار تنها پسرش بنشیند
وزمینه ای فراهم کند تا او تمام آنچه را که در سرش

بود،بیرون بریزد.
*

سیگار نیمه شده را از میان لب هایش بیرون کشاند
وزیر پایش له کرد،با لحنی که سعی میکرد زیاد تند

نباشد،سکوت را شکست.



سال   چهارشنبه عصائی:                                                                                   اخرین مهدیس نویسنده

-یادمه سیگار کشیدنو خیلی� کم کرده بودی.
حافظ با صدایی ک��ه کمی خش دار از حنج��ره ب��یرون

می
آمد،دستانش را در بغل گرفت وخیره به گربه ای که

آنسوی کوچه برای خودش دم تکان میداد،لب زد.
-مغزم داره منفجر میش��ه.م��نی ک��ه...م��نی ک��ه اص��ال

فکر
ازدواج نبودم ،انداختینم� تو چه مخمصه ای!!

مرجان بدون مقدمه چینی ،روبه او چرخید� وبا چهره
ای ک����امال ج����دی وبی هیچ انعط����افی بحث را پیش

کشید.
-پسری که من تربیت کردم،همه ی زندگیش رو باید

روی اصول پیش ببره.شغلتو داری،خونه وماشینتم
همینطور.زندگیت با ازدواج کامل میشه ومن دوست

ندارم این کامل شدن به تعویق بیفته.
-با مه لقا؟

مرج���ان ارتب���اط چش���می اش را ب���ا ح���افظی ک���ه
مستاصل به

نظر می رسید قطع نکرد،به آرامی پرسید.
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-با مستانه؟
حافظ هوف کالفه ای کشید وباز به روبه رو خیره

شد.مرجان ادامه داد.
-من اصرار ندارم که همسر آینده ی تو باید مه لقا

باشه.اما روراست بگم که عروس ایده آلم مه
لقاس���ت.من...من امیرحاف���ظ مس���تانه رو بعن���وان

برادرزاده
حقیقتا دوست دارم.جسارتش،روحیه ی جنگن��ده ش��و

هم
همینطور. اینکه مثل اغلب دخترای فامیل راکد

نیس��ت،قاب��ل ستایش��ه.ام��ا...بعن��وان ی��ک م��ادر هیچ
نمیتونم

بپ��ذیرم مس��تانه ب��ا م��ادری مث��ل ش��ورانگیز عروس��م
بشه.

حافظ به جسارت مستانه فکر کرد،به جنگجو بودنش
وبه بغض گاه وبیگاهش!! و رویش از یادآوری همه ی

خاطرات لنگر انداخته در ساحل ذهنش،جمع شد و
برای  ارتباط ای که داشت به عبث می انجامید.

-مه لقا دوستت داره،زیر نظر مادری تربیت شده که
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در هر شرایطی وفادار به زندگیش مونده،هرچند که
مژگان بعد از نزدیک به سی سال یک فکرایی

داره.اما مستانه اگر بخواد همسر تو باش�ه،ش��ک نکن
از

مادرش که با اغوای تهوع آور زندگی برادرمو خراب
کرد!!خط� میگیره.این دختر تو دامن کسی رشد کرده
که زندگیشو روی خرابه ی زن��دگی دیگ��ه بن��ا ک��رده!!

من
میترس��م از مس��تانه ی ش��ورانگیز،نمیت��ونم مس��تقل

ببینمش
وقتی که می بینم گاهی اوقات چقدر شبیه مادرش

میشه.
حافظ کالفه دستی به ته ریشش کشید واز جا

برخواست.با صدایی خفه لب باز کرد.
-میخوام یکم تو پارک قدم بزنم.

مرجان هم با کمی تاخیر� قامت راست کرد وبا چشم
هایی نگ��ران رفتن حاف��ظ را نظ��اره گ��ر ش��د،ط��اقت

نیاورد
ومیانه کوچه رفت و آرام او را صدا زد.
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-امیرحافظ...�
حافظ با چشمانی که رگ��ه ه��ای س��رخش در ت��اریکی

چشم
هم دیده میشد،به سویش چرخید.�

-خوب به حرفام فکر کن،به احساسات م��ه لق��ا فک��ر
کن

وبه زندگی مشترک.
حافظ سری نامفهوم تکان داد وتا که خواست باز

بچرخد،مرجان دوباره صدایش زد وکالم آخر را
کوبنده ادا کرد.

-اگر قراره به ازدواج با مه لقا فکر کنی به ثروتش
اصال فکر نکن،فقط به خودش فکر کن.چون نمیخوام

یک جهانگیر دیگه تو مشعل ها ببینم،که اگر ببینم
،اونوقت مادری به اسم من نداری پسر.

حافظ با عضالت منقبض شده باز سری تکان داد وبا
شانه هایی جمع شده از سرما چرخید ودر تاریکی

کوچه گم شد.
*

با صورتی ناله دستمال خیس را روی پیشانی مستانه
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گذاشت،موهای خیس روی پیشانی اش را با مالیمت
پشت گوشش فرستاد وزیر لب زمزمه کرد.

-الهی بمیرم .چت شد یهو عزیزدلم.
دستمال را کالفه درون تشت آب انداخت واز جا
برخواست،با غیظ بینی اش را باال کشید واز اتاق

بیرون زد،در حالی که پاها رو محکم روی سرامیک
ها می کوبید،بی اهمیت به ظاهرش به سمت در خیز

برداشت.
-لعنتی از دیشب ول نمیکنه مژگان جونشو.خدایا منو

بکش.بکش وخالصم کن.
قبل از آنکه دستگیره را پایین بکشد،جهان در را باز
کرد وبا لبخندی که روی لب داشت تنه اش را وارد
خانه کرد.شورانگیز با دستی به کمر زده مقابلش

ایستاد.
-یک وقت خبر� از مس��تانه ات نگ��یری،طف��ل� معص��وم

من
از دیشب داره تو تب میسوزه،بعد تو...

میان حرفش ناله ی مستانه باعث شد که جهانگیر با
چشمانی که به یکباره لبریز� از نگرانی شده
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بود،شورانگیز را کنار بزند وبا گام هایی بلند خودش
را به تخت مستانه برساند.

دس��تش را از روی پیش��انی مس��تانه برداش��ت و ب��ا
نگاهی

سرزنش آمیز از جا برخواست ،همزمانی که مانتوی
دخترک تب دارش را از روی جالباسی بر میداشت،به

روی شورانگیز توپید.
-ینی نمیتونستی منو خبر کنی تا ببریمش دکتر؟ امان
از غرورت شورانگیز،که وقتی من خ��بر� م��رگم طبق��ه

ی
باالم یک زنگ بزنی.

شورانگیز با قهری که بوی بغض هم میداد،روی
گرداند ومستانه ی بی رمق را به زحمت روی تخت

نشاند،تا جهان مانتو را برتنش کند.جهان� در حالی که
سر مس��تانه را روی ش��انه اش گذاش��ته ب��ود،پرس��ان�

خیره
ی شورانگیز شد

-این دختر که حالش خوب بود؟
شورانگیز خیره به موبایلی که بیکار گوشه ی تخت
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افتاده بود،و نه خبری از میسکال بود ونه هم پیام.با
بغض��ی ک��ه ه��ر لحظ��ه بیش��تر میش��د ولب ه��ایی ک��ه

هماننده
دختربچه ای ترسیده،آویزان شده بود.لب زد.

-نمیدونم.از دیروز تو تب داره میسوزه جیگر گوشم.
جهان نوچی گفت ویا علی زیر لب جوی��د ومس��تانه را

به
زور از جا بلند کرد.شورانگیز سراسیمه وارد اتاق

خوابشان شد ودر حالی که میان کمد به دنبال شال
زمس���تانی اش ب���ود،زی���ر لب ب���ه حاف���ط ناس���زا

میگفت.آنقدر
ها مادر بود که تشخیص بدهد که تبی که بختک یگانه

ی دخترش شده است،تب س��رماخوردگی نیس��ت.ب��ه
زور

دستش را درون آستین تنگ پالتوی چرمش کرد
وحواسش نبود ک��ه افک��ار بهم پیچی��ده اش را داش��ت

بلند
بلند زمزمه میکرد.
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-پس��ره ت��ازه ب��ه دوران رس��یده،معل��وم نیس��ت اون
عجوزه

باز چه خوابی برای منو زندگیم دیده.
مخاطب قرار دادنش توس��ط جه��ان ب��اعث ش��د ،ک��ه

دست
از مف مف کردن بردارد ودکمه های پالتو را یکی در

میان ببندد وبا شالی که روی گیره ی مویش افتاده
بود،خودش را به میانه ی در رساند.

****
بابلیس را روی میز انداخت،موبایل را از ال به الی

لوازم آرایش پخش شده برداشت.اما به ثانیه ای بی
تعادل از جا برخواست وهمانطور مسخ شده چند بار

تک تک واژه ها را با چشمانش بلعید.
غرزدن های مادرش را از میان صدای عارف که

سلطان قلب ها را میخواند،می ش��نید. موبای��ل هن��وز
میان

دستانش داشت بال بال میزد که مژگ��ان ب��ا موه��ایی
خیس

که دورش ریخته بود!! بدون در زدن ،میان چهارچوب
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با اخم هایی درهم ایستاد.
-میدونی صدای موزیکت کل خونه رو داره می

لرزونه.
قص��د برگش��تن ب��ه س��وی م��ادرش را نداش��ت،ب��زاق

دهانش
را به آرامی قورت داد،مژگان سری تاسف بار تکان
داد وگامی به عقب برداشت وبا لحنی تیز ادامه داد.

-خیلی زود کمش کن.
و در را محکم برهم کوبید،اما مه لقا سرجایش یکه

نخورد.موبایل را به سینه چسباند.
^این دوست داشتنی که ازش حرف میزنن،واقعی��ه؟

یا...
لب ه��ای نیم��ه ب��از مان��ده را بهم فش��رد وموبای��ل را

مقابل
چشمانش نگه داش��ت.عق��ل تنه��ا مان��ده در س��تیز ب��ا

قلبی که
سلول سلول تن هم در ائتالفش بودند!!پ��رچم س��فید

باال
داد.
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یک کلمه را در بی هوایی مطلق ارسال کرد.
^آره^

و با قلب که در گلو می تپید رو به آیینه چرخید.نیمی�
از موها هماننده موهای مستانه روی یک چشمش

ریخته بود و نیمی دیگر همانطور لخت وبی حالت مه
لقای واقعی را در آیینه نشان میداد.

صندلی با صدای گوش خراشی عقب کشیده شد،و
مستانه که بی اهمیت به نیمخیز ش��دن پ��درش،لقم��ه

ی
ن���ان پن���یرش را درون ده���انش گذاش���ت.بی رم���ق

مشغول
جویدن لقمه شد.شورانگیز لیوان شیر را به دست

مستانه داد وبا لحنی پرمحبت،خطابش قرار داد.
-بخور مامان تا یکم جون بگیری.

و بعد با اخمی کمرنگ ظرف پنیر را از جلوی او
برداشت وبا غر زدن ادامه داد.

-پن��یر چرامیخ��وری آخ��ه؟ک��ره وعس��ل ک��ه گذاش��تم
واست.

جهانگیر به جوش وخروش همسرش با لبخندی محو
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خیره شده بود،به شورانگیزی که مدام موهای حلقه
شده ی خوشرنگش را پشت گوش می فرستاد ولب

هایش که از اضطراب مریضی دخترش،آویزان
بود.صاف ایستاد ،در حالی که چین های پیراهن آبی

رنگش را مرتب میکرد،کنایه آمیز میان هول زدگی او
پرید.

-کاشکی جهان ،مستانه بود شورانگیزخانم!!�
مستانه سرچرخاند ودر همان سکوتی که از دیروز

ودر بیمارستان غوطه ور بود!! به روی پدرش لبخند
زد.جهان با دیدن لبخند دخترش چشمانش برقی

زد،ذوق زده موهای شلوغ مستانه را که نیمی اش به
گیره اش بند بود ومابقی القید دورش را رها بود،را

نوازش کرد.
به لیوان ش��یری می��ان دس��تش ب��ا بی ه��دفی مطل��ق

خیره
ش��ده ب��ود وتم��ام تنش از س��رمایی ک��ه ربطی ب��ه

زمستان
واس���فندماهش نداش���ت،می لرزی���د.لی���وان را ب���اال

آورد ،اما
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پشیمان آن را روی میزگذاشت. کف دس��تانش را ب��ه
میز

چسباند وبرای برخواستن از خدا مدد خواست.
خندید.

مستانه میانه ی چهارچوب آشپزخانه ،نگاهش را از
عشق که مطمئن بود انتها ندارد!!دزدید و با

پاهایی که به زور جسمش را تحمل میکردند،خ��ودش
را

به اتاقش رساند.
*

صامت میان کمد لباس هایش ایستاده بود وبا مغ��زی
که

انگار درون دیگی جوشان در ح��ال ل��ه ش��دن ب��ود،ب��ه
شال

های گلوله شده ی کف کمد نگاه میکرد،دستانش را
زیر بغلش برد تا کمی از یخ زدگی شان کم کند.در

همان حال ب��ه پ��التویی ک��ه ی��ک آس��تینش درون پ��التو
مانده

بود،نگاهش ثابت ماند.
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شورانگیز وارد ات��اق ش��د،و لبخن��دش ب��ه آنی از روی
لب

ه��ایش خش��ک ش��دو ج��ایش ب��ا چش��مانی گ��رد ش��ده
وناباور

از پهلو به مستانه نزدیک شد.
-نگو که میخوای بری بیرون مستی؟

مستانه دستانی که در کنار یخ زدگی ،لرزشی
نامحسوس هم داشت را دراز کرد ومانتویی را از

جالباسی� برداشت وبا بی تفاوتی جواب داد.
-میرم سرکار،بعدم دانشگاه.

شورانگیز مالیم مانتو را ازدست او بیرون کشید وبا
احتیاطی مشهود،مستانه را به سمت عقب هل داد

ومستانه ای که تسلیم روی تخت ولو شد.
-امروز رو استراحت کن،بزار یکم جون بگیری،بعد

هرجا دلت خواست برو مامان.
مستانه با نخ بیرون زده از شلوارش بازی کرد وبا
خیرگی� به گل های قالیچه ای که در روزهای آخر

سال چرک شده بود،خش دار لب باز کرد.
-حافظ تو این دو روز ازم خبر نگرفت.
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شورانگیز خودش را به مستانه نزدیک کرد وشانه ای
که استخوانی تر هم شده بود،را نوازشی داد وباز با
احتیاطی بیشتر دنبال جوابی می گشت که نقطه ی

جوش مس��تانه را ب��ه اوج نرس��اند!!خ��بر نداش��ت ک��ه
سوت

زودپز سر ،داشت گوش های دخترک را کر میکرد!!
با صدای آرامی سکوت را شکست.

-خبر نگرفته که نگرفته.به درک.خودتو اینقدر به
خاطرش اذیت نکن،لیاقت تو بهتر از اونه بخدا.

مالیم بودن مادر همیشه سرکشش پوزخند را به لب
های مستانه برگرداند،یک جای کار می لنگید!! یعنی
به معنای واقعی کبکی احمق شده بود که سرش را
زیرخروارها برف کرده بود.شورانگیز و آنهمه نرمی

کالم!!یک جای کار می لنگید...
از جا برخواست وگلویش بغض برداشت،وقتی که
دیگر زندگی اش از لنگیدن گذشته بود.همه جای

زندگی داشت فلج میشد وسوزش قلب مستانه بیراه
نب��ود.ش��ورانگیز از مس��کوت ب��ودن مس��تانه اس��تفاده

کرد
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وباز ادامه داد.
-این دندون لق را ِبَ کن ،این پسر شیر اون عج��وزه

رو
خورده که اینهمه نمک نشناسه.

مستانه پشت به او در میان بغضی که سعی بر کنار
زدنش داشت،لبخند زد.شورانگیز یاغی زورش به

شورانگیز محتاط ومالیم انگار که چربی��ده ب��ود،وق��تی
که

پوسته های دروغین را کنار زده بود وخودی نشان
داده بود.

-شارالتان اونقدرا وجود نداره که پاپیش بزاره
برات،حتی یک ذره هم به داییش نرفته عوضی!!

مس���تانه ط���اقت نی���اورد،ب���ا ابروه���ایی ب���اال پری���ده
سرچرخاند

و آرام زمزمه کرد.
-بابا؟

شورانگیز کامال هجومی به روی او توپید وبا لحنی که
دلسوزی ای پررنگ داشت،جواب داد.

-آره بابات.جهان وقتی که منو خواست تا تهش
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جنگید،از همه یک مدت طرد شد،اما بازم منو
خواست.درست یا غلط پای من موند...بعد این پسره

عوضی داره دختره منو...دختر� شورانگیزو...�
مستانه به تکان خوردن لب های مادرش نگاه میکرد

وبه پره های بینی که مدام باز وبسته میشد.کمی سر
باال آورد وبه چشم های بی نهایت زیبای او نگاه

دوخت.قصد داد زدن فکرهای مغزش را نداشت،اما
مغز وا داده بود.

-چرا این حرفا رو دو سه سال پیش نزدی؟چرا وقتی
که گفتم حافظ از عالقش گفته هیچی نگف��تی؟ فق��ط

هی
گفتی برو سمتش،کیس خوبیه،از دستش نده.

شورانگیز انگشت در هوا مانده اش را با بادی که به
یکباره خالی شده بود!!پایین ان��داخت ولب ه��ایش را

با
زبان تر کرد.مستانه اما منتظر بود،شورانگیز که

مصمم بودن دخترکش را دید با تاخیری چند ثانیه ای
از جا برخواست ودر حالی که روبه روی مستانه می

ایستاد،مسلط جواب داد.
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-چون فکر میکردم یکیه مثل جهان که با یک عشقه
عمیق پای دخترم میمونه.

مس���تانه گ���ام ب���ه عقب برداش���ت.ب���ا ص���دایی ک���ه
میلرزید،لب

زد.
-نه،تو میخواستی من قاپ پسرمرجانو بدزدم،بعدم با

تو
بشیم آیینه دقش!! شایدم بیش��تر میخواس��تی جل��وی

مژگان
بازم تو برنده باشی.

خم شد،مقنعه را با غیظ از کف کمد برداشت و
همانطور که پشت به م��ادرش ب��ود وری اکش��ن او را

در
لحظه نمی دید،ادامه داد.

-منم شاید همه ی اینا رو میخواستم مامان،ولی خب
حافظ لعنتی رو هم دوست داشتم.

با بینی چین خورده مقنع��ه را در مش��تش می فش��رد
وبا

صدایی خفه ادامه داد.
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-کاش نمیخواستیم .
حاال شورانگیز با نگاهی تیز از کنارش رد شده بود
وخودش جلوی آیینه ایستاده بود وبا هیچ لبخندی به
مستانه ی آیینه نگاه میکرد.کمی سرجلو� برد وکمی

گ��وش ه��ایش را ت��یز ک��رد.کس��ی� از درون آیین��ه می
خندید.

روی پله ها بی اهمیت ب��ه رفت و آم��دها ونگ��اه ه��ای
گاه

وبیگاه دیگر وکال ،پا روی پا انداخته بود وبا ناخنش
گچ دیوار را عمیق خراش میداد وبعد گچ های ریخته

شده روی پالتوی را فوت میکرد وباز کامال بدجنسانه
به کارش ادامه میداد.

س��اعتی از پش��ت در مان��دنش می گذش��ت وس��رما
آنقدر در

جانش نفوذ کرده بود که احساس میکرد هر لحظه
صدای ترکیدن استخوانی از جسمش را می

شنود.صدای باز شدن درب آسانسور را شنید و بویی
که غریب زیر مشامش پیچید.حتی� مکث کردن حافظ

را با چشم های نامرئی هم پشت سرش دید.



سال   چهارشنبه عصائی:                                                                                   اخرین مهدیس نویسنده

دستانش را به کاسه های زانو چسباند وبا استخوان
هایی که سرما خشکشان کرده بود،با تاخیر از جا

برخواس��ت،دس��ت درون جیب ف��رو ب��رد وب��ه س��وی
حافظ

وته ریشی که پررنگتر از همیشه شده بود!!چرخید.
رگه های سرخ رنگ چشمان حافظ ذوق زده اش

نکرد،ژولیده بودنش هم...
-کلیدام تو کیف دیگم جامونده.

حاف��ظ لبخن��د عج��ولی زد ،کی��ف� چ��رم رنگش را در
دست

دیگرش سپرد ودر حالی که نزدیک مستانه
میشد،زمزمه کرد.

-میخواستم دیگه امروز سرت خراب شم که چرا
نمیای؟

کلید را از دست حافظ گرفت وخودش در را باز کرد
وبی تعارف خودش وارد دفتر شد ودست روی کلید

برق گذاشت.همزم��ان ب��ا روش��ن ش��دن المپ ه��ا ب��ه
سوی
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حافظی چرخید که سردرگم به نظر می رس��ید.ش��انه
ای

باال انداخت وخبی گفت.
حافظ موضعش را انتخاب کرده بود،با خونسردی

مطلق او را کنار زد ودر حالی که به س��مت دف��ترش
گام

بر میداشت،جواب داد.
-قلدر نشو که اصال اعصاب ندارم مستی.

زب���انش را ب���ه روی روکش دن���دان پ���ر ش���ده اش
کشید.علی�

رغم همه ی قول وقرارهایی که در ذهنش گذاشته
بود،تند تند پلک زد وتند تند نفس کشید.بی اهمیت به

زمان ومکان به سوی حافظی که هنوز کامل وارد
اتاقش نش��ده ب��ود،هج��وم ب��رد وهوارکن��ان� ب��ه رویش

توپید.
-معلومه قلدر میشم،داری تمومم میکنی،فک کردی

خرم!!
ومشتی محکم به شانه ی او کوبید،جوری که حافظ
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نامتعادل دستش را به ص��ندلی بن��د ک��رد.مس��تانه ام��ا
دست

بردار نبود،بی آنکه از حافظ بترسد ،از خشمی که
شعله هایش از چش��م ه��ای از همیش��ه ج��ذاب ت��رش

زبانه
می کشید!!جیغ جیغ کنان ادامه داد.

-لعن����تی داری تم����ومم میک����نی،داری دوزم����و کم
میکنی.من
خر نیستم.

حافظ در میان عص��بانیتش دس��تی ب��ه پیش��انی ع��رق
کرده

اش کش��ید وخواس��ت ک��ه نزدی��ک مس��تانه ی افس��ار
گسیخته

شود،اما مستانه بی آنکه چشمانش تر ش��ود وبغض��ی
هم

گلویش را بگیرد،جیغ زد.
-حافظ ،عوضی.من مستانه ام.داری منو تف

میکنی؟منو حافظ؟
حافظ سری متاسف تکان داد وبا ناامیدی میان جیغ
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جیغ کردن او پرید.
-من با توی چاله میدونی چه حرفی دارم آخه!!

مستانه فاصله را نزدیک به صفر رساند ومشتی به
س��ینه ی ف��راخ او کوبی��د.ب��ا استیص��الی ک��ه بن��د بن��د

وجودش
را لبریز کرده بود،با لح��نی ک��ه تس��لیم وار ب��ه ح��رف

آمد.
-امیرحافظ مگه ما برنامه برای آینده

نداشتیم؟هان؟نداشتیم؟�
حافظ بی آنکه به خودش تکانی بدهد،پلک روی هم

فشرد وبا فکی که روی هم قف��ل ش��ده ب��ود،س��کوت
چند

ثانیه شان را نشکست.اما مستانه ونقط��ه ی جوش��ی
که

به نقطه ی صد رسیده بود!!دست بردار نب��ود،مش��ت
ها

را پیاپی نثار قفسه سینه ی او میکرد.
-چ��را خف��ه ش��دی؟ لعن��تی ح��رف ب��زن.ن��زار خ��ودم

بفهمم.
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حافظ با سردرگمی که درون چشمانش موج
میزد،کالفه مستانه را پس زد ودر ح��الی ک��ه کتش را

با
خشونت در می آورد،سرش را تندتند تکان داد وبا

صدایی که خش آن دل مستانه را ریش میکرد،جواب
داد.

-نشد،نمیشه.برنامه هامون رفتن به درک.
مستانه با ابروهایی باال پریده وخنده ای که بی مهابا

صورتش را کش آورده بود،تمسخر آمیز لب زد.
-دوربین مخفیه!!این حرفای مفت چیه؟

حافظ سر بلند کرد و زیرچشم های گود افتاده ی
مستانه را رصد کرد وگونه هایی که از هروقت

دیگری استخوانی تر شده بود.بزاق دهانش را فرو
داد.خجالت می کشید وحالش داش��ت از خ��ودش واز

همه
ی عقده هایش واز همه ی پسر مادر بودنش بهم

میخورد.داشت مستانه را با دست های خودش خفه
میک��رد وداش��ت خف��ه میش��د از آنهم��ه ب��ال ب��ال زدن

مستانه
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ی پیش رویش.
-مامان مخالفه،خیلی سخت.من باهاش حرف

زدم،من...مستانه...من واقعا،باور کن...متاسفم
مستانه داشت فرود تک تک پتک های منطق حال بهم
زن امیرحافظ مشعل را که ب�ه ف�رق س�رش کوبی��ده

میشد
!!می دید.گامی به عقب برداشت ونفسش باال نمی

آمد.به دیوار تکیه زد وبی اهمیت ب��ه ت��نی ک��ه داش��ت
باز

به درد می آمد،خیره� ی حاف��ظ ش��د ک��ه پش��ت ب��ه او
مدام

ب��ه موه��ایش چن��گ م��یزد.بای��د ب��ه طن��اب پوس��یده ی
ارتباط

ی به عبث انجامیده چنگ می انداخت!!باید دوباره
تاروپودش را بهم می بافت.باید...باید نمی گذاشت

آخرین نخ اتصال پاره شود وباید...
-متاسفی؟حافظ داری...داری محترمانه من��و؟مس��تی

رو
دک میکنی؟
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مقنعه را عقب تر کشید ودست انداخته به پارچه ی
زیرچانه اش تا کمی هوا تن گر گرفته اش را آرام

کند.
-مامانت راضی نیست؟جالبه؟االن مامانت راضی

نیس؟اون زم��انی ک��ه من ب��ودم و ت��و...من....من ت��و
بغل

تو بودم،یاد مرجان...یادش� نبودی؟االن..االن فهمیدی
مستقل فک..فکر نمیکنی؟بعد نزدیک به سه سال؟

و بی گریه ب��ه ه��ق ه��ق افت��اد.حاف��ظ ترس��یده از ری
اکشن

ه���ای عجیب مس���تانه ک���ه البت���ه ت���وقعش را هم
داشت،قدمی

به جلو برداشت.اما مستانه با چشمانی که خون می
بارید،بند کیف را روی شانه انداخت ودر حالی که به

سوی سالن می چرخید.زمزمه کرد.
-میرم پیش مامانت؟من سر همتون هوار میشم.
و قبل از رسیدن حافظ ،خودش را از دفتر بیرون

انداخت وبا عزمی جزم شده از پله ها سرازیر شد.
*
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نایلونی که انبوهی از کاشی های مینیاتوری درونش
بود را به دسته ی موتورش آویزان کرد و با چشمانی
ریز شده خیره ی قبض پرداخت شد وهمزمان روی

موتور نشست.صدای بوق ماشینی که عجله برای
پارک کردن داشت،باعث شد کاغذ را درون جیب

کاپشنش کند وجک موتور را باال دهد.
در میان ترافیک وبدو بدو کردن آدم ها در ایستگاه

آخر سال گیر کرده بود.هندزفری کمی درون گوشش
جابه جا شد.

-امید صداتو به زور دارم،فقط گوش کن داداش...
همزمانی که پشت کامیون و فاصله ی کمی از آن

موتور را به حرکت در می آورد ،ادامه داد.
-به رفیقت بگو تا دوازده شب گروه جمع میشه.

دود ناشی از گاز کامیون باعث شد با ترش رویی
سرفه ای کن��د وبی توج��ه ب��ه ب��وق ادام��ه دار نیس��ان

پشت
سرش ،موتور را به کنار کامیون کشاند.

-امید.زود نیست تو زمستون دیگه.
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قصد مسافر سوار ک��ردن نداش��ت،ام��ا م��ردی ک��ه ب��ا
عجله

برایش دست تکان میداد باعث ش��د ک��ه س��رعتش را
کم

کند.
-سفارش معرق گرفتم بابا.طرح سختیه.طرف عجله

هم
داره.خالصه که بگو دوازده.

مرد به آنی خودش را روی موتور انداخت ودر حالی
که دستی به شانه ی رهی میزد میان حرف زدن او

پرید.
-آقا سرعت بده،که عجله دارم.

رهی سری تک��ان داد وب��ه توجی��ه وتفس��یر� ه��ای امی��د
برای

راض��ی ک��ردنش ب��ه خوان��دن ت��ا نیم��ه ش��ب جش��ن
دوستش

!!گوش داد.
**

هنوز موتور را وارد کوچه ی یک متری شان نکرده
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بود،که پراید سبز رنگ روبه رویش نگاه
داشت.رخساره ب��ا چش��مانی ک��ه خن��ده داش��ت وکاله

بافتنی
قرمز رنگ سرش را از پنجره ی ماشین بیرون آورده

بود وبرای رهی ذوق زده دست تکان میداد.رهی با
لبخندی محو موتور را به دیوار تکیه داد و برای

رخساره که با کوله ی زرد رنگش درگیر بود ،دست
تکان داد.پیرمرد با تبسم همیشگی از ماشین پیاده

شد،رهی به گام هایش سرعت بخش��ید ودس��ت دراز
شده

ی پیرمرد را دو دستی گرفت.
-احوال سیدمحسن؟با زحمتای رخساره ما؟

رخساره لحظه ی پیاده شدن نیشگونی از گونه ی
دوستش گرفت وبا ادا اصولی که برای بغض او در

می آورد !!از ماشین پی��اده ش��د.پ��یرمرد لبخن��دش را
امتداد

بخشید ودوباره به بچه ها وسروصدایشان نگاه کرد
ودر همان حال جواب داد.
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-پس��رم این��ا رحمت خ��دان،زحمت چی��ه.دس��ت علی
یارت

که خواهرتو تر وخشک میکنی.
رخساره لی لی کنان خودش را به رهی رساند

ودرح���الی ک���ه س���رش را ب���ه ش���کم تخت او می
کوبید،ابراز

محبت همیش��گی اش را نش��ان می��داد.رهی تش��کر
آرامی

زی��ر لب زمزم��ه ک��رد وخم ش��د وس��ر رخس��اره را
بوسید.

-رخسار تو برو درو باز کن،تا من موتورو بیارم.
رخس��اره گوش��ه لبش ب��ا اش��اره ی دس��ت راس��تش

کشید
وبرای کلید گرفتن از رهی ،دست دراز کرد.همزمانی
که کلید را کف دست رخساره می گذاشت موبایلش

به
صدا در آمد.

-بدو برو باز کن.
موبایل را بیرون آورد ،اسم مستانه اول از همه
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تاره��ای ش��نوایی اش را فع��ال ک��رد وبع��د آدرن��الین
خونش

را باال برد وباال...سرچرخاند وبه رخساره ای که با
قفل درگیر بود ،نگاه دوخت.حاال آدرنالین خون هم از

جوش وخروش افتاده بود وگوش هایی که مطیع
خواسته ی مغز باید کر میشدند.

-بله؟
-سالم،مستانه ام.احمد دوروبرت نیس؟

صدای مستانه انگار همیشه ی خدا روغن کاری شده
بود،آن چنان که نرم وزیر بر روی تارهای لعنتی اش
می نشست!!سعی کرد او هم از هنر خدادادی اش

بیشتر از هر وقتی بهره بگیرد،بی خبر از آنکه مستانه
روی تک پله ی خانه ی عمه اش با حالی زار به دنبال

مامنی برای آرامش گرفتن بود.
با بم ترین صدای ممکن جواب داد.

-به موبایلش زنگ زدی؟
مستانه خیره به پنجره های بسته ی خانه ی مرجان

وپرده های کشیده شده، میان کوچ��ه ایس��تاد وب��ا لب
هایی
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که از بغضی غیر قابل مهار می لرزید،لب زد.
-زدم،جواب نمیده.برام..پیداش میکنی رهی؟

رهی لب پایینش را به دندان گرفت وبا نگاهی که
گالی��ه داش��ت،ک��ه بغض داش��ت ب��ه آس��مان نگ��اه

کرد.ساکت
ب��ود وس��همش از دخ��ترک ناش��ناخته ی زن��دگی اش

نفس
های لرزان بود وبس.

با رگ بیرون زده از پیشانی ،محکم قول داد.
-برات پیداش میکنم.

مستانه به ماشینش تکیه زد وخیره به شعر حافظ که
سردر خانه ی امیرحافظ مشعل بود،ممن��ون ل��رزانی

را
،راهی خطوط ارتباطی کرد.

و رهی که دلش برای لرز صدای او لرزیده بود
وبرای صدای او ماه ها پیش!! و چه زلزله ی بی

ریشتری....�
رهی خ��ودش را خم ک��رد وس��رش را مقاب��ل س��ر

رخساره
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قرار داد،با مهربانی که تحکم هم داشت لب گشود.
-رخساره،من درو قفل میکنم،یک ساعت دیگه بر

میگردم،تو فقط کارتون شرک رو ببین،خب؟
رخساره اما حواسش ب��ه کش ش��لوارش ب��ود ک��ه رد

روی
ش��کمش انداخت��ه ب��ود. رهی ن��وچی گفت ودس��ت

زیرچانه
ی او گذاشت وسر او را باال آورد.

-رخسار به من گوش میدی؟ برو االن کارتون ببین تا
من برگردم.خب؟

رخساره چانه باال انداخت و حرص زده به روی رهی
توپید.

-خوو..خوو...�
و لخ لخ کنان خودش را به درون خانه انداخت،رهی

صاف ایستاد وبا خیال راحت از رخساره ی بازیگوش
موبایلش را به گوشش چسباند.

-سالم حاج آقا.
کسی جوابش را نداد،در خانه را بهم کوبید و متعجب
موبایل را جلوی چشمانش آورد وبا دیدن تماسی که
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برقرار بود ،دوباره الویی گفت.
-بگو کارتو.

دستی که داشت شال گردن را دور گردنش می
پیچاند،خشک شد.معذب از سردی کالم پدر احم��د ب��ا

ِمن
ِِمن جواب داد.

-احمد...احمد جواب موبایلشو نمیده.هست
حضورتون،کارش� دارم؟

سردی به طغیان تبدیل شد،با غیظی که ال به الی تک
تک واژه ها بود رهی را خطاب قرار داد.

-نیست حضورم،با بهمن بحثش شد،زد بیرون.کجا� رو
داره بره.حتما باز میاد ور دل تو،که اگه تو نبودی این

بچه تا تقی به توق میخورد،فلنگو نمی بست.
صدای بوق های پیاپی باعث شد که رهی پربهت

موبایل را پایین بیاورد وبه نقطه ای نامعلوم خیره
شود.شوک زده از واکنش بی رحمانه ی مردی که

همیش��ه ب��رایش مح��ترم ب��ود،آرام ب��ه ریش ه��ایش
دستی
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کشید. هنوز موتور به سرکوچه نرسیده بود،که احم��د
با

پریشانی که از سرو رویش می بارید،درون کوچه
پیچید.موتور را جلوی پای او نگه داشت،بی سالم

زمزمه کرد.
-موبایلت چرا خاموشه؟

احمد با تلخی که نگاهش را پر کرده بود،سر باال
آورد.گوشه ی لبش کمی ورم کرده بود،رهی نگاه

دزدید ولب زد.
-مستانه کارت داره،خیلی فوری میخواست ببینتت.

احمد با صدایی تحلیل رفته وتنی که دیگر رمقی
ب��رایش نمان��ده ب��ود،دس��ت روی دس��ته ی موت��ور

گذاشت
وخفه لب زد.

-می رسونیم؟
فکر دیدن مستانه وباز شنیدن ص��دایی ک��ه وق��تی هم

می
لرزید گوش نواز بود،داشت موریانه وار مغزش را

می خورد.گوشه ی لبش را بی اختیار گزید،کمی



سال   چهارشنبه عصائی:                                                                                   اخرین مهدیس نویسنده

سرش را به سمت کوچه ی یک متری متمایل کرد
وتصمیمش را گرفت.

-با تو کار داره،خودت برو.
و قبل از آنکه احمد حرف دیگری رابه زبان

براند،پشت به او چرخید.�
*

دس��ت مش��ت ش��ده اش را جل��وی ده��انش گ��رفت
وهایی

ک��رد ت��ا کمی دس��تان یخ زده گ��رم ش��وند.دق��ایقی از
شنیدن

صدای احمد میگذشت،شنیدن� صدایی ک��ه همین ح��اال
به

حضورش نیاز داشت،نیاز داشت که کسی بیاید و به
تنها نبودنش مهر تایید بزند. با قدم هایی سنگین

میخواست دوباره به س��مت در بس�ته ب��رود،آنق�در در
بزند

تا کسی در را به رویش باز کند.تا هوار شود،تا غرور
ل��ه ش��ده اش را الب��ه الی فریاده��ایش پنه��ان کن��د و

وقتی
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که کمی آرام شد برود یک گوشه بنشیند وزجه بزند
برای غروری از دست رفته که دیگر امیدی به حتی

ترمیمش هم نداشت.
صدای ترمز ماشینی باعث شد که مستانه هراسان

دس�����ت روی س�����ینه اش بگ�����ذارد وس�����رش را
بچرخاند،حافظ

با دستانی که سفت فرمان را چسبیده بود وچشمانی
که

تنگ شده بود،به مستانه نگاه میکرد.مستانه ب��ا قل��بی
که

تند می کوبید،سعی ک��رد ک��ه ت��رس زبان��ه کش��یده در
جانش

را پشت دست به سینه ایستادنش پنهان کند.حافظ با
یک

ح���رکت از ماش���ین پی���اده ش���د و مهلت عقب رفتن
مستانه

را نداد.با افساری که پاره شده بود،یقه ی مستانه را
در

مشتش گرفت.
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-هار شدی؟گمشو بیا تو ماشین.
مستانه با فکی که روی هم می فشرد،شروع� به تقال

کردن کرد،دستانش را برای هل دادن او پیش برد.
-داری چه گهی میخوری؟ولم کن آشغال.

حافظ با یک ضرب مستانه را رها کرد،که باعث شد
او بی تعادل گامی به عقب بردارد.مستانه با قلبی که

عمیقا می سوخت،دوباره به سوی او حمله ور شد.
-کثافت...

حافظ نگاهش را در کوچه چرخاند وبه زوری که
متوسل شده بود مستانه را به سمت ماشین روش��ن

مانده
اش کشاند.ام��ا مس�تانه ب��ا ب��دقلقی دس��ت وپ�ا م��یزد

برای
پیش ن��رفتن ب��ا ح��افظی ک��ه نفس کش��یدن بلن��دش

نشان از
عصبانیت بی حدش داشت.
-ولم کن ،وگرنه جیغ میزنم.

حاف��ظ هم��انطور ک��ه آن را ب��ه س��مت ماش��ین می
کشاند،از
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میان ف��ک قف��ل ش��ده تم��ام بی رحمی کالمش را ب��ه
روی

مستانه تف کرد.
-منه یابو، از چی توی دیوان��ه خوش��م اوم��ده ب��ود،ک��ه

االن
اوضام اینه.

مستانه پشتش را ب��ه در چس��باند واج��ازه نمی��داد ک��ه
حافظ

دس��تش ب��ه دس��تگیره برس��د.مقنع��ه ای ک��ه ب��ه م��رز
سقوط

رسیده بود و با موهایی که آشفته دورش ریخته بود
وچشمانی که سرخی داشت ،چه��ره ی اس��فناکی ب��ه

خود
گرفته بود،جوری که حافظ هم از نگاه کردن مستقیم

به
او طفره می رفت.

-فقط روشنم کن،که چرا اینک��ارو باه��ام میک��نی؟ی��ک
دلیل

حافظ...
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حافظ سر به آسمان باال برد ودر حالی که قطره ی
باران لب خشک شده اش را نشانه گرفت ،لب زد.

-نشد،میترسن ازت دختره شوری.
تیر آخر مستقیم با نوکی که با زهر مشعل ها آغشته

ش��ده ب��ود،ب��ه مرک��زی ت��رین نقط��ه ی قلب مس��تانه
اصابت

کرد،خشک� شد ودیگر دست وپا نزد.صدای موتور
رهی می آمد،تنها ری اکشن آن لحظه ای که درونش
داش��ت می م��رد ،آن ب��ود ک��ه س��ر ب��ه س��مت ص��دا

بچرخاند
واحمد را ببیند.

نفس��ش ب��اال نمی آم��د وام��روز چق��در نفس��ش درد
میکرد

وچقدر ریه ها بی جان شده بودند. احمد از روی
موتور پایین پرید ،با ابروهایی در هم تنیده وچشمانی

که برق خشم داشت.نزدیکشان شد.حاف��ظ ب��ا تعجب
به او

نگاه انداخت.
-چی شده مستی؟
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مستانه به آرامی حافظ را کنار زد،جوری که حافظ با
ترسی که دلسوزی هم داشت،خودش را کنار

کشید.لعنتی در دل نثار خودش کرد،که چه بد پا روی
نقطه ضعف دخترک گذاشته بود.مستانه را کشتن ،نه
نی��ازی ب��ه س��الح س��رد ب��ود ون��ه نی��ازی ب��ه گ��رمش!!

مستانه
را مستقل ندیدن یعنی مرگ...

احمد بی توجه به زمزمه ی مستانه ،او را کنار زد وبا
ح��التی ک��ه ش��اخ وش��انه کش��یدن داش��ت روب��ه روی

حافظ
ورزیده ایستاد،انگار که ح��اال کمی خ��وی مردان��ه اش

که
نه بود ونه هم جان داشت،رخ نشان میداد!!

-چیکارش کردی،که اینجور رنگ به روش نیست؟
حافظ رویش را با تمسخر جمع کرد وبنز دوست

داشتنی را دور زد.احمد از آنهمه نادیده گرفتنش� به
خشم آمد وبه تالفی تمام تلخی که از صبح گریبان�

گ��یرش ب��ود،ب��ه دنب��ال حاف��ظ رفت وق��د علم ش��ده
دوباره
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سوالش را تکرار کرد.
-برو کنار بابا،دو جنسه ها هم برام آدم شدن؟

مستانه با دستانی که از دو طرف تن آویزان شده
بود،خیره ی حافظ شد،که انگار حافظ نبود،که انگار
دیگر او را نمی شناخت.احمد با عرقی که به یکباره
بر پیشانی اش نشسته بود وشانه هایی که از زخم

حرف او راست نمیشد،کوتاه زمزمه کرد.
-مرد نباشم بهتر اینه که نامرد باشم.

وگامی ب��ه عقب برداش��ت وبع��د از نگ��اهی خ��الی ب��ه
حافظ

چرخید� وبا دستانی که سخت می لرزید،روی موتور
نشست ومستانه بی تعارف وبا تنی خالی شده از هر
حس���ی پش���ت او نشس���ت وس���ر روی ش���انه ی او

گذاشت.
****

سوز سرد پیشانی اش را به درد آورده بود،اما
نمیخواس��ت ک��ه احم��د از س��رعتش کم کن��د،دلش�

میخواست
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او فقط برود،فقط برود و مستانه دیگر آدمی را نبیند
که

بویی از آدمیت نبرده است.
-سوییچتو بده،بعد ماشینتو� برات بیارم.

دستش را دور کمر احمد حلقه کرد وباز سر روی
ش��انه ی امن او گذاش��ت.خس��ته از بغض��ی ک��ه نمی

ترکید
،پلک روی هم گذاشت وب��وی تن مردت��رین آدم ه��ا را

به
سینه کش��ید وچق��در ک��ه رف��اقت ه��ای قب��ل از احم��د

رفاقت
نبوده است!!

-برای چهارشنبه سوری باغ امیداینا جشنه،میخوام
ببرمت.

وفکر کرد که احمد ناشی گری میکند برای از بین
بردن تلخی احوالش!!زمزمه ک��رد وش��ک داش��ت ک��ه

احمد
زمزمه اش را بشنود.

-مگه نزدیکه؟
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ص��دای احم��د لبخن��د داش��ت انگ��ار.کمی س��رش را
متمایل

کرد واهوم گفت.
مستانه باز زمزمه وار ادامه داد.

-زردی من از تو....سرخی� تو از من....
ب��ا هم��ان ب��افت ش��یری ک��ه ت��ا زی��ر باس��نش می

رسید ،روی
تخت دراز کشیده بود،شورانگیز آخرشب پاورچین به

خیال� آنکه مستانه خسته از دانشگاه وخیابان گردی با
دوستانش برگشته است!!مالفه را روی پاهای  او

کشیده بود و با بوسه ای بر پیش��انی اش المپ ات��اق
را

خاموش کرده بود.
اما مستانه خواب نبود،فقط وقتی که عطر شورانگیز

زودتر از خودش وارد اتاق شده بود،پلک روی هم
انداخته بود تا چشم در چشم مادرش نش��ود.ت��ا تم��ام

گالیه
های یک عمر زندگی کرایه ای اش را سر او هوار

نکند.
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مالف��ه را کن��اری زد وروی تخت نشس��ت.گوش��ه ی
لبش

که به گز گز افتاده بود،را لمس کرد.لب به سوزش
آمد.با بی حسی پاهایش را به سرامیک های سرد

چسباند واز جا برخواست.در میان تاریکی قبل بیرون
رفتنش از اتاق چشمش به آیینه افتاد وبه

خودش.ایستاد،نیمی از چهره در آیینه پیدا بود.دس��تی
به

گونه ی بی رنگش کشیدو سرانگشتان رسید به لب
های ترک خورده اش،سبابه ی یخ زده لب پایین را

فشرد وبعد به آرامی آنرا رها کرد.
میان����ه ی س����الن ب����ه س����مت ات����اق م����ادرش

چرخید،شورانگیز
گلوله شده در وسط تخت به خواب رفته بود،امروز

امیرحافظ با لحن اغواکننده اش صدایش نزده
بود،که حاال یادش آمده بود که مستانه دختر شوری

اس��ت!! ق��دم ه��ا بی آنک��ه فرم��ان از مغ��ز دری��افت
کنند،به
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س��وی ات��اق رفتن��د.لب��ه� ی تخت نشس��ت و ص��ورت
مادرش

را زیر نور المپ شهرداری نگاه کرد،بغض رسوب
شده در گلو داشت خفه اش میکرد، و آواری که بی

رحمان��ه تم��ام روحش را ل��ه ک��رده ب��ود. خم ش��د،ب��ا
گلویی

که می سوخت وتنی که تب داشت ولبی هم گزگز
میکرد!! بوسه ای بر گونه ی شورانگیز کاشت.تکان

ه��ای ری��ز م��ادرش ب��اعث ش��د ک��ه سراس��یمه از ج��ا
برخیزد�

وبا آب بینی که باال می کشید از اتاق بیرون زند.
درب فریزر را باز کرد،بسته های نامرتب گوشت

وسبزی که مخلوط روی هم چیده شده بود را ج��ا ب��ه
جا

کرد،قالب یخ را نمی یافت.گوشه ی لب عالوه بر
سوزش به خارش هم افتاده بود،باید برای جلوگ��یری

از
تبخالی که قرار بود گوشه ی لبش نمایان شود،یخ را

پیدا میکرد.
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تمام درگیری از صبح تا غروب پیش چشمانش جان
گرفت،و سرش ب��ه دوران افت��اد.بس��ته ه��ای م��رغ را

کنار
زد،یخ کجا بود!! با خونسردی شروع شده بود،با

لبخندهای کادر دار!! سینه ی مرغ بس��ته بن��دی ش��ده
از

روی دیگر بسته ها سرخورد وروی زمین ،جایی در
کنار پای مستانه افتاد.اما او هنوز به دنبال یخ می

گشت!!بعد از به درک رفتن برنامه ها
گفت...بعدش!!فکره��ا ب��ه یکب��اره ب��ه مغ��زش هج��وم

آورده
بودند واو به فکر درمان گزگز لبش بود.بعدش خیلی

حرف ها میانش��ان ردوب��دل ش��ده ب��ود.دس��تش را ب��ه
انتهای

فریزر برد،برفک فراوان باعث شده بود که به سختی
خوراکی های یخ زده را جابه جا کند. الیه های مغز

انگار ثانیه به ثانیه بیشتر باز می شدند،چشمانش نم
برداشت ،ولی گریه ای درکار نبود وقرار نبود تمام

عقده های سرکوب شده ی امروز را به همان مفتی



سال   چهارشنبه عصائی:                                                                                   اخرین مهدیس نویسنده

تخلیه کند.
موهای روی پیشانی را کنار زد ،بعد همه ی حرف ها
حافظ هلش داده بود،حافظ یقه اش را چنگ زده بود
وحاف��ظ بع��د از هم��ه ی ح��رف وهم��ه ش��اخ وش��انه

کشیدن
هایی که بوی نرینگی میداد!!زخم زده بود.

اولین اشک غلتان از روی گونه سر خورد و انگار که
یخ های عالم هم از داغی دل مستانه آب شده

بودند!!ناگزیر به برفک ها چنگ زد ومشتی از آن را
روی پیشانی اش گذاشت وهمانج��ا میان��ه ی یخچ��الی

که
باز بود،افتاد و قطره های آب که ازالبه الی

انگشتانش به همراه اشک های داغ تمام گونه اش را
خیس کرد.

**
جه���ان رقمی را در س���ر رس���ید نش���ان علی می���داد

وهمزمان
چای شیرینش را سر می کش��ید،م��ه لق��ا دس��ت زی��ر

چانه
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اش گذاشت وبه پ��درش خ��یره ش��د.پ��دری ک��ه س��هم
کاملی

هیچ وقت از او نداش����ت وح����تی نیمی از آن را هم.
همه

ی آن خط����وط ه����ای ری����ز ودرش����ت گوش����ه ی
چشمان،همه

ی آن لبخندهایی که گاهی میان سبیل های دوست
داشتنی گم میشد،از او نبود.وقتی که تاتی کنان میانه
خانه راه می رفت،جهانگیر از ترس اردشیر ملک گم

وگور شده بود!! او هیچ از پدر نداشت،هیچ وقت.
دست را پایین انداخت ونگ��اه س��نگینش را ک��ه جه��ان

هم
حسش ک��رده ب��ود را ب��ه گل��دان می��ان م��یز بن��د ک��رد

ودست
دیگر زیر میز به ط�ور غری�زی مش�ت ش�د ودلش ب�ه

بال
بال زدن افتاد برای مردی که هیچ وقت نشان کوه را

برایش نداشت.
-جهانگیر،تلفن کارت داره.
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مژگان میان چهارچوب آشپزخانه با اضطرابی که از
چشمانش لبریز بود،به جهان نگاه میکرد وبعد آرام

نگ���اهش را ب���ه روی م���ه لق���ای جس���تجوگر� س���ر
میداد.جهان

سوالی نگاهش کرد ولب زدن مژگان باعث شد که
متفکر صندلی را عقب بکشد.

-مرجان اول صبحی چیکارم داره؟خیر باشه.
ثانیه های کش آور تمامی نداشت،فقسه ی سینه م��ه

لقا
تندتن��د ب��اال وپ��ایین می رفت وعلی ک��ه حواس��ش را

مطلقا
به موبایلش داده بود.جهان با ابروهایی که داشت کم

کم
بهم نزدیک میشد ،گوشی را روی دستگاه گذاشت

وچان��ه اش را خاران��د.مژگ��ان� کمی ن��زدیکش ایس��تاد
ودر

حالی که کف دستانش را بهم می مالید ،لب زد.
-اتفاقی افتاده؟

-برای خواستگاری از مه لقا اجازه خواست!!
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حس پیروزی که از کودکی منتظرش بود،در رگ وپی
بدنش پیچید.رویای رسیدن به پسرک ب��دقلق مش��عل

ها
داشت جام�ه ی تحق��ق می پوش��اند ودوس�ت داش�تن

عمیقش
داشت ریشه میداد.مژگ��ان لب پ��ایینش را ب��ه دن��دان

گرفت
وخیره ی جهان بود ،که متفکر به سوی اتاق گام

برمیداشت.
علی از آشپزخانه بیرون آمد،همزمانی که موبایل را
درون جیب شلوارش سر میداد ،هیجان زده پرسید.

-قضیه ی خواستگاری چیه؟
مژگان هیسی گفت و مه لقا را دید که از ورای شانه

ی
برادرش لبخند پهنش را نمی توانست جمع کند.چشم
غره ی مالیمی را نثار هردویشان کرد و در حالی که

برای تمیز کردن میز صبحانه از کنارشان رد
میشد،لب زد.
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-بع���دا در م���وردش بحث میک���نیم.فعال ب���ه ک���ارتون
برسین.

**
خم شد وبند بوت هایش را گ��ره داد،ش��ورانگیز کول��ه

ی
سنگین مستانه را روی زمین گذاشت و نگران از

سکوت بو دار او لقمه ی نان خرما را درون دستش
نگه داشت.

-مستی این لقمه رو بخور تا ضعف نکنی.
شال گردن بلند که حتی با پیچان��دن دور گ��ردنش ب��از

هم
روی زمین را جارو میکرد از دست وپایش کنار زد

،تا بتواند گره محکمی به کفشش بزند.قامت راس��ت
کرد

وموهای فری که روزها بود درست و حسابی شانه
ش��ان ن��زده ب��ود را کن��ار زد ولقم��ه را بی تش��کر از

دست
شورانگیز گرفت ،قبل از خم شدن مادرش ،خودش
کوله پشتی را برداشت. صدای بهم خوردن در طبقه
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ی باال باعث شد که شورانگیز لبخند سرسری را نثار
دخ����ترکش کن����د و ب����ا خ����داحافظی کوت����اه در را

ببندد،مستانه
شانه هایش از پوزخندی هیستریک تکان خورد،به مه

لقایی که داش��ت پل��ه ه��ا را دوت��ا یکی میک��رد، س��الم
آرامی

گفت،م��ه لق��ا حین رس��یدن ب��ه پ��اگرد بع��د از ج��واب
سالمی

آرامتر ،کنار ایستاد تا مستانه جلوتر از او پله ها را
پایین رود.

پایش را که لبه ی جوی مقابل خانه گذاشت،گربه ی
سیاهی از درون جوی بیرون پرید وباعث شد که

مستانه هینی بکش�د وق�دمی ب�ه عقب ب�ردارد.دس�ت
روی

قفس��ه ی س��ینه اش گذاش��ت ت��ا ک��وبش قلبش کمی
آرام

بگ��یرد ودر هم��ان حین ب��ا غیظی بی نه��ایت ب��ه دور
شدن

گربه نگاه کرد وزیر لب بد وبیراه فراوانی را نثار
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جدو آباد خودش وگربه ی لعنتی کرد.
مه لقا تخته شاسی را کنار در گذاشت و آیینه اش را

از
جیب شنلش بیرون آورد،مس��تانه س��رچرخاند� وب��ه او

که
با چشمانی تنگ شده داشت خودش را درون آیینه
رصد میکرد ومدام موهای لخت بازیگوش را پشت

گوش میداد،نگاه کرد.بی اختیار با حسرتی که باعث
شد آهی عمیق از سینه بیرون رود، موی سیم تلف��نی

به
نظر افتضاحش را زیرمقنع��ه داد.م��ه لق��ا دل از آیین��ه

کند
وتخته شاسی محبوبش را در آغوش گرفت وبا

کنجک��اوی ک��ه س��عی میک��رد، از دی��د مس��تانه ای ک��ه
آشفته

حالی اش مشهود بود!!پنهان بماند،پرسید.�
-چرا سرکارت نیستی؟

مستانه که کالفه درون جیب هایش به دنبال سوییچ
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ماشینش بود،سر بلن��د ک��رد وب��ا نگ��اهی مچال��ه ش��ده
بزاق

دهانش را قورت داد ،تمام زورش را زد تا معمولی
جواب بدهد.
-دیگه نمیرم.

بی آنک��ه اهمی��تی ب��ه ابروه��ای ب��اال پری��ده ی م��ه لق��ا
ولبخند

محوش بدهد،نگاهی به کوچ��ه ان��داخت وپس از ثانی��ه
ای

اندک ضربه ای به پیشانی اش زد و رو به م��ه لق��ایی
که

امروز مهربان شده بود،ادامه داد.
-ماشینم راستی دست دوستمه.

دوشادوش هم بی آنکه باطنا راضی به پیاده روی
اجباری باشند،به راه افتادند وهرکدام در افکاری که

انگار نباید به هم ربط داشت !!غ��رق ش��دند.بی خ��بر
آنکه

تمام حس های ضد ونقیضشان، درون دایره ای بی
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رحم افتاده بود،که امیرحافظ مشعل نقط��ه ی مرک��ز
بود

و آنها شعاع هایش!!
-نمک بزاری خوب میشه.

مستانه همانطور که موبایل را به گوش��ش چس��بانده
بود

ومنتظ����ر برق����رار ش����دن ارتب����اطش ب����ا احم����د
بود،باچشمانی

که از حالت طبیعی خارج شده بود وهرثانیه بیشتر�
گشاد می شد،به مه لقا نگاه دوخت که بی خیال� با
نازی که همیشه به راه رفتنش میداد،خیره ی روبه

رویش بود.
-تو حالت خوبه؟نمک چی؟

نوچی کرد وعصبی از جواب ندادن احمد،موبایلش را
از گوشش فاصله داد،مه لق��ا بی آنک��ه زحم��تی ب��رای

نگاه
کردن به مستانه بدهد،جواب داد.

-برای زخمت،خوبه.
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هم��ان لحظ��ه عطس��ه ی بلن��دی س��کوت کوچ��ه ی
خلوتشان

را شکست وباعث شد که مه لقا با رویی جمع شده
کمی شانه اش را جمع کند،مستانه بینی اش را باال

کش��ید ودس��تی ب��ه گوش��ه ی لبش کش��ید و آه��انی
گفت،وبعد

با نیشی ش��ل ش��ده ک��ه ک��امال بی رب��ط ب��ه اح��واالت
تلخش

بود،جواب داد.
-خب خیلی میسوزونه که!! از اون حرفا بود مالقه!!
مه لقا دندان روی هم سایید وتاسف بار سری تکان
داد.اما صبوری اش به دقیقه نرسید،سرچرخاند� وبا
حرصی که مستانه را همیشه به خنده می انداخت،

جواب داد.
-آره میسوزونه،دقیقا عین تو که نمکی،اون مامان

افریته اتم خوده زخم.
در ح��الی ک��ه ب��ه ق��دم ه��ایش س��رعت بیش��تر می

بخشید،از
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مس��تانه فاص��له گ��رفت.مس��تانه لب پ��ایینش را بی
اهمیت

ب��ه درد وس��وزش همزم��انش می��ان دن��دانش عم��دا
فشرد وبا

پلک هایی که محکم جمع شده بود،خ��ودش را ب��ه م��ه
لقا

رساند،انگ��ار ک��ه میخواس��ت تم��ام عص��یان س��رکوب
شده

اش را سر او خالی کند.مشتی محکم را ب��ه ش��انه ی
او

زد.
-من اعصاب ندارم ها،یکبار دیگه حرف مفت برای

مامانم بزنی،دهنتو گه میگیرم. اصال خوبه که
نمکم،خوبه که توی پر ادعای مزخرفو می

سوزونم.فهمیدی؟؟االنم جلو چشمم نباش که بدتر
آسفالتت نکردم.

مه لقا شانه اش را فشرد و متحیر از خروج ناگهانی
مستانه وچشمانی که شراره های آتش از آنها می

بارید،تنها کاری که کرد،پچ پچ های زیر لب بود
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وسرعت دادن به قدم هایش.
سرکوچه به دست دراز کردن مه لق��ا ب��رای س��مندی

سبز
رنگ نگاه کرد ودر حالی که موبایل را کنار گوشش

گرفته بود،با خودش زمزمه کرد.
-امروز تمومت میکنم.

ب��ه گوش��ه ص��ندلی عقب پیک��ان درب وداغ��انی ک��ه
صدای

موتورش بیشتر از رادیو موج داشت!! خزید.
-دربست آبجی؟

سر از کوله اش بیرون آورد وبا طلبکاری نوچی گفت
وباز مشغول باالپایین کردن خرت وپرت هایش شد.
دسته کلید دفتر را بیرون آورد وبا نگاهی خالی ولب
هایی که محکم روی هم می فشرد،به کلیدها خیره
شد،دستبند ماه تولدش که البه الی جاسوییچی گیر

کرده بود ، را ج��دا ک��رد.نفس س��نگین ش��ده اش ک��ه
انگار

در سرباالیی روزگار به پت پت افتاده بود را از سینه
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ب��یرون داد و گوش��ه ی لبش را ،هم��ان نقط��ه ای ک��ه
ورم

کرده بود وداش��ت کم کم زخم رخ نش��ان می��داد!! را
به

دندان گرفت.دستبند� را هم روی خرت وپرت های
دیگری که امیرحافظ ب��ه ق��ول خ��ودش از جیب پی��اده

شده
ب��ود،ان��داخت.ق��رار ب��ود هم��ه را پس ده��د،و هم��ه ی

دوست
داشتنی را که تا دیروز تم��ام دارایی اش می دانس��ت

را
تف کند و تمام شود،بی آنکه بفهمد جدا از دختر

شورانگیز بودنش،چرا آنقدر بی رحمانه به پرده ی
آخر رسید!!

کمی شالش را از دور گردن باز کرد تا التهاب تنش
فروکش کند،هرچه به روی خودش نمی آورد،بیشتر

خف��ه میش��د،نفس ل��رزانش را ب��یرون داد .خواس��ت
شیشه

ی ماشین را پایین دهد،که دید دستگیره اش
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نیست.اکسیژن� اتاقک ماشین کم بود،دس��ت ان��داخت
یقه

ی پ��التویش را کش��ید،ت��ا نفس تن��گ ش��ده اش آزاد
شود.

تا به خودش جنبید،دو� مرد درشت هیکل کنارش جای
گرفتند، ومشام مستانه را پرکردن��د از ب��وی س��یگاری

که
ب��ه بهمن ب��ودنش اطمین��ان داش��ت وعط��ری تن��د ک��ه

مخلوط
بوی سیگار شده بود.زیر چشمی پاییدشان وبا دندان
قرچه به هفت نسل قبل آنها لعنت فرستاد که فکر

میکردن����د،ت����رکیب ب����وی ه����ر س����یگار وعط����ری
باهم ،جنتلمن

بودنشان را تضمین میکند!!
پاهایش را بهم چسباند وخودش را تا حد ممکن جمع

کرد به طوری که حتی پالتویش با مردی که زیادی
خودش را ولو کرده بود،تماسی نداشته باشد. سرش

را
به شیشه تکیه داد وبه مسیر همیشگی که با عشق



سال   چهارشنبه عصائی:                                                                                   اخرین مهدیس نویسنده

رانندگی میکرد تا به دفتر برسد،تا الیحه تایپ کند،تا
نسکافه درست کند،تا� گل ها را آب بدهد...تا منتظر

باشد وحافظ بیایدو بعد حاف��ظ از درد ش��قیقه ه��ایش
بنالد

ومستانه پشت سر او بایستد و ماهرانه شقیقه های
دردناک را ماساژ بدهد.

بینی اش چین برداشت،وتمام همتش را به کار بست
تا

تمام بغضش را باال نیاورد.باورش نمیشد در جایی از
زندگی ایستاده است ک��ه ب��ه تم��ام ش��دن امیرحاف��ظ

مشعل
فکر میکند، انگار که روی تپه ای ایستاده بود و

غریبانه به تکه های خرد شده از بت زندگی اش نگاه
میکرد.

هوف خفه ای از سینه اش بیرون پرید،خودش را
بیش��تر جم��ع ک��رد وت��رجیح داد ت��ا رس��یدن ب��ه مقص��د

زبانش
به ناسزایی نچرخد،قطره ی باران که به شیشه

خورد،حواسش کامال از موقعیتی که در آن گیر افتاده
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بود،پرت شد.انگشت روی قطره ی آنطرف شیشه
گذاشت وب��ه ح��رف ه��ایی ک��ه درس��ر کن��ار هم ب��رای

حافظ
می چید،فکر کرد وچه فکر کردن تلخی!!

پش��ت چ��راغ ماش��ین ایس��تاد وص��دای موت��ور داغ��ان
ماشین

دیگ��ر ب��ه اوج خ��ودش رس��ید.مس��تانه پلکی زد وب��ه
ماشین

بغ��ل دس��تی اش خ��یره ش��د ،پ��یرمرد ب��ا بی خی��الی
انگشت

سبابه اش را تا نیمه در بینی اش می چرخاند.مستانه
لجوجانه نگاه نگرفت،تبسمش بی اختیار بود،دلش
احمقانه همان لحظه ودر همان ثانیه ها بی خیالی

پیرمرد را میخواست وبس...
سرچرخاندوبه مرد خیره شد،نیش��خند� درش��ت هیک��ل

کنارش مغز
مستانه را به قل قل کردن انداخت.

-دستت کجاست؟
سکوت زمستانی وخواب آور ماشین به یکباره
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شکست،ودختری عصیان زده با صدایی که دلنشینی�
بی نهایتش زیر سایه ی تمام خش های عالم رفته

بود،منتظر جواب بود. و زنی که با دختربچه ی
کوچکش جلو نشسته بود،هراسان سرچرخاند.

نیشخند مرد به صدم ثانیه ای جمع شد،وقتی که همه
ی

نگاه ها را روی دخترک مصمم زوم شده بود.دستش
جمع شد ،اما زبان سرخ مستانه نه.

-ب��ه دس��تت خیلی داش��ت خ��وش میگذش��ت ن��ه؟ب��ه
خودت
چی؟

رانن��ده می��ان ح��رف دخ��ترک پری��د وب��ا اخمی عی��ان
پرسید.

-طوری شده آبجی.
مستانه همانطور خیره به مردی که نگاهش را می

دزدید،زمزمه کرد.
-نگه دار میخوام پیاده شم.

دستگیره ی درب پشت راننده را که باز میکرد،برای
ثانیه ای برگشت وکالم تیز آخرش را به روی مرد
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پرتاب کرد.
-مطمئن باش ناموست تو یک تاکسی دیگه دست یک

عوضی دیگه عین خودت داره دستمالی میشه
آشغال.

وقبل از دیدن هر واکنش وحشتناکی� از سوی مرد،در
را محکم بهم کوبید وبه سوی پیاده رو دوید.

****
مشتی به درب حمام زد وموبایلش را کنار گوشش

گرفت،صدای بوق هایی که انتهایش گوش خراش تر
میشد ،بیش از پیش اعصابی اش را تحلیل

میکرد.سرچرخاند وب��ه حجم کاش��ی ه��ای خ��رد ش��ده
نگاه

دوخت وترس از دیر تحویل دادن طرحی که رفیق
معرق کار پدرش به او سپرده بود. باعث شد،که

دوباره خیزی به سمت حمام بردارد ولگد دیگری به
در بکوبد.

-احمد،لعنتی مگه خونه خودتون حمام نیس،این یارو
جواب نمیده.
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احمد با ص��دایی ل��رز ک��رده،بی رب��ط ب��ه س��وال رهی
کالفه

پرسید.
-این آب داغ چی شد رهی،منم کار دارم بیرون.

دستی در هوا تکان داد وبه سمت آشپزخانه پا تند
کرد،موبایل را لبه ی پنجره گذاشت وبا لبی به دندان

گرفته قابلمه ی بزرگ از آب داغ را از روی گاز
برداش��ت،هن��وز پ��ا ب��ه روی موزایی��ک ه��ای حی��اط

نگذاشته
بود،که انگشتش به لبه چهارچوب گیر کرد وبی تعادل

به جلو پرت شد وقابلمه با خوش شانسی به درون
حی��اط پرت��اب ش��د.ص��دای برخ��ورد قابلم��ه ب��ا موت��ور

باعث
شد احمد که بخاطر خرابی آبگرمکن در حمام گیر�

کرده بود،فریا بزند.
-چی شد رهی؟

رهی با رویی جمع شده از دردی که ناشی از زق زق
بی امان شصت پایش بود،زیر لب خفه شویی گفت

وخم شد با پلک هایی که روی هم می فشرد ،شصت
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را درون مشتش گرفت.
احمد سر کفی اش را از الی در بیرون آورد ونگران

به رهی که به چهارچوب در تکیه داده بود،نگاه
انداخت.

-رهی این آب چی شد،باب��ا مگ��ه س��ابقه ی درد کلی��ه
منو

نمیدونی.یخ زدم اینجا.
رهی وارد خانه شد،وبا اوقاتی تلخ واخمی که هیچ

رقمه از صورتش پ��اک نمیش��د.چپ چپ ب��ه موب��ایلی
که

بی امان زنگ میزد و به صاحب آن نگاه کرد.
-قابلمه آب از دستم افتاد.از این به بعد با خانوادت
دعوا کردی،مسافرخونه جا هست.بعدم این موبایل

روانی کرد منو.
احمد بی آنکه از توپیدن رهی ناراحتی به دل بگیرد،با
لحنی س��رزنش آم��یز و ص��دایی ک��ه لرزش��ش بیش��تر

شده
بود،لب زد.
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-ح��اال چیک��ار کنم،مس��تانه ماشینش��و میخواس��ت،این
دختر

اعصابش این روزا خرابه،منو بخاطر این بدقولی می
کشه.ای خدا.

رهی ب��ا هم��ان اخم ه��ا دس��تگیره ی در حم��ام را ب��ه
دست

گرفت وخواست که درش راببندد.
-ب��رو ت��و ب��رم ب��از آب داغ کنم،تعمیرک��اره� ک��ه ج��واب

تلفن
نمیده.

احمد با استیصالی� که از نگاهش می ریخت،ته مان��ده
ی

کف موهایش را با دست ب��ه عقب ه��ل داد وب��ه رهی
که

منتظر نگاهش میکرد،خیره شد.
-من خودمو با همین آب یخ میشورم،فقط جان رهی

سوییچو برسون به دست این دختر.نه نیار تو رو
قرآن.

رهی ثانیه ای در چشم های ملتمس احمد مکث
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کرد،ودر سرش همان لحظه صدای مستانه اکووار
پیچید.گیج� سرش را تکان داد ،احمد بی توجه به

سردرگمی رهی ونگاهی که دو دو میزد،حرف� میزد و
رهی که برای نرفتن بهانه نمی تراشید ورهی که تلی
از کاشی های تک��ه تک��ه ش��ده را نمی دی��د ورهی ک��ه

نمی
دید،که انگار کور ش��ده ب��ود وفق��ط میخواس��ت،ح��تی

برای
لحظه ای برود به دیدار صدایی که دیگر حتی به

شنیدنش هم قانع نبود.
ورودی س���اختمان وکال،دوب���اره ب���ا احم���د تم���اس

گرفت،که
بعد از اولین بوق احمد با صدایی که انگار از عمق

چاه بیرون می آمد،جواب داد.
-ببخشید مستی،بخدا تو حموم گیر بودم،همین االن

رهی رو فرستادم ماشینو بیارم دم ساختمون کارت.
مستانه خیره به دست تکان دادن های پر غیظ زن

مقابل مردی که به گمان همسرش بود،با عصبانیت
جواب داد.
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-واقعا خسته نباشی تو؟دعا کن زودی برسونه که من
حال تاکسی واتوبوس سوار شدن ندارم احمد.

-نه نیم ساعت دیگه رسیده بهت.
موبای���ل را بی خ���داحافظی از گوش���ش فاص���له داد

وکوله
را روی دوش�ش ان��داخت وب��ا ش��انه ه�ایی ک��ه س�عی

میکرد
صاف باشند ،اما بعد از ثانیه ای اندک با به یاد آوردن
لجن مال شدن دوست داشتنی که گمان میکرد انتها

ن��دارد!!ش��انه ه��ا خ��ود ب��ه خ��ود افت��اده میش��د،وارد
آسانسور

شد.
در با صدای تیکی باز شد،بی حرف پا درونش

گذاشت.صدای کسی نمی آمد،پاها به زور دنبالش
کش��یده میش��د.هج��وم خ��اطرات ری��ز ودرش��ت دف��تر

شالق
وار به صورتش کوبیده میشد، وکاناپه ی چرم

لعنتی!!سرچرخاند وبه کاناپه ی خالی نگاه کرد وبه
آغوشی که گمان میکرد روزی،که گرم است
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وهمیشگی!!
به میز که رسید ،صدای کلید انداختنی را که حتی از
صدای تیکش هم خاطره داشت را شنید.تالش کرد

محکم به نظر برسد وچه تالش بی نتیجه ای...
باز ماندن در را از چشم های ن��امرئی پش��ت س��رش

دید
ومکث حافظ را هم... میز را دور زد وخودش را به

کشوی آن رساند.
-سالم.

دستش روی دستگیره ی کشو خشک شده بود وفکر
میکرد انگار که سالهاست صدای حافظ بر روی

تارهای شنوایی اش ننشته است ،زبان در کام نمی
چرخید� برای جواب دادن،برای حرف زدن وبرای

بیرون ریختن تمام بغض سرکوب شده اش.کشو را
بیرون کشید و خرت وپرت هایش را جابه جا کرد تا

فلشی که پر بود از فیلم های هالیوودی اش را بیابد.
ق��دم ه��ای آرام وش��اید هم پ��ر احتی��اط حاف��ظ را می

شنید که
نزدیک میز میشد.فلش را چنگ زد وکشو را پرضرب
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هل داد.
حافظ با کالفگی مشهود،و تیپی که مرت�بی همیش�گی

اش
را نداشت،کیف� چرم قهوه ای رنگش را روی زمین

گذاش��ت ودس��تانش را ب��ه م��یز تکی��ه داد.مس��تانه ب��ا
پوسته

ی س��ختش را می ش��ناخت،مس��تانه ی آم��اده ب��رای
انفجار

مقابلش را هم به خوبی می فهمید.لب پایینش را
مضطرب به دندان کشید،اضطرابی که دلیلش را

مستانه در مخیله اش هم راه نمیداد!!
باید مستانه را آرام نگه میداشت،باید مسالمت آم��یز

همه
چیز تم��ام می ش��د.مقاب��ل مس��تانه ی غیرقاب��ل پیش

بینی
قرار گرفتن هزاران بار سخت تر از مقابل قاضی

ایستادن و دفاع کردن بود.
-مستانه،من ...بابت حرفایی که زدم عذر میخوام.
مستانه زیر میز نشست وشارژرش را از سه راه،
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بیرون کش��ید وهمانج��ا نشس��ته س��یم ه��ایش را جم��ع
کرد،و

با پوزخند اندیشید،حافظ عذر خواهی نمیکرد،داشت
عذرش را میخواست وچقدر تلخ ...

تا که خواست بی حواس از جایش بلند شود،سرش
محکم به میز خورد ودرد در تمام سر پیچید. کف

دستش را به صندلی تکیه داد وبا دس��ت دیگرس��رش
را

ماساژی داد.
سرش که چرخید،لبخند محوی را روی صورت حافظ
دید.دیگر اهمیتی نداشت،وقتی که ب��رای تم��ام ش��دن

آمده
بود. زیپ کوله با صدا کشیده شد.روسری پراز خط

خطوط چروک را بیرون کشید.جعبه� ی ساعت را هم
از جیب کنار کوله در آورد، وروی میز

انداخت.ابروه��ای حاف��ظ کم کم داش��ت ت��وی هم می
رفت

و لبخند هم محوتر...
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اما مستانه با دستانی ک��ه لرزش��ش را س��عی میک��رد
پنهان

کند وبغضی که هرثانیه بیشتر� حجم میگرفت،دوباره
درون کوله را کاوید، دستش دستبند� را لمس کرد،با

خش��می پنه��ان م��ابقی آت وآش��غال ه��ایی ک��ه روزی
برایش

ارزش داشت را بیرون کشید وروی دیگر وسایل
انداخت.

-مستانه داری چیکار میکنی؟
دیگر نتوانست طاقت بیاورد،دیگر نمیشد به روی

خودش نیارد.بی نگاه و باسردترین لحن ها،لب زد.
-معلوم نیس؟

-مستی،....من تالشمو کردم.خب...
فلش وشارژر را درون کوله اش انداخت و ب��ه میان��ه

ی
سالن آمد.با خفگی ک��ه ص��دایش را تحت ت��اثیر ق��رار

داده
بود،حرف حافظ را قطع کرد.

-بس کن،داری خیلی شیک وجنتلمن ردم میکنی.
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حاف��ظ گوش��ه ی چش��مانش را محکم فش��ار داد ،در
سرش

بلوایی به پا شده بود،قرار خواستگاری با مه لقای
مشعل را داشت وقلبش هنوز برای مستانه ای که

شمایل ماده ش��یری زخمی را ب��ه خ��ود گرفت��ه ب��ود!!
بیشتر

از هروقت دیگری می کوبید.
-مستی همه ی  ارتباط ها به جاهای خوب ختم

نمیشه،میفهمی؟
لبخندی در مستانه نبود،وپوزخندی هم.با چش��م ه��ایی

که
نم هم نداش��ت نگ��اه از حاف��ظ نگ��رفت.ق��دمی ب��رای

نزدیک
تر شدن به او برداشت.بیشتر نزدیک شد وگلویی که

می سوختی وقلبی که بیشتر.�
انگشت اشاره باال آمد وروی سینه ی حافظ نشست

وکلمات به درد نشسته از حلقش آمیخته با بغضی
غریب بیرون پرید.

-انقدر ادای جنتلمنا رو درنیار،انقدر سعی نکن خودت
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نباشی.تو حافظ مشعلی،یک آدم پست که یک عمر
عقده ی دیدن شدن داره.

انگش��ت را بیش��تر در س��ینه ی پهن او فش��ار داد ک��ه
نطفه

ی همه ی دردها از سر روی آن گذاشتن،بسته شده
بود!! با غیظ تکرار کرد.

-انقد طبل توخالی نباش،تویی که یک بابای روانی
داشتی،بابایی که تو مستی میخواست تاجر بشی تو

هوشیاری دکتر!!همین تو...یک روزی حالت از خودتم
بهم میخوره.

حافظ با دندان هایی که روی هم می فشرد،وبا فکی
منقبض ش��ده وپیش��انی ب��ه ع��رق نشس��ته،انگش��ت

مستانه را
محکم گرفت وپیچاند.

-خفه شو عوضی،فعال حالم داره از توی آویزون،بهم
میخوره.تویی که آویزون بودن تو خونته!! مثل ننت...

زیر آوار مانده به حافظ چشم دوخته بود،حتی� توان
آنکه آب دهانش را هم ق��ورت ده��د ،نداش��ت و ت��وان

پلک
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زدن وتوان نفس کشیدن را هم. و چه دست وپا زدن
عبثی...

مقابل حافظ ایستاده بود ودل شکاندن او را می دید
ویادش می آمد که چه روزهای پرخاطره ای با او

ساخته بود.وچه روزها....
حافظ اما درگیجی پدرش غرق بود ودر هوشیاری که

کم یادش بود...زهر کالم مستانه تک تک استخوان
هایش را هم سوزانده بود،تا به خودش جنبید� مستانه

به
عقب هلش داد وجیغ گوش خراشش وطغیانی که

منتظر بود تمام دفترش را پرکرد.�
رهی به ماشین تکیه زد وبا سوییچ چانه اش را

خارید.بین رفتن به داخل ساختمان ونرفتن گیر کرده
بود.دستانش را در جیب سوییشرتش فرو برد وکالفه

لگدی آرام به الستیک زد.
-داداش اینجا پاتوق ماست واسه مسافر.

سربه زیر افتاده اش را باال آورد وگیج به مرد جوان
که بی حوصله به نظر میرسید،نگاه کرد.شانه ای باال
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انداخت ونگاهی گذرا به ساختمان کرد و متبس��م لب
زد.

-منتظر کسی هستم.
مرد،بی اهمیت به تبسم رهی ،با لحنی که بوی تهدید

میداد،ادامه داد.
-گفتم حواست باشه.

رهی سری تکان داد ودوباره نگاهش چرخید� به جایی
که بی قرار،منتظر� بیرون آمدن مستانه را آنجا

بود.دستها درون جیب های خالی مشت شد،وقتی که
می فهمی��د هم��ه ی زن��دگی بی حاش��یه اش گرفت��ار

تندبادی
غریب شده بود،می فهمید که دل تکان هایی خورده
است وچقدر ناشی که بلد نبود جلوی دلی که داشت

فرو می ریخت را بگیرد.
گوش هایش از شدت سرما سرخ شده بود،کاله

سوییشرت را روی سر انداخت وبا مغ��زی ک��ه م��دام
در

جوش وخروش بود پا به پیاده رو گذاشت.مقابل
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آسانسور ایستاد ودلش قطره ای آب می خواست تا
کام

خشک شده اش را تر کند.هنوز سبابه اش دکمه ی
آسانسور را لمس نکرده بود که ملودی موبایلش در

البی خلوت ساختمان پیچید.
اسم حاج یح��یی وادار ب��ه عقب نش��ینی اش ک��رد،ب��ه

دیوار
س��رد پش��ت س��رش تکی��ه زد وخس��ته از تقالی قلب

برای
به کرسی نشاندن حرفش!!موبایل را کنار گوشش

گرفت.
-احوال رهی جان؟

با دوانگشت لبه کالهش را بیشتر روی پیشانی کشید
وبا پلک هایی که خسته روی هم افتاده بودند،سالمی

پرخش را نثار مراد معرق کاری، که مریدش بود
کرد.

-طرحی که زدیم در چه حاله؟
دستی به ریش شب رنگش کشید وخیره به پله ه��ای

بی
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شمار پیش رویش،دم دستی ترین بهانه ها را برای
مخاطب پشت خط ردیف کرد.

****
-دهنتو ببند وگمشو از دفتر من بیرون.

مستانه هیس��تریک وار ب��ه ح��افظی ک��ه بی تع��ادل ب��ه
عقب

رانده بود،خندید.بند کوله را روی شانه اش انداخت
وعقبکی گام برداشت،با خنده ای ک��ه ب��ه ثانی��ه ای از

لب
هایش رفته بود،از الی دندان ها غرید.

-ازت متنفرم امیرحافظ مشعل.متنفرممم..امیدوارم
عاقبتت بشه بابات،که مثل سگ جون بدی.

ب��ا دس��تانی ک��ه ب��ه وض��وح می لرزی��د وت��نی هم ک��ه
همچون

بیدی لرزان شده بود،به سوی مستانه خیز
برداش��ت،کس��ی ک��ه زخم زده ب��ود وب��از خ��ودش هم

نمکی
بر روی زخم شده بود.

مستانه ترسیده از خروج ناگهانی حافظ خواست به
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س��وی در ب��دود ،ک��ه یق��ه اش درون دس��تان حاف��ظ
مچاله

شد وتا که به خود جنبید� همراه با عربده ی حافظ به
بیرون از دفتر پرت شد.

هنوز دعوایی که ماه ها پیش در چند طبقه باالتر از
جایی که ایستاده بود را به یاد داشت،میان توضیحاتی
ک��ه ب��رای ح��اج یح��یی می��داد،وقف��ه افت��اد.ترس��یده از

دوست
داشتنی ترین صدایی که حاال به جیغ تبدیل شده

بود،هراسان دو پله را باال رفت.صدای استادش را
دیگ��ر از می��ان عرب��ده ای ک��ه س��اختمان را لرزان��د

نشنید.
-باید برم حاج یحیی،باید برم.

ودیگ��ر منتظ��ر ج��واب نمان��د،وحش��ت زده بی آنک��ه
متوجه

شود که پله ها را چندتا یکی می کند،باال رفت،هنوز
چند پله ی دیگر باقی مانده بود ،که نفس بریده به

مستانه ای ک��ه پهل��ویش را گرفت��ه ب��ود وب��ا درد پل��ک
روی
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هم می فشرد،خیره شد.
مس�تانه خ�ودش را از ن�رده ج�دا ک�رد،س�نگینی� نگ�اه

منشی
واحد بغلی برایش هیچ اهمیت نداش��ت،وق��تی ک��ه در

آیینه
ی روزگار ،خوارشدنش را دیده بود وزندگی رو به

زوال رفته اش را هم.
به سوی درب بسته حمله ور شد ولگد محکمی به آن
زد وهمین که از پله ها سرازیر شد،رهی خشک شده

در روی پاگرد را دید.
-تو اینجا چیکار میکنی؟

موهایش را به کناری زد وبی آنکه مهلتی برای جواب
دادن به او بدهد،بغض کرده از آنهمه آبروریزی از

کنارش گذشت.رهی سست شده به در بسته ی دفتر
نگاه کرد وبعد به مستانه ای که از پله ها ناپدید شده
بود.به کمک نرده های سرد توانست تن خشک شده

اش را تکان بدهد واز پله ها پایین رود.
مستانه ی چس��بیده ب��ه در ماش��ین را ب��ه آرامی کن��ار

زد،و
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با سری به زیر که تالش میکرد آن حجم از درماندگی
دخترک را نبیند ،لب زد.

-بزار من بشینم پشت فرمون.
مس��تانه دس��تی در ه��وا تک��ان داد و ب��ا ب��دقلقی لب

گشود.
-تو دیگه چی میگی؟سوییچو بده.

عاقبت سرباال آورد ومستانه ی افسار بریده را نگاه
ک��رد،نگ��اه س��یاه پیش روی مس��تانه ب��اعث ش��د ک��ه

دستش
کنار تن آویزان شود وبی حرف ماشین را دور بزند.

ماشین با خرفتی همیشگی روشن شد،رهی در حالی
که

نیم نگاهی را خرج مستانه میکرد،باهمان تن صدایی
که بیشتر� اوقات پایین بود،لب زد.

-کجا برم؟
-قبرستون،هرجا.

و کوله اش را در آغوش گرفت و همان لحظه که
ماش��ین از پ��ارک در آم��د،بغض��ش منفج��ر ش��د وچ��ه

انفجار
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پر دردی...
رهی که سر از دل وامانده ی خودش در نمی آورد

ونه از دل مستانه!!ماشین را در خیابان ها بی هدف
می چرخاند و انگار که دیگر به طور کامل قدرت

تکلمش را از دست داده بود.مستانه اما داشت هم��ه
ی

گفت���ه وناگفت���ه ه���ای ذهنش را ب���یرون می ریخت
واهمیتی

نمیداد که به جای احمد ،رهی نامی نشسته بود،مهم
ب���ود؟ مهم نب���ود،ک���ه آن لحظ���ه ب���ه هیچ بای���د می

گذشت....
با اشک هایی که از میان مژه های کوتاه بیرون می

زد وگونه ها را داغ میکرد،با خودش حرف زد.
-آش��غال،لعنت ب��ه همش��ون.لعنت ب��ه من ک��ه ت��و این

خانواده
ی بی در وپیکر باید نفس بکشم.

مشتی به پایش زد و ادامه ی حرف هایش را برای
خودش پچ پچ وار ادامه داد وهنوز درد داشت ودرد را
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رهی زیرچش��می از انگش��تانی ک��ه از ش��دت مش��ت
شدن

به سفیدی رسیده بود،می دید.
ب��ا فکی منقبض خ��یره ی مق��ابلش ب��ود،و ه��ق هقی

ضعیف
که دلش را به مویه کردن می انداخت!!تمام فضای

کوچک ماشین را پر کرده بود.
چش��مش ب��ه آبمی��وه فروش��ی ک��ه افت��اد،بی تمرک��ز

ماشین را
به کنار خیابان کشاند وسعی کرد که اهمیتی به بوق

هایی که از کنارش رد می شدند ندهد.
حاال گریه ها تم��ام ش��ده ب��ود، بی آنک��ه درد وحق��ارت

پس
زده شدن ذره ای کم شده باشد.سرش را به شیشه

ی یخ
زده تکیه داد ورهی را می دید که با سینی حاوی آب
هویچ نزدیکش میشد.در که بازشد توده ای از سرما
شانه های مستانه را لرزاند و صدای رهی را با بمی

مختص خودش شنید.
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-بیا آب هویچ بخور.
ودست دراز کرد ولیوان را از دست او

گرفت.سرچرخاند وبه رهی که با لیوانش مشغول
بود،چشم دوخت.می��ان نفس کش��یدن ه��ای معم��ولی

اش
،هرچند� ثانیه یکبار نفسی لرزان کشیده میش��د.لی�وان

را
نزدیک لب هایش برد وخیره به رهی که با آن اخم

غلیظ و ریش وسبیل وکالهی هم که تا پیشانی پایین
بود،خاص تر از همیشه به نظر می رسید،آب هویچ را

یک نفس سر کشید.
-خفه نشی دختر.

لی��وان را روی س��ینی ان��داخت وب��ا پش��ت دس��ت دور
لبش

را تمیز کرد،پلکی زد وبا چشم هایی که گریه
سرخش��ان� ک��رده ب��ود،ب��ه رهی نگ��اه ک��رد ومظل��وم

پرسید.
-احمد کجاست؟

رهی در مقابل صدایی که تحلیل رفته بود ،تاب
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نیاورد.سرچرخاند وبا رگی که از پیشانی بیرون زده
بود،کوتاه جواب داد.

-میبرمت پیشش.
مستانه تند تند پلک زد وباز اشک ها از حصار بی

نگهبان فرار کردند.
دستکش ها را از دستش در آورد،و متبسم ب��ه س��وی

گل
های پشت پنج�ره رفت.خم ش�د وخ�یره ب�ه ک�اکتوس

های
دوست داشتنی،لب زد.

-خوشگال دیگه کم کم برای بهار آماده باشین.تازه یک
عالمه دوست جدید قراره بهتون اضافه شه.

علی انبوهی از برگه هایی که به بغل زده بود را روی
کانتر انداخت وبا لبخند مادرش را خطاب قرار داد.

-کاش من جای گالت بودم مژگان خانم!!
مژگان به سوی علی یکدست مشکی پوش چرخید،با�
تبسمی پ��ر رن��گ نزدی��ک پس��رش ش��د ودر ح��الی ک��ه

شال
آبی رنگ را دور گردن او می پیچاند،خیره به چشمان
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خندانش گفت:
-تو همه جای زندگی منی علی آقا.

علی به بینی اش چینی داد،دست دور کمر زن گرفت
واو را کمی از زمین بلند کرد وبا لودگی جواب داد.

-کم چاخان کن تپلی.
مژگان کف پایش که به زمین رس��ید،مش��تی آرام ب��ه

شانه
ی علی زد وبا اخمی مصنوعی جواب داد.

-کمرت درد گرفت خب.بعدم چه خبره کبکت خروس
میخونه ؟

علی نمایش��ی گوش��ه ی لبش را خاران��د،س��رش را
مقابل

صورت مژگان خم کرد وبا شعفی خاص که از
حرکاتش هم بیرون زده بود،جواب داد.

-بابای طرف باالخره اوکی رو داده که پا پیش بزارم.
مژگ��ان ق��دمی ب��ه عقب گذاش��ت ومتفک��ر خ��یره ی

لبخند
علی شد.کمرنگ شدن لبخند علی را دید وبی حواس
نگاهش به در بسته ی اتاق مه لقا سرید.علی� اما به
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ثانیه ای تمام خوشی هایش ب��ه ت��ه رس��ید،ب��ا نگ��رانی
شانه

ی مادرش را تکانی داد.
-مامان،شما موافق نیستی؟

مژگان سرش چرخید وگیج به علی ونگاه ملتمسش
چشم دوخت.نامفهوم سری تکان داد.

-مامان...تو روخدا شما مانع نشو دیگه.مامان بخدا...
-علی.

-جان دلم ؟
مزگان دستپاچه شده بود،تمام اتفاقاتی که به نظر

خوش��ایند می آم��د،داش��ت پش��ت س��ر هم اتف��اق می
افتاد واو

را مجبور کرده بود که از پشت سنگر بیرون آید
وبرای خوشبختی فرزندانش قامت راست کند وپاهم

پس نکشد.
-یک مدت دست نگه دار،تا اول تکلیف مه لقا روشن

شه.
علی کانتر را دور زد و وارد آشپزخانه شد.با بی

قراری میان حرف مادرش پرید.
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-ینی چقدر؟
مژگان میان آنهمه درگیری ذهنی،میان� آنهم��ه ح��رفی

که
در سرش برای گفتن به مه لقا کنار هم چیده شده
بود،لبخند زد وبا حظی وافر گونه ی علی را کشید.

-من مخالف نیستم شاه دام��اد،فق��ط یکم زم��ان ب��ده
بهم.

علی با چشمانی به برق نشسته برگه های ولو ش��ده
را

دوباره به بغل زد وقبل از بیرون رفتن ازآشپرخانه به
س��مت مژگ��ان چرخی��د وب��ا مک��ثی چن��د ثانی��ه ای لب

گشود.
-مخالف ازدواج مه لقا با امیرحافظ چی؟هستی؟

مژگ���ان ب���رای ثانی���ه ای احس���اس ک���رد م���وجی از
اضطراب

از فرق سر تا نوک انگش��تش را ف��را گ��رفت،موه��ای
بی

حالتش را پشت گوش انداخت وبا هول زدگی آشکار
و
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بی اهمیت به سوال علی ،پرسید.
-تو چی؟

علی عینک طبی اش را از جیب کتش در آورد ودر
حالی ک��ه آن را ب��ه چش��م ه�ایش م��یزد،فک��ری ش��ده

جواب
داد.

-راستش بچه ی بدی نیس.خب دورنمای قشنگی هم
داره.البته باید خوده مه لقا از نردیک بشناستش.ولی

اگه بخوام من یک نظر کلی بدم ،میگم،امیرحافظ
موقعیت اجتماعی عالی داره،آشناس.و اینکه از نظر

مالی اونقدری اوکی هست که چشمش به ثروت م��ه
لقا

نباشه.
مژگان خیره به تکان خوردن لب های علی بود

ونفهمی����د ک����ه جمل����ه ی ط����والنی او ب����ه نقط����ه
رسید.سرش را

ب���اال آورد وب���ا دی���دن علی ک���ه ب���ه گیجی اش می
خندید،بی

اختیار تندتند پلکی زد.
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****
مه لقا میان کمدش ایستاده بود وبا انگشتی که مدام

به
روی لبش ض��ربه م��یزد ،ب��ه مانتوه��ایش نگ��اه میک��رد

وبعد
از ثانیه ای به کیف و کفش هایی که مرتب زیر آن ها
چیده بود.عاقبت تصمیمش را گرفت.مانتوی آبی اش

را
از میان انبوه لباس ها بیرون کشید.همزمانی که خم

میشد تا کفش های اسپرت آبی رنگش را
بردارد،صدای مادرش را شنید که اجازه ی ورود

میخواست.
-بیا تو مامان.

مژگان با کف دست هایی ک��ه ب��ه هم می مالی��د ولب
هایی

که لبخندی سرسری داشت،وارد شد.مه لقا کفش ها
را

سرجایش انداخت وبه سوی مادرش برگشت.
-میشه بشینی .
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مه لقا سری تکان داد وبا خوشرویی کنار مادرش
روی تخت نشست.

-البته.اتفاقی افتاده مامان؟
مژگان سری به دو طرف تکان داد،اولین فرمان مغز
تم��رین ش��ده اش را اج��را ک��رد،و دس��تان م��ه لق��ا را

درون
دس��تانش گ��رفت وآرام آنه��ا را فش��رد.س��عی ک��رد

کلمات
چموش را کنار هم بچیند.مکثی کرد وخسته از

بازیگوشی جمالتی که از قبل آماده کرده بود،بداهه
شروع به حرف زدن کرد.

-میخواستم،راستش از خواستگاری امیرحافظ بگم.
مه لقا شانه ای باال انداخت وب��ا چش��م ه��ایی ک��ه ب��ه

یکباره
درونشان ولوله بپا شده ب��ود!!خ��یره� ی م��ادرش ش��د

وبه
زور لب زد.

-بگید.
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-مه لقا...من،میدونی خب...هیچ وقت شاید نتونس��تم
با

شما یعنی بیشتر با تو به واسطه ی مامان ایران
صمیمی باشم.ولی...ولی خب خودت میدونی که

چقدر...چقدر برام مهمی.
مه لقا خودش را بیشتر به مژگان نزدیک کرد و به

آرامی او را صدا کرد.اما مژگان به هیچ وجه
نمیخواست که حتی مه لقا جلوی باز شدن سفره ی

دلش را بگیرد.
-من سالهاس حس بازنده بودن دارم...میدونی مه

لق��ا،االن...االن خیلی می ترس��م ک��ه کس��ی دیگ��ه از
نسل

من این حس رو تجربه کنن.
لب پایینش را مک زد وبا نفس بلندی که از سینه

بیرون میداد،ادامه داد.
-خوش��بختی ت��و ب��رام خیلی خیلی مهم��ه....اونق��دری

مهم
ک��ه بع��دش راحت بت��ونم از بازن��ده ب��ودنم دس��ت

بکشم.خب
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امیرحافظ جلوی چشمم بزرگ شده...ولی....ولی،از
تکرار یک جهانگیر دیگه میترسم.از احساسات تو...از
دوست داشتن تو میترسم.از اینکه...از اینکه تو آیینه

جوونیم شی میترسم مه لقا.
مه لقا به نم چشمان مادرش نگاه کرد وبه لرزش

دستانی که مهاری برایش نداشت.مژگان اما دست
بردار نبود،با صدایی که می لرزید باز به حرف آمد.

-یک حرفی بزن،که ترسم تموم شه مه لقا.
-من مژگان ملک نمیشم مامان.ترستو بریز

دور...امیرحافظ یا هرکس دیگه هم که همسر من
باشه،فراموش نکن من مه لقام.

-یعنی نترسم؟یعنی...�
مه لقا دیگر طاقت نیاورد،با آبی هایی ک��ه ب��ه یکب��اره

پر
از آب شده بود،جس��م رنج��ور م��ادرش را ب��ه آغ��وش

کشید
و برای تسالی دل زخم خورده اش ،آرام آرام او را

تاب داد.
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بالشت را میان پاهایش گذاشت تا کمی درد کم��رش
آرام

شود،پشت به دیوار چرخید و همان لحظه ناله ای از
گل��ویش ب��یرون آم��د،زیرش��کمش را فش��رد.بی ق��رار

روی
تختش نشست ومتکا را در آغوش گرفت.

ص���دای م���ادرش را ق���دری بلن���دتر از همیش���ه می
شنید،ولی�

آنقدر در ع��والم تلخ ودردن��اک خ��ودش غ��رق ب��ود،ک��ه
حال

دقیق شدن به اتفاقات جاری خانه را هم نداشت.
جه���ان خ���ودش را روی کاناپ���ه ی مقاب���ل تلوزی���ون

انداخت
و وکوسن را زیر دستش گذاشت وبا افکاری که بهم

پیچی��ده بودن��د،ب��ه حرک��ات تن��د خوانن��ده ی آمریک��ایی
خیره

شد ،از آن معدود زمان ها بود که تمام حواسش به
طبقه ی باال بود وبه مژگانی که طبق معمول همیشه

پی به درونش نمیبرد فکر کرد.
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کالفه دستی به سروصورتش کشید وبا چشمانی تنگ
ش��ده هن��وز خ��یره ی تلوزی��ون ب��ود.قس��مت منطقی

مغزش
از پیشنهاد مرجان وپسرش استقبال� میکرد،موقعیت
اجتماعی امیرحافظ جوری نبود که به راحتی بتواند،

از آن رد شود!! اما قسمت احساسی مغز مردد
بود،امیرحافظ را تا حدودی می شناخت،از ارتباطات

رنگ��ارنگش ت��ا چن��د س��ال پیش خ��بر� داش��ت وهمین
بیشتر

می ترساندش.از سپردن مه لقا به دست ج�وانی ک�ه
گاف

هایش در دوران دانشجویی کم نبوده است،می
ترسید.از تکرار خودش!!از تک��رار هم��ان س��ردرگمی

ها
وفرارها از زندگی با زنی خشک وسرد که فقط تکیه

به شجره نامه خانوادگی اش به خودش می بالید،
میترسید.�

گوشه ی لبش را مدام به دندان می گ��رفت وبع��د از
ثانیه
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ای هیستریک وار آن را رها میکرد.پدر بود ومه لقای
هرچند دور از خودش را می شناخت،نگاهش برق

داش��ت و انگ��ار دلش بن��د جوان��ک مغ��رور وچم��وش
فامیل

شده بود.
کوسن از زیر دستش بیرون کشیده ش��د،س��رچرخاند

وبه
شورانگیز ولبخندی که صورتش را پر کرده بود نگاه
کرد.به زنی که فقط نگاهش برای دل لرزاندنش در
جوانی بس بود،به زنی که گاهی اوقات وقتی که در

کنار مژگ�ان نفس می کش�ید ،آرزو میک�رد ک�ه ک�اش
نبود

تا آنقدر در مقابل نگاه مژگان عاشق،شرمنده نباشد.
-خوبی جهان؟

و شورانگیز روی همان کاناپه ی جمع وجور،کنار
جهان خودش را جای داد وبا لحنی اغواگر دوباره

سوالش را تکرار کرد و وقتی سکوت جهان را
دی��د،س��رش را ب��اال کش��ید .اینب��ار داس��تان ف��رق

میکرد،اینبار
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امیرحافظ اگر جوانی خودش را تکرار می کرد،مهم
نبود!اینبار مه لقای قصه، نباید مژگان میشد.

-جهان اتفاقی اتفتاده؟چرا� انقدر ذهنت مشغوله؟
بغضی که تا پشت دندان های روی هم کلید شده ،باال

آمده بود را کنار زد واز جا برخواست وبه کتش که
روی مبل ولو افتاده بود،چنگی زد ودر جواب جهان

گفتن،شورانگیز سکوت کرد و در را بهم کوبید.
مقابل درب پارکینگ بی قرار قدم میزد وته مانده ی

سیگارهای پشت همش ،را روی زمین می
انداخت،باید با مه لقا حرف میزد وباید منعش میک��رد

از
ازدواج با امیرحافظ.فکر زندگی مه لقا حاال به

مهمترین فکر،در سرش تبدیل شده بود.
سرش را بی اختیار باال گرفت وبه پنجره ی مه لقا

خیره شد،به سیگار تازه روشن ش��ده پکی عمی��ق زد
وبا

درد پلک روی هم گذاشت ،وقتی که حتی نمیتوانست
بالیی که سر مژگان آورده بود را برای دخترش�
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متص��ور ش��ود.چنگی ب��ه س��ینه اش زد وب��ا ب��دبختی
تصویر

اردشیر ملک را از ذهنش پاک کرد.با گامی بلند
خودش را به آیفون رساند ودر جواب مژگان که کیه

گفت،کوتاه جواب داد.
-مه لقا رو بگو،حاضر شه بیاد پایین.

*
ش���ورانگیز ب���ا ت���ک س���رفه ای وارد ات���اق مس���تانه

شد،تکان
خوردن های مستانه را که روی تخت دید،لب هایش

آویزان شد وبا دلسوزی نزدیکش شد.
-الهی بمیرم،هنوز مسکنه اثر نکرده؟

مستانه جوابش را نداد وبا نزاری بالشت را بیشتر به
شکمش فشرد وهمان لحظه از درد بی امان کمرش

ناله
ی بلندی کرد.شورانگیز سراسیمه از اتاق بیرون زد
وبرای برداشتن مسکنی دیگر راهی آشپزخانه شد.

مستانه اما حالش زارتر از آن حرفه��ا ب��ود،آنق��در ک��ه
هیچ
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مسکنی دردش را درمان نمیکرد،اصال مگر میشد درد
پس زده شدن،درد آنهمه حقارتی که قلبش را مچاله

کرده بود را با کدئین ویا هر زهر ماری دیگر دوا
کرد!!

انقالب واقعی داشت در معده اش رخ میداد،همه ی
محتویات بی رحمانه تا گلو باال آمدند،بی اهمیت به

دردش از جا پرید وبا سرعت نور خودش را به توالت
رساند.صدای عوق زدن های پیاپی اش شورانگیز را

به پشت در توالت رساند.
-مستی مامان چت شده تو؟

مستانه بی رمق در حالی ک��ه داش��ت ب��ا آس��تینش نم
دور

لب هایش را می گرفت،به مادرش نگاه کرد.
-این چند وقته چت شده؟با...حافظ...

مستانه لخ لخ کنان ب��ا کم��ری ک��ه خم ب�ود،ب��ه س�مت
اتاقش

قدم هایی بی حال برداشت وبا ص��دایی تحلی��ل رفت��ه
میان

حرف مادرش پرید.
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-حافظ تموم شد،دیگه حرفشو...نزن.
****

مه لقا معذب کمی روی ص��ندلی ک��ه عط��ر جه��ان از
چرم

ه��ایش هم ب��یرون م��یزد!!جاب��ه ج��ا ش��د وکالف��ه از
سکوت

معنادار پدرش، دست هایش در هم پیچاند.
-مه لقا جان؟�

مه لقا با ابروه��ایی ب��اال پری��ده ولب ه��ایی ک��ه محکم
روی

هم چسبانده بود وسعی میکرد ک��ه پوزخن��د از گوش��ه
اش

بیرون نزد،چشم در چشم جهان و آنهمه استیصال�
لبریز� نگاهش شد.

-بابا میخواستم ...در مورد خواستگاری که ازم اجازه
خواستن تا برات بیان،صحبت کنم.

مه لقا باز هم نگاهش کرد،خالی� از هرحس وکامال
مسکوت.منتظر بود ت��ا جه��انگیر مش��عل پدران��ه ه��ای

دیر
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شده اش را خرج کند،اصال بریزد وبپاشد.برای او در
اصل موضوع هیچ فرقی نمیکرد.

-می شنوم.
جه��ان ک��ه توق�ع آنهم�ه س�ردی کالم دخ�ترکش� ب�ا آن

پوسته
ی همیش��ه س��خت را داش��ت،س��عی ک��رد ب��ا مالیمت

ادامه
دهد.

-م���ه لق���ا،ام���یر پس���رخوبیه.ولی...ولی� ف���ک میکنم
مناسب

تو نیست،به روحیه لطیف تو نمیخوره،اون...همیشه
درگیر یک شغل پرتنش و پرهیاهویه وخب تو یک

نقاش آروم وبا ذوقی.من...
-شما مخالفید؟

جهان سیگار آتش زده را با کالفگی از پنجره بیرون
پرت کرد وبعد از ثانیه ای خیره نگاه کردن به مه

لقا،جواب داد.
-آره.چون...حافظ رو من می شناسم.
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مه لقا به یکباره پوس��ته ی س��ردش را کن��ار زد و م��ه
لقا

همیشه بغض دار سر بیرون آورد.
-از خودتون بیشتر؟الب��د...الب��د می ترس��ید یکی بش��ه

مثل
خودتون؟

جهان به آنی سرچرخاند وناباور از آنهمه صراحت
کالم دخترک چشم آبی اش،گوشه ی لبش را گزید.

-بابا من بزرگ شدم،اونقدر نبودی��د ک��ه نفهمیدی��د من
قد

کشیدم،من از ترسو بودن وبی دست وپا بودن فرار
کردم،من حاال یک دختر کامال بالغم.

دمی عمیق را وارد س��ینه اش ک��رد وس��عی ک��رد،ذره
ای

از انقالب درونش را کم کند،اما نمیشد،ح��اال ک��ه بع��د
از

عمری با پدرش تنها شده بودند،با پدری که حتی نیمه
ی دیگرش هم از او نبود که از علی بود.حاال باید
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ب��یرون می ریخت هرچ��ه را ک��ه در دل رس��وب ش��ده
بود.

-من بزرگ شدم،به سنی رسیدم که احساس میکنم
میتونم خودم، مرد زندگیمو انتخاب کنم،حاال شما هم

به
همون اندازه ای که تا  سالگی بودین،تو تصمیمات

آین��ده ام هم��راه باش��ین و س��عی هم نک��نین خیلی
احساسی

برخورد کنید.
جهان سربرگرداند وبه ماش��ین ه��ای در ح��ال رفت و

آمد
نگاه کرد،در مقابل آنهمه خردشدن به ناگه غرورش

الل ش��ده ب��ود وانگ��ار ک��ه از ازل خداون��د او را الل
آفریده
است.
-بابا.

جهان خاموش ش��ده س��رش چرخی��د.س��عی� ک��رد ک��ه
چهره

اش حاالت درونی اش را لو ندهد.سعی کرد که به
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روی خودش آنهمه شکستن را نیاورد.با لبخندی که
ص��البتی دروغین چاش��نی اش ش��ده ب��ود،ج��انمی بی

جان
را تقدیم مه لقا کرد.

-ضعیف ب��ودن مژگ��ان مل��ک تک��رار نمیش��ه،من مث��ل
شمام

بابا سخت پای انتخابم که شاید هم اشتباه باشه می
ایستم.

لبخند از روی لب های جهان پریده بود وابروهایی هم
که بهم نزدیک شده ب�ود،دوس�ت داش�ت ب�ه روی م�ه

لقای
قدکشیده بتوپد،که آنقدر تیشه به ریشه ی غرور

باقیمانده اش نزند. دهان باز کرد تا حرفی بزند،اما
دمی گرفت وتمام همتش را به ک��ار بس��ت ک��ه نقش

پدری
اش را هرچند دیر،هرچند تاریخ مصرف گذشته

!!خوب اجرا کند.
ب��ا عض��التی ک��ه داش��ت از ح��الت انقب��اض ب��ه س��وی

انبساط
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می رفت،لب گشود.
-خوش��حالم ک��ه االن ق��د کش��یدنتو دی��دم،امی��دوارم

خوشبخت
بشی بابا.

مه لقا بعد از دقایقی که سخت گذشته ب��ود،لبخن��د� را
به

روی پدری که انگار او هم در آن ثانیه ها واقعی تر
از هر وقتی دیگر بود،پاشید.لبخندی که واقعی بود.

میوه ها را درون سینک پر از آب ریخت ،کمی
سرچرخاند وبه مه لقا نظری انداخت.دخترک با ه��ول

و
والیی به جان افتاده دور خانه می چرخید و آنقدر

ریزبه ریز جزئیات را در نظر می گرفت که
انگارنبای��د س��انتی م��تری کوس��ن روی مب��ل جاب��ه ج��ا

شود.
لبخن�د کم رمقی روی لبش نقش بس�ت ،ب�ازدمش را

بی
صدا از سینه بیرون داد ودوباره خیره به دستانش که

درون آب که سیب را می فشرد ،شد.



سال   چهارشنبه عصائی:                                                                                   اخرین مهدیس نویسنده

عرق ریزان وارد اتاقش شد،کار بخصوصی انجام
نداده بود ،اما اضطراب ناشی از امشبی که هنوز

زمان زیادی به آمدنش مانده بود،عرق را بر پیشانی
اش،بر تیره ی کمرش نشانده بود.روبه روی آیینه

ایستاد،تره ای از موهای لخت را پشت گوش داد وبا
لبخندی که کمرنگ بود،اما عمقش حد نداشت،روی

صندلی نشست ودست زیر چانه اش گذاشت.
صدای فرامرز اصالنی نرم ومخملی به تارهای

شنوایی اش می نشست.به چشمانش در آیینه نگاه
کرد،به آبی هایی که زالل تر از هروقتی دیگر بود.

باید دلت رنگی بگیره...�
دوباره آهنگی بگیره...

به لبخندش بیشتر وسعت داد،آبی ها با برقی عجیب
نگاهش میکردند،بغضی که به یکباره برگلویش حمله

ور شده بودند،را قورت داد.امشب می خندی��د وهم��ه
ی

شب ها وتمام عمر.
اگه فراموشم کنی.
ترک آغوشم کنی.
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پرنده ی دریا میشم،تو چنگ موج رها میشم....
خودش را جلو کشید وسبابه ی کشیده اش را برای

آبی های منتظر تکان داد ولب زد.
-باید همه ی سردی های این زندگی رو فراموش

کنی.باید...�
بزاق دهانش تلخ شد وهمان لحظه خفه شد وهمان

لحظ��ه انگش��ت را در می��ان مش��تش جم��ع ک��رد.لب
هایش

از هم فاصله گرفته بود وقلبش بیشتر از هر وقتی
دیگر خ��ودش را ب��ه درد ودی��وار قفس��ه ی س��ینه اش

می
کوبید.اشک ه��ای نافرم��انی ک��ه گوش��ه ی چش��مانش

النه
کردند را نگاه کرد.باید فراموش میکرد،باید از ذهنش
پ��اک میک��رد،هم��ه ی ش��ب ه��ایی ک��ه م��ادرش تنه��ا

خوابیده
بود،در حالی که پدرش چندمتری پایین تر در آغو زنی
زیباتر،زنی اغواتر آرمیده بود.باید به همه ی آدم های

زندگی اش نشان میداد،که مه لقای مژگان ضعیف
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نیست،که مه لقا ق��رار اس��ت بع��د از بیس��ت وش��ش
سال

نفس تنگی با کسی که قلبش را تصاحب کرده
بود،دوباره متولد شود.

- *
خانم ساالری،من امروز تایم ندارم بیام دفتر.

با خشمی که مهارش زور رستم میخواست،در جواب
موکل پیله اش عربده کشید.

-بفهم که پس فردا جلسه ی دادگاهته.چرا زرتو زرت
زنگ میزنی.

و در مقابل بهتی که بعد از ثانیه به جیغ جیغ ختم
شد،موبایل را روی تخت پرت کرد ،مرجان هراسان

خودش را درون اتاق انداخت ونفس زنان لب گشود.
-چی شده امیر،زهرم ترکید مادر.

گوشه ی چشمانش را فشرد ومعذرت میخوامی آرام
زیر لب جوید.مرج�ان ب�ا احتی��اط ن��زدیکش ش��د،کمی

این
پا وآن پا کرد .حافظ با تانی سرش را باال گرفت

وسوالی به او خیره شد.
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-امیرحافظ جان تو دیگه به سنی رسیدی که صالح
ک��ارتو ب��دونی،اگ��ر واقع��ا حس میک��نی م��ه لق��ا اونی

نیست
ک��ه میخ��وای،همین...همین االن بگ��و.این هم��ه خش��م

چرا
آخه؟

حافظ با پوزخندی که شانه هایش را هم تک��ان داد،از
جا

برخواس���ت وب���ه س���مت قفس���ه ی کت���اب ه���ایش
رفت،جعبه

ی سیگار را برداشت وبا یک ضربه ای مختصر
سیگاری در آورد.

-االن من مشکلم مه لق��ا نیس.مش��کلم این��ه فرم��ون
زندگیم

از دستم در رفته،داره همه چ��یز یه��وویی میش��ه.این��ه
که

عصبیم کرده.
مرج��ان ب��ا لبخن��دی ک��ه نش��ان از آرام گ��رفتنش را

داشت،
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و لحنی ک�ه یکب�اره ع�وض ش�ده ب�ود،می�ان آش�فتگی
خاطر

،پسرکش پرید.
-همه ی آدما این لحظه های زندگی همین حس رو

دارن.تو هم قرار نیس،یهو بشینی پای سفره
عقد.میتونی با م��ه لق��ا معاش��رت ک��نی و همدیگ��ه رو

بهتر
بشناسین.

حافظ تندتند سری تکان داد ودر حالی که پکی عمیق
به سیگارش میزد،مطمئن جواب داد.

-قطعا باید بیشتر بشناس��مش این چش��م آبی فامی��ل
رو.

مرجان صدای خنده ی ریزش را اجازه داد که حافظ
هم بشنود،درب کمد را باز کرد وبا نگاهی خریدارانه
به رگال کت وشلوار تک پسرش نگاه کرد،دوباره به

سوی حافظی که او هم خیره ی رنگ های متنوع کت
وشلوارهایش بود،چرخید.با حظی وافر ،با نگاهی که

رنگ به بار نشستن آرزوهاش را داشت.لب زد.
-آبی بپوش مامانم.
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و با احساساتی غلیان شده،نفس ل��رزانی کش��ید وب��ه
سوی

حاف��ظ گ��ام برداش��ت.خم ش��د وبی اهمیت ب��ه دود
سیگاری

که مشامش را آزار میداد پیشانی پسرش را عمیق
بوس���ید.حاف���ظ قب���ل از آنک���ه م���ادرش فاص���له

بگیرد،سیگار
را در جا سیگاری له کرد واو را ،حجمی از محبتی

خالص را به بغل گرفت وتنش را بویید.
*

ب��ا آل اس��تار طوس��ی اش ب��ه در ات��اق پ��رو لگ��دهای
آرامی

م���یزد.مص���طفی ش���ومیز تاش���ده را درون قفس���ه
گذاشت وبا

خنده مستانه را صدا زد.
-هوی بچه پررو درو از جا کندی،االن آزی میاد

بیرون دیگه.
آزیتا با لحن لوسی که به نظر مستانه هیچ به او نمی

آمد،از درون اتاق پرو جواب داد.
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-آزی چیه،بگو عشقم!!
مستانه با رویی ترش شده از در فاصله گرفت و
خودش را روی نیمکت بامزه ی چوبی گوشه ی

مغازه انداخت.
-چیه مستی حال نداری؟

مستانه نگاهی به دکوراسیون شیک مغازه انداخت،
وهمانطور بی حوصله جواب داد.

-از دانش�����گاه این ن�����امزد خ�����رت من�����و اینج�����ا
کشونده.خستم

خیلی.�
مصطفی چای ساز را به برق زد وبا نیشخندی دندان

نما به در بسته ی اتاق پرو نگاه دوخت.
-میگم خیلی� مغازه شیک شده،مبارکه واقعا.

هنوز مصطفی دهان باز نکرده بود،که در اتاق پرو
باز شد و آزیتا با هیجان یک دور چرخید.با� چشمانی

براق خیره ی مصطفی شد.
-چطوره؟

مصطفی انگشت شصت وسبابه را بهم چسباند
وچشمکی زد ،آزیتا با لبخندی گشاد خیره ی او بود
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وانگار که هردو حضور مستانه را به کلی فراموش
کرده بودند.

مس����تانه ام����ا س����رمای عجی����بی را درونش حس
کرد،جوری

که شانه هایش از آن سرمای ناگهانی در خود جمع
شد.ن��اخن ه��ایش را ب��ه ک��ف دس��تانش فش��ار داد.در

میان
احساسات ضد ونقیضش دست وپا میزد،شادی اش

برای به سروسامان رسیدن رفیق گرمابه گلس��تانش
با

حسرتی جانسوز قاطی ش��ده ب��ود وک��اش ت��وانش را
داشت

که آنها را از هم تفکیک کند.
آزیتا تا که خواست دوباره به اتاق پرو برگردد،مستانه

با صدایی به خش نشسته لب زد.
-منم که اینجا گوساله!!

شلیک خنده ی مصطفی بلند شد ومغازه اش را
لرزاند،آزیتا لب گزیده سر از اتاق پرو در آورد وبا
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لح���نی چاپلوس���انه لبخن���د را ب��ه لب ه��ای مس���تانه
برگرداند.

-تو جیگمل منی.عشقی....عشق!�
مصطفی آب جوش را درون لیوان ریخت،تی بگی را

درونش انداخت.درحالی که نزدیک میشد.برادرانه
خواست که مستانه حرف بزند.

-جان مصطفی بگو چته دختر� مستانه ی همیشه
نیستی.

مستانه لب پایینش را میان دندان های بهم کلید شده
کامال عمدی بیشتر فشار داد،لی��وانی ک��ه ب��ه س��ویش

دراز
شده بود را گرفت،تا ک��ه خواس��ت لب ب��از کن��د.آزیت��ا

لباس
ها روی پیش��خوان ان��داخت وب��ا لب ه��ایی آوی��زان ب��ه

جای
او جواب داد.

-هیچی با امیرحافظ کات کرد.
جفت ابروه���ای مص���طفی ب���اال پری���د.پس از لخ���تی

سکوت
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دستش را روی زانوی مستانه گذاشت وبا پلک زدنی
مطمئن کوتاه به حرف آمد.

-میگذره...
آزیت��ا طلبک��ار س��متش رفت وب��ا اخم ه��ایی در هم

کشیده
گفت:

-چی چی میگذره؟پسره آشغال یهو زرتی زد زیر
دوسه س��ال  ارتب��اط؟بع��د ت��و میگی میگ��ذره.تکلی��ف

اینهمه
احساس خرج شده ی این بدبخت چیه؟

چشم غره ی مصطفی هم کارساز نبود،آزیتا که انگار
دوباره داغ دلش تازه شده بود،رو به مستانه توپید.

-چقد به توی گوسفند گفتم بزار برم آبروشو تو اون
ساختمون ببرم.نزاشتی؟گف�تی� دیگ�ه تم�وم ش�ده ب�ه

درک.
االن قیافه ی تو معلومه که واقعا به درکه!!

مقاومت فایده ای نداشت وقتی که اولین اشک گونه
ی
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یخ زده ی مستانه را داغ ک��رد.مص��طفی پ��وف کالف��ه
ای

کشید واز روی نیمکت بلند شد،به مستانه اشاره ای
کرد وبا حرص از کنار آزیتا رد شد وخودش را به

بیرون از مغازه انداخت.
آزیتا پشیمان از طغیانش،نزدیک مستانه ایستاد،تا به
حال آنقدر مستانه را از هم فروپاشیده ندیده بود،نه

وقتی که به دستور مادر ناتنی اش باید در یک
ساختمان زندگی میکردند،ونه زمان ورشکستگی

باباجه��انش!! ون��ه ح��تی س��ال تحوی��ل ه��ایی ک��ه ب��ا
مادرش

تنها باید کنار سفره ی هفت سین می نشست!! هیچ
وقت مس��تانه را آنق��در مچال��ه ش��ده ندی��ده ب��ود.هیچ

وقت...
کنارش نشست و او را در آغوش کش��ید،ص��دای ه��ق

هق
مستانه باعث شد،آزیتا او را بیشتر در آغوش بفشرد.
-ای جونم.الهی بمیرم برات.اصن تف به روحش.بره
گوهشه بخوره.امشب بی خیال از همه جا باید با منو
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مصطفی بیای شهربازی.
مستانه میان گری��ه س��ر بلن��د ک��رد وب��ا لب ه��ایی ک��ه

اشک
خیسشان� کرده بود،با تمسخر لب زد.

-البد بعد از قطار وحشت مزخرف تو بخودت باز
بشاشی!!

آزیت��ا اینب��ار حرص��ی نش��د،ومث��ل همیش��ه مس��تانه را
بخاطر

ی��ادآوری خ��اطره ای دور زیرمش��ت نگ��رفت.اینب��ار
قهقهه

ی پرص��دایش ،ب��اعث ش��د ک��ه ریش��ه ی رفاقتش��ان
مستحکم

تر از هر وقتی دیگر شود.
مقابل آیینه ی قدی شورانگیز که گوشه ی اتاق

خوابش���ان ب���ود،ایس���تاد.گ���ره ک���راواتش را س���فت
کرد.کمی

سرش را به چپ وراست تکان داد ومطمئن از شیک
پوشی اش ،دست دراز کرد وادکلن را از روی میز

برداشت.شورانگیز با ظرفی پر از توت فرنگی های
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هوس برانگیز وارد اتاق شد،در حالی که دانه ای از
آنها را با لوندی در دهانش می گذاشت،ابرویی باال

انداخت.
-چه کردی جنلتمن؟

جه��ان بع��د از دوش مفص��لی ک��ه ب��ا ادکلن م��دهوش
کننده

اش گرفت��ه ب��ود،شیش��ه را س��رجایش گذاش��ت،بی
حواس به

سوال شورانگیز به سمت او چرخید،لبه های کتش را
گرفت.

-اوکی ام؟
شورانگیز چانه ای باال انداخت،پیش دستی را کنار

لوازم آرایش ولو ش��ده ی روی م��یز گذاش��ت،فاص��له
اش

را با جهانی که منتظر بود،به هیچ رساند.دست دور
گردن او انداخت وزمزمه وار لب زد.

-اوکی نبودی که شوری برات نمی مرد؟
جهان با لبخندی که هر ثانیه بیشتر رنگ می

گرفت،سرش را به میلی متری لب های زنی که
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اغوایش همیشه ی خدا تمام مع��ادالت زن��دگی اش را
بر

هم می ریخت،خم کرد.
-همه ی تو از منه جهان،تمام وکمال.میدونی که...

ویبره موبایل روی پاتختی باعث شد،که هردو از آن
خلسه ای که برای دقایقی در آن غرق بودند،بیرون

آیند.شورانگیز با لب و لوچه ای آویزان خودش را
عقب کشید وجهان که با هوفی بلند به سوی تخت

چرخید.
شورانگیز با کنجکاوی که سعی میکرد ،مشهود نباشد

،خودش را با توت فرنگی خوشرنگی که برداشته
بود،سرگرم کرد،مش��خص ب��ود ک��ه مخ��اطب آنس��وی

خط
مژگ��ان اس��ت. ابروه��ا نافرم��ان ب��ه دس��تورات مغ��ز

ومطیع
به قلب همیشه کوبنده برای جهان!!در هم کشیده

شد.چهره ی جدی جهان ولحن معمولی اش هم حتی
ذره ای نمی توانست او را نسبت به مکالمه ی که

داشت میانشان ردوبدل میشد،بی تفاوت کند.
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جه��انی ک��ه موب��ایلش را قط��ع ک��رد،هیچ ش��باهتی ب��ه
جهان

چند دقیقه پیش نبود.دانه ای از توت فرنگی را درون
دهانش گذاشت وتا که خواست از کنار شورانگیز

بگذرد،شورانگیز با سوء ظن سوالش را دوباره تکرار
کرد.

-خبریه جهان؟قراره باهاشون بری جایی؟
جهان با فکری که آنجا نبود واسترسی که حاال با

نزدیک شدن مراسم خواستگاری دختر ارشدش،به
جانش افتاده بود،بی حواس لب زد.

-امشب برای مه لقا خواستگار میاد،باید برم.
شورانگیز با شنیدن مه لقا به آنی آبی های خوشرنگ
او دی�دش را پ�ر ک�رد،چش�مانی� ک�ه همیش�ه حس�رت

خوش
رنگی اش را داشت،که همیشه ی خدا از آبی نبودن

چشمان مستانه ب��ه جه��ان غ��ر م��یزد.س��عی ک��رد ری
اکشن

خاصی به خواستگار داشتن دختر هوویش نشان
ندهد.با لبخندی متزلزل� وحسادتی که پشت آن لبخند



سال   چهارشنبه عصائی:                                                                                   اخرین مهدیس نویسنده

داشت خفه میشد،به حرف آمد.
-جدا؟کی هس حاال اون مرد خوشبخت.

جهان دست دراز کرد وپالتویش را از روی جالباسی
برداشت،و با لحنی معمولی جواب داد.

-امیرحافظه مرجان.
شورانگیز مات شد در میان صفحه ی شطرنجی که

گمان میکرد ،همیشه ی خدا اوست که وزیر
اس��ت،اوس��ت ک��ه ش��اه را فاتحان��ه در اختی��ار دارد و

اوست
که کیش ومات میکند!!

جهان حواسش نبود،حواسش به آواری که روی سر
شورانگیز ریخته بود،نبود.در بهم کوبیده شد

وشورانگیز تنها ماند.شوک زده به در بسته خیره
شد.به نفس نفس افتاد وتصویر مس��تانه ی بیم��ارش

را
،و تصویر مستانه ی تب دارش پیش چشمانش جان
گرفت.به بدبختی سرچرخاند وبه اتاق مستانه نگاه
انداخت وبعد با کرختی که به یکباره لبریز وجودش
شده بود سرش را باال برد وبه سقف چشم دوخت.
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مژگان در بزنگاه زندگی،در نقطه ای که هردو منتظر
سروسامان گرفتن فرزندانشان بودند،به زمین زده

بودش ومستانه اش را چه بد به زمین زده بودند.
دور خودش چرخی زد،چشم ها رد موبایل را می

گرفت.باید با مستانه حرف میزد،باید چاره ای می
ی��افت. ب��ا دی��دن موب��ایلش روی کاناپ��ه ب��ه پاه��ای بی

جانش
حرکتی� داد.لب هایش تکان میخورد،بی آنکه آوایی از
آن خارج شود.موبایل را کنار گوشش گرفت،صدای

مستانه پس از مدت ها بی بغض را شنید،که با خنده
الو میگفت.

-سالم ،کجایی مامان؟
انگار کسی که کنار گوش دخترکش پچ پچ میکرد،و

مستانه بی اهمیت به شورانگیز ریز می خندید.
-کارم داری مامان؟شهربازی ام..عه...نکن آزی....

-کی...کی میای؟
-مصطفی بیا این روانی رو ببر...چی� میگی؟ هان

معلوم نیس.
شورانگیز مستاصل روی مبل افتاد،بزاق دهانش را
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قورت داد وبا چشمانی تنگ شده به ساعت دیواری
نگاه کرد.مستانه حاال کمی جدی تر دوباره به حرف

آمد.
-اتفاقی افتاده ؟باباجهان خوبه حالش.

شورانگیز دستپاچه شد، کف دستان عرقی اش را به
دامن لی اش کشید.

نه ،حالش خوبه.فقط حوصلم سر رفته بود.عیب—
نداره،برو خوش بگذرون.

-مامان حال جفتتون� که خوبه؟
شورانگیز میخواست که زودتر قطع کند،و زودتر به
نتیجه ای که به نظرش مطلوب بود برسد.هول زده

جواب داد.
-آره مام��ان دیگ��ه.میخ��وای گوش��ی رو ب��دم اص��ن ب��ا

بابات
صحبت کنی؟صداش کنم؟

مستانه که صدایش باز البه الی جی��غ ه��ای ش��هربازی
به

زور به گوش شورانگیز می رسید،جواب داد.
-نه صداش نزن.بقیه هم خوبن؟علی؟
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-همه خوبن.آدمو به غلط کردن میندازی تو...
مستانه خنده ی بلن��دش ،لبخن��د را ب��رای ثانی��ه ای ب��ه

لب
های شورانگیز برگرداند.

-خب خیلی مشکوکی شوری،تو ور دل جهانت عمرا
حوصلت سر بره.اوکی من برم دیگه؟توصف ترنیم.

-بی شعور.برو خوش بگذره.
موبای��ل را قط��ع ک��رد واز ج��ا برخواس��ت ،آنق��در آن

لحظه
فکرش درگیر مستانه وفهمیدن موضوع خواستگاری

بود،که برایش ،ج��ا خ��الی دادن حاف��ظ بول��د نب��ود.آن
لحظه

و آن ثانیه ها بیشتر به حقیر� شدن دخترکش� جلوی
مژگان و مه لقا می اندیشید،بای��د مس��تانه را از هم��ه

ی
وقایعی که باالی سرش بی سروصدا در حال جریان
بود!! وبرای او حکم جنگی خاموش را داشت ،دور

نگه میداشت وبعد خ��ودش در س��نگرش س��پر میش��د
وبه
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خشم شب فکر میکرد.
گل فروش دستانش را به بغل زده بود وبرایش از

ترکیب گل ه��ا می گفت،از اینک��ه ک��دام گ��ل در کن��ار
کدام

گل دیگری فوق العاده میشود.سرش از دست وز وز
ه���ای پس���ری کم س���ن وس���ال داش���ت منفج���ر

میشد،شصتش�
را به گوشه ی لبش کشید ومتفکر به رزهای قرمز

چشم دوخت.صدای مستانه بی اراده در س��رش اک��و
وار

پیچید.
-حالم از رز قرمز بهم میخوره،خدایی خزه حافظ

،نه؟گل فقط ارکیده...
آتش در جان افتاده را با به بغل گرفتن انبوهی رز
قرمز خاموش کرد.با عضالتی منقبض شده رو به

پسرک حراف ،غرید.
-میخوام خیلی خاص تزئین شه.

و روبه خیابان چرخید،آوا نیم تنه اش را از پنجره
بیرون آورده بود وهیجان زده برایش دست تکان
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میداد،لب ه��ایش ح��تی ب��ه لبخن��دی هرچن��د مص��لحتی
کش

نمی آمد.تصویرش را در ویترین آیینه کاری مغازه
چند تکه میدید.موهای ژل خورده که به یکور باال داده

بود،صورتی سه تیغ شده وکت شلواری که همرنگ
چشمان مه لقا بود.

ب��ه اس��م م��ه لق��ا ک��ه می رس��ید،درگ��یر� احساس��ات
ناشناخته

می شد،وآنقدر از تفکیک کردنشان عاجز میشد که
ت��رجیح می��داد از آن ف��رار کن��د.نفس عمیقی کش��ید

وترجیح
داد فعال،مستانه را وفک�رش را و تم�ام خ�اطراتش را

در
تاریک ترین نقطه ی مغزش بفرستد.با� لبخندی شیک

روی پاشنه ی پا چرخید وبه رزهای قرمز دوست
داشتنی خیره شد

*
شورانگیز لحظه ای روی مبل می نشست،وبعد از

ثانیه ای باز بی طاقت از جا می پرید.صدای علی را
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می شنید که با موبایلش حرف م��یزد واز پل��ه ه��ا ب��اال
می

رفت.ب���ه موبای���ل ع���رق ک���رده ی می���ان دس���تانش
مضطرب

خیره شد،در تصمیمی آنی ،موبایل را به گوشش
چسباند.به کانتز تکیه زد وناامید از برقرار نشدن

ارتباط خواست که موبایل را روی کانتر بیندازد که
صدای نازک برادرزاده اش هول زده به حرفش آورد.

-سالم فائزه جان؟خوبی عمه؟
فائزه که سن وسالش کمتر از مستانه بود ،به گرمی

شروع به احوالپرسی کرد.شورانگیز بی حوصله از
طوالنی شدن تعارفات عاریه ای که در خانواده ی

برادرش موج میزد،میان حرف دخترک پرید.
-خونتون هستین عمه؟

موبایل را میان سروگردنش نگه داشته بود وهمزمان
میان لباس های جالباسی به دنبال پالتویش

میگش��ت.ص��دای بهم خ��وردن در ورودی س��اختمان
باعث

شد که سرسری از فائزه خداحافظی کند وباهمان
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پالتویی که یک آس��تینش ب��ه زمین کش��یده میش��د ،ب��ا
قدم

هایی سست به سوی درقدم بردارد.
حافظ کنار ایستاد تا مرجان با جعبه ی شیرینی وارد

ساختمان شود و حسنایی که نیش ب��از ش��ده اش ب��ه
هیچ

طریقی جمع نمیشد وبع��د هم نریم��انی ک��ه آوا را ب��ه
بغل

داشت.میانه ی در ایستاد ودمی عمیق را وارد ریه
هایش کرد،داشت کم می آورد وزیر آوار همه ی فکر
ها وترس هایش در روی��ارویی ب��ا مس��تانه داش��ت ل��ه

می
شد.مرجان به سمتش چرخید،با� ابروهایی باال پریده

ونگاهی که نگرانی از آنها لبریز بود،لب زد.
-چرا ایستادی امیرحافظ؟

حجم عظیمی از س����رما در وج����ودش هوهوکن����ان
پیچید،کم

مان��ده ب��ود دس��ته گلی ک��ه تم��ام بغ��ل م��ه لق��ا را پ��ر
میکرد!!
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از الی دستان کرخت شده اش بر زمین بیفتد.تصاویر
پیش رویش را در هال��ه ای م��ه می دی��د،آنچ��ه ک��ه

مقابلش
قد علم کرده ب��ود مس��تانه ی زخمی ب��ود،مس��تانه ای

که
پیش بینی اش حاال برای حافظی که گمان میکرد

مستانه را از حفظ است هم سخت شده ب��ود.ص��دای
تق

تق کفش های مرجان که سراسیمه از پله ها سرازیر
شده بود،باعث شد که یکه ای بخورد.

-مامان جان،چت شده؟منتظریم هان!!
گ��ره ک��روات آبی اش ک��ه زی��ادی زیب��ا روی پ��یراهن

سفید
رنگش نشسته ب��ود را کمی ش��ل ک��رد ت��ا کمی از آن

حالت
خفگی رها شود،گره شل شد،اما تنگی نفس هنوز

سرجایش بود.
شورانگیز کف دستانش را چسباند به در وبا نگاهی
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مات از چشمی در خیره ی مرجان ش��د ک��ه بی نگ��اه
به

خانه ی او،پله ها را باال رفت.بقیه را تار دید.آخرین
تصویراما کامال واضح بود!!تمام ناباوری عمرش

درون نگ��اهش ریخت��ه ش��ده ب��ود،وق��تی امیرحاف��ظ
مشعل را

آنقدر جذاب می دید.کسی که سهم مستانه ی او بود
وحاال مه لقا داشت تصاحبش میکرد!! جایی درون

قفسه ی سینه اش به درد آمد،بی نگ��اهی حاف��ظ ب��ه
خانه

ای که مستانه در آن نفس می کشید،وقتی ک��ه ح��تی
ذره

ای هم مکث نداش��ت،ب��اعث ش��د ک��ه عقب بکش��د
ودست

روی قلبش بگ��ذارد،انگ��ار از ف��رق س��رش قط��ره
چکانی

آویزان شده بود وقطره قطره آبی به جوش آمده را
راهی تیره ی پشتش میکرد.نفس تکه تکه ش��ده اش

با
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هق زدنی سوزناک مخلوط شد.
حافظ در میان هیاهوی خوشایندی که جریان

داشت،چشمش به مه لقا افتاد که ب��ا لبخن��دی س��اده
خیره

ی رز های قرمز بود،با استرسی که درونش را
متالطم کرده بود ،لبخند شیکش را پس زد واو هم

معمولی به لب هایش زاویه داد.گ��ل ه��ا را بی تع��ادل
در

آغ��وش م��ه لق��ا ان��داخت ودر مقاب��ل خن��ده ه��ای
اطرافیان که

ه��������ول زدگی او را ناش��������ی از خج��������الت می
دانستند،سکوت

کرد.کسی خ��بر نداش��ت ک��ه او از مس��تانه ی ب��اروت
زده

می ترسید واز یخ به یکباره آب شده ی چش��مان م��ه
لقا

بیشتر...واز خودش که معلق در میان زمین وآسمان
مانده بود،بیشتر وبیشتر....�
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گوشه ی پرده در میان مشتش مچال��ه ش��ده ب��ود،ب��ه
کوچه

ی تاریکی که بنز لعنتی حافظ را در خودی جای داده
بود،نگاه میکرد.صداهای نامفهمومی که از طبقه ی
باال به گوشش می رسید،باعث میشد که پای چپش

هیستریک وار تکان بخورد.
مس��تانه ب��ا ق��براقی ک��ه روزه��ای زی��ادی در وج��ودش

حس
نک��رده ب��ود،ماش��ین را خ��اموش ک��رد.ب��ازدمش را ب��ا

خیالی
که ح��اال کمی داش��ت دردش التی��ام می��افت،از س��ینه

بیرون
داد.موبایل را از کیفش ب��یرون کش��ید.ب��ا زب��انش لب

های
خش��ک ش��ده اش را خیس ک��رد وتن��د انگش��ت ه��ا را

روی
موبایلش به حرکت در آورد.

^آزی خیلی دمت گرم^
وباز نفسش پر صدا بیرون داد،و بی اهمیت به گلویی
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که از شدت جیغ های هیجان زده اش می
سوخت،دستگیره ی در را کشید.

شورانگیز با دیدن ماشین مستانه ک��ه کمی دورت��ر از
بنز

حافظ پارک ش��د،دس��ت ه��ایش ب��ه ط��رز وحش��تناکی�
شروع

به لرزیدن ک��رد.تعل��ل ج��ایز نب��ود ،وق��تی ک��ه دق��ایقی
دیگر

مستانه می فهمید که حافظ چطور زیر تمام کاسه
وک��وزه ه��ایی ک��ه پ��ر ب��ود از عش��قی ک��ه ب��ه راس��ت

بودنش
،دخترک� یقین داشت!!زده است.

شال را از دور گردن به روی موها انداخت وبا قدم
های نامطمئن خودش را به سوی در کشاند.

در ماشین را باصدا بست،بند کیف را که روی شانه
اش ان��داخت،ماش��ین حاف��ظ می��دان دی��دش را پ��ر

کرد،هنوز
مغزش شروع به آنالیز� نکرده بود که شورانگیز

سراسیمه در ساختمان را بهم کوبید.مستانه لرزی
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عجیب چهارستون بدنش را لبریز کرد،خیره به
براف�����روختگی م�����ادرش دس�����ت ه�����ا را در هم

پیچاند.دهانش
را باز کرد تا حرف بزند،اما حنجره ی لعنتی یاری

اش نمیکرد.
-قربونت چقد دیر اومدی؟منتظرت بودم بریم خونه

دایی هرمزت.
مستانه قدمی وارفته به سمت بنزی که هیچ وقت

دوستش نداش�ت،برداش�ت.حرک�اتش دس�ت خ�ودش
نبود،با

نگاهی خالی به س��وی م��ادرش چرخی��د� وزب��ان چ��وب
شده

اش را به زحمت در کام چرخاند.
-چی..چی شده؟؟بابا جهان؟

شورانگیز لبخندی سرسری را به روی او
پاشید،خودش� را نزدیک دخترک بهت زده اش

کرد.دستی� به بازوی او کشید.
-بیا بریم،تو راه برات میگم.

مستانه کالفه دستش را از چنگ او رها کرد،قدمی به
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عقب برداشت،دوباره به ماشین نگ��اه ک��رد وبع��د ب��ه
خانه

ش��ان وب��ه طبق��ه ی دوم ک��ه هم��ه ی چ��راغ ه��ایش
روشن

بود.
-حافظ اینجاست؟تو... چته مامان؟

شورانگیز که آستانه ی صبرش داشت لبریز
میشد،کمی تن صدایش را باال برد،بی آنکه ترس نگاه

مستانه را ببیند!!�
-میگم بیا تا بهت بگم.

مستانه اهمیت نداد،خیره به پنجره ی اتاق مه لقا لب
زد.

-مامان مژگان مهمونی داره؟
-مامان!!میشه حالمو بهم نزنی.بیا بریم شام خونه

هرمزیم.
-مامان شوری،شورانگیز...لعنتی� حرف بزن.

شورانگیز که طغیان زدگی مستانه را می شناخت،و
نقطه ی جوشش را هم. بی حرف دست دراز کرد و
دوباره بازوی او را چنگ زد وکشان کشان به سمت
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ماشین برد،در مقابل دست وپا زدن های مستانه
مق���اومت ک���رد ودخ���ترک اس���تخوانی اش را درون

ماشین
ه����ل داد.خ����ودش ب����ا س����رعت پش����ت فرم����ان

نشست،مستانه
تاب نیاورد وتا دست دراز کرد دستگیره را بکشد،که

جیغ شورانگیز باعث شد که یکه ای بخورد ولرزان
خیره ی مادرش شود.

-بتمرگ سرجات.�
و استارت زد،دست ان��داخت پش��ت ص��ندلی مس��تانه

وبه
ابتدای کوچه نگاه کرد وبا نفس هایی که بلند بلند می

کشید ماشین را وارد خیابان کرد.
-میگم خفه شو،بیا بریم خونه داییت.میفهمی؟

مستانه با بدنی یخ زده،ودندان ه��ایی ک��ه نمی فهمی��د
چرا

دارد روی هم می لرزد،خیره ی شورانگیز بود.
-نمیخوام خونه باشی،میفهمی؟هی روی اعصاب من

راه میره احمق!!
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دنده را با غیظ عوض کرد ،با پوزخندی غلیظ به
مس���تانه نگ���اه ک���رد،ب���ا آنک���ه دلس���وزی عمیقی در

چشمانش
سوسو میزد ،ولی تاب نیاورد وباز سنگ خودش را به

سینه زد.
-میگه مامان مژگان.بس کن این همه حماقت رو

مستی.بس کن.
-مامان.

هوهوی باد اسفند ماه در سرش می پیچید،چراغ� های
سرش مدام خاموش وروشن میشد،انگار که اتصالی
داش��ت.بای��د می پرس��ید از ش��ورانگیز،دلی��ل� آنهم��ه

فوران
او چه بود.باید می پرسید،اما مگر آوایی از حنجره ی
لعن��تی اش ب��یرون می آم��د!!تم��ام زورش را ب��ه ک��ار

بست
تا قدرت تکلمش را به دست آورد.

-حافظ...
-حافظ مرد،بره به درک.

وبی تعادل وبی اهمیت به بوق ماشین هایی که
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پرسرعت از کنارشان می گذشتند،ماشین را به کنار
اتوبان کشاند وآنقدر ناشیانه ترمز گرفت که مس��تانه

ی
مجسمه شده به سوی شیشه خیز برداشت.

دس���ت خ���ودش نب���ود،دردی ک���ه امش���ب در قلبش
احساس

کرده بود وآن حس پس زدگی دخترش او را به
روزهای دوری می انداخت که حتی در پستوهای

ذهنش هم دوست نداشت به آن فکر کند که مس��تانه
اش

چقدر شبیه کسی در گذشته اش بود.....ناخواسته
وک��امال بی اراده هم��ه ی آنچ��ه را ک��ه بای��د آرام آرام

برای
مستانه می گفت!!به یکباره همچون پتکی دردناک بر

فرق سر مستانه ی بهت زده کوبید.
-امیرحافظ لعنتی تموم شد.امشب

خواستگاریشه،خواستگاری از اون دست پرورده ی
افریته.حالیته؟�
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مستانه ای که دستش را به داشبورت چس��بانده ب��ود
تا

سرش به شیشه نخورد،سرچرخاند وبه تکان خوردن
لب های مادرش شد،زنی که داشت بی رحمانه او را

از هم فرو می پاشید.
دست پرورده ی افریته!!خواستگاری...داشت خفه

میشد!!پلک زد واشک از چشمش فرو
ریخت.شورانگیز با کف دست محکم روی دهان

خودش کوبید وباز مستاصل شد.
نزار که کشته ی این زهر گزنده بشم.....

و باز اشک بی اجازه دوباره چکید.تمام سلول های
تنش کز کرده بودند وداشتند بهت مستانه را با درد

نگاه میکردند.صدایی که از حنجره بیرون جهید،را
انگار هیچ وقت نشنیده بود.

-خواست...گاری؟از....خواهره من؟مه لقای
خود...مون؟�

شوانگیز خودش را جلو کشید وخواس��ت ک��ه مس��تانه
ی
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س��رمازده را در آغ��وش بگ��یرد،ام��ا مس��تانه ب��ا نفس
نفسی

ک��ه م��یزد خ��ودش را ب��ه عقب کش��ید.ناب��اوری تم��ام
قلبش

را وتمام رگ وپی بدنش را پر کرده بود.غیرممکن
ترین ها حاال ممکن شده بود.

کنار مه لقا جلوی تلوزیون ولو شده بود،مه لقا غرغر
میکرد که آنقدر پرصدا تخمه را نشکند.به شکم دراز

کشید.
-مه لقا...�

مه لقا تمام حواسش به فیلمی ک�ه داش�تند یواش�کی
از

علی نگاه میکردند،بود.مستانه س��قلمه ای ب��ه پهل��وی
او

زد.مستانه حرصی چشم از جانی دپ وژست های
بامزه اش گرفت وهانی گفت.

-من ش��بیه این دخ��تره ن��ایتلی نیس��تم؟ج��ان مس��تی
راستشو

بگو.
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مه لقا زودتر از آنکه لب ه��ایش ب��ه لبخن��دی تمس��خر
آمیز

باز شود،آبی ها به خنده افتادند.انگار که روی دنده ی
راست افتاده بود که با مالیمت جواب داد.

-مستی،علی االن میرس��ه،ش��اکی� میش��ه فیلمش��و از
اتاقش

برداشتیم .بزار فیلمو ببینم.
ودکم���ه ی پلی را زد،مس���تانه ام���ا دس���ت ب���ردار

نبود،خیزی
برداش��ت وخ��ودش را روی ش��کم م��ه لق��ا ان��داخت

وکنترل
را برداشت وباز فیلم را نگه داشت.مه لقا که آرنج
مستانه به سینه اش فشار آورده بود،با خشم نالید.

-لعنتی برو گمشو اونور.
وبعد برای آنکه مستانه از نیش کالمش در امان

نمان��د،در ح��الی ک��ه س��ینه اش را فش��ار می��داد ب��ه
مستانه ی

منتظر با نیشی شل شده توپید.
-مگه اون دماغ عقابیت شبیه کایرا نایتلی باشه!!
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مستانه با لب هایی آویزان خودش را عقب کشاند
وسرش را روی بالشت انداخت.

-از سوزشته که میگی شبیهش نیستم.البد توی مالقه
شبیهشی.

مه لقا خونسرد کن��ترل� را برداش��ت ودکم��ه ی پلی را
باز

زد،تصویر خشک شده ی جانی دپ به حرکت در
آمد،مس��تانه ک��ه از خونس��ردی م��ه لق��ا لجش گرفت��ه

بود،با
لحنی که خنده در آن موج میزد،در حالی که مشتی

تخمه روی شکمش می
ریخت،سکوت را شکست.

-نخور جانی رو،حتما خیالت ورداشته شوهر این
مدلی گیرت میاد!!

مه لقا نیم نگاهی پر حرف را به مستانه ای که تفریح
کن��ان تخم��ه می شکس��ت ان��داخت وزی��ر لب زمزم��ه

کرد.
-حاال میبینی که از اون بهتر گیرم میاد یانه.
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مس���تانه خندی���د وپوس���ت تخم���ه ای ک���ه روی لبش
چسبیده

بود را به روی مه لقا تف کرد.آخر فیلم، آنها شوخی
وجدی همدیگر را زیر مشت ولگد گرفته بودند.در

حالی که هن��وز ج��انی دپ داش��ت نقش��ش را به��ترین
شکل

ممکن بازی میکرد.
-االنم کش���یدمت ب���یرون ت���ا ی���ک فک���ری بک���نیم؟

نمیخواستم
توی اون ساختمون لعنتی باشی امشب. میفهمی؟

می فهمید!!لرزش� گرفته ب��ود ،دس��تانش را ب��اال آورد
وبه

گونه های خیسش کشید.همه چیز� واقعی بودند وهمه
ی

اتفاق���ات پش���ت هم...دس���تش ب���ه دس���تگیره ی در
چسبید.در�

باز شد.
باد زد،و موهای فر مستانه در هوا پیچ وتاب

خورد.شورانگیز یا خدایی گفت واز ماشین بیرون
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پرید.
مستانه اما به نرده های یخ بس��ته تکی��ه زد،س��رش را

باال
گرفت وبه آسمان سیاه خیره شد،چشم هایش می

سوخت وقلبش که بیشتر می سوخت.قلبی که دیگ��ر
نایی

برای زدن نداشت.
-باید برگردیم.

-چی داری میگی؟من نمیخوام غرورت به گند کشیده
بشه،اونم جلو کی؟جلوی مشعالی عوضی.

اشک هابی آنکه مستانه بفهمد از گونه ها سرازیر
بودند.هنوز می ترسید که در مغ��زش اس��م حاف��ظ را

کنار
مه لقا بگ��ذارد.ح��رف ه��ای م��ادرش را هم می ش��نید

وهم
نه...باز حرف خودش را زد.

-بریم.من باید نزارم...آخه مه لقا؟حافظ...شارالتان
با....مه لقای خودمون؟

شورانگیز شال را از میانه ی سرش به روی پیشانی
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کش��ید،پیش��انی ب��ه درد آم��ده اش و ری اکش��ن ه��ای
احمقانه

ی مستانه کالفه ترش کرد.دستی در هوا تکان داد.
-چی میگی ت����و؟م����ه لق����ای خودم����ون؟ک����دومون

خودمون.بیا
بشین تو ماشین.حالشونو میگ��یرم.حاف��ظ تهش م��ال

خودته
.

مستانه تکیه از نرده ها گرفت،سوز زد وگونه های
خیس را سوزاند.یخ بسته به مادرش که حرف هایش

بوی جنون میداد !!نگاه کرد.
-چی میگی تو؟

تا شورانگیز خواست دهان باز کن��د،مس��تانه بهت زده
تر

شد وبه زمینی فکر کرد که داش��ت گ��ردی اش را ب��ه
رخ

می کشید.
-االن نگران من نیستی؟االن...االن مامان دردت یک

چیز دیگه اس؟
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تندتند سر تکان داد،واشک هایی که دل خودش را هم
حتی ریش میکرد.نمی گذشت که او هم در گردی

زمین غرق شود،که او شورانگیز نبود.که او مستانه
بود که همیشه ی خدا ،به پای شبی می سوخت که

نطفه اش بسته شده است.
-سوختی؟مژگان� برد.تو باختی ها؟االن دردت

اینه؟لعنت بهت مامان.
وکنار اتوبان و بی اهمیت به ماشین های در گذر

افتاد.شورانگیز با لبی که به دندان گرفته بود ماش��ین
را

دور زد.خم شد وسعی کرد او را از جای بلند کند.
-لعنتی من برای خودت میگم،خب خب تو عاشق

حافظی.اول تو بودی.
مس��تانه ن��االن س��ر بلن��د ک��رد،آنق��در آن لحظ��ه ب��رای

مادری
کردن شورانگیز داغ داشت که اصال ذهنش جایی

برای حافظ وتمام پشت پا زدنش نداشت.ب��ا درد لب
زد.

-بازیه؟؟مگه تو اول بودی؟هان...
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شورانگیز با چشمانی که برق اشک داشت همانطور
خم شده،باصدایی خفه جواب داد.

-فقط زخم بزن تو .
مس���تانه آتش گ���رفت ،ب���ا حرک���تی� آنی از ج���ای

برخواست
،ب��ه س��مت ماش��ین هج��وم ب��رد ومش��تی محکم ب��ه

کاپوتش
زد وبا صدایی که گرفته بود جواب داد.

-س��ر ت��و وباباجه��ان همیش��ه من زخم خ��وردم.از ه��ر
خری

که از راه رسید،حاال من زخم میزنم؟جمع کن
شوری.محض رضای خدا تموم کن.

ش��ورانگیز س��رچرخاند وب��ا تلخی وقیاف��ه ای ح��ق ب��ه
جانب

با بلندترین صدای ممکن جواب داد
-مگه تقصیر منه که دختر� یک چاه کن بدبخت

ب��ودم،ک��ه بع��دش از ه��ول عش��ق یکی مث��ل جه��ان
نفهمیدم
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چی س���ر ی���ک زن���دگی دیگ���ه آوردم.خب منم دلم
میخواست

زن��دگی کنم،مگ��ه من از اون مژگ��ان ن��اپرورده چی
کمتر

داشتم.
حرف های تکراری!!دلیل هایی بی منطق...سرش به
دوران افت��اد.پاه��ایی ک��ه داش��ت بهم گ��ره میخ��ورد

وتحمل
وزنش را نداشت.کامال از هم فروپاش��یده در ماش��ین

را
باز کرد وپشت فرمان نشست.مفلوک در میان ثانیه

هایی که کش دار می گذشت ،دست وپا میزد که
شورانگیز با تنی سنگین شده از سکوت مستانه روی

صندلی افتاد.
-میرسونت خونه دایی.
-خودت...خودت چی؟

ب����ا بی ج����انی مطل����ق ماش����ین را ب����ه ح����رکت
درآورد،باورش
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نمیشد که االن ودر آن لحظه قصد برگشتن ب��ه خان��ه
را

ندارد،قصد هوار شدن بر سر حافظ را ندارد و قلبش
مویه میکرد،برای مستانه ای که در آن ثانیه ها هیچ

قص��دی نداش��ت...بی ه��دف وغ��رق ش��ده در س��یالی
سیاه

رنگ به پیش رویش نگاه میکرد.
-میگم خودت چی ...مستی؟�

دم دست ترین دروغی که بلد بود را روی زبان راند.
-میرم خونه آزی.

هیچ کجا جای او نبود،باید امشب را در تاریکی شب
به صبح می رساند.باید امشب تلخی ها را کنار

میزد،ناباوری ها را واصال همه ی حس های درونش
را می کشت وفقط فکر میکرد که زمین لعنتی چه

عایدش می شد از اینهمه چرخیدن� وچرخیدن....�
صدای پچ پچ ها وگاهی هم خنده های ریز از بیرون

می آمد،با استرسی که مهارش انگار ممکن نبود،لب��ه
ی

تخت نشست وبه امیرحافظ که تک دکمه ی کتش را
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باز میکرد،دزدکی نگاه کرد.
حافظ با ظاهری که با مهارتی مثال زدنی حفظ کرده

بود،نزدیک پنجره ایستاد،چشم چرخاند تا ردپای
آشنایی از مستانه بیابد،بزاق دهانش را سعی کرد بی

صدا از گلو پایین دهد.نه رنوی خاطره انگیز مستانه
دیدش را پر کردونه بوی خاطره انگیزتر توت فرنگی
در کوچه پیچید بود!!نفسش را به آرامی بیرون داد.

به سوی مه لقا چرخید وبا چش��مانی جس��تجو گ��ر ب��ه
انبوه

نقاشی های روی دیوار، نگاه کرد.دستانش� را به بغل
زد،از آمدنشان حدود یک س��اعتی می گذش��ت وت��ازه

چند
ثانیه ای میشد که توانسته بود به ریتم دم وبازدمش
نظم بدهد.به تصویر عجیب پیش رویش با چشمانی

تنگ شده،خیره شد.غریبی نقاشی باعث شد که مزه
ی

دهانش زهرآگین شود،با صدایی خش دار لب زد.
-این چجور نقاشیه؟

وباز به سه آدمکی که انگار نگاهشان با او حرف
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میزد،خیره ماند.ابروهای مه لقا از تعجب باال پرید
وبعد به یکباره در دلش احس��اس رخ��وت ک��رد،وق��تی

که
ح��رف از نقاش��ی وه��نر دوس��ت داش��تنی ک��ه س��لول

سلول
تنش را به آرامش می رس��اند،ش��ده ب��ود،دیگ��ر نبای��د

آنهمه
اضطراب را در خودش جای میداد.

به آرامی از جای برخواست ورایحه ی عطرش زودتر
از خودش ،زیرمشام حافظ پیچید.

کمی سرچرخاند وبه مه لقایی که کنارش ایستاده
بود،نگاه انداخت.

-این سبک موردعالقه ی منه،کوبیسم.
حافظ سردر نمی آورد چه در چهره ی آدم��ک گوش��ه

ی
تصویر می دید وچه در پشت پلک هایی که روی هم

افتاده بود،بی اراده دست کشید روی پلک بسته
اش.احمقانه ترین س��وال ممکن روی زب��انش جوی��ده

شد.
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-چرا یکیشونو نصفه کشیدی؟
مه لقا هیجان زده از درگیر شدن امیرحافظ با

ه��نرش،گوش��ه ی لبش را ب��ه دن��دان گ��رفت،و س�عی
کرد

توداری همیشگی اش را حفظ کن��د،او هم نگ��اهش را
به

نقاش��ی داد.دلش نمیخواس��ت ک��ه آن لحظ��ه ب��رای
غریب

ب��ودن نقاش��ی ه��ایش ج��وابی بده��د،ب��رای نص��فه
ماندنشان

وبرای غربت بغض های گلویشان که انگار حتی در
الب��ه الی رن��گ ه��ا هم دی��ده میش��د.حاف��ظ ام��ا انگ��ار

دست
بردار نبود،به زحمت نگاهش را به نقاشی های دیگر

داد وهمانطور دست به سینه ایستاده،لب زد.
-چرا فک میکنم نقاشی هات با آدم حرف میزنن!!

مه لقا که حاال دیگراز اضطراب کم ج��انی ک��ه قلبش
را

به لرز می انداخت،خبری نبود،غرق شد در نقاشی
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هایی که نیمه شب ها عرق ریزان از دیدن کابوس
ه��ایی مش��ابه ک��ه واقعیت زن��دگی اش را هم تحت

شعاع
خود قرار داده بود!!از خواب می پرید.نفس زنان با

قلبی که ریتم تند به خود می گ��رفت،بس��اط کش��یدن
تمام

آنچه در ذهنش حرف میزد را پهن زمین میکرد.رنگ
های سرد را با رنگ های گرم ترکیب میکرد،قلم میزد
و دمدمه های صبح حاصلش میشد نقاشی های روی

دیوار وقلبی که آرام گرفته بود.
پلک ها را روی هم فشرد وسعی کرد که احساسات

جریحه دار شده اش تبدیل به اشک نشود،لبخند
سرسری روی لب هایش جان گرفت.

-قراره همش از نقاشی های من صحبت کنیم؟
وبعد از عالمت سوال گذاشتن به ته جمله اش،گونه
هایش رنگ گرفت،گونه هایی که تمام بیست وشش

س��الگی اش بی رن��گ مان��ده ب��ود وح��اال ب��ا پرس��یدن
سوالی

که فقط برای فرار از یادآوری کابوس ها روی زبان
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رانده بود،باعث شد که گر بگیرد.
حافظ سرچرخاند ودستپاچگی آبی های گریزانی که

انگار کشف کردنشان برایش مهیج ش��ده ب��ود،ب��اعث
شد

که حالی از نگاهش بگذرد،وسعی کرد باز ترس جان
گرفته از حض��ور ناگه��انی مس��تانه ای ک��ه همیش��ه ی

خدا
غیرقابل پیش بینی بود را کنار بزند.

-چرا منو دوست داری؟چی از من میدونی تو؟
مه لق��ا ج��ا خ��ورده از س��وال بی پ��رده ی حاف��ظ ک��ه

ناگهانی
به رویش تف شده بود،قدمی دیگر به عقب

برداشت،سعی کرد به خودش مسلط شود،برای
جلوگیری هرگونه سقوط احتمالی که ناشی از افت

فش��ار ب��ود،خ��ودش را روی ص��ندلی ان��داخت.ش��رم
دویده

زیرپوستش به یکباره یخ زد،و آبی های محسورکننده
همانند قبل ناخوانا شد،گوشه ی لبش آرام باال رفت.

-چه خودشیفته!!دوست داری چی بدونم ازت؟
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زیر نگاه ممتد حافظ کم نیاورد،حاال که دقایقی از
حضورشان در اتاق گذشته بود،بیشتر� میتوانست مه

لق��ای همیش��گی باش��د واج��ازه ی نف��وذ را ح��تی ب��ه
حافظ هم

ندهد.حافظ لب های صاف وبی حالتش را جم��ع ک��رد
وبا

اعتماد به نفسی که از نگاه مغرورش می بارید،شانه
ای ب��اال ان��داخت،ب��ا ص��دایی ک��ه رس��ایی اش بیش از

پیش
جذابش میکرد،جواب داد.

-شغلم،ارتباطاتم و کلی مسائل دیگه.
مه لقا با بددلی آبی ها را ب��ه چش��م ه��ای حاف��ظ ک��ه

تفریح
کنان نگاهش میکرد!!دوخت.تا که خواست لب باز

کند،حافظ� دستانش را باال برد وادامه داد.
-من شغل پر تنشی دارم،با انواع آدم ها طی روز در

بحث وجدلم،و بعد ت��ویی ک��ه نقاش��ی،آرامش داری و
فقط

سروکارت با رنگ وبوم نقاشیه. نمیدونم میتونی با
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دغدغه های من ،با شغلی که امنیتی نداره،کنار
بیای؟میتونی مه لقا؟

زبانش بند آمده بود ودل لعنتی اش که مدام می
لرزی��د.امیرحاف��ظ،همب��ازی بچگی ه��ایش،کس��ی ک��ه

همیشه
ی خ��دا مش��ت مش��ت موه��ای وزدار مس��تانه را در

دست
داشت،و با نیشخند های مه لقا بیشتر موهای مستانه

را
می کشید.داشت صدایش میزد،با لحنی کش دار که

انگار فقط وفقط مختص امیرحافظ مشعل فامیل
بود!!بی حواس اسم امیرحافظ را در سر زمزمه

کرد،امیرح��افظی� ک��ه وس��ط ب��ازی ه��ای کودکان��ه ب��ه
خاطر

نازک نارنجی بودن مه لقا ،همیشه ی خدا مستانه را
پایه ی خرابکاری هایش میکرد،روبه رویش ایستاده

بود وبا لحنی دلبرانه از دغدغه های شغلش می گفت
ومه لقا صدایش میزد.

سر باال آورد ونگاه آب دارش در نگاه خندان
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امیرحافظ لرزید.ک��ف دس��تانش را بهم کش��ید.حاف��ظ
کمی

س��رخم ک��رد وب��ا ص��میمیتی ک��ه ب��رای اولین ب��ار در
ارتباط

با مه لقا پیدا کرده بود،مالیم لب گشود.
-امشب فک کنم کافیه حرف زدنمون،به حرف��ام ف��ک

کن
مه لقا.

وبا حفظ لبخند کمرنگش قامت راست کرد،دکمه ی
کتش را بست وزودتر از مه لقا از اتاق بیرون رفت
ومه لقا ماند با آدرنالین خونی که خیال� پایین آمدن
نداشت.هنوز خودش را و قلبی ربوده شده ای که

درسینه جایش خالی ب��ود را نیافت��ه ب��ود ک��ه حس��نا ب��ا
ذوقی

که از نگاه ولب هایش شره میکرد،وارد اتاق شد.
**

چشم از لیدایی که یاشار شده بود گرفت،گوشه ی
چش�������مانش را محکم فش�������رد.روی ص�������ندلی

چرخید،موهای
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مزاحم را پشت گوش داد وبا روحی آشفته به دویدن
بچه ها دور باغچه های عریض حیاط نگاه کرد،صدای
بلند خنده هایشان حتی از پنجره ی او که مشرف به

حی���اط ب���ود ،می گذش���ت ومس���تقیم� روی تاره���ای
شنوایی

اش می نشست.پاهایش را روی صندلی جمع کرد،در
حالی که چانه اش را روی زانوهایش گذاشته بود به

پسربچه های قدونیم قد خواهرهایش نگاه کرد که
چطور در یک تیم متحد با در آوردن شکلک های

تمسخرآمیز ،دختربچه ها را به جیغ جیغ کردن وادار
میکردند.

ش��انه ه��ایش از پوزخن��دی ک��ه ح��رف ه��ا پش��تش
بود،تکانی

خورد،موی مزاحم روی چشمش را کنار زد وتنه اش
را به سوی مانیتور چرخاند.صدای بیرون از اتاقش به

اوج خودش رسید،صدای خنده های قهقهه وار
دامادهایشان،که پدرش در میانشان جایی نداش��ت را

می
شنید.خیره به تصویری که هنوز روی حالت پاز مانده
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بود،به خودش وبه کودکی هایی که هیچکس روح
غرق در بی هویتی اش را نمی دید،فکر کرد.وقتی که
دوس��ت داش��ت هم در جم��ع ص��ورتی پ��وش ه��ای

عروسک
باز پرسه بزند وهم آنکه پسرهای هم سن وسالش با

هو
کردن،آزارش ندهند.

صدای جیغ یکی از خ��واهرانش بلن��د ش��د ک��ه هم��ه ی
بچه

ها را برای خوردن شام فرا میخواند،دست دراز کرد
وهدفون را از کنار چراغ مطالعه اش برداشت وبی
اهمیت به زنگ موبایلش که روی تختش افتاده بود،
هدفون را روی گوش هایش گذاشت،مطمئن از یاد
نکردنش برای بودن دور سفره ای که او را از خود

نمی دانستند،صدای یاش��ار ت��ازه متول��د ش��ده را بلن��د
کرد.

**
ورودی پارکی که جز صدای خرت خرت جاروی

کارگر شهرداری،صدایی دیگر نبود،با شانه هایی جمع
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شده ایستاد.ناامیدی به اوج خودش رس��ید وق��تی ک��ه
احمد

هم جوابی ب��رای آنهم��ه پریش��انحالی اش نداش��ت.لخ
لخ

کفش های خودش هم به صدای جارو کشیدن اضافه
ش��د.روی ص��ندلی ماش��ینش نشس��ت ،ج��ان نداش��ت

پاهایش
را داخل برد،همانطور چسبیده به کف آسفالت با

بغضی سمج درگلو سرش را باال برد وبا بی رحمی
مطلق خدایی که باالی سرش می گفتند� همه چ��یز را

می
بیند ،دید زد.

-منو نمی بینی؟یک سیاه سوخته ی مو وزوزی به
چشمت نمیاد نه؟

با پشت دستش اشک های س��مج را زدود،نگ��اهش را
از

آسمان سیاه رنگ نگرفت.آب بینی هم راه گرفته بود
وروی لب ها با اشک ه��ا ق��اطی ش��ده ب��ود.ب��ا چش��م

هایی
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که سیاهی می رفت وصدایی که گرفته از جیغ زدن
های شهربازی بود،ادامه داد.

-از این به بعد بیشتر کاری به کارم نداشته باش.
بینی اش را ب��اال کش��ید،ت��ا ک��ه خواس��ت دس��ت درون

کیفش
برد و با دود کردن سیگار به آرامشی که فکر میکرد
با مسیری میانبر به آن می رسد ،که نزدیک شدن دو
پسرجوان به ماشینش به همراه لبخند های موذیانه

باعث شد که کیفش را صندلی عقب بیندازد.
تندتر شدن قدم های پسرها،دستپاچه� اش ک��رد.بی��نی

اش
را باز باال کشید وبا یک حرکت تنه اش را داخل

ماش��ین داد ودر را محکم بس��ت.قهقه��ه ه��ایی ک��ه
شنیده

میشد،و تیکه پرانی هایی که ترس مشهود مستانه ی
گری��ان ب��اعثش ش��ده ب��ود ، او را س��رلج آورد.پش��ت

فرمان
جای گرفت و بعد از روشن ش��دن ماش��ین س��رش را

از
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شیشه بیرون آورد و باهواری که میخواست عجزش
معلوم نباشد،توپید.

-عوضی های الشی،برید به مادراتون بخندین.
و پا روی پدال گاز گذاشت و ماشین را به میانه ی

خیاب���ان خل���وت کش���اند.س���رش را تن���د تن���د تک���ان
میداد،فرمان

را رها کرد وکفی نمایشی برای خودش زد.
-گریه کن،اصن عر بزن مستی خانوم.برو ولو شو تو
بغل اون شارالتان.توی خر که ادعای زرنگیت میشد.

لب پایینش را به دندان گرفت،بی وقفه سری تاسف
بار

برای خودش تکان میداد،و لب پایینش که زیر فشار
دندان ها کبود شده بود.مچاله شده از دردی که انتها

نداشت ،دنده را عوض کرد.
-لعنتی چرا نفهمیدم،چ��را اینهم��ه نفهمی��دم کث��افتی!!

آخه مه
لقا؟

با دو دست به فرمان مشت زد،و اشک هایی که
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درش����ت وزالل از چش����مانش ناب����اور ف����رو می
چکیدند.بلند

بلند برای خودش درد ودل میکرد وچق��در دور س��فره
ی

باز شده ی دلش خالی بود!!
-لعنت بهت مستانه که اینهمه خر بودی،که اینهمه خر

شدی.خاک توسرت.
آنق��در در خیاب��ان� ه��ا پیچی��د،آنق��در مش�ت ب�ه فرم��ان

کوبید
وآنقدر برای ساده دلی خودش وآغ��وش ب��از ش��ده ی

مه
لقا گریست که دیگر نایی برای حتی رانندگی هم در

جانش نماند.با حنجره ای متورم وچشمانی متورم تر
ماشین خسته از شبگردی آغشته به دردش را جلوی
پارکینگ ساختمان� پارک کرد.چشمش به چراغ های

خاموش اتاق مه لقا افتاد،تلو تلو خوران به در نزدیک
شد.با پلک هایی که به زور ب��از وبس��ته میش��د،کیفش�

را
زیر ورو کرد تا کلیدهایش را بیابد.
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خوابش می آمد،خسته هم بود،دیگر اشک هم
نداشت.کلید را در قفل چرخاند،باید� می رفت ومی

خوابید،می خوابید ووقتی بیدار میش��د دیگ��ر آن حجم
از

دورنگی را در حریم خصوصی اش نمی دید،آنقدر
سنگر نمی دید،که اگر قرار بود باز ببیند خواب به

خواب شدن ترجیح میداد.
کیفش پشت سر روی پل��ه ه��ا کش��یده میش��د،دس��ت

روی
دهانش گرفت تا سرفه های چرک آلودش که باز

شروع شده بود را خفه کن��د.ب��وت ه��ا را ب��ه هرک��دام
پرت

ک��رد ،وارد خان��ه ک��ه ش��د ،س��رش گیج رفت وعالیم
حیاتی

که احساس میکرد یک به یک دارد از دست
میدهد.پلک های نیمه باز در اتاقش را دوتا میدید،با

پاهایی که مدام در هم پیچیده میش��د،بای��د خ��ودش را
به
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تختش می رس��اند وبع��د چش��م می بس��ت وبع��د می
خوابید

وباز میخوابید وصبحش شورانگیز بی هیچ فکر جنگی
ب���رایش لقم���ه ی پن���یروگردو می پیچان���د ومس���تانه

فراموش
میکرد که پشت در ،دری دیگر هست که به روی

سرمای نگاه مژگان ومه لقایش باز می شود.همه ی
غ��یر ممکن ه��ا ب��ا درد ش��یرین آلزایم��ر ک��ه درم��ان

مستانه
بود،ممکن میشد.همه....

ب���ا پ���ا در را محکم بهم کوبی���د،موبای���ل را ک���ه روی
اسپیکر

بود،به روی کانتر انداخت وبا لحنی دلخور لب زد.
-من االن حساب وکتابای گوشتای گوسفند رو میارم

جلو چشم خودت حساب کنیم حاجی.
کت را روی مبل انداخت ودکمه ه��ای سرآس��تینش� را

با
حرص باز کرد،قبل از باال دادن آستین ها ،جلوی میز



سال   چهارشنبه عصائی:                                                                                   اخرین مهدیس نویسنده

تلوزیون خم شد واز کشوی بیرون آمده سررس��یدش
را

در آورد ،پوزخن��دی تمس��خر آم��یز لب ه��ایش را کش
داد

ومی�ان توجی��ه ه��ای بی اس�اس مخ�اطب پش��ت خ�ط
پرید.

-نه دیگه حاجی حرفت با عملت یکی نیست ،حاال پای
تلفن نمیشه صحبت کرد.میام کشتارگاه،میام.

قب��ل از وارد ش��دن ب��ه آش��پزخانه،ارتب��اط را قط��ع
کرد،وبا

س���ری ک���ه ب���رای خ���ودش تاس���ف ب���ار تک���ان
میداد،دستانش

را زیر شیر آب گرفت ومطمئن از نبودن شورانگیز
ومستانه ،لبش به غر زدن گشوده شد.

-بکش آقا جهان،اعتماد به یک شریک شارالتان همینه
دیگ��ه.همین��ه ک��ه االن دس��ت کمی از ص��فر ش��دن

نداری...
با غیظ اهرم را فشار داد وعصبی از بی نتیجه ماندن
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پرونده های تشکیل شده در دادگ��اه،دس��تان خیس��ش
را به

می��ان موه��ای خ��وش ح��التش ف��رو ب��رد.میان��ه ی
چهارچوب

آشپزخانه ناله ی ضعیفی از اتاق مستانه به گوش
ه��ایش رس��ید،پلکی زد وهراس��ان ب��ه س��وی ق��دم

برداشت.
مستانه را که میان پتو در حالی که دندان هایش روی

هم کلید شده بود،دید.دیگر تسلطی به رفتارش
نداشت،ترسیده نزدیک تخت زانو زد.

-مستانه ی بابا چرا خونه ای؟چت شده عزیزدلم؟
مستانه ص��دای پ��درش را درمی��ان هوه��وی ب��ادی ک��ه

گوش
ها را پر کرده بود،شنید.حتی توان آنکه زبان چوب

ش��ده اش را در ک��ام بچرخان��د را هم نداش��ت.جه��ان
کف

دستش را روی پیشانی او گذاشت،داغی تن
دخترک،بیش� از پیش هول زده اش کرد.باصدایی که

قربان صدقه های از ته دل کمی لرزانش کرده
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بود،زمزمه کرد.
-طوطی بابا ،چرا خون��ه دایی هرم��زت نمون��دی؟چ��را

می
لرزی تو؟

موهای خیس از عرق مستانه را پشت گوش داد وبا
خودش کالفه حرف زد.

-تو که خوب شده بودی.
مستانه به زحمت چشم ها را باز کرد،نور اتاق باعث

شد که بی رمق پلک ها روی هم بیفتد،جهان� دست
دراز کرد وپتو را از روی او کنار زد.مستانه در خود

مچاله شدوبا ضعف نالید.
-بابا...سرده...�

جهانگیر نگران از لرزش بی امان مستانه ،دست
انداخت زیر زانوهایش واو را با یک حرکت در

آغوشش بلند کرد.شال خیس عرق از دور گردن
مستانه آویزان بود،حین رفتن ب��ه س��وی در موب��ایلش

را
از روی کانتر برداشت.

**
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ق��وطی ک��رم مرط��وب کنن��ده را روی میزکنس��ول�
گذاشت

وبا مالیمت روی دستانش را بهم مالید وهمزمان با
دقت به چهره اش در آیین��ه نگ��اه دوخت.ظ��اهرش را

به
خوبی حفظ میکرد،اجازه نمیداد کسی پی به درون

آش����فته اش ب����برد.دس����ت ه����ا را روی ص����ورت
گذاشت،حاال

که جهان از خانه بیرون زده بود،و صدای کوبیدن در
پ��ایین همانن��د هم��ه ی این س��الها گ��وش ه��ایش را

نوازشی
تلخ داده بود،حاال که در اتاقش تنها بود،باید پوسته ها

را کنار میزد ومژگان کوچولوی تنها سر بیرون می
آورد.

دستانش را پایین آورد وبه جای خالی حلقه ی
ازدواجش زل زد،کمرش را صاف کرد وشق ورق

مقاب���ل آیین���ه ایس���تاد،نفس���ش را محکم ب���یرون
داد،داشت

وقت بستن باروبندیلش می رسید.پس حاال فقط
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تمرکزش را باید برای مه لقایش وبرق چشمانی که
انکار نکردنی بود،می گذاشت.

-مامان؟
مژگ��ان لب گزی��ده س��رچرخاند.م��ه لق��ا ب��ا کنجک��اوی

خیره
اش بود.لبخند محوی به روی مه لقا پاشید.

-جانم؟
مه لقا هنوز کنکاش درون نگاهش موج میزد،اما نگاه
سفت وس��خت م��ادرش ،راه را ب��رای نف��وذی بیش��تر

می
بست.شال کرکی را روی س��ر م��رتب ک��رد وب��ا کمی

من
من به حرف آمد.

-خوب شدم؟
مژگان دست به سینه نزدیک شد وبا نگاهی که کمی

شیطنت داشت،جواب داد.
-همیشه ک��ه خ��وبی،ولی اینهم��ه آراس��ته ب��ودن،فق��ط

برای
کالسای نقاشیته؟
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مه لقا با گونه هایی رنگ گرفته،ریز خندید ودر میان
خنده با اخمی مصنوعی ضربه ای آرام به شانه ی

مادرش زد وغر زد.
-مامان...

صدای علی از سالن پارازیتی میان مکالمه ی مادر
ودختری انداخت.

-مه لق��ا،من م��یرم س��وییچو می گ��یرم از باب��ا،ت��و هم
زودی

بیا که دیر کنی میرم ها...
مه لقا باشه ی آرامی را زیر لب زمزمه کرد که

مژگان بعید می دانست علی شنیده باشد.سنگینی�
نگاهش ب��اعث ش��د ک��ه م��ه لق��ا ب��ا ص��ورتی ک��ه ح��اال

لبخندی
رویش نبود،به مادرش خیره شود.

مژگان دستش را آرام بر گونه ی دخترک قد کش��یده
اش

فرود آورد،با دلتنگی که نی نی چشمانش را می
لرزاند،گونه ی مه لقا را نوازش داد.
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-مرجان دیشب ازم اجازه گرفت ب��رای ناه��ار ام��روز
که

با حافظ رستوران بری،منم احساس میکنم فرصت
خوبیه برای شناخت بیشتر.

مه لقا فقط نگاه ک��رد،بی آنک��ه ح��ال م��ادرش ورن��گ
نگاه

او را بفهمد.او را در صبح آخرین شنبه ی سال بیشتر
از هر وقتی نمی فهمید.

مژگان سعی کرد توصیه هایش را که از نماز صبح
م��دام در ذهنش م��رور میک��رد،بی آنک��ه کلم��ه ای ج��ا

بیفتد
،برای مه لقا بگوید.

-مه لقا مامان،تو خیلی باید فکر کنی،ازدواج کلمه ی
بزرگیه.خیلی بزرگ.با خودت خلوت کن،ببین میتونی

از پسش بربیای.تو تصمیمت برای ازدواج اول از
عقلت کمک بگیر .امروزم حرف بزن برای

امیرحافظ.از خودت،از عالیقت بگو.خب مه
لقاجانم؟این مسائل ش
وخی بردار نیست ها...
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مه لقا ب��ا لبخن��دی ک��ه ب��ه خ��اطر بهم ریخت��ه ص��حبت
کردن

مادرش،روی لب هایش باز جان گرفته بود!! دستش
را باال آورد وروی دست گرم مادرش گذاشت.پر

اطمینان برای مادرش سر تکان داد،و با کمی تاخیر�
لب زد.

-ت����و دوس����ت داش����تنی ت����رین مام����ان دنی����ایی
مامانم.....فقط�

....فقط کاش مامان ایرانم بود.
مژگان چتری های لخت وهمیشه فراری از دستان را

برای چندمین بار میان نوازش هایش ،کنار� زد.با یاد
مادرش ،ایران طرح لبخندی غمگین روی لب هایش

نقش بست.
-کاش بود،هرچند� که فک نکنم اجازه میداد دوباره

وصلتی با مشعل ها داشته باشم.
مه لقا ت��ا ک��ه خواس��ت لب بگش��اید،مژگ��ان انگش��ت

روی
لب های گذاشت،با حفظ همان لبخند ادامه داد.

-هیس...امروز وهمه روزهای بعد مال توئه
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قشنگم.فامیلی یک آدم مهم نیس��ت،مهم این��ه ک��ه ت��و
هیچ

وقت نزاری احساست از منطقت پیشی بگیره.
**

علی ب���ا دی���دن مس���تانه ی بی ح���ال روی دس���تان
پدرش،با

چشمانی که ثانیه به ثانیه گشاد ت��ر میش��د،پل��ه ه��ا را
دوتا

یکی پایین آمد.
-مستی ؟

و نزدیک پدرش ایستاد ودست روی پیشانی اش
گذاش��ت ،گوش��ه ی لبش را گزی��د.جه��ان داش��ت ب��ا

غرغر
وصدایی که سعی میکرد باال نرود،با شورانگیز حرف
میزد.علی بی اهمیت به او سرش را نزدیک برد وچند

بار مستانه ی بی حال را صدا کرد.
جهان میان توپ وتشرش به علی اشاره کرد،س��وییچ

را
از درون جیبش� بردارد.علی به زحمت سوییچ را از
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جیب او بیرون کشاند.
-نمیخواد گریه کنی...حاالم تمومش کن،گریه...گریه

نکن میگم.
کفش ها را به زحمت به پا کرد،قبل از آنکه بچرخد

ودر را ببندد،با فکی که روی هم قف��ل ش��ده ب��ود،لب
زد.

-علی این موبایل رو بگیر.
علی با نیشخندی که سعی میکرد روی لب هایش

زی��ادی ت��ابلو نباش��د،موبای��ل را از می��ان س��روگردن�
پدرش

برداشت،تا که خواست لب باز کند،صدای م��ه لق��ا را
در

حالی که پاتند کرده بود وپله ها را به سرعت طی
میکرد،شینده شد.

-چی شده؟
جهان با ناله ی ضعیف مستانه نگران از پله ها پایین

رفت وجواب داد.
-آنفوالنزای لعنتی اینجوریش کرده.



سال   چهارشنبه عصائی:                                                                                   اخرین مهدیس نویسنده

علی هم بی حرف پشت سر از پله س��رازیر ش��د،م��ه
لقا

نیم نگاهی به در نیمه باز خانه ی شورانگیز
انداخت،هنوز در ساختمان را جهان باز نکرده بود،که

مه لقا با تردید لب گشود.
-خیس عرقه،سرما میخوره.

جه��ان لب بهم فش��رد وب��ه مس��تانه ای ک��ه موه��ای
خیسش

روی پیشانی وپشت گوش هایش چسبیده بود ،نگاه
کرد.با استیصال� سمت مه لقا که باالی پله ها دست

هارا در هم می پیچاند،چرخید.�
-میری یک شال بیاری براش؟

مه لق�ا ب�ه س�مت در چرخی�د،کلم�ه ی ن�ه ت�ه حلقش
چموش

بازی در می آورد.بزاق دهانش به همراه نه،به آرامی
ب��ه پ��ایین س��ریده ش��د.ب��وت ه��ای قه��وه ایش را در

آورد.بی
آنکه به اطراف زندگی شورانگیز نظری بیندازد،با
ابروهایی که بی اختیار توی هم رفته بود به سمت
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راهرو رفت.هنوز پا درون اتاق مستانه نگذاشته بود
که چشمش ب��ه ات��اقی ک��ه درش ب��از ب��ود افت��اد،نگ��اه

لغزانش
روتختی جیگری رنگی که کمی بهم ریخته بود ،را

رصد کرد و بعد عکس بزرگی که شورانگیز با
موهایی که در اسارت باد به هرسویی رفته بود،خار

چشمانش شد،و جایی در قلبش را هم سوزاند.تلخی
نگ��اهش را بدرق��ه ی خن��ده ی مس��تانه ی ش��ورانگیز

کرد
و با پاهایی که انگار وزنه ای سنگینی وصلشان بود

،به درون اتاق مستانه کشیده شد.
ذهنش یاری اش نمیکرد،بی تمرکز دور خودش

چرخید،وبه اتاق بهم ریخته با ذهنی بهم ریخته تر نگاه
کرد.صدای علی کمی از هپروت گیر افتاده نجاتش

داد.به سوی کمد دیواری قدم تند کرد،بی نظمی کمد
متحیرش کرد،با چشمانی گرد شده خم ش��د وش��الی

را به
زحمت از لباس های کف کمد پیدا کرد،تا که چرخید
ومیخواست بی فوت وقت از اتاق واز خانه ای که
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تنفس را برایش دشوار میکرد،بگریزد.نقاشی� نیمرخ
مستانه را روی دیوار دید.گوشه ی لبش را بی اختیار
به دندان گرفت،هیچ فکرش نمیک��رد ک��ه نقاش�ی اش

در
شب تولد در ج��ایی غ��یر از س��طل آش��غال ببین��د.ام��ا

مستانه
ی لعنتی سیاه قلم بینی قبل از عملش را روی دیوار
نصب کرده بود.شال قرمز را میان دس��تانش مش��ت

کرد
وحالش از مستانه ای که هیچ وقت نه رومی ب��ودنش

را
باور داشت ونه زنگی بودنش را!!بهم خورد.

علی میانه ی در خانه ،با صدای بلندی که خطابش
میکرد،باعث شد که عصبی از اتاق بیرون زند.

-مه لقا کجایی؟
پیشانی اش را به مهر چس��باند،ص��دای لخ لخ دمپ��ایی

ها
از روی موزاییک حیاط می آمد.پلک روی هم فشرد
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وذکر سجده را با ع هایی غلی��ظ وس��ین ه��ایی گ��وش
نواز

قرائت کرد.رو دوزانو نشست وسعی ک��رد تمرک��زش
از

تلق تلوق به راه انداخت��ه ی رخس��اره در آش��پزخانه!!
بهم

نریزد.
ق��امت راس��ت ک��رد ،خ��یره� ب��ه مه��ر زی��ر لب ذک��ر

تسبیحات
اربعه را زمزمه کرد،صدای زنگ که کمی قطع و

وصلی داشت ،در فضای کوچک خانه پیچید،به هوای
آنکه رخساره در را باز میکند،با آرامش به رکوع

رفت،که بی مهابا کوبیدن مشت ها به در،ب��اعث ش��د
که

الله اکبر بلندی زمزمه کند.
رخساره سینی چای را روی کابینت گذاشت،کمی

س��رک کش��ید وبی اهمیت ب��ه دری ک��ه داش��ت از ج��ا
کنده

میشد،نوچی گفت ،استکان دیگری را برای رهی
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برداشت و با لب های نیمه باز مانده وآب دهانی که
کمی از کنارش راه گرفته بود،استکان را از چای پر

کرد.
با ابروهایی در هم تنیده شده،به محمد که داشت به

زحمت خودش را از روی در باال می کشاند،نگاه
کرد،دیگر حواسش به ذکری که می گفت ،نبود.هنوز
سالم نماز پر ماجرایش را نداده بود،که جیغ رخساره
وشکستن اس��تکان ه��ا،ب��ا پری��دن محم��د درون حی��اط

قاطی
شد.هول زده از روی جانماز پهن شده پرید ونفس

بریده خودش را به میانه ی در رساند،محمد شانه ی
های رخساره را گرفته بود وسعی میکرد با لودگی

دخترک ترس��یده را آرام کن��د.اس��تکان ه��ای شکس��ته
کف

حیاط،قندهایی که هر دانه اش به یکج��ا ریخت��ه ش��ده
بود

وخواهرش که با هم��ان دس��تان ک��وچکش میخواس��ت
برای

رهی خسته چای بیاورد،باعث شد که خودداری
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همیشگی اش را از دست بدهد،خیز بلندی به سوی
محمد که نیش شل شده اش را احمقانه جمع

نمیک��رد،برداش��ت.او را از رخس��اره ج��دا ک��رد وب��ا
صدایی

که به زحمت پایین نگه داشته بود،غرید.
-بزمچه اینجا کاروانسراس؟

صورت برافروخته ی ونگاه پرغضب رهی،خنده ی
محمد را به آنی جمع کرد،دستانش� را به آرامی به

دستان رهی رساند.
-داداش یقه رو ول کن،خب درو باز نمیکردی.

رهی با ضرب دست از یقه ی او کشید ودر حالی که
رخساره را به بغل می کشید،عصبی� تر از لحظه ای

پیش جواب داد.
-به درک که باز نمیکردم،ممد به والی علی یکبار

دیگه مثل یابو سرتو بندازی پایینو از در ودیوار بیای
ت��و خون��ه،دیگ��ه یادم��ه م��یره رفیقمی،ی��ادم م��یره

داداشمی.
و با همان فک فشرده ش��ده ،او را کن��ار زد وخم ش��د

تکه
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های استکان ها را از روی زمین برداشت.محمد لب
پایینش را مک زد،روبه رخساره چرخید،دست دراز

کرد وموهای او را نوازشی داد و مالیم او را به درون
خانه هل داد.

-برو تو آجی،خودم االن برات چای میارم.
رخساره چپ چپ نگاهش کرد وبا بی تفاوتی زیر لب
خ���ری گفت و وارد خان���ه ش���د.رهی هم���انطور ک���ه

قندهای
پراکنده را از روی زمین جمع میکرد،با خر خطاب
شدن محمد توسط رخساره،عضالت صورتش بی

اختی��ار از آن انقب��اض در آم��د،محم��د کمی خم ش��د
وکنار

گوش رهی،به آرامی لب زد.
-ببخش داداش،ساندویچی که رخسار دوس داشتو

خریدم،وقتی دیدم درو باز نمی کنین یهویی خر شدم
پریدم تو...االنم که دیگه رخسار بهم گفت خر.

رهی در سکوتی که محمد که نه،همه ی اطرافیان به
آن عادت داشتند،سینی� به دست از ج��ای برخواس��ت

وبی
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اهمیت به محمدی که تقریبا آویزانش شده بود،وارد
آشپزخانه شد.محمد دستی به میان موهایش کشید

وکالفه دوباره ادامه داد.
-جان ممد بی خیال دیگه.

پ��ا روی پ��دال س��طل آش��غال گذاش��ت وس��ینی را کج
کرد،تا

تم��ام محتوی��ات را ب��ه درونش بری��زد،س��نگینی نگ��اه
محمد

ب��اعث ش��د ک��ه نفس��ش را پ��ر ص��دا ب��یرون ده��د وب��ا
نگاهی

که روی دست های خالی محمد می چرخید،به حرف
آید.

-پس ساندویچات کو؟
محمد ذوق زده از نرم شدن صدای رهی،ضربه ی

آرامی به پیشانی زد وچند گام به عقب برداشت وبا
لحنی که شادی اش لبریز� بود،جواب داد.

-پشت در جا گذاشتمش.
وهمزمانی که به سوی در می رفت،برای رهی از

دعوایش با پدرش می گفت واز امیدی که برای
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چهارشنبه سوری در حال برنامه ریختن است و از
همه گفت وچقدر رهی دلش میخواست که احمد گم
وگور شده ،سروکله اش پیدا می شد واز مستانه ی

پریشان حال بگوید،آنقدر بگوید تا رهی یادش برود
اسفناکی آن روز دخترک را.

****
همین رس���توران وش���اید همین م���یز!!روب���ه رویش

مستانه
نشسته بود،با سروضعی رنگاوارنگ وموهایی که
همانند سیم تلفن از دور طرف صورتش آویزان

بود،وبوی توت فرنگی که هوس انگیز زیر مشامش
می پیچید.نگاهش به زن��دگی ک��ه در پش��ت پنج��ره ی

قدی
جری��ان داش��ت،خ��یره ب��ود.دلش س��یگار کش��یدن در

هوای
هفته ی آخر سال را میخواست،در میان دویدن مردم
برای رسیدن به سالی جدید،دلش توپیدن به مس��تانه

را
می خواست وقتی که ماهرانه به سیگار پک
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میزد!!دلش...�
به مه لقا ک��ه از دور م��وزون ق��دم برمیداش��ت،ب��دون

آنکه
ش��انه ه��ایش ان��دکی ق��وز ش��ود نگ��اه ک��رد.س��کوت

دخترک
را دوس��ت داش��ت،از اینک��ه وروره ی ج��ادو ب��ودن

مستانه
را نداشت،راضی بود. دست الی موهایش برد وپوفی

کشید.از اینکه در آن واحد فکر دوخواهر در سرش
ب��ود،بیش از پیش حس ته��وع نس��بت ب��ه خ��ودش را

تشدید
میکرد.

مه لقا با لبخندی ساده صندلی را عقب کشید و به
آرامی روی ص��ندلی ج��ای گ��رفت.خ��ط چش��م باری��ک

پشت
پلک هایش،چشمانش را کشیده کرده بود،و وقتی که

لبخند در صورتش پررنگ میشد،چهره اش را از یخ
بودن بی اندازه در می آورد.

-ببخشید یکم طول کشید.
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حافظ تحت تاثیر لبخند معمولی مه لقا،سعی کرد
پریش���انی اش را کن���ار بزن���د.ب���ا حف���ظ چه���ره ی

خونسردش
جام نوشیدنی اش را برداشت وخیره به نگاه ف��راری

مه
لقا ،مایع خنک را سر کشید.

پس از دقایقی کوتاه که هردو مشغول بازی با
غذاهایشان بودند،مه لقا با حرارت تنی که هرلحظه

ب��االتر می رفت،قاش��ق وچنگ��الش را کنارگذاش��ت
ولبخند

معمولی اش را رو به تزلزل� رفت.باید شروع
میکرد،باید تمام ذهنش را همین امروز ودر همین
دقایق برای کسی که قلب از کودکی برایش می

تپید،خالی میکرد.از ترس هایش،از کابوس مشترک
تمام شب ه��ایش می گفت وبای��د ذهن را ب��ه مرحل��ه

ای از
خال می رس��اند ک��ه دیگ��ر ب��ه پش��ت س��ر وب��ه بیس��ت

وشش
سال زندگی رفته نگاه نکند.
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-گفتی نقاشی هات انگار با آدم حرف میزنن،میدونی
چرا این حسو داشتی؟

حافظ بشقاب ساالدش را کنار زد ،دس��ت زی��ر چان��ه
اش

گذاشت وبا گردنی کج خیره ی تکان خوردن لب های
مه لقا شد .ژستی ک��ه ب��ه نظ��ر م��ه لق��ا نفس آدم را

می
گرفت،با این حال سعی کرد اوهم دیسیپلین خاص

خودش را حف��ظ کن��د و حس خوش��ایندی ک��ه از کن��ار
حافظ

بودن زیر پوستش می دود را پنهان کند،هرچند� شرح
ک���ابوس ه���ای زن���دگی اش ب���ه خ���ودی خ���ود،حس

سرخوش
بودنش را زایل میکرد.

-من یک کابوسی دارم که توی خواب هام همیشه
هست.یک کابوس تلخ.

به صندلی تکیه داد وبا زهرخندی که صورتش را
مچاله میکرد،ادامه داد.

-کابوس رفتن یک مرد.یک مردی که همیشه تو
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تاریکی داره میره،هرچی...هرچی هم من دنبالش
میرم،بهش نمیرسم.هرچی...صداش،صداش میکنم

برنمیگرده نگاهم کنه.
لب ب��االیش را ب��ه دن��دان کش��ید ،تلخی در تم��ام رگ

های
جانش جریان داشت.حافظ دست از زیرچانه اش
برداشت،دوباره انگشت هایش را میان موهایش

لغزاند،وهرچی تالش کرد کالمی برای شکستن قفل
زبانش نیافت.مه لقا بعد از لختی سکوت،نگاهش را

مستقیم به نگاه منتظر حافظ دوخت ولب زد.
-این ک���ابوس رب���ط مس���تقیم ب���ه خی���انت باب���ام

داره،جهانگیر
مشعل،دایی تو...

حافظ با افکاری که می ترسید مه لقا توانایی
خواندنشان را داشته باشد،لب هایش به لبخندی محو

لرزید،با صدایی که کمی خش دار از حنجره بیرون
میزد،میان� حرف او پرید.

-احساس میکنم،داری مقدمه چینی میکنی واینها که
ربطی به من وتو نداره.
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برای لحظه ای فکر کردن به نگرانی های مادرش
باعث شد که تمام سلولهای تنش برای لحظه ای

احساس سرما کند.نگاهش را از غذاهایی که یخ زده
میانشان بود،گرفت،سربلند کرد وبا لبخند محزونی

ادامه داد.
-بی وفایی بابا بزرگترین اتفاق زندگی مامانمه،و

خیانت که کابوس زندگی منه،رفتن بابا کابوس
همیشگیه منه.خیلی ها،بهم گفتن داری شلوغش

میک��نی،ولی من هیچ وقت نتونس��تم،مث��ل علی،مث��ل
مامان

با حضور شورانگیز کنار بیام،با کاربابا کنار بیام.من
میخوام ازدواج کنم تا این کابوس تموم ش��ه،ت��ا دیگ��ه

نبینم
مردی از زندگیم داره میره.تو میتونی اون آدم

باشی؟میتونی تکرار یک کابوس نباشی؟
حافظ چند بار لب هایش را روی هم فشرد وتا

میخواست حرفی بزند،تلخی نگاه مه لقا خفه اش
میک��رد،خن��ده ه��ای مس��تانه در س��رش می پیچی��د

وتصویر
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م��ردی ک��ه در ت��اریکی می رفت ،جل��وی� دی��دگانش را
می

گرفت.مه لقا از سکوت حافظ استفاده ک��رد،خ��ودش
را

جلو کشید وزمزمه وار ادامه داد.
-امیرحافظ منو جدا از پدرم ببین.جدا از خیانتش

ب��بین.اگ��ر ق��راره فص��ل مش��ترکی من وت��و داش��ته
باشیم،از

یاد ببر که بعد پتکی نشه به سرم.
حافظ این حرف ها برایش آشنا بود،حرف های تلخی
ک����ه ب����وی ج����دایی غم انگ����یزش از مس����تانه را

میداد.مستانه
ای که با زجه می نالید،که مرا جدا از مادرم ببین!!

قفسه ی سینه اش تند تند باال پایین رفت،و یاد زخم
هایی که روزهای آخر به روح همدیگر زده

بودند،باعث شد که نفسش تن��گ ش��ود،بی اهمیت ب��ه
مه

لقایی که موش��کافانه زی��ر نظ��رش داش��ت، دکم��ه ی
باالیی
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پیراهنش را باز کرد،و با لبخندی سرسری به حرف
آمد.

-نمیفهمم چرا داری مدام از خیانت حرف میزنی مه
لقا؟مگه قراره تو این فصل مشترکی که داری ازش
حرف میزنی،خیانتی� صورت بگیره؟؟ بهتر نیست،از

اهدافمون بگیم،از سبک زن��دگی کردنم��ون بگیم،فک��ر
کنم

اینجوری حالمون بهتر شه.
مه لقا با انگشت های بالتکیف مانده اش روی میز

بازی کرد.بعد از دقایقی که به تلخی گذشته بود، حاال
با بی وزنی که ،نگاهش را آرام وبا تانی از رومیزی

طالیی رنگ گرفت، خیره به لبخند مشتاق امیرحافظ
شد.

حافظ با نگاهی که امتدادش به هیجان کشف دخترک
چشم آبی می رسید،پا روی سکوت مه لق��ا گذاش��ت

وبا
صدایی که به عمد پایین کشیده بود،لب زد.

-نظرت چیه کال ناهار خوردن رو بی خیال� شیم،بریم
تو دل ماهی وسبزه خریدنای مردم؟
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مه لقا از لحن بی غل وغش حافظ جاخورد،مات
وخ��یره زل زد می��ان چش��مانی ک��ه ه��ر چ��ه بیش��تر

نگاهشان
میکرد،بیشتر� درون جاذبه ی بی حدش غرق میشد
وهمان لحظه ودر میان دست وپا زدن ها، در دل

زمزمه کرد.
من به پایان دگر نیندیشم...

که همین دوست داشتن زیباست...
زن با فاصله ی کمی از او ایستاد،و حافظ متفکر به
اوراق میان دستانش خیره بود،کیف� چرمش را کنار
پایش گذاشت،بی اهمیت به سنگینی نگاه زن جوان

زمزمه کرد.
-همه ی اسناد ممکن که دیگه همراهتونه؟

زن تند تند سرتکان داد وبرگه ها را از الی پوشه ی
دستش بیرون کشاند،که ه��ول زدگی اش ب��اعث ش��د

که
نیمی از آنها میان سالن پر رفت و آمد دادگاه

بریزد.حافظ با فکری درگ��یر ،چش��م از اوراق گ��رفت
وبا
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کالفگی مش��هود ب��ه جم��ع ک��ردن برگ��ه ه��ای پراکن��ده
شده

توسط زن نگاه کرد.
-خب وکالتنامه که امضا کردی،امروز من این پرونده

ی بهم ریختتو بررسی میکنم،تا قبل از سال جدید
خبرت میکنم بیای دفتر.

زن با رنگ ورویی پریده،و چشم هایی که هرچند ثانیه
یکی از پلک هایش می پرید،آب دهانش را قورت داد

وبا تردید لب گشود.
-آقای مشعل،خانم مهاجر خیلی تعریفتونو کردن،تو

روقران منو ناامید نکنید.
حافظ بی حرف پوشه ی را از میان دستان ،زن

گرفت.پر اطمینان پلک روی هم گذاشت وبا
غرورخاصی که در هنگام کارکردن دوزش بیشتر

میشد،جواب داد.
-پلک روی هم بزاری طالقتو گرفتم.

خم ش��د وکیفش را از روی زمین برداش��ت،ب��ا پوش��ه
ای
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که لوله شده میان دستانش بود،همزمانی که ب��ا یکی
از

همک��ارانش مش��غول ص��حبت ک��ردن ش��د،س��ری ب��ه
نشانه ی

خداحافظی برای موکلش تکان داد.
ب��ا ب��ه ی��اد آوردن مطل��بی ،از همک��ارش ک��ه م��ردی

میانسال
بود ع��ذرخواهی ک��رد وق��دمی تن��د ب��ه س��مت زن ک��ه

سربه
زیر مسیر خروج را در پیش گرفته بود،برداشت.

-خانم توالیی،
ت��والیی س��رچرخاند� وس��والی نگ��اهش ک��رد،حاف��ظ�

صدایش
را در میان شلوغی های معمول دادگاه کمی باال برد.

-مبلغ موردنظر رو تا آخر شب حتما واریز کنید.
و بی آنک������ه منتظ������ر عکس العم������ل ت������والیی

باشد،سرچرخاند
وخوش وبش کردن را با همکارش از سرگرفت.

**
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پالتوی شورانگیز را که با بی نظمی روی جالباسی
انداخت��ه ش�ده ب��ود را برداش��ت،ب�ا ابروه��ای ت�وی هم

رفته
به جای خالی کتش نگاه کرد،هنوز دهان برای صدا
زدن شورانگیز باز نکرده بود،که سرکله اش با لب

هایی آویزان پیدا شد.
-شوری کت من االن کجاست؟

شورانگیز القید ش��انه ای ب��اال ان��داخت،می��ان خمی��ازه
اش

کش دار زمزمه کرد.
-کدوم کت؟اون خاکستریه؟چیه او توروخدا،شبیه

پیرمردات میکنه.
جهان نگاهی به ساعت مچی اش انداخت،باید امروز

خ��ودش را ب��ه کش��تارگاه میرس��اند وحس��اب وکت��اب
هایش

را راست وریس میکرد،سر باال آورد وبه کم شدن
فاصله اش با شورانگیز نگاه کرد.دمی عمیق از بوی

او گرفت،ولب زد.
-جدی کجاست،عجله دارم شوری.
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شورانگیز با پلک هایی که گریه بی امان دیروز
متورمش کرده بود،دس�ت دور گ�ردن جه�ان ان�داخت

وبا
صدای به خش نشسته ،بی ربط ادامه داد.

-البته که داری داماد دار میشی،کم کم باید بهت بگم
پیرمرد.

جهان چشم تنگ کرد وکنایه ی شورانگیز را روی هوا
گرفت.اما سعی کرد دم صبحی به روی خودش

نیاورد.مالیم دست روی دستان ظریف او گذاشت
وخواست که گرهشان را باز کند،اما حرکتش�

شورانگیز را مصمم ترکرد ،با نیشخند دندان نما
ولحنی که حرص از آن چکه میکرد،لب زد.

-پدر عروس میشی،می بینی یکس�ال دیگ�ه بای�د بهت
بابا

بزرگم بگیم.هوم؟
جه��ان ب��ا لبخن��دی مح��و ،خ��یره ب��ه دلگ��یری نگ��اه

شورانگیز
،لب گشود.
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-گوش��ت ت��ازه می فرس��تم ب��رای این بچ��ه عص��اره
درست

کن،الجون شده طوطی بابا.بعدم باز نزاری بره
دانشگاه واین ور اون ور.

شورانگیز برای جلوگیری از آتش فشانی که احتمال
وقوعش را میداد،سری تکان داد وبی کالم گره

دستانش را ب��از ک��رد وب��رای ف��رار از نگ��اه مش��کوک
شده

ی جهان که بغض چشمانش را خوانده بود،چرخید� وبا
صدایی که رو به خفگی میرفت،جواب داد.

-میرم برات کت بیارم.
***

پشت درب آسانسور منتظ��ر ایس��تاده ب��ود،موبای��ل را
میان

سروگردنش گ��رفت وب��ا بی میلی ب��ه ش��یرین زب��انی
های

آوا گ��وش داد،ب��ا هم��ان دس��تی ک��ه کی��ف س��نگین از
پرونده

هایش حمل میکرد،در آسانسور را باز کرد و وارد
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اتاقک شد.کنار گوشش را خاراند وآنقدر حرف نزد تا
دخترک کالفه شود وگوشی را به حسنا بدهد.

وقتی که با پا در را محکم بهم کوبید،هنوز داشت به
مقدم���ه چی���نی حس���نا ک���ه تخصص���ش ب���ود،گ���وش

میداد.کیف
را روی میز منشی انداخت واز فضای سوت وکور

دفتر،خلقش تنگ تر شد.
-حسنا من سرم خیلی شلوغه،میتونم قطع کنم؟

روی مبل چرم ولو شد،شقیقه هایش تیر می کشید و
انگ��ار ک��ه دس��تانی را کم داش��ت ب��رای ماس��اژهای

ماهرانه
ای که بهتر از مسکنی آنها را آرام میکرد.

-چه عجله ای داری تو،بگو ببینم از دیروز چه
خبر،خوش گذشت؟

سرش را به پشتی مبل تکیه داد،پلک که روی هم
گذاشت تصاویر دیروز وباالپایین کردن خیابان ها کنار
هم ردیف شد. مه لقا آنقدرها هم که فکر میکرد،خک
وسرد نبود،اما خب از دیوانگی های خاص هم خبری

نبود،واز راه رفتن لبه ی جوی های پهن هم خبری
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نبود،و از قهقهه های بلند هم...
-االن باید برای تو توضیح بدم؟

لحنش بی اراده تند شده بود،احساس میکرد افسار
زندگی اش دست یک مشت زن افتاده ب��ود،ک��ه او را

به
هر طرف که دلشان میخواست،می کشاندند.

-این چه طرز حرف زدنه،چرا انقدر گند اخالق شدی
تو؟

-حسنا من امروز دهنم سرویس شده،تو تا جلسه
داشتم،بکش بیرون از من جان بچت.

وموبایل را بی حوصله از گوشش فاصله داد،هنوز
ب��ازدمش را عمی��ق از س��ینه ب��یرون ن��داده ب��ود ک��ه

موبایلش
باز به صدا در آمد،پوفی کشید ودوباره به اسکرین

موب��ایلش نگ��اه ک��رد،ب��ا دی��دن اس��م ش��ایلی ص��اف
سرجایش

نشست،اهومی گفت وسعی کرد صدایش صاف
شود،شایلی یکی از موکلین دست به نقدش بود.

-جانم؟
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شایلی تندتند برایش حرف م��یزد ومهلت ح��رف زدن
به

او را نمیداد،حافظ هم صبورانه دو گوشش را در
اختیار او گذاشته بود.

-اوکی من سیستم رو روشن کنم،تو لوایح رو یک
نگاه مین��دازم،اگ��ر ت��ایپ ش��ده اش را داش��تم،ایمی��ل

میکنم
برات.خوبه؟

خم شد ودکمه ی کیس را فشار داد،موبایل را روی
میز انداخته بود وبا پوست لبی که مدام می جوید،از

میان پوشه های بهم ریخته به دنبال لوایح تایپ ش��ده
ی

شایلی می گشت.
نیم نگاهی به لرزش موبایلش ،که امروز حسابی

خجالتش داده بود!!انداخت. دیدن نام مادرش ب��اعث
شد

که کالفه تر از هر وقتی موس را در مشتش فشار
ده���د،زی���ر لب فحش���ی را نث���ار آنهم���ه بهم ریختگی

سیستم
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که مسببش مستانه بود،کرد.تا که خواست به موبایل
چنگ بیندازد وبی خیال الیحه شود،اسمی نظرش را
جلب کرد.کمی سرش را پیش برد،اسم پوشه ^عن
خانم^ باعث شد با ابروهای باال پریده،روی آن کلیک

کند.
ل��وایح ش��ایلی پیش چش��مانش ب��اال آم��د.خن��ده اش

گرفت
وسخاوتمندانه اجازه داد که صدای قهقهه اش فضای

دفتر را پر کند.سری� تکان داد وزیر لب توله سگی
زمزم���ه ک���رد.ب���ا هم���ان ت���ه مان���ده ی خن���ده ی

تمسخرآمیزش
موبایل را برداشت وبا حوصله به حرف آمد.

-جانم مامان؟
توقع لحن سرد وتوبیخ گر مرجان را نداشت،از حالت
ول��و ش��ده روی ص��ندلی در آم��د،ب��ه آنی خن��ده از لب

هایش
پاک شد.در میان سوال مادرش پرید.

-مامان من هیچ خوشم نمیاد،از این خاله زنک بازی
های حسنا،گوش� کنید...یک� لحظه...
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-وسط حرفم نپر و گوش کن امیر،هیچ معلوم هست
چته؟عین بچه های بیست ساله هردم یک مدلی

هستی.میدونی حسنا چقدر با ذوق ناهار درست کرده
بود تا تو رو ومه لقا رو خونش دعوت کنه.

حافظ مطمئن از اتمام کالم مادرش،شمرده شمرده
جواب داد.

-مامان من یک آدم بالغم ومستقل،برام معنایی نداره
این برنامه چیدنای شماها...بزارید خودم فکرمو باال

پایین کنم.فک میکنم به ی��ک س��نی رس��یدم ک��ه خوب��و
وبدو

از هم تشخیص بدم،اینطور نیس؟
-من دلی�����ل اینهم�����ه تردی�����د ت�����و رو نمی فهمم

حافظ...اصن
حال االنت ینی چی؟من هزارتا پس��ربچه تخس ت��ر از

تو
رو رام کردم،ولی تو یکی رو نتونستم.

حافظ لبخندش از آنهمه حرص نهفته در کالم مادرش
کامال واقعی بود،سعی کرد ک��ه ح��تی ب��وی خن��ده اش

هم
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ب��ه مش��ام م��ادرش نرس��د ک��ه بیش از آن عص��بانی
نشود.

-منم مامانم دلی��ل اینهم��ه عجل��ه رو نمی فهمم.ح��ال
االنمم

اوکی��ه .فق��ط بزاری��د انق��در احس��اس نکنم فرم��ون
زندگیم از

دستم در رفته.
مرجان نوچی کرد وبا بدقلقی صدایش را پایین کشید

وقهرآلود لب زد.
-هرجور صالح میدونی،من میگم ناهار امروز حسنا

کنس��ل کن��ه،ت��ا ب��بینم ب��ا فرم��ون خ��ودت ب��ه کج��ا می
رسی.

تماس قطع شده وبوق های کش دار که در میان
تاره��ای ش��نوایی اش پیچی��د،گوش��ه ی چش��مانش را

فشرد
واینبار موبایل را با حرصی بی اندازه روی میز

انداخت.
بط��ری ب��ه دس��ت می��ان خان��ه می چرخی��د وبع��د از

خوردن
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چن��د قلپ از م��ایع تلخ ،آروغی م��یزد وبی دلی��ل می
خندید

وپسربچه ای که پشت مبل ه��ا ک��ز میک��رد وحس��نایی
که

درات����اقش دس����ت درون گ����وش ه����ایش ف����رو
میبرد.پدرشان�

همیشه آنقدرگیج وپاتیل در خانه نمی گشت،کم پیش
می آمد آنقدر اسفناک او را ببینند.او� در عین دائم

الخم���ر ب���ودن،جنتلمن ب���ودنش را همیش���ه حف���ظ
میکرد.از

هم��ان مع��دود روزه��ا م��ادرش ک��ه از مدرس��ه س��ر
میرسید

،سعی میکرد که ترس را از چشمانش پسرکش پاک
کند.دستش� را می کشید تا به اتاقش ببرد.اما حافظ

عربده ی پدرش را می شنید .
انقدر باال سربچه ات نباش،که اونم هیچ گهی

نشه،امیرحافظ تو هم لنگه ی بقیه ی مشعالیی...
و می خندید....و� می خندید...

پلک ها را باز محکم روی هم فشار داد،تا تصاویری
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گند گرفته از ایام کودکی اش محو شود.کاش پدرش
زنده می ماند وامیرحافظ امروز را می دید.مشتی

محکم به میز کوبید،وبا ضرب درز پلک ها را باز
کرد،خیره به مانیتور لب زد.

-کاش اونقدر حقیر نبودی،که من زخم بخورم بابا...
توعقده ی دیده شدن داری حافظ!!تو طبل تو خالی

هستی بدبخت...
صفحه ی ورد را باز کرد،دستانش می لرزید وهجوم
حرف هایی بی ربط وباربطی که او را تا آستانه ی

دیوان��ه ش��دن می رس��اند،رعش��ه ب��ه تم��ام هیکلش
انداخته

بود.انگشتان را روی کیب��ورد گذاش��ت.لبخن��د م��ه لق��ا
پیش

چش��مانش ج��ان گ��رفت و چش��م آبی ک��ه پ��در دائم
الخمرش

را به رویش نزد.کلمات را پشت هم ردیف میکرد
وترس از روبه رو شدن با مستانه کمرنگ و کمرنگ

ت����ر می ش����د.نقط����ه در آخ����ر جمل����ه ی کوت����اه
گذاشت .برگه
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به آرامی از پرینتر بیرون آمد،با کمی مکث آنرا باال
گرفت.

^به یک منشی نیازمندیم.شماره تماس.^...
فرمان زندگی که حاال میان دستان خودش بود.

تصورم از تو دود هوا شد رفت...
تا هی سقوط کنم به زیر سیگاری...

کاسه ی سوپی که فق��ط چن��د قاش��قی از آن خ��ورده
شده

بود را با لب هایی آویزان درون سینک انداخت،وبا
آشفتگی دستی به پیشانی اش کش��ید.ص��دای مام��ان

گفتن
مستانه باعث شد،که تند جانمی بگوید واز آشپزخانه

بیرون بزند.
مستانه بی رمق پاهایش را از تخت آویزان

کرد،موهای بازش را با یک دست جمع کرد وروی
شانه اش ریخت،شورانگیز که میان چهارچوب در

ظاهر شد،کسل لب گشود.
-موبایل من کجاست؟

شورانگیز با مالیم ترین لحنی که از خود سراغ
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داشت،مطیع جواب داد.
-روی کانتر افتاده،االن برات میارم.

خسته از استخوان درد تنش،با رویی جمع شده،سعی
کرد از جا برخیزد،بند� افتاده تاپش را از روی بازویش
دوب��اره روی ش��انه اش س��ر داد.زم��ان از دس��تش در

رفته
بود ،آنقدر در بی حالی دست وپا زده بود که حال

نمیدانست که در کدامین روز از هفته به سر میبرد و
بدتر از همه ی آنها تمام روزهای از

سرگذش�ته،خ�اطرات لعن�تی ب�ا ب�وی گندش�ان ب�اعث
شده

بود که هر ثانیه احساس تهوع کند.
ش���ورانگیز س���ینی ب���ه دس���ت دوب���اره وارد ات���اق

شد،مستانه
به آنی ابروهایش را درهم کشاند ودل و روده اش از

بوی جیگر بهم پیچید،بی حوصله غر زد.
-چه خبره،هی راه به راه واسم غذا می��اری!!گوش��یم

کو؟
-غر نزن مامان جان،باید غذاهای مقوی بخوری تا
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جون بگیری.
تب کرده از درون،شورانگیز را کنار زد ولب به کنایه

گشود.
-از کی تا حاال تو انقدر مامان بازی یاد گرفتی.�

بی اهمیت به ترک قلب شورانگیز وبغض
نگ��اهش،وارد س��الن ش��د.ب��ا چش��م دنب��ال موب��ایلش

گشت،با
دی��دن موب��ایلش ک��ه کن��ار ظ��رف تزئی��نی روی ک��انتر

افتاده
ب��ود،ق��دم ه��ایش را تن��د ک��رد ک��ه از پش��ت ب��ازویش

کشیده
شد.

-زبون نفهم احمق ،موبایلو میخوای چیکار؟بیا� بشین
یک سیخ جیگر بخور انقد الجون نمونی که از قیافه

بیفتی.�
دس��تش را باغی��ظ کش��ید وب��ا ص��دایی ک��ه کمی از

گرفتگی
اش کم شده بود،توپید.

-هم تو که قیافه داشتی برا یک خاندان بسته.
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ودیگ��ر اج��ازه ن��داد ک��ه ش��ورانگیز س��لطه ای رویش
داشته

باش��د،دس��تش ک��ه رس��ید ب��ه موبای��ل ش��ورانگیز ب��ا
دستانی

که می لرزید،موبایل را از دست مستانه ای که
مشخص بود به سیم آخر زده بود،کشید وبا چش��مانی

که
خون از آنها میبارید آنرا گوشه ای پرت کرد .سعی

کرد صدایش را تا حدی باال ببرد که از در ودیوار
خانه اش بیرون نزند.

-خفه شو عوضی،میخوای به کدوم خر زنگ
بزنی،بتمرگ سرجات تا یک فکری بکنم.

مس��تانه ب��ا ده��ان ب��از مان��ده از ری اکش��ن عص��بی
مادرش

به موبایل آش والش شده ی روی سرامیک ها نگاه
کرد،با چشمانی تنگ شده سرچرخاند،و به ثانیه ای

عربده ی تلخش تمام خانه را لرزاند.
-چه فکری؟باز به فکر خراب کردن کدوم خونه
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ای؟؟ولم کن .از همت��ون ح��الم بهم میخ��وره....االنم
دست

از سرم بردار که میخوام به اون کثافت زنگ
ب��زنم،میخ��وام دهنش��و ص��اف کنم.میخ��وام حالش��و

بگیرم.
شورانگیز ترسیده از جیغ های بی مهابای مستانه

فاصله را به صفر رساند،دستش را جلوی دهان او
گرفت و نگران به در بسته ی خانه نگاه کرد.بزاق

دهانش را به سختی فرو داد،مستاص��ل تالش میک��رد
تا

تقالهای مستانه ی افسار بریده را مهار کند.
-هیس...مس��تی س��اکت،باش��ه..باش��ه فق��ط جی��غ

نزن.مژگان�
می شنوه.مستی...مامان.

مستانه دلش میخواست که شورانگیز با همان دستی
که

جلوی دهانش را گرفته بود،خفه اش میکرد واو را از
اینهمه زیر آوار ماندن نجات میداد.به چشمان نم زده

ی
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مادرش خ��یره مان��د وغمگین در هم��ان لحظ��ات فک��ر
کرد

که باز شورانگیز نگران مژگان است ،نه او...که باز
مستانه میان جنگ تن به تن آدم های زندگی اش تنها

مانده است...
در مقابل لرزی که تمام تنش را در بر گرفته بود،تاب

نیاورد،دوزانو روی زمین افتاد وشورانگیز گریان
مقابل پایش زانو زد،دستش را به آرامی از جلوی

دهان مستانه برداشت و مستانه با گردنی کج بعد از
ساعت ها بی خبری،بعد از ساعت ها تحمل دردی

عظیم که روحش را مچاله کرده بود،که نه جسمش
را...وا داد وگلویش سوخت وقلبش بیشتر.
-من دوسش داشتم مامان ،آخه مه لقا؟؟

شورانگیز بی قرار سر دخترکش� را در آغوش کشید
ودر حالی که پشت هم به موهای پریشان او بوسه

میزد،زمزمه کرد.
-جانم عزی��زم،چ��را� انق��در خودت��و هالک میک��نی،میگی

من
چیکار کنم برات؟هرکاری که بگی.
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مس��تانه دس��تش روی س��ینه ی م��ادرش چن��گ ش��د
ولباس

او را در میان مشتش فشرد،هقی پرسوز از گلویش
بیرون پرید وبه تلخی وبا ناباوری که هنوز ریشه اش

در جان خشک نشده بود،ضجه زد.
-اون...ب��ه من...می گفت عش��قم.مام��ان ی��نی بهم

دروغ
گفت؟چرا...باهام...اینکارو کرد،حافظ.

وحاف�����ظ ک�����ه در گل�����ویش ب�����ا ص�����دای ب�����دی
شکست.شورانگیز

ن���اتوان از آرام ک���ردن مس���تانه چان���ه روی س���ر او
گذاشت

وفقط موهای او را نوازشی داد.
*

رزهای دوست داشتنی را دور اسم عکس ح��ک ش��ده
ی

ایران چی��د،ب��ا� لبخن��دی مح��زون ب��ه چش��مان زنی ک��ه
عمری

دلش میخواست که مژگان آیینه ی زندگی مه لقایش
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نباشد،خیره شد.شانه ای باال انداخت وانگار که ایران
با

هم��ان ت��ای اب��روی باالانداخت��ه روب��ه رویش نشس��ته
بود،با

کمی خجالت زمزمه کرد.
-از دستم عصبانی هستین؟

قطره ی باران که گونه ی گلگونش را نوازش کرد،با
هم��ان لبخن��د مح��و خ��یره ی آس��مان وگ��رفتگی اش

شد،با
پش��ت دس��ت آرام گون��ه اش را لمس ک��رد وب��از ب��ه

عکس
چش��م دوخت،بابغض��ی ک��ه کمی ص��دایش را ل��رزان

کرده
بود،ادامه داد.

-دلم براتون تنگ شده،ولی...ولی� نمیدونم چرا راضی
هستم از اینکه نیستین ،از اینکه یک وقت مخالفت

نکنید.
شاخه ای از گل ها را برداشت ودر حالی که آن را

پر پر میکرد وروی سنگ سرد وسیاه رنگ می
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ریخت،با همان بغض ادامه داد.
-خیلی کلنجار با خودم رفتم،خیلی سبک سنگین

ک��ردم،خیلی از حرف��اتونو م��رور ک��ردم،نشس��تم فک��ر
کردم

به تب تند مامان مژگان ک��ه ب��د ع��رق ک��رد،ک��ه خیلی
تلخ

شد ته عشقی که شما بهش اعتقادی نداش��تین...ام��ا
مامان

ایران، من سنگ میشم اگر بخوام آیینه زندگی
دخترت،آیینه ی زندگی مامانم بشم.

نزدیک شدن پیرمردی که در رفت و آمدهایش به
قبرس��تان ب��رای دردودل ب��ا م��ادربزرگش ،ب��ا او آش��نا

شده
ب��ود را حس ک��رد.کمی س��رخم ک��رد وهمزم��انی ک��ه

دستش
را با عشقی که از سرانگشتانش شره میکرد،اسم

ایراندخت را لمس میکرد،ادامه داد.
-دوسش دارم،میدونم که باید بترسم،از جوونی که

داییش بابای خودمه،میدونم مامان ایران،اما...
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چش��مانش فاص��له ای ب��ا چش��مان م��ات زده ی روی
سنگ

نداشت،لب هایش مماس شد با سردی قبری که
مادربزرگش را در بغل گرفته بود.

-با همه این دونستن ها،نمیخوام به قلبم بدهکار شم.
پیرمرد با قران بزرگی ک��ه روی دس��تانش ب��ود،ب��االی

قبر
ایستاد.مه لقا با حفظ لبخن��دی ک��ه ب��وی بغض می��داد،

سر
باال آورد و به پیرمرد با آن چروک های دوست

داشتنی کنار چشمانش ،سالم گفت.
*

صدای کوبیدن در همزمان شد ب��ا ش��نیدن� تلفن دف��تر
که

از لحظه ای که آگهی را به در دیوار خیابان منتهی به
دادگاه چسبانده بود،پی در پی صدایش در می

آمد.صندلی را جلو کشید،ب��ا رویی جم��ع ش��ده از درد
که

در گردنش قلمبه شده بود،الویی گفت.
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-نه خانم،شرایط این دفتر اول تاهل وبعد میزان
تحصیالته.

گردنش را ماساژ داد وکالفه از پرچانگی دخترکی که
مشخص بود س��ن وس��الی هم نداش��ت،پل��ک روی هم

فشار
داد،بی ح��رف گوش��ی را روی دس��تگاه کوبی��د.ب��رای

فرار
از زنگ احتمالی، پرونده های موردنیازش را درون

کیف چپاند،وبه آخرین روزکاری اش که فردا
بود،اندیشید ودر میان افکارش که کالفی سردرگم

بودند،به مه لقا وبه قرارهای بعدی اش با او هم
گریزی زد.

تقه ای که محتاطانه به در زده میشد،ب��اعث ش��د ک��ه
در

پوش��یدن کت کمی مکث کن��د .تعل��ل بیش از ان��دازه
اش

باعث شد که زنگ ساختمان به صدا در آید.
با ابروهایی گره خورده در را باز کرد،به آنی گره
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ابروه��ا ب��از ش��دند و لبه��ا ب��ه لبخن��دی دوس��تانه کش
آمد.مه

لقا با روسری ساتن صورتی رنگ که میانه ی سرش
سر خورده بود،نگاهش میکرد.

-سرزده مزاحمت شدم.
حافظ نگاه دلنشینش� را روی صورت مه لقا چرخاند

واز دلش گذشت که زندگی اش از این قسم آرامش
های

تازه کم دارد.پر ژست خودش را کنار کشید وبا
صدایی که بم به گوش مخاطبش می رسید،زمزمه

کرد.
-این چه حرفیه!!خوشحالم کردی.

مه لقا با شانه هایی صاف وپالتوی شیری رنگ که
بلن��دی اش ب��ه زی��ر زان��و می رس��ید،هیج��ان زده وارد

دفتر
شد وحافظ همان لحظه وسواس گون��ه اندیش��ید ک��ه

تق تق
کفش های دخترک هم قاعده خاصی داشت،که حتی
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پشت پل��ک زدن ه��ایش هم برنام��ه ای م��دون نوش��ته
شده

است.
وقتی که مه لقا چرخی زد تا تمام دفتر را با نگاهش
ببلعد.حافظ در لحظه به رد پایی از بودن صمیمانه ی
مستانه اندیشید.ترسش احمقانه بود،ام��ا س��عی ک��رد

بدون
آنکه ظاهرش نشان دهد،خ��ودش اط��راف را ب��ا دقت

از
نظر بگذراند.

مه لق��ا ب��ا لبخن��دی ش��یرین ب��ه س��وی حاف��ظ ک��ه ب��ه
سرعت

داشت ذهنش را از هر تنشی پاک میکرد،چرخید
وجعبه ی شکالتی که درون دستانش بود را ،تقدیم

حافظ کرد.
-ناقابله.

حافظ قدمی به عقب برداشت ودر حالی که دخ��ترک
را

به اتاق مهمان دعوت میکرد،با لبخندی که واقعی
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بود،جواب داد.
-این چه حرفیه.تو باید ببخشی که وسیله ی پذیرایی

آنچنانی مهیا نیست.
مه لقا با همان نگاه کنجکاو در حالی که جلوتر از

حافظ گام بر میداشت،توضیح داد.
-راستش با حسنا خرید بودیم،حرف رو به سمت تو

کشوند،منم یهویی دلم خواست محیط ک��ار پس��رعمه
ام

رو از نزدیک ببینم.کار� بدی که نکردم ؟
حافظ تک خنده ای کرد،و در حالی که صندلی را

برای مه لقا عقب می کشاند،با ص��دایی ک��ه ماهران��ه
به

زیر کشانده بود،لب زد.
-این یهویی اومدنت از هوش باالت نشات میگیره

دخ��تر دایی.ه��وش زی��اد ه��ر آدمی من��و هیج��ان زده
میکنه.

روبه روی مه لقا ایستاد،کف� دستانش را به میزی که
کمی خ��اک گرفت��ه ب��ود چس��باند.ش��یطنت نهفت��ه ی

چشمانش
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را با چشمکی ریز عیان کرد.
-حاال هم گردن ما از مو باریک تر.

مه لقا خندید وبا گونه هایی رنگ گرفته ،زیر نگاه
سنگین حافظ آدرنالین خونش ثانیه به ثانیه باالتر

رفت،برای گذر از شیطنت او ،دوباره نگاه چرخاند و
چشمش به گل های گوشه ی اتاق افتاد،برای پرت

کردن حواس حافظ ،بی ربط ت��رین س��وال ممکن در
آن

لحظه را پرسید.
-چرا این گال اینهمه پژمرده شدن؟

حافظ به سختی قامت راس��ت ک��رد وب��ا لبخن��دی ک��ه
سعی

میکرد،به جبر� روی لب هایش چسبانده باشد،رد نگاه
مه لقا را گرفت وبه گل هایی که باغبانی دیگر باالی

سرشان نبود،نگاه داد.
-یک چند روزیه بهشون سر نزدم.

مه لقا با دلسوزی به زردی گل ها زل زد وبی آنکه
برای چیده شدن کلمات در کنار هم برنامه ریزی از

قبل داشته باشد،باز ادامه داد.



سال   چهارشنبه عصائی:                                                                                   اخرین مهدیس نویسنده

-حتما قبال مستانه بهشون می رسیده؟
حافظ تمام همتش را به کار بست تا خونسردی

ظاهرش ،قلب آتش زده اش را خاموش کند،با� لحنی
که

سعی میکرد،معمولی به گوش دخترک برسد،جواب
داد.

-زیاد،خیلی عالقه به گل وگیاه فک کنم داره.
مه لقا که کمی از بی برنامه صحبت کردن با

امیرحافظ از درون عصبی به نظر می رسید،حاال
کمی حس رضایت را در خودش احساس

میکرد،معمولی صحبت کردن امیرحافظ خوشایندش
بود.

-ازش شنیدم دیگه نمیاد،اینجا که مناسب رشته اش
بود!!

حافظ که کالفگی کم کم داشت در چهره اش نمایان
میشد،دست درون جیبش فرو برد.چانه ای باال داد

وکوتاه لب زد.
-فک کنم...حجم درسا نزاشت دیگه.

صدایش از دروغی که ماهرانه بهم بافته بود،خش
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برداشت.هوای اتاق برای نفس کش��یدنش وحش��تناک
خفه

شده بود،و دیگر از آرامشی که لحظه ی ورود مه لقا
به دفتر سرریز قلبش شده بود،خبری نبود.

-نظرت با قهوه خوردن چیه؟
مه لقا روی صندلی چرخید� وبا تپش قلبی که دیگر

ریتمش از دست در رفته بود،مالیم لب هایش را بهم
زد.

-تلخ دوست دارم.
حافظ روی پاشنه ی پا چرخید� و فقط به فنجان هایی

که
باید در طبقه ی دوم کابینت ها بود ،فکر کرد وبه

ق��وطی قه��وه ای ک��ه اطمین��ان داش��ت پش��ت قه��وه
جوش

باید باشد.
دن��ده ب��ا خرف��تی ج��ا خ��ورد،موبای��ل را کن��ار گوش��ش

گرفته
بود وبه زحمت داشت شیشه ی ماشین را باال میداد.
-آزی من دیشب اصن خوابم نبرده،به زور مامان تو
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خونه موندم.االن چی میگی تو؟؟
پا از ماشین که بیرون گذاشت،بی حواسی اش به

اطراف باعث شد که موتوری با سرعتی برق آسا با
فحشی رکیک از سوی سرنشینش از کنارش عبور

کند.ترسیده� به ماشین تکیه زد وبه مسیر موتورخیره
شد.

-مستی چی شد؟مستی؟
شال را با دستانی که ترس از برخوردش با موتور به
لرز در آورده ب��ود،روی پیش��انی اش کش��اند،ب��ا گیجی

لب
زد.

-هیچی...
کیف را روی شانه اش انداخت ،ماشین را دور زد

،پوفی از تکراری بودن حرف های آزیتا که مطمئن
بود دیکته ی شورانگیز است، سر داد .خودش را

کناری کشید تا پسربچه از سوپر مارکت بیرون زند.
-آزی...آزیتا تو چرا اینو میگی؟دارم خفه

میشم،میفهمی.االن رفتم دف�ترش،نب��ود.ف�ک ک�رده!!
من
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آبرو نمیزارم براش،میرم همه چیزو به مه لقا میگم.
وارد مغازه شد،بوی تند خیارشور که درون سطل

بزرگی روی آب های شور شناور بودند،باعث شد که
بینی اش چین بخورد.بی هدف درون قفس ها به راه

افتاد.
-مستانه ی احمق بی خیالش شو.میدونی حرف بزنی
همه تو رو مقصر میدونن.می فهمی؟به کی بگی ؟به

مه لقا؟اون اصن حرف توی خواهر ناتنی رو باور
میکنه؟

به قفسه ی چیپس وپف��ک ه��ا تکی��ه زد،بی اهمیت ب��ه
نگاه

جستجوگر� صاحب مغ��ازه ک��ه م��دام از پش��ت قفس��ه
های

دیگر ،سرک می کشید.پلکی زد و تصویر مه لقا
وحافظ در کنار هم بیش از پیش در مغزش جان

گرفت،و به یکباره باعث شد مغز یخ بزند،و جان از
پاها برود وآتش هم از درون چشمانش زبانه بکشد.با

فکی منقبض شده،غرید.
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-بای���د ب���اور کن���ه.دیگی ک���ه واس���ه من نجوش���ه
آزیتا.میخوام

سرسگ توش بجوشه.
-مستی...خر نشو.خودتو تابلو نکن احمق جان.

بی حوصله موبایل را پایین داد،آستین های بافت
کوتاهش را تا سرانگشتانش پایین کشید،شلوار جینی�

که
پاچه هایش را چند بار روی هم تا داده بود و آل

استارهای قرمزی که بی اندازه چرک شده
بود،ظاهرش را آشفته تر از هر وقتی دیگر کرده

ب��ود.قفس��ه ه��ا را ب��ا ذه��نی ک��ه ه��ردم ب��ه ج��ایی می
پرید،رد

کرد ونزدیک مرد ایستاد.
-یک بسته مارلبرو.

نگاه مرد پیش رویش حس بدی را به مستانه منتقل
کرد،ناخودآگاه قدمی به عقب برداشت ومنتظر

شد.پیرزن پاکت ش��یر را ب��ه هم��راه دیگ��ر اقالم روی
میز



سال   چهارشنبه عصائی:                                                                                   اخرین مهدیس نویسنده

شیش��ه ای گذاش��ت.ب��ا دی��دن بس��ته س��یگاری ک��ه
فروشنده به

دست مستانه داد،نوچ نوچ گفتنش� شروع شد.با
ابروهایی که دنباله اش پایین افتاده بود،لب گشود.

-آخه حیف از جوونی نیس؟بخدا حیفه دخترم.
پوزخند کج مرد فروشنده باعث شد ،که مستانه با

ح��رص اس��کناس مچال��ه ای از درون کیفش را روی
میز

بیندازد.هنوز تنه اش کامل از مغازه بیرون نیامده
بود،که حرف پیرزن باعث شد سرمای بدی جانش را

پر کند.
-قیافه اش داد میزنه که معتاده!!هزاربار حیف از

جوونی شون.
نگاهش را از آسفالت نم زده گرفت وبه شیشه های

ماشینش داد،تصویرش را انگار پشت غبار
میدید.دستانش را به همراه موبایل وسیگار باال آورد

وموه��ا را از روی چش��مانش کن��ار زد،آش��فته ح��ال
بودنش
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را به چه تعبیر کرده بودند!!کاش حالش را داشت ت��ا
به

روی همه میزد که مستانه ی داغان این روزها
دانش��جوی حق��وق اس��ت،مس��تانه ی بیچ��اره ی این

روزها
علی رغم بی میلی اش ب��ه حق��وق ،و م��اده تبص��ره

هایش
نمره الف دانشگاس��ت...وک��اش میش��د داد زد ک��ه او

معتاد
به صنعتی ترین نوع عشق شده است وخانمان سوز

ترینشان!!!
**

دس��تگیره در ک��ه چرخی��ده ش��د،ش��ورانگیز اج��ازه ب��ه
جهان

نداد که کامل وارد خانه شود،با دلتنگی خودش را در
آغوش جهان انداخت و او را به داخل کشاند.

-از دیروز عصر ندیدمت.
-چیکار کنم با تو...

علی خندان از مادرش خداحافظی کرد،و پشت سر
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پدرش از خانه خارج شد.بوت های خردلی رنگش را
روی زمین ان��داخت،خم ش��د ت��ا بندهایش��ان را ب��از

کند،که
شورانگیز را با لوندی تهوع آورش دید که چطور

پدرش را در آغوش می کشاند.مهره های گردنش را
یک به یک چرخاند وبه دربسته ی خانه ی

مادرش،مژگان نگاه کرد وانگار که زن پشت در را
می دی��د و س��الها ص��بوری اش را می دی��د وس��الها

ماندنش
در جایی که بوی خیانت پدرش عجیب می پیچید را

هم...
جهان سرکی به راهرو کشید،با� ابروهایی که نزدیک
بهم شده بود ،همانطور که شورانگیز را در آغوش

داشت،پرسید.
-مستانه که خونه اس؟

شورانگیز نگاهش را واضح از نگاهی که میخ چشم
ه��ایش ش��ده ب��ود،دزدی��د وب��ا لبخن��دی ک��ه مص��نوعی

بودنش
را جهان به راحتی می فهمید،لب زد.
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-لجبازیش به تو رفته،به زور خودش از خونه بیرون
زد تا بره پیش آزیتا.

جهان با همان گره ابروها وپیشانی چین
خورده،شورانگیز را از آغوشش جدا کرد وبا صدایی

که سرما زده،غرید.
-شوری فک نکن حواسم به بچم نیس ها...این دختر

چشه؟
شورانگیزتا که خواست لب باز کند،جهانگیر عصبی

از کنارش عبور کرد،در حالی که به سمت انتهای
راهرو قدم برمیداشت،ادامه داد.

-این بچ��ه مریض��ه،ض��عیفه...چ��را م��واظبش نیس��تی؟�
اصن

می فهمی داره چیکار میکنه؟کجا میره،کجا میاد؟یکی
دوبار سیگار دیدم تو بندوبساطش.بهش چیزی نگفتم

تا
روم باهاش وانشه.

کیف مدارکش را از روی پاتختی برداشت واز اتاق
بیرون آمد،سکوت شورانگیز بیشتر جری اش کرده



سال   چهارشنبه عصائی:                                                                                   اخرین مهدیس نویسنده

ب��ود.ن��زدیکش ایس��تاد ودر فاص��له ای کم ب��ه رویش
توپید.

-شوری،هر اتفاقی براش بیفته من از چشم تو
میبینم.بعدم این خواستگار بازی مه لقا ختم به خیر

ش���ه،خ���ودم میش���ینم اساس���ی باه���اش ص���حبت
میکنم،ببینم

دلیل بی قراری هاش چیه.
شورانگیز لب ه��ای آوی��زان ش��ده اش از لحن عت��اب

آلود
جهان را جمع کرد،وبا نگرانی لب گشود.

-تموم شد؟مه لقابله رو گفت؟
جه���ان س���ری متاس���ف تک���ان داد،دس���تش را روی

دستگیره
گذاش��ت وب��ا خش��می ک��ه س��عی میک��رد روی ول��وم

صدایش
تاثیر نگذارد،جواب داد.

-من چی میگم!!تو چی میگی شوری.
و بی اهمیت به جهان گفتن آرام شورانگیز،در� را
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محکم بهم کوبید وشورانگیز ماند وش��قیقه ه��ایی ک��ه
از

شدت دلهره ونگرانی نبض برداشته بود.
صدای تلفن خانه همزمان شد با دلی که عجیب تکان

خورد.پاهایی که مدام در هم گره میخورد را دنبال
خودش کشاند،با تردید ودستانی ک��ه ع��رقش گوش��ی

را
خیس میکرد،الویی گفت.

-سالم شورانگیز جان.
برای ش��نیده نش��دن نفس پل��ه پل��ه ش��ده اش،دس��ت

روی
دهن��ه ی گوش��ی گذاش��ت.لب ب��االیش را ب��ه دن��دان

گرفت
وس��عی ک��رد ک��ه تس��لط ک��افی ب��رای ح��رف زدن ب��ا

مرجان
را داشته باشد.

-سالم مرجان خانم.حالتون� خوبه؟
-ممنون عزیزم.غرض از مزاحمت خواستم برای
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مراسم چهارشنبه س��وری ک��ه هرس��ال دارم،دع��وتت
کنم

که با مستانه جون حتما تشریف بیاری.
شورانگیز با صورتی که از شدت عصبانیت وحرص

کبود شده بود،به مستانه اش فکر کرد وبه مراس��می
که

هرسال به طریقی رفتنش را متنفی میکرد.با صدایی
که سعی میکردنلرزد ،بی تپق جوابی دندان شکن را

از آستینش در آورد.
-پیشاپیش مبارک باشه چهارشنبه سوری.حاال اگه

دلمون آش خواست حتما مزاحم میشیم.
لحن کنایه دار مرج��ان ب��ا کمی ت��ه خن��ده ب��ه س��رعت

روی
تارهای شنوایی اش نشست.

-اتفاقا امسال قراره با پلو هفت رنگ پذیرایی شید
شوری جان.مستی رو هم میدونم که حسابی پلوهای

چهارشنبه سوری رو دوست داره...رومو زمین
نندازی ،که باز مثل پارسال نیای .

*
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آنقدر در خیاب��ان� ه��ا چرخی��ده ب��ود وچرخی��ده� ب��ود ک��ه
زمان

هم ب��ه گ��رد پ��ایش نمی رس��ید.فرم��ان را محکم��تر
گرفت و

در اولین دوربرگردان چرخید.خیابان ها نسبت به
روزهای دیگر سال شلوغ تر والبته کالفه کننده تر به
نظر می رسید.صدای تک وتوک ترقه از گوشه وکنار

به گوش می رسید.
حافظ بی آنکه از ماشین پیاده شود،نگاهی به پنج��ره

ی
اتاق مه لقا انداخت و در سکوت به بوق های آزاد
گوش سپرد.موبایل را پایین آورد وبه صندلی تکیه

زد.ماشین مستانه را در کوچه ندیده بود وهمین کمی
به

او قدرت عمل بیشتری میداد،هرچند که میدانست
باالخره با مستانه ی باروت زده مواجه می شود

وبدبختان���ه هیچ ح���رفی وهیچ دف���اعی هم در چنت���ه
نداشت
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ت��ا او را آرام کن��د،پس ت��رجیح می��داد در لحظ��ه ب��ا او
روبه

رو شود واجازه ی مانور را بدهد.
زندگی آنقدر روی دور تندش افتاده بود که دیگر

نمیتوانست جلوی هیچ اتفاقش را بگیرد.
از جلسه ی دادگاه موفق بیرون آمده بود،پرون��ده ه��ا

را
روی میز کارش رها کرده بود وبی اهمیت به تماس

موک��ل ه��ایش ،مطی��ع فرم��ان ه��ای مغ��ز ش��ده ب��ود.
مغزی

که بی اهمیت به ناله ی نحیف قلب،دستور های جدید
میداد،ایده های خاص برایش برنامه ریزی میکرد.
دوباره موبایل را کنار گوشش گرفت ودل داد به

برنامه ریزی های پشت هم مغزش که امروز را به
غافلگیری اختصاص داده بود.صدای مالیم وکمی هم

ظریف مه لقا میان خطوط ارتباطی پیچید.
در س��نی نب��ود ک��ه ه��ول زده ش��ود وهم رش��ته ی

سخنش
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را گم کند.با تس��لط همیش�گی اش ش��روع ب�ه ح��رف
زدن

کرد ودر جواب مه لقایی که مشخص بود لب هایش
آویزان شده است،خندید.

-ایراد نداره،آدرس گالری که هستی رو بده تا من
تشریف بیارم.

هنوز لب ها همان حالت کش دار را داشت که رنوی
آش��نایی ک��ه ب��وی مس��تانه را می��داد بی مهاب��ا روب��ه

رویش
با فاصله ای کم نگه داشته شد.کمی در جایش صاف
ش��د،و حجم س��نگینی از نفس��ش را س��ینه اش خ��ارج

کرد
وبه صحبت کردنش با مه لقا ریتم تندتری داد.

مستانه با قل��بی ک��ه انگ��ار در الب��ه الی بغض رس��وب
شده

ی گلویش می کوبید،پا روی آس��فالت گذاش��ت.دی��دن
حافظ

آنهم جلوی خانه ای که مه لقا زندگی میکرد،بی
رحمانه ترین تصویری میشد که تا به امروز در
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زندگی اش دیده بود.ناخن در کف دس�تانش فش�رد و
به

وضوح قلبی که داشت کم کم درون گلو می شکست
رامی شنید.

خ��یره نگ��اه ک��ردن حاف��ظ را می فهمی��د،آنق��در در
ارتباط با

او غرق شده بود که بفهمد ،هدفش فقط جری کردن
طرف مقابل است وتخلیه ی به یکباره ی او وبعدش

آتش بس وبع����دترش ش����ناور ش����دن در بی وزنی
مطلق!!

قدم ها به سمت ماشین حافظ برداشته شد،و هم��ان
دم

عهد بست که منفجر نشود،که ذره ذره ترس را در
جان حافظ تزریق کند.هرچند� که لبخند حافظ تا عمق
وج��ودش را می خراش��ید ومی س��وزاند.س��عی ک��رد

اوهم
برای یکبار هم که ش��ده ،خ��ودش نباش��د،ب��رای یکب��ار

اوهم
همانند اطرافیانش نقاب داشته باشد.
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با سر انگشتان سر شده به شیشه ضربه ای آرام
زد.حافظ با ریلکسی در را باز کرد،مستانه قدمی به

عقب ایس��تاد ودس��ت ب��ه س��ینه س��عی زور زد ک��ه
حماقت

روزهای از سرگذشته اش را پس زند.
حافظ باهمان ب��وی همیش��گی مق��ابلش ایس��تاده ب��ود

وکاش
ذره ای ندامت در کنج نگاهش را می شد دید.همان

ژست هایی که روزی چقدر می توانست برایش جان
دهدهم هنوز بود.همان لبخندهای برنامه ریزی

شده،وهمان ادا واطوارهای دیوانه کننده...�
-شاه داماد...

حافظ ریز خندید وسرش را پایین انداخت.اما مستانه
خیره ی او ب��ود،خ��یره� ی لب ه��ای کش آم��ده ای ک��ه

بارها
دوستت دارم از آنها خارج شده بود وبارها..

حافظ سرباال آورد و با چشم هایی که تصویر مستانه
ی زخم خ�����ورده درونش�����ان ب�����ود،زل زده ب�����ه

مستانه،ساده
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لب زد.
-مستی از این بیشتر� به هم گند نزنیم،اوکی؟

مستانه پلک زد وبارها پلک زد.خندید وبرایش آن
لحظه دیگر مهم نبود که دندان های کمی روی همش

،دید حافظ را پرکند.دیگر مهم نبود که هیکلش بوی
سیگار بدهد،فقط برایش مهم ب��ود ک��ه از خفگی ره��ا

یابد.
-راحتت نمیزارم حافظ...توی لعنتی رو راحت

نمیزارم.
سبابه را پر درد به سینه ی ستبر حافظ فشرد وبی

حواس به کنار رفتن پرده ی اتاق مه لقا ،کینه توزانه
صدای پرخشش را باالبرد.

-پشیمون میشی از اینهمه عوضی بودن.
حافظ ب��از هم خندی��د،ام��ا کمی درد آل��ود...و مس��تانه

تلولو
خوران عقب رفت وبه دیوار خانه ی همسایه چسبید

وبه پیشانی ملتهبش دست کشید.کم نیاورده پوزخن��د
زد.

-بخند،بخند امیرحافظ مشعل.
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حافظ شانه ای باال انداخت وبا لب هایی جمع شده
ژست متفکران��ه ب��ه خ��ود گ��رفت وبع��د ب��از ب��ا لبخن��د

جاندار
سری تکان داد،همزمانی که میخواست سوار ماشین

لوکسش شود،زمزمه کرد.
-کاشکی اینقد خودتو جلوم کوچیک نمیکردی مستی.
مژگان پرده را انداخت و با اضطرابی که حاال خشم

هم چاشنی اش شده بود.دور اتاق دخترکش�
چرخید،فرصت هیچ تجزیه وتحلیلی را به مغزش

ن��داد.ب��ا فش��اری ک��ه روی فکش وارد ک��رده ب��ود ب��ه
سمت

جالباسی� خیز برداشت.
مستانه میان کوچه با رگ هایی که خون درونش یخ

بسته بود!!ایستاد همچون زیر آوار مانده ای که حتی
روزنه ای از نور هم امیدوار به ادامه دادنش

نمیکرد.پاها را که تحت فرمانش نبودند را به جبر
دنبال خودش کشاند.

تصمیم به زنگ زدن طبقه ی باال را داشت ،برای جا
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نمان��دن از ک��ورس بی ص��فتی اطرافی��انش نه��ایت
تالشش

را میکرد.دستش روی دکمه ی آیفون که رفت،در با
شدت باز شد ومژگان با رنگ نگاهی که هیچ وقت از

او مستانه ندیده بود ،مقابلش ظاهر شد.
-سالم...مامان مژگان.

مژگ��ان ب��ا خش��می ک��ه انگ��ار س��الها در وج��ودش ت��ه
نشین

شده بود وحاال در فاصله ی یک وجبی مستانه طغیان
کرده بود،زمزمه کرد.

-من مامان تو نیستم دختر شوری...
مستانه شوک زده به در چسبید وبا گیجی وترسی که

رفتار تازه ی مژگان به جانش انداخته بود،لب زد.
-چی...چی شده؟

مژگان خشمگین والبته پربغض فقط انگشت در هوا
تکان داد.

-نمیزارم شورانگیز ه مه لقام شی،اینبار نمیزارم.
مستانه دست مژگان را در هوا گرفت وبا نیرویی که

دیگر برای جنگیدن در جان نداشت،ناله وار جواب
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داد.
-اینجور که فکر...فکر میکنید نیس.

مژگان که چراغ های منطقی ذهنش خاموش شده
بود،دست مستانه را با تنفری که انگار به یکباره

نمایان شده بود،پس زد.
-تمومش کن،بستون نیست ،خس��ته نش��دید؟؟مس��تی

بدون
اینه ،تو ومادرت بدونید که من سر بچه هام دستام به

خونتونم آلوده میشه.
ودیگر مجالی به مستانه وبهتش نداد.باهمان چشمان
باریک شده عقب گرد کرد وصدای تندتند باال رفتنش
از پله ها را مستانه شنید ومستانه مسخ زده ماند و

لبخندی بی جان روی لب ها...
چنان دلمِ شکسته که دیگر عجیب نیست...

آید صدای شیشه اگر از دهان من...
موس را کمی تکان داد،وپوشه ی موردنظرش را باز

کرد،مدت ها بود که صدای ریکی مارتین آرامش
نکرده بود.صدای دلنشین خواننده ی محبوبش که در
اتاق بهم ریخته اش پیچید،از روی صندلی با سستی



سال   چهارشنبه عصائی:                                                                                   اخرین مهدیس نویسنده

برخواست،چرخی� دور خودش زد.قطره های آب به
انتهای موها می رسید وبعد در ثانیه شانه هایش

را خیس میکرد.گزگز� شدن پوستش را سادیسم وار
دوست داشت،از اینکه تنش دچار لرز شود احساس
لذت میکرد.سرش را با ریتم تکان داد والقید خودش

را روی تختش انداخت،صدای ریکی مارتین به اوج
خودش رس��ید.تن��ه اش ب��ه س��مت قفس��ه ی همیش��ه

شلوغش
کشیده شدو الک موردعالقه اش را از البه الی
هندزفری بهم گره خورده برداشت. مرکز تخت

چمباتم���ه زد وب���ا دقت وتمرک���زی عجیب مش���غول
مشکی

کردن ناخن هایش شد.
شورانگیز بی حوصله اسکاج را کف ماهیتابه

کشید،عصبی از رفتن ذرات باقیمانده ی نیمرو زیر
ناخن هایش ،ظ��رف را پ��رت ک��رد وب��ا هم��ان دس��تان

خیس
وچرب موها را پشت گ��وش داد.ص��دای خوانن��ده ک��ه

حتی
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کلمه ای از حرف هایش را نمی فهمید ،بلندتر� از
همیشه به گ��وش می رس��ید.اه��رم ش��یر را پ��ایین داد

وبه
کابینت تکیه زد.مستانه اش از دیروز چیزی در

نگاهش مرده بود ،انگ��ار در چش��م ه��ایش خاموش��ی
زده

اند.با همه ی این اوصاف اما تا خود شب حرف زده
بود،خندیده ب��ود،س��ربه س��ر باباجه��انش گذاش��ته ب��ود

وبعد
آخرشب پای تلوزیون آنالیز بازی تیم محبوبش را هم

کرده بود و همه ی اینها شورانگیز را می
ترساند،مس��تانه یخ ش��ده ب��ود و این یخ زدگی بع��د از

هر
خروش وطغیانی برای شورانگیز رعب آور بود.

با دستانی که جان نداشت صندلی را عقب کشید و
رویش ولو شد.با اضطرابی که قلب مادرانه اش را
مچاله میکرد به تیک تاک ساعت روی کابینت خیره

شد.
مه لقا چند دست لباس را با تبسمی شیرین از رگال
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درون کمد بیرون کشاند و وقتی که چرخید� تا آنها را
روی تخت بیندازد،مژگان را با سینی چای میانه ی در

اتاق دید.
-این ع��ادت چ��ایی بع��د از ناه��ار رو مام��ان گلم ت��رک

کن.
مژگان پر تشویش خندید ودرحالی که وارد اتاق می

شد،لب زد.
-ترک عادت موجب مرض است.

م��ه لق��ا بی ح��واس ب��ه لب��اس ه��ایش زل زد،ص��دای
موزیک

از طبقه ی پایین به وضوح شنیده میشد،همانطور که
درگیر بود در انتخاب لباسی که مناسب جشن

چهارشنبه سوری باشد،لب زد.
-این مستانه ی دیونه سرسام نمیگیره از این بلندی

صدا...
مژگان ابروهایش غیر ارادی کمی توی هم رفت

وتصویر روز قبل به یادش آمد.عجز نگاه مستانه را
دیده بود وخونسردی حافظ و خنده اش را هم دیده
بود.از دیشب بارها خواسته بود که حرف بزند، که
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ترس های تکراری اش را بیرون بریزد، اما می
ترسید،می ترسید که مه لقا آیینه ی تمام ق��د ج��وانی

اش
شود ودرست مقابلش بایستد.

-از دیروز بگو؟از امیرحافظ؟چجور شناختیش صرف
نظر از این نسبت فامیلی.

مه لقا میان لباس های روی تخت جا باز کرد وبا
طمانینه نشست.شانه ای باال انداخت ومتفکر زمزمه

کرد.
-باهوش��ه،اونق��دری ک��ه میدون��ه بای��د در لحظ��ه چ��ه

واکنشی
از خودش نشون بده.

مژگان همزمانی که فنجای چای را به دست مه لقا
میداد، زیرکانه میان حرف دخترکش� پرید.

-و این خوبه یا بد؟
مه لقا با ژستی بامزه که مژگان دل ضعفه می
گرفت،بینی� اش را چین داد وبا لذت جواب داد.

-نمیدونم مامان...یکم گیجم.ولی...�
مژگان نزدیکش لباس ها را بی اهمیت به کناری داد
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وخودش در فاصله ای کم کنار مه لقا نشست،دست
روی گونه اش گذاشت وبا خلوص نیت وچشمانی ک

کمی نمناک شده بود ،لب زد.
-ولی چی مه لقا؟

مژگان گیج تر از هر وقتی خندید،آبی ها درخشید و
برق دوست داشتنی ناب، چشمان مژگ��ان مستاص��ل

را
نشانه گرفت.

*
میخوام این توهم خالی کنم.

من سکوتم یک جنون آنیه.
گاهی آرامشم روانیه.

بافت چسبان را به تن زد وجلوی آیینه ایستاد،بیش� از
اندازه الغر شده بود اما باز هم ب��افت خ��وش ایس��ت

به
تنش نشسته بود.دست انداخت وکاپ لباسش که

کمی باال رفته بود را درست کرد.
صدای شورانگیز را خفه می شنید ،انگار که از البه
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الی لب��اس ه��ای کم��دش در ح��ال ص��حبت ک��ردن ب��ا
مستانه

بود.
-مستی،زود حاضر شو که االن شهال میرسه ها.

چرخی زد وبه تصویر پیش رویش لبخند زد،لب های
صورتی رنگ را کمی بهم مالید وشانه صاف کرد.با

کمی وسواس به چین جوراب شلواری اش نگاه
کرد،خم شد وآنرا صاف کرد.

شورانگیز در حالی که بند کفش های پاشنه دارش را
میانه ی در اتاقش می بست،دوباره تکرار کرد.

-حاضری مامان جان؟شب شد ها...
کیفش را از روی تخت برداشت،لب هایش را بهم

فشرد،میل عجیبی به گریستن ،به فرار و شاید هم
مردن داشت،اما جنون وار خودش را به دیوانگی زده
بود واجازه داده بود که مغز منجمد شده فرمان های

یخ
زده اش را روانه ی تمام روح وجانش کند،و قلب هم

که دست از جنگیدن برداشته بود و برای کمک به
مستانه نسخه ی دیوانگی را برای مخفی شدن از
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خودش وتمام کسانی که علیه اش بودند،پیچانده بود.
-من حوصله ی میتینگای تو ورفیقاتو ندارم.

شورانگیز صاف ایستاد،لبه ی شالش را روی شانه
انداخت وبا چهره ای که سعی میکرد زیاد از هم

درهمش نکند،مالیم به حرف آمد.
-ش��روع نکن دیگ��ه عزی��زه مام��ان.پس کج��ا میخ��وای

بری
االن؟

موبای��ل ل��رزانش را ب��اال آورد،اس��م احم��د هم هیچ
تاثیری

در چهره اش به وجود نیاورد.
-میخوام برم جشن چهارشنبه سوری مشعال.امشب

حسابی همشون شعله ورن.
-مامان جان تمومش کن.بیا امشب رو خوش

بگذرون.اونجا بری که چی؟مدام حرص بخوری از
دست فامیالی عنق بابات.

بی آنکه موه��ا را ببن��دد ش��ال را رویش��ان ان��داخت،از
کنار

شورانگیز وچهره ای که استیصال� در آن موج میزد
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عبور کرد.
-میدونی به خاطر لجبازی جنابعالی چند ساله درست
وحسابی پلو هفت رنگ نخوردم.هی هرسال یک بهانه

میاری برای نیومدن.
شورانگیز خلع سالح شده دنبال مستانه راه افت��اد،ب��ا

بی
میلی لب زد.

-خب چرا با بابات اینا نرفتی؟
-تو اون ماشین جایی برای من نبود.

و به سوی شورانگیز چرخید� وچشمک تلخی را نثار
نگرانی لبریز شده ی مادرش کرد واز در خارج

ش��د.دس��تش روی پری��ز ب��رق کش��یده نش��د،در می��ان
تاریکی

ها از پله ها پایین رفت.
زردی من از تو....سرخی تو از من....

روی ب���الکن ایس���تاد،س���وز س���رد آخ���رین روزه���ای
اسفندماه

استخوان هایش را به لرزه در آورده بود.آتش ش��عله
ور
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میان حیاط بزرگ خانه ی مرجان با هر نسیم سردی
شعله هایش به هر سویی می رفت.به فرخنده ،زن
مسن فامیل که سرخوش دف میزد وجوان ها را به

دست وسوت زدن تشویق میکرد،نگاه کرد.منظره ی
پیش رویش عالی بود،تخت بزرگ سنتی که مقابلش

حوضی کوچک قرار داشت،بیش از پیش آدم های
غرق در شادی را به قدیم برده بود.

سرچرخاند واز پشت پنجره ی قدی به پچ پچ های
مرجان زیر گوش مژگان خیره شد.همانن��د م��رده ای

که
فق��ط تح��رک داش��ت دوب��اره روی گردان��د وب��ه ک��ل

کشیدن
فرخنده که عم��ه ی پ��درش ب��ود خ��یره ش��د.نگ��اه بی

فرمان
روی حافظ سریده شد که با چشمانی تن��گ ش��ده ب��ا

حسنا
صحبت میکرد.

کسی ب��ه پش��تش زد،م��وی م��زاحم روی چش��مش را
پشت
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گوش داد و کمی گردن چرخاند.شیما� با چهره ای که
انگ��ار واقع��ا س��رخی آتش ت��اثیر خ��ودش را گذاش��ته

بود،با
لبخندی گشاد ،او را مخاطب قرار داد.

-مس����تی همیش����ه نیس����تی؟از رو آتیش����م ک����ه
نپریدی،هرچند�

از من سرخ تری االن!!
وخ����ودش ب����ه تک����ه ی بی م����زه اش غش غش

خندید،مستانه
ام��ا مس��کوت بی آنک��ه لب ه��ایش کش بیای��د ب��ه

پرشوری
شیما زل زد.شیما ب��ا اخمی مص��نوعی دوب��اره ض��ربه

ای
به شانه ی نحیف او زد وبا غرغر ادامه داد.

-چته تو؟بدم میاد مثل اون خواهرت عصاقورت داده
شدی.

مه لقا...خواهرش!!چه واژه ی غریبی...حواسش� به
حرف های وروره ی جادوی کنارش نبود،مهره های
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گردن آرام آرام چرخیده شد و به م��ه لق��ا رس��ید ک��ه
کنار

فرخنده لبخند میزد و با زیرچشمی دلبرانه حافظ را
می پایید.حافظی که از زمان ورود مستانه از نگاه

کردن مستقیم به قهوه ه��ای معم��ولی ،ب��ه نگ��اه آبی
نبوده

ی او فرار میکرد.انگار مستانه داشت ب��اورش میش��د
که

همه ی تقالهایش برای اثبات مستانه ی مس��تقل، ب��ه
همه

ی آدم های اطرافش مفت نمی ارزیده است...
کف دستش را روی بازویش کش��ید وب��ه ش��عله ه��ای

آتش
ک��ه ب��ا ریختن ب��نزین بیش از پیش زبان��ه می کش��ید

چشم
دوخت.نریمان خودش را به پایین نرده ها رساند،در

ح��الی ک��ه س��رش را ب��اال می گ��رفت،رو ب��ه مس��تانه
گفت.

-مستی خانم از ترقه خبری نیس امسال؟
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ب��ا س��رمازده ت��رین لحن ممکن ن��ه آرامی گفت.ریتم
دف

زدن فرخنده باال گرفت و شعله ها باالتر رفت.صدای
ترق ت��رق آتش ب��ا جی��غ زدن جمعی از فامی��ل آش��فته

اش
کرد...صداها باال گرفته بود وهوهو کنان در مغزش

می پیچید.
حسنا دست مه لقا را کشید وبازور او را دعوت کرد

که از روی آتش بپرد.جیغ های بی دلیل،خنده� های
پرشور ومس��تانه ای ک��ه س��رش گیج می رفت،قلبش

می
سوخت ودلش زیر آوار مانده بود.

شیما هم همانند شبحی از کنارش رد شد،تنه��ا کس��ی
که

او را به مه لقا ورفتار موقرانه اش ترجیح میداد.تنها
کسی که از دیوانه بودن مستانه اس��تقبال� میک��رد،هم

بی
خی��ال� او را کن��ار گذاش��ت وخ��ودش را ق��اطی جم��ع

حیاط
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کرد.
دس��تش را روی یق��ه ی ب��افتش گذاش��ت وکمی آن��را

پایین
کشاند،داشت خف��ه میش��د از ه��وایی ک��ه ب��رای هم��ه

اکسیژن
داش��ت ،ج��ز او...اویی ک��ه انگ��ار هیچ کس منتظ��رش

نبود
وجا مانده در ایستگاه زندگی ای که انگار مقصد

نداشت، به ری��ل خ��الی از ه��ر قط��اری چش��م دوخت��ه
بود.

بزاق جمع شده ی دهانش را به تلخی فرو داد،قدمی
سست را به جلو برداشت،با نگاهی که در میان جمع
فامیلی دو دو میزد،به نرده ها تکیه داد.مژگان کمی

دورتر از آتش ایستاد وسر در گوش جهان حرف
زد،به طور غریزی کمی ابروهایش در هم کشیده
شد،اما به ثانیه ای دوباره جزء به جزء صورتش
ناخوانا شد ومات زده به همه نگاهی منجمد داد.

هیچکس از مادر او نمی پرس��ید،هیچ کس هیچ ج��ایی
را
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برای شورانگیز عزیزش خالی نمیکرد،برای برای
مادرش.

همه می خندیدند،با فکری که زهرش به تمام س��لول
ها

رسوخ میکرد،اندیشید که البد اگر مستانه هم نبود باز
هم برای هیچ کدام از آدم های پیش رو جایش خالی

نبود،حتی� برای پدرش،برای عامل دورنگی شدن
زندگی اش...

نفهمید چرا به یکباره همه ی افکارش به مردن،به
مرگ ختم ش��د.دس��ت ه��ا را در آغ��وش کش��ید وکمی

گردن
کج کرد،موهای فر که کمی هم نم داشت نیمی از

صورتش را پوشاند،از پشت همان فرهایی که گاهی
حاف���ظ ب���ه ش���وخی س���یم ظ���رف ش���ویی اش

میخواند،حافظ را
دید که برای ثانیه ای نگ��اهش ک��رد.مس��تانه ب��ا هم��ان

مات
زدگی که کسی هم حواس��ش نب��ود، دی��د ک��ه در نگ��اه

امیر
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حافظ مشعل هیچ حسی نیست،حتی به مثال فیلم ها
ذره

ای دوست داشتن ویا ذره ای دلتنگی!!هیچ...
حافظ کمی گیج به اطرافش خیره شد و در آخر به

دوباره خودش را در جمع هل داد،مستانه اما هنوز به
همان نقطه زل زده بود و باز به مردن فکر می

کرد،به لذتی که شاید بعد از تمام شدن زندگی رو به
زوال نصیبش میشد...به اینکه در دنیایی بعدی شاید
دیگر مستانه ی شورانگیز خطاب نمیشد،شاید دیگر

کس��ی نمی گفت ت��و ثم��ره ی  ارتب��اط ای ب��ودی ک��ه
خیانت

داشت،که فرار داشت که طرد شدن داشت.
پاها ب��ه ب��دبختی دنب��الش کش��یده می ش��دند،ن��رده را

محکم
گ��رفت ت��ا از س��قوطی احتم��الی در ام��ان بمان��د.ب��ه

خیرگی�
حسنا لبخند زد،حسنا با دیدن لبخند محو مستانه کمی
جل��و آم��د وب��ا ص��دایی ک��ه هیج��ان ل��بریزش ب��ود،لب

گشود.
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-از دایی شنیدم که سرماخوردگی شدیدی
داشتی،کاش��کی بیش��تر می پوش��یدی،این ه��وا ب��رات

خوب
نیس.

مرجان از باالی پله ها حسنا را صدا کرد،دخترک با
همان لبخن��دی ک��ه مس��تانه دیگ��ر نمیتوانس��ت واقعی

بودنش
را باور کند،شانه ی او را نوازشی داد واز کنارش

گذشت.
کنار آتش ایستاد،کف دستان یخ زده اش را نزدیک

ش��عله ه��ا ب��رد ت��ا کمی گرم��ا ب��ه ج��انش تزری��ق
شود،کسی

از پهلو در آغوشش کشید.بوی عطر تند جهان لبخند
بی رمقی را به روی لب هایش آورد.
-مستی بابا امشب چقد موش شده.

شیما دست در دست برادر دوقلویش قب��ل از پری��دن
از

روی آتش ،میان حرف جهان پرید.
-آقا جهان یک کوچولو برید کنار.
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جهان سرخوشانه دوقلوهای شیطان فامیل را به بلند
پری��دن ت��رغیب ک��رد وهمزم��ان خ��ودش را بهم��راه

مستانه
به کناری کشاند.

-اگه حال ندار بودی،نمیومدی دخترکم.�
مستانه دلش مردن میخواست،اما با نبود بابا جهانش

چه
میکرد!!در جهانی دیگر که طوطی کسی نامیده

نمیشد.لب های مستانه بی اراده لرزید،تم��ام درونش
به

جنگ افتاد تا چشم ها از سر غفلت نم زده
نشود.سرچسبیده اش را از روی سینه ی جهان کمی

باال آورد وبا لبخندی آلوده به بغض به چشم های
پدرش خیره ش��د.جه��ان او را در جل��وی چش��مان م��ه

لقایی
که کنار حاف��ظ ایس��تاده ب��ود،ام��ا حواس��ش ج��ایی در

میان
سینه ی پهن وشاید امن پدرش بود،بیشتر فشرد.



سال   چهارشنبه عصائی:                                                                                   اخرین مهدیس نویسنده

-دوست دارم امش��ب بخن��دی،برقص��ی،مث��ل همیش��ه
جیغ

وهورا بکشی.دلم میگیره طوطی که امشب انقدر
آرومی.

پل��ک ه��ا را محکم فش��ار داد،وتم��ام اراده ی نداش��ته
اش

در بیست وپنج سال زندگی را جمع کرد تا دل بدهد
بر آنهمه خفگی اش.خیره به جرقه هایی که هر چند

ثانیه از آتش بیرون میزد،باز هیچ نگفت.
-تازه امشب بیش��تر بای��د خوش��حال باش��ی،خ��واهرت

داره
عروس میشه.دوس ندارم مریضی تو رو به ناراحتی

تعبیر کنه.خب مستی بابا؟خوشحال� باش تا منم کیف
کنم

از خوشحالیت.
ب��ا خ��ود فک��ر ک��رد س��قوط از ارتف��اع میتوان��د چق��در

هیجان
انگیز باشد،اصال میشود در جایی معلق بین زمین
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وآسمان ترس از مردن نداشت وبعد در میان ره��ایی
ها

به ناتنی بودن نسبتش با مه لقای عروس فکر کند یا
مثال میشد به دستان خون آلود مژگان فکر کرد که
شورانگیز را تکه تکه کرده است!!اصال مگر میشد
میان آنهمه رهایی لذت آور به آنهمه تنفر جاری در

خانواده فکر کرد!!
جهان با نگاهی که نارضایتی در آن موج میزد وکامال

مغایرت داشت با لبخند پهن روی لب هایش،باز ادامه
داد.

-میدونم شوری بهت گفته،میدونم که ناراحتی چرا تو
رو در جریان نذاشته،ولی خب تو که دل بزرگی
داری،بی خیال� باش.البته هنوز عروسه عروسم

نشده،قراره حاجی صفایی بیاد یک صیغه ی عقد
بخونه فعال.چی میگن بهش؟همین صیغه ی

محرمیت...حاجی صفایی رو که می شناسی؟پسرش�
حسابدار کشتارگاه بود،....

جمله به انتها نرسید،توق��ف دف زدن فرخن��ده نش��ان
از
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حضور مهمانی محترم را داشت.جهان مستانه را رها
کرد وبا گام هایی بلند خودش را به سوی حاجی

صفایی که باالی پله ها با مرجان خوش وبش میکرد
،رساند.کل زدن های پشت هم به همراه سوت ها

داش��ت بی ش��ک تاره��ای ش��نوایی مس��تانه را هم ب��ه
گریه

می انداخت.
****

پر میشم از خالی دیگه نمیتونم شکل خودم باشم....
در عقب که باز شد،سرما به یکباره به درون اتاقک

تنگ وخفه هجوم آورد.شورانگیز با عطرگرمش
ولوندی همیشگی روی صندلی ولو شد.

-چی شده با ماشین مستی اومدی؟
جهان با ضربی که به فرم��ان ب��دقلق می��داد،ب��ا پ��ایین

ترین
تن صدا ب�ه گم��ان آنک��ه مس��تی تکی��ه زده ب�ه شیش��ه

خواب
است،لب زد.

-علی میخواست مژگان رو ببره عمارت،دیگه من با
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مستی اومدم.
شورانگیز خودش را جلو کشید ،سرمیان دو صندلی

فرو برد،با نگرانی که سعی میکرد زیاد از حد از
چهره اش پیدا نباشد روبه مستانه زمزمه کرد.

-خوش گذشت بهت مامانی؟حالت که بد نشد؟هان
مستی؟

مستانه با پلک هایی روی هم افتاده،هیچ نگفت.به
سکوتش امت��داد داد.داش��ت ب��ه بی نه��ایتی س��کوتش

فکر
میکرد.اگر منتظر مرگ می نشست شاید حاالحاالها

باید میان آدم هایی که دوستش نداشتند نفس می
کشید،دلش� از این قسم نفس کشیدن ها

نمیخواست...نمیخواست....
-نمی بینی خوابه.

شورانگیز سرچرخاند،و در همان فاصله ی نزدیک با
اخمی که صورتش را خواستنی تر کرده بود،لب زد.

-تو چرا انقد اخمویی؟اتفاقی افتاده؟
فرمان را کمی چرخاند،صدای تیک تیک راهنما

سکوت میانشان را می شکست.
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-وقتی نیومدی دلیلی نداره انقدر بخوای بدونی.
شورانگیز پوف کالفه ای سر داد وبا بی حوصلگی به

صندلی تکیه داد.
-حوصله ی بحثای تکراری رو ندارم جهان ها.چند بار
بهت باید بگم خوشم نمیاد تو جمع فامیلی مزخرفت

باش��م.از اینک��ه مث��ل جانی��ا بهم نگ��اه میکنن خوش��م
نمیاد،از

اون خواهر ایکبیریت...
ص���دای تی���ک تی���ک راهنم���ا را دوس���ت داش���ت،ب���ا

سرانگشت
همراه با ریتم راهنما به زانویش ضربه زد وبا پلک
های بسته به شورانگیز فکر کرد،به طرد شدن او

توسط پدربزرگش فکر کرد.شورانگیز هم مرده
بود،مرده ای که فقط رنگ ولعاب داشت.مژگان هم
مرده بود،مرده ای که فقط خوی اشرافی گری اش
هنوز مانده بود .تلخ تر فکر کرد مه لقا هم مرده بود

در کنار کسی به نام امیرحافظ مشعلی که بارها گرم
شدن تن مستانه را چشیده بود!!خودش هم که...

-درست صحبت کن شوری.
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ریتم تیک تیک قطع شد،لب هایش کمی کش آمد وبه
زنده بودن علی فکر کرد.علی باید زنده می بود و در
کن��ار دنی��ایش از دنی��ای پوش��الی خ��انواده اش ج��دا

میشد.
-همش سرمن غر بزن خب جهان؟

داشت صدایش را لوس میکرد،داشت باز روغن داغ
ادااطوارهایش را زیاد میکرد ومستانه که چقدر

مادرش را می شناخت.
-گریه نکنی که اصال حوصله ندارم ها.

-جهان!!
-جهان چی؟هر جشنی من مصیبت دارم،سال تحویل

ی��ک بهان��ه می��اری؟ع��زا ی��ک بهان��ه...امش��ب نب��ودی
سرعقد

دخترم.چهار روز دیگه عروسیش میخوای چیکار
کنی؟

-عقد؟کی ؟ مه لقا؟
-امش��ب اگ��ر مس��تی رو می دی��دی انق��د ت��و خ��ودش

بود.بابا
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من زن گرفتم،دوست داشتم اصن ب��ه کس��ی چ��ه.ت��و
چرا

سر این قضیه بچه ی منو افسرده اش میکنی؟یک
عمره با این حرفا خون به دل این بچه کردی.

پیش��انی اش را بیش��تر ب��ه شیش��ه ی س��رد چس��باند
وقطره

اش���کی داغ از گوش���ه ی چش���مان بس���ته پ���ایین
چکید.قطره

ی بعدی داغ تر وغلتان تر...کاش� میشد با باباجهانش
سقوط میکرد وبه رهایی می رسید.باباجهانی که

دوستش داشت.باباجه��ان بی وف��ایش واقع��ا مس��تانه
اش را

دوست داشت وچقدر دوست داشتنش خالص بود.
ص����دای پ����درومادرش ب����ه بلن����دترین ح����د ممکن

رسید،سرهم
داد میزدن������د وهرک������دام دیگ������ری را محک������وم

میکرد،ومستانه
که داشت به نحوه ی مردنش فکر میکرد،به آنک��ه ت��ا

به
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خانه رسید تم�ام لب�اس ه�ا را از تن بَ کن�د وبع�د ب�ه
سقوط

که تهش به خلسه می رسید،برسد
شورانگیز قدمی بلندی برداشت که همزمان با آن

مستانه ادامه داد.
-جلوتر نیا،من...من پس زده ش��دم!!! چ��ون ت��و...ت��و

یادم
ندادی که آویزون نباشم.

شورانگیز آب دهانش را پر سروصدا قورت داد
وقدمی به جل��و برداش��ت وکمی لنگی��د،زب��ان در ک��ام

نمی
چرخید.

-مس ....تا...نه مامان بیا...اینور.
آخرین قدم را به عقب برداشت وپاشنه ی پا دیگر

زیرش خالی بود...چیزی ته دلش داشت ریز ریز فرو
می ریخت!!شاید ترس....ترس� از مردن،ترس از

نبودن وترس از ندیدن!!
نگاه غرق اشک مادرش را می دید!!شورانگیز اشک

می ریخت وبهت زده لب هایش بهم میخورد ،بی هیچ
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آوایی...
شورانگیز را دوست داشت،هرچند� که خیلی وقت ه��ا

به
جرم دختر او بودن قضاوت شد!!اما نهایت همه ی

دوست داشتن هایش می رسید به او..
ق��دمی دیگ��ر زی��ر پ��ایش خ��الی میش��د..خواس��ت

بچرخد،اما
ت��رجیح داد ک��ه چش��م در چش��م م��ادرش ب��ه پیش��واز

مرگ
برود....ثانیه ای به پایین افتادنش از ارتفاع خوفناک

مانده بود،که شورانگیز مقابلش با چشمانی به خون
نشسته نقش بر زمین شد...

سر مادرش را در آغوش کشید،ترسیده سیلی آرامی
به

گونه ی یخ زده ی او زد.
-مامان شوری؟مامان...�

به گریه افتاد،بعد از ساعت ها مات زدگی، قلبش
دوباره به جوش وخروش افتاد،هق هق گریه اش در

میان ترکیدن نارنجک های دست ساز قاطی شد.
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-مامان تو روقران چشماتو باز کن.
بی اهمیت به آب بینی که با اشک های روانش قاطی
شده بود، در میان هق زدن سر روی قلب شورانگیز

گذاشت.صدای پایی ک��ه هراس��ان از پل��ه ه��ا ب��اال می
آمد

،شنید.جهانگیر میان چهارچوب پشت بام با چشمانی
گشاد شده برای ثانیه ای شوک زده مادر ودختر را

نگاه کرد.
-شوری جان؟شوری.

و نفهمید با چند گام خودش را به لبه ی پشت بام
رساند،شورانگیز را به تندی از آغوش مستانه بیرون

کشید،چند ضربه به گونه ی سرد شورانگیز زد.
-شوری جان؟عزیزدلم چشماتو باز کن.

ب��ا اخمی ش��دید و تن ص��دایی کن��ترل نش��ده ب��ه روی
مستانه

ای که اشک ها بی مهابا صورتش را خیس
میکرد،توپید.

-چیکارش کردی مستی؟؟چتونه شماها؟؟
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و بی آنک����ه منتظ����ر پاس����خی از ج����انب مس����تانه
باشد،دست

انداخت زیر زانوی شل شده ی شورانگیز واز جا
برخواس��ت.مس��تانه ک��ف پش��ت ب��ام افت��اد،احس��اس

میکرد
استخوان های تنش از شدت سرما وترسی بزرگ در

حال ترکیدن� است.
هنوز اشک می ریخت ،کف دستش را به دهانش

چسباند وبی صدا اش��ک ریخت،کمی س��رچرخاند� وب��ه
لبه

ی پش��ت ب��ام نگ��اه ان��داخت،از فک��ر دق��ایق پیش��ش
ترسید،به

چشیدن لذت سقوطی آزاد،وبعد از آن مردن!!
آتش ب��ازی هن��وز ادام��ه داش��ت،وهن��وز آدم ه��ا س��یر

نشده
بودند از آخرین چهارشنبه ی سال.چشم های اشک

بارش رسید به آسمان سیاه رنگی که آتیش بازی ها
هرچند ثانیه ای روشنش میکرد.

-مستی؟مستی...
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نفسی لرزان کشید وهول زده از جا برخواست،تندی
صدای پدرش ته دلش را خالی کرد.با سری که گیج

می رفت گ�����امی ب�����ه س�����وی در پش�����ت ب�����ام
برداشت،سیاهی

ک��ه جل��وی چش��مانش آم��د ب��اعث ش��دکه تع��ادلش را
برای

ثانیه ای از دست بدهد.
-مستی من رفتم بیمارستان.بم��ون خون��ه،دس��ت گ��ل

باز به
آب ندی ها...

با بی حالی خواست به پاهایش جانی بدهد تا خ��ودش
را

به پدرش برساند،اما صدای کوبی��دن در س��اختمان آه
از

نهادش را در آورد.
میان پاگرد طبقه ی مژگان افتاد،وهق هق گری��ه اش

به
اوج رسید.تصویر از حال رفتن شورانگیز ثانیه ای

رهایش نمیکرد،با زجه لب زد.
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-خدایا مامانم...خدایا غلط کردم...خدا هنوزم صدامو
نمی شنوی،خداجونم...�

و سرش را به نرده ها تکیه داد،روی هم افتادن پلک
های شورانگیز همه ی لذت سقوط را از از ذهنش

دور ک��رده ب��ود واین ش��اید نه��ایت دوس��ت داش��تنی
خالص
بود...

**
پلک ها را برای چندمین بار بی رمق باز کرد وبا

گیجی دوباره روی هم انداخت.قطره ه��ای س��رم ک��ه
آرام

آرام در رگ هایش جاری میشد،لرز را در وجودش
تش��دید میک��رد،احس��اس س��رما میک��رد،می��ان هم��ان

گیجی
لب زد.

-سردمه،مستی...
زمزمه ی مستی که روی لبش جویده ش��د،ب��ه ص��دم

ثانیه
ای هراسان چشم باز کرد.زمان ومکان را از یاد برده
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بود،بزاق دهانش را پرسروصدا قورت داد ولب زد.
-مستانه...

پرستار خواب آلود در حالی که پاروی پا انداخته
بود،بی حوصله با خمیازه ای کش دار لب زد.

-مستانه ای همراهت نیس،استراحت کن.
سرش رو متکایی که مالفه اش بوی تند شوینده
میداد،تکان خورد.تالش کرد که در جایش نیمخیز

شود،پرستار� نوچی گفت وبا میلی از جا
برخواست،باالی سر شورانگیز بی تاب، ایستاد.آرام

دست روی قفسه ی سینه ی او گذاشت.
-آروم باش خانوم.

-نمیت��ونم،االن چم ش��ده؟کی من��و آورده اینج��ا؟بچم
کجاس
االن؟

و با به یاد آوردن مستانه ای که لبه ی پرتگاه ایستاده
بود،تمام تنش به یکباره یخ بست.

-عزیزم افت فشار داشتی،از حال رفتی.همسرت
آوردت درمانگاه.

شورانگیز چند بار زیر لب مستانه را صدا زد،تصور
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زن���دگی ب���دون مس���تانه چق���در در نظ���رش س���یاه
بود،چقدر

مصیبت بود.با عشقی بیشتر وبا قلبی که انگار درون
مشتش می تپید ،دوباره اسم مستانه را روی زبان

راند،با نفسی که میان سینه اش گیر کرده بود وهیچ
رقمه بیرون نمی آمد به سقوط مستانه فکر کرد.

جه��ان روی نیمکت نشس��ته ب��ود وس��وییچ ماش��ین
مستانه

را هیستریک وار به صفحه ی موبایلش میزد،گردن
چرخاند وبه پرده ی سبز رنگی که کیپ ش��ده جل��وی

در
بود نگاه انداخت.پیرمرد با لباس فرمش وارد سالن

ش��د،در ح��الی ک��ه تی را ب��ا بی حوص��لگی روی زمین
می

کشید با خودش غر زد.
-شورشو در آوردن،تمومش نمیکنن این انفجارا

رو.خوشی زده زیر دلشون،جنگ� خودی راه انداختن.
و متاسف ب��رای خ��ودش س��ر تک��ان می��داد،جه��ان بی

آنکه
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پیرمرد بخواهد،پاها را کمی باال آورد تا تی زیر
نیمکت کشیده شود.صدای پچ پچ پرستار را می

شنید،لب� پایینش را به دندان کشید.
صدای نالیدن شورانگیز باعث شد که بی اهمیت به

پیرمرد وتی کشیدنش پاها را روی زمین بگذارد
وهراسان از جا برخیزد.تا� که خواست بی اهمیت به
بخش بانوان پرده را کنار بکشد که صدای جیغ های
پسربچه ای که در آغوش پدرش داشت بی قراری

میکرد،پاها را برزمین خشک کرد.
مرد با کودکی در بغل از پله های کلینیک� تند تند باال

آم��د و نفس زن��ان از می��ان در گذش��ت.جی��غ ه��ای
پسربچه

خواب را از پرسنل کیلینیک پراند.زن سراسیمه از
اتاق بیرون زد وبا دیدن دست کودک رو به پدرش

توپید.
-چی شده این بچه؟

مرد با بیچارگی همانطور که سعی میکرد،کودک را
کمی آرام کند،لب زد.

-ترقه تو دستش ترکیده.
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پرستار با آشفتگی وسری که تاسف بار تکان
میداد،پشت به مرد چرخید� و در حالی که وارد اتاق

می شد،غر زد.
-ترقه ی چی!!اون نارنجک بوده نفهمیدی...بیارش تو

اتاق.
جهان هنوز هاج واج مانده ی کودک گریان بود که
صدای جیغ شورانگیز کل اتاق را پر کرد.دیگر پاها

منتظ��ر فرم��ان مغ��ز نماندن��د،در هم گ��ره خ��ورده
خودشان

را به اتاق رساند.
-مستانه کجاست؟جهان.

به جهانی که هول زده پرده را کنار زده بود،نیمخیز
شده نگاه دوخت وبا بیچارگی نالید.
-منو از اینجا ببر....مستانه...مستی

کجاس؟هان؟راستشو� بگو.
صدای گریه های پسربچه ها با هق زدن های
شورانگیز فضای اتاق را پر از تشویش کرده

بود،پرستار میان آرام کردن پسرک ،خطاب به جهان
باصدایی بلند گفت.
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-همسرتونو آروم کنید،چند دقیقه دیگه سرمش تموم
میشه.

جهان دستی به ع��رق پیش��انی اش کش��ید وب��ا گ��امی
بلند

خودش را به شورانگیز رساند،سعی کرد او را دوباره
سرجایش بخواباند،ولی شورانگیز مقاومت زیادی به

خرج میداد.
-جهان ،مستانه کجاست؟؟

-آروم باش عزیزم،مستی خونه اس.االن ماهم میریم
پیشش.

شورانگیز با گریه ای که حاال بی صدا شده بود،سر
روی متکی گذاشت وخیره به چشمان مهربان جهان

زمزمه کرد.
-بچم که طوریش نشده جهان؟

جه��ان کمی س��ر پ��ایین آورد وب��ا محبت دس��تی ب��ه
موهای

بیرون آمده ی از زیر شال شورانگیز کشید و شمرده
شمرده جوابش را داد.

-مستانه مون هیچیش نشده،خونه موند تا ما
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برگردیم.اینهمه بی تابی نداره که عزیزدلم.
حرف های جهان قلب مچاله شده از دردش را آرام
نمیکرد،مستانه اش را ناامید کرده بود،مستانه اش

داشت خودکشی میکرد...مردن مستانه را در چشم
های قه��وه ایش دی��ده ب��ود وح��اال مگ��ر میش��د ک��ه ب��ا

حرف
آرام شود.

شتابان دست روی لب های بهم فشرده اش
گذاشت،وهقش را در گلو خفه کرد.

***
کمی خم شد ودستی ب��ه پش��ت دخ��ترک کش��ید،بی��نی�

اش را
کمی باال کشید ولب زد.

-باال نمیاری؟ درست بشین.
احمد تکیه از موتور گرفت واز پشت نزدیک رهی

ایس��تاد.رخس��اره لب��ه ی ج��وی نشس��ته ب��ود وس��عی
میکرد

محتویات اضافه ی معده اش را باال بیاورد.
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-رخس��ار من ب��ه ت��وچی بگم آخ��ه؟؟الزم ب��ود اونهم��ه
چیپس

بخوری ؟
رخساره با نال��ه س��رش را بیش��تر خم ک��رد،احم��د ب��ا

آرامش
رهی کالفه را کنار زد وخودش کنار رخساره نشست.

-آجی قربونت بشم،هنوزم دلت درد میکنه؟
دخترک سر چرخاند وبا چشم هایی نم زده سر تکان

داد،احم���د ب���ا آرامش دس���ت روی ش���کم رخس���اره
گذاشت.

-هرجا که درد کرد به من بگو.خب گلم؟
رهی زل زده به خیاب��ان کم ت��ردد ،ب��وی آتش ودود را

به
مشام می کشید.

نزدیک شدن احمد را از پشت سر نفهمید،دس��تی ک��ه
به

شانه اش خورد باعث شد که یکه ای بخورد.
-موتورو روشن کن بریم خونه.
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رخس��اره ب��ا ق��امتی خمی��ده ونگ��اهی ک��ه خ��یره ی
آسفالت

بود کنار موتور ایستاد.رهی گیج لب زد.
-باال نیاورد؟حالش هنوزم بده؟

احمد بی آنکه عمدی در کار باشد با پوزخندش دل
رهی را سوزاند.کاله کاسکت را از روی دسته ی

موتور برداشت وهمزمانی که روی سر رخساره می
گذاشت،لب زد.

-تو هنوز نفهمیدی تایم مریضیشه.این بچه تخمدوناش
درد میکنه.

رهی پ��وف کالف��ه ای را از س��ینه ب��یرون داد،ش��قیقه
هایش

از شدت س��رما وهم ترق��ه ب��ازی ه��ای ب��اغ دوس��تش
امید

ب���ه درد آم���ده ب���ود.از سرش���ب ب���ه درخواس���ت
اطرافیانش

بی وقفه خوانده بود وحاال دیگر حوصله ی سرزنش
ه��ای احم��د را نداش��ت،بیش از ان��دازه در ش��بی ک��ه

داشت
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به سحر می رسید ظرفیتش تکمیل بود.
روی موتور نشست ودر حینی که رخساره به کمک

احمد سوار میشد،ب�ه تلخی وب�ا ص�دایی ک�ه خش دار
شده

بود لب گشود.
-نه نفهمیدم هنوز،وقتی بین یک عالم گیروگرفتاری�

یکبار دلش درد میکنه ،یکبار پاهاش
یکبارم...یکبارم...

خجالت کشید دیگر ادامه دهد،هرچند جنس احمد به
رخساره نزدیک تر بود تا او...اما باز هم حیا مانع

ادامه دادن حرفش شد.
دست زیر چانه اش برده بود،وخیره به جست وخیز

ماهی قرمزهایش هرازگاهی با سرناخن ضربه ای به
تنگ میزد.شورانگیز با لبخند صندلی را عقب کشید

وهمزمانی ک��ه پیش دس��تی پ��ر از تک��ه ه��ای می��وه را
مقابل

مستانه می گذاشت لب زد.
-پایه ای بریم دور دور؟خیابونا این روزای اول عید

خیلی خلوته.
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مستانه کمی سرجلو برد وب��ا دقت ب��ه ظ��رف س��نجد
نگاه

کرد،بی ربط به سوال شورانگیز لب زد.
-این سنجدا رو از کجا گرفتی؟

شورانگیز با حرصی که مغزش را بهم پیچانده
بود،همراه با لبخندی زوری وخسته از بی خیالی

مستانه جواب داد.
-بابات خریده،نگفتی بریم؟هان؟نظرت چیه اصن کوه

بریم؟
مس��تانه ب��االخره دل از س��فره ی هفت س��ینی ک��ه

مادرش
با کج سلیقگی چیده بود،َ کند وبا نیشخندی دندان نما

جواب داد.
-مامان راستشو بگو،االن خیلی موتور مغزت گیرپاژ

کرده که بابا جهان با مژگان جونش رفته عید دیدنی؟
شورانگیز دندان روی هم سایید،پیش دستی را با

غیظی مصنوعی ب��ه س��وی خ��ودش کش��ید و تک��ه ای
سیب

را محکم گاز زد.
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-جان مستی؟تو روخدا اعتراف کن.
درون شورانگیز غرق از خوشحالی بی حد

شد،سرمست از تخس بازی هایی که مختص خوده
خود دخترکش بود،با کنترل� خنده اش جواب داد.

-عوضی،تو رو دارم چه نیازه به دشمن؟
مستانه که از آخرین چهارشنبه سال وگذشتن از

ساعاتی که هیچ وقت از عمرش گمان نمیکرد تجربه
اش کن��د،وگذش��تن از افک��اری درهم پیچی��ده ک��ه ب��ه

سقوط
ختم شده بود وگذشتن از ترسی که برای تمام شدن
ش��ورانگیزش تم��ام وج��ودش را تهی ک��رده ب��ود.ح��اال

آدمی
دیگر شده بود ،بابی وزنی روی زمین گام بر

میداش��ت،از پش��ت پنج��ره ب��ه ب��نز حاف��ظ چش��م می
دوخت،و

گوش هایش تیز میشد وقتی که صدای پچ پچ های
ن��امفهوم را می ش��نید و درآن لحظ��ه می��ان لغ��ات

ذهنش
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هرچه می گشت نه آه یافت میشد ون��ه کلم��ه ای ک��ه
بوی

نفرین بدهد ونه حتی ناسزا!!هیچ....� و این مستانه ی
دیگر بودنش آنق��در مش��هود ب��ود ک��ه درش��روع س��ال

جدید
پدرش هم به رویش بیاورد.

وق��تی ک��ه ب��ا لوس��ی درون آغ��وش او ول��و نش��ده
بود،وقتی

که با نوای سرنای معروف در لحظه ی تحویل سال
بشکن نزده بود و فقط در سکوت قرآن گشوده بود

ونگاهش بی آنکه سر در بیاورد آیه های قرآن را
رصد کرده بود.

-االن باباجهان کنار مژگان پا روی پا انداخته،داره
تخم��ه میش��کونه،فرخن��ده وزه هم حتم��ا داره هی نخ

میده
تا حرف تو رو وس��ط بکش��ه؟اگ��ه مرج��انم باش��ه ک��ه

دیگه
بدتر.
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به بینی اش چین انداخت وبا خنده ای سرکوب ش��ده
به

صندلی تکیه داد،دلش برای ری اکشن های بامزه ی
مادرش تنگ شده بود وقتی که حرفی از جهانش در

کنار مژگان زده میشد.
انتظارش طوالنی نشد،شورانگیز با لب هایی که جلو
داده بود،پیش دستی را کمی به جلو هل داد وبا لحنی

غمگین لب زد.
-هنوزم که هنوزه از تصور اینکه کنار همن،از اینکه

جه����ان اون لحظ����ه ه����ا ب����رای من نیس عص����بی
میشم،بغض

میکنم.پس خفه شو
لبخند کامل از صورت مس��تانه پ��اک ش��ده ب��ود وح��اال

بعد
از سالها کمی اندوه مادرش را درک میکرد،با این

تف��اوت ک��ه ح��اال بای��د خ��ودش را ج��ای مژگ��ان می
گذاشت

،نه شورانگیزی که جهان را غصب کرده بود.حاال باید
به زمانه پوزخند تحویل میداد که چرخیده بود
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وچرخیده بود واو را در جایی از زندگی قرار داده بود
که باید حافظ را در کنار مه لقا می دید و تنه��ا ک��اری

که
شاید می توانست از دستش برآید اینکه بغض نکند.

بعد از مدت ها شاید تنش و جنون تزریق شده در
وجودش،آن لحظ��ه و در س��ومین روز س��ال جدی��د از

بین
رفت��ه ب��ود، ک��ه ب��ا ص��دایی آرام ودر گفتگ��ویی ک��ه

ابتدایش
با شوخی وکنای��ه ش��روع ش��ده ب��ود ودر انته��ا ب��ه درد

ودل
رسیده بود،دوست داشت حرف بزند وتنهایی چمبره

زده در ساختمان را مادر ودختری تقسیم کند.
-پس چرا اینهمه سال موندی ؟شدی آیینه دقش؟

شورانگیز شانه ای باال انداخت وبا لبخندی که تلخی
اش فضای بینشان� را پر کرد جواب داد.

-خودش خواست،نمیدونم چه مرگش بود که خواست
من جلوی چشمش باشم!!

دست دراز کرد وسکه ای را از درون ظرف سفالی
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برداشت،در حالی که روی میز می چرخاند با صدایی
که روبه خاموشی می رفت،ادامه داد.

-بع��د از ب��ه دنی��ا اوم��دن م��ه لق��ا،برگش��تن جه��انو و
حاملگی

من.مژگان سکوتشو شکست.من....من...
مستانه با خیرگی به شورانگیز در سکوت گوش

میداد،به حرف هایی که بی اغراق نیمی از آنها را
حفظ شده بود،اما باز هم دوست داش��ت بش��نود واز

البه
الی آنها حرفی،حس عمیقی از دوست داشتن و یا

معرفت بیابد تا توجیه شود که زندگی ساختن بر روی
خراب��ه ی مژگ��ان ش��اید ارزش داش��ته اس��ت!!ام��ا

همیشه ی
خدا به بن بست تلخی که زندگی اش را زهر

میکرد،رسیده بود.
-من اون موقع فکر میکردم مژگان طالق میگیره

ومیره...اما،نرفت.بعد از مرگ باباش برگشت وگفت
باید تو یک ساختمون باهم زن��دگی ک��نیم.جه��انم دیگ��ه

هیچ
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حرفی نتونست بزنه.شاید،شاید بخاطر بچه هاش.
مستانه نگاهش را دوباره به سوی ماهی قرمزهایش

سر داد وزیر لب حقیقی� ترین کالمش را به زبان
آورد.

-جلوچشم بودن بدترین انتقامه.
شورانگیز بازدمش را محکم از سینه بیرون داد

وصندلی را پرصدا عقب کشید،از کنار مستانه که
گذشت ضربه ای آرام به شانه ی او زد وبا لبخندی

کمرنگ لب زد.
-عوضی حالمو گرفتی.

مستانه اما بی حواس به مادرش وشوخی معنادارش
زل زده به دم سفید رنگ یکی از ماهی ها،دوباره

حرفش را تکرار کرد وصدایش با لح��نی ک��ه دلنش��ین
بود

روی تارهای شنوایی خودش نشست.
****

حوله را به تن کرد،صدای نالیدن مادرش که زمین
وزمان را نفرین میکرد،را می شنید.کاله را روی

موهایی که دیگر بلندی اش به میانه ی کمر رسیده
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ب��ود،کش��ید.ب��ا چه��ره ای گ��ل انداخت��ه از حم��امی ک��ه
درش

از آشپزخانه باز میشد،بیرون� آمد.
بهمن پسربچه ی شیطانش را به بغل زده بود تا

ص��ورت ش��کالتی ش��ده اش را بش��وید.زن زعف��ران
سابش

را از کابینت در آورد،زیر لب برای خودش غر میزد
وگاهی هم بینی باال می کشید.

ب���یرون آم���دن احم���د ب���ا ورود بهمن ب���ه آش���پزخانه
همزمان

شد.احمد مکثی کرد ولبه ی حوله اش را محکم میان
پنج��ه اش گ�رفت،بهمن نگ�اه خ��یره اش بی اراده ب�ه

احمد سرخورد، ودر این میان پسرش هم
دستان شکالتی اش را در هوا مدام تکان میداد ونق

میزد.با مشت ه��ای گ��ره ش��ده نگ��اهش مس��تقیم ب��ه
مرکز

نگاه احمد رسید.
احمد خس��ته از کش��مکش ه�ایی ک�ه در خان��ه ی آنه��ا

انگار
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ته نداشت،آه بی ص��دایی کش��ید وت��ا ک��ه خواس��ت از
کنار

بهمن ونگ��اه پرح��رفش بگ��ذرد،زمزم��ه ی او ح��تی
مادرش

را متوجه شان کرد.
-مردک باورت شده زنی که پاهاتو به اون شکل در

آوردی؟
صفیه با با آب دهانی که هرچه تالش میکرد از گلو
پایین نمی رفت،زعفران ساب را روی کابینت رها

کرد وقدمی پیش آمد.
-بهمن جان،بیرون همه ی فامیل نشستن،تو رو به

ارواح آقات جنجال� نکن.
احمد از لحن دردمند مادرش واز التماس هایش فک

روی هم فش��ار داد وب��ا بغض��ی ک��ه دیگ��ر ج��ان هم
نداشت

،بی آنکه حرفی بزند از کنار بهمن گذشت.
بهمن کالفه از وول خوردن فرزندش عصبی او را

روی زمین انداخت.
-چته بی پدر،برو تو حیاط دستاتو بشور.
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پسرک با اخم هایی توی هم رفته زبانش را در آورد
وب���ا ش���کلکی تمس���خر آم���یز از آش���پزخانه ب���یرون

زد،صفیه
قدمی به عقب برداشت ودستی به پیشانی اش

کشید.ص��دای خن��ده ه�ا وپچ پچ ه��ای ب��یرون مس��تقیم
قلبش

را نشانه گرفته بود،وهرلحظه بیش از پیش احساس
میکرد که جای حالی احمدش میان آدم های بیرون

قلبش را می فشارد.
بهمن ب������ا کمی مالیمت ن������زدین زن عم������ویش

ایستاد،سرخم
کرد و با دلسوزی لب زد.

-ب��ه ج��ان بچم زن عم��و هم��ه ی این قل��دری ه��ام از
سره

آبروئه.که با این عمل روز دیگه همش ریخته
میشه،آخه

ب���ا دی���دن نگ���اه نم زده ی زن پیش رویش م���ابقی
کالمش

را به تلخی قورت داد وپلک روی هم فشرد.
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-فک میکنی دلم سوز نداره،پسرم دو هفته دیگه
دختر....الله اکبر.الله اکبر

سرش داشت گیج می رفت وثانیه ای نمیتوانست به
اتفاقی که وقوعش نزدیک بود بیندیشد.

-من یک جایی رو سراغ دارم زن عمو که شاید درد
ما رو درمون شه.

زن با دهانی باز مانده وچشمانی که کم مانده بود از
حدقه بیرون زند،تند تند سرتکان داد وبا کور سوی

امیدی که دلش را روشن کرده بود،بی قرار به حرف
آمد.

-چی مادر؟کدوم دکتر؟به قران حاجی هرجا که باشه
میبره این بچه رو.

بهمن ب��ا احتی��اط س��ر چرخان��د ومطمئن از نیام��دن
کسی به

سوی آشپزخانه ،بیشتر� نزدیک زن پر استیصال،شد.
-یکی از بچه های بازار آدرس یک دعا نویس خوبو

بهم داد،میگن جادو وجمبلش حرف نداره.
صفیه کف دستانش را بهم مالید وبا چشمانی که
خوشحالی لبریزش شده بود،امیدوارانه لب زد.
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-کی بریم بهمن جان،اصن میخوای همین االن به یک
بهانه ای بریم،هان؟دخترا هستن دیگه.

ب���������ا ورود یکی از دخ���������ترانش،لب گزی���������د
وسرچرخاند.سمانه

با بد دلی به بهمن ومادرش که دستپاچه خودش را با
هم زدن خورشت مشغول ک��رده ب��ود،نگ��اه ان��داخت.

بهمن
ب��ا لح��نی معم��ولی در ح��الی ک��ه ب��ه عقب گ��ام ب��ر

میداشت
خطاب به زن عمویش لب گشود.

-انشالله فردا زن عمو،خبرتون میکنم حاال.
سمانه با پشت چشمی ن��ازک ش��ده رفتن دامادش��ان

را
نظاره کرد،با انزجار استکان های چای را درون

سینک رها کرد.
-من موندم خواهرم این غول بیابونی رو چجوری

تحمل میکنه؟!!
دخترش داشت حرف میزد،اما او حواسش

نبود،آنقدردر امیدواری غرق شده بود که داشت به
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دامادی پسرکش فکر میکرد،به روز عملی که هیچ
وقت از راه نمی رسد وبه حذف شدن تلخ ترین روز

زندگی اش در تقویم.
مماس با تنی که کم از کوره نداشت، پلک روی هم

ان��داخت و ثانی��ه ای بع��د دس��ت نافرم��ان دور گ��ردن
حافظ

گره خورد.صدای خنده ی بلند حسنا را از بیرون می
شنید،اما دلش ودینش غ��رق ش��دن در تجرب��ه ای ک��ه

هر
روز تازگی بیشتری برایش داشت را میخواست.

پیش��انی اش تکی��ه داده ش��د ب��ه پیش��انی کس��ی ک��ه
داشت

آرامش گم شده ی تمامی سال های رفته را ب��رایش
پیدا

میکرد.
-شتاب زدگیت شیرینه دختر.�

مه لقا با گونه های رنگ گرفته از اشاره ی مستقیم
کمی خودش را عقب کشید،که� حافظ با خنده ای

فروخورده اجازه ی عقب نشینی را به او نداد.
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مژگان به در خواست مرجان کنارش روی مبل دو
نفره جای گرفت وچشم به مجله ی تخصصی

جواهرات دوخت،اما قلبش بی اختیار ریتم تندی به
خود گرفته بود،صدای خنده های بلند حسنا پای تلفن

اعص��ابش را بهم می ریخت.دلش میخواس��ت ب��رود
وبی

اهمیت ب���ه ادب خ���انوادگی اش خل���وت م���ه لق���ا
وامیرحافظ

را برهم زند،دست دخترکش را بگیرد وبه مثال ایام
کودکی اش گوش بپیچاند وبگوید ترمز بگیر،آنقدر

تخت گاز نرو لعنتی من.
-زن داداش حواست نیست ها!!

مژگان با لبخندی هول زده،سرش را کمی عقب برد
وتالش کرد نگاهش به در بسته ی اتاق ته سالن

نباشد.مرجان� اطمینان� بخش بر روی شانه ی مژگان
دست گذاشت.

-از شیطنتای جوونی ونامزد بازی ها ما هم داشتیم
مژگان جان.یادته راه مدرسه رو ،تو بیشتر آتیش می
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س���وزوندی،یادت���ه؟من���ه بیچ���اره ک���ه دخ���تر معلم
بودم،دست

وپام بسته بود.
مژگ�����ان دس�����ت روی قلب یخ زده اش گذاش�����ت

ونامحسوس
کمی آن را فش��ار داد،خ��یره� ب��ه آوایی ک��ه در ح��ال

کلنجار
رفتن با چشم عروسکش بود،لب زد.

-خب...ته همه ی شیطنتا و قرارای یواشکی من با
جهان،یا اونهمه شیطنتای تو چی شد مرجان؟

مرج�ان نیم نگ�اهی ب�ه حس�نا ک�ه ب�ا خن�ده م�دام ب�ه
مخاطب

آن سوی خط اهوم می گفت،انداخت،مطمئن از بی
حواسی او مجله را روی میز انداخت وکامل به سوی

مژگان با نگاهی که سالها از مردنش می گذشت،
انداخت.

-قرار نیس،بچه هامون راه ما رو برن ،امیر ومه لقا
دوتا آدم بالغ وتحصیل کرده هستن.مژگان...
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مژگان باز نگاهی به اتاق انداخت ،خن��ده ه��ای ری��زی
به

گوشش می رسید و نمیدانست که دلخوش ش��ود ب��ه
خنده

های بی دلیل دخترکش ویا بترسد از شیطنت های او
که روز به روز بیشتر رنگ جسارت به خود می

گرفت.
-مژگان حواستو بده به من،تمومش کن این ترسای
احمقانه رو.قرار نیس هیچی تکرار بشه،می فهمی؟

-می ترسم مرجان...می تر..
مرجان دستان سرد دوست دوران نوجوانی اش را

محکم گرفت،و با ج��دیت وکالمی محکم می��ان ح��رف
زن

رنجور تمام این سالها پرید.
-قرار نیس،دخترامون بشن منو وتو،پسرامونم بشن

یکی مثل باباهاش��ون.چق��د� دیگ��ه بگم ت��ا ت��و تم��ومش
کنی

این کابوس تکراری رو.
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مه لق��ا ب��ا لبخن��دی ک��ه س��عی میک��رد بیش از ان��دازه
گشاد

نباشد،از اتاق بیرون آمد،وقتی نگاه نگران مادرش را
شکار کرد،با حفظ لبخند مالیمش دس��تی ب��ه موه��ای

رها
شده روی شانه اش کشید،با چشمک حسنا که از راه
دور نثارش کرد،لب روی هم فشرد وسعی کرد دیگر

نگاهش نه به مادرش ونه عمه مرجانش بیفتند.�
هنوز مژگان سر نچرخانده بود،که صدای مرجان را

باز شنید.�
-حی��ف� این لبخن��دا نیس ک��ه ت��داوم نداش��ته باش��ه؟ب��ا

داداش
حرف میزنم،یک والدت پیش رو ،بچه ها رو ببریم

محضر عقدشونو ثبت کنیم ،نظرتو چیه؟
حسنا گوش��ی را روی دس��تگاه گذاش��ت،ب��ا هیج��ان از

روی
مبل برخواست.آوا را که پاهایش چس��بیده ب��ود را ب��ه

بغل
زد.خندان اشاره ای به مه لقا زد تا به آشپزخانه
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ب��رود.مس��یر م��ه لق��ا ک��ه ب��ه س��مت آش��پزخانه کج
شد،مرجان�

لبخندی گرم را به روی دخترک پاشید وبا حرصی
آشکار مژگان را تکانی داد تا از هپروت بیرون

بیای��د.مژگ�ان ب�ه معن��ای واقعی خس�ته ب�ود از هرچ��ه
ترسی

که انگ�ار تم�امی نداش�ت،ک�ه انگ�ار ق�رار نب�ود تم�ام
ترس

ها و دلشوره هایش بروند به درک تا کمرش از
سنگینی تمام حس های تلخ دیگر قوز نباشد.

کاش از باد خوش رویای تو.
دختر اندیشه ام پر می گرفت.

فارغ از اندیشه ی هجران و وصل .
زندگی بی عشقت از سر می گرفت.

**
نفسش را آهسته بیرون داد وبه تاتی تاتی راه رفتن

پسربچه ی وروجک پسردایی اش نگاه دوخت که
مادرش با چ��ه احتی��اطی در ح��الی ک��ه دو دس��تش را

دور
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پسرک گرفته بود،دنبالش راه می رفت.نسیم بهاری
موهایش را به بازی گرفته بود،با مغزی که در یک

بی فکری مطلق به سر میبرد به کوه های اط��راف و
به

دشت پیش رویش خیره بود.
مسعود در حالی که نخ بادبادک پسر بزرگترش را

گرفته بود،خیره به آسمان قدم به عقب بر میداش��ت
وبا

اوج گرفتن بادبادک در آسمان جیغ پسرش را در می
آورد.احساس نم زدگی شلوارش باعث شد که از جا
برخیزد.دستی به پشت ش��لوارش کش��ید وبی اهمیت

به
اخم دایی هرمزش،باز هم شال را از دور گردن به

روی موهایش آزادش نینداخت.
-چمنا بخاطر بارون خیس خورده،مانتوتم عزیزم یکم

خیس شده.
به توض�یحات اض��افه ی زن��دایی اش لبخن�دی زد،و ب�ا

قدم
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هایی کوت��اه خ��ودش را ب��ه لب��ه ی تپ��ه ای ک��ه ارتف��اع
کمی

هم نداشت رساند،مغزش خالی بود،اما دلش سنگین
بود. عادت به اینهمه تنهایی نداشت،غمگین فکر کرد

ک��ه دلش ب��ودن در می��ان جمعی را ک��ه م��ادرش و
خودش

را بی شک آوی��زان می دانس��تند را نمیخواس��ت.دلش
به

زور فائزه سبزه گره زدن را نمیخواست،به امید آنکه
سبزه ای گره بخورد تا قلبش با قلب نفر بعدی،بی

معرفت بعدی گره بخورد.
شانه هایش تکان خورد وپوزخندی تلخ لب هایش را

کش داد.صدای پایی که نزدیکش میشد باعث شد که
چشم ببندد ونفس کالفه اش را از بینی بیرون دهد.

-خوبی مامان؟
مستانه ی لجباز ویاغی سر برداشت وبه روی

شورانگیز و محبت های مادرانه اش توپید.
-نه خوب نیستم،از این جمع حالم بهم میخوره.می

فهمی؟هان...کال االن حالیته� آویزون ایناییم؟
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شورانگیز نامحسوس اطرافش را پایید وناله وار لب
زد.

-آرومتر مستی؟
-نمیخ��وام.چی��ه فک��ر ک��ردی االن خودم��و پ��رت میکنم

پایین
که زرتی اومدی پیشم؟من دلم باب��امو میخ��واد.اص��ن

چرا
ما خانوادگی نرفتیم سیزده ی با نشاطمونوووو به در

کنیم؟�
شورانگیز با فکی که روی هم فشار میداد،به زور از

الی دندان های روی هم قفل شده جواب داد.
-برای اینکه ما خانواده نیستیم.

تیر آخر وخالص.مستانه بهت زده سرچرخاند� وبه
شورانگیز نگاه کرد،به ی��اد نداش��ت ک��ه ش��ورانگیز از

این
قسم اعترافات تلخ ک��رده باش��د!!ش��ورانگیز همیش��ه

وهرجا
فقط نفر اول بود وبس.
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-محض اطالع بابا جهانت امس��ال تمای��ل داش��ت ب��ره
پیش

اون زنیکه وبچه هاش.چون میخواست از نزدیک
شاهد خوشبختی� اون چشم آبی ماستش باشه،و منم
استقبال� کردم چ��ون دوس��ت داش��تم ب��ا دخ��ترم پیش

خانواده
ی خودم باشم.

مستانه از خروج ناگهانی مادرش رنجیده تر از
هروقتی با لب هایی لرزان لب زد.

-من مادربزرگه رو میخوام.
شورانگیز دست دور شانه ی مستانه انداخت وآهی

کوت��اه کش��ید و ش��انه ی او را بیش��تر� فش��رد واو هم
همان

لحظه دلش مادرش را خواست.
**

محم��د پ��ا روی پ��ا ان��داخت نی قلی��ان را ک��ه امی��د ب��ه
دستش

داد،قبل از آنکه نزدیک لبش ببرد ،خطاب به رهی لب
گشود.
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-خدایی اصن خونت رخسار نباشه یک چی کم داره
ها.

رهی در حالی که زیر اندازی بزرگ را زیر بشقاب
های تخمه وچیپس وپفک می انداخت،متبس��م ج��واب

داد.
-دو روزه نیس دلم براش ی��ک ذره ش��ده،ت��ا دو هفت��ه

دیگه
چجوری باید سرکرد!!

امید مشتی تخمه برداشت وبا نیشخند رو به محمد
چرخید.

-واقعا،رخس��اره خ��ودش ی��ک ط��رف، خرگفتن��اش ب��ه
ممد

یک طرف.
محمد چپ چپ به امید نگاه انداخت و دود خاکستری�
غلیظ را از دهان حلقه حلقه بیرون داد.رهی متکا که

شل وارفته اش را زیر دستش گذاشت وب��ا خن��ده ای
بی

صدا خیره به محمد منتظ��ر ری اکش��ن ه��ای ب��ا م��زه
اش
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شد.
صدای عوق زدن های احمد از حی��اط ب��اعث ش��د ک��ه

امید
با رویی ترش شده،از پنجره نگاهی به حیاط بیندازد.

-این چه مرگش ش��ده؟از ص��بح دهن م��ا رو آس��فالت
کرد

بسکه حالش گه بود.
محمد دراز کش نی را کنج لب داد وبا خنده ای ریز

یواشکی از رهی که نگران تخمه ها را درون بشقاب
می ریخت و سرجایش می نشست،خط��اب ب��ه امی��د

گفت.
-نکنه قبل عملی آبجی مون حامله شده !!

تا که امید خواست به کنایه ی محمد بخندد که نگاه
خش��ک رهی ب��اعث ش��د ک��ه اه��ومی بگوی��د وح��واس

محمد
را جمع کن��د.محم��د ام��ا نی قلی��ان را ب��ه س��مت رهی

پرت
کرد وکم نیاورده ادامه داد.

-صاحبش االنه که قاط بزنه.بکش داداش،بکش.
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رهی نی را میان انگشتان پا گرفت و دوباره سمت
محمد پرت کرد.

-خودت بکش این عن دود رو.
ناله ی احمد حواسش را از اشاره زشت محمد به

وسط پاهایش !!پرت کرد.نیمخیز� ش��د واحم��د را دی��د
که

ب���ه دی���وار تکی���ه داده اس���ت.ن���وچی گفت ودوب���اره
سرجایش
نشست.

-چیکارش کنیم؟از دیشب حالش نافرمه،میگه همش
احساس میکنم غذاهایی که میخورم بدمزه اس.

-جدی جدی نکنه حامله اس؟
اینبار امید با جدیت لگدی را به پهلوی محمد زد

وباخونسردی ذاتی اش لب زد.
-دیگه مسخره نشو.رفیقمون مریضه ها.

رهی همانطور که دست از خیره نگاه کردن محمد بر
نمیداشت،با سرد ترین لحن ممکن ادامه داد.

-دهنشو هی وا میکنه عوضی.
و روبه امید چرخید واز پس دود ها با نگرانی فراوان
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زمزمه کرد.
-ص�����بح ع�����رق نعن�����ا هم دادم بهش ،ولی اث�����ری

نداشت.دیگه
چی خوبه؟

امید رهی را بی جواب گذاشت و تمسخر آمیز محمد
را خطاب قرار داد.

-هی زر زر میک��نی ب��را احم��د،خ��ود ت��و کم مون��ده
سازنده

ی گلنار� رو حاملش کنی جاکش.
رهی بالشت را از زیر دستش بیرون کشید و با دقیق
ت��رین نش��انه گ��یری امی��د را ه��دف ق��رار داد.امی��د ب��ا

قهقهه
خودش را عقب کشید و در لحظ��ه ی آخ��ر پ��ایش ب��ه

لبه
ی س��ینی گ��یر ک��رد وزغ��ال ه��ای س��رخ از آتش روی

قالی
افتاد.محمد هول زده نی را رها کرد وسعی کرد که با
دستش زغال ها را درون سینی بیندازد.دادوهوارشان

احمد بی رمق را به نزدیک پنجره کشاند.
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-احمقا خب آب قلیونو بریزید رو زغاال.
وقتی که آب روی آتش زغال ها ریخته شد ک��ه ق��الی

با
سوراخ های ریز ودرشت از ریخت افتاده بود.رهی با
نگاهی که لبخند داش��ت،ب��ا نگ��اه ب��ه دو دوس��ت خف��ه

شده ی
مقابلش ،خش دار سکوت را شکست.

-نحسی سیزده یقه ی منو گرفت.
به تند تند ورق زدن همکالسی اش نگاه بی تفاوتی

انداخت، زهرا که سنگینی نگاه مستانه نمی گذاشت
تس��لط ک��افی روی مط��الب را داش��ته باش��د،نگ��اه

چرخاند
وبا استرسی غیر قابل مهار لب گشود.

-چت��ه ت��و؟انق��د خ��ر زدی ک��ه کت��ابم دیگ��ه دس��تت
نمیگیری!!

حرص زهرا که البه الی کلمات به زبان آورده اش
موج میزد مستانه را به خنده انداخت،با همان لبخند

دندان نما ش��انه ای ب��اال ان��داخت وخ��یره ب��ه شمش��اد
های
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پشت سر دخترک منتظر ،لب زد.
-قبل اینکه بیای حذفش کردم.

زهرا الی کتاب را بست،با ناباوری لب زد.
-چی؟حذف کردی؟تو که اینهمه تسلط روی مدنی

داشتی؟آخه....آخه من به توی دیوا...
-حاال دیگه تسلط ندارم.

وکوله را از کنارش برداشت وبه نگاه هاج واج مانده
ی زهرا کج خندی تحویل داد،زهرا باز با همان نگاه

ناباور به حرف آمد.
-مستانه تو نخونده هم پاس میشی،چرا آخه اینکارو

کردی؟
شانه ای باال انداخت،دلسوزی خالصانه همکالسی

مهربانش باعث شد که بیشتر توضیح دهد.
-کتابمو تو محل کاری که ب��ودم ،ج��ا گذاش��تم.دیش��ب

که
تازه میخواستم شروع کنم، متوجه ش��دم.بع��دم دیگ��ه

بی
خیالش شدم تا ترم بعد.حاال...�

زهرا با لب هایی آویزان ناالن میان حرف مستانه ای
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که بی تفاوت داشت با نخ دکمه ی مانتویش ور می
رفت ،پرید.

-کاشکی بازم میوم��دی سرجلس��ه،اونهم��ه کنف��رانس
عالی

که تو داشتی ،استاد نمره میداد بهت دیونه.
مستانه نخ مزاحم را با غی��ظ کش��ید وب��اعث ش��د ک��ه

دکمه
از جایش کنده شود،پوفی کالفه ای کشید خم شد

ودکمه را برداشت.
*

عینک آفتابی را روی پیشانی اش سراند،پدرش پشت
به او در حال تکه کردن گوشت گوسفندی

بود،کالسورش را به همراه سوییچ روی میز انداخت
وسالمی بلند به جه��ان ک��ه ح��اال متوج��ه ی حض��ورش

شده
بود،کرد.

-خوبی بابا؟چقد دیر کردی؟
علی با خستگی ف��راوان گوش��ه چش��مانش را فش��رد

وبا
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زبان لب های خشک شده اش را کمی تر کرد،با
صدایی گرفته جواب داد.

-درگیر کارای ثبت این شرکت کوفتی هستیم؟
جهان همزمان که ب��ه س��وی روش��ویی انته��ای مغ��ازه

گام
بر میداشت،علی غرق در فکر را مخاطب قرار داد.

-پایان نامت چی؟هنوز رو هواس؟
علی خ��یره ب��ه نقط��ه ای ن��امعلوم،نفس��ش را آرام

بیرون
داد وبرای گفتن حرفی که مدت ها بود قصد بازگو
کردنش را داشت،دل دل کرد.جهان فارغ از تمام

اتفاقات ریز ودرشتی ک��ه اط��رافش می افت��اد واو ی��ا
نمی

فهمید ویا هم خودش را به نفهمیدن میزد،سر رسید
مخصوصش را برداشت.

-بی خیال باش پسر،همش به موقع درست میشه؟
کالسور علی را کنار داد و سررسید را باز کرد،و

زمزمه وار لب ادامه داد.
-این حساب وکتابا رو بیا علی جان تفکیک کن،که با
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کشتارگاه تسویه حساب کنیم؟راستی کجا فروش
سردستا رو نوشتی؟

-بابا.
جهان خیره به اعداد وارقامی که کمی شلوغ نوشته

شده بود،لب زد.
-جان.

علی عینکش را از روی پیشانی برداشت،لب پایینش
را به دندان کشید وناگهان رهایش کرد وبی مقدمه

گفت:
-میخوام ازدواج کنم؟

جهان نگاهش از نوشته ها به آرامی جدا شد
وابروهایش در کسری از ثانیه در هم فرو

رفت.خودکار را روی میز انداخت وغیر قابل انعطاف
لب گشود.

-چتونه شما خواهر وبرادر؟کورس گذاشتید مگه!!
علی که توقع اینچنین ری اکشنی را از پدرش

نداشت،گامی به عقب برداشت واو هم متعاقب به
ابروهایش گرهی کور زد،و به سردی جواب داد.

-کورسی هم باشه،شما گذاشتی نه ما؟
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دست دراز کرد وکالسورش را از کنار دست جهان
برداشت واجازه ی هیچ حرف دیگری را به پدرش

نداد،و آنقدر تند از جلوی دید جهان محو شد که وقتی
جه��ان می��ان چه��ارچوب مغ��ازه ایس��تاد او را دی��د ک��ه

میانه
ی خیابان� برای هر ماشینی که رد میشد،دست تکان

میداد.
****

پش��ت شیش��ه ایس��تاد،و ب��ه پوس��تر فیلم ه��ا نگ��اه
انداخت. با

دیدن چهره ی شهاب حسینی در کنار بازیگر زنی که
نمی ش����ناختش،بی اختی����ار نیش����ش ش����ل ش����د.

سرچرخاند وبا
دیدن صف طویلی که برای خرید بلیط گوش تا گوش
ایستاده بودند،لب هایش را جلو داد وبی میل خودش

را
به سوی صف کشاند.

دست درون جیب هایش برد وبا شانه های جمع شده
کمی گردن کشاند ومرد بی حوصله ای را دید که به
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کندی بلیت صادر میکرد،ویبره ی موبایلش باعث شد
که فکری در سرش جرقه بخورد.بعد از دیدن اعتبار

باقی مانده ،موبایل را کنار گوشش گرفت.
ناامید از جواب ندادن احمد،موبایل را پایین انداخت

وبی حوصله به فاصله ی کمش تا باجه نگاه کرد.حاال
با به یاد آوردن احمد که مدتی بود کمتر او را می

دید،دلش یک همپا از جنس احمد میخواست که با او
فیلم ببیند،که با او حرف بزند بی آنکه ترس از

قضاوتی بی رحمانه داشته باشد.
مرد با بی حوصلگی نمایان بلیت را به دست مستانه
داد،مستانه به بلیت چشم دوخت وتاریخ رویش کامال

بولد شده جلوی دیدش را پر کرد.با منگی خ��ودش را
از

جمعیتی پرهمهمه بیرون کشاند و بی اهمیت به
اطرافش زمزمه کرد.

-امروز بیستمه؟بیستم!!
با کف دست به پیشانی اش کوبید،گیج به دوروبرش

نگاه انداخت و زیر لب مدام وای وای گفت.وقتی که
با
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ذهنی فلج شده به دنبال ماشینش می گشت،بلیت را
در

جیبش مچاله شده بود.
پشت فرمان خودش را انداخت،موبایل را میان سر

وگردنش قرار داد وهمزمانی که داشت به سختی
ماشین را از پارک در می آورد،خطاب به بوق های

آزاد آنسوی خط زمزمه کرد.
-تو روخدا احمد جواب بده،چرا فراموش کردم!!
رهی روی نیمکت چمباتمه زده بود وبه شلنگ ولو

ش��ده روی چمن ه��ا بی ه��دف نگ��اه میک��رد.بغض��ی
غریب

درست میانه ی گلویش چسبیده بود،هرکار میکرد
ترکیده نمیشد!!هرکار میکرد تبدیل به اشک نمیشد

وهرکار میکرد فروخورده هم نمیشد.
مرد ب��ا ف��رم س��بز رن��گ لخ لخ کن��ان لب��ه ی چمن ه��ا

ایستاد
وشلنگ را برداشت وباز آنطرف تر در نزدیکی

درختی تنومند انداخت.رهی به مردی که نیمکت
کناری اش بلند بلند داشت با لهجه ای اصفهانی به
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موبایلش حرف میزد نگاه کرد، به دختر بچه ای که
چ��ادر م��ادرش را س��فت گرفت��ه ب��ود و ب��ا ق��دم ه��ای

کوچک
سعی میکرد که همپای مادرش ق��دم ب��ردارد.دس��تش

بیخ
گلویش چسبید وقتی که گردنش چرخید ونگاهش به

طبق��ات ب��االی بیمارس��تان رس��ید.احم��د رفی��ق تم��ام
سالهای

از سرگذشته اش حاال در کدام از اتاق ها داشت تن
وبدنش را زیر تیغ جراحی میداد!!

در خود بیشتر مچاله شد ودلش میخواست موبایل و
صدایش که یاد آور برنامه کودک آنشرلی بود را یکجا

بر زمین بکوبد،اما نام مستانه که پشت هم روی
اسکرین افت��اد ،هم دس��تش را ش��ل ک��رد،وهم قلبش

را...
^احمدجان امروز وقت عملت بوده؟احمد جوابمو

میدی؟^
سرانگشتش بی اختیار نوشته هایی که بوی التماس

میداد را نوازش کرد،بغض حاال کمی باالتر از گلو
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رسیده بود.لب بهم فش��رد و ب��از نگ��اهش چرخی��د،ب��ه
جایی

که پدر احمد با قامتی خمیده در گوشه ترین جای پله
های ساختمان نشس��ته ب��ود وهرچ��ه دخ��ترکش ش��انه

هایش
را تکان میداد از لرزش مرد پیر کم نمیشد.

وقتی نوار س��بز را می کش��ید،بغض ترکی��ده ب��ود،ام��ا
آرام.

بی آنکه سروصدا به پا کند،اصال جنس بغض های
رهی همین ب��ود،شکس��تنش ص��دا نداش��ت وق��ورت

دادنش
هم.

اشک از گوشه ی چشم غلتان البه الی ریش وسبیل
ه��ایش گم ش��د،ب��ا ص��دایی ک��ه بم ب��ودنش آدم ه��ا را

جادو
میکرد،لب زد.

-اتاق عمله االن.
روی پاشنه ی پا چرخید و دعا کرد که مستانه همین
حاال دلش بودن در کنار احمد را بخواهد،که آنوقت
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شاید از صدقه سری درد العالج احمد ،رهی بغض
کرده ی دلش هم به نوایی برسد.

بین رفتن ون��رفتن مان��ده ب��ود،موبای��ل احم��د می��ان
مشتش به

عرق کردن افتاده ب��ود.عق��ل ب��ه ن��دای قل��بی اش بی
محلی

ک��رد وفرم��ان نزدی��ک ش��دن ب��ه پ��در احم��د را داد.ب��ا
فاصله

ی نزدیکی پشت سمانه ایستاد.
-آقاجون آروم باشید،واسه قلبتون خوب نیس.

مرد پشت هم به زانویش مشت می کوبید،بی آنکه
نگاهی به دخترش که بی صدا اشک گونه هایش را

خیس میکرد،بکند.مویه کنان لب زد.
-خدایا چرا زندم نگه داشتی که این روزا رو

ببینم...خدایا،قرار بود عصای دستم شه این بچه.
سمانه ب��ه س��وی رهی درمان��ده چرخی��د،چ��ادرش ک��ه

نیمی
از صورتش را پوشانده بود را کنار زد وهق هق کنان�

سری برای رهی تکان داد.رهی لب زیرینش را به
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دندان کشید وباز بی قرار قدمی به عقب برداشت.
دس��تانش را ب��ه لب��ه ی روش��ویی ک��ه م��و در می��ان

قطرات
آب شناور بود،چسباند وبه آیینه خ��یره ش��د.وق��تی ب��ه

طبقه
ی مورد نظرش رسیده بود،بهمن با چهره ای سرخ
شده از استیصالی که سعی میکرد پشت چهره ی

زمختش پنهان کند،سد راهش شده بود وصفیه خ��انم
که

روی نیمکت بی حال افتاده بود وناالن رهی را
سرزنش کرده بود.

-تو میتونستی از سرش بندازی،رهی چرا برادری
نکردی؟

اهرم شیر را فشار داد ونگاهش را به تلخی از آیینه
گرفت،سرش را زیر شیر آب گرفت ودر همان کاسه

ی تنگ بغضش ترکید.باید تارهای صوتی اش را که
انگار با خودش هم قهر بودند را بهم گره میزد وقتی

نتوانس��ته ب��ود ح��رف بزن��د، خ��ودش را تبرئ��ه کن��د و
حقیقت�



سال   چهارشنبه عصائی:                                                                                   اخرین مهدیس نویسنده

زندگی احمد را روی صورت بهمن یقه جر داده تف
کند،از اذیت های ته باغ بگوید،از پیشنهادهایی که به
رفیقش میدادند بگوید.از گریه های نیمه شب او،از

ه��ویت گم ش��ده ی رفیقش!!فق��ط� درد داش��ت ک��ه
نمیدانست

از کجایش شروع کند.
ورود کسی به درون سرویس بهداشتی باعث شد که

سرش را از زیر شیر بیرون آورد،سر به زیر با سر
ورویی که آب از آنها می چکید ،نگاه متحیر پیرمرد
را رد کرد.دستی به موهایش کشید و از سرویس

بیرون زد.
سمانه شتاب زده جلویش را گرفت،با پیشانی عرق

کرده ونفسی که به پت پت افتاده بود لب زد.
-احمدو از اتاق عمل آوردن بیرون،االنم بردنش

ریکاوری.
رهی دوباره دستی به ریش های خیسش کشید وبی

کالم منتظر ماند،انگ��ار متوج��ه ش��ده ب��ود ک��ه س��مانه
برای

گفتن حرفی در حال دست دست کردن است.
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-آقا رهی،ت��و روخ��دا ب��ده ک��ه من بگم ولی.... میش��ه
االن،

جلو چشم آقاجون وبقیه نباشین؟
رهی سرش را تند تند تکان داد،وبا صدایی که خفه از

ته حلقش بیرون میزد،جواب داد.
-اشکال نداره،من تو محوطه می مونم.

و گامی به سمت عقب برداشت،س��مانه ب��ا خس��تگی
پلکی

زد و در همان صدم ثانیه ی پلک زدن رهی از مقابل
دیدش محو شده بود.

*
مستانه را از دور می دید که با با قدم های بلندی به

س���مت س���اختمان اص���لی بیمارس���تان ق���دم ب���ر
میداشت،تکه

کیک باقی مانده را روی نیمکت رها کرد وبی آنکه
اراده اش دیگر در دست خودش باشد،از جا

برخواست،نگ��اه افس��ار گس��یخته، داش��ت مس��تانه را
وآن

حجم از موهای فری که طبق معمول همیشه شلوغ
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صورتش را قاب گرفته بود،رصد میکرد.
مس����تانه ب����ا نگ����اهی ک����ه نگ����رانی از آنه����ا می

ریخت،باالخره
رهی و نگاه خاموشش را دید.دستی در هوا تکان داد
وب��ه ق��دم ه��ایش س��رعت بیش��تری بخش��ید،رهی ب��ا

چشمانی
که رگه های سرخ درونش قلب مستانه را می

فشرد،قدمی ب��ه جل��و برداش��ت.وق��تی ک��ه فاص��له ی
میانشان

کم شد،مستانه ناله وار لب زد.
-وای رهی من فراموش ک��رده ب��ودم!! روحی��ه احم��د

که
قبل عمل داغون نبود؟تو ک��ه اون لحظ��ه ی رفتن ت��و

اتاق
هم��راهش ب��ودی؟ه��ان؟عملش اص��ن چق��در ط��ول

میکشه؟
رهی با پرسش های پشت سر هم واشاره های

مستقیمی که مس��تانه کن��ار هم ردی��ف میک��رد،قلبش
هم هر
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دقیقه بیشترمچاله میشد.
مس���تانه ب���ا بی ح���الی در کن���ار رهی روی نیمکت

نشست
وبا دلواپسی منتظر شد.

-احمد قبل عمل خیلی داغون بود،دعا کن براش.
-الهی بمیرم براش،حالش االن وخیمه؟

و اشک که بی امان روی گونه هایش می غلتید،نگاه
رهی نرس���یده ب���ه س���نگ ف���رش خیس از ب���اران

بهاری ،به
پاه��ای چس��بیده بهم مس��تانه افت��اد ودر می��ان بغض��ی

مردانه
،فالمینگو بودن مستانه را به یاد آورد.مستانه با اخم

خیره به رهی توپید.
-میشه بگی االن داری به چی میخندی؟

وب��از نگ��اه رهی ب��ه س��نگ ف��رش نرس��ید،� ب��ه س��مت
مستانه

چرخید� ونگاه بی پروایش را به مستانه دوخت.کاش
میش��د آنق��در هردونگ��ران احم��د نمی بودن��د.ت��ا او

هرچقدر
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دلش میخواس��ت ب��رای مس��تانه بیش��تر از ه��رکس
دیگری

گوش می بود،تا که مستانه از آن روز پر از جنونش
می گفت و او هم فقط می شنید.�

مستانه با همان طلبکاری به نگ��اه مس��تقیم رهی ک��ه
هیچ

حس بدی را در وجودش تزریق نمیکرد،زل زد
وخسته از سکوت ممتد او برای چندمین بار پرسید.

-نمیخوای حرف بزنی؟
-از اتاق عمل آوردنش،االن ریکاوریه.

مستانه به خشمی که مهارش در آن لحظات سخت
ترین کار ممکن بود،در حالی که پ��ره ه��ای بی��نی اش

از
شدت حرص گشاد شده بود،بند کوله پشتی را در

مشتش فشرد واز جا برخواست.
-زبونت تو دهنت تکونم میخوره؟می مردی از اول

همینو بگی.
رهی خش دار صدایش کرد ومستانه تحت تاثیر الف

نامش که جادویی کشیده ادا شده بود،با ابروهایی که
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دیگر گره نداشت سرچرخاند وبه رهی نگاه کرد.
-خانواده اش....ینی� مادر وپدرش با رفیقای احمد

مشکل دارن.فعال نباید بری پیش احمد.
ناباوری صورت مستانه را پر کرد،راه رفته را بی

حال برگشت.
-ینی چی؟

رهی دستی میان موهای نم دارش کشید،وقتی� که
سربلند کرد تا جواب مستانه را بدهد،همان لحظه

مستانه از بیش از اندازه خوش تراش ب��ودن بی��نی او
در

دل قوز دماغش را برای آنهمه هزینه ی عملی که
روی دستش انداخته بود، تف ولعنت کرد.

-االن ش���وکه ان،بع���د از این عم���ل ط���والنی ب���ازم
باورشون

نمیشه که دیگه...دیگه، پسری در کار نیست.
بع��د از نقط��ه گذاش��تن در امت��داد جمل��ه اش خس��ته

هوفی
کش��ید ودوب��اره س��رش را پ��ایین ان��داخت و تلخ س��ر

تکان
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داد.مستانه بی اهمیت به عکس العمل های رهی که
بیشتر او را به ی��اد قهرم��ان ه��ای فیلم فارس��ی ه��ای

قبل
از انقالب می انداخت،بی حوصله نوچی گفت.

-خب من االن میخوام ببینمش تکلیف چیه؟
-من پیشش هستم،تا امشب که اصن نمیش��ه س��مت

اتاقش
رفت،ولی فردا اگر اوکی باشه خبرت میکنم.

مستانه ناامید هومی از میان لب هایش بیرون
داد،سرش را کمی به سمت شانه اش متمایل کرد و

آرام زمزمه کرد.
-ینی میشه فردا ببینمش؟�

-میشه.
و به لبخن��دش عم��ق داد ومس��تانه ک��ه از لبخن��د رهی

کمی
امید به نگاهش برگشته بود،با پشت دست اش��ک ه��ا

از
روی گونه هایش زدود وانگارکه صورت منعطف

رهی صمیمیت را میانشان پررنگ کرده بود،لب زد.
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-خواهرت رخساره خوبه؟
رهی با نگاهی شفاف هم��ه ی اح��وال تلخش را کن��ار

زد
وبا بی خش ترین صدایی که از خود سراغ داشت در

مکالمه ای که صداها تن پایینی به خود گرفته
بودند،جواب داد.

- با عمه ام رفته سفر،حالش� خوبه.
چند لحظه بهم خیره شدند،مستانه با حفظ لبخندش

نگ��اهش را ب��ه پش��ت س��ر رهی داد ودر ح��الی ک��ه
خودش

را به عقب می کشید ادامه داد.
-پس از حال احمد بی خبرم نزار.تا فردا

و دستش را باال داد وتکان مختصری به آن داد و روی
گرداند وبه کندی به سوی خروجی بیمارستان قدم

برداشت.
*

دستش به دستگیره ی ماشین که رسید،ب��از پش��یمان
شد.

به خودش در آیینه ی باریک جلو نگاه کرد،نزاری
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بع��د از امتح��ان ام��روز ب��ا مقنع��ه ی مش��کی بیش از
پیش

توی ذوق میزد.کوله اش را از کنارش برداشت ،شال
چروکی که صبح درونش چپانده بود را بیرون کشید و

مقنعه را با یک حرکت از سرش در آورد.پوفی از
روی بی اعصابی کشید وشال را القید روی موهایی
که همیشه پخش وپال بودند، انداخت ومقنعه را بی

حوصله روی صندلی عقب شوت کرد.
وارد ساختمان که شد رهی را دید که مقابل ایستگاه
پرستاری بی قرار در حال قدم برداشتن است،نفس

زنان خودش را به او رساند وبا سالم کوتاهی او را
متوجه حضورش کرد.

-دیر که نکردم؟
رهی سرکی به انتهای س��الن کش��ید وبع��د از مطمئن

شدن
از نبود فرد موردنظرش، نفس��ش را پ��ر ص��دا ب��یرون

داد
وآن لحظه بود که توانست مستانه را با شالی که با

رنگ چشمانش همخوانی داشت را ببیند.گلویی� صاف
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کرد و زیر لب او را مخاطب قرار داد.
-تا االن کسی مالقاتش نیومده،

مستانه ب��ا دلس��وزی همزم��انی ک��ه پش��ت س��ر او ب��ه
سمت

پله ها می رفت،میان حرف رهی پرید.
-الهی بمیرم برای تنهاییش؟االن خیلی روحیه اش

افتضاحه؟
رهی نیم نگاهی به سوی مستانه ای که پشت سرش

با
فاصله ی کمی از پله ها باال می آمد،انداخت.آنقدر از
صبح بابت حضورش از پدر وپسرعموی احمد حرف

تلخ خورده بود که حوصله اش ته کشیده بود.
-اجازه میدی حرفمو تموم کنم؟

مستانه برای لحظه ای روی پله ها خشکش زد ،نگاه
پرنفوذ رهی ب��اعث ش��د ک��ه ب��ا لب ولوچ��ه ای در هم

رفته
دوباره راه بیفتد،زیر لب با طلبکاری غرزد.

-ت���ا قب���ل ناه���ار هم پ���درش وهم خ���واهر ب���زرگش
وشوهرش
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همونایی که تو دفتر....همون دفتری که کار میکنی،
مستانه تحت تاثیر اتمسفر ناخوشایندی که میانشان

جاری بود،بی اختیار دوباره میان حرف رهی پرید.
-دیگه کار نمیکنم.

کم ش��دن س��رعت ق��دم ه��ای رهی ه��ول زده اش
کرد،بی

آنکه اجازه بدهد رهی به سمتش بچرخد وباز مواخذه
اش کند،دوباره به حرف آمد.

-ببخشید ،بقیه حرفتو بگو.
رهی با حس هایی که همه در هم پیچیده بود،تبسمی

محو از صورتش رد شد.درب چشمی شیش��ه ای ک��ه
باز

شد،خودش را کنار کشید تا مستانه قبل از او وارد
شود.گیجی رفتار مستانه را نادیده گرفت وادامه داد.
-مادرش یک ده دقیقه ای هست که برای استراحت

رفته نمازخونه بیمارستان،معلومم نیس که چه موقع
برگرده.االن رفتی پیش احم��د ،دی��دارت کوت��اه باش��ه

لطفا.
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مستانه در حالی که اطرافش را می پایید بی ح��واس
به

توصیه وتذکرات رهی سری نامفهوم تکان داد.
****

دستان احمد را محکم می��ان دس��تانش گ��رفت،س��عی
کرد

ترحم را از چهره اش پس بزند،و خنده را روی لب
هایش به زور هم که شده سنجاق کند.

-مبارک��ه خ��انوووم.ببخش��ید دی��روز نش��د قب��ل عم��ل
ببینمت.

احمد مالف�ه ی رویش را می�ان مش�ت ه�ایش فش�رد
وبه

منظره ی بیرون نگاهی انداخت،مستانه مستاصل به
رهی که به چهارچوب در تکیه داده بود وسر به زیر

با نوک کفش به زمین ضربه میزد،چش��م دوخت وب��از
با

بغضی چسبیده در گلو،نگاه احم��د خ��اموش را دنب��ال
کرد

وبه آسمان خراش پشت پنجره رسید که کارگرها
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مشغول جوشکاری بودند.
مستانه فشاری به پشت دست احمد وارد کرد،و در

حالی که به صدایش از عمد ناز میداد،دوباره لب
گشود.

-نمیخوای با مستی ح��رف ب��زنی؟؟راس��تی از این ب��ه
بعد

چه باید صدات بزنیم؟
رهی با فکی منقبض ش��ده مه��ره ه��ای گ��ردنش یکی

یکی
ب��اال آم��د،ب��ا نگ��اهی ک��ه بغض داش��ت ب��ه مس��تانه زل

زد ،به
دست گره خورده اش با دست های رفیقی که دیگر

محرمش نبود.بزاق دهانش را ق��ورت داد وکلم��ات را
به

ج��ان کن��دن از می��ان دن��دان روی هم فش��رده ش��ده
بیرون

داد.
-حرف بزن دیگه،اومده تو روببینه.
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احم��د لب پ��ایینش را ب��ه دن��دان گ��رفت ،س��رچرخاند
وچشم

های سرخ وتب دارش به لبخند مستانه چسبید.�
-الهه.

رهی که انگار بی اکسیژنی اتاق داشت خفه اش
میکرد،خشن دست میان موه��ای ش��ب رنگش کش��ید

واز
اتاق بیرون زد.احمد سرش را بیشتر درون بالشت

فشرد وبغضش ترکید.
-هیچکس طاقت نداره.مامانم از دیشب داره گریه
میکنه،بابام دستش مدام روی قلبشه،من میترسم

مستی....مستی؟�
-جانم الهه.

احمد دستش را میان دس��تان مس��تانه ب��یرون کش��اند
وروی

چشم هایش گذاشت وبی صدا اشک ریخت.
-احم...الهه جان ،

بغض که به پشت لب هایش رسید،خفه ش��د.ص��ندلی
را
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عقب داد وپشت به احمد نفسی عمیق کشید.
-هنوزم فک میکنن من...حق نداشتم،باید....باید خفه

میشدم.خفه میشدم،تو....تو بی هویتی.
مستانه پشت هم نفس عمیق کشید،کف دستانش را

به
صورتش چسباند وسعی کرد اوضاع داغانی که در آن
گرفتار بود را سروسامان بده��د.رو ب��ه احم��د چرخی��د

وبا
شیطنت میان ضجه زدن او پرید.

-از االن باید بری تو فکر مخ زدن یک جنتلمن،من که
احمق بازی در آوردم،ولی تو باید این زمینه زرنگ

باشی.
و خودش به شیطنت بی مزه اش ریز خندید،و وقتی
پوزخند سرد احمد را دید،خنده اش را قطع کرد و با

لب هایی جلو داده نزدیک تخت شد.
-راستی قرار بود که اسمت پری باشه،چی شد؟

احمد اشک گوشه ی چشمانش را که پاک کرد،رهی
میانه ی در با چشمانی که سرخ تر ش��ده ب��ود،ظ��اهر

شد.
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-حاج خانوم از نمازخونه بیرون اومدن.
مستانه با دیدن اخمی که صورت رهی را پوشانده
بود،لبخند دوباره روی لبش پررنگ شد ،خیره به او

سرخم کرد.
-میشه روی رهی هم تمرکز کنی،کیس� بدی نیس

ها،فقط یک ذره خفه اس.
وبا نیشخند به رهی که بی حواس موه��ای نافرم��انش

را
از روی پیشانی کنار میزد ،نگاه کرد.

-نظرت چیه الهه خانم؟
رهی کش باریک را از جیب شلوار جینی که پاچه

هایش چند الیه روی اسپرت های مشکی اش افتاده
بود،در آورد ودر حالی که به سالن بیرون سرک می

کشید روی پیشانی داد و موها را باال کشیدو به چهره
اش جذابیتی خاص بخشید.

احم���د فین فی���نی ک���رد ،وب���ا کالمی یخ بس���ته نیش
مستانه را

بست.
-دیگه از این شوخی های مزخرف نکن.
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مس��تانه لب بهم فش��رد وص��اف ایس��تاد،رهی ح��اال
قدمی به

جلو برداشته بود ومنتظر به نظر می رسید.
-هروقت...هروقت دوست داشتی،پیام بده بیام

ببینمت.بدعنق.�
وزودتر از رهی از اتاق بیرون زد،قدم های تندش

وقتی که از کنار زنی چادری که زیر لب ناله
میکرد،شل شد.میان س��الن ایس��تاد وص��دای دردمن��د

زن
که به روی رهی می توپید را شنید.

-چرا پسرجان� هی میای اینجا؟تو که جلوشو
نگرفتی،که دست به این خفت نزن��ه،االن دیگ��ه می��ای

که
چی بشه؟اون دیگه محرم تو نیست.

مستانه کمی سر چرخاند ورهی را دید که سرش را
پایین انداخته بود ومشت های گره خورده ای که دو

طرف تنش افتاده بودند.
پوفی کشید وبا کالفگی ج اضافی ک��ه ب��ه ج��ای یکب��ار

سه
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ب��ار کن��ار هم ت��ایپ ش��ده ب��ود را خ��ط کش��ید،نگ��اهی
اجمالی

به الیحه ی مهمی که برای جلسه ی فردا نیاز داشت
،انداخت.قبل از آنکه صندلی را عقب بدهد،درد

همیشگی گردنش باعث شد که برگه را روی میز
بیندازد و نقطه ی دردناک را بفشارد.

زن با خوشرویی تقه ای به در زد و بی آنکه حافظ
اجازه ی ورود بدهد،وارد اتاق شد.

-پسرم برات چای دارچینی دم کردم با کیک گردویی
که دخترم پخته.

حافظ در میان بی حوصلگی که غرقش بود،خنده ای
تمسخر آمیز صورتش را پر کرد،و به همکار زبان

بازش لعنت فرستاد که منشی با سابقه کاری باالیی
چون خانم سکندری را برایش لقمه کرده بود.

-خانم سکندری این الیحه که باز غلط داره،دو دفعه
اس دارم چ��ک میکنم وه��ر دو دفع��ه ب��از هم اش��تباه

فاحش
تایپی!!

زن هیکل فربه اش را به میز تکیه داد،سینی� را روی
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میز گذاش��ت .خ��ودش را جل��و کش��ید وبی اهمیت ب��ه
حافظ

ونگاه خیره اش برگه را از روی میز برداشت.
-مگه میشه؟

و وق��تی کلم��ات ف��راوانی را ک��ه زی��رش خ��ط قرم��ز
کشیده

ش��ده ب��ود را دی��د،کمی خج��الت زده لب ب��ه دن��دان
گرفت

وبرگه به دست کمی به عقب رفت.
-عینکمو جا گذاشتم،واسه همین اینجوری میشه.حاال

عیبی نداره،االن زودی میرم اصالحش میکنم.
-فق��ط س��ریع ت��ر،من ی��ک ق��رار مهم ب��یرون دارم.

راستی
آقای علوی نژاد میاد دفتریک مبلغی همراهشه،قبول

نکنید.
-علوی کدوم بود پسرم؟

حافظ دیگر تاب نیاورد،با حرصی که دیگر لبریز� شده
بود،جواب داد.
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-خ��انم س��کندری،لطف��ا من��و مش��عل ص��دا کنی��د ن��ه
پسرم.بعدم

این مدت شما چرا آشنایی کامل با م��وکلین من پی��دا
نمی

کنید؟�
و عصبی روی صندلی رها شد وبا دست به بیرون
اشاره کرد.زن با لب هایی که کمی آویزان شده

بود،چشمی زیر لب گفت ،قبل از آنکه کامل از اتاق
بیرون رود،حافظ دوباره مخاطب قرارش داد.
-قرار بود مابقی حق الوکاله رو بیاره،اگر من

نبودم،شما هم به هیچ عنوان قبول نکنید.
-چرا؟

حافظ در حالی که موبایل را کنار گوشش می
چسباند،با� فکی منقبض شده زیر لب غرید.

-نداره،میخ��واد ق��رض بگ��یره،واس��ه همین پ��ول ازش
قبول

نمیکنم.بیشتر توضیح بدم؟
*

چای شیرین را لبه ی پنجره گذاشت وبا لحنی مالیم
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رخساره صدا کرد.
-خانم خوشگل،زودی بیا چاییتو بخور که االنه

سرویست بوق بزنه.
و با احساس خارش زی��ر یق��ه اش، دس��تش را خیس

کرد
ودور گ��ردنش کش��ید.رخس�اره� از کن�ار پنج��ره گ��ردن

کشید
وب��ا ص��دایی خش گرفت��ه ح��واس رهی را ب��ه س��مت

خودش
کشاند.
-حمو.

رهی دوب��اره س��عی ک��رد ب��ا دس��تانی خیس پش��ت
گردنش

را از ریزمو پاک کند،با لبخندی سنجاق شده لب زد.
-االن باید برم اون تابلویی رو که چند شب باهم

درستش کردیم رو بدم به عمو،وقت حمو رفتن نیس
رخسار خانم.

برخالف تصور رهی ،رخساره لبش به لبخندی هرچند
کوتاه هم کش نیامد.رهی با سرخوشی سرش را از
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پنجره رد کرد وبا بینی چین خورده صدایش را کلفت
کرد.

-موهام خوشگل شد؟
و با ژستی بامزه دستی به سر کچل شده اش

کشید،حرکتش� باعث شد که رخساره با انگشتی که
داخل دهانش برده بود،بخندد.

-قربون خنده هاش.حاال بدو برو مقنعتو بپوش.
دمپایی انگشتی ها را به هر طرف پرت کرد ،دیدن

عقربه های ساعت ک��ه بی رحمان�ه از یک�دیگر پیش��ی
می

گرفتند،رهی آرام را هول زده کرده بود.
در حالی که کاغ��ذ دور ت��ابلویی ک��ه ب��ه زیب��ایی هرچ��ه

تمام
ترمعرق کاری اش را به پایان رسانده بود،می پیچاند

،رخساره را دید که میانه ی در مدام این پا وآن پا
میکند.با احتیاط تابلو را روی زمین گذاشت و با

ابروه��ایی ک��ه کم کم داش��ت بهم نزدی��ک میش��د ،ب��ه
سوی

چهارچوب در گام برداشت.
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-رخسار،سرویست مگه بوق نزد؟
رخساره با چشمانی که مثل همیشه نب��ود ب��ه س��مت

رهی
چرخید،و ترسیده به او زل زد که همان لحظه محم��د

با
لبی خندان میان در ظاهر شد.

-چطوری آجی خانوم؟
رخساره ب��ه دی��وار پش��ت س��رش چس��بید وگوش��ه ی

مقنعه
اش را ب��ه دن��دان گ��رفت.رهی ن��وچی گفت وب��دون

کفش
میانه ی حیاط ایستاد.

-صد دفعه گفتم بچه رو نترسون.تو همینجوریش ژانر
وحشتی.

محمد با لبخندی جمع شده،نزدیک رهی شد ومشتی
محکم را به کتف او زد.

-عوضی.
رهی با رویی جمع شده از درد وناسزایی که زیر لب
نثار محمد میداد ،رخساره را هلی آرام داد وبا دیدن
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پرایدی که سرکوچه ایستاده بود،آرام زمزمه کرد.
-برو که مدرست دیر شد.

وقتی پشت سرش در را می بست،بی آنکه نگاهی
دوب���اره ب���ه محم���دی ک���ه لب���ه ی پنج���ره نشس���ته

بود،بیندازد
وارد خانه شد.

-ای جونم که میخوای با این کچلیت باز دل ببری؟
رهی خم شد وتابلو را به بغل زد،محمد پرسروصدا
آدامس می جوید ،جوری که رهی بی طاقت لب به

ناسزا گشود.
-مثل آدم آدامس بجو یابو.

-انقدر غر نزدن دیگه.
و بعد بی اهمیت به حرص پنهان رهی ،پرسید.

-میگم ح��اال ک��ه انق��در ک..ونت پ��اره اس واس��ه این
هنری

بازیات،چقد میدنت؟
رهی در سکوت به محمد اشاره ک��رد ت��ا دس��تانش را

باز
کند.
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-باز بابات که گیر نداد واسه ماشین ؟
محمد به زحمت در حالی که جلویش را به زور می

دید،به کنایه جواب داد.
-گیردون حاجی عمرا اگر بترکه.

رهی در را بهم کوبی��د وت��ا ک��ه خواس��ت ت��ابلو را از
دست

محمد بگیرد ،موبایلش به صدا در آمد.دستی روی
جیب های شلوارش کشید.

-هوی حواست کجاس؟بپا جلومو.
رهی بازوی محمد را کشید و او را سرجایش نگه

داشت.با گیجی عاقبت موبایلش را از یکی از جیب
های شلوار شش جیبش در آورد.

-جونم؟
محمد از باالی تابلو به زور سرک کشید ،رهی دستی

به سرش که تازه موهایش را از ته زده بود،کشید.�
-یک دقیقه،گوش� بده....به من....احمد گوش کن.

محم���د س���ری پرس���ان تک���ان داد ورهی ک���ه اص���ال
حواسش

به کنجکاوی او نبود.
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-باشه،داد ن��زن...باش��ه دیگ��ه نمیگم.اله��ه ج��ان گری��ه
نکن

حرفتو بزن.
محمد نگران، تابلو را به دیوار آجری سرکوچه تکیه

داد،رهی با حرکت محمد در حالی که سری برای
مخ��اطب آنس��وی خطش تک��ان می��داد ب��ه محم��د هم

اشاره
میکرد.

-من با مم��دم،معرق��و...گ��وش� کن ب��ه من ت��و،ک��ارمو
تحویل

بدم به حاج یحیی میام پیش تو،تو گریه نکن حاال.
محمد برای چندمین بار سرتکان داد وهمان لحظه از

رهی شرح ماجرا را میخواست.
-چی شده باز؟آقاش کاری کرده؟

رهی عصبی از گالیه های احمد از سرنزدناو ،بی
محلی پدرش وپرخاشگری بهمن،لگدی در هوا نثار

محمد کرد وبه تابلو اشاره ای زد.
-اوکی میایم.هنوزم خونه سمانه ای؟



سال   چهارشنبه عصائی:                                                                                   اخرین مهدیس نویسنده

موبایل را که درون جیبش سر داد،لب های خش��کش
را

ب���ا زب���ان ت���ر ک���رد ودر مقاب���ل محم���د وس���یل
سواالتش،تابلو

را از روی زمین برداشت وبه سمت ماشین قدم تند
کرد.

شورانگیز در حالی که دست راستش را باال آورد بود
والک مخملی ناخن هایش را فوت میکرد،با دست

دیگر سیب زمینی ها را درون ماهیتابه ریخت،صدای
جلزولز� روغن باال گرفت،مستانه نوچی گفت وبی

هدف کتاب را ورق زد.به نکاتی که با ماژیک
هایالیت کرده بود نگاه انداخت،بی آنکه از مبحث

ارث، چیزی متوجه شود.
-چه عجب طوطی خانوم،ما کت��اب ب��ه دس��تت دی��دیم

بابا!!
موها را پشت گوش داد،بی اهمیت از کنار کنایه ی
پدرش گذشت ودر حالی که دمر دراز کشیده بود

،بالشت رو بیشتر در آغوش گرفت وپاها را در هوا
تکان داد.
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-ناهار حاضره،بیاین سر میز.
جهان با کسلی کنترل را از روی میز برداشت و

تلوزیون را خاموش کرد،دستی به ت��ه ریش��ش کش��ید
واز

ج��ا برخواس��ت،حین رفتن ب��ه آش��پزخانه نگ��اهی ب��ه
ساعت

مچی اش ان��داخت و برنام��ه ری��زی ک��رد ت��ا ب��رای
مهمانی

امش��ب خان��ه ی خ��واهرش دس��تی ب��ه سروص��ورتش
بکشد.

بشقاب های کف خورده را درون سینک ریخت،بی
اهمیت به تلق وتلوق به راه انداخته مشغول شستن
شد،صدای مادرش را می شنید که چطور با لوندی

همیشگی مشغول ناز ریختن به صدایش است.
-جهانگیر،جون شوری بریم دیگه؟

جهان خم شد و ش��ورانگیز هم ک��ه در آغ��وش او ول��و
بود

همزمان به جلو کشیده شد.نخ دندان را برداشت و با
لبخند مشغول تمیز کردن دندان ها شد.
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-گوش میدی؟نوبت شهالست،تو ویالشون جشن
گرفته....جهان حواست به من هست؟

جهان تفریح کنان نگاهش کرد و جواب داد.
-دهنت چرا بو پیاز میده؟

شورانگیز به سرعت واکنش نشان داد وبی فکر کف
دستش را جلوی دهانش گرفت و هاه کرد.ت��ک خن��ده

ی
جهان باعث ش��د ک��ه ح��رص زده مش��تی ب��ه کت��ف او

بزند.
-مس��خره میک��نی من��و ؟من ک��ه اص��ال مث��ل ت��و واون

مستانه
پیاز نخوردم.

مستانه دستان خیسش را بی اهمیت به حوله ای که
ورودی آشپزخانه آویزان بود با شلوارکش پاک

کرد،موبایلش را از روی کانتر برداشت وبه پیامی
طوالنی که برایش رسیده بود ،چشم دوخت.

شورانگیز با دیدن مستانه ای که به سمت ه��ال ق��دم
های

کندی بر میداشت،هیجان زده خودش را از آغوش
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جهان بیرون کشاند وبا چشمانی برق افتاده او را
مخاطب قرار داد.

-مستی شهال تولد گرفته برای پسرش کامی،پای��ه ای
که

بریم؟بیا باباتو راضی کن،بدو که تو طوطیشی.
میان کتاب های پهن شده روی زمین نشست وبا

خستگی موبایل را روی جزوه ها انداخت وانگار که
نه صدای مادرش را می شنید ونه هیجان صدایش را

ونه شوخی کالمش را...
به کتاب های قطور پر استیصال� چشم دوخت،به

هایالیت های رنگارنگی که چشمک معناداری را
نثارش میکردند.به انواع حقوق حک شده روی کتاب

ها،به رشته اش.به حقوق!!�
صدای کسی درون گوشش پیچید که از آینده می

گفت،از هم رشته بودن.از دفتر وکالتی که ق��رار ب��ود
در

آن ش��مالی ت��رین نقط��ه ی ش��هر آل��وده اش س��اخته
شود،که

زوجی شوند زبانزد تمام مردم شهر.
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قهقهه ی خنده ی مردی که آشناترین بود،تارهای
ش��نوایی اش را هم در هم پیچان��د،ب��رای ف��رار خن��ده

های
عذاب آور سری به چپ وراست تکان داد وسعی کرد

که چشم هم از رویاهایی که بوی نا گرفته
بود،بردارد.مسیر نگاهش را عوض کرد و خیره ی

خنده ی پدرش شد.
-مستی بابا،تو هم بگو گوربابای شهال وجشنش،جان

من بگو.
لب ها را روی هم فشرد وبعد از کمی مکث برای

چیدن حرف های روی زبانش ،جواب داد.
-من درس دارم ،امتحان دارم.گوربابای جشن شهال

وپسر دیالقش کامی وهر خره دیگه.
با دستانی لرزان کتاب ها را روی هم داد و پر از

کتاب وبرگه در بغل راهی ات��اقش ش��د.جه��ان ک��ه ب��ه
زور

خنده ی صدا دارش را سرکوب کرده بود،به
شورانگیز وچش��م ه��ایی ک��ه از خش��م ل��بریزش ب��ود،

خیره
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شد.
-بی لیاقت.جهان تو این دخترو پرو کردی.بدبخت

کامی که گلوش پیش تو گیره احمق .
جهان از حالت ولویی در آمد،سرچرخاند وتقالی

مستانه که سعی میکرد با همان دستان پ��ر دس��تگیره
را

پایین دهد،نگریست.با سرخوشی از جای برخواست
ودر حالی که گردنش را به چپ وراست تکان میداد

وتقشان را در می آورد، زمزمه کرد.
-کامی خفه نشه با لقمه ی گنده ای که تو گلوش گیر

کرده.
شورانگیز تیز نگاهش کرد وسری تکان داد.جهان اما

بی آنکه نگاهی دیگر خرج شورانگیز کند ادامه داد.
-راستی طوطی امشب خونه عمه مرجانت

دعوتیم.وقتشه دیگه قراره عقد وعروسی مه لقا رو
بزاریم.درستو اوکی کن که شب تو هم باشی.

شورانگیز سیخ سرجایش نشست،بزاق دهانش را با
صدایی که شاید به گوش جهان هم می رسید از گلو
پایین داد.مستانه دست از تقال کردن برداشت،بعد از
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مدت ها قلب یخ بسته به جوش وخروش افتاد و به
یکباره بندی نازک از دلش پاره شد.چشم هایش به

س�وزش افت�اد وتص�ویر ک�ل کش�یدن ش�یما دور آتش
ولبخند

ملیح مه لقا ونادیده گ��رفتنش از س��وی حاف��ظ ،هم��ه
وهمه

مقابل چشمانش رژه رفت.حتی تصویر سوییچ پرت
کردن م��ه لق��ا ب��ه س��وی حاف��ظ ک��ه دی��روز او پش��ت

پنجره
دیده بود هم بیش از همه به رویش دهان کجی کرد.

-درسم اوکی شد.حتمامیام.
و دستگیره ی لعنتی باالخره باز شد.وسط اتاق کز

کرده میان بغض��ی تم��ام نش��ده ایس��تاد،کت��اب� ه��ا بی
حال تر

از صاحبشان روی زمین ریخته شدند.دخترک با لبی
لرزان سرچرخاند� و به مستانه ی پریشان آیینه نگاه

دوخت.
- *

داداشم میشه صدای تق فندکو در نیاری؟
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محم��د بی کالم فن��دک را درون جیب پ��یراهنش س��ر
داد،با

کالفگی به احمد که روی تخت خودش را جمع کرده
بود وپتو را درون مشتش می چالند نگ��اه ک��رد،بری��ده

از
همه ی گرفتاری رفیقش لب زد.

-چه مرگته تو؟بابا دردت که درمون شد.این گریه ی
هر روزت که همه رو روانی کرده واس چیه؟

سمانه با سری به زیر و چشمانی که هر روز بیش از
پیش سرخ تر وکاسه ی خون تر میشد،سینی چای به

دست وارد اتاق شد.رهی به احترامش نیمخیز شد.
-زحمت به شما هرروز میدیم.

سمانه با صدایی گرفته،کوتاه جواب تعارفش را
داد.رهی سینی چای را از دست او گرفت.سمانه
باالتکلیف میان اتاق ایستاد وآخر با بی قراری به

حرف آمد.
-آقارهی شما به....به اله...الهه چیزی بگید،که انقدر

خودشو آزار نده.
اشکی که بی صدا روی گونه ی الهه لغزید باعث شد
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که رهی نوچی بگوید ونگاهی به محمد بیندازد.سمانه
با قامتی که سعی میکرد صاف باشد،به س��مت کم��د

قدم
برداشت وهمزمان ادامه داد.

-با همسرم رفتیم یک چند دست لباس....لباس� زنانه
گرفتیم.�

-میشه آبجی بری بیرون؟
سمانه بی قرار با بغضی که مظلومانه به گلویش

چسبیده بود،به سوی احمد چرخید.
-نمیشه.بیشتر از دو هفته اس خودتو تو این اتاق

محبوس کردی که چی؟
رهی دستی به سرش کشید وهرچه فکر میکرد تا

کالمی برای تسکین بیابد ،بیشتر به بن بست
میخورد.محمد که تاب نیاورد وبا جعبه ی سیگار میان

مشتش از اتاق بیرون زد.
-کجا برم؟

رو به رهی که مهربان نگاهش میکرد چرخید وبا
بغضی که سعی میکرد کنترلش کند ادامه داد.
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-قب��ل عم��ل ک��ه بای��د ی��ک م��دت ب��ا پوش��ش ب��رم
بیرون،سعی

میکردم کسی از آشناها منو نبینه.االنو...االنو چیکار
کنم؟آقاجانم رهی؟

رهی در حالی که برای مهار اشک های در حصار
مانده ی پلک ها ،لب پایینش را به دندان کشیده

بود،نگران رو به سمانه چرخید� وسوالی نگاهش کرد.
-برای قلبش یک مدت بیمارستان بود،االن اصال وضع
خونه خوب نیس.مامان مدام گریه میکنه.بهمن کالفه
اس،ی��ک ع��ده از فامی��ل کنجک��او ش��دن ،م��دام می��ان

خونه
بابا اینا تا ته ماجرا رو در بیارن.

احمد سر روی زانویش گذاشت وهق هق گریه اش
باعث شد که سمانه هم ب��ا گری��ه ب��یرون رود.رهی ب��ا

اخم
کن���ارش نشس���ت ودس���ت روی ش���انه ی رفیقش

گذاشت.
-خودتو جمع کن ،مستی االن میخواد بیاد دیدنت.

و سعی کرد لبخند بزند،وقتی که احمد الهه شده با
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چشمانی گریان نگاهش میکرد.
نسیم اسپیلت مس��تقیم موه��ای روی پیش��انی اش را

نشانه
گرفته بود،آرام پلک روی هم انداخت وب��ا سرخوش��ی

از
سرمای دلچسب نمایشگاه نهایت لذت را برد.

-علی جان چی شد تصمیمتو گرفتی؟
علی دستش را درون جیبش فرو ب��رد و لب��ه ی کتش

را
عقب داد،به سمت صدایی که مخاطبش قرار داده

بود،چرخید.نگاهی اجمالی به ماشین های شاسی بلند
طبقه ی همکف انداخت،ب��ا کیفی ک��ه ک��وک ش��ده ب��ه

نظر
می رسید متبسم جواب داد.

-والله منتظرم عیال تشریف بیارن،ت��ا تص��میم نه��ایی
رو

بگیرم.
همان لحظه ص��دای پ��ایی ک��ه ش��تاب زده خ��ودش را

درون
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نمایشگاه انداخت،باعث شد که علی بی اهمیت به
تعارف تکه پاره کردن مرد چرب زبان به سمت صدا

بچرخد.
دنیا با مقنعه ای که میانه ی سرش رسیده بود و رژ

گلبهی رنگی که فق��ط همانن��د خ��ط ل��بی از آن ب��اقی
مانده

بود،کالسور به دست نزدیکش شد.
-علی ببخشید دیر شد.مگه استاد شاهوردی ول

میکرد!! هرچی میگفتم....�
علی ب��ا لبخن��دی گش��اد دس��ت دخ��ترک را کش��ید وب��ا

لحنی
که بی خیالی در آن موج میزد،میان حرف او پرید.
-درسو استاد رو بیخیال.کدومو می پسندی عروس

خانوم؟
و ب��ا دس��ت اش��اره ای ب��ه ماش��ین ه��ای پ��ارک ش��ده

کرد.دنیا
معذب از حضور مرد بنگاهی که پش��ت سرش��ان ری��ز

به
ریز مکالماتشان را زیر نظر داشت قدمی به عقب
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برداشت وعلی را هم همراه خود کرد.
-من فکر کردم قراره یک ماشین معمولی بگیری؟اینا

که خیلی� گرونه علی!!
علی ب��ه چش��مان گش��اد ش��ده ی دنی��ا وبهت کالمش

خنده ی
کوتاهی کرد،با محبتی عمیق چشمانش را جم��ع ک��رد

وبا
لحنی پر از اغوا زمزمه کرد.

-آخ ک��ه وق��تی چش��اتو اینج��ور میک��نی ،دلم میخ��واد
درسته

قورتت بدم دنیا.
دنی��ا چش��م از پ��رادوی مش��کی رن��گ وسوس��ه انگ��یز

گرفت
وبا گونه های رنگ گرفته خیره ی آبی های براق

شد.گوشه ی لبش را به دندان گرفت وبه زحمت
توانست چشم غره ای ظری��ف را نث��ار علی ش��یطان

شده
بکند.

علی دوباره با سرخوشی تک خنده ای کرد و او را به



سال   چهارشنبه عصائی:                                                                                   اخرین مهدیس نویسنده

س��مت نقط��ه ای ک��ه نگ��اه دخ��ترک بن��دش ش��ده
بود،کشاند.

-من که میدونم دلت برای پرادو رفته،بیا قشنگ
براندازش کن تا بعد بریم پای میز معامله.

م��رد دس��تی ب��ه موه��ای ژل خ��ورده اش کش��ید وب��ا
لبخندی

که سفت روی لب هایش نقش بسته بود،دوباره
نزدیکشان شد.

-علی ت��و االن درگ��یر ک��ارای ش��رکتی،اینهم��ه بری��ز
وبپاش

نیازی نیست.
علی در را باز کرد وهمزمانی که نگاهی به درون
اتاقک غول پیکر می انداخت،مغرورانه جواب داد.

-باالخره ارث مامان ایران باید به درد میخورد یا نه.
دنیا هم سرکی به داخل اتاقک کشید وبحث را ادامه

داد.
-یعنی انقدر زود کارای انتقال انجام شد؟

علی به اجازه ی مرد که با فاصله ی کمی ایستاده
بود،پشت فرمان نشست.
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-همچینم زود نیس��ت ه��ا!!االن م��اه اردیبهش��تم داره
تموم

میشه.
دنیا ماشین را دور زد وبر روی صندلی کنار راننده

ولو شد وبی هدف آفتاب گیر را پایین داد.
-من بازم میگم نیازی نیست اینقدر هزینه کنی برای

ماشین.همینو برای شرکت خرج کن.
علی کامل به سمت او چرخید� ونفسی گ��رفت،خ��یره

در
چشمان دنیا تمام محبتی که سالها در میان نگاه

پدرومادرش ندیده بود را یکجا به پای نگاه نگران دنیا
ریخت،برای چندمین بار بازدمش را عمیق بیرون داد
وبا آبی هایی که کمی نم زده به نظر می رسید تمام

صورت دخترک را رصد گرفت وباالخره لب گشود.
-من هرچی دارم فدای نگاهت که واسه منه .

دنیا با قلبی که شیرین میان گلویش نبض برداشته
بود،فقط توانست با صدایی که بغض خفه اش کرده

بود،اسم علی را لب بزند.
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علی ساده خندید وبی اغ��راق ت��رین کالم ه��ا از می��ان
لب

های نیمه بازش بیرون پرید.تقه ای که به شیشه می
خورد،دنیا را تکانی داد و نگاه خندان مرد باعث شد

که با چشمانی تب دار سیخ روی صندلی بنشیند.
**

مستانه کوله اش را برای چندمین بار روی شانه اش
انداخت،آذر مطمئن برایش سر تکان داد وبا چشمک

بامزه اش مستانه را هیجان زده کرد.
-آذرجون مرسی،تو روخدا هواشو داشته باشید.

نگاهی به اطرافش انداخت وبا دیدن نگاه کنجکاور
ش���اگرد کم س���ن وس���ال آذر ک���ه یکی از دوس���تان

آرایشگر
مادرش بود،فاصله را کمتر کرد وبا صدایی به زیر

کشانده لب زد.
-خیلی روحیه ی حساسی پیدا کرده،نگاه مزخرف

اطرافی��انش خیلی ش��کننده اش ک��رده،خالص��ه ک��ه
هواشو

داشته باش دیگه.
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آذر پلکی روی هم گذاشت ،گوشه ی ابروی تاتو شده
اش را خاراند و تسلی بخش جواب داد.

-نگران نباش عزیزم،میبرمش اتاق مخصوص
ایپالسیون.اونجا راحت تر کارشو انجام میدم.

*
دست روی سقف ماشین گذاشت وهم��راه ب��ا ریتمی

که با
سرانگشتانش روی سقف میزد، به الهه ای که از

ماشین بیرون آمده بود گفت:
-اون شال مال دور گردنت نیس، روی موهات بکش

خانوم خانوما.
الهه لبه های مانتوی عبایی اش را بهم نزدیک کرد

ومع����ذب از جل����وی ماش����ین واز زیرنگ����اه رهی
گذشت.قبل

از آنک��ه وارد آرایش��گاه ش��ود ،پرتش��ویش ب��ه س��مت
مستانه
چرخید.

-مشکلی پیش نیاد مستی.
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مس��تانه نگ��اهش روی دس��تان گ��ره خ��ورده ی احم��د
قفل

شد،نوچی گفت وقدمی به سوی او برداشت.با لحنی
محکم سعی کرد که به او قوت قلب ببخشد.

-نگران چی هستی تو االن؟یک خانومی مثل بقیه
خانوما ک��ه داره م��یره آرایش�گاه واس��ه اص��الح.فق��ط

یکم
پرپشتم تر.

انتهای کالمش رو به لودگی رفت،خنده ی ریزش
باعث شد که رهی هم کوتاه بخندد والهه با قهر روی

برگرداند و خودش را داخل آرایشگاه بیندازد.
مس��تانه ب��ا هم��ان لبخن��دی ک��ه هن��وز چه��ره اش را

پوشانده
بود،شانه ای باال انداخت وبا ژس��تی ب��امزه متفک�ر رو

به
رهی پرسید.

-االن ناراحت شد؟
وباز بی دلیل خندید.رهی کاله کپ را از روی سرش
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برداشت و دستی به موهایی ک��ه دوس��ه س��انتی بلن��د
شده

بود کشید.
-فک کنم دیگه نیازی به همراهی من نباشه.رخسار

جلسه ی گفتار درمانی داره،باید برم.
مستانه روی صندلی عقب ولو شد وخیره به عقربه

های ساعت زمزمه کرد.
-شاید کارش زود تموم شد،میخوای حاال فعال باش.

رهی موبایلش را روی زانو چپ و راست میکرد،الهه
گفتن مستانه نیشتری به عمق قلبش ب��ود،اله��ه گفتن

او
ده��ان کجی دنی��ای بی رحم پیش رویش ب��ود.ت��ودار

بودن
به دادش نرسید،آرام لب زد.

-چجوری انقدر راحت به...به احمد میگی ال...هه؟
مستانه کتاب را با مکث از کوله پشتی بیرون

کشاند،کشف� بزرگی انجام داده بود،با همان کتاب
قطوری که در دست داشت سر میان دو صندلی

ماشینش برد وتفریح کنان به نیمرخ بی نقص رهی
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نگاه دوخت.
- میدونی وقتی خیلی� میخوای سخت حرف بزنی

صدات خیلی بم تر میشه؟
رهی بی تعل��ل س��رش چرخی��د� ک��ه ب��ا واکنش س��ریع

مستانه
که خودش را عقب کشید،مواجه شد.مس��تانه متح��یر

به
رگ برجسته ی پیشانی رهی زل زد،سیبک گلوی او

را کمی لرزان دید.متعجب از دقتش در رفتار
وحرکات رهی بزاق دهانش پرسروصدا فرو داد و

برای فرار از نگاه مرموز رهی جواب داد.
-راحت میگم الهه،چون من از وقتی که

ش��ناختمش،دردش��م� ش��ناختم.ولی ت��و ودوس��تات از
بچگی

اونو بعنوان یک همجنس پذیرفتین،طبیعیه که االن
سختتونه که با این تغییر� جنسیت کنار بیاین.

رهی ع��اقبت دس��ت از خ��یرگی� برداش��ت ونگ��اهش
سرید

به کتابی که نام ناصرکاتوزیان که پررنگ تر از باقی
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نوشته ها بود.
-امروز امتحان داری واینجایی؟

مستانه نگاهی سرسری به کتاب درون دستش
انداخت،همراه با پوزخندی تلخ که دست خودش نب��ود

به
حرف آمد.

-دارم یکی یکی گن��د م��یزنم ب��ه امتحان��ام،این یکی رو
هم

سره رفاقت گند بزنم،جهنم.
رهی به صندلی تکیه داد وخیره به آویز عروسکی که

س��یاه س��وخته ب��ودنش ش��باهت ف��راوانی ب��ه خ��ود
صاحبش

داش��ت،ب��ه هم��ان م��یزان تلخی ک��ه پوزخن��د مس��تانه
داشت

،حرف ها بی اراده از میان فک منقبض شده اش
بیرون پرید.

-من عاشق رشته ام بودم،از اون عاشقا که االن باید
پروژه های آنچنانی تو چنته اش می بود.

دست دراز کرد و عروسک کج شده را متبسم راست
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کرد وخیره به موهای فرفری عروسک ادامه داد.
-وسط همه ی کری خونیای زیرپوستیم با بچه

درسخونای کالس.مادرم...
دستش را از عروسک جدا کرد و روی پایش

انداخت،سکوت کش آمده ی میانشان را مستانه ی
کنجکاو شکست.

-خب بعدش؟
رهی دوباره کاله را از روی پاهایش برداشت و روی
سرش گذاشت وبا آرامشی که مستانه غبطه اش را

میخورد،نگاهی به چشمان تنگ شده ی او انداخت.
-بع��دش س��رقلب م��ادرم ک��ه خیلی اوض��اع وخیمی

داشت
همون یک وجب خونمونو فروختم وبعدترش فرار

کردم و انصراف دادم.
مستانه چانه اش را به ص��ندلی تکی��ه داد ومتفک��ر ب��ه

لب
زدن سخت رهی خیره شد.و دست نافرمان رهی که

داشت برای کنار زدن موی فر مستانه از جلوی
چشمش،خودش را به هالک میکرد.اما صاحب دست
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ها عاقبت با مشت کردنشان خطی به آرزویی باطل
کشید.

-هم��ه ی این��ا ب��ه درک اگ��ه م��ادرم بع��دش زن��ده می
موند.

مستانه با سستی خودش را عقب کشیدو به اسکرین
موبایلش که تصویر شورانگیز را مدام خاموش

وروشن میکرد، اهمیتی نداد.دلش سکوت میخواست
در

مقابل م��رد ج��وان پیش رویش،هیچ دلی��ل منطقی در
کار

نبود.انگار مستانه ی کوچک درونش زانو در بغل
منتظر بود که رهی همیشه ساکت حاال فقط حرف

بزند.
-من باختم،هرچند این اقرار خوبی نیست.

و نفسش را محکم بیرون داد،برای ره��ایی از ح��التی
که

کم��تر پیش می آم��د ج��ایی غ��یر از خل��وت خ��ودش
گرفتار

شود،با لحنی آغشته به شیطنتی کمرنگ روبه مستانه
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لب زد.
-از کی بود؟

عاقبت موی سمج را از جلوی دیدش کنار زد وگیج
پرسید.

-چی از کی بود؟
-سیگار وتو هردو برای من ضرر دارید....تو بدتری

هرچند این معیار خوبی نیست...
مستانه به بینی اش چینی داد وتردید وار جواب داد.

-رهی معیری؟
نگاه رهی عمیق شد وجریانی از حرف های نگفته در
نگ��اه س��یاهش م��وج برداش��ت.ب��ا ت��انی رو گ��رفت

ودستش
به دستگیره ی در چسبید.با لحنی که اصال بوی دقایق

قبل را نمی داد،لب گشود.
-من بیش����تر� از این نمیت����ونم منتظ����ر احم..اله����ه

باشم،باید
برم.هواشو داشته باش.

و در را باز کرد ونسیمی مالیم از بهاری که قرار بود
شاید سبزی را برایشان به ارمغان آورد صورت
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هردویشان را نوازش کرد.
-خداحافظ.

هنوز چند قدمی دور نشده بود که مستانه خ��ودش را
به

نزدیک پنجره رساند،سر بیرون آورد وبا صدایی بلند
رهی ک�����ه پش�����ت ب�����ه او داش�����ت ق�����دم ب�����ر

میداشت ،مخاطب
قرار داد.

-نگفتی از کیه؟
رهی بی آنکه سر بچرخاند،دستش را از جیب

شلوارش بیرون آورد وبه نشانه ی خداحافظی آن را
باال آورد وبه قدم هایش سرعت بیشتری داد.

صدای بوقی پی در پی میان مکالمه اش با ماندانا
س���یگنال ان���داخت،آدامس نعن���ایی را ب���ه گوش���ه ی

دهانش
سراند ودستی در هوا برای راننده تکان داد.

-هرچقدر هم پول تو این پرونده باشه،من نیستم
ماندانا...

پوفی بی حوصله کشید وچشمش به عقربه های
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کیلومتر� که شمار افتاد،گوشه ی لبش را به دندان
گرفت وراهنما زد تا به آرامی خودش را به کناری

بکشد،میان تیک تیک راهنما ماندانا پشت هم برایش
زبان می ریخت،مدام از روی هوا قاپیدن پرونده های
آس��ان ب��رای اول کارش��ان گفت.خ��یره� ب��ود ب��ه آیین��ه

باریک
ماشین و موهای قرمز شده ای که روی دسته های

عینک کائوچویی اش را پوشانده بود، با زخمی که
جایش داشت باز میشد وحرف از پول زدن ماندانا

نمک بر زخمی کهنه بود. مستانه ی درون آیینه
مستاصل داشت به صدای ذهنش هم گوش میداد،به

حرف های شورانگیزی که غر غروتر از هر وقت
دیگری شده بود،هم.

^آرایشگاه نبود؟؟تو باید خودت موهاتو به این رنگ
در بیاری؟تو عقل داری مستی!!کاشکی میومدی
حدااقل خودم رنگ میکردم،زیر موهات اصن رنگ

نگرفته!!
ماشین را به کناری کشاند،با کالفگی مشهود که از
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چشمانش،از قوزی شانه ه��ایش و از دس��تان آوی��زان
شده

اش سرازیر بود،پا روی آسفالت نم زده از برف
ریزی، گذاشت.

-مانی جان االن واقعا ظرفتیم تکمیله،از صبح فقط
دارم با یکسری آدم لجباز بحث میکنم،قربونت

بشم،بزار برا فردا.
منتظر خداحافظی ماندانا نماند،چرخید� و موبایل را

روی داش��بورت ان��داخت ودس��تانش را ب��ه زان��وانش
تکیه

داد واز جا برخواست.
ومن...

ناگهان گذشته ها به یادم افتاد...
همه چیز یادم افتاد ناگهان...

مثل پیرزنی در خانه سالمندان
که یادش بیفتد،هفت پسر داشته است...

هفت...
روسری پهن و بلندی که شانه هایش را پوشانده ب��ود

را
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پشت گوش ها داد،بی اهمیت به سوز سرد زمس��تان
و

بی اهمیت ب��ه ف��رم اداری تنش ب��ه گ��ارد ری��ل کن��ار
اتوبون

تکیه داد وبه ماشین هایی ک�ه ب�ا س�رعت از کن�ار هم
می

گذشتند چشم دوخت،اما دیگر طاقت از کف داد ، با
چشمانی تنگ ش��ده ب��ه ک��ارت ش��یک وس��اده ی ک��ف

دستش
نگاه تلخی انداخت.

^وکیل پایه یک دادگستری...�
امیرحافظ مشعل^.

نور موبایلش از همان روی داشبورت،چشمش را
زد.اهمیتی نداد،آنق��در آن لحظ��ه ذهنش از هم��ه چ��یز

هم
خالی بود وهم پر که قدرت حرف زدن با هیچ کس

نداشت،هیچ کس.
مرد متک��بر مق��ابلش در مقاب��ل ن��رمش بی ان��دازه ی

کالم
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او فقط کارتی را روی میز هل داده بود وبعد از اتاق
بیرون زده بود. واو خیره به نحس ترین اسم زندگی
اش یکهو دلش فشرده شده بود،وبا گلویی پر از جا
برخواسته بود و دیگر نفهمیده بود که چگونه خودش

را ب�ه این اتوب�ان واینهم�ه ش�لوغی ش�هرش رس�انده
بود.

نتوانست به خارش الله ی گوشش بی اهمیت
باشد،دست یخ زده را باال آورد وموهای بلند شده ای
که تقریبا� همه از زیر روسری بیرون زده بود را پشت
گوش داد و آنوقت بود که با بینی چین خ��ورده ج��ایی

در
نزدیکی سوراخ گوشش را خاراند.حلقه ی طالیی
رنگ تکانی خورد،وهمزمان اسکرین موبایل برای

ثانیه ای روشن شد.با قلبی که در گلو نبض گرفته
بود،خودش را به سوی دری که باز مانده بود کشاند
وباتنی که احساس میکرد همان دم سرما استخوان

ه��ایش را ب��ه درد آورده ب��ود روی ص��ندلی ول��و ش��د.
دست

دراز کرد و موبایل را برداشت،پر مکث رمز را زد و
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وارد صفحه ی تلگرامش شد.
بی اهمیت به پیام های کانال حقوقی وهم پی��ام ه��ای

رد
وبدل شده ،صفحه ی مورد نظرش را باز کرد،ویسی
داشت.با لبخندی که هم رنگ داشت وهم بو،ویس را

پخش کرد.
^صدا کن مرا،صدای تو خوب است مو فرفری^...

لب ه��ایش کش آم��د،بی ان��دازه کش آم��د،وق��تی ک��ه
لبخند

صدایی که برای چندمین بار اتاقک کوچک را پر
میکرد را شنید،پا� گذاشت بر روی تمام احساسات

غریبی که قلبش را پر کرده بود و موبایل را باال آورد
وبه آرامی لب زد.

بی مهابا بغلم کن ^
وسِ ط

مردِ م شهر
بخدا عشق

به رسوا شدنش می ارزد^
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ویس که ارسال شد،دقایقی با لبخن��دی ک��ه بی دلی��ل
هنوز

روی لب هایش مان��ده ب��ود،ب��ه ج��ای خ��الی تی��ک دوم
چشم

دوخت وآنق��در ک��ه س��یاهی ص��فحه ی موب��ایلش ب��ه
یادش

آورد که غروب شده است ومیان شلوغی ه��ای ش��هر
او

هنوز جا مانده است.
مه لقا خندان دستش را باال گ��رفت وب��ا نگ��اهی ب��رق

زده
به حسنا چشم دوخت،انگار منتظر تایید او هم

بود،حافظ هم متبس��م ب��ه حلق��ه ی س��اده ای ک��ه بی
نهایت

به دست سفید مه لقا می آمد نگاه میکرد.
-به دستم میاد ،نه؟

حافظ بی اهمیت به حضور حس��نا خ��ودش را ب��ه م��ه
لقا

چسباند،سرمست از عطر فرانسوی وخاص او دمی
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گرفت ولب زد.
-فوق العاده اس عزیزم.

حس��نا وق��تی دی��د ارتب��اط چش��می آنه��ا ب��ه ط��ول
انجامید،با

نیشخندی دندان نما به مرد طالفروش اشاره ای زد
وخودش را کمی عقب کشاند.مه لقا غرق در نگاه

حاف��ظ وب��ا ش��یرینی دلچس��بی ک��ه قلبش را ب��ه ح��د
انفجار

می رساند،لب جمع کرد وبا لحنی که کمی عشوه هم
چاشنی اش بود،زمزمه وار ادامه داد.

-خیلی ساده اس،یک چیز خاص تر.
حافظ برای ثانیه ای بی آنکه از حضور نفر سومی

وچهارمی معذب باشد ،بینی اش را ب��ه بی��نی م��ه لق��ا
زد

وبا صدایی که به عمد،که لعنتی وار به پایین کشانده
بود،گفت:
-خاص تر.

و چش��مکی دلبران��ه را نث��ار دخ��ترک چش��م آبی ک��رد
وقلبی
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که ریخت جایی در کف دست لرزان مه لقایی که تا
رسیدن به جنون خواستن راهی نداشت.

*
ش��ورانگیز دس��تمال ب��ه دس��ت،کس��ل می��ان خان��ه

چرخید،به
میزهای برق افتاده نظری انداخت وبه تابلوهایی که

حال خاک زدایی شان را نداشت.موزی�ک پخش ش�ده
از

تلوزیون توجهش را جلب کرد،هنگامی که خودش را
به میان��ه ی پ��ذیرایی می رس��اند،دس��تمال و روزنام��ه

های
مچاله شده را بی حوصله روی اولین میز دم دستش

انداخت وبا دقت به گوگوش که انگار آهنگ جدیدی
خوانده بود،نگاه کرد.چشمانش را تنگ تر کرد، رنگ
موهای او را که دید دلش رفت وهیجان چشمانش

صدبرابر شد،زیر لب مدام زمزمه میکرد.
-تنباکویی،به پوستمم میاد...تنباکویی...�

صدای کوبیدن درب ساختمان از جا پراندش،با اخمی
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ک���ه ب���ه س���رعت ص���ورتش را پوش���انده ب���ود،س���ر
چرخاند.در

اتاق مستانه باز بود و او را می دید در حالی که
خودش را تندتند تکان میداد وتکه یخ به دندان می

گرفت نگاهش به نوشته های کتاب هم بود.
با کمی تعلل قدمی به سوی در برداش��ت،ص��دای م��ه

لقا
واضح به گوشش می رسید،اما در این میان صدای

خنده هایی که در راه پله ه��ا ش��نیده میش��د ،همچ��ون
مته

ای مغ��زش را س��وراخ میک��رد.از گوش��ه ی چش��م
مستانه

را پایید که لیوان یخ را کناری زده بود و سجده وار
روی کتاب ها خم شده بود.پشت در با احتیاط ایستاد
واز چش������������می منظ������������ره ی پیش رویش را

نگریست.تصویر
حسنا با دست هایی پر از جعبه های فانتزی صدای

دندان قروچه اش را بلند کرد و مه لقایی که با همان
دیسیپلین خاصی که فقط انگار مختص خودش بود
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،دنبال� او با لبخندی ملیح از پله ها باال می آمد.
تکان های مستانه کمتر ش��د ونوش��ته ه��ایی ک��ه ح��اال

کمی
ت��ار می دی��د،بالش��تش را بیش��تر در آغ��وش گ��رفت.

سرش
را باال آورد،صدای پچ پچ ها به اوج خود رسیده بود

ومس�تانه ای ک�ه ص�دای رس�ای حاف�ظ را از ح�تی از
هفت

فرسخی می شنید.نیرویی عجیب باعث شد که از جا
برخیزد،فایده نداشت هرچه قدر هم که ف��رار میک��رد

باز
هم حاف����������ظ ودرد برجامان����������ده قلبش را می

سوزاند،روحش
را می خراشید.از اینکه انگار نه انگاری در گذشته ی

حافظ بوده است،تمام زن��دگی اش همانن��د فاض��البی
باال

زده به بو می آمد. کتاب های ولوشده که قرار بود
تسکین زخم خورده اش باشد هم نجاتش نداد،از

رویشان رد شد و چشمان نگران شورانگیز هم آن
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لحظه پشیزی حتی ارزش نداشت.نگاهش به چشمی
در

چسبید� وامیرحافظ مشعل،مردجوان جذابی که روزی
همه ی زندگی اش را سر می برید تا نگاهش فقط و
فقط برای او باشد وبس،حاال با جعب��ه ی بنفش رن��گ

که
تمام آغوشش را پر کرده بود،داش��ت از جل��وی خان��ه

ای
رد می شد که مستانه ی دیوانه در چشمانش آتش

روشن شده بود.
و به عنوان آخرین لطف

سیم این  ارتباط را از برق بیرون بکش
داغ کرده ام

کمی باید خاموش بود...
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https://t.me/romanbooki
https://www.instagram.com/romanbookir/


سال   چهارشنبه عصائی:                                                                                   اخرین مهدیس نویسنده

قدمی به عقب برداشت،شورانگیز لب پایینش میان
دندان هایش به سفیدی رسیده بود.مستانه نگاهی به
ساعت روی دیوار انداخت،راضی از سکوت مادرش
باز قدمی به عقب برداشت وبا سری سنگین از فکر

های خطرناک راهی اتاقش شد.
****

-اون تلوزیون بی صاحاب را خاموش کن دختر.�
سهیال کنترل� را به زور از پسرک سمج خواهرش

گ��رفت وش��تاب زده ص��دا را قط��ع ک��رد.س��مانه ب��ا
آرامش

کنار پدرش نشست ومالیم او را به پشتی قالیچه ای
تکیه داد.

-آقاجون کاریه که شده،قسمت این بچه همین
بوده،شماخودتون همیشه نمی گفتین� هرکاری که تو
زندگی آدم پیش بیاد فقط باید توکل به خدا کرد،البد

حکمتش��ه.االنم بع��د از اینهم��ه روز درس��ت نیس��ت
اینهمه

خودخوری.
مرد با سرورویی بهم ریخته ومحاسنی که دیگر کامل
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سفید شده بود،دردمند به دختر ته تغاری اش نگاه
ان���داخت ولب بهم فش���رد.ص���فیه س���ینی چ���ای را

میانشان
گذاشت وبا استرس به بهمن که روی مبل خودش را

تکان میداد خیره شد.
-خب باید طفل معصومم چیکار کنیم؟�

-به والله زن عمو منم دردم میاد درد این بچه رو
میبینم،ولی� نمیتونم ببینم تو فامیل ما همچین

سرشکستگی رو.
وسرش راپایین انداخت وبا کف دستش پیش��انی اش

را
ماس��اژ داد،س��مانه ناراض��ی ب��ه آدم ه��ای اط��رافش

نظری
انداخت وعاقبت بی تاب شده به حرف آمد.

-چه سرشکستگی؟اینم یک اختالل مثل هزار اختالل
لعنتی دیگه که آدما بهش دچار میشن.احم...یعنی

ال..هه هم خب حق زندگی داره،اونم باید مث��ل بقی��ه
ی

ما خواه...را به زندگیش ادامه بده،دنیاش که به آخر
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نرسیده؟
پوزخند صدا دار بهمن اخم های سهیال را در هم کرد

وچهره ی مادر خانواده را هم ناالن تر.
-می بینی سمانه؟تو خودتم هنوز نمیتونی بگی

خواهرت؟استغفرالله.�
سمانه خیره به گل های ق��الی و بی اهمیت ب��ه کنای��ه

ی
پسرعمویش لب زد.

-الهه خونه ی مستقل میخواد،یک جایی که یکم از
سنگینی اینهمه نگاه خالص شه.

چشمان غم بار پدر ومادرش همزمان خیره ی تکان
خوردن لب هایش شد،خسته از آنهمه مقاوت وحفظ

ظاهر،با صدایی که بغض چسبیده در گلو لرزانش
کرده بود،ادامه داد.

-الهه باید آرامش داشته باشه.
مریض حالی ام خوش نیست...

نه خواب راحتی دارم،نه مایلم به بیداری....
دس��ته چ��ک را از جیب کتش ب��یرون کش��اند،ب��ا ق��دم

هایی
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مطمئن به سمت قسمت پذیرایی خانه رفت.مژگ��ان
با

شنیدن صدای پای او سرچرخاند� وسعی کرد که در
حضور مه لقا ونگاه تیزش صورتش غمگین نباشد.

علی همزمانی که مشتی تخمه را از پیاله برمیداشت
خیره ی صفحه ی بزرگ ال سی دی بود که فوتبال
موردعالقه اش یوونتوس را پخش میکرد.مه لقا در

حالی که زیرچشمی پدرش را زیر نظ��ر داش��ت،دان��ه
ای

تخمه برداشت وبرای شکستن سکوت جمع به ظاهر
گرم خانواده اش که همیشه ی خدا حالش را بد

میکرد،خطاب به علی لب گشود.
-چرا وقتتو با دیدن فوتبال هدر میدی.

علی نیشخندی تمسخر آمیز لب هایش را کش
داد،موبایل را از زیر بالشتش برداشت ودر جواب مه

لقا کوتاه لب زد.
-هم تو که وقتتو صرف تنیس میکنی بسه.

مه لقا به مبل تکیه زد،پا روی پا انداخت وتاسف وار
سری تکان داد.
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-تنیس ورزش آدمای اصیله،کی می فهمی که ما
اصیلیم.

جهان با کمی مکث سر خودنویسش را روی میز
انداخت ،نگاه خیره اش به روی مه لقا سر خورد

وس��عی ک��رد خونس��ردی همیش��گی اش را در مقاب��ل
چشم

آبی یکدنده اش حف��ظ کن��د.مژگ��ان کت��اب رم��انش را
روی

میز گذاشت ونیمخیز شد.
-میرم میوه بیارم.

جهان امضایی پای برگه زد،سرچرخاند وبه آرامی
زمزمه کرد.

-نیازی نیست مژگان جان بشین کارت دارم.
علی بی اهمیت به ایستادن پ��یرلوی دوس��ت داش��تنی

اش
در پشت ت��وپ ودی��وار دف��اعی مس��تحکم تیم حری��ف

کمی
در جایش جا به جا شد و نگاهی معنادار را روانه ی

نگاه نفوذناپذیر مه لقا کرد.
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برگه ی جدا شده را از روی میز به سمت مژگان هل
داد،بع��د دس��تی ب��ه موه��ای خ��وش ح��التش کش��ید و

متبسم
لب گشود.

-اونقدری هست که بشه جهیزیه ای در شان م��ه لق��ا
رو

بخری.
مه لقا موهای اتو کشیده اش را یک طرف شانه اش

ریخت وبا نگاهی که سعی میکرد به جای چشمان
پدرش به نقطه ای نامعلوم باشد،زودتر از مادرش

جواب داد.
-نیازی نیست،پول به اندازه تو حسابم موجوده.

**
شال را دور شانه هایش انداخت واز پله ها سرازیر
شد،در را که باز کرد بی سالم با لحنی تند به روی

آزیتا توپید.
-برای چی هرچی میگم بیا باال کسی نیس،نمیای؟

آزیتا سرخوش خندید واشاره ای به مصطفی
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ک��رد،مس��تانه ق��دمی ب��ه عقب برداش��ت و بی اراده
شال را

دور شانه هایش بیشتر پیچاند.مصطفی بی آنکه
ماشین را خاموش کند،سری برایش تکان داد.

-حاال چرا میخوای این دم ودستگاها رو بفروشی؟
آزیتا از گوشه ی چشم مصطفی را پایید،خ��اطر جم��ع

از
پرتی حواسش سرجلو آورد وپچ پچ کنان جواب داد.

-دوس����تش خ����وب میخ����ره،منم دلم نمیخواس����ت
بفروشیم،�

بهرحال هرچند هفته یکبار یک مجلس توپ به
تورمون میخورد،ولی مامان خانوم مصطفی دستور

فرمودن��د ک��ه عروس��م الزم نک��رده مط��رب مجلس��ا
باشه!!

مس����تانه بی����نی اش را چین داد وص����ورتش را کج
وماعوج

کرد،به لبخند مصطفی از همه جا بی خبر اخمی کرد
وبا حرص بازدمش را بیرون داد.
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-ح��اال اگ��ه ت��و راض��ی نیس��تی،باش��ه دس��تت ه��روقت
داشتی

سهم منو بده.ها مستی ،بی تعارف؟
گوشه ی چشم هایش را با خستگی فشرد ونوچی

گفت.آزیتا به مصطفی اشاره ای زد تا دستگاه را از
میانه ی در ساختمان� بردارد،قبل از آنکه نامزدش از

ماشینش پیاده شود،نگران لب زد.
-چقدر الغر شدی مستی،تو روخدا بی خیال شو.اصن

از ریخت افتادی.
مستانه خودش را کنار کشید،بی حوصله در حالی که

انگار با خودش حرف میزد،زمزمه کرد.
-بی خیالم بابا.درسا پدرمو در آورده.

**
با خشمی که دیگر تالشی برای سرکوب شدنش

نمیکرد،مه لقا را از رسیدن به اتاقش ناکام گذاش��ت
و با

صدایی که به بلند تر از حد معمول رسیده بود ادامه
داد.

-این حرفت ینی چی؟
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مه لقا کامل به سوی او چرخید،� به نگاه مضطرب
مادرش اهمیتی نداد وبه علی که پیروزمندانه نگاهش

میکرد هم.
-کامال واضح بود،نیازی به این...

جهان عصبی از جا پرید،با عرقی که به آنی روی
پیشانی اش نشسته بود میان حرف او پرید.

-دهنتو ببند،نمیخواد حساب بانکی پر پیمونی که برات
بجا مونده رو به رخ بابات بکشی.

مه لق��ا ت��ا ک��ه خواس��ت لب ب��از کن��د وج��واب دن��دان
شکنی

را نثار پدرش کند، جهان پیش دستی کرد و با رویی
جمع شده ادامه داد.

-خس���ته نمیش���ی از اینهم���ه غ���رور وتک���بر؟بس کن
دیگه...

مژگان مثل همیشه سعی کرد میانه داری کند.مه لق�ا
اما با

نفرتی که جهان ناامیدانه درون چشمان او می
دی��د،نزدی��ک ش��د ب��ا دن��دان قورچ��ه ای ک��ه علی هم

صدایش
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را می شنید.
-ش����ما ک����ه بل����دین،خس����ته ش����دین منم بزاری����د

کنار.جایگزین
خوبی که دارم.مثل مامانم.

جه��ان ق��دمی ب��ه جل��و برداش��ت،ام��ا ب��ازویش اس��یر
دستان

یخ زده ی مژگان بود،مژگانی که مستاصل مه لقا را
صدا میکرد.اما مه لق��ا ب��ا آبی ه��ایی ک��ه کمی نم��زده

شده
بود،بی اهمیت به خواهش مادرش باز ادامه داد.

-من همینم،بازم نادیده ام بگیر...�
قدمی به عقب برداشت،با چانه ای که لرزان شده

بود،انگشت سبابه در هوا تکان داد وکلمات را به
سختی از الی دندان های قفل شده بیرون کشاند.
-مثل همه ی این سالها نادیده ام بگیر...من....من

عادت دارم.
مستانه خم ش�د ت�ا لن�گ کفش ج�دا افت�اده اش را از

روی
پله بردارد که صدای عصبانی پدرش باعث شد که
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کنجکاو سر بلند کند.
-من پدرتم احمق.

قامت راست کرد وبی اراده قدمی به جلو
برداشت،صدای پدرش به وضوح شنیده میشد اما
مژگان وعلی در حد پچ پچ صدایشان به گوش می

رسید ومه لقایی که صدایی از او شنیده نمیشد.
-علی سر من غر نزن،این دختر یک عمر توهم اینو

داره که من دوسش ندارم.احمق من جونم در میره
واسه همتون.

مستانه با ابروهایی که دنباله اش پایین افتاده بود ب��ه
در

بسته ی باال با لنگه کفشی که در دست داشت ،خیره
بود.

به خودش فکر کرد،به علی فک��ر ک��رد وب�ه م�ه لق��ا و
آتش

فش�����ان درونش وب�����ه زنج�����یره ی زن�����گ زده ی
خسته.پاهای

فلج شده اش او را میان اولین پاگرد ساختمان نگه
داشته بود.
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-منت هیچی رو سر من نزار چون سایه ی تو فقط
بابام بوده جهانگیر مشعل.

عاقبت صدای مه لقا را شنیده بود وعجز کالمش
را.لب پایینش را به دندان کشید،پاهای بی رمق را به
عقب کشاند،چرخید وکلید را در قفل چرخاند،با همان
کفشی که در دست داشت وارد خانه شد،هنوز در را
نبسته بود که گریه ی مه لقا میان راه پله ها پیچید.
-امیرحافظ دارم میرم سرکوچمون،زودی بیا فقط.

کفش از البه الی انگشتانش سر خورد وروی
س��رامیک افت��اد،نگ��اهش را ب��ه س��قف داد ولبخن��د

زد،لبخند�
زد در حالی که گوش هایش از نام امیرحافظ ولحن

پرن��از م��ه لق��ا ب��ه هوه��و افت��اده ب��ود وقل��بی ک��ه می
سوخت

ومی سوخت،با حفظ لبخند عمیقش زمزمه کرد.
خوش اومدی امیرحافظ مش��عل ب��ه زنج��یره ی زن��گ

زده
ی ما...خوش اومدی حلقه ی معیوب.

لیوان یکبار مصرف را کمی به میانه ی میز سر داد
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وکتاب قطور را ورقی زد،بازدمش پرصدا از سینه
خارج شد خیره به نوشته هایی ک��ه فش��رده وب��ه زور

در
مغزش گنجانده بود،باز هم ورق زد.رفت و آمد سلف

به اوج رسیده بود،گروه گروه دانشجو گرد هم جمع
شده بودند و البه الی بگوبخندهایشان گریزی هم به

مبحث درسی شان می زدند.صندلی روبه رویش
پرسروصدا به عقب کشیده شد وثانیه ای بعد بوی
عطری آشنا زیر بینی اش پیچید.نفسش به پت پت
افتاد،سرانگشتانش بی رمق از کنار کاغذ رها شد.

-سالم خانم مشعل،وقت دارید چندتا سوال حقوقی
ازتون بپرسم؟

سربلند ک��رد وب��ه پس��رجوانی ک��ه مش��خص ب��ود از او
سن

وسالش کمتر است،نگاهی انداخت.عط��ر لعن��تی اش
را

اگر عوض میکرد،نگاه ساده اش دوست داشتنی تر
میشد.کتاب را بست وبی اهمیت به نگاه منتظر پیش
رویش زیپ کوله پشتی را باز کرد وکتاب را داخلش
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انداخت.سعی کرد کمتر نفس بکشد واصال خفه بماند
تا

که از آن فضایی که بویش حال تهوعش را تشدید
میکرد فرار کند.به زحمت صدا از میان حنجره اش

بیرون آمد.
-وقت ندارم.

پشت به او که چرخید،شاید اگر گوش هایش را تیزتر
میکرد،ساییده شدن دندان های جوانک را می

شنید،شانه ای باال انداخت و دست درون جیب های
بزرگ مانتویش فرو برد.از سلف که بیرون آمد نسیم
خرداد ماه نوید تابستانی داغ را میداد.لبه ی مقنعه را

کمی کنار داد تا هندزفری را درون گوشش فرو
کند،که مشام بیدارشده اش باز بوی توت فرنگی که

روزی موردعالقه ی حافظ ن��امی در زن��دگی اش ب��ود
را

به رویش آورد.
از کنار مسوول مالی دانشکده ک��ه آس��تین ه��ایش را

برای
وضو گرفتن باال داده بود،سربه زیر رد شد و در میان
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آشفتگی ذهنش که دیگر جزو روزمره ی زندگی اش
شده بود،شهریه ی ترم های آخرهم اضافه شده بود.

*
پشت در اتاق ایستاده بود وبه پسربچه ای که انتهای

س��الن ب��رایش ش��کلک در می آورد وقص��د ح��رص
دادنش

را داشت،نگاه میکرد.پسرک با قدم هایی که تا به تا
برداشته میشد،مدام در جایش وول میخوردو زبان
دراز میکرد وگاهی هم از دو طرف دهانش را می

کشید.
رهی عرق پیشانی اش را با پشت دست خشک کرد

وبی حال خندید،سری چرخاند ومطمئن از بی حواس
بودن افراد درون اتاق ،به تالفی اداهای پسربچه ی

تخس چشمانش را لوچ کرد و با صورتی کج وماعوج
گامی به س��متش برداش��ت.پس��رک ب��ا دی��دن ش��کلک

های
عجیب رهی س��رجایش خش��ک ش��د. ،ک��ه هم��ان حین

زنی
جوان با فرم خاکی رنگش از کالس بیرون آمد.
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-عرشیا جان بازیگوشی بسه،بدو بیا سرکالس.
-آقای معروف زاده؟

رهی با لبخندی که هنوز بر روی لبش بود،به سوی
صدا چرخید وبا تبسم جانمی گفت.

زن درشت هیکل اما کامال جدی به نظر می رسید
جوری که لبخند به آنی از صورت رهی پاک شد

وقلبش ریتم تند تری به خود گرفت،کنار� زن قدم
برداشت هرچه به جایی که اتاق مشاوره نام

داشت،نزدی��ک میش��دند بی اراده ق��دم ه��ایش کن��دتر
پیش

می رفت.
زن کناری ایستاد واشاره ای به داخل اتاق کرد،رهی

قب��ل از رفتن ب��ه درون ات��اق نگ��اهش بی اراده ب��ه
انتهای

سالن کشیده شد،عرشیا را داشتند به زور به داخل
کالس می کشاندند.

*
سمانه با بغضی که هرچه همت به خرج میداد تا

کنارش بزند وچقدر ناتوان بود.میانه ی هال سه در
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چهار خانه چرخید ولب زد.
-خیلی نقلی وباصفاست.

اله�����ه لبخن�����د غمگی�����نی روی لب ه�����ایش نقش
بست،صدای

محمد وامید را از راه پله ها می شنید که با خنده
وشوخی در حال باال آوردن اجاق گاز بودند.سمانه تا

که خواست به سوی در برود وبچه ها را راهنمایی
کند،الهه با صدایی خش دار صدایش کرد.خواهرش با
تعلل برگش��ت وه��ان مظل��ومی گفت و قب��ل از آنک��ه

الهه
حرفی بزند نگاهش به ناخن های الک خورده ی او
دوخته شد،و به شالی که روی گیره ی سرش بود.

-برو پیش مامان،میدونم امش��ب بی ق��رار ت��ر از ه��ر
وقت

دیگه اس.
در نیمه بسته با با تنه ی محمد باز شد،سمانه نگاه

دردمندش را از الهه نگرفت.گلویش زخم برداشت و
اسم الهه همچون زهری تمام مغزش را مسموم

کرد.محمد وامید کل کل کنان اجاق را به داخل
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آشپزخانه میبردند.
-رهی عوضی می بینی که وقت کار پیداش نیس.

امی�د خندی�د،س�مانه بی اهمیت ب�ه پچ پچ آرام آنه�ا از
البه

الی فرش لوله شده وتیر تخته ای که وسط خانه رها
شده بود،نزدیک الهه شد.

-امشب کی بی قرار نیست!!ولی من می مونم
پیش��ت.بچ��ه ه��ا رو رد کن ب��رن،دیگ��ه درس��ت نیس

پیشت
باشن.

الهه باز هم لبخن��د زد،از هم��ان لبخن��دهایی ک��ه غم از
آن

شره میکرد.
-میشه بری؟

آنقدر مظلومانه خواهش کرد که خودش هم به آنی
بغض ب���ر گل���ویش نشس���ت.ص���دای اذان ظه���ر از

مسجدی
که گنبد� سبزش در مرکزی ترین جای محله بود،باعث
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شد که احمد به سوی پنجره نگاه بچرخاند وکمی بعد
با

صدایی رو به خاموشی زمزمه کند.
-وقتی نمیتونی حتی الهه صدام کنی،بیشتر� بی قرار

میشم.برو لطفا...لطفا.
سمانه مقاومتش از هم پاشید،هقی آلوده به دردی
جانکاه از گلویش بیرون پرید.دست روی صورتش

گذاشت و با بی تعادلی از میان وسایل خ��ودش را از
در

بیرون انداخت.امید هراسان از آشپزخانه بیرون آمد.
-چی شد خواهرت؟

الهه خودش را کنج دیوار سر داد وسر روی زانو
گذاشت،محمد با فکی منقبض شده پشت به آنها بی

مالحظه اجاق را روی سرامیک ها کشید.
*

-خانم این عطر رو هم یک تستی بکنید،بوی شکالت
میده.

کوله پشتی سنگینش را کنار پایش انداخت واز قصد
همان عطری که فروشنده پیشنهاد داده بود را کنار
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زد،تا که خواست دست دراز کن��د وشیش��ه ی دیگ��ری
را

بی آنکه اسمش آشنا باش��د ب��ردارد ب��از دخ��تر ج��وان
پیش

دستی کرد وشیشه را باال آورد وشروع به توضیح
دادن ک��رد.مس��تانه پلکی روی هم فش��رد ت��ا ت��اری

دیدش
کم��تر ش��ود،دوب��اره ک��ه پل��ک گش��ود خ��یره ی تک��ان

خوردن
لب های دخترک شد،لب هایی که یک سانتی متری از

باال وپایین رژلب کشیده شده بود.
-برای فصل تابستون عالیه،اصن خنکی خاصی داره

این عطر.
-میشه یک عطری بیارین نه بوی شکالت بده نه بوی

توت فرنگی ،نه خیار نه کدو ،خربزه؟میشه؟
فروش��نده م��ات زده س��اکت ش��د ولب ه��ایش را ب��ا

ناراحتی
خیس کرد وپشت به او به ویترین پر از عطر وادکلن

هایش نگاهی انداخت.مستانه با پر از تلخی ناگفته که
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انگار تمامی هم نداش��ت ب��ه موبای��ل می��ان دس��تانش
نگاه

انداخت.
^^این آدرس خونه ی جدیدمه،مستی نیاز دارم

بهت.فقط بیا.دارم خفه میشم از بغض^^
فروش��نده ب��ا لب ه��ایی ب��اد ک��رده وب��رخالف گش��اده

رویی
دقایقی قبل شیشه ی عطری که نام ونشان آشنایی

نداشت را تقریبا روی میز کوبید.
-این عطردیگه بوی می��وه وش��کالت نمی��ده.متاس��فانه

باید
بگم بوی گل یاسمنو می��ده،قیمتش��م ب��اال نیس��ت،پس

قطعا
فیکه.

مستانه با لبخندی واقعی شیشه را برداشت،صراحت
کالمش تاثیر خودش را گذاشته بود،راضی از واکنش

فروشنده لب زد.

-همینو برمیدارم.
*
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شیشه ی خرفت ماشین را مثل همیشه به زور باال
داد.پا که روی آسفالت گذاشت نگاهش به س��اختمان

رو
به رویش چسبید،کم� آورده مقابل خواهش های

مظلومان��ه ی اله��ه ب��ا نیش��خند می��ان آدرس دادن او
پرید.

-چی پشت هم میگی،من االن ماشینمم پارک
کردم.کدوم ساختمونی؟

خیره به ساختمان آجرنما ب��رای ن��ابودی بغض عی��انی
که

صدای الهه را لرزان کرده بود،با لودگی سوتی زد
ومرموز ادامه داد.

-جووون.چه مکانی شه اینجا.
رهی ب��ا پاه��ایی ک��ه هرچن��د دقیق��ه یکب��ار بهم گ��ره

میخورد
و معده ای که محتوی��اتش از ش��دت اض��طراب م��دام

باال
وپایین میش��د،از کن��ار پیک��ان وان��تی ک��ه می��ان کوچ��ه

سبزی
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می ف���روخت ودورش تع���دادی زن ب���ا چ���ادر رنگی
دورش

جم��ع ش��ده بودن��د،رد ش��د.پلکی زد ومس��تانه را ب��ا
لبخندی

ساده دید که چطور مقابل خانه ی جدید دوستش در
حال خندیدن است.

دوس��ت داش��ت او هم بخن��دد،ام��ا س��یبک گل��ویش بی
وقفه

می لرزید.از وقتی که از آن اتاق لعنتی ب��یرون آم��ده
بود

لرزیده بود،تا زمانی که از دو خیابان پایین تر
موتورش بنزین تمام کرده بود و بعد بی اهمیت به

ساندویچ های داغ درون نایلون تمام راه را پیاده قدم
برداشته بود وفکر کرده بود ودر میان فکر کردن

ترسیده بود از پ��ازلی ک��ه داش��ت کن��ار هم چی��ده می
شد.

مستانه تا که خواست در را بندد رهی دست روی
چهارچوب گذاشت،مستانه ابرویی باال داد.

-سالم.
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با هم��ان ت��ه مان��ده ی لبخن��دی ک��ه رهی حس میک��رد
واقعی

و از ته دل نیست،گردن کشید ولب زد.
-رخساره همراهت نیس؟

رهی بی جان تر از هر وقتی پلکی زد و نه آرامی را
روی زب��انش ران��د.س��نگینی نگ��اه مس��تانه هم ب��اعث

نمیشد
که سر باال بیاورد ونگاهی به دخترک که همانند

خودش پریشانی جزو الینفک روح وجسمش شده
ب��ود،بین��دازد. انگ��ار می��ان ب��ازی ماروپل��ه گ��یر افت��اده

بود،به
زحمت از نردبان ها باال می رفت وت��ا ک��ه میخواس��ت

به
نقطه ی آخر برسد،نیش ناباوری او را به قعر سیاهی

مغز می فرستاد.کنار� مستانه ای که حاال او هم در
سکوت از پله ها باال می رفت ،گام بر میداشت در

حالی که روحش جایی در کنار رخساره نشسته
بود،باید همین جسم خالی را بر میداشت و به تنهایی

تمام خیابان های شهرش را راه می رفت،باید فکر
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میکرد تا فارغ از هر ترسی پازل زندگی خودش
ورخساره اش را کامل میکرد.

نایلون را باال داد وبه مستانه با سیبک گلویی که هنوز
می لرزی��د ،چش��م دوخت.ب��ا ص��دایی بم وکمی هم

لرزان
به حرف آمد.

-این ساندویچا برای ناهارتونه.
مستانه ایستاد وسرچرخاند وب��ا مک��ثی چن��د ثانی��ه ای

لب
پایینش را رها کرد وزمزمه وار پرسید.

-تو...خوبی؟
از خیرگی� نگاه رهی که در ظهر یک روز بهاری

عجیب تر از هر وقتی دیگر شده بود،کمی دستپاچه
شد،دستپاچگی که هیچ از آن سر در نمی آورد.از

موهای پریش��انش ک��ه ن��امنظم از زی��ر مقنع��ه ب��یرون
آمده

بود خج��الت نمی کش��ید،وح��تی از زی��ر ابروه��ایی ک��ه
یکی

در میان ریز مویی سیاه توی ذوق میزد.هیچ،فقط به
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غریبانه ترین شکل ممکن دستپاچه شده بود،رهی به
تلخی از میان احواالت مبهمش بیرون کشاند.

-خوب نیستم.اصال خوب نیستم.
و از پله ها بی تعادل پایین رفت،مستانه نگاهی به
ساندویچ هایی که روغن از نانشان بیرون زده بود،

انداخت وبعد به رهی که میخواس��ت در س��اختمان را
باز

کند.سر� در نمی آورد،سر از این روزهای زندگی اش
هیچ در نمی آورد،از این همه اتفاقی که پشت هم در
روزمرگی های نحسش در حال وقوع بود.اما با همان

گیجی نتوانست ساکت باشد،پله ای پایین رفت و
باصدایی که بیشتر شبیه پچ پچ بود،زمزمه کرد.

-میتونم کمکت کنم؟
رهی لب بهم فشرد وسری تکان داد،خواست حرفی
بزند اما همان دم صداها در مغز به اوج رسید وباعث

شد که زبان به یکباره در کام گره بخورد.
آه...

اگر چیزی هست برای رام کردن این اسب وحشی
روح....
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صدایت،صدایت،صدایت...
تنها صدایت از پشت تلفن راه دور...

ساق پاهایش از درد زیاد تیر می کشید،حیاط� کوچک
را چرخیده بود و افکار مالیخولیایی برای ثانیه ای

دس��ت از س��رش برنداش��ته بودن��د.ب��ا هم��ان دمپ��ایی
انگشتی

پ��ا روی م��وکت آش��پرخانه گذاش��ت،قب��ل پ��ر ک��ردن
لیوانش

از چایی پررنگ وتلخ سرچرخاند� وبه رخساره نگاه
کرد که چطور سر زیرپتو برده بود و مدام در جایش

وول میخورد.
کثیف� ترین فکرها در مرکزی ترین نقطه ی تاریک

ذهنش قدرت ج��والن پی��دا ک��رده بودن��د،وق��تی ک��ه یخ
بسته

روبه روی مشاوره مدرسه ی استثنایی رخساره اش
نشس��ته ب��ود وزن ج��وان بی رحمان��ه ب��دون در نظ��ر

گرفتن
جوانی خالی از هر امید وانگیزه ای لب زده بود.

^^رخساره یک مدتیه رفتارش زیر نظر من
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ومعلمشه.این دختر عجیب از کسی که هم جنسش
نیس��ت گری��زون ش��ده،همکالس��ی ه��ای پس��ر ک��ه

نزدیکش
میشن سریع واکنش نشون میده،زم��ان برگش��ت م��ا

باید با
مهرب��ونی ،ب��ا ص��حبت ف��راوون س��وار سرویس��ش

کنیم،اون
ح���تی از رانن���ده سرویس���ش هم ت���رس ف���راوونی

داره^^.
دست دور بدنه ی لیوان فشرد ولخ لخ کن��ان خ��ودش

را
به میانه ی حیاط کشاند.

^^انتهای حیاط چند باری دیدم که با ترس دستشو
جلوی مانتوش میگ�یره.رخس��اره ی ش��یطون وعالق�ه

مند
به خراب کاری مدتیه که با کسی حرف نمیزنه،م��دام

تو
فکره وبعد از فکرش انگار که می ترسه^^.
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دس��تانش ب��ه ل��رزش افت��اد وقط��رات ع��رقی ک��ه از
گوشه

وکنار پیشانی اش می چکید وقتی که لب زدن زن را
به یاد می آورد که چقدر عاجزانه از رهی میخواست

از کنار این مساله راحت نگذرد.
قطع��ات پ��ازل ب��ه پلش ت��رین ش��کل ممکن کن��ار هم

قرار
می گرفت،اما تصویر پازل آنقدر سیاه بود که تمام

ذهنش را سیاهی پر میکرد.با همان دستان لرز گرفته
در خردادی گرم ،لیوان را باال آورد وجرعه چای را

راهی گلوی خشک شده اش کرد.
به امید فکر کرد،به محمد و به تمام مردهایی که در

اط��رافش نفس می کش��یدند،ح��تی� ذهن وامان��ده ب��ه
غالم

ش�����وهر عم�����ه ی علی�����ل ون�����اتوانش هم رحم
نکرد.تصورش

زشت بود،سیاه بود اص��ال لجن م��ال ب��ود.لب پ��ایینش
بی

رحمانه میان دندان ها گیرکرده بود،رعشه ی به جان
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افتاده با هیچ چیز مهار نمیشد،نفهمید چطور ش��د ک��ه
به

یکباره لیوان چای را که به نیمه هم نرسیده بود را به
دیوار مقابلش کوباند.

تکان خوردن محسوس رخس��اره را زیرپت��و از گوش��ه
ی

چش���م دی���د،ام���ا ح���ال آرام ک���ردن دخ���ترکش را
نداشت،دیگر

حال نداشت.بی رمق خودش را به چهارچوب در
کشاند،میانه ی در و زیر نور المپ شهرداری چمباتمه

زد و بی اهمیت به نسیمی که صورتش را نوازش
میکرد،با چشمانی سرخ به نقط��ه ای ن��امعلوم خ��یره

ماند.
****

به لب��ه ی م��یز تکی�ه داد وب�ا چش�مانی تن�گ ش�ده ب�ه
نوشته

ها چشم دوخت.زن با هیجان خودش را جلو کشید،با�
نوک انگشت عینک پایین آمده را سرجایش برگرداند.

-بدون حتی یک غلط امالیی.
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حافظ سرباال آورد،خسته پلکی زد وبرگه به دست
قدمی به عقب برداشت.صدایش کمی گرفته به نظر

می
رسید.

-برای امروز قراری نزار،برم جلسه دیگه نمیرسم
برگردم دفتر.

زن هم��انطور س��یخ س��رجایش ایس��تاده ب��ود وس��عی
میکرد

تک تک کلمات گفته شده را ضبط کند.حاف��ظ س��رفه
ی

کوتاهی کرد وسرچرخاند.�
مستانه در کنار دوستانش ایستاده بود وبی حواس به
رگ��ال مانتوه��ا نگ��اه میک��رد،م��ژده م��انتوی قه��وه ای

رنگی
را از میان رگال بیرون کشید.
-نظرت چیه مستی؟خوشگله؟

مستانه با دیدن رنگ قهوه ای سعی کرد به بینی اش
چینی نده��د،سرس��ری ب��ه س��اعت مچی اش ک��ه ی��ک

ساعت
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همیشه عقب تر از زمان میزد،انداخت.
-خوبه.

نگین در اتاق پرو را باز کرد وبا هیجان دوستانش را
صدا کرد.مستانه موبایل عرق کرده ی میان دستانش

را بیشتر فشرد وبه سمت صدا چرخید.�
-به نظرتون برای عروسی خواهرم شیکه؟

مژده لب هایش را جمع کرد وبا اکراه به مانتوی
جگری زنگ که طرحی سنتی داشت چشم دوخت.

-نمیدونم،به نظرم رنگش یکجوریه،نه مستی؟
مستانه واژه های به ردیف شده را که به سختی کنار
هم چیده شده بود را در تصمیمی آنی پاک کرد،کالفه

سربلند کرد.با دیدن مانتوی خوش دوخت تن نگین
لبخندی ساده روی لب هایش نقش بست.

-عالیه.
نگین خنده اش را سرکوب کرد وبی آنکه نگاهی
دوباره به مژده واخمش بیندازد ،در اتاق پرو را

بس��ت.م��ژده ب��ا ب��دقلقی م��انتو را روی پیش��خوان
انداخت

وبا کالفگی لب زد.
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-وس��ط فص��ل امتحان��ا مث��ل این سرخوش��ا پاش��دیم
اومدیم

مانتو بخریم.
سکوت مستانه بیش از پیش عصبی اش کرد،غرغر

زنان ادامه داد.
-تو چته؟انقد بدم میاد چند وقته همش خفه ای؟

-فکرم درگیره امتحاناست.
دم دس�تی ت�رین دروغی ک�ه هم�ان لحظ�ه ب�ه ذهنش

رسید
را روی زبانش آورده بود،نگاه خیره ی م��ژده داش��ت

با
روانش بازی میکرد.روی پاشنه ی پا چرخید و باز به

موبایلش زل زد.به حروف تایپ شده ای که حاال پاک
شده بود وفقط در مغزش حک شده بود.به حساب

بانکی که داشت خالی تر میشد فک��ر ک��رد و غ��روری
که

اجازه ی کمک از پدرش را به او نمی داد. بحث
دوس��تانش را ب��ا پس��رجوان س��ر قیمت م��انتو می

شنید،اما
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حواسش به ص��فحه ی موب��ایلش پ��رت ش��د ک��ه ح��اال
روشن

شده بود وشماره ی آشنایی که همان دم لب ه��ایش
را به

لرزش در آورده بود .بی هدف سرچرخاند وبه تکان
خوردن دس��تان نگین نگ��اه ک��رد،کس��ی� حواس��ش ب��ه

چشمان
نم زده ی مس��تانه نب��ود،کس��ی اص��ال حواس��ش ب��ه

سوزش
عمیق قلب او نبود.هیچ کس حواسش نبود،هیچ گاه

کسی حواسش را برای مستانه خرج نکرده بود.
حافظ کیفش را ک��ف آسانس��ور ان��داخت ودس��تی ب��ه

پیشانی
کشید وبه شماره ی ممنوعه ای که به اشتباه روی

اسمش را لمس کرده بود،خیره ماند. صدای زن که
گاهی مستانه تن صدایش را مسخره میکرد را نمی

ش��نید،هج��وم خ��اطراتی ک��ه آخ��رش ب��ه تلخی محض
رسیده
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ب��ود ب��اعث ش��د ک��ه ت��وجهی ب��ه درب ب��از ش��ده ی
آسانسور

نکند،سر انگشت شصتش میم مستانه را لمس کرد.
عینک آفتابی را از روی موهای باال زده اش چنگ زد
وبی آنکه سربچرخاند دوستانش را خطاب قرار داد.

-بچه ها من جایی کار دارم.
بهت دوس���تانش مهم نب���ود،در هم شکس���ته فق���ط

میخواست
از آن فضا بگریزد.از مغازه که بیرون زد به نفس

نفس افت��اده ب��ود،دس��ت روی قفس��ه ی س��ینه اش
گذاشت تا

قلب بی قرار از بغض ونفرت را کمی آرام
کند.نامتعادل گامی برداشت و از روی جوی

پرید.داشت خفه می شد از بی قانونی جنگلی که که
در

آن محکوم به نفس کشیدن بود. دست ها روی جیب
های بزرگ مانتویش را لمس کرد.به ماشین های

پ��ارک ش��ده نگ��اه داد.ماش��ینش کج��ا ب��ود!!س��وییچ
کجاست!!
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با گلویی که به درد آمده بود ،پای پی��اده کن��ار خیاب��ان
قدم

برداشت.بی اهمیت به بوق پیکان زرد رنگ قراضه با
دستانی لرزان با موبایلش کلنجار رفت،حواسش نبود

و
آنقدر درگیر بود که تنه اش به ماشین پارک شده ی
کنار خیابان برخورد کرد.آخ هم نگفت.با ناخن های
کوتاه سعی کرد سیم کارت را از جایگاهش بیرون
کشد.موبایل پخش وپال شده را درون جیب هایش

انداخت.سرش را باال آورد،عرق از کن��ار ش��قیقه اش
به

آرامی سر خورد و داغ دلی که تازه شده بود،ش��ماره
ی

رن��د امیرحاف��ظ مش��عل داغ پس زده ش��دن وت��رجیح
دادن

مه لقای چشم آبی را به خود را خیلی خیلی زیاد تازه
کرده بود وتنهایی لعنتی مرحم زخمش نبود که هیچ

نمکی بود که بیش��تر جگ��ر می س��وزاند. س��یم ک��ارت
میان
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انگشتانش کمی به سختی شکسته ش��د،س��یم ک��ارت
خاطره

ها،پچ پچ های نیمه شب،شیطنت های بی دروپیکر
وخ��وش خی��الی ه��ای احمقان��ه را شکس��ت.دس��تانش

آویزان
از تن ش��د وق��تی ک��ه الش��ه ی س��یم ک��ارت را درون

جوی
آب روان می انداخت.

شتاب زده داشت سیب زمی��نی ه��ا را درون ماهیتاب��ه
هم

میزد ،نیمی از سوسیس های مورد عالقه ی رخساره
ب��ه ک��ف ماهیتاب��ه چس��بیده ب��ود و رهی بی اهمیت

قاشقی
رب را رویش��ان ریخت.امی��د ب��رای برداش��تن لی��وانی

وارد
آش��پزخانه ش��د،کمی متعجب ب��ه رهی ک��ه م��دام پ��ای

چپش
را تکان میداد نگاهی انداخت.

-خوبی تو؟گفتم برم ساندویچ بگیرم .االن یک ساعته
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داری چیکار میکنی.
رهی با پیشانی به ع��رق نشس��ته بی اهمیت ب��ه کالم

امید
خم شد وشیشه ی روغن را از کنار گاز برداشت و

روی سیب زمی��نی ه��ای بهم چس��بیده ریخت.امی��د ب��ا
رویی

جمع شده به محتویات درون ماهیتابه نگاهی
انداخت،سکوت رهی که بیشتر اوقات برایشان قابل
هضم بود،باعث شد که لیوان را بردارد وبی حرف از

آشپرخانه بیرون بزند.
قاشق را روی ک��ابینت ان��داخت وه��وفی کش��ید،می��ان�

جلز
ولز کردن غذای بد ریختش پشت به اجاق گاز به

تص��ویر پیش رویش خ��یره ش��د ب��ه رخس��اره ک��ه ب��ه
پشتی

تکیه زده بود وبه خراب کاری های پت ومت بی
انگیزه خیره بود.مسیر نگاهش آرام عوض شد،امید

گردن محمد را گرفته بود وبرای گرفتن موبایل میان
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دس��تان او داش��ت تقال میک��رد. ک��ف دس��تانش را ب��ه
شقیقه

هایش فشرد وزیر لب زمزمه کرد.
^خوب فکر کن رهی،رهی فکر کن چه غلطی باید

بکنی^
محمد پخش زمین شده بود وامید با خنده ای موذیانه

دست از تالش برنمیداشت.
-عوضی حواست هست پات کجاس؟

-ممد الشی بازی درنیار،بده فیلمه رو ببینم.
میان آشپزخانه ایستاد،دلش پر بود و از عالم وآدم

طلبکار.دست ها ب��ه فرم��ان مغ��زی ک��ه دیگ��ر ج��وش
آورده

بود مشت شدند،محمد سعی میکرد تنه ی امید را از
روی خودش بردارد.

-امید دیه اش سنگینه،میگم داغون شد.
میان هیاهو باز نگاهش آرام ب��ه س��مت رخس��اره اش

سر
خورد،دخترک رنگ ورویش سرجا بود و آنقدر در

خودش غرق بود که آنهمه سروصدا وبگو وبخند هم
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توجهش را جلب نمیکرد.
خیرگی� نگاهش به رنگ وروی رخساره ثابت

مان��د،کمی فک��ر ک��رد و بع��د از ثانی��ه ای نفس خس��ته
اش

میان قفسه ی سینه اش گیر کرد. محمد با لگد امی��د
را

به گوشه ای پرت کرد،صدای موزیک پت ومت اوج
گرفت،سرچرخاند و به س��یب زمی��نی ه��ای ل��ه ش��ده

چشم
دوخت وب��ه ش��عله ی گ��از ک��ه آنق��در کم ب��ود ک��ه ب��ه

نسیمی
خاموش میشد.بزاق دهانش را به سختی از گلو پایین

داد.تقویم روی یخچال بود وپاهایی که رمقی انگار
نداشت.

سرانگش�����تان یخ زده گوش�����ه ی کاغ�����ذ را لمس
کرد،سبابه

روی روزهای رفته کشیده شد وبه تیک آبی رنگی
رسید که متعلق به ماه گذش��ته ب��ود.چش��م چپ کمی

مات
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زده تر پلک خورد.دو دوتا چهارتا کردن مغز به جوش
آمده جور در نمی آمد یا ک��ه او دلش میخواس��ت ک��ه

جور
درنیاید.

روزهای خرداد را گم کرده بود ،صدای دوستانش به
اوج رسید.سرنچرخاند،خیره به اعداد حساب کرد که

باید این روزها رخساره مریضیش تمام شده
باشد وتیک هم خورده باشد.پس چرا تیکی نبود!!

عرب��ده ی محم��د تم��امش را از هم پاش��اند.تق��ویم
رومیزی

را چنگ زد ودر حالی که آن را روی زمین می
کوباند،بی کنترل� داد زد.

-خفه شو مرتیکه.خفه شین لعنتی ها.
خانه غرق در سکوت شد ورهی از هم پاشیده کنار
گاز سر خورد.محمد هول زده خودش را به پنجره

رساند ودنبالش رخساره ای که ترس��ان ب��ا فاص��له از
همه

به پنجره ی باز چسبیده بود.
-چی شده داداش؟
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رهی اما رهی دیگر شده بود،با همان بی حالی از جا
برخواست وبی تع��ادل ب��ه ماهیتاب��ه چنگی زد و آن را

به
میانه ی حیاط پرت کرد وبا صدایی که سعی میکرد

نلرزد وچشم هایی که برق اشک نداشته باشد،دوباره
فریاد کشید.

-من داداش هیچکس نیستم،ولم کنید لنتیا...
امید با اخمی در هم خم شد و سوییچ ماشینش را از
روی پشتی افتاده برداشت ،غ��یر قاب��ل نف��وذ زمزم��ه

کرد.
-ناراحتی راحت بگو شرتون کم،این اداها چیه!!

محمد با چشمانی از حدقه بیرون زده به سمت امید
چرخی��د� وهیس��ی گفت. رهی ام��ا داش��ت نفس نفس

میزد
که محمد با احتیاط لب زد.

-االن م��ابریم حل��ه؟باش��ه می ریم ف��ردا ب��ر میگ��ردیم
ببینیم�

چه مرگته؟باشه زن داداش؟
رهی غضب آلود سرش چرخید� وبا فکی قفل شده از
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خش���م ودردی ک���ه انگ���ار گفتنش� از عه���ده ی رهی
همیشه

تو دار خارج بود،به زور غرید.
-برید پی کارتون.

محمد تسلیم وار دستانش را باال آورد،امید تا که
خواست لب باز کند با لگد آرامی که محمد به ساق

پایش زد،خفه شد.
-اوکی.

****
خودش را روی تخت انداخت و با مقنعه اش که بیش
از اندازه گشاد شده بود،کالفه ور رفت.شورانگیز با

کمی تردید به چهارچوب در اتاق تکیه زد ومستانه که
سعی میکرد زیر نگاه نگران مادرش به کار خودش

ادامه دهد.
-میگم مستی.

مستانه مقنعه را میانه ی سر رها کرد و روی تخت
خودش را به سمت قفسه ی وسایلش کشاند.ساعت
مچی اش را برداش�������ت وهمزم�������ان ه�������ومی

گفت.شورانگیز
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پر استرس تره ای از موهایش را ک��ه ح��اال ان��دازه ی
بند

انگشتی ریشه اش در آمده بود را پشت گوش زد
وقدمی به داخل اتاق برداشت.

-میگم دوست داری برای دو سه هفته دیگه بلیت
بگیریم برای مشهد؟

حین کلنجار رفتن با بند س��اعتش س��رش را ب��اال آورد
وبا

نگاهی تمسخر آمیز لب زد.
-وسط امتحانای گند من شوخیت گرفته؟

و از جا برخواست وکالسورش را از روی میز
مطالع�����ه اش برداش�����ت،روب�����ه روی م�����ادرش

ایستاد.تشویش
از چشمان شورانگیز لبریز بود،مستانه کمی از حالت

خنثی بودن بیرون آمد سری تکان داد وکنجکاوانه
پرسید.

-داستان چیه مامان؟
شورانگیز ترسیده از ری اکشن های عجیب مستانه

کمی فاصله گرفت ودر حالی که گلویش را صاف
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میکرد سعی کرد که باز طفره رود.
-حال وهوا عوض کردن داستانه؟یک کالم بگو نمیای

دیگه.
مستانه کالسور را در آغوش فش��رد وچن��د ب��ار پش��ت

هم
پلک زد،حاال او هم دوست داشت فاصله اش را با

شورانگیز زیاد کند.عقبکی گام برداش��ت و بی ه��دف
رو

به آیینه چرخید.خیره به چشمان بی فروغش زمزمه
کرد.

-تاریخ عروسی مه لقا رو دقیق میخوام.
شورانگیز ب��ا آهی ک��ه از قفس��ه ی س��ینه اش ب��یرون

میداد
به کمد دیواری پشت سرش تکیه داد،سرانگشتان یخ

زده ترسان پیشانی اش را لمس کرد وهرچه کرد
نتوانست برای به هدف زدن مس��تانه ح��رفی س��رهم

کند.
مس��تانه ام��ا ب��ه س��ختی نگ��اه از چش��مانی ک��ه کمی

شعله
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های داغ انتقام برای ثانیه ای در آن دیده شده
بود،گرفت.هراسان از فکرهای بی سروتهی که در

سرش می چرخید با سری به زیر خودش را به خارج
از اتاق کشاند.گوشه ی لبش را که محکم به دندان

کشیده بود را رها کرد وکمی بلند تر لب زد.
-میخوام عروسیشون� باشم،میخوام جلو چشمشون

باشم.تاریخ بده
هوا گرم ب��ود.میان��ه ی در مقنع��ه اش را تک��ان داد ت��ا

کمی
هوا قفسه ی سینه اش را خنک کند،اما خنکی در کار
نبود وقتی که داغ جا مانده در قلبش آنقدر تازه بود.

بعد از آن شب سرد هرنگاه تو را عبادت کردم.
کیف رها شده را از روی زمین برداشت،با تنی خالی
شده از هر حسی از حالت نیمخیز خارج شد.رهی را

می دی�د ب�ا ش��انه ه�ایی افت�اده داش�ت ب�ه موت��ورش
نزدیک

میشد.هرچه میکرد قامت خودش هم راست
نمیشد،تصویر رخساره ی ترسیده چسبیده به دیوار

توالت لحظه ای از جلوی دیدگانش رها نمیشد.با
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بغضی که در اوج گرم ترین روزی بهاری یخ بسته
بود،به دنبال رهی گامی لرزان برداشت.

رهی سردرگم به موتورش تکیه زد،عرق� بی امان از
گوشه ی پیشانی اش شره میکرد،لب های خش��کیده

اش
را چند بار بهم زد وگیج به مستانه نگاه کرد.

-االن چیکار...چیکار کنیم؟
مس�����تانه ب�����ا فاص�����له ی کمی روب�����ه روی رهی

ایستاد،سعی
ک��رد مس��لط ب��ه اوض��اع ش��ود.در س��رش هم��ان دم

بلوایی
به پا شد،تمام مغز فرمان میداد که خودش را از این
قضیه بیرون بکشد،که خودش آنقدر از زندگی هزار
رنگش را تلخیی نوشیده بود که دیگر روح وجانش

تزریق زندگی آلوده به زهر رهی را پس میزد.
بغض یخ زده کم کم داشت آب میشد،کم کم داش��ت

لب
هایش را می لرزاند،کمی سر باال آورد وبه پشت سر
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رهی بی ه��دف نگ��اه ک��رد.قلب درمان��ده اش داش��ت
زیر

فش��ار منط��ق بی رحمش ل��ه میش��د.رهی دس��تی ب��ه
سرش

کشید،لبخند کم��رنگی لب ه��ایش را ح��الت داد،س��عی
کرد

چشمان نم زده از اشکش مستقیم مستانه را رصد
نکند،سربه زیر آرام لب زد.

-ببخشید شمارتو از اح،ال..هه گرفتم.
و بع��د ب��از دوب��اره هم��ان رهی ت��وداری ک��ه مس��تانه

شناخته
بودش شد،جک موتور را باال داد.مس��تانه لب پ��ایینش

را
به دندان کشید،زجه های قلب داشت قفل زب��انش را

باز
میک��رد.بی اهمیت ب��ه تش��رهای مغ��ز ق��دمی پیش

رفت،لب
ها تکان خوردند.

-رهی.
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رهی خودش را به نشنیدن زد،با اخمی که چهره اش
را پوشانده بود دوباره استارت زد.مستانه دستش را

روی دسته ی موتور گذاشت.
-فردا وپس فردا تعطیل رسمیه.امروز بریم.

رهی دستپاچه دوباره دستی به سرش کشید،تکان
خوردن سیبک گلویش مستانه را از خودش وهمه
متنفر� کرد که در چه موقعیت دردناکی دست وپا

میزند.سرش را چرخاند ومظلومانه لب زد.
-رخساره مدرسه اس.

مستانه مقنعه را کمی جلو کشید و بعد به رهی نگاه
کرد،به فکی که منقبض بود،به ته ریشی که مشخص
بود بیشتر از دوسه روز عمر دارد و قدی که زیاد هم

بلند نبود وشانه هایی که اصال پهن به نظر نمی
رسید.ه�ول زده نگ�اهی ب�ه س�اعت س�بزش ان�داخت

وگیج
زده حس کرد بند باریکی از دلش کنده شد.

-خب بیا با ماشین... من بریم دنبالش.
و منتظر نشد که دیگر رهی حرفی بزند،با گام هایی
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ن��امطمئن ب��ه س��وی ماش��ین خ��ودش را کش��اند.روی
صندلی

افتاد و گرمای بی امان روکش مخمل صندلی ها آن
لحظه هیچ مهم نبود.کف دس��تان ع��رق ک��رده اش را

چند
ب��ار ب��ه م��انتویش کش��ید وبع��د اس��تارت زد.ماش��ین

روشن
نشد،دوباره استارت زد وسعی کرد که به رهی تکیه

زده به کاپوت بی اهمیت باشد.
رهی به شیشه ضربه ای زد،مستانه به سختی شیشه

را پایین داد وسری تکان داد.
-با موتور میریم.

چشمان گرد شده ی مستانه باعث شد که رهی به
سرعت حرفش را پس بگیرد،خش دار ادامه داد.

-یک دربستی می گیریم.
مستانه اما با توجه به جیب های خودش که دیگر

اسکناس ها هم از آنها فراری بودند،با نگاهی فراری
حین ب��اال دادن شیش��ه س��عی ک��رد بی آنک��ه ص��دایش

بلرزد
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،جواب دهد.
-با موتور می ریم.

تا حاال سوار موتور نشده بود،سرعت پایین رهی
باعث شد که دیگر از آن ترس وحشتناک اولیه خبری
نباش��د.دس��ت روی کیفی ک��ه میانش��ان فاص��له ای

مناسب
انداخته بود گذاشت،کمی سر پیش برد وبا توجه به

سروصدای خیابان بلندتر از همیشه لب زد.
-چی باعث شده که....شک کنی؟

تیزی نگاه رهی وقتی که سرش کمی بسوی مستانه
متمای��ل ش��د ،مس��تانه را عقب کش��اند وخ��یره ب��ه

خیابانش
کرد.

**
رخساره هنوز با مستانه غریبی میکرد ورهی که اصال
حواسش به اط��رافش نب��ود،فق��ط می��ان پی��اده رو ب��ا

دستانی
آویزان از تن به ردیف تابلوهای ساختمان پیش رو

  1091                                                                             



سال   چهارشنبه عصائی:                                                                                   اخرین مهدیس نویسنده

خیره بود.استرس داشت به راستی که کم��ر مس��تانه
را

خم میکرد،نمیدانست ق��رار اس��ت چ��ه اتف��اقی بیفت��د
واین

بدترین شکنجه ی ممکن بود.برای کم کردن ترسش
دست دراز کرد تا موی سرکش دخترک را به زیر

مقنعه بده��د ک��ه رخس��اره ب��ا ابروه��ایی گ��ره خ��ورده
خودش

را عقب کشاند و سعی کرد که از پشت به رهی
بچسبد.

-طبقه ی دومه،به نظرت االن مطبش بازه؟
مستانه بند کیف را روی شانه اش انداخت ،از کنار

رهی گذشت.
-باید بریم ببینیم دیگه.

سر در گوش منشی فرو برد سعی کرد از قدرت
صدایش استفاده کند،به آرامی ج��وری ک��ه منش��ی را

رام
کند ش��رایط رخس��اره را توض��یح داد.منش��ی اه��ومی

گفت
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وبرای اینکه حواسش سرجایش ق��رار گ��یرد ،ص��ندلی
را

کمی عقب کشید وبا رویی سفت شده جواب داد.
-بین مریضا می فرستمت،فق��ط ب��ه همس��رتون بگی��د

انقدر
با اعصاب بقیه بازی نکنن.

مستانه تکی��ه از م��یز گ��رفت وب��ا گیجی ب��ه اش��اره ی
منشی

مو بلوند سرش چرخید.رهی سر را میان دستانش
گرفته بود وپای چپی که کف سرامیک های براق ریتم
گرفته بود.رخساره اما بی اهمیت ب��ه اط��رافش پاه��ا

را
در آغوش گرفته بود وسر روی زانوها به خواب رفته

بود.
***

به مقنعه ی مستانه چنگ زد وگریان سر ب��ه س��ینه ی
او

چسباند،وقتی� دید مستانه دست روی دکمه شلوارش
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گذاشت،بی امان به قفسه ی سینه ی او مشت زد،تا
که

رهی خواست قدمی پیش ب��ردارد،مس��تانه مت��وقفش
کرد.

-تو برو بیرون.
اما رهی با گلویی باد کرده از بغضی رسوب شده که

سالها به بودنش عادت کرده بود،مسخ شده میان
چهارچوب در ایستاده بود.مستانه با خشمی که هیچ
تالشی برای کنترل� کردنش نمیکرد،با صدایی فریاد

گونه می��ان گری��ه ه��ای بلن��د رخس��اره او را مخ��اطب
قرار
داد.

-نمیفهمی میگم برو بیرون.
رهی نامفهوم سری تکان داد وباشه ی آرامی گفت

وپس از ثانیه ای در به آرامی بسته شد.دکتر� با دیدن
بی تابی دخترک نوجوان عاقبت از پشت میز بلند شد

وبه کمک مستانه ی مستاصل شتافت.
ع��اقبت پس از کش��مکش ه��ای ف��راوان رخس��اره را

روی
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تخت خوابانده بود وبا مالیمت دست روی سینه ی او
گذاشته بود وبه نرمی لب زده بود.

-عزیزدلم نترس من وداداش رهی پیشتیم.
دخترک قص��د بلن��د ش��دن داش��ت ک��ه ب��از مس��تانه ب��ا

همان
لحن شروع به حرف زدن کرد.

*
سرش را به شیشه ی تاکسی تکیه داد،گرمای طاقت

فرسا کالفه کننده تر از هروقتی بود.کیفش را در
آغوش کشید وبه دعوای زن وشوهر ماشین کنار که

بی اهمیت به ترافیک سنگین در حال جدل بودند،نگاه
دوخت.

-معاینه نشون میده که این دختر سالمه،فقط...
زن اشک ها را پس میزد ومرد خیره به روبه رو

هم��راه ب��ا پوزخن��د س��ری تک��ان می��داد.موبای��ل می��ان
دستانش

می لرزید.اهمیتی نداشت،دیگر مهمی برایش وجود
نداشت وقتی که فکر میکرد که گرگ هایی بدتر از
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امیرحافظ مشعل هم بودن��د ک��ه می توانس��تند آنق��در
پست

باشند که به امثال رخساره هم رحم نکنند.نفسش به
سختی از سینه خارج شد.

-فقط چی خانوم دکتر؟
- با توجه به ری اکشن های این طفلک من احتمال

میدم که داره توسط یک نفر اذیت میشه.بهتره که به
پزشک قانونی هم مراجعه کنید.

مستانه با تنی خرد شده از دردی که زبان او حداقل
ی��ارای گفتن نداش��ت،موبای��ل را ب��اال آورد.تم��اس از

دست
رفته از سوی شورانگیز بود.به اسکرین موبایل چشم
دوخت وباالخره اشک بی اجازه روی گونه اش غلتید.

-رهی میخوای االن بریم پزشک...
نه محکم رهی به آنی خفه اش کرده بود،به رخساره
ای که دل میزد نگاه میکرد وچشم های ورم کرده از

گریه ی شدید او قلب مستانه را به سوزش می
انداخت،خواسته بود شانه ی او را نوازشی کند که
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رخساره گارد گرفته خود را عقب کش��یده ب��ود.ش��انه
به

شانه ی رهی از خیابان رد ش��د،نیم نگ��اهش ب��ه روی
یقه

ی او که یک نیم دایره ی عرق خیسش کرده
بود،رسیده بود.ب�ه عین�ک آفت�ابی ک�ه ه�ر چن�د دقیق�ه

یکبار
از سر کچل او سر میخورد ورهی عصبی آن را

سرجایش برمیگرداند.
-نمیخوای سوار شی؟

با گلویی به درد آمده قدمی پس رفت وخ��یره ب�ه نیم
رخ

جدی و سخت رهی که دسته های موتور را درون
دستانش می فشرد،لب زد.

-هم مسیر نیستیم.
رهی سرچرخاند� وبا نگاهی که استیصال� لبریزش

بود،به آرامی وبا همان صدایی که زخمی تر از هر
وقت دیگری بود،زمزمه کرد.

-خودتو خیلی دوست داشته باش.مثل نداری.
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و گاز داده بود ودر پیچ خیابان ناپدید شده بود...
ناپدید شده بود...

ناپدید...
پلک روی هم فشرد واشک های در حصار پلک ها به
یکباره آزاد شدند،موبایل را به پیشانی تکیه داد.باید

حرفی میزد،باید راهی پیدا میکرد،خود دانشجوی
حقوقش که نتوانسته بود از حافظ نامی احقاق حق

کند،ولی� حاال باید برای رخساره باید لباس ق��انون ب��ه
تن

میکرد.بایدی که درسرش زیادی پرنگ بود.رخساره
حقش نفس کشیدن در میان جماعتی که سگگ

کمربندشان هیچ چفت وبس نداشت،نبود.
نگ��اه خ��یره ی زن بغ��ل دس��تش را نادی��ده گ��رفت و

موبایل
را با دستانی لرزان وچشمانی خیس پیش چشمانش

گرفت.
-^رهی تا ته این نامردی هس��تم،وق��تی میگم هس��تم

باورم
کن^
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عاقبت عشقت مرا رسوای این دنیا کرد.
دور شدم از چشم تو ،من ماندم ویک کوه درد.

تن خسته ب��ود وس��نگین.س��نگین از حم��ل تلخی ه��ای
آوار

شده بر دوش.
در ب��ه آرامی بس��ته ش��د،ب��ه پش��ت س��رش نگ��اه

نینداخت،که
شاید پاها باز مردد می شدند برای رفتن،برای رها

کردن،برای پاره کردن بندی که خودش سالها به زور
گرهش داده بود تا زندگی ای بماند تا که فرزندانش

زی��ر س��قفی ک��ه هم م��ادر داش��ت وهم پ��در نفس
بکشند.

ب��ا ت��نی بی حس ش��ده و مغ��زی ک��ه دیگ��ر س��رمای
زندگی

منجمدش کرده بود،پله ها را یکی یکی پایین رفت.
**

شورانگیز به حالت چمباتمه همانند کودکی منتظر
روی تخت مستانه نشسته بود و با هیجانی که آغشته

به
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حسادتی آشکار بود،به مستانه اصرار میکرد تا تمام
اتفاقات شب گذشته را شرح دهد.

-بابای دختره تعجب نکرد؟مثال نگفت کو زن دومت؟
مستانه با توام ها...

مستانه اما با قلبی که بی گم��ان در ن��زدیکی گل��ویش
می

تپی���د،موبای���ل را درون دس���تان ع���رق ک���رده اش
فشرد.بی

آنکه حواسش به شورانگیز ونگاه ح��اال کنجک��او ش��ده
ی

او باشد ق��دمی ب��ه عقب برداش��ت وب��ه دی��وار پش��ت
سرش

تکیه داد.همانند ماهی دور مانده از آب چند بار لب
ه��ایش بهم خ��ورد،دوب��اره ب��ه جمل��ه ی کوت��اه درون

موبایل
چشم دوخت.جمله کوتاه بود،ولی عمقش اندازه

نداشت،ولی انگار که به دره ای که هم خوف داشت
وهم سر سبزی پرتش میکرد.
^من همه ی تو رو میخوام^
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بزاق دهانش هیچ رقمه از گلو پایین نمی
رفت،مستاصل پلک روی هم گذاشت.جمله ی کوتاه

لعن��تی ب��و هم نداش��ت ک��ه اگ��ر مش��امش را هم ت��یز
میکرد

هیچ عطر تلخ وسردی زیر بینی اش نمی پیچید،انگار
رهی را فق��ط بای��د ب��ا ص��دا حس ک��رد ک��ه رهی ب��و

نداشت.
شورانگیز با ابروهایی توی هم رفت��ه کمی خ��ودش را

به
جلو کشید،صدای آواز جهان از سرویس بهداشتی به

گوش می رسید.
-چه خبره تو اون موبایل ؟

با دلی که این روزا ناباورانه بی امان می لرزید،پلک
ها را از هم فاصله داد.شورانگیز مقابل چشمانش

داشت رصدش میکرد،آن لحظه هیچ اهمیتی نداشت
دیگر آدم های زندگی اش.

به همه ی خودش فکر کرد،مگر همه ی مستانه چه
بود؟؟جز� یک دختر مو وزوزی که ثمره عشقی نفرین
شده بود،با پیشینه ای که زیاد هم سفید نبود.همه ی
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مستانه آنقدر می ارزید که رهی با شانه هایی که
پهنایی نداشت وجمالتش از یک خط هم دست درازی

نمیکرد،خواهانش بود!!
چش��مانش نم برداش��ت،ک��امال گیج ب��ه م��ادرش زل

زد.مگر
میشد با جمله ای معمولی که در آن خبری نبود از

فحش هایی که تعبیر عاشقانه برایش داشت ،اینطور
عنان از کف بدهد؟؟

شورانگیز پاهایش را از تخت آویزان کرد،نیم نگاهی
به بیرون اتاق انداخت وبعد کامال مچ گیرانه خیره ی

مستانه شد.
-چته تو؟ میگم دیشب که مثل ماست جلوی مه لقای

شیربرنج واون عوضی نبودی ،ها مستی؟
تمرکزی برای حرف های کینه توزانه ی مادرش

نداشت،اصال تمام دیشب وتلخی هایش ونگاه های
سنگین همه با یک جمله ی کوتاه به یکباره از ذهنش
شسته شده بود وحاال شورانگیز اصرار داشت که باز
همه ی شب گذشته را و تمام کینه ه��ای کهن��ه نش��ده

را به
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یاد مستانه ی معلق در زمین و هوا ،آورد.
**

عاقبت عشقت مرا رسوای این شهر کرد...
نوزاد را در آغوش گرفت وبا دست آزادش پرده ی

توری را به کناری زد،پدرش روی تاب کودکی
دخترکش� نشسته بود و با پیش��انی ب��ه ع��رق نشس��ته

پشت
هم سیگار دود میکرد.پرده میان مشتش فشرده شد
وقتی که پدرش اردشیر هرچند دقیقه یکبار قفسه ی

سینه اش را با رویی مچاله شده ماساژ میداد.
نق نق نوزاد باعث شد که به تلخی نگاه از تصویر

مات پیش رویش بگیرد وبا دردمندی لب بزند.
-جان دل مامان.

علی با هلیکوپتری در دست میان عمارت باال پایین
می پرید.سرچرخاند وب��ا اش��کی ک��ه ت��ا پش��ت چش��م

هایش
آمده بود لب گزید وبه علی نگاه دوخت.جای بخیه ها
تیر کش��ید ب��ا اش��کی ک��ه ح��اال روی گون��ه ه��ایش راه

گرفته
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بودند،زیر دلش را فشرد.
****

حوله ی سفید را دور گردنش انداخت،نگاهی مختصر
به اتاق مستانه انداخت،به نگاه خیره ی شورانگیز

چشمکی تحویل داد وهمزمان با شنیدن صدای در به
سوی آن گام برداشت.

سعی نکرد زیاد از حد خودش را محکم نشان
دهد،اصال س��عی هم میک��رد ب��از هم نمیش��د.او محکم

بودن
را یاد نگرفته بود.همیشه بیدی مجنون زده بود که هر

بادی می لرزید وبه هر سویی می رفت.
قامت راست جهان با آن لبخن��د دوس��ت داش��تنی ک��ه

وقتی
کنارش بود زیاد نمی دید واگر هم می دید واقعی

نبود،باعث شد که کلمات بی برنامه از دهانش بیرون
بپرد.

-هیچ وقت انقدر خوشحالیتو تو زندگی با گوهر زنده
تصور نکرده بودم.چقد خودمو احمقانه گول میزدم

اینهمه سال.
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عشق تو بر من جفا کرد،بی وفا با من چرا...
جهان مات زده قدمی به جلو برداشت،حضور یخ زده

ی مژگان اشراف زاده در آن وقت صبح با آن نگاه
خالی،خبری خوبی به هم��راه نداش��ت. توانس��ت زی��ر

لب
مژگان آرامی زمزمه کند.مژگان اما ب��ا لب ه�ایی ک��ه

می
لرزید وشانه ه��ایی ف��رو افت��اده ق��دمی ن��امطمئن ب��ه

عقب
برداشت.

-دارم میرم،بعد از بیست وشیش سال...�
جهان تا که خواست میان حرف مژگان لبریز شده از

درد ،بپرد .او با صدایی لرزان وچشمانی که می
سوخت نگذاشت که جهان به هدفش برسد.

-با موندنم پدرم دق کرد،مادرم همیشه با گالیه نگام
کرد،ولی...ولی موندم.برای بچه هام موندم.ولی حاال

میخوام برم.حاال که هیچ تعلقی به این زندگی
ن��دارم.خوش��حال ب��اش این جن��گ ن��رم تم��وم ش��د،

خوشحال
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باش که پرچم سفید دستمه.
مستانه زودتر از شورانگیز از پچ پچ ها فهمید که
صدای مژگان بغض کرده میان ساختمان پیچیده
است.با افکاری که همچون کالفی در هم پیچیده

بود،نامتعادل از اتاق بیرون زد،اما نرسیده به سالن
شورانگیز او را به کناری زد.

مژگان با دی��دن ش��ورانگیز نفس در س��ینه اش حبس
شد

وقلب برای ثانیه ای از کار افتاد.
مریض حالی ام خوش نیست.

نه خواب راحتی دارم،نه مایلم به بیداری...
درون ما تفاوت هاست.

تو مبتال به درمانی.
و من دچار بیماری...

هنوز هم زیبا بود،هنوز هم چشمانش برق عجیبی
داشت و هنوز هم بدبختانه اطمینان داشت که برای
گوهر حتی در میانسالی حریف سرسختی به حساب

نمی آمد.
به شورانگیز که بدتر از جهان غرق در بهت شده
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بود،لبخند زد.لبخندی سرد که مستانه پشت سر پدر
ومادرش هم به سرما افتاد.

-حاال از سنگرت بیرون بیا گوهر،میدون از تو دوست
خوبم...دوست همه فن حریفم.من ب��اختم،هم��ه عم��ر

باختم
وحاال میخوام خودمو حذف کنم.

-تم��ومش کن مژگ��ان،ب��رو ب��اال ب��ا هم ح��رف می
زنیم.فقط

االن برو باال.
شورانگیز لب پ��ایینش را ب��ه دن��دان گ��رفت وب��ا نگ��اه

خالی
عقب عقب گام برداشت وبعد هم به سرعت خودش

را
از دید هوویش محو کرد.مژگان� با تانی نگاه از جای
خالی او گرفت.حاال مستانه با چشمانی نگران خیره

اش ب��ود.س��نگینی نگ��اه جه��ان ب��اعث ش��د ک��ه کالم
آخرش

را بغض خش دار کند.
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-حرفی نیست،دیگ�ه نیس�ت جه�انگیر مش�عل.عاش�ق
پیشه

ی دختر اردشیر ملک.
پشت به پدر ودختری که چشمانش غرق اشک شده
بود،چرخید.مستانه با بی حالی از کنار پدرش گذشت
وبه مژگان نگاه کرد و به تکه های شکسته ی وجود

زنی ک��ه آن را روی پل��ه ه��ا ج��ا می گذاش��ت و می
رفت.

چه بی قرار وسنگین بار به خانه می کشم خود را...
چه بی گدار در قلبم زبانه می کشی خودرا

من از تو سخت دلگیرم.تو از که سخت بیزاری
کلید را که چرخاند،همزمان مقنعه ای که چانه اش

خیس از عرق شده بود را روی سر سراند.در را
کمی هول داد.علی موبایل را پایین داد وخودش را

عقب کش��اند.مس��تانه می��ان غ��رزدن زی��ر ل��بی س��الم
گفت.

-چه خبرته ؟نزدیک بود سرمو بترکونی.
مستانه قبل از آنکه از کنار علی که سرخوشی رنگ
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نگ��اهش را هم تغی��یر داده ب��ود،بگ��ذرد ب��ا ذه��نی بهم
ریخته

لب زد.
-نمی��دونم این شاس��ی بلن��ده م��ال کی��ه ج��ای پ��ارک

همیشگی
منو گرفته،مجبور شدم ماشینمو ته کوچه پارک

کنم،مردم از گرما.
مقنع���ه را میان���ه در از روی موه���ایش کش���ید وبی

اهمیت
به آشفتگی آنه��ا متعجب ب��ه نیش ش��ل ش��ده ی علی

خیره
شد.

-از این به بعد جای پرادوی مشکی علی مشعل
همونجاست مستی خانوووم.

مستانه به آرامی نفسش را ب��یرون داد وب��ا لب ه��ای
نیمه

باز مانده ،گیج چند بار پلک زد.به نگاه تمسخر آمیز
علی توجهی نشان نداد.با همان موهایی که بیشترش

از
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گ��یره در آم��ده بودن��د ب��ه کوچ��ه چش��م دوخت وب��ه
پرادوی

مشکی که جای رنوی قراضه اش پارک شده بود.با
ناباوری سرش را به داخل آورد وبا بهتی که بعد از

ثانی��ه ای ب��ه ش��ادی تب��دیل ش��ده ب��ود،ک��امال ص��میمی
مشتی

آرام به شکم علی زد.
-جون مستی از خودته؟پولش از کجا؟

علی دست مستانه را که مشت شده بود وباز قصد
زدنش را داشت در هوا گرفت.

-چرا انقدر ندید بدید بازی در میاری،قبال هم که
داشتیم.

مستانه اما فارغ از تمام تلخی هایی که پیرامونش را
پر کرده بود و افک��اری هم ،درد آلودک��ه ب��رای لحظ��ه

ای
از شر آنها راحت نمیشد،باال پایین پرید وباز پرسید.

-االن که دیگه نداریم،بگو دیگه چجوری
خریدیش؟وای خیلی خوشحال شدم.
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علی توجهی به سوال مس��تانه نش��ان ن��داد،هم��انطور
که

موبای��ل را کن��ار گوش��ش میگ��رفت،بی ح��واس ه��انی
گفت

ومستانه با صبوری دوباره سوالش را تکرار کرد.
علی موبایلش را پایین آورد ومتفکر به اسکرین

موبایلش خیره شد،مستانه به یکب��اره هم��ان مس��تانه
ی

سرکش همیشگی شد ،لبخند� را از لب هایش پاک
کردوبا صورتی که حاال نقابی بی تفاوتی آن را

پوشانده بود شانه باال انداخت وتا که خواست از
کنارعلی� بگذرد.علی سرباال آورد وبازوی مستانه را

گرفت ودوستانه به حرف آمد.
-ح��اال نمیخ��واد قه��ر ک��نی مس��تی باب��ا،ت��و نمی��دونی

چجوری
خریدم؟

مستانه با لحنی که سعی میکرد سرد باشد،پرسید.�
-من از کجا بدونم خب؟

صدای پاشنه های کفش شورانگیز وخنده های ریزی
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که خرج مخاطب پش��ت خ��ط میک��رد ب��اعث ش��د ک��ه
علی

بازوی مستانه را رها کن��د ونیم نگ��اهی ب��ه ش��ورانگیز
که

داش����ت ب����ا طمانین����ه از پل����ه ه����ا پ����ایین می
آمد،بیندازد.موهای

لخت شورانگیز که نیمی از صورتش را پوشانده ب��ود
و

ردیف دندان های یکدستی که با لبخندهای اغواگرانه
از او چهره ای بی نظیر نشان میداد علی را حرص

زده کرد،به تندی بازدمش را از سینه بیرون داد و با
خداحافظی زیر لب مستانه را کنار زد.

شورانگیز با روی گرداندن علی ،بینی اش را چین داد
و بعد از کلی تعارف مکالمه را کوتاه کرد وبا

ابروهایی باال رفته به مستانه ای که دیگر حوصله ی
آنالیز رفتار اطرافیانش را نداشت،نزدیک شد.

-این عتیق��ه هم هی ه��ر چن��د وقت یکب��ار چ��را ب��رام
قیافه

میگیره؟!!
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مستانه مقنعه را روی شانه اش انداخته وبا کوله ای
که روی زمین کشیده میشد خواست که راهی پله ها
شود،شورانگیز کمی سد راهش شده ب��ود ودر ح��الی

که
به بیرون ساختمان س��رک می کش��ید ،عص��بی ادام��ه

داد.
-ارثیه ی ایراندخت ببین با اینا چیکار کرد تو روخدا.
مستانه پایش روی پله ی اول خشک شد،کامال فرو
ریخته سرچرخاند.شورانگیزحاال با قامتی خم شده
درگیر بند کفش صندلش بود.دوباره افکار آلوده به
دردش در تاریکخانه ی ذهن به تکاپو افتادند،دوباره

سر از زیر خاکستر� برداشتند ودوباره مستانه را
عاجزتر� از هروقتی دیگر کردند.

****
از میان بچه ها با لبخندی مصنوعی سعی کرد

بگذرد،اما پسربچه ای سمج با فکی که کمی کج به
نظر می رسید و آب دهانی که گوشه ه��ای لب ه��ا را

پر
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کرده بود،لبه ی تیشرتش کشید ومدام ب��ا آوایی گن��گ
او

را مخاطب قرار داد.رهی کامال کالفه سعی کرد او را
از خود جدا کند.

-عموجان بزار برم.
اما پسرک با چشمانی روشن ولبخندی که چین های

زی��ادی را دور چش��مانش جم��ع ک��رده ب��ود،تندتن��د
سرتکان
می داد.

رهی نوچی گفت ،خم شد و روی موهای پسرک رو
بوسید،زنی با یونیفرم مخصوص نزدیکشان شد.

-امیرعباس� جان همراه من بیا عزیزم.
بعد از کش وقوس های فراوان عاقبت کودک بدقلق

دست از سر رهی برداش��ت.پس��ربچه ب��ه زور م��ربی
اش

به همراه دیگر بچه ها به سوی سالن کشیده
میشد.فضای شلوغ اطرافش با زنگی کوتاه به آنی
خلوت شد و رهی ماند میانه ی حیاط با آفتابی که

مستقیما مغزش را نشانه گرفته بود.
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دستانش را کف میز مش��اور مدرس��ه چس��باند،پش��ت
هر

جمله ای که میخواست بگوید،پر بود از بغضی
غریب،پر بود از حجم عظیمی از دویدن های بی

حاصل.
-من تو خونه مراقبشم،از کارم زدم تا حواسم بهش
باشه.میترسه ولی.دیگه واقعا....واقعا موندم چیکار

کنم؟
زن با تبسمی که انگار از چهره اش جدا ناشدنی

بود،جعبه ی دستمال کاغذی را به سوی رهی گرفت.
-صورتتون رو پاک کنید.�

رهی صاف ایستاد،چند برگ دستمال را شتاب زده با
دس��تانی ک��ه نامحس��وس می لرزی��د از جعب��ه ب��یرون

کشید
وعرق پیشانی اش را خشک کرد.با استیصالی که در

صدایش خش زده اش موج میزد ادامه داد.
-حتی...حتی بردمش دکتر وایشونم سالمتی رخساره

رو تایید کردن.
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مشاور ص��ندلی اش را عقب داد وب��ا مک��ثی کوت��اه از
جا

برخواس��ت. مطل��بی ک��ه م��دتی ب��ود ذهنش را درگ��یر
کرده

بود را سعی کرد به آرامی با برادری که برای آرامش
خواهرش خودش را به در ودیوار می کوبید،در میان

بگذارد.
-در جری��ان هس��تید ک��ه رانن��ده ی س��رویس رخس��اره

مدتیه
عوض شده.

رهی گامی به عقب برداشت،خالی شده از ه��ر حس
و

جسمی که دیگر به نظرش بی مصرف شده بود،به
آرامی زمزمه کرد.

-معلومه میدونم...سید محسن پاش....پاش شکسته
برادر زادش عیسی چند وقته....

جمله به انتها نرسیده بود که رهی به یکباره خفه
شد،کف� کفش ها را به سرامیک های کهنه کشاند.
-آقای معروف زاده یک لحظه به بنده گوش کنید.
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زن را نمی دی��د و گ��وش ه��ایی ک��ه انگ��ارکیپ ش��ده
بودند

وصدایی را به تارهای شنوایی اش نمی رساندند.مغز
فقط در آن لحظه فرمان باال آوردن دست ها را داد

وبعد دستور خفه کردن آدمی پست را با همان دست
ها

را صادر کرد.
نوک پایش را به دیوار آجری میزد وهرازگاهی به

سرکوچه ی باریک نگاه می انداخت.
-امید خبر نداری ازش،هرچی زنگ میزنم عوضی یا

رد میده یا اصن جواب نمیده.
امید البه الی حرف زدن با مشتری های مغازه ی

پ��درش ک��ه کفش فروش��ی ب��ود ب��ا محم��د ح��رف
میزد ،محمد

عصبی نوچی گفت وبا فحش رکیکی که همانن��د نق��ل
از

دهانش بیرون می ریخت،او را مخاطب قرار داد.
-میگم من از اونشب که اونجوری هار شده بود دیگه
خبری ازش ندارم،االنم مشتری زیاده بابام داره چپ
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چپ نگاه میکنه.
محمد لگد محکمی به دیوار زد وبی آنکه اجازه دهد
امید به انتهای جمله اش نقطه ای بگذارد ارتباط را
قطع کرد.موبایل را کالفه درون یکی از شلوارهای

ش��ش جیبش س��ر داد و زی��ر آفت��اب س��وزان ب��رای
چندمین

بار به سر کوچه تنگ وباریک رفت.
خسته از قطرات عرقی که از کنار شقیقه ها شره

میکردند و گرمایی که مغز درمانده اش را به انتهای
جوشیدن رسانده بود،سعی کرد که موتور را از میانه
ی ماشین های در ترافیک مانده ی سر ظهر به پیاده

رو بکشاند.
با یک دست ،دسته ی موتور را گرفت وموبایل را از
جیب شلوارش به زور در آورد ،آنقدر پر بود که اگر

اینبار هم اسم محمد را روی اس��کرین موب��ایلش می
دید

بدترین مشاجره ی عمرش را انجام میداد.ام��ا دی��دن
نام

مستانه به بغض چسبیده بر گلویش وزن بیشتری داد
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وباعث ش��د ک��ه کمی ه��دایت ک��ردن موت��ورش را ب��ه
کناره

ی خیابان� شل کند.دکمه ی سبز را فشرد.
-الو رهی.

با تنی لبریز از دردی ن��اگفتنی� میان��ه ی ماش��ین ه��ای
قفل

شده با موتوری که توان نگه داشتن آن راهم
نداشت،یکی پی��دا ش��ده ب��ود ک��ه ب��ا ن��وازش دارت��رین

صداها
میان تم��ام لحظ��ه ه��ایی ک��ه کس��ی ص��دایش نم��یزد،

صدایش
کند.

-داداش تکلیفتو روشن کن،بکش کنار دیگه.
رهی فارغ از هیاهوی جهان زمختی صدایی از خلسه

ی کوت��اه ب��یرون کش��اندش،گیج� س��رچرخاند،تک��ان�
خوردن

لب های مرد را می دید وصدایی که دلنواز پشت هم
صدایش میکرد.

-ماتت برده مرتیکه،میگم بکش کنار دیگه.
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سر مرد از پیکان وانت داغانش بیرون آمده بود وبا
لنگی که مدام عرق دور گردنش را پاک میکرد،پیش

رویش داش��ت ج��والن می��داد .طغی��ان زده ب��ود وکم
آورده.

-مرتیکه هفت جدته،نرم کنار میخوای چه غلطی
بکنی؟

مس��تانه بالش��تی ک��ه درون آغوش��ش مض��طرب می
فشرد

را با شنیدن� صدای زخمی وپر بغضی که او کامال
حسش میکرد،گوشه ی تخت انداخت.

با پاهایی آویزان شده از تخت دوباره رهی را با
صمیمی ترین لحن ممکن صدا کرد.

-رهی جان،صدای منو داری؟
صدای شکستن چیزی شاید شبیه چراغ ماشینی به

گوشش می رسید ودر پس همهمه ها عربده ی رهی
واضح تر از هرصدایی خطوط را پر کرده بود.صدا
زدن ها بی فایده بود،موبایل را روی میز انداخت
وشتاب زده به سمت کمد لباس هایش شتافت.
شورانگیز با پاچه های شلوارکه باال زده بود ،از
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توالت بیرون آمد وغرغر کنان� بی آنکه به مستانه
نگ��اهی بین��دازد در راه ب��ه آش��پزخانه او را مخ��اطب

قرار
داد.

-این شوینده ه��ای جدی��دی ک��ه جه��ان خری��ده ب��ه درد
عمش

میخوره،کثافت تر کرده همه جا رو.
مستانه میان همه ی نگ��رانی ه��ایی ک��ه در آن دس��ت

وپا
میزد ب��ا پوزخن��د ش��ال س��اده ای را از چ��وب لباس��ی

بیرون
کشید و روی موهای بازش انداخت.

-راستی گفتم تو حمام بودی،عمه ات از خونه ی
دوست جونش اومد احوالپرس��یمون� ،درو ب��از نک��ردم

به
روش؟

کیف کوچکش را باز کرد وموبایل را درون گذاشت
،مطمئن از بودن س��وییچ ماش��ینش آن را روی ش��انه

اش
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ان��داخت،س��ردرگم ت��ر از همیش��ه ب��از زیپ کی��ف� را
کشید

وموبایل را بیرون آورد.هنوز صدای شورانگیز را به
وضوح با حرصی آشکار می شنید.

-توقع داره درو براش بازکنم؟کی منو زن داداش
حساب کرده که بعد منم برگردم براش خم وراس��ت

شم.
صدای شکستن شی ای به گوشش رس��ید و مس��تانه

ای
که موبایل را کنار گوشش قرار داده بود ومنتظر بود
که الهه ارتباط را وصل کند.کالفه از جواب ندادن او

باز موبایل را درون کیفش انداخت.
صدای خرت خرت جارو کشیدن شورانگیز حاال کمی
میان صحبت های پشت همش سیگنال انداخته بود،از

اتاقش بیرون آمد.
-منو بکش از دست این قوم.خب مگه من قتل کردم

که
یک عمر خونمو تو شیشه کردن.

در حال عبور از آشپزخانه بود که شورانگیز را دید
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که با حرص جارو را پرت کرد وروی صندلی نشست
وسر روی میز گذاشت.

کمی ق���دم ه���ایش کن���د ش���د وب���ا دلی ک���ه ب���رای
مادرهمیشه

طلبکارش می س��وخت خواس��ت ق��دمی ب��ه س��ویش
بردارد

که صدای موب��ایلش ب��اعث ش��د ک��ه ذهن آش��فته اش
پرت

از تصویر روبه رویش شود.
شورانگیز سر باال آورد وب��ا چش��مانی اش��کی متعجب

به
مستانه ی حاضر شده زل زد.با صدایی ل��رزان ش��ده

از
گریه لب گشود.

-کجا داری میری؟
مستانه خطاب به الهه لب زد.

-پنج دقیقه دیگه بهت زنگ میزنم.
موبایل را قطع نکرده،گام بلندی به سمت مادرش
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برداش��ت.س��ر او را پیش کش��ید وبوس��ه ای آرام ب��ه
موهای

ع��رق ک��رده ی او زد،س��عی ک��رد ب��دون نیش��ی ک��ه
همیشه

در کالمش برای شورانگیز موج میزد اورا آرام کند.
-قرب��ونت بش��م ت��ا مس��تانه رو داری چ��ه نی��ازه ب��ه

بقیه.آروم
باش مامان خوشگلم.

و با تبسمی که کامال واقعی اما کوتاه بود،گامی به
عقب برداشت وسراسیمه خودش را از شورانگیز که

هنوز اشک می ریخت جدا کرد و باز موبایل را کنار
گوشش ق��رار داد وب��ا عجل��ه در ح��الی ک��ه از پل��ه ه��ا

پایین
می رفت،بی مقدمه به حرف آمد.

-الهه تو نزدیک تری به خونه رهی،خودتو به اونجا
برسون.

شال افتاده دور گردنش را روی سرش را انداخت و
در را باز کرد،حافظ� با قامتی کامال راست و ژست
هایی که همیشه اورا محبوب تر وجذاب تر میکرد
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مقابلش ایستاده ب��ود ودس��تش روی دکم��ه ی آیف��ون
بود.

کامال خشک شده وبی آنکه حواسش را جمع کند تا
ضعفی از خود نشان ندهد خیره ی امیرحافظ بود،بی
برنامه به پیشانی بلند او نگاه کرد،ب��ه ش��قیقه ه��ایش

که
چه روزها با سرانگشتانش آنها را ماساژ داده بود تا

سردرد لعنتی او آرام شود.حافظ گامی به عقب
برداشت ولبخند از روی لبش پاک نشد.

الهه آنسوی خط مدام مستانه را نگران صدا میکرد،و
مستانه ای که نگاه سرخورده اش به دسته ای کارت

سفید میان دستان حافظ بود.
-مس���تانه ی دیون���ه جوابم���و ب���ده،گ���وش کن من از

سازمان
بهزیس���تی ام.همین االن ب���ا ی���ک دربس���تی خودم���و

میرسونم
خونش.

ص��دای ب��وق ه��ای گ��وش خ��راش را می ش��نید ام��ا
موبایل
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هنوز به گوشش چسبیده بود.
-خوبی مستانه جان؟

صدای تق تق کفش هایی را پله های باال می
ش��نید،خرام��ان راه رفتن م��ه لق��ا همیش��ه زب��ان زد

فامیل
بود ومستانه ای ک��ه هیچ وقت نمیخواس��ت همانن��د او

پای
چپ را با ناز مقابل پای راستش بگذارد.

حاف��ظ ب��ا دس��تی ک��ه درون جیب ش��لوارش ب��ود وب��ا
همان

لبخند جذاب لعنتی خودش را کنار کشید وارتباط
چشمی اش را با مستانه قطع نکرد.مستانه اما به آل
استارهای چرک آلودش نگاه انداخت وبعد صدای تق
تق کفش هایی که داشت هر ثانیه نزدیک تر میشد.

موبایل را پایین آورد وآن لحظه از دی��دن حاف��ظ وم��ه
لقا

در کنار هم باز ترسید وباز به یاد آورد که چگونه
قرار بود خودش را از پشت بام به پایین پرتاب کند.

از کنار لبخند تهوع آور واز کنار ژست های پر اهن

  1126                                                                             



سال   چهارشنبه عصائی:                                                                                   اخرین مهدیس نویسنده

وتلوپ گذشت وبه سقوطش در کنار حافظ باز فکر
کرد و بعد به رهی رسید وصدای پر بغضش،به

رخساره رسید وترسی که در نگاهش سوسو میزد
وقتی که روی تخت میخواست بخوابد.به الهه که حاال

تمام ساختمان بهزیستی را باالپایین میکرد وجویای
کاری مناسب با شرایط جدیدش بود.به شورانگیز

وچشم های اشکی اش و بع��د ب��ه خ��ودش و کین��ه ای
که

می ترسید ریشه دار شدنش کار دستش دهد.
از کنار ماشینش با ت��نی س��نگین ش��ده گذش��ت و ب��از

رسید
به فکر رهی که حاال نهایت مغزش را پر کرده بود.

خسته ام از سوال های سخت،از پاسخ های پیچیده.
از کلمات سنگین

فکرهای عمیق
پیچ های تند.

نشانه های بامعنا،بی معنا
دلم تنگ میشود گاهی...

برای یک دوستت دارم ساده
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دو فنجان قهوه داغ
سه روز تعطیلی در زمستان

چهارخنده ی بلند
و پنج انگشت دوست داشتنی

موهای لختی که به مدد اتوی مو،بی قرارتر از هر
وقت دیگ��ری ش��ده ب��ود را ب��رای چن��دمین ب��ار پش��ت

گوش
داد و با لبخندی ملیح آخرین پله را برای رسیدن به

حافظ طی کرد.حافظ سرمتمایل شده به سمتی که
مس��تانه گیج گ��ام برمیداش��ت را ب��ه زحمت چرخان��د

وسعی
کرد انقباض صورتش را کم کند.

-خوبی عزیزم؟
مه لقا همزمانی که سرش را هیجان زده تکان

میداد،سرکی هم به بیرون کشید وکنجکاوانه پرسید.
-اون مستانه اس که داره میره؟

حافط خودش را از مقابل درب ساختمان کنار
کشید،همانطور که منتظر بیرون آمدن مه لقا بود،آره

ی آرامی را زیر لب جوید.
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مه لق��ا ب��از موه��ای س��رکش را از مقاب��ل چش��مانش
کنار

زد وبا چشمانی تنگ شده خیره به مسیر رفته ی
مستانه ای که حاال در پیچ کوچه گم شده بود،لب زد.
-چند وقته اصال باال نمیاد.یکی دوباری هم که اتفاقی

دیدیمش خیلی الغر وپریشون ب��وده.کال اص��ال نیس��ت
که

ببینمش.
هردو که روی صندلی جای گرفتند،حافظ با ذهنی که
هیچ متمرکز به یک موضوع نمیشد ماشین را روشن

کرد وبا لحنی معمولی پرسید.
-حاال خوبه نمی بینیش� یا بد؟

مه لقا کامال به سمت حاف��ظ چرخی��د� وبی اهمیت ب��ه
شالی

که حاال دور موهایش افتاده بود،شانه ای باال انداخت.
-نمیدونم.

حافظ به زور سعی کرد که آشفتگی مستانه را در
روزهای آخری که باهم بودند را از جلوی دیدش کنار
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بزند که شنیدن ج��واب م��ه لق��ا ب��اعث ش��د دس��ت از
تالش

بیهوده بردارد ومتحیر سر بچرخاند وبا بی برنامگی
بپرسد.

-جدا؟من همیشه فکر میکردم شما دو نفر از هم
متنفرید.�

دستان مه لقا در میانه ی راهی که قرار بود شال را
روی سر بین��دازد،خش��ک ش��د.ب��ا اخمی ک��ه گ��ره اش

لحظه
به لحظه کورتر می شد.لب زد.

-چطور؟نکنه مستی از تنفرش حرفی زده؟
حافظ کمی فرمان را چرخاند و وارد خیابان شلوغ

شد.بی آنکه هول شود ویا ری اکشن خاصی از خود
نشان دهد،معمولی جواب داد.

-نه اصال،مسائل بین ما فقط کاری ب��ود.راس��تش من
از

رفتارای تو به این نتیجه گیری رسیدم.
مه لقا شال را القید روی موهایش سراند.به صندلی

تکیه داد وخیره به ترافیک پیش رو زمزمه کرد.
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-هیچ وقت نتونستم ازش متنف��ر باش��م،ولی خب هیچ
وقتم

نتونستم یک آدم بی قانونی که یک جا بند نمیشه رو
دوست داشته باشم.

اگر فقط یک روز دیگه مونده باشه از دنیا...�
میرسیم به هم ما دوتا...

فرمان می��ان دس��تان حاف��ظ ب��ه ع��رق ک��ردن افت��اده
بود،با

روحی که خاطرات مستانه ی بی قانون در غل
وزنجیر کشیده بودش،به روب��ه رو خ��یره ش��د وس��عی

کرد
که نفس حبس شده در سینه اش را به یکباره بیرون

ندهد.
تک خنده ی مه لقا میان صدای خواننده و سکوت

معنادار حافظ مخلوط شد.
تو رو هر روز می بینم...

تو همیشه اینجایی.
باهمیم،اما تنهاییم....

-تو مدرسه کلی یار دور خودش جمع میکرد،پای ثابت
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هر دعوایی تو مدرسه بود. این آدم ،یک یاغی به تمام
معنا بود.

لبخندی که با یادآوری خاطرات مشترکش با مستانه
روی لب هایش نقش بسته بود،کم کم وبه شکل

غمگینی از صورتش پاک شد و ثانیه ای بعد
هیستریک وار دست ها را در هوا تکان داد وغرید.
-تاوقتی شوری زیرگوشش حرفی نمیزد،میشد� رو

مس��تانه حس��اب ک��رد ودوس��ش داش��ت،ولی کن��ار
شورانگیز

تبدیل به منف��ورترین آدم میش��د،ی��ک آدمی ک��ه فق��ط
نیش

زدن بلد بود.لعنت به شورانگیز،لعنت.�
حاال

تماِ م بودن های پدرش در کنار شورانگیز مقابل
چشمانش قد علم کرده ب�ود،ب�ا بغض�ی چن�گ زده ب�ر

گلو
خودش را جلو کشید وبا فکی منقبض صدای زن را
خفه کرد.صدایی که احساس میکرد چقدر به صدای

مستانه ی بی شورانگیز شباهت داشت.صدایی

  1132                                                                             



سال   چهارشنبه عصائی:                                                                                   اخرین مهدیس نویسنده

پراحساس با مهربانی که صد در صد خالص بود!!
پ��یرمرد ک��ف دس��تش را ب��ه س��ینه ی خیس ش��ده از

عرق
رهی ک��ه لب ه��ایش هم از ش��دت عص��بانیت خش��ک

شده
ب��ود گذاش��ت و ب��رای چن��دمین ب��ار او را ب��ه آرامش

دعوت
کرد.

-صلوات بفرستید ،قائله ختم به خیر شه.
مرد پیش روی رهی که به ظاهر آرام ش��ده ب��ود ،خم

شد
تا لنگش را که میانه ی دعوا روی زمین افتاده بود را
بردارد ،اما هنوز دستش به زمین نرس��ید ب��ود دوب��اره

به
سمت رهی که نفس نفس میزد حمله ور شد که

سراسیمه چند مرد جلویش را گرفتند.�
رهی بی اهمیت به همهمه ی اطرافش سرش را باال
گرفت و دستش را زیر بینی اش گرفت تا خونریزی
اش بند آید.با دست دیگرش دست به جیب پیراهن
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وشلوارش کشید،و نوچی گفت.
-آقا این موبایلتون کنار ماشینم افتاده بود.

دس��ت از زی��ر بی��نی اش برداش��ت وب��ه ص��فحه ی
موبایلش

وتعداد تماس از دست رفته نگاه انداخت.پیرمرد که
ریش سفید نزاع خیابانی شده بود،دسته ه��ای موت��ور

را
گرفت وبه سمت رهی گامی برداشت.

-از من به تو نصیحت جوون،این روزا با جماعت
چماق به دست گالویز نشو که میبازی.

دس��تی مهربانان��ه ب��ه پش��ت او کش��ید وچن��د ب��رگ
دستمال

کاغذی را در جیب پیراهن رهی چپاند.
****

الهه دستی به لبه ی مقنعه اش کشید وبقی��ه ی پ��ول
کرایه

را از دست راننده گرفت وپا روی آسفالت های داغ
تابستان گذاشت.دستش را سایه بان سرش قرار داد
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ورخساره را دید که س��ر کوچ��ه از سرویس��ش پی��اده
شد

وبا بدقلقی زبان ب�رای دوس�تانش دراز ک�رد.ب��ه ق��دم
هایش

سرعت بیشتری داد وبرای ماشینی که داشت حرکت
میکرد دستی تکان داد.هنگام دویدن به سوی ماش��ین

لبه
های مانتویش را گرفت وبا ابروهایی در هم نزدیک

شد.
-ببخشید،شما کی هستین؟سیدمحسن کجا هستن؟

س��یبک گل��وی م��رد ج��وان بخ��اطر پ��ایین دادن ب��زاق
دهانش

تکانی خورد که از دید الهه دور نماند،سکوتش وقتی
بیشتر از چند ثانیه به طول انجامید،الهه با لحنی که

بوی بازجویی میداد دوباره پرسید.
-پرسیدم سیدمحسن کجاست؟اصال چرا این بچه رو

سرکوچه اصلی پیاده می کنید،کوچه ای که اینهمه
ماشین میاد ومیره.

رخساره به دیوار سنگی خانه ای چسبید� و با استرس
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به کوچه نگاه میکرد.
-عموم یک مدته ناخوش احواله،من ب��ه ج��ای ایش��ون

بچه
ه���ا رو می رس���ونم.نمیدونس���تم بای���د اینج���ا پی���اده

نمیکردم.
اله��ه دس��ت از س��قف ماش��ین برداش��ت وخ��ودش را

کمی
عقب کش���ید وب���ا اخم وب���ددلی ب���ه ج���وان نگ���اه

انداخت.عیسی
دنده را جا به جا کرد وبا ببخش��ید کوت��اهی ماش��ین را

به
حرکت در آورد.

محمد با دیدن الهه ورخساره ای ک��ه تقریب��ا چس��بیده
به او

داشت قدم بر میداشت،تکیه از دیوار گرفت.
-از رهی خبر� نداری احمد؟

الهه ب��ا لح��نی ک��ه آل��وده ب�ه ح��رص ب�ود،بی رب�ط ب�ه
سوال

محمد ملتمسانه لب زد.
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-الهه،الهه...این صدبار محمد.
محمد دستی به سر رخس��اره کش��ید وب��ا رویی جم��ع

شده
از تمسخر برو بابایی گفت وباز سوالش را تکرار

کرد.الهه مقنعه اش را تک��انی داد ت��ا قفس��ه ی س��ینه
اش

کمی خنک شود.
-نمیدونم،مستانه گفت که بیام اینجا،خودش� میره

دنبالش.االن..
محمد با چشمانی گرد شده وبا نفسی که حرص زده

از
سینه بیرون میداد ،میان حرف او پرید.

-مستانه خر کیه؟خاک تو سرمن که عرضه ی پیدا
کردن رفیقمو نداشته باشم.

بعد از اتمام حرفش تا که خواست قلدرانه الهه را
کناری بزند،الهه با زور بازویی که مردانه بود مچ

دست محمد را چنگ زد وبا خش��می غ��یر قاب��ل مه��ار
لب
زد.
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-بیا بریم خونه،یک چیزی هست که رهی داره از منو
تو پهون میکنه،فعال فردین بازی درنیار تا ببینیم چه

خبر شده.
محمد تکانی خورد وخواست که دستش را از دست

الهه ی طغیان زده بیرون بکشد.اما تالشش نتیجه
نداد،با بدقلقی دوباره دستش را کشید،اما الهه کوتاه

نیامد.
-محمد فقط االن از روی دیوار برو باال و در رو باز

کن.فقط همین کارو بکن.
****

اس���کناس مچال���ه ش���ده را ه���ول زده درون کیفش
انداخت و

به انتهای خیابان نگاه دوخت.خبری از مرد خسته ی
این روزهای زندگی اش نبود،مردی با صدایی زخمی

ونگاهی سیاه.
لبه ی جوی پهن روی نوک انگشت ایستاد تا بهتر
بتواند همه جا رو ببیند .سنگینی نگاه میخ شده ی

پیرزن در میان پیاده روی پرتردد آن وقت روز ذره
ای برایش اهمیت نداشت.بی خیال عینک آفتابی زرد
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رنگش را روی انبوه موهای فردارش سراند وباز
اهمیت نداد نگاه زن را که متاسف تیپ او را رصد

میکرد.
کسی دست پیرزن را بامالیمت گرفت وبا غرغر لب

زد.
-بی��ا ب��ریم خون��ه،بی��ا ب��ریم خ��انوم ک��ه ه��رکس واس��ه

خودش
یک دزدخونه راه انداخته.

زن چرخ دستی اش را هل داد و با قدم هایی که به
سختی بر میداشت خیره به مستانه زیر لب زمزمه

کرد.
-اینم از ریخت وقیافه ی جوونای امروز.

مستانه ب��ا دس��تانی مش��ت ش��ده،لب بهم فش��رد واز
جوی

پرید.نیازی به نگاه کردن دوباره تیپش نداشت وق��تی
که

مطمئن بود کمتر آدمی مانتوی عبایی سفید جل��و ب��از
را

با شلوار پارچه ای مشکی همراه آل استارهای چرک
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می پوشد وتازه با اعتماد به نفس موهای بهم ریخته
اش را دورش افش��ان می کن��د.بهرح��ال آن لحظ��ه

برایش
نگاه قضاوت گر آدم های اطراف هیچ مهم نبود.

عینک سرخورده ی پیشانی را بی حوصله به دست
گرفت وبرای چندمین ب��ار می��ان آدم ه��ا ب��رای ی��افتن

رهی
سرک کشید.

****
موتور را به درخت تنومندی که قسمتی از کوچه ی

خلوت را سایه انداخته بود،تکیه داده بود و خودش با
تنی خالی از انرژی سنگ فرش های داغ زیر پایش را

لگد می زد و جویده جویده با الهه صحبت میکرد.
-کنار رخساره بمون تا بیام.تنهاش نمیزاری...حتی�

طعم دهان گس شد وقتی که می خواست ادامه ی
حرفش را روی لب براند،ب��ا چش��مانی ک��ه ب��رای دی��د

زدن
سرکوچه دو دو میزد عاقبت ادامه داد.

-حتی با ممد تنهاش نزاری تابیام.
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موبای��ل هن��وز کن��ار گوش��ش ب��ود ک��ه مس��تانه از پیچ
کوچه

نمایان شد ونسیمی گرم ال به الی شاخ وبرگ درخت
پیچید و موهای مستانه ای که شتابان به س��ویش می

آمد
را پخش ص��ورتش ک��رد ولبخن��دی بی غ��ل وغش��ش ،

قلب
رهی را برای لحظه ای آرام کرد.

نفس زنان نزدیکش شد،دست ها را ب��اال آورد،آس��تین
ها

ت��ا آرنج ب��اال رفت وق��تی ک��ه میخواس��ت موه��ا را از
جلوی

چشمانش کن��ار بزن��د ،ب��ا چش��م غ��ره موه��ا را پش��ت
گوش

داد وسرزنش گر لب زد.
-تو کجایی پسر؟؟فکر کردیم وسط دعوا ناکار

شدی؟میدونی چقدر ما رو نگران کردی؟
رهی توان حرف زدن نداشت،آنقدر به یکباره خالی
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شده ب��ود ک��ه دیگ��ر پاه��ا هم همدس��ت زب��انش ش��ده
بودند

وبه یاری اش نمی شتافتند.قدمی به عقب برداشت
ومیان پیاده رو چمباتمه وار نشست وبه دیوار سنگی

پشت سرش تکیه زد.
مستانه بند سرخورده ی کیفش را دور مچ دستش

پیچاند ونزدیک شد.دیدن رهی با آن حال زار به یکبار
دلش را فشرد،بیش از پیش دلش ب��رای م��رد زخمی

پیش
رویش گرفت،مقابلش زانو زد ودر سکوت به رهی

سر به زیر افتاده نگاه کرد.
-بلند شو خاکی میشی.

با همان صدای زخم دار،ب��ا هم��ان ص��دایی ک��ه لعن��تی
وار

بم ب��ود،داش��ت دس��تور می داد.مس��تانه ب��ا هم��ان دل
پر ،با

همان گیجی که بعد از دیدار حافظ و لبخند پ��رفکتش
در

جانش رخنه کرده بود،خندید.رهی سر بلند کرد وبا
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سیاهی های مات زده سری تکان داد ومستانه با
لبخندی که دندان های روی هم سوارش را

سخاوتمندانه به نمایش داده بود،خیره به رهی همانند
او روی زمین پهن شد.

-منه خاک خورده رو از خاکی شدن می ترسی کچل
خان؟

رهی هم لبخن��د زد،بی رم��ق ب��ود ام��ا کش آم��دن لب
هایش

مستانه را سر شوق آورد ،با حسی غریب که برایش
معن��ایی نمی��افت،بی��نی� چین داد و منتظ��ر شکس��تن

سکوت
رهی شد،س��کوتی ک��ه ح��اال ب��رای مس��تانه موس��یقی

مبهمی
شده بود که دوست داشت بی دلیل هر روز بشنود.

دستم به تو نمی رسد
حتی در شعرهایی که به دست خود می نویسم.

پس همچنان
در ارتفاع دورترین استعاره ها بمان

مباد
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که دست کسی به تو برسد.
دستش را روی تاچ تبلت لغزاند،تصویر را بزرگتر

کرد .لبخند هر لحظه لب هایش را بیشتر� کش
میداد،فنجان نسکافه اش را نزدیک لبش برد و جرعه

ای از آن را نوشید.
-چی می بینی تو این تبلت که انقدر ذوق زده شدی؟

مه لقا باشنیدن صدای مادرش ،به پنهای صورتش
لبخند زد وفنجای را روی میز گذاشت وبه سوی

مژگان چرخید.هیجان زده به حرف آمد.
-وای مامان باالخره پرده ای که میخواستم پیدا کردم
تبلت را ب��اال آورد وب��ا اش��تیاقی ک��ه مژگ��ان را هم

سرذوق
آورده بود،پرده ی مورد نظرش را نشان داد.

-ب��بین چق��در ش��یک وس��اده اس.ون��وس بع��د از کلی
گشتن

همونی که مدنظرم بود رو پیدا کرد.
تبلت را روی م���یز گذاش���ت واز س���کوت م���ادرش

استفاده
کرد واز جا برخواست واو را به جای خود روی
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صندلی که روزی از مامان ایرانش بود ،نشاند.
-امیرحافظ از رنگی که برای خونه به کار بردم زیاد
راضی نیست،ولی خب به خاطر من سکوت کرده.

البته بهش حق میدم رنگ مسی وطالیی رو نتونه
کنار هم قشنگ تصورش کنه،ولی خب وقتی که تمام
وسایلم کنار هم چی��ده ش��د،می فهم��ه ک��ه س��لیقه ی

همسرش
چقد میتونه خاص باشه.

مژگان دست دراز کرد ودستان گرم مه لقا را میان
مشتش فشرد وپلکی به معن��ای تص��دیق تم�ام ح��رف

هایش
روی هم فشرد.

به ثانیه ای نرسید،مه لقا دستانش را از میان دستان
مژگان سراپاگوش بیرون کشید و سبابه اش را

متفکرانه به کنج لبش زد وبعد خیره به نقطه ای
نامعلوم لب زد.

-روبان دور لباس عروسم خوبه مامان؟رنگشو
میگم؟به گیفتا میاد؟اصال ایده ای که برای گیفت با

حسنا به کار بردیم خوبه یا نه؟بدون رودربایسی بگو
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خب مامان.
مژگان ریز خندید وبا لذت جواب داد.

-آره قربونت بشم،آره عزیزم.همه چیز خاص وشیک
مثل خود عروس خانوم خوشگلم.

ص��دای موبای��ل ب��اعث ش��د ک��ه م��ه لق��ا ب��ا لبخن��دی
شیطنت

آمیز چشمکی نثار مادرش بکند وقدمی به به عقب
بردارد و بعد قامت بچرخاند وبه ثانیه ای از دید

مژگان با پچ پچ هایی که بوی عاشقانه هایش عمارت
را پر کرده بود،محو شود.

****
لقمه ی کوچک دیگری را کنار ظرف نیمروی

رخساره گذاشت و نگاهش را به محمد داد که چگونه
با خشمی آشکار طول وعرض خانه ی کوچک را طی

میکرد.
-یعنی باید کارد به استخون رفیق من برسه ،بعد من

خاک تو سر که ادعام میشه تو رفاقت ب��ه زور قس��م
وآیه

سر از احوالش در بیارم!!
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رهی دس��تی ب��ه موه��ای دم اس��بی بس��ته ش��ده ی
رخساره

کشید،در سکوتی که انگار با کارکتر رهی خو گرفته
ب��ود ب��ه محم��د چش��م دوخت وب��ا س��ر اش��اره ای ب��ه

سفره ی
صبحانه کرد.محمد دستی در هوا تکان داد وبا ترش

رویی ادامه داد.
-برو بابا تو ام.صبحونه میخوام چیکار؟؟االن درد من

اینه اون مو وز وزو از من خیلی� رفیق تر بود!!اونقدر
که توی همیشه خفه سفره دلتو واسه اون باز کردی.
رخساره از جا پرید وب��ا هم��ان ده��ان پ��ر کش مقنع��ه

اش
را دور گ��ردنش ان��داخت و ب��ا کمی ت��رس ب��ه عکس

العمل
های به نظر عجیب محمد نگاه کرد.رهی اما با ذهنی

ک��ه هیچ توان��ایی تم��یز دادن افک��ارش را نداش��ت ب��ه
محمد

وجوش وخروشش نگاه کرد.
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محمد با کف دست محکم به پیشانی اش کوبید وبعد
از

ان��دک ثانی��ه ای ب��ا دلس��وزی ب��ه رخس��اره و نگ��اه
ترسانش

خیره شد،زیر لب زمزمه کرد.
-شکم اون مادر مرده ای که این بچه رو اذیت کرده

من به والله سفره میکنم.
رهی الی سفره را روی هم داد،نرمه ای نان را از
روی فرش برداشت و در مشتش گرفت و از جا

برخواست.
-گفتی که احمد همون چیز الهه،نیاد دیگه.

محمد پشت به او لبه ی پنجره نشست و با دستانی
لرزان سیگاری به آتش زد،بعد پک محکمی به

سیگارش زد و خش گرفته جواب داد.
-اون آبجی خانوم که امروز با خانواده شون جلسه

داشتن.بعدم بهش گفتم نیازی بود بهت یک زنگ می
زنیم

رهی بی آنکه دمپایی به پا کند وارد آشپزخانه شد
،سفره را روی کابینت انداخت وبا گیجی دوری به
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خ��ودش چرخی��د.محم��د ب��ا دی��دن س��ردرگمی رهی
خاموش،

ب��ا لح��نی ک��ه س��عی میک��رد کم��تر تنش داش��ته باش��د
ادامه
داد.

-پژو وحیدو گرفتم با اون می ریم دنب��ال این عیس��ای
بی

پدر ومادر.
رهی تند تند سرتکان داد وپشت به محمد شیر آب را

پر فشار باز کرد ودستان داغش را زیرآب سرد
گرفت.

****
میان شلوغی اتاقش مدام می چرخید،پدرش� داش��ت

بلند
بلند با تلفن حرف میزد.رو به آیینه چرخید� و از میان

لک های ریز ودرشت آیینه به خودش نگاه
کرد.موهای باز دورش که کمی چرب به نظر می

رسید حالش را بد کرد.ح��الش� کال ب��د ب��ود،دلش جی��غ
زدن
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میخواست،وشکستن آیینه ی روبه رویش ک��ه داش��ت
تمام

داغ��انی اش را ب��ه رخ می کش��ید.دس��ت دراز ک��رد
وکش

مویی که دورش پر از موهای کوتاه وبلند بود را چنگ
زد وتمام موهایش باالی سرش گوجه ای بست،حین
بستن موهایش چشمش به سیگاری که زیر پایه ی

میزش جاخوش ک��رده ب��ود،افت��اد،نفس� ل��رزانی را از
سینه

بیرون داد ودردمندانه اندیشید که حاال که حافظی در
زندگی اش نب��ود انگ��ار س��یگار کش��یدن را هم از ی��اد

برده
بود.

مقنعه اش را روی شانه اش انداخت واز اتاق بیرون
آمد.جهان با دیدن مستانه ی حاضر شده آن هم راس

ساعت هفت صبح،کمی ابرو در هم کشاند و میان
مکالمه اش وقفه انداخت.

مستانه با چشمانی پف کرده از بی خوابی که دیشب
به
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سرش زده بود،مقنعه اش را روی سرش انداخت و
پلکی خس��ته ب��ه روی پ��درش ک��ه ب��ا ایم��ا اش��اره

میخواست
سر از احوالش در بیارد،زد.

کوله اش را از روی مبلی که دیش��ب رویش انداخت��ه
بود

،برداش��ت.س��عی ک��رد ب��رای دروغی ک��ه داش��ت می
بافت

بی شرمانه به چشمان بابا جهان دوست داشتنی اش
خیره نشود.

-امروز آخرین امتحانمه...
جهان ادامه ی صحبتش را شخص پش��ت خ��ط ادام��ه

داد
وهمزم��ان دس��تی ب��ه نش��انه ای ک��ه مس��تانه منتظ��ر

باشد،در
هوا تکان داد.مستانه با دلی که آشوب بود به ساعت
مچی اش نگاهی مختصر انداخت ودستگیره ی در را

پایین داد.
خیره به الک های رنگ پریده ی ناخن های پایش
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وسیاهی دور ناخن ها ،منتظر پدرش شد.
-بدون جوراب و با صندل میخوای بری دانشگاه؟

چشم از انگشت کنار شصتش که کمی روی شصت
آمده بود گرفت وبرای فرار از نگاه پ��ر س��وء پ��درش

لب
زد.

-روزای آخر زیاد گیر نمیدن،بعدم جوراب تو کوله ام
دارم.کارم داشتی که گفتی صبر کنم.

جهان نگاهی سر سری به طبقه ی باال انداخت،کفش
های واکس خورده اش را از روی جالباسی برداش��ت

و
خونسرد جواب داد.

-خودم میرسونمت.مسیرم همون طرفاست.
مستانه ناله وار از روی پله برخواست وزیر سنگینی
نگاه پدرش سعی کرد لبخندی هرچند مصنوعی لب

هایش را کش دهد.
*****

مثل تموم عالم حال منم خرابه خرابه....
محمد کالفه از تکرار جمالت خواننده با بی حوصلگی
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ضبط را خاموش کرد،رهی خیره به تابلویی که سردر
مدرسه ی استثنایی رخساره زده بودن��د،ب��االخره بع��د

از
آنهمه سکوت طوالنی،لب زد.
-اگه عیسی بود چیکار کنم؟؟

محم��د دو دس��تش را ب��ه فرم��ان ج��وری فش��رد ک��ه
دیگری

خونی در رگ ها دیده نمیشد،حاال او بود که قفل
زبانش باز نمیشد.رهی روبه او چرخید و زل زده به

زنجیر عاری از هر پالک محمد،دوباره پرسید.
-من...باید،ممد من باید چی..چیکار� کنم؟

محمد با مکث برای آنکه چانه ی لرزان شده ی رهی
اش را نبیند،سرش را چرخاند.صدای موبایل رهی به

داد محمد رسید،محال ب��ود ک��ه آن چان��ه ی ل��رزان را
ببیند

و همانطور سرجایش مسکوت بماند.
-برگرد به سمت مخالفت.

مستانه موبایل را پایین آورد ،چرخید ورهی را
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دی��د.رهی روح ش��ده!!ب��ا دس��تانی آوی��زان از تن...ب��ا
سینه

ای که تند تن��د ب��اال وپ��ایین میش��د.ب��ا گ��ام ه��ایی بلن��د
خودش

را به او رساند وبا بهم ریختگی سلسه وار حرف زد.
-ببخشید دیر شد،همه چی به هم پیچید،نشد زودتر از

ده
خودمو بهت برسونم.

رهی با چشم هایی که به یکباره سرخ شده بود،آرام
میان حرف زدن های مستانه لب زد.

-مستانه.
آآآی بع��د از ت مس��تانه را کش��یده ت��ر از م��ابقی آدم

های
دیگری که مستانه را صدا میکردند،ادا میکرد واین را

مستانه از همان روزهای ابتدایی آشنایی اش با او
فهمیده بود وقلبش نلرزی��ده ب��ود واهمی��تی هم ن��داده

بود
،ولی حاال ،حاال میان آنهمه آشفتگی روح کشیده صدا
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شدنش را دوست داشت .بزاق دهانش را به س��ختی
فرو
داد.

چیزی نگفت وحماقت بار منتظر بود که رهی باز
مستانه بگوید.اما بعدش باید فرار میکرد وگم میش��د.

گم
میشد که دیگر خبری از لرزیدن قلبش نباشد.نباید

آخ���رین چهارش���نبه ی س���ال از سرگذش���ته اش را
فراموش

میکرد.
هرچه منتظر شد ونگاه کرد وخالی نگاه کرد وبعد از

ثانیه ای نگاهش پر شد ،اما رهی که باز هم حرفی
برای زدن نداشت و فقط نگاه سیاهش دخترک را به
دره ای عمیق پرتاب کرد ومس��تانه ای ک��ه مستاص��ل

در
حالی که تیره ی گردنش تیر می کشید نگاهش را به

زمین داد و در دل به خودش پوزخندی پردرد زد
وبرای حماقت های پشت همش زار زد.

بی حواس به رخساره ای که با گریه دنبالش کشیده
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میشد،هر چند ثانیه به ماشینی که سرکوچه ی باریک
دل میزد نگاه می انداخت.رخساره با دست آزادش

پشت هم به پهلویش مشت می کوبید وبا فحش خ��ر
دق

دلی اش را سر مستانه ی مضطرب خالی میکرد.
دس��ته کلی��د را می��ان دس��تانش گ��رفت ام��ا مغ��ز ب��ه

کمکش
نمی شتافت تا کلید مورد نظر را ازمیان کلیدها

بیابد،رخساره که حاال دست مستانه رهایش کرده
بود،به حالت دو تا میانه ی کوچه رفت،مستانه نوچی
گفت وتا که خواست به تنه ی چاق رخساره در میانه

ی کوچه چنگی بزند که پژوی نقره ای رنگ با
صدایی وحشتناک در جا جهید وبعد به اندازه ی پلک

زدنی ناپدید شد.
مستانه خشک شده در حالی که رخساره را در بغل

گرفته ب��ود ب��ه ج��ای خ��الی ماش��ین چش��م دوخت ،ب��ا
گلویی

خشک شده زیر لب نام رهی را زمزمه کرد.عرق� از
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کنار شقیقه هایش بی معطلی فرو می ریخت وقلبی
که

انگ��ار درس��ت در ج��ایی می��ان گل��و نبض برداش��ته
بود.هق

ه��ق رخس��اره در می��ان س��وت ممت��د گ��وش ه��ایش
مخلوطی

از رعب و وحشتناک را برایش تداعی میک��رد.دس��تی
به

پشت خیس از عرق رخس��اره کش��ید وب��ا لح��نی بهت
زده

لب زد.
-آروم باش دختر،آروم.

رهی دنده را با بد قلقی جا زد و در میان عربده های
محمد که سر پسرجوان را زیر ص��ندلی عقب گرفت��ه

بود
نگ��اه می ان��داخت ونف��رت وانزجارآنق��در در چش��م

هایش
ش��عله ور ب��ود ک��ه دم��ای ماش��ین را هم ب��اال ب��رده

بود.محمد
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با چاقوی ضامن داری که کنار گردن پسرکی که زجه
میزد گرفته بود و با دهانی کف کرده تهدیدش میکرد.

-پاره ات میکنم جاکش،پاره...بی صفت.
-به قرآن من...

رهی مش�تی ب�ه ب�ه فرم�ان کوبی�د ودر ح�الی ک�ه بی
احتیاط

از ال به الی ماشین ها رد میشد فریاد کش��ید،فری��ادی
که

جهان را در سکوتی تلخ فرو میبرد.
-اسم قرآن نیار به دهنت کثافت بی

ناموس.کثافت...کثافت.�
پس��رک ک��ه س��ن وس��الش ب��ه هف��ده هج��ده هم نمی

رسید از
ترس به گریه افتاده ب��ود،و ت��یزی چ��اقو ک��ه ه��ر چن��د

دقیقه
یکبار بیشتر� جایی نزدیک شاهرگ گردنش فرو می

رفت.
-رهی یک بیابونی برو،جایی که مثل سگ جون بده.
قطره ی عرقی سمج از میانه ی پیشانی البه الی
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تارهای ابرو چکید ،با دستانی که شدت خش��م ل��رزان
تر

از هر وقت دیگرش کرده بود دستی به پیشانی اش
کشید وزیر لب غرید.

-حیف اسم سگ.
****

-مستانه خودش را از میان دو صندلی جلو کشید ودر
فاصله ای که زیاد هم نبود رو به رهی چرخید وبه

تصویر بی رنگ رهی چشم دوخت،آب دهانش را پر
سروصدا پایین داد و لب زد.

-شاید...شاید اذیتی نبوده...باشه،رهی.
رهی آنقدر پر بود،آنقدر رخساره ی گریان جلوی
دیدش را پر کرده بود که حتی صدای آرام بخش

مستانه هم گوش هایش را ن��وازش نمی��داد،بی توج��ه
به

لحن ملتمسانه ی مستانه مشتی به داش��بورت کوبی��د
وبا

فکی منقبض لب زد.
-ممد فاصلتو حفظ کن،تابلو نشیم.
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مستانه پرشتاب به پش��تی ص��ندلی تکی��ه زد وب��از ب��ه
رهی

ک��ه ب��ه س��مت محم��د چرخی��ده ب��ود زل زد،ب��ه رگ
برجسته

ی پیشانی اش وبه لب هایی که خشک وترک خورده
نامحسوس می لرزید.دست انداخت و چانه ی مقنعه
اش ک��ه خیس ش��ده ب��ود را کمی پ��ایین داد ت��ا نفس

بکشد.
ب��ا فاص��له ای ک��ه کم نب��ود،پش��ت س��رویس بچ��ه ه��ا

ماشین
را نگه داشتند،رخساره� با تردید در ماشین را باز

ک��رد،هرس��ه در س��کوتی ک��ه فق��ط نفس ه��ای پ��ر از
استرس

آن را می شکس���ت ب���ه روب���ه رو چش���م دوخت���ه
بودند.محمد

با غیظ زیر لب زمزمه وار به حرف آمد.
-این عوضیو دیروز احمد گفت بچه رو سرکوچه پیاده

نکن.
****
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کوله پشتی را در آغوش کشید وبا نگاهی که نگرانی
از آنها لبریز بود پاروی پیاده رو گذاشت .غیر از

دختربچه ای که لی لی کنان از پیچ کوچه می
گذشت،کس دیگری در کوچه دیده نمیشد.

مستانه با نفسی آزاد ش��ده دس��تش را ب��ه دس��تگیره
چسباند

وبا لبخندی که تمام صورتش را پرکرده بود پشت هم
می گفت.

-خدایا شکرت،دیدید الکی نگر
محمد کالفه هیسی گفت ومیان حرف مستانه پرید.

-یک لحظه ساکت باش ببینم.
مستانه براق شد وبرای لحظه ای همان مستانه ای

همیشگی در وجودش زبانه کش��ید ،ب��ا افس��اری پ��اره
شده

مشتی به صندلی راننده زد وغرید.
-هوی حواست باشه با کی حرف میزنی ها...

رهی کف دستانش را به شلوارش چسباند وبا ترس
های بزرگ و کوچکی که داشت قلبش را له
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میکرد،نگاهش فق��ط وفق��ط رخس��اره و حرک��اتش را
می

بلعید.
پسری با ریش وسبیل هایی که پراکنده صورتش را
پوشانده بود در کرمی رنگ را نیمه باز کرد وسرکی

به بیرون کش��ید ،ب��ه پنج��ره ه��ای بس��ته ی س��اختمان
های

پیش رو نظری انداخت.
محمد به مشتی که مستانه به صندلی کوبی��د،اهمی��تی

نداد
وبا با چش��می تن��گ ش��ده خ��یره ی در نیم��ه بازمان��ده

شد.
حاال داشت پرده های چرگ گرفته یکی یکی کنار می
رفت و پلشتی آدم هایی که سزاوار آدم بودن نبودن��د

را
نشان میداد.

رخساره قدم هایش کند ش��دوقتی ک��ه داش��ت ب��ه در
نیمه
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باز می رسید.ثانیه ها متوقف شدند وقتی ک��ه دس��تی
مچ

رخس��اره را چس��بید.هرس��ه آدم م��ات زده ی درون
ماشین

دستشان به دستگیره ی ماشین چنگ زده شد.
رهی نفهمید که کجاست ومهم نبود که در چه روزی

از س��ال همچ��ون آواری ش��انه ه��ایش را خم ک��رده
است

ومهم نبود چه وقت از روز است ومهم نبود آدم هایی
ک�ه کن�ارش نفس می کش�یدند.از ماش�ین پی�اده ش�د

وچه
احمقانه هنوز زنده بود وچه احمقانه...

محم��د ام��ا چ��االک خ��ودش را ب��ه خان��ه ی م��وردنظر
رساند

وتنه اش را به دری که کامل بسته نشده بود ،کوباند.
مستانه که دیگر برایش حفظ فاصله با جوانی که

عقایدش زمان تا آسمان با او فرق داشت،مهم نبود
دست رهی را گرفت وفشار مالیمی به دست یخ زده

ی
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او آورد.رهی نایی برای زور زدن وپس زدن دخترک
نداشت.نگاهش به مستانه بود،مستانه ای که با غمی

به
عمق سیاهی هایی که انگار ت��ه نداش��ت ب��ه رهی زل

زده
بود و فقط آرام صدایش میکرد.

افق تا افق آب است.
کران تا کران دریا

نه ماهیم من،از شنا چه حاصل؟
که نیست ساحل-ساحل-که نیست ساحل.

دگر بازوانم خسته است
مرا چه بیم وترا چه پروا ای دل

ای دل
که دانی-که دانی

دگر تخته پاره
به امواج دریا سپرده ام من

زمام حسرت
به دست دریغا سپرده ام من.

  1164                                                                             



سال   چهارشنبه عصائی:                                                                                   اخرین مهدیس نویسنده

گازش را گرفت��ه ب��ود وج��اده ای ک��ه از پس��ش پ��ر از
خاک

میشد.رهی خسته با گالیه ای که از خدا داشت پشت
هم

دنده عوض میکرد.صدای فریادهایشان خوابیده بود
وفقط مغزهای جوشیده حاال آنها را در دل بیابان فرو

میبرد.
-غلط کردم،به قرآن غلط کردم.من یک مادر کور

دارم،شیطون� گولم زد.
محمد با صدایی گرفته از عربده های بی مهابا،خفه

شویی گفت وپایش را روی سرجوانک گذاشت تا
سرش کامل زیر صندلی برود.رهی پایش را بیشتر

روی پدال گار فشرد وبا صدایی که هم بغض داشت
وهم خشمی بی انتها باز فریاد زدن را از سرگرفت.

-بی همه چیز بی بته.
محمد با پشت دست کف کنار لب هایش را پاک کرد

واز نفس افتاده دستور داد.
-خوب��ه همینج��ا ب��زن کن��ار.ب��زن� کن��ار ت��ا چ��الش کنم

عوضی
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رو.
-آقا گه خوردم،غلط کردم.

ماشین هنوز کامال ایست نکرده بود ،محمد در را باز
کرد و او را به زور بیرون کشاند،تنه ی پسرک نحیف

بود وبه آسانی روی خاک ها کشیده میشد.
رهی هنوز پشت فرمان نشسته بود وصدای مشت

ولگدهایی که محمد نثار جوانک میکرد را نمی شنید.
گوش ها به هو هو افتاده بود وناله های غرق لذت

کث��افت پیش روییش را از ال ب��ه الی هم��ان هوه��و ه��ا
می

ش��نید،س��ینه اش تن��د تن��د ب��اال پ��ایین می رفت ورگ
گردنی

که از شدت دردی توام با خشم در حال ترکیدن
بود.مستانه نگذاشته بود که کامل بمیرد،دستش را

گرفته بود وفهمیده بود که چگونه رهی را صدا کند تا
کوت��اه بیای��د ت��ا ب��رای ان��دک ثانی��ه ای ش��ل کن��د.ام��ا

تصورش
که سخت نبود،سخت نبود که بفهمد بر سر رخس��اره

ی
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بیگناهش چه آمده بود!!
کفر نمیگم سوال دارم...
یک تریلی محال دارم...

تصویر هیچ دیدن نداشت،هیچ!!
جواب زنده بودنم مرگ نبود...

مردن من،مردن یک برگ نبود...
توروخدا بود؟

نفس حبس شد و و گوش ها کیپ وچش��م ه��ایی ک��ه
کوره

ک��ور ش��ده بودن��د ومغ��زی ک��ه ب��ه یکب��اره فلج ش��ده
بود.دیگر

هیچ نفهمید واز ماشین به بیرون پرید.
روی شکم پسرک نشسته بود وفقط مشت می
کوبید،دستانش� از خون بینی او لزج شده بود،اما

همچنان می کوبید وبغض فرو میداد.بغض را قورت
میداد تا اشک از آن بیشتر خرابش نکند.اما نم

چشمانش محمد را به مرز دیوانگی وجنون کشاند.با
چاقویی که درون مشتش بود ،رهی را کنار زد وخود

جایی میان قفسه سینه ی پسرک گریان نشست.
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-گه خوردم ،نکش تو روخدا
تیزی چاقو را دقیقا کنار گوش او گذاشت وبا لبخندی
که آلوده به درد بود ونفرتی غیر قابل مهار تیزی را با
مکث هایی زج��ر آور روی پوس��ت کش��اند وخ��ون ک��ه

داغ
وجوشان از میان شکاف بیرون میزد.

-یک ردی میزارم رو صورتت تا همیشه یادت بمونه
چقدر تونستی پست باشی عوضی.

تیزی به نزدیکی بینی پف کرده از گریه ی جوان که
رسید،چاقو را باال آورد ومقابل دیدگان تار شده ی او

تکانی داد.
رهی روی خاک ها چمباتمه زده بود وهنوز خالی

نش��ده ب��ود وهن��وز دلش میخواس��ت ک��ه ب��درد تم��ام
پستی

ورذالتی که جلوی چشمانش داشت نفس می کشید.
محمد اما با آسودگی خاطر از روی تنه ی خاکی

وغرق خون شده ی جوانک بلند شد،روبه رهی چانه
باال انداخت.

-پاشو بریم که دلم یک فالفلی توپ میخواد.
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رهی مژه ای زد وبه جوانک باز خیره شد،جوانکی که
خوار وزبون در خودش می پیچید وفقط زمزمه

میکرد.
-برید،به والله دیگه جلو چشمتون نمیام.

محمد لبخندی به رهی زد وسری تکان داد.لبه ی
چاقوی خونی را به شلوارش کشید وب��ا هم��ان لبخن��د

لب
زد.

-خودش نمیزاره که دیگه تموم کنم.
لبخندش را جمع کرد وبا خشم به سوی او چرخید
ولگدی محکم را میان شکم او کوبید وعربده وار

جواب داد.
-تو گه میخوری که دیگه نفس بکشی تو اون کوچه.

چاقو را درون جیبش انداخت وهمزمانی که به سوی
رهی گام برمیداشت با خودش غر زد.

-انگار لطف میکنه به ما.
کمی خم ش��د ودس��تانش را دراز ک��رد وب��ا نگ��اهی

مطمئن
به رهی اشاره کرد که دستم را بگیر ،که حاال فقط
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برخ��یز.رهی ب��ا بی رمقی دس��تانش را می��ان دس��ت
کسی

گذاشت که برادرانه ها را بی منت خرج امروزش
کرده بود.

عمو زنجیر باف،زنجیرتو بنازم...
عموزنجیرباف زنجیرتو بنازم....

روی پتوهای تا ش��ده ی میان��ه ی ه��ال نشس��ت و ب��ه
نقطه

ای نامعلوم خیره شد که همان لحظه رخساره با
روپوشی که روی دستش انداخته بود، مقابلش ظاهر

شد وبا لبخندی که کمی لب هایش را می لرزاند به
رهی چشم دوخت.رهی ب��ا تعل��ل ح��واس پ��رت ش��ده

اش
را جمع رخساره کرد،س��عی ک��رد لبخن��د خ��واهرش را

بی
جواب نگذارد،اما تالشی که هیچ نتیجه ای نداشت.

-برات الهه نیمرو پخته،برو بخور تا بعد بریم مدرسه.
رخساره انگشت سبابه اش را ب��ه گوش��ه ی ده��انش

فرو
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برد و با لکنت لب زد.
-اَمد؟

رهی با درد پلک روی هم فشرد و سری تکان داد
وزیر لب به زور جواب داد.

-آره،همون احمد.
وقتی که رخساره خودش را درون آشپزخانه انداخت
وسرگرم گفتگو ب��ا احم��دش ش��د،ب��ا کس��لی زی��ر لب

برای
خودش زمزمه کرد،احمد!!تا� که خواست بلند شود

چش��مش ب��ه کش موه��ایش افت��اد،دس��ت دراز ک��رد
وکش را

با بدقلقی از روی پیش��انی ب��ه رس��تگاه موه��ای کمی
بلند

شده اش سراند وبا نفسی که محکم از سینه بیرون
میداد از جا برخواست وبا پتوهایی که به بغل زده بود

راهی تک اتاق خانه ی رفیق قدیمی اش شد.
پت��و ه��ا را درون کم��د می گذاش��ت ک��ه ص��دای زن��گ

باعث
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شد که همانطور خم ش��ده ،اب��رو درهم کن��د ومنتظ��ر
بماند

که صداهای بیرون را بشنود.س�الم بلن�د ب�االی محم�د
که

همه را به خوردن حلیم دعوت میکرد رهی را کالفه
ت��ر از دق��ایق پیش��ش ک��رد.ب��ا بی نظمی پتوه��ا را ب��ه

همان
حال رها کرد و ازاتاق بیرون زد.

الهه با شالی که دور گردنش افتاده بود ،پشت به
چه���ارچوب آش���پزخانه مش���غول هم زدن تخم م���رغ

درون
ماهیتابه بود.رهی در سکوت وارد آشپزخانه شد.

-احم��د باب��ا میگم گ��ازو خ��اموش کن دیگ��ه،حلیم داغ
آوردم

بزنیم به بدن.
دست به کمر به محمد که ک��ف آش��پزخانه ول��و ش��ده

بود
وتک��ه ن��ان ب��ه ده��ان می گ��رفت ،نگ��اه ک��رد،س��ری

متاسف
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تک��ان داد و همزم��انی ک��ه کن��ارش می نشس��ت ،ب��ه
حرف
آمد.

-چه خبره تو این یکی دوهفته که من اینجا هوار این
ب��دبخت ش��دم،هی زرتی می��ای؟نمیگی ص��ابخونه اش

یک
چی بگه؟

الهه هاج و واج از خروج ناگهانی و بی سابقه ی رهی
متحیر سرچرخاند.مرد همیشه تودار مقابلش در این

مدتی ک��ه وس��ایل خان��ه اش را جم��ع ک��رده ب��ود وب��ه
دنبال

خانه ی جدید بود،سکوت پیشه کرده بود واز همیش��ه
کم

حرف تر شده بود، در سکوتی مطلق شب می آمد
وصبح به همراه رخساره بیرون میزد.به آرامی به

همراه لبخندی که ذره ای ناخالصی نداشت،آرام لب
زد.

-چرا انقدر عصبانی؟نه ت�و ه�وار خون��ه من ش��دی،ن��ه
من
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بدبختم.
رخساره نمکدان را برداشت و کف دستش را پر از
نمک کرد،قبل زبان زدن به دانه های نمک ،محمد با
مهربانی دست او را گرفت وبا مالیمت سعی کرد

دست او را درون سفره تکان دهد.
-اینقدر نمک نخور رخسار جان،خوب نیست آبجی.

رهی برای چندمین بار از سر صبح نفسش را محکم
بیرون داد وباز سکوت کرد وسرش را پایین

انداخت.محمد آشنا به ری اکشن های خاص رهی بی
سروصدا یا علی گفت واز ج��ا برخواس��ت وهم��انطور

که
دره��ای ک��ابینت را بهم می کوبان��د،اله��ه را مخ��اطب

قرار
داد.

-احمد داداش این بشقابای خونه ات کجاس؟
الهه نگاهی چپ چپ به محمد که بی خیاالنه به

کابینت ها سرک می کشید،انداخت.قدمی ب��ه س��مت
او

برداشت،در حالی که او را کنار می زد،با غیظی
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آشکار جواب داد.
-احمد مرد.اینی که جلوت وایستاده یک بدبخت دیگه
اس که اسمش الهه اس.الهه بالقب سنتوری که با
چهارقرون پول تدریس داره زندگیشو جمع میکنه.

رهی بی نگاه به آنها انگشتش را درون ظرف حلیم
ب��رد و بع��د از م��زه ک��ردن طعمش زب��انش ب��ه طعن��ه

تکان
خورد.

-تو که گفتی بدبخت نیستی!!ته خوشبختایی.
الهه غضبناک نگاهش را به سمت رهی چرخاند،که
در همان حین باز صدای زنگ آپارتمان به صدا در

آمد.محمد میانه را گرفت وب��ا ل��ودگی همیش��گی اش
از

کنار آنها گذشت.
-امیده،گفتم� دم راه نوشابه بگیره بیاره که با حلیم

میچسبه .
رهی کش مقنعه ی رخساره را دور گردنش انداخت

وبا لبخندی که هیچ رنگ نداشت موهای دخترک را
بهم ریخت وبه غر زدن های رخساره و نگاه خسته ی
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الهه اهمیتی نداد.
****

همزمان که برای پایین دادن شیشه ماشینش کلنج��ار
می

رفت،به ثانیه شمار چراغ راهنما را هم نگاهی
کرد.شیشه را تا ته پایین داد به هوای آنکه نسیمی

هرچن��د ان��دک خنکش کن��د،ب��ه عقب س��رچرخاند وب��ا
دیدن

شال مچاله شده ی گوشه ی صندلی بی اهمیت به
ماش���ین ه���ای اط���رافش مقنع���ه اش را ب���اال داد

وهمانطور
که خودش را به عقب کش میداد آن را از سرش

بیرون کشید وش��ال را سرس�رکی روی س��ر ان��داخت
وبا

خیالی آسوده تر از روزهای سختی که از سرگذرانده
ب���ود ب���ه ش���مارش معک���وس ثانی���ه ش���مار چش���م

دوخت.حاال
که امتحانات طاقت فرسا به هر بدبختی که میشد،به
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اتمام رسیده بود کمی می توانست نفس بکشد.کمی
می

توانست ذهن شلوغ و بهم ریخته اش را سروسامانی
ده��د و خیلی ج��دی ب��ه دنب��ال ک��اری ب��رای حف��ظ

استقاللش
باشد.

ب��ا س��بز ش��دن چ��راغ پ��اروی گ��از گذاش��ت وماش��ین
طفلکی

اش را تاجایی که ج��ان داش��ت ب��ه جل��و ران��د،نگ��اهی
گذرا

به تصویر درون آیینه ی باریک انداخت،همان نگاه
مختصر وباریک بس بود تا بفهمد که چقدر تلخی ها

از س��رگذرانده اس��ت،ک��ه چق��در خش��م فروخ��ورده
داشت

،که چق��در کین��ه ی ناتم��ام ب��ه دوش می کش��ید.دلش
پرواز

در خیاالت صورتی رنگ میخواست،برای صدم ثانیه
ای پلک بست وبه خیالش مجال رویاپردازی
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داد.روی��ایی نداش��ت واین ترس��ناک ت��رین م��اجرای
زندگی

اش بود،با ضرب چشم ها را گشود و ب��ا دس��تانی ک��ه
به

فرمان چسبیده بود به بی رویایی اش اندیشید.
صدای زنگ موبایلش تا که به گوشش رسید،قطع

شد.ابروهایش کنجکاوان��ه در هم گ��ره خ��ورد،مس��لط
بی

آنکه نگاه از پیش رویش بگیرد مشغول وارسی کوله
پشتی اش شد.موبایل را ب��یرون کش��اند وبی معطلی

به
صفحه اش خیره شد ونام رهی سردش کرد،خیلی

سرد.موبای��ل را همچ�ون ش�ی نجس�ی ب��ا بغض�ی ک�ه
انگار

در گلویش نبود که صاف جایی در وسط قلبش جا
خوش کرده بود،روی صندلی انداخت.کمی پیش

رفت،اما تعادل نداشت.ناگزیر� ماشین را با بی رمقی
مطلق به کنار خیابان� کشاند.حال دلش غریب

بود،سردر نمی آورد.پیچیده نبود اما دلش هوس سر

  1178                                                                             



سال   چهارشنبه عصائی:                                                                                   اخرین مهدیس نویسنده

زدن ب��ه کوچ��ه علی چپ را ک��رده ب��ود.هن��وز فرم��ان
میان

دستان عرق کرده اش فشرده می شد،س��ردش ب��ود
اما

دیوانه وار تنش به عرق کردن افتاده بود،گلوی بی
بغضش درد میکرد وانگار درون چشمانش را مشت

مشت خاک ریخته بودند که آنقدر بی رحمانه به
سوزش افتاده بودند.

موبایل را از گوشش فاصله داد وقدمی به عقب
برداشت،کمرش به دیوار آجرنمای پشت سرش

خورد.موبایل را با ح��الی ک�ه ح��ال نب�ود،ب��ا ح�الی ک��ه
مدت

ها بود،تعریفی برایش نداشت به پیشانی اش چسباند
وپلک روی هم فشرد.

صدای مردی که سرش را از مغازه ی چند متر
آنطرف بیرون آورده بود،باعث شد که میان پل��ک ه��ا

را
درز دهد. بله گفت،بله ای ک��ه فق��ط لب زدن ب��ود بی

آنکه
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آوایی از حنجره بیرون زند.
-داداش بیا که یک مورد توپ واست پیدا کردم.

ماشین را با چشمانی ک��ه گری��ه س��رخش ک��رده ب��ود
جای

همیشگی اش پارک کرد،با اخم هایی در هم و دماغی
که مدام فین فین میکرد کوله را از صندلی کنارش
چنگ زد.پاکه روی آسفالت گذاشت بنز آشنایی که
صاحب جذاب لعنتی اش، نطفه ی همه ی دردهای

ناتم��ام زن��دگی را ب��رایش کاش��ته ب��ود،از پیچ کوچ��ه
ظاهر
شد.

با قدم هایی بلند خودش را به در رساند،از گوشه ی
چشم حواسش بود که بنز نزدیک ونزدیک تر

میش��د،پاه��ایش می لرزی��د.چش��مانش کمی ض��عیف
شده بود

،این را از تاری دیدش فهمیده بود.اما لبخند ن��رم م��ه
لقا

را حتی از گوشه ی چشم هم می دید و لبخند محکم
حافظ!!امیر حافظ مشعل.
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خواس��ت نفس بکش��د،ام��ا دی��دگانش از اش��ک ت��ار
شد،کلید�

را ب��ه ج��ان کن��دن می��ان قف��ل ج��ا ک��رد.وق��تی وارد
ساختمان

شد ،هنوز ماشین کامال نایستاده بود.با توانی که آن
لحظه نمی فهمید از کجا به جانش تزریق شده است

به
تندی از پله ها باال رفت.

خودش را که داخل خانه انداخت،سکوت خانه آشفته
ت��رش ک��رد،خس��ته ت��رش ک��رد.نفس ه��ای ش��ورانگیز

میان
خانه جریان نداشت وچقدر دلش همان لحظه برای

آغوش مادر الکی خوشش پر کشید.
کوله را روی سرامیک ها کشید،تق تق کفش های مه
لقا مغزش را به نقطه ی جوش می رساند، وصدای

رسای امیرحافظ به مرحله ی لبریز� شدن.با پلک های
فشرده روی هم به سمت آشپزخانه گام بر میداشت
وبرای خودش بی ربط ترین شعر ذهنش را میخواند.

گیج شعرم می شکنه پیش تو...
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عجب نوشیدنی نفس تو داره....
تکه های یخ کف سینک ریخت،لیوان دهان گشاد را از

درون کابینت برداشت.
اگه بدونن ابرو باد وبارون،چه دلنوازه این شب

مهربون.
دست هایی که کف آنها پر شده بود از رد خودکار به

جا مانده را بی آنکه بشورد کف سینک کشید وتکه یخ
ها را برداشت وتعداد زیادی را درون لیوان

ریخت.صداها خاموش شده بود وساختمان به حالت
صامت در آمده بود ،اما مستانه هنوز بلند میخواند

،هنوز از شاخه ای به شاخه ای دیگر می پرید.
منو با تنهایی هام تنهام بزار دلم گرفته

روزای آفتابی رو به روم نیار دلم گرفته.
نازی ناز کن که نازت یک سرو نازه.

کف آشپزخانه نشست،لبخند حافظ از جل��وی دی��دش
کنار

نمی رفت.لیوان را میان دستانش گرفت،به
سرانگشتانش نگاه دوخت ،نگاهی مظلومانه!!چه
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س��اعت ه��ای ته��وع آوری ش��قیقه ه��ایی دردن��اک را
ماساژ

داده بود.اولین قطره چکید،تکه یخ را میان دندانش
گرفت ویخ زد.

نقش من نقش یک گلدون شکسته اس.
بی گال آب برای موندن توی ایوون بهار،دلم

گرفته...دلم گرفته.
لیوان را بی تعادل کف آشپزخانه گذاشت،لیوان با یخ
ه���ایی ک���ه در گرم���ای تیرم���اه اس���تقامت چن���دانی

نداشتند،کج
شد وتکه های یخ روی سرامیک ها سر خورد.بی
رمق از جا برخواست،دکمه های مانتو را یکی در

میان باز میکرد،ب��ا دن��دان ه��ایی یخ زده وب��ا قل��بی یخ
زده

تر در حمام راباز کرد.همه جای تنش یخ زده بود اما
مغز لعنتی هن��وز می جوش��ید وتنه��ا چ��اره اش ش��اید

دوش
آبی یخ بود تا کمی آرام گیرد.

*****
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دسته ای از کارت های باقی مانده را از روی میز
عسلی برداشت،در حالی که تکه ای از پاستیل های

خوشرنگ را به دندان می گرفت،مادرش را مخاطب
قرار داد.

-به علی باید بگیم حتما امروزم این کارت ها رو به
دست افسرجون برسونه.دیگه دیر میشه برای آخر

هفته.
مژگان با لبخندی که عمقش اندازه نداشت،بشقاب
خورشت را روی میز گذاشت وسری به نشانه تایید
تکان داد.صدای زنگ باعث شد که هردو همزمان به

در بسته نگاه کنند.مه لقا بی تفاوت شانه ای باال
انداخت وبا گام هایی که ب��ا اک��راه ب��ه جل��و می رفت

لب
زد.

-حتما مستیه،نون� میخواد.
در را که باز کرد مستانه با موه��ایی ک��ه قط��ره ه��ای

آب
از آن ه���ا می چکی���د و دورش ره���ا بودن���د،نگ���اهش

میکرد.

  1184                                                                             



سال   چهارشنبه عصائی:                                                                                   اخرین مهدیس نویسنده

-ناهار خوردین؟
مه لقا با نگاهی که حاال کمی از حالت خنثی بودن در

آمده بود،سری به نشانه نه تکان داد.منتظر توضیح
بیشتر بود،خودش را کنار کشید تا مستانه داخل

شود.مستانه دماغش را باال کشید،به آرامی به حرف
آمد.

-تو خونه هیچی نبود،کارت هیچ رستوانی رو هم پیدا
نکردم.

مه لقا آهانی گفت وجلوتر از او به س��مت آش��پزخانه
راه

افتاد وبا ذهنی که درگیر جشن خودش بود،کوتاه
اندیش��ید،ک��ه مس��تانه ب��ا این ص��دای دلن��واز بی ش��ک

میتواند
هر قاضی را برای دادن رای به نفع خودش متقاعد

کند،اندیشیدن� به درازا کشید وقتی که صدای مستانه
را

وقتی که با امیرحافظ به آرامی حرف میزد، را تصور
کرد وقلبی که کمی تندتر ریتم گرفت.
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مس��تانه ب��ه ک��انتر تکی��ه داد وس��الم معم��ولی را نث��ار
مژگان

کرد،به مه لقا خیره شد که چطور ب��ا خ��ودش درگ��یر
بود

ومدام برای خودش سرتکان میداد.
-اول موهاتو خشک میکردی بعد میومدی ناهار.

مستانه بی آنکه بتواند برای لحظه ای ذهنش را از
شیک بودن وهمیشه به روز بودن مه لقا منحرف
کند،خیره اش بود،خیره� ی رنگ موهایی که انگار

کس����ی پنج����ه ی رنگی اش را میانش����ان کش����یده
بود،شد.مه

لقای همیشه ساده و در عین ح��ال ش��یک داش��ت کم
کم

پوست می انداخت ودر قالب زنی که عالقه مند به
زرق وب��رق ب��ود،ف��رو می رفت.چ��راغ ذهنش روش��ن

شد
ونام مه لقای جدید ثبت شد.

شورانگیز اشراف زاده^ صدای مژگان او را از
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افک��اربهم پیچی��ده اش ج��دا ک��رد،بی آنک��ه بخواه��د
پوزخند

لبش را به یک طرف کج کرد که این حرکتش از
چشمان تیزبین مژگان دور نماند.

دوست داشت دس��ت زی��ر چان��ه اش بگ��ذارد وب��ا ی��ک
دست

مشغول غذاخوردن شود که اگر گرسنگی بیست
وچهارس��اعته ب��ه مع��ده اش فش��ار نمی آورد وخ��الی

بودن
خانه ای که چند روزی بود صاحبخانه اش به نیشابور

رفته بود،محال بود که در تلخ ترین احواالتش پا به
طبقه ی باال بگذارد وبخواهد در کسالتی محض غذا

بخورد.
طاقت نیاورد وچنگال را کنار بشقاب رها کرد وبی

اهمیت به زیرچشمی نگاه ک��ردن مژگ��ان دس��ت زی��ر
چانه

اش گذاشت وبا ی��ک دس��ت قاش��ق را درون ده��انش
فرو

برد.مه لقا در مقابلش به آرامی لقمه را می
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جوید،انگار به سی ودو ویا هم پنج مرتبه می رسید
چرخیدن غذا درون دهانش!!برنج ها را نجوییده فرو

داد وبه شباهت های مه لقا وشورانگیز فکر
کرد.شورانگیز اصیل نبود،غذارا به آرامی

نمیخ��ورد،لبخن��دش پ��ر از ژس��ت نب��ود،ب��رخالف م��ه
لقا،اما

لبخند شورانگیز بی تردید اغوا داشت وامروز اغوای
مه لقا را در کنار حافظ دیده بود.شورانگیز عالقه به
ساده پوشیدن نداشت،و مه لقایی که حاال دیگر کمتر

می دید که ساده بگردد وساده بخندد.
قاش��ق را پ��ر از خورش��ت ک��رد وبی آنک��ه ب��ا ب��رنج

مخلوط
کند ،آن را بلعید.داغ بود،با گلویی سوزان بی هیچ

عکس العملی قورتش داد و همزم��ان در دل پوزخن��د
زد

و کمی بع��د زم��انی ک��ه داش��ت دان��ه ه��ای آخ��ر ب��رنج
درون

بشقابش را جمع میکرد،دل کف وسوتش رابه راه
انداخت.هلهله کنان تولد مه لقای تازه متولد شده را
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تبریک گفت،شورانگیزی دیگر متولد شده بود، وچه
مس��تانه می��ان ک��ف وس��وت ه��ا ب��رای دخ��ترک پیش

رویش
ب���ه یکب���اره بغض ک���رد.ح���ق م���ه لق���ای چش���م

آبی ،شورانگیز
شدن نبود،حتی ش��ورانگیزی ک��ه ب��وی اش��رافیت آدم

های
اطرافش را خفه میکرد.

از تنهایی خانه می ترسید،از دیوارهایی که هر لحظه
احساس میکرد به سمتش هجوم می آورند وقصد

بلعیدنش را دارند،هم.
روی مبل ولوتر شد واهمیتی به مه لقا نداد که وقتی

از
کنارش رد میشد ،با غرولند لب زده بود.

-موهاتو جمع کن مبلو به گند کشوند.
خالل دندان را به انتهایی ترین دندانش نزدیک کرد و

برنج جامانده را از سوراخی که دیگر به عصب
رسیده بود بیرون کشاند.مه لقا مقابلش پا روی پا
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انداخت ونگاهی متاس��ف ب��ه ده��ان ق��د اقی��انوس ب��از
شده ی

مستانه انداخت.خالل� را از دهانش به هم��راه ب��رنجی
که

س��رش آوی��زان ب��ود،ب��یرون کش��ید وزب��انش را روی
دندان

ها کش��ید.دیگ��ر م��ه لق��ای س��رگرم ش��ده ب��ا موبای��ل،
نگاهش

را هرچند متاسف تثارش نکرد.
مستانه کرخت ش�ده ب�ود،آن لحظ�ه ح�تی خ�ودش را

درک
نمیکرد که چرا مقابل نمکی نشسته است که عجیب
زخمش را می سوزاند.مه لقا نمک زندگی اش شده
بود،و حافظی که زخم بود.کمی سر را متمایل کرد
وچشمش به کارت ها افتاد.کارتی یکدست سفید با

ربانی که رنگی مسی داشت.
قلبش درد میکرد وهنوز چشم ها می سوخت،اهمیتی
نداشت.دست دراز کرد وکارتی را از میان دسته جدا

کرد.مژگان� زیرچشمی او را در حینی� که مجله را
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ورق میزد ،می پایید.
تای کارت را باز کرد،لبخند� زد.اس��م مس��ی رن��گ م��ه

لقا
روی کاغد لطیف نسیمی مالیم را از دلش رد کرد.

-مستی چقدر الغر شدی این چند وقته؟
مستانه با مکث با هم��ان لبخن��دی ک�ه فق��ط کمی لب

هایش
را کش داده بود،سربلند� کرد.مژگان در جنگ با

شورانگیز حسابی آب دیده شده بود وحریف بدب��دنی
به

حساب می آمد.تنها فکری که در مرکز ذهن مستانه
چرخ میخورد.مه لقا هم با سوال مادرش چشم از

موبایل گرفت وکمی گیج لب زد.
-راست میگه،اصن فقط چهارمشت استخون شدی با

یک روکش.دیالق به تمام معنا.
مس�تانه ج�وری ک�ه مژگ��ان نبین�د ،انگش�ت را ازکن�ار

پایش
به به نشانه ی فاک نشان مه لقا داد،مه لق��ا ب��ا نفس

های
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بلن���دی ک���ه پ���ره ه���ای بی���نی اش را ب���از وبس���ته
میکرد،غرید.

- بی تربیته بی نزاکت.
مستانه سرمست از حرکت زشتش با حفظ لبخن��دی

که
حاال کمی پرنگ تر شده بود جواب داد.

-این ترم حسابی درسا س��نگین ش��ده ب��ود،هم فش��ار
درس

،همم اینکه پیگیر یک کار خوب تا باز...
م��ه لق��ا اب��رویی ب��اال ان��داخت ودر ح��الی آبی ه��ای

دلربایش
را گیج میکرد،با لحنی که بوی فخر میداد ،میان

حرف مستانه پرید.
-آخی دنبال کار میگردی؟میخوای یک وساطتتی کنم

امیرحافط دوباره بهت کار بده از این قیافه در بیای؟
مستانه با برزخی ترین حالت ممکن روی مبل همانند

فشنگی پرید وبا رویی که مختص خودش بود،با
انزجار لب زد.

-امیرحافظ؟به من کار بده!!خرکی باشه؟
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مه لقا اما صبورانه روی مبل بیش از پیش لم داد وبا
لبخندی پیروزمندانه موبایل در حال زنگش را باال

آورد وب��ا دی��دن ن��امی ک��ه ب��رایش دوس��ت داش��تنی
بود،خیره

در نگاه مستانه ی آتش زده جانمی گفت واز جا
برخواست.حاف��ظ پش��ت خ��ط داش��ت ب��رای م��ه لق��ا

حرف
میزد،مه لقا اما شیطنت آمیز موبایل را از گوشش

فاص��له داد و ب��ه مس��تانه ای ک��ه داش��ت ب��ا ح��رص
موهایش

را پشت گوش میداد واز ال به الی مبل ها برای رفتن
رد میشد لب زد.

-عشقم پشت خطه،پادرمیونی کنم مشکل بیکاری تو
رو

حل میکنه؟
مژگان به همراه چشم غره ای مالیم به آرامی

دخترکش� را صدا کرد.مستانه آنقدر آن لحظه خفقان�
دورش را گرفته بود که نه چش��م غ��ره ی مژگ��ان ب��ه

مه
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لقایش او را آرام میکرد،نه مه لقای خندان بیش��تر از
آن

شعله ورتر میکرد ونه هیچ!!که فقط آن لحظه صدای
نفس های مردی گوش های را پر کرده بود که دلش

همان دم کر شدن میخواست.با نگاهی سرد فقط
توانست پوزخند بزند،پوزخندی که وقتی داشت از پله

ها پرشتاب پایین می رفت،عذابش میداد که زیاد
حرص در آر نبوده است.در را محکم بست و بعد از

سردی ک��ه مقاب��ل م��ه لق��ا س��راغش آم��ده ب��ود ،گ��ر
گرفته

درون خانه قدم زد.باید کاری میکرد،باید برای زخم
سرباز مرهمی دست وپا میکرد،باید کینه ی ناتمام را
تمام میکرد.شورانگیز متولد شده کبریت را زده بود

وچه بد که انباری از باروت را کبریت زده بود.
شال را پشت گوش داد وبا فکری درگیر لبه ی جوی

نشست.لجوجانه خیره به زمین لب زد.
-بگی دو ق�دم اونط��رف لب��اس ش��یک داره،عم��را من

قدم
بردارم.
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و با حرص کیسه ی خریدی که درونش کفش پاشنه
بلند داشت را جلوی پایش روی زمین انداخت وبا

بغضی که از صبح داشت جانش را می گرفت ،ادامه
داد.

-زورم ک���ردی ب���ا این دیالقیم کفش ده س���انتی پ���ام
کنم،مثل

یک مترسک....مترسک جلوی اون حافظ عوضی بی
پدر رژه برم.

چند نفری که از خیابان رد می شدند به صدای نسبتا
بلند مستانه نگاهشان خیره شد،آزیتا خودش را جلو

کشید ودر حالی که خم میشد وکیسه را بر
میداشت،هیسی گفت.مستانه دستی در هوا تکان داد

وغرولندکنان� باز به حرف آمد.
-چی میگی؟شورانگیز لعنتی برای اینکه نباشه این

روزا، پیچوند رفت شهرش.منه بدبخت بخاطر
امتحانای المص��بم اینج��ا مون��دم،من��ه خ��ر ک��ه دو س��ه

سال
از عمرم برای اون کره خر رفت حاال اومدم با توی

گاگول کف پاساژا دارم دنبال لباس میگردم برای
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عروسی خواهرم که دامادش او عوضیه .
عینکش بی اجازه از روی موهایش سر خورد و روی

پیشانی اش افتاد،آزیتا هم بی خیال نگاه اطراف
کنارمستانه ی به جوش آمده نشست.مستانه با شانه
هایی افتاده عینک را از میان موها بیرون کشید. بعد
از چند روز کلنجار رفتن با خودش،بعد ساعت ها راه

رفتن در اتاقش،فحش دادن به خودش وزمین
وزمان،حاال با بی رمقی باالخره لب گشود.
-من باید یک بالیی سراون عوضی دربیارم

آزی.آزی من آروم نیستم.
آزیتا با دلسوزی دست دور شانه های او انداخت

وزی��ر لب ب��ا محب��تی ک��ه ب��وی رف��اقتی خواهران��ه
میداد،لب

زد.
-الهی بمیرم برات،چیکار کنم آروم شی رفیق؟

مستانه سر روی شانه ی او گذاشت وخیره به مردی
که نیمی از صورتش بر اثر سوختگی چروک شده

بود،زمزمه کرد.
-فقط باید خودم کاری کنم آروم شم،فقط ...
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به مرد که داشت با سری به زیر از کنارشان رد
میشد،بیشتر زل زد.سنگینی نگاهش باعث که مرد به

مظلومی سری بچرخاند ولب فروبسته با ابروهایی
درهم تنیده از کنار دودختر بگذرد.مستانه سر چرخاند

و با تعقیب مسیر مردمیانسال ادامه داد.
-فقط خودم.باید...آروم شم.
دنیای من یک چهاردیواری...

لحظه هام بوی تاج گل میدن...
آزیتا بی حواس سری تکان داد وبازوی مستانه را

مهربان فشرد وبعد روی موهای او را بوسید.
-قربونت بشم،بهتر که گورشو گم کرد ،بزار همون

مالقه جور آشغالیشو بکشه.
مستانه حرف های آزیتا را نمی شنید،فکری که نه در
سر ک��ه در دل می جوش��ید،جوش��یدنی� ک��ه هم ت��رس

داشت
وهم شیرینی که از همان لحظه زیر زبانش مزه

میکرد.دست آزیتا را به نرمی از خود جدا کرد و از
جا برخواست.مانتوی گشاد و بی قواره اش را دستی
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کش��ید.عین��ک بنفش را دوب��اره ب��ه چش��م زد،ش��ال را
مرتب

ک���رد.کمی من���گ ب���ه نظ���ر می رس���ید وکمی هم
نگران.اما

مهم نب��ود،اض��طراب س��رریز ش��ده در قلبش را بای��د
پس

میزد.با صدایی به خش نشسته زمزمه کرد.
-به نظرم پیراهن کوتاه بپوشم یا بلند؟

****
-ممد تو روخدا صداتو ببُر.

محمد در حالی که بخ��اری را ب��ا جث��ه ی ری��زه اش از
پله

ها باال می آورد،عرق ریزان به حرف زدنش ادامه
داد.

-دست شما دردنکنه.حمالیم کمه که خفه هم بشم.
الهه آستین های تونیکش را به ب��اال ت��ا داد و در ح��الی

که
کنار می کشید تا محمد از میانه ی در عبور

کند،خطاب� به رهی که داشت چوب پرده را به دیوار
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تکیه میداد ،گفت.
-درسته یکم اجاره اش یکم بیشتره،ولی عوضش

امنیتش برای رخسار خیلی باالتره.
بقچ��ه ای از لب��اس ه��ای رهی ورخس��اره ک��ه در آن

پیچیده
شده بود را از کنار راه پله ها برداشت وبا دلسوزی

کنار رهی ایستاد.
-ولی ک��اش س��ه نف��ری ب��اهم زن��دگی میک��ردیم،چی

میشد
مگه؟

رهی قفل باز شده ی دستبند چ��رمش را محکم ک��رد
ودر

حالی که الهه را مالیم ب��ه درون خان��ه ه��ل می��داد،لب
زد.

-هیچی نمیشد،من راحت نبودم.
الهه با حرص شانه خالی کرد وبا پشت چشمی که

نازک ک��رده ب��ود،گ��امی بلن��د ب��ه س��مت آش��پزخانه ی
نقلی

خانه برداشت وبلند جواب داد.
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-یکدنده ی مغرور.
رهی تک خنده ای کرد وبا حالی که حاال کمی روبه
راه تر از روزهای آوارگی شده بود،رو به رخساره
ای که روی کف پوش سیمان نشسته بود ونقاشی

میکرد،لب زد.
-زمین سرده برای کمردردت خوب نیس،برو روی

اون تشکای گوشه بشین.
و به گوشه ی خانه ،جایی که امید تمام پتو وتشک

هایش را روی هم تلمبار کرده بود،اشاره ای
زد.صدای موبایلش را شنید،دور خودش چرخید تا

بفهمد صدا از کدام قسمت خانه به گوش می رسد.
-امید عوضی چ��ه س��ریع پیچون��د هم��ه ی م��ارو.احم��د

داداش
بیا یک دستی به این گاز بزن،جابه جاش کنیم.

صدا از کشوی کمد رخساره که میانه خانه رها شده
ب���ود،می آم���د،گ���امی بلن���دی ب���ه س���مت کم���د

برداشت.صدای
الهه با کمی دعوا که چاشنی اش بود را می شنید.

-مرگ احمد،تو واقعا انقد بی شعور بودی ومن
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نمیدونستم.بعدم نادون شیرگاز� اینوره.
پلکش پرید وبه آنی صدای کوبش قلبش را محکم

شنید.برای قطع نشدن تماس تعلل نکرد ون��وار س��بز
را

کشید.صدای خیابان وشلوغی می آمد وسالمی نرم
ولطیف که تارهای شنوایی را نوازش کرد.

-رهی؟
رهی با این صدا عاشق شده بود واین اعتراف 

همان دم دست وپایش را یخ زده کرده بود.عاشق
صدایی شده بود که حاال و پشت خطوطی که فاصله

ها
را به رخ می کشید می فهمید با زخمی عمیق همراه

است.
با من باش،آواز تو صدای شهر بی صداست.

-جانم.
وانگ��ار ک��ه تم��ام دنی��ا از ص��دای قلب او ک��ر ش��ده

بودند،به
سرعت لب فرو بست.آدم حرف زدن نبود واین جانم

خرج شده از عمق جان بود وبس.
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-باید ببینمت...االن.میای؟؟
ملتمس��انه پرس��یده ب��ود،و رهی ک��ه ح��تی ب��ه بهم

ریختگی
دورش نظری نینداخت.فکر کردن الزم نبود.بی هیچ

مکثی زمزمه کرد.
-میام،

در مقاب��ل کج��ا کج��ا گفتن بلن��د رفق��ایش ،ج��وابی
نداشت که

هنوز موبایل به گوشش چسبیده بود تا ش��نیدن نفس
های

یکی در میان مستانه را برای حتی ثانیه ای از دست
نده��د.نفس��ی ک��ه ح��اال و در می��ان پیچ وت��اب ناتم��ام

زندگی
به نفسش گره خورده بود.

حتی یک نفر در این دنیا شبیه تو نیست.
نه در نفس کشیدن.

نه در نفس نفس زدن
ونه از قشنگی ،نفس مرا بند آوردن.
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ب��ه ماش��ینش تکی��ه زد و در ح��الی ک��ه س��عی میک��رد
پوست

کنار ناخن شصتش را با مالیمت جدا کند،بی حوصله
به صبحت های مادرش گوش سپرده بود.

-مستی جان هنوزم دی��ر نش��ده،میت��ونی بلیت بگ��یری
بیای

مشهد،الزم نکرده بری عروسی اون پسره شارالتان
خودتو واعصابتو داغون کنی مامان جونم.بعدم که

اومدی با بچه ها میریم چالیدره،طرقبه،هرجا که تو...
برای لحظه ای بی خیال پوست انگشتش شد،با بی

حوصلگی حرف او را قطع کرد.
-اوال عروسی مه لقاست من با اون شارالتان کاری
ندارم.بعدم دهن منو که سرویس کردی با چالیدره

شهرت،چی داره اونجا!!حاال باز آرامگاه
خیامی،فردوسی جای تعریف داره.

شورانگیز تسلیم وار جواب داد.
-هرچی تو بگی مامان،اصن بیای بخدا میریم نیشابور
گ��ردی.فق��ط بی��ا.من می��دونم ت��و عروس��ی ح��الت ب��د

میشه.
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با بغضی که تجمعش در میانه ی گلو هیچ دست
خودش نبود،لب زد.

-تو اگه خیلی حواست به من بود،منو تنها نمیزاشتی
بری ور دل خانوادت.حاالم کاری به من نداشته باش.

-مستی جان.
عصبی با چشمانی که حاال نم زده به نظر می رسید
دوباره سرانگشتش را به دهان برد وپرشتاب پوست
آویزان شده را کشید،پای راستش از شدت سوزش
انگشتش باال پرید.با رویی جمع شده موبایل را پایین

آورد و سعی کرد با مکیدن انگشتش کمی سوزش
لعنتی اش را التیام دهد.

-درگیری با خودت.
با هم��ان شص��تی ک��ه ت��ا نیم��ه درون ده��انش ب��ود،ب��ه

سمت
صدایی که آشناترین این روزهایش ب��ود چرخی��د.رهی

با
لبخندی مهربان از موتورش پیدا شد ودست به س��ینه

با
پاهایی که کمی از هم فاصله داده بود،مقابل مستانه
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ایستاد.
مستانه انگش��ت را ک�امال احمقان��ه از ده��انش ب��یرون

کشید
وقطره اشکی که حاص��ل نم چش��مان ب��ود ب��ه آرامی

روی
گونه غلتید.رهی با دیدن اشک او ،همان ذره شیطنت

نگاهش رنگ باخت.
-چی شده مستانه؟

بزاق دهانش را به سختی ق��ورت داد،دوس��ت داش��ت
مثل

همیشه ریلکس و کمی هم طعنه آمیز از کچل نبودن
رهی بگوید،ازشانه ه��ایی ک��ه پهن نب��ود،مس��خره اش

کند
وبعد راحت نیشش را شل کند واز جذاب بودن او

وقتی که کچل میکرد وانبوه ریش سبیل صورتش را
می گرفت،بگوید.اما زبانش قفل ش��ده ب��ود وزل زده

به
رهی منتظر ،به شیشه ی اسیدی که درون مشمایی

سیاه جای گرفته بود،فکر میکرد.
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رهی کش مویش را مضطرب از روی موها بیرون
کشید وفاصله ی میانشان را به یک وجب رساند.

-نمیگی؟
-من اسید خریدم.

و سکوت کرد،با انگشتش درگیر شد سعی میکرد با
س��وزش بی ام��انش کن��ار بیای��د وروی س��نگینی نگ��اه

رهی
که حاال اخمو شده بود متمرکز باشد.

-اسید واسه چی؟
با شک پرسیده بود،هرچند که نگاه ورفتارهای عجیب
مستانه نگرانش ک��رده ب��ود،رهی همیش��گی ش��د ،بی

هیچ
انعطافی پرسید.

-میگم اسید واسه چی؟
مستانه با قلدری صدایش را بلند کرد.

-واسه چاه حمام میخوام،گرفته!!�
رهی فک روی هم فشرد،مستانه را دیگر شناخته

بود.اصال صدای خوبش را که فاکتور میگرفت.پیچیده
نبودن از او مستانه ای منحصر به فرد ساخته بود.
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-حاال اسیدی که خریدی کجاس؟
مس��تانه انگش��تش را در مش��ت فش��رد وب��ا س��ر ب��ه

صندلی
عقب اشاره کرد،رهی نفوذ ناپذیر از کنار مستانه

گذشت ومستانه ک��ه ابهت رهی ب��ه یکب��اره دس��تپاچه
ترش

کرده بود،تندتند حروف را کنار هم چید.
-یکی دوجا رفتم بهم نمیدادن،نمیدونم واسه چی؟

-واسه اینکه تابلو می فهمیدن که قصدت از خریدش
چیه.

مستانه انگشت را بیشتر فشرد و با بغضی غریب که
از خشم وعتاب رهی راه گلو را بسته بود،لب زد.

-فک کردم کمکم میکنی،اشتباه� کردم.
رهی دستگیره در را کشید ،خم شد و نایلون را

برداشت.صدای مس��تانه را ک��ه از بغض ل��رزان ش��ده
بود

را نش��نیده گ��رفت.ق��امت راس��ت ک��رد وب��ه مس��تانه
نگاهی
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کوت��اه ان��داخت،کش می��ان دس��تش را ب��ا هم��ان اخم
ورگ

برجسته ی پیشانی به دست مستانه داد تا بتواند به
راحتی گره نایلون را باز کند.

-صدات کردم تا یک نفر آشنا پیدا کنی تا بتونه یک
نفرو...�

شیشه ی اسید را بیرون آورد وپوزخند صدادارش
حرف مستانه را قطع کرد.با چند گام بلند از مستانه

دور ش����د،مس����تانه کنجک����او حرک����اتش را دنب����ال
میکرد.رهی

با همان سکوت که به نظر مستانه دیگر لعنتی ش��ده
بود

لبه ی جوی نشست.
-میخوای چیکار کنی؟فک کردم تو معرفت...

شیشه اس��ید ک��ه کج ش��د ،مس��تانه ب��ا نگ��اهی ناب��اور
دهانش

همانطور شوک زده باز ماند.فرصت فکر کردن
نداشت،خودش را به سرعت به رهی نشسته
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رس��اند.ش��انه ی او را محکم گ��رفت ت��ا م��انع ریختن
اسید

شود،اما دیرشده بود،رهی بالفاصله شیش��ه ی اس��ید
را

درون جوی پهن رها کرد.
-چه غلطی کردی رهی؟

رهی خونسرد شانه اش را از چنگ مستانه بیرون
کشید واز جا برخواست.

-حماقتتو همینجا چال کردم.
مستانه دیگر هیچ نمی فهمید ودیگر برایش مهم نبود

ک���ه این م���رد پیش رو،این م���رد س���اکت پیش رو
حریمش

حریم بود!!مشتی به قفس��ه ی س��ینه ی او زد وب��ا ب��ا
بغض

حمله ورشد.
-تو کی باشی که بخوای بگی چیکار خوبه یا بد؟هان

عوضی؟
-پس چ��را زن��گ زدی بهم؟اگ��ر...اگ��ر کس��ی نیس��تم

برات؟

  1209                                                                             



سال   چهارشنبه عصائی:                                                                                   اخرین مهدیس نویسنده

با فکی منقبض شده از مستانه پرسیده بود ومس��تانه
ای

که تعبیری دیگر از سوال ساده ی رهی کرده
بود.ناباورانه دست هایش آویزان از تن شد،قدمی به
عقب برداشت.اشک اول نرسیده به گونه ،ک��ه دومی

هم
چکیده شد.

-نامرد.نمیخواستی کمکم کنی خب میگفتی.
رهی دستی میان موهایش کش��ید ونفس��ش را ه��وف

کنان
از سینه بیرون کشاند وهمانجایی که ایستاده بود و با

فاصله ی که زیاد بود خش دار زمزمه کرد.
-این چه کمکیه؟کیو میخوای بسوزونی.مستانه

اسیده؟اسید!! من برای اسیدپاشی کمکت کنم؟
مستانه با پش��ت دس��ت آب بی��نی راه افت��اده را پ��اک

کرد
وبا هق هقی که دست خودش نبود جواب داد.

-به تو چه؟فک کردی اسیدو نابود کنی دوباره نمیرم
بخرم.منه...منه خر فک میکردم تو میتونی با موتوری
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که داری کمکم کنی.خر بودم...خر بودم که فک
میکردم تو تنها...تنها کسی هستی که میتونی کمکم

کنی.
رهی با صدایی که خش آن بیشتر میشد،خواست که

مستانه ی طغیان زده را آرام کن��د،ام��ا بل��د نب��ود.بل��د
نبود

با کلمات هنرمندانه بازی کند.دست از تالش کردن
برداشت وبا ساده ترین کالم ها شروع کرد.

-این راه نیست دختر،به والله چاهه.
-به درک.تو بیجا کردی که اینکارو کردی.من بازم

م��یرم میخرم��و امش��بم ک��اری ک��ه میخ��وام رو انج��ام
میدم،

بدون کمک توی لعنتی.�
رهی به س��ختی کلم��ات را کن��ار هم ق��رار داد،س��خت

بود
اما باید دخترک را آرام میکرد.

-گریه نکن...با هم میریم دوب��اره میخ��ریم.فق��ط االن
آروم
باش.

  1211                                                                             



سال   چهارشنبه عصائی:                                                                                   اخرین مهدیس نویسنده

-آروم نمیش��م.میخ��وام ب��ره ب��ه جهنم .اون عوض��ی
دوسال

از زندگیمو گرفت،حاال حاال اومده با خواهره من...
گری�����ه ی بی ام�����ان ک�����ه قلب رهی را فش�����رده

میکرد،میان
حرف زدنش سیگنال انداخت.

-به جهنم که رفت،ولی چرا با خواهر طفلکی من.
رهی لب پایینش را به دندان گرفت وهمانطور

مسکوت مانده به مستانه خیره شد،از مستانه ای که
دردش در کلمات جاری بود میترسید.

-به من گفت دختره...شورانگیز.شورانگیز خونه
خراب کن.رهی ...رهی عوضی چرا کمکم نمیکنی؟
رهی آب دهانش را فرو داد و وا داده اندیشید مگر

میشد مستانه را با آن اشک های زالل و صدایی زالل
ترکمک نکرد،حتی� اگر کمکی که به قیمت درون چاه

افتادنش باید تاخت میزد!!با گلویی ورم ک��رده کوت��اه
لب
زد.

-مستانه.
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مستانه نفس لرزانش را بیرون داد و با لب هایی که
اشک خیسش کرده بود،مظلومانه هانی گفت.

-منه عوضی کمکت میکنم،فقط گریه نکن.
تور بلند روی پل سرسبز ورویایی کشیده میشد
ودخترک با دسته ای از گل های ارکیده خرامان

خرام�������ان راه می رفت ونس�������یمی مالیم ک�������ه
سخاوتمندانه

صورت م��ه لق��ا را ن��وازش می��داد.حاف��ظ ب��ا لبخن��دی
مالیم

منتظر بود تا با اشاره ی فیلمبردار سخت گیر که از
صبح آنقدر به مدل های مختلف از آنها عکس گرفته

بود،به روی پل رود.
مه لقا درست وسط پل به نرده های چ��وبی تکی��ه زد

و
طبق برنامه خیره ی دریاچه شد وهرازچندگاهی می
چرخید� و به لنز دوربین لبخندی بی نظیر نثار میکرد.

سرش به دوران افتاده بود وکمی هم حالت تهوع
داشت،امروز و در این ثانیه هایی که دیگر در زندگی
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برایش تک��رار نمی ش��د،فک��ر مس��تانه ب��از در س��رش
افتاده

بود واین فکر را نمی دانست به دلتنگی تعبیر کند ویا
ترس از سکوت بی سابقه ی مستانه!!

زن با صورتی اخم آلود،دستش را باال آورد وبه داماد
خوش استایلی ک��ه نفس عروس��ش را بن��دآورده ب��ود

اشاره
ک��رد ک��ه ب��ا ق��دم ه��ایی م��وزون ب��ر روی پ��ل گ��ام

بگذارد.بی
تمرکز قدم برمیداشت وبه نقطه ای از زندگی که در

آن
قرار داشت ،فکر میکرد.فیلمبردار با نگاهش به او

دستور میداد،مطیعانه کمی خم شد ولبه های تور را
گرفت.زیر لب دوست داشت به خودش ،ب��ه مس��تانه

به
امروز و به عروس چشم آبی اش فحش دهد،بزند

وبشکند وهمه چیز� را به هم بریزد.سرکه باال
آورد،نگاه خندان آبی هایی که به او و مهرش امید

بسته بود،باعث شد که نفسش پله پله از سینه خارج
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شود.
نگاهش دور تا دور صورت مه لقا را رصد کرد،برای
منحرف کردن ذهنش که بیمارگونه داشت خاطرات

چ��ال ش��ده را دوب��اره ب��ه ی��ادش می آورد،ب��دون هیچ
اشاره

ای از اطراف خم شد ولب هایش را روی لب های
آغشته به تبسم عروسش گذاشت ومستانه را و تمام
خ��اطرات تلخ وش��یرینش� ب��ا او را ب��ه تاریکخان��ه ی

ذهنش
فرس��تاد،این ف��رار بی ش��ک یکی از به��ترین س��کانس

های
روز عروسی اش میشد.

****
کامال خودآزار با زخم کنار انگشتش ور می رفت ودر
میان سوزش اشک آور آن،منتظر رهی ب��ود.رهی ک��ه

با
خشمی سرکوب شده خود پشت فرمان جای گرفت��ه

بود
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وب���ا فکی منقبض وماهیچ���ه ه���ای س���فت ش���ده ی
صورتش

رانده بود تا رسیده بود به جایی در اطراف شهر وباز
در س��کوتی ک��ه داش��ت مس��تانه را خف��ه میک��رد از

ماشین
بیرون زده بود .

حاال مستانه در اتاقک ماشینی که بوی رهی را گرفته
بود،بغض داشت ،بغضی به وسعت تمام دردهای

زندگی اش.به وسعت تمام شب هایی ک��ه ش��ورانگیز
از

نبود همسرش عاصی ب��ود وبغض��ی ب��ه وس��عت تم��ام
شب

هایی که مژگان از خیانت همسرش زخم داشت.
رهی در را پر ضرب بهم کوبید ونایلون اسید را روی

زانوی مستانه انداخت،مستانه ب��ا لب ه��ایی ک��ه بغض
آن

را بی مهابا می لرزاند ،به نیم رخ جدی رهی زل
زد.دلش حرف زدن می خواست،حتی،حتی� در آن

لحظه از زندگی اش که درد در رگ وپی اش رسوب
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کرده بود آغوش هم میخواست ،آغوشی برای تسلی
درد واین مرد ساکت و اخمو حریم امنش را به مفتی

به مستانه ی ساده دل نمی فروخت.
-من خیلی� احمقم.

رهی دس���تی می���ان موه���ایش کش���ید،موه���ایی ک���ه
گرفتاری

زندگی اش باعث میشد که از کچل کردنشان غافل
شود.دنده را ب�ه زحمت ع��وض ک��رد،بی انعط��اف لب

زد.
-چرا اینو میگی؟

آفت��اب گ��یر� را پ��ایین داد وب��ه آیین��ه و ب��ه مس��تانه ی
درونش

نگاهی خالی از حس انداخت،برای این سوال کوتاه
آنق�در ج�واب بلن�د داش�ت ک�ه گم�ان میک�رد نی�از ب�ه

طوالنی
ترین شب سال را داشت تا فقط بگوید وجواب این

سوال را بدهد.دست ها را باال برد وروی گونه ها
کشید.
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رهی نیم نگ����اهی مختص����ر ب����ه مس����تانه ی از هم
فروپاشیده

کرد،کاش� دخترک برایش حرف میزد تا کمی رهی
آشفته را آرام کند تا که کمی پسرک چموش دلش را

رام کند.
-جواب نمیدی؟

مستانه دست از نگاه کردن به آیینه برداشت وکام��ل
به

سمت رهی چرخید وخندید.دلش جواب دادن
نمیخواست،دیگر آب از سرش گذشته بود.دیگر شرح
حال اسفناکش چه اهمیتی داش��ت وق��تی ک��ه او االن

ودر
آن ساعات باید در آرایشگاه به خودش می رسید وبه

این فکر میکرد که جلوی عروس وداماد چطور با
چ���اقوی مخص���وص کی���ک ق���ر می���داد وک���ل می

کشید.دوباره
به روی رهی که حاال کمی شل تر رانندگی

میکرد،خندید.بعید بود این ادا واطوارها در عروسی
مه لقای مشعل نوه ی بزرگ خاندان اردشیر ملک
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جایی داشته باشد.
لبخند دخترکی� که روزی فالمینگو نامیده بودش،لوند

نبود وحتی زیبا هم!! اما به دل وامانده می
نشست.ب��رایش مهم نب��ود ک��ه دن��دان جل��وی دخ��ترک

آنقدر
ت���ابلو روی دن���دان کن���ارش س���وار اس���ت،اص���ال

وابدا.پسرک
چموش زانو به بغل گرفت ودست زیرچان��ه گذاش��ت

وبه
خنده ی مستانه اش، ای جانمی گفت.

-میدونستی وقتی ریش وسبیل داری خیلی با ابهت
میشی؟

رهی متح��یر از مس��تانه ای ک��ه ورقش ب��ه یکب��اره
برگشته

بود،بی حواس سرچرخاند و هانی گفت.مستانه برای
اولین بار لبخندی واقعی رهی را دید،با حضی وافر

دندان های یکدس��ت او را دی��د زد.دوب��اره خندی��د وب��ه
جلو

اشاره کرد.
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-حاال ما رو به کشتن نده حاجی.
رهی با ابروهایی باال رفته سکوت کرد وترجیح� داد که

با سکوتش مسیر فکری دخترک را منحرف کند،بی
آنکه بفهمد مستانه برای خالصی از اضطرابش به

حرافی روی آورده بود.
-اون اوایلی که باهات آشنا شده بودم،خیلی حسودی
میکردم برای دماغ تیغه کشیده ات.آخه پسرم انقدر

دماغش قشنگ میشه؟
رهی ب��ا حف��ظ لبخن��د ن��ادرش دس��تش را از شیش��ه

بیرون
داد واجازه داد که مستانه با صدایش فقط حرف
بزند.مستانه شال را پشت گوش ها داد و کامال

صمیمانه در حالی که سعی میکرد ل��رزش دس��ت ه��ا
را

مخفی نگه دارد روی صندلی چهارزانو نشست وباز
ادامه داد.

-وقتی کچل میشی قیافه ات قابل تحمل تره،ص��داتم
که!!
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رهی ب��ا نگ��اهی ک��ه می خندی��د،بی آنک��ه ص��میمیت
مستانه

او را وادار به عبور از خط قرمزهای خودش
بکند،ساده پرسید.

-صدام چی؟
مستانه مشتش را بی اختیار نزدیک بازوی رهی آورد
وبعد سریع پایین انداخت وتندی برای نشنیدن صدای

قلب خود،ادامه داد.
-باشه،من نمیدونم که تو خودت میدونی صدات خیلی

خاصه،خیلی� زخمیه.اوکی.
رهی با نیشی شل شده،شانه هایش از خنده تکانی
خورد وسری تکان داد وباز نگاهی مالیم را روانه ی

مستانه کرد که میخندید وحرف میزد،ولی چش��مانش
نم

داشت و دستانش می لرزید.
-صدای تو هم قشنگه.

دلش میخواست که آن لحظه کوتاه در قالب شعری
کوت��اه فق��ط بگوی��د،ص��دا کن م��را ص��دای ت��و خ��وب

است.اما
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نتوانست،نفسش را فرو خورد ودستانش بیشتر به
فرمان چسبید.

مستانه دستی نمایشی زد وبا لبخندی ک��ه بغض آن را
به

رنگی تیره در آورده بود،جواب داد.
-به به،چه خوب دوتامون صداهامون خوبه. چه جای

باح���الی از زن���دگیم هس���تیم.هی ت���و تعری���ف کن از
من،هی

من از تو.نظرت چیه؟
آرنجش را به لبه ی پنجره ی ماشین گذشت وبه

سکوتش امتداد داد،منتظر خروش مستانه ی رسوب
شده از خشم و درد بود.بی اهمیت به نفس ب��ه خس

خس
افتاده ی خودش لب فرو بست وگوش ها را فقط در

اختیار صدای پر بغض مستانه گذاشت.
-کال شنیدی خوش��بختا هم��دیگرو ج��ذب میکنن،ب��دبختا

هم
همدیگه رو.االن منو تو کال دو تا خوشختیم که از قضا

صدامونم قشنگه.اصن باید داد زد این خوشبختیا

  1222                                                                             



سال   چهارشنبه عصائی:                                                                                   اخرین مهدیس نویسنده

رو،الکی که نیس.
سرش را به ثانی��ه ای از شیش��ه ب��یرون داد در ح��الی

که
شالش دور گردنش افتاده بود وبا موهای فری که در

هوا می رقصید،فریاد زد.
-ماخیلی خوشبخیتم.اوهووو....�

رهی دستش را از فرمان جدا کرد وبا حالی خراب از
حرف های آغشته به زهری که به زندگیشان تزریق
شده بود،بازوی استخوانی دخترک را گرفت وبا زور

او را به داخل کشاند،تو داری همیشگی اش را از
دست داد وداد زد.

-چرا دیونه بازی در میاری؟
مستانه به یکباره خاموش شد وبه خیابان خلوتی که

پیش رویش بود خیره ماند،رهی س��ردرگم ماش��ین را
به

کن��ار خیاب��ان کش��اند واز آن پی��اده ش��د وب��ه ک��اپوت
ماشین

تکیه داد،دو دستی به جان موهایش افتاد وپی در پی
نفسی عمیق از سینه بیرون میداد.بی تاب سری
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چرخاند ومستانه را دید که همانطور صامت به نقطه
ای نامعلوم خ��یره مان��ده ب��ود.دس��ت مش��ت ش��ده را

جلوی
دهانش گ��رفت وه��وفی کش��ید.س��عی ک��رد کمی آرام

بگیرد
وبعد به سراغ دخترک سرکش برود که اگر اطمینان

از خودش پیدا نمیکرد یا سر مستانه فریادی از
سرخشم واستیص��ال� می کش��ید وی��ا هم دیگ��ر قی��دی

برای
در آغوش کشیدن او قرار نمیداد

گوشواره ی جواهرنشانش را به زحمت آویز گوشش
کرد،کمی الله ی گوشش را ماساژ داد.م��دت ه��ا ب��ود

که
گوش ها به بی گوشواره ای عادت کرده بودند وحاال

ودر بهترین روز زندگی دخترکش دوست داشت
بدرخشد وبه همه نشان ده��د ک��ه او دخ��تر� ایران��دخت

است
وهیچ وقت لقب بازن����ده ی می����دان را ی����دک نمی

کشد.به
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قیافه ی عاریه ای خودش لبخند زد وچه خیال باطلی
وقتی که خودش بیشتر از هرکسی میدانست که اول

و
آخر این جنگ خاموش خودش بود وبس.

صدای کوبیدن در آمد وگام های جهان که داشت به
س��مت ات��اق مشترکش��ان نزدی��ک میش��د.ب��ه واژه ی

مشترک
پوچی که در ذهنش ساخته بود،لبخند آرامی زد.حاال
دیگر سرازیری پنجاه را رد کرده بود و دیگر اسپند

روی آتش نبود.حاال با یادآوری شورانگیز وگوشواره
های رنگارنگش آنقدرها غمگین نمیشد وحاال دیگر از

گوشواره انداختن بیزار نبود.
جهان صدایش کرد،سرچرخاند واو را درقامت کت
وشلواری براق دید وبرای ثانیه ای نفسش گرفت

وقلبش سوخت.
-ماشین رو هم از کارواش آوردم،تو حاضری دیگه؟

مژگان شال حریرش را روی موهای بلوندش انداخت
و دستپاچه از خیرگی نگاه جهان خم شد ومانتو را از
روی تخت برداشت وبا سری به زیر روبه روی جهان
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ایستاد وبا صدایی که خفه به گوش های مردش می
رسید لب زد.

-بریم.
جهان کمی سرخم کرد ودست زیرچانه ی مژگان

گذاشت و سراو را باال آورد.در برابر چشم های گرد
ش��ده ی مژگ��ان ک��ه گیجی از آنه��ا ل��بریز ب��ود فق��ط

توانست
نگاه پایین بیندازد و کلمات برنامه ریزی نشده ی

ذهنش را روی زبان براند.
-من هیچ وقت برای مه لقا نبودم،از تو ممنونم که تو

این سالها هم پدر بودی براش وهم مادر.
و دیگر مجال برای حرف زدن و یا حتی بغض مژگان

نداد،به سرعت چرخی��د� وب��ا ص��دایی ک��ه کمی گرفت��ه
شده

بود،ادامه داد.
-پایین منتظرم.

و مژگان میان سالن، تنها مانده به عکس مه لقا که
روی دیوار در آغوشش می خندید ،نگاه دوخت.

-عروسکم،خوشبخت شو.
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*****
-خانومی به نظرم خیلی ساده به نظر می

رسی،میخوای بشین یکم بیشتر...�
میان حرف یکی از همان خانم هایی ک��ه ج��ون ادام��ه

ی
اسمش داشت ،پرید وبه سردی لب زد.

-من همینطوری می پسندم.
و روی یکی از صندلی های س��الن انتظ��ار نشس��ت و

زل
زده به ناخن های الک زده اش منتظرشد و در میان
انتظاری که باید در آن ترافیک سرشب طوالنی می
گذراند فکر کرد که ساعاتی قبل کجا مشغول خالی
کردن بغضش بود وحاال با آرایشی الیت وموهایی که

به مدد حمام سرصبحش ساده دورش ریخته بود باید
به

اس��تقبال� ع��روس و دام��اد می رفت.عروس��ی ک��ه
برحسب

تصادفی برنامه ریزی شده خواهرش بود،خواهری که
او تنی وار دوستش داشت ولی برچسب ناتنی شانه
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هایش را هم خم کرده بود و دامادی که!!مغز به این
قسمت ماجرا که می رسید به یکباره فلج میشد.

نگاه از ناخن هایی که یکی در میان کوتاه وبلند
ب��ود،گ��رفت وب��ه دی��وار آیین��ه ک��اری مق��ابلش نگ��اه

دوخت.به
انب��وهی از مس��تانه ه��ا ک��ه س��ایه ی دودی چش��مان

بادامی
اش را رنگ ولعابش داده بود.به لب های گوجه ای

رنگ که کمی به چهره اش رنگ داده بود.
دس���ت ه���ا را می���ان هم پیچان���د و لب پ���ایینش را

مستاصل
می��ان دن��دانش فش��رد.مس��تانه ی س��رکش درونش

نهیب
م��یزد.ب��ه جنگی��دن س��وقش می��داد،ب��ه چن��گ زدن،ب��ه

ویرانی
ومستانه ی خسته دلش هم فقط کمی تنفس آزاد
میخواست.دیگر مستانه ها هنوز داشتند با نگاهی

غمگین رصدش میکردند،ب��ا آنه��ا ح��رفی نداش��ت ک��ه
همه
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ی حرف ها را رهی با کالم محکم لعنتی اش که عقل
وقلبش را بهم آچمز کرده بود،زده بود.

وق��تی ک��ه رهی ب��ا ش��تاب ب��ه س��متش آم��ده ب��ود بی
اختیار

خودش را روی صندلی جمع کرد.در با شدت باز
ش��د،س��کوت در آن لحظ��ات عقالنی نب��ود،پس چ��را

صدای
رهی را نمی شنید.بزاق ده�انش را ف�رو داد وس�رش

را
باال گرفت.رهی میان در باز ماشین خم شده بود

وخیره نگاهش میکرد .
-دیدنی شدم؟

از بیچارگی آن ثانیه هایش بیزار بود،کاش میشد
پسرک از خودراضی نزدیک به خودش را به کناری

میزد وپشت فرمان می نشست وب��ه هم��راه اس��یدی
که به

هم����راه داش����ت تم����ام حاف����ظ واس����مش را می
سوزاند.اما
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رهی لعن��تی کن��ار زدنی نب��ود واین حقیقت تلخ چق��در
بی

رحمانه برقلبش همچون پتک کوبیده میشد.
-برای اینهمه بیچارگی دلت سوخته؟

رهی کمی بیشتر سرش را خم کرد وبا عرقی که از
شقیقه هایش فرو می چکید با درد پلک بست وبا

ص��دایی خش گرفت��ه ،آخی گفت وق��دمی ب��ه عقب
برداشت

وبا سری کج شده روی شانه لب زد.
-آخ مستانه،آخ...

س����کوت رهی دوس����ت داش����تنی ت����ر ب����ود ت����ا
پرخاشش.وقتی

که پرخاش میکرد،مستانه فقط بغضی غریب گلویش
را

می فشرد.میدانست پشت آن صدای زخم دار حق
خوابیده است،اما دل که حالی اش نمیشد.دل مرهم

میخواست تا که آرام شود.
دوب��اره رهی فاص��له را ب��ه ح��دااقل رس��اند،لخ��تی

سکوت
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میانشان را پر کرد.سکوتی که در میان آمد ورفت
ماشین ها باز هم سکوت بود.

-اسیدو که داری.حاال برو بریز روی کسی که دوسال
از عمر االفت کرده،ب��رو بس��وزونش.امش��بو زه��رش

کن.
مستانه نفسش را خورد واشک هایی که از آخرین

چهارشنبه ی سال انگار که تمامی نداش��ت.ک��ه ح��تی
بی

تفاوتی و غرق شدن در ماده وتبصره ها هم مرهم
زخمش نشده بود.

-کش موهامو میدی؟
مستانه بی حواس هانی گفت،گیجی� اش رهی را

خنداند.خنده ای که مستانه نمیدانست به چه تعبیر
کند.احمق نبود،خنده� بوی دلدادگی میداد ومستانه که
دوست داشت دیگر تا آخ��ر عم��ر ق��وه ی بوی��ایی اش

فلج
باش��د.نگ��اهش از خن��ده ی رهی امت��داد داده ش��د ب��ه

مشت
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بس��ته ای ک��ه درونش کش ورزش��ی مش��کی رن��گ
مچاله

شده بود.
-خب باید بریم خونه ی من تا کاله کاسکتمو بردارم.

مستانه به رهی که پشت فرم��ان نشس��ته ب��ود وکش
را

روی موه���ا می���داد،نگ���اه گنگی ان���داخت.رهی ب���ا
خونسردی

استارت زد وادامه داد.
-ت��و ب��رو عروس��ی،من ترتیبش��و می��دم.فق��ط قبلش

آدرس
بده.

مستانه با پشت دست اشک ها را از صورتش زدود
وبا کمی لکنت پرسید.

-تو...تو؟
رهی فرمان را به آرامی به سمت راست چرخاند و

وارد خیابانی که به نسبت شلوغ تر به نظر می
رسید،کرد.نیم نگاهی ساده به روی مس��تانه ان��داخت

وبی
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کالم سری تکان داد.
مستانه بی هدف دستی به شالش کشید وموها را به

کناری زد وبا ترسی که چشمانش را به دو دو زدن
انداخته بود،دوباره پرسید.

-خب...خب من چیکار کنم؟
رهی دستی به پیشانی اش کشید،شقیقه هایش ب��وم

بوم
صدا میکرد.در قانون های زندگی اش ،این حجم از
حرف زدن جایی نداشت وامروز چقدر بی قانونی

کرده بود.
-برو عروسی خواهرت.خوب خوش بگذرون،وقت

خداحافظی عروس وداماد با مهمونا کار ناتموم تو رو
تموم میکنم.

مس��تانه ص��اف روی ص��ندلی نشس��ت وم��ژه ه��ای
تابدارش

را تند تند بهم زد.رهی رندانه زیر نظرش
داشت،دخترک کف دستان عرق کرده را به شلوارش

کشید.
-غیر خودش ماشینشم هست،احم،الهه میگفت بنز
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داره.بعده خودش ماشنیشم میره هوا.
-میشه یک جا نگه داری یک بطری آب بخرم.

رهی چان��ه اش رانمایش��ی خاران��د و در ح��الی ک��ه
صدای

تیک تاک راهنما را به صدا در می آورد،خونسردانه
ادامه داد.

-فک کنم به خودت یکم برسی بد
نیس،آرایشگاهی،جایی.�

مستانه دستش روی دس��تگیره خش��ک ش��د،ب��ا ک��امی
خشک

شده به رهی که به روبه رو خیره بود،نگاه
کرد.تصویر مه لقای خندان از جلوی چشمانش کنار

نمی رفت ولبخن��دی ک��ه علی داش��ت ومژگ��انی ک��ه
عمرش

را فقط برای آنها گذاشته بود.
س��رش ب��ه س��ینه ی پ��درش چس��بید،ش��انه ه��ایش از

سرمای
بی موقع تابستان به لرز افت��اده ب��ود و پاه��ایی ک��ه از

بی
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رمقی،تا میخورد.
با مالیمت سعی ک��رد خ��ودش را عقب بکش��د وفق��ط

فرار
کند از تنهایی که در آن شلوغی گرفتارش بود.از

تنهایی که داغ بر دل نشسته بود.
جهان عاقبت دست از محبت بی حصرش کشید وبا

لبخن��دی ک��ه آرامش داش��ت ،دوب��اره ب��ر موه��ای ب��از
مستانه

اش بوسه ای زد.
دوست پدرش به همراه زنی جوان، نظاره گر ابراز

احساسات پدر ودختری آنها بودند. بانگاهی که لغزان
دور تا دور باغ را از نظر می گذارند،سراسیمه دستی

به حلقه ی دور سرش کشید.
صدای مژگان به آرامی از پشت سرش شنیده

شد.همزمان هردو به سمت صدا چرخیدند.
مژگان با نگاهی که سعی میکرد مس��تقیم نباش��د،لب

زد.
-همه سر سفره عقد جمع شدند،قصد نداری بیای؟

جهان تند تند سرتکان داد وبا صورتی که لبخند از
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عضالتش را بی انتها کش داده بود،جواب داد.
-الساعه خدمت می رسم.

و رو به م��ردی ک��ه لی��وان ش��ربتش را ه��ر چن��د ثانی��ه
یکبار

مزه میکرد،با خوشرویی ادامه داد.
-جن��اب کالنی از خودت��ون پ��ذیرایی کنی��د ت��ا خ��دمت

برسم.
مستانه به مفرد خطاب شدن پدرش فکر کرد وبه

خودش.
که مستانه جمع بسته نمیشد.که مس�تانه ی وص�له ی

هیچ
جمعی نبود.قدمی نامتعادل به سوی استخر بزرگ

عمارت ملک ها برداشت.پیراهن دکلته ی لعنتی را با
دو انگشت بی جان از روی سینه ها باال داد.

-مستانه...تو هم بیا.
بی نگاه وباصدای به خش افتاده مستانه را مخاطب

داده بود،این را مستانه زمانی که شتاب زده
سرچرخانده بود،از مژگان دیده بود.

موی فر، بازیگوشانه روی چشمش افتاد.با لبخندی
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متزلزل� آن��را پش��ت گ��وش داد وق��دمی ن��امطمئن ب��ه
سوی

مژگان برداشت.
****

کاسه ی زانویش ت��یره ت��ر و ی��ا ب��ه تعب��یر درس��ت ت��ر
سیاه

تر از بقیه ی بدنش بود،با کیف کوچک دستی اش و
دستانی عرق کرده تالش کرد میان خواندن خطبه ی

عقد،لبه� ی پیراهنش را کمی روی زانو بکشد.
سرش را باال آورد، وبه گل های ارکیده که جای جای
سفره تزدین شده بود،زل زد.باید جایی می رفت که
دیگ���ر چش���مانش رط���وبت زده نش���ود.بای���د ف���رار

میکرد.حق
او آنقدر زیر آوار ماندن نبود!!

ب��ه م��ه لق��ا نگ��اه دوخت ک��ه خ��یره ی آیین��ه ی پیش
رویش

بود.به آبی های کمی نم زده.
ص��دای وی��بره ی موبای��ل درون کی��ف ترس��اندش،از

وقتی
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که پا درون عمارت گذاشته بود به پر زدن کبوتر ها
هم دل می ترکاند. با دستانی که لرزشی نامحسوس

داشت کیف را باز کرد وموبایل را با صفحه ی
روشنش باال آورد ونام رهی دهانش همان لحظه

خشک کرد.
نقاش��ی ای��ران دخت مل��ک از هم��ان دی��وار روب��ه رو

ترس
را در دلش گره میزد.موبایل را کنار گوش��ش گ��رفت

و
صدای رهی را می��ان همهم��ه ای ن��امعلوم در آنس��وی

خط
شنید.

-آدرس بده.
نگ��اهش ب��ه س��وی ع��روس ودام��اد کش��یده ش��د،ب��ه

صورت
سه تیغ شده ی حافظ ولبخن��د پ��رفکتش!!آدرس اگ��ر

میداد
ساعاتی دیگر لبخند چروک میشد وکریه.

-منتظرم مستانه
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و صدای بوقی که همچون ناقوس ،اتفاقی شوم را
برایش هجی میکرد.

گلوی لعنتی ورم کرده بود از بغضی که انتها
نداشت.از بغضی سمج که دیگر مستانه ی درونش را

هم خسته کرده بود.
^عروس رفته گالب بیاره.

به عروس باز نگاه کرد،لبخند زد.اینبار نه از سر
ترس ونه از سر رفع تکلیف.به مه لقا لبخند زد.مه

لقای اخم��ویش داش��ت ع��روس میش��د.داش��ت ب��رای
دامادش

گالب می آورد.برای امیرحافظ!! به اینجای قصه ی
رویایی خواهرکش که می رسید تمام جوانج

وجوارحش به کل فلج میشد.
دس��تانش ب��اال آم��د و روی لب ه��ایش نشس��ت.دام��اد

لعنتی
کمی آنطرف تر که طعم لب هایش را چندش وار

چشیده بود.از خودش بدش آمد.
با کینه فکر کرد که این لبخند نباید ترو تمیز روی

صورت حافظ بماند.با دلی که شور میزد مصمم از
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جای برخواست.عروس بله را با ناز گفته بود واو باید
خواهر وار سمتش می رفت با همان لبخند سفت
وسخت او را به آغوش می کشید وبرایش آرزوی

خوشبختی در کنار لبخندی به فنا رفته،می کرد.
پشت سر علی ایستاد ومنتظر شد که پچ پچ های در

گوشی اش با مه لق��ا تم��ام ش��ود،پچ پچ ه��ایی ک��ه او
هیچ

وقت سهمی از آنها نداشت.حافظ از ورای شانه ی
م��ادرش ک��ه اور را در بغ��ل گرفت��ه ب��ود،چش��مش ب��ه

مستانه
افتاد.

نقاب از صورتش افتاده بود ومستانه به چشم دید که
کمی غم در چشمانش سوسو م��یزد.ب��ه او هم لبخن��د

زد و
ورم گلو که به یکباره خوابید.

مه لقا با لبخندی صورتی رنگ مستانه را در آغوش
گ��رفت وس��ر روی ش��انه ی او گذاش��ت.مس��تانه بی

اختیار
با قلبی که گرمای تن مه لقا گرمش کرده بود او را
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محکم به خود فشرد.
-مستی.خوشحالم که پیشمی.

دلش به یکباره فرو ریخت،عروس چشم آبی را از
خود دور کرد ونگاهش کرد تا حقیقت کالم او را از

چشم های یخی بفهمد.پلک روی هم فشردن م��ه لق��ا
مهر

تایید ب��ود.واقع��ا خوش��حال ب��ود ک��ه س��یاه س��وخته ی
مشعل

در کنارش است!!
خندید و دوباره م��ه لق��ا را در بغ��ل فش��رد ودر هم��ان

ثانیه
هایی که لبریز� از مهر بود، زهری کشنده مغزش را

آلوده کرد.سراسیمه خودش را عقب کشید وبی آنکه
دلش بخواهد لبخند از روی لب هایش ماسید.

قسمت سخت ماجرا حاال مقابلش بود که با لبخند
وژستی نفس گیر منتظ��ر ب��ود.دس��ت یخ زده را جل��و

برد
ودست گرم حافظ را میانش جای داد.

-تبریک میگم.
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حافظ کمی بیشتر دست را فشرد ،کام دهانش طعم
زهر

گرفته بود،دست خودش نبود وقتی که مشت مشت
نفرت را در چشمان مرد پیش رویش پاشید.

در شلوغی های اطراف همه ی مس��تانه ه��ای درگ��یر
را

گم کرد و با تق تق کفش هایی که قدش را دیگر بی
اندازه بلند کرده بود،با بدحالی خودش را به حیاط

رساند.
تیره ی پشتش ب��ه ل��رزش در آم��د وق��تی ک��ه دوب��اره

موبایل
میان دستانش لرزید.کیف مزاحم را روی یکی از
صندلی های کاور پوشی که رنگی مسی داشت

انداخت.
-ال..لو.

صدای رهی را با کمی تاخیرشنید.صدایی که رگه
های خشم در آن را حس میکرد.

-قراره االف شم؟
گلویش درد میکرد ،کمی سرچرخاند واز پس
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حریره��ایی ک��ه اس��یر ب��اد ش��ده بودن��د،خوش��حالی
باباجهانش

را می دی��د ک��ه گ��رم ص��حبت ب��ا نریم��ان ب��ود و ک��ل
کشیدن

های حسنا دیگر گوش هایش را خراش نمیداد.
-مستانه هستی؟

الف را بی انتها کشیده بود،رهی لعن��تی!!میم وس��ین
را

پشت هم میگفت و وقتی به ت می رسید شاعرانه
صدایش می کرد.عاجزانه روی ص��ندلی افت��اد وخ��یره

به
مشعل های روشن باغ مشتش را روی قلب کوبید.

-هستم رهی،هستم.
میانشان سکوت برقرار ش��د،ص�دای نفس ه�ای رهی

بی
اختیار کمی از التهاب درونش را کم کرد،مژگان با

همان لبخند پهن،پا روی بهارخواب گذاشت وبی توجه
به مستانه از پله ها پایین رفت.

مستانه با معصومانه ترین لحن ممکن پچ پچ کرد.
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-اگ���ه اس���ید رو بری���زی.م���ه لق���ا مث���ل مژگ���ان
میشه.من...من

نمیخوام لبخند مه لقام چروک بشه.
-مستانه؟

موبای����ل را از گ����وش فاص����له داد وب����ه پیش����انی
چسباند.میان�

آنهمه آشفتگی زندگی اش دیگر جای هیچ صدای بمی
که لعنتی وار به تارها می نشست ،نبود.زیر لب با

بیچارگی نالید.
-لعنتی.

با روحی که سخت در خودش پیچی��ده ب��ود،دوب��اره پچ
پچ

کرد.
-نریز رهی.منه بی عرضه ی ترسو دیگه نمیخوام

اسیدی باشه.
و موبایل را با مستانه ی کوچکی که زانو در بغل

گرفته بود وبغض داشت!!روی میز مقابلش انداخت.
مژگان شربت آلبالویی را از روی میزهای پهناور که

زیر درخت ها چیده شده بود،برداشت وخیره به
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رقصیدن جوان ها کمی مزه اش کرد.
مس��تانه ای دیگ��ر، نق��ابی جدی��د را روی ص��ورتش

گذاشت
وبه لبه ی نرده های تزئین شده به تور تکیه زد و در

سرش زمزمه کرد.
-من فق��ط ب��رای م��ه لق��ا رد ش��دم ازت،رد ش��دم ت��ا

تموم
شه.تموم شه تا دیگه کابوسی نباشه.

ما گذشتیم و گذشت.
آنچه تو با ما کردی.

تو بمان با دگران.
وای به حال دگران.

خسته از پاشنه های کفشی که بی قواره اش کرده
بود،خودش را روی یکی از صندلی های میان باغ

ملک ها انداخت. کارگرها با نظارت خاله ی مژگان
خم و راست می شدند و با سرعتی ستودنی همه ی

ریخت وپاش های به جا مانده از عروسی مه لقای
عمارت را جمع میکردند.

_ مستانه خانم پدرتون دنبالتون میگشتن.
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مژه های سنگین شده از حجم زیادی ریمل را باال داد
و ب��ه زنی ک��ه گون��ه ه��ایش از ف��رط خس��تگی و ک��ار

سرخ
شده بود،نگاه کرد.

دوس���ت داش���ت دس���ت از ماس���اژ انگش���ت ه���ای
متورمش

ب��ردارد و ش��انه ه��ای خمی��ده زن را کمی بفش��ارد ت��ا
کمتر

آثار خستگی را در وجنات او ببیند.�
اما خودش هم خسته ب��ود،خس��ته از دوی��دن ه��ای بی

ثمر
و خسته از بغضی مداوم که در الیه الیه زندگی جا

خوش کرده بود.
دوباره سر به زیر انداخت و مشغول باز کردن بند

دیگ�ر کفش ش�د.زن ه�وفی آرام کش��ید و عقب گ��رد
کرد.

_ پس به آقا میگم اینجایید
بن��دهای آوی��زان را دور انگش��تش ان��داخت و ق��امت

راست
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کرد.
_ نگو لطفا

و به همین کوتاهی ،خواهشی که بوی دستور میداد.
با پاهایی بدون کفش زیر چراغ هایی که حتی یکی از

آنها
هم اتصالی نداشت،قدم برداشت.

از میان شیرهای غران عمارت اردشیر مل��ک گذش��ت
و

در تاریکی کوچه به دنبال رنویش گم شد.
****

بشقاب ها را به آهستگی از درون کارتون برداشت و
در حالی که تک تک را از میان روزنامه

برمیداشت،به ص��دای رس��وب ش��ده از بغض مس��تانه
فکر

کرد و به صدا...به صدایی که دستور مهربان بودن را
مستقیم از قلب می گرفت.

بشقاب میان دستانش فشرده ش��د وس��ینه ای ک��ه از
فرط

نگه داشتن نفس حبس شده درد گرفت.
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سربه کابینت تکیه داد و پلک ها را با سردرگمی به
روی هم داد.ثانیه ای بعد صدای مستانه که انگار

تص���ویر داش���ت وش���کل پش���ت پل���ک ه���ا ترس���یم
شد.صدایی

که زنده بود و به زندگی روح میداد.
_ چرا نمیخوابی؟

تک��انی خ��ورد و تکی��ه اش را از ک��ابینت برداش��ت.ب��ا
پشت

دس��ت چش��م ه��ای س��رخش را بهم مالی��د و زی��ر لب
برای

خودش اصواتی را زمزمه کرد.
الهه با نگاهی باریک به رهی که بشقاب ها را در

کابینت می چید،زل� زده بود.
_ تو برو بخواب فردا صبح باید بری بهزیستی.

الهه بی اهمیت به لحن دستوری رهی،قدمی به داخل
اشپزخانه برداشت و بانگاهی پرسان لب زد.

_ امروز تلفن مستانه اشفته ات کرد.
کارتون خالی را به کناری زد و از جا

برخواست.کالفه دستی به پشت گردنش کشید وبی
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ه��دف ب��ه اط��راف آش��پزخانه نگ��اه ان��داخت.وامان��ده
خواست

که از زیر نگاه الهه ای که هنوز در مغز و در
خاطراتش احمد بود!! بگریزد.

بگریزد وقتی که هنوز دو دوتاهای دلش گیر چهار
شدن بود.

_ میشه بخوابی؟
چن����د ب����ار زن����گ آیفن را فش����رد،کس����ی ج����واب

نمیداد.خودش
را به میانه ی کوچه رساند و نگاهی به چراغ های

خاموش اتاق الهه انداخت.لرزش موبایل درون جیب
شلوارش حواسش را از پنجره های بسته پرت کرد.

هنوز آوایی از حنجره اش بیرون نزده بود که آزیتا
لحن عذرخواهانه اش خطوط ارتباطی را پر کرد.

_ مستی تو روخدا ببخش.وای اصن جلوی این مادر
فوالدزره مصطفی میشه تکون خورد؟

مستانه حال حرف زدن نداشت،در حالی که پشت
فرمان باز می نشست دوباره به خانه ی الهه نگاهی

کرد.
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_ میشه بگی کجایی تا بیام دنبالت؟مستی الهی
بمیرم،االن تنهایی؟

سوییچ را چرخاند و به سوالی که برای آزیتا معمولی
ب��ود و ب��رای او مطلق��ا غم ب��ه هم��راه داش��ت،لبخن��د

زد.تنها
بودن مستانه چه در شب و چه در روز اتفاق عجیبی

نبود!!
_قبل از تماس تو با باباجهان صحبت کردم.زنگ بزن

خیالشو راحت کن که امشب تنهام نمیزاری.
موبای��ل را از گ��وش فاص��له داد و ب��ا هم��ان ماش��ین

روشن
به روبه رو نگاه کرد. امشب را باید تا صبح تنها نمی

ماند.امشب شب ب��ه حجل��ه رفتن حاف��ظ ب��ود ب��ا م��ه
لقای

چشم آبی،با خواهر با وقار و آرامش.
نباید تنها می ماند تا باز فکری حماقت بار در سرش

سوسو زند.امش��ب بای��د ب��رای کس��ی ح��رف م��یزد و
امشب

را باید به هر بدبختی که میشد ،به صبح می رساند.
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****
_فک کنم تا وقتی که خودتو به خونم رسوندی،فقط

سیگار می کشیدی؟
مستانه ب��ه ج��ای دنجی ک��ه رهی ص��بورانه هم��راهش

شده
بود،خیره شد در حالی که زانو در بغل گرفته بود.

کمی بعد خیره به نیمرخ رهی لب زد.
_االن با خودت فک میکنی چه دختر التی ام،نه؟

رهی سرچرخاند� وبانگاهی ک��ه همانن��د نس��یمی خن��ک
دل

مس���تانه ی ترس���ان از ه���ر وابس���تگی را ن���وازش
میداد.خش

زده جواب داد.
_مهمه من چی فک میکنم؟

مستانه چانه اش را از روی زانو برداشت و نگاهش
را دوخت به نگاهی که سیاهی چشم هایش هم خوف

داشت و هم رمز!
_ سیگار میکشمو بوی س��یگار می��دم.وقت وبی وقتم

که
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خونه ی توی پسر جوون ول می چرخم.یا هم دنبال
دعوا هستمو اسیدپاشی...ب��ا خ��ودت حتم��ا میگی من

یک
دختر وحشی به تمام معنام نه؟

مظل��وم ش��ده ب��ود و خل��ع س��الح و این را رهی ب��رای
اولین

بار از مستانه می دید.مستانه ای که ظاهرش هم
برخالف همیشه شیک بود وشبیه دیگر دختره��ا ش��بیه

به
هم.

موهایش مثل همیشه شلوغ نبود،حاال و در آن تاریکی
شبی در تابستان موهای فردار دخترک کمی گوش به

فرمان تر صورتش را قاب گرفته بود.
مس��تانه ب��ا نگ��اهی منتط��ر ک��ه ان��دکی هم نم داش��ت

شال
حریر را پشت گوش داد و به رهی زل زد و رهی که
بی دعوت لبخند میهمان لبهایش شد وقتی که گوش
های بی گوشواره مستانه هم ابزاری بود برای بیشتر

خواستنش...�
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نگ��اه طوف��ان زده اش را ب��ه آرامی ب��ه زمین دوخت
وبه

گوشواره های حلقه ای که روزی برای مستانه می
خرید،فکر کرد.

حلقه هایی که قرار بود ال به الی فر های پریشان
دلبری کردن را هجی کنند.

_ خج���الت می کش���ی راستش���و بگی؟بگی ک���ه من
رفتارم

مثل بقیه دخترا نیس؟که وحش��ی ام،ک��ه بی مص��رف
وبی

غرورم.که یک خاک بر سر...
رهی با همان لبخندمالیم و تنی ک��ه در اتش خواس��ت

می
سوخت میان حرف مستانه ی ترمز بریده پرید.

_آره...وحشی هستی.ولی...ولی صدات رامه.کامال
رام.

لب های مستانه نیمه باز ماند.گیج پلکی زد وساده
لوحانه پرسید.

_رام؟
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رهی قدمی به جلو برداشت و به انبوه چراغ های
روشن شهر زیر پایش چشم دوخت.سکوت کرد،که

سکوت بهترین جواب برای نگاه گیج و سردرگم
مستانه بود.

پاکت شیر را القید روی میز رها کرد و با لیوانی که
نیمی از آن پرشده بود از آشپزخانه بیرون زد.نیم

نگاهی به پدرش که با مالفه مچاله شده در میانه ی
تخت خواب بود انداخت.

کنترل اسپیلت را از روی کانتر برداشت و خودش را
روی بالشتک های نامنظم انداخت.

لیوان شیر را نزدیک لبش برد وبه صدای تیک تاک
ساعت گوش سپرد.
_ دوسش داشتی؟

لب هایش از حالت نیمه باز بودن در امد و آنها را
سخت بهم فشار داد.رهی پشت به او نفس��ی ل��رزان

را
از سینه بیرون داد و دستانش را در آغوش کشید.

مس��تانه لب پ��ایینش را ب��ه دن��دان گ��رفت و ص��دای
همیشه

  1254                                                                             



سال   چهارشنبه عصائی:                                                                                   اخرین مهدیس نویسنده

نرمش به خش کشیده شد.
_فکر میکردم دوسش دارم،فک میکردم دوستم

داره.ولی....ولی فقط فک میکردم.منه احمق فقط
فک...

و صدای آلوده به خشش شکست،و چه شکستن غم
انگیزی...�

_پس چرا انقد دست وپا زدی؟اسید،دعوا...جنجال.
حزنی غریب دلش را سنگین کرد.با بغضی شکسته و

تنی از هم فروپاشیده خفه لب زد.
_دیگه تموم شد رهی.تمومشون کردم.
سوختم خود را برای او.غلط کردم،غلط

اینکه دل بستم به مهر عارضش بد بود،بد
****

صدای چرخیدن� دستگیره نگاه مستانه را از نقطه ای
نامعلوم گرفت.

شورانگیز بود که با روسری افتاده از سر چمدانی
بزرگ را پشت خودش می آورد و باخودش هم غر

میزد.
با دیدن مادرش تمام دلتنگی های جهان در قلبش
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تزری��ق ش��د،ولی تنه��ایی ش��بی ک��ه ط��والنی از س��ر
گذرانده

بود باعث شد سرسختانه روی سفت کند.
_ چه استقبال پرشوری،! بعد از چند روز که مامانتو

ندیدی.آفرین مستی خانوم.
مستانه نگاهش را با کمی مکث روی صورت مادر

طلبکارش چرخاند.لب های اویزان شورانگیز و چشم
های به برق افتاده اش مستانه را از قالب خشک و

جدی اش بیرون کشاند.
با لبخن��دی دن��دان نم��ا تس��لیمانه از ج��ای بلن��د ش��د و

آغوش
باز کرد.قول داده بود،تمام کند وامروز روز شروع

بود.
****

ب��ه آرامی پل��ک گش��ود.تص��ویر خن��دان امیرحاف��ظ در
حالی

که صورتش را به صورت آرام خودش چسبانده
بود،از روی دیوار مقابلش صبح بخیر گفت.

  1256                                                                             



سال   چهارشنبه عصائی:                                                                                   اخرین مهدیس نویسنده

نگ��اهش را س��ر داد ب��ه س��قف س��فید.ثانی��ه ه��ای بی
نظیری

که بعد از گذشت یکماه هنوز برایش حتی لحظه ای
رنگ تکرار نگرفته بود.

وقتی که درز پلک ها باز میشد و خودش را غرق در
سفیدی های اتاق دوست داشتنی شان می دید.

پتوی سبک را رویش کشید و کمی به
سمت حافظ غرق در خواب متمای��ل ش��د و ب��ه نفس

هایی
که می رفتند و می آمدند گوش سپرد.

اینجا بود!!! مردی که از کودکی دوستش
داشت...مردی که حاال درمان تمام زندگی اش بود
وبس.مردی که با امدنش کابوس ها دیگر نبودند...

زیرلب نام او را با عشقی وافر مزه مزه کرد.دوباره
ودوباره...و چه مزه ی شیرینی.

لبخند لب هایش را کش داد،پتو را روی سرش کشید
و

پل��ک ه��ا را روی هم فش��رد و ب��ا هیج��انی ک��ه زی��ر
پوستش

  1257                                                                             



سال   چهارشنبه عصائی:                                                                                   اخرین مهدیس نویسنده

وول میخورد.دوباره لب زد،امیر حافظ
امیرحافظ حاال کنارش بود.حاال وهمیشه.

و مشامی که قرار بود تا مادامی که نفس داشت از
عطر ویرانگر او پر شود.

میگفت فق��ط م��رگ میتوان��د م�ا را از هم ج��دا کن��د و
مرگ

دختری بود با موهایی بور و کمی زیباتر از دخترک
آدامس را کنج ده��انش س��ر داد و خ��یره ب��ه ص��فحه

ساعت
مچی از پله های ساختمان باال رفت.

نگاه چپ چپ انتظامات ورودی دادگاه را که روی
خودش دید،ابرو در هم کشاند و چادر را روی مقنعه

اش انداخت.
سرتق پشت چشمی نازک ک��رد و از کن��ار آبی پ��وش

رد
شد.

هنوز به آسانسور نرسیده بود که صدای اذان درون
دادگاه وسقف بلندش پیچید.هول زده به در بسته ی
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آسانس���ور نظ���ری ان���داخت.دی���ر می جنبی���د� کیس
موردنظر

برای ادای نماز جماعت از کفش می رفت.
با چادری که لبه هایش را زیربغل گرفته بود،از پله ها

بی اهمیت به تنه هایی که میزد،باال رفت.
به پش��ت در ش��عبه ای ک��ه اس��تاد حق��وق م��دنی اش

آدرس
داده بود،نفس زنان رسید.دستش به دستگیره نرسید

که
مردی قد بلند با هیکلی تنومند میانه در ظاهر شد.

مستانه بی اتالف وقت آدامس بی نوا که هنوز طعم
نعنایش پابرجا بود را از گلو پایین داد وبه نرمی

سالمش را زمزمه کرد.
مرد در حالی که دکمه های سرآستینش� راباز می
کرد،با اخمی که انگار جز الینفک صورتش بود زیر
لب جواب سالم دخترک را داد و تا که خواست از
کنار او رد شود که مستانه سمم راه را سد کرد.

_استادسراج یک لحظه میخواستم باهاتون...
_اگر از دانشجوها هستین سوال درسی رو بزار برای
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دانشگاه.
نگ���اه نک���ردن م���رد میانس���ال پیش رویش داش���ت

اعصابش
رابه نقطه ی جوشیدن می رساند،اما تمام همتش را

به
کار بست تا زبان سرخش را در غالف نگه دارد.

_استاد من مشعلم،آقای تقدسی خانوم شما رو برای
کار

به من معرفی کردن.
مرد بی توجه به مستانه آستین پیراهنش را باال داد.

_دخترم بعد از نماز حرف می زنیم.
مستانه هوف آرامی را از سینه بیرون داد و بی میل

خودش را ب��ه کن��ار کش��ید و ب��ا لب ه��ایی آوی��زان ب��ه
دیوار

پشت سرش تکیه داد و به سراج ک��ه داش��ت ب��ا گ��ام
هایی

ش���تاب زدع ب���ه س���مت س���رویس بهداش���تی می
رفت،چشم

دوخت.
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به بینی اش چینی داد وبا لب و لوچه ای کج وماعوج
غرید.

_به کمرت بزنه ایشالله.
و حرص زده چادر را دوباره روی موهایش کشید و

لعنت فرستاد به قورت دادن آدامسی که حاال به
جویدنش نیاز داشت.

****
لباس ها را با غیظ از درون سبد رخت چرک ها

برداشت و سرکیسه ی زباله را باز کرد.رهی با دو
انگشت پا لنگ جورابش را از گوشه ی اتاق برداشت
و در حالی که تسبیح چوبی اش را از سرش در می

آورد به چهارچوب در حمام تکیه داد.
_عمه جان زحمت نکش قول میدم همه رو همین

امشب بشورم.
شمسی بی نگاه سر نایلون را گره محکمی زد و با

ناراحتی شروع به غر زدن کرد.
_الزم نکرده.چیکار میکنی تو ؟دفعه قبلم که اومدم

لب��اس چرک��اتون� کپ��ک زده ب��ود.قبال این م��دل نب��ود
زندگی
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تو بچه!
رهی کالفه دستی به ریش و سبیل انبوهی ک��ه م��دت

ها
از اصالحش می گذشت،کشید.�

شمسی نوچی کرد و چادرش را از روی جاکفشی
چن��گ زد و از می��ان دن��دان ه��ای بهم قف��ل ش��ده اش

غرید.
_نگا تو روخدا این ریخته که تو درست

کردی؟رخساره از قیافه تو نمیترسه برام عجیبه.
رهی لبخندی محو لب هایش را از بی حالتی� در

آورد،شمسی سری متاسف تکان داد وچادر را روی
سر انداخت.

_آدمشم نیستی که بگم عاشقی خلت کرده.
ساعت را روی مچش جابه جا کرد وخیره ی جنب

وج��وش عم��ه اش ش��د ک��ه س��عی میک��رد عالوه ب��ر
برداشتن

کیسه ی بزرگ لباس ها،کیع دفترهای رخساره را هم
حمل کند.
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رهی محتاطانه نزدیک شمسی شد با ص��دایی ک��ه کم
از

پچ پچ نمی آورد،لب زد.
_بزارید کمک کنم.

_الزم نکرده ،ظهر میرم دنبال رخساره تا چند روز
پیشمون باشه.

هنوز کوبیدن محکم در و خشمی که البه الی کالم
عمه اش بود را هضم نکرده بودک�ه ص�دای موب�ایلش

را
از میان آجرهای بازی رخساره شنید.�

لب پایینش را پرشتاب از میان دندان ها رها کرد وبا
فکری که بلند زمزمه می شد،به سمت موبایل خیز

برداشت.
_خدایا امروز از اون روزاس.

***
الهه دستی به پیشانی به عرق نشسته اش کشید و

دوباره به حرف آمد.
_آقای صمدزاده دچار سوتفاهم شدین.

مرد صاحبخانه رویش را به ترشی جمع کرد و برای
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چندمین بار پله ای دیگر را پایین آمد.
_سوتفاهم کجا بود؟

خطاب به زن های دیگر که با سروصدای او از
واحدهایشان بیرون زده بودند،گفت؛

_من همینج��ا جل��وی هم��ه ی ش��ما میگم غل��ط ک��ردم
خونمو

به یک زن تنها دادم.
الهه تاب نگاه های خیره و پر ظن اطرافیانش را

نداشت.بسته ی پنیر ونانی که در دستش بود را با
استیصال� کنار پایش انداخت .

حروف همگی به یکباره از مغزش فراری شده بودند
و عرق سردی که از تیره ی پشتش می چکید،حالش�

را بدتر میکرد.
میان هوارهای صمدزاده تا که خواست حرفی

بزند،محمد با خواب آلودگی از درخانه بیرون آمد
وگیج پرسید.

_چه خبره اح...الهه؟
م��رد ب��ا چه��ره ی منقبض از خش��م دس��تی ب��ه س��ر

تاسش
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کشید و پشت چرخاند وبا صدایی در سر اندخته با
خودش حرف زد.

_فک نمیکردم دختر حاج هادی بخواد اینجا برام خونه
فساد راه بن��دازه.دس��ت مری��زاد دخ��تر ک��ه آب��روداری

باباتو
میکنی.

هنوز به پاگرد بعدی نرسیده بود که محمد میان
جرینگ جرینگ دوزاری که تازه در مغز افتاده

بود،قدمی به جلو برداشت و الهه را با همان بدحالی
هل داد وبا قلدری دستی در هوا تکان داد.
_گاله رو بازکردی،هرچی دلش بخواد بگه؟

الهه میان در وجلوی همسایه ها به زانو افتادوقتی که
یق��ه ی م��رد ص��احبخانه اش در مش��ت محم��د ج��ر

میخورد
و کف وخون دهان هر دو را پر کرده بود.

پشت میزی که مخصوص شکستن کاشی ها
بود،نشست.حاج یحیی عینک با فریم گردش را روی

پیشانی داد و باتبسمی شیرین سکوت کارگاه را
شکست.
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_چرا اتاق خودم نیومدی پسر؟
رهی نفسش را با فکری مش��غول و دلی ک��ه آش��وب

بود
،بیرون� داد.در سکوت تکه ای از کاشی های روی

میز را برداشت و بانگاه ب��ه اس��تاد مهرب��انش ج��واب
پس
داد.

یح��یی ب��ا نگ��اه رهی، ب��ه لبخن��دش امت��داد بخش��ید و
قدمی به

سوی سماور برداشت.
_روح تو هم انگار بین کاشی های شکسته و طرح

هاش گیر کرده.
رهی نفسی عمیق کشید وب��ه ط��رح ه��ای س��نتی ک��ه

بچه
های دانشجو به درودی��وار چس��بانده بودن��د.،باعش��قی�

آب
و اجدادی چشم دوخت و به آرامی لب زد.

_برق کاشی ها،لمسشون حال آدمو خوب میکنه.
یحیی استکان چایی با عطر بهارنارنج را مقابل رهی
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گذاشت و بحث موردعالقه اش را ادامه داد.
_این ه��نر زی��اد پ��ول ت��وش نیس،ولی ت��ا دلت بخ��واد

عشق
هست.بچه که بودی بابات میخواست آرومت کنه یک

مشت کاشی میداد دستت ،ت��وی ش��یطون هم ک��ه از
همون

موقع به کاشی ها شکل میدادی.
رهی فارغ از زمان و مکان و بی خیال� از همه ی

گرفتاری های پیرامون زندگی اش لبخند زد و ردیف
دندان های یکدست سفیدش از البه الی ریش وسبیل

هایش نمایان شد،کمی بعد دمی عمیق گرفت.
_یادش بخیر همیشه یک مداد دستم بود وقتی داخل

آش���پزخونه میش���دم ب���ا خ���یرگی� ب���ه کاش���یا نگ���اه
میکردم.رد

خطو
و رگه های توشونو می گرفتمو آخرش یک شکلی در
می��اوردم،انگ��ار بع��دش همش��ون روح داش��تن.چق��در

مادرم
حرص میخورد از دستم.
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یحیی با لذت استکان چای را به لب نزدیک کرد و به
رهی ک��ه ح��اال کمی از پوس��ته ی همیش��گی اش در

آمده
ب��ود،گ��وش می��داد.ک��اری ک��ه همیش��ه ی خ��دا رهی از

پسش
به درستی برمی آمد.

_وقتی سره عمل مادرم خواستم خونه رو
بفروشم.رفتم...رفتم تو آشپزخونه با هم��ه ی کاش��ی

های
شکل دارم یک دل سیر گریه کردم.

سیبک گلویش تکانی خورد.با احواالتی متالطم شده
استکان چایش را برداشت که عطر بهار نارنج همان

دم زیر بینی اش پیچید.استکان را با مکث باالتر
برد.عطر محشر چای حالش را بهتر کرد.

_فک کنم آدمای خوب زندگی من انگار از تکه تکه ی
بودنشون باید عطر بهارنارنج بزنه بیرون.

یحیی با محبتی که بوی پدرانگی میداد به رهی نگاه
کرد،به چشم های سیاهی که زیرشان روزبه روز

بیشتر گود می افتاد.
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_آمادگی یک پیشنهاد کاری عالی رو داری؟
ب��رای ثانی��ه ای ب��رق، س��یاهی ه��ای خ��اموش را در

آغوش
کشید.حرفی نزد و فقط سری نامفهوم تکان داد.

یحیی تفریح کنان جرعه ای دیگر از چ��ایش را نوش��ید
و

اشاره ای به موبایل روی میز که اسکرینش روشن
میشد ،کرد.

_جواب بده پسر
***

بی تعادل به سربازی که داشت به قسمت نگهبانی
کالنتری میرفت،تنه زد.نگ��اه اخم آل��ود س��رباز ب��اعث

شد
که رهی دستی به نشانه ی عذرخواهی باال ببرد.

الهه ب��ا دس��تمال کاغ��ذی ریش ریش ش��ده ب��ه دی��وار
آجرنما

تکی��ه داده ب��ود ومظلومان��ه اش��ک ه��ای زالل، گون��ه
هایش

را خیس میکرد.
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_چی شده الهه؟
الهه گفتن هنوز هم به راحتی و بی درد روی زبانش

نمی چرخید،ولی ترجیح میداد کامش تلخ شود اما
استیصال� بیشتر را در قلب احمدش تزریق نکند.

اله��ه خش��مگین آس��تین او را کش��ید و دردمندان��ه ب��ه
حرف
آمد.

_مگه نگفتم رسیدی اینجا زنگ بزن تا من بیام بیرون
از این خ��راب ش��ده؟نمیگی ب��از ت��و روهم ک��ه ب��بینن

بیشتر
تهمت بزنن؟

رهی فکش را سخت بهم فشرد و بعد نگاهی به
ساختمان انداخت و بی توجه ب��ه لحن س��رزنش آم��یز

الهه
لب زد.

_ممد باز چه گندی زده؟االن لش مرگش کجاس؟
_صاحبخونه لنتی جلوی آقام سکه یک پولم

کرد.رهی...آقاجونم...�
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_مم��دچی؟کج��اس؟اص��ن چی ش��د ک��ه دع��وا ش��دت
گرفت؟

الهه به هق هق افتاد در حالی که شانه هایش می
لرزید،به سختی زمزمه کرد.

_آقاجونم بهم گفت بی آبرو.گفت دندون کرم
خورده....رهی گف باید از این شهر برم.

به جوراب نازک رنگ پایی که با صندل سفید پوشیده
بود،منزجرانه نگاه کرد.کمی در جایش جابه جا شد

وب��از مث��ل دق��ایقی پیش نگ��اهش می��ان تابلوه��ای
گوناگونی

که آیه های قرآن در آن ها حکاکی شده بود،چرخید.�
دخترک با مقنعه ای کیپ شیطنت آمیز لیوان ش��ربت

را
مقابل مستانه ای که بی حوصله در جایش وول

میخورد ،گرفت.
_بخور یکم قرار بگیری.

مستانه به زور هم که شده بود،سعی کرد لب ه��ایش
به

لبخندی مصنوعی بلرزد.اما نمیشد!مزه پراکنی دختر�
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بیشتر صبرش را انتهایش می رساند.
_اینجا حسابی کار یاد می گیری،یعنی فک نکن در حد
ی��ک منش��ی ک��ه فق��ط تلفن ج��واب می��ده ب��اقی می

مونی.
مس��تانه خش��ک و بی انعط��اف در ح��الی ک��ه ش��ربت

آلبالو
را مزه میکرد،خیره ی صمیمانه رفتار کردن آدم

مقابلش شد.
دخترک بی تکلف خندید و متحیر ابرو باال انداخت.

_چقدر شبیه مان�دانایی!! خ��انم مه�دوی ب�بینت ب��دون
تردید

برای همکاری باهاش قبولت میکنه.
مستانه با بدخلقی� موی فرش را دور انگشت سبابه

پیچاند و کالفه پرسید.
_ماندانا کیه؟

دخترک که نامش پونه بود هیجان زده از پشت میز
بلند شد و نگاهی به ساعت روی دیوار انداخت.

_من پونه ام.تیرماه فارغ التحصیل شدم.سه ساله

  1272                                                                             



سال   چهارشنبه عصائی:                                                                                   اخرین مهدیس نویسنده

اینج���ام،خیلی ک���ارمو دوس دارم ولی خب بخ���اطر
شرکت

ت��و آزم��ون ناچ��ارم ی��ک م��دت قی��د ک��ار کردن��و ب��زنم
بچسبم

به خوندن.
مستانه که شربت خنک زیر زبانش مزه کرده بود،تا

قطره ی آخرش را نوشید.لیوان را روی میز گذاشت
و

بی ربط به صحبت های پونه پرسید.
_این خانم مهدوی نمیخوان تشریف بیارن؟

پونه گوشه ی ابروی اصالح نشده اش را کمی خاراند
و قهرآلود زمزمه کرد.

_من چی میگم،توچی میگی!
مستانه نوچی گفت و سعی کرد ب��ه لحن بی حوص��له

اش
کمی مهربانی انتقال دهد.

_خب من می پرس��م مان��دانا کی��ه ت��و بی��وگرافی از
خودت
میدی.
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پونه باز خندید و ضربه ای آرام به شانه ی مستانه
کوبید.

_ خب اجازه بده بقیشو هم بگم.ماندانا دختر خانم
مهدویه.مثل منو تو دانشجوی حقوقه.ولی خب اون
دانشجوی شیرازه.یعنی االن تو رو که دیدم یاد اون

افتادم،مثل تو رنگاوارنگ و طلبکااار.
مس��تانه ک��ه یخش کم کم داش��ت در مقاب��ل آنهم��ه

گرمای
دخترک آب می شد،لبخندی زد و قلدرانه میان حرف

او پرید.
_هوی...تعارف نکنی یک وقت.

پونه با چشمانی ک��ه خن��ده داش��ت،لب پ��ایینش را ب��ه
دندان

کشید وسکوت کرد.
_حاالبگو این خانوم مهدوی از این آدم خشکای خانوم

جلسه ایا که نیس؟
_خانم مهدوی!؟ماهه...ماه.ماندانا انقدر با مامانش
اوکیه که حد نداره.ببین اصن این بشر عقایدشو به

جوونا دیکته نمیکنه.برعکس همسرش استاد سراج.
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تا که مستانه ی ب��ه ذوق آم��ده آب ده��انش را ق��ورت
داد و

به صندلی تکیه زد.زنگ ساختمان به صدا در آمد.
پونه تره موی بازیگوش را زیر مقنعه داد و کامال

جدی از جای برخواست.به پشت در که رسید انگار
مطل��بی دیگ��ر ی��ادش آم��ده ب��ود ،ب��ه س��مت مس��تانه

چرخید.
_خانم مهدوی تو کار خیلی جدیه.از عتابش اصال

ناراحت نشو.هدفش از اینهمه جدی بودن فق��ط این��ه
که

به بچه های حقوق کار یاد بده.
و در انتهای جمله اش چشمکی دوستانه ضمیمه کرد

ودر را به روی خانم مهدوی گشود.
مستانه قامت راست کرد و با اعتماد به نفسی که

یکباره در وج��ودش ق��دعلم ک��رده ب��ود،نفس��ش را از
سینه

بیرون داد.
از ورای شانه ی پونه زنی با پوشش چادر عربی را

دید که لبخند داشت.لبخندی شیک که به گونه هایش
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جلوه ی زیبایی بخشیده بود.
ب��ا ص��دایی زی��ر و مالیم��تی بی ان��دازه س��الم گفت و

نفهمید
در نگاه مین��و مه��دوی چ��ه دی��د ک��ه آنق��در ب��ه یکب��اره

قلبش
را آرام گرفت و دلش قرص شد.

یک ایده ی جالب دادی.یکسری متد خالقانه برای
زیباسازی شهر.

رهی ب��ا تلی از آرزوه��ای ب��ه گ��ل نشس��ته، نگ��اه ب��ه
یکباره

خاموش شده را به دهان استادش دوخت.
_یکی دوم��اه قب��ل ت��و یکی از مهمونی��ای خ��انوادگی

حرف
تو پیش اومد و من خب از فرصت نهایت استفاده رو

بردم.
رهی س��رجایش تک��انی خ��ورد ولب ه��ایش نیم��ه ب��از

ماند.
_باهات در میون نزاشتم تا خودم مطمئن از راست

وریس شدن پروژه بشم.
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_حاج یحیی از چی حرف می زنید؟
بهت تحمیل شده در وجودش به هیچ وجه کنار زدنی

نبود،ناچار فقط بزاق دهان را فرو داد.
یحیی با آرامش پلک روی هم گذاشت و پدرانه ادامه

داد.
_چند تا از نمونه کارهاتو به سازمان شهرداری ارائه
دادیم.ادا و ایرادشون زیاد بود ولی خب رامین پدر

بیامرز راه رو تا حدود زیادی هموار کرد.
رهی با لبخندی که ش��وقی ب��اورنکردنی آن را داش��ت

به
قهقه��ه تب��دیل میک��رد،ک��ف� دس��تانش را ب��ه پاه��ایش

چسباند
و خودش را جلو کشید.

_حاج یحیی یعنی...یعنی با فکره من طرح شادسازی
دی��وارا م��وافقت ک��ردن؟آخ��ه...آخ��ه اون ط��رح...اون

طرح
که دیگه کهنه شده.

یحیی صندلی اش را عقب داد،همزم��ان ک��ه عین��ک را
از
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روی چشمانش برمیداشت با اطمینان جواب داد.
_از اول راه آیه یاس نخون جوون.ما تا پای قرار داد

و گرفتن چک از شهرداری رفتیم.
االنم طرح اولیه رو موقتا دادم.کارگاه خودم

هست،معمارشو خبر کردم،پیاده کردن طرح نهایی از
تو،نصب کاشیا هم گردن خودتو وچند تا جوون

تکنسین.
رهی با بغضی که به یکباره راه گلویش را بسته

بود،خفه لب زد.
_حاجی....حاجی� یعنی...

یحیی با احساس خوشایندی که قلبش را لبریز کرده
بود،دستی پدرانه بر سر رهی کشید.

_پولش اونقدرا زیاد نیس و اینکه دیوار معرفی ش��ده
تو

خیابان چندان معروفی نیست.اما برای نشون دادن
هنرت،تکنیک کاشی کاریت به بقیه شروع فوق

العادیه.
از کنار رهی همانند نسیمی خنک گذر کرد و او را

تنها گذاشت.
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رهی ناباورانه خندید،صدای تکه کردن کاشی ها از
اتاق کناری،به خنده اش عمق داد و گرما...رویاها از

الب��ه الی کاش��ی ه��ا داش��تند س��ر ب��یرون می آوردن��د
وبرای

به تحقق رسیدنشان کل می کشیدند.
با ضرب کشوی کراوات را ب��یرون کش��ید،س��بابه اش

را
ب��ه گوش��ه ی لب فش��رد و ب��ا کمی مکث ک��راوات

سورمه
ای رنگ را انتخاب کرد.

حافظ با نوک ناخن ته ریشش را خارید و خم ش��د ت��ا
از

گنج���ه ی کفش ه���ا انتخ���ابی مناس���ب ب���ا مالق���ات
امروزش

داشته باشد.
مه لقا با سرانگشت پا ریز قدم بر میداشت و باهر

قدمی که به جلو بر میداشت لباس سرخابی که
بلندی اش به زیر زانو می رقصید،در تن می رقصید.

حافظ قامت راست کرد،تا که خواست کفش های
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انتخابی اش را به پا کند که مه لقا را با چشمکی
شیطنت آمیز در حالی که نزدیکش میشد را دید.

مه لقا گوشه ی لبش را به دندان کشید و کراوات را
تکانی داد.

_همسرعزیزدلم درسته که تو همینجوری هم یک
جنتلمن به تمام معنایی.

کراوات را دور گردن حافظ انداخت واو را کمی به
سمت پایین کشاند.

حاال حافظ با سری خم شده چشم در چشم م��ه لق��ا
بود.

_در جهان سوم کراوات بستن تاثیر شگرفی برای
موفقیت در حرفه ای که هستی میزاره.آدم هایی در

طبق��ه اجتم��اعی م��ا این تیپ آدم��ای ش��یک رو می
پسندن.

_سختمه هر روز با گره کراوات درگیرشم.�
خط به خط کتاب هایی که البه الی کتب درسی اش

پنهان بود،جلوی دیدگانش مرور شد.نوشته ه��ایی ک��ه
او

را از مژگان بودن دور میکرد و به سمتی که
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شورانگیزها جوالن میدادند،سوق میداد.
اغ��واگری از لبخن��دش چکی��ده ش��د وق��تی ک��ه گ��ره

کراوات
را زد و بعد از تمام شدن زیباترین وظیفه ی

صحبگاهی س��ر م��ردش را بیش��تر ب��ه س��وی خ��ودش
کشید.

الهه با بی رمقی دس��تش را ب��اال ب��رد و ب��ا پلکی روی
هم

افت��اده از دردی ک��ه الی اس��تخوان ه��ایش ج��اخوش
کرده

بودن���د،چس���ب پهن را از روی کم���د لب���اس ه���ایش
برداشت.

_عزیزدلم پیدا نشد؟
چسب را میان دستانش فشرد و اینبار ک��ه پل��ک روی

هم
می فشرد،قطره اشکی عصیانگر از ال به الی مژه ها

بیرون زد و روی گونه غلتید.�
هم خون هایش الهه صدایش نمیکردن��د و ح��اال احم��د

هم
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مخ��اطب کس��ی ق��رار نمی گ��رفت و او ک��ه می��ان دو
جنس

معلق در تمام عمر شناور بود و شناور بود...
_بله

_من منتظرمااا.
با پشت دست خیسی گونه ها راگرفت و از تاریکی

اتاق بیرون زد.
سمانه لبخند عاریه ای بر چهره داشت و الهه آنرا به

تلخی میفهمید.
میان چه��ارچوب در ق��وز ک��رده ایس��تاد و ب��ه ک��ارتون

های
بسته بندی شده زل زد.

داشت بار میکرد تمام آنچه را که داشت...تمام
خاطرات بیست وخرده ای از جوانی اش را وتمام

دردهای به بار نشسته اش را...
داشت می رفت و این نهایت همه دردها بود.

پیش حجم عظیمی از حقیقت� تلخ پیش رویش کم
آورد.بغضش شکست و هرتکه اش جای جای خانه ی

ویران شده اش را پر کرد.

  1282                                                                             



سال   چهارشنبه عصائی:                                                                                   اخرین مهدیس نویسنده

_سمانه،چرا...چرامن؟
چسب از دستش رها شد و تسلیمانه فق��ط س��رتکان

داد.
غم برسر غم ریخته است.

آنجا که منم...که منم.
انگار که در آن لحظه همه بغض ها به یکباره وا داده

بودند.
_الهی من برای تو بمیرم.

وبه بدبختی از جای بلند شد و با دستانی باز شده به
الهه اشاره کرد که پرواز کند.

حاال هر دو با خونی سرخ رنگ که برای هم به قل قل
افتاده بود،هق هق زنان می چرخیدند و خاطرات

کودکی مرور میکردند و باز می چرخیدند.�
نزار اینجا برگم...

طعمه ی زردی پاییز بشه...
ش��ال را پش��ت گ��وش داد و در س��کوتی ک��ه بیش از

اندازه
کش آمده بود به اله��ه ک��ه تالش میک��رد ش��لنگ را از

لوله
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ی گاز جدا کند،خیره شد.
_میشه حرف بزنی؟

س��کوت دنبال��ه دار در ج��ری ک��ردن مس��تانه کم��ک
بسزایی

کرد.دستانش� را مشت کرد و روی کابینت خالی از
هروسیله ای کوباند.تاب نیاورده به روی الهه مغموم

توپید.
_تو باید بیشتر� می جنگیدی،نباید کم می اوردی اال...

شلنگ حلقه شده را درون نایلونی مشکی ان��داخت و
با

غیظی که در سر انگشتان ریخته بود،آنرا گره داد.
_مستانه نشد.لطفا ادامه نده.

مستانه نفسش را پرصدا بیرون داد و کنار الهه میان
آشپزخانه نشست.

دنباله ی ابروهای الهه پایین افتاده بودند و نم اش��کی
که

چشم ها را مظلوم کرده بود.
دست روی زانوی الهه گذاشت و سعی کرد بغض را
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در همان نطفه خفه کند تا الشه اش همان گوش��ه ی
دل

بماند وبپوسد.
_ت��و احم��د ب��ودی جنگی��دی ،االن اله��ه ش��دی!پس

جنگیدنو
بلدی دیوونه.

الهه با پوزخندی که تلخی اش اتمسفر خانه را هم
درگیر کرده بود، ریشه ی شالش را میان سبابه اش

چرخاند و به کلمات زخم زد.
_بیشتر ادامه بدم،دیگه هیچی از آقاجونم نمی مونه
مستی.از قلب مادرم.بسه جنگیدنی که برنده نداره.
و با بی حالی از جا برخواست و مستانه ای که زیر

لب ارام نام الهه را زمزمه کرد.الهه با بی رمق ترین
نگاه ممکن به مستانه زل زد وهیچ نگفت.

امید با موبایلی که کنار گوشش گرفته بود،وارد خانه
شد.خانه ای که حاال خالی بود و در گرم ترین روز

شهریورماه سرد...
مستانه در حین از جابلندشدن به محمدی که با سری

به زیر وارد شد،نظری انداخت.پشت به او موهای
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گردوخاک گرفته اش را زیر شال داد.
محمد تا که خواست کفش ها را از پا در آورد،الهه

میان بغضی که سالها میشد که نشتی پیدا کرده
بود!!خندید و سکوت را شکست.

_خونه خالی شده،واسه چی کفش در میاری؟
محمد اما نخندید ونگاه هم خرج نکرد.با شانه هایی

ق��وز ک��رده ب��ه س��مت پنج��ره ی بی پ��رده رفت.امی��د
موبایل

را درون جیب پیراهنش سر داد و برای عوض کردن
جو غم زده میانشان پرتمسخر جواب داد.

_ممد با ادبه.مثل ممد باشید.
محمد دست به سینه به کوچه چشم دوخت و باز هم
ساکت ماند.انگار که روی دیگری از خودش را برای

اولین بار به دوستانش نشان میداد.
مستانه ص��دای ت��ق انگش��تان خس��ته از ک��ارش را ب��ه

صدا
در آورد ک���ه خمی���ازه ای بی موق���ع ده���انش را ق���د

اقیانوس
باز کرد.
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_میگم این رهی هم از وقتی تو تیم شهرداری
رفته،خیلی� کم پیدا شده ناکس.

خمی��ازه ب��ه انته��ا نرس��ید و دس��ت هم��ان دم مقاب��ل
دهانش

خشک شد.
دلش رعدی زد و هوایش ابری ش��د و حس��ی غری��بی

که
در قلب وول خورد زیرباران رفتن را طلب کرد...

بی جان دست را پایین انداخت و سر را باال
گرفت.چش��مش ب��ه ت��ارعنکبوتی ک��ه کنج س��قف بهم

تنیده
شده بود،افتاد.

_ممد چرا تمومش نمی کنی؟غصه نخوردیگه،من دیر
یا زود باید میرفتم داداشی.

عنکب��وت از تاره��ا آوی��زان ش��د و مس��تانه ک��ه س��یلی
منطق

پرده ی گوش ها را لرزانده بود تا کر شوند و موج
صدای رهی را نشنوند.

دلش از خودش پر بود،از ساده دلی اش...از قلب
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درمانده ای که با نیم نگاه های غضب آلود رهی و
رگ برجسته ی پیشانی او لرزیده بود،برای لبخند بی

ح��رفش،ب��رای کش��یدن دس��ت روی ریش ه��ایش،ک��ه
حتی

برای کشی که عصبی روی موها میداد هم لرزیده
بود.وچه زلزله ی بی ریشتری وچه مستانه ی ساده

دلی...
عنکبوت بی وقفه باال وپایین م��یرفت و حواس��ش ب��ه

تک
تک تارهایش بود.

پلک ها به سنگینی روی هم افتاد.
منطق ها بروند به جهنم.

وقتی که تو تمام فلسفه ی منی...
امید با هیجانی که به نظر اله��ه کمی عجیب ب��ه نظ��ر

می
رسید،مشتی به شانه ی محمد زد.
_ریدی داداش،ولی بی خیال� دیگه.

الهه س��اده خندی��د و در حی��نی ک��ه نیم نگ��اهی هم ب��ه
داخل
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آشپزخانه داشت ادامه ی حرف امید را گرفت.
_کاری��ه ک��ه ش��ده.ش��اید ت��و بجن��ورد از اینهم��ه نگ��اه

سنگین
دوست وآشنا خالص شدم.

الهه به حرفی که زده بود،خیلی� ایم��ان نداش��ت.قلب
می

گفت خالصی در کار نیست و چه ترس غریبی
وجودش را در بر می گرفت وقتی به روزهای بعد از

رفتنش فکر میکرد.
****

هندزفری را درون گوشش فرو کرد و برای قلقلک
نشدن قطره عرقی که از کنار گوش راه گرفت��ه ب��ود

را
به سرعت پاک کرد و با ابروهایی توی هم رفته که

ناشی از تابش مستقیم آفتاب بود،لب زد.
_امید داداش همه وسایل این بچه جمع شد؟

سرعت موتور را کم کرد و آن را برای سوار کردن
مس��افری ک��ه از گرم��ای بی س��ابقه کالف��ه ب��ود،کن��ار

کشاند.
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_چقدر امروز آماره منو میگیری تو...میگم تو مسیر
خونشم دیگه.

دیگر تمرکزی برای حرف زدن با امید نداشت،مرد
جوان را مخاطب قرار داد.

_دوتا چهارراه باالتر اگر میری که بیا باال.
دس��ت روی گوش��ش ب��رد ت��ا ص��دای امی��د را واض��ح

بشنود.
_نه دیگ��ه.بس��تن داربس��تا بع��دازظهر تموم��ه.ت��و چی،

االن
اونجایی؟

دست مرد که به تیشرتش رسید موتور از جا جهید و
نرسیده به چهارراه وارد کوچه ی باریکی ش��د ت��ا ک��ه

به
دام ترافیک احتمالی نیفتد.

مس��تانه خس��ته از بی ح��رفی جمعی ک��ه همیش��ه پ��ر
شور

بود،دست برد و از میان خرت وپرت های کیفش
آدامسی بیرون کشید وبی آنکه تعارفی به بقیه بکند

آدامس نعنایی را درون دهانش انداخت.
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غضب آلود آدامس را باد داد و بی مهابا آنرا ترکاند.
دلش اشک ریختن میخواست و گریختن از جمعی که

انگار او از همه شان وصله ی ناجور تر بود.
حاال که خانه برای مدت کمی در امن وامان بود،حاال

که شورانگیز پشت س��نگرش ارام گرفت��ه ب��ود...ح��اال
که

مه لق��ا ونس��بت تلخش ب��ا حاف��ظ را ب��ه تاری��ک ت��رین
قسمت

ذهنش شوت کرده ب��ود.ح��اال ک��ه ک��ار داش��ت و دلش
گرم

بدو بدو کردن در میان دادگاه بود.حاال که...
کنترلی� روی چشمانی که حس میکرد سرخ شده بود
نداشت که انگار ب��اتری قلبش هم در مواج��ه ب��ا رهی

به
خواب زمستانی رفته بود.

امید با چهره ای خندان به جمع غرق در سکوت نگاه
انداخت که هرکدامشان با سری در گریبان ب��ه نقط��ه

ای
نامعلوم خیره بودند.
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تیک تیک در را شنید و خود به سوی ان گامی بلند
برداشت.در را به روی جوانی پیک سوار که جعبه ی

کیک روی دستانش بود باز کرد.
به دو کارگری که کنار کامیون بار زده ایستاده

بودند،خسته نباشید گفت و متفکر پا روی پله های
ساختمان گذاشت.به استارت کار موردعالقه اش

اندیشید و مغز طرح کاشی ها و نقش ونگارهایش را
آنالیر کرد.

سیم هندزفری را دور گردن آویزان کرد و با کف
دست ضربه ای به در زد.

در که به رویش گشوده شد برای چن��د ثانی��ه هم��ه ی
دنیا

غرق در سکوت شدو کیک شکالتی با شمع هایی
روشن دیدش را پرنور کرد و در پس نورها لبخند بی
جان مستانه که کمی دورتر ایستاده بود،رنگ دنیایش

را رنگارنگ کرد.
برای دقایقی همه شان بار دل هایشان که از غم ب��ود

را
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گوشه ی خانه رها کردند و خندیدند.الهه لبخند داشت
و

مدام دست میزد.محمد با سوت بلبلی شلوغ بازی در
می آورد و امی��د ک��ه ب��ا نیش��ی ب��از ب��ه کی��ک اش��اره

میکرد.
_فوت کن رفیق.

مس��تانه ام��ا دس��تان ب��ه ع��رق نشس��ته اش را درون
جیب

های بزرگ مانتوی گشادش کرد و از البه الی شمع
ها مستاصل به رهی نگاه کرد و ناله وار آدامس را

قورت داد.
لبخند ساده ای صورت رهی را پرکرد. پلک بست و

شمع ها را با آرزویی که ته دلش را روشن
میداشت،خاموش کرد.

امید صمیمانه رهی را در آغوش کشید و با ضربه
هایی پشت هم که به کمر او میزد نشان از عمر

طوالنی رفاقتشان میداد.
محمد سرخوشانه میان سوت زدن های ممتدش زیر
آواز هم زده بود و الهه ای که کمی نگران به عقربه
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های ساعت مچی اش نگاه میدوخت.
مستانه به زحمت قدمی به جلو برداشت و نزدیک

رهی ش��د.لبخن��دی نب��ود وق��تی ک��ه حس��ی پیچی��ده از
درون

داشت متالشی اش میکرد.
در بی صدایی مطلق لب زد.

_تولدت مبارک
و نام رهی را با مکثی چند ثانیه ای زیر لب زمزمه

کرد.
****

بینی اش چین خورد و در آن وانفسای رفتن الهه ی
خسته از جنگیدن ،بغض تا مرز شکستن پیش

رفت.ب��رای تس��کین درده��ای اله��ه دای��ره ی لغ��اتش
خالی

شده بود.الهه ای که مجسمه وار به بار کامیون خیره
بود و پدری که آنطرف تر کمرش صاف نمی شد.

_مستانه؟
لب پایین میان دندان هایش فش�ار داده ش�د.ب�ا ن�وک

ناخن
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شالی که روی سر مرزی نداشت را پشت گوش داد
.مستاصل چرخید و ب��ه رهی نگ��اه ک��رد و ب��رای اویی

که
الف مستانه را بی رحمانه کشیده بود بیچاره وار سر

تکان داد.
_خوبی؟

اشک تا پشت چشم ها امد ونگاهی آشوب ک��ه خ��یره
در

سیاهی های صبور آرام گرفته بود.
بی اهمیت به شوری اشک که لب ها را خیس

میکرد،زمزمه کرد.
_ داره میره.

و ش��انه ه��ایش از ه��ق هقی بی ص��دا ب��ه ل��رزش در
امد.با

پش�ت دس�ت خیس�ی گون�ه ه�ا را پ�اک ک�رد و هم�ان
لحظه

باز فرهای بازیگوش از زیر شال فرار کردند و روی
چشم ها را گرفتند.

صدای شکسته اش رهی را و تمام تنش را در آتش
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خواستنی عمیق سوزاند.به سختی نگاه را از موهای
خرمایی دخترک گرفت و با سیبک گلویی که لرزشی
نامحسوس داشت به انتهای کوچه نزل زد،به امید و

محمدی که در ماشین نشسته بودندو ازدور رفتن
احمدشان را نظاره گر بودند.

مستانه پرصدا بینی اش را باال کشید و سر بلن��د ک��رد
و

میان احواالت تلخش بی هوا خندید.
رهی تکانی خورد و حیرت زده سرچرخاند.در نگاهش
همان دم احساسی دیگر که رنگش س��بز ب��ود جوان��ه

زد.
احساسی که به خنده ی مستانه جانمی از عمق جان

می
گفت.

_خوب سر وروتو نشستی،هنوز کنار گوشت کیکیه.
لبخند میهمان لب های برهوت زده ی رهی شد.با

صدایی که بم بود و آرام لب زد.
_امان از کارای ممد.

بوق کامیون هر دو را از بی وزنی که برای ثانیه ای
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آنها را غرق در خود کرده بود،جدا کرد و دوباره به
زمین گرد برگرداند.

لب هایش جمع شد و به الهه که نای خداحافظی
دوباره را نداشت و پشت ب��ه انه��ا ب��ه س��وی ماش��ین

پدرش
می رفت،خیره شد.

_اینجا نباشه آروم تره مستانه.
میان هجوم دوباره ی اشک ب��ه چش��م ه��ا ب��ا ص��دایی

توی
دماغ رفته لب زد.

_الهی بمیرم که یک کاسه آبم پشتش نریختیم.
****

و کمی آنطرف ترصفیه بود که قرآن از روی طاقچه
بردارد و کنار کاسه ی آبی که زالل بود بگذارد.

کامیون حرکت کرد و صفیه با قلبی که محکم تر
کوبیده می شد پا میان باغچه ی عریض حیاطش

گذاشت.
الهه نیم نگاهی خرج دوستانش کرد و با لبهایی که

بغضی سمج آنها را می لرزاند،کنار پدرش جای
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گرفت.
ص��فیه زی��ر درخ��تی ک��ه نه��الش را احم��دش کاش��ته

بود،خم
شد و گلی چید.

الهه دمی عمیق گرفت و بوی ش��هرش را درون ری��ه
ها

ذخیره کرد و صفیه که گلبرگ های سرخ وصورتی را
درون کاسه می ریخت.

با چش�مانی ب�ه اش�ک نشس�ته ق�امت راس�ت ک�رد و
باسینی

که در دست داشت ،خود را به میان درحیاط رساند.
ک��امیون از پیچ کوچ��ه گم ش��د و آبی ک��ه دع��ای خ��یر

مادر
در آن فوت شده بود، بدرقه ی راه ناهموار الهه شد.
لبخندزنان در قابلمه را رویش گذاش��ت وت��ا خواس��ت

لب
باز کند مه لقا چشمکی ریز حواله اش داد و هیجان

زده زمزمه کرد.
_بعد از سوخت وسوز فراوان خوب شده مامانم؟
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مژگان قاشق خورشتی را درون سینک رها کرد و
درحالی که دستانش را وسواس گون��ه زی��ر ش��یر آب

می
گرفت،جواب داد.

_آره قربونت.از منم بیشتر� نکات کدبانوگری رو یاد
گرفتی خوشگلم.

مه لقا تل پارچه ای که در طیف رنگ چش��مانش ب��ود
را

بیشتر به روی موهایش کشید و با ژستی فیلسوف
مابانه ای بحث را ادامه داد.

_عمه می گفتن یک قاشق شمبلیله سرخ شده که
وسطای پختن بریزی، خورشت خوب روغن پس

میده.االن همین کار رو من کردم.
مژگان آشفته حال سری تکان داد و دس��تان خیس�ش

را
سرس��ری ب��ا لباس��ش خش��ک ک��رد و ن��امفهوم س��ری

تکان
داد.مه لقا تبسم از روی لب هایش پاک شد و نگران
شده صندلی را عقب داد و دستان نمناک مادرش را

  1299                                                                             



سال   چهارشنبه عصائی:                                                                                   اخرین مهدیس نویسنده

محکم فشرد.
_چی شده مامان؟ بابا کاری کرده یا اون شوریه...

طره ای از موهای نامنظم روی چشمش را
گرفت،اهمیتی نداد.نمیخواست اسم عاری��ه ای گ��وهر

را
بشنود.میان حرف دخترکش� پرید.

_مه لقا جانم.
مه لقا مضطرب سر تکان داد،جوری که دم اسبی

بلوندش دلبرانه روی شانه ها لغزیدند.
_جونم مامان؟

مژگان از پس مژه های بلن��دش ب��ه م��ه لق��ا زل زد و
بعد

با سری کج شده روی گردن با معصومانه ترین لحن
ممکن لب زد.

_تو از من میترسی؟
مه لقا به آنی ابرو در هم کشاند و بی آنکه جواب

مرتبط به سوال مادرش بدهد،پرخاشگرانه به حرف
آمد.
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_من مطمئنم ب��از ش��وری ی��ک غلطی ک��رده ک��ه ت��و
اینقدر

بهم ریخته شدی.بس نیس اینهمه ع��ذاب ک��ه ت��و اون
خونه

می کشی؟
مژگان شقیقه هایش را فشرد و در حالی که التهاب

درونش ثانیه به ثانیه بیشتر میشد به بیرون از
آشپزخانه اشاره کرد.

_در میزنن.
مه لقا با اکراه از جای بلند شد و او را تنها گذاشت.

کمی بع��د ص��دای بگ��و وبخن��د علی را می ش��نید ک��ه
چطور

سرخوشانه برای دردانه دخترش حاضرجوابی میکرد.
درد ش��قیقه ه��ا بیش��تر از ه��ر وقت دیگ��ری آزارش

میداد
وآستانه صبرش را تکمیل میکرد.

ب��ه تلخی ب��ه بخ��ار قابلم��ه ه��ای روی گ��از چش��م
دوخت.مه

لقا با احساس ترسی که در وجودش عجین شده
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بود،داشت زندگی میکرد.که در نظر مژگان بیشتر به
بازی کردن شباهت داشت تا زندگی...

علی بادابادا مبارک بادا را می خواند و مه لقا برایش
بشکن میزد.

سوت کتری لرزه بر اندامش انداخت،با جانی که به
یکباره تهی شده بود از جا برخواست.قوری را

برداشت و سرگردان دور خودش چرخید� تا قوطی
چای را بیابد.

مه لقا داشت از خود واقعی اش دور می شد واین
حقیقت� تلخ ضربه ی مهلکی بر پیکره ی بی جان

مژگان وارد می کرد.
م���ه لق���ا از دو پل���ه ای ک���ه س���الن را از ات���اق ه���ا

وآشپزخانه
جدا میکرد باال آمد و با صورتی که خنده گلگونش

کرده بود ،در حالی که برای رسیدن به اتاق از کنار
کانتر رد میشد،مادرش را مخاطب قرار داد.

_مامان شاه دوماد با شیرینی اومده،نمیخوای بیای
استقبالش؟

حجم از خوشی آنقدر زیر پوست دخترکش� دویده بود
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ک���ه ح���ال چش���مان م���ادرش را نمی دی���د.مژگ���ان
خشمگین از

خ��ودش مش��تی ض��عیف ب��ه م��یز کوبان��د و ق��وری را
رویش

رهاکرد.
انگشت ها به تندی روی تاچ موبایل می لغزید و

موزیکی بی کالم با صدایی بلند از در ودیوار اتاق
مستانه اش رد میشد و صاف میان گوش های

شورانگیز می پیچید.
صدای بهم خوردن در ساختمان حس کنجکاوی ذاتی

اش را قلق��ک داد.در ت��ایپ آخ��رین جمل��ه ی پی��امش
دقتی

به خرج نداد و با چند غلط امالیی آن را برای جهان
ارسال کرد.

از جا برخواست و از چشمی در مژگان را به همراه
مرج��ان دی��د ،ک��ه ب��ه آهس��تگی از پل��ه ه��ا ب��اال می

امدند.بی
آنکه از چاالکی گذشته خبری باشد.

با ترش رویی نگاه گرفت و موهای اتو کشیده را که
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ی��ک ور ش��انه اش ریخت��ه ب��ود را پش��تش ریخت و ب��ا
پوف

کالفه ای که می کشید به سوی اتاق مستانه قدم
برداشت.

مستانه مقاب��ل آیین��ه روی ص��ندلی چه��ارزانو نشس��ته
بود

و چوب کبریتی که سرش آغشته به رنگ بود را
محتاطانه روی دنباله ی ابروی پهنش می کشید.

شورانگیز دست ها را در آغوش گرفت و متاسف
برای آت و آشغال های آرایشی مقاب��ل او س��ر تک��ان

داد.
مستانه یک پا را آویزان از صندلی کرد و در حالی که

سرش را به آیینه نزدیک می کرد،لب زد.
_با چوب کبریت راحت ترم.

ش���ورانگیز ش���انه ای ب���اال ان���داخت و لب���ه ی تخت
نشست.

_حاال چه رنگی زدی؟
مستانه راضی از کارش به صندلی تکیه داد و بی

آنکه نگاهی به مادرش بدهد،جواب داد.
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_قهوه ای
سر کرم ضدآفتابش را باز کرد و تا خواست با آن
روی رنگ ابرو را پاک کند ،شورانگیز عصبی از بی

خیالی دخترکش غر زد.
_بزار بیشتر� بمونه الاقل.

مستانه چانه ای باال داد.سر چرخاند و متفکرانه به
شورانگیز زل زد.

_به نظرت سر موهامو فندقی بکنم؟
_البد خودت رنگ بزنی؟

مستانه که انگار سوال عجیبی برایش طرح شده
بود،ابروهای رنگی اش باال پرید.

_آره دیگه.مگه چالقم؟
_خب شهال که خیلی خاص موها رو رنگ میکنه.

مستانه دوباره به سمت آیینه چرخی��د و درب ک��رمش
را

روی ابرو ها کشاند.
_شهال!! عمراا...حرف که میزنه کف کنار لباش حال

آدمو بهم میزنه.خب یکم کمتر حرف...
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شورانگیز ب��راق ش��ده می��ان ح��رف مس��تانه ک��ه هیچ
جدی

اش نمی گرفت،پرید.
_حواست باشه دوستمه ها...مودب باش بیشعور.

مستانه لب بهم فشرد تا با یادآوری شهال و کف کنار
لبش، قهقهه اش به هوا نرود.

دستانش را تسلیم وار باال آورد و شیطنت امیز به
مادرش خیره شد.

شورانگیز با نگاه مستانه کمی آرام گرفت،اما از تک
وتا نیفتاد.�

_حاال نیازه برای خواستگاری خان داداشت اینهمه به
خودت برسی؟

مستانه پشت ب��ه او ب��ا بی تف��اوتی ک��ه س��عی میک��رد
مشهود

باشد ،جواب داد.
_برای دل خودمه.توهم نزن شوری.

و ب��رگ دس��تمالی را از جعب��ه ب��یرون کش��اند و ب��ا
مالیمت

کرم های دور ابرویش را پاک کرد.
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شورانگیز با حرصی که عضالت صورتش را هم
درگیر کرده بود از جا بلند شد و در حالی که از کنار
مستانه رد میشد،با کالمی نیش دار حرف آخرش را

زد.
_آخر هفته معلوم میشه که اولین نفر کی دم در

حاضره!! هرچقدرم که محلت ندن.
مستانه در مقابل زخم زبان مادرش که گاهی اوقات

عمیقا قلبش را می سوزاند،حرفی نداشت.
در مکت��بی ک��ه در آن اله��ه و رهی رف��اقت را ب��رایش

معنا
می کردند،داشت هنر سکوت کردن وشنیدن سکوت

را می اموخت.
گوشه ی ابرویش را خاراند و نامحسوس به دوربین

گوشه ی دیوار نگاهی انداخت.با آنکه در ان مدت
فهمیده بود که دوربین های مدار بسته بیشتر� جنبه ی

امنیت دفتر را داشت تا چک کردن او ،ولی باز هم
زیر لنز انها احساس راحتی نداشت.

مثال به راحتی نمی توانست پاهای درازش را روی
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میز بیندازد و با موچین به جان سبیل ه��ایش بیفت��د و
یا

آدامس جویده اش را روی میز ورز دهد و همانند
خمیر بازی به آن شکل بدهد.

با ذهنی که درگیر انتخاب واحد درس هایش بود،برگه
های تایپ شده که غلط امالیی کم وبیش در آن دیده
میش��د را کن��ار زد و ب��رای وارد ش��دن ب��ه س��ایت

دانشکده
اش انگشت ها را روی کیبورد گذاشت.

_خانم مشعل.
لپوی دوست داشتنی ، صفتی که در ذهنش از همان

گفتگوی اول به مهدوی داده بود.
به آرامی صندلی گردان را عقب داد.اهومی گفت و

پشت مانتو که کمی باال رفته بود را درست کرد.
سعی کرد به جدی بودن تذکری که چند روز قبل از

سوی لپو دریافت کرده بود،فکر کند.
آل استارها نباید لخ لخ کنان به جلو گام بر می

داشتند،یک وکیل باید طوری شانه راست کند و قدم
بردارد که اعتماد به نفس از وجناتش لبریز باشد.با
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مرور تذکرها به میانه ی چهار چوب اتاق رسید.
_جانم خانم مهدوی؟

مهدوی چادر تا داده اش را روی میز رها کرد و پشت
به مستانه کشوی فایل را بیرون کشاند.
_ترتیب پرونده های  تا  درست نیست،با

یک چک کردن ساده میشه فهمید که تو کم دقتی به
خرج دادی مشعل.

مستانه سعی کرد میمیک صورتش مطیع باقی بمان��د
و

لبخندی هرچند کمرنگ از صورتش پاک نشود.اما
مس��تانه گس��تاخ وج��ودش کم نی��اورد و در دل هرچ��ه

قدر
توانست به زن پیش رو فحش آب نکشیده نثار کرد.

مین��و غافلگیران��ه ب��ا پرون��ده ای در دس��ت ب��ه س��وی
مستانه

چرخی����د و ب����ا چش����مانی ک����ه ط����رحی از خن����ده
داشت،نفسی

عمیق کشید و به آستین های مستانه اشاره ای زد.
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_اونق��در آس��تین ه��ای م��انتوت بلن��ده ک��ه فق��ط س��ر
انگشتات

از توش بیرون زده.
مستانه اخم کرد و دست ها را باال اورد وبا همان

سرانگشتان فرهای رنگ شده را از جلوی چشمانش
کنار زد.

خون در مسیر مغز به پت پت افتاده بود و مستانه
سعی داشت حرفی که مزه مزه میکرد،بی اح��ترامی

به
لپویی که باز هم برایش دوست داشتنی بود،نباشد.

_من راستش...خب� راحتم با...پوششم.
طلبکاری بامزه ی دخترک وشباهتش با ماندانا لبخند

را از چشم ها به لب های مینو انتقال� داد،.پرون��ده را
به

سوی مستانه گرفت.
_پیچیدگی این پرونده خیلی اذیتم کرد.دوست دارم

مطالعه اش کنی.
ماهیچه های صورت مستانه به منبسط ترین شکل
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ممکن در آمدند،دست خودش نبود آن لبخن��د گش��ادی
که

صورتش را هم کش آورده بود.قدم بلندی برداشت و
پرونده را از دست مهدوی قاپید.

_مرسی واقعا.بعد از تایپ الیحه حتما میخونمش.
پشت به زن در حالی که پرونده به بغل داشت به

بیرون از اتاق دوید و مینو ماند با کشویی که ردیف
پرونده هایش مرتب نبود.

بازدمش را با لبخند از سینه بیرون داد و خودش
مشغول مرتب کردن کشوی بهم ریخته شد.

****
از جایی که ماشینش را پارک کرده بود،کامال مغازه

ی پدرش و رفت و آمدهای درونش را می دید. با
موبایل ضربه های آرامی به لب میزد،انگار که با این

کار میخواست ذهن شلوغش را تمیز کند.
_میش��ه ح��رف ب��زنی؟ االن باه��ام چیک��ار داری ک��ه

اینهمه
راه اومدی ؟
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مس��تانه کام��ل ب��ه س��مت علی چرخی��د و ب��ه دن��دان
جلویی

علی ک��ه همانن��د خ��ودش البت��ه ن��ه ب��ا آن ش��دت روی
دندان

دیگر سوار بود فکر کرد.
لب ه��ا را آوی��زان ک��رد و ناامی��د ش��د از ش��باهتی ک��ه

نقص
چهره بود تا زیبایی!! تا چشم آبی و بینی قلمی و

اندازه...
با حسرت نفس بلندی کشید.علی نوچی کرد و باز

پرسید.
_مستی اتفاقی که تو ساختمون نیفتاده؟افتاده؟�

مستانه به تندی سرش را به چپ و راس��ت تک��ان داد
و

نه آرامی گفت.علی کنجکاوانه خودش را به سوی
مستاته ای که مثل همیشه نبود،متمایل کرد.

_مستانه حرفتو بزن.
مستانه عاقبت موبای��ل را روی داش��بورت ان��داخت و

به

  1312                                                                             



سال   چهارشنبه عصائی:                                                                                   اخرین مهدیس نویسنده

گمان آنکه بیشتر به فضا مسلط میشد،دستی به
ابروهایش کشید و گلویی صاف کرد.

_علی یک سوال... دارم ازت.
علی که کم کم حوصله اش در حال ته کشیدن بود

،کالفه جواب داد.
_خیلی کار دارم.لطفا زودتر بپرس

دست ها را بهم گره داد و با نگاهی فراری لب زد.
_ت��و مراس��م فرداش��ب....ت��و...ت��و� دوس��ت داری منم

باشم؟
علی مستقیم و بی آنکه پلکی بزند خیره ی مستانه و

بی
نگاهی اش شد.

_اینجوری نگام نکن ،مهمه برام که می پرسم.
علی لبی تر کرد وب��ا تن ص��دایی پ��ایین س��اده ج��واب

داد.
_تو...خواهرمی.نباید باشی؟

مستانه نگاه فراری را به غل وزنجیر کشاند تا میخ
نگاه آبی برادرش باشند.

_این خواست توئه یا دنیا....یا� هم باباجهان؟
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_چه فرقی میکنه مستی!!داری حوصلمو جدا سر
میبری.معلومه که خواسته ی خودمه.

مس��تانه بی اهمیت ب��ه کالم خش��ک ومعم��ولی علی
خندید

و ردیف دندان های روی هم سوارش را نشان علی
داد.علی هم تحت ت���اثیر اتمس���فر فض���ای کوچ���ک

میانشان
لبخندی دندان نما زد و مستانه با دیدن دندان های او

شیرین فکر کرد که دیگر هیچ نقصی در جهان به
زیبایی نقص دندان های او نبود.

دست های بالتکلیفش� را روی جعبه شیرینی گذاش��ت
و

تالش کرد که ذهن روی بند دور مچ پایش فکوس
کند.اما انگار رایحه ی سنگینی که از مژگان ملک

زیر مشامش می پیچید قدرت هر حرکت مغزی را از
او سلب میکرد.

جهان نگاهی به س��اعتش ان��داخت و خط��اب ب��ه علی
که
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پش���ت فرم���ان ب���ا اض���طرابی بی انته���ا نشس���ته
بود،سکوت
را شکست.

_امشب نیازی به حضور امیرحافط نبود.
مستانه لب روی هم فشرد ودر تاریکی فضای لوکس
ماشین پوست کن��ار ن��اخنش را ب��ا خش��می نه��ان ک��ه

هنوز
در بخشی از الیه های وجودش حس میکرد،کشید.
سنگینی بیش از اندازه نگاه مژگان به روی پدرش

باعث شد که به سوزشش ناخنش اهمیتی ندهد.
لرز عجیبی از سرمای نگاه مژگان بر تنش پیچید.بی
هوا و به عادت همیشه دست ها را برای پشت گوش

دادن موها باال آورد.اما میانه ی راه با انرژی خالی
شده آنها را دوباره روی جعبه انداخت.

امشب برخالف همیشه تمام موها را باال بسته بود تا
مزاحم چشم ها نباشد،ت��ا ک��ه نگ��اهش تم��ام تص��اویر

امشب
را ضبط کند.خوشبختی علی را که به حق سهم تمام

سالهای دورنگی زندگی شان ،بود را ببیند.�
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مژگان با ژستی که مختص خودش بود،زیپ کیف
طالیی اش را به آرامی باز کرد و آدامسی از آن

بیرون کشید.
عادت به قرار گرفتن در یک جا نداشت.پاها را کنار

هم چفت کرد و در جواب تعارف سرمازده ی مژگان
نه آرامی را لب زد.

به برجی که پشت یکی از پنجره هایش دنیا بود با
هزار آرزوی به بار ننشسته...نگاه کرد.

انگ��ار نس��یمی وزی��د ک��ه آنط��ور ش��اخه ه��ای درخت
تنومند

به هرسویی می رفتند.پلکی زد و به درخت با گیجی
زل زد،طوالنی...

_مستی بابا صدای موبایلتو نمیشنوی؟�
یکه ای خورد وگیج سری چرخاند.لرزش� موبایل را از
کن��ار پ��ایش حس ک��رد.سراس��یمه کی��ف را از می��ان

صندلی
برداشت.خسته از سنگینی نگاه مژگان که خیره به

مانیکور ناخن های او بود،موبایل را نزدیک گوش
برد.
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نگرانی الهه در آنسوی خطوطی ارتباطی قابل لمس
بود.نفسش را پرصدا به بیرون فوت کرد و برخالف

بی قی��دی ک��ه ج��زئی از اخالقش ب��ود،مع��ذب جعب��ه
شیرینی

را از روی پا برداشت و بعد از گذاشتن آن روی
صندلی از فضای رسمی که داشت خفه اش

میکرد،گریخت.
در را محکم بست و سعی کرد شانه هایش حالتی از
قوز نداشته باش��د.بی تع��ادل ب��ا آن پاش��نه ه��ای بلن��د

کمی از
ماشین فاصله گرفت.

_مستانه تو خوبی؟
احمقانه سری برای الهه تکان داد.

_تو رو خدا یکم مراعات منو تو این شهر مزخرف
بکنید.

مستانه با دهان نفس کشید وب��ا دلی ک��ه آش��وب زده
بود

لب زد.
_چطورمگه؟
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_رهی دو روزه موبایلش خاموشه،بچه ها ازش خبری
ن��دارن.من خیلی نگ��رانم مس��تی.اینج��ام ت��ک وتنه��ا

نمیدونم
چیکار کنم از دست شماها...

کالفه روسری ساتن قرمز که از روی موهایش سر
خورده بود را با دوانگشت ب��اال کش��ید وب��ه گ��یره بن��د

کرد.
_منم...منم خبری ازش ندارم.

و مستاصل از قلبی که ریتمش روی دور تند افتاده
بود،به کاپوت ماشین تکیه داد.

الهه حرف میزد و نگرانی اش را از همان راه دور بر
پیکره ی بی جان مستانه تزریق میکرد.

تا که خواست حرفی برای رهایی او از نگرانی
بزند،نور مستقیم ماشینی که جلوی پایش پارک

میشد،چشمانش را جمع کرد.دست آزاد را مقابل
ص��ورتش گ��رفت و ب��ا یخ زدگی پش��ت ب��ه ماش��ین

چرخید.
صدای الهه چندبار میانه گوش هایش می پیچید که

نامش را هجی میکرد. اما او بعد از مدت ها جنگیدن
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و کار کردن روی خودش به یکباره یاد حماقت هایش
افتاد و نفسش در سینه گیر کرد.

به زحمت موبایل را کنار گوشش گرفته بود.دست
دیگرش را باال آورد وبه سرانگشتانش نگریست.به
ثانیه ای انرا مشت کرد تا ماساژ دادن شقیقه های

مردی که پشت سرش بود را به رخ نکشد.
الهه خسته از بی حواسی مستانه غرید.

_یک مشت دیوانه ی بی فکر.
بوق های پشت هم مس�تانه را دوب�اره ب�ه زم�انی ک�ه

درآن
گیر کرده بود،برگرداند.

به پدرش خیره بود که با لبخندی زورکی از ماشین
پی��اده ش��د و ص��دای پاش��نه ه��ای کفش مژگ��ان ک��ه

مشتاقانه
به استقبال� مه لقا می رفت،شنیدنی بود.

تعلل بیش از اندازه اش سو ظن را در ذهن بیمار
مژگ��ان ک��ه ناش��ی از خی��انتی ک��ه از دوس��تش دی��ده

بود،را
بیشتر می کرد.
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دست زیر بینی اش برد و لبخند را کادر دار روی لب
ها نشاند.حافظ تمام شده بود واین نهایت رهایی از

اسارت لحظه های رفته اش بود.
با موبایلی که میان مشتش فشرده ش��ده ب��ود،کام��ل

چرخید�
وسالم رسایی را به زوج خوش��بخت و زیب��ای مش��عل

ها
تحویل داد.

****
کیف کوچک را زیر بغل گرفت و بی اهمیت به

هیاهوی اطرافش سکوت را البه الی تارهای شنوایی
اش جای داد و صبوری در نگاهش موج برداشته بود
.صبوری هیچ ربطی به بغضی که راه گلو را مسدود

کرده بود،نداشت.
بغض و سکوت ترکیب غریبی بود که بوی رهی

معروف زاده را میداد.رهی خ�اموش ش�ده ک��ه یکب��ار
نور

را در چشمانش دیده ب��ود،ن��وری ک��ه ب��ا ف��وت ک��ردن
شمع
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ها مظلومانه خاموش شده بود.
زنجیر کیف را رها کرد و آن را روی شانه انداخت.

مخلدط ادکلن های گران قیمت، بینی مستانه را چین
داد.جهان به سمتش چرخید و با لبخندی کج او را

مخاطب قرار داد.
_طوطی بابا چطورم؟

مستانه زیر تیز نگاه کردن مه لقا چشمکی به
باباجهانش زد و لب زد.

_پرفکت
موبایل دوباره میان مشتش لرزید.بقیه بی آنکه

منتظرش باشند،به سمت برج قدم برداشتند.
قفل صفحه را باز کرد و پیام شورانگیز چشمش را

زد.
^تا میتونی تو مراسم حال حافظ رو بگیر و

بترسونش^
ب���ه ایم���وجی ک���ه نش���انه ی خب���اثت داش���ت و ب���ه

شورانگیزی
که هی به زخم نمک میزد ،پوزخند زد.

نگهبان ورودی برج به احترام مهمانان پرطمطراق از
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جابرخواست و چابلوسانه خم و راست شد.
مستانه موبایل را درون کیف انداخت و با تعادلی که

برای شیک راه رفتن داشت از بین می رفت ،خودش
را به آنها رساند.

زنجیر کیف از روی شانه اش سر خورد،مژگان بعد
از دق��ایقی ک��ه س��عی میک��رد نادی��ده اش بگ��یرد،ب��ه

کالفگی
مستانه لبخند محوی زد.لبخند او توجه بقیه را به

خودش جلب کرد.
همه درون اتاقک بزرگ آسانسور نگاهش میکردند.

حافظ دستش درون جیب مشت شد و با همان لبخند
پرژستی که در مواقعی که خودش را پنهان

میکرد،برلب داشت به مستانه و تابه تا رفتنش نگاه
دوخت.

مه لقا گره شل روسری یاسی رنگش را کمی سفت
کرد ودستش را به دست آزاد حافظ گره داد.

مستانه خسته ظ��اهری ک��ه از او نب��ود.وارد آسانس��ور
شد

و پوف عصبی کشید.برای لحظه ای تمام گذشته ی
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چرک آلودش با حافظ فراموشش شد و غرغر کرد.
_خب چی میش��د روس��ریمو ب��ا آل اس��تارای قرم��زم

ست
میکردم!!

علی تفریح کنان چشمانش را تنگ کرد و با لبخندی
مهربان سعی کرد که مستانه را آرام کند.

_االن عالی هستی.غر نزن بچه.
جمله پر روحیه علی که خالصانه ابرازکرده بود را

صمیمانه پذیرفت و پرلذت آنرا در سرش مرور کرد.
محبت علی ونگاه بی طعنه اش آنقدر در نظرش

پررنگ بود که بی غرور میان او و پدرش قرار
بگیرد وبه موزیک بی کالم اتاقک گوش سپارد.

هنوز مشت حافظ درون جیبش فشرده بود و نگ��اهی
که

سرگردان جایی بند نمیشد.بی اراده مشامش را تیز
کرد،تا بوی توت فرنگی های شیرین را به درون ریه
ها بکشد.اما ناامیدانه میان ادکلن های تلخ خبری از

شیرینی توت فرنگی ساده نبود.
مستانه سر در گوش علی فرو برده بود و با نازی که
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مختص صدای او بود،شعر میخواند و می خندید.
با نرمه ی انگشت پشت دست مه لقا را نوازش داد.
مه لقا روی گرداند و به نیمرخ بی نقص حافظ خیره

ش��د و ب��ه تقلی��د از حاف��ظ ب��ا لون��دی دس��ت او را ب��ه
آرامی

قلقلک داد.
کابین آسانسور متوقف شد.مژگان با طمانینه از آن

خ��ارج ش��د و بع��د مس��تانه می��ان عزیزت��رین م��ردان
زندگی

اش بیرون رفت.
و انگار که مه لقا او را به مسلخ گاه می کشاند.با

انرژی به یکباره خالی شده ،به دنبال او گام برداشت
تمام شب در پس همه ی پرفکت عمل کردن

ها،سوالی تلخ ذهنش را به خ��ود درگ��یر ک��رد.س��والی
که

حتی قلب وا داده اش را هم فلج کرد.
مستانه تمامش کرده بود و این حقیقت نه��ایت تم��ام

تلخی
ها بود
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دست انداخت زیربغل مرد هیکلی و با هن هن او را
روی ویلچر نشاند.حوله ی آویزان را برداشت و روی

موه��ای خیس غالم ان��داخت و ب��ا آن موه��ا را ماس��اژ
داد.

خیره به تابلوی معرق کاری روی دیوار حوله را روی
موها می کشید.غالم با لحنی که خنده داشت،رهی را

خطاب قرار داد.
_موهام تموم شد پسر.

رهی با دلتنگی چشم از هنر دست پدرش گرفت و
حوله را از روی سر مردی که آرامش او حاال نیازش

بود،برداشت.
_زحمتت دادم رهی جان.

دسته های ویلچر را گرفت و درحالی که او را به
سمت اتاق میبرد،به آرامی زمزمه کرد.

_کاری نکردم.
وارد اتاق که شدند،غالم در تاریکی اتاق قبل از آنکه

رهی دستش روی کلید برق برسد،لب گشود.
_شمسی قبل از رفتن به دامغان می گفت آشفته
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ای،نگ��ران نگ��اهت ب��ود ک��ه هی خ��اموش و روش��ن
میشه.

رهی کلید را زد و اتاق روشن شد،برای برداشتن
سشوار قدمی به سوی کمد برداشت.بی نگاه و با

صدایی پر از لبخند لب زد.
_ پس نگاهم حتما اتصالی پیدا کرده!!

غالم خیره به رهی که داشت سشوار را به برق
میزد،کامال جدی ادامه داد.

_دل نگرونتیم پسر.
دکمه ی روشن را فشار داد و سشوار را روی

جوگندمی های کم پشت گرفت.
قطرات آب با مزاحمت البه الی موهای رهی راه می
گرفتند� و ب��ه گ��ردن می رس��یدند ویق��ه ی تیش��رت را

خیس
میکردند و او که بی اهمیت دست میان موهای

شوهرعمه اش می کشید تا زودتر خشک شوند.
غالم از میان هوهوی سشوار،با تن صدایی باال رهی

غرق فکر را مخاطب قرار داد.
_ اینجوری فایده نداره،باید از حضرت حافظ احوالتو
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جویا بشم.
رهی ب��ا لبخن��دی ک��ه از می��ان انب��وه ریش و س��بیلش

دیده
میشد،سشوار را خاموش کرد.

_تفال به دیوان حضرت دوست زدن،نیازی نیست
عموجان.

کمی مکث کرد،پشت به مردی که اهل شعر بود،
سشوار را درون کمد گذاشت و با باز دم عمیقی ک��ه

از
سینه بیرون میداد،جمله ی ناتمامش را تمام کرد.

_که حال،حاِ ل غریبیه.
صدای مرد با موجی از احساس همراه شد.

_االیا ایها الساقی ادرکاسا وناول ها
که عشق آسان نمود اول،ولی افتاد مشکل ها.

رهی بی اختیار انگشت ها را در موها فرو برد،با
دستانی نم برداشته لب گزید و حرفی نزد.غالم زیر
نظرش داشت،اما ترجیح داد که به سکوت او بیشتر

دامن زند.
رهی به حوله ی نمناک چنگی زد و برای اویختن آن
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روی بند لباس از اتاق خارج شد.
چین حوله ها را صاف کرد و با ذهنی پر از تشویش

گیره را روی آن زد.
ح��اال ک��ه بای��د تم��ام فک��رش را معط��وف ه��نر آب

واجدادی
اش میکرد،حاال که می توانس��ت ،ط��رح بزن��د و ای��ده

های
متنوع بدهد.حاال....به احساس لعنتی اش آنقدر اجازه

ی پیشروی داده بود که دیگر نتواند به هیچ طریقی
خودش را و مکنونات قلبی اش را جمع وجور کند.

_دلتو دریازده کن پسر.
پشت به شوهر عمه ای که حکم عم��وی نداش��ته اش

را
داش��ت،دس��ت ه��ا را روی بن��د لب��اس ه��ا گذاش��ت و

ساکت
ماند.

_راه رفتنی روباید رفت.
ابروه���ا در هم کش���یده ش���د و گل���و ب���ه آنی ورم

کرد.حرف�

  1328                                                                             



سال   چهارشنبه عصائی:                                                                                   اخرین مهدیس نویسنده

نزدن چن��د روزه ک��ه ب��ه خاموش��ی موب��ایلش هم ختم
شده

بود،خودش را هم نگران میکرد.نگران اینکه یادش
برود که چگونه تارهای صوتی اش را بجنباند.�

آنقدر میان حرف های شاعر فامیل غرق بود و انقدر
صدای مستانه در سرش می پیچید که نفهمید کی بند

رخت ها از جا کنده شد.
با مردانه خندیدن غالم به گیجی نگاه از حوله های

پخش شده روی زمین گرفت و سر چرخاند.�
غالم روی ویلچ���ر لم داد و ب���ا لبخن���دی ک���ه عمقش

اندازی
گیری نمیشد،زمزمه کرد.

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق.
ثبت است بر جریده عالم دوام ما.

مژگان رفته بود،بی شک یکی از تیترهای جنجالی
ذهن در تمام سال های عمرش را امروز به ثبت

رسانده بود.مژگان تمام کرده بود.
بی آنکه پلک بزند،خیره به آبی که بی وقفه هدر می

رفت،ریکا را روی اسکاج برعکس گرفت.
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صدای جهان که علی را صدا میکرد،در پله ها می
پیچی��د و موی��ه کن��ان ب��ه گ��وش ه��ای ش��ورانگیز می

دسید.
اسکاج در کف دست بالتکلیف مانده بود و ظروف

صبحانه ای که بی هوا درون سینک لحظاتی قبل
ریخته شده بود.

جهان با بی رمقی علی را صدا میک��رد،بی رمقی ک��ه
از

ترس و استیصالی پررنگ نشات می گرفت.
هنوز هم چشم ها مبهوت نقطه ای نامعلوم بود.

به تلخی که کامش را هم تلخ میکرد،فکر کرد.مژگان
رفته بود و با رفتن بی جنجال و شیکش، باز خوی

اش��راف گ��ری اش را ب��ه رخ دخ��تر� عبدالل��ه چ��اه کن
کشیده

بود.
قطرات غلیظ ریکا از الی دستانش می چکید و او با

خشم قوطی را فشار میداد.
م��ژه ه��ا ک��ه بهم خ��ورد قط��ره اش��ک روی گون��ه ی

سردش
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راه گرفت.
هقی بی صدا کرد و دندان روی هم سایید.

حتی همین ثانیه های کش آل��ود هم نیش��تر ب��ه قلبش
زده

می ش��د وق��تی ک��ه ح��واس جه��ان لحظ��ه ای س��هم
مژگان

می شد.
باز اشکی دیگر که داغی اش قلب را هم می

سوزاند،ازالی مژه ها بیرون زد.
_گوهر،تو؟گوهر...من،من تو رو دوست خودم می

دونستم.
فس فس ق��وطی ب��ه ص��دا در آم��د و ش��ورانگیز ک��ه

تصویر
ناب���اوری نگ���اه دوس���تش در آن لحظ���ه از جل���وی

چشمانش
کنار نمی رفت.

_من می مونم...من میدون رو برات خالی نمیکنم
گوهر.

هقش باصدا شد و شانه ها لرزید.
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قس��مت ی��اس آور م��اجرا این ب��ود ک��ه بع��د از رفتن
مژگان

خوشحال نبود و احساس میکرد تا مادامی که عمر
داشت،نفس امروز در سینه اش حبس خواهد ماند.
جهان به دیوار تکیه زد و با رمقی که داشت از تنش

خارج میشد ،علی را صدا کرد.ناله اش در س��اختمان�
و

پیچ پله ها می چرخید و ناامیدانه به در بسته ی خانه
ی مژگان می رسید.

خانه ای که دیگر پشت درش مژگانی نبود که با
لبخندی مهربان با کاکتوس ها حرف بزند.

مستانه با پاهایی بدون کفش و موب��ایلی ک��ه همچ��ون
شی ای

با ارزش میان مشتش بود،به دنبال مژگان پله ها را
پایین رفت.

در را باز کرد،تا خواست لب های خیس شده از
اشکش را باز کند که ماشینی از پیچ گوشه گم شد.

اهمیتی نداشت با موهایی که از میان کش شلخته
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بیرون زده بودند و پاهایی ب��دون کفش پ��ا روی پی��اده
رو می

گذاشت.
گریان فکری در سرش سوسو کرد.

وچه شباهت غریبی و چه گردی رنج آوری داشت
زمین لعنتی.

_کاش خودخواه بودی مژگان...
شانه هایش از سوز پاییزی که تازه از راه رسیده

بود،به خود لرزید.لب ها را باز بهم زد.
_پای آدمای خودخواه بیشتر میمونن مژگان.

موبایل عرق کرده ،به لرزش در آمد.صفحه را با سر
انگشتانی یخ زده

باز کرد.
^مستانه^

مگر خطوط ارتباطی و یک مشت سیم بی جان بو را
هم در ه��وا پخش میکردن��د.کس��ی ک��ه رهی ب��ود ب��ا

صدایی
که بو داشت و با الفی کشیده مستانه صدا میکرد.

موبایل را باال آورد و در همان حالی که به گوش می
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چسباند،تنه� اش را به زور به داخل کشاند.
هرم نفسی را از عم��ق ج��ان حس میک��رد و س��کوتی

که
چق��در ناگفت��ه در بطنش لمس میش��د و چ��ه س��کوتی

مقدس
در هیاهویی که در آن بزرگ شده بود.

آه از نفس پاک تو...صبح نیشابور.
رفتن مژگ��ان و هم��ه ی خ��اطراتش را پش��ت س��ر

گذاشتن
قلب مستانه را از بغضی غریب سنگین کرده بود.

_رهی.
به سستی لب زده بود و حاال منتظر بود که جان

نشنود،اما صدای بم رهی به تارهای شنوایی مستانه
بدهکار نشد.

پرده ای از اشک دیدش را ت��ار ک��رد،دس��تش ن��رده ی
پله

را سخت فشرد.نالید و همه رشته های محبت را
عاجزانه درید.کم اورده لب زد.

_من همه ندارم رهی.
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از پشت اشک هایی که قصد چکیدن نداشتند،افتادن�
پدرش را دید.موبایل را از گوش فاصله داد و دیگر

نفهمید خودش را چگونه ب��ه جه��ان و پل��ک ه��ای روی
هم

افتاده اش رساند.
****

در نیمه ب��از ش�ده را ب�ه ش�دت ب��از ک��رد و در مس��یر
رفتن

به اشپزخانه موبایل را روی مبل انداخت.
هول زده شورانگیزی که نگاه خیسش به آب بود را

کنار زد ولیوان را زیر شیر گرفت.
_ تو چت شده االن؟

و با دستانی که ثانیه به ثانیه لرزششان بیشتر میشد
قندان را از داخ��ل ک��ابینت برداش��ت.بی��نی اش را پ��ر

سر
صدا باال کشید.

_تمام سینک پر از کف شده.تو روخدا تو دیگه جمع
کن این اداها رو.
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ص��دای ب��ه س��رما نشس��ته ی ش��ورانگیز م��و را ب��ر
اندامش

راست کرد.
_خفه شو.

مشتی قند درون لیوان ریخت و با همان نگاه اش��کی
لب

روی هم فشرد و ب��ا لی��وانی ک��ه آب از س��رش ل��بریز
شده

بود از آشپزخانه بیرون زد.
هنوز کانتر� را رد نکرده بود که نداشتن قاشق درون
لیوان عصبی اش کرد،در کمتر از ثانیه ای انگشتش

را در آن فرو کرد و وقتی دید ک��ه انگش��ت ب��ه قن��دها
نمی

رسد.خودکار درون جاشکالتی تزئینی را چنگ زد و
با ش��تاب ب��ه س��وی در ق��دم برداش��ت و مقاب��ل پ��ای

مردی
که حاال صاعقه ی اصلی بر زندگی اش فرود آمده

بود،زانو زد.
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صدای مستانه بیشتر از آنکه ب��ه عقب هلش ده��د،ب��ه
جلو

رفتن ترغیبش میکرد.خسته از قلبی که برای ایمان
آوردن او به عشق، بیش از هروقتی خودش را به در
ودی��وار می کوبان��د،ب��ه م��یز تکی��ه داد و ب��ه تک��ه ه��ای

کاشی
خیره شد.

^من همه ندارم رهی^
به نظرش مستانه ی پشت خط��وط ارتب��اطی خس��ته

بود و
تنهاتر از خودش.

موبایل را میان انبوهی از کاشی های خرد شده،رها
کرد.

دست میان تکه کاشی های سیاه انداخت و به دنب��ال
تکه

ی مورد نظر آنها را زیر و رو کرد.
روح رهی میان تمام درگیری های قلب و منطق در
حال له شدن بود و او که به همه بودن مستانه فکر

میکرد.
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لبخندی محو صورتش را از آن حالت مات زدگی در
آورد و عطر لبخندش در البه الی آوای استاد بنان و

تمام کاشی ها ونقش ونگارها پیچید.
دست ها را پشت گ��ردن قالب ک��رد و ب��ه ط��رح پیش

رو
با فکری که بوی بغض مستانه را میداد،زل زد.

^من همه ندارم رهی^
دور میز چرخید و باز به طرحی که شبانه روز برایش

فکر کرده بود،روی کاغد نقش داده بود وبعد با
کالفگی تمامش را پاره کرده بود،خیره ماند.

حاال طرح پیش چشمش دلبری میکرد. طرح پر از
اشعار شعرای بزرگ بود که با ظرافتی خاص و کامال
هنرمندانه میان رنگ هایی که فیروزه ایش بیشتر از

دیگر رنگ ها بود جلوه پیدا میکرد.
دمی عمیق گرفت و دوباره دست میان کاشی های

سیاه برد.چند تکه را میان مشتش گرفت و ب��ازدمش
را

با آرامشی ک��ه تحت ت��اثیر فض��ای پ��یرامونش ب��ود،از
سینه
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بیرون داد.
روی م��یز خم ش��د و ب��ه ش��عری ک��ه تک��ه کاش��ی ه��ا

همانند
پ���ازل کن���ار هم چی���ده ش��ده بودن��د،ب���ا دقت نگ��اه

دوخت.میان
شعری که از موالنا بود،چند جایی خالی مانده بود.
مشت را باز کرد و با نگاه تشخیص داد که که باید

کدام یک از تکه ها در کنا هم قرار بگیرند.
هم��انطور هم ش��د،ح��اال ج��ایی می��ان ش��عر خ��الی

نبود.قامت
راست کرد و با لذتی که ورای همه ی لذت های دنیا

بود،خیره ی شعر ماند.
متصل است او...
معتدل است او...

شمع دل است او...
پیش کشیدش....�

جای دل حاال با کاشی های میان مشتش پر شده بود
و

این پر شدن دلی که خالی مانده بود،رهی را به بودن
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مستانه ای که همه بود،قرص میکرد.
انسان فقط فواره ای تنهاست.
فواره ها تف های سرباالست.

خودش را به لبه ی تخت کشاند و پاها را آویزان
ک��رد.ب��ا پش��ت دس��ت چش��مانش را ماس��اژ داد و

همزمان با
خمیازه ی کش دارش شورانگیز را صدا کرد.

وقتی جوابی نشنید،با اخمی که صورتش را در خود
جمع کرد از جا برخواست.

موهای پریشانش را پشت گوش داد و بعد با احتی��اط
در

نیمه باز اتاق خواب پدرومادرش را باز کرد.
صدای کوبیدن در طبقه ی باال باعث شد که هول زده

نگاه از تخت بهم ریخته بگیرد و به قدم هایی بلند
خودش را به پله ها برساند.

علی نگاهی اجمالی به خانه انداخت و در حالی که
موبایل را میان سر وگردنش گرفته بود.پای

گاوصندوق نشست.
_مه لقا میشه همزمان با من وحلیمه حرف نزنی؟
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درب گاوصندوق باز شد، علی کالفه مدارک را زیر
ورو کرد و میان حرف زدن مه لقا،پرید.

_من سند ازدواج رو االن پیدا کردم،ولی پاسپورت رو
نمیبنم.

_پاسش تو کشوی دومیه.حلیمه،حواست از حلواها
پرت نشه.

علی سند را روی تخت انداخت و در ح��الی ک��ه کش��و
را

با ضرب بیرون می کشید،به حرف آمد.
_مه لقا تو روخدا به مامان بگو،بابا رو توجیه کنه که

همه چ��یز ت��ا بع��د از عق��د من��و دنی��ا ق��راره مس��کوت
بمونه.

_پاس رو پیدا کردی؟
علی پاسپورت را از البه ای اوراقی باطله پیدا کرد و

اصرار کرد.
_آره.مه لقا شنیدی چی گفتم؟

صدای مه لقا که بی حواس دوست داشت مکالمه را
به

پایان برساند،با تاخیر شنیده شد.
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_باشه عزیزم.من برم که حلیمه معلوم نیس داره با
حلواهای سالگرد چیکار میکنه.

م���دارک را داخ���ل کیفش چپان���د و از ات���اق ب���یرون
زد،کسی

با مکث به در می کوبید.
مستانه با نگرانی خیره ی نگ��اه خش��ک علی ش��د.لب

بهم
فشار داد.

علی حینی که کفش هایش را به پا میکرد،بی حوصله
لب زد.

_حرفتو بزن مستی که خیلی کار دارم.
مستانه انگشت ها را در هم پیچاند و تعلل را کنار

گذاشت.
_سه روز گذش��ت،مام��ان مژگ��ان نمیخ��واد برگ��رده و

این
قهرو تموم کنه؟

علی متحیر از س��وال مس��تانه ک��ه ب��ه نظ��رش از بیخ
وبن

احمقانه بود،جواب داد.
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_قهر؟حالیته داری چی میگی؟
مستانه با جراتی بیشتر قدمی به جلو برداشت و

بانگرانی که علی را به پوزخندزدن وادار میکرد،لب
زد.

_تو واقعا مهم نیست که مامانت از باباجهان بخواد
طالق بگیره؟

علی به پوزخند تلخش امتداد داد و تن��ه اش را کام��ل
از

خانه بیرون داد.
_برای تو البد مهمه؟

مستانه از سوال تمسخرآمیز برادرش یک��ه ای خ��ورد
و

فاصله را زیاد کرد،به نرده ی پشت سرش تکیه داد و
با صادقانه ترین کالم ها جواب داد.

_معلومه مهمه برام.این چه سوالیه که
میپرسی؟بعد...بعد� اینهمه سال زندگی...

علی در را پش��ت س��ر ب��ا غی��ظ ب��ر هم کوبی��د و ب��ه
مستانه
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نزدیک شد،آنقدر که مستانه کمی بترس��د و دس��تانش
را

روی نرده بفشارد.
_زندگی؟کدوم زندگی؟بهتره بگی بعد اینهمه سال

خیانت دیدن،بعد اینهمه سال تحمل وصبوری.
مستانه بزاق دهانش را پرسروصدا از گلو پایین داد و
به آبی هایی که آبدار به نظر می رسید،با بغض خیره
ش��د.علی خ��ودش را عقب کش��ید ولب��ه ی کتش را

مرتب
کرد وادامه داد.

_مستی انقدر همش نزن،بوی تعفن این زندگی خیلی
وقته حال مامان منو خراب کرده.

با نگاهی که مستانه عاجز از تفکیک حس های
درونش بود،رو برگرداند. چند پله را پایین رفت.اما

مستانه آتشش زده بود و سینه ای که از آتش به راه
افتاده می سوخت.

چرخید� وانگشت سبابه را چشم در چشم مس��تانه در
هوا

تکان داد.
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_فراموش نمیکنم چقدر نقشه های داغون شورانگیز
رو تو عملی میکردی مستی...تو که خواهره ما...

مستانه از درد کالم علی بغضش ترکید وبا حالی که
برایش شرحی نبود.

انگشت را میان مشتش گرفت.
_علی...�

و گریه ی سوزناکش،بی رحمانه اجازه ی حرف زدن
را از مستانه گرفت.

در حالی که دستش به نرده ها بند بود و ش��انه ه��ایی
که

می لرزید،رفتن علی را با آبی هایی که برق اشک
داشت دید و نتوانست حرفی برای دفاع از خود بزند.

من اون زخمی رو خوردم که تو از حس کردنش
مردی...

تو رفتی بعد تو حالم یک حالی مثل مردن بود....
از روی تابی که تکانی نداشت،برخواست وبرای علی

که از میان باغچه های عریض به سویش قدم
برمیداشت،لبخندزنان� دستی باال برد.

علی روبه رویش ایستاد و سعی کرد با سالم غرایش
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مژگان را از حال درونی خود باخبر� نسازد.
_ علیک سالم مامان جان.خوبی؟عصبی به نظر می

رسی علی جان!!�
مه لقا به حلوای درون پیش دستی ناخنکی زد و از

پشت سر نزدیک آنها شد.
_مدارک مامان رو آوردی؟

علی خس��ته از بحث تنش آل��ودی ک��ه ب��ا مس��تانه در
ساعتی

قبل داشته بود،روی تاب ولو شد وکیف مدارک را
کنار پایش انداخت.

_آره دیگه.
مه لقا با دوانگشت کامال وسواسه گونه ذره ای حلوا

را
داخل دهانش گذاشت و بی تعارف کنار علی جای

گرفت.
مژگان با مهربانی زنجیر تاب را گرفت و با خنده ای
که گرمایش برای تمام پاییز بس بود.تاب را از حالت

سکون در آورد.
علی تحت تاثیر چهره ی راضی مه لقا در خوردن
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حلوا،دست دراز کرد و او هم ناخنکی به حلوای
خوشرنگ زد.

_قربونتون بشم چرا آخه با دست؟
م��ه لق��ا ری��ز خندی��د،ب��ا دس��ت دیگ��رش چ��تری ه��ای

بلوندش
را از روی پیشانی کنار زد و شیرین جواب داد.

_نمیدونی اینجوری خوردنش چه مزه ای میده...
مژگان بی قرار از آن حجم عشقی که به فرزندانش

داش��ت،گون��ه ی س��رد م��ه لق��ا را نیش��گون آرامی
گرفت.

_ قربون خنده هات بشه مامان.
علی نگاهی به ساعت مچی اش انداخت و بی توج��ه

به
دو زن مهم زن���دگی اش خم ش���د و کی���ف را می���ان

دستش
گرفت و قفل آن را گشود.

_من فقط سند و پاستون رو اوردم.کارت ملی که
دستتونه؟

مژگان دستش را از زنجیر رها کرد وبا تشویشی که
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باز به جانش افتاده بود،سر تکان داد.
مه لقا پیس دستی خالی را روی پاهایش گذاشت و

بابینی چین خورده مادرش را مخاطب قرار داد.
_کارات عجیبه مامان.به قصد جدایی از اون خونه

نف���رین ش���ده زدی ب���یرون،بع���د م���دارکتو هم���رات
نیاوردی!!

مژگان لبخند مستاصلی نثار مه لقا و اخمش
ک��رد.ص��دای ب��از ش��دن دره��ای عم��ارت حواس��ش را

عمدا
پرت کرد.

سرچرخاند و خیره ی کمال که ش��تابان ب��ه س��وی در
گام

برمیداشت تا ماش��ین حم��ل ص��ندلی ه��ا را ب��ه داخ��ل
هدایت

کند،شد.�
علی از بی حواسی مژگان استفاده کرد وچشم غ��ره

ای
به مه لقا زد.

مه لقا با ابروهایی باال انداخته طلبکارانه پچ پچ کرد.
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_مگه دروغ میگم؟
علی کیف را رها کرد و قبل از بلند شدن از روی

تاب با عضالت صورتی که خشم آن را منقبض کرده
بود،زیرگوش مه لقا زمزمه کرد.

_حالمو بد میکنی وقتی که اینهمه خوشحالی برای
طالق مامان.

و جوری از جایش برخواست که تاب تکان سختی
خورد.قبل از آنکه م��ه لق��ا ب��ا نگ��اه ناب��اورش مج��الی

برای
حرف زدن داشته باشد،از کنار او رد شد.

بی آنکه نگاهی خرج مژگان که حاال کنجکاو به
سویشان چرخیده بود،بکند.خ��داحافظی س��رد را زی��ر

لب
جوید و از البه الی درختان خالی خودش را به

عمارت رساند.
شنیدم بوی او،مستانه رفتم سوی او

تا چون غبار کوی او...
در کوی جان منزل کند.
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حواسش به خش خش رادی��وی رانن��ده ک��ه م��دام پیچ
آن را

می چرخاند،نب��ود.از پش��ت شیش��ه ماش��ین ب��ه نم نم
باران

ک��ه ت��ازه ش��روع ب��ه ب��ارش ک��رده ب��ود،نگ��اهی آرام
دوخت.

دلش به طرز شگفت آوری آشوب نبود،انگار همان
یک بیت شعری از حضرت حافظ کار دلش را ساخته

بود.
با هیجانی که زیر پوستش می دوید،میان شکستن

کاشی ها،میان طرح زدن موالنا میخواند و سرکی به
دیوان حافظ میزد.

رهی پوست انداخته در روزهای سردپاییز ،به
روزه���ای پرش���ور بیس���ت س���الگی اش برگش���ته

بود.جوانی
ک��ه بی اهمیت ب��ه تض��اد ه��ا مهندس��ی میخوان��د و در

کالس
های حافظ خوانی مری��د ش��وهرعمه اش ب��ود.کاش��ی

می
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شکست و با بنان الهه ی ناز زمزمه می کرد.
دستی به ریش هایش کشید و تسبیح را از زیر یقه ی

پیراهن چهارخانه ایش بیرون داد.
دستی به دانه های چ��وبی اش کش��ید وص��لواتی آرام

زیر
لب زمزمه کرد.

کف دستان را به شلوار جین طرح پاره اش کشید
وانگار چیزی را تازه به یاد آورده بود.

کمی روی صندلی جابه جا شد ودستبند� چرمش را از
جیب شلوار بیرون آورد و در کنار ساعت ارزان

قیمتش ،دور مچ پیچاند.
ب��رای گ��ذران وق��تی ک��ه بیش��تر از هروق��تی کش می

آمد،با
خرفتی شیشه را پایین داد و کمی سر خم کرد تا

تصویرش را در آیینه بغل لک گرفته ی پیکان ببیند.
قط��ره ای ب��اران ب��ه پیش��انی اش خ��ورد وقط��ره ی

بعدی
به گونه اش.تبسم روی لبش جا خوش کرد.در میان

خلسه ی غرق شده ،صدای بی حوصله ی راننده البه
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الی خش خش رادیو گم شد.
_گفتی چهارراه چندم ؟

صندلی لهستانی که ظاهرا عمری طوالنی داشت را
عقب داد و باتنی که استخوان ه��ایش بع��د از س��اعت

ها
زار زدن خشک شده بود،روی آن نشست.

امروز حقیقت تلخی را علی به صورتش تف کرده
بود.حقیقتی که همه ی سالهای نوجوانی را جلوی

دیدگانش آورده بود.
دوباره بغض کرد.

بابینی چین خورده و لبی لرزان به روزهای پر از بدی
اش فکر کرد.به شورانگیز و شوری که انگار برای

مادرش ته نداشت.
لب باالیش به طرز بی رحمانه ای میان دندان ها

فشرده شد.
_خانم چی میل دارید؟

تلخ اندیشید که کاش می شد در ج��واب پس��ر ج��وان
می

نالید و میگفت میل فقط به گریستنی� بی انتها دارد.
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خیره به شمع روی میز،با صدایی خفه شده از بغض
لب زد.

_یک لیوان آب.
وقتی که کنج کافه ی تاری��ک تنه��ا ش��د،فک��ر ک��رد ک��ه

حتی
در مرکزی ترین نقطه ی ذهنش هم رهی بی پسوند

وپیشوند بود.
جمعی کوچ��ک در چن��د م��یز آنطرف��تر آرام بش��کن

میزدند
و زیر لب آهنگ تولدت مبارک را برای دوستشان که

دختری نوجوان بود،زمزمه میکردند.
نگاهش را آرام از دخترهای سرزنده با رژهای

صورتیشان گرفت.
مس���تانه ب���ا فک���ری آنی وپس از گریس���تنی س���خت

تصمیم
گرفته بود، روبه روی رهی بنشیند و تک تک دالیلی

که از مستانه هیچ می ساخت را شرح بدهد.
بغض رسوب شده در سینه باز نفسش را بند آورد و

چه شرح غم انگیزی...
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_ زود شمعا رو فوت کن.
سنگینی نگاه رهی که محجوبانه خیره اش بود را از

گوشه ی چشم می دید و معذب نمیشد.
دست از زیر چانه اش برداشت.سرچرخاند و در نگاه
سیاه رهی خیره ماند.عمق نگاه او باعث شد که دل
فرو بریزد و قلب با درمانده ترین حال خودش را به

درودیوار سینه بکوباند.
دست ها را بهم گره داد و به مهره های تسبیحی ک��ه

در
چین مالیم پیراهن تن رهی ،دلبری میکردند،زل زد.

_نمیخوای حرف بزنی؟
رهی پیش رو ساده سالمش کرده بود،بی ادا صندلی

را
عقب کشیده بود.خبری� از کیف پول چرمی و موبایل
آنچنانی که روی میز بیندازد،نبود.خبری از کت مارک
هم نبود که با ژست های فریبنده از تن بیرون آورد و

به پشتی صندلی آویزان کند.
رهی چهارخانه پوش ،ساده نشسته بود،ساده نگاه
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میک��رد.قه��وه تلخ سفارش��ش نب��ود و عط��ری هم ک��ه
سرد

باشد روی نبض گردن نزده بود.
مستانه برای فرار از همه ی واگویه های ذهن دس��ت

به
سینه شد وبا لحنی که س��رمای بهمن را ب��ه ی��اد رهی

می
آورد لب زد.

_تولدم دیروز بود.
خودش را پیش کش��ید و ک�ف دس��تان ع�رق ک��رده را

بهم
چسباند.شانه ای باال انداخت و معمولی لب زد.

_تا همین االن هم یادم نبود.
رهی با حفظ حریم ها خودش را جلو کشید و با بم
ترین صدایی که از خود سراغ داشت،زمزمه کرد.

_تولدت مبارک مستانه.
مستانه پلکی زد و نگاه در کافه چرخاند.بغض از تک
وتا نیفتاد،همانطور سمج وار بر گلویش چمبره زده

بود.
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_من هیچی ندارم رهی معروف زاده.
لبخندی محو صورت رهی را پوشاند.نفسش را با آه

از سینه بیرون داد.
_رهی ام ، تموم.انصرافی از دانشکده مهندسی.پدر

ومادرم مردن...
مستانه ناله وار سری تکان داد و بی اهمیت به حریم

خاصی که از آن رهی بود،روی میز خم شد و گرم
شده از هرم نفس های رهی لب زد.

_تمومش کن.
_ش��غل درس��ت وحس��ابی ن��دارم،ی��ک خ��واهر عقب

مونده
ذهنی دارم،میبینی منم...منم هیچی...

لب فرو بست و حرف کم آورد.مستانه اما با صدایی
که می لرزید،ادامه ی حرف رهی را گرفت.

_یک رخساره ی مهربون داری،برای عمل قلب
مادرت ناچارا انصراف دادی.بخاطر صدات خواننده

ی مجالس شدی.
گوش ها فلج صدایی شدند که لرزش هم ذره ای از

مالحتش را کم نکرده بود.
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یک دست را به سینه بند ش��د،دس��ت دیگ��ر را هم ب��ه
گونه

چسباندو به مستانه نگاهی عمیق انداخت.
_هنر مع��رق بل��دی،دوس��ت احم��دی هس��تی ک��ه اله��ه

شده.تو
رفاقت وقتی بهت نیازه تا تهش هستی.برای خودت

حریم داری...سکوتت قابل احترامه.
مس��تانه لب ف��رو بس��ت و ش��مع را می��ان دس��تان

بالتکلیفش
گرفت.

رهی صدایش را پایین آورد آنقدری که مستانه با
چشمانی جمع شده باید تمام جانش را گوش میکرد.

_چه نگاه زیبایی به زندگی من داری.
مستانه تاب نیاورد،خنده� ای تمسخر آمیز فضای

میانشان را آلوده به تلخی کرد.آنقدر خندی��د ک��ه رهی
هم

ابروها را در هم کشاند و آنقدر که اشک از گوشه ی
چشم به بیرون درز کرد.

_من مستانه ام، تمومم. بابام دوتا زن داره که یکی
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از اونا داره ازش جدا میشه.من دختر زن دومشم.
رهی سر به زیر از میان فک منقبض شده غرید.

_مستانه ....تو خودت مهمی.
_گوش کن.فوق دیپلم کامپیوتر داشتم ولی بعدش

بخاطر عالقه ی احمقانه ام به پسرعمه ای که االن
شوهرخواهرمه وارد رشته ی حقوق شدم.

دس�تانش دور ش�معی ک�ه دورش اس�توانه ای چ�وبی
بود

فشرده شد ،رهی با نگرانی به سفیدی دست ه��ا ک��ه
خون

از آنها رفته بود،نگاه کرد.
_داداشم از من که خواهرشم به نامزدش حرفی

نمیزنه...چون،چون� من دختر شوری ام.شورانگیزی
که زن دومه.

شانه ها از پوزخندی تلخ تکان خورد،بازدمش را آرام
ب��یرون داد و از پس م��ژه ه��ای ت��اب دارش ب��ه رهی

نگاه
دوخت.

_ نگاه من به این زندگی زیبا نیست رهی...تو...�
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نتوانست ادام��ه ده��د،ح��اال س��فره ی دلش پهن ش��ده
بود و

مستانه که دیگر گدایی محبت نمیخواست.
تا خواست صندلی را عقب دهد،رهی با صدایی به

خش نشسته پرسید.
_ تو چی؟؟بقیه اش رو بگو؟

مستانه بند کیفش را میان مش��ت فش��رد و تردی��د را
کنار
زد.

_تو میخوای کجای زندگی زنگ زده من باشی؟
منتظر هیچ جوابی نبود،انگار باید برای همیشه قصه

ی رهی و سادگی اش را تمام میکرد.
رهی سرباال آورد و دانه های تسبیح زیر انگشتانش

لمس شد و جور دیگر قصه را تمام کرد.
_کنار تو باشم.

بند کیف از میان دست مستانه رها ش��د،نفهمی��د چ��را
در

میان بغض خندید.اشکی داغ از روی گونه سر
خورد،لب های تر بهم خورد.
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_تو دیونه ای...
رهی لبخند زد.

_از فال دست خود چه بگویم که ماجرا از ربنای
رکعت دوم شروع شد.

**
^ابطال پروانه وکالت،یعنی اعدام من،یعنی سقوط

من^.
مطمئن از سند شدن پیامی که در اوج درگیری های

ذهنی ،با دستانی لرزان نوشته بود.موبایل را روی
کتاب های باز پیش رویش انداخت.

و بعد سیگار نیمه سوخته را درون جاسیگاری طالیی
رنگ،له کرد.

در ب��ا تیکی آرام ب��از ش��د،ب��ه موه��ایش چنگی زد و
منتظر

نگاه کرد.
مه لقا با لبخندی که گونه هایش را برجسته کرده

بود،سرکی به داخل کشید.
_امیرجان.
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امیرحافظ برای واضح شدن تصویر مه لق��ا ب��ا دس��ت
دود

ناشی از سیگارهایی که پشت هم کشیده بود را کنار
زد.

با صدای خش گرفته اش جواب داد.
_جانم؟

مه لقا با شانه هایی صاف،لبخندی کادر شده برروی
لب که انگار دیگر جزو برنامه اش نبود و حاال با

روحیه اش عجین شده بود، وارد اتاق شد.
_امشب تولد هستیه و تو امروز همش تو اتاقت

بودی،اتفاقی افتاده عزیزم؟
امیرحافظ به صورت سه تیغ شده اش دس��تی کش��ید

و با
بی حوصلگی که مشهود بود،خودش را جلو کشید و

برای فرار از نگاه مستقیم به همسرش پرونده ای را
باز کرد.

_فکرم درگیر یک پرونده پیچیده اس.
مه لقا حرف او را باور نکرد،اما با شناختی� که از
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امیرحافظ داشت سعی ک��رد بیش از ان��دازه حوص��له
ی

او را سر نبرد.الله ی گوشش را خاراند وآهانی گفت.
قدمی به عقب برداشت ،روی گرداند و قدمی تند به

سوی در برداشت.
_مه لقا

مه لقا سرچرخاند و عطر موهای پرکالغی شده اش
دلبرانه مشام حافظ را پر کرد.

امیرحاف���ظ خس���ته پلکی زد و ب���ا لبخن���دی عاری���ه
ای ،غرق

شده در آبی های منتظر زمزمه کرد.
_بیشتر از همیشه زیبا شدی.

مه لقا با اغوایی که به نظر حافظ شیرین بود،موهای
بازیگوش را پشت گوش داد و با لحنی رمزآلود لب

زد.
_ و تو هم پشت این میز بیشتر از همیشه جذابی.

هر گوشه ای از شور آواز من
پیدا میشود قصیده ی تو....

صدای شکستن کاشی های مینیاتوری عادِ ت تارهای
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ش��نوایی اش ش��ده ب��ود و ص��دای بن��ان ک��ه همچ��ون
اشعار

موالنا جزو الینفک ضروریات زندگی اش به شمار
می رفت.

دل آش���وب دس���ت روی قلبش گذاش���ت ت���ا تن���دتر
کوبیدنش

را تمام کند.تا همه ی عالم از اسرار درونش آگاه
نشوند.همه ی ع��المی ک��ه ب��یرون آش��پزخانه ی نقلی

اش
کاشی تکه میکرد.

دومین استکان چایی را درون سینی گذاشت.آنقدر
استکان ها ل��بریز ک��رده ب��ود ک��ه خیس��ی ک��ف س��ینی

حالش
را بد کرد.

پلکی زد و گیج سرچرخاند تا دستمال را از روی
کابینت بردارد.

دستمال را درون مشتش فشرد و بعد با پشت دست
عرق پیشانی اش را پاک کرد.

_مستانه...
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استکان ها را روی کابینت گذاش��ت و ب��ا دس��تمال ب��ه
جان

سینی افتاد،دوباره رهی صدایش کرد.
_جان؟

صدای بنان قطع شد وصدای خواننده ای که بیشتر
خاطرات مشترکش��ان ب��ا او و ص��دایش گ��ره خ��ورده

بود،
در خانه ای که به تازگی سقفش به خاطر باران های

پاییزی نم برداشته بود،پیچید.
_بیا در من بِدَم تا من زنده شوم.

اس��تکان ه��ا را درون س��ینی گذاش��ت،خم ش��د ت��ا از
کابینت

زیر اوپن قندانی که الب��ه الی قن��دهایش ت��وت خش��ک
هم

پیدا میشد را بردارد.
توت خشکی را روی زبانش گذاشت و با فکری پر

تشویش و زخمی که همیشه ی خدا چرک
میداد!!،کامش را شیرین کرد.

سینی را که برداشت صدای بهم خوردن دستبندهای
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چوبی درون مچش که سوغات الهه بود،برای لحظه
ای حواسش را پرت کرد.

_چیکار میکنی تو؟به دور وبرت نگاه کردی رهی؟
رهی انبر را کنار گذاشت و متبسم مشتی کاشی ریز

شده را به کنار داد.سینی� راپیش کشید و خیره به
مستانه ی اخمو همپای خواننده لب زد.

طلوع نگاه،شروع نوشیدنی از مختصات نام توست.
ایمان من در حلقه ی هندسه اندام توست.

استکان چای را برداشت و بی رمق لبخندی نثار رهی
کرد.رهی ساده چشمک زد و استکان چایی اش را به

لب نزدیک کرد.
_من دیشب بعد از رفتن رخسارشون خونه رو جارو

کردم رهی.االن بازار شامش کردی.
رهی به آرامی استکان را سرجایش گذاشت و

موشکافانه به مستانه چشم دوخت.مستانه سرش را
پایین انداخت و با کاشی که از انبر رهی ج��ان س��الم

به
در برده بود،بازی کرد.

_داریم به موعد تخلیه خونه نزدیک میشیم.گفتم یک
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حوضچه معرق واسه حیاط درست کنم،شاید
صاحبخونه نمک گیر شدو امسال به اجاره اضافه

نکرد.
کاش��ی از می��ان انگش��ت ه��ایش ره��ا ش��د و فک��ری

موذیانه
،کارت مچاله شده ای که یک هفته می شد که درون

کیفش و البه الی وسایلش خاک میخورد و درد بی
محلی را می چشید را به یاد مستانه می آورد.

طره ای از موهایی که رنگ شرابی به خود نگرفته
ب��ود را دور انگش��تش پیچان��د.رهی خ��ودش را پیش

کشید
و ضربه ای زیر بینی مستانه زد.

_مستانه بانو...
ص���دای رهی آتش ب���ه ج���انش می ان���داخت،دلش

میخواست
ب��ه مث��ال چن��د س��ال زن��دگی ب��ا رهی س��اده دل خ��ود

واقعی
اش باشد.جیغ بزند،گریه کند و بخندد و تمام دل

مشغولی روزش را به جان او سر ریز کند و رهی
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فقط گوش باشد وبشنود.
ام��ا اس��م امیرحاف��ظ ت��ابوی زن��دگی اش ب��ود ک��ه

نمیخواست
لحظه ای از زندگی اش را به سوی زنگار شدن

بکشاند.
دستش میان دست گرم رهی فشرده ش��د و ص��دایی

آرام
که ال به الی آوای چارتار ،گوش ها را نوازش می

داد.
_هرکدوم از انگشت های دست مسوول یک احساس

آدمن.
سکوت رهی و احترامی که به حریم شخصی اش
داشت بغض را به مرحله ی باال آوردن رساند.بی

قرار لب گشود.
_رهی...

شص��ت را لمس ک��رد و خ��یره ب��ه کش��یدگی انگش��ت
های

مستانه زمزمه کرد.
_میگن شصت مسوول حس دلشوره اس.
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سر انگشت اشاره را ماساژی داد و لبخند زد.
_احساس ترس،که با مستانه غریبه اس.
و با مهربانی انگشت وسط را لمس کرد.

_احساس عصبانیت...
مس���تانه انگش���ت ه���ا را خواس���ت درون مش���ت

بفشارد،اما
رهی با مالیمت اجازه اش را نداد.

_باشه،بقیشو نمیگم.
رهی سر باال آورد

وبا لحنی شیطنت آمیز که مستانه را بی تاب
میکرد،زمزمه کرد.

_میخوای انگشت وسطی را بیشتر ماساژ بدم.
مستانه لب پایینش را به دندان گرفت و دستش را با

استیصال� از دست رهی بیرون کشید.
نم زیر چشمان را پاک کرد و با صدایی که بغض خفه

اش کرده بود،به آرامی
لب زد.

_شب بخیر رهی.
وقتی که از جا برمیخواست حواس رهی به انگشت
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شصتی پرت شد که درون مشت دخترک پنهان شده
بود.

ببار ای ابرِ می اندود من
مستانه ام کن...

بسوز اندیشه را از بیخ وبن
دیوانه ام کن...

چو رودی بر روانم شو روان
ای دولِ ت شعر

بکن تن را زمن،من را ز جان
جانانه ام کن

جانا دلم ربوده ای فریبانه...
شال قرمز را بهمراه موهای پریشانش پش��ت گ��وش

داد
و پاها را بی هدفش به سمت جلو هل داد.سرباالیی

دربند را با دست هایی ک��ه در جیب ه��ا مش��ت بودن��د
طی

میکرد ودر بعد از ظهر پاییزی در حالی که وارد
دنی�ای بیس�ت وش�ش س�الگی ش�ده ب�ود ب�ه دوس�ت

داشتن

  1369                                                                             



سال   چهارشنبه عصائی:                                                                                   اخرین مهدیس نویسنده

رهی می اندیشید.
و کمی بعد به قانون و ماده هایی که پیچیده

بودند.مستانه حاال داش��ت رخت تحق��ق ب��ر آرزوه��ایی
که

روزی در کنار حافظ پروبال گرفته بود، می پوشاند.
از کنار درویش و فال های حضرت حافظش گذش��ت

و
بی اهمیت ب��ه س��وز س��ردی ک��ه در مهرم��اه ب��رای

خودش
جوالن می داد ،خیره به روبه رو قدم برداشت،قدم

هایی که خستگی اش را هم پاییز می فهمید.
پاییزی که دردش،درد فهمیدن بود...

شانه ها را در خود جمع کرد و صدای رعد وبرق ته
دلش را تکانی خوشایند داد.با قلبی که انگار قرار بود

جوری دیگر بتپد به دنبال نشانه بود،نشانه ای
میخواست که حجت بر دوست داشتن رهی را تمام

کند.
همه ی آدم ه��ای اط��راف و رفت وآمدهایش��ان ب��رای

ثانیه
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ای در مه ای غلیظ فرو رفتند.
نشانه قطعا پیش رویش بود و تمام فرودهای زندگی

در
پشت سرش قرار داشت.

زوجی جوان با ادا واطواری که حالت شو به خودش
گرفته بود،آلوچه را نزدیک دهان همدیگر میکردند

وبع���د ب���ا قهقه���ه ای بلن���د دستانش���ان را عقب می
کشیدند و

مستانه اگر دست دراز میکرد،تمام قد مس��تانه ای را
که

پشت سرجا گذاشته بود را در وجود دخترک پیش رو
لمس میکرد.

کنار مرد خطاط ایستاد وبا حالی که با تمام احواالت
عمر رفته فرق میکرد،به میز کوچک چوبی تکیه داد.

صدای قلمی که روی کاغذ روغنی کشیده می
شد،مستانه روتمام روحش را به چالش کشید.

قطره بارانی جلوی آل استار قرمزش افتاد.
قط��ره ی دیگ��ر ک��ه روی پیش��انی اش چکی��د، قلب و

تمام
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جوانح وجوارح جانش را به یکباره از بندها خالص
کرد.

خ�����ودش را پیش کش�����ید ویخ کلم�����ات ذهنش آب
شدند.به

آرامی مرد را در زیر بارانی ک��ه قط��راتش نم نم وار
بر

کاغذ می ریخت ،مخاطب قرار داد.
_از ف��ال دس��ت...خ��ود چ..چ��ه بگ��ویم.ک��ه م��اجرا از

رکعت
دوم آغاز شد.ادامه داره؟

مرد لبخند زد و کاغذی دیگر را روی میز گذاشت.قلم
را آغشته به دوات کرد.
_در سجده توبه کردم...

قط��ره ای روی ت توب��ه افت��اد و دوات پخش ش��د،ت��ا
مرد

خواست کاغذی دیگر بردارد و از نو بنویس��د،مس��تانه
با

صدایی لرزان لب زد.
_ادامه بدید.
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مرد فارغ از هیاهوی اطراف تبسم را بر لب سنجاق
کرد و به قطره های دیگر اهمیتی نداد.

_تا گفتم السالم علیکم...
مس��تانه گ��ره دس��تانش را ب��از ک��رد و س��ر را رو ب��ه

آسمان
صاف شهرش باال برد.

باران و زاللی آن و بیت شعر رهی که ادامه اش در
ح���ال نقش گ���رفتن روی کاغ���ذ ب���ود،ح���اال او را هم

درشیبی
مالیم قرار داده بود.در شیبی که دیگر از جنون خبری

نبود.
کاغذ را با مالیمت از زیر دست خطاط ب��یرون کش��ید

و
با صدایی به خش نشسته از بغض خواند.
در سجده توبه کردم و پایان گرفت کار.

تا گفتم السالم علیکم...شروع شد.
به لبه ی میز تکیه زد و صدای شر شر آب قطع

ش���د.نگ���اهی اجم���الی ب���ه ات���اق خ���واب مس���تانه
انداخت.همانند
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همیشه روتختی چروک شده روی تخت پهن بود و
پتویی که گلوله شده پای تحت افتاده بود.

دست به سینه خیره ی بهم ریختگی اتاق شد و لب
روی هم فشرد.

مستانه ب��ا حول��ه ای ک��ه دور خ��ودش پیچان��ده ب��ود،از
حمام

بیرون آمد.
شورانگیز سرچرخاند و با دیدن تعلل مستانه جیغ

کشید.
_ بیشعور تمام سرامیک رو خیس کردی.

مستانه شانه هایش را از سرما جم��ع ک��رد و ب��ا ق��دم
هایی

ریز به سوی اتاق دوید.شورانگیز با حرص نفسش را
از دهان خارج کرد و با غر غر ادامه داد.

_کثافت از اتاقت میباره.آخه تو کاسه چینی رنگ مو
درست میکنن؟

مستانه بی ربط به غر زدن های مادرش میان درهای
باز کمد ایستاد و همانطور که به لباس هایش نگاه

میکرد،پرسید.�
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_صدبار گفتم از شامپوی من استفاده نکن.
شورانگیز به قطره های آبی که از بدن مستانه

می چکید و سرامیک ها را خیس میکرد،منزجرانه
نگاه دوخت و متاسف سر تکان داد.

مستانه بی خیال� حوله را از دورش باز کرد و کنار
پایش انداخت.

شورانگیز با حرکت دخترکش به یکباره اخم از چهره
اش پاک شد،ت��ک خن��ده ای ک��رد و روی ص��ندلی ول��و

شد.
_خاک بر سرت کنن بی حیا.

مستانه با نیشی شل شده و همانطور که پشتش به
شورانگیز بود،میان کمد خم شد و لباسش را از
الی لباس های تازه شسته شده بیرون کشاند.

شورانگیز نگ��اه از لب��اس پوش��یدن مس��تانه گ��رفت و
خیره

ی آت وآشغال های روی میز تحریرش شد.
گوشه ی کاغذی طراحی شده از زیر کت��اب قط��وری

که
روی میز باز بود،بیرون زده بود، با نگاهی تنگ شده
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دست برد و کاغذ را کنجکاوانه از زیر کتاب برداشت.
مستانه سرش را از یقه ی تیشرتش بیرون آورد و

غرید.
_خونه چقدر سرده.شوفاژا درسته شوری؟

شورانگیز نگاه عمیقش را از نوشته ی کاغذی که
براثر خیسی چروک شده بود،گرفت و به خشکی لب

زد.
_شوری و کوفت.

موهای خیس را با رویی جمع شده از زیر یقه اش
بیرون داد و به سوی شورانگیز چرخید.

شورانگیز با تانی از روی صندلی برخاست و کاغذ را
در هوا تکانی داد.

_دربند بودی؟
مس���تانه ابروه���ایش ب���اال پری���د،ق���دمی ب���ه جل���و

برداشت.بی
اهمیت به قطرات آبی که تیشرتش را نم زده میکرد

دست بلند کرد تا کاغذ را بقاپد.
شورانگیز دستش را پایین داد،مستانه با پوزخندی کج
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به گوشه ی کاغذ که در میان دستان م��ادرش مچال��ه
می

شد ،نگاه کرد.
_مستی داری چه غلطی میکنی؟

مستانه دست در هوا مانده را جلوی شورانگیز تکان
داد و با لحنی آلوده به تمسخر جواب داد.

_فهمیدم خیلی باهوشی.حاال بدش به من؟
شورانگیز با نگاه تمسخر آمیزی که نیشتر به قلب

مستانه میزد،زمزمه وار جواب داد.
_اهوم باهوشم.فقط نمیدونم تو به کی رفتی انقدر

کودنی؟
مستانه با چهره ای که عصبانیت آن را کبود کرده

بود،کاغذ را با خشم از دست م��ادرش گ��رفت.ج��وری
که

از وسط پاره شد.
چندبار دهانش را باز وبسته کرد ،اما نهایتا سعی کرد

با بدترین کالم های پست به جنگ شورانگیز نرود.
کاغذ دوست داشتنی را می��ان مش��تش مچال��ه ک��رد و

آن را
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به گوشه ای انداخت.انگشت سبابه را به طرف در
نشانه گرفت.

_خوب حالمو گرفتی،حاال برو بیرون.
شورانگیز میان نگاه عاصی مستانه پلکی زد،لب

پایینش را خیس کرد و با لحنی که حاال کمی دوستانه
شده بود،دوباره به حرف آمد.

_ سوغاتت از دربند همیشه لواشک بود چهارتا تیکه
بدلیجات.االن چه کار داری میکنی مستی؟

مستانه هیستریک وار سرش را تکان داد و بی آنکه
مدل ایستادنش را تغییری دهد،لب زد.

_ برو بیرون.
در که محکم بهم کوبیده شد،شانه های مستانه از

صدایش تکانی خورد.
خسته از تنشی که ب��ه چن��د دقیق��ه نمی رس��ید،می��ان

اتاق
چمباتم���ه زد و ب���ه ش���عر ه���ای از هم پ���اره ش���ده

سوگوارانه
نگاه دوخت.

ای همدم روزگار چونی بی من....
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قوطی کرم را از روی میز تحریر دوران نوجوانی
اش برداشت. خیره به آیینه پیش رو پش��ت دس��تانش

را
چرب کرد.

مشامش را اگر تیزتر میکرد بوی اسپند حلیمه با
غلظت بیشتری وارد ریه هایش می شد.

دوباره انگشت را درون قوطی فرو برد و اینبار نوبت
به صورتش رسید.

برگه ی آزمایش را وقتی به دست جهان داد،جهان با
همان جذابیت ویرانگرش خندید،آنقدر که اشکی زالل
گوشه ی چشمش را پر کرد.خ��ودش هم ب��اال و پ��ایین

می
پرید و منتظر عکس العملی به مراتب رمانتیک تر از

عشقش بود.
انگشت آغشته به کرم را روی گونه اش کشید.به
آرامی قد یک نجوا رو به آیینه و خطاب به مژگان

درونش لب زد.
_چ��را تم��وم نمیش��ی جه��ان؟ح��اال ک��ه ق��راره ب��ری

تمومش
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کنی،حاال مژگان؟
کف دست را روی گونه کشید و کرم ها پخش شد.
جهان دستش را کشید و بی اهمیت به ایراندخت و

اردشیری که پشت پنجره به روی دو جوان لبخند می
پاشیدند.دخترک� را با گونه هایی گل انداخته روی

کولش انداخت و دور حیاط چرخاند.
بغضی ب��رای شکس��تن نب��ود.دو دس��ت ب��اال آم��د و ت��ه

مانده
ی کرم ها را از صورت پاک کرد.شال� آویزان از
صندلی را کشید و حین روی سر انداختن با خود

زمزمه کرد.
_چقدر خوشبختی تو مشتم بود...

سند ازدواجش را درون کیف فرو کرد و به زمزمه
هایش ادامه داد.انگار جوانی اش تمام قد، جایی در

نزدیکی پنجره رو به حیاط ایستاده است و میانسالی
دردناکش را نظاره میکند.
_چقدر زخم شدی گوهر...�

حلیمه با لهجه ی لری اش برای مه لقا آواز میخواند.
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بند کیف را روی شانه انداخت،ش��انه ه��ایی ک��ه ح��تی
خط

کش هم آنه��ا را ص��اف نمی ک��رد.موبای��ل در می��ان
کیفش

می لرزید و
ِِن

مژگا عاشق بوی جهان را می فهمید.
در ات���اق را بس���ت،ب���ا ق���دم ه���ایی ک���ه لرزش���ش

نامحسوس
بود از نرده ها گرفت و پله ها را پایین رفت.

می��ان س��الن ایس��تاد،س��ر نچرخان��ده می فهمی��د ک��ه
چطور

حلیمه برای مه لق��ای درون س��رویس بهداش��تی ب��ال
بال

میزد.
امروز ریشه ی زندگی رو به زوالش را می

خشکاند.امروز هم زخم را می خشکاند و هم نمک
زخم را دور می ریخت...
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دس���تگیره ی در را پ���ایین کش���اند،بغض ب���ه آنی ب���ه
گلویش

هجوم آورد.
اما ب��ا درد ب��ه ج��ای مان��ده چ��ه میک��رد...دردی ک��ه ت��ا

ابدیت
همراهش بود. و چه درد بی مرهمی...

سر رخساره را درون روشویی خم کرد،صدای رهی
البه الی موزیک صبحگاهی برنامه صبح بخیر ایران

گم شد.
-رخسار فین کن.

رخساره خیره به آبی که جریان ضعیفی داشت،هیچ
عکس العملی از خود نشان نمیداد.

رهی کالفه نوچی گفت.موی رها شده ی رخساره را
از جل���وی چش���مانش کن���ار داد وب���ه پش���ت گ���وش

فرستاد.بلند�
تر از قبل او را مخاطب قرار داد.

-رخسار میگم فین کن.
یه صبح دیگه.

یه صدایی توی گوشم میگه...
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ثانیه های تو داره میره.
امروز رو زندگی کن،فردا دیگه دیره.

رخساره با بدقلقی به خود تکانی نمیداد.رهی قامت
راست کرد وپس از ثانیه ای مکث دستی به ریش

وسبیل هایش کشید.عصبی� دمپایی از پا در آورد
وهرکدام را به گوشه ای پرت کرد .

از سرویس بهداشتی بیرون زد وبا قدم هایی بلند به
سوی تلوزیون خیز برداشت.

نم نم بارون میزنه به کوچه وخیابون...
یکی میخنده،یکی غمگینه...

زندگی اینه...
انگش���ت را روی دکم���ه ی قرم���ز فش���رد وبع���د از

خاموش
شدن تمام صداها کنترل� را عصبی روی زمین

انداخت.شرش��ر ض��عیف آب هن��وز ش��نیده میش��د،لب
هایش

را روی هم فشار داد وسعی کرد صدایش را در
روزی که رخساره لجبازی را به انتها رسانده بود،بلند

نکند.
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صدای زنگ خانه همزمان با کوبیدن در توالت رهی
را به مرز انفجار رساند.محمد ب��ا ظ��رف حلیم پش��ت

در
منتظربود.

رهی ب��ا بی حوص��لگی ک��ه چه��ره اش را تحت ت��اثیر
قرار

داده بود،کنار کشید.
-صبحونه که نخوردین؟

بی آنکه جوابی به محمد بدهد،مشتی به در توالت
کوباند.از الی دندان های بهم قفل شده غرید.

-رخسار تا سه میشمارم میای بیرون.
محمد تای سفره را باز کرد وحلیم را کنار نان بیات

شده گذاشت.رهی محکم عدد یک را روی زبان
آورد.محمد از حالت دو زانو در آمد وپوفی کرد.

-داداش بی خیال،امروز چه برزخی تو؟؟
رهی با پای چپ که ریتم تندی گرفته بود،عدد دو را
بلند تر ادا کرد واهمیتی به سوال محمد نداد.محمد

دلسوزانه نزدیک رهی ایستاد وبا احتیاط دست روی
بازوی  او کشید.
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-رخسار سه رو بگم؟
دستگیره ی در به آرامی پایین داده شد،رهی قبل از
باز شدن آن محمد را کنار زد وبا حرص کنار سفره

چمباتمبه زد.
رخساره ب��ا لب ه��ایی آوی��زان وچش��مانی ک��ه خ��واب

بیش
از اندازه پف دارش کرده بود،میان چهارچوب در

ظاهر شد.محمد با لبخندی کمرنگ دستی به موهای
پریش��ان رخس��اره کش��ید واو را ب��ه س��مت س��فره

هدایت
کرد.

رهی با ابروهایی که گره کوری میانشان افتاده
بود،تکه ای نان از میان سفره برداشت وزیر لب به

آرامی لب زد.
-از اح...الهه چه خبر؟

محمد لبش به پوزخندی تلخ کش آمد،برای اولین بار
سکوت محمد جواب رهی بود.بشقاب حلیم را مقابل

رخساره گذاشت وبرای چندمین بار موهای او
نوازشی کرد.
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-چند روزه ازش خبر� ندارم.
محمد تا چشم از رخساره گرفت،نگاهش کتاب نیم��ه

باز
اشعارموالنا را شکار کرد. یادگار حاجیه خانم که کنار

کتاب مفاتیح دیده می شد.
-موالنا خونی رو از سر گرفتی!!نکنه دختره مستی

جدی شده؟
رخس��اره بی ح��واس قاش��قی پ��ر از حلیم را درون

دهانش
فرو برد.رهی پوفی کالفه کشید وبه محمد نگاه کرد.

-چرا ساکتی داداش؟مگ��ه ب��ده بین م��ا کج وکول��ه ه��ا
یکی

سروسامون بگیره؟
سیبک گلوی رهی تکانی خورد. از آنسوی سفره

خودش را جلو کشاند تا گوشه دهان رخساره را تمیز
کن��د.محم��د مچ رهی را گ��رفت و وادارش ک��رد ت��ا

نگاهی
مستقیم به او بدوزد.

-دختره با معرفتیه.برو جلو...بهش بگو
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رهی بی آنکه محمد مقاومتی بکند،دستش� را از میان
پنجه های او رها کرد.گوشه های لب رخساره را پاک
کرد واز جا برخاست.محمد سری تکان داد و حرص

زده ادامه داد.
-دهنت سرویس خو یک هایی،هویی بکن فک نکنم

مردی.
رهی دستانش را زیر شیر آب گرفت و با صدایی به

خش نشسته عاقبت لب باز کرد.
-بهش گفتم.

محمد نیم خیز شد وبا ذوقی که چشمانش را ن��ورانی
می

کرد زمزمه کرد.
-

ِِن
جا ممد؟؟

سایه ی اخمی غریب صورت رهی را پوشاند،اهرم
شیر را فشار داد و متوجه ی نزدیک شدن محمد از

پهلو شد.
-آخر این شب شعرای مزخرف بیست سالگیت به
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دردت خورد عوضی!! داری شادوماد میشی.
سرچرخاند وبه محمد ونیشخند دندان نمای او نگاه
دوخت.محمد می خندید وبرای اولین بار در لودگی

چقدر ناتوان به نظر می رسید.رفیقش با لحنی آلوده
به

شوقی که رهی آن را به راحتی درک نمیکرد،زمزمه
کرد.

-دختره درسته بی اعصابه،ولی با مرامه .چی بهش
گفتی حاال؟شعر که تحویل ندادی؟

گلوی رهی به یکباره ورم کرد وصدایش بم تر از
همیشه شد.

-از نداریم نگفتم.از سگ زدنام،از زندگی
خالیم،از...رخساره.

محمد همانند رهی به کابینت تکیه داد وبه نقطه ی
نامعلومی خیره شد.رهی با سرانگشتان خیس دستی

به
مهره های گردنش کشید،میان سکوت آنها صدای زن
همسایه می آمد که کودک یکساله اش را تشویق ب��ه

راه
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رفتن میکرد.
با قدمی کوتاه ومیان ملچ ملوچ رخساره که ار روی
لجبازی صدا تولید میکرد،به سوی یخچال رفت و از
روی آن جوراب های شسته ی آویزان شده اش را

برداشت.
-خاطرتو بخواد،تا آخرش هست.

-نمیدونم.باید باهاش...
صدای هول محمد رهی را از ادامه ی حرف زدن باز

داش��ت.رخس��اره در ح��ال ریختن تم��ام حلیم درون
بشقابش

بود و بشقابی که گنجایش آنهمه حلیم را نداشت واز
لبه هایش حلیم روی سفره ریخته میشد.

جوراب از میان دستش رها شد وبه تصویر روبه رو
چشم دوخت.رخساره با قاشق به س��ر محم��د ض��ربه

میزد
ومحمد بی غل وغش می خندید.

رهی هرچه تالش کرد لبخند لب هایش را حتی برای
لحظه ای نلرزاند.دستش را روی قلبی گذاشت که

انگار یک تکه از آن کم شده بود.تکه ای گم شده که
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میان مشت دخترک مو فرفری به عرق کردن افتاده
بود.

انگار من پادشاه عاشقان� جهانم.
و تو ملکه ی رشک

ِِیز
برانگ شعرها..

چه فایده...
هردو آدم های معمولی هستیم.

فرمان را چرخاند و تیک تیک راهنمای ماشین را قطع
نکرد.فک منقبض شده را بیشتر روی هم فشار داد
وبی تعادل به جلو راند.ماشینی با بوقی یکسره از

کنارش گذشت.
تمام لحظات رفت��ه اش ب��ا مژگ��ان پیش رویش زن��ده

شد
وجهان تنها تماشاگر باخته ی این زندگی بود.

ماشین را با حالی زار به کنار خیابان کشاند. دست
مشت شده اش را جلوی ده��ان گ��رفت و ب��ه زن��دگی

که
روزی در گردباد حوادث او راهم با خود حل کرده
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بود، فکر کرد.
در شلوغ ترین زمان کاری اش بخاطر دستور

ایراندخت ملک
ِِی

مو سر آب وشانه کرده بود وپشت
فرمان کادیالک خاطره ساز نشسته بود وتا خود
آرایشگاه تک دختر ملک ها بی وقفه رانده بود.

مغز به آنی به واگویه های دروغین جوانِ ک جذاب
ریشخند زد.دستور ایراندخت او را از آنسوی شهر به

سوی دیگرش نکشانده بود.
بزاق دهانش را پر سروصدا قورت داد و کمی بعد
وقتی که پرده ی آرایشگاه کنار رفت.به قلبی که

گستاخانه می کوبید،چنگی زد.
دخترک با نگاهی زنده ولبخندی حرارت آمیز گونه ی

مژگان را بوسید واز ورای شانه ی او زیرچشمی
نگاهی به جهان انداخت.نام دخترک نقل زبان مژگان

شده بود.
زمان هایی که علی را در آغوش می گرفت و دور

خانه می چرخاند.مژگان از گوهر حرف میزد،از
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شیرین زبانی دخ��ترک بندان��داز می گفت وجه��ان ک��ه
سر

زیر گلوی علی میبرد وبه هوای قلقلک دادن کودک
بازدمی عمیق سر میداد وپلک روی هم می فشرد.

****
مژگان روی صندلی فلزی رنگ و رو رفته نشست و

خیره ی سنگ فرش های چرک گرفته شد.
تو با قلب ویرانه ی من چه کردی...

درد در تمام جانش پیچید ومایوس وار بر قلبش
نشس��ت.بن��د کی��ف را دور انگش��تش پیچان��د.س��ایه ی

جهان
میان نور آفتابی که دلگیری پاییز به او هم سرایت

کرده بود،افتاد.
از جا برخاست ومیان س��کوت آس��مان وزمین گ��وش

ها
را تیز کرد تا سالمی از سوی جهان بشنود.

جهان ب��ا چه��ره ای بهم ریخت��ه و موه��ایی آش��فته ک��ه
روی

پیشانی ریخته بود،سر به زیر سالمی زمزمه کرد و
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زودتر از مژگان کرخت شده وارد اتاق شد.
خطبه خوانده شد و مژگان دخترکی را دید،در بعد
ازظهری داغ که درون اتاقش چمباتمه زده بود و

روزها می گذشت که در مقابل چشمان پدرومادرش
غذا نمیخورد.

و حلیمه شب ها دور از چشم اردشیر پلو خورشت
خوش عطری می آورد وبرای دخترکش زیر تخت

پنهان میکرد.
مرجان کبوتر نامه رسان جهانگیر مشعل شده بود

ِِن
ومژگا نوجوان با همدستی کمال نامه ها را میخواند و

با قلبی شور زده مصمم تر از قبل برای ازدواج با
جهان به اعتصابش ادامه می داد.

حاال با همدستی خوِ د تنهایش قرار بود مصمم تر از
هر وقتی از عشق ابدیش به جهان دست بکشد.

امضای آخر را که زد،بی حواس خودکار را میان دفتر
بزرگ رها کرد.حاال نه از کل زدن خبری بود ونه از
نگاه نگران پدر مغرورش ونه از اشک گوشه چشم

مادرش.
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نگاهی دیگر به جهان که مژگان احساس میکرد
ب��االخره مچال��ه ب��ودنش را بع��د از بیس��ت وخ��رده ای

سال
دیده است،نینداخت.�

شال سرخورده را از میانه ی سر به روی پیشانی
کشاند.قبل آنکه از کنار جهان بگذرد،سرش را برای
لحظه ای باال آورد.نم اشک را به وضوح در نی نی

چشمان پدر فرزندانش دید.
جهان من از گریه ات خیس باران...

تو با سقف کاشانه ی من چه کردی....
مژگان غافلگیر شد،ام��ا از هم��ان زن��دگی قل��ع وقم��ع

شده
اش سقوط نک��رد.می�ان چش��م ه��ای ح�راف ش�ده ی

جهان
پلکی زد ولی سقوط نکرد.

تم��ام س��قوط ه��ای آزادش در زن��دگی ب��ا م��ردی ک��ه
عشق

را ب��رایش هجی نک��رد،بس ب��ود.لبخن��د س��ردی لب
هایش
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را لرزاند .نگاه گرفت و با گام هایی بلند از اتاق
بیرون زد.

از محضر که بیرون آمد،هوا کمی گرفته به نظر می
رسید.اهمی��تی نداش��ت،دلش میخواس��ت ب��رای اولین

بار
کافه گردی را تجربه کند.بی هدف قدم های سبکی

روی سنگفرش های تیره برداشت.
باید خودم را بگذارم کنار خودم.
و پیاده رو را تا آخرین سنگفرش

شانه به شانه راه برویم.
مستانه روی صندلی چهارزانو نشست وبه متون

حقوقی پیش رویش چش��م دوخت.ص��دای ش��ورانگیز
را

از هال می شنید که گرم گفت وگو با شهال بود.
با مداد ضربه ای به گوش��ه ی لبش زد وکمی س��رش

را
پیش برد.همزمان موس را کمی تکان داد.خیره به

مانیتور درون جزوه اش جمله ای نوشت.
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وی���بره ی موبای���ل روی م���یز حواس���ش را پ���رت
کرد،گوشه

ی چشمانش را فشاری داد وموبایل را برداشت.
رهی تنها صدایش کرده بود^.مستانه^

پاها را از صندلی آویزان کردو موبایل را پیش
چشمانش باال آورد.مستانه حال خود را نمی فهمید.

گرم��ایی عجیب از تص��ور ال��ف کش��یده ای ک��ه رهی
برای

نام او خرج میکرد، قلب یخ زده ی مستانه را به
مرحله ی ذوب شدن می رساند.

مستانه گفتن رهی با همه ی عالم ف��رق میک��رد واین
را

مس����تانه از هم����ان روزه����ای آش����نایی فهمی����ده
بود.روزهایی

که رهی ابروهایی بهم گره خورده داشت.روزهایی
که نگاهش خالی بود وکمتر از حاال برای او حرف
میزد.روزهایی که رهی از موالنا وشعرهایش نمی

خواند.
موبایل را روی سینه فشرد ولب پایینش را با گونه
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هایی رنگ گرفته به دندان کشید. به اتاق کم نورش
نگاهی انداخت ،تحمل نشستن روی صندلی را

نداشت.کف پاهای داغش را روی سرامیک های سرد
گذاشت وایستاد.

^جانم^
لبخند از روی لب هایش پرید.موبایل را روی میز

انداخت وکالفه دستی به سر رویش کشید.هنوز جای
زخم های مانده بر دلش می سوخت وبه راحتی

فراموشش نمیشد،حتی اگر نشانه پشت نش��انه س��ر
راهش

قرار می گرفت.
آب دهانش را قورت داد وتا خواست جزوه را

بردارد،چشمش به بیت شعری که آرام جانش شده
بود،افتاد.

مستانه گر گرفت وگیج دس��ت دراز ک��رد ودس��تی ب��ه
بیت

شعر کشید.تسلیم شد و با لبهایی که از لبخندی محو
می

لرزید،موبایل را برداشت.
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**
رهی موبایل را میان چهارچوب حمام قرار داده بود

وهرچند ثانیه یکبار چالندن رخت های چرک را رها
میکرد وخیره موبایل می شد که اسکرینش روشن

شود.
دست درون تشت آب فرو برد وبا قدرت شلوار

رخس��اره را چن��گ زد.ب��ه روزی ک��ه مقاب��ل مس��تانه
نشسته

بود ولبخند صورتش را پر کرده بود،اندیشید.به روزی
که به زندگی با خوش باوری خیره شده بود.

نیم خ��یز ش��د وش��لوار را از تش��ت ب��یرون کش��اند،در
حال

گرفتن آب لباس صدای پوزخن��د او تلخ می��ان شرش��ر
آب

مخلوط شد.
موبایل لرزید وصفحه اش روشن شد.رهی شلوار را

بی حواس دوباره میان تشتی ک��ه دیگ��ر لب��اس ه��ا در
آن
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بود،انداخت.همزم��ان ک��ه خم میش��د ت��ا موبای��ل را از
روی

زمین چنگ بزند،دمپایی از پا در آورد.
^جانم^

مالحت صدای مستانه اتمسفر خانه را در بر
گ��رفت.خن��ده دوب��اره روی لب ه��ایش نشس��ت وب��ا

قفسه ی
سینه ای که بیشتر از هر وقتی باالوپایین می شد.تند

تند تایپ کرد.
^باید با هم حرف بزنیم،خیلی� مفصل^

با همان پاچه های باال زده ی شلوار وپاهایی که تا
زانو خیس بودند.

ِِر
کنا رخساره که دمر خوابید

بود،دراز کشید.با لبخندموبایل را باال آورد .انگار
احساس��ات خوش��ایند زن��دگی آن لحظ��ه فق��ط ب��رای

رهی
بود وبس.

^چقدر هم تو اهل مفصل حرف زدنی^!!
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رهی رو به رخساره چرخید� وهمچون جنین در خود
جمع شد.موبایل را روی تشک رها کرد. کمی بعد به
رخساره که سرش از روی بالشت کج شده بود وبا

دهانی نیمه باز نفس می کشید،زل زد.
پلکی زد و از کنار بزاقی که از گوشه ی دهان

رخساره به روی بالشت می چکید،گذشت.به آرامی
نفس کشید وسرش را عقب برد.

غرق در حسی غریب موبایل را میان دستانش گرفت
.تمام حقیقت رهی بودنش را سر انگشتانش ریخت.

^باگ انسانیت،فقط اونجاش که تو اوج منط��ق دلت
می

لرزه^
موبایل را روی قفسه ی سینه اش گذاشت و با پلک
هایی که در حال گرم شدن بود به سقف خیره شد.
صدای چکه هایی که تند تند درون تشت پرآب ریخته
میشد وجریان ضعیف آبی که از لبه ی تشت سرازیر

می شد،سکوت را می شکست.
چشم های رهی رو به بسته شدن می رفت.دوباره
همچون جنین در خود مچاله شد.موبایل واسکرین
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روشنش روی زمین افت��اد.پی��امی از مس��تانه خان��ه را
گرم
کرد.

^چقدر من مزخرف شدم که از فیلس�وف مزخ�رفی
مثل

تو خوشم اومده^
مستانه با بغضی شکافته پای تخت نشست وزان��و ه��ا

را
در آغوش کشید.اشک بی صدا از گوشه ی چشمش

روان شد.
به سیاه قلمی که مه لقا برایش کشیده بود،زل زد و

روی سرامیک ها در خود جمع شد .پلک روی هم
گذاش����ت. زنگول����ه ی دل می لرزی����د و این ص����دا

احساسی
ترین الالیی شب پاییزی مستانه بود.

از الی در نوری سمج روی تخت را نشانه گرفته
بود.شورانگیز بند نازک تاپش را روی شانه انداخت

وخیره به جهان که دست روی چشمانش گذاشته
بود،در را به آرامی بست.
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مقابل میز توالت نشس��ت و ب��رس را برداش��ت.کمی
لب

هایش را جلو داد وجهان را به آرامی صدا کرد.
سینه ی فراخ جهان باال آمد وبا صدا کردن شورانگیز
به آرامی پایین رفت.حالِ ت درازکشیدنش را تغییری
نداد.شورانگیز کالف��ه از س��کوتی ک��ه چن��د روزی می

شد
گریبان� زندگی اش را گرفته بود،از ج��ا برخاس��ت.لب��ه

ی
تخت نشس���ت،لب ه���ایش بهم خ���ورد ام���ا آوایی از

حنجره
بیرون نیامد.

باز دم عمیقی که جهان از سینه بیرون داد،شورانگیز
را بیش از پیش غصه دار کرد.خودش را به سمت

تخت کشاند وروی صورت جهان سایه انداخت.
-جهانم.

وقتی جوابی از جهان دریافت نکرد،به نرمی دست او
را از روی چشمان کنار زد.جهان چشم باز

نکرد.
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هیچکسی مثل منوتو زنده در هوای هم نیس...
هیچکسی مثل منوتو جفت هم نیمه ی هم نیس...

جهان خیره به چشمان ب��راق ش��ورانگیز دس��تانش را
باال

آورد واو را سخت در آغوش گرفت.شورانگیز کمی
می��ان نگ��اه نزدی��ک جه��ان نفس نفس زد ودوب��اره

خواندن
زمزمه وارش را از سر گرفت.

نباید بین منوتو نفسی فاصله باشه...
-شورانگیز...

شورانگیز میان بغضی که از زمزمه ی شعر میان
گلویش چمبره زده بود،زیر لب جانمی غلیظ گفت.

-حالم خوب نیست.
شورانگیز در آغوش جهان چرخید،موهای سرکش

روی بالشت پخش شد.جه��ان ام��ا ب��ه س��قف زل زده
بود

وسیبک گلویش کمی تکان میخورد.شورانگیز چین
گوشه ی چشم او را لمسی کرد وخفه لب زد.

-یک هفته از این طالق رد شده،تمومش کن.
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اخم کمرنگی میان ابروهای پر وکشیده ی جهان جا
خوش کرد،لب هایش را تر کرد وحسرت زده پرسید.

-تو میدونی من چرا مژگان رو انتخاب کردم.
شورانگیز سرمای استخوان سوزی از جانش
گذشت.رنگ نگاهش عوض شد،دیگر از برق

چشمانش خبری نبود.به زور زمزمه کرد.
-هیچ وقت نگفتی بهم.

جهان به سویش چرخید وشورانگیز را به خود نزدیک
کرد.با عرقی که در فصل سرِ د پاییز بر پیشانی اش

نشسته بود،ادامه داد.
-با بهرام همس��ن ب��ودیم.به��رام بچ��ه ی خل��ف فامی��ل

بود.
برعکس من که همیشه سروگوش��م می جنبی��د.ح��الم

از
س��رزنش ه��ای باب��ام بهم میخ��ورد،از اینک��ه به��رام

همیشه
اول ب��ود.همیش��ه مرک��ز دی��د ب��ود.میدونس��تم مرج��ان

دوسش
داره و برام مثل روز روشن بود،که پاپیش بزاره
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جواب منفی نمی شنوه.
-راس��تش وق��تی به��رام ی��ک الکلی الاوب��الی ش��ده

بود،خیلی�
ناراحت نبودم.

صدای جهان آرام بود،اما دردی ظریف
داشت.پوزخندی تلخ از یادآوری گذشته ای چرک روی

لب های جهان نقش بست.سکوت او که درازا
کشید،شورانگیز لب زد.

-مژگان...رو چرا انتخاب کردی؟
-هیچ وقت پوِ ل اردشیر ملک برام مهم نبود.مژگان
دختر مظلومی بود که تحت نظارت ایران دخت به

خون��ه ی م��ا رفت و آم��د می ک��رد.احم��ق نب��ودم،می
فهمیدم

بهم نگ���اه ه���ای عجی���بی داره.منم ت���و ذوقش نمی
زدم.برام

سرگرمی شده بود.وقتی بهرام داماِ د خانواده ی ما
شد.به خودم اومدم ،دیدم مصر شدم برای ازدواج با

مژگان ملک.
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خ��ودش را عقب کش��ید وبی اهمیت ب��ه ش��ورانگیز
پشت

به او چرخید.کلید� چراغ خواب را خاموش و روشن
کرد.شورانگیز کم نیاورد و نزدیک جهان شد.

-اگر تو رو قبل از مژگان می دیدم.حاال اون دختِ ر
مهربون ملک ها خوشبخت بود.

شورانگیز با بغضی که صدایش را لرزان کرده
بود،جهان را از پشت در آغوش کشید.

-کاش اصال من...من رو نمی دیدی.
جهان جوابی ب��رای ای ک��اش ش��ورانگیز نداش��ت.لب

فرو
بست وپلک روی هم گذاشت.قطره اشکی سمج از
گوشه چشم بیرون زد والبه الی ته ریش جو گندمی

شده اش گم شد.
ش��ورانگیز کمی از جه��ان فاص��له گ��رفت .چ��یزی در

دلش
جم��ع ش��د،س��لول س��لول تنش از س��کوت بی موق��ع

جهان
یخ بست.
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مستانه انتهای
ِِفر

مویی که جلوی چشمش بود را
گرفت. مو را کشید و آنرا صاف کرد.خیره به رنگ

قهوه ایش در زیر نور آفتاب چشمانش به حالت لوچ
در آمد.

-مشعل حواست کجاست،چند� بار صدات کردم.
هول زده طره ی مو را پشت گوش داد واز روی پله
برخاست.مهدوی دستش را به عنوان سایه بان روی

پیشانی زد وبا گردنی کج به مستانه نگاه دوخت.
-پله های دادگاه جای نشستنه؟

مستانه نگ��اهش را دزدی��د وب��ه پش��ت م��انتوی خ��اکی
شده

اش دستی کشید.مینو با لبخند همان ی��ک پل��ه فاص��له
را

هم طی کرد.مستانه خم شد و کیفش را از روی پله
برداشت.

-خ���انم مه���دوی،از تم���ام اوراقی ک���ه گف���تین،ک���پی�
گرفتم.تمبر�
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هم زدم.
یک پا را باال آورد وکیف را روی آن گذاشت .با عجله

برگه ها را در آورد و دست دراز کرد تا آنها را به
دست مهدوی بدهد.حافظ از چند پله باال تر عینک

آفتابی اش را روی موهای زل زده اش سراند و به
مستانه لبخند پررنگی تقدیم کرد.

مستانه پلکی زد ونگاه ممتدش را از لبخند معنادار
حافظ گرفت.قلبش تند نکوبید،اما گلویش نبض

برداش��ت.مین��و بی آنک��ه در رفت��ار مس��تانه دقی��ق
شود،برگه

ها را گرفت و روی گرداند.
حافظ با دیدن مینو ابرویی باال انداخت وچند پله را به

سرعت پایین آمد.
- سالم استاد ، چقدر دوست داشتم با شما و استاد

سراج مالقاتی داشته باشم.
مینو قبل از چپاندن اوراق میان کیفش سر بلن��د ک��رد

وبا
دیدن حافظ لب هایش کش آمد.

-امیر...�
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-پس هنوز منو یادتونه!!
مینو ظریف خندید.کمی چادرش را جلو کشاند وبا

همان خنده جواب داد.
-مگه میشه خروجی اون تیِ م شیطون رو فراموش

کنم.تو یکی از باهوشای اون سال بودی.
مستانه قصد فروپاشی خ��ودش را نداش��ت.مقنع��ه را

از
انتهای سرش به روی پیشانی کشاند و کیف را روی

شانه انداخت .سعی کردن نبض میان گلو را خفه کند
و

قامتش هم��انطور ص��اف بمان��د.قص��د خ��داحافظی ب��ا
مینو

مهدوی را نداشت.ترجیح داد از جایی که بوی
امیرحافظ اتمسفرش را تحت تاثیر قرار داده

بود،بگریزد.اما مینو با همان لحن لطیفش نامش را
صدا کرد.

تردد آدم ها باعث شد حاف��ظ خ��ودش را کن��ار بکش��د
ودر
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گوشه ی پله ها با اس��تادی ک��ه روزی م��دیر گ��روهش
بود

کمی خوش وبش کند.گ��وش ه��ا تمام��ا در اختی��ار زن
پیش

رویش بود.که از شیطنت های دانشجویی حافظ و
دوستانش می گفت و از تشابه فامیلی او با مستانه

مشعلی که منشی اش است.
اما نگاه دو دو میکرد و ح��واس ج��ایی در پش��ت س��ر

مینو
مهدوی بود.سینه اش از نگه داشتن نفسی سنگین به
درد آمده ب�ود.مس��تانه تغی��یر نک��رده ب��ود.هن��وز کفش

سبز
را با مانتوی سورمه ای می پوشید و با شلوار جین

پاره ورودی دادگاه پیدایش میشد.
مستانه میانش��ان ایس��تاد ولبخن��دی سرس��ری را نث��ار

مینو
کرد.حافظ تم��ام حرک��اتش را زی��ر نظ��ر داش��ت واین

دقت
تهوع آوِ ر نگاه او مستانه را به طغیان وا میداشت.
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-مش��عل نگفت��ه ب��ودی ب��ا وکی��ل جوونم��ون فامی��ل
هستی؟!

مستانه به آرامی نگاهش را از مهدوی گرفت وبه
حافظ زل زد.حاال هم�ه ی آدم ه�ای اط�راف در هال�ه

ای
از مه قرار گرفته بودند.

در نگ�اه مس�تانه بغض نب�ود،ام�ا حاف�ظ تم�ام آتِ ش
آخرین

چهارش��نبه ی س��ال قب��ل را در آن می دی��د.مس��تانه
شانه

ای ب��اال ان��داخت وب��ه س��وی مین��و مه��دوی ک��ه کمی
کنجکاو

به نظر می رسید،چرخید.�
با صدایی که به نقطه ی انجماد رسیده بود،لب زد.

-مهم نبود که بهتون بگم.
لبخند پرفکت حافظ یخ زد وبی آنکه تمرکزی روی

احساسات در هم پیچیده اش داشته باشد به مس��تانه
که

گامی به عقب برمیداشت خیره شد.مینو از نگاه
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معن��ادار مس��تانه ب��ه س��ختی گذش��ت وب��ا لبخن��دی
اطمینان

بخش او را بدرقه کرد.کمی بعد سخن را کوتاه
کرد،لبخند گرمابخشی را ب��ه روی دانش��جوی ق��دیمی

اش
پاشاند واز پله ها باال رفت.

دس��ته ی کی��ف چ��رمی می��ان مش��ت حاف��ظ فش��رده
شد.به

دیوار پشت س��رش تکی��ه داد وب��ه تلخی اندیش��ید ک��ه
درون

مس��تانه را دیگ��ر نمی دی��د.دخ��ترک کفش س��بز ب��ا
مانتوی

س��ورمه ای می پوش��ید،ام��ا تغی��یر� ک��رده ب��ود.گل��ویی
صاف

کرد ،بادیدن یکی از همک��ارانش لبخن��د مص��نوعی ب��ه
لب

هایش دوخت.نادیده گرفتن مستانه همچون سیلی
دردناک نیمی از صورتش را بی حس کرده بود.

*
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س��وییچ را روی م��یز ان��داخت،نفس��ش ب��ه خس خس
افتاده

بود.برای تمدد اعصاب نیاز به لیوانی پر از یخ
داشت.به سوی آشپزخانه قدم تند کرد وبا خود غرید.

^ازت متنفرم آشغال،گ..وه تو اون لبخندات^
روی صندلی چرخانش ولو شد ودست درون لیوان

فرو کرد.چند تکه یخ را درون دهانش ریخت.خیره به
لوستر سقف یخ را زیر دندان بیچاره شکاند.

بی اهمیت به صدای تلفن لیوان را روی میز کوباند
ودستان یخ زده اش را در آغوش گرفت.کسی به در

ساختمان می کوبید.مستانه اما بی حرکت پلکی
زد.صدای زنگ پی در پی شنیده میشد.

ع���اقبت کم آورد ونگ���اه خ���یره اش را از نقط���ه ی
نامعلوم

پیش رو گرفت. با سرانگشتانی منجم��د دس��تگیره ی
در

را پایین داد.
دخترک با نگاهی خصمانه به مستانه نگاه دوخت

ودستش را از روی زنگ برداشت.
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-چه عجب!!
مستانه او را از روی قاب عکسی که روی میز

مهدوی بود،ش��ناخت.ح��رفی ن��زد،گل��ویش� از خ��وردن
حجم

زیادی یخ به درد آمده بود.در سکوت خودش را کنار
کشاند.

ماندانا ابرویی باال انداخت وکوله ی زردش را روی
شانه جابه جا کرد.قدمی به داخل برداشت.

-تو مستانه هستی؟
مستانه بی آنکه تکیه از دری که تا انتها باز

بود،بگیرد.خیره به پیرمردی که با هن هن از پله ها
باال می رفت لب زد.

-تو هم ماندانایی.
ماندانا کوله را بی حوصله روی یکی از صندلی های

سالن انتظار انداخت وبه اتاق مادرش سرکی
کشید.مستانه با دلی که عجیب گرفت��ه ب��ود در را بهم

زد.
نزدیک میزش ایستاد وجزوه ی پر از خط خطی اش

را درون کیف فرو کرد.
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-مامانم می گفت تو به من خیلی ش��باهت داری،ی��نی
من

به تو خیلی شباهت دارم.
مستانه نگاه گذرایی به ماندانا انداخت.دخترک میان

موهای لخت خرمایی اش فرقی راست باز کرده
بود.کنار لبش خال سیاه رنگی خودنمایی میکرد و
حواس اطرافیان را از باریکی لب هایش پرت می

کرد.
ماندانا ب��ا نیش��خندی دن��دان نم��ا روی ص��ندلی مقاب��ل

مستانه
خودش را ولو کرد وش��یطنت آم��یز ب��ه مس��تانه نگ��اه

کرد.
فریادهای مغز خوابیده بود ومغز در یک سکوتی

خوفناک به سر می برد.مستانه بند کیفش را رها کرد
ونفسش را کالفه بیرون داد.تاب نیاورده تمام خشم

درونش را به صورت ماندانا تف کند.
-از روی خوشی وسط یک ترم پاشدی اومدی

شهرت.دقیقا بگو کج��امون ش��بیه هم��ه؟؟ش��الت بج��ا
اینکه
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رو سرت باشه،دورگردنته. بعد یکی که کارش پیش
بابات گیر� باشه،سربه زیر میگه اول نماز بعد

ِِر
کا خلق

الله.
ماندانا با چشمانی گرد شده لب روی هم فشرد وبه

آرامی از جای برخاست.مستانه ی پیش رویش را
درک نمی کرد که از چه آنقدر غضبناک است.بی

تعادلی در رفتار او به خنده اش وا داشت.
مستانه با قفسه ی سینه ی عرق کرده مقنعه اش را
تک��انی داد ت��ا کمی ه��وا بخ��ورد.ب��ه خن��ده ی مان��دانا

اهمیتی
نداد وهمان لحظه فاتحه ی کار کردنش را خواند.
-دقیقا همین خشم وهیاهویی که داری،ما رو شبیه

کرده.تو خوده منی. پر از تناقض!!
مس��تانه لب ب��االیش را می��ان دن��دانش فش��رد.آب

دهانش را
پرسروصدا قورت داد تا بغض سمج میان گلو مجال

جوالن نداشته باشد.
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امروز به حد کافی لبریز از نمک شده بود تا زخم
سربازی که حافظ به یادگار شده بود،بی وقفه

بسوزد.زهرخندی به صبوری حیرت انگیز ماندانا زد
و کلمات بی برنامه از دهانش بیرون ریخته شد.

-حالم خوب نیس،یکم تند رفتم،ببخش.
ماندانا با لبخندی که پهنای صورتش را پوشانده

بود،قدمی پیش برداشت وساده لب زد.
-تند نرفتی،تخِ ت گاز رفتی.ولی اوکی.

مستانه عصبی سری تکان داد وبا نوار ام دی افی که
از لبه ی میز کنده شده بود،ور رفت.

دخترک دست از خیره نگاه کردن برداشت.به سوی
اتاق کنفرانس گامی برداشت وبی آنکه نگاه دیگری

خرج مستانه کند،او را مخاطب قرار داد.
-من دفتر هستم،دوست داری میتونی بری.

مستانه با نگاهی نم برداشته سر روی میز گذاشت و
محکم پلک روی هم فشرد. بعد از ظهر با رهی قرار

داشت واین قرار تکرار گذش��ته اش نمی ش��د.مح��ال
بود

تجربه ی
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ِِلخ
ت امیرحافظ مشعل بار دیگر او را به

مرحله ی پوچ شدن برساند.
تنها شبی هفت ساله خوابیدم...

و بامداد آن هزار ساله برخاستم...�
شالش که بافتی نازک داشت را

ِِر
دو گردن

پیچان��د.آفت��اب کم ج��ان ت��ر از روزه��اِ ی قب��ل می
تابید.سوِ ز

آبان ماه پیشانی رهی را به دردآورده بود.
_حواست به تخته ها باشه داداش.

نگاه از داربست گرفت و مداد را از پشِ ت گوشش
برداشت.

سررسیِ د مربوط به کارش را از روی بشکه
برداشت.کج وماعوج جمله ای را درونش نوشت و

زیرش را چند خِ ط پررنگ کشید.
به

ِِی
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نما روبه رو اشاره ای کرد و لب گشود.
_اصغرجان� امروز میخوام این قسمت از کار تموم

شه.
موبایلش زنگ خورد،اهمیتی نداد.نزدیِ ک دیوار
ایستاد.نزدیک به نیمی از کار معرق شده بود.

ِِر
عبو کامیون از خیابان باعث شد که رهی با

ِِی
صدا

بلندتری اصغر
ِِین

تکنس جوانی که
ِِی

جویا نام بود را
مخاطب قرار دهد.

_چندتا طرح دارم تو کارگاه.باید اونارو هم انجام
بدم،دیگه نمی رسم برگ��ردم.داداش ام��روز ت��ا ج��ایی

که
میشه کار رو پیش ببر.
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اصغر دستی زیر بینی اش برد و سری مطمئن تکان
داد.

_اوکی داداش.برو خاطرت جمع.
ثبل از سوار شدن

ِِی
رو موتور موبایل را از جیب

بیرون کشاند.لبخند� زد و با شادی که
ِِیر

ز پوستش می
دوید موبایل را

ِِر
کنا گوشش گرفت.

_مرِ د عاشِ ق ما چطوره حالش؟
رهی تصویر خودش را در آیینه بغِ ل موتور دیدی

زد.متبسم زمزمه کرد.
_خوبم عمه.خیلی خوب.

شمس��ی تم��اِ م مهرب��انی قلبش را در کالم ریخت و
روانه

ی خطوط ارتباطی کرد.
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_الهی شکر.همیشه دلت چراغونی باشه عمه جان.
کسی از پشِ ت سر رهی را مخاطب ق��رار داد.رهی

بی
اهمیت قدمی برداشت و با لح��نی ک��ه ب��وی ق��دردانی

می
داد

ِِن
میا مکِ ث کوتاه عمه اش دوید.

_رخسار اگر بهانمو گرفت آرومش کنید تا بیام.
****

ِِر
دو

ِِل
رگا روسری ها چرخی زد.ریز خندیدِ ن فروشنده

ِِی
جوان با دخترک کم سن وسالی که انگار قصِ د خرید
نداشت باعث ش��د مس��تانه پوزخن��دی گوش��ه ی لبش

جا
خوش کند.
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شالی پر نقش ونگار نظِ ر مستانه را جلب کرد.
چند بیت شعری که مستانه از مفهوِ م آن بی خبر بود

ِِی
رو پارچه دیده می شد.

مستانه پر لذت لبهایش را جمع کرد.بی معطلی شال
را

از رگال بیرون کشید.
هنکز به فروشنده نرسیده بود،به آرامی گوشه

ِِر
وکنا

شال را رصد کرد تا سر از قیمِ ت آن در آورد.
نتیجه ای نگرفت،با چه��ره ای مع��ذب مق��ابِ ل م��رِ د

جوان
ایستاد.

وقتی
ِِی

رو صندلی می نشست،مابقی اسکناس های
ِِن
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میا دستانش را ش��مرد.خ��اطرجمع نفس��ش را ب��یرون
داد

و سوییچ را چرخاند.
بوق های آزاد سکوِ ت فضای کوچِ ک ماشین را می
شکست.به مقنعه افتاده دورگردنش توجهی نکرد.

ِِی
صدا شورانگیز که

ِِن
میا اتاقک پیچید.بی مقدمه به

ِِل
اص مطلب رسید.

_سالم.باباجهان خیلی داره بهم زنگ میزنه.خبریه؟�
شورانگیز به خشکی جواب داد.

مس��تانه ب��ا ی��ک دس��ت فرم��ان را چرخان��د،خ��یره� ب��ه
خیابان

ن��وچی گفت.ط��اقِ ت ق��هِ ر ط��والنی ش��ورانگیز را
نداشت.به

لحنش محبت تزریق کرد و لب زد.
_ماماِ ن خوشگلم.آشتی باش دیگه.
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پوِ ف حرص داِ ر شورانگیر لب های مستانه را به
لبخند وا داشت.

بوقی برای
ِِین

ماش جلویی زد و ادامه داد.
_خب نگفتی؟

شورانگیز عاقبت بی حوصله به حرف آمد.با این
تفاوت که دیگر با لحنی قهرآلود حرف نمی زد.

_ باباجونت می خواست واسه مهمونی دعوتت کنه.
مستانه دست دراز کرد و شال را از نایلون بیرون

کشاند.اخمی برای چشم چرانِ ی راننده ی ماشیِ ن
کنارش

در ترافیک نثار کرد.
از

ِِز
در در و پنجره ی ماشین سوِ زپاییزی مستانه را به

لرزه می انداخت.
_ مهمونی کی؟

شورانگیز آنسوی خط آخی گفت. بابِ ت گیره ی
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ِِی
مو

مستانه که روی زمین افتاده بود غرید.
_میگم مهمونی چی؟کی.؟�

شورانگیز با حسادتی آشکار جواب داد.
_ مه لقا جونت حامله اس.عمه ی عجوزتم براش

مهمونی گرفته.
گوش های مستانه از سرمای بی موقع به گزگز افتاد

و
قلبش هم کمی رو ب���ه انجم���اد رفت.ش���ال را روی

سرش
انداخت و سعی کرد گوش ها را بپوشاند.

_حاال فهمیدی؟به اندازه کافی از دستتون عصبانی
ام.خودت جواب باباجونتو بده.

مستانه
ِِق

بزا دهانش را قورت داد و با خداحافظی
کامال معمولی مکالمه را به پایان رساند

کمی بی حواس راند.اما به یکباره دستش دنده را
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محکم چسبید.تصوی�ِ ر خودش را در آیینه رصد کرد و
لبخند را سختگیرانه را روی لب سنجاق کرد.برای

رسیدن به قراری که برایش مهم بود پا را تا انته��ا رو
ِی

پدال گاز فشرد.
و آنگه بیا با عاشقان� هم خانه شو.هم خانه شو...

باید که جمله جان شوی تا
ِِیق

ال جانان شوی...
کِ ف دستان را

ِِی
رو هم کشید و به رهی که با قدم هایی

آرام به سمتش می آمد،نگاه دوخت.
رهی رو به رویش ایستاد و لبخندی محو صورتش را
پوشاند.دست دراز کرد و لیواِ ن ذرت مکزیکی را به

ِِی
سو مستانه گرفت.

مستانه کالفه از س��رمای آب��ان م��اه بی��نی اش را ب��اال
کشید
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و بی تکلف پرسید.
_ الهه دیگه چه آمارایی داده بهت؟

رهی نگاهی دقیق به اشعار شاِ ل دخترک
انداخت.مستانه بی حواس ظرف را تا

ِِی
نزدیک بینی

اش باال آورد و
ِِی

بو ذرت ها را به مشام کشاند.
رهی در سکوت

ِِر
کنا او جای گرفت و با قاشق

محتویاِ ت ظرفش را همی زد.
_اح...الهه فقط از مهربونیت گفته.همین.

مستانه ظرف را پایین داد و پاهاِ ی آویزان شده از
نیمکت را جمع کرد.رو به رهی چهارزانو نشست.

چشمانش برقی زد و با قبراقی به حرف آمد.
_تا حاال کسی بهم نگفته بود مهربونم.

رهی بی آنکه در رفتارش شتاب زدگی دیده شود،رو
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به مستانه چرخید.�
میان نگاِ ه

ِِتظر
من مستانه پلکی زد.

مستانه برای دلبری از او شالی بر سر کرده بود که
رهی
ِِر

اشعا رویش را دوست داشت.اما ناشیانه آن را
با جینی پاره وپوره ست کرده بود.

_حاال من می گم.با....با� من می مونی؟
مستانه ذرت ها را نجوییده قورت داد.بدر وجودش

ترسی مبهم در حاِ ل قد کشیدن ب��ود،مض�طرب کمی
تنه

اش را به جلو کشاند.
این ب��ار رهی هم ب��راِ ی ح��فِ ظ ح��ریمی ک��ه داش��ت

تالشی
نکرد.
_رهی

_جانم؟
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مستانه بی ادا نگاه دزدید و لبش را گاز گرفت.
در تاریکخانه ی ذهن اندیشید که عاشقانه ترین ها را

از حاف���ظ ش���نیده ب���ود و ح���اال احساس���ی جدی���د
داشت.انگار

در
ِِن

میا اولین ثانیه
ِِی

ها عاشقی دست وپا می زد.
رهی س��رش را پیش کش��ید.نفس ه��ای گرمش��ان در

هواِ ی
پاییزی در همآمیخته شده بود.

_من....من خیلی دختر� اطرافم دیدم.از دانشکده
مهندسی بگیر تا هزارتا عروسی وپارتی.

مستانه سر بلند کرد.دیگر شهامت
ِِن

شنید ادامه ی
حرف
ِِی
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ها رهی را نداشت.
در ناخودآگاِ ه ذهن دوست داشت که اولین و آخرین

دختر برای
ِِی

ره مجهول باشد.
رهی ب��ا جس��ارتی ک��ه ب��ه یکب��اره در وج��ودش حل��ول

کرده
بود.لبه ی

ِِل
شا مستانه را روی شانه اش مرتب کرد.

مستانه مسخ شده حتی آب دهانش را نمی توانست
راهی گلو کند.

_ کاری که تو...تو با قلبم کردی...
مستانه از ح��الت بهت ب��یرون آم��د و عقب کش��ید.بی

دلیل
صدایش را صاف کرد و نگاهش به نگاِ ه سیاِ ه رهی

گره خورد.
_ من خیلی بدبختی دارم،ولی...ولی از سِ ر بدبختی
نیومدم سراغ تو.خیلی� مهم بود برام که اینو بدونی.
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مستانه تب کردا دستش بند همان جایی از شال ش��د
که

رهی ثانیه ای پیش لمسش کرده بود.
رهی فهمید و ساده لبخند زد.مستانه از لبخنِ د رهی
قلبش تکانی خورد.تندتند سر تکان داد و مستانه ی

همیشگی شد.
_ می مونم باهات.

سوی مستان می روی.مستانه شو...مستانه شو.
ش��ورانگیز نیم نگ��اهی ب��ه جه��ان و پل��ک ه��اِ ی روی

همش
انداخت.

موهایش را جمع کرد و به آرامی از زیِ ر پتو بیرون
خزید.

حسی موذی ذهنش را قلقلک می داد.بعد از
ِِتن
رف

مژگان دوست داشت حسرِ ت سال
ِِی

ها رفته را که
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ِِن
دید خانه ی تک

ِِتر
دخ ملک ها بود را تمام کند.

در جوانی سر از شوری تمام نشدنی پر بود.آنقدر در
خودش جسارت دیده بود که برخالِ ف دیگر اعضای

خانواده اش
ِِر

با
سفر ببندد و برای تحقق رویاهای

بلندش به پایتخت کوچ کند.
از جالباس���ی اش���ارپ قرم���زش را چنگی زد و ب���ا

یادآوری
گذش��ته آهی عمی��ق کش��ید و دس��تگیره ی در را ب��ه

آرامی
پایین داد.

مژگان از عمارت پدرش می گفت.از تاب دونفره ای
که

ِِیر
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ز درختی تنومند بود و اردشیرملک او را تاب
می داد.

مژگان می گفت و حسرِ ت لبریزشده در
ِِن

چشما گوهِ ر
آن روزها را نمی دید.

کلید میان مشتش فشرده شده بود وقتی کِ ف پاه��ا
روی

پله های مفروش شده می چسبید.
علی چندروزی بود که بعد از نامزدی اش با دنیا در

ساختمان پیدایش نمی شد.
شورانگیز با قلبی که ریتمش تند شده بود،پشِ ت در

ایستاد.سرکی به طبقه پایین کشید.
س��اختمان در س��کوتی ک��ه انگ��ار گ��رِ د م��رده رویش

پاشیده
شده بود به سر می برد.

کلید انداخت و در بی صدا باز شد.
پلک هایش را محکم روی هم فشرد.لِ ب پایین میان

دندان ها گیر کرد.
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ِِی
بو مژگان حتی بعد از رفتنش صاحِ ب خانه

بود.شورانگیز
ِِن

میا خانه ایستاد.
با ق��دم ه��ایی ن��امطمئن ب��ه س��وی آش��پزخانه ق��دمی

برداشت.
لیوانی را از آب پر کرد و با بغضی که نمی دانست

برای چه گلویش را می فشارد.روِ ی خاِ ک ترک
خورده ی گلدان ها ریخت.

****
مستانه دو طرف موها را به وس��یله ی گ��یره پشِ ت

سر
بهم رساند و از اتاق بیرون آمد.

بی آنکه نگاهی به اطرافش بکند،با شانه هایی جمع
شده از سرما وارد آشپزخانه ش��د و ک��ترِ ی خ��الی را

از
روی گاز برداشت.

جهان در حالی که صورتش را با حوله خشک
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میکرد.مستانه را مخاطب قرار داد.
_احواِ ل مستی بابا؟

مستانه که در عالمی دیگر بود یکه ای خورد و فندک
از دستش افتاد.جهان موذیانه خندید وگ��ردن مس��تانه

را
گرفت.با حظی وافر سرپیش کشید و بوسه آبداری

روی گونه ی مستانه کاشت.
مستانه روی نوک پا ایستاده بود و با صدایی خفه

حرف میزد.
_بابا... خفه شد...م...با...با�

جهان پی در پی گونه ی او را می بوسید و با ته
ریشش پوست مستانه را قرمز می کرد.

مس��تانه ب��ا دسِ ت آزادش مش��تی ب��ه ش��کم او نث��ار
کرد.اما

جهان دست بردار نبود و به مستاته حتی برای نفس
کشیدن مجال نمی داد.

_پدرسوخته چند وقته کم می بینمت.داری چه غلطی
می کنی؟
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مس��تانه بلن��د می خندی��د و نیش��گون ه��ای ری��زی از
بازوی

پدرش می گرفت.
ش��ورانگیز بی آنک��ه متوج��ه خیس��ی گون��ه ه��ایش

باشد،لبه
ی تخت دونفره ای که به نظرش منف��ورترین تص��ورا

ِت
ذهنش بود نشست.

دستی به روتختی کشید.خبری از
ِِی
گرما
ِِق

اتا پایین
نبود.رنگ ها همه سرد بودند و

ِِی
خلوت بیش از اندازه

ی اتاق شورانگیز را عصبی می کرد.
از جا برخاست.از

ِِل
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حا خود هیچ سر در نمی
آورد.قرار بود بعد از

ِِتن
رف مژگان حالش خوب باشد و

جهان را تمام وکمال در اختیار بگیرد.
دیگر شب ها از نبوِ د جهان تا صبح دوِ ر تخت نچرخد
و ح��رص نخ��ورد ک��ه جه��ان ب��ه چ��ه ح��التی مژگ��اِ ن

اشراف
زاده را در آغوش می گیرد.

اما حاال نمی فهمید چرا آنقدر قلبش می س��وزد.چ��را
پا

به خانه ی کسی گذاشته است که با سیاست بیست
واندی سایه اش را از روی زندگی شورانگیز

برنداشت وماند و کمنیاورد.
****

علی موبایل را میان سر وگردنش گرفت و ب��ا لح��نی
که

ش��یفتگی از آن ل��بریز� ب��ود قرب��ان ص��دقه ی دنی��ایش
شد.
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_دنیاجان چرا داری روزمون رو خراب می کنی؟من
یکسری از کتابامو که خونه جا مونده بردارم میام

دیگه.
نگاهی سرسری به انتهای کوچه انداخت و کلید را در
قفل چرخاند.دنیا از آنس�وِ ی خ�ط ب�ا ن�از ب�راِ ی علی

خط
ونشان می کشید.

علی با لبخندی پرمهر که روِ ی لب هایش نقش بسته
بود،در را به آرامی پشِ ت سر بست.

سری تکان داد و دلش همان لحظه
ِِی
برا

ِِلحن
ِِن
نگرا

دنیا ضعف رفت.
ِِن

میا حرف زدن او پرید و با عشق
زمزمه کرد.
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_نگراِ ن هیچی نباش دنیاِ ی من.
نفسی عمیق کشید و با همان لبخندی که هنوز از

ِِی
رو

لبش پاک نشده بود به پاگرِ د اول رسید.
ِِی

صدا خنده های مستانه کم مانده بود ساختمان� را به
لرزه در آورد.

شِ ب گذشته را ب��ه ی��اد آورد.مهم��انی مزخ��رفی ک��ه
عمه

اش ترتیب داده بود.
مادرش تماِ م ش�ب را ب�ا چش�مانی ک�ه دو دو می زد

در
آشپزخانه گذرانده بود و پدرش که از نگاه به مادِ ر
فرزندانش که روزی همسرش بود فرار می کرد.

و حاال در نقطه ای از زندگی ایستاده بود که حسرِ ت
بلند
ِِن

خندید مه لقا قلبش را سنگین کرده بود.
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_وایسا میگمت بچه.
علی بی اهمیت به زمان ومکان پیشانی به دیوار

چسباند و به صمیمانه ترین مکالمه پدر ودختری که
دیده بود،گوش سپرد.

مستانه به نفس نفس افتاد.پشِ ت مب��ل ایس��تاد و از
همان

جا پر تپق جواب داد.
_باباجهان تو روخدا بسه.پهلوهام از قلقلکت درد

گرفت.
جهان به بینی اش چی��نی داد و روب��ه روی مس��تانه ب��ا

ادا
و اصول خرناس کش��ید.مس��تانه ش��یرین خندی��د و در

حالی
که دست

ِِی
رو قلبش می گذاشت پرسان ادامه داد.

_مامان دیر از پیاده روی نیومد؟
جهان شوخی را کنار گذاشت و نفسی تازه کرد.بی

ربط به
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ِِل
سوا مستانه لب گشود.

_راستی چرا دیروز جواِ ب منو نمی دادی طوطی؟تو
خاله ی فسقلی شدی،بعد مهمونی نمیای؟

علی قدمی به عقب برداشت.با شانه هایی که کمی
افتاده ب��ه نظ��ر می رس��ید پوزخن��دی تلخ زد و ب��ه دِ ر

بسته
کینه توزانه نگاه دوخت.

ثانیه ای بعد دستش به نرده چسبید و به کمِ ک فلِ ز
سرد

تنه اش را به باال کشاند.
مستانه با چهره ای ک��ه دیگ��ر آث��ار خن��ده در آن دی��ده

نمی
شد،از پشِ ت مبل بیرون آمد و با چهره ای که سعی

می
کرد بی تفاوت

ِِی
باشد،رو مبل نشست.
شانه ای باال انداخت و
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ِِیر
ز نگاِ ه پدرش به سختی

زمزمه کرد.
_نیومدم.چون...چون� منو دوست ندارن.

جهان که به خاطر تحرِ ک بیش از ان��دازه هن��وز نفس
کم

می آورد،روبه
ِِی

رو مستانه با اخمی گره خورده
نشست و منتظر ماند.

مستانه دیگر بغض نداشت.ثانیه ه��ایی را می گذران��د
که

هیچ وقت از عمرش تجربه شان نکرده بود.امروز و
در

ِِبح
ص غم زده ی پاییز رهی را داشت.

آنقدر از حِ س سبکبالی پر ب��ود ک��ه بی خی��اِ ل تم��اِ م
برگ

های زردی که به
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ِِل
فص
ِِی

دردمند پاییز رنگ می
بخشید،شده بود.

_من تم��اِ م س��عیمو ک��ردم باب��ا.ولی هیچ وقت خ��وه
ِرعلی و

مه لقا نشدم.
جهان کاسه ی زانویش را با کف دستی که عرق

داش����ت ماس����اژی داد.س����رش را پیش کش����ید ک
مستاصل تر

از هروقتی زمزمه کرد.
_بابا امیِ د من به توست.تو نزار از این پاشیده تر

بشیم.مه لقا غده اما ته دلش هیچی نیست طوطی
عربده ای که ساختمان را لرزاند.باعث شد مستانه و

جهان همزمان از جا بپرند.
مستانه زودتر از جهان به

ِِی
سو در دوید.
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_صداِ ی علیه.
نرسیده به راهرو انگشت پایش به پایه مبل گیر ک��رد

و
در مرز سکندری خوردن

ِِی
رو زمین جهان از پشت

او را نگه داشت.
با رویی جمع شده از درد لِ ب پایینش را گاز گ��رفت

و
لنگان به

ِِل
دنبا پدرش از خانه بیرون زد.

شورانگیز حتی
ِِن

توا نفس کشیدن را دیگر نداشت.لباِ س
حریری که به رنِ گ یاسی بود از

ِِن
میا انگشتانش سر

خورد و
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ِِی
جلو پایش افتاد.

علی به تکه های گلدانی که میان او و شورانگیز خرد
شده بود نگاهی کوتاه انداخت و دوباره سر باال آورد.

_دیگه دنباِ ل چی هستی؟
صدایش خش داشت و دردی که از البه الی کالمش

بیرون می زد به
ِِز

طر غریبی تلخ بود.
شورانگیز دفاعی نداشت.هیچ وقت اینگونه و آنقدر

حقارت بار خلع سالح نشده بود.
کسی به در می کوبید و پشِ ت هم علی را صدا می

کرد.
شورانگیز ترسیده گوش به

ِِی
صدا دخترش سپرده

بود.علی با طمانینه نزدیکش شد.
با پا تکه ای شیشه را کنار زد.کِ ف پایش کمی

سوخت،اهمیتی نداد.
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ِِل
مقاب شورانگیز خم شد و پیراه��نی ک��ه ب��وِ ی ن��ا می

داد و
شاید بو

ِِی
اشک را از

ِِی
رو زمین برداشت.

شورانگیز تا تصمیم گرفت از کناِ ر علی بگریزد.فری��ا
ِد

او شورانگیز را همچون میخی بر زمین کوباند.
_بتمرگ

با چشمانی گرد شده تا دهان باز کرد تا براق ش��ود و
به

ِِی
رو علی بتوپد.

علی صاف ایستاد ک با نگاهی که از آن خون می
بارید شورانگیز را وادار کرد تا در لحظه خفه شود.

لباس را
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ِِل
مقاب نگاِ ه ترسان شورانگیز تکانی دا و با

فکی سخت شده زمزمه کرد.
_چق��در دیگ��ه از این��ا می خ��وای؟کم آوردی؟چن��دتاِ ی

دیگه
میخوای تا من برات بخرم

شورانگیز سربه زیر انداخت و ب��ا ص��دایی ک��ه س��عی
می

کرد نلرزد،غرید.
_برو کنار.

علی توجهی نکرد و به خیره نگاه کردنش ادامه
داد.شورانگیز تا خواست از

ِِر
کنا او رد شود.علی

نزدیک��تر ایس��تاد،آنق��در ک��ه ب��دن هایش��ان مم��اس ب��ه
همدیگر

شده بود.
آنقدر که علی حالش از

ِِی
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بو شیرین شورانگیز بهم
بخورد.

_خوشگلی
شورانگیز سیبک گلویش تکانی خورد وبا ترسی

آشکار آِ ب دهانش را قورت داد.
نگاِ ه معنادار علی را نمی فهمید.از اضطراب قلبش

نزدیک بود قالب تهی شود.
_ولی آشغالی

شورانگیز دستش را برای سیلی زدن باال آورد.اما
علی نگذاشت و دسِ ت او را چنگ زد.

_از من بترس.مثِ ل سگ بترس دختِ ر عبدالله چاه
کن.یک روزی سرت هوار میشم.

شورانگیز کم آورده با چش��مانی ک��ه اش��ک دی��دش را
تار

کرده بود،نفرت انگیز به علی چشم دوخت.
در با شتاب باز شد و جهان نظاره گر صحنه ی

مقابلش شد.
ش��ورانگیز ب��ا ق��امتی ک��ه رعش��ه ای وی��ران کنن��ده

لرزانش
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کرده بود،هق هقش را در نطفه خفه کرد.
_چی شده مامان؟اینجا چکار میکنی؟علی!!�

جهان هنوز خشکش زده بود.ولی مستانه نگران به
ِِی

سو آنها دوید.
چشمش به جوراِ ب علی افتاد که

ِِی
سرخ خون کثیفش

کرده بود.
مستانه تا خم شد علی کنار کشید و پیراهن را به

صورِ ت شورانگیز پرتاب کرد.
معطل نکرد،با صورتی کبود از خشم از کناِ ر پدرش

رد شد.بی آنکه نگاهی مختصر را
ِِج

خر او کند.
مس��تانه هم��انطور خم مان��ده تلخ ب��ه پ��یراهِ ن یاس��ی

نگاه
کرد.

شورانگیز اشکش بی صداتر از هروقِ ت دیگری
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ِِی
رو

گونه ی یخ زده اش چکید.
جهان رمقی

ِِی
برا بحث با شورانگیز نداشت.

روی گرداند و او هم در سکوتی که مشعل ها را رو
به خاموشی می برد از خانه ی مژگان بیرون زد.

صدایی از درون با من می گوید
شروع فصِ ل بی رحم تنهاییست

ِِی
صدا برخورِ د همزمان قاشق و چنگال ها به بشقاب

اعصاِ ب رهی را کالفه کرد.میلی به
ِِن

خورد شام
نداشت.

ازپشِ ت ارگ برخاس��ت.محم��د چه��ارزانو گوش��ه ی
سن
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انگار کسی دنبالش می دوید.با سری ب��ه زی��ر قاش��ق
را

لبریز� از برنج و گوشت می کرد و به داخِ ل دهان می
فرستاد.

رهی اشاره ای به امید کرد و سوییشرت را روی
دوشش انداخت و فارغ از هیاهوِ ی جشن و ش��لوغی

اش
با قدم هاِ ی کوتاهی به سوی بیرون از باغ رفت.

ِِی
ب��را کمی گ��رم ش��دن دس��تانش را جل��وِ ی ده��انش

گرفت
و ها کرد.متفکر� به

ِِی
تابلوها

ِِر
کنا گاردریل چشم

دوخت.
تکلیفی

ِِی
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برا بعد از تمام شدِ ن معرق پل نداشت.
از مستانه

ِِل
قو ماندن گرفته بود،در حالی که خود در

سوِ گ جیبی که پر نبود،مویه می کرد.
بینی اش را باال کشید و به خوب

ِِن
نبود
ِِل

حا امروز
مستانه فکر کرد.

وقتی در ج��واِ ب پی��امش مس��تانه کوت��اه ج��واب داده
بود^.

خوب نیستم^ و از او خواسته بود تنهایش
بگذارد.رهی بی پرسش او را تنها گذاشته بود.

عادت به حرف زدن نداشت.ترجیح می داد آنقدر
ساکت بماند تا گوش هایش آماده

ِِن
شنید هر حرفی را
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داشته باشند.
سرفه ای کوتاه کرد،نمی دانست مستانه عادِ ت
مزخرفش را تحمل میکرد در ادامه ی راهی که

روشنایی اش را رهی گاهی کم می دید.
امید بلند صدایش کرد.دستی

ِِی
ال

ِِی
موها کوتاهش کشید

و به آرامی سرچرخاند.
امید با قدم هایی که بیشتر به دویدن شباهت

داشت،نزدیِ ک رهی ایستاد.
_عمه ات داره پشِ ت هم زنگ می زنه.

رهی سراسیمه موبایل را از دسِ ت امید چنگ زد،با
قلبی که به یکباره قفسه ی سینه اش را داشت پ�اره

می
کرد.ارتباط را وصل کرد.

رهی بی معطلی لب گشود.
_جونم عمه؟
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هق
ِِهق

گریه به شمسی
ِِن

ما
ا حرف زدن نمی

داد.کامیونی پر شتاب از میاِ ن جاده با چند بوِ ق پش
ِت

هم رد شد.
رهی
ِِی

صدا عمه اش را نداشت.غضب آلود به جاده
نگاه کرد و فریاد زد.
عمه صدامو داری؟
_ رخسار بچم نیس

شقیقه های رهی به تیر کشیدن افتاد.قدمی نامتعادل
به

جلو برداشت و اگ��ر امی��د نب��ود بی ش��ک پخِ ش زمین
می
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شد.
با تته پته لب زد.
_ینی چی نیس؟

هنوز ماشین کامل متوقف نشده بود،رهی
ِِر

د آن را باز
کرد و به حالِ ت دو از

ِِن
با

خیا کم تردد رد شد.
محمد اسکناسی

ِِی
رو صندلی انداخت و منتظر

نماند.بی انکه حواسی به
ِِبستن

ِِر
د ماشین داشته

باشد.پشِ ت سِ ر رهی شروع به دویدن کرد.
_داداش میخوای من خیابوناِ ی اطرافو بگردم؟
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رهی دستی در هوا تکان داد و فریاد زد.
_بگرد ممد.همه جا رو بگرد.

به
ِِی

ابتدا کوچهِ ی خانه عمه اش رسید.نفس بریده کم
آورد.

خم شدو دستانش را روِ ی زانو گذاشت.
موبایلش

ِِی
برا چندمین بار زنگ خورد.

سر بلند کرد و به عمه اش که با چادر رنگی انتهاِ ی
کوچه رژه می رفت و غالم با ویلچر میاِ ن در سر به

چهارچوب تکیه داده بود.
رهی آنقدر دویده بود که رمقی برای

ِِتن
رف مسافِ ت

کوتاِ ه پیِ ش رویش نداشت.
نفهمید چرا موبایل را کناِ ر گوشش گ��رفت.ش��اید در

ثانیه
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هابب که به وحشتناک ترین
ِِل

شک ممکن در
ِِل

حا
سپری بود،صداِ ی مس��تانه تس��کینی ب��رای قلبش می

شد.
_مستانه؟

ِِی
صدا مستانه خش دار به گوشش می رسید.هنوز نف

ِس
رهی سرجا نیامده بود.

کمی مکث سهمش شد اما ثانیه ای بعد تماِ م عجزی
که

در وجودش بود با رهی
ِِتن

گف مستانه به غلیان در امد.
باصدایی خسته تنها نالید.

_مستانه توروقرآن دعا کن.
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ِِی
صدا
ِِن

نگرا مستانه سراسیمه از میان خطوط گذر
کرد.

_ چی شده رهی؟هاان؟
رهی کمرش را به زحمت راست کرد و دوباره ناِ م
مستانه را زمزمه کرد.لب گزید و به عمه اش که با

گام هایی بلند به سویش بر می داشت چشم دوخت.
مستانه ترسیده از صدایی که بیچارگی از آن می

بارید.نیم خیز روِ ی تخت شد.
تا خواست از تخت پایین بیاید.پتوِ ی پیچیده به پایش

عصبی اش کرد.دوباره با صدایی به مراتب بلندتر
رهی را صدا کرد.

_رخسار گم شده مستانه.
مستانه

ِِن
میا اتاق خشک شد.شورانگیز با فریاِ د مستانه

ِِن
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میا چهارچوب اتاق ظاهر شد و با چشمانی تنگ شده
به

ِِل
موبای مستانه اشاره ای کرد.

مستانه در فاصله ای که به سمِ ت در می رفت.به
مستانه بودنش اندیشید.

به رهی که در هر شرایِ ط س��ختی ب��از مس��تانه اش
می

گفت و الفش را هم به طرِ ز دیوانه واری کشیده ادا
می

کرد.
در را به

ِِی
رو شورانگیز و تماِ م کنجکاوی اش بست.

شورانگیز مشتی به در کوباند و ادب
ِِن

کرد مستانه را
به وقِ ت

ِِن
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آمد جهان موکول کرد.
آنسوی شهر رهی با قلبی که نبض وار میان گلو می

زد به عمه اش خیره شد.شمسی به
ِِی

بازو رهی چنگی
زد.آنقدر او را محکم تکان می داد که رهِ ی مات زده

موبایل از دستش افتاد.
_رهی بچم نیس��ت.رهی من ج��واِ ب آق��اتو چی ب��دم؟

رهی
انگار نیرویی فوق در تماِ م جانش تزریق شده

بود.اهمیتی به موب��ایِ ل روی زمین ن��داد.شمس��ی را
کنار
زد و
ِِی

برا رسیدن به خانه دوید.
_تموِ م خونه رو گشتین عمو؟

غالم ویلچر را به عقب راند و مستاصل سری تکان
داد.
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_خاک برسِ ر مِ ن علیل بشه رهی جان.شمسی منو
برد

حم����ام.این بچ����ه داش����ت ک����ارتون می دی����د.روم
سیاه.برگشتیم

دیدیم نیس
مستانه رهی را چند بار صدا کرد اما چیزی که

عایدش شد هن
ِِهن

زنی بود که با عجز والبه می
گریست.

موبایل را به گوش��ه ای پ��رت ک��رد.نمی فهمی��د ق��رار
است

چه کاری انجام دهد.دوِ ر خود چندبار چرخید تا
افکارش را تفکیکی کند.

عاقبت تصمیم نهایی اش را گرفت.دست دراز کرد و
از

ِِی
رو جالباسی� مانتویش را برداشت.

ِِر
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د اتاق را که
باز کرد.نور با شدت چشم هایش را زد.

میانه ی سالن شال را از
ِِر

دو گردن به
ِِی

رو موهایش
انداخت.

شورانگیز از
ِِی

رو کاناپه برخاست.نزدیِ ک مستانه شد.
_کجا داری می ری؟

مستانه گیح سر بلند کرد و به مادرش نگاه
انداخت.شورانگیز متاسف سر تکان داد.

_میگم کج��ا؟مس��تِ ی احم��ق داری چ��ه غلطی می
کنی؟با

کدوم خری داری تیک می زنی؟
مس��تانه ب��ه عقب گ��ام برداش��ت.ب��ا هم��ان گیجی ک��ه

درآن
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غرق بود،زمزمه کرد.
_موبایلم.

چرخید� و به طرِ ف اتاقش دوید.ت��ا خم ش��دو موبای��ل
را

برداشت.صدای تیِ ک در آه را از سینه اش جدا کرد.
ِِی

صدا بی حوصله پدرش باعث شد که مستانه در
تاریکی اتاق چمباتمه بزند و برای رهی و گم شدِ ن

رخساره اشک بریزد.
با

ِِی
صدا بی صدا مِ ث یه کوه بلند...

مِ ث یه خواب کوتاه.
یک مرد بود.... یک مرد.

رهی بعد از
ِِتن

گش همه ی سوراخ وسمبه هاِ ی خانه ی
عمه اش با چشمانی که س��رخی آن دِ ل شمس��ی را

به
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آتش می کش��ید.وسِ ط خان��ه ب��ا ق��امتی خم ش��ده
ایستاد.

هرسه در سکوتی ملتهب به یکدیگر زل زده بودند.
محمد با ضرب خود را به

ِِر
د حیاط کوباند و از همانجا
رهی را مخاطب قرار داد.

_رهی...رخ..سار پیدا نشد؟
رهی نه خفه ای زمزمه کرد.غالم دستی به ریشش

کشید و نالید.
_باید بریم کالنتری.�

شمسی بی رمق
ِِی

رو صندلی افتاد و به گونه اش
ضربه ای زد.

_روم سیاه پسرم.خدایا حاال چیکار
ِِغ

کنیم؟سرا یک
ِِتر
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دخ مریضو از کجا بگیرم؟
رهی ق������درِ ت دل������داری دادن ب������ه هیچ کس را

نداشت.چشم
هایش از شدِ ت اشکی که در حصار مانده بود می

سوخت.محمد نفس زنان با کفش
ِِی

رو فرش آمد و به
دور
ِِبر

و خانه نگاه انداخت.
_همه جا رو گشتین؟زیرزمین چی رهی؟

رهی ناامید لب زد.
_زیرزمین.زی پله.توکوچه و خونه همسایه هام نبود

ممد.
محمد نگران دوب��اره ب��ه اط��رافش نگ��اه دوخت.ح��اال

کمی
نفس کشیدنش عادی شده بود.

چانه ای خاراند و زیِ رلب براِ ی خودش حرف زد.
_آخه کجا رفته این بچه؟؟!
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ِِی
کورسو امیدی

ِِل
د محمد را نشانه گرفت.بزاق دهانش

را پایین داد و با تردید لب زد.
_پشت بوم پله داره؟اونجا نرفته؟

_باال پشت بومم نگاه کردم.نبود پسرم
رهی شوک زده به محمد نگاه کرد و زمزمه وار به

ِِی
سو پله های فلزی گوشه ی آشپزخانه دوید.

_بشکه ها.بشکه عمه.خونه گربه اس
ِِن

میا پشت بام چرخی زد و عاقبت چشمش به بشکه
ِِی

ها کنار دیوار افتاد.
نامطمئن و ب��ا دلی ک��ه می لرزی�د.ق��دمی ب�ه ط��رِ ف

بشکه
ها برداشت.

رخساره به همراِ ه بچه گربه ای سرمازده به خواب
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رفته بود.رهی همان دم که رخساره را دید.زانوهایش
تا خورد و

ِِر
کنا بشکه افتاد.

ِِز
س��و پ��اییزی پیش��انی اش را می س��وزاند.اهمی��تی

نداشت
وقتی که صورِ ت خواهرش درآن ه��وا س��ر و ک��رخت

شد
بود.

شمسی آسوده خاطر دست دراز کرد و گربه را
برداشت.

بی صدا اشک می ریخت و به آرامی رخساره را صدا
می کرد.

محمد با بغضی که کم مانده بود خفه اش کند دست
انداخت

ِِل
زیربغ رخساره و یاعلی گویان او را که

ِِق
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غر خوابی شیرین بود از بشکه بیرون کشاند.
وقتی
ِِسر

رخساره را
ِِی

رو شانه اش قرار می
داد.چشمانش نم برداشته بود.

پشت به رهی کرد و در سکوت از پشت بام بیرون
رفت.

_الهی عمه بمیره برات.
رهی اصوات را نمی شنید و کلم�ات مفه�وِ م خ�ود را

از
دست داده بودند.سرش را به بشکه تکیه داد و برای

لحظه ای پلک روِ ی هم گذاشت.
هوهوی باد در فضا پیچید.شمسی هِ ق بلندی از سینه

اش بیرون زد.
پلک های رهی گرم شد،دلش خواب می

خواست.خوابی که بیداری اش را با
ِِن
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بود مستانه تاخت
بزند.

شبانه مرِ د گاریچی به خانه می کشد خود را....
اگر که مادیان خسته.اگر طناب همپاره.دروِ ن مرد

همواره کشیده می شود باری.
آب پاش را پاِ ی گل هاِ ی پاسیو گذاشت و ب��ه آرامی

بی
آنکه تنه ای به گل های دوست

ِِی
داشتن مادرش بزند.از

کنارشان� رد شد.
مه لقا با بدقلقی معجونی که حلیم��ه ب��رایش درس��ت

کرده
بود را می خورد.
لبخنِ د ساده ای

ِِی
رو لب

ِِی
ها مژگان نشست.انگار
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تاریخ اینبار به شیرینی در حاِ ل تکرار بود.
نزدیِ ک

ِِتی
راح گوشه

ِِی
سالن شد.

مه لقا
برِ ش کیکی که حلیمه

ِِی
جلو دهانش گرفته بود

را پس زد.
با غرغر لب زد.

_حلیمه جون بخدا دارم خفه می شم.تمومش کن.
مژگ��ان ب��ا خن��ده ی ری��زی ک��ه ص��دا دار ب��ه گ��وِ ش

مخاطب
می رسید.ضربه ی آرامی به شانه

ِِی
حلیمه زد.

_بده خودم بخورم دایه جان
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با اخمی ساختگی که
ِِر

نثا مه لقا می کرد، گازی به
کیِ ک هویچی زد.

حلیمه در حالی که چپ چپ به مه لقا می
نگریست.

ِِیر
ز لب غرید.

_نوِ ش جونت مادر.این بچت کاشکی به خودت می
رفت.

و با همان دلخوری که دقایقی دیگر فراموشش می
شد،روی گرداند و با پایی که درِ د آرتروز لنگانش

کرده بود به
ِِی

سو آشپزخانه رفت.
مژگان به طرِ ف مه لقا چرخید� و به لبخندش عمق

بخشید.
_عزی��زم چ��را انق��در سِ ر خ��وردِ ن خ��وراکی ه��اِ ی

مقوی
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بدخلقی می کنی؟
مه لقا لیوانی را که به نیمه نرسانده

ِِی
بود،رو

ِِیز
م

مقابلش گذاشت و با بینی چین خورده با نازی که
مختِ ص

ِِلحن
خودش بود،جواب داد.

_تا وقتی خونه هستم امیر کالفه ام می کنه.اینجا هم
حلیمه.

مژگان خم شد و پیش دس��تی کی��ک را برداش��ت.تک��ه
ای

کیک را
ِِسر

چنگال فرو برد و مقابِ ل دهان مه لقا
گرفت.
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_مه لقا تو ضعیفی .مدام تو رژیم ب��ودی.االن وقتش��ه
به

خودت برسی مامان.
مه لقا با اکراه دهانش را باز کرد.مژگان سری تکان

داد و با خنده زمزمه کرد.
_قربون اون اخمت بشم.خیلی� بداخالق شدی،تو

مهمونی هم حالت زیاد خوب نبود.حواست هست
خوشگلم؟

مه لقا به زحمت کیک را ق��ورت داد.دس��ت ب��ه س��ینه
تکیه

به کاناپه زد.
مژگان با صبوری نگاهش راچرخاند و در سکوت

منتظر ماند.
تا مه لقا تصمیم به حرف زدن گرفت،مژگان دست

دراز کرد و نرمه کیکی که گوشه
ِِی

لِ ب مه لقا جامانده
بود را پاک کرد.

_حاال شروع کن.

  1473                                                                             



سال   چهارشنبه عصائی:                                                                                   اخرین مهدیس نویسنده

_از اینجور مهمونیا حالم بهم می خوره.همه چیز
شلوغ و بی برنامه.

لبخند از
ِِی

رو لب
ِِی

ها مژگان پر کشید.با نگرانی که
در نگاهش مشهود بود زمزمه کرد.

_مه لقا امیر که خوبه باهات؟مشکلی که ندارین؟
مه لقا چشمانش را گرد کرد و متحیر جواب داد.

_این چه سوالیه!معلومه که خوبیم با هم.فقط االن
سیستم بدنم اذیتم میکنه.مدام حالم یک مدلیه.

مژگان کمی نزدیک تر به مه لقا شد و سرزنش آمیز
خیره
ِِی

او شد.
_اینجوری به من نگاه نکن مامان.حِ ق حسنا بود که

جواِ ب تند وقاطعی از من بگیره.
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_مه لقاجانم.من دوست دارم که مثِ ل من ی��ک آدِ م
بی

زبون و احمقی نیستی.اما واقعا جواِ ب یک
ِِنظر
ساده
حسنا

ِِر
رفتا تند تو نبود.اون فقط از

ِِی
رو شوق و ذوقی

که داشت اسم براِ ی بچه شما انتخاب کرد.
سکوِ ت مه لقا ناامیدش کرد.از ج��ای برخاس��ت.نی��از

به
قدم زدن در حیاِ ط پاییز زدهِ ی پرخاطره را داشت.
هنوز گام دومش را برنداشته بود که مه لقا عاقبت

ِِل
دلی آنهمه پرخاِ ش شب مهمانی را به زبان آورد.

_دوست ندارم تو مهمونی که شما هستین بابا حضور
داشته باشه.غمگین میشم....
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اشکی زالل از گوشه
ِِی

چشم مه لقا روِ ی گونه اش
غلتید

باصدایی که خش برداشته بود ادامه داد.
_قبال فکر می کردم جدا بشی خیلی� خوشحال می

شم.ولی االن غمگینم وقتی می شد شما دو نفر ج��و
ِر

دیگه
ِِر

کنا هم باشین.یک...یک جوِ ر قشنگ.
مژگان سر نچرخاند.با قدم هایی که سعی می کرد

استوار به نظر برسد به
ِِی
سو
ِِی

انتها سالن رفت.
زندگی با جهان تمام شده بود و دیگ��ر ج��وِ ر قش��نگی

نمی
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شد ادامه
ِِی

آن
ِِی

زندگ مه آلود را متصور بود.
مستانه دستانش را

ِِی
رو آتش گرفت و به رهی که

چوِ ب جعبه ی میوه را می شکست،نگاه کرد.
گ

ِِی
رما آتش

ِِر
دچا رخوت و سستی اش کرده بود.رهی

چوب ها را داخِ ل حلِ ب سیاه ش��ده ان��داخت و آتش
را

برافروخته کرد.
ِِی

صدا ترق ترق
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ِِتن
سوخ چوب سکوت میانشان را می

شکست.
هوا گرفته به نظر می رسید و غروب آفتاب دقایقی

دیگر اتفاق می افتاد.
مستانه

ِِی
برا چندمین بار سرچرخاند و به پسِ ر جوانی

که
ِِی

رو داربست بود،نگاه انداخت.
رهی اما دستانش را در بغل گرفت و به کوله ی رها

شده ی مستانه که روی زمین بود ،خیره شد.
پس از لختی سکوت مستانه بازدمش را پرصدا از

سینه خارج کرد و به سوِ ی رهی چرخید.
_تا کی این پروژه تمومه جناب معروف ؟

رهی با محبِ ت خاصی که در چشمانش موج می زد
به

خنده
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ِِی
مستانه نگاه کرد.

مستانه جعبه ای که برای نشستنش بود را کمی به
ِِی

سو رهی کشاند.
نزدیک تر از همیشه سرش را پایین آورد و با بینی

چین خورده زمزمه کرد.
_زبوِ ن المصب رو تکون بده تابفهمم چته.

رهی هم س��رش را جل��و آورد و ب��ه تقلی��د از مس��تانه
بینی

اش را چین داد و ضربه ای نامحسوس به نوِ ک بینی
او زد.

از رهی بعید بود این قس�م از ش�یطنت ه�اِ ی هرچن�د
پیش

پا افتاده.جفت ابروهای مستانه از بهت باال پرید.
رهی عقب کشید و ناخواسته اخمی

ِِن
میا ابروهایش را

پر کرد.

  1479                                                                             



سال   چهارشنبه عصائی:                                                                                   اخرین مهدیس نویسنده

از جابرخاست و پشت به مستانه گلویی صاف کرد و
به

ِِی
سو داربست قدم هاِ ی آرامی برداشت.

مستانه بی تکلف خندید.تنش خسته بود و دلش را
آشوبی غریب و بی دلیل پر کرده بود.

با اینحال وقتی رهی را در
ِِهر

بعدازظ یخ زدهِ ی پاییز
دی��ده ب��ود،دلش می خواس��ت لبخن��د را ب��ه او تزری��ق

کند.
رهی که لبخند جذاب ترش می کرد،اما

ِِنج
ر زندگی از

او مردی اخمو و ساکت ساخته بود.
رهی در حاِ ل ریختن چای در لیوانی بود که کمی کدر

به نظر می رسید و
ِِر

حضو مستانه را از پشِ ت سر
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نفهمید.
مستانه

کِ ف دستانش را به بشکه چسباند و خودش را
باال کشاند.سعی داشت پا روِ ی تخته ای که روِ ی

داربست قرار داشت،بگذارد.
رهی نگران لیوان را

ِِر
کنا کتری رها کرد و مستانه را

با لحنی جدی صدا زد.
اصغر که در طبقه

ِِی
باالتر مشغول به کار

بود،کنجکاو سر چرخاند.
با

ِِن
دید مستانه که لبه

ِِی
تخته نشسته بود و

ِِی
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پاها
آویزانش را تکان می داد.آب دهانش را پرسر وصدا

قورت داد.
رهی نگاِ ه سنگینی به اصغر انداخت.جوانک دست
وپایش را جمع کرد و دوباره سرگرِ م معرق شد.

مستانه با لذت به تردد تک وت��وِ ک ماش��ین ه��ا خ��یره
شد.
ِِن

خیابا خلوتی بود و همین بی سر وصدا بودنش حاِ ل
مستانه را خوب می کرد.

رهی حرصی سری تکان داد و چاالک به میله هاِ ی
سرِ د آهنی پیچید و با احتیاط پا روِ ی تخته گذاشت.

مستانه
کِ ف دستانش را در دو طرفش قرار داد.سرش

را باالبرد و پلک روِ ی هم گذاشت.
تکان
ِِی

ها پا را بیشتر� کرد و لبخندش ثانیه به ثانیه
گشادتر شد.
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رهی شانه
ِِی

مستانه را بی مالحظه گرفت و با جدیتی
که مستانه را بیشتر به خندیدن وا می داشت،توپید.

_ارتفاعه، خطرناکه.بیا پایین.
مس��تانه ی��ک چش��مش را ب��از ک��رد و ب��ا خن��ده نگ��اه

چرخاند.�
_چه شغِ ل باحالی

رهی با نگاهی روش�ن ک�ه ق�لِ ب مس�تانه را ن�ورانی
می

ک��رد کوت��اه آم��د و ب��ا فاص��له ای کم کن��اِ ر مس��تانه
نشست.

به رو به رو خیره شد و تحِ ت
ِِیر

تاث مستانه
ِِن

تکا ریزی
به پاهایش داد.

مستانه دستانش را از تخته رها کرد.موهایش را از
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ِِی
جلو نگاهش کنار داد و با لبخنِ د محوی ادامه داد.

_پر از رنگ��ه.دوس��ت دارم وق��تی کاش��یا رو کن��اِ ر هم
می

چینی.خیلی� حال میکنی؟نه رهی؟
رهی سرش را باال گرفت.

ِِر
نو کم جاِ ن آفتابی که رو به

افول بود در چشمانش افتاد.
_یک روزی تو یک پروژه بزرگی همراهم شو تا

ببینی چقدر حالت خوب میشه.
مستانه بچگانه دستانش را بهم کوباند،بی احتیاط به

سویذ رهی چرخید.�
رهی ترسان او را در محاصره ی دستانش قرار داد.

_مواظب باش دختر.
مستانه با گونه هایی که درآن

ِِی
هوا سرد سرخ شده

بود،نگاهش را به
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ِِی
سو
ِِی

ره گیج هل داد.
دهان باز کرد تا حرفی بزند اما رهی اجازه نداد.

_پول توش نیس،بهت بگم
مردان��ه خندی��د وب��ه آرامی عقب کش��ید.مس��تانه بی

حرف
نگاهش می کرد

فراری نفسش را در سینه حبس کرد گردن کشاند و
اصغر را رصد کرد.

_تو که هستی کافیه.
رهی با مکث نگاه از شاگردش گرفت و

ِِن
چشما

مستانه را با مهری لبریز کاوید
بی اختیار آرزوی نا گرفته در دلش را

ِِی
رو زبان
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آورد.
_همیشه دوست داشتم بخونی.وقتی...اح...الهه از

خوندنت،از صدات تعریف میکرد.یک حسرت به
ِِی

حسرتا دیگه زندگیم اضافه می شد.
غمگین خندید و دستی به پشِ ت گردنش کشید.

مستانه لب
ِِی

ها
نیمه باز مانده اش را چند بار بهم زد و

قلبش آن لحظه
ِِی

برا رهی که نگاهش را می دزدید
بیشتر تپید

دیگر پاها را در هوا تکان نمی داد.بی دلیل سرش را
چرخاند و به بیتی از موالنا که انگار امضاِ ی هنِ ر

رهی همین یک خط شعر بود،نگاه کرد.
به

ِِخ
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نیمر رهی با چشمانی نم برداشته چشم دوخت.
رهی که سنگینی نگاِ ه مستانه را حس کرده بود با

لبخندی دلنشین نگاهش به
ِِی

سو او چرخید.
مستانه هول دستی به

ِِیر
ز چشمانش کشید و نِ م آن را

امید سیگار را از
ِِنج

ک لبش برداشت.در حالی که دود
را از بینی بیرون می داد،پردهِ ی توری را کنار داد.

محمد با حرص به رویش توپید.
_مرتیکه خفم کردی این باال.درست بگیر دیگه.

امید به یکباره از کوره در رفت.پرده را در مشتش
تکانی داد.

_زر نزن.نمی بینی گرفتم.
محمد بی حوصله زیر لب خفه گفت و پونز را درون

دیوار فشار داد.
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رهی سینی چای را روِ ی زمین گذاشت و به نایلوِ ن
ضخیمی که تماِ م پنجره را گرفته بود نگاهی گذرا

انداخت.
امی���د تِ ه س���یگارش را درون نعلبکی ل���ه ک���رد و

نامحسوس
سوتی

ِِی
برا محمد زد و اشاره ای به رهی کرد.

_داداشمون از دست رفت.
محمد با لبخندی برادرانه به رهی نگاه انداخت که

متفکر به صفحه
ِِی

موبایلش خیره شده بود.
چشمکی نثاِ ر امید کرد.اما ثانیه ای بعد با دیدِ ن

رخساره ای که موهایش را می خاراند و کارتون می
دید.لبخند از

ِِی
رو لبش پاک شد.

_از احمد چه خبر؟�

  1488                                                                             



سال   چهارشنبه عصائی:                                                                                   اخرین مهدیس نویسنده

محمد با احتیاط از
ِِی

رو چهارپایه پایین آمد و منتظر
بود رهی جواِ ب سوالش را بدهد.

چش��م از موبای��ل گ��رفت و دس��تی ب��ه ت��ه ریش��ش
کشید.با

صدایی خش گرفته زمزمه کرد.
_دوسه روزه فقط می ناله.

امید
ِِن

لیوا چایش را که خالی شده بود درون سینی
گذاشت و پرسان خیرهِ ی رهی شد.

محمد
ِِین

ح رد شدن از
ِِر

کنا رخساره دستی به
ِِی
موها
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او کشید.رخساره واکنِ ش تندی از خود نش��ان داد و
او

را سگ خطاب کرد.
رهی قب�ل از لب گش�ودن نگ�اِ ه پ�ر خن�ده اش را ب�ه

محمد
داد.

محمد با دو دست نمایشی به
ِِسر

خود کوبید و
ِِی

رو
زمین چمباتمه زد.

_می گفت،همک���اِ ر م���ردش ت���و آموزش���گاه خیلی
پاپیچش

شده.
محمد رنگ پریده میاِ ن حرِ ف رهی پرید و با اخمی

غلیظ داد کشید.
_گه خورده.تو هم دست رو دست گذاشتی؟ ننشو به

عزاش میشونم عوضیو.
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امید دستی در هوا تکان داد و پوفی کشید.
_باز این التی پر کرد.خفه� ببینم رهی چی میگه.

محمد با پره های بینی که به تندی باز و بسته می
شد.الاالالله گفت و چای را دروِ ن نعلبکی ریخت.

رهی برنج خشک شده
روی فرش را برداشت و

گوشه ی
سینی انداخت.باتن صدایی پایین جواب داد.

_هیچی دیگه.گفت خودم باید حلش کنم.
محمد کالفه به بسته

سیگارامید چنگی زد. فندک زیِ ر
سیگار گرفت و پکی عمیق از آن گرفت.

امید با زویی ترش به
ِِی

سو رهی چرخید� و لب زد.
_ مریض بودی گفتی� داداش؟

مستانه با موهایی باز چهارزانو روِ ی صندلی نشسته
بود و از بی خودکاری با مداد سیاِ ه کوچکی که مدام

از
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ِِی
ال انگشتانش سر

ِِیر
میخورد،ز ماده هایی که کمی

سخت به نظر می رسید خط می کشید.
امروز چندین بار از بیروِ ن ات��اق ص��داِ ی شکس��تِ ن

اشیا
را شنیده بود.انگشت

ِِی
ال کتاب گذاشت و آن را بست.

بی مالحظه فریاد کشید.
_چه خبره شوری؟

شورانگیز بدتر از مستانه صدایش را در سر ان��داخت
و

جواب داد.
_شوریو مرض.بی شعور.

مستانه تا دهان باز کرد که باِ ب شوخی را با مادرش
باز

ِِی
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کند،صدا موبایلش بلند شد.
به

ِِی
هوا آنکه پیام از سوِ ی رهی باشد.با لبخندی گشاد

تنه اش را به
ِِی

سو تخت کشاند.
مینو مهدوی گفته بود مستانه را صبح همراِ ه خود به

دادس��را می ب��رد و مس��تانه ای ک��ه ت��ا بح��ال فض��ای
دادسرا

را از نزدیک ندیده بود.
ذوق زده موبایل را

ِِی
رو میز انداخت و از جا

برخاست.
کمی گردنش را به چپ وراست تکان داد و از اتاق

بیرون رفت.
شانه هایش را جمع کرد و متعجب خطاب به مادرش

که در آشپزخانه مشغول بود،لب گشود.
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_چقدر هوا سرده .چرا بابا این شوفاژا رو نمیده یک
ِِمیر

تع اساسی کنن.
رنِ گ شورانگیز به قرمزی می زد.مستانه از شِ ب
گذشته صبوری به خرج داده بود تا عاقبت شورانگیز

خود به حرف آید.
سیبی از

ِِن
درو ظرف برداشت و صندلی را عقب

کشاند.در حالی که به سیب گازی محکم می زد به
ِِر

رفتا شتاب زده
ِِی

مادرش خیره شد که با دستمال به
ِِن

جا ظروِ ف کابینت افتاده بود.
کاری که مستانه کمتر از او می دید.

بی آنکه برای
ِِع
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شرو حرف زدنش برنامه ای داشته
باشد،ساده لب زد.

_فردا می خوام برم دادسرا با خانم مهدوی.
سیب را نصفه ونیمه رها کرد. دست دراز کرد و

خیاری از
ِِن

درو ظرف برداشت.
قبل از گاز زدن به آن

ِِیر
ز لب جوری که شورانگیز

هم بشنود زمزمه کرد.
_خ��دایی ماه��ه این زن.دمش گ��رم.چق��در دلس��وزانه

داره
بهم کار یاد می ده.

شورانگیز پشت به مستانه ظرِ ف بلوری را درون
کابینت قرار داد و

ِِیر
ز لب غرید.

_ مبارکه.دادگاه ها رو که صاف کردی.دادسرا و

  1495                                                                             



سال   چهارشنبه عصائی:                                                                                   اخرین مهدیس نویسنده

زندان رو گذاشتی تو نوبت.آفرین مستی خانم.
مستانه خی��ار را ب��ا خن��ده ای س��رکوب ش��ده جوی��د و

تفریح
کنان ادامه داد.

_راحت باش خوشگلم.بگو چته عشِ ق من.
شورانگیز لبش را تری کرد.خش�ِ م پنهانی ک��ه در ح��ا

ِل
فوران شدن بود

ِِی
صدا او را خش دار کرده بود.

_اونوقت اینجور جاها با روحیه ی شاعرانه ای که
جدیدا تو وجودت می بینم جور در میاد؟

مستانه
تِ ه خیار را با نشانه گیری دقیق

ِِن
درو سینک

پرت کرد و به صندلی تکیه داد.حاال دیگر آثاِ ر لبخند
در صورِ ت او پیدا نمی شد.

_حرِ ف اصلیتو بزن.
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شورانگیز گر گرفته
ِِی

صندل
ِِل

مقاب مستانه را عقب
کشاند.

_شجریان گوش می دی.شال شعر نویسی شده سر
می

کنی.بیت بیت عاشقانه به دیوار می چسبونی.آفتاب
پرست شدی؟

_شورانگیز بگو.
شورانگیز با دس��تانی ک��ه می لرزی��د،مش��تی ب��ه م��یز

کوباند
و طوفانی ادامه داد.

_تم��ومش کن.من مثِ ل باب��ات احم��ق نیس��تم ک��ه
نفهمم دورم

چه خبره! مستی داری چه غلطی می ک��نی.این پس��ر
کیه

که به هیچی ندارا می خوره.
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شورانگیز مستانه آرام را کبریت زد و حاال باید
نظارهگر سوختن دخترش می نشست.

مستانه با چشمانی که شعله هایل خشم در آن زبان��ه
می

کشید فریاد زد.
_ب��اریکال مام��اِ ن زرنگم.ماش��الله بهت ک��ه میفهمی

دورت
چه خبره.چقدر تو آدم شناس بودیو من نمی

دونستم.خودتم می شناسی دیگه؟هان؟
شورانگیز کم نیاورد و او هم متعاقبا فریاد کشید.

_تو واقعا اینقدر احمق بودیو من خبر نداشتم؟عرضه
نداشتی امیرحافظ با اون موقعیِ ت عالی رو نگه

داری.چس��بیدی ب��ه ی��ک عمل��ه بن��ا ک��ه ک��ارش رو
داربسته؟

مستانه از ج��ایش پری��د،ج��وری ک��ه ص��ندلی ب��ه عقب
افتاد

و
ِِی

صدا بدی از برخوردش با

  1498                                                                             



سال   چهارشنبه عصائی:                                                                                   اخرین مهدیس نویسنده

ِِر
د کابینت ایجاد شد.

کِ ف دستانش را به شیشه
ِِی

میز چسباند و سرش را
جلو آورد.

شورانگیز با پوزخند خیرهِ ی او بود.
_اون آشغال بخاطِ ر وجوِ د تو پسم زد.چون فک کرد
منم یکی مثِ ل تو ام.به درک که گم شد...که رفت.

شورانگیز حرص زده خندید و
ِِی

رو صندلی جا به جا
شد.

با قلبی که عمیقا می سوخت ظاهرش را حفظ کرد.
_محاله بزارم با این پسره ادامه بدی.محاله مستی.

زلزله به
ِِن

جا مستانه افتاد،می لرزید اما باید ادامه می
داد.
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_من با این آدم ادامه میدم.تو هم نمی تونی جلومو
بگیری.هیچکس نمی تونه بگیره.

شورانگیز ناخن
ِِی

ها بلندش را کِ ف دستانش فشرد و
جیغ کشید.

_توغلط می کنی.من بزرگت نکردم که دو دستی به
یک

آدِ م درب و داغون تقدیمت کنم.
از جای برخاست و با دهانی که به کف نشسته بود

ادامه داد.
_ این بار به جهان میگم.دیگه اجازه نمیدم هر غلطی

که دوست داری بکنی.
مس��تانه ق��دمی ب��ه عقب برداش��ت.لب ه��ایش ب��ه

سفیدی می
زد و کِ ف دست ها از عرق خیس شده بود.

_چرا تو زحمت بکشی؟ خودم میگم.
شورانگیز ناباورانه به مستانه چشم دوخت.
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مستانه ای که با قدم هایی محکم به سوِ ی جالباسی
خیز

برداشت و مانتو و کیفش را از
ِِی

رو آن چنگ زد.
شورانگیز بی رمق

ِِی
رو صندلی افتاد.

ِِیر
ز لب نام

مستانه را چندبار تکرار کرد.دلش گریه می
خواست.مستانه تنها دارایی اش بود که با کسی

شریکش نبود.
مس��تانه ب��ا اخم وارِ د مغ��ازه ش��د.حض��وِ ر چن��د م��رد

باعث
شد بی اختیار شالش را که در مرحله

ِِی
افتادن

بود،جلو بکشد.

  1501                                                                             



سال   چهارشنبه عصائی:                                                                                   اخرین مهدیس نویسنده

جهان
ِِن

نایلو بزرگ را از
ِِی

رو ترازو برداشت و به
دسِ ت مرِ د میانسال داد.

قب�����ل از آنک�����ه ک�����ارت را از دسِ ت مش�����تری
بگیردچشمش

به مستانه افتاد که آشفته به نظر می رسید.
گرِ ه سختی

ِِن
یا

م ابروهایش افتاد.نفهمید چطور کارت
را

ِِن
درو دستگاه کشید و رمز را زد.

مستانه بی معطلی در حالی که سرش به زیر بود از
ِِن

میا مشتری ها با ببخشیدی زمزمه وار گذشت و با
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قدم هایی تند به میاِ ن یخچال ها خزید.
بی اهمیت به کاشی

ِِی
ها سرد و کمی چربی گرفته با

همان وضع روِ ی زمین چمباتمه زد و اجازه داد که
ِِن

چشما پر از اشکش خالی شوند.
جهان پس از راه انداختِ ن مش��تری و خ��الی ش��دِ ن

مغازه
بنِ د پیش بند را از گردنش در آورد و روِ ی میز

انداخت.
به آرامی مستانه را صدا کرد،وقتی جوابی دریافت

نکرد سری تکان داد و به
ِِی

سو کلیدهای برق
گامبرداشت.

در تاریکی که نوری از سمِ ت نوشته
ِِی

ها چشمک زِ ن
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ِِی
رو شیش��ه مغ��ازه را کمی روش��ن می کردمق��ابِ ل

مستانه
نشست.

به عادِ ت سال
ِِی

ها رفته مستانه هروقت با شورانگیز
بحثی شدید داش��ت ب��ه کش��تارگاه می آم��د و خ��ود را

البه
ِِی

ال یخچال ها پنهان می کرد.
_چی شده طوطی؟

مستانه سر از
ِِی

رو زانو برداشت و با لب هایی لرزان
مستقیم به چشم هاِ ی جهان خیره شد.

با لحنی ک��ه ص��داقتش هرکس��ی را تحِ ت ت��اثیر ق��رار
می

داد و جهان هم از این قائده مستثنی نبود،لب گشود.
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_با مامان خیلی بد صحبت کردم.بدتر از همیشه.
جهان با نگاهی که خسته به نظر می رسید دستی به

پیشانی اش کشید و با آهی عمیق دوباره پرسید.
_طوطی چی شده؟

و پس از
ِِح

طر سوالی که مستانه نگرانی در آن نمی
دید،خمیازه ای کشید.

مستانه به
ِِن

ها
د کش آمده

ِِی
پدرش لبخند کمرنگی

زد.کمی مکث کرد و عاقبت دل به دریا زد.
_با یک نفر آشنا شدم.خیلی...خیلی� وقته.

ِِن
دها جهان به یکباره بسته شد و دیگر از بی

ِِی
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حواس
ِِیق

دقا قبل خبری نبود.
ِِن

میا حرِ ف مستانه پرید.
با اخمی غلیظ ک��ه مس��تانه را وادار ب��ه عقب نش��ینی

می
کرد پرسید.

_چی میگی مستی؟درست حرف بزن ببینم.�
ِِل

سوا جهان مستانه را بی اختی��ار ب��ه چن��د س��اِ ل قب��ل
برد.

وقتی که
ِِی
برا

ِِن
دید پسری که از طریِ ق فیس بوک با

او آشنا شده بود،سرویس مدرسه را پیچان��ده ب��ود ت��ا
به
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قرار برسد.با آنکه
ِِج

با بسیاری به مه لقا داده بود تا
دهانش را باز نکند.اما همین که از قرارش با پسرِ ک

عوضی که قالش گذاشته بود برگشت.
پدرش را با اخمی که هنوز تغییر� نکرده بود، نشسته

ِِی
رو پله ها منتظرآ خود دیده بود.

به
ِِن

زما حال برگشت و
ِِن

میا مردمک چشم هاِ ی
پدرش پلکی زد و حرفش را دوباره تکرار کرد.

جهان هوفی کشید و قامت راست کرد.
ِِی
برا

ِِتن
برداش
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کت به
ِِی

سو جالباسی خیز برداشت.
_پاشو بریم ببینم چی میگی!

مستانه با خمودگی وارِ د خانه شد.شورانگیز
ِِلفن

ت بیسیم
را

ِِی
رو کانتر انداخت و قدمی نگران به

ِِی
سو آنها

برداشت.
جهان با نگاهی ناخوانا

ِِفتن
ر مستانه به اتاقش را رصد

کرد.
مستانه بی آنکه چراغی روشن کند یکی یکی دکمه

های مانتو را باز کرد.
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وقتی
ِِی

رو تخت خزید تنش پوششی گرم به همراه
نداشت.

ِِی
سرما آن لحظه

ِِی
اتاق اهمیتش را از دست داده

بود.با
ِِسر

ِِن
انگشتا پا پتو را باال کشاند.

ِِق
سا پاهایش را در آغوش گرفت و بیشتر� در خود

جمع شد.ثانیه ای نگذشت داغی اشک گونه هاِ ی یخ
زده اش را سوزاند.

او هم هماننِ د علی و مه لق��ا داش��ت حلق��ه ای را از
این

زنجیره
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ِِی
زنگار گرفته کم می کرد.

پوس��تهِ ی ظ��اهری زن��دگی رنگارنگش��ان خیلی وقت
می

شد کنار رفته بود.
حاال در نقطه ای که مستانه ایستاده ب��ود ک��امال حس

می
کرد که زندگی مشعل ها به هسته

ِِی
درونی رسیده

است.
حاال همه

ِِی
حلقه ها به نقطه ی جوش رسیده بودند و

خودشان را بی نقاب و سانسور
ِِی

برا همدیگر عرضه
می کردند.

ِِی
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صدا شورانگیز بلند شد.
ِِلحن

ناباورش مستانه را به
لبخند زدن وا می داشت.

موبایل را
ِِر

کنا گوشش چسباند.
رهی با صدایی که

ِِتن
پایینی داشت،جانمی گفت.مستانه

سالم کرد.
ج��واِ ب رهی را دوس��ت داش��ت.علیِ ک س��المی ک��ه

تضاد
ش�����یرینی ب�����ا شخص�����یِ ت همیش�����ه آراِ م رهی

داشت.علیک
سالمی که قبراق بود.

مستانه نگاه چرخاند.صداِ ی مشاجره از در ودیواِ ر
اتاقش رد شد.
شورانگیز بحث
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ِِی
ها قدیمی را پیش کشیده بود و با

ح��رف ه��ایش ب��ه زخم ه��اِ ی همیش��ه ت��ازه ج��راحِ ت
بیشتری
می داد.

_چیکار می کردی؟
رهی کمی مکث کرد.مستانه با

ِِی
پرزها پتو بازی کرد

و به انتظارش امتداد بخشید.
رهی به آسانی حروف را

ِِر
کنا هم نمی چید. وقتی که

قلبش در خرج کردن احساسات عجول نبود.
_رهی

_به تو فکر می کردم.
نرمه انگشِ ت سبابه اش را به آرامی

ِِیر
ز پلکش کشید و
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با مظلومیتی که رهی از مستانه کم می دید.زمرمه
کرد.

_همیشه راست بگو.
رهی تکه

ِِی
ها کاشی را کناری داد و انبری که

ِِن
میا

دستش بود را
ِِی

رو آنها رها کرد.
نفسی عمیق کش��ید و ب��ا کالمی ک��ه ص��داقت داش��ت

لب
زد.

_تکه هاِ ی کاشی و مستانه.چه ترکیِ ب بی نظیری.
خش خش خطوِ ط ارتباطی میانشان را پر کرد.رهی

اخمی بامزه ابروهایش را تحِ ت تاثیر قرار داد.با
اینحال

ِِی
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تارها شنوایی
ِِی
برا

ِِن
شنید
ِِی

صدا مستانه تشنه
تر شدند.

مستانه
ِِیر

ز پتو رفت ،در
ِِی

تاریک
ِِیر

ز آن دوباره رهی
را صدا کرد و جواِ ب

ِِی
تکرار دوست داشتنی دریافت

کرد.
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_شعر بخون
در

ِِر
کنا رهی داشت به کشفیاتی� از درونش می

رسید.رهی داشت بُعدی دیگر از او را
ِِن

نشا بقیه می
داد و این

ِِر
افتخا بزرگی بود.از این مستانه

ِِی
ناشناخته

ای که حتی خودش هم هیجاِ ن شناختنش را داشت
خوشش می آمد.
این مستانه دیگر

ِِی
برا اطرافیانش کتاِ ب باز

نبود،حقیقتی� که شورانگیز را تلخ کرده بود.
رهی ساده خندید و جواب داد.
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_شعر؟دختر فکر کردی با کی طرفی؟با یک شاعِ ر
معاصر؟

جیغ جیغ هاِ ی ش��ورانگیز ک��ه پشِ ت سِ ر هم جه��ان
را

صدا می کرد،باعث شد که مستانه
ِِح

طر لبخند از
ِِی

رو
لبش پاک شود.

سکوِ ت کش
ِِر

دا او رهی را ترغیب به خواندن کرد.
من پلک به دیدِ ن تو بستم
بیناتر از این شدن چگونه؟
پنهان شده در تمام ذرات

پیداتر از این شدن چگونه؟
عاشق شدم و کسی نفهمید
رسواتر از این شدن چگونه؟

  1516                                                                             



سال   چهارشنبه عصائی:                                                                                   اخرین مهدیس نویسنده

مستانه رو به دی��وار چرخی��د و پل��ک زد.چش��م ه��ایش
حاال

از هراشکی خشک شده بود و نوبت به سوختنشان
رسیده بود.

رهی خندید و با صدایی بم ادامه داد.
_همه ش��عرو پس وپیش خون��دم.دیگ��ه همین ق��در دم

دستم
بود.

مستانه تنها گفت.
_دوست داشتم.

ِِر
د اتاقش با شدت باز شد و شورانگیز با صدایی که

گرفته شده ب��ود مس��تانه را ص��دا ک��رد.رهی س��کوِ ت
موج

برداشته
ِِی

خطوط را شکست.
_مستانه؟

_بعدا رهی.
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و موبایل را جایی در
ِِر

کنا بالشتش رها کرد و پتو را
کنار زد.

_با موش مردگی باباِ ی سادتو گول بزنی منو نمی
تونی.

جه����ان ن����وچی ک����رد و از روِ ی کاناپ����ه پرش����تاب
برخاست.با

فریاد شورانگیز را مخاطب قرار داد.
_شوری تمومش کن.هنوز که خبری نیس.

شورانگیز دست به کمر
ِِن

یا
م چهارچوب در رو به

مستانه غرید.
_نمیزارم خبری بشه.محاله بزارم جهان رضایت بده

تو با اون گداگشنه ی عمله ادامه بدی.
جهان جوری عربده کشید که شورانگیز بی اختیار

دستش از پهلویش جدا شد و کناِ ر تنش آویزان ماند.
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_گفتم تم��ومش کن.ک��اری نکن فرام��وش کنم م��ادِ ر
مستانه

ِِی
منی.
جفت
ِِی

ابروها شورانگیز باال پرید.
مستانه با شیطنتی که

ِِیر
ز پوستش دویده بود چشمِ ک

خبیثانه ای را
ِِر

نثا مادرش کرد.
شورانگیز با نفس های بلندی ب��ه نیش خنِ د مس��تانه

زل
زد.

مستانه عدد یک را نشان داد و لب زد.
_یک،هیچ به

ِِنفع
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من.
شورنگیز غمگین از سرکشی ها و رنگ عوض کردن

ِِی
ها مستانه آهی صدا دار کشید.دستکش

ِِی
ها چرم را

از
ِِی

رو کیفش برداشت و دوباره درون دستانش کرد.
خیره به بیرون حرف هایی که قرار بود تحویِ ل

جوانکی که
ِِسر

راِ ه دخترش بدموقع سبز شده بود
بزند،چندبار� در ذهنش مرور کرد.

در امتداِ د نگاهش رهی را در فاصله ای کم دید که پا
ِی

داربست ها در
ِِل

حا صحبت با مردی جاافتاده بود.
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باصدایی گرفته راننده دا مخاطب قرار داد.
_همینجا نگه دارید.

وقتی ماشین به
ِِر

طو کامل متوقف شد.شورانگیز نفسی
عمیق کشید و سعی کرد بر اعصابش مسلط باشد.

_منتظر باشید بر میگردم.
از ماشین پیاده شد.گرِ ه روسری اش را سفت کرد

ودستی به
ِِخز

پالتویش کشید.
رهی آخرین چک را متبسم از دسِ ت حاج یحیی

گرفت.یحیی با لبخند دستی به شانه
ِِی

او کشید.
_انشالله با تکمیِ ل این پروژه شهرداری روت حس��ا

ِب
زیادی باز میکنه رهی جان.

رهی از
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ِِی
ورا شانه

ِِی
استادش چشمش به زنی افتاد

ک��ه ب��ا گ��ام ه��ایی متکبران��ه ب��ه سویش��ان گ��ام ب��ر
میداشت.

سعی کرد حواسش را
ِِمع

ج حرف
ِِی

ها حاج یحیی کند.
_رهی ج��ان بچس��ب ب��ه ه��نرت.این پ��ل ب��ا این نقش

ونگار
امضای خوبی برات میشه.

رهی به
ِِبلغ

م درج شده در چک نگاهی انداخت.نفسش
را آرام بیرون داد.

_زندگی خرج داره حاجی.با معرق اونقدر در نمیارم.
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لبخنِ دیحیی ازلحن
مایوسانه ی

او پررنگ تر شد.شانه
ی رهی را بیشتر فشرد و پدرانه زمزمه کرد.

_پسرم نکنه خبریه؟
_ببخشید آقا.

رهی به سرعت واکنش نشان داد.نگاهش را ب��ه پش
ِت

ِِسر
یحیی دوخت.زن گوشه

ِِی
ابرویش را خاراند و

لبخندی زورکی تحویِ ل رهی داد.
_با شما کار داشتم.

یحیی
ِِن

ماند بیشتر را جایز ندانست.قدمی به عقب
برداشت.

_فردا صبح حتما بیا کارگاه .انشالله ببینیم� میتونیم
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پروژه خصوصی حاجی اصفهونی رو بگیریم!
رهی سری تکان داد.بزاق دهانش راقورت داد و

چش����می آرام گفت.حض����وِ ر زنی غریب����ه کمی دل
آشوبش

کرده بود.
****

یحیی را ت�ا نشس�تن در ماش�ینش بدرق�ه ک�رد.اص�غر
فرز

از داربست پایین آمد.جعبه ای برداشت و با دست
گردوخاِ ک روی آن را پاک کرد.

_بفرمایید بشینید آبجی.االن اوستا میاد.
پوزخنِ د گوشهِ ی لِ ب شورانگیز خفیف� به نظر می

رسید.شانه ای باال انداخت و تسلیم وار روِ ی جعبه
چوبی نشست و به آتِ ش دروِ ن حلبی س��یاه چش��م

دوخت.
_با من امری داشتین خانم؟

شورانگیز سعی کرد نفرت را در نگاهش پاک کند و
از

ِِر
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د دوستی
ِِن

جوا مقابلش را همچون مهره ای
سوخته از زندگی مستانه اش حذف کند.

_امر ندارم.خواهش دارم.
رهی با ابروهایی گره خورده متفکر مقابِ ل زِ ن

زیبارویی که حِ س خوبی از او دریافت نمی
کرد،نشست.

شورانگیز گلویی صاف کرد و بی آنکه برای مقدمه
چیدن برنامه ای داشته باشد لب گشود.

_من تو عمرم هیچ وقت از کسی خواهش
نک��ردم.همیش��ه غرورم��و ب��ه هم��ه چ��یز ت��رجیح می

دادم.اما
تو این لحظه من هیچ غروری ندارم.

رهی گیج سری تکان داد.تا تصمیم گرفت لب باز کند
سرفه ای بی موقع جلویش را گرفت.شورانگیز

فرصت را غنیمت شمرد.سر پیش کشید.
_نمیدونم کی و چطوری با مستی من آشنا شدی.اما
بدون من همه ی دعواهامو با دخترم کردم.سِ ر تو با
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همسرم جنگیدم.تو مناسب مستی من نیستی.
رهی از گیجی درآمده بود.لبخندی مالیم لب هایش را

کش داد.آرامشی که در چشمانش موج برداشت
شورانگیز را عصبانی کرد.

_لبخند تحویِ ل من نده.تو چی از مستی میدونی؟از
گذشته اش خبر داری؟ از  ارتب��اط ی بی س��رانجامی

که
داشت؟

رهی س���کوت ک���رد و اج���ازه داد این زن ک���ه هیچ
شباهتی

به مستانه نداشت.جز تکان
ِِن

داد بیش از اندازه دستانش
در ه��وا.خ��ودش را تخلی��ه کن��د و تم��اِ م ح��رف ه��اِ ی

انباشته
شده
ِِی

دلش را کنارهم بچیند.
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_دختِ ر من  ارتباطِ ی عاشقانه ای با پس��رعمه اش
داشت

که بهم خورد.اون االن از سِ ر تنهای...
رهی طاقت نیاورد.سرش را کج کرد و آهسته اما

محکم زمزمه کرد.
_قشنگ نیست برای ح��ذِ ف من گذش��تهِ ی دخ��ترتون�

رو
ابزار میکنید خانِ م مشعل!

لب
ِِی

ها شورانگیز آنی بهم چسبید.
ِِقع

تو آن حجم از
آرامش را از جوانی که کامال معمولی به نظر می

رسید را نداشت.
دیگر خودداری که از نیمه شِ ب گذشته تمرین کرده

بود،به دردش نمیخورد.باید
ِِیخ

م مخالفتش با این  ارتباط
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را محکم می کوباند.
_دختِ ر من از تنهایی و شکست به تو پناه

آورده.میخ��واد مثال کم نی��اره.میخ��واد ب��ه امیرحاف��ظ
نشون

بده که تنها نیست
رهی مکثی کوتاه کرد.حرف

ِِی
ها زنی که که

ِِر
ماد

مس���تانه اش ب���ود م���وجی از تالطم و آش���فتگی را
درونش
ریخت.

با اینحال سعی کرد صورتش آرام باشد و لحنش
معمولی به نظر برسد.

_خ��انم مش��عل من امیرحاف��ظ رو میشناس��م.دفتِ ر
ایشون

رو هم دیدم.اصال آشنایی بیشتِ ر من و دختِ ر شما
بر
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میگرده به یکسری اتفاقات پیچیده که در همون دفتر
افتاد.

من یک
آدِ م معمولی هستم که مدرک دانشگاهی ندارم

و پول وجایگاه هم همینطور.پس باور نمیکنم مستانه
منو
ِِی

برا یک
ِِی

کر احمقانه انتخاب کرده باشه.
شورانگیز با صورتی که ناالن به نظر می رسید.

ِِن
میا

حرف
ِِن

زد شمرده و حساب شده
ِِی

رهی پرید.
_لطفا از سرل راهش برو کنار.من همین یک بچه رو
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دارم.نمیخوام در کناِ ر تو دست ا
ز آرز
ِِی

وها بلندش بکشه.
رهی لبخنِ د محزونی ناخواسته

ِِی
رو لبهایش جا خوش

کرد.کالمی
ِِی

برا تسکین شورانگیز نمیافت.
ِِن

ز پیِ ش رویش بیش از اندازه عاجز به نظر می
رسید.

_من ومستانه در کناِ ر هم آرومیم.
دیگر ظرفیِ ت شورانگیز

ِِی
برا آرام پیش رفتن تکمیل

شده بود.به تندی از جای برخاس��ت.رهی ب��ه اح��تراِ م
او
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ایستاد.
_تو به چی میگی آروم؟ توچی داری؟ دختِ ر من
قراره چجوری آروم شه؟با آهنگ سنتی؟با دیوان

حافظو سعدی؟
یا البد تو به

ِِی
جا رفاه وآرامش بیت بیت عاشقانه

براش تفت بدی؟ اون احمقه.نمیفهمه داره چیکار
میکنه.تو عاقل باشو بکش کنار.

قلِ ب رهی م
ِِن

یا جوش و خروِ ش شورانگیز می
سوخت.حرفی

ِِی
برا گفتن و آرام کردِ ن او نداشت.

احساس می کرد تماِ م مردانگی اش با سرکوفت ها
ِی

شورانگیز ته کشیده بود.
شورانگیز سکوِ ت رهی را بی احترامی به خود تلقی
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کرد.با انزجار روی گرداند و با قدم هایی لرزان به
ِِی

سو سمنِ د سبز رنگ شتافت.
رهی دس��تانش را در جیِ ب سوییش��رِ ت خ��اکی اش

کرد.
لِ ب پایینش را به دن��دان کش��ید.خ��یره ب��ه نقط��ه ای

نامعلوم
حرف
ِِی

ها شورانگیز در سرش اکو وار پیچید.
مستانه خودکار را

ِِی
ال کتاب گذاشت.

ِِی
برا آنکه چرِ ت

صبحگاهی اش پاره شود،پیچ رادیو را چرخاند.جهان�
سرزنش آمیز صدایش کرد.

_خوبه ساعت از نهم رد شده انقدر گیجی!
خمیازه ای کش دار به مستانه اجازه
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ِِی
جواب دادن

نداد.
با رخوت و سستی پلک هایش روِ ی هم افتاد.

_به علی زنگ زدم بیاد ماشینتو ببره تعمیرگاه.هرچند
هزینه بیخودیه واسه اون.

مستانه یک پلکش را باز کرد و سرش را به سوِ ی
پدرش متمایل کرد.

_خودم میبردم.نیاز نبود به علی رو بندازین.
یکی از

ِِی
ها

ابرو جهان باال رفت.دنده را عوض کرد و
در حالی که خشم پره هاِ ی بینی اش را به تندی باز

وبسته میکرد خیابان را دور زد.
_جوری میگی روننداز .انگار هفت پشت غریبه

اس.در مورِ د علی برادرت حرف میزنی ها!
مستانه از

ِِلحن

  1533                                                                             



سال   چهارشنبه عصائی:                                                                                   اخرین مهدیس نویسنده

ِِین
خشمگ پدرش جا خورد.از ولویی

ِِی
رو صندلی درآمد.

بی دلیل
ِِین

چ مقنعه اش را درست کرد.
در این روزهایی که شیطنتش

ِِی
برا شورانگیز به نقطه

ِِی
اوج رسیده بود،باید با پدرش کمی محتاطانه

برخورد میکرد.
_من که حرف بدی نزدم.

جهان بی آنکه گره از ابرو باز کند.پس از لختی
سکوت زمزمه کرد.

_ت��و رو ب��زارم دانش��گاه.ب��رم مغ��ازه ،آخِ ر وقتم ب��ه
حافظ

گفتم میرم دفترش.
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مستانه باِشنیدن
ناِ م حافظ نگاهش را از مانتوِ ی نخ

کش شده اش گرفت.
با چهره ای که انگار روحی درآن دمیده نشده

بود.سرچرخاند و با لحنی یخ زده پرسید.
_اونجا چیکار؟

جهان با عصبانیت بوقی
ِِی

برا موتورسواری که بیشتر
از ظرفیتش بار داشت زد.

با احوالی تلخ که سر منشا آن به بحِ ث شب گذش��ته
می

رسید بی حوصله جواب داد.
_باید یک وکالتنامه دیگه امضا کنم.

مستانه ور رفتن با گوشه
ِِی

کتابش را رها کرد و
عصبی پلکی زد.

_باز براِ ی چی؟ یک وکالتنانه دیگه؟یک پوِ ل قلمبه
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دیگه؟پرونده تا اجرای احکام رفته دیگه؟قطعی
شده..گاگول� گیر آورده؟

جهان با نگاهی برنده جوری به مس�تانه چش�م دوخت
که

در لحظه مستانه خفه شد.
_امروز چت شده؟یک جوری در مورِ د خانوادت

ح��رف م��یزنی انگ��ار هم��ه غریب��ه ان واس��ت.هم��ه
دشمنتن!

هنوز دیشبو فراموش نکردم که االن دور ورداشتی
مستی.حواست باشه.

مستانه حرص زده دست به سینه شد و دندان
ِِی

رو هم
سایید.عقلش با

ِِن
شنید

اسِ م حافظ افسار پاره کرده بود.
_ منم باهتون دفتر میام.ناسالمتی دانشجوِ ی حقوقم

.میام پیِ ش دامادتون درس پس بدم.
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جه���ان بی آنک���ه انعط���افی در چه���ره اش دی���ده
شود.مقابِ ل

درِ ب دانشگاه نگه داشت.خیره� به رو به رو لب زد.
_ به این پسره....اسمش چی بود؟

مستانه کتابش را درون کوله اش انداخت.بی آنکه
نگاهی به پدرش بکند با لب هایی آویزان جواب داد.

_ رهی
_یک قرار باهاش بزار.میخوام ببینم ارزششو داره

ِِی
تو نیم وجبی واسه منو وشوری زیر رو می کشی.

مستانه ناباورانه سرچرخاند.قبل از انکه لب باز
کند.جهان� لبش به خنده ای کمرنگ کش آمد.

_چشماتو واسم گرد نکن بچه.شوری بیخود اونجوری
اس���پنِ د رو آتیش نمیش���ه.ت���و خ���وب فیلم س���رش

دراوردی به
گمونم.

مستانه لب
ِِی

رو هم فشار دادو خصمانه روی

  1537                                                                             



سال   چهارشنبه عصائی:                                                                                   اخرین مهدیس نویسنده

گرداند.لبخنِ د جهان پررنگ شد.
شیشه را پایین داد و شاِ ل گردن جا ماندهِ ی مستانه

را
از

ِِی
رو صندلی برداشت.

_طوطی.
مستانه در حالی که دو بنِ د کوله اش را

ِِی
رو شانه

انداخته بود و
ِِل

شمای دختربچه ای سربه هوا را
داشت،چرخید.�
_شال گردنت.

مستانه قدم ه��اِ ی رفت��ه را بازگش��ت.جه��ان ش��ال را
رها

نکرد.خیره به مستانه زمزمه کرد.
_خواستی باهام بیای.خبرم کن.
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شال گردن
ِِن

یا
م

ِِن
دستا مستانه رها شد و

ِِی
پرشیا

پدرش به ثانیه ای از
ِِیچ

پ خیابان� محو شد.
ِِز

سو بدی برگ
ِِی

ها پاییزی را به پرواز درآورد.
ِِن

چشما مستانه از گردوخاکی که در هوا پیچیده شد به
سوز آمد.

رفتن به
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ِِتر
دف کار امیرحافظ مشعل که روزی عشقش

بود ملغمه ای درد و تلخی را برایش به ارمغان می
آورد و

ِِن
دید درودیوارهای آنجا حماقتش و خودکشی

ناتمامش را به رخ می کشید.
اما فرصِ ت خوبی بود تا از حِ س تلخی که از

روی��ارویی ب��ا حاف��ظ زیرپوس��تش می دوی��د نج��ات
یابد.پس

نباید این موقعیت را از دست می داد.
مستانه خودکار را

ِِی
ال کتاب گذاشت.

ِِی
برا آنکه چرِ ت

صبحگاهی اش پاره شود،پیچ رادیو را چرخاند.جهان�
سرزنش آمیز صدایش کرد.

_خوبه ساعت از نهم رد شده انقدر گیجی!
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خمیازه ای کش دار به مستانه اجازه
ِِی

جواب دادن
نداد.

با رخوت و سستی پلک هایش روِ ی هم افتاد.
_به علی زنگ زدم بیاد ماشینتو ببره تعمیرگاه.هرچند

هزینه بیخودیه واسه اون.
مستانه یک پلکش را باز کرد و سرش را به سوِ ی

پدرش متمایل کرد.
_خودم میبردم.نیاز نبود به علی رو بندازین.

یکی از
ِِی

ها
ابرو جهان باال رفت.دنده را عوض کرد و

در حالی که خشم پره هاِ ی بینی اش را به تندی باز
وبسته میکرد خیابان را دور زد.

_جوری میگی روننداز .انگار هفت پشت غریبه
اس.در مورِ د علی برادرت حرف میزنی ها!

مستانه از
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ِِلحن
ِِین

خشمگ پدرش جا خورد.از ولویی
ِِی

رو صندلی درآمد.
بی دلیل

ِِین
چ مقنعه اش را درست کرد.

در این روزهایی که شیطنتش ب
ِِی

را شورانگیز به نقطه
ِِی

اوج رسیده بود،باید با پدرش کمی محتاطانه
برخورد میکرد.

_من که حرف بدی نزدم.
جهان بی آنکه گره از ابرو باز کند.پس از لختی

سکوت زمزمه کرد.
_ت��و رو ب��زارم دانش��گاه.ب��رم مغ��ازه ،آخِ ر وقتم ب��ه

حافظ
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گفتم میرم دفترش.
مستانه باشنیدن

ناِ م حافظ نگاهش را از مانتوِ ی نخ
کش شده اش گرفت.

با چهره ای که انگار روحی درآن دمیده نشده
بود.سرچرخاند و با لحنی یخ زده پرسید.

_اونجا چیکار؟
جهان با عصبانیت بوقی

ِِی
برا موتورسواری که بیشتر
از ظرفیتش بار داشت زد.

با احوالی تلخ که سر منشا آن به بحِ ث شب گذش��ته
می

رسید بی حوصله جواب داد.
_باید یک وکالتنامه دیگه امضا کنم.

مستانه ور رفتن با گوشه
ِِی

کتابش را رها کرد و
عصبی پلکی زد.
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_باز براِ ی چی؟ یک وکالتنانه دیگه؟یک پوِ ل قلمبه
دیگه؟پرونده تا اجرای احکام رفته دیگه؟قطعی

شده..گاگول� گیر آورده؟
جهان با نگاهی برنده جوری به مس�تانه چش�م دوخت

که
در لحظه مستانه خفه شد.

_امروز چت شده؟یک جوری در مورِ د خانوادت
ح��رف م��یزنی انگ��ار هم��ه غریب��ه ان واس��ت.هم��ه

دشمنتن!
هنوز دیشبو فراموش نکردم که االن دور ورداشتی

مستی.حواست باشه.
مستانه حرص زده دست به سینه شد و دندان

ِِی
رو هم

سایید.عقلش با
ِِن

شنید
اسِ م حافظ افسار پاره کرده بود.

_ منم باهتون دفتر میام.ناسالمتی دانشجوِ ی حقوقم
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.میام پیِ ش دامادتون درس پس بدم.
جه���ان بی آنک���ه انعط���افی در چه���ره اش دی���ده

شود.مقابِ ل
درِ ب دانشگاه نگه داشت.خیره� به رو به رو لب زد.

_ به این پسره....اسمش چی بود؟
مستانه کتابش را درون کوله اش انداخت.بی آنکه

نگاهی به پدرش بکند با لب هایی آویزان جواب داد.
_ رهی

_یک قرار باهاش بزار.میخوام ببینم ارزششو داره
ِِی

تو نیم وجبی واسه منو وشوری زیر رو می کشی.
مستانه ناباورانه سرچرخاند.قبل از انکه لب باز

کند.جهان� لبش به خنده ای کمرنگ کش آمد.
_چشماتو واسم گرد نکن بچه.شوری بیخود اونجوری
اس���پنِ د رو آتیش نمیش���ه.ت���و خ���وب فیلم س���رش

دراوردی به
گمونم.

مستانه لب
ِِی
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رو هم فشار دادو خصمانه روی
گرداند.لبخنِ د جهان پررنگ شد.

شیشه را پایین داد و شاِ ل گردن جا ماندهِ ی مستانه
را
از

ِِی
رو صندلی برداشت.

_طوطی.
مستانه در حالی که دو بنِ د کوله اش را

ِِی
رو شانه

انداخته بود و
ِِل

شمای دختربچه ای سربه هوا را
داشت،چرخید.�
_شال گردنت.

مستانه قدم ه��اِ ی رفت��ه را بازگش��ت.جه��ان ش��ال را
رها

نکرد.خیره به مستانه زمزمه کرد.
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_خواستی باهام بیای.خبرم کن.
شال گردن

ِِن
یا
م

ِِن
دستا مستانه رها شد و

ِِی
پرشیا

پدرش به ثانیه ای از
ِِیچ

پ خیابان� محو شد.
ِِز

سو بدی برگ
ِِی

ها پاییزی را به پرواز درآورد.
ِِن

چشما مستانه از گردوخاکی که در هوا پیچیده شد به
سوز آمد.
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رفتن به
ِِتر

دف کار امیرحافظ مشعل که روزی عشقش
بود ملغمه ای درد و تلخی را برایش به ارمغان می

آورد و
ِِن

دید درودیوارهای آنجا حماقتش و خودکشی
ناتمامش را به رخ می کشید.

اما فرصِ ت خوبی بود تا از حِ س تلخی که از
روی��ارویی ب��ا حاف��ظ زیرپوس��تش می دوی��د نج��ات

یابد.پس
نباید این موقعیت را از دست می داد.

پشِ ت دِ ر دستشویی ایستاده بود و کالفه این پا وآن
پا

می کرد.شمسی با
ِِی

کتر آب گرم از خانه بیرون
آمد.رهی قدمی به سمِ ت او برداشت.

_ نیازی نبود عمه.
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شمسی نوچی گفت.سعی کرد برای مع��ذب نک��ردِ ن
رهی

مس��تقیم ب��ه چش��ماِ ن او زل نزن��د.پس ب��ه آرامی
زمزمه

کرد.
_آب توالت سرده.براِ ی اولین روِ ز مریضی این بچه

خوب نیست.
رهی دستپاچه کنار کشید تا عمه اش وارِ د توالت

شود.هرچند که رخساره با نال��ه اج��ازهِ ی ورود را ب��ه
او

نمیداد.
غالم ضربه ای به پنجره زد.همان لحظه قطره بارانی

صورِ ت رهی را نم زده کرد.
به اشاره

ِِی
غالم لخ لخ کنان� خودش را دروِ ن محیِ ط

گرم خانه انداخت.
غالم ویلچ��ر را ب��ه عقب ران��د و ن��زدیِ ک بخ��اری ک��ه

شعله

  1549                                                                             



سال   چهارشنبه عصائی:                                                                                   اخرین مهدیس نویسنده

هایش بی امان زبانه می کشید ،شد.
درِ ب قابلمه

ِِی
کوچک شلغم بارگذاشته را برداشت.با

لذت پلک روِ ی هم گذاشت و زمزمه کرد.
_پاییز همیشه دلبرِ ی خودشو داره.

رهی به
ِِن

زد لبخندی ساده اکتفا کرد.دستانش را
ِِی

رو
بخاری گرفت و بی مقدمه لب گشود.

_امروز صبح...مادِ ر مستانه همون دختری که...
غالم تنه اش را چرخاند و پیش دستی را از لبهِ ی

طاقچه برداشت.به رهی فرصت بیشتر دست وپازدن
را نداد.

_از عش��ق گفتن اینهم��ه ج��ون کن��دن نمی خ��واد .
ادامشو

بگو پسر.
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رهی سری تکان دادو با تنی گر گرفته شال گردن را
از

ِِر
دو گردنش باز کرد.

در باصدایی نخراشیده تا انتها باز شد.
_اومد بهم گفت بکشم کنار.

رخساره با غرغر در حالی که شکمش را می
فشرد،وارد شد.

سیبِ ک
ِِی

گلو رهی
ِِن

تکا نامحسوسی خورد.با صدایی
به خش نشسته ادامه داد.

_گفت دخترشو خوشبخت نمی کنم چون بی
پولم...حرفشم...خب حق بود.

شمسی
ِِن

دستا خیس و قرمز شده اش را به چادرش
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کشاند و در را پشِ ت سرش بست.
روسری اش را از سرش کشید و گوشه ای انداخت.

در حینی� که رخساره را به
ِِی

سو اتاق هدایت
میکرد،زمزمه کرد.

_مادرا احساسی برخورد میکنن .اگه تصمیمت
جدیه.برو سراغ پدِ ر مستانه.مردا حرِ ف همدیگه را

بهتر می فهمن.
رهی ب��ه تع��ارِ ف غالم تک��ه ای ش��لغم را ب��ه سِ ر

چنگال
زد.قب��ل از بلعی��دن آن ب��ه عم��ه اش نگ��اهی متفک��ر

انداخت
و بی ربط به حرِ ف او لب زد.

_ف���ک میکنم شِ ب گذش���ته یکس���ری اتفاق���ات ت���و
خانواده

ش��ون افت��اده.مس��تانه عجیب ش��ده ب��ود.یه��ویی ازم
خواست

وسط حرف زدنمون شعر بخونم.بعد یهویی تر ازم
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خداحافظی کرد.
شمسی قبل از ورود به اتاق شانه ای باال انداخت و

رهی را با انبوهی سواِ ل بی جواب تنها گذاشت.
****

مستانه وقتی از
ِِی

سرما هوا خالص شد و خود را
ِِی

رو صندلی گرم و فضای مطبوع ماشین دید.با
ناراحتی به

ِِی
سو پدرش چرخید و نوِ ک انگشتش را به

صفحه
ِِی

ساعتش زد.
_قندیل شدم بخدا.االن دست بهم بزنی میشکنم بابا.
جهان دمای ماشین را به حدااکثر رساند و ترجیح داد

برای دیرآمدنش جوابی ندهد.
بحِ ث پیش آمده بین او و علی قرار نبود شکاِ ف بین
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ارتباطات خواهر و برادری آنها را بیشتر کند.
_خب بگو چرا االن داری با من میای؟ میخوای چی

به امیر بگی؟
مستانه با

احساِ س سنگینی
روی پاهایش کوله را عقب انداخت و به

خیابان پیش رو زل
زد.جهان نگاهی گذرا به او کرد و ادامه داد.

_مستی اونجا یهویی قاطی نمیکنی.دیگ��ه ام��یر فق��ط
پسر

عم��ه ات نیس��ت.ش��وهرخواهرته.حواس��ت ب��ه ح��رف
زدنت

باشه بابا.
مستانه حرفی نزد.ناِ م حافظ در کناِ ر م��ه لق��ا دیگ��ر

تابوِ ی
ذهنش نب���ود.ن���ه قلبش می س���وخت و ن���ه ح���تی

چشمانش
لحظه ای نم بر می داشت.

همه
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اتفاقاِ ت رفته انگار او را سر کرده بود و حاال
نیاز داشت کسی همچون

رهی بی حاشیه با دِ م
مسیحایی اش او را گرم کند.

تصادی که رهی با
خاندان مشعل ها داشت برای

مستانه نهایِ ت هیجان را به همراه داشت.
دمی گرفت و کلمات با مفهومی که

بو مهر می داد
،بی برنامه

کنارهم چیده شدند.
_بچه مه لقا دختره؟�

جهان با صورتی که لبخندی گشاد رویش پهن شده
بود.ذوق زده سرعتش� رابیشتر� کرد و ش��یطنت ام��یز

لب
گشود.

_شما دوست دارین چی باشه خاله خانم؟
قلِ ب مستانه اختیار از کف داده بود و خودش را ب��ه

در
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ودیوارقفسه سینه می کوباند.
لب

ِِی
ها نیمه بازش را تر کرد.کالمی که به زبان می

آورد شیرین ترین حروف آن را ساخته بود.
_یک دختر.�

و با حِ س غریبی که دلش را به آشوب می انداخت
ادامه داد.

_مثِ ل خودم.
جهان طاقت از کف داد و با شعف گونه

ِِی
مستانه را

کشید.با لذت زمزمه کرد.
_ همینقدر خوشگل و تو دل برو.

مستانه به
ِِین
اسکر
ِِشن

رو موبایلش نگاه کرد.پیاِ م رهی
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را باز کرد.
س��الم ک��رده ب��ود.س��المی خ��الی و در کن��ارش نقط��ه

چینی
کوتاه و بعد صدایش کرده بود.مستانه....

رو به جهان چرخید و لبخند زد.تماِ م حقیقتی� که از
مستانه ی درونش بود را فاش کرد.

_ همینقدر سیاه سوخته و مو وزوزی.تا
ِِغ

دما مه لقا
بسوزه.

جهان با اخمی بامزه مستانه را صدا کرد.
_ جلب نشو دیگه طوطی.

مستانه به شیطنِ ت
کالِ م پدرش اهمیتی نداد.دوباره به

خیابانی که در
ِِهر

ظ پاییزی خلوت بود،نگریست.
عینِ ک زن در

ِِین
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ح تایپ کردن نوشته ای ، مدام از
ِِی

رو موهایش سر میخورد و کالفه اش می کرد.
مستانه کمی

ِِی
رو

ِِل
مب چرمی که بوِ ی خاطراتی دور

را می داد،جمع و جور شد.
پدرش روزنامهِ ی روِ ی میز را برداشت و آن را

ورقی زد.
مستانه شقیقه هایش را با دو دست فشرد.جهان سر

در
گوشش فرو برد و پچ پچ کرد.

_سردرد داری بابا؟
ِِی

رو همین مب���ل ول���و می ش���د و ه���رِ م نفس���ی داغ
گردنش
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را قلقلک می داد و کمی بع��دترش مه��ری داغ ت��ر،رو
ِی

لب
ِِی

ها همیشه معترضش برای مبهم بودِ ن آیندشان
چسبیده می شد.

احساِ س تهوع دگرگونش کرد.دستی به سر و رویش
کشید و نه آرامی گفت.

از جای برخاست.منشی از پشِ ت مانیتور نیم نگاهی
کوتاه انداخت.

مستانه اهمیتی نداد،روبه
ِِی

رو
ِِی

تابلو نقاشی ایستاد.
دس��تانش را در آغ��وش گ��رفت و س��عی ک��رد دیگ��ر

نگاهش
به

ِِل

  1559                                                                             



سال   چهارشنبه عصائی:                                                                                   اخرین مهدیس نویسنده

مب چرم نیفتد.�
گلویش از بغضی سنگین به درد آمده بود و دلش

ِِی
برا

مستانه
ِِی

ِِحقیر
آن روزها گریه می خواست.
کمی نزدیک تر به تابلو شد.

ِِیر
تصو مبهمی بود،رنگ

ِِی
ها جیغی که در هم آمیخته بود ،آدم را گیج میکرد.

مستانه دست ها را
ِِیر

ز بغلش برد تا کمی از یخ زدگی
اش کاسته شود.

سر پیش برد و با چش��مانی تن��گ ش��ده ب��ه نوش��ته ی
پاییِ ن
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نقاشی که در گوشه قرار داشت،نگاه دوخت.
^تقدیم به امیرم^

و
ِِی

امضا مه لقا که
ِِیر

ز نوشته دیده می شد.امضایی
خاص که فقط مختِ ص خوِ د مه

ِِی
لقا مغرور بود.

کمی عقب کشید.
ِِی

بو حافظ زودتر از خودش اعالِ م
حضور کرد.

عینک کائوچویی که محبوِ ب مستانه بود و عجیب او
را شبیه مدلینگ ها می کرد به چشمانش زده بود.

حالِ ت موهایش را عوض ک��رده ب��ود،و آنق��در تیِ پ
جدیدی

ِِی
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برا خودش زده بود که انگار همان لحظه از
ِِی

رو
استیج به پایین آمده اس��ت و ب��ا جه��ان خ��وش و بش

می
کند.

مستانه لبخندش را سفت
ِِی

رو لب هایش ضمیمه کرد و
دست به سینه قدمی به جلو برداشت.

حافظ از
ِِر

حضو مستانه در دفترش خبر نداشت.مشاِ م
ِِیز

ت او اما
ِِی

بو توت فرنگی خاطره انگیز را
ِِیر

ز بینی
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اش حس نکرده بود.
_سالم پسرعمه خسته نباشی.

حافظ با تانی سرچرخاند.�
به خودش دروغ نمی گفت .دلش براِ ی ناِ ز صداِ ی

مستانه که همیشه
ِِی

خدا شیطنتی نهفته در آن داشت،
تنگ شده بود.

مغزش آن لحظه بی قرار دستور داد.دست دراز کرد
و

لبخنِ د خوشایندی از
ِِر

حضو غافلگیر کننده
ِِی

مستانه
ِِی

رو لب هایش نقش بست.
مستانه نگاه ندزدید معمولی دستش را

ِِن
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میا انگشت
های او جای داد.

ِِغز
م حافظ گوشه ای کز کرد و تماِ م هیاهوی و بی

قراری اش
ِِی

برا ثانیه ای کوتاه خوابید.
ِِر

فشا مختصری به دسِ ت مستانه داد.
_چه عجب از اینورا!! درسا چطوره؟

جهان دستی به شانه ی او کشید.حواِ س حافظ جم��ع
شد

و ج����ایی از قلبش س����وخت وق����تی ک����ه مس����تانه
انگشتانش

ِِسر
را عجوالنه از

ِِن
میا دستش بیرون کشاند و لبخندی

منزجر لب هایش را کش داد.

  1564                                                                             



سال   چهارشنبه عصائی:                                                                                   اخرین مهدیس نویسنده

مستانه با به یاد
ِِن

اورد آخرین خاطره از این دفتر و
هل
ِِن

داد بی رحمانه
ِِی

حافط ودرِ د پهلویش عصبی
شد.

قب���ل از آنک���ه ج���وابی دن���دان ش���کن ب���ه حاف���ظ
بدهد،پشیمان

از آمدن و محک
ِِن

زد خود شده بود.
_خوبه.شاید یک روزی رقیِ ب سرسختت شدم.

جهان خنده
ِِی

بلندی کرد و مستانه را بی مهابا در
آغوش گرفت و
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ِِیر
ز لب قربان صدقه اش رفت.

حاف��ظ لبخنِ د پرژس��تش را حف��ظ ک��رد و انش��الله
محکمی

زمزمه کرد.سپس دست دراز کرد و اتاِ ق مهمان را
نشان پدر ودختر داد.

_هرچند مستی بیش��تر از من س��وراخ و س��مبه ه��اِ ی
اینجا

روبلده.ولی از این طرف.
مستانه به ناخن

کشیدن حافظ بر روحش اهمیتی نداد.با
سر تایید کرد و بعد از جهان وارِ د اتاق شد.

مستانه صندلی را عقب کشاند.دیگر دنباِ ل تسویه
حساب نبود.بودن در

کنار رهی او را با انبوهی از
احساساتی نو و تازه به بلوغ رسیده مواجه کرده بود

که دیگر فرصتی
برای عرِ ض انداِ م حسادتش نبود.
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دس���تانش را در هم گ��ره داد و ب��ه اط��راف چش��م
دوخت.

خبری از گلهای طبیعی که هر روز به آنها آب میداد
و نوازششان میکرد،نبود.

انگار از ازل مستانه ای حتی گذرش به این دفتر
نیفتاده بود.همه چیزآنج��ا در س��رمایی غ��ریب خالص��ه

شده
بود.دیگر خبری از تابلوی طبیعت روی دیوار

نبود.جایش را طرحی کوبیسم گرفته بود که مستانه
هیچ فلسفه ی رنگ هاِ ی درهمش را نمی فهمید.

_خیلی خوشحال شدم با یکی از اساتید خوب، خانم
مهدوی همکار شدی.

حافظ مستانه
بی حواس را مخاطب داده بود در

حالی که دایی اش درمیان اوراقش به
دنبال ورقه ای

خاص بود.
مستانه مقابل حافظ در هپروتی مطلق به سر می
برد.لب هایش نیمه باز مانده بود وغرق در فکر به
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نقطه ای خیره بود.
مستانه گیج سر چرخاند و نگاِ ه حافظ را روِ ی خود

دید.
حافظ خندید و رو به جه��ان ب��ا سرخوش��ی ک��ه فق��ط

خودش
از پوشالی بودِ ن آن با خبر بود،لب زد.

_ هنوز ویندوز دختر دایی باال نیومده.
جهان ورقه را شادمان یافت.با حرِ ف حافظ سر

چرخاند و پر محبت به دخترش نگاه انداخت.
همان لحظه منشی با

ِِی
سین چای وارِ د اتاق شد.وقتی

فنجان را
ِِبل

مقا مستانه می گذاشت.
مستانه با به

ِِن
یادآورد مینو مهدوی صورتش باز شد.

حافظ حاال کمی جدی تر خطاب به جهان ادامه داد.
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_همسرش���ونم یکی از قاض���یاِ ی ب���ا نف���وذه.خیلی�
کارشون

درسته دایی جان.
نگاِ ه مستانه رنِ گ تمسخر گ��رفت.کالمش را ک��امال

رک
به صورِ ت حافظ تف کرد.

_ حق با توئه.خیلی کارشون اوکیه.از وقتی اونجا
مشغول به کار ش��دم.ان��دازه دوس��اِ ل اینج��ا ک��ار ی��اد

گرفتم.
جلو اونا انگار توهیچی بارت نیس.

جهان چپ چپ به مستانه نگاه کرد.
حاف��ظ اخم نک��رد.آنق��در در زن��دگِ ی مش��ترک غ��رق

شده
بود ودر نقشی که همیشه از خ�ود توق�ع داش��ت ف�رو

رفته
بود که دلش

ِِی
برا ثانیه ای اندک زنِ گ تفریح

میخواست.
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در مواج����ه ب����ا مس����تانه هیچ گ����اه دچ����اِ ر رک����ود
نمیشد.مستانه

همیشه در چنته چیزی براِ ی غافلگیری مخاطبش
داشت.

ساده خندید و ساده تر به مستانه ای که عاقبت کینه
و

نفرت در نگاهش مشهود شده بود نگاه کرد.
ِِی

موها مشکی شده اش و فرقی که از وسط باز کرده
بود

ِِسن
او را کمتر از بیست وشش سال نشان می داد.
جهان حافظ را به زمانی که به آن تعلق داشت

بازگرداند.
_این طوطی زبونش گاهی تلخ میشه پسر.خودت که

در جریانی.
مستانه تا خواست حرفی بزند.موبایلش زنگ خورد.

حافظ ناخودآگاه نگاهش
ِِی
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رو موبایل او زوم شد.
مس��تانه موبای��ل را برداش��ت و ب��ا لبخن��دی مح��و و

چشمانی
که می خندید صندلی را عقب داد.

حافظ گلویی صاف کرد و با عضالت صورتی که
دیگر انعطاف نداشت،رو به جهان چرخید.�

توضیحاتی در مورِ د وکالتنامه ای که قرار بود او
امضا کند،داد.

از دادگاِ ه کیفری� گفت و جهان از
ِِی

احرا احکام
پرسید.حافظ او را قانع کرد که بحِ ث پرونده حقوقی
کامال مجزا با پروندهِ ی کیفری است و این وکالتنامه

برای دادگاِ ه کیفری امضا می شود.
مستانه بی آنکه

ِِی
رو مبل چرِ م منحوس بنشیند� وسِ ط

دفتر ایستاد و موبایل را
ِِر
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کنا گوشش گرفت.
بعداز دقایقی که کش دار به نظرش می

ِِن
رسید،میا

بحِ ث پدرش با امیرحافظ پرید.
_میشه من برم بابا؟

حافظ ابرویی باال انداخت .بی اراده گویی ک��ه جه��ان
در

آنجا حضور نداشت ،پرسید.�
_کجا؟

مستانه متحیر از ری
ِِکشن

ا حافظ اخم کرد و جواب
داد.

_باید بگم؟
جهان
ِِق

اورا دستش را درون پوشه ای گذاشت و
سراسیمه لب زد.
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_کاِ ر ما هم تموم شد بابا.
مستانه با فکری مشغول سری تکان داد و قدمی به

عقب برداشت.
ِِیر

ز لب با خودش
ِِل

مشغو حرف زدن
شد.

دستگیره ی در را پایین داد.
گیج انگش���ت س���بابه اش را روِ ی دکم���ه آسانس���ور

فشرد.
آن لحظه یادش نبود

ِِی
برا چه به دفتِ ر امیر حافظ مشعل

آمده است.اصال چه ن��یرویی او را وادار ب��ه بازگش��ت
به

منطقه ای ممنوعه کرده بود.
شورانگیز با صورتی که نشان از قهر داشت در را به

ِِی
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رو مستانه گشود.
بی حرف خودش را کنار کشید و پشت به او ب��ه س��و

ِی
آشپزخانه قدم تند کرد.

مستانه کوله اش را همان دِ م در رها کرد.بی اختیار
سر چرخاند و نگاهی خالی ب��ه دِ ر بس��تهِ ی طبق��هِ ی

باال
انداخت.

سکوِ ت خانه را به نرمی شکست و م��ادرش را م��ور
ِد

خطاب قرار داد.
_باباجهان گفت ناهار رو مغازه میخورم.گفت دیگه

وقت نمیشه بیام خونه و برگردم.
_خودم میدونم.

مستانه زبانش را تر کرد و نزدیِ ک کانتر ایستاد.
ِِر
افکا

در هم گره خورده اش را باید سروسامانی می داد.
در

  1574                                                                             



سال   چهارشنبه عصائی:                                                                                   اخرین مهدیس نویسنده

ِِتر
دف حافظ فکر کرده بود.با خود درگیری

ِِی
ها

ادامه دار در ماشین و
ِِن

میا پرحرفی هاِ ی پدرش همه
ِِی

راه رفته اش را مرور کرده بود.
دستانش را

ِِی
رو کانتر در هم پیچاند.

شورانگیز پشت به او عصبی پیازها را دروِ ن ماهیتابه
تفت می داد.

_مامان.
شورانگیز با ابروهایی که گرِ ه کوری داشت

ِِر
د یخچال

را باز کرد و به قوطی رب چنگی زد.
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مستانه بی آنکه لباس
ِِی

ها بیرونش را در آورد کانتر
را دور زد.
با مالیمت

ِِی
بازو مادرش را گرفت و او را وادار به

نگاه کردن کرد.
شورانگیز اما از نگاه

ِِن
کرد مستقیم به مستانه طفره

رفت.
_میخوام باهات حرف بزنم.

در ادامه خم شد و زیِ ر ماهیتابه را خاموش کرد.
شورانگیز با صدایی که انگار گریه خش دارش کرده

بود،لب زد.
_اگه در مورِ د اون پسره اس من حرفی ندارم.

مستانه بی نقاب با لحنی که مادرش را گیج
میکرد.ادامه داد.
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_بشین لطفا
صندلی را عقب کشاند و منتظر شد مادرش

ِِی
رو آن

بنشیند.�
شورانگیز حرکا�ِ ت کنِ د مستانه را دنبال میکرد و

هرلحظه نگران تر از ثانیه ای قبل می شد.
مستانه ب��ا گ��ردنی کج در ح��الی ک��ه دس��تش را زیِ ر

چانه
اش گذاش��ته ب��ود چن��د ثانی��ه ب��ه ش��ورانگیز و نگ��اه

پرسانش
خیره ماند.

همراه با آهی عمیق عاقبت لب گشود.
_با رهی صحبت کردی.نمیخوای اعتراف کنی انتخابم

اشتباه نیست؟
شورانگیز رویش را جمع کرد و با انزجار دستانش را

ِِی
رو میز جمع کرد.
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_گفتم اگ���ه در م���ورِ د اون ح���رف داری،نمیخ���وام
بشنوم.

مستانه خیره به میز انگشت
ِِی

رو شیشه
ِِی

پرلکش
کشید.

_ امروز رفتم دفتِ ر امیرحافظ
شورانگیز کالمش را قطع کرد.مستانه سربلند کرد و

متبسم در آرامشی که شورانگیز احساس میکرد
طوفانی بعدش در راه است ادامه داد.

_از همیشه خوش تیپ تر شده بود. جذاب و پرفکت.
تک خنده ای کرد و به مادرش که مشکوکانه

براندازش میکرد نگاهی مهربان انداخت.
_انگار بابا شدن جا افتاده اش کرده بود.پخته و

مردانه.
شورانگیز بی مقدمه صندلی را عقب داد و با حرص

لب گشود.
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_باز چه فیلمی میخوای سرم در بیاری...من مخالفم
مستی .رو منبرم نرو که تاثیر نداره.

مستانه بی اهمیت به ری
ِِکشن

ا تنِ د او گفت.
_ شاید آرزوِ ی هر دختری ازدواج با همچین

مردیه.منم آرزوم بود.دوسش داشتم.سرشم خیلی
جنگیدم مامان.داغون شدم این وسط و به خودکشی

رسیدم.
شورانگیز به کابینت تکیه زد و دست به سینه ساکت

ماند.
مستانه اگر ادامه نمیداد اشک ها بی اجازه از

ِِر
حصا

پلک ها بیرون می غلتیدند.ادامه داد تا نشکند.
_دیگه حافظ و همهِ ی جذابیتاش تموم شده.آدمی که
دوست داشتنمو ندید دیگه مرده برام.ولی االن یکی

اومده که دوستم داره.
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شورانگیز ق��دمی برداش��ت.ت��ا خواس��ت لب ب��از کن��د
مستانه

دستانش را باال برد.
_تو میگی بی پوله.تومیگی عمله بناس.راست میگی
مامان.ولی دوستم داره.چرا میری نمک به زخمش

میزنی.
_ تو چی میفهمی احمق؟

_من باهاش آرومم.جنگ نیست.فحش نیست.عربده
کشی تو این  ارتباط نیست.هرچی هست حرمت��ه.ب��ه

خودم
احترام میذاره.نمیگه دختِ ر زن دومی.نمیگ��ه باب��ات

چندتا
زن داره.

شورانگیز متاسف به مستانه نگاه کرد.مستانه لِ ب
پایینش را به دندان گرفت و با کمی کلنجار لب زد.
_بابِ ت اونشب...اینکه حالتو....گرفتم� ببخش..ید.

_معذرت خواهیتو نمیخوام.تو خامی.بهت حق میدم با
چهارتا شعر هوایی بشی.ولی آخه اینا دلیل میشه ت��و

دل
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بدی به یک هیچی ندار؟ تو تا چهار پنج ساِ ل پیش تو
بهترین شرایط زندگی میکردی.حاال یک

غریبه...یک...
شورانگیز از شدِ ت عصبانیت در لحظه س��اکت مان��د

و
به

ِِی
سو سینک چرخید و آب را پرفشار باز کرد.

مستانه قصد نداشت برای صدمین بار گذشته
ِِی

مادرش را نبِ ش قبر کند و استخوان
ِِی

ال زخم شود.
لب فرو بست و از جای برخاست.

پشت به شورانگیز کرد و با شانه هایی که دیگر قوز
نبود راِ ه اتاقش را پیش گرفت.

با ضرب
ِِی

رو تخت رها شد.دستانش را باز کرد و
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قلبش هم��ان لحظ��ه ب��رای غریب��ه ای ک��ه آرامش را
داشت

کم کم در روحش تزریق میکرد بیشتر تپید.
مه لقا در حالی که سرش را کمی به

ِِی
سو مادرش

متمایل کرده بود،ادامه
ِِی

حرفش را با خنده ای رها
شده گفت و وارِ د خانه شد.

دستش به شالش بند بود که در
ِِن

میا تاریکی دِ م غروب
خانه اش حافظ را دید که

ِِی
رو راحتی مسی رنگشان

دم��ر افت��اده ب��ود و ب��ا ده��انی نیم��ه ب��از خرن��اس می
کشید.

  1582                                                                             



سال   چهارشنبه عصائی:                                                                                   اخرین مهدیس نویسنده

مژگان با سکوِ ت مه لقا خنده اش را سرکوب کرد و
با

احتیاط در رابست.
در امتداِ د نگاِ ه

ِِشق
عا مه لقا به حافظ رسید که با

تیشرتی لیمویی و مالفه ای پیچیده به دس��ت وپ��ایش
در

خواب به سر می برد.
مه لقا با لبخندی که

ِِی
رو لبش نقش بسته بود،به او

نزدیک شد.
مژگان دست از نگاه کردن به خوشبختی دخترش

برداشت و با حفظ لبخند مح��وش و حس خوش��ایندی
که

در قلبش داشت به
سیو آشپزخانه گام برداشت.
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حافظ چشمانش جم��ع ش��د و عینِ ک ط��بی اش از ال
ِی

انگشت
روی زمین افتاد.

در پل��ک ه��ا را ب��از ک��رد.نگ��اِ ه زالِ ل م��ه لق��ا می��داِ ن
دیدش

را پر کرد.عضالت تنش گرفته بود،با آخ و اوخ
خودش را جمع و جور کرد.

مه لقا بعد از روش��ن ک��ردن چ��راغ ه��اِ ی تم��ام خان��ه
دوباره

مقابل او زانو زد.
_حاِ ل دخترکم چطوره؟

آبی های براق به رویش خندید وبا لحنی بچگانه و لب
ه��ایی آوی��زان ص��ورتش را مق��ابِ ل ص��ورِ ت حاف��ظ

قرار
داد.

_ خوبه.ولی با باباش قهره.
حافظ خنده ای پدرانه صورتش را پر کرد.کمی جابه

جا شد.

  1584                                                                             



سال   چهارشنبه عصائی:                                                                                   اخرین مهدیس نویسنده

مژگان از آشپزخانه بیرون آمده ب��ود.حاف��ظ مالف��ه را
از

الی دست و پایش بیرون کشاند.
با چشمانی که خواب پف دارش کرده بود به مژگان

نگاه کرد و سری تکان داد.رو به مه لقا لب زد.
_بخدا وقت نکردم امروز همراهتون بیام دکتر.تا

خواستم از دف��تر بی��ام ب��یرون چن��دتا موک��ل همزم��ان
ریختن
سرم.

م��ه لق��ا نگ��اهی نامحس��وس ب��ه مژگ��ان ان��داخت ک��ه
دوباره

به آشپزخانه می رفت.
سرش را پیش کشید،حافظ که دیگر به ویاِ ر ب��امزه ا

ِی
مه لقا عادت کرده بود سرش را پایین آورد.

مه لقا بینی اش را به
ِِیر

ز
ِِن
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گرد او چسباند و عمیق
بویید.

حافظ به نفس نفس
ِِن

زد مه لقا خندید و ردیِ ف دندان
ِِی

ها یکدستش نمایان شد.
_نخند دیگه.تو جای من نیستی بدونی چقدر آرام

بخشه.
حافظ پرحرارت پیشانی به پیشانی مه لقا چس��باند و

زیِ ر
لب زمزمه کرد.
_قربونت بشم.

و دقایقی در همان حال باقی ماندند.در خلسه ای که
ِِی

برا مه لقا توام با آرامش بود و براِ ی حافظ معجونی
از آشوب به همراه داشت.

مژگ��ان ب��ا تبس��می ک��ه ب��ر چه��ره اش س��ایه انداخت��ه
بود،با
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سینی چای نزدیکشان شد.
حافظ قبل از نشستن مژگان بی حواس به حساسی

ِت او
خونسردانه لب گشود.

_راستی بابات امروز اومده بود دفتر.
مه لقا لبش را گزید و اشاره ای به مادرش زد.حافظ

گلویی صاف کرد و
ِِی
برا

ِِتن
نشس مه لقا جا باز کرد.

مژگان
ِِی

رو مبل لم داد و فنجان چای را نزدیِ ک لبش
برد.

_واسهِ ی چی؟
مژگان با لحنی معمولی بی آنکه صدایش بلرزد و یا

حسی غریب در دلش زنده شود سوالش را پرس��یده
بود.
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حافظ معذب از
ِِی

خیرگ مژگان جواب داد.
_از پرونده کالهبرداری شریکشون خبر

گ��رفت.راس��تش من ک��ه دیگ��ه امی��دی ب��ه نتیج��ه این
پرونده
ندارم.

مه لقا خم شد و فنجان چای را به دسِ ت حافظ داد
و

همراه با پوزخندی سرد زمزمه کرد.
_مگه خوِ د بابا داره.

حافظ شانه ای باال انداخت و بی تفاوت لب زد.
_ناامیدم نیست.

حافظ جرع��ه ای از چ��ایش را نوش��ید ک��ه ب��ا س��واِ ل
مژگان

جاخورد.
_خودش تنها بود؟

حافظ از نیِ ت
ِِل
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سوا مژگان بی خبر بود.خِ ط نگاه او
همیشه برایش نامفهوم بود.

ِِی
برا فرار از

ِِیر
ز نگاِ ه مرموز او به مه لقا متعجب

نگاهی انداخت.پس از مکثی کوتاه خونسردانه ادامه
داد.

_نه.مستی هم همراهش بود.
به وضوح خیرگِ ی مژگان را به روِ ی خود حس می

کرد. بی آنکه سیبِ ک گلویش آشکارا تکان بخورد
ِِق
بزا

دهانش را فرو داد.
مه لقا رو به حافظ چرخید و با لبخندی بی کنترل

پرسید.
_چه خبر از مستی؟

_ خ���وب ب���ود.مثِ ل همیش���ه ی���ک لحظ���ه ش���ادو
شنگول.یک
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لحظه ام عصبی و پرخاشگر.
مه لقا ریز خندید و خطاب به مادرش شگفت زده به

حرف امد.
_کی فکرشو میکرد یک روزی دلم براِ ی مستی سیاه

سوخته تنگ میشه.
مژگان در جوابش لبخندی زد وبه نقطه ای نامعلوم

خیره شد.
مه لقا به کاناپه تکیه زد و زیِ ر نگاِ ه خیرهِ ی حافظ

نفسی عمیق کشید.
انگار درحال مرورخاطراِ ت خوِ ب گذشته

بود.روزهایی که کم بود اما در تاریخ خانواده دو
رنگشان برای همیشه ثبت شده بود. درتاریخ سراسر

ملتهِ ب مشعل ها...
مستانه موبایل را

درون مش��تش گ��رفت و ب��ا کرخ��تی ازروی ص��ندلی
برخاست.

نورچراغ مطالعه فضاِ ی اتاقش را از تاریکِ ی محض
نجات داده بود.

به
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نیمرخ نقاشی شده اش نگاه کرد.به بینی که قوسی
زش��ت داش��ت و خ��واهرش هنرمن��دان آن را کش��یده

بود.
صدای مه لقا در سرش اکو

شد،صدا موذیانه ای که
او را عقاب خطاب میکرد.

پ��وسِ ت لبش را جوی��د و بی اختی��ار ن��وِ ک انگشِ ت
سبابه

اش راروی بینی کشید.ازنبود استخوان بدترکیب
خوشحال ش��د و از ح��رکِ ت جنون��وار خ��ودش خن��ده

اش
گرفت.

در اتاقش را که بازکرد،لوال خشکش به صدا در
امد.

پدرش کِ ف زمین پخش شده ب��ود و تندتن��د انگش��ت
روِ ی

ماشین حساب می لغزاند و عدِ د به دست آمده را
ِِن
درو
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سررسیدش می نوشت.
مستانه سرش را به چهارچوب در تکیه داد و در

سکوِ ت نیمه شبی که شورانگیز به بهانه
ِِی

خواب
زودهنگام به اتاقش شتافته بود به جهان زل زد.

او احساس میکرد پدرش دیگر طراوِ ت گذشته را
ندارد.دیگر

ِِیر
ز آواز نمی زند و خنده ای از تِ ه دلش

ِِی
دیوارها خانه را نمی لرزاند.

اع��تراِ ف وحش��تناکی� ب��ود ام��ا مس��تانه و تفک��راِ ت
شلخته

اش به این نتیجه رسیده بودند حاال پدرش،جهان با
خ��الی ش��دن دورش و دودس��ته ش��دن فرزن��دانش

درحال
چشیدن حقیقِ ت تلخیست.اینکه با عاشق ش��دِ ن بی

منطقش
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چه بالیی سِ ر چند نسل از خانواده اش آورده است.
مستانه چشمانش نم برداشت.بالیی که به پاه��اِ ی او

قوت
نمی دادتا به

دیدار خواهرش بشتابد و آن حجم از حِ س
خوِ ب خاله شدنش را با او تقسیم کند.

دل گرفته آهی کشید و قدمی بی صدا به
سوی جلوبرداشت.

دلش لحظه ای
ِِی

برا مادرش تنگ شد.نیم نگاهی به
ِِق

اتا او انداخت.
ِِر

د اتاق تا آخر باز بود و شورانگیز همچون جنینی در
خود مچاله شده بود.

مستانه آب دهانش را قورت داد وگلویش به
ِِطر

خا
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خشکی بی اندازه کمی سوخت.دست از ممتد نگاه
ِِن

کرد مادرش برنداشت.
شورانگیز هم دیگر سنگری نداشت تا درآن کمین

کند.تا همیشه آماده
ِِی

شبیخون زدن باشد.انگار خالی
ِِن

شد خانه
ِِی

باال از سکنه شورانگیز را ترغیب به
دلبری کردن

ِِی
برا جهان نمیکرد.

با مکث روی گرداند و نرسیده به پدرش موبایل را
ِِی

رو کانتر انداخت.
جهان با

ِِنشستن
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مستانه در کنارش سرش را باال آورد
و با خستگی که چشمانش را سرخ کرده بود متبسم

پلکی زد.
_حس���اب وکتاب���ا ک���ه دسِ ت علی ب���ود.چ���را ش���ما

مشغولید؟
جهان کمر راست کرد و کمی گردنش را به چپ و

راست تکان داد.خودکار را
ِِی

رو فاکتورها انداخت و
با

ِِی
صدا آرامی لب زد.

_علی فعال س��رش ب��ا ن��امزدش گرم��ه.م��ا رو تحوی��ل
نمی

گیره.
مس��تانه ری��ز خندی��د.ت��ا خواس��ت لب ب��از کن��د،نگ��اِ ه

مستقیِ م
پدرش را روِ ی خودش دید.با شیطنت نزدیک تر شد.

_نامه میخوای یا مسافر؟
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جهان چشمکی نثاِ ر او کرد و با حالی غریب زمزمه
کرد.

_مسافر که پیِ ش رومه.
مستانه چشمانش برقی زد.دست دراز کرد و با

دوانگشت به آرامی مژه از
ِِی

رو گونه
ِِی

جهان
برداشت.

خجالتی در ک��ار نب��ود ام��ا نمی فهمی��د چ��را جس��ارِ ت
نگاه
ِِن

کرد مستقیم به چشماِ ن پدرش را ندارد.
جه��ان دس��ت از نگ��اه ک��ردن برداش��ت.سررس��ید را

بست و
ِِل

مشغو جمع کردِ ن برگه هایش شد.
_باهاش...حرف زدم...گفت باباجهانت اجازه بدن تا

  1596                                                                             



سال   چهارشنبه عصائی:                                                                                   اخرین مهدیس نویسنده

بیام خدمتشون.
_اونشب تو ماشین پرسیدم.جواب ندادی

طوطی.دوسش داری؟
مستانه این بار خجالت کشید.با گونه هایی ک��ه در ح��ا

ِل
آتش گرفتن بود سرزنش امیز پدرش را صدا کرد.

_مستی بابا االن دیگه خیالم از علی و مه لقا
راحت��ه.هم��ه نگ��رانیم ت��ویی.ت��و باب��ا ب��ا هم��ه ه��ارت

وپورتات
ساده ای.با احساسی.

مستانه سر باال آورد.آرامِ ش عجیبی که
ِِن

درو نگاهش
شناور بود،کمی از اضطراِ ب جهان را کم می کرد.

_دوستم داره.منم خب....دارم.
شورانگیز با حالتی که انگار مریض باشد

ِِن
میا

چهارچوِ ب در ظاهر شد.
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جهان غمگین بود و مستانه
ِِی

برا اولین بار از
ِِل

حا
پدرش سر در نمی آورد.

_بهم گفتی پدر ومادرش فوت کردن.پس باِ کس و
کارش بیاد خونه مون.اول ببینیم از جنِ س ما هستن

بعد
باهاش قرار می��ذارم ت��ا مردون��ه باه��اش اتم��ام حجت

کنم.
مستانه تا لب

ِِی
برا اعتراض گشود شورانگیز به میانه

ِِی
سالن آمد و با گالیه

ِِن
میا مکالمه

ِِی
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آنها پرید.
_منم اینجا کشک.مادِ ر این دخترم نیستم.آره جهان؟

جهان نوچی گفت و همهِ ی دفتر و دستکش را در
آغوش گرفت و از جای بلند شد.

_شوری نصفه شبی شروع نکن.هنوز که خبری
نیست.مستی ام که وِ ر دلته.

شورانگیز با لب هایی که بغض لرزانش کرده بود،نگا
ِه

آخرش را به مستانه دوخت.
با

ِِل
ه آرامی که جهان به تنه اش وارد کرد پلکی زد و
روبه اتاق چرخید.مستانه مستاصل به قدم هاِ ی

نامتعادلی که مادرش بر می داشت نگاه کرد.
دوِ د زیاِ د اسپند رهی را به سرفه انداخت.قبل از

ِِتن
برداش کِ ت اسپرتش از روِ ی ص��ندلی ب��ا خن��ده ای

بی
صدا به سمِ ت امید چرخید.�
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_ممدو بگو بی خیال� شه.خفه شدیم.
امید گازی به سیبش زد.هاله ای از دودی که

ِِی
بو

خوشی می داد را از
ِِی

جلو صورتش کنار زد.
محمد از مقابلش رد شد و با س��ری خم م��دام زغ��ال

هاِ ی
گداخته را فوت میکرد.

_ماشالله به شادامادمون.بترکه چِ ش
خاطراخواهاش.جونم جذابیت.

امیدبی خیاِ ل خوردِ ن بقیهِ ی سیبش شد و ب��ا ه��دف
گیری

دقیق آن را به
ِِسر

محمد کوباند.
_بسه دیگه مرتیکه.خفه مون کردی.
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محمد ناب��اور ب��ه س��ویش چرخی��د و زیِ ر لب زمزم��ه
کرد.

_عوضی.
امید رویی جمع کرد و از لبهِ ی پنجره برخاست.

_گمشو بابا.
رهی رو به

ِِی
رو آیینه ایستاد،یقه

ِِی
کِ ت مشکی اش را

صاف کرد.
امید از پشِ ت سر نزدیکش شد.

با نگاهی که پر از حرف بود و مملو از دوستی که
ریشه داشت به رهی چش��م دوخت.ب��ه رفیِ ق س��ال

هاِ ی
دورش،ب���ه کس���ی ک���ه کم ح���رف می زد و بیش���تر

معرفت
به خرج می داد.

رهی از آیینه نگاِ ه نم زدهِ ی امید را شکار کرد.
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امید نگاه ندزدید.چشمکی به رهی زد و دست روِ ی
شانه
ِِی

او گذاشت.
_خوشبخت شو.حقته داداش.

رهی با فکی منقبض و گلویی که ت��وده ای عظیم س
ِدّ

راهش شده بود،سری مطمئن تکان داد.
دستش را باال آورد و دسِ ت امید را فشرد.

_جاِ ی احمد خالی.
امید با همان

ِِن
چشما تر خندید.خنده� ای که بوِ ی بغض

می داد.با صدایی بم لب زد.
_احمد نه.الهه.

در
ِِی

آنسو خانه،محمد زغال ها را درون سینک
ِِی
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ریخت،صدا جلزو ولز انها بلند شد.
طاقت از کف داد و صورِ ت گر گرفته اش را

ِِیر
ز

ِِیر
ش آب گرفت.

شورانگیز
ِِن

یا
م

چهارچوِ ب اتاق مستانه ایستاد و به
کالفگی او در انتخ��اِ ب لب��اس چش��م دوخت.مس��تانه

سرش
گرِ م لباس هاِ ی آویزاِ ن کمد بود و او را نمی دید.

شورانگیز آهی بی صدا از سینه بیرون داد.
ِِتن

خسته
از هفته ای که مدام با دعوا و آه ونفرین گذش��ته ب��ود

را
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به
ِِل

داخ اتاق کشاند.
بی حال

ِِی
رو صندلی نشست و با صدایی خفه لب زد.

_کت و شلواِ ر سبزتو بپوش.
مستانه دست از

ِِتن
گش بی نتیجه برداشت و مسکوت

ماند.
لباس ها را رها کرد و با نیشی شل شده سرچرخاند.�

_مشتاِ ق دیداِ ر شوری خانمم.
شورانگیز خشمگین خیره

ِِی
مستانه ای که

ِِق
بر زندگی

در چشمانش هویدا بود،شد.
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اما
ِِی

برا ثانیه ای چهارشنبه سوری ساِ ل گذشته را به
یاد آورد و مستانه ای که بریده از تماِ م تعلقاتش لب��ه

ِی
پشِ ت بام ایستاده بود.

پلکی زد و ب���زاِ ق ده���انش را ق���ورت داد.لبخنِ د بی
جانی

لب
ِِی

ها خشکش را کش داد.
_ به سیاه سوخته ای مثِ ل تو همین رنگ مگه میاد.
مستانه خنده اش جمع شد و نگاهش را از شورانگیز

که کمی منعطف شده بود،گرفت.
ِِی
صدا
ِِن

کوبید در آمد.شورانگیز گردن کشاند.
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جهان به همراِ ه علی وارِ د خان��ه ش��دند.ش��عله ای از
خشم

در
ِِن

چشما شورانگیز زبانه کشید.
علی کتش را در آورد و بی حوصله

ِِی
رو راحتی
انداخت.

شورانگیز گلویی صاف کرد و دستی به شومیزش
کشید و از جای برخاست.

مستانه در حالی که داشت
ِِی

موها خیسش را از
ِِیر

ز
کت بیرون می داد،مشکوک به مادرش نگاه کرد.

ِِی
گفتگو دونفره ای را از
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ِِن
بیرو اتاق شنید،سوالی� از

مادرش نپرسید و خود از اتاقش بیرون رفت.
علی صحبتش با جهان را قطع کرد و زیِ ر سنگینی

نگاهی سر چرخاند.�
مستانه با شمایلی خنده دار در حالی که زیرشلواری

ورزش�����ی اش را ب�����ا ک�����تی مجلس�����ی ب�����ه تن
داشت،مقابلش
ظاهر شده بود.

اخمی مصنوعی صورِ ت علی را پوشاند.اشاره ای به
ِِی

موها خیسی که
ِِی

رو شانه
ِِی

ها مستانه ریخته
بود،کرد.

_ریختوقیافتو درست کن.
مستانه
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ِِر
یا

اخت پاهایش را نداشت.قبل از نزدیک شدن
به علی

ِِی
برا فرار از عکس العملی بچگانه دست

هایش را در هم گره داد و مقابِ ل او ایستاد.
زبانش را تر کرد و با خالصانه ترین لحنی که از خود

سراغ داشت لب گشود.

_علی دمت گرم اومدی.
علی اخمش از

ِِر
حضو شورانگیز پررنگ شد.اما سعی

کرد لبخندی سرسری در جواِ ب مستانه بزند.
مستانه همین لبخند و

ِِر
حضو غافلگیرانه

ِِی
علی هم

  1608                                                                             



سال   چهارشنبه عصائی:                                                                                   اخرین مهدیس نویسنده

برایش غنیمت بود.
عقب عقب گام برداشت و سبکبال از کن��اِ ر م��ادرش

و
کینه
ِِی

نگاِ ه او گذشت.
جهان سر در گوِ ش علی برد و پدرانه زمزمه کرد.

_دیدی چقدر اومدنت مستی رو خوشحال کرد؟
علی سر پایین انداخت و دندان روِ ی هم سایید.

نگاِ ه کینه توزانه
ِِی

شورانگیز حالش را بهم میزد و
آنهمه
ِِی

نگران
ِِن

چشما پدرش برای تنهافرزندش مستانه
قلبش را می سوزاند.

سکوتی وهم انگیز مراسم خواستگاری را پر کرده
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بود آنقدر که مستانه جراِ ت آنکه برگردد و جمع را
نگاه کند را نداشت.

چند ب��رگ دس��تمال رولی ج��دا ک��رد و کِ ف دس��تاِ ن
عرق

کرده اش را پاک کرد.
شالش را برای چندمین بار از دور گردنش باال آورد و
روی موهای فری که شلوغ دورش ریخته بود سراند.

به کتری روی گاز نگاهی انداخت، رنِ گ گل های
صورتی

ِِی
رو آن با قطره

ِِی
ها

چای عوض شده بود.
هوفی کشید و سرش را کمی به

ِِی
سو پذیرایی متمایل

کرد.
رهی برخالِ ف سکوِ ت همیشگی اش
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ِِر
آثا خجالت را در

چهره اش دیده نمیشد.
دق�ایقی قب�ل وق�تی دس�ته گلی از ن�رگس ب�ه دس�ت

مستانه
داده بود.

شور انگیز پوزخند زده بود،اما مستانه اندازه تماِ م
روزهایی ک��ه کس��ی او را نمی دی��د ش��اد ش��ده ب��ود و

فارغ
از زم��ان و مک��ان ب��اال و پ��ایین پری��ده ب��ود و تش��کِ ر

جانانه
ای به رهی تحویل داده بود.

شمسی زنی موقر و متین به نظر می رسید.روسری
ساتنش را با حلقه ای شیک گره داده بود و مدام
حواسش بود چادر حریرش از روِ ی روسری سر

نخورد.
مستانه از لبخنِ د کادر شده

ِِی
شمسی و نگاِ ه پرتحسینش
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نیرویی چند برابر گرفته بود و بی اهمیت به ردیِ ف
دندان
ِِی

ها نامنظمش خیره به او لبخندی گشاد زده بود
و با

اهوِ م علی به سوِ ی آشپزخانه پرواز کرده بود.
اما حاال مستانه

ِِل
حا خوشی نداشت.علی پا روی پا

انداخته بود و رهی را زیر ذره
ِِین

ب نگاهش قرار داده
بود.

پوست لِ ب رژ خورده اش را جوید و به شورانگیز
خصمانه نگاه دوخت.مادرش ب��ه عم��د فرام��وش ک��ار

شده
بود و به

رسِ م دیرین دخترش را براِ ی آوردن چای
صدا نمی کرد.
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جهان نگاِ ه
ِِر

دو مستانه را از آشپزخانه شکار کرد و
ِِل
صا

استی مستانه اش باعث شد که با مالیمت سکوِ ت
آزاردهنده را بشکند.

گلویی صاف کرد و به سوی رهی چرخید.
رهی صاف ت��ر از ثانی��ه ای قب��ل نشس��ت و ب��ا هم��ان

لبخنِ د
محو خیره

ِِی
گل

ِِی
ها قالی شد.

-خب جوون از خودت بگو؟
شمسی نگاِ ه مادرانه ای روانه

ِِی
رهی کرد و زمزمه
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وار جوری که بقیه هم شنیدند لب زد.
-بسم الله آقا رهی

رهی سر باال آورد و زیر
ِِی

سنگین نگاهی شیرین با
صدایی بم لب گشود.

-پدر و مادرمو در یک فاصلهِ ی تقریبا کوتاه از دست
دادم.برای خرج عمل قلب مادرم ناچار خونه ای که
داشتیم رو فروختم.در حال حاضر تو کارگاه همکار

پدرم مش�غول ب�ه ک�ار هس�تم و خداروش�کر تونس�تم
پروژه

شهرداری دست بگیرم.
جهان سری تکان داد و سعی کرد

ِِر
رفتا سرِ د

شورانگیز را نادیده بگیرد.
-از مستانه جان شنیدم معرق کار میکنی؟

رهی با دلشوره ای ناشناخته نگاِ ه
ِِیز
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تمسخرآم شور
انگیز را کنار زد و با لبخند سرش را تکانی داد.

-بله،معرق کاشی.
-تحصیالت دانشگاهی چطور؟

علی با
ِِن

چشما آبی که نگاهش نافذ بود،این سواِ ل
دوست نداشتنی را پرسیده بود.

مستانه کم و بیش از تک برادرش گفت��ه ب��ود.ب��رادری
که

آنقدر
ِِی

برا خواهرش مهر داشت که مستانه حتی با
بردن اسِ م او قلبی قرمز در نگاهش پیدا می شد.
رهی با زبانش لب های خشکیده اش را تر کرد و با

نگاهی که برای ثانیه ای حزنش را ببیننده� می دید
جواب داد.

-انصراف دادم.
علی ابرویی باال انداخت و دستش را بنا به عادت در

  1615                                                                             



سال   چهارشنبه عصائی:                                                                                   اخرین مهدیس نویسنده

هم گره داد.
ِِق

بر ساعِ ت مارک و چند میلیونی اش رهی را برای
لحظه ای حتی حسرت زده نکرد.

-
ِِل

دلی خاصی داشت؟
شمسی از بحث راه انداخته نگران به نظر میرسید.�

اما رهی کامال پخته و مختصر توضیح می داد.
-انصراف از یک دانشگاه تراز اول کشور فکر میکنم

ِِل
دلی مهمی باید داش��ته باش��ه.بل��ه ب��ه دلیِ ل بیم��اری

مادرم.
ِِی

صدا موبایل علی بلند شد.شمسی بی دلی��ل نفس��ش
را

آرام بیرون داد.علی با عذرخواهی جمع را ترک کرد.
ِِن

درو آشپزخانه مستانه با دلهره ای که از رفتاِ ر سرد
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مادرش نشات می گرفت روی صندلی ولو شد.
ِِی

صدا پچ پچ واِ ر علی را از درون سالن می شنید.
-به مامان بگو امشب وقت نمیکنم بیام دنبالش،بگو

حافظ برسونش.
مس��تانه از ج��ا برخاس��ت.ب��ا بی رمقی در ح��الی ک��ه

قطره
عرقی داغ گودی کمرش را قلقلک میداد،فنجان ها را

ِِن
درو سینی چید.

-خواستگاری مستانه ام.
مستانه آخرین فنجان را که گذاشت،سرچرخاند.

علی و کالفگی اش میدان دیدش را پر کرد.
اودستش را مقابل ده��انش گرفت��ه ب��ود و ب��ا م��ه لق��ا

حرف
میزد.

-االن نمی تونم حرف بزنم.بعدا مه لقا،� بعدا.
موبایل را از

ِِر
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کنا گوشش پایین آورد و دستی به
پیشانی اش کشید و دوباره به جمع ملحق شد.

مستانه قبل از ریختن چای دوباره سر چرخاند و این
بار نگاهش در نگاِ ه آراِ م رهی لرزید.صداِ ی علی در

سرش پیچید.
^خواستگاری مستانه ام^

گوش��ه لبش را محکم گ��از گ��رفت و ب��ا قل��بی ک��ه ب�ه
خاطر

آرامِ ش نگاِ ه رهی دیگر تند نمی کوبید.قوری را
برداشت.

در ذهنش جمله ی علی را تصحیح کرد.
^خواس����تگاری مس����تانه ام،مراس����می ک����ه رهی

دامادشه^
با دستی که نمی

ِِی
لرزید،چا� همرنگ را دروِ ن فنجان

ها ریخت.
وق���تی از آش���پزخانه ب���ا ق���دم ه���ایی محکم ب���یرون

آمد،علی
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اولین نفر با لبخندی مهربان نگاهش کرد.
مستانه آن لحظه دوس��ت داش��ت او را زی��ر مش��ت و

لگد
بگیرد وقتی که سعی میکرد خنده

ِِی
مسخره اش را

سرکوب کند.
شورانگیز با

ِِن
دید مستانه با چشمانی که برق خشم

داشت،خطاب به مهمان ها
عاقبت لب گشود.

-دخترم یکم هول و دستپاچه اس.
رهی سرش را به زیر انداخت و سعی کرد نگاه

خندانش به نگاِ ه بی
ِِی

پروا مستانه گره نخورد.
علی با تفریح نظاره گِ ر حرص خوردن شورانگیز

بود.
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شمسی برای چندمین بار چادر را از روی شانه اش
باال کشید.

هنگاِ م برداشتِ ن فنجان چای،خیره به لبخنِ د
مستانه زمزمه کرد.

-خ��انم مش��عل ع��روس خ��انم ه��ول نیس��تن.اتفاق��ا
مهربونن.
فنجان را

ِِن
درو نعلبکی گذاشت و اینبار با نگاهی

معنادار به شورانگیز چشم دوخت.
-دیدن

ِِی
گلو مهمان ها خشک شده،زحمت کشیدن چای

آوردن.
شورانگیز تک ابرویی باال انداخت،کمی پشت چشم

نازک کرد.
صراحِ ت کالم شمسی باعث ش��د شمش��یر خش��مش

را از
رو ببندد.
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-ب���ریم سِ ر اصِ ل مطلب.به���تر نیس���ت بگی���د آق���ا
دامادمون با

چه پشتوانه ای قراره عروس خانممون رو خوشبخت
کنن؟

مستانه دستانش همان لحظه به
ِِلحن

کینه توزانه
ِِی

مادرش به لرزه افتاد.
ِِل

مقاب رهی خم شد.رهی فنجان را برداشت،نگ��اهش
را

باال آورد و لب زد.
-نگران نباش.

مستانه عکس العملی نشان نداد مغزش آن لحظه از
کار افتاده بود و انگ��ار تم��ام هیکلش در دیگی م��ذاب

در
ِِل

حا آب شدن بود.
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جهان با حرصی پنهان از شورانگیز تعارِ ف چاِ ی او
را ندیده گرفت و مستانه در

ِِر
کنا آخرین نفر یعنی علی

آرام گرفت.
علی با زمزمه ای بسیار آرام خطاب ب��ه مس��تانه لب

زد.
-مامان شوریتو داشته باش.

مستانه ب��ا نگ��اهی ک��ه انگ��ار ب��غِ ض گل��و نم زده اش
کرده

بود،به شورانگیز خیره شد.
-سالم زندگی میکنم و مشغول به کار هستم درآمد

باالیی ندارم،اما بدون هیچ حمایت مالی محتاج کسی
نش��دم.االن هم ب��ا پش��توانهِ ی دوس��ت داش��تنی ک��ه

میدونم
دو طرفه اس در خدمت شما هستم.

علی فنجان را نزدیِ ک لبش برد،بی اهمیت به
ِِو

ج
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سنگین فضا ب�ا ل�ودگی دوب��اره مس�تانه را مخ�اطبش
کرد.

-
ِِی

صدا خوبی داره.
شورانگیز عاقبت از الک دفاعی اش بیرون آمد و

حالت تهاجمی به خود گرفت.
-به صرِ ف یک دوست

ِِتن
داش ساده

ِِر
قرا دختر منو

خوشبخت کنی؟
شمسی در جایش تکانی خورد و نگاهش به دو دو

کردن افتاد.
جهان با لبخندی مصلحتی شورانگیز را صدا کرد.

-خانوم.
ت��ا رهی خواس��ت لب ب��از کن��د و ج��وابی بده��د،علی

میدان
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را برای جنگیدن مناسب دید.
-ش��ما ب��ه ص��رِ ف چی همس��ر باب��ا ش��دین مام��ان

شوری؟
مستانه ناباورانه سرچرخاند و زمزمه کرد.

-علی شروع نکن.
رهی نگاه چرخاند،انگار دیگر نمی توانست آرامش

همیشگی که از خود سراغ داشت را حفظ کند.
ج

ِِو
به راه افتاده به نظرش بی نهایت متشنج می رسید.

جهان لب فرو بست و شمسی برای مختومه
ِِن
کرد

بحث از دم دستی ترین حربه استفاده کرد.
-به نظرم دخ��تر و پس��ر ب��ا هم ی��ک گفتگ��ویی داش��ته

باشن.
شورانگیز پرشتاب به صندلی تکیه داد. بی اهمیت به

نگاِ ه خصمانه
ِِی
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علی لبخندی پیروزمندانه روی لب
هایش نقش بست.

مستانه بی آنکه
ِِتظر

من اجازه کسی باشد،برای فرار از
جمعی که انگار برای تسویه حساب شخصی تشکیل

شده بود،با ق��دم ه��ایی تن��د ب��ه س��الِ ن باری��ک خان��ه
شتافت.

**
مستانه بغض کرده

ِِر
د اتاقش را پر شتاب باز کرد و به

ریخت و پاِ ش آن اهمیتی نداد.
با رعشه ای که تنش را لرزان کرده

ِِی
بود،رو تخت

افتاد.
ب��ا دو دس��ت ص��ورتش را پوش��اند و پل��ک روِ ی هم

فشرد.
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رهی در را به آرامی بست و نگاهی دقیق به اتاق
انداخت.

از آشفتگی اتاق گذرا رد شد و نگاهش
ِِی

رو
ِِی

نقاش
ِِن

آویزا به دیوار ثابت ماند.
لبخنِ د شیطنت آمیزی

ِِی
رو لبش نقش بست.سرچرخاند
و مستانه را به آرامی صدا کرد.

مستانه دستانش را از
ِِی

رو صورتش پایین داد و با
چشمانی ک��ه ب��رِ ق اش��ک داش��ت س��ری ب��راِ ی رهی

تکان
داد.
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رهی نیتش عوض
ِِن

کرد حال
ِِی

وهوا او بود.
با کمی تامل

ِِر
کنا مستانه با فاصله ای نزدیک نشست و

از
ِِیق

طر چشم به بینی او اشاره ای کرد.
_الحق دکتر کارشو بلد بوده دختر.

مستانه با فکری که آنجا نبود به لب
ِِی

ها رهی خیره
شد که

ِِی
رو هم فشرده شده بود و سعی میکرد خنده

اش را بخورد.

  1627                                                                             



سال   چهارشنبه عصائی:                                                                                   اخرین مهدیس نویسنده

وبی اهمیت به کت و شلوار اتو کشیده ای که به تن
داشت پاه��ایش را در آغ��وش گ��رفت و ب��ا مظلومان��ه

ترین
ِِلحن

ممکن سوالش را از رهی پرسید.
_چرا میخوان همه چی رو خراب کنن؟

مردمک
ِِی

ها تیره
ِِی

رهی دورتا
ِِر

دو صورِ ت مستانه
را کاوید و عاقبت به نقطه

ِِی
ِِمن

ا چشم هایش رسید.
نزدیک تر از قبل شد و دست دراز کرد.

بی آنکه صوتی از حنجره بیرون آید لب زد.
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_دستاتو بده من.
مس��تانه ب��ا نابل��دی ک��ه در خوداحس��اس میک��رد، بی

حرکت
با مغزی که تم��اِ م فریاده��ایش خف��ه ش��ده بودن��د،ب��ه

رهی
خیره بود.

رهی ب��ه خ��وبی حس می ک��رد مس��تانه ی مق��ابلش
نیرنگی

در چنته نداشت وگیجی او قابل درک بود.
با صدایی بم این بار به کلمات مفهوم داد.

_نمیخوای آرومت کنم؟
ق��لِ ب مس��تانه از آنهم��ه ن��زدیکی و نگ��اِ ه عجیِ ب

رهی به
در

ِِر
ودیوا سینه کوبیده شد.

گرِ ه دستان را از
ِِر

دو پاهایش باز کرد و بی مکث
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ِِن
انگشتا یخ زده را درون دستاِ ن رهی جای داد.

ِِر
فشا مختصری به دستانش وارد شد.
_همیشه نگاهت همینقدر زالل باشه.

مستانه با گونه هایی که در حاِ ل آتش گرفتن بود،بی
ربط زمزمه کرد.

_بعد از عمل بهتر شدم؟
رهی لبخنِ د ب��امزه ای تق��دیِ م مس��تانه ک��رد و ب��ا

شیطنتی�
بعید جواب داد.

_ای بگی نگی قابل تحمل تر شدی.
مستانه تشنه

ِِی
کالم محبت آمیِ ز او بود و رهی که در

ِِج
او احساساِ ت میانشان جوابی عافلگیرانه داده بود.تا
خواست دس��تانش را آزاد کن��د،رهی ب��ا خن��ده ای ک��ه

سعی
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در سرکوبش داشت به او اجازه
ِِی

خالص شدن نداد.
_میدونی اون اوایل چی صدات میکردم؟

مستانه حاال حواسش از بیرون پرت شده بود،.انگار
رهی داشت یاد می گرفت چطور مستانهِ ی سرکش

را
با شیوه

ِِی
خودش آرام کند.

مستانه با چش��م غ��ره لبخنِ د موذیان��هِ ی او را رص��د
کرد.

رهی س��کوت را شکس��ت و ب��ا مه��ری ل��بریز� ک��ه ت��ه
نشینی

نداشت زمزمه کرد.
_فالمینگو.

مستانه با دهانی نیمه باز مانده پلکی زد و متفکرانه
فالمینگو را با خود تکرار کرد.ناباورانه لب گشود.

_خیلی نامردی رهی.فالمینگو؟
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بهِ ت
ِِی

صدا مستانه انکار نشدنی بود.رهی بی توجه به
وول
ِِن

خورد مستانه و غر زدن
ِِی

ها زیرلبی اش
ِِن

دستا او را باال آورد.
مستانه خشکش زد.

اما حدسش اشتباه از آب در آمد.رهی پلک روِ ی هم
گذاشت وبرای ثانیه ای اندکی

دستان مستانه را بویید و
با سری به زیر از جای برخاست.

مستانه مسخ شده همراِ ه رهی بلن��د ش��د و روب��ه رو
ِی او

با دستانی که گرِ ه محکمی داشتند،ایستاد.�
به
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ِِن
چشما سیاِ ه رهی که همچون دره ای عمیق بود زل

زد.
چش��م ه��ایی ک��ه نگ��اهش از ب��اال نب��ود،بی پوزخن��د و

درست
روبه
ِِی

رو مستانه حرف ها داشت.
_هیچ وقت خودتو بابِ ت رفتاِ ر اطرافیانت سرزنش

نکن.
مستانه تحِ ت

ِِیر
تاث

ِِمسفر
ات فضایی که در آن بود

سرچرخاند و چشمش به کاغذ ش��عری ک��ه ب��ا اشِ ک
در

چشم چسبش زده بود،افتاد.
ِِیر
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ز لب شعر را زمزمه کرد.دیگر اهمیتی به حریِ م
سفت وسخِ ت رهی نداد.سراسیمه س��رچرخاند و ب��ا

قلبی
که تن��د م��یزد ص��ورتش را در س��ینه ای ک��ه پهن نب��ود

قایم
کرد.

_رهی.
سر
ِِی

رو سینه
ِِی

کسی گذاشته بود که قلِ ب او هم
محکم می کوبید.

مستانه با
احساِ س سبکی عاقبت به

ِِی
آرزو آن لحظه

اش رسید.
ِِن
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دستا رهی با آرامشی که مستانه را دلباخته کرده بود
باال آمد و

ِِر
دو

ِِمر
ک او حلقه شد.

_جانم.
تا مستانه خواست نفسی بکشد

ِِی
صدا مشاجره از

بیرون به گوشش رسید.
هول زده از آغوش رهی بیرون آم��د و ب��ا گون��ه ه��ایی

که
بعد از مدت ها سرخی دلپذیری داشت از اتاق بیرون

زد.
شورانگیر را دید با دستانی مشت شده از

ِِی
رو مبل

بلند شده بود و حرف میزد.
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_به تو ربطی نداره مهریهِ ی دختِ ر من چند تا سکه
اس؟توچکارهِ ی منی؟

مستانه ب��ا ق��دم ه��ایی ک��ه در هم گ��ره می خ��ورد،ب��ه
معرکه

ِِی
راه افتاده نزدیک شد.

علی با رویی جمع شده از انزج�اری عی�ان ق�دمی ب�ه
جلو

برداشت و غرید.
_تو کسی نیستی که من با تو نسبت داشته باشم.
جهان رو به شمسی با شرمندگی پوزش خواست.

شمسی متزلزل� نگاهی به مستانه انداخت که با
بیچارگی خیرهِ ی مادر و برادرش بود و رهی کمی با

فاصله از او نگران ایستاده بود.
_تمومش کنید.خجالت نمی کشید

جلوی مهمونا؟
علی با خشم در حالی که دس�تانش می لرزی�د دکم�ه

ِی
کتش را باز کرد و
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ِِل
مقاب پدرش مکثی کرد.

_ببخشید باب��ا ولی دیگ��ه نمیت��ونم این فض��ا رو تحم��ل
کنم.

و بی آنکه نگاهی
ِِج

خر شورانگیز کند،از کنارش با
عصبانیت رد شد و سعی کرد

ِِی
صدا پوزخند زدِ ن

شورانگیز را نشنیده بگیرد.
قبل از آنکه دستگیره

ِِی
در را پایین بدهد،مستانه با

صدایی ضعیف اما یخ زده او را مخاطب قرار داد.
_منِ کیَم این وسط؟

علی ب��ا فکی منقبض س��رچرخاند� و ب��ا نگ��اهی ک��ه
مستانه

ِِی
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تلخ غلیظی در آن می دید،خیره به او زمزمه کرد.
_خوشبت بشی.

مه لقا م��اگ را ب��ه دسِ ت حاف��ظ داد و از کن��اراو رد
شد.

کنارمژگان� نشست و با ذوق به تکان میل ها وبافتن
پلیور صورتی نگاه کرد.

مژگان
زیرسنگینی نگاِ ه مه لقا لبخند زد و قربان

صدقه
او رفت.

مه لقا با ناز خندید و دستش را به شکمی که هنوز
برآمده نشده بود کشید و زمزمه کرد.

_مام���انی ب���راِ ی دختِ ر قش���نگم لب���اس خوش���گل
میبافه.

حافظ در حالی که با حوله
دورگردنش نم پشت

گوش هایش را می گرفت رو به
روی آنها نشست.

_دستتون درد نکنه مامان جان.
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مژگان لبخندی مهربان به صورت او پاشاند و هم��راه
با

لبخند لب گشود.
_پسرم امشب چه دیر اومدی!

حافظ ماگ را به لبش نزدیک کرد و همزمان نگاهی
به ساعِ ت گوشه

ِِی
خانه انداخت.

_امضاِ ی قرارداِ د جدیدم خیلی طول کشید.بعدم که
ترافیک طوالنی.مثِ ل همیشه.

مه لقا سری تکان داد و بدنش را کش و قوسی داد.
مژگان

ِِیر
ز لب جوری که مه لقا بشنود زمزمه وار

پرسید.
_علی دیر نکرد مامان؟

مه لقا هیجان زده از
ِِی

یادآور به
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ِِقع
مو مادرش تا

خواست بحِ ث
ِِی

خواستگار مستانه را پیش بکشد،زنِ گ
ِِی

پیاپ خانه به صدا در آمد.
حافظ متحیر از صورِ ت یکپارچه آتِ ش علی خود را

کنار کشید تا او وارد شود.
مژگان میل

ِِی
ها

بافتنی را
ِِی

رو مبل انداخت و کنجکاو
از جای برخاست.

همه در سکوت به علی که به
ِِی

سو سرویس بهداشتی
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قدم بر می داشت خیره شده بودند.
مه لقا با تردید سکوت را شکست.

_چی شده علی؟
سوال مه لقا همچون کبریتی

علی باروت زده را منفجر
کرد.

_زنیکه نامرد با اون ادعاهاِ ی گنده تر از هیکلش زد
مراسمو ترکوند.

مژگان باشنیدن ص��فتی ک��ه می دانس��ت علی ب�ه ک��ه
نسبت

داده است،اخمی کمرنگ بر چهره اش سایه انداخت.
بی سر وصدا دوباره

روی مبل نشست و سعی کرد
ذهنش را به بافتن متمرکز کند.

حافظ ماگش را
روی کانتر گذاشت.

گیج از سر در نیاوردِ ن قضیه ای مهم که علی را
آنط��ور ب��رزخی ک��رده ب��ود،رو ب��ه م��ه لق��ا چرخی��د و

پرسید.
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_از کی حرف میزنه علی؟چیه که من نمیدونم.
مه لقا ابرویی باال داد و دوباره سرجایش نشست.

پا روِ ی پا انداخت و با لحنی منجمد شده جواب داد.
_شوری.

حافظ آهانی گفت.اما باز سر در نیاورد.
سکوِ ت مه لقا نشان از آن داشت که دیگر مای��ل ب��ه

ادامه
ِِن

داد بحث نیست.حافظ لب
ِِی

رو هم فشرد و دیگر
حرفی نزد.

علی ب��ا حول��ه ای کوچ��ک ب��ه ج��اِ ن خش��ک ک��ردن
دستانش

افتاد.
در حالی که از دو پلهِ ی کوت��اه پ��ایین می آم��د،ادام��ه

داد.
_یک جوری حرف میزنه انگار کیه!!فکر میکنه

فراموش کردیم کی بوده؟ چی شده حاال!!

  1642                                                                             



سال   چهارشنبه عصائی:                                                                                   اخرین مهدیس نویسنده

مژگ��ان ب��ا ع��رقی ک��ه ب��ر پیش��انی اش نشس��ته ب��ود
دوباره

میل ها را به کناری گذاشت و بی نگاه به اطرافش
زمزمه کرد.

_من میرم حاضر شم علی.
مه لقا وقتی از

ِِن
نبود مادرش در پذیرایی مطمئن

شد،خود را جلو کشاند و
ِِیر

ز نگاِ ه
ِِو

کنجکا حافظ با
صدایی آرام به حرف آمد.

_طرف کی بود؟ خوش تیپ بود علی؟زود بگو که
االن مامان میاد.

حافظ بزاق دهانش را به زحمت قورت دادو با کمی
مکث به مبل تکیه زد.

علی کت را از تنش در آورد،بعد از نگاهی سرسری
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به صفحه
ِِی

موبایلش آن را
ِِی

رو میز انداخت.
با همان

ِِل
احوا تلخش جواب داد.

_پسِ ر بدی به نظر نمی رسید.
_ خب بیشتر توضیح بده دیگه.

حافظ دستانش را در هم پیچاند و تماِ م ح��رف ه��اِ ی
علی

را همچون پازل در کناِ ر هم چید.
پازل کامل شد و تصویِ ر مستانه در آن نقش بست.

_معلوم بود قول و قراراِ ی عاشقونه شونو از قبل
گذاشته بودن.نگاهشون خیلی تابلو بود.

حافظ
گرِ ه دستانش را محکم تر کرد،جوری که انگار

خون از کِ ف دستانش رفته بود.
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رو به مه لقا چرخید و منتظر ماند تا او به پرسیدنش
ادامه دهد.

قلبش دیگر ظرفیِ ت آنهمه معطلی را نداشت.
_جدا؟ شغلش چی بود؟زیرلفظی میخوای علی؟خب

همشو بگو دیگه.
_می گفت ک��ارش مع��رِ ق کاش��یه. ج��ووِ ن آروم و

موقری
به نظر می رسیدکه از

ِِسر
شوری واقعل زیاده.انگار

بلد بود چجوری او
مستی دیوانه رو آروم نگه داره.

^انگار بلد بود مستی رو آروم نگه داره^
حافظ

پای چپش نامحسوس به تکان خوردن افتاد.
کاش دیگر م��ه لق��ا ادام��ه نمی��داد و بحث را مختوم��ه

اعالم
میکرد.

مه لقایی که حاال خونش
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ِِی
برا خواهری که هیچ وقت

دوستش نداشت به قل قل افتاده بود.
حافظ با

ِِیر
تصو مستانه ای که در آخرین چهارشنبهِ ی

ِِل
سا گذشته

هنگاِ م خطبهِ ی عقد یخ نگاهش میکرد،
ناچار به مکالمه ی پیش رویش گوش سپرد.

_جووِ ن خیلی� معمولی بود مه لقا.از همه لحاظ هم
ِِسطح

ما نبود.فقط المصب
ِِی

صدا گیرایی
داشت،همین.دیگه چی میخوای بشنوی؟ از ترکوندِ ن

مراسمم بگم؟ از اون زنک چی؟
حافظ به تلخی به

ِِر
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مرو خاطرات گذشته مشغول شد.
مستانه

ِِی
آن شب یخ بود وحاال خودش که درِ د عاشق

ِِن
شد دوباره

ِِی
مستانه همچون مذابی قلبش را می

سوزاند.
_خالصه شوری هم انگار مخالِ ف صد درصِ د

ِِج
ازدوا

مستیه.جلز� ولزش دیدن داشت.احمق یک آبرو ریزی
ِِسر

مهریه در آورد.ولی خب این مستانه ای که من
امشب دیدم،محاله با این پسره رهی ازدواج نکنه.

مه لقا چانه ای باال انداخت و دست به سینه با نگاهی
گیج رو به حافظ زمزمه کرد.

_رهی!! تا حاال این اسمو نشنیدم.
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مستانه مقنعه اش را کمی جلو کشاند،خیره به آینه
آفتاب گیر� با لحنی سرد زمزمه کرد.

_میخواس��تم ب��ا ماش��یِ ن خ��ودم ب��رم دانش��گاه.چ��را
اومدین
دنبالم؟

جهان آهی کشید و دنده
ِِی

ماشین را عوض
کرد.ترجیح داد از محیطی که دادگاِ ه خانواده داشت

بگریزد.
اخِ م ظریفی داشت و هرچند ثانیه یکبار به مستانه

نگاهی گذرا می انداخت.
تم��اِ م دیش��ب در خیاب��ان راه رفت��ه ب��ود،آنق��در ک��ه

پاهایش به
زق زق افتاده بود.

به
ِِی

زندگ رفته فکر کرده بود و آخر از همه به مستانه
و
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کالِ م تیزش که قلِ ب جهاِ ن درونش را پاره کرده
بود،رسیده بود.

_تو میدونی چقدر عزیزی واسه من؟
مستانه با

ِِل
پیکس کوله اش ور رفت و به اسکلِ ت نقش

بسته
ِِی

رو آن چشم دوخت.
جهان بی هدف در خیاب��ان ه��ایی ک��ه مس��تانه آنه��ا را

نمی
شناخت چرخ می خورد و انگار براِ ی سوالی که

پرسیده بود،جوابی نمی خواست.
با خستگی پلکی زد و ماشیِ ن خس��ته ت��ر از خ��ودش

را
زیردرخِ ت تنومندی که پاییز خالیش کرده بود،

پارک کرد.
رو به مستانه چرخید� و بی حرف به او زل زد.
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مستانه چشم از خیاب��ان گ��رفت و ب��ه پ��درش نگ��اهی
کوتاه

ان���داخت.محبِ ت ج���اری درچش���مان جه���ان او را
خجالت

زده ازرفتارسردش کرد.سر به زیر انداخت.
_من سِ ر یک لجبازی احمقانه با خودم یهویی چش��م

باز
کردم دیدم مژگان تک دختِ ر ی��ک خان��داِ ن اش��رافی

زنم
شده.

قطره ای باران پرضرب روِ ی شیشهِ ی ماشین
افتاد.جهان با اندوه ادامه داد.

_همه چیز افتاد روِ ی یک دوِ ر تند.تا به خودم اومدم
دیدم وسِ ط یک زندگِ ی سرد وراکد دارم دست وپا

می
زنم.دی��دم بچ��ه بغلم��ه.مس��تی من از یکنواخ��تی ب��دم

میومد
و مژگان یک خِ ط صاف برام بود.

جهان از نگاِ ه مستانه سرزنشی تلخ دریافت کرد.با
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اینحال با عجز ادامه داد.
_طوطی....هیچ چِ ی زندگِ ی من سرجاش نیست،تو

سِ ر
جات بمون.خب بابا؟

مس��تانه ب��ا لب ه��ایی نیم��ه ب��از ب��ه پ��درش خ��یره
ماند.جهان

نگاه دزدید تا مستانه
ِِق

بر اشِ ک او را نبیند.
درِ د نگاِ ه جهان مستانه را لبریز از بغض ک��رد.ن��زدی

ِک
پدرش شد و با صدایی لرزان لب زد.

_باباجهان.
جهان لبخنِ د محزونی ب��ه لب ه��ایش س��نجاق ک��رد و

بی
نگاه جواب داد.

_جانم بابا؟
_دیشب من...یکم عصبی شدم...تند..تند� حرف

زدم...بخدا بابا...
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جهان
ِِی

برا عوض کردن فضایی که دوستش نداشت
ِِی
موها
ِِی

فرفر مستانه را بهم زد و به آخرین دستاویز
ِِی

برا منصرف
ِِن

کرد مستانه چنگ انداخت.
_این پافشاریت از روِ ی لجبازیه.لجبازی با شوری یا

من.مستی من خیرتو میخوام.نکن اینکار رو.
_نیست.

جه��ان مستاص��ل ب�ه مس�تانه نگ��اه ک�رد،آن لحظ��ه از
خودش

بیزار بود که در هیچ کدام از ازدواج هاِ ی فرزندانش
نقشی کلیدی نداشت.

آنقدر در گذشته اش رِ د

  1652                                                                             



سال   چهارشنبه عصائی:                                                                                   اخرین مهدیس نویسنده

ِِی
پا حماقت از خود به جای

گذاشته بود که حاال حرفش فقط حرفی خ��الی ب��اقی
می

ماند.
مستانه کوله اش را رها کرد و کالفه دستی ب��ه ص��ور

ِت
بی آرایشش کشید.

_از روِ ی لجبازی نیست .من...باباجهان من رهی
رو...

_جه��ان ب��ا حس��ادتی آش��کار دوب��اره می��اِ ن ح��رِ ف
مستانه

پرید و متزلزل لب گشود.
_فهمیدم.الزم نیست هی تکرار کنی.

اخِ م کم��رنگی روِ ی پیش��انی مس��تانه نشس��ت.عقب
کشید و

به آرامی به صندلی تکیه داد.
سردش شده ب��ود،نامحس��وس ش��انه ه��ایش را جم��ع

کرد و
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پاهایش را بهم چسباند.�
جهان به آنی متوجه شد و بخاری را روشن کرد و

دریچه آن را براِ ی مستانه تنظیم کرد.
و دوباره با استیصالی� عیان ادامه داد.

_مستی اون جوون یک خواهِ ر مریض داره،متوجهی؟
رخساره با گونه

ِِی
ها گلگون و نگاهی خیره در اولین

دیدنشان زمانی که
ِِر

د خانه را هل داد و مستانه را به
کناری زد،تنها

ِِیر
تصو مستانه از او نبود.

زمان را به جلو ب�رد ب�ه وق�تی ک�ه دخ�ترک در جش�ن
تولِ د
رهیی

برا اولین بار مریض شده بود.
آن نگاِ ه مظلوم و ترسیده گوشهِ ی ذهِ ن مستانه را
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روشن کرد.
سکوتش طوالنی شد،ازدواج با رهی حاال آرامِ ش

خ��اطرش ش��ده ب��ود و نگ��ه داری از رخس��اره ای ک��ه
حتی

رهی را هم عاجز� کرده بود سخت به نظر می رسید.
نگاِ ه مستقیم و موشکافانهِ ی پدرش باعث شد که

تردیدها کمرنِ گ ذهنش را به کلی پاک کند.
تحِ ت  تاثِیرگرمای ماشین ودمای باالیی که تنش را

دچا رخوت کرده بود،به سوِ ی پدرش چرخید� و با
لحنی مالیم زمزمه کرد.

_نمیخ��وام دوس��ت داش��تِ ن رهی رو از دس��ت ب��دم
بابا.

جه��ان لب روی هم فش��رد و روِ ی ص��ندلی وا رفت��ه
تکیه
داد.

درمانده سوییچ را چرخاند و با آشوبی غریب در دل،
ماشین را به حرکت در آورد.

جه��ان در آخ��رین ش��رط بن��دی زن��دگی اش داش��ت
مستانه
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اش را می باخت.
مستانه با هیجان

شومیز حریری که رنگی کرم داشت
به همراِ ه دامنی پرچین که ست با آن خریده بود،به

چوب لباسی وصل کرد.
گوشه ی

لبش را ذوق زده به دندان کشید و چوب
لباسی را به دسته ی کمد دیواری وصل کرد.

صدا موبایلش سکوِ ت جاری در اتاقش را شکست.
خیره به لباسی که قرار بود در بهترین

رو زندگی
اش بپوشد،قدمی به عقب برداشت.

نگاه برنداشت،موبایل را کنار گوشش گرفت.
آزیتا بدتر از مستانه هیجان زده به حرف آمد.

-مستی لباسارو بقیه دیدن؟
مستانه پاورچین نزدیِ ک دِ ر نیمه باِ ز اتاقش شد.

شورانگیز را رصد کرد ک
میان پذیرایی مشغوِ ل

مدیتیشن بود.
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ِِکز
تمر ذهنی که به

ِِنظر
مستانه هیچ وقت

شورانگیز از پسش بر نمی آمد.
بی آنکه صدایی تولید کند،در را به آرامی بست.

خنده اش را خورد ودوباره روی تخت افتاد.
-اگه از بقیه منظورت مامانمه که نه.فعال رفت��ه ت��و خ

ِط
مدیتیشن.با منم حرف نمیزنه.

آزیتا نوچی گفت و با بی خیالی سعی کرد مستانه را
در همان حال و

ِِی
هوا خوشش نگه دارد.

-بی خیال.ماما
ِِن

من مگه موافق مصطفی بود؟االن رو
سرشم میزاره بچه مردمو.منم هر روز میفرسته وِ ر

دِ ل
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دامادش.
و خودش به حرفی که زد غش غش خندید.

مستانه به پهلو خوابید و دوباره به لباِ س آویزان نگاه
دوخت.

ِِل
شا

ِِسبز�
حریر که به پوسِ ت سبزه اش می آمد

را بیشتر از دیگر خرید هایش دوست داشت.
-آزی؟

صدای خش خش خطوِ ط ارتباطی را پر کرد.آزیتا با
تاخیری چند ثانیه ای جواب داد.

-کم��ربنِ د المصِ ب لباس��ه الی قفس��ه گ��یر ک��رده
بود.جونم
مستی؟

مس���تانه ح���رفی را ک���ه میخواس���ت ب���ه زب���انش
بیاورد،بارها

در ذهنش مزه مزه کرده بود.
-رهی خوبه.خیلی...�
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-الهی....معلومه که خوبه.کسی که توئه دیوانه رو
بخواد،خوب نیست،یه پارچه آقاس.

لب های مستانه از هم فاصله گرفت.توجهی به لحِ ن
آلوده به
ِِمسخر

ت دوستش نکرد.
بای��د از ت��رس ه��ای پنه��انی ک��ه در دلش نف��وذ ک��رده

بود،با
کسی حرف می زد.

مضطرب
ِِی

رو تخت نشست و بزاق دهانش را به
سختی فرو داد.

-آزیتا میترسم از ازدواج.

آزیتا پقی زیِ ر خنده زد.
پوِ ف کالفه ای که مستانه راهی خطوِ ط ارتباطی

کرد،باعث شد او ادامه
ِِی

خنده اش را سرکوب کند و
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منقطع جواب دهد.
-ترس نداره دیوانه.برقارو خاموش کنین حله به

خدا،یکم اولش غریبی میکنه آدم ولی...
مستانه با کالفگی در حالی ک��ه قفس��ه س��ینه اش ب��ه

تندی
باال و پایین میشد،غرید.

-خیلی مسخره ای بی شعور.
اهمیتی به عذرخواهی های پی در پی او نداد،بی
درنگ تماس را قطع کرد و موبایل را روی تخت

انداخت.
***

محمد ب��ه موزی��ک ول��وم داد و بش��کن زن��ان ن��زدیِ ک
الهه

که تازه از بجنورد رسیده بود،شد.
الهه زیپ کیفش را باز کرد و اسپری را از درونش

درآورد.
-محمد اگه دست بزنی بهم اسپری فلفل میزنمت.

امید به
ِِی
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صدا الهه که بعد از عمل انگار عشوه
ِِی

بیشتری به آن تزریق شده بود،روی جمع کرد و پک
عمیقی به سیگارش زد.

محمد بی اهمیت به تهدیِ د اله��ه لب ه��ایش را جم��ع
کرد و

با نگاهی خبیثانه زمزمه کرد.
-جونم.بیاوسط.

رهی همزمان که موبایل را نزدیِ ک گوشش می
آورد،به شیطنت کثیِ ف محمد خندید و

ِِیر
ز لب بی

شرفی
ِِر

نثا او کرد.
محمد دسِ ت الهه را کشید و به زور او را به وسط

کشاند.
الهه با ناله دستانش را بشکن زنان باال آورد و تکان

ِِی

  1661                                                                             



سال   چهارشنبه عصائی:                                                                                   اخرین مهدیس نویسنده

ها ریزی به خود داد.
رخساره مشتی پفک را دروِ ن دهانش کرد و به

حرکاِ ت ریتمیِ ک محم��د ک��ه ب��ا ل��ودگی هم��راه ب��ود
خندید.

-بچه ها همتون مرغو قارچین دیگه؟
امید سیگار نیمه سوخته را

ِِن
درو جا

ِِی
سیگار

مخصوصی که در خانه رهی داشت،له کرد.
از لبه ی پنجره برخاست و با غر غر جواب داد.

-واس من جیگر سفارش بده.
محمد به سمِ ت امید چرخید و اشاره ای به او زد.

-جیگر دوس داری؟بیا وسط جیگررر...�
رهی ب��ا لبخنِ د کم��رنگی ک��ه ب��ر لب داش��ت جم��ع را

ترک
کرد و برای سفارش

ِِن
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داد ساندویچ به داخِ ل اتاق
شتافت.

امید کامال جدی دستش را در هوا تکان داد و برو
بابایی گفت. اما تا محمد خواست فحشی رکیک را

برای بدخلقی او
ِِی

رو زبان آورد،امید جلوی الهه ی
متبسم سینه لرزاند و سوِ ت بلبلی زد.

رخساره تحت تاثیر
ِِمسفر

ات شاِ د خانه کاسه پفک را بی
مهابا روی زمین انداخت و ذوق زده شروع به دست

زدن کرد.
محمد با حرکتی سریع شال را از روِ ی موهاِ ی اتو

کشیده
ِِی

الهه کشید و نعره
ِِی

تمسخر آمیزش خانه را
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لرزاند.
-اوس کریم نوکرتم.باالخره ما هم پارتی برو شدیم.

الهه با همان ته مانده
ِِی
ِِر

زو مردانه اش مشِ ت
محکمش را به شکِ م محمد کوباند.

رهی شتاب زده از اتاق بیرون آمد .با بهت و نگاهی
که خندان به نظر می رسید لب زد.

-خره صداتو بیار پایین،صابخونه االن میاد.
محمد ابرویی باال انداخت و به کمرش قری داد.

-راه نداره.داداشمون داره دوماد میشه.
آزیتا سعی کرد حلقه

ِِی
گل را

ِِی
رو

ِِی
موها مستانه
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تنظیم کند.
گیره را برای ثابت

ِِن
ماند حلقه

ِِن
درو
ِِی

ها
مو پرپشِ ت

مستانه فرو کرد.
-آی...عوضی یواش تر.

آزیتا چرخی زد و به حلقه نگاهی انداخت.
راضی از سلیقه ای که خرج کرده بود،دست به سینه

ِِل
مقاب مستانه ایستاد.

با لبخندی گشاد،به حرف آمد.
-شالتو که انداختی سرت موهاتو از دورت کنار

ندیا.خیلی� مامانی شدی به خدا.
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مس��تانه ط��ره ای از موه��ایش ک��ه م��زاحِ م نگ��اهش
شده بود

را کنار داد و به
ِِیر

تصو مستانه ای جدید در آینه چشم
دوخت.

****
شورانگیز مغموم سرش را روی میِ ز غذاخوری

گذاشت و آِ ه سینه سوزی کشید.
همسر برادرش روی زغال

ِِی
ها گداخته اسپند ریخت.

هرمز وارد آشپزخانه شد،به آرامی از حاِ ل شورانگیز
پرسید.

ملیحه شانه ای باال انداخت و با نگاهی معنادار اسپند
دود کن را از روی گاز برداشت و به قصد رفتن به

ِِق
اتا مستانه، آشپزخانه را ترک کرد.

هرمز صندلی را با سر و صدا عقب کشاند.شورانگیز
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سرش را با تاخیر از روی میز برداشت و با نگاهی
محزون به برادرش نگاه کرد.

-بچم دستی دستی داره خودشو بدبخت میکنه.
هرمز نفس بلندی کشید.

شورانگیز به اشک
ِِی

ها در حصار مانده
ِِن

فرما آزادی
داد.

-تو بدبخت شدی؟
شورانگیز قهرآلود به صندلی تکیه داد و به فین فین

کردنی که
ِِی

رو هرمز را جمع میکرد ادامه داد.
هرمز نگاهی گذرا به

ِِی
ورود آشپزخانه

انداخت.مطمئن از خلوِ ت دونفره شان ادامه داد.

  1667                                                                             



سال   چهارشنبه عصائی:                                                                                   اخرین مهدیس نویسنده

-گریه ات چیه خواهِ ر من؟؟این بچه مادرش
ت��ویی،لجب��ازیش ب��ه خ��ودت رفت��ه.خودت��و فرام��وش

کردی؟
شورانگیز با بی��نی کیپ ش��ده و ص��دایی ک��ه خف��ه ب��ه

نظر
می رسید،تنها توانست یک کالم بگوید.

-من فرق میکردم.
هرم��ز عص��بانی مش��تی آرام ب��ه م��یز زد و از می��اِ ن

دندان
ِِی

ها کلید شده به هم زمزمه کرد.
-چه فرقی!!فرقش اینه دخترت قراره زِ ن ی��ک ج��وو

ِن
آس و پ��اس بش�ه ولی ت��و زِ ن دوِ م ی�ه م��رِ د پول��دار

شدی .
شورانگیز چشم گرد کرد.بی اهمیت به آرایشی که

ممکن بود گریه خرابش کند،با پشت دس��ت آب بی��نی
اش

را پاک کرد و با جیغی خفیف� جواب داد.
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-نه که تو بدت اومد!!ی��ادت رفت��ه اون موق��ع ک��ه می
گفتی

شاه ماهی تور کردی.حاال به هزار دلیِ ل منطقی
نمیخ���وام دخ���ترم زن ی���ک ج���وون جوال���ق ش���ه

هرکدومتون
از راه میرسین سرکوفت بهم میزنید.

شانه هایش از هق هقذ گریه لرز ریزی گرفت.
هرمز پشیمان از کالِ م تندی که به زبان رانده
بود،سری تکان داد و سعی کرد با لحنی مالیم

خواهرش را تسکین دهد.
-ببخش آبجی گریه نکن.به خدا همین یدونه بچه رو

داریروز عقدشو خراب نکن.
شورانگیر مظلومانه به هرمز نگاه کرد و در دل

ِِی
برا

مستانه زار زد.
****

مستانه با فاصله دستش را جل��وی ده��انش گ��رفت و
بلند
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خندید.
به نظرش همه چیز در آن

ِِبح
ص پاییزی که فردایش

جمعه بود،خوب به نظر می رسید.
خبری از سقوط نبود و این در اوج بودنش را دیگر

به زندگی نمی باخت.
آزیتا کل می کشید و برایش بش��کن می زد و او مس

ِت
بوی نابی که یادآور روزهای پاک کودکی اش در

حیاط م��ادربزرگش ب��ود،می��ان ات��اق می چرخی��د و از
لمس

حریر دامن به پاهای غرق لذت می شد.
ملیحه با ذوق بوسه ای به گونه ی مس��تانه کاش��ت و

از
اتاق بیرون رفت.

آزیتا شیش��ه ادکلن را برداش��ت و زمزم��ه وار همپ��ای
عرش قصر سفید عارف مستانه را خوش بوتر از،هر

وقتی دیگر می کرد.
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مستانه غرق در اضطرابی شیرین دست دراز کرد و
موبایل را روی اسپیکر گذاشت.

صدای الهه با آرامِ ش همیشگی اش به پاهای لرزاِ ن
مستانه قوت بخشید.

-احوال عروسمون چطوره؟
آزیت��ا روی تخت ایس��تاد و ش��انه مس��تانه را گ��رفت و

اورا
نامتعادل به عقب کشاند.

-خوبم الهه.فقط استرس دارم.
گیره ای دیگر دوباره پوست سِ ر مستانه را به درد

آورد.
اخم آلود سرش را باال گرفت و با نگاه به آزیتا

پرید.آزیتا با قلدری لب زد.
-ذوق مرگ خانوم،باال پ��ایین پری��دی حلق��ه ج��ا ب��ه ج��ا

شد.
مستانه به آنی اخمش پاک شد و لبخند زد.

گوش هایش را برای
ِِن

شنید صدای الهه که از میان
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شلوغی می آمد تیز کرد.
-رهی خوِ دُ مسکنه دختر،استرس چه کوفتیه؟

آزیت��ا ری��ز خندی��د.س��رش را پ��ایین آورد،زی��ر گ��وش
مستانه

زمزمه کرد.
-اوف... امشب چه مسکنی بشه المصب.

مستانه از نجوای آزیتا به قلقلک افتاد.
سرش را به شانه اش چس��باند و ب��ا آرنج ب��ه ش��کِ م

آزیتا
زد.

تماس از
ِِی

سو الهه به دلیل تمام شدن شارژ اعتباری
اش تم��ام ش��د.مس��تانه دمی عمی��ق از ه��واِ ی ات��اق

گرفت و
ِِی

صدا بوق
ِِی

ها
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آزاد را قطع کرد.
مستانه حاال برای رسیدن به

ِِی
ره مهربانش تنها چند

ساعت صبوری میخواست.
بی اهمیت به

ِِر
حضو آزیتا بی اراده به

ِِی
سو بیت

شعری که معنایی ورای همه ی عاشقانه های کلیش��ه
ای

داشت،پرواز کرد.
نام رهی و یادش برای ثانیه ای دلشوره را از جانش

برد.
با چشمانی نم زده و نیمه باز به کلماتی را که

مفهومشان زندگی دوباره به او بخش��یده بودن��د،نگ��اه
کرد.

در سجده توبه کردم و پایین گرفت کار.
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تا گفتم علیک السالم..شروع شد.
دنیا گره روسری ابریشمی اش را کمی شل کرد و

متحیر به فضایی که در آن بود نگاه انداخت.
مه لقا معذب

ِِی
رو صندلی زوار در رفته ای که از

جنس چوب بود،تکانی خورد.
آوای
ِِن

همزما چند قناری در قفس هایشان همراه با
همهمه

ِِی
آراِ م محضر او را کالفه کرده بود.با زنجیِ ر

کیفش ور رفت و س��عی ک��رد حواس��ش را از نب��وِ د
حافظ

پرت کند.
-مستی همیشه کاراش عجیب غریب��ه.اینهم��ه محض��ر

تو
این شهر،باید همینجا بیاد عقد کنه؟دختره دیوانه.
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مه لقا پشِ ت چشمی برای نگاِ ه خیرهِ ی آزیتا نازک
کرد

و پا روی پا انداخت.
دنیا که میان خواهر و ب��رادر نشس��ته ب��ود،ب��ا تحس��ین

لب
گشود.

-اینجوری نگو علی.منم وقتی دیدم محضر سه چهارتا
پله میخوره میره زیرزمین،فکر کردم با یک جای

تاریک و نمور رو به رو میشم،ولی علی اینجا
عالیه.چطور عروس و دوماد این جای دنج رو کشف

کردن!!�
ذوق زده دوباره نگاهش چرخی میاِ ن فضاِ ی پر گل

محضر زد.
مه لقا با نیشخنِ د محوی خیره

ِِی
دنیا شده بود.علی شانه

ای باال انداخت و نامحس��وس دس��تش را روی دس��ت
دنیا

گذاشت.
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-به خاطر این ذوفق نگاهت.تمام خونمونو پر از گل
میکنم عزیِ ز دلم.

مه لقا دستی روی شکمش گذاشت و با لبخندی
سرسری از

کناردو عاشقی که فارغ از زمان و مکان
شده بودند،از جای برخاست.

شورانگیز ب��ه دی��وار حی��اِ ط محض��ر تکی��ه داده ب��ود و
سعی

می ک��رد بغض س��مجی ک��ه راه نفس��ش را گرفت��ه
بود،به

زور قورت دهد.
دو پسر وجوان با دختری که انگار لطافِ ت دختران��ه

ای
در او نبود،با قهقهه ای خوشایند وارد حیاط شدند.

شورانگیز خصمانه به آنها چشم دوخت.
هرسه بی اهمیت به

ِِر
حضو او نگاهی به باغچهِ ی

عریض وسط حیاط انداختند.�
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پسری که ریز جثه تر از بقیه بود سوتی زد و با
لودگی که شورانگیز را عصبی تر می کرد،زمزمه

کرد.
-بچه ها این رهی خودکشی نکنه واسه مستیش.ب��بین

چه
جایی پیدا کرده واسه عقد.

دخ��تر س��ری تک��ان داد و چش��م ب��ه درخت��اِ ن خ��الی
دوخت.

_حیف که فصِ ل بهار نیست.
شورانگیز لب پایینش را به دندان گرفت.با دیدِ ن

مرجان که با دسته گلی بزرگ وارد می ش��د.ق��امتش
را

راست کرد و با آن کفش های پاشنه بلند،خرامان به
سوی پله ها قدم برداشت.

*
رهی به اص��رار مس�تانه پش��ت فرم�ان رن��وِ ی تعم�یر

شده
ِِی

مستانه نشسته بود.
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ِِی
بو

ِِعطر
مالیمش مستانه را از خود بی خود کرد.تنه

اش را کمی ب��ه س��وی او کش��اند و مش��امش را ت��یز
کرد.

رهی خندید و یک دستش را باز کرد و اجازه داد
مستانه راحت تر به او نزدیک شود و خود را درون

آغوشش جای دهد.
مستانه با رخوتی که بی اهمیت به س

ِِی
رما پاییز

گریبان� گیرش شده بود،خفه زمزمه کرد.
-اینجوری رانندگی کردن سختت نیست؟

لبخندی پررنگ روِ ی لبهای رهی نقش بست.
****

سپیده مضطرب از زمانی که به سرعت سپری می
شد.میان در خطاب به راننده ی آژانس لب گشود.

-عذر میخوام معطل شدین.
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غالم از پشت سر به آرامی او را صدا کرد.
-دخترم،بیا کمکم کن.

سپیده نگاِ ه پوزش طلبان��ه اش را از م��رد میانس��اِ ل
پیش

رویش گرفت و به
ِِی

سو پدرش چرخید.
شمسی مقابل نوه اش زانو زد ودستی به موهای او

کشید.
مستاصل به رِ د نیشگونی که رخساره از دست او

گرفته بود،زمزمه کرد.
-

ِِیز
عز دلم گریه نکن.خب تو هم موهاِ ی رخسارو

کشیدی.
کودک با پشت دست اشک های روانش را پاک کرد و

هقی زد.
رخساره گوشه

ِِی
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خانه چمپاتمه زده بود و اخم آلود
خیره ی شمسی بود.

-رخساره مامانم،عروسی رهی مونه بیا بریم دیگه.
رخساره دس��ت روی گ��وش ه��ایش گذاش��ت و جیغی

بنفش
کشید.

شمسی تسلیم وار دستش را ب��اال آورد و س��عی ک��رد
او

را آرام کند.
سپیده نفس زنان میاِ ن چهارچوب در ظاهر شد.

-مام��ان ش��ما ب��رو.بخ��دا دی��ر میش��ه.من م��واظب
رخسارم.

و عصبانی از گریه فرزندش او را سرزنش کرد.
-تو هم بسه دیگه.فکر نکن نمی فهمم سر به سِ ر

رخسار میزاری.
شمس��ی از ح��الِ ت دو زان��و درآم��د.چ��ادرش را روی

سرش
انداخت.

با غمگینی خیره ی رخساره شد که لجوجانه به زمین
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چشم دوخته بود.
-رخسار نباشه،رهی رو چیکار کنم.

س��پیده مالیم او را ب��ه س��وِ ی حی��اط ه��ل داد و ب��ا
مهربانی

سعی کرد مادرش را برای زودتر رفتن ترغیب کند.
-خودم توضیح میدم.میگم هرکار کردیم نیومد.دروغم

که نمی گیم.
شمسی متاثر سری تکان داد و دسته

ِِی
کیف ورنی اش

را محکم میان انگشتانش فشرد.
***

قاضی عینکش را
ِِی

رو میز انداخت،گوشه ی چشمانش
را کمی فشرد و گلویش را صاف کرد.

-دفاعیاتتون بررسی میشه.
حافظ با عضالت صورتی منقبض درحالی که لبخندی
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مص��نوعی روی لب ه��ایش ب��ود پرون��ده را بس��ت و
کیفش

را از کنار پایش برداشت.
از شعبه که بیرون آمد،یکی از همکاران خانم با قدم

ِِی
ها تندی نزدیکش شد.

حاف��ظ کالف��ه پ��التوی س��ورمه ایش را روِ ی دسِ ت
دیگرش

انداخت و به اجبار ایستاد.
زن با لبهایی که انگار قبل از ورودش به دادگاه

سرخی اش را کم کرده بود،مدام گوش��ه ی اب��رویش
را

می خاراند و از جلسه ی کسل کننده ای که در شعبه
ی

...داشته بود،حرف میزد.
حافظ پس از مک��ثی تقریب��ا ط��والنی دس��ت از خ��یره

نگاه
ِِن

کرد بی دلیل به لب
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ِِن
زد زن جوان پیش رویش

برداشت و بی مقدمه با صدایی خش دار
ِِن

یا
م حرف او

پرید.
-عذر میخوام خانم الیق،بنده سرم خیلی درد میکنه.

حتی اجازه
ِِی

رد
ِِل

وبد تعارفات معمول را هم به
همکارش نداد.

گامی به عقب برداشت و
ِِن

بدو آنکه از لبخندهای
دلبرانه ی همیشگی اش خبری باشد از دادگاه بیرون

زد.
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روی پله ها ایستاد و بی وقفه نفس عمیق کشید.
بی اهمیت به

ِِز
سو هوایی که رسیدن فصل زمستان را

نوید میداد پالتو را به تن نکرد.
آدم ها با دل مشغولی هاِ ی خودشان از پله ها باال و

پ��ایین می رفتن��د و گ��اهی تن��ه ای هم ب��ه حاف��ظ می
زدند.

موبایلش روی ویبره بود و لرزش آن در جیب کتش
باعث شد خ��یره ب��ه نقط��ه ای ن��امعلوم موبای��ل را از

جیب
در بیاورد.

-جانم عزیزم.
-جلسه دادگاهت تموم نشد؟عروس و دوماد اومدن

عزیزم..
لبخند غریبی لب

ِِی
ها حافظ را کش داد و

ِِیر
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تصو
دختری در ذهنش نقش بست با موهایی فر که دور

صورتش را قاب گرفته ب�ود ب�ا آدامس�ی ک�ه قلدران�ه
می

جوید و بی توجه به اطرافش آن را باد می داد و بع��د
با

سرانگشت سبابه اش می ترکاند.
تصویر زمانی پررنگتر شد که مستانه با خنده آدامس
های چسبیده به نوک بینی اش را پاک میکرد و گلوله

شده به سمت حافِ ظ عصبی نشانه می گرفت.
چند پله را به آرامی پایین آمد.با مهربان ت��رین لح��نی

که
از خود سراغ داشت،جواب مه لقا را داد.

-سعی میکنم خودمو برسونم خوشگلم.

موبایل را دوباره درون جیبش نینداخت.
لیسِ ت مخ���اطبینش� را کمی ب���اال و پ���ایین ک���رد و

عاقبت به
خاک خورده ترین نامی که در لیست بود،رسید.�

دختردایی سیو کرده بود.
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ناِ م جدید که چقدر غریب به نظر می آمد را لمس
کرد.

تنش در آن س��رمای بی رحمان��ه همچ��ون ک��وره داغ
بود.

با قلبی که می سوخت و گلویی که نبض برداشته
بود.موبایل را باال آورد.آخرین امیدش برای

شنیدن صدای مستانه به یاس تبدیل شد.
بی رمق روی  صندلی ماشینش افتاد.بعد از رفتنش

مستانه همه زندگی خود رازی��ر پتِ ک عق��ل کوبان��ده
بود

و دوباره پی ریزی کرده بود.
با دستانی که می لرزید سیگاری آتش زد.دود

خاکستری� را با شدت وارد ریه هایش کرد.
مستانه تغییر داده بود،همه خاطرات او را و همه

تعلقاتش را دور ریخته بود و حاال داشت از نو
میساخت.

خودخواهانه پکی دیگر به سیگارش زد و با گلویی
ورم کرده زمزمه کرد.

-چرا اینجوری شد!!
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اومدم که پس بگیرم تو را از چنگال تقدیر..
اومدم اما چقدر دیر...

*
مه لقا کمی دورتر از

ِِمع
ج پرشور ایستاد،پدرش مستانه

را در آغوش می فشرد و زیر گوش او حرف میزد.
احساس سرما تمام وجودش را لبریز کرد.زیر نگاِ ه

خیره ی عمه اش لبخندی زد و دستانش را برای گرم
شدن در آغوش گرفت.

مستانه با نگاهی که گرمایش
ِِیخ

هوا را ذوب میکرد،به
مه لقا خندید و دستانش را باز نگه داشت.

مه لق��ا نتوانس��ت احساس��اِ ت سرس��ختش را کن��ترل
کند،لب

روی هم فشرد و به سوِ ی مستانه پرواز کرد.
مستانه با شالی که

ِِر
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دو گردنش افتاده بود،مه لقا را به
خود فشار داد.

-دیوونه بچم له شد.
مس��تانه اهمی��تی ن��داد،آن لحظ��ه آنق��در احس��اس بی

وزنی
میکرد که هرلحظه می ترسید سبکبال به

ِِی
سو آسمان
پرواز کند.

مه لقا به زور خودش را از او جدا کرد.با لبخند کالفه
ای ک��ه نمی توانس��ت آن را مه��ار کن��د،حلق��ه ی گِ ل

سِ ر
مستانه را تنظیم کرد و زیر لب غرید.
-عروسم شدی،عاقل نشدی دیوونه.

مس��تانه ب��ا احساس��اتی ک��ه افس��ارش از دس��تش در
رفته

بود.دست چپش را باال آورد و حلقه اش را نشاِ ن مه
لقا

داد.
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-خوشگله؟
مه لقا خیره به رینِ گ س��اده س��ری تک��ان داد و آرام

لب
زد.

-آره.
دنیا احساساتی شده بود،سرش را ب��ه س��ینه ی علی

تکیه
داد.

نِ م زیِ ر چشمش را با سِ ر انگش��تش پ��اک ک��رد و
به

مستانه ای که همراه خنده اشک می ریخت نگاه
میکرد.

علی با مالیمت او را از آغوشش بیرون کشاند،قدمی
پیش برداش���ت و قب���ل از ش���ورانگیِ ز بغض ک���رده

مستانه
را بغل گرفت.

مس���تانه دس���تانش را محکم دور کم���ر علی حلق���ه
کرد،بی

اهمیت به گلهای

  1689                                                                             



سال   چهارشنبه عصائی:                                                                                   اخرین مهدیس نویسنده

ِِی
رو موهایش سرش را به سینه

ِِی
علی چسباند.

-هی دختر،چرا دیوونه بازی درمیاری.آدم باش.
-علی...

علی با صورتی که التهاب سرخش کرده
ِِسربود،

مستانه را عقب داد و بوسه ای آرام روِ ی پیشانی او
کاشت.

لبخندزنان حقیقی ترین کالم را به زبان آورد.
-خوشبخت بشی سیاه سوخته.

***
شمسی پس از آنک��ه جه��ان حجت ه��ایش را ب��ا رهی

تمام
کرد،کنار رفت و شمسی جلو آمدو با بغضی که تالش

می کرد،نشکند.
-الهی به حق

علی از این به بعد روی خوش زندگی
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رو ببینی عزیزکم.
رهی دستی به شانه ی

عمه اش کشید.
از نفس های تندی که در آن ثانیه های قرائت خطبه
نزدیک بود قفسه سینه اش را بدرد حاال خبری نبود.

انگارروح پدر و مادرش در گوشه ای از محضر و
البه الی گل های بزرگ و کوچِ ک سبز نظاره گِ ر

عقدش بودن��د و رهی ب��ا لمِ س این حس ق��وی دیگ��ر
بی

قرار نبود.
- بغض نکن عمه.

شمس��ی نگ��اهی خ��یره ب��ه رهی ان��داخت.زمزم��ه وار
ادامه
داد.

-ببخش رخساره رو نتونستم بیارم.
نگاِ ه رهی برای لحظه ای حزن آلود شد.

_کاش میزاشتی با ممدشون بیاد.
شمسی شرمنده سری تکان داد و لب زد.

_گفتم این بچه با من باشه راحت تره.خبر نداشتم
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امروز انقدر بدقلق میشه.
با

ِِن
آمد غالم شمسی کنار رفت.

رهی با فکری مشغول لبخندی دندان نما زد و بی
حرف خم شد و در آغوش او جای گرفت.

*
حلیمه دیِ س برنج را وسط میز گذاشت.بعد از چک

کردن خوراکی های روی میز لب گشود.
-مژگان جان کاری نداری؟

مژگ��ان ب��ه اح��تراِ م او روی ص��ندلی نمیخ��یز ش��د و
متبسم

جواب داد.
-نه دایه جان.ممنون

مه لقا دیس برنج را برداشت و کمی برنج برای
مادرش ریخت.

دنی��ا ب��ا لبخن��دی م��تین ص��ندلی کن��ار مژگ��ان را عقب
کشاندومیان او و علی به آرامی نشست.

-انقدر مستی امروز باال و پایین پرید که همه کالفه
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شده بودند.
حافظ که بعد از رسیدن به عمارِ ت ملک ه��ا خ��ودش

را
درون سرویس بهداشتی انداخته بود حوله به دست

نزدیِ ک میز شد.
-سالم مامان جان.

مژگان کاسه ی خورشت را مقابل دنیا گذاشت و
همزمان با صمیمیت جواب حافظ را داد.

-بیا مامان بشین که قرمه سبزی از دهن میفته.
مه لقا سرچرخاند و با لبخن��دی ش��یرین چش��مکی ب��ه

حافظ
و تمام آشفتگی اش زد.

دنیا قاشقی خورشت
ِِی

رو برنجش ریخت و در امتداد
بحِ ث به راه انداخته

ِِی
مه لقا با صدای نازکش جواب

داد.
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-من از دوستای عروس و دوماد خیلی� خوشم
اومد.خیلی� جالبو گرم بودن.

مه لقا کفگیر را زیر برنج فرو کرد و حیِ ن ریختن
برنج برای حافظ سری تکان داد.

-اهوم.ولی اون دختره،خیلی� عجیب بود قیافش.
علی زیت��ونی را درون ده��انش ان��داخت و ب��ا نیش��خند

لب
گشود.

-از مستی توقع بود مشتی دیوونه دورش جمع
باشن.اون پسر ریزه م��یزه رو دی��دین؟رس��ما رد داده

بود.
دنی���ا دس���تش را جل���وی ده���انش گ���رفت و ری���ز

خندید.مژگان�
از بحث میان آنها دل خوشی نداشت،اما شادی آنها

انگار به او هم سرایت کرده بود.
مه لقا دست دراز کرد و پیاله ی زیتون پرورده را از

دست علی گرفت.
رو به حافظ که در سکوت مشغول خوردن ساالد بود

ادامه داد.
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-ولی من توق��ع نداش��تم انتخ��اب مس��تی این م��دلی
باشه!!

حافظ بی آنکه
بوی قرمه سبزی و همه ی مخلفاِ ت

روی میز اشتهایش را تحریک کند،به زور کاهوی
جویده را راهی گلو کرد.

علی رو به مادرش چرخید و برای پایین رفتِ ن لقمه
اش

جرعه ای آب نوشید و بعد به حرف آمد.
-مه لقا راست میگه.برخالف تماِ م دیوونه بازیای

مستی،پسره رهی خیلی باوقار و مودب بود.
دنیا هیجان زده دست روی دسِ ت مژگان گذاش��ت و

لب
زد.

- خیلی عق��د ب��امزه ای ب��ود مام��ان.ع��روس� انگ��ار
عروس

نبود،همراه دوستاش سوت میزد.اصال نذاش��ت عاق��د
سه

بار اجازه بخواد.دفعه اول بله گفت.
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مه لقا پوزخندی زد و سری تکان داد.
-دنی��ا راس��ت میگ��ه،من ک��ه نمی دونس��تم از دس��ت

کارای
این دختر بخندم یا حرص بخورم.

دنیا همراه با بازدِ م عمیقی که از سینه بیرون
می��داد،قاش��ق و چنگ��ال ره��ا ش��ده در بش��قابش را

برداشت
و آخرین تیر را بر پیکرهِ ی بی جاِ ن حافظ پرتاب

کرد.
-کاریزمای عجیبی خواهرتون داشت.خوش بحال

شماها.
علی زیر چشمی مادرش را پایید.مژگان� با حفظ

لبخندش پارچ آب را برداشت و لیوانش را تا نیمه پر
کرد.
****

عروس و داماد از رستورانی شیک که جهان به
ِِر

افتخا عقد دخترش همه را به آنجا دعوت کرده
بود،زودتر از همه بیرون آمدند.
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دندان
ِِی

ها مستانه از زور سرما
ِِی

رو هم قفل شده بود.
رهی دست

ِِن
ا او را به آرامی میان دستان گرم خود

گرفت و با خنده زمزمه کرد.
-هنوزم حلقهِ ی گل رو نمیخوای از رو موهات

برداری؟
مستانه با چشمانی که می خندید.در هم نفسی با او

ایستاد و سرش را باال برد و نوچی غلیظ گفت.
شورانگیز

ِِخز
پالتویش را مرتب کرد و زودتر از بقیه
فضای بسته ی رستوران را ترک کرد.

مستانه قبل از آنکه شورانگیز خلوتشان را برهم
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زند،زیر گوِ ش رهی ب��ا ش��یطنتی ب��امزه ک��ه چاش��نی
لوندی

اش شده بود زمزمه کرد.
-جنابعالی باید حلقه گل رو از

ِِی
رو موهام برداری.

رهی ب��ا الته��ابی ل��بریز س��رش را عقب کش��اند و ب��ا
نگاهی

که حرف های ناگفته ی بسیار داشت،هیچ نگفت.
شورانگیز وقتی صدای بگو و بخنِ د آزیتا رابه همراه

محمد و دیگر بچه ها را شنید.�
دوباره ابرو در هم کشاند و مستانه یذ غرق در نگاه

رهی را صدا کرد.
مستانه چشمک خبیثانه ای تقدیم رهِ ی پریشان ح��ال

کرد
و خیره به او گامی به عقب برداشت.

-بعد از رستوران برنامتون چیه؟
مستانه چشم گرد کرد و ناباور جواب داد.
-معلومه با رهی و بچه ها میریم دور دور.
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شورانگیز سعی کرد گرِ ه ابروهایش را باز کند و
لبخندی هرچند مصنوعی روی لب هایش بنشاند.

-خوش بگذره بهتون.بعدش میای خونه دیگه؟
مس�تانه ب�ه بی��نی اش چی��نی داد.کمی س��رخم ک�رد و

روبه
روی صورت مادرش زمزمه کرد.

-درستش اینه االن رنگ به رنگ بشم.ولی تو مامان
شوری خودمی.رفیق گرمابه گلستانم.اوم....

شورانگیز پلک هایش را برای چند ثانیه محکم روی
هم فشار داد،وقتی درز پلک ها را کامل باز کرد با

لبخند مستانه رو به رو شد.
-میخوای امشب نیای خونه؟

مستانه با لودگی نگاهی گذرا به رهی و دسته گل
مریمی که در دسِ ت او بود،انداخت.

-یعنی میگی امشب پیش آقاییم نباشم!!
شورانگیز با انزجار روی جمع کرد و با حرص لب

زد.
-مسخریگیتو تمون کن.آقاییم!
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مستانه سرخوش خندید و به آنی گونه ی م��ادرش را
با

بوسه ای آبدار خیس کرد.
-قربونت بشم.هرچند فراموش نمیکنم مادربزرگه رو

نذاشتی بیاد عقدکنونم.
شورانگیز با چهره ای که کمی منعطف به نظر

میرسید،گونه ی خیسش را با کف دست پاک کرد
-الزم نبود.هوای به این سردی پیرزن کجا بیاد!!

مستانه با لب
ِِی

ها آویزان
ِِیر

ز لب غرغر کرد.
_شورِ ی لوس

***
محمد لبه نایلون را تایی داد و

ِِی
جلو امید ایستاد.امید

ِِز
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گا آخرش را به بالل زد و آن را درون نایلون
انداخت.

مصطفی رو به آزیتا چرخید و به گوشهِ ی لِ ب او
اشاره کرد.

آزیتا با لبخند گوشه ی لبش را که ذره ای ذرت مانده
بود پاک کرد.

الهه شالش را کمی روی پیشانی اش کشاند تا سوز
پاییزی که در آن غروب بی رحم تر شده ب��ود،س��رش

را
به درد نیاورد.

محم��د ب��ا خن��ده ای س��رکوب ش��ده مقاب��ل مس��تانه
ایستاد.

مستانه دستش را جلوی دهانش گرفت و بالل نیمه
خورده را حرص زده

ِِن
درو نایلون انداخت.

طلبکار و با صدایی خفه لب زد.
-کوفت نخند.

رهی لبخندی زد و یک طرف لبش باال رفت.بی هوا
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دست دور شانه ی مس��تانه ان��داخت و اخمی ش��یرین
را

روانه ی نگاِ ه شیطنت
ِِیز

آم محمد کرد.
محمد اما دست بردار نبود.با نیشی گشاد نزدیِ ک

مستانه شد.
-

ِِن
جو ما دستتو بردار تا دوماد بفهمه بهش انداختنت.�

مس����تانه بی آنک����ه تع����ارفی ب����ا کس����ی داش����ته
باشد.پرقدرت

دس��تش را مش��ت ک��رد و بی مهاب��ا آن را ب��ه ش��کم
محمد

کوباند.
امید با نگاهی متحیر به الهه چشم دوخت و زیِ ر لب

زمزمه کرد.
-بدبخت رهی.

آزیتا از زور سرما با خنده ای بی صدا درون
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پرایدشان نشست و دستانش را در هم پیچاند.
مصطفی دست پیش آورد و صمیمی دست رهی را

گرفت.
-خوش گذشت.

رهی مطمئن س���ری تک���ان داد و ب���ا ان���رژی ک���ه از
دستانش

می بارید،دست او را فشرد.
_مستانهِ ی ما رو خوشبخت کن.

جه����ان بی حوص����له کتش را روی دس����ته ی مب����ل
انداخت.

سری چرخاند و به
ِِی

تاریک
ِِق

اتا مستانه نگاه دوخت.
غمگین نگاهش را گرفت و به موهایش چنگی زد.

شورانگیز گرِ ه مانتو
ِِی

عبای حریرش را باز کرد و
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کالفه آن را روی صندلی انداخت.
مانتو به

ِِل
دلی سبکی اش سرخورد و کِ ف آشپزخانه پهن

شد.
پرشتاب دّ ر کابینت را باز کرد و لیوانی دهن گشاد

برداشت.
تیک تاک ساعت

ِِی
رو کابینت باعِ ث شد عصبی گوشه

ی لبش را به دندان بگیرد وتندتند پلک بزند.
ِِی

صدا برخورد تکه های یخ به دروِ ن لیوان سکوِ ت
غریب خانه اش را می شکست.

ِِی
برا جلوگیری از جوشِ ش اشک در حلق��ه چش��مانش

لب
هایش را محکم روی هم فشار داد.

جهان بی آنکه دمپایی ابری اش را بپوشد ،به سوِ ی
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راه��رو ق��دم برداش��ت و حیِ ن نزدی��ک ش��دن ب��ه
آشپزخانه
دو دکمه

ِِی
ِِی

باالی پیراهنش را باز کرد.
میان چهارچوب ایستاد و آشفتگی شورانگیز را رصد

کرد.
شورانگیز

ِِیر
ز سنگینی نگاه او

ِِن
لیوا
ِِیز

لبر یخ را زیر
ِِیر

ش آب گرفت.
جهان بی حرف صندلی را عقب داد و روی آن

نشست.
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خیره به رومیزی که چند قطره روغن آن را چرب
کرده بود،زمزمه کرد.

_مستانه بهترین انتخابو کرد شوری؟
یخ ها از لیوان سرریز شدند و کِ ف سینک پر

سروصدا ریختند.
شورانگیز بی آنکه شیر آب را ببندد لیوان را نزدیک

لبش برد و پلک روی هم گذاشت.
لیوان را باال برد و درحالی که اشکی سمج از گوشه

ِِی
چشمش فرو می چکید،آب را یک نفس سرکشید.
-شوری چرا یکجوری رفتار میکنی انگار از مراسم

عزا برگشتیم!!
شورانگیز لیوان را روی کابینت رها کرد و با غیظ

دستش را روی اهرم گذاشت.با ص��دایی خش گرفت��ه
به

حرف آمد.
-

ِِحق
ِِتر
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دخ من نبود انقدر بیچاره وار عقد کنه،بدوِ ن
تشریفات...ب��ا ی��ک مش��ت درب و داغ��ون ک��ه دورش

جمع
شده بودن.

دست خیس��ش را روی پیش��انی داغش گذاش��ت و ب��ا
حالی

خراب انگار که سرما خورده باشد ادامه داد.
-دسِ ت خ���ودم نیس جه���ان. هرک���ار میکنم از این

پسره
خوشم نمیاد،احساس� میکنم ی��ه دزده، ی��ه دزد ک��ه ب��ا

شعر
و شاعری مستی منو دزدید.

صدای کشیدن پایه های صندلی روی سرامیک ها
باعث شد

بغِ ض شورانگیز خفت بار بشکند.
جهان از پشِ ت سر نزدیکش شد و او را در آغوش

گرفت.
شورانگیز همچون کودکی بی پناه رو به جهان چرخید

و هق هقش را درون سینه او خفه کرد.
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-مستی خوشحاله شوری.
-جهان اون تنها دارایی منه.باید بهترین جهیزیه رو

براش بگیری.بهترین زندگی بسازی،چیزی که الیق
دختر

ِِختر�
منه،د شورانگیز.

جهان بی رمق تر از آن بود که بیش از آن شورانگیز
را دلداری بدهد.

او از تقسیم کردِ ن مستانه با مردی دیگر دلگ��یر ب��ود
و

شورانگیز حالش را نمی فهمید.
به تکان

ِِن
داد سرش اکتفا کرد و نفسی عمیق کشید.

***
مستانه کیسه

ِِی
خرید را گوشه

ِِی
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آشپزخانه گذاشت و
سوییچ میاِ ن انگشتانش را کناِ ر جعبه های پیتزا رها

کرد.
ِِی

صدا زمزمه
ِِی

رهی را با خود از اتاق می شنید.�
شالش را از

ِِر
دو گردنش کشید و تا خواست آن را به

گوشه ای بیندازد.رهی از اتاق بیرون آمد.
مستانه با لبخندی گشاد به

تیِ پ خانگی او نگاه کرد و
دستش همانطور خشک شده روی شال ماند.

رهی لبخنِ د نص���فه و نیم���ه ای زد و ب���ه ش���لوارِ ک
مشکی

اش اشاره ای کرد و با شیطنتی دور لب زد.
-دیگه توانم از الکچری بودن همینقدر بود.

مستانه ابرویی باال انداخت و با صدایی همراه با
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ِِز
نا

همیشگی اش جواب داد.
-تیشرت آبیت بیشتر عاشقم کرد کچل.

رهی لبش را می��ان دن��دانش گ��رفت و ح��رفی ن��زد و
همین

سکوتی که او را رهی کرده ب��ود،ب��اعث ش��د مس��تانه
بی

اختیار قدمی به جلو بردارد.
ِِی

گرما خانه با آن
ِِی

هوهو شعله
ِِی

ها زیاد بخاری
فضای رخوت آوری را فراهم کرده بود.

مستانه با پلک های نیمه باز میان خانه ی کوچک
ایستاد.

رهی با چشمانی که در فضای نیمه تاریک برق
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میزد،قدمی بلند به سمت مستانه برداشت.
تراِ ش رخساره زیر پایش آمد،با رویی جمع شده از

درد پایش را باال آورد.
مستانه نگران یک قدم فاصلهِ ی مان��دهِ ی بینش��ان را

پر
کرد.

خم شد و تراش را برداشت.
رهی کِ ف پ��ایش را ب��ه آرامی ب��ه زمین چس��باند و

تراش
قرمز را از دسِ ت مستانه گرفت.

نفسش را پرشتاب از س��ینه ب��یرون کش��اند و ح��رفی
نزد.

-دوست داشتی رخساره هم باشه امروز؟
رهی سرباال آورد،با بغضی که تلخ بود،لبخند� زد و این
ت��رکیِ ب بغض و لبخنِ د او مس��تانه را بی ت��اب ت��ر

کرد.
کف دستانش را به سینه ی رهی بند کرد.

رهی قامتش را صاف نگه داشت.فشار چانه ی ته
ریش دارش پیشانی مستانه را کمی سوزاند.
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اما مستانه گالی��ه ای نک��رد.آرامِ ش آن لحظ��ه اش را
با

همه ی
ِِی
دنیا
ِِن

بیرو آن چهاردیواری تاخت نمیزد.
رهی دستانش را به آرامی باال آورد و دور کمر

باریک مستانه حلقه کرد.
سر خم کرد و زیر گوش او با صدایی زخمی که حتی

حنجره اش را هم زخم میکرد زمزمه کرد.
-آنگونه عاشقم که هر نفسم شعر است.

و به نرمی
ِِسر

مستانه را باال داد.در هم نفسی او با
نگاهی که تب داشت بِ ت مق��اومتش را شکس��ت و

لب
روی لِ ب دختری گذاشت که زیبا عاشق بود.

ِِن
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انگشتا سرکشش
ِِن

میا موهای خوشبوی مستانه لغزید
و جسورتر پیش رفت.

مستانه از بغضی که رهی را محزون تر از هر وقتی
کرده بود،م بوسیدن بی صدا اشک ریخت.

رهی بی آنکه رفتاری شتاب زده داشته باشد.پیشانی
به

پیشانی مستانه تکیه داد.
- تو غمگین نباش.تو همیشه بخند مستانه.

مستانه
لحاِ ف سنگینی که روکشش مخملی پر از
مروارید بود را تا زیر چانه اش باال کشید.

نجوای
آراِ م رهی را با رخساره می شنید.

رهی پ��رده را کن��ار داده ب��ود و خ��یره ب��ه دان��ه ه��اِ ی
اولین

ب��رف س��ال ب��ا ص��دایی ک��ه ب��ه عم��د آرام ب��ود،ب��رای
رخساره
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ِِی
الالی محبوبش را زمزمه میکرد.
مستانه آسوده خاطر در تاریک و

ِِی
روشن

ِِی
فضا
ِِیر

پذ
دل میانشان به رهی نگاه دوخت.

شب ب��ا آنهم��ه ت��اریکی و س��کوتش معج��ونی آرامش
بخش

برای او و رهی فراهم کرده بود.
رهی گوشی را

ِِی
رو دستگاه گذاشت و نگاِ ه تب دارش

را به سوی مستانه چرخاند.
مستانه به نزدیک

ِِن
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شد رهی لبخندی دندان نما لب
هایش را کش داد.

رهی
ِِر

کنا تشک زانو زد و کمی گردن کج کرد.
با لبخندی ممتد و نگاهی که روشنایی اش مستانه را

غرق در شعف میکرد،کوتاه پرسید.
-میشه منم بخوابم؟

مستانه بزاق دهانش را دستپاچه قورت داد و سری
تکان داد.

خودش را ر
ِِی

و تشک عقب کشاند و اجازه داد رهی به
آرامی در فاصله ای کم کنارش دراز بکشد.

نگاهش آرام باال آمد و مشکوکانه رهی را رصد کرد.
رهی از نگاِ ه او که ترسی شیرین در آن النه کرده

بود،خنده اش گرفت.
مستانه از خنده

ِِی
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تمسخر آمیز رهی حرص زده شد و
ابرو در هم کشاند و طلبکار لب گشود.

-به چی میخندی؟بگو منم بخندم.
جفت ابروهای رهی باال پرید.

بی آنکه حرفی بزند،دستش را دراز کرد.
مستانه بعد از ثانیه ای انقب��اِ ض ماهیچ��ه ه��ا ح��اال کم

کم
داشت به نقطه ی انبساط می رسید.

-خیلی هم سیاه سوخته بودی!!
مستانه

میان تمام حس های بیدار شده اش پلکی زد و تا
خواست واکنش نشان دهد.رهی چانه ی او را باال داد

و این بار با شتابی شیرین که در حرکاتش مشهود
بود،مستانه را لبریز� از محبتی ناب کرد.

اتمسفر جاری که میانشان موج برداشته بود،مس��تانه
را

غ��رق در حس��ی ک��رد ک��ه هیچ وقت در زن��دگی اش
تجربه

نکرده بود.
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بی تاب تر از رهی خودش را عقب کشاند و به رهی
فرصِ ت اعتراض نداد.

ح��اال ب��ا چش��مانی ب��رق افت��اده و لبخن��دی ک��ه از آن
شیطنت

می بارید.دستانش را دو طرف رهی ستون کرد.
در حالی که

ِِی
موها آشفته اش روی صورِ ت رهی

ریخته بود،نفس زنان لب زد.
-سیاه سوخته حریف می طلبه.

رهی با لبخندی که انگار انتها نداشت،موشکافانه نگ��ا
ِه

مستانه را پایید.
مص���مم ب���ودِ ن او تم���ام جس���ارِ ت رهی را بی���دار

کرد.دستش�
نافرمانی کرد و به لبه ی تاپ سفید مستانه بند شد.

*
مس��تانه هیج��ان زده از می��ان جمعیت انب��وهی ک��ه در

آمفی
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تأتر دانشگاه دور هم جمع شده بودند گذشت
سمیه از پشت سر صدایش کرد.

خندان با موهایی که رنگش را شرابی کرده بودسر
چرخاند

-
کیِ ک کنار لبتو پاک کن.

صدای همهمه به نسبِ ت چند دقیقه قبل کمتر ش��ده
بود و

اغلب دانشجوهای حقوق مشغول خوردن کیک جشن
بودند.چند دانشجوی ب��ازیگوش نظرش��ان ب��ه مکالم��ه

آن
دو جلب شد.

مستانه با خنده دستش را باال آورد و به نشانه ی
خداحافظی آن را تکان داد.

ِِر
د آسانسور باز شد و چند

دختر با خنده و هیاهو از آن بیرون آمدند.
ترجیح داد به جای آسانسور از پله ها برای تخلیه ته

مانده ی هیجانش استفاده کند.
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از دانشگاه بیرون آمد.
رهی را تکیه زده بر موتور دید که سخت مشغوِ ل

خواندن مطلبی در موبایلش بود.
شال گردن قرمزش را دور گردنش پیچاند و زیپ

کاپشن بادی اش را باال کشید.
رهی گذرا سر بلند کرد و با

ِِن
دید مستانه گرِ ه

ابروهایش
ِِی

جا
خود را به لبخندی مهربان داد.

چن��د ق��دم مان��ده ب��ود ت��ا فاص��له ی میانش��ان پ��ر
شود.مستانه

لب به گالیه گشود.
-خیلی بی معرفتی جشنم نیومدی.

رهی کاله کاسکت را از
ِِی

رو باک بنزین برداشت و
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به سمت او گرفت.
مستانه با لب هایی آویزان کاله را از دست اوقاپید و

طلبکار روی موتور نشست
-کاله سرت کن مستانه خانم.

مس��تانه همزم��ان ک��ه دقت میک��رد کاله را ج��وری
سرش

بگذارد تا مدل موهایش بهم نریزد،غرید.
-چشم حاج آقا.

رهی پاها را به کف زمینی که برف لغزنده اش کرده
بود،گذاشت و موبایلش را درون جیبش سر داد.

-هدبندمو فراموش کردم بیارم.
مستانه تمام ناراحتی که در ظاهر نشان می داد را
فراموش کرد و با دلسوزی قبل از آنکه رهی موتور

را به حرکت در آورد،زمزمه کرد.
-خب کاله رو سرت کن دیوونه.

رهی نوچی گفت و حینی که موتور را استارت
میزد،جواب داد.

-نه عزیزم،تو سرت باشه خیالم راحته.
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مستانه با چشمانی که ب��رق خوش��حالی داش��ت،کمی
جلو

کشید و خیره
ِِخ

نیمر رهی شد.
موتور در جا جهید و مستانه با خنده مشتی به شانه

رهی کوباند.
-نظرت چیه بریم یک جای خلوت؟�

و بعد از مطرح کردن سوالی که با مرموزی از
مستانه پرسیده بود،موتور را به حرکت درآورد.

مستانه ریز خندید و دستا
ِِن

پوشیده از دستکشش را
روی گوش

ِِی
ها

رهی گذاشت و اهمیتی به اعتراض
های او نداد.

*
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ب��ا دو دس��ت ب��ه آرامی کاله کاس��کت را از س��رش
بیرون
آورد و

ِِیر
ز نگاِ ه رهی که سنگینی اش خوشایند

بود،لبخند زد و کاله را به دسِ ت او داد.
-رخسار رو بردم پیش عمه،خودمم میرم کرج.

مستانه نیم نگاهی به دِ ر بسته ی س��اختمان� ان��داخت
و

دوباره به رهی نگاه کرد.صادقانه لب گشود.
-امروز اگر وقت کردم حتما به رخساره سر میزنم.

رهی
ِِن
میا

ِِی
سرما استخوان سوز دستش را باال آورد

و گونه ی مستانه را که حاال کمی از حالت استخوانی
درآمده بود،نوازشی کرد.

-اگر دوباره بدخلقی کرد،به من ببخشش.
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مستانه اخمی کرد و دست روی دسِ ت او گذاشت و
شیطنت آمیز لب زد.

-خواهر شوهر بازیاشو ندید میگیرم.
نفسی عمیق از سینه ی رهی کنده شد.

همزمان شورانگیز با پالتویی چرم که رنگی عنابی
داش��ت ب��ه هم��راه چکم��ه ه��ایی همرن��گ ب��ا آن از

ساختمان
بیرون زد و خصمانه نگاهش را به رهی دوخت.

مستانه که
نگاِ ه خیره ی رهی را به پشت سرش

دید،سراسیمه روی گرداند و با دیدن مادرش دستی
ِِی

برا او تکان داد.
رهی مودبانه از موتور پیاده شد و با قدم هایی آرام

نزدیِ ک شورانگیز شد.
مستانه سرخوش دوشادوِ ش او گام برداشت.

-رسیدی به مامانم اول سالم کن.
لبخن��د پ��ررنگی از ح��رف بی م��زِ ه مس��تانه روی لب

های
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رهی نقش بست.مس��تانه ش��یطنت را کنارگذاش��ت و
رو

رهی جدی پرسید.
-چقدر به پروژهِ ی کرج امیدواری؟

رهی مهلت جواب دادن به مستانه را نداشت.
دستش را دراز ک��رد و ب��ا لبخن��د ب��ه ش��ورانگیز س��الم

کرد.
شورانگیز با اکراه دستش را

ِِن
میا دسِ ت رهی جای داد

و با لحنی سرمازده جواِ ب او را داد.
-کجا مامان؟

-ماشین باب��ات دس��تمه.گفتم ب��ریم یخچ��ال و بقی��هِ ی
لوازم

برقی جهیزیتو بخریم.
مستانه ذوق زده دست هایش را بهم زد و آخ جون

گفت.
وق��تی ش��ورانگیز ب��ه س��وی پارکین��گ ق��دم برداش��ت

مستانه
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به سوی رهی چرخید.�
-خب نگفتی کچلم؟

محبِ ت جاری در کالِ م مستانه قلب رهی را تسکین
داد

و ب��اعث ش��د بی محلی ش��ورانگیز ب��رایش کمرن��گ
شود.

مستانه لبه ی
ِِپشن

کا او را گرفت و تکانی داد.رهی با
نگاهی پر مهر لب زد.

-اونقدر امیدوارم ک��ه بت��ونم ب��ا دس��تمزدش ی��ه خون��ه
بهتر

رهن کنم.
مستانه آسوده خاطر نفسش را در صورت رهی رها
کرد.بیرون� آمدن ماشین از پارکینگ نتوانست جلوی

تمام احساساِ ت غلیان شده اش را بگیرد.
 شورانگیز رهی را کمی جمع و جور

کرد اما برای مستانه اهمیتی نداشت.با چش��مانی ب��ه
تب
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نشس���ته دو انگش���ت چس���بیده بهمش را روی لِ ب
رهی

گذاشت.
خیره به او قدمی به عقب برداشت و انگشت ها را

روی لب های خود گذاشت.
رهی سوزناک پلکی زد.

برق نگاِ ه پیش رویش همچون زلزله ای که ریشتر
نداشت قلبش را لرزاند و چه زلزله بی ریشتری...

�🥀�فصل سه 
و هرکس بر خدا توکل کند،پس او برایش کافی

است.در حقیقت خدا کارش را به انجام می رساند.
طالق،آیه

ِِل
دستما نمدار را

ِِی
رو میز کارش کشید و

ِِر
غبا آن را

در صبح شنبه زدود.
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ماندانا میان چهارچوب ایستاد و با خودکار مشغول
نوشتن

ِِن
درو دفترچه یادداشتش شد.
-امروز پونه جلسه داشت؟

ماندانا که انگار سوال مستانه را نشنیده ب��ود،متفک��ر
سر

باال آورد و زمزمه کرد.
-امروز چندمه؟

نیش مستانه شل شد،روی صندلی چرخانی که هنوز
پالستیک رویش را جدا نکرده بود،ولو شد.مرموزانه

پرسید.
-چیه مریضیت عقب افتاده؟

حالت نگاه ماندانا عوض شد.ب��ا لح��نی خش��ک ج��واب
داد.

-باهوش.فردا موعد پرداخت اجاره اس.
مستانه خودش را سرگرم م��رتب ک��ردن کت��اب ه��ای

روی
میزش کرد و برای خالی نبودن عریضه ادامه داد.
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-خودم میدونم.حاال نمیخواد ته دل منو خالی کنی.
ماندانا ناله وار روی ص��ندلی چ��رمی ک��ه ب��وِ ی ن��ویی

می
داد،نشست.

و مستاصل مستانه را مخاطب قرار داد.
-این ماهی که گذشت،همش یک پرونده گرفتم.

بی هدف تقویم روِ ی میزش را ورقی زد و با
ِِی

خونسرد ظاهری زمزمه کرد.
-منم دوتا گرفتم.ولی مثل تو زانوی غم بغل نگرفتم.

ماندانا گوشه ی چشمانش را فشار داد و با حرص
جواب داد.

-دیوانه.منظ
ِِر

و من اینه چرا تو این سه چهار ماهه که
دفتر رو راه انداختیم،درآمدمون انقدر پایینه.
مستانه نگاهی به ساعت مچی اش انداخت.

موجی از استرس ناگهان تمام وجودش را پر کرد.
با صندلی چرخی زد و به کارهای نکرده امروزش
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فکر کرد.
به

ِِق
اتا آتش گرفته ی خانه اش،به اجاره ی پیش روی

ِِتر
دف ک��ارش.پ��وفی کش��ید و دس��تی ب��ه پیش��انی اش

کشید.
-حاال نگفتم که تو هم غمبرک بزنی.

مستانه نوچی گفت و کِ ف پاه��ایش را عص��بی ک��ف
زمین

چسباند.عصبانی رو به ماندانا توپید.
-فعال که

ِِسر
صبح شنبه حالمو گرفتی.

ص��دای تیِ ک در ب��اعث ش��د ب��رای ثانی��ه ای ه��ر دو
سکوت

کنند.مستانه دستمال را ازروی میز چنگ زد و حیِ ن
بیرون رفتن از اتاقش شانه ماندانا را نوازشی کرد.
-بی خیال.بیا� ببینیم پونه تو جلسه گند کاشته یا نه.
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ماندانا بی رمق لبخندی زد.ناله ی پونه را که
شنید،صورتش را با دو دست گرفت و نفس عمیقی

کشید.
باید روی پس اندازی که از کودکی تا االنش داشت

حساب ب��از می ک��رد،از ج��ا برخاس��ت و پشِ ت سِ ر
مستانه

به بیرون سرک کشید.
مستانه با خنده

ِِر
چاد پونه را گرفت و روِ ی میزی که

ِِن
درو سالن بی استفاده مانده بود انداخت.

-باز چه کردی پونه؟
پونه خصمانه مستانه را دید زد و دستانش را روی

بخاری گرفت.
-جلسه خوبی بود،اما الیحه ام رو پر از خط خوردگی

تحویل قاضی دادم.
ماندانا درحالی که موبایلش را کنار گوشش

میگرفت،رو به پونه لب زد.

  1730                                                                             



سال   چهارشنبه عصائی:                                                                                   اخرین مهدیس نویسنده

-کدوم وکیلی االن خودش الیحه تایپ میکنه؟
و به پونه اجازه دفاع از خود را نداد.وارد اتاقش ش��د

و
در را بست.

پون�ه دس�ت ب�ه بغ�ل زد و در ح�الی ک�ه خط�ابش ب�ه
ماندانا

بود،رو به در بسته جواب داد.
-

ِِمن
بدبخت.بعدم ما منشی داریم آخه بی شعور؟
مستانه دوباره نگاهی به عقربه های ساعتش

ان��داخت،ب��ازدمش را عمی��ق از س��ینه ب��یرون داد و
دستی

به
ِِی

موها مرتبش کشید.
-مشعل این دختر دیوانه اس به خدا.

پونه ص�دایش را بلن�دتر از ح��د معم��ول ک�رد و ادام�ه
داد.

  1731                                                                             



سال   چهارشنبه عصائی:                                                                                   اخرین مهدیس نویسنده

-آخه آدم عاقل مینو خانم و آقای سراج رو ول میکنه
میاد تو یک دفتر بی موکل مگس بپرونه؟

مستانه با کیِ ف تمام چرِ م عسلی رنگش ک��ه هدی��ه
ی

تولدش از
ِِی

سو رهی بود را از روی میزش برداشت
و با لبخندی که سعی میکرد به اوضاع این روزهای

زندگی اش بزند،از اتاق بیرون آمد.
پون��ه چ��ادرش را ت��ا م��یزد،ب��ا دی��دن مس��تانه متعجب

پرسید.
-تو کجا؟

-برم سطل رنگ بگیرم و برم خونه.
پونه دلسوزانه آهانی گفت و دوباره مشغول شد.

**
قبل از پی��اده ش��دن از ماش��ین مقنع��هِ ی س��ورمه ای

رنگ
را با
ِِل
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شا
ِِح

طر چروِ ک مشکی اش عوض کرد و
نگاهی به آیینه انداخت.

هیچ ردی از رژی که صبح زده بود روِ ی لب هایش
نبود.

با چشمانی تنگ شده به موهایش خیره شد.ریشهِ ی
موها در آمده بود و کمی مستانه را بهم ریخته نشان

می داد.
وقتی که دستگیره

ِِی
ماشین را می کشید تصمیم گرفت

بعد از رنگ
ِِی
کار

ِِق
اتا رخساره دستی به موهایش

بکشد.
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دس��تگیره را ره��ا ک��رد و کیِ ف پ��ولش را از کی��ف
اداری

اش برداشت و سپس آنرا روِ ی صندلی انداخت.
از

ِِی
جو پهنی که مقابِ ل فروشگاِ ه رنگ و ابزارآالت

بود،با احتیاط پرید.
راه رفتن با کفش

ِِی
ها پاشنه بلند کمی تعادِ ل همیشگی

اش را برهم میزد.اما او در چند ماه گذشته نهایِ ت
تالشش این بود که راه رفتن با این فرم کفش ه��ا را

به
خوبی یاد بگیرد تا استایلش به

ِِن
عنوا وکیلی جوان

شیک به نظر برسد.
***

مه لقا با نهایِ ت آرامش سینه اش را از
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ِِن
دها هستی

بیرون کشاند.
بی سر وصدا از

ِِی
رو تخت پایین آمد و با نوِ ک

ِِن
انگشتا پا از اتاق بیرون زد.

ِِین
ح گذشتن از سالن سراسیمه موهایش را

ِِن
درو گیره

پیچاند.
_چه خبره مامان؟

مژگان با
ِِن

دید نگاِ ه
ِِیر

متح مه لقا قهقهه زدنش را از
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سر گرفت و به میشا اشاره ای کرد.مه لقا هول زده
هیسی گفت.

_مامان جان یواش.تازه هستی رو خوابوندم.
مژگان تسلیم وار دستاِ ن آردی اش را باال آورد و در

حالی که سعی میکرد خنده
ِِی

بی اندازه اش را
سرکوب کند،میشا� را که

ِِل
مشغو
ِِتن

شکس تخم مرغ ها
بود،قلقلک داد.

مه لقا با قلبی که سرخوشانه میزد .
ِِن

بدو آنکه خستگی
ِِی

برا بزرگ
ِِن
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کرد بچه هایی که بی برنامه پشِ ت سِ ر
هم به دنیا آورده بود داشته باشد.وارِ د آشپزخانهِ ی

ویران شده اش شد.
ب��ه اط��رافش ب��ا خن��ده ای مح��و نگ��اه دوخت و ب��ا

مهربانی
زمزمه کرد.

_مامان اینقدر این بچه ها رو لوس نکنین.انگار بمب
اینجا ترکیده!

مژگان با حظی وافر
ِِی

موها آردی شده
ِِی

میشا که
بازیگوشانه دورش پخش میشد را پشِ ت گوش داد.
_ حیفت نمیاد؟بزار کیف کنه بچم.خودم همهِ ی اینجا

رو تمیز میکنم.
ِِی

صدا گریه
ِِی
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هستی حواِ س میشا را جمع کرد.دست
از

ِِتن
شکس بی رویه

ِِی
تخم مرغ ها برداشت و با

چشمانی گرد شده به دنباِ ل صدا گشت.
مه لقا دیگر طاقت نیاورد و با قدمی بلند نزدیک

دخترش شد و بوسه ای جاندارروی گونه
آردی اوکاشت.

_الهی فداِ ی چشمای قلمبه ات بشه مامان.
مژگان با نگاهی آرام و دستانی که بی وقفه موهاِ ی
میشا را نوازش میکرد.مه لقا را به رفتن وادار کرد.

_برو که اون غرغرو خودشو هالک کرد.
م���ه لق���ا تن���دی س���رتکان داد و ق���دمی ب���ه عقب
برداشت.میان سالن در حالی که ب��ه س��وی ات��اق می

دوید مادرش را
خطاب قرار داد.

_مامان لطفا به امیر زنگ بزن بگو ناهار از بیرون
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بگیره سطل رنگ رادرون ص��ندوق عقب گذاش��ت.ت��ا
قصِ د

چرخیدن کرد چشمش به فروش��گاِ ه ل��وازم آرایش��ی
افتاد.

بی اختیارموی بیرون آمده از شالش را پشِ ت گوش
داد.سوییچ را میاِ ن مشتش فشرد.

با ورود به فروشگاه موجی از بویی خوش صورتش
را نوازش کرد.

با حالی خوشایند پلکی زد و به اطرافش نگاهی
انداخت.

بعد از ثانیه ای مشتاقانه مستانه رو به
روی زنی جوان

ایستاد.
با گونه هایی که سرمای هوا گلگونش کرده

بود،موها زن را رصد کرد که هایالیت شرابی
داشت.

با شوخی کمرنگی که در صدایش مشهود بود،زمزمه
کرد.

_از رنِ گ موهات خوشم اومد.همین رنگو میخوام.
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لب
ِِی

ها زن در حالی که چند سانتی باالِ ی آن رژ
خورده بود،به لبخند کش آمد.

تحِ ت
ِِیر

تاث صمیمیِ ت ساده
ِِی

مستانه
ِِی

سبزه روی
چشمکی زد و به انتهای قفسه ها رفت.

مستانه روی گرداند.همزمان با تفریحی نگاه کردنش
موبایلش زنگ خورد.

چند قدم جلو رفت و نزدیِ ک رگاِ ل گل موها
ایس��تاد.دس��تی ب��ه گ��ل موه��ا کش��ید و موبای��ل را ب��ه

گوشش
چسباند.

_مستی امروز وقت داری بعدازظهر بیای دفتر؟
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گیره
ِِی

صورتی که
ِِح

طر گربه کیتی داشت را
برداشت.

با نگاخی متفکرانه به الک هایی که
ِِن

درو قفسه پیِ ش
رویش چیده شده بود،جواب داد.

_نه مانی جان.امروز کال وقت ندارم.باید اتاِ ق..
ماندانا بی حوصله هوفی کشید و طلبکارانه میان ح��ر

ِف
او پرید.

_ باشه.صبح کی دفتری؟
مس��تانه نگ��اهی دقی��ق ب��ه رنِ گ الک ه��ا ک��رد.ب��ه

فروشنده
ای دیگر که پسری جوان بود،اشاره ای کرد.

_ساعت یازده با مامانت یک قرار دارم.ولی قبلش
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دفترم.
ِِپسر فروشنده به در خواسِ ت مس��تانه دو شیش��ه

الِ ک سبز
و قرمز را

ِِی
رو پیشخوان گذاشت.

_اوکی.زود بیا که کار داریم.
موبایل را

ِِن
درو جیِ ب مانتویش سراند و با لبخند الک

ها را برداشت و دوباره به سوی زن مو شرابی
چرخید.

*
کالِ ه حول��ه اش را چن��دبار روِ ی موه��ایش کش��ید ت��ا

خیسی
آنها گرفته شود.

با خستگی و سری که بخاطر موی رنگ به درد آمده
بود دمپایی هاِ ی ابری اش را پوشید.

سرکی به اتاق خودشان زد.رخساره دمر روی تخت
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خوابیده بود.
مستانه بی توجه ب��ه حول��ه ای ک��ه ب�ه تن داش�ت.تن��ه

اش را
آرام روِ ی تخت کشاند. دف��تر وم��دادهاِ ی پخش و پال

ِی
رخساره را برداشت و
روی پاتختی گذاشت.
رخساره در حالی که

ِِق
غر خواب بود،آب دهانش از

ِِر
کنا لبش بیرون می ریخت.

مستانه خیره به لکه
ِِی

گردی که روتختی را کثیف�
کرده بود،سری تکان داد و

ِِیر
ز لب غرید.

_ ای رخسارهِ ی لجباز.
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از جعبه
ِِی
ِِی

رو پاتختی چند برگ دستمال کاعذی
بیرون کشاند.

ِِی
صدا بهم خوردِ ن در آمد.مستانه سِ ر رخساره را با

مالیمت باال آورد و دستمال ها را
ِِر
کنا

ِِن
ها

د او
گذاشت.

با همان حوله
ِِی

سرخابی اش پا روِ ی سرامیک هاِ ی
سرد گذاشت و هیجان زده به

ِِی
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سو رهی که پشتش به
او بود،پرواز کرد.

با تخسی قدبلندی کرد و
ِِی

ها
مو رهی را بهم ریخت.

رهی کتاِ ب حقوقی که مستانه مدت ها به دنبالش
ِِی

بود،جلو صورِ ت خود گرفت و سالمی آرام گفت.
لب

ِِی
ها مستانه چندبار باز وبسته شد.کالمی براِ ی

تخلیه
ِِی

شور وشعفی که در وجودش لبریز شده بود
نمی یافت. عاقبت به عادِ ت همیشگی اش مشتی به

شکِ م رهی کوباند.
_ای���ول رهی.می���دونی من���و وم���انی چق���در کِ ف

کتابفروشیا
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پرسه زدیم!از کجا گیر آوردی حاال؟
رهی خن���دان بی���نی اش را چین داد و ب���وِ ی رن���گ

مشامش
را پر کرد.

مستانه
لِ ب پایینش را به دندان گرفت و شیطنت آمیز

ِِی
جلو سرک

ِِن
کشید رهی به

ِِق
اتا رخساره را گرفت.

_نگفتم صبر کن شب با هم رنگ کنیم؟
_ اول شام.

_کی االن شام میخواد
مستانه ریز خندید .کتاب راروی میز گذاشت.

رهی با اخمی غلیظ به سوی جالباسی کنارل در قدم
برداشت.

_رخساره امروز بدقلقی نکرد؟
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مستانه با گام هایی آرام به سوِ ی ات��اق رفت.ت��رجیح�
داد
به

ِِی
جا دروغ گفتن سکوت کند و حرفی از یاغی گرِ ی

رخساره که بیشتر از قبل شده بود نزند.
ِِهن

پیرا ساتِ ن لیمویی رنگش را از رگاِ ل دروِ ن کمد
بیرون آورد.

ِِل
مقاب آیینه

ِِی
اتاق ایستاد و به مستانه

ِِی
سی ساله
نگاه کرد.

مس�تانه ای ک�ه دیگ�ر خ�امی و تش�ویِ ش گذش�ته را
نداشت.

حوله دورش افتاد.هیکلش ورزیده شده بود و دیگر
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نشانی از آن دختر�ِ ک استخوانی پی��دا نب��ود.س��رش از
یقه

ِِی
پیراهن رد شد.

به
ِِیق

تشو رهی در
ِِی

روزها سختی که برنامه ای
فشرده

ِِی
برا شرکت در آزمون داشت.

موقتا کار کردن را تعطیل کرده بود و بجایش در البه
ِِی

ال ساعت
ِِی

ها
استراحتش ورزش کردن را قرار داده

بودتا لحظه ای
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ِِی
برا قبولی در سخت ترین

ِِن
آزمو

زندگی اش نا امید نشود.
رهی نفس بریده

ِِی
رو نیمکت ولو شد.

مستانه خندان بطری را به سوی او پرت کرد.
زیِ پ گ���رم کن را کمی پ���ایین داد و دِ ر بط���ری را

پیچاند.
آب ولرمی که مستانه هر شب می جوشاند را تا آخر

سر کشید.
مستانه رو به

ِِی
رو او پاها را کمی باز کرد.دستانش� را

باالی سرش گره داد و دمی از هوای صبحگاهی را به
داخل ریه هایش کشاند و ثانیه ای بعد به آرامی

بازدمش را به بیرون فوت کرد.
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-مستانه جان بزار من همین نیم ساعت بعِ د رفتن
رخساره بگیرم بخوابم.

مستانه بعد از چند بار تکرار کردن حرکتش،عاقبت
روی نیمکت در فاصله ای کم کناِ ر رهی نشست و

موی چسبیده روِ ی گرمکن طوسی را برداشت.
سرش را باال آورد و لب هایش را اغواگر جمع کرد و

ِِن
جو آرامی گفت.

لبخن��د دن��دان نم��ایی عض��الِ ت ص��ورِ ت رهی را کش
داد.

مستانه بی حرف بطری را از دست او گرفت و اینبار
جدی ادامه داد.

-تقص��یر خودت��ه.ی��ادت رفت��ه چق��در ب��ه من میگف��تی
دویدن

سر صبح خوبه.حاال نوبت خودته.
رهی دستانش که از

ِِر
زو سرما قرمز شده بود را
درون جیب هایش فرو برد.

  1750                                                                             



سال   چهارشنبه عصائی:                                                                                   اخرین مهدیس نویسنده

در حالی که سعی میکرد خمیازه اش را کوتاه
کند.زمزمه وار ادامه داد.

-من غلط کردم.بزار برم بخوابم جوِ ن رهی.
مس��تانه بط��ری خ��الی را آرام ب��ه س��ر رهی زد و ب��ا

خنده
ای مهربان جواب داد.

-امروز چه بدقلق شدی.از رخسار یاد گرفتی؟
رهی همانند پسربچه ای لجب��از س��رش را روی ش��انه

ی
مس��تانه گذاش��ت و دس��ت ب��ه س��ینه پل��ک روی هم

انداخت.
مس��تانه دس��تش را ب��اال آورد و موه��ای کوت��اِ ه او را

لمس
کرد.

-
حیِ ف این فضای سبزه که بی استفاده بمونه.

رهی با چشمانی بسته موذیانه لب زد.
-خجالت نکش.بگ��و حیف��ه سِ ت گرمک��نی ک��ه احم��د

برامون
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خریده بی استفاده بمونه.
مستانه خنده ی غلیظش را پشت لب هایش نگه

داشت.بی مقدمه از جای برخاست و باعث شد رهی
گیج روی نیمکت رها شود.

ب��ه س��مت عقب گ��ام برداش��ت.دس��تانش را ب��رای
کشیدن

کاله روی سرش باال آورد و با لحنی آلوده به توبیخ
رهی را مخاطب قرار داد.

-احمد نه عاشق.پنج سال گذشت.واقعا هنوز عادت
نکردی بگی الهه؟

****
پونه فنجان های نسکافه را مقاب��ل مس��تانه و مان��دانا

که
ِِل

مشغو بحث باهم بودند گذاش��ت و خ��ودش می��اِ ن آن
دو

نشست.
-االن مشکل چیه؟

ماندانا نوچی گفت و عصبی به صندلی تکیه داد.
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مستانه عینکش را خونسرد روی موهای باال زده اش
س��راند.نگ��اهی کوت��اه ب��ه پون��ه ان��داخت و ت��رجیح داد

کامال
جدی ماندانا را مخاطب قرار دهد.

-کله شق چرا خودت پرون��ده رو دس��ت نمی گ��یری؟�
مگه

همین دیروز نمی نالیدی چرا کار نیست؟اجاره رو
نمونیم.

ماندانا کالفه تنه اش را جلو کشاند و فنجان را
برداشت.قلِ پ بزرگی از مایع درونش را سرکشید.

داغ بودِ ن نسکافه کامش را سوزاند پونه لب ه��ایش
را

بهم فشرد تا خنده احتمالی اش او را عصبی نکند.
-من میگم نِ ر تو میگی بدوش؟

مستانه دستانش را روی دسته های صندلی گذاش��ت
و

برای آرام شدِ ن ماندانا سعی کرد حواسش را به
کاکتوس های دوست داشتنی اش بدهد.

-مستی
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ِِهر
شو شیده پسرخاله ی میکائیله.من نمیخوام تو

فامیل شوهر
ِِو

گا پیشونی سفید باشم.
ِِی

ابروها مستانه باال پرید.
زیر نگاه س��نگین مان��دانا خم ش��د و س��ند ازدواجی را

که
ِِی

بو نویی میداد را از
ِِی

رو میز برداشت.
-با مینو خانم حرف زدی؟

ماندانا به سوال پونه واکنش نشان داد و با نگاهی
خصمانه به او خیره شد.

لب
ِِی

ها پونه آویزان شد، ناراحت از روی صندلی
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برخاست و رنجیده خاطر از نگاه ماندانا ب��ا چش��مانی
نم

برداشته زمزمه کرد.
-چرا یک جوری رفتار میکنی انگار من نباید اظهار

نظر کنم؟
مستانه چشم از تعداد سکه های درج شده به عنواِ ن

مهریه گرفت و نگاهش را باال داد و به
ِِتن

رف پونه
خیره شد.

-روانی گریه ی پونه رو درآوردی.
ماندانا پشیمان از ری اکشِ ن تندی ک��ه در لحظ��ه از

خود
نشان داده بود،نگاهی دلسوزانه به جای خالی پونه

انداخت و لب فرو بست.
مستانه کمی به

ِِی
سو میزش متمایل شد. سند را روی

میز گذاشت و هنگام برداشتِ ن فنجان زمزمه کرد.
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-من قبول میکنم این پرونده رو.ولی ماندانا بگو چرا
انقدر مغروری.چرا حاضر نیستی از کمک مامان و

بابات استفاده کنی؟
صدای فین فین کردن پون�ه از دیگ�ر ات�اِ ق س�اختمان

می
آمد.ماندانا لبش را از میان دندان هایش رها کرد و

مختصر جواب داد.
-من شبیه بابام فکر نمیکنم .براِ ی همین بهتره همین

دوری و دوستی رو رعایت کنیم.
نگاهی به ساعتش انداخت و جرعه

ِِی
آخر نسکافه اش

را نوشید.
-خب سراج بزرگ نه .مامانت چی؟

مان��دانا درحالیک��ه برخاس��ته ب��ود و ب��ه ب��دنش کش و
قوسی

میداد،کش دار جواب داد.
-از علم و تجربه اش به اندازه ی توئه زرنگ استفاده

نمیکنم.ولی خب تو تیمش هستم.
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مستانه خنده ی کوتاهی ب��ه آن هم��ه لج��اجت مان��دانا
کرد

و سری متاسف
ِِی

برا او تکان داد.
شروع دوستی اش با ماندانا قبل از آزمون بود به

پیشنهاد مینو هردو باهم آغاز کردند
که در این میان و الب��ه الی درس خوان��دنی ج��دی ه��ر

دو
وارِ د دوستی ریشه دار شدند.

بعد از گذشت چهار سال ماندانا در دوران نامزدی با
میکائیل به سر میبرد و لجبازی هایش مستانه را به

لبخند وا می داشت.
ماندانا آینه

ِِی
تمام قدی از مستانه ی تمام

ِِیخ
تار زندگی

اش بود
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حاف��ظ س��رش را از یق��ه ی تیش��رِ ت ج��ذبش ب��یرون
آورد.

مه لقا با ظاهری مرتب در حالی که هستی را بغل
کرده بود.میان چهارچوب در اتاق ایستاد.

-عافیت باشه.
دستی

ِِن
میا موهای نم دارش کشید و درسکوت لبخندی

به صورت مه لقا پاشاند.
هستی با ابروهایی گره خورده و لب هایی همیشه

آویزان به پدرش خیره بود.
حافظ

نگاِ ه دقیقش را از آینه جدا کرد و قوطی کرِ م
مخصوصش را روی میز توالت گذاشت.

همانند دخترش اخمی بامزه صورتش را پوشاند و با
دو انگشت بینی کوفته

ِِی
ا او را کشید.

-چشه دخمِ ل بابا.
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مه لقا لبخندی دندان نما زد و با نگاِ ه دریایی اش که
در

آن مهری بی نهایت لبریز بود، به نیمرخ هستی زل
زد.

-فسقلی همیشه
ِِی

خدا طلبکاره.
میشا در حالی که بی سر و صدا دسِ ت عروس��کش

را
گرفته بود و آن را روی زمین می کشاند.به

ِِن
میا دست

و پای مه لقا پیچید.
حافظ با دلی که انگار

ِِن
میا آشوبش ماهی دور از آب

افتاده مدام لب میزد،دست دراز کرد و هستی را به
آغوش کشاند.

هستی بینی اش را به
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ِِن
گرد خوش بوی پدرش کشاند و

بی دلیل زیر گوش او خندید.
****

مستانه
کتاِ ب قطوری که مشغول مطالعه اش بود را

بست،رهی کف زمین پخش شده بود و هرازگاهی
کاغذ پیش رویش را مچاله میکرد.

سنگینی نگاه مستانه باعث شد که رهی دست از
ِِن

کشید
طرحی که تالش میکرد خالقانه باشد برداشت.

مستانه از حالت چهار زانو درآمد و با چشمانی تنگ
شده سری تکان داد.

-کجاهایی کچل؟
رهی بی حوصله کش و قوسی به عضالت گرفته اش

داد و حرفی نزد.
رخساره با سری به زیر از آشپزخانه بیرون آمد ودر
حالی که کاسه ی پفیال را در آغوش داشت به سوی
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اتاقش گام برداشت.
-رخسار اتاقتو کثیف نکنیا.

رخساره بی آنکه نگاهی خرج مستانه کند پفیال درون
دهانش کرد.رهی سرش را چرخاند و او هم رخساره

را صدا کرد
اما در اتاق او در حالی محکم بسته شد که ذرات ریز
و درش��ت ذرت می��ان س��الن کوت��اه و ب��اریِ ک خان��ه

ریخته
بود.

مستانه عینکش را روی موهایش زد و سرش را بی
حال به مبل تکیه داد.رهی خیره به در بسته نوچی

گفت و زیر لب غر زد.
-چرا چند وقته با تو انقدر لج شده؟

مستانه با پلک های بسته لبخندی محو زد و زمزمه
کرد.

-سر آتیش ب��ازی ات��اق حس��ابی دع��واش ک��ردم کین��ه
گرفته.

رهی کاغذ دیگری برداشت و در حالی که خطوط
درهمی درونش می کشید،با� خود حرف زد.
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-عمه ی ما هم سرخوش بود،تلویزیون واسه این بچه
آورد.

مس���تانه هم���راه ب���ا نفس عمیقی ک���ه می کش���ید
موبایلش را

از روی میز برداشت.وارد صحفه ی تلگرامش شد.
پیام ها به سرعت در حال باال آمدن بود.

سرکی به کانال های حقوقی انداخت. عینک را از
روی موهایی که دورش ریخته بود دوباره سرجایش

برگرداند.
رهی
ِِیر

ز لب از چارتار می خواند و مستانه را دچار
رخوت میکرد.خمیازه

ِِی
کش داری کشید.

نگاه کردن عکس های مخاطبین تلفنش یکی از
سرگرمی های او بود.روی کاناپه دراز کشید و تفریح

هرشبش را آغاز کرد.
ماندانا پروفایلش را تغییر داده بود.کمی روی کاناپه
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جم��ع و ج��ور ش��د و ب��ه موه��اِ ی افش��ان ش��ده ی
دوستش

چشم دوخت.لبخن��د س��خاوتمندانه اش ب��ا آن س��رخی
اغوا

کننده هرکسی را جذب خودش میکرد.
بعد از نگاه کردن به دیگر عکس ها مستانه حتما باید
از ماندانا می پرسید.دلیل� آنهمه لجبازی که براب��ر پ��د

ِر
سخت گیرش نشان میداد چیست.

رهی دس�ت از زمزم�ه ه�ای زیرل��بی اش برداش�ت و
مداد

را پشِ ت گوش زد.
نگاهش را به

ِِی
سو مستانه و لبخند محوش متمایل

کرد.
پلکی زد و نگاه بی هیاهویش را از مستانه ای که

لبخندش تمام شد و متفکرانه ب��ه اس��کرین موب��ایلش
دقیق

  1763                                                                             



سال   چهارشنبه عصائی:                                                                                   اخرین مهدیس نویسنده

مانده بود،گرفت و از جای برخاست.
مستانه به برج ایفلی که پشِ ت سِ ر علی و دنیا بود

و
زوج خوشبخت با لبخندی دندان نما به آن اشاره می

کردند،زل� زد.
حسادتی ضعیف قلبش را نشانه گرفت.

انگشت های پایش را جمع کرد و صدای تِ ق مفصل
ها

را بلند کرد.
از تصویر ترازوی عدالِ ت پونه بی حوصله رد

شد.انتهای مویش را گرفت ودور سبابه اش پیچاند.
وقتی ن��وبت ب��ه عکس ه��ای م��ه لق��ا می رس��ید،کمی

کف
دس��تانش را ب��ه ع��رق می نشس��ت. ج��ایی در قلبش

می
سوخت و احساساتش سخت در هم می پیچید.

حِ س عجیبی که نمی توانست آن را برای رهی شرح
دهد.حسی که طعم شیرینی نداشت.

ِِی
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برا فرزند اول مه لقا تنها یکبار به
ِِر

دیدا او رفته
بود.

با بغلی از گل و آشوِ ب دیدن حافظی که تمایلی به
ِِر

حضو او در اتاق نداشت به همراِ ه رهی وارد بخِ ش
زایمان شده بود.

پش��ت دِ ر ات��اق انگ��ار وزن��ه ای س��نگین ب��ه پاه��ایش
آویزان

کرده بودند تا هیجان خال��ه ش��دنش رادر نطف��ه خف��ه
کنند.�

رهی صبورانه درکش کرده بود و دست او را محکم
می��ان دسِ ت گ��رم خ��ود گرفت��ه ب��ود و زی��ر گ��وش

مستانه با
همان صدای لعنتی اش نجوا کرده بود که بخند و دنیا

را از تمام زیبایی هایت سیراب کن.
مستانه به

ِِی
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رو نوزاد سبزه ای که چشمانش آبی
بود،خندیده بود و دیگر برایش

ِِر
حضو هیچکس مهم

نبود.
بی توجه به نق نق های مه لقا و لبخند

ِِو
مح مژگان و

خیرگی� سنگین مرجان و جای خالی حافظ نوزاد زیبا
را در آغوش گرفته بود و زیر گوشش شعر خوانده

بود.
و رهی که تکیه زده به چهارچوب در گیج چرخیدن�

مستانه در اتاق را نگاه می کرد.
مه لقا لب هایش را آویزان ک��رده ب��ود و از جلس��ه ی

بی
موقع دادگاه حافظ می نالید و مس��تانه را ب��ا ن��ق ن��ق

هایی
که حالی و در آن شرایط جسمانی اش بیش��تر ش��ده

بود
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عصبانی می کرد.
بع��د از دق��ایقی ط��والنی چش��م آبی را ب��ا آرامش در

آغوش
مه لقا قرار داد و با لح��نی کالف��ه ش��ده او را خط��اب

قرار
داد.

-مامانم شدی دست از گنده دماغی برنداشتی.
مستانه فکرش را از گذشته به زمان حال برگرداند و

پروفایل مه لقا را با تردیدی همیشگی باز کرد.
تصویر در حال لود شدن بود.خودش را روی راحتی

کمی باال کشاند و از حالت دراز کش درآمد.
م��ه لق��ا اغلب از نقاش��ی ه��ای گ��الری ک��ه پارس��ال

برگزار
کرده بود را بعنوان تصویر زمینه انتخاب

میکرد.نقاشی
ِِی

ها درهم و غریبی که با سلیقه ی
مستانه جور در نمی آمد.

رهی در حالی که رنگ را درون کاسه ی
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مخصوصش بهم می زد.از آشپزخانه بیرون آمد.
مستانه با لبخندی غریب سر باال آورد و بی کالم به

رهی خیره شد.
رهی لبخنِ د او را با چش��مکی س��اده ج��واب داد و از

دلش
گذشت که چه مقیاسی می توان��د عش��ق ب��ه موج��ود

دوست
داشتنی پیش رویش را اندازه گیری کند.
کاسه ی رنگ را باال آورد و با صدایی که

سرماخوردگی خفیف� آن را کمی خش دار کرده
بود،لب زد.

-میخوام فرفری موِ ی خودمو خوشگل کنم.
نگاه مستانه گیج به نظر می رسید،سیخ روی کاناپه

نشست و نفسی پر تالطم از سینه بیرون داد.
رهی کاسه را

ِِی
رو مالفه پهن شده گذاشت و دوباره به

آشپزخانه بازگشت.
وقتی مستانه را آشفته حال می دید،صبوری میکرد و
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منتظر میشد تا خوِ د او برای حرف زدن به سراغش
آید.

مستانه سبابه ی لرزانش را روی تاچ موبایلش
کشید.تصویر� را بزرگ کرد.

ِِی
هست نوزاد را یکبار در تولِ د آوای حسنا دیده بود.

ِِی
موها فر او لبخند را به لب های مستانه تزریق کرد

و نگاه تخسی که در لحظه اول او را از میشا متمایز
میکرد.

رهی کیسه زباله را
ِِی
برا
ِِر
دو

ِِن
گرد مستانه پاره کرد
و کمی دلخور پرسید.

-نمیخوای یه نگاه به ما بدی؟
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مستانه مو را از
ِِر

دو انگشتش رها کرد و هیجان زده
به رهی اشاره کرد.

رهی کنجکاو
ِِر

کنا مستانه جای گرفت.

-ببین دخترای مالقه رو.
رهی سرش را به سر مستانه چس��باند و ب��ه ع��کِ س

با
کیفیِ ت پیش رویش با دقت نگاه دوخت.

مستانه سرچرخاند و خیره به نیم
ِِخ

ر رهی
ِِتظر

من
عکس العمل او شد.

عض��الت ص��ورت رهی بی اراده کش آم��د.ت��ک خن��ده
اش
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مستانه را به خندیدن وا داشت.
-اینا چقدر نازن.

مستانه در هم نفسی ب��ا او در ح��الی ک��ه نگ��اه خ��یره
اش

را از روی رهی برنمی داشت زمزمه کرد.
-دختر کوچیکش شبیه منه نه؟رهی موهاش دقیقا

خودمه.آخ چقدر مالقه به من می گفت مو
اسکاچی.عجبش شد.

رهی به حرص
ِِن

خورد با مزه ی مستانه بی صدا
خندید و تصویر را کمی جا به جا کرد.

بعد از ثانیه ای کوتاه روی گرداند و نگاِ ه پرمهرش
تمام صورِ ت مستانه را رصد کرد.

بینی اش را به بی��نی مس��تانه مالی��د و ش��یفته وار لب
زد.

-هیچکس تو نمیشه فرفری موی غزل ساِ ز من.
کمی مواِ د سفید کننده درون سینک ریخت و سیم
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ظرفشویی را از جایگاهش برداشت.م��ادربزرگش ب��ا
هن

هن به میانه ی چهارچوب آشپزخانه رسید.
-خسته نِبِشی مادر.

مستانه دست از سیم کشیدن برداشت و با لبخندی
دندان نما به سوی پیرزنی که کمرش خمیده تر شده

بود،چرخید.
-قربونت مادربزرگه.

پیرزن صندلی را پرسرو صدا عقب کشاند و به
زحمت روی آن نشست. شیر را باز کرد و با رویی

جمع شده از بهم ریختگی خانه ی پدری اش سینک را
شست.

-گوهر کوجایه دختروم؟
مستانه دستکش های صورتی را از دستانش در

آورد.ابروهایش را باال انداخت و با پوزخند جواب داد.
-داره طبقه باال رو برای ورود دوستاش آماده میکنه.
صدای بهم خوردِ ن در باعث شد مستانه نزدیک کانتر

شود و سرکی به هال بکشد.
شورانگیز موهایی که به زیبایی آنها را سشوار کرده
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بود ،پشت گوش داد.
-نمیدونم چرا انقدر آه پشت سرمه.

مستانه رو به مادربزرگش که غیظی نفس می
کشید،چشمکی زد و زمزمه وار او را خطاب قرار

داد.
-غر زدنای دخترت شروع شد.

پیرزن طوالنی پلک روی هم گذاشت و متاثر سر
تکان داد.

ش��ورانگیز وارد آش��پزخانه ش��د.وق��تی نگ��اِ ه منتظ��ر
مستانه

را دید ادامه داد.
-تازه یکساله طبقه باال رو به هزار مکافات خالی

کردن.هرجاشو� دست میزنی خراب میشه
مستانه شانه ای باال انداخت و با خونسردی لب زد.

-االن چه ربطی به آِ ه پشت سر داشت؟
مادربزرگش با نیشخند به مستانه نگاه کرد.شورانگیز

روی صندلی نشست و بی حوصله جواب داد.
-تو چی می فهمی که برات توضیح بدم.

ابروهای مستانه باال پرید.ترجیح داد در حضور
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مادربزرگش با شورانگیز وارد بحث نشود.رو به
پیرزنی که با حسرتی جانسوز به گوهرش خیره

بود،کرد و با مهری لبریز پرسید.
-این هفته کی میای خونم مادربزرگ؟

شورانگیز سیبی از ظرف روی میز برداشت و با
ابروهایی گره خورده زمزمه کرد.

-الزم نکرده بیاد.
مس��تانه چش��م گ��رد ک��رد و طلبکاران��ه ب��ه ش��ورانگیز

توپید.
-چته امروز تو؟

ش��ورانگیز بی آنک��ه از خ��ود حوص��له نش��ان ده��د،ب��ه
پشت

سر مستانه اشاره ای کرد.
-یک پیش دستی و چاقو بهم بده.

مس��تانه ثانی��ه ای خ��یره ی م��ادرش ش��د.ش��ورانگیز
اهمیتی
به نگاه
ِِمگین

خش او نداد و خطاب به مادرش ادامه داد.
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-زندگیه داره این احمق؟
مستانه چاقو را برداشت و پر سر و صدا پیش دستی

را از الی دیگر بشقاب ها بیرون کشاند.با عصبانیتی
ک��ه مه��ارش داش��ت س��خت میش��د آنه��ا را روی م��یز

کوباند.
پیرزن دلسوزانه به مستانه ای که سعی میکرد

آرامشش راحفظ کند نگاه کرد.
شورانگیز پیش دستی را ب��ه س��وی خ��ود کش��اند و ب��ا

چاقو
به جان سیب افتاد.بی آنکه نگاهی خرج اطرافش

کند،عصبی زمزمه کرد.
-چه آرزوها داشتم براش.چه عروسی مجللی،چیکار

کرد؟پاشد رفت با رنوی دربو داغونش شمال ماه
عسل.

نگاه مستانه رنگ تمسخر گرفت.موه��ای آش��فته اش
را

از دورش جمع کرد و در گیره پیچاند.شورانگیز تکه
ه��ای س��یب را منظم درون پیش دس��تی چی��د و ب��ه

سوی
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مادرش سراند.
-ب��ا ی��ک مش��ت ک��ور و کچ��ل نشس��ت و برخاس��ت

داره.اینم
شد زندگی؟شدی پرستار خواهر شوهِ ر عقب افت��اده

ات
بیچاره.

پیرزن با دستانی که لرزش آنها هر لحظه بیشتر
میشد.موهای حن��ازده اش را زی��ر روس��ری س��فیدش

داد و
با تحکم زمزمه کرد.

-تِموِ مش کن زن.حیا کن. ش
ِِچ
فته
ِِر

ای دختر.بده ه
ِِر

ِِب
خودش آخرتِ مِ خره.

شورانگیز دستی در هوا تکان داد و با حرصی آشکار
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سیبی دیگر از ظرف برداشت.مستانه ک��ه ع��ادت ب��ه
زخم

زدن های مادرش داشت.با نگاهی خیره به او سرد
زمزمه کرد.

-بزار بگه مادربزرگ.مهم نیست.
با قلبی که از حرف های مادرش سنگین شده

بود،صندلی را عقب داد.شورانگیز که به ثانیه ای از
رفتار تند خود پش��یمان ش��ده ب��ود و دوس��ت نداش��ت

نگاه
مس��تانه را آنهم��ه دلگ��یر ببین��د کمی لحنش را مالیم

کرد.
-خب دلم میسوزه ب��رات.ت��و خ��انم وکی��ل ش��دی.االن

باید
تو رفاِ ه مطلق باشی مامان جان.

مستانه میز را دور زد.قبل از بیرون رفتن از
آشپزخانه شانه نحیف مادربزرگش را نوازشی کرد و

با لبخندی محو از کنارش رد شد.
در حالی که کیف� و شالش را از روی تخت اتاق

مجردی اش بر می داشت،صدای مادربزرگش را
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واضح شنید.
-

چی خون به جیگر ای بِچهُ مُ کنی؟شوهر به او
خوبی،سالمی،دیگه چیُ مخای ننه جان؟�

شال را القید روی موهای شرابی اش انداخت و بی
آنکه نگاهی دوباره به آشپزخانه بیندازد.به سوی در

قدم تند کرد.
*

حافظ عصبی به بسته ی سیگارش که روی میز
بود،چنگی زد و با ضربه ای آرام سیگار را از

درونش بیرون انداخت.
ثانیه ای بعد مسعود همکارش سیگار را از میان لب

ِِی
ها او برداشت و با آرامش آن را به سوی سطل

آشغال شوت کرد.
-مسعود تو همیشه یک راه حل داری چرا االن خفه

خون گرفتی؟
مسعود پشت به حافظ رو به روی پنجره ی قدی
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ایس��تاد.پ��رده را کن��ار کش��ید و از یکی از ب��االترین
طبقات

برج به آسمان گرفته چشم دوخت.متفکردس��تانش را
بغل

زد و نفسی عمیق کشید
تلفن روی میزش به صدا در آمد.تکیه از صندلی

چرمش گ��رفت و ب��ا بی حوص��لگی ک��ه از چه��ره اش
می

بارید الو گفت.
-آقای پیرزاد کارتون داره.وصل کنم؟

حافظ خصمانه به قامت راست مسعود خ��یره ش��د و
با

حرصی که از درونش می جوشید،مختصر� جواب داد.
-نه

رهی ماشین را
ِِر

کنا خیابان� خلوت کشاند.
رو به مستانه چرخید� و تنه اش را کامال به سوی او
متمایل کرد.حواِ س مستانه مشغول نوشتن لیستی
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طومار وار بود. با خودکار چند ضربه به کنج لبش
میزد و با یادآوری چیزی به سرعت برگه را سیاه می

کرد.
رهی بی هوا دستش را دراز کرد و موی

ِِن
آویزا کنار

صورِ ت او را پشت گوشش داد.
سِ س قرمز تند که مورد عالقه ی رخساره بود را به

عنوان آخرین قلم نوشت و با نیشی شل شده سر
چرخاند و شیطنت آمیز کاغذ را در هوا تکان داد.
-این لیست حسابی جیب خالی کنه اوس رهی.

رهی کاغذ را از دست او قاپید ودر حالی که زیپ
کاپش��نش را ب��اال می کش��اند.نیش��خندی زد و زمزم��ه

کرد.
-وق��تی میگی اوس رهی خ��ود مم��د عوض��ی میش��ی

بخدا.
مستانه با صدا خندید و خودکار را

ِِن
درو کیفش
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انداخت.
رهی کمربندش را باز کرد و قبل از

ِِن
کشید دستگیره

مستانه را خطاب قرار داد.
-تو ماشینو ببر.

مستانه کمی سرش را پیش کش��ید و ب��ه نم��اِ ی ب��رج
پیش

رویش نگاهی انداخت.
-من کارم اینجا طول میکشه،تو ببر.

رهی در س��کوت از ماش��ین پی��اده ش��د.س��وز ه��وا
پیشانی

اش را سوزاند و باعث شد سرفه ای کوتاه بکند.
مستانه در حالی که

ِِر
د ماشین را محکم می

بست،نگران قدمی به سوی او برداشت.
-چرا به حرفم گوش نمیدی لجباز؟صدبار نمیگم رو

داربست کاله سرت کن.
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رهی نگاهی به ساعِ ت موبایلش انداخت،عقربه های
ساعت که به سرعت در حال چرخیدن بودند،کمی او

را هول زده کرد.
بی حواس سری برای مستانه تکان داد و قدمی به

عقب برداشت.
مستانه با حرص قدمی به سوی او برداشت و نامش

را
آرام به زبان آورد.

**
با مالیمت فنجان را از مقابلش کنار کشاند تا دست

هایش را برای حفظ خونسردی روی میز بگذارد.
پیرزاد متکبرانه از جای برخاست و پشت میز خود

قرار گرفت.
مس��تانه دس��تانش را در هم گ��ره داد و ب��ه س��وی او

کمی
متمایل شد.ش��مرده ش��مرده درخواس��تش را دوب��اره

تکرار
کرد.

-وقتی میتونیم بعنوان دو فرد بالغ با هم صحبت کنیم
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چرا.....�
پوزخندی تمسخر آمیز گوشه ی لب بیژن پیرزاد را

باال برد.
گره کرواتش را شل کرد و تفریح کنان می��ان ح��رِ ف

زِ ن
پیش رویش که موهای قرمز رنگش او را از استایل

وکیل بودن دور کرده بود،پرید.
-آفرین،دوفرد بالغ رو خوب اومدین.چرا وقتی شیده

وکیلشو جلو انداخته،من شمارو به وکیلم حواله ندم؟
تکیه به صندلی اش داد و با ژستی آلوده به غرور

اشاره ای به مستانه کرد و پوزخندش غلیظ تر شد.
-اونم وکیلی که قطعا از وکیل نوپایی مثل شمل

کارکشته تره.
مستانه در حالی که از درون به مرحله

ِِی
جوش رسیده

بود و دوست داشت هم��ان لحظ��ه م��رِ د پیش رویش
را از

هستی ساقط کند.اما در ظاهر به
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ِِن
زد لبخندی مصمم

بسنده کرد.
ثانیه ای در سکوت گذشت،مستانه با آرامش صندلی
اش را عقب کشاند و در حالی که صدایش حاال پخته
ت��ر ش��ده ب��ود و رس��ا و زیب��ا ت��ر گ��وش مخ��اطب را

نوازش
میکرد،زمزمه کرد.

-بسیار خب جناب پ��یرزاد.مِ ن نوپ��ا ح��رفی ن��دارم ب��ا
وکیل

کارکشته ی شما مالقاتی داشته باشم.
پیرزاد انگشت شستش را به نشانه اوکی باال آورد و

در ح��الی ک��ه نگ��اهش مس��تانه را ب��ه س��خره گرفت��ه
بود،لب
گشود.

-شیده بازی مهیجی رو راه انداخته.منتظر پرچم
سفیدش هستم.

مستانه که دیگر آستانه تحملش در حال لبریز شدن
بود،بی حوصله و کامال خونسرد ادامه داد.
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-کارت.
پ��یرزاد ب��ه زنی ک��ه عص��بانیت پوس��ت س��بزه اش را

سرخ
ک��رده ب��ود و کماک��ان س��عی میک��رد آرامش خ��ود را

حفظ
کند ریز خندید و کشو را بیرون کشید.

-منو شیده اونقدر تفاهم داریم که حتی فامیالی
وکیالمون هم شبیه به همه.اما این کجا و آن کجا!!!

حرف پیرزاد اکو وار در سرش پیچید و تمام سیستم
مغزش را مختل کرد.

بزاق دهانش را به زور قورت داد و با نگاهی تنگ
شده به کارت میان دستش چشم دوخت.

پشت به مرد مغروری که به نظرش شخصیتی حال
بهم زن داش��ت،چرخی��د� و ک��ارِ ت ش��یک امیرحاف��ظ

مشعل
را میان مشتش فشرد.

بی اهمیت به آسانسوری که درش به روی او باز
بود،دستش را بند نرده های فرفورژه کرد و احمقانه

خواست تمام نه طبقه را با پله پایین برود.
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حسی تلخ زیِ ر پوستش دوید.حسی که تمام تنش را
به

گزگز� انداخته بود.
ناِ م ممنوعه در سرش چرخ می خورد.یاد امیرحافظ
داشت قفل تاریکخانه ی مغزش را با بی رحمی می

شکست و تمام روزه��ای زمس��تانی آن س��اِ ل نف��رین
شده

را از تاریک ترین نقطه
ِِی

ذهن بیرون می کشاند.
صدای بوقی پی در پی میاِ ن مکالمه اش با ماندانا

سیگنال انداخت.
آدامس نعنایی را به گوشه ی دهانش سراند ودس��تی

در
هوا برای راننده تکان داد.

-هرچق��در هم پ��ول ت��و این پرون��ده باش��ه،من دیگ��ه
نیستم

ماندانا...
پوفی بی حوصله کشید وچشمش به عقربه های
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کیلومتر� که شمار افتاد،گوشه ی لبش را به دندان
گرفت وراهنما زد تا به آرامی ماشین را به کناری

بکشد.
ِِن

میا تیک تیک راهنما ماندانا بی وقفه برایش زبان می
ریخت،مدام از روِ ی هوا قاپیدِ ن پرونده های آسان

برای اول
ِِر

کا او می گفت.
مستانه به آینه

ِِی
باریک ماشین و موهای قرمز شده

ای که روی دسته های عینک کائوچویی اش را
پوشانده بود خیره بود.

زخمی که در مغزش در حاِ ل باز شدن بود وحرف از
پول زدن ماندانا نمک بر زخمی کهنه بود.زخمی که

اگر چرکش بیرون م��یزد ب��وِ ی گن��دش تم��اِ م زن��دگی
اش را

پر میکرد.
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با کالفگی مشهود که از چشمانش و از قوزی شانه
هایش و

ِِن
دستا آویزان شده اش سرازیر بود،پا روی

آسفالت نم زده از باران گذاشت.
-مانی جان االن واقعا ظرفتیم تکمیله.خستم.بزار برا

فردا.
منتظر خداحافظی ماندانا نماند.

چرخید� و موبایل را روی داشبورت انداخت .
دستی به پیشانی اش کشید و با تنی خسته دستگیره

ِی
در را کشید.

ومن...
ناگهان گذشته ها به یادم افتاد...

همه چیز یادم افتاد ناگهان...
مثل پیرزنی در خانه سالمندان

که یادش بیفتد،هفت پسر داشته است...
هفت...

روسری پهن و بلندی که شانه هایش را پوشانده بود
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بی اهمیت به
ِِز

سو سرِ د هوا پشت گوش ها داد.
با همان فرم اداری تنش به گارد ریل کنار اتوبون

تکیه داد وبه ماشین هایی ک�ه ب�ا س�رعت از کن�ار هم
می

گذشتند چشم دوخت.
طاقت از کف داد و با چشمانی تنگ شده به کارِ ت

شیک وساده ی کف دستش نگاه تلخی انداخت.
^وکیل پایه یک دادگستری...�

امیرحافظ مشعل^.
ِِر

نو موبایلش از همان روی داشبورد چشمش را زد.
اهمیتی نداد،آنقدر آن لحظه ذهنش در خالئی مطلق

دست وپا میزد که قدرت حرف زدن با هیچ کس
نداشت،هیچ کس.

مرِ د متکبر مقابلش در
ِِل

مقاب نرمش بی اندازه ی کالم
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او فقط کارتی را روی میز هل داده بود وبعد از اتاق
بیرون زده بود.

و مس��تانه خ��یره ب��ه نحس ت��رین اسِ م زن��دگی اش
یکهو

دلش فشرده شده بود وبا گلویی پ��ر از دف��تر ب��یرون
زده

بود و نفهمیده بود چگونه خودش را به این اتوبان
واینهمه شلوغی شهرش رسانده بود.

نتوانست به خارِ ش الله ی گوشش بی اهمیت باشد.
دست یخ زده اش را باال آورد وموهاِ ی بلندش که

تقریبا همه از زیر روسری به بیرون فرار کرده بودند
را پشت گوش داد.

با بینی چین خورده جایی در نزدیکی سوراخ گوشش
را خاراند.گوشواره حلقه ای تکانی خورد وهمزمان

اسکرین موبایل برای ثانیه ای روشن شد.
با قلبی که در گلو نبض گرفته بود خودش را به سوی
دری که ب��از مان��ده ب��ود کش��اند وب��اتنی ک��ه احس��اس

میکرد
همان دم سرما استخوان هایش را به درد آورده بود
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روی صندلی ولو شد. دست دراز کرد و موبایل را
برداشت.

با مکث رمز را زد و وارد صفحه ی تلگرامش شد.
بی اهمیت به پیام های کانال حقوقی وپیام های رد

وبدل شده صفحه ی مورد نظرش را باز کرد.
ویس��ی داش��ت. بی اراده لبخن��د زد و ویس را پخش

کرد.
^صدا کن مرا،صدای تو خوب است مو فرفری^...

لب ه��ایش کش آم��د،بی ان��دازه کش آم��د،وق��تی ک��ه
لبخنِ د

صدایی که برای چندمین بار اتاقک کوچک را پر
میکرد را می شنید.

پا گذاشت بر روِ ی تمام احساسات غریبی ک��ه قلبش
را

پر کرده بود. موبایل را باال آورد وبه آرامی لب زد.
بی مهابا بغلم کن ^

وسِ ط
مردِ م شهر
بخدا عشق
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به رسوا شدنش می ارزد^
ویس که ارسال شد،دقایقی با لبخندی س��نجاق ش��ده

روی
لب ها به جای خالی تیک دوم چشم دوخت.

آنقدر که سیاهی ص��فحه ی موب��ایلش ب��ه ی��ادش آورد
که

غروب شده است و او
ِِن

میا شلوغی شهر سردرگم در
ِِل

حا پرسه زدن است.
*

دکمه های مانتویش را یکی در میان باز کرد.همزمان
که

ِِی
صدا
ِِق

بو موبایل
ِِی
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فضا رنگارنگ اتاقش را پر
کرده بود،حوله ی تن پوشش را روی تخت انداخت.

مانتو را بی نظم آویزاِ ن جالباسی کرد.
رهی جوابش نمی داد.

مستانه با ص��دایی در س��ر انداخت��ه رخس��اره را ص��دا
کرد.

موبایل را از
ِِی

رو میز توالت چنگ زد.بی اهمیت به
اس��پری ک��ه س��ر خ��ورد و روی زمین افت��اد،از ات��اق

بیرون
آمد و
ِِن

میا چهارچوب دِ ر اتاق رخساره ایستاد.
رخساره درحالی که دمر دراز کشیده ب��ود و پاه��ایش

را
در هوا تکان می داد

ِِن
،کارتو پت و مت را برای
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هزارمین بار تماشا میکرد و بلند بلند قهقهه میزد.
-رخسار پاشو بریم حمام.

رخساره توجهی به کالِ م مستانه نشان نداد.
موبایل را

ِِر
کنا گوشش گرفت و منتظر شد تا تماس با

رهی برقرار شود.
برای سرعت بخشیدن ب��ه کاره��ایش،موبای��ل را روی

اپن
و روی حالت بلندگو گذاشت.

ِِر
د حم��ام را ب��از ک��رد و ش��یِ ر آب داغ را ب��از ک��رد ت��ا

حمام
ِِی

برا ورود رخساره گرم باشد.
صدای ال��و گفتن ه��ای رخس��اره را می��ان شرش��ر آب

شنید.
هول زده هر ک�دام از دمپ��ایی ه��ا را ب�ه س�ویی پ�رت

کرد
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و بی مقدمه موبایل را از دست رخساره گرفت.
-رهی کی میای؟

ِِی
صدا رهی سرماخورده به گوش مستانه نشست.
سالِ م آرامش باعث شد که مستانه لب بگزد و با

شرمندگی سالمی بگوید.
-رخسار داشت حرف میزد

عزیز دلم.
مستانه نگاهش به سوی رخساره که قهرآلود س��رش

را
روی اپن گذاشته بود،چرخید.دستش را باال آورد و با

مهربانی خالص موهای او را نوازش کرد.
-داریم م��یریم حم��ام.ش��ام نپختم.از ب��یرون س��اندویچ

بخر.
رخساره با شنیدن ساندویچ بالفاصله سر بلن��د ک��رد و

با
چشمانی به برق نشسته مستانه را رصد کرد.مستانه
موب��ایلش را پ��ایین آورد و چش��مک دوس��تانه ای را

تقدیِ م
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رخساره کرد.
**

حوله هنوز تن مستانه بود.
روی دو زانوپای تخت نشسته بود و با فکری درگیر

کرِ م مرطوب کنن��ده را ب��ه پشِ ت دس��تان رخس��اره
می

مالید.
-مشتی.

مس��تانه ب��ا ص�ورتی س��رخ ش��ده از حم��امی ط��والنی
سرباال

آورد و با لبخندی تلخ به رخساره خیره شد.
دخترک با نگاِ ه شفافش حرفی ن��زد.ام��ا انگ��ار او هم

از
بی حرفی مستانه ی پر شر و شوِ ر همیشگی خس��ته

شده
بود و دوست داشت با او بخندد.

-صورتتو بیار جلو.
رخس��اره مطی��ع س��رش را پیش کش��ید و زیِ ر لب

دوباره
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او را صدا کرد.
مستانه کرمی که بوی هلوی آن را رخساره دوست

ِِی
داشت،رو صورت دخترک پخش کرد و به نرمی

پوستش ماساژ داد.
-دلشوره دارم رخسار.

-مشتی.
مستانه از جا برخاست و قوطی کرم را سرجایش

گذاش��ت و ب��ه ج��ایش ن��اخن گ��یر را از ج��ا م��دادی
برداشت.

دوباره مقابل رخساره زانو زد و با صدایی که بغضی
رسوب شده گرفته اش کرده بود،لب زد.

-دستتو بده به من.
اشکی بی اج��ازه از گوش��ه ی چش��م مس��تانه ب��یرون

چکید.
انگشِ ت شس���ت رخس���اره ی لب برچی���ده را ب���اال

آورد.نبش
قبر گذشته و ساعت ه��ای ب��ودنش ب��ا حاف��ظ داش��ت

قلبش
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را از جا در می آورد.
-از خودم بدم میاد رخسار.از گذشته و خریتام.از

آدمای گذشته.از اتفاقاتش.
انگشت بعدی را باال آورد و به مرِ د مؤمنش با آن

صدایی که زخمی بودنش دل می برد فکر کرد.
بینی اش را باال کشاند و با همان بغِ ض غریب ادامه

داد.
-گ��اهی اوق��ات فک��ر میکنم من کی ی��ک ک��اِ ر خ��وب

کردم
که لیاقتم رهِ ی پاک ش��د.چیک��ار کنم ک��ه قلبم ص��اف

شه
رخسار؟چیکار کنم؟

رخساره سرش را دوباره جلو آورد و در هم نفسی با
مستانه با بغضی مسری که گریبان

ِِیر
گ او هم شده بود

زمزمه کرد.
-مشتی....گریه.

مستانه کم آورده ناخن گیر را گوشه ای انداخت و

  1798                                                                             



سال   چهارشنبه عصائی:                                                                                   اخرین مهدیس نویسنده

سرش را روی پاهای نرم رخساره گذاش��ت و اج��ازه
داد

بغِ ض سمجی که از بعد از ظهر ره��ایش نک��رده ب��ود
بی

ترس از قضاوت بترکد.
رخساره مظلومانه به ش��انه ه��ایی ک��ه گری��ه تک��انش

میداد
نگاه کرد.دست روی موهای خیس مستانه کشید و با

گریه ای سوزناک دوباره مشتی اش را صدا کرد.
مستانه نگاهی به اطرافش انداخت و نامحسوس با

دستمال کاغذی لب
ِِی

ها گوجه ای رنگش را کمرنگ
کرد.

بند کیفش را برای چندمین بار روی شانه اش تنظیم
کرد و به ساعت مچی زرد رنگش نگاهی دقیق تر

انداخت.
هنوز خبری از مینو مهدوی نبود،چانه اش را باال داد

و چند قدمی به سوی ماشین پارک شده ی مقابلش
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برداشت.
هدبن��د عاری��ه ای مان��دانا تم��ام موه��ای قرم��زش را

پوشانده
بود و ظاهرش بعد از محو

ِِن
کرد رژ لبش برای

حضور در جلس��ه ی دادگ��اِ ه پیش رو موج��ه ب��ه نظ��ر
می

رسید.
حالش نسبت ب��ه ش��ب گذش��ته آرام ت��ر ش��ده ب��ود و

روحش
در حالِ ت سکون به سر می برد.رخساره ی

بی خیال� در بیرون از اتاق مشغول خوردن ساندویچ
مستانه شده بود

بعد از ورزش صبح رهی بی آنکه دلیل متورم بودن
چشمان مستانه را بپرسد،روز را با موالنا خوانی

شروع کرده بود و به رسِ م هر روِ ز زندگی مشترک
اس��پند دود ک��رده ب��ود و مث��ل همیش��ه اهمی��تی ب��ه

غرغرهای
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مستانه ناشی از بوی دود گرفتن لباس هایشان نداده
بود.

ناخواسته
چشِ م مستانه به اسکرین موبایلش افتاد.

نگاهی سرسری به
ِِی

ورود دادگاه انداخت و موبایل را
به گوشش چسباند.

صدای هق هق گریه ی شورانگیز مستانه را نگران
کرد.دست آزادش را روی دیگر گوشش گذاشت و با

صدایی بلند مادرش را خطاب قرار داد.
-مامان چی شده؟اتف��اقی افت��اده؟مادربزرگ��ه ح��الش

خوبه؟
شورانگیز پس از لختی سکوت با صدایی گرفته به

حرف آمد.
-بیا به بابات یک چی بگو ها،اعصاب برای من

نذاشته.
مستانه با چشمانی گرد شده از خیابان کمی فاصله

گرفت و شمرده شمرده حرف زد.
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-مامان خوشگلم قش��نگ توض��یح ب��ده چی ش��ده باب��ا
جهانم

چرا گفته باالی چشمت ابروئه؟
ِِیغ

ج شورانگیز خطوط ارتباطی را پر کرد.مستانه با
نیشخندی خبیث موبایل را برای ثانیه ای از گوشش

فاصله داد.
-تو واقعا دختر� منی؟بخدا تو از صدتا دشمن بدتری

لعنتی.
مستانه سرچرخاند و مینو را از دور دید که برایش

دس��ت تک��ان می��داد.خن��ده اش را خ��ورد و ب��ا لح��نی
مهربان

جواب مادرش را داد.
-قربونت بشم.شوخی ک��ردم .حتم��ا بهت س��ر م��یزنم

ببینم
آقا جهان خوشگل منو چیکار کرده.

شورانگیز که بیشتر از گذشته حساس شده بود و غر
غرهای بی اندازه اش

ِِبر
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ص مستانه را لبریز
میکرد،بدون آنکه خداحافظی کند تماس را قطع کرد.
مستانه پوفی کالفه کشیدو برای رسیدن به مینو قدم

های بلندی برداشت.
مینو با لبخند نزدیکش شد و دست سرد او را محکم

فشرد.
-مینو جون به دادم برسین که جلسه ی سختی دارم.
مین��و کِ ش چ��ادرش را روی مقنع��ه ی س��رمه ایش

تنظیم
کرد و با اطمینان پلکی زد.

-تو موفق میشی.قول میدم بهت.
لبخند عجوالنه ای روی لب های مس��تانه نقش بس��ت

و
الیحه ی تایپ شده را از میان پرونده بیرون کش��ید و

به
دست مینو داد.

_خداکنه.
****

ماندانا با خنده ای پر از تمسخر ماگ را به سوی
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مستانه هل داد.
مستانه ماگ را میان دستانش گرفت و با حرص لب

زد.
-مرض.ناراحت میشه دیوانه.

خنده ی ماندانا بی کنترل� به قهقهه تبدیل شد.
مستانه

لِ ب پایینش را به دندان گرفت و هراسان سر
چرخاند و بیرون از اتاق را رصد کرد.

مکالمه پونه با دومین م��وکلش ب��رای ثانی��ه ای کوت��اه
قطع
شد.

مستانه رو به ماندانا چرخید و چش��م غ��ره ای حوال��ه
ِی

او کرد.ماندانا تسلیمانه دستانش را باال برد و با
صورتی سرخ شده از خنده زمزمه کرد.

-اوکی دیگه به پونه نمیخندم.
مس��تانه نس��کافه اش را م��زه ای ک��رد و ب��ا ی��ادآوری

حرفی
که در
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ِِل
حا گفتنش� بود.

مستاصل ماگ را روی میز گذاشت و نگاهش روی
کارِ ت حافظ چرخ خورد.

-مانی بی خیال این پرونده شو.من نیستم.
ماندانا عصبی صندلی اش را عقب داد و از جای

برخاست.
جوری نزدیک مستانه شد که او بی اراده شانه هایش

را جمع کرد و ترسان پلک بست.
-چته؟مگه میخوام کتکت بزنم؟

مستانه یک پلکش را باز کرد و ناله وار جواب داد.
-بخدا یاِ د این آدم آرامش منو بهم میریزه.

ماندانا که از حرف های تکراریه مستانه خسته شده
بود.

به کارِ ت روی میز چنگی زد و نگاهی دقیق به نوشته
هایش کرد.

ابرویی باال انداخت و چانه اش را خاراند.
-آدرس اینستا هم که داده این آدمی که خوب بلده

آرامش رفیق ما رو بهم بزنه.

  1805                                                                             



سال   چهارشنبه عصائی:                                                                                   اخرین مهدیس نویسنده

مستانه بی حوصله از متلک های ماندانا تا خواست از
ج���ای برخ���یزد.مان���دانا دس���تش را روی ش���انه اش

گذاشت و
کمی منعطف تر زمزمه کرد.

-ببخشیدحاال
مستانه نسکافه ی سرد شده را تا آخر نوشید و با

ابروهایی گره خورده ادامه داد.
-مانی من با این آدم یکسری خاطرات مشترک گند

گرفته دارم.شوهر م��ه لقاس��ت.ب��دم می��اد وق��تی می
بینمش

یاد یک  ارتباط ای بیفتم که ب��ه ب��دترین ش��کل ممکن
تموم

شد.حالم تو این چند روز بده.رهی نگرانمه.خودم بی
تابم دارم پنهونکاری میکنم.

پونه موکل خود را که پیرمردی استخوانی بود تا دم
در بدرقه کرد و بعد از کوبیدن در شتابان خود را به

اتاق رساند تا از بحث به راه افتاده عقب نماند.
مان��دانا موب��ایلش را ب��اال آورد.در ح��الی ک��ه ب��ا آن

مشغول
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شده بود خونسرد
ِِن

میا حرِ ف مستانه پرید.
-اوو....چه خبرته.مگه میخوای چیکار کنی؟یک

مالقات کاریه.همین.
پونه شکالتی از ظرف برداشت و حینی که زرورِ ق
آن را پر سروصدا باز میکرد.دوستانه رو به مستانه

چرخید� و ادامه ی حرف ماندانا را گرفت.
-مانی راست میگه مستانه جان.هر دو وکیل

هستین.باالخره امروز نه شاید چندسال� دیگه رو به
روی هم قرار بگیرین.اتفاقی قرار نیست بیفته.

ماندانا با نگاهی براق و لحنی هیجان زده نط��ق پون��ه
را

قطع کرد.
-اوف،المصب چه تیکه ایم بوده.

مستانه گیج سرچرخاند� و با کالفگی که از چهره اش
می بارید لب زد.

-چی میگی تو؟
ماندانا سرش را باال آورد و به پونه اشاره ای کرد.
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-بدو بیا ببین عوضی چیم هست.چه جیگری رو از
دست دادی مستانه.

صورت مستانه درهم شد و با نگاهی سرد ملحق شد
ِن

پونه به ماندانا را نظاره کرد.
به سرعت لبه ی

میز نشست و ماندانا را برای دیدن
دیگر پست هاِ ی حافظ ترغیب کرد.

ماندانا سقلمه ای به پهلوی او زد و غرید.
-امون بده روانی،مستی تو هم پاشو بیا ببین.

به
ِِی

پاها مستانه انگار وزنه ای چند صد کیلویی وصل
کرده بودند،احساس میکرد دیگر قادر به ایستادن

نیست.
ناخن هایش را کف دستانش فشار دادو سعی کرد

واکنِ ش تندی در مقابل آنهم��ه هی��اهوی پیش رویش
نشان
ندهد.
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پونه با نگاهی سرزنش آمیز به مستانه چشم دوخت.
مستانه بازدمش را از راه بینی ب��ه ب��یرون فرس��تاد و

به
ِِل

موبای ماندانا معنادار نگاه کرد.
-صد بار گفتم یه پیج بزن واسه خودت.بیا ببین چه

تبلیغ کارشو میکنه.
مان��دانا بی اهمیت ب��ه کالم دلس��وزانه ی پون��ه ک��ه

سرزنش
هم مخلوطش بود،مستانه را مخاطب قرار داد.

-وای چه بچه های خواهرت خوشگلن مستی.
لبخندی در مستانه و در لب های او نبود اما اراده ای

برای بی حرکت ماندنش هم نبود.
با میلی که درونش شعله می کشید به سوی موبایل

پرواز کرد.
موبایل را از

ِِن
میا

ِِن
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دستا ماندانا بیرون کشاند.
ِِیر

تصو خانوادگی امیرحافظ مشعل میدان دیدش را پر
کرد.

حافظ و مه لقا با لباس
ِِی

ها یکدست سفید به
ِِن
دوید

میشا در کنار دریا نگاه میکردند.
ِِی

برا چندمین بار نگاه چرخاند.موهای فِ ر هستی
دورش ریخت��ه ش��ده ب��ود و ب��ا خن��ده ای ش��یرین در

آغوش
پدر به بازیگوشی خواهرش نگاه دوخته بود.

عشق به دختران مه لقا همچون اسماعیلی بود که
مستانه داشت به سوی قربانگ��اه می��برد.بای��د ت��ا دی��ر

نشده
بود، این میل عجیب و حس عمیقی که نسبت به نوه
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ِِی
ها پدرش داشت را سر می برید.

نوشته ی زیر تصویر برای لحظه ای قلبش را تکان
داد.

"خوشبختی� یعنی همین"
در لحظه ای کوتاه انقالبی بزرگ در قلب مستانه رخ

داد.
انقالبی ک��ه تردی��دش را کش��ت و او را مص��مم ک��رد

برای
نشان دادن مستانه ای دیگ��ر ب��ه امیرحاف��ظ مش��علی

که
ادعای خوشبختی داشت.

موبایل را روی میز انداخت و جمله ی محکمش را به
صورِ ت دوستانش کوبید.

-نیازی به پیج نیست تا خوشبختیمو داد بزنم.
ماندانا موبایل را به آرامی برداشت و با تمسخر به
پونه که غمگین خیره ی مستانه بود نگاه انداخت.

-کار امیرحافظ خان دراومد.
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مستانه اهمیتی به ماندانا و حرفش ن��داد.قب��ل ب��یرون
رفتن

از اتاق به سوی آنها چرخید و زمزمه کرد.
-برای بعد از ظهر از منشی دفترش وقت بگیرین.

نیش پون��ه ش��ل ش��د.مان��دانا موب��ایلش را ب��اال آورد و
تفریح

کنان ادامه داد.
-بریم

ِِغ
سرا پست بعدی مشعل خان.

رو به روی برجی که آدرس آن را از داخل کارت
خوانده بود جای پارک نبود

کف دستان به عرق نشسته اش را به فرمان چسباند
و

ماشین را به جلوتر هدایت کرد.
ب��ه زحمت می��ان انب��وِ ه ماش��ین ه��ا توانس��ت ج��ای

کوچکی
را برای پراید دوست داشتنی اش پیدا کند.

ماشین را خاموش کرد و برای دقایقی به مستانه ی
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درون آینه خیره ماند.
ج��ز خ��ط چش��می ک��ه پش��ت چش��م ه��ایش کش��یده

بود،آرایش
دیگری نداشت.
موهای قرمزش

ِِبق
مطا معمول روی دسته های عینک

ک���ائوچویی ک���ه چش���مان بیخ���وابش را پوش���انده
بود،ریخته

بود.
کیفش را از روی ص���ندلی بغلش برداش���ت.دس���تش

برای
کشیدن دستگیره ی در پیش نمی رفت.

ب��زاق ده��انش را ق��ورت دادگل��ویش ب��ه درد آم��د.ب��ه
گمانش

شب زنده داری شب گذشته اش با
ِِی

ره سرماخورده
کار دستش داده بود.
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پلک های داغش را برای ثانیه ای روی هم گذاشت و
عاقبت دستگیره را کشید.

تق
ِِتق

کفش های جگری رنگش که ست با کیف طرح
چرمش بود به فرم اداری مشکی اش می

آمد.بخصوص که ترجیح داده بود از پوشش مقنعه به
جای شال یا روسری استفاده کند.

وارد آسانس�ور ش�د.رو ب�ه آین�ه ی آن ایس�تاد و بی�نی
اش

را باال کشید.عطر� خوشبویی مشامش را پر کرد و او
را به یاد روزهای آشنایی آزیتا با مصطفی انداخت.

به فلش قرمز رنگی که اشاره به باال میزد،نگاه ک��رد
و

در گوشه ای از ذهنش دیدار با دوست قدیمی اش را
کنار گذاشت.

در آسانس���ور ب���از ش���د و مل���ودی مالیم آن قط���ع
شد.برای

لحظه ای خاطره ای همچون رعد ذهن مستانه را
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روشن کرد.
در فضایی دیگر شبیه به جایی که ایستاده بودحافظ

هلش داده بود و
ِِی

پهلو مستانه به جایی خورده بود.
دسته ی کیف را می

ِِن
ا مشتش فشرد.خوب یادش نمی

آمد.اما
دردی تیز تمام پهلویش را پر کرده بود.

سرش را به دو طرف تکانی داد تا از شر خاطراتی
که دوستشان نداشت وبه هیچ عنوان از یادآوری آنها

خوشحال نمی شد رها شود.
تا دستش روی زن��گ نشس��ت،م��ردی ه��ول زده در را

باز
کرد.مس��تانه متعجب ب��ه دی��وار پش��تش چس��بید و ب��ه

رفتِ ن
او به داخل آسانسور نگاه کرد.

با تسلطی که دعا میکرد تا لحظه ی آخری که در این
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دف��تر حض��ور داش��ت حف��ظ ش��ود،ق��دم داخ��ل آن
گذاشت.

زنی خوشرو از جای برخاست و مودبانه به او سالم
گفت.

مستانه با لبخن��دی ک��ه خ��ودش از مص��نوعی ب��ودنش
باخبر

بود،جواِ ب سالم زن را داد.
-خانم مشعل؟

مستانه تالش کرد نگاهی به اطراف ساختمانی که
شیک تر از تصوراتش بود،نیندازد.

تا خواست کامل تر و با افتخاری عیان خودش را
معرفی کند.

ص��دایی از پش��ت س��رش ش��نید.ص��دایی ک��ه س��وتی
کشدار

در گوش هایش را به همراه داشت.
روی پاشنه ی پا چرخید.بی� آنکه قلبش برای ثانیه ای
بلرزد به حافِ ظ جا افتاده چشم دوخت.لبخند� هنوز

سنجاق لب هایش بود و این نشانه ی خوبی برای
مستانه به همراه داشت.
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حافظ نفسش را در سینه حبس کرد و سعی کرد با
نگ���اهش زن پیش رویش را نبلع���د.زنی ک���ه ب���وی

خاطرات
خوشایند سی سالگی اش را می داد.

مستانه ی پیش رو ب��ا آن موه��ای قرم��ز اغ��واگرتر از
هر

وقتی دیگر به نظر می رسید.نامحس��وس ش��امه اش
را

تیز کرد.عطری شیرین مستانه را عوض کرده بود.
لبخند او را دوست نداشت.بوی زنانگی می داد،بوی

پختگی ک��ه ب��ه حاف��ظ می فهمان��د مس��تانه زنی س��ی
ساله

ش��ده اس��ت ک��ه رفت��ارش دیگ��ر خ��امی گذش��ته را
نداشت.

-بفرمایید.
حرکات عجوالنه ای که از خود بروز می داد دست

خودش نبود.رو به منشی کرد و با هیجانی که دوست
نداشت آنقدر ناشیانه نمود پیدا کند دستور داد.

-دوتا نسکافه مخصوص.
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مستانه
ِِن

میا سالن با استایلی که برای حافظ غریب به
نظر می رسید،ایستاده بود.

حافظ وقتی روی صندلی مخصوصش نشست کمی
توانست تمرکز کند و اوضاعی که در آن گیر افتاده

بود را کنترل کند.
-مه لقا خوبه؟

حافظ می فهمید ک��ه مس��تانه زی��ر س��نگینی نگ��اهش
معذب

شده است.اما آن لحظه برایش اهمیتی نداش��ت.بع��د
از

مدت ها داشت لذتی که هیچ وقت تک��راری نمی ش��د
را

می چشید.
مستانه ی رو به رو،زنی که به سن پختگی و سی

س��الگی ورود ک��رده ب��ود دیگ��ر تندتن��د دس��ت در ه��وا
تکان

نمی داد و مثل اغلب
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ِِن
زنا شکست خورده در عشق
اولشان نگاهش فراری نبود.

انگار دیگر از آن آشفتگی روحی اش خبری نبود.دیگر
خروشان نبود و چرخه روزگار او را به ساحل امِ ن

زندگی اش رسانده بود.
عاقبت لب گشود و فکرش را بلند زمزمه کرد.

-فکر نمی کردم وکیل بشی.
مس��تانه چه��ل س��اله هم ک��ه میش��د ب��از مس��تانه

بود.دختری
ک����ه تم����ام سِ ر درونش از نگ����اهش ب����یرون می

زد.مستانه
مقابلش خوب بلد بود موقر و سنجیده رفتار کند ام��ا

تِ ه
نگاهش کینه ای بود که حافظ را مایوس میکرد.

مستانه با مالیمت موبایلش را روی میز گذاشت و
سعی کرد کلمات را بی تپق ادا کند.

-ولی ش��دم.اولین آزم��ون ب��ا ی��ک رتب��ه خ��وب قب��ول
شدم.
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حافظ دوست داشت از مستانه ای که عاش��ق س��تیز
بود

حرف بکشد،خودش را جلو کشاند و با لبخند زمزمه
کرد.

-عالی.خودت چطوری؟همسرت؟
مستانه بی اراده با حلقه ی ساده اش بازی کرد و با

لبخن��دی ک��ه دس��ت خ��ودش نب��ود و آن لحظ��ه واقعی
ترین

ری اکشنش بود،جواب داد.
-هم من و هم رهی خ���وبیم.راس���تش ب���رای م���وکلم

شیده....�
گذاش��تن فنج��ان لب��ه طالیی در مق��ابلش و س��وال

کلیشه ای
منش��ی ک��ه می گفت ^ام��ر دیگ��ری نیس��ت^،ب��اعث

شد.
مستانه حرفش را قطع کند.

حافظ تک دکمه
ِِی

کت آبی اش را باز کرد و به فنجان
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نسکافه اشاره ای کرد.
-بخور میدونم داغ دوست داری.

مستانه سعی کرد اوضاع از کنترلش� خارج
نشود.فنجان را عقب راند و لب هایش برای

ِِتن
گف

دروغی که به نظرش مصلحتی بود.بهم خورد.
-سردش خوشمزه تره.ببین من با آقای پیرزاد....�

حاف��ظ عالق��ه ای ب��ه ش��روع بحث ه��ای تک��راری ک��ه
سالها

بود با آن سر و کله میزد نداشت.نیشخندی به پوسته
ی

سختی که مستانه دورش کشیده بود، زد.
-باهاش صحبت میکنم و راضیش میکنم به طالق

توافقی راضی بشه.خوبه؟
مستانه با تنی تب کرده از درون به صندلی تکیه داد.
عطسه ی بی موقعش باعث شد میان سوالی که در

حال طرح کردنش بود،سیگنال� بیفتد.�
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حافظ تفریح کنان به صندلی اش تکیه زد و فنجان را
با

آرامش نزدیک لبش ب�رد.مس�تانه ب�ا آنک�ه می فهمی�د
حافظ

برای نشان دادن قدرتش داشت ب��ا آنهم��ه خساس��ت
لطف

خرج میکرد.اما حرفی نزد،ترجیح داد برای پیروزِ ی
دم دستی از پرون��ده ه��ای اوای��ل ک��ارش اهمی��تی ب��ه

حافظ
و فکرش ندهد.

کیفش را از ص���ندلی کن���ارش برداش���ت،زی���ر نگ���اه
مشتاق

حافظ دستمال کاغذی را از جیبش در آورد.
سرش را باال آورد و مستقیم به حافظ نگاه

دوخت.مردی که چیزی به چهل ساله شدنش نمانده
بود.مردی جاافتاده با چین های جذابی که کنار

چشمانش خودنمایی میکردند.
لبخند زدو فکر کرد چه قدر برای مه لقا هیجان انگیز

باشد از همسرش پرتره ای خاص بکشد.
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-ممنون.پس برای قراِ ر طالق باهات تماس میگیرم.
حاال دیگر اثری از لبخند در حافظ نبود.با عضالت

صورتی که در حاِ ل انقباض به س��ر می بردن��د خ��یره
به

مستانه زمزمه کرد.
-همیشه به این فکر میکردم مستانه هیچ وقت ازم

نپرسید چرا؟!!هیچ وقت ازم توضیح نخواست!
دست مستانه به لبه ی مقنعه اش چس��بید.چن��د� ثانی��ه

کافی
بود ت��ا جمل��ه آل��وده ب��ه حس��رت حاف��ظ را در ذهنش

حالجی
کند.

برای زمان خریدن از حافظ و جوابی کوبنده که در
مغزش یافت نمی شد.عینکش را برداشت و با

خونسردی گوشه ی چشمانش را فشرد.
جوابی ساده پیدا کرد.عینک را دوباره روی چشمانش

گذاشت و با آرام ترین لحن جواب داد.
-چون تو دوست داشتی من بپرسم.منم دیگه مستانه

ای
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نبودم که دوست داشتنای تو برام مهم باشه.همین.
حافظ با حالی که سر در نمی آورد و قلبی که خیانت

کار شده بود و تند تر از همیشه می کوبید وا داد.
-خوشبختی؟

مستانه از نگاه کردن به چشمان حافظ حذر کرد.
از نگاِ ه او بدش می آمد.از بی رحمی او ک��ه گذش��ته

اش
را چرک کرده بود حالش بهم میخورد.سعی کرد

انزجارش از کلمات به بیرون درز نکند.که
ِِر

انزجا او
حافظ را آرام میکرد.

پلکی زد و در همان لحظه به ذهنش رسید در راه
بازگشت به خانه مقداری رشته فرنگی برای پختن

سوپ بخرد. کلمات بی اراده کنار هم چیده شد.
-خوشبختم.فریادم نمیزنم.

برای باز نشدن زخمی که هنوز جایی در گوشه ی
قلبش را می س��وزاند بی ه��وا ب��ازدمش را عمی��ق از

سینه
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بیرون داد.
لبخند متزلزلی� زد و موبایلش را در هوا تکان داد.

-تماس میگیرم.
ِِین

ح چرخیدنش� طره ای از قرمز های وحشی را زیِ ر
مقنعه داد و حافظ را تنها گذاشت.

حافظ ک�امال بهم ریخت�ه فنج�ان نس�کافه اش را کن�ار
داد و

صورتش را با دو دست پوشاند.قلبش هنوز بی وقف��ه
تند

کوبیده می شد.
مستانه تل روی موهایش که پاپیون بزرگی از جنس

ساتن به آن چسبیده بود را عقب تر سراند.
دوباره با چاقو به جان پیاز های روی تخته چوبی

افتاد.صدای تق
ِِتق

چاقو با تخته را دوست
داشت.ماندانا به عالقه ی آشپزی او می خندید،اما به

نظر مستانه هیچ چیز در این خانه ی نقلی اش به
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ان��دازه ی آش��پزی ک��ردن ب��رای رهی نمی توانس��ت
آرامش

کند.
هر چقدر هم که ماندانا او را به سخره میگرفت و او

را خانم مطبخی صدا میکرد.
او دوست داشت هرچند هفته یکبار در بازار تره بار

راه برود و با لذت به کلم بروکلی هایی که منظم در
کنار کاهو و کلم های س��فید چی��ده ش��ده بودن��د نگ��اه

کند.
چند عدد بادمجان و سیر درون نایلون بریزد و در

حالی که پاهایش از شدت راه رفتن ذق ذق می کن��د
به

آشپزخانه برود و به کمک کتاب آشپزی و سرچ در
گوگل میرزا قاسمی بپزد و عطر سیر در خانه بپیچ��د

و
بعد ببیند رهی وقتی وارد خانه می شود میخندد و با

پلک هایی روی هم افتاده نفسی عمیق می کشد.
مستانه دوست داشت فارغ از حساب و کتاب های

شغلی سخت که با اراده ای محکم واردش شده
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بود.سبزی قرمه سبزی سرخ کند و با شیطنت های
رخساره آنها را بسته بندی کند.

چرخی میان آشپزخانه زد و با پشت دستش گوشه ی
بینی اش را خاراند.

تمام حسرت هایی که در خانه ی پدری اش تبدیل به
دم��ل چ��رکی ش��ده ب��ود را در این خان��ه ای ک��ه رهی

داشت
خشک کرده بود.

سینه مرغ را برداشت و مشغول ریش ریش کردنش
شد.

صدای موبایلشگ از البه الی ظرف های کثیِ ف روی
میز به گوِ ش مستانه رسید.

دوباره گوشه ی بینی اش را خاراند و نوار سبز را
کشید و صدا را در آشپزخانه پخش کرد.

-جونم مانی....
صندلی را عقب کشید و دستانش را زیر شیر آب
گرفت.ماندانا انگار داشت از جمعی دور می شد.

مستانه صدایش را بعد از دقیقه ای کش دار شنید.
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اس��کاچ کفی ش��ده را روی تخت��ه ی چ��وبی کش��ید و
منتظر
ماند.

-چه خبر،رفتی؟
تخته را

ِِن
درو سینک رها کرد و اسکاچ را درون

قابلمه ی کوچکی که در آن سینه مرغ آب پز شده
بود،چرخاند.�

-آره.
ه��وِ ف کالف��ه ی مان��دانا مس��تانه را ب��ه خن��ده ای بی

رمق
وا داشت.

-حالم بد شد مانی.یک حس ب��دی داش��تم .ی��ک ح��الی
که

ازش سر در نمیارم.
دس��تان پ��ر کفش را زی��ر آب گ��رفت و ظ��رف ه��ا را

درون
سینک رها کرد.
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موبایل را از روی میز چنگ زد و از آشپزخانه بیرون
آمد.

ماندانا در بدترین موقع سکوت اختیار کرده بود و
مستانه دوست نداشت آنقدر بی اراده تمام مکنونات

قلبی اش را بیرون بریزد.
ِِر

کنا شوفاژ چمپاتمه زد و پاهای یخ زده اش را در
آغوش گرفت.

-عوض که نشده بود هیچ،عوضی ترم شده بود.
دندان روی هم سایید و به تصویری که قابی سفید

داشت،نگاه کرد.
عکسی که الهه یواشکی

ِِن
میا دشتی سرسبز� در شمالی

ترین نقطه ی نقشه ایران از او گرفته بود.
موهایش در هوای آزاد شمال دورش رها شده ب��ود و

با
خنده ای قهقهه وار دنبال رهی با آن تیشرت زردش

دویده بود.
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چق��در درون عکس خن��ده ب��ود و ح��ال خ��وش.ب��ا دو
دست

دامن پر چینش را کمی باال داده ب��ود و حواس��ش ب��ه
لنز

هیچ دوربینی نبود.
-بحث پرونده هم پیش اومد؟

مستانه اهمیتی به یخ بودن سرانگشتان پایش نداد.از
جای برخاست و با چند قدم کوتاه به عکسی نزدیک

شد.
-معلوم���ه دیوون���ه.خیلی� راحت قب���ول ک���رد ک���ه ب���ا

پسرخاله
ی میکائیل صحبت کنه واسه طالق توافقی.

ب����ا س����ر انگش����تانش لبخنِ د مح����و رهی را لمس
کرد.لبخندی

ک��ه ح��تی از درون عکس هم تس��لی بخِ ش مس��تانه
بود.

-آف��رین مس��تی.ح��افظو بی خی��ال.مهم این��ه داری
پرونده

های موفقو پشت هم درو میکنی.
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صدای تیِ ک در حواس مستانه را پرت کرد،سر
چرخاند و رهی را با بغلی کاشی در میانه ی

چهارچوب دید.
***

مه لقا هس��تی غ��رق خ��واب را ب��ا احتی��اط در آغ��وش
حلیمه

گذاشت.کمال بیلش راکناردرخِ ت پیر عمارت رها
کرد و با لبخندی شاد دوان دوان به سوی در شتافت.
حافظ بی حوصله بوقی زد.مه لقا خندان به سویش

چرخید. عصبی به ساعت مچی اش اشاره ک��رد.اخِ م
او

ب��اعث ش��د م��ه لق��ا در حرک��اتش ش��تاب زدگی دی��ده
شود.

کیف هستی را به دسِ ت کمال سپرد و توصیه های
همیشگی اش را تکرار کرد.

-دایه جان.سوپ هستی داخل کیفه.راِ س ساعِ ت
همیشگی بهش بده.به میشا صبحونه دادم.حواس��تون

به
شیطنتاش� باشه.البته مامان کنارشه.
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حلیمه هستی را در آغوشش جا به جا کرد و با لحنی
که دلخوری چاشنی اش شده بود،زمزمه کرد.

-خودم بلدم .برو دختر که شوهرت اوقاتش تلخ شد.
مه لقا لبخند خجولی زد و هول زده بوسه ای بر گونه

ی حلیمه کاشت و به سوی ماشین قدم تند کرد .
حافظ به مه لقا مهلت بستن در را نداد و به س��رعت

راه
افتاد.مه لقا بعد از بستن کمربندش متح��یر ب��ه س��وی

او
نگاه چرخاند.

-چه خبرته امیر؟
حافظ با ابروهایی گ��ره خ��ورده ب��وقی ب��رای ماش��ین

پیش
رویش زد و زمزمه کرد.

-بهت گفتم امروز خیلی کار رو سرم ریخته.
ابروی مه لقا بی اختیار باال رفت و آبی ها برای ثانیه

ای یخ زده حافظ را رصد کرد.سردی کالمش کمتر از
نگاهش نبود.

-منم بهت گفتم با ماشین خودم میرم.تو اصرار
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کردی.بزن کنار خودم با تاکسی میرم گالری نونا.
حافظ کالفه چنگی میان موهایش زد و ترجیح داد

سرعتش را باالتر ببرد.مه لقا هم حرفی نزد و با اخم
به صندلی تکیه داد.

**
مستانه به سمت صندلی عقب ماشین چرخید.کیفش�

را
از روی آن برداشت.

رهی برای بیرون رفتن ماشینی از جای پارکش ناچار
ماشین را چند متری به عقب هدایت کرد.

در حالی که موبایلش را از جیب کوچک کیف بیرون
در می آورد،نیم نگاهی به ورودی مغازه ی پدرش

انداخت.
-خب مستانه بانو امروز چیکاره ای؟

نگاِ ه مستانه به سوی رهی چرخید.خیره به جوِ ش
ریزی که زیر لب او خودنمایی میکرد از فکرش

گذشت که امشب باید حالی اساسی برای ترکاندنش
بدهد.

رهی با خنده ای بی صدا دستش را به سمِ ت ضبط
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ماشین برد و صدای موزیک را به صفر رساند.
بی آنکه سوال رهی را شنیده باش��د ت��ای مقنع��ه اش

را
درست کرد و با فکری درگیر لب زد.

-بعد از مغازه ی باب��ا بای��د ب��رم دف��تر.ناه��ار نمیرس��م
بیام.

رهی شال بافتنی را از دور گردنش باز کرد و پرسید.
-با موکل قرار داری؟

مستانه با
ِِل

دستما مخصوص شیشه ی عینکش را پاک
کرد و سری تکان داد.لکه پاک نشد،عینک� را باال

آورد و روی شیشه اش هایی کرد.
بی حرف کمی تنه اش را جلو آورد و شال را

ِِر
دو

گردن مستانه انداخت.
مستانه عینک را بر چشم زد و نگاهی مملو از مهر را

روانه ی شال گردن کرد.با لبخند به رهی زل زد.
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نگاه پر حرف مستانه رهی را وادار به خندیدن
کرد.خودش را دوباره پیش کشید و ب�ه آنی دس�تگیره

ی
ِِر

د سمِ ت مستانه را کشید.
-برو دختر که هنوز تنم از ماجراجویی دیشِ ب

جنابعالی خرد و خاکشیره!!
نیش مستانه شل شد.برای آنکه ته مانده شوری که

هنوز از شب قبل در چشمانش مانده بود را رهی
شکار نکند،رو به شیشه ی ماشین چرخی��د� و ب��ه زنی

که
از مغازه ی پدرش بیرون می آمد نگاهی بی حواس

انداخت.
رهی دنباله شال را گرفت و آنرا موذیانه تکانی

داد.مستانه با لبخند موذیانه اش دوباره به رهی نگاه
کرد.

-خودتو بپوشون که سرما نخوری.
مستانه شال را همان لحظه

ِِر
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دو گردنش پیچاند و دیگر
ِِن

ماند بیشتر را جایز ندانست.عجوالنه پا روی آسفالت
گذاشت.
-مستانه.

مستانه بند کیف را روی شانه اش انداخت و قبل از
ِِتن

بس در ماشین سرخم کرد و پرسان به رهی خیره
شد.

-با رامین و حاج یحیی میرم کرج.رخسارو عمه میبره
خونه.منم تا شب نیستم

مستانه قدمی به عقب برداشت و کوتاه زمزمه کرد.
-مواظب خودت باش.

تا خواست از جوی رد شود و بعد از یک هفته دیداری
با پدرش داشته باشد،دوباره رهی صدایش کرد.

کالفه پلک روی هم فشرد و با حرص دوباره
سرچرخاند.طلبکارانه به روی رهی خندان توپید.

-رهی عجله دارم.
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-ب��ه قتلم ح��اجِ ت ت��یر و کم��ان نیس��ت.خِ م اب��رو و
مژگانت

مرا کشت.
گونه های مستانه به ثانیه ای گلگون شد و لبخندی

شیرین روی لب هایش نقش بست.

ماشینی از پشت بوقی کش دار زد.
رهی دیگر مهلت نداد.با چشمکی دلبرانه نگاه گ��رفت

و
ماشین را به حرکت درآورد.

مس���تانه ش���ال دور گ���ردنش را ب���اال آورد و می���ان
زمستانی

که با قلب
گرِ م او در تضاد بود ریه هایش را مملو از

بوی رهی کرد.بوی تن رهی...
آب پاش بامزه ای که از مرد دستفروش خری��ده ب��ود

را
پر از آب کرد و از کنار پونه که سخت مشغول حرف

زدن با موبایلش بود،رد شد.
پای گلدان های کنار دیوار نشست.
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در حالی که به نرمی روی برگ ها دست می
کشید،آب پاش را کمی خم کرد.

گفتگو با بیژن پیرزاد مستانه را به نتایج دلخواهی که
میخواست رسانده بود.

فردا
ِِر

قرا محضر گذاشته بودند تا در اولین گام
وکالتنامه ی طالق را از مردی که به نظر سرسخت

می رسید به
ِِنفع

موکلش بگیرد.
هم��راه ب��ا ب��ازدِ م عمیقش از ج��ای برخاس��ت و ب��ه

قدرت
نفوِ ذ کالم حافظ اندیشید.ترفند های او برای راضی

کردن موکل هایش از نگاِ ه مستانه همیشه ح��ال بهم
زن

بود.
سرش را نامحسوس تکان داد تا افکار اضافه از

مغزش بیرون بریزند.
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سالم گفتن بلند ماندانا حواِ س مس��تانه را ب��ه س��الن
پرت
کرد.

-مستی بدو بیا خبر آوردم توپ.
سر از اتاقش بیرون آورد و ماندانا را روی صندلی

ِِن
چرخا� پشت میز دید که ولو شده منتظر او بود.

ِِل
قب بیرون رفتن از اتاق عینکش را از الی کتابی که

مشغول مطالعه اش بود برداشت.
پونه با لب هایی آویزان و نگاهی خصمانه موبایل را
قطع کرد.ماندانا اجازه ی توپیدن او را نداد.با نگاهی

براق به حرف آمد.
-دیشب کنسرت بودم بچه ها.

مس��تانه بی آنک��ه ج��وابی ب��رای آنهم��ه ذوق کالم او
داشته

باشد.چپ چپ نگاه کرد و برای ریختن چای به
آشپزخانه رفت.

پونه هم پوفی کشید و پشِ ت چشمی نازک کرد.
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-توهمیشه کنسرت� میری،االن کجاش خبره؟�
به دنبال مستانه به آشپزخانه رفت ودر یخچال

کوچکی که جهان از مغازه اش برای دفتر کارشان
آورده بود باز کرد.

جعبه شیرینی را بیرون آورد و رو به مستانه چرخید.
-قبض برق خیلی اومده مستی،از کجا بیاریم.

ماندانا همراه با جیغی کوتاه به جمع آن دو پیوست و
مشتی آرام به شانه ی پونه زد.

-بی شعورا.اجازه بدین بقیشو بگم خب.
پونه جعبه را روی کابینت انداخت و جای ضربه ی

مشت او را ماساژی داد.
-چرا میزنی وحشی؟

ماندانا اهمیتی به ناراحتی پونه نداد.از پهلو به مستانه
نزدیک شد و خیره به

ِِخ
نیمر
ِِکر

متف او زمزمه کرد.
-رهی خوش صداتو باالخره معرفی کردم.
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مستانه با فکری مشغول قوری را روی چایساز
گذاش���ت و دس���ته ه���ای س���ینی را می���ان مش���تش

فشرد.ماندانا
او را تکان نامحسوسی داد.

-فهمیدی چی گفتم؟
مستانه نگاهش را باال آورد و بی ربط زمزمه کرد.

-مانی قبضارو بیار ی��ک جم��ع و تفری��ق کنم.ب��بینم این
ماه

چقدر از جیب پیاده ایم.
ماندانا حرص زده از گیجی مستانه س��ینی را عص��بی

از
دست او گرفت و زودتر از پونه از آشپزخانه بیرون

آمد.
پونه هیجان زده انگار که زودتر از مستانه مطلب را
گرفته باشد.مشتی در هوا تکان داد و هورایی گفت.
مستانه اما ذهنش کالف سردرگمی شده بود که سر

رشته اش را نمی یافت.
شورانگیز بع��د از بحث مفص��لی ک��ه م��اه ه��ا پیش ب��ا

علی
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داش����ت،دور از چش����م بقی����ه ق����رص اعص����اب
میخورد .جهان

دیروز کرکره ی قصابی پایین داده بود و از اوضاعی
که بعد از رفتن مستانه در خانه داشت مینالید.گالیه

هایی که مستانه با دلسوزی گوش می داد و از صمی
ِم

قلب ناراحت بود.
در ماه جاری پرونده کم گرفته بود و درآمد کمی که

انتظ����ارش را نداش����ت کمی س����ردرگمش ک����رده
بود.اینبار

ِِن
تکا پونه او را به خود آورد.

پون��ه دوب��اره ب��اال و پ��ایین پری��د و ح��رِ ف مان��دانا را
برایش

تکرار کرد.
مستانه کنجکاوانه پوسِ ت لبش را جوید و پرسید.

-چی میگی پونه؟
-بابا رفیق شیِ ش میکائی��ل.همین خواننده��ه ک��ه این

دو تا
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کفتر� عاشق هر دقیقه تو کنسرتاش ولوئن.
مان��دانا پ��ا روی پ��ا ان��داخت و فنج��ان چ��ای را نزدی��ک

لبش
برد.قبل از نوشیدن چای پونه را خطاب قرار داد.

-اون گیجو ول کن.بیا برات بگم بقیشو.
مستانه با نگاهی ناباور پونه را کنار زد و با قدم هایی

لرزان به سوی ماندانا گام برداشت.
زبانش را به زحمت در کامش تکان داد.
-از صدای رهی براش گفتی؟آره مانی؟

ماندانا فنجان نصفه شده از چای را پرصدا روی میز
گذاشت و با هیجان شروع به صحبت کرد.

-آره مستی.میدونی وسط این
ِِتز

هنرمند بازیش با
میکائی��ل و بقی��ه بچ��ه ه��ای گ��روهش.گفت ت��و آلب��وم

جدیدش
دنب��ال ی��ک دکلم��ه خ��ون ناشناس��ه.دنب��ال� ی��ک ص��دای

جدیده.
بغضی غریب بی هوا چانه ی مستانه را لرزاند و موج
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صدای
بِ م رهی بیشتر از هر وقتی در سرش

پیچید.صدایی زخمی که در شب نشینی های گاه و
بیگاهشان برای مستانه اش میخواند.

چو رودی بر روانم شو روان ای دولت شعر.
بکن تن را ز من،من را

ِِز
جان...جانانه ام کن.

پونه با همان قدی که تا ش��انه ه��ای مس��تانه هم نمی
رسید

به آرامی او را در آغوش کشید و با لحنی خواهرانه
زیر گوشش زمزمه کرد.

-عزیز دلم چرا گریه میکنی؟
پلکی زد و همزمان اشکی دیگر روی گونه اش

سرخورد و به چانه اش رسید.
مان��دانا از ج��ای برخاس��ت. او هم احساس��اتی ش��ده

بود.اما
برای عوض

ِِن
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کرد جوی که مستانه راه انداخته بود با
لودگی ادامه داد.

-حاال نمیخواد ذوق مرگ شی.میکا با رهی هماهنگ
میکنه یک روز بره استودیو واسه تست صدا.

مس��تانه ض��ربه ای دوس��تانه ب��ه ش��انه ی پون��ه زد و
خودش

را جمع و جور کرد.بینی اش را باال کشید و با خنده
ای که اشک ریختنش را بهمراه داشت

زمزمه کرد.
-مرسی مانی،بخدا نمیدونم چی بگم.حی��ف رهی ب��ود

تو
عروسیا بخونه.مرسی.مرسی مانی.

ماندانا ب��ا اخمی مص��نوعی او را ب��ه نشس��تن دع��وت
کرد

و فنجان چایی که از پونه بود را برداشت.
-گمشو حاال.هنوز که چ��یزی معل��وم نیس��ت.ولی خب

من
و میکائیل خیلی� تعریف کردیم.من که انقدر از صدای

پخته و زخمی رهی گفتم که دیگه میکائیل هی چپ
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چپ نگام میکرد.
مس��تانه ب��زاق ده��انش را ب��رای پس زدن بغض��ش

قورت
داد و با دستانی لرزان فنجانش را برداشت.

پونه دست به کمر مقابلشان ایستاد و با بدخلقی لب
زد.

-منم که چغندر.چای من بود ماندانا خانم.
ماندانا چشمکی دوستانه به او زد و چای را همراه با

هورتی صدا دار سر کشید.
حافظ بطری روی کانتر را کنار زد و به بسته ی

سیگارش چنگ زد.
مسعود خیره به او بسته ی چیپس را پ��ر س��ر و ص��دا

باز
کرد و با خونسردی ورق های سیب زمینی را که بوی

سرکه می داد،درون ظرف ریخت.
پک عمیقی به سیگارش زد و برای چند ثانیه دود را

در سینه اش حبس کرد.
مسعود صندلی را عقب داد و ظرف را روی میز

گذاشت و نشست.حافظ
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ِِر
سیگا نیمه شده را در

جاسیگاری له کرد و جامی که مایع زرد رنگش به
نصفه رسیده بود را برداشت.

-حالم از این ژست خونسردیت بهم میخوره عوضی.
مسعود خنده ای کرد و چیپسش� را به ماست زد.قبل

از
ِِن

خورد آن با نیشخند زمزمه کرد.
-بوی الکل

ِِطر
خا عیالتو مکدر نکنه.

روی حاف��������ظ از کالم نیش دار رفیقش جم��������ع
شد.محتوای

جام را تا آخر سر کشید و سکوت کرد.
-قاضی پروندت خیلی گیره.خیلی� امیر.

حافظ هوفی کشید و جاِ م خالی را روی کانتر
کوباند.کالفه دستی به ته ریش چند روزه اش کشید.
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-میدونم.سراج از اولم ی��ک خش��ک م��ذهِ ب مزخ��رف
بود.

مسعود خودش را پیش کش��ید و از الِ ی دن��دان ه��ای
کلید

شده اش غرید.
-خب عوضی رفتی گواهی فوت واسه بابای زنده ی

موکلت جعل کردی.توقع داری مردک کله گنده بشینه
نگات کنه؟

حافظ کالفه دوباره سیگاری از بسته درآورد و با
صدایی گرفته غر زد.

-صد بار گفتم من یه گهی خوردم انقدر همش نزن.
مسعود در بطری را باز کرد و در همان لیوان حافظ

برای خودش کمی نوشیدنی ریخت.
حافظ در میان هال��ه ای از دود خاکس��تری چش��م ب��ه

دهان
او دوخته بود.

-سراج لغو نکنه خیلیه.�
حافظ نوچی بلند گفت و از روی صندلی پایین

آمد.کالفه چنگی میان موهایش زد.
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-االغ راه حل بده.نه که ته دل منو خالی کنی.
-نفهم طرفت پولداره.نمیتونی با پول دهنشو ببندی.
حافظ پکی کوتاه به سیگارش زد و با همان سیگاِ ر

میان انگشتانش
ِِیر

ز بینی اش را خاراند.
-پ��ولیم نب��ود ت��و این پرون��ده خودم��و ت��و این هچ��ل

انداختم.
مس���عود ب���ا پوزخن���دی کج جرع���ه ای از ج���امش را

نوشید.
-آره خب،جدای حق الوکاله ی قلمبه ای که گیرت

اومد.ویالی هزارمتری شمالو به ناِ م من زد تاج زاده
حتما!!

حافظ بی آنکه اهمیتی به کنایه ی دوستش بدهد،با
نگاهی نگران نزدیِ ک کانتر ایستاد و زمزمه کرد.

-اگه پروانه ام لغو شه چی مسعود؟
-از کانال زنش وارد شو.مهدوی یک روزی استادت

بوده.
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حاف��ظ ب��ا ح��الی آش��فته و ص��دایی ک��ه ت��رس کمی
لرزانش

کرده بود،ادامه داد.
-ص��حبت ک��ردم.هن��وز کام��ل توض��یح ن��داده ب��ودم.آب

پاکی
رو ریخت رو دستم.گفت تو کارای همسرم دخالتی

ندارم.
مس��عود دوب��اره ش��روع ب��ه خ��وردن چیپس� ک��رد.ب��ا

آرامشی
که مختص ذاِ ت خودش بود به صندلی اشاره کرد و

خونسرد لب زد.
-بشین.آمار تک دخترشو در میارم اونم وکیله.

*
هستی با ماکارانی

ِِن
درو قابلمه بازی میکرد و عکاس

چپ و راست از او عکس میگرفت.
دنیا
ِِل
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ت عروسکی میشا را برای چندمین بار روی
موهایش تنظیم کرد و با قربان صدقه ای خالصانه

زمزمه کرد.
-خوشگلم به تلت دست نزن تا خال��ه خورش��ید از ت��و

هم
عکس بگیره.

مه لقا پشت سر دختر جوان باال و پایین می پرید و
ذوق زده هستی را صدا میکرد.

-هستی به مامان نگاه کن.
هستی نگاه کنجکاوش را باال آورد و به لبخند مادرش

خیره شد.
-آفرین دخترم.حاال ماکارانیارو رو تو دستت بگیر.

هستی به جست و خیز مادرش خندید و همان لحظه
عک��اس ب��ه س��رعت از خن��ده ی ب��امزه ی او عکس

نهایی
اش را گرفت.

مه لقا به سوی میشا چرخید.دنیا درحالی که مواظب
دخترش بود موبایل را کنار گوشش گرفته بود و با

چهره ای در هم حرف می زد.
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مه لقا قدمی به سوی او برداشت و بی آنکه نگرانی
اش دست خودش باشد،پرسید.

-اتفاقی افتاده دنیا جون؟
دنیا لبخند سرسری به مه لقا زد و زیر لب غرید.

-من دارم ازت خواهش میکنم علی.
مه لقا بی حواس میشا را در آغوش گرفت و برای

آرام کردن نق های هستی از دنیا دور شد.
****

شیشه الک صورتی را رخساره
ِِو

جز معدود دفعاتی
بود که مطیعانه الِ ک صورتی اش را برای مستانه

آورده بود.
مس��تانه بی آنک��ه نگ��اه از لیس��ت مخ��اطبینش بگ��یرد

شیشه
الک را از دسِ ت رخساره گرفت.

روی شماره جدید شورانگیز مکثی کرد.
نگاهی سرسری ب��ه رخس��اره ای ک��ه ذوق زده خ��یره

اش

  1852                                                                             



سال   چهارشنبه عصائی:                                                                                   اخرین مهدیس نویسنده

بود،انداخت.آرام لب زد.
-بشین دستاتم روی زمین بذار.

رخساره با نیشی باز موهای کوتاه شده اش را پشت
گوش داد و روی زمین دو زانو نشست.

کِ ف دستانش را به زمین چسباند.
موبایل را روی پخش گذاشت و در شیشه را پیچاند.

میان بوق های آزاد رخساره را مخاطب قرار داد.
-میخ��وام ب��ا مام��ان ش��وری ح��رف ب��زنم.س��اکت

باشی.خب
رخسارجان؟�

رخس���اره ب���ا ب���ه ی���اد آوردن اخم ه���ای همیش���گی
شورانگیز

رویی ترش کرد و جوابی نداد.
-سالم خوشگل خانم...

رخساره هول زده به انگشتانش اشاره ای کرد.
مس����تانه ج����واب س����المی از س����وی م����ادرش

نشنید.شورانگیز
از ثانیه ی اول شروع به غر زدن کرده بود.

مستانه مشغول الک
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ِِن
زد انگشت شست رخساره شد و

میان غر زدن مادرش به حرف آمد.
-بخ��دا وقت نک��ردم بی��ام خون��ه دایی هرم��ز.جلس��ه

دادگاه
داشتم مامان.

ش��ورانگیز اهمی��تی ب��ه ص��حبت مس��تانه ن��داد.کمی
صدایش

قطع و وصل شد.مستانه چند بار الو گفت.عاقبت
مشکل

خطوِ ط ارتباط شان حل شد.
-پست جدید علی رو دیدی؟کامنت منو زی��رش فق��ط

باید
بخونی مستی.

مستانه به رخساره اشاره کرد که ناخن های الک
خورده اش را فوت کند.

دست دیگر او را باال آورد.
به مادرش گفته بود اینستاگرام ندارد و شورانگیِ ز

فراموش کار بارها
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ِِسراو غر زده بود.
بعد از لختی سکوت و میان ذوق شورانگیز برای

حالی که از علی گرفته بود.زمزمه کرد.
-ول کن مامان.بخدا بیکاری.

جیغ شورانگیز بلند ش��د.رخس��اره چش��م گ��رد ک��رد و
پس

از ثانیه ای برای ش��ورانگیز پشِ ت خ��ط ص��ورتش را
کج

و ماعوج کرد.
-یادت رفته چند ماه بخاطِ ر طبقه باال پیش چجوری

اشک منو در آورد؟
مس��تانه شیش��ه ی الک را ب��ه رخس��اره داد و اش��اره

کرد
در قفسه ی اتاقش بگذارد.

موبایل را از روی زمین برداشت و روی راحتی ولو
شد.نوچی گفت و جواب داد.

-تو هم که کم نیاوردی.داشت با من حرف میزد تو
پریدی وسط؟

-بدبخت داشت کنایه بارت میکرد.حالیت نمی شد.
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با انتهای مویش بازی کرد و همراه با نیشخندی تلخ
زمزمه کرد.

-منم که کم نیاوردم.داشتم حالشو میگرفتم تو پریدی
وسط شروع کردی به مژگان تیکه انداختن.علی� هم

پشِ ت مادرش حرف زدی قاطی کرد.
شورانگیز بی حوصله به مستانه توپید.

-دلم پر بود ازش چند سال پیش جلوی تو و بابات
چقدر بارم کرد.من حرفی نزدم.اینبار خوب

شستمش.هر چی ام به مامانش گفتم حقش بود.من
نمی

فهمم طرف طالق گرفت��ه.من بای��د چن��د س��ال ت��یر و
تخته

هاشو باال سرم تحمل کنم.
رهی به عادت همیشه تقی به

ِِر
د حمام کوبید تا مستانه

حوله اش را بیاورد.
روی کاناپه نشست و با لحنی که سعی میکرد،آرام

باشد.میان جمله او زمزمه کرد.
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-مامان رهی کارم داره،بعدا تماس بگیرم؟
-باشه برو.فقط یک سری به

ِِیج
پ خان داداشت بزن.

قبل از بلند شدن موبایل را روی میز ان��داخت.گوش��ه
ی

چشمانش را فشاری داد و از جای برخاست.
*

مسعود خیره به تابلوی کوچکی که میان صفحه ی
طالیی رنگش با خطی نستعلیق نام مستانه

مش��عل،نوش��ته ش��ده ب��ود.موبای��ل را کن��ار گوش��ش
گرفت.

-کارتو بگو مسعود.
مسعود انگشت شستش را گوشه ی لبش کشید و با

تردید زمزمه کرد.
-مس��تانه مش��عل،هم��ون مس��تی ک��ه قبال ازش می

گفتی؟�
حافظ از

ِِن
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میا شلوغی خیابان به ماشینش پناه برد.آب
دهانش را پر سر و صدا قورت داد و آرام زمزمه

کرد.
-مستی چی؟چی میگی تو؟

-گ��اوت زایی��ده اس داداش.دخ��تره مان��دانا س��راج ب��ا
مستانه

مشعل یکجا کار میکنن.
حافظ دستی به پیشانی اش کشید و پلک روی هم

فشرد.
-نرو دفترش.نمیخوام مستی بفهمه.

مسعود ناامیدانه روی گرداند و دکمه آسانسور را
فشرد.

-ولی دختره شاید....
حافظ به صندلی تکیه داد.در حالی که شقیقه ه��ایش

به
بدترین شکل ممکن تیر می کشید،کالفه ادامه داد.

-نه مسعود.خوشم نمیاد.
موبایل را روی داشبورد انداخت و پلک بست.

در نقطه ای از زندگی گیر افتاده بود که هیچ برنامه
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ای حتی برای ثانیه
ِِی

بعدش نداشت و حاال
مستانه،گذشته را با تمام خاطرات تلخ و شیرینی ک��ه

با
هم از سر گذرانده بودند را تمام قد جلوی چشمانش

علم
کرده بود.

ماندانا
گرِ ه مدل داری به روسری ساتنش زد.

مینو
ِِن

میا چهارچوب در تکیه داد.
موهای اتوشده ی دخترکش� از دو طرف از زیر

روسری بیرون زده بود. برای آخرین کار رژ قرمزش
را از روی میز توالت برداشت.

مینو نیم نگاهی به در بسته ی اتاق کار همسرش
انداخت.
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-مان��دانا ج��ان.ی��ک ق��رار س��اده ب��ا مس��تانه اینهم��ه
تشکیالت

نیاز داره؟
ماندانا گوشه ی لبش را به آرامی پاک کرد و با خنده

ای بی صدا نزدیِ ک او ایستاد.
چشمانش را گرد کرد و جمله اش را با مزه ادا کرد.

-عین بابا حرف زدی.دخترم حجاب محدودیت
نیست،مصونیت است.درست بود نصایحم؟جمله

چی؟همین بود دیگه.
و ژسِ ت فیلسوف مآبانه ای به خود گرفت.

مینو ب��ا خن��ده ای س��رکوب ش��ده چش��م غ��ره ای ب��ه
دخترش

رفت.
ماندانا از آن حالت درآمد و با سرخوش��ی م��ادرش را

در
آغوش گرفت.

**
مستانه کوچه ی کنار کافی شاپی که شیده آدرس��ش

را
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داده بود،پراید تمیزش را پارک کرد.
قبل از پیاده شدن از آن نگاهی به آینه انداخت.

کمی خط چشمش از حالت قرینه بودن خارج شده
بودند.

نوچی گفت و سعی کرد به آن اهمیتی ندهد.
کیف کوچک مشکی اش را از روی صندلی برداشت
و با ذوقی که زیر پوستش دویده بود از ماشین پیاده

شد.
ختم به خیر شدِ ن پرونده شیده یکی از دستاوردهای

مهم در آغاز کارش به حساب می آمد.
ه��ر چن��د در این دس��تاورد حاف��ظ مهم ت��رین نقش را

داشت
اما مستانه با منطقش سعی میک��رد کم��ک حاف��ظ را

نفی
کند.

موبایلش زنگ خورد.از پشت پنجره ی کوچِ ک کافی
شاپ ماندانا را دید که هیجان زده برای شیده حرف

میزد.
و دستانش را در هوا تکان میداد.
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لبخندی شیرین روی لب های کالباسی رنگش نقش
بست و با قلبی که آرام میزد نوار سبز را کشید.

-جانم رهی؟
صدای یخ زده ی رهی سرمای زمستان را به یاد

مستانه آورد.شانه هایش را جمع کرد و لعنت فرستاد
برای پالتوی کوتاه کالباسی رنگش که هیچ گرمایی

نداشت.
-این استودیو که بسته اس.

مستانه دوباره نگاهی ب��ه مان��دانا ک��رد.لب پ��ایینش را
میان

دندانش گرفت و کوتاه زمزمه کرد.
-چرا؟

مکث رهی مستانه را بی قرار کرد دوباره به حرف
آمد.

-عزی��ز دلم حتم��ا...حتم��ا� مش��کلی پیش اوم��ده.من
حرف

میزنم با مانی.باشه رهی؟
رهی سکوت کرده بود و مستانه سکوت تلخ او را

دوست نداشت.
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رهی جلوی چشمانش مجسم شده بود.او را می
شناخت.وقتی سرخورده میشد حرفی نمیزد و این را

مستانه حتی از پشت تلفن هم می فهمید.
روی حرفش پافشاری کرد.

-رهی جانم.حرف میزنم باهاش.
-الزم نیست.

تمام سعیش را کرد تا رهی را از آن حالت
دربیاورد.صدای منجمد او هیچ وقت دوست داشتنی

نمی شد.
-تو که لجباز نبودی.گفتم حرف میزنم و دلیل این

بدقولیشونو می پرسم.باشه...باشه رهی جان؟
صدای رهی با خش همراه شد.مختصر جواب داد.

-دارم میرم کارگاه.
در چوبی را با مالیمت باز کرد.همراه با لبخندی که

واقعی نبود خیره به ماندانا خطاب به او زمزمه کرد.
-شب میبینمت جانم.

****
ِِر

د عقب ماشین را باز کرد و دسته گلی که شیده به
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همراه جعبه ای کوچِ ک کادو برای تشکر خری��ده ب��ود
را

روی صندلی انداخت و در را محکم به هم کوباند.
-م���انی ت���و رهی رو میشناس���ی.می���دونی چق���در

توداره.بعد
این بدقولی دوستتون خیلی بد شد.

-امان بده دارم بهش زنگ میزنم.
مستانه دستانش را در بغل گرفت و بی اهمیت به

حرف ماندانا دوباره لب گشود.
-میدونی چقدر هیجان داشت مانی؟
ماندانا توجهی به مستانه نشان نداد.
از او دور شد و مشغول صحبت شد.

مستانه روسری سفیدش که خط های گلبهی داش��ت
را

برای چندمین بار از میانه ی سرش به کمی جلوتر
هدایت کرد.

ماندانا با لبخند دور خودش چرخید و با صمیمیت
خداحافظی کرد.

موبایل را درون پالتوی چرمش انداخت و طلبکارانه
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نزدیک مستانه ایستاد.
-من�و خ�وردی ت��و.ب�دبخت ازم ع��ذرخواهی ک�رد.گفت

فردا
صبح هستم اون ت��ایمی ک��ه رهی رفت��ه ک��اری ب��راش

پیش
اومده.نتونستن خبر بدن.

مستانه با بدخلقی� لب زد.
-یک نفر نبود جوابگو باشه؟!رهی شاید دیگه نره

پیشش خیلی ناراحت بود.
ماندانا رویی جمع کرد و با بی حوصلگی سوییچ را از

درون کیفش بیرون آورد.
-خودم باهاش حرف میزنم.

مستانه به آرامی نزدیکش شد و با نگاهی مظلومانه
خیره ی ماندانا شد.

-ب��دبخت ذلی��ل زن��گ م��یزنم.از دلش در می��ارم.ب��رو
گمشو

که یخ زدی.بینیشو.�
مستانه لبش ب��ه خن��ده کش آم��د و کودکان��ه بی��نی یخ

زده
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اش را میان مشتش گرفت.
ق��دمی ب��ه عقب برداش��ت و ب��رای مان��دانا پش��ت هم

بوس
فرستاد.

^ابطال پروانه وکالت،یعنی اعدام من،یعنی سقوط
من^.

مطمئن از سند شدن پیامی که در اوج درگیری های
ذهنی ،با دستانی لرزان نوشته بود.موبایل را روی

کتاب های باز پیش رویش انداخت.
و بعد سیگار نیمه سوخته را درون جاسیگاری طالیی

رنگ،له کرد.
در ب��ا تیکی آرام ب��از ش��د،ب��ه موه��ایش چنگی زد و

منتظر
نگاه کرد.

مه لقا با لبخندی که گونه هایش را برجسته کرده
بود،سرکی به داخل کشید.

_امیرجان.
امیرحافظ برای واضح شدن تصویر مه لق��ا ب��ا دس��ت

دود
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ناشی از سیگارهایی که پشت هم کشیده بود را کنار
زد.

با صدای خش گرفته اش جواب داد.
_جانم؟

مه لقا با شانه هایی صاف،لبخندی کادر شده برروی
لب که انگار دیگر جزو برنامه اش نبود و حاال با

روحیه اش عجین شده بود، وارد اتاق شد.
_امشب تولد هستیه و تو امروز همش تو اتاقت

بودی،اتفاقی افتاده عزیزم؟
امیرحافظ به صورت سه تیغ شده اش دس��تی کش��ید

و با
بی حوصلگی که مشهود بود،خودش را جلو کشید و

برای فرار از نگاه مستقیم به همسرش پرونده ای را
باز کرد.

_فکرم درگیر یک پرونده پیچیده اس.
مه لقا حرف او را باور نکرد،اما با شناختی� که از

امیرحافظ داشت سعی ک��رد بیش از ان��دازه حوص��له
ی

او را سر نبرد.الله ی گوشش را خاراند وآهانی گفت.
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قدمی به عقب برداشت ،روی گرداند و قدمی تند به
سوی در برداشت.

_مه لقا
مه لقا سرچرخاند و عطر موهای پرکالغی شده اش

دلبرانه مشام حافظ را پر کرد.
امیرحاف���ظ خس���ته پلکی زد و ب���ا لبخن���دی عاری���ه

ای ،غرق
شده در آبی های منتظر زمزمه کرد.

_بیشتر از همیشه زیبا شدی.
مه لقا با اغوایی که به نظر حافظ شیرین بود،موهای

بازیگوش را پشت گوش داد و با لحنی رمزآلود لب
زد.

_ و تو هم پشت این میز بیشتر از همیشه جذابی.
هر گوشه ای از شور آواز من

پیدا میشود قصیده ی تو....
صدای شکستن کاشی های مینیاتوری عادِ ت تارهای

ش��نوایی اش ش��ده ب��ود و ص��دای بن��ان ک��ه همچ��ون
اشعار

موالنا جزو الینفک ضروریات زندگی اش به شمار
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می رفت.
دل آش���وب دس���ت روی قلبش گذاش���ت ت���ا تن���دتر

کوبیدنش
را تمام کند.تا همه ی عالم از اسرار درونش آگاه

نشوند.
هم��ه ی ع��المی ک��ه ب��یرون آش��پزخانه ی نقلی اش

کاشی
تکه میکرد.

دومین استکان چایی را درون سینی گذاشت.آنقدر
استکان ها ل��بریز ش��ده ب��ود ک��ه خیس��ی ک��ف س��ینی

حالش
را بد کرد.

پلکی زد و گیج سرچرخاند تا دستمال را از روی
کابینت بردارد.

دستمال را درون مشتش فشرد و بعد با پشت دست
عرق پیشانی اش را پاک کرد.

_مستانه...
استکان ها را روی کابینت گذاش��ت و ب��ا دس��تمال ب��ه

جان
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سینی افتاد،دوباره رهی صدایش کرد.
_جان؟

صدای بنان قطع شد وصدای خواننده ای که بیشتر
خاطرات مشترکش��ان ب��ا او و ص��دایش گ��ره خ��ورده

بود،
در خانه ای که به تازگی سقفش به خاطر باران نم

برداشته بود،پیچید.�
_بیا در من بِدَم تا من زنده شوم.

اس��تکان ه��ا را درون س��ینی گذاش��ت،خم ش��د ت��ا از
کابینت

زیر اوپن قندانی که الب��ه الی قن��دهایش ت��وت خش��ک
هم

پیدا میشد را بردارد.
توت خشکی را روی زبانش گذاشت و با فکری پر

تشویش وکامش را شیرین کرد.
سینی را که برداشت صدای بهم خوردن دستبندهای
چوبی درون مچش که سوغات الهه بود،برای لحظه

ای حواسش را پرت کرد.
_چیکار میکنی تو؟به دور وبرت نگاه کردی رهی؟
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رهی انبر را کنار گذاشت و متبسم مشتی کاشی ریز
شده را به کنار داد.

س��ینی راپیش کش��ید و خ��یره ب��ه مس��تانه ی اخم��و
همپای

خواننده لب زد.
طلوع نگاه،شروع نوشیدنی از مختصات نام توست.

ایمان من در حلقه ی هندسه اندام توست.
استکان چای را برداشت و بی رمق لبخندی نثار رهی

کرد.
رهی که انگار

ِِع
موضو عصر را فراموش ورده بود

س��اده چش��مک زد و اس��تکان چ��ایی اش را ب��ه لب
نزدیک

کرد.
_من دیشب بعد از رفتن رخسارشون خونه رو جارو

کردم .االن بازار شامش کردی.
رهی به آرامی استکان را سرجایش گذاشت و

موشکافانه به مستانه چشم دوخت.
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مستانه سرش را پایین انداخت و با کاشی که از انبر
رهی جان سالم به در برده بود،بازی کرد.

_داریم به موعد تخلیه خونه نزدیک میشیم.گفتم یک
حوضچه معرق واسه حیاط درست کنم،شاید

صاحبخونه نمک گیر شدو امسال به اجاره اضافه
نکرد.

کاش��ی از می��ان انگش��ت ه��ایش ره��ا ش��د و ترس��ی
غریب

ته دلش را لرزاند.
طره ای از موه��ایی ک��ه رنگش ب��ه قرم��زی روزه��ای

اول
نبود را دور انگشتش پیچاند.

رهی پیش کشید و ضربه ای زیر بینی مستانه زد.
_مستانه بانو...

صدای رهی آتش به جانش می انداخت.
دلش میخواست

ِِل
مث همیشه با رهی ساده دل خوِ د

واقعی اش باشد.
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جی��غ بزن��د،گری��ه کن��د و بخن��دد و تم��ام دل مش��غولی
روزش

را به جان او سر ریز کند و رهی فقط گوش باشد
وبشنود.

اما تصویری که دیده بود داشت آرامِ ش زن��دگی اش
را

برهم میزد.
تردید خوره وار از بعدازظهر در جانش سرریز شده

بود .
_هرکدوم از انگشت های دست مسوول یک احساس

آدمن.
سکوت رهی و احترامی که به حریم شخصی اش
داشت بغض را به مرحله ی باال آوردن رساند.بی

قرار لب گشود.
_رهی...

شس��ت را لمس ک��رد و خ��یره ب��ه کش��یدگی انگش��ت
های

مستانه زمزمه کرد.
_میگن شست مسوول حس دلشوره اس.
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سر انگشت اشاره را ماساژی داد و لبخند زد.
_احساس ترس،که با مستانه غریبه اس.
و با مهربانی انگشت وسط را لمس کرد.

_احساس عصبانیت...
مس���تانه انگش���ت ه���ا را خواس���ت درون مش���ت

بفشارد،اما
رهی با مالیمت اجازه این کار را نداد.

_باشه،بقیشو نمیگم.
_میخوای انگشت وسطی را بیشتر ماساژ بدم.

مستانه لب پایینش را به دندان گرفت و دستش را با
استیصال� از دست رهی بیرون کشید.

نم زیر چشمان را پاک کرد و با صدایی که بغض خفه
اش کرده بود،به آرامی

لب زد.
_شب بخیر رهی.

وقتی که از جا برمیخاست حواس رهی به انگشت
شستی پرت شد که درون مشت دخترک پنهان شده

بود.
ببار ای ابرِ می اندود من
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مستانه ام کن...
بسوز اندیشه را از بیخ وبن

دیوانه ام کن...
چو رودی بر روانم شو روان

ای دولِ ت شعر
بکن تن را زمن،من را ز جان

جانانه ام کن
بالشت زیر سرش را جابه جا کرد و سعی کرد پلک

هایش را روی هم بفشارد
رهی در سکوت مستانه را از در آغوش کشید.

انگار آشفتگی مستانه را دیده بود که آنقدر با احتیاط
او

را که مچاله در خود جمع شده بود را میان بازوانش
گرفت.

مستانه ناباور بود و سعی میکرد
ِِق

اتفا امروز را از
ذهنش پاک کند.
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دوست نداشت او هم م��ه لق��ا ش��ود،دخ��تری ک��ه هیچ
وقت

پدرش را باور نداشت.
گره دستان رهی را از روی شکمش باز کرد و پتو را

کنار زد.
کف پاها را به سرامیک ها چسباند و سرمای زمین

باعث شد تنش برای ثانیه ای مور مور شود.
رهی در تاریکی اتاق نگران به رفتن مستانه با قامتی

قوز خیره شد.
وقتی در اتاق به آرامی بسته شد.رهی کالفه نشست

و
نفس پله پله ش��ده اش را ب��ه آرامی از س��ینه ب��یرون

داد.
مستانه در همان فضایی که آباژور پایه کوتاه،روشنی
ضعیفی به هال داده بود،ثانی��ه ای ایس��تاد و دس��تانش

را
در آغوش گرفت.

بغض کرده سرچرخاند و به در بسته ی اتاق چشم
دوخت.
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قدم های بی صدایش را به گوشه ای از خان��ه ک��ه ب��ا
هم

فکری الهه دست و پا کرده بود،برداشت.
مربعی کوچک که گلیمی در آنجا پهن کرده بود و چند
گلدان گلی که برگ هایش را با نخ به دیوار کشانده

بود.جایی که الهه منبع آرامش نامی��ده ب��ود.ج��ایی ک��ه
حتی

رخس��اره هم وق��تی آنج��ا می نشس��ت و نقاش��ی می
کشید

آرام می گرفت.
روی گلیم نشست و دستانش را دور زانوهایش گره
داد.چانه اش را به زانوها چسباند و خود را تکان داد.

بابا جهانش را با زنی جوان در خودرویی غیر از
پرشیای قدیمی دیده بود.

بابا جهانی که عاشق شورانگیزش بود.طنین پچ پچ
ه��ای عاش��قانه پ��در و م��ادرش در زمس��تان و کن��ار

بخاری
که شعله هایش تا آخر بود در گ��وِ ش مس��تانه هوه��و

کنان
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پیچید.
خنده های ریزی که شورانگیز ابایی نداشت دختر

نوجوانش آن ها را شکار کند.
تکان های مستانه بیشتر شد.

شورانگیز هنوز هم طراوت داشت و بوتاکس و هزار
ویک کرم ضد چروک در گذر زمان به کمِ ک

شورانگیز آمده بود.
موه��ایش همیش��ه رن��گ داش��ت و هیچ وقت اج��ازه

نمیداد
ریشه ی اصلی مو او را بهم ریخته نشان دهد.

بابا جهانش گفته بود از وقتی طوطی نیس��ت زن��دگی
اش

خالی شده است.
خالی نشده بود شورانگیز بود با خنده های

زیب��ایش.دختره��ای م��ه لق��ا بودن��د.علی و دنی��ایی ک��ه
صدای

نازکش را دوست داشت.پس چرا پدرش بهانه آورده
بود.

****
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شورانگیز خواب آلود صدایش کرد.به عادت همیشه
آغوش باز کرد و موجود خوشبویی که هیچ وقت

نتوانسته بود دست از دوست داشتنش بردارد را به
خود چسباند.

-ساعت چنده؟
چشمانش را بست و ناباورِ ی نگاه مستانه اضطرابی

تمام ناشدنی را در جانش تزریق کرد.
هراسان پلک گشود و شورانگیز را از خود دور کرد.

نوچی گفت و روی تخت نشست.
-چت شده جهان؟؟انقدر تمام شب وول خوردی

بدخواب شدم.
جهان حرفی نزد و در سکوتی که به نظر شورانگیز
عجیب میرسید از تخت پایین آمد و بی آنکه به مثال

ای��ام ق��دیم در راه حم��ام آواز س��ر بده��د لخ لخ کن��ان
خود

را به سوی سرویس بهداشتی کشاند.
*

ماشینش را زیر درخت پیر کوچه پدری اش پارک
کرد.
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قبل از پی��اده ش��دن قط��ره ب��ارانی درش��ت پرض��رب
شیشه

جلو را نشانه گرفت.
مستانه با حالی غریب دست دراز کرد و رد قطرات
بارانی که کم کم داشت بیشتر میشد را لمس کرد

شورانگیز پرده را کنار داد.با لبخندی سرحال� به
مس��تانه ای خ��یره ش��د ک��ه س��ر ب��ه زی��ر ب��ه س��وی

ساختمان
قدم های بی حالی بر می داشت.

*
شورانگیز موبایلش را از روی میز ت��والتش برداش��ت

و
هیجان زده از اتاق بیرون آمد

به تابلوهای بی شماری که روی دیوار کنار تلویزیون
آویزان شده بود،زل زد.

به لبخند خودش که تمام قاب را پر کرده بود.
تصویر بوسه ی شورانگیز به گونه مادربزرگش او را
به هپروت برد و به یادش آورد شورانگیز مادرش را
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با التماس به آتلیه ب��رده ب��ود ت��ا ب��ا او عکس��ی ه��نری
بگیرد

و در دورهمی های دوستانه کالِ س الکی بگذارد.
محو موهای حنایی مادربزرگش که از دو طرف

روسری سفیدش بیرون زده بود،ش��د و ب��ه چش��مانی
که

ناراضی به لنز دوربین نگاه کرده بود.
فنجان چای را نزدیک لبش برد.شورانگیز موهایش را

پشت گوش داد و کنارش جای گرفت.
-بیا ببین کدوم دکوراسیون رو می پسندی؟

فنج��ان را دوب��اره روی نعلبکی اش گذاش��ت و س��عی
کرد

لبخند مصنوعی اش آلوده به تنش و دلهره نباشد.
-مامان شوری؟

شورانگیز بی آنکه توجهی به مستانه بکند س��بابه اش
را

روی عکس مورد نظر گذاشت.
-ببین
ِِی
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راحت طوسی خیلی� شیک میکنه فضای این
طبقه رو.نه مستی؟

مستانه دست روی دسِ ت گ��رم م��ادرش گذاش��ت و
کالفه

تر از هر وقتی لب زد.
-چیکار میکنی مامان!!

شورانگیز متحیر خودش را عقب کشید و با ابروهای
باال انداخته زمزمه کرد.

-وا حالت حوبه مستی؟چته؟�
مستانه سعی کرد نگاهی که گاه به گاه به تصویر

پدرش روی دیوار سر میخورد از انزجار خالی باشد.
از قضاوت عجوالنه که دست از سرش برنمیداشت

خسته بود.
از جای برخاست و شالش را بی حوصله روی مبل

انداخت.
-به دور و برت نگاه کردی.همه ذهنت شده دکور

خونه.مدام یا به خری��دی ی��ا هم س��ر من��و باب��ا ب��ه غ��ر
زدن.

شورانگیز با نگاهی مشکوک مستانه ای که دست
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هایش را همانند
گذشته در هوا تکان میداد و انگار از چیزی رنج می

برد را رصد کرد.
-اتفاقی افتاده مستی؟با رهی مشکل داری مامان؟

مستانه با نگاهی خسته به مادرش نگاه کرد.
به زنی که در میانسالی به سر میبرد و هر شب از

ترس چروکی دیگر روی پوستش هزار ماسک دست
ساز را بر صورتش می مالید.

لب پایینش را به دندان گرفت و با عضالت صورتی
ک��ه از ش��دت استیص��ال� منقبض ش��ده بودن��د زمزم��ه

کرد.
-هیچ اتفاقی نیفتاده،اما....تم��ومش کن این عق��ده ی

دیده
شدن رو مامان.دیگه هیچ کس دورت نیست.قلمرو

دست خودته.
شورانگیز موبایل را روی مبل انداخت.آب دهانش را

همراه با ترس قورت داد و از جای برخاست.
مستانه فراری از نگاه کنجکاو او شال را روی سرش

انداخت.
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تا شورانگیز خواست شانه ی او را بگیرد.جاخالی� داد
و کیفش� را از پای مبل برداشت.

-باید برم.
*

در ماشین را با اح��ترامی ک��ه همیش��ه ب��رای م��ادرش
قائل

بود باز کرد.مرجان به نرمی روی صندلی جای گرفت
و کیف� ورنی شیری رنگش را روی پاهایش گذاشت.
حافظ هنگام سوار شدن نگاهی بی هدف به ترافیک
خیابان شلوغی که پزشک خانوادگی شان آنجا مطب

داشت انداخت.
زمزمه های مسعود زیر گوشش تمامی نداشت.از

مالقات با مستانه میگفت.از آخرین گزینه ای که روی
میز بود.حافظ به راهکار های او دیگر ایم��ان نداش��ت

و
کم کمک داشت عطای وکالت را به لقایش می

بخشید.اما مس��عود دس��ت ب��ردار نب��ود.م��دام ب��ه او و
روحیه

خرابش امید می بخشید تا پا پس نکشد.
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ماشین را به آرامی از پارک در آورد و در جواب
مادرش آهسته لب زد.

-بله معلومه با این دارو ها و ورزش هایی که دکتر
گفت مشکل سنگ کلیه تون برطرف میشه.

مرج��ان داش��ت زی��رلب از درد کلی��ه و دف��ع س��خت
سنگش
مینالید.�

اما حافظ حواسش در جای دیگری سیر میکرد.
-مه لقا با بچه ها شام پیش منن.باز فرام��وش نک��نی

امیر
نیای.

-چشم.
و دوباره لب فرو بست.همیشه کارهایی که قرار بود

در روزهای هفته انجام دهد،در تقویم روی میزش
عالمت میزد.

موبایلش زنگ خورد.اهمیتی به آن نداد.
در ترافیک گیر کرده بود.دکمه باالیی پیراهنش را باز

کرد.
در فضای بسته ماشین به تلخی اندیشید که غرورش
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اجازه نمیداد کنار هیچ روزی از تقویم کمک خواستن
از مستانه را عالمت بزند.

رهی ب��ه عم��د از پشِ ت س��ر ب��ه مس��تانه ای ک��ه
مشغول

سیب زمینی سرخ کردن بود،چسبید� و زیر گوش او
زمزمه ای عاشقانه سر داد.

-دلبر صنمی شیرین...
مس��تانه س��رش را متمای��ل ب��ه چپ ک��رد و بی ح��ال

لبخندی
زد.

نامحسوس خودش را کنار کشید و بشقابی از کابینت
برداشت.

رهی سعی کرد نفس عمیقش را به آرامی از سینه
بیرون دهد و حرفی نزند.

با حف��ظ لبخن��دی ک��ه همیش��ه س��عی میک��رد در کن��ار
مستانه

ج��ان دار باش��د ب��ه اوپن تکی��ه داد و ب��ه او نگ��اهی
انداخت.

مستانه ای که دستش را به کمرش زده بود و شتاب
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زده
ِِن

درو ماهیتابه زردچوبه می ریخت.
پیاده روی بی وقفه ی مستانه و اهمیت به تغذیه اش

او
را به زنی با اندامی ورزیده تبدیل کرده بود.زنی که

در سی سالگی صبورتر به نظر می رسید و دیوانگی
های گذشته اش دیگر رنگی جیغ نداشت.

حاال مس��تانه اش ب��رخالِ ف فره��ای دوس��ت داش��تنی
قرمز

رنگ به زنی با رنگ آبی آسمانی تبدیل شده بود. با
موج هایی گاهی آرام و گاهی خروشان که صدایش

هیچوقت یکنواخت نمی شد.

-نپرسیدی از استودیو رفتنم.
مستانه سیب زمینی ها را با احتیاط از روغن بیرون

آورد و درون بشقاب ریخت.
سرچرخاند و انگار به یکباره فکری که ذهنش را

مشغول خود کرده بود را فراموش کرد .
با ذوقی ریخته در نگاهش نزدیِ ک رهی شد.
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-چی شد؟پسندیدن؟هوم رهی؟
-مستانه

مستانه هول زده با تشویشی که در حرکاتش دیده
میشد.موهای بیرون زده از گیره را برای چندمین بار
پشت گوش داد.با بغضی غریب که صدایش را لرزان

کرده بود زمزمه کرد.
-وق����تی میگی مس����تانه.ص����دات روی س����ین می

شینه.عاشق�
ال��ف اس��مم رهی.چ��ون ت��و کش��یده میگیش.هی ب��ا

کشیدنش
دلم ب��اال و پ��ایین م��یره.ب��اورت میش��ه هرب��ار ص��دام

میزنی
همینجوری میشم؟؟

رهی با بی قراری که بر او مستولی گشته بود،دست
مستانه را با مالیمت گرفت.

مستانه با لب هایی که نگاه پر حرف رهی لرزانش
کرده بود،به آغوش او پناه برد.

رهی دخ��ترک را ب��ه خ��ود فش��رد.پریش��ان ح��الی آن
لحظه
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ی مستانه قلبش را به درد می آورد.
-مستانه.

مستانه در حالی که اشکی بی صدا روی گونه اش
غلتید.سرش� را روی شانه ی امن رهی گذاشت.

با
ِِن

شنید دوباره ی اسمش مشتی آرام به کمر رهی زد.
-عوضی.

رهی بینی اش را درون موهای او فرو برد و در
سکوت آنها را بویید.دلش مستانه پر جنب و جوش

خ��ودش را میخواس��ت.مس��تانه ای ک��ه خن��ده اش را
برای

او دریغ نمی کرد.
-صداتو پسندیدن رهی؟

رهی عقب کشید و دستش را یک طرف صورت
ملتهب مستانه گذاشت.

مستانه سرکج ک��رد و خیس��ی گون��ه اش را ب��ر کِ ف
دست

رهی مالید.
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-من آن ناخوانده آوازم...
مستانه معترض سر راس��ت ک��رد.در ح��الی ک��ه بی��نی

اش
را پرصدا باال می کشاند،طلبکارانه به روی او توپید.

-االن وقت شعر گفتن نیست.بگو ببینم چی شد جاِ ن
عزیزت.

رهی بی ص���دا خندی���د و بی���نی س���رخ او را بین دو
انگشت
فشرد.

-به دنبال صدایم باش.برای تو اگر رازم....
مستانه قهرآلود پشت به او چرخید.

هراسان سرخم کرد و زیر گاز را خاموش کرد.بوی
روغن سوخته تمام فضای آشپزخانه را پر کرده بود.

رهی کوتاه زمزمه کرد.
-برگاشون ریخت.

مس��تانه ب��ا ش��تاب ب��ه س��وی او چرخی��د.چن��د� ب��ار لب
هایش

را ناباورانه برهم زد،اما صوتی از حنجره اش بیرون
نزد.
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-مدیربرنامه ام میشی؟
محم��د نگ��اهی کوت��اه ب��ه در بس��ته ی ات��اق مس��تانه

انداخت
و گلویی صاف کرد.سعی کرد مودبانه با پونه

احوالپرسی کند.
پونه چادر را روی مقنع��ه اش تنظیم ک��رد و در ح��الی

که
کیف اداری اش را بر میداشت با خوشرویی او را

مخاطب قرار داد.
موکل خانم مشعل خیلی وقته داخل اتاق هستن. چند
دقیق��ه ی دیگ��ه منتظ��ر باش��ید می تونی��د ب��ا ایش��ون

صحبت
کنید.�

وقتی پونه به آرامی در را پشت سرش بست. محمد
با

کنجک��اوی از ج��ای برخاس��ت و نگ��اهی اجم��الی ب��ه
فضای

سالن مربعی شکل انداخت.
صدای موبایلش باعث شد نگاهش را از تابلوی
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طبیعتی که بیش از
اندازه زنده بود بگیرد و هندزفری را درون گوشش

فرو کند.
-کجایی تو امید؟ آره دفترشم.

ماندانا با ابرویی باال انداخته از اتاقش بیرون آمد.
حین رفتن به درون آشپزخانه و ریختن نسکافه ای
برای خودش نگاهی کوتاه به محمد وکاپشن بادی

سبزش انداخت.
وارد آشپزخانه که شد رویی جمع ک��رد و فنج��انش را

از
درون کابینت برداشت. محمد که در حضور ماندانای

اخمو کمي معذب به نظر می رسید. دوباره روی
صندلی جمع و جور نشست و زیر لب پچ پچ کرد.

-کی فکرش��و میک��رد فالمینگ��و واس��ه داداش��مون زن
شه!!

حاال بیاببین دم و دستگاِ ه راه انداختشو...�
-ببند گالتو ممد.

هوف غیظی که امید بعد از عصبانیتش کشید، باعث
شد که محمد تسلیم وار ادامه دهد.
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-حاال قاطی نکن.کی میرسی اینجا؟
صدای امید از میان بوق و شلوغی خیابان به گوش

محمد می رسید.
-ت��ا بیس��ت مین دیگ��ه اونج��ام. هم��ه مدارک��ه زمین��و

نشونش
بده. بگو چه کاله گشادی سرمون رفته.

در اتاق باز شد و مستانه با قامتی راست کنار در
ایستاد و همراه با لبخندی کادر ش��ده موك��ل ج��وانش

را
بدرقه کرد .

-حتما دادخواست رو واستون تنظیم میکنم.
زن چادری که از دوستان دختردایی هرمزش بود

لبخند هولی زد و سری تکان داد.
مستانه تا خواست دوباره وارد اتاقش شود چش��مش

به
محم��د افت��اد. لبخن��دی واقعی روی لب ه��ایش نقش

بست و
او را صمیمانه به داخل اتاق دعوت کرد.

***
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میشا خم شد و با همان جثه ی کوچکش قالیچه ی
ابریشمی را کمی كنار داد و با ذوق با عروسکی در

بغل روی پارکت لی لی بازی کرد.
هستی پستانک را از درون دهانش بیرون کشید و

همانطور که نشسته بود.هیجان زده به جست و خیز
خواهرش نگاه دوخت.

م��ه لق��ا ب��ا هم��ان روپ��وش رنگی ش��ده اش از ات��اق
سرکی

به بیرون کشید.
حاف��ظ ب��ا ح��التی متفک��ر روی مب��ل لم داده ب��ود و

مشغول
باال و پایین کردن کانال های ماهواره بود.

-امیر جان حواست به بچه ها باشه.
و قلمو به دست دوباره به اتاقش پناه برد. تا طرحی

که
مدت ها بود روی آن کار میکرد را هرچه زودتر به

اتمام برساند.
حافظ نیم نگاهی به تصویر پیش رویش انداخت.

هستی به طرفش چرخیده بود و با چشمانی براق
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ونگاهی آشنا به او خیره شده بود.
با فکری که مشغول تر از هر وقت دیگری بود، لبخند

بی حالی زد و دستانش را برای هستی گشود.
-بیا بغل بابا.

هستی خندید. با آنکه راه رفتن را یاد گرفته بود اما با
تنبلی چهار دست پازنان به حافظ نزدیک شد.

میشا میان لی لی کردنش نگاهی به هس��تی ان��داخت
که

چطور درون آغ��وش پ��درش ول��و ش��ده ب��ود. اهمی��تی
نداد.

روی پارکت ها نشست ولباسش را برای شیر دادن
عروسکش باال داد.

هستی زیر گلویش را فوت میکرد وبه مثال عادتی
که از پدرش سراغ داشت منتظر ب��ود حاف��ظ ش��روع

به
قلقک دادنش کند.

حافظ همراه با لبخندی که ناخالصی در آن نبود
دخترش را در آغوش فشرد.
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همراه با فحش توله سگی که ب��ه او می��داد موب��ایلش
را

از روی میز برداشت.
بی آنکه به افکارش بیشتر از همیشه جوالن دهد،

وارد لیست مخاطبینش شد .
روی شماره ي مستانه مکث کرد. هستی دست و پ��ا

زد
و خواست با شیطنت هایش توجه حافظ را به خود

جلب کند.
صفحه ی پیام باز شد.

هرچه به ذهنش فشار آورد کالمی برای شروع
مکالمه با مستانه پیدا نکرد. تنها نوشت.

-مستانه.
همراه با سند کردن پیامش س��وز ری��زی در ناحی��ه ی

مچ
دستش احساس کرد. هس��تی ص��ورتش را پیش آورد

و با
همان جفت دندان بامزه اش به روی حافظ خندید.

حافظ با دلهره ای غریب که ته دلش احساس
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میکرد.خندید و دوباره زیر لب زمزمه کرد.
-توله سگ.

اینبار مطمئن نبود که مخاطب فحش جویده روی
زبانش

هستی است یا کسی دیگر...�
رهی زیر آفتاِ ب زمستانی که باعث می شد حاِ ل

خوشایندی
ِِیر

ز پوستش بدود به آنسوی خیابان� چشم
دوخت.

الهه با همان پالتوی طرح پفکی که هیکل الغرش را
کمی چاق نشان میداد،میدان دیدش را پر کرد.

کاله نقاب دار مشکی اش را از سر برداشت و آن را
در هوا تکان داد.

اله��ه ب��ا نگ��اهی تن��گ ش��ده لحظ��ه ای مکث ک��رد و
لبخندش

را سخاوتمندانه از همان فاصله ای که نزدیک نبود به
روی رهی پاشید.
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دسته ی کیف دس��تی اش را می��ان مش��تش فش��رد و
سعی

کرد حتی لحظه ای لبخند از روی صورتش محو
نشود.

هنوز به نزدیِ ک رهی نرسیده بود،با لحنی سرزنش
آمیز لب گشود.

-مگه تابستونه این مدل کاله سر کردی دیوانه.
رهی مردانه خندید و دستی به سر بی مویش کشید.

الهه بی آنکه مهلت بدهد خود را در آغوش رهی
انداخت.

رهی با حفظ فاصله ی میانشان دستی به
ِِکمر

او کشید
و با صدایی که حاال برای بیشتر گیرا بودنش تالش

میکرد زمزمه کرد.
-مستانه اینجوری عاشقم شد.

الهه برای دلتنگی روزهایی که در تنهایی از سر
گذرانده بود،بغض کرد و

ِِن
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یا
م همان بغِ ض غریبش

لبخند زد.
-دلم برای دیوونه بازیاش تنگه.چشه این روزا؟

رهی خود را عقب کشید.لبخند� از روی صورتش پاک
شده بود.

کاله را دوباره روی سرش تنظیم ک��رد.کی��ف اله��ه را
که

سنگین ب��ود از دس��تش گ��رفت و در ص��ندلی عقب را
باز

کرد.
-واسه همین گفتم بیای.مستانم پریشونه اال.

الهه سر کج کرد و به رهی که نگاه می دزدید زل زد.
رهی ع��اقبت نگ��اهش را ب��ه مرک��ز نگ��اه اله��ه گ��ره

زد.الهه
ب��ه س��فیدی ت��ک و ت��وک ریش و س��بیل او اش��اره ای

کرد.
-پیر شدی داش رهی.

رهی دستی به انبوه ریش هایش کشید و همراه با
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چشمکی که نشان از رفاقتی عمیق داشت الهه را به
نشست درون ماشین دعوت کرد.

*
مستانه عصبی صندلی را عقب داد و موبایل را روی

پرونده پیش رویش انداخت.
دس��ت ب��ه کم��ر پش��ت پنج��ره ایس��تاد و س��عی ک��رد

تمرکزش
را فقط برای پرونده جدیدی که گره ه��ای س��ختی در

آن
می دید بگذارد.

دلش میخواست از تمام هیاهو های مش��عل ه��ا ف��رار
کند.

از پدرش که چند روزی بود سعی داشت از راه تلفن
با

او ارتباط برقرار کند و از شعله
ِِین

ورتر مشعل ها که
امیرحافظ بود.
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پون��ه درح��الی ک��ه کت��اب کوچ��ک حق��وق تج��ارت در
دستش

بود.بی آنکه اجازه ورود بگیرد،داخل شد.
-میگم مس��تی اون م��اده ای ک��ه گف��تی رو من پی��دا

نمیکنم
چرا!!

مس��تانه نگ��اهی خ��رج پون��ه نک��رد.ش��قیقه ه��ایش را
فشرد و

غضب آلود به موبایلی که روی کاغذها لرزان
بود،نگاه دوخت.

پونه دم دست ترین آدم برای خ��الی ک��ردن تم��ام دق
دلی

چند روزه اش بود.
به سوی موبایلش خیز برداشت و با خشونت توپید.

-میشه بری بیرون.
پونه هاج و واج مانده سر بلند کرد و کتاب میان

دستانش شل شد.
باورش نمی شد مستانه آنقدر رک بی حوصلگی اش

را

  1901                                                                             



سال   چهارشنبه عصائی:                                                                                   اخرین مهدیس نویسنده

نشان دهد.
لب ه��ایش لرزی��د.ق��دمی ب��ه عقب برداش��ت و در

سکوت
از اتاق بیرون زد.

استیصال� در الیه های
ِِغز

م مستانه نفوذ کرده
ب��ود.درس��ت در ج��ایی از زن��دگی س��ی س��اله اش

ایستاده
بود که

ِِر
دچا بالتکلیفی� شده بود.

سرش را روی میز گذاشت و همراه ب��ا ب��وی کاغ��ذی
که

مشامش را پر میکرد،خش دار زمزمه کرد.
-بگو رهی.

ح��ال خوش��ایندی از قلب زنگ��ار گرفت��ه اش رد ش��د
وقتی

صدای رهی را آنقدر زنده می شنید.
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-سوپرایز دارم برات.
حافظ صدایش کرده بود.تنها گفته بود مستانه.پیام را
س��ین ک��رده ب��ود و آنق��در ب��ه مس��تانه ی خ��الی م��ات

مانده
بود که صفحه ی موبایلش خاموش شده بود.

رهی کنارش نشسته بود .
دلش از او هم پر بود.اینهمه فهمیدن از سوی رهی
حقش نبود.باید با کشیده ای جانانه بیدار می شد و

تکلیفش را با همه ی مشعل هایی که زندگی اش را
تحت شعاع خود قرار داده بودند معلوم میکرد.

قلبش می سوخت و گلویی که خشک شده بود.
نوشته های کاغذ درشت تر از هر وقتی میدان دیدش

را پر کرد.خیره به نوک خودکار بیکش لب زد.
-بابامو با یک زن دیدم رهی...تو....خیابون.

تقه ای آشنا به در کوبیده شد.
اهمیتی نداد،قط��ره اش��کی از کنج چش��مش ب��ه روی

تیغه
ی بینی اش سرید.

رهی آرام زمزمه کرد.
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-در رو باز میکنی؟
نگاه مسخ شدهِ ی مستانه به لکه آبی روی گلدان

کاکتوسش افتاد.
رهی تنها نفس می کشید و مستانه که برای ن��فِ س

رها
شده ی البه الی خطوط جان می داد.

صدای تق تق کفشی در سکوت سالن پیچید.
-با دوستت خوش بگذرون.

کرخت سرش را باال آورد و الهه را تکیه داده به
چهارچوب در دید.

لبخنِ د الهه نقطه ی اتصالی بود که او را
ِِر

کنا رهی
قرار داده بود.

موبایل هنوز کنار گوشش بود.لب زد.
-رهی...

صدای بوق های آزاد باعث شد با خنده ای که داشت
صدادار می شد موبایل را دوباره روی میز بیندازد و

برای مهربان ترین الهه ی دنیا آغوش باز کند.

  1904                                                                             



سال   چهارشنبه عصائی:                                                                                   اخرین مهدیس نویسنده

*
لیوان کاغذی را میان دستانش محکم گرفت و خ��یره

به
سنگفرش های خیِ س پارک عاقبت لب گشود.

-واقعا به موقع اومدی سروقتم.
اله��ه دس��تانش را در جیب ه��ای ب��زرگ پ��التوی قه��وه

ایش
فرو کرد و با ش��انه ه��ایی جم��ع ش��ده دمی عمی��ق از

هوای
زمستانی

ِِهر
ش خاطراتش گرفت.

-نکنه دچار بحران سی سالگی شدی دختر!!�
و به حرِ ف خود ساده خندید و اشاره ای به نیمکت

رنگ و رو رفته ای کرد.
مستانه بی حواس لیوان را به آرامی نزدیک لبش برد

و کمی از از مایع داخلش را نوشید.
از

ِِر
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کنا نیمکت گذشت و دوباره لیوان کاغذی را پایین
آورد.

-
ِِین

ب مشعال گیر کردم.وسطشون دارم آتیش میگیرم
الهه.

صدای الهه خش دار بر تارهای شنوایی مستانه
نشست.

-اسمش امیرحافظ بود؟
لی��وان را ب��ا هم��ه ی محتوی��اتش داخ��ل س��طل زبال��ه

انداخت
و بی حرف سر تکان داد.

-همنش��ینی� ب��ا رهی ب��اعث ش��ده انق��در نس��یه ح��رف
بزنی؟

قلب مستانه با یاد رهی فشرده شد.
با لبخند بی حالی به درخت های بی جان نگاه

انداخت.
-یک روزی از گناه حافظ گذشتم.فکر کردم فراموش
میکنم.اما هر وقت یک نشونی از اون تو زندگیم پیدا
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میشه قلبم میسوزه.دلم��و س��یاهی میگ��یره.من ح��ال
خوبمو

دوست دارم اال.چرا باید توش گند بخوره.
نیمکت بعدی پارک خالی نبود.پسر جوانی برای

دخترکی� که چهارزانو روی نیمکت نشسته بود گیتار�
می زد و دخترک که دست زیر چانه اش گذاشته ب��ود

و
با نگاهی عاشق به انگشتانی که آهنگ جیپسی کینگ

را با مهارت می نواخت خیره بود.
الهه با لبخند محوی حال خوش آنها را رصد کرد.اما

مس��تانه بغض ک��رد. چش��مانش س��وخت و س��ینه اش
سنگین

شد.
-ببخشش.

مستانه بینی اش را باال کش��ید و ب��ا اخم ه�ایی در هم
به

الهه نگاه کرد.
الهه شانه باال انداخت و بی توجه به او روی نیمکت

سرد نشست.
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-نمی تونم الهه.اون یک عوضی به تمام معنا
بود.هنوزم هست.پرو پرو تو تلگرام بهم پیام

داده.میخواد ببینتم.
-خب ببینش چرا انقدر سخت میگیری تو؟

مستانه عصبی لبه های بافتش را بهم نزدیک کرد.در
حالی که پیشانی اش از سوز سرما به درد آمده بود

طغیان زده به روی الهه توپید.
-می فهمی چی میگی؟

الهه خودش را کنار کشید و چانه اش را باال
داد.خونسردی او مستانه را به مرز جنون می رساند.
_داری فرار میکنی؟ بخدا قصه حافظ اصال مسئله ی

پیچیده ای نیست.شوهر خواهرته.بابای هستی و
میش���ا.بچ���ه ه���ایی ک���ه همیش���ه میگی دوسش���ون

داری.چند
س���ال گذش���ته،تم���وم کن این ف���رار رو .باهاش���ون

معاشرت
کن؟حال� کن از خانواده ای که داری.

- دیوونه ش��دی ت��و...ک��دوم خ��انواده!بخ��دا حی��ف اون
دختر
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کوچولوه��ا واس��ه این ش��ارالتان.حی��ف� م��ه لق��ا.حی��ف
خودم

که یه قسمتی از گذشته ی نحسمو با این گذروندم.
-حال خرابت فقط واسه حافظ بود؟همین مستی؟

مستانه با چهره ای خسته و نگاهی غمگین کنار الهه
ولو شد و پیشانی دردناکش را فشرد.

-بابا جهانم.
الهه کنجکاو به سوی او چرخید و چشم تنگ کرد.

نگاه پرسانش باعث شد مستانه ادامه دهد.
-چند روز پیش با یک خانم دیدمش.خانمه جوون

بود.دارم خفه میشم الهه.باباجهان من عاشق
مامانمه.یک عشق حال بهم زنی که یک زندگی رو از

پاشوند.
هیستریک وار دستانش را در هوا تکان داد.دیگر از

صبوری خ��بری نب��ود.مس��تانه آن لحظ��ه داش��ت تم��ام
بهتش

را باال می آورد.
-اگه....اگه  ارتباط داشته باشه چی؟الهه م��دام دارم

به مه
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لقا فک��ر میکنم.ب��ه ح��الش....دوس��ت دارم ح��اال ب��رم
بغلش

کنم جای باباجهان ازش معذرت خواهی کنم.دوست
دارم آرومم کنه.بگه چیکار کنم.
مظلومانه سر چرخاند� و لب زد.

-نمیخ���وام ص���دای باب���امو بش���نوم.میترس���م هم���ه
ی....همه ی

قضاوتام در موردش درس��ت باش��ه.اله��ه بای��د چیک��ار
کنم؟

الهه تحت تاثیر کالم غم زده مستانه آغوش ب��ازکرد و
با

درد پلک روی هم گذاشت.
-عزیز دلم.

مستانه سرش را روی شانه ی او گذاشت و ناله ای
خسته سر داد.

چند قدم آنطرف تر هنوز پسر جوان می نواخت و
فضای پارک را در آن وقت از روز دلگیرتر از هر

وقت دیگری می کرد.
مستانه خیره به آینه دو طرف موهایش را گرفت.
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سعی کرد با سنجاقی که نگین های یشمی اش
درخشندگی خاصی داشت آنها را کمی از دور

صورتش دور کند.
رهی شیشه ی عطرش را روی میز توالت گذاشت و
به آرامی پشت سر او قرار گرفت.مس��تانه دس��ت از

تقال
برداشت.

همانطور که لبش روی فرها نشسته بود زمزمه کرد.
-خوبی؟

مستانه تند تند سر تکان داد و زیر لب خوبم گفت.
الهه گلویی صاف کرد وسالن دست در دست

رخساره منتظر ایستاد.
مستانه هول زده خود را تکانی داد و معذب از میان
دستان رهی فرار کرد و در میان چهارچوب در ظاهر

گردید.
-مستی جون منو رخساره داریم میریم.کاری با این

خوشگل خانم نداری؟
مستانه دستپاچه نزدیک شد و شال سفید را روی

موهای رخساره درست کرد.
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زل زده در نگاه الهه صادقانه خواهش کرد.
-چرا نمی مونین.یک مهمونی ساده اس الهه.

رخساره نوچی گفت و همانطور که پا بر زمین می
کوباند قدمی به عقب برداشت.الهه نیشخندی تحویل

مستانه داد و با مالحظه لب گشود.
-بهتره امشب ما نباشیم.

مستانه نیم نگاهی به اتاقشان انداخت
رهی سرش را درون کمد فرو کرده بوو.دوباره سر

چرخاند و زمزمه وار لب زد
-کاش ترسم بی مورد باشه الهه

الهه مطمئن پلک زد و در حالی ک��ه دس��ت دور ش��انه
ی

رخساره انداخته بود خداحافظی بلندی از رهی کرد.
*

رهی زیر نظرش داشت و همین سنگینی نگاِ ه او
مستانه را آشفته می کرد

ِِن
توا آنکه احساساتش در هم پیچیده اش را از هم

تفکیک کند نداشت.
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شورانگیز فارغ از رفتارهای غیرعادی اطرافش مدام
از سرگرمی جدیدش می گفت و از عروس��ی مجللی

که
شهال برای پسرش گرفته بود و به عمد طعنه های
زیرپوستی اش را به رهی که سر به زیر مشغول

پذیرایی کردن بود می انداخت.
میان گاز و یخچال فرو رفت و دست انداخت یقه ی

بلوزش را کمی پایین کشید تا درست تر نفس
بکشد.موبایلش روی میز شلوغ غذاخوری لرزید.با
نگاهی که دو دو میزد سرکی به بیرون کشید و بی

معطلی نوار سبز را کشید.
صدایش می لرزید اما سعی کرد کامال جدی با

امیرحافظ مشعل برخورد کند.
-وقتی ج�واب پی�امتو نمی�دم،مش�خص نیس�ت ح�رفی

بینمون
نیست؟

مکث حافظ مستانه را عصبانی تر کرد.پچ پچی
ن���امفهوم از آنس���وی خ���ط ب���ه گ���وش مس���تانه

رسید.کنجکاو
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روی صندلی نشست و منتظ��ر ش��د.حاف��ظ ب��ا لح��نی
سرد و

انگار که به زور به حرف آمده بود زمزمه کرد.
-فردا ساعت ده دفترتم.

قط��ع ش��دن ارتب��اط ب��ا وروِ د رهی ب��ه آش��پزخانه
همزمان

شد.مستانه بزاق دهانش را پر سر و صدا پایین فرو
داد و موبایل را بی مهابا همچون شی ای نجس روی

دیس پر کاهو انداخت.
رهی با فکی منقبض شده طاقت از کف داد.کف

دس��تانش ب��ه م��یز چس��بید.س��رش� را نزدی��ک گ��وش
مستانه

کرد و از میان دندان های کلید شده غرید.
-سکوتت دیوونم میکنه.

مستانه نگاهش را دردمندانه باال آورد و خیره ی نگاه
تبدار رهی شد.

رهی مطمئن از بی حواسی جهان و شورانگیز ادامه
داد.

-اینهمه توداری از تو بعیده.اینهمه ترس.بگو بهم.
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مستانه پریشانحال پلک زد و زمزمه کرد.
-بزار مهمونا برن.میگم.

پوزخن���دی تلخ گوش���ه ی لب رهی را کج ک���رد.عقب
کشید

و به سردی زمزمه کرد.
-زورت نمیکنم. میتونی سکوت کنی.

****
ش��ورانگیز ت��ه مان��ده ی ب��رنج بش��قاب ه��ا را درون

ظرفی
خ��الی ک��رد و همزم��ان ک��ه ظ��روف ک��ثیف را درون

ماشین
ظرف شویی می گذاشت لب زد.

-چه عروسی بود مستی؟بخ��دا فق��ط حس��رت جش��ن
نداشتِ ن

تو رو خوردم مامان.
مس��تانه مش��غول ریختن غ��ذاهای اض��افی ب��ه قابلم��ه

های
کوچک بود.در یخچال را باز کرد.سرمای آن باعث

شد کمی از التهاب صورتش کم شود.
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-گوشت با منه؟
خفه زمزمه کرد.

-آره.داستان خیریه چیه؟
شورانگیز در ماشین را به آهستگی بست و دستمال

تمیزی را از کشو در آورد.هیجان زده روی میز را
پاک کرد و جواب داد.

_خیلی برای روحیه ام خوب بوده. تو هم بیا.دختر�
جوون زیاد اونجاست.

جه��ان بی س��ر و ص��دا وارد آش��پزخانه ش��د.مس��تانه
سعی

کرد نگاهش کماکان از نگاه پدرش فراری باشد.
-شوری جان موبایلت زنگ میخوره.

شورانگیز دستمال را روی میز رها کرد.همراه با تنه
ای ک��ه ب��ه جه��ان می زد ه��ول از آش��پزخانه ب��یرون

رفت.
مستانه با سینه ای که انگار وزنه ای رویش گذاشته

بودند و سنگین بود.خودش را مشغول چای دم کردن
نشان داد.

-طوطی چرا بهم نگاه نمیکنی؟
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ط��وطی گفتن پ��درش ب��اعث ش��د ب��ه آنی بغض ب��ه
گلویش

چنگ بیندازد.
بی آنکه به چیدن کلمات در کنار هم بیندیشد با لب

هایی لرزان بی ربط جواب داد.
-داشتین.....با اون خانمه میخندیدین.

جهان کالفه دستی به موهای خوش حالتش�
کشید.مستاصل به مستانه نزدیک شد.

-تو نذاشتی برات توضیح بدم مستی بابا.
قوری را روی کتری گذاشت و به سوی پدرش

چرخید.
سرش را باال آورد و دوباره جمله اش را تکرار

کرد.جهان� دستانش را به گونه های او چسباند و
زمزمه کرد.

-اونجوری که تو فکر میکنی نیست بابا.
شورانگیز با نگاهی تن��گ ش��ده و لبخن��دی دن��دان نم��ا

وارد
آشپزخانه شد.

-پدر و دختر خلوت کردین؟خبریه؟�
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مستانه لبخند سرسری نثار مادرش کرد و سعی کرد
از

تیرس نگاه پدرش بگریزد.
****

حافظ عرض اتاق را پیمود و همراه با پوزخندی
صدادار دوباره به حرف آمد.

-محاله.مرتیکه خشک مقدس و جانماز آبکش مگه
حرف حالیشه.حاال برم به دوسِ ت دخترش رو.....
مسعود صندلی اش را عقب داد.در حالی که گره

کراواتش را شل میکرد میان حرف او پرید.
-د بابا حق داره.مرتیکه گ..ِ ه زیادی خوردی.چندبار

گفتم ام��یر نکن.اون دو س��ه دفع��ه قب��ل ط��رفت گ��دا
بود.با

پول خفه کردی.این یارو کله گندس..بفهمه دمار از
روزگارت درآورده.نگفتم؟

حافظ پشت به او خ��یره ب��ه کت��اب ه��ای نفیس��ی ک��ه
مرتب

در کتابخانه چیده شده بودند زمزمه کرد.
-گفتی.بسه.
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کالفه از جای برخاست و چنگی میان موهایش
زد.شمرده شمرده ادامه داد.

-گفتم امیر طمع نکن.المصب تو که روی کوه پول
نشستی.تفننی کار کن.با حرفه ات حال کن.گوش

نکردی.گفتی قضیه بیخ پیدا کنه سرنخ به من
نمیرس���ه.دی���دی؟دی���دی ت���اج زاده م���وی دم���اغت

شد.چندبار
گفتم؟هان� امیر؟نگفتم؟�

حافظ میان حرف زدن مسعود پاکت سیگارش را از
جیب درآورد.

اما تکرار بیش از اندازه ی سوال مسعود باعث شد
پاکت را روی میز بکوبد و با خشمی غیر قابل مهار

عربده بکشد.
-گفتی عوضی.گف��تی....آق��ا گ..ه خوردن��و واس��ه این

موقعا
گذاشتن.گه خوردم.ول کن دیگه.به جهنم پروانه ام

نابود شه.
مسعود انگشت زی��ر بی��نی اش کش��ید و س��ری تک��ان

داد.
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-اوکی.ام��روز ش��انس آخرت��و امتح��ان کن.بع��دم بی
خیالش

شو.
حافظ به پ��اکت س��یگارش چنگی زد و ب��ا رویی جم��ع

شده
از خشم نخی سیگار بیرون آورد و آن را کنج لبش

گذاشت.
-حوصله این روی مستانه رو ندارم.از نگ��اهش ح��الم

بد
میشه.

مسعود پاکت را از دست او قاپید.در حالی که ضربه
ای به پاکت می زد.خونسرد تر از دقیقه ای قبل

زمزمه کرد.
-ت��و گن��دش ک��ردی.ی��ک  ارتب��اط ی نص��فه نیم��ه ت��و

گذشتتون�
بوده.تم�وم ش�د و رفت.ن��ه ق�ولی.ن�ه ق�راری.دخ�تره

زیادی
متوقع بوده امیر.تو چرا خودتو اذیت میکنی؟
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حاف��ظ خ��یره ب��ه مجس��مه ع��دالت پکی عمی��ق ب��ه
سیگارش

زد و نامفهوم سری تکان داد.
*

پونه با هول دستمال نمناک را روی میز کشید.ماندانا
با

ماگی ک��ه در دس��ت داش��ت خ��یره ب��ه موب��ایلش وارد
اتاق
شد.

مستانه پشت ب��ه آنه��ا دس��تانش را در آغ��وش گرفت��ه
بود و

کنار پنجره به نقطه ای نامعلوم زل زده بود.
-راستی از رهی چه خبر؟میره استودیو؟

مستانه بی آنکه نگاهی خرج ماندانا کند اهوم کش��یده
ای

گفت.پونه گلدان ها را مرتب تر از قبل کنار هم قرار
داد.

-میگم مانی پرونده های خودمونو بیار.
ماندانا گیج سری تکان داد و پرسید.
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-واسه چی؟
نیش پونه شل شد.با چشمانی برق زده زمزمه کرد.
-واسه اینکه نشون بدیم مستیمون پرکاره.بدو آبجی.

ماندانا ابرویی باال انداخت و انگشت شستش را به
نشانه الیک باال آورد.ماگ را روی میز گذاشت و

هیجان زده به سوی اتاقش شتافت.
چند کتاب را برای تزئین باز گذاشتند و برگه های

بیشماری که بیشترشان باطله به حساب می آمد را
روی میز قرار دادند تا شلوغی میز ناشی از پرکاری

صاحبش باشد.
مستانه که دیشب با افکاری درهم گره خورده خواب
مهمان چشمهایش نشده بود،بی رمق خندید و گوشه

چشمانش را فشرد.
پونه مهربان گونه او را کشید و قربان صدقه اش

رفت.ماندانا متفکر به او زل زده بود.عاقبت پس از
لختی سکوت به حرف آمد.

-خوبه آرایش آنچنانی نداری؟حاال فکر نکنه خیلی
مهم��ه!!م��انتو ش��لوارتم خوب��ه.کال موج��ه ب��ه نظ��ر

میرسی.
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صدای زنگ ساختمان دو دختر را کمی دستپاچه
ک��رد.ام��ا مس��تانه بی خی��ال روی ص��ندلی نشس��ت و

نفسی
عمیق کشید.

**
ری اکشن مستانه جالب بود،یک لنگه ی ابرویش را

باال انداخت و کمی خود را پشت میز جلو کشاند.
-لبخند پرفکتت دیگه جذابیت نداره.خودت باش و

حرفتو بزن.
حافظ بی حال خندی��د و دلش س��ر ب��ه س��ر گذاش��تن

بیشتری
با مستانه میخواست.

جفت ابروهایش را باال داد و با ژستی بامزه که
صورتش را کم سن و سال تر نشان میداد به او نگاه

کرد.
مستانه ساده خندید.بی آنکه همانند گذشته از دن��دان

های
روی هم سوارش خجالت بکشد.فنجان چایش را
برداشت و صورتش را کمی نزدیک بخار آن کرد.
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-حافظ من قد کشیدم.بزرگ شدم.حرفتو بزن.
حافظ شستش را کنار لبش برد و سری تکان

داد.سکوت کش دار او مستانه را عصبی کرد.جوری
که دیگر حوصله ی صبوری کردن در خود را نمی

دید.جرعه ای از چایش را نوشید و فنجان را پ��ر س��ر
و

صدا
ِِن

درو نعلبکی گذاشت.
عینکش را کمی روی چش��مانش ج��ا ب��ه ج��ا ک��رد و

کالفه
به حرف آمد.

-االن اومدی اینجا چیکار؟میخوای سر از کارم
دربیاری؟یا وقتی اوم��دم دف��ترت ب��اورت نش��د وکی��ل

شدمو
از لجن زاری ک��ه ب��رام س��اختی اوم��دم ب��یرون؟این

دختره
شوریه....مگه بلده آدم حسابی بشه.
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حاف��ظ ب��ا حف��ظ خونس��ردی اش می��ان ح��رف زدن
مستانه

پرید.بی نگاه در حالی که با بند ساعتش ور می رفت
زمزمه کرد.

-چقدر دلت پره.منتظر یک اشاره بودی این سالها؟
پوزخند مستانه صدادار شد.به صندلی اش تکیه داد و
در حالی که دستانش را روی سینه گره میداد جواب

داد.
-تو این سالها انقدر از محبت اش��باع ش��دم ک��ه ی��ادم

نبود
چی به سرم آوردی.االنم ادا در نمیارم.خودت پا

گذاشتی به حریمم که صبرم لبریز شد.حرفتو بزن و
برو امیر.

-ازت کمک میخوام.
خنکی خوشایندی از قلبش گذشت.با لبخن��دی ک��ه ب��ه

نظر
حاف��ظ ک��ذایی ب�ه نظ��ر می رس��ید خم ش��د و فنج��ان

چایش
را دوباره برداشت.
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****
چهارزانو روی گلیم نشسته بود.

هنوز روحش خسته بود از روزهای سختی که با
آشفتگی گذرانده بود اما استیصال حاف��ظ ح��ال دلش

را
برای ثانیه ای خوب می کرد.

بدجنسانه دوست داشت به همراه ماندانا او را سر
بدواند و کمی به قیافه ی آویزانش وقتی که سراج از

هستی ساقطش میکرد بیندیشد و بخندد.
دستی به برگ های گلش کشید.

برگ های انب��وه کم کم داش��تند آن نقط��ه ی خان��ه را
سبز

یکدست می کردند.
در حالی که به پشتی قالیچه ای که سوغات

مادربزرگش بود تکیه میداد.دستی به سنتور الهه
کشید.دلش برای الهه تنگ شده بود.اما ترجیح میداد

چند روزی از او خبر نگیرد تا با خواهرش سمانه و
مادرش سرگرم باشد و رفع دلتنگی کند.

رهی در اتاق رخساره را به آرامی بست و زیرانداز
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مخصوص کارش را از روی اوپن برداشت.
مستانه با لبخند مضراب ها را برداشت.

رهی مشغول پهن کردن زیرانداز روی فرش شد.
چهره متفکِ ر رهی تبسمی گرم را روی لب های

مستانه نشاند.
خیره به او همانطور نابلد مضراب ها را روی سیم ها

کشید و آرام خواند.
ای به هنگام درد راحت جانی مرا

ای که به تلخی فقر گنج روانی مرا...
رهی سر باال آورد و سرمست از آواز خوانی مستانه

با عشق همراِ ه او شد.
مستانه به رقصیدن ناشیانه ی رهی قهقهه زد و روی
همان گلیم دوست داشتنی اش ولو شد و مضراب ها

را
به گوشه ای انداخت.

رخساره متعجب سر از اتاق بیرون آورد.
با دیدن رهی و حرکات به نظر مسخره اش ریز

خندید.از اتاق بیرون آمد و برای او ذوق زده دست
زد.
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سجده کنم من به جان
روی نهم من به خاک

گویم از اینها همه عشق فالنی مرا...
دور خودش چرخید و همراه با خواندن ادای دف زدن
درآورد و مستانه دیگر برای خندیدن نفسش باال نمی

آمد.
*

جهان دستانش را بهم گره داد و به سوی دخترک که
همچون ابر بهار اشک می ریخت چرخید.

-آتوسا جان به من گوش کن.
آتوسا با نگاهی مظل��وم س��عی ک��رد ه��ق هقش را در

گلو
خفه کند.

لب هایش برچی��ده ش��د و اش��کی دیگ��ر از گون��ه اش
غلتید.

جهان کالفه نوچی گفت و به خیابان نگاه دوخت.
-اشکاتو پ��اک کن و مث��ل ی��ک دخ��تر عاق��ل ب��ه ح��رفم

گوش
بده.
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دخترک سراسیمه با پشت دست اشک از چهره اش
زدود و منتظر شد.

-اولین بار که تو خیریه من و همسرمو دیدی
یادت��ه؟اونج��ا و همیش��ه من ت��و رو ب��ه چش��م دخ��ترم

دیدم.
آتوسا با نگاهی که انگار کارشان فقط پرستیدن مرد

مقابلش بود،اهومی خفه از گلویش بیرون پرید.
-شورانگیز همسر من رو دیدی چقدر با تو گرم
گرفت؟چقدر ابراز خوشحالی کرد از آشناییت.

دخترک بینی اش را پر سر و صدا باال کشید و با
صدایی گرفته زمزمه کرد.

-یادمه. منم از زیباییش تعریف کردم.زن
مهربونیه.خودمم حالیمه.ولی دلم سریده

جهانگیر.چیکار کنم؟
جهان کالف��ه خندی��د و ب��ا ک��ف دس��ت پیش��انی اش را

فشرد.
-آخه دختر تو همسن مه لقای منی.دلت برا چیه من

سریده؟
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آتوس��ا دوب��اره گریس��تن را از س��ر گ��رفت.دس��تمال
کاغذی

میان دستش را پر پر کرد و ادامه داد.
-اون��روز فق��ط ب��ه نیت اینک��ه ش��بیه باب��ای بی وف��ام

هستی
نزدیکت شدم.خب هم شما مهربون بودی هم خانم

ش��ورانگیز.من دیگ��ه ایش��ونو ت��و خیری��ه ندی��دم.یع��نی
خودم

نرفتم ها...ازشون خجالت میکشیدم.ولی چیکار کنم
تمام روز کارم شده فکر کردن به تو.

-آتوسا جان.
دخترک سربلند� کرد و جانمی از ته دل گفت.

جهان پوفی کشید و دوباره به خیابان� نگاه کرد.
-خب من چیکار کنم؟جوونم که جوونم.دوست داشتن
که منطق نداره.حاال چرا انقدر آشفته ش��دین؟ت��و این

یکی
دو ماه چی شده؟همش رفتیم پارک.سینما.بخدا این
روزا از عمرم حساب نشده.چرا میخواین یک دفعه
همین  ارتباط نصفه و نیمه که شما فکر میکنید من
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دخ��ترتونم.منم فک��ر میکنم ش��ما عش��قمین رو تم��وم
کنید.به

کجای دنیا بر میخوره اگه باهم باشیم؟
جهان کالفه دستی به ته ریشش کشید و سری تکان

داد.استیصال در نگاهش لبریز شده بود.
-دخ���ترم من���و ب���ا ت���و دی���ده آتوس���ا.مس���تانه ام

پریشونه...من
نمیخوام تاریخ برای این دخترم دوباره تکرار شه.

آتوسا حرفی نزد و تنه��ا ک��اری ک��ه از دس��تش برآم��د
گریه

های جگرسوز بود و بس.جهان طاقت نیاورد.در
ماشین را باز کرد و پا روی آسفالت یخ زده گذاشت.

***
الهه روسری ابریشمی اش را کمی جلو کشید و با

سری به زیر وارد کارگاه حاج یحیی شد.
گارگاه بزرگی نبود،اما حوضچه کوچکی که درون

حیاطش بود آنجا را باصفا کرده بود.
پا درون سالنی که مستطیل شکل بود گذاشت.
آشپزخانه درست روبه روی در ورودی بود.مرد
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جوانی پشت به او در حال ریختن چند استکان چای
بود.

الهه کیف دستی اش را زیر بغلش گرفت و نگاهی
اجمالی به فضای آنجا انداخت.دو اتاق در کنار هم

قرار گرفته بود که در هر دوی آن باز بود.
قدمی کوتاه ب��ه س��وی ات��اقی ک��ه ص��دای بن��ان در آن

پیچیده
بود،برداشت.

حدس می زد با توجه به حزن کالم خواننده رهی را
آنجا پیدا کند.تقه ای به در زد.

رهی روی میز پهنی که رویش انبوهی کاشی بود خم
شده بود و همراه با بنان زمزمه وار می خواند.

قب��ل از آنک��ه تن��ه اش را کام��ل داخ��ل ات��اق کن��د.نیم
نگاهی

به اتاق دیگر انداخت.
حاج یحیی با مردی میانسال مش��غول ص��حبت ک��ردن

بود
و هنوز چشمش به الهه نیفتاده بود.
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آسوده خاطر نگاه از آنها گرفت.گلویی ص��اف ک��رد و
به

رهی سالم گفت.
*

الهه تکه کاشی که رنگی سورمه ای داشت را میان
انگشتانش گرفت و به برقش آن خیره شد.

رهی استکان چای را جلوی او گذاشت و پشت میز
ایس��تاد.م��داد را از پش��ت گوش��ش برداش��ت و روی

کاغذ
پهن شده ی میز طرحی کشید.

اله��ه هم��راه ب��ا ب��ازدم عمیقی ک��ه از س��ینه ب��یرون
میداد،لب

گشود.
-مستی باهات حرف زد؟

رهی بی آنکه نگاهی به الهه بیندازد دستی به پیشانی
اش کشید و دوباره مشغول شد.ابروهای الهه در هم

گره خورد.با نگاهی مشکوک دوباره پرسید.
-هنوزم پریشونه.

التهاب صورت رهی را رصد کرد و نگران خود را
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پیش کشید.تنها او را کرد.رهی با صدایی که برای
خودش هم غریب بود زمزمه کرد.

-از بابا جهانش گفت.باالخره حرف زد،اما....
لبخندی بی جان رو لبش نقش بست ونوک مداد را
روی کاغذ فشار داد.الهه با لبخندی لرزان لب زد.

-اما چی رهی؟احساس میکنم میخوای حرفی بزنی.
مداد روی کاغذ رها شد و رهی سربلند کرد.تازه الهه

آن لحظه سرخی چشمان او را رصد کرد.
-دیشب تو خواب اسم حافظو آورد.

لبخند غمگینی صورتش را پوشاند.برای آنکه تکان
خوردن سیبک گلویش را الهه شکار نکند،پشت به او

چرخید� و صدای بنان را خاموش کرد.صدایی که به
حال خرابش دامن می زد.

-دیونه شدی رهی اینجوری که فکر میکنی نیست.
تکان خوردن شانه های رهی از پوزخندی تلخ الهه را

نگران کرد.از جای برخاست و نزدیک به او ایستاد.
-ی��ک مس��ئله ک��اری بینش��ون پیش اوم��ده.امیرحاف��ظ

ازش
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کمک میخواد و خب نفرت مستی اجازه نمیده که کم
ِک

شوهرخواهرش کنه.رهی شوهر خواهرش.متوجهی؟
س��ینه رهی دیگ��ر ب��ه س��نگینی دق��ایقی قب��ل نب��ود ب��ا

اخمی
که به پیشانی اش چین داده بود،زمزمه کرد.

-چرا اینارو به خودم نگفت.که بعدش خواب آشفته
نبینه.

الهه موهای فراری از پشت گوشش را زیر روسری
داد و همراه با لبخندی عصبی جواب داد.

-بخاطر ترس از قضاوت تو.تازه تویی که مثال درکت
باالست.

رهی متحیر از خروش الهه سرچرخاند� و گیج لب زد.
-چی میگی تو اال؟

الهه نزدیک پنجره شد و به کوچه ی خلوت نگاهی
ان���داخت.رهی ش���انه ی او را ب���ه آرامی گ���رفت و

چرخاند.�
-مستانه از من می ترسه؟تو میفهمی چی میگی

اح...الهه.
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-آره می فهمم.دلش برای بچ��ه ه��ای خ��واهرش غش
میره

ولی بخاطر یکسری مسائل پیش پا افتاده سالهاست
از

خانوادش دوری میکنه.یک  ارتب��اط ی ع��اطفی کوت��اه
که

تم���وم ش���ده رفت���ه نمی���دونم چ���را نبای���د مس���تی
معاشرت...

رهی ه��وفی کالف��ه کش��ید و ب��ا رویی جم��ع ش��ده از
انزجار

میان حرف او پرید.
-میشه خفه شی؟

اله�ه ب��ا چش��مانی گ��رد ش��ده دس��تانش را ب�ه نش��انه
تسلیم باال

آورد و زمزمه کرد.

-باشه.عصبی نشو.
حاج یحیی میان چهارچوب در ظاهر شد و دوستانه

همراه با صدایی رسا رهی را مخاطب قرار داد.
-طرحو به کجا رسوندی اوس رهی؟
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الهه همراه با لبخندی ظریف نگاه چرخاند و محجوب
سالمی نرم گفت.رهی هم باالجبار لبخند زد و دوباره

نزدیک میز ایستاد.
**

مس��تانه گ��رهی ب��ه نخ دور گ��ردنش داد و زی��ر لب
خطاب

به پونه زمزمه کرد.
-زبونتو بده زیر لبت.

پونه مطیعانه کاری که مستانه گفت را انجام داد.
صدای گفتگوی ماندانا با موکلش قطع شد. بعد از

دقایقی صدای کوبیدن در باعث شد پونه متحیر
ابروهایش را باال بیندازد و با چشم و ابرو به مستانه

اشاره كند.
مستانه متاسف لب گشود.

-باز دختره روانی شد موکلشم پرید.
صدای تق تق كفش های ماندانا که بر روی سرامیک

کوبیده ش��د پون��ه را نگ��ران ک��رد.مس��تانه را کمی ب��ه
عقب
راند.
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-ولش کن. االن میاد ببینه سبیالمو بند میندازی
عصبانی میشه.

مستانه رویی جمع کرد و دست روی قفس��ه ی س��ینه
او

گذاشت و او را وادار کرد سرش را به صندلی تکیه
دهد. ماندانا ماگ به دست دستگیره در را پایین داد.

_مرتیکه عوضی هی منو با مامانم مقایسه میکنه.
و جرعه ای از نسکافه ی داغش را نوشید.

بی آنکه توجهی به اطراف داشته باشد. پرونده های
مستانه را به کناری داد و لبه ی میز نشست.

مستانه سر پونه را کمی به سمت چپ متمایل کرد و
دوباره مشغول شد.

-سر دوقرون پول با من در افتاده.
صدایش را کلفت کرد و با حرص ادامه داد.

-مادرتون خانم سراج خیلی� بیشتر راه میومد.
عینکش را از روی چش���مانش برداش���ت و عص���بی

ادامه
داد.
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_به من چه آخه...چرا� هرکی میاد س��مت من بخ��اطر
ننه

بابامه.بابا من یک آدم مستقلم نه آویزونه اونا.
ماگ را عصبی روی میز گذاشت. جوری که چند

قطره از نسکافه روی میز ریخت.
مستانه دس��ت از بن��د ان��داختن برداش��ت و متح��یر از

خشم
غیرقابل مهار ماندانا زمزمه کرد.

-چه خبرته دیوانه؟
ماندانا دستی در هوا تکان داد و بروبابایی در جواب

مستانه گفت.
پون��ه س��قلمه ای ب��ه پهل��وی مس��تانه زد و او را ب��ه

سکوت
دعوت کرد.

ماندانا انگار هنوز تخلیه ی روانی نشده بود. ابرو در
هم داد و سر پیش کشید.

-دارید چیکار می کنین؟ شما وکیلین اینجا هم دفتر
وكالته بی شعورا.

پونه روی صندلی صاف نشست و دست انداخت نخ
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دور گردن مستانه را پاره کرد.
مس��تانه بع��د از چپ چپ نگ��اه ک��ردن ب��ه او رو ب��ه

ماندانا
چرخید.

-چه ربطی داره؟ االن بیکار بودیم.
پونه به آرامی از جای برخاست و دستی به پشت لب

هایش کشید و فرار را برقرار ترجیح داد .
ماندانا به ری اکشن بامزه ی پونه لبخندی کوتاه زد و

لبخندش به لب های مستانه سرایت کرد.
-نیشتو ببند مستی. عصبی ام االن.بدم میاد من�و ج�دا

از
اس��تاد س��راج و مه��دوی نمی بینن. باب��ا من مان��دانا

سراجم.
یک وکیل مستقل. یک آدم جدا از اونا.

مستانه نخ را از دور مقنعه اش کشید و آن را گلوله
کرد و به سمت سطل آشغال پرت کرد.

برای عوض کردن بحث به راه انداخته ی ماندانا
حرف حافظ را پیش کشید. بی آنکه بداند آتش خشم

دوستش با
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ناِ م حافظ شعله ورتر می شود.
-این��ا رو بی خی�ال.� ب��ا ام��یر حاف�ظ مش��عل چ�ه ک��نیم

رفیق؟
ماندانا چشم گرد کرد و از روی میز بلند شد.

رویی ترش کرد ودوباره عینکش را بر چشم زد.
-معلومه دیوونه.پرسیدن� نداره!!نکنه میخوای کمکش

کنی؟
زبان مستانه بی اختیار چرخید.�

-آخه دلم میسوزه براش.خیلی مستاصل بود.
ماندانا میز جلوی پایش را دور زد و روبه روی

مستانه همراه با قفسه ی سینه ای که باال وپایین می
رفت،ایستاد.

پونه شتاب زده میان چهارچوب در
ظاهر شد.

-بچه ها اتاقو تخلیه کنین موکلم داره میاد.
ماندانا دست مستانه را گرفت و او را به سوی اتاق

خودش کشاند.
مستانه با لبخندی کج وماعوج به دنبال او راه افتاد.
ماندانا کالفه در را به آرامی بست و سرزنش آمیز
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سوالش را پرسید.
-مستی تو هنوزم این یارو رو...

به آنی لبخند از روی لِ ب مستانه پاک شد و دستش
را

از دست او در آورد.
-خف��ه ش��و م��انی.این چ��ه حرفی��ه م��یزنی؟ من... من

فقط
نمیتونم رد بشم از این قضیه. اون بدبخت میدونی تو

چه شرایطی درس خونده؟زیر دست چه بابایی...
مان��دانا انگ��ار هن��وز ب��ه ش��ناخت ک��افی از مس��تانه

نرسیده
بود، گیج پرسید.

-تو مگه بارها از نفرتت نگفتی.
مستانه روی صندلی مهمان ولو شد و با روی پا

انداخت.
سرمای اتاق باعث شد شانه هایش را جمع کند.با

صدایی که کمی خش دار شده بود، لب زد.
-من دیگه االن هیچ حسی ندارم بهش، حتی نفرت

مانی. باورت میشه؟
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ماندانا با پوزخندی تمسخر آمیز جواب داد.
-چون دلت خنک شده. از اون روز که اومد ورفت

حالت خیلی فرق کرد مستی. خرم نکن لطفا.
مستانه به ادبیات ماندانا که هیچ شباهتی به

پدرومادرش نداشت، ریز خندید وسر تکان داد.
- آره واقعا جیگرم حال اومد. قیافه آویزونش یک

کیفی به من داد که گفتن نداره. اما... من آدم کمک
نکردن نیستم ماندانا.

مان��دانا روب��ه رویش خم ش��د و قاطعان��ه س��عی ک��رد
مستانه

را قانع کند.
_من میدونم تو خِ ر کمک کردنی.اما یکبار پا بذار رو

دلت.نشون بده زمین گرده خره.
شورانگیز چشمانش را کمی مالید و روی تخت

نشست.
جهان مدام در خواب ناله میکرد و تکان میخورد.

به آرامی دست روی قفسه ی سینه ی او گذاشت
وزمزمه کرد.

-جهان جان بیدار شو.
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جهان زیر لب نالید.
-طوطی اونجوری نیست بخدا.

شورانگیز اخمی کرد وسرش را جلو برد.ناله های
جهان کنجکاوش کرد و باعث شد سوظنی که این

روزها به او پیدا کرده بود بیش از پیش قوت گیرد.
تنه اش را به سوی

ِِر
آباژو روی پاتختی کشاند وکلید

روشنش را زد.
نوری مالیم روی صورِ ت جهان افتاد.دیگر از تکان

خوردن او خبری نبود.خواب از
ِِسر

شورانگیز پریده
بود،موهایش را پشت گوش داد و از تخت پایین آمد.

آب را ی��ک نفس سرکش��ید� و لی��وان را بی اراده ب��ر
روی

میز کوباند.
آشفتگی حال مستانه وقتی که چند هفته ی گذشته پا

به

  1944                                                                             



سال   چهارشنبه عصائی:                                                                                   اخرین مهدیس نویسنده

خانه ی طبقه باال گذاشته بود چیزی نبود که راحت از
آن بگذرد و نگاه دو دو زده ی او وقتی ک�ه م��یز ش�ام

را
در مهمانی اش می چید.

لِ ب پایینش را میان دندان گرفت و سادیسم وار آن
را

فشار داد.
روی صندلی خود را تکان داد و درذهنش بی وقفه

ِِر
رفتا جهان و مستانه را آنالیز کرد.

***
برِ ف لبه های حوضچه ای که رهی برای حیاط

ساختمان درست کرده بود را گلول��ه ک��رد وب��ه ج��ایی
که

مستانه ایستاده بود پرتابش کرد.
مستانه که دس��تانش را ب��اال آورده ب��ود ت��ا دان��ه ه��ای

برف
کِ ف دستانش بنش��یند ب��ا پرت��اب گلول��ه ی رخس��اره

خندید
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وسرچرخاند.
تا رخساره خواست خم ش��د و از کِ ف حی��اط ب��رف

جمع
کند.مستانه با احتیاط به سمت او قدم برداشت.

-بیا بریم قدم بزنیم.
رخسار با گون�ه ه�ای س��رخ ش��ده دس�تانش را ب�رهم

کوبید
.

مستانه به عکس العمل او لبخندی کمرنگ زد و کاله
قرمز او را روی سر تنظیم کرد.

در غروب آخرین روزهای بهمن در حالی که برِ ف
زیادی زمین را پوشانده بود دل گرفته تر از هر وقتی

دسِ ت رخساره را گرفت و در کوچه گذاشت.
خلوتی کوچه و سکوت رخساره بغِ ض مستانه را

سنگین تر میکرد.
الهه رفته بود و صدای سنتور دیگر در خانه ی

کوچکشان شنیده نمی شد.
رهی
ِِیر

  1946                                                                             



سال   چهارشنبه عصائی:                                                                                   اخرین مهدیس نویسنده

درگ طرحی سخت برای شهرداری شده بود و
خوِ د مستانه که دیگر جواِ ب حافظ را نداده بود.

رخس��اره دس��تش را ب��ه زور از دسِ ت مس��تانه ره��ا
کرد و

جلوتر از او قدم های کوتاهی بر داشت.
هربار با دیدن ردپایش ذوقی کودکانه میکرد و خنده

اش صدادار می شد.مستانه او را به حال خودش
گذاشت.

کمی عقب تر از او دس��تانش را در آغ��وش گ��رفت و
به

رد پاهای جا مانده بر روی برف ها زل زد.
از خودش ناامید شده بود وقتی آنقدر راحت از کنار

کمک به حافظ رد شده بود.
نمی دانست هرکسی جای او بود چه واکنشی نشان

میداد.اما زندگی در
ِِر

کنا رهی او را کوبانده بود واز
نو ساخته بود وتوقع او از مستانه ی امروز اینهمه بی

تفاوتی به همنوع نبود.
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از مادرش کمتر خبر داشت،چند ماهی می شد او
درگیر سرگرمی جدیدش شده بود و ترجیح می��داد پ��ا

به
پای دوستانش کارهای خیریه نوپا را انجام دهد.

یاِ د شورانگیز لبخندی تلخ را بر لباِ ن مستانه آورد.با
خود اندیشید معلوم نیس��ت ک��ه چ��ه وقت م��ادرش از

آن
کار هم دلزده شود.

و پدرش، جهان...یادخندیدن� او با زنی جوان بی شک
قلبش را فشرده میکرد وچشمانش را می سوزاند.

ِِیغ
ج رخساره باعث شد هراسان سرش را باال

بیاورد.
ِِن

دید رهی در انتهای کوچه وقتی کیسه های
زیادی در دستانش بود،باعث شد مستانه نفسی با

آسودگی از سینه بیرون دهد.
رخساره

ِِن
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میا دست وپای رهی وول میخورد وبه کیسه
های در دسِ ت او سرک می کشید.

مستانه
ِِر

کنا رهی ایستاد و به رفتار عجوالنه ی
رخسار آرام میخندید.

-چته رخسار.لواشکم خریدم برات
نایلون تنقالتی که برای رخساره خریده بود را باال

آورد.رخساره از ذوقی بی اندازه قهقهه اش به هوا
رفت و نایلون را روی هوا قاپید.

مستانه دست دراز کرد و به آرامی لب زد.
-چند تاشو بده به من.سنگینه.

رهی
ِِن

میا کوچه مکثی کرد وروبه روی مستانه
ایستاد.

کیسه ها را باال آورد وبا بم ترین صدایی که از خود
سراغ داشت زمزمه کرد.

-این نایلون سبزه رو باز کن.
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رخساره روی برف ها بی احتیاط باال وپایین می پرید
و بسته ی پفکش را باز میکرد.

مستانه موهای نم زده از برفش را که از زیر شال
بافتنی اش بیرون زده ب��ود،کن��ار داد وب��ا نیش��ی ش��ل

شده
دستور رهی را اجرا کرد.

-مریم...وای من عاشق بوشم رهی.یاِ د جانماز
مادربزرگم میفتم.عاشقتمم

خنده دار بود.اما دلتنگی اش برای الهه باعث شد
بغضی بی هوا بر گلویش بچسبد.

ِِل
گ مریم را از نایلون بیرون کشید و سر بلند کرد.

چقدر تمام حاِ ل خوب این چند ساِ ل رفته را مدیون
رهی بود.

بی ش��ک محبت ه��ای س��اده ی او ب��ه قلبش وس��عتی
عجیب

می بخشید.
-این چند وقته هی میخواستم در مورد همه چیز

بگم.ولی...
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رهی چشمکی نثارش کرد ومستانه را وادار کرد
بغضش را قورت دهد.

-امسال سال پر برفیه.
مستانه با چشمانی که کمی تر شده بود،سری تک��ان

داد
ودوشادوش او گام برداشت.

ِِل
گ مریم را زیر بینی اش برد و در آن هوای سرد

زمستان و برفی که بی امان می بارید آن را بویید.
-دوست دارم یک مهمونی بگیری برای خانوادت.

مستانه میان کوچ��ه ای ک��ه ب��ارش ب��رف کم ت��رددش
کرده

بود،بی هوا ایستاد وسرچرخاند.
رهی لبخندداشت و نگاهش آرام بود.مملو از تردید

زمزمه کرد.
-مامان وبابام که یک هفته پیش...

رهی ب��ه کیس��ه ه��ای دس��تانش اش��اره ای ک��رد و ب��ا
اخمی

بامزه او را خطاب قرار داد.
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-حواست به سنگینیشون هست خوشگلم؟
مستانه با لب هایی نیمه باز مانده از جایش تکان

نخورد.
منتظر بود تا رهی او را از معلق بودن نجات

دهد.قلبش در گلویش نبض برداشته بود وحتی فکر
کردن به حضور هستی ومیشا در خانه اش قلبش را

گرم میکرد.
رهی کالِ م آخرش را با صادق ترین لحِ ن ممکن به

زبان آورد.کالمی که به مستانه این باور را می��داد م��ر
ِد

ِِمن
مو پیش رویش واقعی ترین عاشِ ق دنیاست.

-دوس�������ت دارم ح�������الت همیش�������ه خ�������وب
باشه.مستانه.همیشه.

مستانه پلکی زد و قطره اشکی داغ گونه ی یخ زده
اش را سوزاند.

ص��دای م��وذن زاده اتمس��فر عجی��بی را میانش��ان ب��ه
وجود

آورد. اشک ها بی اراده از الی پلک ها بیرون زدند.
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مستانه خیره به نگاه سیاه رهی پرشور لب زد.
-مطمئنم دکلمه ای که تو گفتی دِ ل همه رو میبره

رهی.بخدا.
مستانه برای پوشاندن ناخن های نقره ایش به ناچار
دستکش های سفیدش را از جیب پالتویش در آورد

وقبل از بازرسی ورودی دادگاه آنها را پوشید.
تا خواست موبایل را از جیِ ب کیفش� دراورد دس��تی

به
شانه اش زده شد.

با گیجی و کمی استرس که برای جلسه دادگاِ ه پیش
رویش داشت سرچرخاند.�

ب��ا دی��دن مین��و بی آنک��ه متوج��ه م��وقعیِ ت خ��ود
باشد.جیغی

آرام کشید و او را در آغوش گرفت.
-وای مینوجون سالم.دلم براتون یک ذره شده

بود.خوبین؟چه به موقع دیدمتون.
مینو با مهربانی مادرانه چند بار بر شانه ی مستانه

کوبید تا کمی از سروصدای او کم کند.
زنی میانسال با اخمی وحشتناک� آنها تنه ای زد و
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سرزنش آمیز لب گشود.
-راهو بند آوردین.برین کنار ملت کار دارن.

مینو خجالت زده مستانه را از کنار داد. چادرش را
کمی جلو کشاند و عذرخواهی رسایی را تقدیم زِ ن

اخمو کرد.
مس��تانه ام��ا اب��رویی ب��اال ان��داخت و آم��اده ی چن��گ

انداختن
شد.مینو به واکنش او مالیم خندید وسرتکان داد.

-امان از نسل شماها.خب چه خبر؟�
مستانه که انگار مطلبی از پرون��ده ی پیچی��ده اش را

به
یاد آورده بود،با حرکاتی شتاب زده پرونده ای را که

درون کیفش چپانده بود را بیرون آورد.
کپی چند مدرک از میاِ ن پرونده بر روی زمین

ریخت.مین��و ب��ه ی��اد ای��ام ج��وانی خ��ودش ب��ه تک��اپوی
مستانه

لبخند زد.
مستانه قامت راست کرد و پرونده را گشود.مینو
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نگ�اهی ب�ه آن ان��داخت و در س�کوت ب�ه س��وال ه�ای
پشت

هم مستانه گوش سپرد.
****

با پا دِ ر عمارِ ت یک دست سپید پوش را بست.
لب��ه ه��ای پ��التوی بلن��دش را بهم رس��اند وح��رص بی

اندازه
اش را راهی خطوط ارتباطی اش کرد.

کمال برای پیشواز او خود را روی بهارخواب رساند
ودستی برای حافظ تکان داد.

حافظ بی حواس با
ِِن

تکا سر جواب او را داد و میان
توجیهات مسعود پرید.

-از اولم باید می رفتم با اساتید دوره خودمون حرف
م��یزدم.توئ��ه عوض��ی اس��م دختِ ر س��راجو وس��ط

کشیدی
مسعود.
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کم��ال چن��د پل��ه را پ��ایین آم��د.هم��راه ب��ا لبخن��دخجول
دست

دراز کرد و کیف را از دسِ ت حافظ گرفت.
-ح���اال نمیخ���واد گن���دیو ک���ه زدی رو ماس���ت م���الی

کنی.فعال
استاد مشهدی گفت با استاد مهدوی دوباره صحبت

میکنم.
به کمال اشاره کرد تا به عمارت برود و او راحت تر

با مسعود حرف بزند.
بعد از تنها شدنش لگدی آرام به لبه ی باغچه ی

عریض حیاط زد.
-ولی مسعود تعلی��ق رو شاخش��ه.دارم روونی میش��م

از
استرس.

مستاصل سر باال آورد وبه تاب کودکی مه لقا چشم
دوخت وبه برفی که روی آن نشسته بود.

***
حلیمه کاسه سوپ را میاِ ن دیگ��ر مخلف��اتی ک��ه روی

میز
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چیده بود گذاشت.
مه لقا با قربان صدقه هستی را روی صندلی نشاند.

ِِین
چ پیراهن دخترکش� را مرتب کرد و همراه با

لبخندی که برخالف بیرون از عمارت گرم بود،به
حافظ که بنِ د پیش بند میشا را می بست نگاه کرد.
دنیا همپای مژگان که سرماخوردگی کمی بی رمقش
ک��رده ب��ود نزدی��ک م��یز ش��د.علی در ح��الی ک��ه کن��ار

حافظ
می نشست گونه ی میشا را بی رحمانه کشید.

ِِیغ
ج تیز او باعث شد حافظ کالفه پلک روی هم فشار

دهد و آستانه ی صبرش در آن لحظه لبریز� شود.
مه لقا با دقت او را زیر نظر داشت،معذب

ِِر
کنا هستی

نشست و برای او سوپ کشید.
-جانم بابا.دایی علی شوخی کرد.
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میش���ا ب���ا لب ه���ایی آوی���زان از روی ص���ندلی اش
برخاست

و خود را در آغوش پدرش انداخت.
مژگان در حالی روی صندلی می نشست به حرکت
میشا لبخندی عمیق زد وزیر لب قربان صدقه ی او

رفت.
****

مستانه
ِِل

مقاب کابینت زانو زد و با هیجانی که
ِِیر

ز
پوستش دویده بود،همراه با بازدِ م عمیق دِ ر ک��ابینت

را
باز کرد.

ح��تی تش��ر ه��ای رهی ک��ه س��عی میک��رد رخس��اره را
وادار

ب��ه پوش��یدن ی��ونیفرمش کن��د لحظ��ه ای خ��اطرش را
مکدر
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نمیکرد.
سرخوش

ِِیر
ز لب برای خود آواز میخواند وبشقاب

های چینی را بیرون آورد.
سرخم کرد و آنها را فوتی کرد.رهی با استکان چایی

خالی اش وارد آشپزخانه شد.
حتی از همان فاصله دقت را در نگاه مستانه می دید

که چطور متفکرانه سعی داشت بهترین تدارک را
برای مهمانی خواهر و برادرش ببیند.

-مستانه؟
مستانه بی حواس سرچرخاند و خیره رهی شد.
-فرداشب مهمون داری.از االن ظرف میچینی؟

مستانه با همان بی حواسی که چهره اش را به نظِ ر
رهی بامزه کرده بود از جای برخاست.

با انگشت سبابه اش ضربه ای به گوشه ی لبش زد.
-به نظر تو فسنجونم درست کنم؟

با چشمانی برق افتاده سر بلند کرد و خودش جواب
داد.
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-آره.علی فس��نجون ک��ه می بین��ه تنش ب��ه خ��ارش
میفته.

و با یادآوری خاطراِ ت گذشته ،دورانی که آنقدر شکا
ِف

میانشان مشهود نب��ود!!لبخن��دش ب��ه یکب��اره ب��ر روی
لبش

خشک شد.
رهی استکان را روی میز گذاشت و قبل از نزدیک

شدن به مس��تانه نیم نگ��اهی ب��ه رخس��اره ک��ه ب��ا لب
هایی

آویزان کنار جالباسی� منتظر ایستاده بود،انداخت.
-دیش��ب ب��ه علی زن��گ زدم.اولش تعجب ک��رد.ولی

بعدش
خندید.گفت نکنه میخوای چیز خورم کنی.

روی نوک انگشتان پایش ایستاد و از طبقه ی باالی
کابینت شیرینی خوری را برداشت.

لبخند متزلزلش� هنوز روی لب هایش سنجاق بود.
-خندید...ولی من نخندیدم رهی.

رهی شیرینی خوری را گرفت و پس از گذاشتن آن
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روی میز نزدیِ ک مستانه شد و موهای بیرون زده از
گیره ی مویش را به نرمی الی انگشتانش داد.

مستانه برای ثانیه ای طوالنی پل��ک روی هم گذاش��ت
و

سعی کرد سیبک گلویش نلرزد.
رهی با حوصله ای که با او معنا می گرفت موها را

درون گیره ج�ای داد و ب�ا ص��دایی گ��وش ن��واز س�عی
کرد

روح مستانه را آرام کند.
-شوخی خواهر وبرادریه مستانه.تو که نازک نارنجی

نبودی.
مستانه بی اهمیت به زق زق کمرش که نشان از

فرارسیدن ایام مریضیش بود،به سوی رهی چرخید� و
سعی ک��رد هم��ان لحظ��ه تم��ام مش��غولیات ذهنش را

برای
رهی بیرون بریزد.

-به نظرت از دستپختم تعریف میکنن؟
رخس��اره ن��وچی گفت و بع��د بی خیاالن��ه کن��اِ ر در

چمباتمه
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زد.
مستانه به جواب صریح رخساره ریز خندید و فحشی

نثار او کرد.
اما رهی دست از خیره نگاه کردن او برنداشت.

-قراره ژله و دسر رو با مانی درست کنیم.پونه هم
یک سر میاد کمک.به نظرت مهمونی خوبی میشه

رهی؟
رهی سرش را کج کرد.بی آنکه آوایی از حنجره اش

بیرون آید لب زد.
-اگر مستانه همیشگی باشی.
مستانه تند تند سرتکان داد و

ِِر
دو خودش چرخی

زد.بی توجه به حضور رهی زمزمه وار تکرار کرد.
-باید برم بازار تره بار.به مه لقا زنگ بزنم.شیرینی�

درست کنم.
رهی میز گرد را دوری زد و وقتی از آشپزخانه

بیرون می آمد مستانه بلندتر از قبل فکر هایش را به
زبان می آورد.
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حلیمه با اخمی وحشتناک� هستی را از روی تختش
برداشت وشیشه شیر را درون دهانش فرو کرد.

-آخه دخترجان.تو�
ِِر

ماد دوتا بچه رو چه به اسکی
رفتن.

مه لقا دست دردناکش را باال آورد وناله ای سر داد.
میش��ا در خ��واب غل��تی زد و دس��تان تپلش را زی��ر

سرش
کمی جابه جا کرد.

-دایه جان امروز امیر خونه اس.لطفا از اون غذاهای
خوشمزت درست کن.

حلیمه نوچی گفت و هستی را کناِ ر میشا با مالیمت
قرار داد وبا نگاهی تیز ب��ه مچ دس��ت م��ه لق��ا اش��اره

کرد.
-دکتر عکسم گرفت؟

مه لقا با دست سالمش موهای دورش را جم��ع ک��رد
و

یک طرِ ف شانه اش ریخت.
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بی آنکه حرفی بزند سرتکان داد.
حلیمه با دیدن لب های آویزان شده ی او اخم را از

چهره اش پاک کرد و لبه ی تختش نشست.
دست دراز کرد وبا سرانگشتانی که محبت از آن ها

جاری بود موهای نرم دخترکش� را نوازش کرد وبا
لحنی که سرزنش هم چاشنی اش بود،ادامه داد.

- توضعیفی مادر.تو این چند سال دوتا شکم
زاییدی.بخاطر خودت میگم که فعال این اسکی بازی
رو بذار کنار.علی� و امیر میرن چون مردن،قوین.نه

توئه الجون.
مه لقا پشت چشمی نازک کرد وحرص زده به روی

حلیمه توپید.
-انقدر حرصم میگیره تفکیک جسنیتی� میکنی

دایه.اصال دوست دارم خودمو خفه کنم.
حلیمه که

ِِغز
م

کالِ م مه لقا را متوجه نمی شد،بی
حوصله از جای برخاست.قبل از بیرون رفتن از اتاق
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به سوی او چرخید.�
-میگم مه لقا مادر؟

مه لقا موبایلش را از روی پ��اتختی برداش��ت و خ��یره
به

صفحه ی آن جانمی گفت.
-برای کوفتگی دستت مرهم درست کنم.

مه لقا نگاه از پیام های بی اماِ ن تلگرام که بی وقفه
باال

می امدند گرفت وبا بینی چین خورده زمزمه کرد.
-حتما از اونا که بوی روغن حیوونی میده.

حلیمه به تندی روی او توپی��د و م��ابقی جمل��ه ی او را
در

نطفه خفه کرد.
-آره از همونا.حرفم نباشه.

مه لقا دسِ ت دردناکش را روی شکمش گذاشت و
موبایلش را باال آورد.

پی وی اش را چ���ک ک���رد.دنی���ا اح���واِ ل دس���تش را
پرسیده

بود.
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ب����ا دسِ ت چپ نوش����تن کمی ب����رایش س����خت
بود.طوالنی

برای او وضع دستش را شرح داد.
پیام به س��رعت س��ین ش��د.در ح��الی ک��ه عکس ه��ای

پیست
را دی��د می زد.ن��اِ م مس��تانه روی اس��کرین موب��ایلش

نقش
بست.

قلبش برای لحظه ای از تپش ایس��تاد.آب ده��انش را
به

زحمت قورت داد وبرای ثانیه ترِ س اتفاقی ناگوار
برای مستانه ویا پدرش وجودش را لرزاند.
نوار سبز را بی معطلی کشید و موبایل را

ِِر
کنا گوشش

گرفت.
***

مه لقا شیشه ی شیر هس��تی را روی پش��ت دس��تش
کمی
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کج کرد تا میزان گرمای آن را بسنجد.
حلیمه پارچه ی دم کنی را روی دِ ر قابلمه گذاشت و

متحیر ابرو باال انداخت.
-میگی نقشه ای داره این دختره مستانه؟

هستی را روی صندلی مخصوصش جابه جا کرد و با
خنده ای ظریف خطاب به حلیمه زمزمه کرد.

-نه بابا.نقشه ی چی!!کال مستی غیر قابل پیش بی��نی
بود

از همون بچگی.خل وچلیش ثابت شدس دایه جان.
حلیمه سرخم کرد وشعله ی گاز را چک کرد.ق��امتش

را
که راست کرد،شانه ای باال انداخت و ادامه داد.

-نمیدونم والله.خواهِ ر توئه.چی بگم!
مه لقا کم مچ

دردناک دستش را ماساژ داد و در
یخچال را باز کرد.

آب کرفس مخصوِ ص خودش را از البه الی دیگر
آبمیوه ها برداشت و جواب داد.

-مستی دختر اکتیو و خوبیه.اگر شوری دور وبرش
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نباشه.راس��تش دوس��ت دارم ب��رم خ��ونش.دلم ب��رای
دیوونه

بازیاش حسابی تنگ شده.
حافظ در حالی که چنگی ب��ه موه��ای خ��وش ح��التش

می
کشید به کانتر تکیه داد.

مه لقا قبل از آنک��ه لی��وانش را نزدی��ک لبش ب��برد ب��ا
دیدن

حافظ همراه با لبخندی شیرین او را به داخل دعوت
کرد.

-بیا تو عزیزم
هستی با

ِِن
دید پدرش شیشه را از دهانش در آورد و

هیجان زده برای پدرش باال پایین پرید.
حافظ با دلی که همان لحظه برای دخ��ترکش� ض��عف

می
رفت قدمی بلند برداشت و او را به آغوش کشید.

حلیمه تر وفرز فنجان را از چای پر کرد و روی میز
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گذاشت.
-بیا چای پسرم.

حافظ لب ه��ایش را نزدی��ک گ��ردن هس��تی ب��رد و بی
وقفه

آنجا را فوت کرد.گریه ی میشا باعث شد مه لقا با
صورتی آویزان حلیمه را مخاطب قرار دهد..

-دایه جان محبت کن میشا رو بیار آشپزخونه.نمیتونم
بغلش کنم.

حاف���ظ ع���اقبت دس���ت از قلقل���ک دادن هس���تی
برداشت.با

نگ��اهی ک��ه نگ��رانی اش را م��ه لق��ا دوس��ت داش��ت
پرسید.

-هنوز دستت درد میکنه؟چرا از صبح نمی گی؟
مه لقا لبخنِ د محجوبی روی لب ه��ایش نقش بس��ت

و
مختصر جواب داد.

-خوب میشه.حلیم��ه ق��راره ب��رام م��رهم خ��ونگی ک��ه
بلده

درست کنه.کی مهمونات میان؟
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حافظ هستی را دوباره سرجایش نش��اند.ب��ه س��اعت
مچی

اش نگاهی کوتاه انداخت و زمزمه کرد.
-مسعود با دوستش هیربد تا یک ربع دیگه میرسن.

مه لقا با کمی تردید لب زد.
-قرارتون کاریه؟

حافظ چشم گرد کرد و نزدیک صندلی مه لقا
ایستاد.قاطعانه جواب داد.

-معلومه عزیردلم.
م��ه لق��ا در ح��الی ک��ه ب��ا ج��واب حاف��ظ ق��انع نش��ده

بود.سعی
کرد چهره ی طبیعی به خود بگیرد.آهانی کوت��اه گفت

و
برای عوض کردن بحث مکالمه ای که با مستانه

داشت را پیش کشید.
چه��ره ی حاف��ظ دی��دن داش��ت.در ح��الی ک��ه تالش

داشت
همسرش پی به مکونات قلبی اش نبرد.پشت به او

لیوانش را زیرشیر� آب گرفت.مه لقا اما با شک و
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سوظن حرکاتش را دنبال میکرد.
تا مه لقا خواست از جا برخیزد و کنار حافظ

بایستد.هستی با نق نق های همیشگی اش وارد شد
وصدایش کرد.

صدای جارو برقی نمی گذاشت مس�تانه ص�دای پون�ه
را

واضح بشنود.
پونه پوفی کالفه کشید.

چاقو را روی تخته رها کرد ونگاِ ه حرصی اش را
روانه ی ماندانا کرد که با فراغ خاطر مشغول جارو

کشیدن بود.
مستانه دوباره

ِِر
د بخچال را باز کرد و با ذوق به ژله

ه��ای ت��زریقی ک��ه ب��ه کم��ک پون��ه درس��ت ک��رده
بود،نگاهی

انداخت.
-این غذای چینی رو تو اون ظرف چوبیت بریز،کالس�

داره مستی.

  1971                                                                             



سال   چهارشنبه عصائی:                                                                                   اخرین مهدیس نویسنده

مستانه دستکش های صورتی اش را به دست کرد و
سری تکان داد.

خاموش شدن صدای گوش خراش ج��ارو ب��اعث ش��د
پونه

دست از خرد
ِِن

کرد فلفل دلمه ای بردارد و نفسی از
ِِسر

آسودگی بکشد.
ماندانا ب��ه اوپن تکی��ه داد و خ��یره ب��ه م��یز غ��ذاخوری

شش
نف��ره ای ک��ه روی آن از وس��ایل پ��ذیرایی پ��ر ب��ود،

زمزمه
کرد.

-مستی برا شام قراره چه گلی به سر بگیری؟
مستانه دست از شستن ظروف کثیف درون سینک

برداشت و پرسان به ماندانا زل زد.
-مه لقا پر فیستون قراره روی زمین پخش شه شام

بخوره؟ اصال به کالسشون میاد؟
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ماِ ت تکان
ِِن

خورد لب های ماندانا بود.اما پونه زودتر
از او به خود آمد.چاقو را روی تخته رها کرد و به

گونه اش چنگی آرام زد.
-خاک تو سرم راست میگه مانی.وردار میزو ببریم

بیرون.
****

رهی قبِ ل باال رفتن از پله ها مقابِ ل تابلوی اعالن�ا
ِت

ساختمان ایستاد.
از

ِِن
درو پاکتی که برای قبوض روی تابلو چسبانده

بودند.قبِ ض واحِ د خودشان را برداشت و نگاهی به
رمقش انداخت.

رقِ م ب���االی قبِ ض گ���از کمی ابروه���ایش را درهم
کرد.

با مالیمت آن را تا داد و در جیِ ب کاپشنش جا داد.
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به پاگرِ د اول که رسید صدای گروه چارتار از خانه
نقلی شان به گوش می رسید.

***
موهای نم زده اش را یک طرِ ف شانه اش ریخت و

خیره به آیینه ی قدی ات��اقش موه��ایش را ش��روع ب��ه
بافتن
کرد.

صدای تیِ ک در باعث شد لبخندی مملو از آرامش
روی لب هایش نقش ببندد.

کش موی خاصی که
ِِنر

ه الهه بود را به انتهای مویش
پیچاند.

رهی اول از همه به سراغ سیستِ م صوتی رفت و
صدای خواننده را خاموش کرد.

مستانه تا خواست دستی به بلوز و
ِِمن

دا سنتی سرخابی
اش بکشد،معترض او را صدا کرد.
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رهی بی آنکه توجهی به لحن معترضانه او داشته
باشد.متحیر پرسید.

-این
ِِغ

مر عشقا از کجا مستانه؟
ِِل

شا حریرش سبزی قشنگی داشت .آن را روی تخت
انداخت و با ذوقی کودکانه به سوی رهی پرواز کرد.
رهی پشت به او نزدیک قفِ س پایه دار سفید رنگ

ایستاده بود و با لذت خیره ی مرغ عشق ها بود.
نفس زنان دستی بهم کوبید و با حالی خوب

خندید.دوست داشت هرچه زودتر ری اکشِ ن رهی
برای قفسی که در

ِِنج
ک سرسبز� خانه جاخوش کرده بود

را ببیند.
عاقبت رهی از نگاه به پرنده ها دست برداشت و به

سمِ ت مستانه چرخید.
-مانی امروز آورد.گفت خوشم اومده برای خونت
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خریدم.رهی خوشگله؟
رهی دوباره نگاهی به قفس انداخت و تا خواست

بگوید که به خانه صفایی دوچندان داده است.مستانه
دستش را کشید.

-نطرتو وقتی ناخونامو الک میزنی بگو.شاید یهویی
وقت کم بیارم برای کارام.الک سبزم خوبه دیگه.با

شالم ست میشه.آره رهی؟ح��اال بی��ا رنگ��ای دیگ��ه رو
هم

ببین
رهی همراه با آرامش عجیبی که فکرش را نمیکرد

قب��ل از اولین مالق��ات مس��تقیم ب��ا حاف��ظ در قلبش
احساس

کند .
از پرحرفی مستانه خنده اش گرفت. اما آن را پشت

لب
هایش نگه داشت و به دنبال او روانه ی اتاق شد.

حافظ در فضایی که اتمسفر جاری آن حالت تهوعش
را بیشتر می کرد،خیره به چراغ قرمز شد.

  1976                                                                             



سال   چهارشنبه عصائی:                                                                                   اخرین مهدیس نویسنده

م��ه لق��ا هس��تی را در آغوش��ش بیش��تر فش��رد و نیم
نگاهی

به میشا که خیابان ها را رصد میکرد انداخت.
-میشه حرف بزنیم امیر؟

نفهمیده بود چگونه کلمات را در کنار هم چیده بود و
حاال بی برنامه انها را به زبان آورده بود.

حافظ برای دقیقه ای
ِِکر

ف رویا رویی دوباره با مستانه
را کنار زد و سعی کرد نگاهش خالی از هر حسی

پیچیده باشد.
-جانم مه لقا؟

بینی اش را به موهای
ِِفر

هستی چسباند و لب زد.
-حالم خوب نیست امیر.به نظرت خوبه که داریم می

ریم خونه مستی؟
تصویر مستانه با آن چادری که بی قواره اش نشان
میداد میدان دید حافظ را پر کرد.بی هوا لبخند زد و
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راست ترین جوابی که باید می داد را به زبان راند.
-آره.بریم ببی��نیم مس��تی دیون��ه مش��عال چق��در ب��زرگ

شده...
محتویات معده ی مه لقا بهم پیچید.لبخنِ د م��تزلزش

را
همانطور ثابت روی لبش نگه داشت.

-وکی��ل ش��ده.ولی مطمئنم هن��وزم دیون��ه اس.هن��وزم
فکر

میکنه اون بازیگرس.
لبخنِ د حافظ کمرنگ بود و هوای آن لحظه ی اتاقک

ماشین به حال بدش دامن می زد.
مه لقا دست بردار نبود و انگار قرار بود حاال تمام
خاطرات گذشته اش را برای حافظی که سعی در

مدفون کردن آنها داشت زنده کند.
-قلدر مدرسه بود.همیشه ی خدام یک کارا میکرد

حرِ ص منو درمی��اورد.ب��ا ف��رم مدرس��ه وس��ط حی��اط
مدرسه

می نشست.
ِِی
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دهن دوستاشو میخورد.نوشابه هی تکون
میداد بعد گازشو روی منو دوستام می ریخت.

صدای موبایل مه لقا باعث شد از قعر خ��اطراتی ک��ه
در

گوشه ای از ذهنش بود بیرون آید.با قربان صدقه
هستی را کمی در آغوشش جابه جا کرد و موبایل را

از کیف کوچکش در آورد.
حافظ با سری که درد می کرد و مجبور بود تا پاسی

از شب حفظ ظاهر کند و داِ د خوشبخت بودن سر
دهد،فرمان را چرخاند.

مه لق�ا ب�ا ص�دایی ل�رزان ج�واب مخ�اطب آن س�وی
خطش
را داد.

-گل بخر.مستی گل خیلی دوست داره.
حافظ

لِ ب پایینش را میان دندانش فشرد و در دل تایید
کرد.مستانه گل دوست داشت آنقدر که برای آنها از
روزمرگی هایش حرف میزد و بعد سکوت میکرد تا

آنها هم درد ودل کنند.
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نیم نگاهی به مه لقایی انداخت که خیره به روبه رو
غرق در فکر بود.او راست می گفت.مستانه دیوانه

بود.
دنیا تحت

ِِیر
تاث فضای صمیمانه خانه ی مستانه ذوق

زده از روی راحتی های خردلی رنگی که پشتی های
رنگارنگی داشت برخاست.

علی چشمی گرد کرد.اما دنیا اهمی��تی ب��ه دیس��یپلینی�
که

او و مه لقا همیشه سعی میکردند رعایت کنند نداد.
مستانه روی دوزانو نشست و گلدان هایی که علی

برایش آورده بود را
ِِر

کنا قفس چید.
-خیلی گالی محشرین.دمت گرم علی.

دنیا
ِِر

کنا مستانه نشست ودستی به گلیِ م خوشرنگ
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کشید.
با صداقتی که مستانه همیشه آن را دوست

داشت،زمزمه کرد.
-عاشق اینجای خونت شدم مستی جون.چقدر� پر از

انرژی مثبته.
_پس اگه چای بخوری کناِ ر این گال چی میگی دنیا.

دنیا چشمک ریزی زد و آرام لب زد.
_یک روز میام.باهم چای بخوریم وحرف بزنیم.

صدای زنگ آیفون باعث شد مستانه برای لحظه ای
سربچرخاند و به رهی نگاه کند.

رهی دوباره چای به علی تعارف کرد وبا خونسردی
به سوی آیفن قدم برداشت.

-بابا خوبه مستی؟
مستانه در ح��الی ک�ه لبخن��دی گ�رم ب�ه روی دنی�ا می

پاشید
از جایش بلند شد.

ِِل
شا حریرش را پشِ ت گوش داد و خشنود از تکاِ ن

گوشواره ی حلقه ای طالیی رنگص شانه ای باال
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انداخت . سعی کرد نگ��اهش مس��تقیم ب��ه نگ��اه علی
نیفتد.�

-چند وقته بی خبرم.چطور؟�
علی گوشه ی ابرویش را خاران��د.خم ش��د و اس��تکان

کمر
باریکی که نواری قرمز دورش داشت را برداشت.

قب��ل از نوش��یدن چ��ای اس��تکان را جل��وی چش��مانش
گرفت.

-قیافش
ِِل

مث خودت عتیقه اس مستی.ولی بانمکه.
لبخند به سرعت از روی لب های مستانه پرید.

حواسش نبود او میزب��ان ب��ه حس��اب می آی��د.قب��ل از
آنکه
ِِر

د خانه را به روی مهمان ها باز کند.با لحنی تند به
روی علی توپید.

-بزنمت سرخیار مسخره.
دنیا ریز خندید.اما علی کم نیاورد و گمشویی زیر لب
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زمزمه کرد و چای خوش عطر را سرکشید.�
***

صدای قدم های کودکانه ای که ب��ا هن هن از پل��ه ه��ا
باال

می آمد باعث شد مستانه دلش ضعف رود.
میشا با کالهی شیری رنگ که از زیرش موهای

لختش بیرون زده
بود،مقابل در رسید و غریبانه

انگشت سبابه اش را به دهان گرفت.
مس��تانه ق��دمی پیش برداش��ت.ش��ال حری��ر از روی

سرش
سر خورد ودور گردنش افتاد.اهمیتی نداد.

مقاب��ل دخ��ترِ ک زیب��اروی تعظیم ک��رد وس��المی رس��ا
گفت.

میشا اولین ری اکشنی ک�ه از خ��ود نش�ان داد دس�ت
دراز

کرد و گوشواره حلقه ای که در هوا تکان میخورد را
لمس کرد.
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مه لق��ا ع��اقبت ب��ا کفش ه��ای پاش��نه بلن��دی ک��ه راه
رفتنش

همیشه برای مستانه سخت بود،ازپیچ پله ظاهر شد.
-سالم کردی خاله رو؟

مستانه ژستی کودکانه گرفت و با محبتی ناب به
ِِیر

ز
بینی کوچک میشا ضربه ای زد.

-خوبی مالقه؟
دست خودش نبود،اذیت کردن مه لقا جزو معدود
تفریحات سالمی بود که هیچ گاه نمی توانست در

لحظات طالیی از آن چشم پوشی کند.
لب های مه لقا به لبخندی کوتاه لرزی��د.ام��ا ب��ا چش��م

غره
دستش را دراز کرد.

-آدم شو لطفا.
مستانه سخاوتمندانه خندی��د و ب��ا هلی نامحس��وس او

را به
داخل خانه اش دعوت کرد.
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رهی با قلبی که ریتم تندی به خود گرفته بود کناِ ر
مستانه ایستاد ت��ا از آخ��رین مهم��انی ک��ه حاف��ظ ب��ود

استقبال�
کند.

مردی که مستانه اش روزی به خاطر پس زده ش��دن
از

سوی او زار زار گریه می کرد.مردی که مستانه کینه
توزانه سعی داشت عروسی اش را به گند بکش��اند و

او
را بسوزاند.

بزاق دهانش را قورت داد و چشمانش به یکباره تب
دار شد.

آخرین اعتراف حتی در دل هم برایش سخت بود.
اق��رار تلخی ب��ود،ام��ا حاف��ظ م��ردی ب��ود ک��ه روزی

مستانه
دوستش داشت.

اینبار بازوی مستانه را محکم تر گرفت.
انگ��ار میخواس��ت نش��ان ده��د م��الکیت مس��تانه از

اوست.
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نشان دهد این منطقه امن اوست نه هیچکس دیگر.
حافظ با لبخندی جا افتاده در حالی که هستی را در
آغوش داشت نفس زنان مقابل زوج متبسم و پر از

رنگ های روشن ظاهر شد.
مستانه با دیدن هستی که موه��ای ف��ر واخم پیش��انی

اش
کودکی خودش را به رخ می کشید.

دستانش را باز کرد وبی آنکه سالمی ب��ه حاف��ظ کن��د
لب

باز کرد.
-بیا بغلم خوشگل خانم.

رهی ق���دمی جل���و رفت .ب���ه حاف���ظ دس���ت داد و
صمیمانه
لب زد.

-سالم.خوش اومدین.
حافظ موشکافانه جوان پیش رویش را زیر نظر

گرفت.
قد بلندی نداشت اما

ِِن
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چشما سیاهش گیرایی عجیبی
داشت.

ته ریشی که گذاشته بود،سنش را بیشتر� نشان میداد
و

در مجموع قیافه ی معمولی داشت.
ب��رای مهم��انی ک��ه ب��ه نظ��ر مهم می رس��ید،تیِ پ

خاصی
نزده بود.پیراهن چهارخانه ای که آستین هایش را تا

زده بود
ِِین

وج خوشرنگی که تیپش را کامل کرده بود
و چند دستبند� چرم مشکی که کنار هم گره داده بود

اسپرت بودن او را فریاد می زد.
س��عی ک��رد بع��د و در س��کوِ ت ش��ب ب��ه س��لیقه ی

مستانه
فکر کند وبه عاشقی که مستانه از آن دم میزد.

هستی خودش را در آغوش پدرش مچاله کرد.حافظ
همراه با همان لبخندی که سعی میکرد از روی لبش

محو
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ِِر
نشود،د گوش هستی زمزمه کرد.

-هستی خاله اس.
مس��تانه ط��ره ای از موه��ایی ک��ه از پشِ ت گوش��ش

فرار
کرده بودند را با دو انگشت گرفت و با لحنی بچگانه

دوباره به حرف آمد.
-ببین موهای منم فرفریه.عین تو

رهی نجواگونه مستانه را به خود آورد.
-مستانه جان.تعارف کن عزیزم.

مستانه ماِ ت هستی و نگاهی که حاال کمی نرم شده
بود،هانی گفت و دستانش را در هم پیچاند.

کمی هول مویش را از جلوی چشمانش کنار داد و
حافظ را به داخل خانه دعوت کرد.

****
گون��ه اش را از داخ��ل گ��ازی گ��رفت و قن��دان ت��وت

خشک
ه���ای دوس���ت داش���تنی اش را از کش���وی ک���ابینت

برداشت.
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ک�ف دس�تانش ب�ه ع�رق نشس�ته ب�ود.قن�دان را روی
کابینت

رها کرد و کف دستانش را به دامن پرچینش� کشید.
دنیا سرکی به آشپزخانه کشید وبا صمیمتی که در

کالمش جاری بود،پرسید.
-کمک نمیخوای مستی جون؟

لبخند دندان نمایی لب های مستانه را کش داد.
بی تع��ارف قن��دان را ب��ه دسِ ت او داد و س��اده لب

گشود.
-خودم توت خشک دوست دارم.گفتم شاید شما هم

بخواین با چای امتحان کنین.
دنیا نگاهی به فضای آشپزخانه انداخت و بی تکلف

زمزمه کرد.
-از عید پارسال تا االن فضای خونه خیلی فرق کرده.
کمی نزدیک تر به مستانه ایستاد و با لحنی ملتمسانه

ادامه داد.
-چیکار کردی خونت انقدر گرم وجالب شده؟

مس��تانه بی آنک��ه دس��ت خ��ودش باش��د،خن��ده ای بی
حس
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کرد.
-آی آی.

عروِ س مشعال!! تیکه که نمیندازی؟
دنیا تندی سرش را به چپ وراست تکان داد و

صادقانه جواب داد.
-اب���دا مس���تی ج���ون.س���اخت این س���اختمون خیلی

قدیمیه.ولی
دلگیر نیست.

مستانه در حالی که او را
به خارج از آشپزخانه هدایت میکرد،لب زد.

-شاید بخاطر اینه که هرچی دم دستم رسیده
خریدم.دنبال ست کردن نبودم.هرچی ک��ه ح��اِ ل من��و

رهی
و رخسارو خوب کنه دورمون چیدم.عینهو سمساریا.
و به همراِ ه چشمکی دوستانه او را به نشستن روی

راحتی وادار کرد.
میشا با کنجک��اوی ن�زدیِ ک قفس ایس�تاده ب�ود و ب�ه

مرغ
عشق ها نگاهی بامزه می کرد.
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مه لقا هستی را روی پای دنیا نشاند واز جای
برخاست.

مستانه دست زیرچانه اش گذاشته بود و ب��ه هی��کِ ل
جا

افتاده ی او نگاه میکرد.
لبخندی غریب روی لب هایش نقش بست.با خود

اندیشید.مه لقا چه قدر لبریِ ززن�انگی ش��ده اس��ت و
از

رفتارش خانم بودن می چکد.
-مستی کجا لباسامو عوض کنم؟

گیجی مستانه علی را به خنده انداخت.
با نیشخندی دندان نما خطاب به رهی لب گشود.

-چی میکشی از دسِ ت مستی!!
حاف��ظ پ��ا روی پ��ا ان��داخت و لبش ب��ه لبخن��دی ن��رم

لرزید.
رهی سرسختانه او را می پایید.سعی کرد نهایت

احترام را به کسی که برادِ ر عزیزترینش� بود،داشته
باشد.

بی اختیار بیتی شعر بر روی زبانش رانده شد.
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-اندر
ِِل

د من، درون وبیرون همه اوست.
سوِ ت علی ونگاه

ِِر
ناباو دنیا به رهی برای لحظه ای

حالی خوشایند را از دِ ل مستانه رد کرد.
از قیافه ی علی خنده اش گرفت. از جای برخاست
وشالی که مدام از روی سرش سر می خورد را به
سمتش پرت کرد وبا افتخاری که از نگاهش لبریز�

بود،زبانی در آورد.
-کیف کردم چشت در اومد.

دنیا از صمیمتی که مس��تانه داش��ت بهت زده نگ��اهی
به

مه لقا انداخت که با لبخندی بی حس منتظر ایستاده
بود.مستانه قبل از آنکه مه لقا را به اتاقش راهنمایی

کند.
هستی را که هنوز احساس غریبی میکرد واخمی تند
داشت از دنیا گرفت و سرخوش جلوتر از مه لقا به
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سوی سالن باریک راه افتاد.
حافظ به بهانه ی تماسی فوری از جایش برخاست و

با
عذرخواهی کوتاهی جمع را ترک کرد.

ِِر
کنا پنجره ایستاد وموبایل را کناِ ر گوشش گرفت.

موبایل سایلنت شده
ِِر

ابزا خوبی بود برای آن ثانیه های
خفقان� آوری که در آن گیر افتاده بود،رها شود.

پرده ی حریر را کنار داد و به حیاِ ط کوچکی که تنها
حوضچه ای پر نقش ونگار را در گوشه اش داشت

نگاهی خالی انداخت.
همهمه ی پشت سرش آستانه ی صبرش را لبریز�
میکرد.شور وهیجان دنیا از تابلوهای روی دیوار و

س��وال ه��ای بی ش��مارش از ج��وانی ک��ه ص��دایی بی
نظیر

داشت حالت تهوع را در وجود حافظ تشدید میکرد.
بی آنکه بخواهد پرت شد در خاطراتی که سالهای
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زندگی با مه لقا به دست فراموشی سپرده بود.
با مه لقا خوشبخت بود،اما کافی نبود و این حقیقِ ت

تلخ
تا عمر داشت در گوشه ای از قلبش جای داشت.تا

ابدیت.
مستانه و

ِِتر
کارک خاصش جوری در ناخودآگاهش اثر

گذاشته بود که به هیچ عنوان قابل پاک شدن نبود.
مستانه اهل گل وگیاه بود.اما این حجم از رنگ های

روشن در خانه اش حافظ را متحیر کرده بود.مستانه
ای که با او دیوانه بازی در می آورد.شعر برایش

مفهومی نداشت.اما حاال در سی سالگی تمام دیواِ ر
خانه اش از موالنا پر بود و این روی جدید دخترک

موفرفری مشعل ها بی ربط به مرِ د جوانی که در
جواب علی شعر می گفت،نبود.

موبایل را پایین آورد و سرچرخاند.باید تماِ م تالش��ش
را

میکرد تا مستانه پی به درونش نبرد.
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حس پیروزی که در چشماِ ن مستانه برق میزد،باعث
میشد که فشارش افت پیدا کند.

چشمش ب��ه عکس مس��تانه افت��اد ک��ه باموه��ایی ره��ا
میان

دشتی سرسبز می دوی��د.دن��دان روی هم س��ایید و در
دل

ب��ه مس��عود ناس��زا گفت.مس��تانه ی امش��ب تم��ام
بدبختی

حافظ را در دفترش لمس کرده بود.
****

رهی استکان ها را درون سینی چید و لبخند سادهده
اش را به دنیا تقدیم کرد.

کاناپه ای که علی روی آن نشسته بود را دور زد وبه
سوی آشپزخانه قدم هایی محکم برداشت.

دنیا با دیدن میشا که روی گلیم نشسته بود وبا
عروسکش بازی میکرد،پر شور به سوی علی چرخید�

وزمزمه کرد.
-میشا هم خوشش اومده،ببینش.از عی��د ک��ه اوم��دیم

خونه
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مستی رنگی تر شده.علی میشه...
علی نگاهی کالفه به موبایلش انداخت.

بی حوصله آن را کنارش انداخت و میان حرِ ف
همسرش پرید.

-دنیا یکم آرومتر عزیزم.
دنیا سرخورده با نگاهی که به یکباره غمگین شده

بود،به کاناپه تکیه داد و لب فرو بست.
مستانه وقتی دید هستی در آغوشش بی ق��راری می

کند
ب��ا لبخن��دی ک��ه س��عی میک��رد لحظ��ه ای از روی لب

هایش
پاک نشود او را به آغوِ ش مادرش سپرد.�

مه لقا با رنگی که کمی پریده به نظر می رسید به
سوی حافظ که مقابل میشا زانو زده بود،پرواز کرد.

مستانه با ح��الی خ��وب ب��ه رهی ک��ه پش��ت ب��ه او ب��ه
سینک

تکیه داده بود،نزدیک شد.
ح��اال ک��ه م��یز غ��ذاخوری را ب��ه ب��یرون از آش��پزخانه

انتقال
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داده بودند.خلوتی فضا برایش تازه بود.
-میخوای چای بریزی؟

رهی شیر آب را باز کرد ودست هایش را خیس کرد.
مس��تانه کن��ارش ایس��تاد و زمزم��ه وار در ح��الی ک��ه

سعی
میکرد به صدایش مالحِ ت بیشتری بدهد، لب زد.

- میخوام چای نعنایی که مخصوِ ص تو دم کردم رو
این دفعه برای مهمونا بریزم.

ترس در نگاِ ه رهی موج برداشته بود واین را مستانه
به خوبی حس می کرد.

ترسی که رهی اش را معصوم تر از هر وقتی دیگر
کرده بود.

دستش را روی دسِ ت او که روی کابینت فشار می
داد،گذاشت.

لبخند
ِِل

خجو رهی مستانه را متحیر کرد،به تارهای
خاکستری� که حاال

ِِن
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میا مشکی های دوست داشتنی
دیده می شد نگاه کرد.

رهی لبخند می زد اما تِ ه نگاهش تلخی داشت.
مستانه نیم نگاهی به مهمان هایش انداخت.مه لقا

حواسش به او بود.اما در آن لحظه برای مستانه تنها
رهی مهم بود.

-از نبودنت...می ترسم مستانه.
مستانه سعی کرد بهتش را از صراحت کالم او در

پشِ ت لبخن��دش مخفی نگ��ه دارد.پلکی مطمئن زد و
تنها

زمزمه کرد.
-نترس دیونه.کجا برم غیر بغل تو.خل.

رهی نگاهش را فراری داد. از اعترافی که
ثانیه ای قبل کرده بود، پشیمان شد.

امااطمینان
کالِ م مستانه که آرامش را در جانش

تزریق کرده بود می ارزید.
***

مه لقا میشا را به توالت برده بود.
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سکوِ ت عجیِ ب دنیا مستانه را متعجب ک��رده ب��ود و
بی

حوصلگی علی او را غمگین.
مهمانی اش س��رمای عجی��بی نس��بت ب��ه دق��ایق اول

گرفته
بود.

دلش گرم�����ای خ�����انواده ه�����ای معم�����ولی را می
خواست.دلش

می خواست سربه سر مه لقا بگذارد وجیغ او را در
آورد اما او همانند همیشه حلقه ای محافظ را به

ِِر
دو

خودش داشت واجازه ی نفوذ را به کسی نمی داد.
قاشق و چنگال را با سروصدا کنار بشقاب ها قرار

داد.
رهی با آرامشی که حسرِ ت نگاه حافظ را به دنبال

داشت.خوراکی
ِِی

ها مخصوص میز شام را از یخچال
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در می آورد.
لمِ س پایش توسط هستی او را از میان افکاری که

همچون کالف در هم پیچیده شده بود بیرون
کشاند.موزیک بی کالمی که در فضای کوچک خانه

اش پخش می شدهمه را در عالمی دیگر برده بود.
بی اهمیت ب��ه س��کوت آزاردهن��ده ی مهمان��انش خم

شد و
هستی را به آغوش کشید.

-
ِِیز

عز خاله.
ِِل

خوشگ من.
هس��تی بع��د از س��اعتی ک��ه در خان��ه اش چرخی��ده

بود،حاال
کمی مهربان تر به نظر می رسید و به بافِ ت موی

مستانه که یک ط��رف ش��انه اش انداخت��ه ب��ود دس��ت
می

کشید.
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صدای حافظ لبخنِ د مستانه را کمرنگ کرد.
-بده بغلم اذیتت میکنه.

مستانه نگاهی مستقیم به او ان��داخت و س��ری تک��ان
داد.

-ابدا.خیلی با مزس.
هستی دستی به گوشواره اش زد و آن را تکان داد.

رهی ظرِ ف ساالد را
ِِن

میا میز گذاشت و همراه با
تبسمی دلنشین از کنارشان� همچون نسیمی خنک

گذشت.
بگو ومگوی آرام دنیا با علی حواِ س مستانه را از

حافظ و دخترِ ک در بغلش پرت کرد.
نگاهش مایوسانه خیره ی آنها شد.حافظ بی حرف

دست دراز کرد و هستی را بغل گرفت.
مستانه نگاهی سرسری به حافظ انداخت.

پوست لبش را جوید و با تردید قدم هایش را سوی
آشپرخانه کج کرد.
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گلدان سفالی سبزش که دسته گِ ل ن��رگس درونش
بود را

از روی م��یز برداش��ت و دکم��ه ی خ��اموش سیس��تم
پخش
را زد.

موزیک قطع شد و خانه بعد از مهمان ها در سکوتی
کامل فرو رفت.

روی گلیم نشست و کاغذهای نقاش��ی میش��ا را جم��ع
کرد

و الی کتابی که مشغول خواندنش بود گذاشت.
کمی س���رخم ک���رد و ش���معی ک���ه درون جاش���معی

فیروزه
ای رنگش بود را خاموش کرد.

خانه اش بوی عطرهای مخلوط شده را می داد.
ِِی

بو
مش��عل ه��ا...ب��وی کس��انی ک��ه آش��نا بودن��د ام��ا

حضورشان
انگار به زور و اکراه در خانه اش بود.
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بغضی تلخ بر گلویش هجوم آورد.از الی کاناپه رد شد
و بالش��تک افت��اده ب��ر زمین را برداش��ت و س��رجایش

قرار
داد.

نفسش به پت پت افتاد.
رهی مشغول چیدن ظروف درون ماشین ظرفشویی

بود و
نِ م چشماِ ن مستانه را نمی دید.

بی اختیار شیرینی نخودی را از شیرینی� خوری
برداش���ت و ب���رای ف���رو دادن بغض���ش آن را درون

دهانش
فرو کرد.

خم شد و از زیِ ر م��یز ش��کالتی ک��ه رِ د دن��دان ه��ای
هستی

رویش بود را چنگ زد.قطره اشکی زالل روی گونه
اش غلتید.

به اطراِ ف خانه اش نگاه کرد.هرچه کرد بغض لعنتی
گورش را گم نمی کرد.

دنیا از خانه ی گرمش می گفت واز رنگ های شادی
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که احاطه شان کرده بود.
رهی برایش ش�عر می خوان�د.کاش��ی می شکس�ت و

تابلو
ب��ه دی��وار می چس��باند.رخس��اره نقاش��ی ه��ای کج

وماعوج
می کشید وتقدیمش میکرد.

آرام بود و این آرامش را با هیچ زرق وبرق خانواده
اش تاخت نمی زد.

اما حاال وبعد از رفتن آدم های منجمدی که چیزی جز
سرما را همراِ ه خودشان نیاورده بودند غمگین بود.

کِ ف زمین نشس��ت و وت��ه مان��ده ی ش��یرینی را ب��ه
زحمت

قورت داد.
طاقت نیاورد و به ه��ق ه��ق افت��اد.رهی قب��ل از آنک��ه

دیس
را در ج��ایش ق��رار ده��د.نگ��ران ب��ه س��وی مس��تانه

چرخید.
انتظارش

ِِتن

  2004                                                                             



سال   چهارشنبه عصائی:                                                                                   اخرین مهدیس نویسنده

شکس او را داشت.بی طاقتی مه لقا و
سکوت دنباله

ِِر
دا علی یآس را در نگاه مستانه نشانده

بود.
شامی که در

ِِن
میا شلوغ کاری هستی و تشرهای مه لقا

ص��رف ش��ده ب��ود.حاف��ظ م��دام در ج��ایش وول می
خورد

وسعی می کرد نگاهش به هیچ یک از آدم های سر
میز نیفتد.ذوق کور شده ی دنیا که انگار از چیزی

دلخور بود همه وهمه مستانه را به پوزخندی تلخ وا
داشته بود.

از
ِِر

کنا کیسه زباله ای پر که خودش آن را گره داده
بود گذشت.بی اهمیت به برنج هایی که تک وتوک

روی قالیچه ی راهرو افتاده بود،قدم های بلندی به

  2005                                                                             



سال   چهارشنبه عصائی:                                                                                   اخرین مهدیس نویسنده

سوی مستانه برداشت.
کنار او نشست ودست دور شانه ی او انداخت.

مستانه با گریه ای بی صدا سرش را به
ِِسر
رهی

صبورش تکیه داد.حرف زدنش مدام با هقی سوزناک
قطع می شد.

-دی...دی رهی؟
رهی دسِ ت مشت شده ی او را باال گرفت و سپس

آن
را باز کرد.بی ربط به سوالش لب زد.

-چون سیاه سوخته ای این رنگ الک خیلی به ناخنات
نمیشینه.

مستانه لجوجانه دستش را دوباره مشت ک��رد وگری��ه
اش

شدید تر شد.
-

وسِ ط...وسط ما مامانم هست.اونا...اونا هیچ وقت
منو
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خواهره خودشون نمی دونن.شوری خیلی
چزوندشون...شاید...شاید� حق دارن...ولی خب من

چیکارم...
رهی سرکج کرد وبوسه ای نرم بر روی موهایش

کاشت و همانجا زمزمه کرد.
-سردی اونا ربطی به تو نداشت

ِِعشق
من.اونا باهم

درگیر بودن انگار.
مستانه در جایش کمی تکان خورد.کامال رو به رهی
چرخید� وبا پشِ ت دست گونه های خیسش را پاک

کرد.با لحنی که مظلومیتش دِ ل رهی را می سوزاند
پرسید.

-راست میگی؟ازم متنفر نیستن رهی؟
رهی سبابه اش را به گوشه ی لِ ب مستانه چس��باند

و
نرمه شیرینی را پاک کرد.

حقیقی� ترین کالم را به زبان آورد.با صدایی که بمی
آن مستانه را هیپنوتیزم می کرد لب زد.
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-وقتی بازم به امیرحافظ مشعل میخوای کمک
کنی.وقتی نقاشی های خواهرزادتو قایم میکنی مگه

میشه ازت متنفر بود؟هوم؟
و فاصله اش را با مستانه به اندازه یک وجب رساند.
مشام مستانه از عطِ ر تِ ن او که عطری ن��ام آش��نا

با
برندی معروف نبود،پر شد.با همان چشماِ ن اشکی
لبخند تمام صورتش را پر کرد و دوباره به گل های

علی خیره شد.
*

-امیر؟
حافظ از آیینه نگاهی کوتاه به دخترانش ان��داخت ک��ه

در
خوابی عمیق به سر می بردند .

جانمی آرام در جواِ ب مه لقا زمزمه کرد.
-میشه کامل برام توضیح بدی؟

مه لقا با نگاهی جدی به سوی حافظ چرخید.�
آبی هایش دلخور به نظ��ر می رس��ید و این را حاف��ظ

از
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لحظه ای که مستانه هنگام میوه خوردن از کمکش
صحبت کرده بود، در نگاهل مه لقا دیده بود.

-خودت می دونی عادت ندارم مسائل کاریمو داخِ ل
خونه بیارم.

مه لقا با نگاهی که یخ زدگی اش را حافظ در تاریکی
شب به وضوح می دید،نگاه گرفت و پوزخندی به

مراتب سرد تر لبش را کش داد.
-از صبح منتظرم خودت بهم بگی داستاِ ن مهاجرت

چیه؟اما سکوت کردم.تمام شب خونه مستی حرفی
نزدم تا خودت بعد برام بگی.اما هنوزم قصد نداری

بگی امیر؟
حاف���ظ کالف���ه دس���ت دراز ک���رد وص���دای زنی ک���ه

اسپانیایی
می خواند را قطع کرد.

سعی کرد آرامِ ش لحنش را حفظ کند.
مه لقای کنارش خاکستر زیر آتش بود وبا هر فوتی

شعله ور می شد.
-دوست دارم زندگی بیرون از ایران رو تجربه

کنیم.اینجا جای پیشرفت نیست.
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م��ه لق��ا اب��رویی ب��اال ان��داخت و تمس��خر آم��یز آه��انی
گفت.

کمی خیره به خیابان� خلوت شد و چراغ قرمزی که
ثانیه هایش انگار کش می آمدند.

اما تاب نیاورد،کامال به
ِِی

سو حافظ چرخید وبا
حرصی عیان به روی او توپید.

-امیر من احمقم؟خوب قرار ومداراتو با مسعود
ودوستش گذاشتی من باید اتف��اقی ک��ه دارم از کن��ار

اتاقت
رد میشم بفهمم؟مستی،دختر� شوری باید منت بذاره

که
کمکت میکنه.تو چیکار کردی امیرحافظ که حاال

خواهره من با یکی دوسال سابقه حرعگ��ف از کم��ک
به

تو بزنه.
حافظ عصبی از صدای مه لقا که ثانیه ب��ه ثانی��ه بلن��د

تر
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میش��د.ماش��ین را ب��ا نیش گ��ازی ک��ه ب��اعث ش��د در
جایش

تکان محکمی بخورد به حرکت در آورد.
سرعتش باال بود.اما مه لقا با نفس هایی تن��د دوب��اره

به
روبه رو خیره شد.

-مه لق��ا ب��ه حِ د ک��افی عص��بانی ام.ذهنم درگ��یره.ت��و
لطفا

بدترش نکن.اگر مستی حرفی زد بخاطر اینه که...
مه لقا با صدایی که کمی لرزان به گوش حافظ می

رسید
میان حرف او پرید.

بخاطر چی؟من غریبه ام؟
حافظ با دستانی ک��ه می لرزی��د وس��ینه ای ک��ه نفس

کشیدن
را برایش دشوار کرده بود،ماشین را بی آنکه راهنما

بزند به کنار خیابان� برد.
ماشین خاموش شد و دقایقی هردو ب��ه رفتگ��ری ک��ه

آرام
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پیاده رو را جارو می کشید نگاه کردند.
حافظ همراه با بازدِ م عمیقی که از سینه بیرون می

داد
لب گشود.

-من یک غلطی کردم مه لقا.یک اشتباِ ه محض.توش
گیر

ِِخطر
کردم، تعلیق پروانه بیخ

گوشمه.لغوش...س��قوطم.نمیخواس��تم ب��ه ت��وبگم.ت��و
مادر

بچه هامی.حق بده بهم.نمیخواستم نگرانت کنم.
مه لقا با ناباوری که در نگاهش لبریز شده بود،نالید.

-چی میشه حاال؟
حافظ با عضالت صورتی که در انقباض کامل به سر

می برد،نگاه از مه لقا گرفت.سعی کرد حدااقل
غرورش در مقابل او حفظ شود.

-مستانه با قاضی پروندم رفت وآمدخانوادگی
داره،واسه همین پیشنهاد کمک داد.اما...

لب فرو بست.برایش سخت بود ادامه دهد.مه لقا
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خودش را جلو کشید.دستش را روی بازوی حافظ
گذاشت و ملتمسانه پرسید.

-اما چی امیر؟
حرفی که روی

ِِن
زبا حافظ مزه میشد،تلخ بود و چقدر

چشیدن دردی که به مرگ زندگی قضایی اش ختم
میشد جانش را به لب می رساند.

-دعا کن پروانه ام لغو نشه.من عاشق شغلمم مه
لقا.دارم دیونه میشم.حاال که فهمیدی،کنارم باش.

-واسه همینه همزمان
ِِل

دنبا کارای
ِِن

مهاجرتی؟بدو
ِِنظر

من؟
حافظ شکست خورده به م��ه لق��ا و آبی ه��ای نم زده

چشم
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دوخت.دسِ ت سرِ د او را میان دسِ ت خود گرفت.
-همه چیز در حِ د حرفه خوشگم.باید منتظر رای آخر

باشم.ولی تو که هرجا برم باهام هستی.نیستی؟�
مه لق��ا چش��مانش را درش��ت ک��رد وبهت زده ج��واب

داد.
-این چه سوالیه می پرسی امیر!!

صدای نق نق هستی که همراه ب��ا کش وق��وس تنش
بود.

ح��واِ س م��ه لق��ا را پ��رت ک��رد.همزم��ان ب��ا حاف��ظ
سرشان به

عقب چرخیده شد و به هستی که بی حوصله کالهش
را از س��رش ب��یرون می کش��ید نگ��اه انداختن��د.نگ��اه

حافظ
به طول انجامید.اما مه لقا با نگاهی مضطرب به

ِِخ
نیمر حافظ خیره شد.

****
تقویمش را ورقی زد وبه

ِِیخ
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تار پیش رو با دقت چشم
دوخت.

تق
ِِتق

کفش های پونه که در سالن رژه می رفت.کمی
تمرکزش را برهم میزد.

کالفه پلک روی هم فشرد.تقویم را باال آورد و جلوی
چشمانش گرفت.

بی آنکه نگاهش را از صفحه ی موردنظر
بگیرد،خودکار را از الی پرونده برداشت.تا شش

ف��روردین جلس��ه ی دادگ��اهی نداش��ت و این خ��وش
شانسی

نیِ ش مستانه را شل می کرد.
ماندانا
بدوِ ن

آنکه در بزند،دستگیره ی در را پایین داد
و قبل از ورودش به

اتاِ ق
مستانه رو به پونه توپید.
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-ت��و روخ��دا روزایی ک��ه جلس��ه داری کفش بیس��ت
سانتی

نپوش پونه.اعصابم کش اومدبا تق تقش.
پون��ه نگ��اهی گ��ذرا ب��ه او ان��داخت و پشِ ت سیس��تم

نشست و
مشغوِ ل

تایپ ادامه ی الیحه اش شد.
ماندانا در را به آرامی پشِ ت سرش بس�ت و ه�وفی

کالفه
از سینه اش بیرون داد.

خود را روی صندلی ولو کرد و به مستانه نگاهی
خیره انداخت.

موبایلش به صدا در آمد.تقویم رابس��ت و ب��ا هیج��انی
که

گونه هایش را گلگون کرده بود،موبایلش را از
میاِ ن

کاغذهای روی هم تلمبار شده پیدا کرد.
نواِ ر

سبز را کشید و با سرحالی سالمی رسا به
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شورانگیز گفت.
-علیک سالم.مستی دفترتی؟

مس��تانه ب��ه مان��دانایی ک��ه خم ش��ده ب��ود واز درون
ظرف

شکالتی بر میداشت،زل زد.
-آره مامان.اتفاقی افتاده؟

صدای شورانگیز نگران بود واین مستانه را می
ترساند.

بزاق دهانش را پر سروصدا قورت داد وبا صدایی
لرزان پرسید.

-خوبی؟بابا حالش خوبه؟
-آره مامان. ده

مِ ین
دیگه پیشتم.

ماندانا زرورق شکالت را پرسروصدا باز کرد وبه
مستانه ای که قیافه اش توی هم رفته بود،نگاه کرد.
-پرونده یارو بیخ پیدا کرده مستی .فکر نکنم کارش

اوکی شه.بابا آِ ب پاکی رو ریخت کِ ف س��رم،ب��ه زو
ِر تو
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رو انداختم عوضی.تو دیگه خبری نداری ازش؟
مستانه با فکری درگیر ودلی که یکباره آشوب شده
بود،خود را جلو کشید ودستانش را درهم گره داد.

-ن��ه.از هیچ کدومش��ون خ��بری ن��دارم.حی��ف،کارش��و�
دوست

داشت بدبخت.
ماندانا شکالت را با ابروهایی باال انداخته درون

دهانش برد. همراه با بی تفاوتی که
جزِ و

کارکترش�
بود،زمزمه کرد.

-بعضی وقت��ا خوش��حالم ت��ک فرزن��دم.چی��ه م��دِ ل ت��و
خواهر

برادر داشتن!
مستانه غمگین سری تکان داد.رک

بودِ ن
ماندانا را

دوست داشت وهمین خصیصه ب��اعث ش��ده ب��ود یکی
از
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عزیزترین آدم های زندگی اش ماندانا باشد.
-فکر کن تازه بع��د از اون مهم��ونی م��ه لق��ا ه��ر چن��د

وقت
یکبار دو سه تا عکس از دختراش برام می

فرس��ته.ج��واِ ب منم دوت��ا ایم��وجی قلب وبوس��ه.اینم
نهایِ ت

محبت بین ما دوتاخواهره.
شکالت خوردن ماندانا باعث شد برای لحظه ای

مستانه هم هوس خوردن شکالت کند.
به شکالت ها اشاره ای کرد.ماندانا همراه نیشخند

دن��دان نم��ایش ش��کالتی برداش��ت و ب��ا ه��دف گ��یری
دقیق

آن را به
سوِ ی

مستانه پرت کرد.
-برنامه امشبت چیه؟نکنه جدی جدی میخوای با اون

دوستای خل
وچِ ل

رهی آتیش بسوزونی!!
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مستانه
میاِ ن

خنده ی ریزش اخمی تصنعی پیشانی اش
را چین داد.

-بی شعور.بچه های به اون خوبی.
ماندانا تمسخر آمیز خندید و پا روی پا انداخت.

-
جاِ ن

مانی؟؟ اون پسره که خیلی توهِ م خوش تیپی
داره یا اون یکی که

شلواِ ر
شیش جیب داره،اسمش ممد

بود دیگه.اونم تو برنامه تون هست؟
شلیک خنده ی مستانه به ه��وا رفت.دس��تی نمایش��ی

برهم
زد وتفریح کنان ادامه داد.

-آفرین دخترم.ممد.اون که لیدرمونه،نباشه صفا
ن��داره.امی��دم ک��ه ق��راره از ن��امزِ د الکیش رونم��ایی

کنه .
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متاسف سری برای مستانه تکان داد و با لبخندی که
سرزنش چاشنی اش بود،زمزمه کرد.

-بکش از اینا بیرون بدبخت.
مس����تانه ب����ا عص����بانیتی ک����ه مان����دانا ب����اورش

نداشت،خودکار
را به سوی او پرت کرد.

-ادبیاتتو درست کن خانوووم وکیل.
س����الِ م محکم ش����ورانگیز می����ان س����الن ط����نین

انداخت.خنده
روی لب های مستانه ماسیده شد. شکالت را روی

پرونده باز رها کرد واز جای برخاست.
نیم نگاهی نگران به مادرش انداخت ک�ه دس��تانش را

به
سینه زده بود وبا چشمانی تنگ شده به خیابان پر

ترافیک خیره بود.
موبایلش را از روی داشبورد برداشت و روی نام

رهی مکث کرد.
بعد از ثانیه ه�ایی کش دار همزم��ان ک��ه ماش�ینش را

نیم
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متر جلو می برد،رهی را مخاطب قرار داد.
-عزیزم.من تایِ م رخسار خونه نمی رسم.به راننده

سرویسش اطالع بده ببره خونه عمه.
شورانگیز سر چرخاند وبا بغضی که مدت ها بود در

گلویش رسوب شده بود،درختان� به ردیِ ف پی��اده رو
را

رصد کرد.
کمتر نشانی ازبرف در آخرین ماِ ه زمستان پیدا

میک��رد.هم��ه آب ش��ده بودن��د و ش��اید اگ��ر دقتش را
بیشتر

می کرد.
پاِ ی

باغچه ها برِ ف روی هم انباشته شده که با
گل وآلودگی مخلوط شده بود می دید.

عرِ ق
سردی کمرش را پوشاند.با دستانی یخ زده دکمه

های پالتویش را بست.
زن بود و در زندگی با رقیبی اشراف زاده همچون

مژگان مشاِ م تیزش بوِ ی خطر را می فهمید.خطر
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بِ یخ
گوش��ش داش��ت ج��ا پ��ای خ��ودش می گذاش��ت و او

مغزش
برای جنگی دیگر توان نداشت.

-کجا داریم می ریم مستی؟
-میخوام یک عالمه ترقه بخرم واسه چهارشنبه

سوری.امسال واسش برنامه ها دارم.
شورانگیز پوزخندی زد و حرفی به زبان نیاورد.

مستانه عاقبت چ راِ غ قرمز را رد کرد.یک دستش
فرم��ان را ول ک��رد وب��ا ه��ایی کِ ف دس��تش را گ��رم

کرد.بی
ربط به سوال مادرش زمزمه وار ادامه داد.
-بخاری ماشین خراب شده.یخ زدم شوری.

شورانگیز با غیظ زیِ پ کیفش را کش��ید و دس��تکش
های

چرمش را بیرون آورد.
-بزن کنار دستت کن سرمامیخوری بچه.

مستانه سعی کرد لبخندش بیش از اندازه مصنوعی
جلوه نکند.
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بی حرِ ف اضافه ماشین را به
کناِ ر

خیابان راند و با
ادبیاتی که مختِ ص شورانگیز به کار می برد،لب

گشود.
-نوکرتم شوری.

شورانگیز رویی جمع کرد.قبل از پوشاندِ ن دستان
مس���تانه در دس���تکش،پش���ت دس���تاِ ن دخ���ترک را

نوازشی
کرد و با لب هایی که بغض لرزانش کرده بود،زمزمه

کرد.
-مستی تو چی میدونی؟چرا چند وقته کم میای

خونه؟چرا دیگه از بابات دلبری نمی کنی؟دارم از
اضطراب خفه میشم لعنتی.تو دختِ ر منی،بهم بگو.

مستانه دستان
نرِ م مادرش را گرفت.

دستانی که حتی قلبش را در آن سرمای روزهای آخر
اسفند ماه گرم میکرد.

-مامان
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نگراِ ن
چی هستی؟بابا عاشقته...

شورانگیز عصبی دستانش را بیرون کشید و با چانه
ای که می لرزید میان حرف او پرید.

-
حرِ ف مفت نزن مستی.خودم موبایلشو چک
کردم.پیاماش به تو رو^.برات توضیح میدم

طوطی.چیزی� که ت��و فک��ر میک��نی نیس��ت^.این��ا چ��ه
معنی

میده.طفره نرو.
مستانه باز هم زیِ ر بار نرفت.

ترجیح می داد،سکوت کند تا تصویر مهربان و دوست
داشتنی باباجهانش خدشه دار نشود.حدااقل دیگ��ر او

به
سرنوشت منجمِ د مه لقا دچار نشود.

اشک روی گونه های شورانگیز رد گرفت.
ب��ا خش��می ک��ه افس��ار پ��اره ک��رده ب��ود،ب��ه ش��انه ی

مستانه
چنگ زد وبا صدایی در سر انداخته جیغ کشید.
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-عوضی تو
دخِ تر

منی.دارم خفه می شم.ِ د حرف بزن.
مستانه

نگاِ ه خسته اما پر از دردش را باال آورد.
او هم دیگر تالشی برای خوددار بودن نکرد.برای

لحظه ای فراموش کرد که در مکتب عاش��قی ک��ردن
با

رهی صبوری و آرامش اولین سرمشق بود.
-چی بگم؟خیلی دوست داری بشنوی ک��ه من جه��انتو

با
یک دختر

ِِسن
خودم دیدم.دوست داری؟حاال شنیدی؟

شورانگیز ناباورانه سری به دو طرف تکان داد و
خشک زده به در تکیه داد.

-خفه شو مستی.
تک تک سلول های

تن مستانه به رعشه افتاد.
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ناگهان ثانیه ثانیه مهمانی
جلوِ ی

دیدگانش را پر
ک����رد.تص����ویر خن����ده ه����ای ش����ورانگِ ی����ز پیش

رویش.پوزخندهای علی
و نگاهِ یخ مه لقا.هل دادِ ن حافظ و پهلویی که از درد
تیر می کشید.همه همچون زنجیری زنگار گرفت��ه بهم

متصل بود.
دردی غ��ریب در ص��دای مس��تانه شکس��ت و ح��روف

آلوده
به تلخی روی زبانش رانده شد.

-مامان گوهر،شورانگیز بودنتو تموم کن.تموم کن.
نمیدانست چه ساعت ها را سپری کرده بود.

تنها سرش را از روی فرمان برداشت و با صورتی
که به پهنایش خیس بود،به جای خالی مادرش چشم

دوخت.
قلبش برای شورانگیزی که تا دنیاها او را عاشقانه

دوست داشت بیشتر از هر وقتی دیگر می تپید.
موبایل را برای چندمین بار کنار گوشش گرفت.او
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ج��واب نمی داد و مس��تانه ب��رای ح��اِ ل بِ د م��ادرش
نگران

بود.
****

آیینه ی پیش رویش پر از ترک شده بود.
جلوی آیینه ای که هر روز تمام قد خود را رصد می

کرد، با زانو افتاد.
با چشمانی آلوده به اشک بی آنکه نگاه از چشمان

گریانش بگ�یرد دس�ت دراز ک�رد و تم��ام ل�وازِ م روی
میز

توالت را هل داد.
اسپری های مختلف� و کرم هایش،رژ لب هایی که

اکثرا رنگ هایی جیغ داشت همه مقابلش ریخته شد.
فریاد های مستانه هنوز در سرش اکو وار می پیچید.
مستانه با عجز نالیده بود که شورانگیز بودن را تمام

کند.
رژ قرمزش را برداشت.له شدن را حاال و در آستانه

ی پنج��اه س��الگی داش��ت از عمِ ق ج��انش لمس می
کرد.

  2028                                                                             



سال   چهارشنبه عصائی:                                                                                   اخرین مهدیس نویسنده

رژ را باال آورد.هقی بی صدا در گلویش موج
برداشت.

لب ه��ای خیس از اش��کش را س��رخ ک��رد ونگ��اهش
سرخ

تر از لب هایش خیره ی گوهر های
دروِ ن

آیینه شد.
جهان سراسیمه پله ها را طی می کرد.صدای نفس

نفس زدنش را شورانگیز ح��تی در گوش��ه ی ات��اقش
هم

می شنید و قلبش سنگین می شد.
جهان بی آنکه کفش هایش را از پا در بیاورد،کلید را

در قفل چرخاند و وارِ د خانه ای که س��رمای آن تنش
را

می لرزاند شد.
-شوری...

شورانگیز دستش را دراز کرد و با سرانگشت سبابه
اش رِ د اشکش را در آیینه لمس کرد.
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سوزِ ش ریزی که زیر ناخنش حس ک��رد هیچ براب��ری
با

سوِ ز قلبش نمی کرد.
به تکه ی بعدی آیینه ی ترک خورده رسید.لب هایش

را روی هم فشرد و انگشت هایش را به چشماِ ن
سیاهش در آیینه کشید.

جهان در چهارچوِ ب در ایستاد.ارتب��اط ن��ور س��الن ب��ا
اتاق

کامال قطع شد.
در تاریکی فضایی که شورانگیز در آن و مقابل آیینه

پر ترک چمباتمه زده بود.خیره به او شد.
-شورانگیز.

شورانگیز انگشِ ت سوزانش را
دروِ ن دهانش برد و آن را مکید.

کمی سوزِ ش آن کم شد.جهان صدایش ک��رده ب�ود و
او

هنوز دل از شورانگیزهای پیش رویش نبریده بود.
-باید برات توضیح بدم.مستی باور کرد حرفمو...اصال

اونجوری که فکر میکنی...
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شورانگیز زانوهایش را در آغوش گرفت وچشمانش
را بست.

دوست داشت جهان حرف بزند واو حتی برای نفس
های او هم جان بدهد.

نفس هایی که گمان می کرد گرمایش تا اب��دیت تنه��ا
از

آِ ن او بود.
-توضیحی نمیخواد.سبو افتاد وآن پیمانه ریخت.

خنده ای تمسخر آمیزی لب های جهان را کش داد .
عصبی دستش را روی کلید پریز زد.اتاق پر نور شد.

شورانگیز در حالی که
نوِ ر مستقیم اذیتش می

کرد،دستش� را جلوی چشمانش گرفت و حرفی نزد.
جهان با گامی بلند نزدیکش شد ودست انداخت و

بازوی او را گرفت.
-حرِ ف مفت نزن.من برای مژگان هیچ توضیحی

ندادم.اما برای تو دارم می دم لعن��تی.ش��وری آتوس��ا
مثِ ل

دخترم بود.داستان پیچیده ای نداشت اصال.
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پوزخندی سرد شانه های شورانگیز را تکان
داد.سربلند کرد و خیره در نگاِ ه جهان لب زد.

-پیمانه ریخت جهان.ولی باشه،مثِ ل ی��ک زن احم��ق
باور

میکنم وبحثو تموم میکنم جهان.دیگه حرفشو
نزن.توضیحی نمیخوام بشنوم.

با نگاهی فراری پش��ت ب��ه جه��ان چرخی��د وب��ا پشِ ت
دست

اشک های روی گونه اش را پاک کرد.
با آنک��ه بری��دگی انگش��تش در حِ د خراش��ی س��طحی

بود،اما
سوزشش شورانگیز را عصبی میکرد.

قب��ل از ب��یرون رفتن از ات��اق دوب��اره چش��مش ب��ه
انبوهی

از شورانگیز های درون آیینه افتاد.نگاه تمام
شورانگیز ها غمگین بودند.

مستانه در حالی که عجوالن��ه درون کیفش ب��ه دنب��ال
کلید

خانه می گشت،ترقه ای جلوی پایش ترکیده شد.
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در ج��ا یک��ه ای خ��ورد وهم��راه ب��ا جیغی بنفش ک��ه
گلویش

را خراش داد،کیفش� روی زمین افتاد.
پسربچه ای که کاله بافتنی اش تا نزدیک چشمانش
پایین بود،با نیشی باز زبان درازی کرد و به سمت

مخالف او دوید.
مستانه عص��بی ق��دمی بلن��د ب��ه س��وی او برداش��ت و

فحشی
آبدار زیرلب نثارش کرد.

قبل از آنکه کیفش را بردارد،موبایل درون مشتش
لرزید.پیامی از سوی مادرش که در دل شکستگی

قلبش باز به
فِ کر مستانه بود.

^حالم خوبه مامانی.نگران نباش^
لب هایش را جمع کرد و ب��ا قل��بی ک��ه ب��رای م��ادرش

درد
می کرد خم شد و بی رمق کیفش را برداشت.

رهی شلوار نخی رخساره را تا زد و روی دیگر لباس
های او درون کیف چید.
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رخساره با زورگویی لگدی آرام به پاِ ی رهی زد و
حواس او را به خود جلب کرد.

رهی با دی��دن شیش��ه الک ه��ای رنگ��ارنِ گ او چش��م
گرد

کرد و با خنده ای ک��ه س��رکوبش س��خت ب��ود،زمزم��ه
کرد.

-قرتی خانم دو روز میخوایم بریم
باِ غ

داداش امید.الک میخوای چیکار؟
صدای کوبیدِ ن در خنده اش را پر رنگ تر کرد.

رخساره نوچی گفت و خودش خم شد و الک ها را
گوشه ی کوله اش جای داد.

رهی طاقت از کف داد،گونه ی تپِ ل او را گرفت و
قربان صدقه اش شد.

مستانه در چهارچوِ ب در ظاهر ش��د.فحش دادن پش
ِت

هِ م رخساره در ح��الی ک��ه گون��ه ی دردن��اکش را می
مالید
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کمی از آش��فتگی مس��تانه کم ک��رد ام��ا آن را از بین
نبرد.

رهی کوله را به دسِ ت رخساره داد و از روی زمین
برخاست.

مس���تانه نگ���اه او را می ش���ناخت.ق���دمی ب���ه عقب
برداشت و

شتاب زده خود را به درون اتاقشان انداخت.
مقنعه اش را از روی سرش بیرون کشید و نامرتب

روی تخت انداخت.
لبه ی تخت نشست و جوراب های اسپرتش را در

آورد.اهمیتی به سنگینی نگاِ ه رهی نداد.
جورابش را زِ یر بینی اش گ��رفت.رویش از ب��وِ ی آن

جمع شد.هنوز عادت هفته ای یکبار شستن جوراب
هایش از سرش نیفتاده بود.جوراب گلوله شده میان

مشتش فشرد.
رهی همانطور دست زیر چانه اش گذاشت و س��رش

را
کج کرد.نگاه دلنش��ینش آنق��در مس��تانه را تحت ت��اثیر

قرار
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داد که او با بدخلقی سر بلند کند و لب زند.
-باشه از این به بعد تن��د تن��د میشورمش��ون.اینج��وری

بهم
زل نزن.کارت تا چنده عید تعطیله؟

خنده ی چشمان رهی باعث شد چروک های ریز و
درش��تی گوش��ه ی چش��مانش را پ��ر کن��د.ب��ا لح��نی

شیطنت
آمیز پرسید.

-االن من حرفی زدم؟
مستانه نوچی گفت و دِ ر حمام را باز کرد.

رهی پشِ ت در ایستاد.هن هِ ن مس��تانه نش��ان از آن
داشت

که طبق
معموِ ل همیشه به زحمت در

حاِ ل در  آوردن شلوار جینش� است.
رهی سر به در تکیه داد و تقی به در زد.

صدای مستانه کمی خفه به گوشش رسید.به عادِ ت
همیشه سکوتش در مقاب��ل آش��فتگی مس��تانه ج��واب

می
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داد.مستانه کف��تر� ج��لِ د خ��ودش ب��ود،هرچ��ه ق��در هم
پریشان

بود،اما باز شب ها سر روی سینه ی او سفره ی دل
باز می کرد.

-میشه در رو باز کنی؟
مستانه به آرامی الی در را باز کرد. فرهای شرابی

اش جلوی چشمانش را گرفته بود.بی کالم تنها سری
تکان داد.

-امروز کاِ ر ضبط تموم شد .باورت میشه
مستانه...تموم شد.اونهمه تمرین واسه دکلمه جواب

داد.
 تمام تنش هایی که ساعتی قبل با پدرش از سر

گذرانده بود با زمزمه های رهی به فراموشی سپرد.
-وقتی شنیدن دقیقه ای ص��دای بهش��تی ات...زن��دگی

را
تا مرزهای دوزخ می لغزاند...

صدای او مستانه را جادو کرد.آنقدر که عتاِ ب پدرش
را از خاطر برد و اطمینان کالم او را باور کرد.

آنقدر که دیگر بدی ها را نمی دید و همه چیز� زندگی
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قشنگ بود و هنوز مادرش
ِِعشق پدرش بود و هیچ

آتوسای جوانی عاشق باباجهانش نشده بود.
رخساره با غر غر از اتاقش مستانه را صدا می

کرد.رهی به گیجی چشمان مستانه چشمکی معنادار
نثار کرد و برای رسیدگی به کارهای رخساره از اتاق

بیرون رفت.
مستانه چرخید� و ودر حمام را به آهستگی بست.

حجم سنگینی از غم از روی سینه اش برداشته شده
بود.

زیر دوش آب داغ ایستاد و پلک روی هم گذاشت.
حسادتی غریب نیشتر به قلبش زد.

زخِ م صدای رهی قرار بود که چه شب ها در
هندزفرِ ی

آدم ها دلبری کند.
موهای خیسش را باال داد و چشم باز کرد.

خیره به نقطه ای نامعلوم انتهای دکلمه ای که رهی
برای زیبا خواندنش چه ش��ب ه��ا بی��دار مان��ده ب��ود را

آرام
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زمزمه کرد.
- به ارتفاع ابدیت دوستت می دارم.

حتی اگر به رسم پرهیزکاری های صوفیانه
از لذت گفتنش� امتناع کنم.

****
علی لپ تاپش را بست.

موبایلش روی اسپیکر بود،کتش را از پشِ ت صندلی
چرخانش برداشت.

-عزیزدلم.شما کی کارتون تموم میشه.
پس زمینه ی صدای دنیا هوهوی سش��وار ش��نیده می

شد.
علی عصبی پلک روی هم فشرد و گوشه ی لبش را

جوید.دنیا به نرمی وبا کمی تاخیر جواب داد.
- کاِ ر موهای من تم��وم ش��ده .ت��ا ت��و بی��ای سش��واِ ر

موهای
مه لقام تموم میشه.

آتوسا تقه ای به در کوبی��د و در ج��واب نگ��اِ ه هیج��ان
زده

ی علی موبایلش را باال آورد ونیشخندی زد.
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علی بی ح��واس م��یزش را دور زد ودنی��ا را خط��اب
قرار
داد.

-دنیاجان من سفارش طالی مه لقا رو از طالفروشی
میگیرم.همون دستبند� خوبه دیگه؟

پچ پچ دنیا باعث شد،علی کمی حواسش را جمع کند.
-برای یک سالگرد عقد کافیه علی جان.

-اوکی.
موبایل را پایین آورد وابروهایش را باال فرستاد.

آتوسا بینی اش را چینی داد وبا لحنی پیروز مندانه
زمزمه کرد.

-پدِ ر جذابتون بالکم ک��رد.البت��ه قبلش گالی��ه ک��رد ک��ه
من

مخِ ل آرامششون شدم.در ضمن شوری جونشونم
فهمیدن جناب مشعل.

علی خن��ده ای دلچس��ب عض��الِ ت ص��ورتش را کش
داد.

آرمین یکی دیگر از حسابدارهای شرکتش با صدایی
بلند در حالی که خم شده بود و کیس را خاموش
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میکرد، علی را مخاطب قرار داد.
-چی فکر کردی.نگفتم آتی کارش حرف ن��داره.خ��واه

ِر
منو دسِ ت کم نگیری دیگه.

علی کمی به سوی آتوسا متمایل شد و با تبسمی
مهربان ودوستانه رو به او و نگاِ ه شیطانش لب زد.

-
حاِ ل

خراب شوری رو مدیون توام.حالمو خوب کردی
آتوسا.

آتوسا تفریح کنان شانه ای باال انداخت و در حالی که
دوش��ادوش رئیس��ش از ات��اق ب��یرون می رفت،لب

گشود.
-قابلی نداشت.نوش جونت داداش علی.فقط نگرانم

امشب آتیِ ش شورانگیز شهرو بسوزونه بخدا.
علی کینه توزانه نگاهش را به نقطه ای زوم کرد.با
صدایی خش گرفته انگار که با خودش حرف میزد.

-بره خداشو شکر کنه که فقط به
خاِ طر مستی یک بازی  پیش پا افتاده راه انداختم.
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****
رخس��اره پ��ا ب��ر زمین کوبی��د و نامحس��وس آس��تین

مستانه
را کشید.

مستانه چشم از تاریکی جاده گرفت و به رخساره
نگاهی محبت آمیز انداخت.

-رخسار گفتم ترقه ها باشه موقع از رو آتیش
پریدیم.انقدر نق نزن.

رهی با کیفی کوک پشِ ت هم بوِ ق عروس��ی می زد
و

توجهی به کل کل مس��تانه و رخس��اره ک��ه از ماش��ین
پیاده

شده بودند، نشان نمی داد.
صدای دویدن کسی را در باغ شنیدند.

محمد نفس زنان
دِ ر

بزرگ باغ را چهار طاق باز کرد.
مستانه جعبه ی ترقه و فشفشه را از کوله رخس��اره

در
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آورد و با مهربانی آن را در آغوش دخترک انداخت.
-همش

ماِ ل
تو نیس رخسار ها.منم شریکم.حاال دیگه

آستینمو پاره نکن.
لبخنِ د دندان نمای رخساره و ذوق نگ��اهش مس��تانه

را به
خنده انداخت.

رهی جلوتر از مستانه و رخساره ماشین را به داخِ ل
باغی که در چن�د س�ال اخ�یر پ�در امی�د بیش�تر ب�ه آن

رسیده
بود،هدایت کرد.

محمد
نزدیِ ک رخساره ایستاد و او را با مهری

برادرانه در آغوش گرفت.
-چطوری آبجی خوشگله؟
مستانه شانه هایش را از

سوِ ز
آخرین چهارشنبه سال
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کمی جمع کرد وبا خنده در حالی که به رخساره نگاه
می کرد. محمد را مخاطب قرار داد.

-امشب قراره رخساره بترکونه.
_ تو صدات چرا گرفته.

مستانه گلویی صاف کرد و با خنده جواب داد.
_بسکه تو جاده با رخساره جیغ کشیدیم.

رهی از ماشین پیاده شد و با سرخوشی برای آنها
سوتی زد.

محمد دسِ ت رخساره را گرفت و هیجان زده روی
سنگ ریزه های باغ همراه با او دوید.

مستانه اما سالنه سالنه در حالی که دستانش را در
جیب های پالتویش مشت کرده بود،قدم های ریزی

برداشت.
خیره به درختان خالی از برگ بازدِ م عمیقش را از

سینه بیرون فرستاد.
رهی با تبسمی که مملو از آرامشی به رنگ سپیدی

برِ ف زمستان بود از کنارش گذشت تا
دِ ر

باغ را ببندد.
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آتش دقیقا در تیرِ س نگاِ ه مستانه بود،پلکی زد و
سرچرخاند.

با قل��بی ک��ه از خوش��ی زی��اد انگ��ار در کِ ف دس��تش
کوبیده

می شد ،به
انتظاِ ر

رهی ایستاد.
الهه

کناِ ر دختری جوان ایستاده بود و رخساره را که
ب��ه کم��ک محم��د قص��د پری��دن از روی آتش داش��ت

تشویق
میکرد.

امید پشِ ت ارک در حالی که پایش را با ریتم تکان
میداد برای جمع کوچک آهنگ می نواخت.

محمد به س��مت مس��تانه و رهی چرخی��د� و دس��تی در
هوا

برایشان تکان داد.
-بجنبین دیگه.
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رخس��اره خن��دان ب��ه رهی چش��م دوخت و جعب��ه را
نشانش

داد.
مستانه با صدایی بلند رخساره را ترغیب کرد تا ترقه

ها را به دروِ ن آتش بیندازد.
رخساره در آن ثانیه ها حرف گوش کن ت��ر از ه��روق

ِت
دیگری شده بود.

سرخوش ب�ا لبخن�دی ک�ه انته�ا نداش�ت قهقه�ه زن�ان
ترقه ها

را در آتش ریخت.
هورای جمع به آسمان رفت ومحمد میاِ ن شلوغی و

سروصدا بطری بنزین را درون آتش خالی کرد.
مس��تانه و رهی ب��ه ن��زدیِ ک آتش رس��یدند.گرم��ای

شعله ها
گونه هایشان را سرخ ک��رده ب��ود.آتش��ی ک��ه س��رخی

گونه
را به ارمغان می آورد.
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اله��ه از راِ ه دور ب��رای زوجی ک��ه چق��در دلنش��ین در
کنار

هم جفت وجور شده بودند،بوسه ای فرستاد.
مستانه با هزار دلیلی که آن لحظه توان��ایی ش��رحش

را
نداشت،سبکبال به روی او خندید.

-امش���ب از ع���ارف بخ���ون رهی.س���لطان قلب ه���ا
میخونی؟ جاِ ن مستی.

رهی خیره ب��ه ش��عله ه��ای آتش��ی ک��ه ثانی��ه ب��ه ثانی��ه
بیشتر

زبانه می کشید،زمزمه کرد.
-با هم می خونیمش.

الهه ب��ه زوِ ر محم��د عقب گ��رد ک��رد ت��ا از روی آتش
بپرد.

ریتم آهنگ تند شد
رخساره به هوا رفت ودست و جِ یغ زدنش ک��ه انگ��ار

تمامی نداشت.
مستانه سرچرخاند و کمی نزدیِ ک رهی شد.
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ناِ م او را با عشق روی زبان هجی کرد.ناِ م کسی که
که

خرده شکسته های روحش را ب��ا س��کوِ ت پرح��رفش
بهم

بند زده بود.
-پایه ای جفتمون� باهم از رو آتیش بپریم؟

رهی بی آنک��ه س��کوتش را در آن ش��لوغِ ی خوش��ایند
بشکند.

دسِ ت مستانه را میان مشتش فشاری مالیم داد.
کمی او را به عقب برد و هر دو در میاِ ن سوت وجیغ
اطرافیانشان با لبخندی بر لب به سوی آتش دویدند.

دستت را به من بده
تا باهم از آتش بگذریم

آنان که سوختند.
همه تنها بودند.

پایان
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