نام رمان :خونریزی مغزی
نام نویسنده :محدثه فاریس
ژانر :تراژدی

به نام خدای که در این نزدییک است...
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:خالصه
داستان درمورد ر
دختیک است که ادعا یمکند همرس و فرزندش را از او گر فته اند ،اما
رازی در زندیک ر
دختک نهفته است! آیا حرف هایش درست است یا غلط؟ هیچکس
نیمداند ...ویل نه ،یک نفر یمداند ،یک نفر که ر
دختک با تمام تالشش یمخواهد او
ر
اعتاف کند ،ویل جواب اصیل اینجاست! آیا موفق یمشود؟
:مقدمه
...یمگویند من دیوانه ام
شاید راست یمگویند ،مگر یمشود به چشمانش نگاه کن و با گریه نخندی؟
...یمگویند هرکس که هنگام بغض بخندد دیوانه است
این فقط یک "خونریزی مغزی" ساده است که باعث یمشود درد به چشمانم برسد
و اشک بریزم ،وگرنه منکه دیوانه نیستم ،هستم؟

...بسم هللا

گفت دوستت دارم و قطع کرد ،لبخندی روی لبم جوانه زد؛ سوییچ ماشی را -
.برداشتم و به سمت محل قرار راه افتادم .ساعت ها منتظر ماندم ویل نیامد
هر چقدر زنگ زدم جواب نداد ...نگرانش شدم ،به خانهشان رفتم گفتند"رفته"  ...از
کشور خارج شده بود .ر
دکت ،همان موقع که گفت دوستت دارم ،تعجب کردم .انگار
.بار آخرش بود با من صحبت یمکرد ...دارم از نار ر
احن دق یمکنم
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ر
دکت -سه ساله که هر ماه میای و همی را یمگوی! اطرافیانت یمگویند تو اصال
ر
نداشن .یمگویند فقط گایه با خودت صحبت یمکردی
.عاشق نشدی و نامزد هم
 .ر
دکت دروغ یمگویند .آن ها یمخواستند من دیگر بچه ام را نبینم-
توقع دارید باور کنم؟-
!نه ،توقع دارم کمک کنید-
با خودکاری که در دست داشت مشغول خطایط روی کاغذ شد ،ر
دختک دستش را
:روی پیشای اش گذاشت و گفت
بازم مثل همیشه قراره برایم داروهای اعصاب بنویسید؟ -
دکت نیم نگایه عمیق بهش انداخت ،گویا نگران ر
ر
دخت بود ...سه سال است که
هرجلسه یمنشیند و به حرف های تکراری اش گوش یمسپارد! چه رازی در زندیک این
دخت نهفته است؟ آیا پدر و مادرش راست یمگویند یا این ر
ر
دخت؟ نفسش را محکم
:بتون فرستاد و گفت
!الزم است -
:پوزخند تلخ ر
دختک از نگاه تت بینش دور نماند ،جدی نگاهش کرد و گفت
کجای حرفم خنده دار بود خانم سمییع؟ -
ر
دختک اما فقط نگاهش کرد ،چتی نداشت بگوید ...البته چه یمخواست بگوید؟
اصال حرف داشت برای ر
گفی؟ ی دلیل پوزخند زده بود ،اما نه ...دلیل داشت ،اینکه
.او دیوانه نبود
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دخت کاغذ ی ارزیس که در دست ر
دکت نسخه را سمتش گرفت ،ر
ر
دکت یمدید را محکم
چنگ زد و با قدم های تند از مطب بتون رفت ،حالش بهم یمخورد ،از همه ی آدم
!ها ...ر
حن از این بیمارهای روای که در صف انتظار نشسته بودند
به سمت خیابان رفت ،دلش یمخواست همی االن ماشین با رسعت بیاید و او را زیر
بگتد؛ با حایل خراب دستش را به دیوار بند کرد ،مردم چه قدر ی رحم شده بودند که
ر
حن به حال دگرگون او توجه نیمکردند ،بیخیال پل هوای شد و تصمیم گرفت از
خیابان عبور کند ،درحایل که کیفش از دستش آویزان بود و نسخه درآن ییک دستش
!مچاله یمشد ،با پاهای لرزان در خیابان قدم گذاشت
!صدای بوق ماشی ها مانند آونیک بودند که محکم برظرفش کوبیده یمشد
ایستاد ،ماشین به رسعت جلوی پای او متوقف شد؛ پرسک جوای رسش را از شیشه
:ماشی بتون آورد و داد زد
روای شل و ول خودت را جمع کن ،مگر داری در خیابان های پاریس قدم یمزی؟ -
روای ،دیوانه ...مثل آهنگ در گوشش یمپیچید ،ر
حن پرسک غریبه هم او را روای نام
!کرد
:برگشت و با بغض که در گلو داشت رس پرسک فریاد زد
ر
خودی و هفت جد و آبادت -
!روای
دخت خته شده بود ،چشم های آی ر
پرسک با چشمای گشاده به ر
دختک واقعا مثل
!دریا خروشان شده بود
اما ر
دختک همی برایش کاف بود تا خایل شود ،جدیدا کم توقع شده بود و به یک
!جمله کوتاه بسنده یمکرد
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این بار قدم هایش را تند کرد و از خیابان رد شد ،اما پرسک هنوز ایستاده بود و به بوق
!ماشی های دیگر توجه نیمکرد ،فکرش درگت ر
دختک شده بود
...آرام سوار ماشی شد و پایش را روی گاز فشار داد
*****
:درخانه را باز کرد و به آرایم وارد شد ،رسش را به در تکیه داد و در دل گفت
.خدایا خودت بخت کن -
به آرایم پا در پذیرای گذاشت ،سوت و کور بود و از این بابت کیم خوشحال شد ...اما
این خوشحایل زیاد طول نکشید که با صدای مادرش برگشت و درمانده نگاهش کرد،
ر
تجمالی و ثروتمندش با تمسخر پوزخندی به رویش زد و گفت
:مادر
بازم رفته بودی پیش روانشناس؟ -
دختک دستانش را مچاله کرد ،خودش را ر
ر
کنتل یمکرد تا فحش نثار مادرش نکند،
چون دوست نداشت ی ر
احتایم کند؛ هرچه که بود ،مادرش بود ...ویل آیا مادرش هم
!"برایش مادری کرد؟ جوابش را خودش داد"نه
آره مادر ،ایرادی داره؟ -
:مادرش قدم زنان به او نزدیک شد و ابروهایش را باال داد و گفت
.نه چه ایرادی ،به هرحال همه یمدانند که تو دیوانه ای -
این زخم زبان زدن های مادر واقعا آزارش یمداد ،چه یمشد مثل تمایممادرها در این
رسایط سخت به او دلداری یمداد؟ واقعا چه یمشد؟
شما به ر
دکت چه گفتید؟ که من ر
حن عاشق هم نشدم؟ -
:ی رحمانه زل زد به چشمان ر
دختک ،به آرایم ویل نیش دار گفت
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!حقیقت را گفتم -
اما ر
دخت با بغض که درگلویش گت کرده بود به مادرش نگاه یمکرد ،باالخره عقب گرد
کرد و به سمت اتاقش پناه برد؛ در را محکم به هم کوبید و کیفش را عصن به گوشه
ای پرتاب کرد ...دستش را روی گلویش گذاشت ،بغض داشت ...دلش یمخواست
.ببارد
به سمت آیینه رفت ،در آن به ر
دختی زل زد که سالهاست انتظار یمکشد ،سالهاست
َ
تحمل یمکند تا باالخره راز دردش را بفهمد ...ر
دختی سفید پوست با موهای لخت
مشیک ،چشمان آی رنگ و کشیده با مژه های تاب دار ،دماغ و دهن متناسب با
صورتش ،ویل چه فایده؟ این زیبای چهشانش در زندیک به او داد؟ نفس عمی رق کشید
:و به چهره خود در آیینه دقیق شد و گفت
به چه نگاه یمکن؟ -
 :ر
دختک در آیینه به او پاسخ داد
!به تو +
به من؟ به زیبای من یا بخت بداقبالم؟ -
گفی! ر
آیینه اما سکوت کرد ،حرف نداشت برای ر
دختک پوزخند ی صدای به آیینه زد
!و به سمت صندیل چوی اش رفت ،روی آن نشست و به نقطه ای خته شد
چه کند؟ دلش برای همرسش تنگ شده ...قسم یمخورد که حقیقت را یمگوید ویل
گوش چه کش بدهکار است؟
چشم یمچرخاند ،به اتاقش خته یمشود که مدتیست ر
دسن به رس و رویش نکشیده
!است
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ر
اتاف  30ر
متی که ساده ساده بود؛ شامل یک تخت دونفره و کمد دیواری های
ر
شکالی ،با مت آرایش و لوازم آرایش ساده ،و تنها
کریمرنگ ،فریس دست بافت کرم و
یک صندیل چوی رو به بالکن که به سوی شهر باز یمشد! نفسش را پر رس و صدا
بتون یمدهد و بریمختد؛ لباس های بتونش را در یمآورد و از اتاق خارج یمشود و به
سمت آشتخانه مجللشان یمرود ،خدمتکار کم حرف مشغول درست کردن غذا بود،
:دست به سینه تکیه داد به کابینت و گفت
لوازم تمت کردن کجاست؟ -
خدمتکار از حضور ناگهای او ترسیده بود برای همی با رنیک پریده برگشت سمتش و
!به صورت زیبا و ی نقصش چشم دوخت
:با تته پته گفت
...عه ،سالم مایح خانم ،من ...منظورتون از -
:مایح به میان حرف او پرید و گفت
!شوینده ها و جارو این چتها دیگر -
:خدمتکار آهای گفت و زیر چشیم به او نگاه کرد و آرام گفت
.توی اتاق انباری خانم -
مایح رسش را به آرایم تکان داد و از آشتخانه خارج شد ،نیم نگایه به مادرش که
روی مبل لم داده بود و با عشوه با تلفن حرف یمزد انداخت و بعد از تکان دادن
رسش به عنوان تاسف به سمت انباری رفت ،درش را باز کرد؛ انتظار داشت با سییل
از گرد و غبار مواجه شود ویل از دیدن تمتی آن متحت ماند ،چشمانش به جارو ر
برف
:افتاد و به سمتش رفت ،نگایه به دور و بر انداخت و زمزمه کرد
پس شوینده ها کجاست؟ -
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یک کمد کوچک در آن جا بود ،به سمت کمد رفت و درش را باز کرد ،آره این جا بود،
دستش را به سمت شوینده دراز کرد و برش داشت! خواست در کمد را ببندد که
چشمانش به صندوقچه ی چوی کوچک افتاد ،با کنجکاوی دوباره در کمد را تا آخر
باز کرد و دستش را دراز کرد و صندوقچه را برداشت ،اخم هایش درهم رفت ،یعن
چه چتی داخل صندوقچه است؟
درش را باز کرد و چشمش به کاغذی که تا شده بود افتاد ،نگایه به در اتاق انداخت تا
!کش وارد نشود
دوباره رسش را برگرداند و به کاغذ چشم دوخت ،کاغذ را برداشت و صندوقچه را توی
!کمد گذاشت؛ آن را باز کرد و نگایه بهش انداخت ،سند ازدواج بود
بی ر
شت کنجکاو شد ،به اسم ها خته شد ،خودش بود ...فشارش افتاد و دستش را به در
!کمد بند کرد ،لعنت به آن ها ...لعنت
اشک درون چشمانش حلقه زد ،راست یمگفت ،آری او دیوانه نبود ...سند ازدواج
خودش و همرسش بود! دیگر دلش به تمت کردن نیمرفت ،دوست داشت هرچه
رسی ع تر به نزد ر
دکت برود و بگوید که دیوانه نیست! کاغذ را درون شلوارش گذاشت و
رسی ع در کمد را بست ،دستانش یخ کرده بود و پاهایش یملرزید ،از هیجان و شادی و
!شاید هم از نار ر
احن که معشوقه اش از او دور است
ر
سخن خود را به اتاقش رسانید و
همه چت دوباره مثل فیلم از ذهنش خطور کرد ،به
لباس هایش را تنش کرد ،دلش یمخواست اجازه دهد اشک هایش برروی گونه هایش
!جا خوش کند ویل نه ،باید خودش را ر
کنتل یمکرد
کیفش را برداشت و به رسعت سند را در آن قرار داد و از اتاق بتون زد ،به مادرش که
هنوز با تلفن حرف یمزد توجه نکرد و از خانه بتون زد ،دستان و پاهایش یملرزید،
.رسه خیابان ماشی گرفت و آدرس مطب را گفت
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ر
ر
هنگفن به راننده داده و وارد مطب شد ،خدا رحم کند
وقن رسید نفهمید که پول
ر
دکت نرفته باشد خانه ،ر
وقن از منش پرسید و فهمید که هست خوشحال شد و با
قدم های تند به سمت در اتاق ر
دکت رفت و بازش کرد ،انقدر حواس پرت شده بود که
یادش رفته بود در بزند ...ر
دکت از حضور ناگهای او متعجب شده بود برای همی با
:لحن که تحت در آن موج یمزد گفت
شما اینجا چه یمکنید؟ -
مایح با نفس نفس به سمتش رفت و از داخل کیفش سند ازدواج را در آورد و کوبید
:روی مت و گفت
!دیدید؟ من راست یمگفتم ،به خدا قسم راست یمگفتم ...ببینید -
بعد به سند اشاره کرد ،ر
دکت که هنوز در بهت به رس یمبرد به خود آمد و نگایه به
...سند انداخت ،از چتی که یمدید تعجبش صد برابر شد! انگار حق با این ر
دخت بود
:مایح از خوشحایل یا نار ر
احن که خود نیمدانست زد زیره گریه و گفت
دیدید من دیوانه نیستم؟ -
دکت اما هنوز توی شوک بود ،چه یمگفت؟ به این ر
ر
دختک چه یمگفت؟ یمگفت که
:رسمنده است؟ برای همی لبخندی به لب آورد و به آرایم لب زد
.آره -
مایح پاهایش سست شد و نشست روی مبل سفید و سیاه رنگ آنجا و دستش را
:روی پیشای اش گذاشت و گفت
.چه کنم؟ همرسم را از کجا پیداکنم؟ اصال چه بالی رسش آمده؟ وای بچه ام -
 :ر
دکت سند را روی مت گذاشت و دستانش را در هم گره زد و گفت
9

.باید بفهیم که چرا پدر و مادرت بهت دروغ گفته اند -
:نگاه اشیک مایح ر
دکت را هدف قرار داد و گفت
به نظرتان یمگویند؟ بعد از آن تصادف که من حافظم مثل تلویزیون قدییم شده- ،
!آن ها ر
حن کمک نکردند که من حافظه ام برگردد
بعد از ر
گفی این حرف به فکر فرو رفت ،به سه سال گذشته که بعد از غیب شدن
همرس و فرزندش تصادف شدیدی کرد و بعض از خاطراتش پاک شدند ،به قول
خودش شده بود مثل تلویزون قدییم که گاه صاف و گاه برفیک است ،تمام خاطرات
همرس و فرزندش و لحظه های عاشقانهشان را به یاد میاورد ویل پدر و مادرش از
فرصت استفاده کرده بودند و گفتند که توهیم شده ای و همچی چتی امکان ندارد!
به این دلیل برای خایل کردن خود رسوع کرد به ر
رفی پیش روانشناس و حرف زدن
!برای او ،ویل بازم هیچ دردی از او دوا نشد
چهره همرسش را به یاد داشت ،چشم و ابروی مشیک و صورت سفیدش ،موهای
!مشیک پرکالغ با هیکل چهارشانه و دلربا
پرسشان هم به او رفته بود ،زیبای بیش از اندازه ،اشکهایش بی ر
شت شدند ویل هق نزد،
!درد دوری از آنان به مویرگ هایش رسیده بود ویل باز هق نزد
دکت دلسوزانه به او خته شده بود ،چه بر رسه این ر
ر
دخت آورده بودند؟
گلوی او هم بغض داشت ،از چه ناراحت بود؟ آیا از اینکه ر
دختک واقعا راست
یمگفت؟ یا از احساسش که باید قید آن را بزند؟ رسش را تکان آرایم داد و بغضش را
قورت داد ،باز مثل همیشه باید در خود بریزد ،به مایح نگاه کرد ،قلبش به درد آمد!
:لبخند تلخ بر روی لب نشاند و گفت
.یه ر
دخت ،من کمکت یمکنم تا ماجرا را بفهیم ،حاال اشک نریز -
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:مایح رسش را تکان داد و با دست های ظریفش اشکانش را پاک کرد ،ملتمسانه نالید
شت از قبل ر
دکت ،االن که به واقعیت ی بردم بی ر
خواهش یمکنم ر
استس دارم و -
.نگرانم
 :ر
دکت از پشت مت بلند شد و به سوی او رفت ،جلویش زانو زد و گفت
!همه یح درست یمشود ،قول یمدهم -
مایح اعتماد داشت ،به ر
دکتی که همیشه حرفایش را باور نیمکرد ،آری واقعا اعتماد
!داشت
ر
دکت -االن تنها کاری که یمکن این است که بروی خانه و به پدر و مادرت بگوی که
!به این نتیجه رسیده ای آن ها راست یمگویند و تو کامال توهیم شده بودی
مایح اما کیم برایش سخت بود ،ویل باید این کار را به خاطر همرس و فرزندش انجام
!یمداد
دکت گرفت و بلند شد ،همزمان با او ر
سخن چشم از نگاه عسیل ر
ر
دکت هم بلند شد و
به
:روبه رویش ایستاد؛ مایح رسش را به زیر انداخت و گفت
یمخواهم سند دست شما باشد ،نگه یمدارید؟ -
 :ر
دکت لبخند تلخ زد و گفت
!حتما خانم سمییع -
مایح همانطور رسبه زیر خداحافظ آرایم کرد و از مطب رفت بتون ،ر
دکت اما
همانطور ایستاده بود و به جای رفتنش خته شده بود ،دوستش داشت ویل مایح
دکت ،جوای زیبا بود که دل هر ر
دکت فکر نیمکرد .ر
حن یک لحظه هم به ر
ر
دختی را
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آب یمکرد ویل دل مایح را نه ،چشمان عسیل و صورت برنزه و موهای بلویط اش
!واقعا با روح و روان هر انسای بازی یمکرد
لبخند تلخش به زهرمار تبدیل شد و همان جا روی مبل نشست ،دست دراز کرد به
:سمت تلفن و شماره ی منش را گرفت و گفت
!مریض های بعدی را کنسل کنید و ترسیف بتید خانه ،کار تعطیل است -
بعد تلفن را گذاشت رسه جایش و دستش را روی پیشای اش گذاشت ،به سقف خته
ر
حکمن در این کار است؟
شد و لبانش را گزید ،چه
مایح با قدم های آهسته وارد خانه شد ،یک راهرو که روبه پذیرای مجلل باز یمشد،
ر
سلطنن کرم و قهوه ای رنگ و فرش های ابریشیم قهوه ای
پذیرای شامل مبل های
رنگ ،با تابلو فرش های مجلل و گران! سمت راست پذیرای مت ناهار خوری بزریک
!قرار داشت و سمت چپ پذیرای نشیمن بود
قسمت روبه روی پذیرای پله یمخورد به سمت اتاق میهمان ،نفسش را عمیق بتون
فرستاد و وارد پذیرای شد ،پدرش از دیدن تک ر
دختش که ی نهایت شبیه به او بود
:لبخندی زد و گفت
!سالم گل ر
دخت پدر -
مایح نگاهش کرد ،یک لحظه از آن ها متنفر شد ...دوست داشت دهانش را باز کند
و هرچه از دهنش در میاید بارشان کند ،اما یاد حرف های ر
دکت افتاد و لبخند
:مصنوغ زد و گفت
.سالم پدر -
:بعد نفس عمی رق کشید و لبخندش را کش داد و گفت
!ناهار حاض نیست؟ مردیم از گشنیک -
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مادرش گویا از حرفش متعجب شده باشد نیم نگایه به همرسش انداخت و بلند شد
:و گفت
.االن حاض یمکنیم ر
دختم -
!لبخند واقیع روی لب های مایح نشست ،انگار همه یح خوب پیش رفته بود
مایح به سمت اتاقش رفت و لباسش را با لباس ر ر
احن عوض کرد ،نفس عمی رق کشید
و به خود در آیینه نگاه کرد ،غم توی نگاهش دل هر سنیک را آب یمکرد چه برسد به
!آیینه
قلبش درد گرفت ،خم شد و دستش را روی قلبش گذاشت ،نفسش باال نیمآمد...
رسش را بلند کرد و به چهره ی خود برای بار هزارم خته شد ،رسخ شده بود از درد،
:رسفه ای کرد و با صدای گرفته ای رو به آیینه گفت
!کاش از کار بیفتد -
:آیینه پاسخ داد
چه چتی؟ -
:قطره اشیک از روی درد روی گونه های بلوری مایح نشست و او لب زد
!این قلب ر
لعنن -
با صدای مادرش رسی ع اشکش را پاک کرد و نفس عمی رق کشید ،درد قلبش کم تر
شده بود و یمتوانست عادی جلوه کند ،نگاهش را از آیینه گرفت و به بتون رفت،
پدر و مادرش رسه مت نشسته بودند و مایح هم به آنان پیوست ،خدمتکار گوشه ای
ایستاد تا غذای آن ها تمام شود ویل در تمام مدت نگاهش به سمت مایح بود ،مایح
:برای خود کیم سوپ کشید و گفت
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از کارتان چه خت پدر؟ خوب پیش یمرود؟ -
پدرش گویا که از حرف زدن مایح جان دوباره ای گرفته باشد با ر
شوف وصف نشدی
:گفت
.خداروشکر همه یح خوبه ر
دختم -
مایح لبخندی دلتانه زد و مشغول خوردن شد ،سکوت ایجاد شده بود و تنها صدای
برخورد قاشق با ظرف به گوش یمرسید ،باالخره مایح بعد از چند دقیقه به حرف
:آمد
.یمخواستم چتی را با شما درمیان بگذارم -
!پدر و مادرش به او خته شدند ،یمترسیدند از حرف که مایح قرار است بزند
:مایح نفسش را بتون فرستاد و به آرایم گفت
فهمیدم این چند وقت واقعا من توهیم شده بودم ،فهمیدم که تمایمحرف های -
.شما راست است و من واقعا از این بابت ...معذرت یمخواهم
نفس در سینه همهشان حبس شده بود ،ر
حن خدمتکار ...این برای او باور نکردی بود!
.نباید این کار را یمکرد
:مادرش لبخندی از روی رضایت و تحسی زد و گفت
گشن ر
.خوشحالم که به حالت عادی خودت بر ر
دختم -
مایح دستانش را مشت کرد ویل لبخند به لب داشت ،آب دهانش را قورت داد و با
:مهربای ساختیک گفت
!بابت غذا ممنون -
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بعد از پشت مت بلند شد ،بعد از ر
رفی او پدر و مادرش لبخند رضای رن زدند و آن ها
هم بلند شدند و محوطه را ترک کردند ،خدمتکار با تعجب به حرف های مایح فکر
کرد ،چرا حماقت یمکند؟ رسش را تکان داد و به رسعت مشغول جمع کردن مت شد،
!باید با مایح صحبت کند ،عذاب وجدان داشت
بعد از جمع کردن ظرف ها به سمت اتاق مایح رفت ،دستانش را در هم گره زد و آب
دهانش را برای بار هزارم قورت داد ،باالخره خود را راض کرد و دستانش را باز کرد و
تقه ای بر در زد ،بعد از چند لحظه در باز شد و چهره ی زیبای مایح نمایان شد،
:مایح به صورت خدمتکار لبخندی زد و گفت
مشکیل پیش آمده شکوه خانم؟ -
:خدمتکار لبخندی از روی ر
استس زد و گفت
!باید با هم صحبت کنیم خانم -
:مایح اما خسته بود ،با درماندیک لبخند رسمگین زد و گفت
!یمشود بگذاری برای بعد؟ یمخواهم بخوابم ...واقعا خسته ام -
:شکوه خانم ر
وقن دید او انقدر خسته است ،گفت
.باشد ،خسته نباشید خانم -
مایح رسش را به نشانهی ر
احتام تکان داد و در را به آرایم بست و به سوی تختش پناه
!برد ،دلش خواب یمخواست ،یک خواب عمیق و رویای و بدون هیچ کابویس
*****
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دستانش را درهم گره یمزند ،برای بار هزارم لبانش را یمگزد و با چشمای پر ر
استس به
دکت خته یمشود ،ر
ی آن کاغذ بود ،رسش را بلند کرد و ر
دکت همچنان در حال مطالعه
:گفت
مطمئن اسمش همی است؟ -
:مایح رسش را با اطمینان تکان یمدهد و با صدای رسا یمگوید
!آره ،مطمئنم ر
دکت ،بابک شفییع -
 :ر
دکت اخم هایش در هم یمشود و یمگوید
طبق پیگتی های دوستانم اصال همچی شخض سه سال پیش از کشور خارج -
!نشده است
:مایح خوشحال یمشود ،بلند یمشود و به سمت ر
دکت یمرود و یمگوید
یعن امکانش هست االن توی ایران باشد ر
دکت؟ -
ر
دکتآب دهانش را قورت یمدهد و با چشمای که مردمکش یملرزد به مایح نگاه یمکند
:و آرام یمگوید
!شاید هم مرده باشد -
مایح پاهایش سست یمشود ،امکان داشت هرلحظه پاهایش بشکند و برروی زمی
ر
خاکست شود ،با نگرای نالید
:
نیمشود پیگتی کرد که آیا همچی چتی است یا نه؟ -
 :ر
دکت بار دیگر آب دهانش را قورت یمدهد و یمگوید
.سخت است ویل ،تمام تالشم را یمکنم -
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:مایح لبخند یمزند و زیرلب یمگوید
.ممنونم ر
دکت -
ر
دکت تنها به لبخندی دلنشی اکتفا یمکند ،بعد از این صحبت ها مایح قصد ر
رفی به
خانه را یمکند ،پدر و مادرش نباید به او مشکوک شوند ...به خانه که بریمگردد باز
:هم شکوه رسه راهش ست یمشود ،لبخندی یمزند و یمگوید
ر
خواسن حرف را به من بگوی؟ -
آخ که حواس برایم نمانده ،دیشب یم
شکوه که منتظر این فرصت بود نگایه به دور و بر یماندازد و ر
وقن خیالش راحت
:یمشود ،یمگوید
یمشود در اتاقتان با هم حرف بزنیم؟ -
مایح نگایه به رستاپای شکوه یماندازد ،زی 47ساله که رسه حال بود و نشانهی پتی
در او مشخص نبود ،قد کوتایه داشت و کیم تپل بود ،به کیف در دست شکوه نیم
:نگایه انداخت و گفت
!حتما شکوه خانم -
ر
انداخی یک نگاه در سالن با خیال
او را به سمت اتاقش هدایت یمکند و بعد از
!راحت در را یمبندد ،حس یمکند شکوه قرار است حرف های مهیم بزند
به شکوه تعارف کرد روی صندیل بنشیند و خود روی تخت نشست ،کنجکاو به
:چشمان پر از نگران شکوه خته شد و گفت
چه موضوغ هست که انقدر اضار به ر
گفی آن دارید؟ -
شکوه چنیک به بندهای کیف زد و نفسش را عمیق بتون فرستاد و رسش را پایی
:انداخت و گفت
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! ُ
ش ...شما توهیم نیستید خانم -
مایح جا یمخورد ویل باز سکوت اختیار یمکند ،شکوه که از سکوت مایح جان کیم
:گرفته بود ادامه داد
شما واقعا ...واقعا ازدواج کرده اید ،ویل با مردی از طبقه پایی جامعه ،پدر و -
...مادرتان همیشه مخالف بودند و همیشه از همرستان بدشان میامد برای همی
سکوت کرد ،عرق رسد کرده بود و دست و پاهایش یملرزید ،مایح اما ...خشک شده
:بود! تقریبا فریاد زد
.ادامه بده -
:شکوه لرزید و تند به حرف آمد
برای همی پدرتان تصمیم به رسبه نیست کردنشون گرفتند ،من این را ر
وقن که -
چای یمبردم براشون در اتاقشون شنیدم و فهمیدم ،قرار بر این بود هروقت همرستان
از رسه کار آمد ،آن ها هم بروند و کارش را بسازند ،فرزندتان را هم از مهد کودک
دزدیدند و طوری وانمود کردند که انگار همرستان شما را ترک کرده ،ویل بعد از
تصادف شما اتفاقات خوی برای آن ها رقم خورد و از این فرصت استفاده کردند،
!خانم ...توروخدا به کش نگویید که من این چتها را به شما گفته ام
مایح یملرزید مانند بید ،اشک درون چشمانش حلقه زده بود ،از ته گلویش صدای
:آمد
االن بابک کجاست؟ پرسم کجاست؟ -
:شکوه زانو زد جلوی پای مایح و با گریه گفت
به خداوندی خدا اگر خت داشته باشم ،فقط یمدانم که پدرتان همچی بالی -
رسشان آورده است ،من از قصد سند ازدواج را درون انباری گذاشتم و ر
حن اتاقتان را
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من کثیف کردم ،چون شما خودتان عادت داشتید اتاقتان را تمت کنید ،آن سند در
صندوق پدرتان بود که من از عذاب وجدان هنگایمکه درش باز بود و پدرتان مشغول
حرف زدن با تلفن بود برداشتم ،یمخواستم بفهمید که اشتباه نیمکنید ،خانم
!توروخدا منرصف نشید و به دنبالشان بگردید ،آن بچه فقط یک سال داشت
:مایح دستش را بر روی رسش گذاشت و با گریه آیه رس داد و گفت
!برو بتون -
اما شکوه با گریهی بی ر
شتی رسوع کرد درون کیفش به دنبال چتی ر
گشی ،باالخره پیدا
کرد ،با دستای لرزان عکش به سمت مایح گرفت ،مایح با چشمای قرمز عکس را از
او گرفت و نگایه بهش انداخت ،شکوه بلند شد و اشکانش را با رورسی اش پاک کرد،
خیالش راحت شد ...عذاب وجدان نداشت دیگر! یمدانست مایح هیچگاه او را لو
نیمدهد؛ از اتاق خارج شد و مایح اما ...مات خته بود به عکش که خودش و همرس
و فرزندش در آن لبخند به لب داشتند! همرسش دلربا بود و فرزندش حسای زیبا،
قلبش درد گرفت و رسفه ای رس داد ،دلتنگ بود ...دلتنگ ،دلتنگ! بارها این را درون
!ذهنش تکرار کرد
گریه اش شدت گرفت و عکس را بر روی قلبش که درد یمکرد فرسد ،گویا دوای
!دردش آن عکس بود
دراز کشید روی تخت و پتو را روی خود کشید ،عکس را بی ر
شت به خود فرسد و
چشمانش را بست ،سیایه ریمل از روی مژه های زیبایش همراه با اشک لت خورد و
!روی گونه هایش نشست ...خسته بود از عالم و آدم ،خسته
ر
ساعای گذشته بود و مایح به خواب رفته بود ،مادرش به سوی اتاق او رفت و در زد،
:مایح چشمانش را به آرایم گشود و با صدای گرفته ای داد زد
بله؟ -
19

:مادرش ابروهایش را باال فرستاد و گفت
ناهار نیمخوری مایح؟ -
:مایح عصن بود و چشمانش رسخ رسخ بودند ،جواب مادرش را با لحن آرایم داد
.نه مادر ،میل ندارم ...رسم کیم درد یمکند یمخواهم ر
استاحت کنم -
مادرششانه ای به باال انداخت و با ر
گفی "باشد" از آن جا دور شد ،مایح روی تخت
!نشست و با چشمای پر از نفرت به در خته شد
ر
ساعای دیگر هم گذشتند ویل اشک های مایح بند نمیامد و درد قلبش بی ر
شت
یمشدند ،صدای زنگ گویس اش بلند شد و او تقریبا هجوم برد به سمت گویس اش و
:جواب داد
بله؟ -
:صدای مهربان ر
دکت در گوشش پیچید
.سالم خانم سمییع ،واقعیتش برایتان ختی دارم -
مایح دستش را روی قلبش گذاشت و با تک رسفه ای برای اینکه صدایش صاف شود
:گفت
درخدمتم ر
دکت ،بفرمائید!؟ -
شت یمکرد ،باالخره ر
سکوت ایجاد شده بود که این دلهرهی مایح را بی ر
دکت این سکوت
:را شکست و گفت
!خت بدی هستش خانم سمییع ،متاسفانه همرس و فرزندتان ...مرده اند -
مایح حس کرد که دیگر توای برای ایستادن ندارد ،برای همی رسی ع پاهایش لرزید و
زانو زد روی زمی ...ی صدا اشک یمریخت و گویس از دست هایش لت خورد و بر
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زمی فرود آمد! دیوانه شده بود و یمخواست کله اش را برمیلهی تخت بکوباند،
صدای داد ر
دکت که او را صدا یمکرد کم کم قطع شد و به بوق بوق تبدیل شد؛ مایح
تکیه اش را بر تخت داد و این بار با صدا گریه کرد ،مهم نبود هر ر
اتفاف یمافتاد ،مهم
نبود اگر پدر و مادرش یمفهمیدند ،ویل چه فهمیدی که پدر و مادرش به ر
استاحت
خود یمپرداختند! دلش موزیک یمخواست ،غمگی باشد ...مرهم باشد بر روی زخم
هایش ،دستان لرزانش را بلند کرد و کشوی عسیل اش را باز کرد و هدفونش را درآورد،
آن را به گویس متصل کرد و آهنگ مورد عالقه و غمگینش را پیل کرد ،صدای محسن
یگانه چنیک به دلش انداخت و صدای گریه های او را بی ر
شت کرد! بلند شد ...دیوانه وار
دور خود چرخید ،حرف های محسن یگانه با روح و روانش بازی یمکرد ،به سمت
شالش دوید و چنگش زد و او را بر روی موهای زیبایش انداخت و با یک حرکت از
اتاق خارج شد ،چشمانش گوی خون بودند و لبانش کویر ،محسن یگانه همچنان ی
رحمانه یمخواند و او پا در خیابان گذاشت ،حواسش به هیچ چت نبود! حاال حرف
!های مردم به واقعیت تبدیل شده بود ،او دیوانه بود؛ آری دیوانه
هندزفری در گوش هایش بود ،صدایش آنقدر بلند بود که صدای بوق متعدد ماشی
...را نشنید و
*****
ر
سخن به سمت
چشمانش را به آرایم باز کرد ،رس درد شدیدی داشت ،رسش را به
راست چرخاند و متوجه شد در بیمارستان است ...اخم هایش در هم رفت و رسش را
به چپ چرخانید ،از دیدن بابک شوکه شد و ثابت ماند ،بابک لبخندی بر روی لب
نهاد و دستان ظریف همرسش را گرفت و بوسه ای بر روی آن نشاند! مایح سیع کرد
:حرف بزند ،نالید
بابک؟ -
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:بابک لبخند مهربای زد و گفت
جانم؟ دیدی باالخره بر ر
گشن پیشم؟ -
:مایح با درد دستش را روی پیشانیش اش گذاشت و گفت
منظورت چیست؟ -
:بابک مشغول نوازش دست همرسش شد و همزمان گفت
ر
داشن ...یک تصادف سخت که ما رو بهم -
خونریزی مغزی کردی عزیزم ،تصادف
!رسوند
با صدای کودیک مایح به رسعت به پشت رس بابک خته شد ،پرسش را دید که اسباب
:بازی به دست داشت و ثابت ایستاده بود ،لبخند زد و گفت
!پرسم -
پرسک به سمت مادرش دوید و در آغوش او فرو رفت ،مایح به دردش توجیه نکرد و
!او را محکم فشار داد و بوسه بر رس و صورتش نشاند
همان هنگام صدای بوق متعددی را شنید ،برگشت تا علت صدا را بیابد که بابک
:گفت
!خوش آمدی عزیزم -
در اتاقش باز
تا به خود بیاید فرزند و همرسش غیب شدند ،صدای بوق طوالی شد و ِ
شد و پرستار ها ری ر
خی داخل ،اما همرس و فرزندش کجا بودند؟ بلند شد و بر روی
!تخت نشست ،رسش را برگرداند ،جسمش بر روی تخت جا مانده بود
پایان
:مورخ
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ساعت  10و  53دقیقه شب
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