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بر اهل خانهات سالم كن تا بركت خانه فزوني گيرد

ميخواست تو هم بخونيش .االن کتاب خاصي مد
نظرت هست؟ نه.
خب ،من خودم بهت يه کتاب معرفي ميکنم.يه جور عاشقانه خاص است .البته باز هم شايد
غمگين ،ولي به اون صورت نيست که افسردگي
بگيري...قلبم داشت تند تند ميتپيد و به لحظهاي
فکر ميکردم که قاب چشمانش بر روي طرح جلد
کتابم بيفتد و در آن لحظه من هم به عشقم اعتراف
کنم.رفتم گوشه کتاب فروشي و گفتم:
يک لحظه بياين...با قدمهايي آرام و صدايتقههاي دلنشين پاشنه كفش هايش بر موزاييك
كف مغازه ،مرا همراهي کرد .در همين لحظه بود
که برق کتابفروشي رفت .او با ناراحتي نگاهي به
اطراف انداخت و گفت: اي واي برق رفت.سريع
گفتم: اشکالي نداره .ناراحت نباش .با نور موبايل
ت:نه
ميشه اين مشکل رو حل کرد.من من کنان گف 
الزم نيست .امروز ميرم و يه روز ديگه براي خريد
کتاب ميام...قلبم پايين ريخت نبايد ميگذاشتم بعد
از اين همه انتظار ،امروز هم از دست برود و او عشق
مرا نفهمد...نه ،نه .اين کتابي که بهت معرفي ميکنم
خيلي کتاب خوبيه .اگه نخوني ضرر ميکني.
ّ
معذب ايستاد و گفت:خب بفرماييد.
کتاب را از پشت قفسهها آوردم و قبل از آن که

جلويش بگيرم گفتم:
راستي اسم کوچيک شما چيه؟زمزمه کرد: چه ربطي داره!
خواهش ميکنم جواب بدين! فکر نميکنماشکالي داشته باشه...
لبشتکانخورد:مهتاب.!بيتوجهبهناراحتياش
يک قدم جلو رفتم و گفتم:مهتاب ،چه اسم قشنگي.
اسم من هم ميالده .نظرت راجع به عشق چيه؟ تو هم
مثل من عشق رو خيلي دوست داري چون هر وقت
مياي اين جا فقط دنبال کتابهاي عشقي ميگردي.
به نظرم عشق خيلي خوبه ،مهتاب جون.
٭٭٭
که قلبش دارد تند تند میزند .استرس و شايد
هم ترس ،همه وجودش را فرا گرفته بود .انگار
ديگر نميتوانست به درستي نفس بکشد. کسي در
کتابفروشي نبود! آن هم در اين گوشه .برق هم رفته
بود و فقط نور اندکي حاکم بر فضا بود !حاال اين
مرد بيگانه حرفهاي عجيبي ميزد و بيش از حد
صميمي شده بود! نکند فکري در سر دارد! يک
لحظه تمام بدنش لرزيد و از شدت عصبانيت و
ترس سرش تير کشيد .ميالد همين طور داشت
پشت سر هم حرف ميزد ولي او گوشهايش ديگر
چيزي نميشنيد ؛ بياختيار دست باال برد و محکم

به گونه ميالد کوبيد.صداي کوبيده شدن سيلي به
صورت ميالد با گريه مهتاب آميخت اما صداي
شکستن قلب ميالد را کسي نشنيد.مهتاب بيتوجه
و با صداي لرزان فرياد کشيد: ׳׳تو با خودت چي فکر
کردي ،هان؟ خيلي پستي ،چه طور جرات کردي
که از اعتماد من سوءاستفاده کني؟!׳׳ ميالد ناباورانه
به مهتاب نگريست .مهتاب هنوز جملهاش را تمام
نکرده بود که با سرعت دويد .ميالد که با دويدن
مهتاب از شوک بيرون آمده بود با عجله از آن پشت
بيرون آمد و ملتمسانه با فرياد گفت :׳׳صبر کن ،صبر
کن ،مهتاب خانم ،تو رو خدا ،اين جوري در مورد من
قضاوت نکن .زود قضاوت کردي ،خواهش ميکنم،
خواهش ميکنم .من ،من...׳׳مي خواست با همه
وجود فرياد بزند :׳׳من دوستت دارم!׳׳
اما مهتاب رفته بود ،براي هميشه!
٭٭٭
از آن روز که رفتي و حرفهايم را نشنيده گذاشتي
و با عجله قضاوتم کردي دنياي من تو را کم دارد و
بيشتر از اين دلم ميسوزد که در موردم فکر بدي
کردي و خاطره بدي ازم در ذهنت باقي ماند .اسمت،
طرح صورتت و قاب چشمانت برايم يادگاري مانده
د.و اما من بهت فکر ميکنم،
که قلبم رامي سوزان 
حتي توي خواب ،خيلي زياد...


پيامبر اكرم (ص)

ديدم روي دستم ميچکه.يک بار درست همين
صحنه بود كه ديده بودم ...انگار ...آره انگار االنم تو
بيمارستانم ،اما چرا اين جوري؟! يک بار وقتي پسرم
به دنيا اومد بود وقتي از اتاق عمل آوردنم توي بخش
دستم رو گرفت و بوسيد.يک بار هم موقع فوت
پدرش.االن من در کدوم موقعيت هستم؟ اين اشک
از خوشحاليه يا ناراحتي؟ دوست دارم دستش رو
محکم بگيرم اما نميتونم.خيلي سعي ميکنم.نفسم
تند و تند تر ميشه صداي بيب بيب بيشتر توي سرم
ميپيچه.دوباره همان صداي نا آشنا:
׳׳اقاي محترم بفرماييد بيرون ׳׳ اما نميرود و
با اصرار ميخواهد فقط يک دقيقه ديگر بماند.زن
نا آشنا دم و دستگاهي رو که با چند تا سيم به من
وصل شده به ظاهر جابه جا ميکنه و نفسم دوباره
به حالت عادي بر ميگرده ...همان صداي آشنا رو
ميشنوم:
׳׳آقا فقط يه دقيقه! به خاطر مريضتون ميگم،
خواهش ميكنم تشريف ببرين.׳׳
با صداي بغض آلود ،در حالي که صورتم رو
نوازشميکنهومنحسشروباتماموجودميفهمم.
صداش از دور ميآيد انگار:
׳׳خوشحالم که زندهاي عزيزم ميدونم زودتر از
اون که فکرشو بکني خوب ميشي.فقط خوب شو،از
اينجا كه بيايي بيرون هر چي تو بگي ميشه ،هر جا که
بگي خونه ميگيرم...׳׳
خونه ...خونه...
حس غلتيدن در خالء رو دارم؛ شايد مثل اون

حسهايي که گاهي بعد از امتحانات پايان ترم به آدم
دست ميده  ،نه خوشحالي نه ناراحت .هم خوشحالي
هم ناراحت...
نفسم دوباره تند و تند تر ميشه ...صداي خودم
توي تاريكي سرم ميپيچه:
׳׳هفت سال آزگاره داري ميگي ،هر روز و هر روز
ميگي يه بار ميگي بعد از عيد،عيد مياد و ميره ،ميگي
تابستون ...امسال ميگذره ،ميره تا سال ديگه...
خسته شدم خسته.ميفهمي؟به خدا اگه
بفهمي...׳׳
دستم رو چنان مشت ميکنم که ناخنهاي بلندم
کف دستم رو خراش ميده.در حاليکه از حرص سرم
رو تند تند تكان ميدم ،موهاي تازه رنگ شدهم
آشفته شده .نفسم به شماره ميافته...
صداش درمانده است:
׳׳چي کار کنم زهرا جان؟! مگه نميبيني كه هر
کاري از دستم بر ميآد ميکنم...؟ بيشتر از اين
نميتونم .تو هم اگه فکر ميکني خونه پدرت از اينجا
بهتره ،ميتوني بري عزيزم...׳׳
׳׳چرا ميتوني! نميخواي! دوس داري الکي پس
انداز کني واسه کي؟هر روز داري منو حرص ميدي.
حداقل سه ساله که قول دادي .توي اين خونه نمور
پر از گرد و خاک خسته شدم...׳׳پسرم هر از گاهي
يک نگاه به من و يک نگاه به پدرش ميندازه و روي
پاي پدرش ميشينه و با شيرين زبوني ميگه ׳׳هر چي
مامان بگه بابا.باشه؟׳׳
شقيقه هام تير ميکشه و گروپ گروپ ميکوبه.

مشتم رو روي اپن آشپزخونه ميکوبم.احساس
ميکنم چشام داره از حدقه ميزنه بيرون .ميخوام
برم خودمو تو آيينه ببينم...
واي ي ي سرم داره ميترکه ...صداهاي درهم
و نامفهوم ميشنوم.
׳׳چي شده مامان ،مامان!׳׳ بيب ...بيب ...بيب...
_׳׳خونه رو عوض ميکنم ،قول ميدم! تو فقط
خوب شو!׳׳چرا نميتونم بگم چي حس ميكنم؟
چرا نميتونم چرا زبونم توي دهنم نميچرخه؟
ميخوام بگم من االن دلم فقط همون خونه درب
وداغون رو ميخواد .چرا نميتونم پا شم؟ خدايا،
خدايا...كمكم كن ،خدايا.
٭٭٭
مثل غار نشيني که بعد از چند وقت چشمش
به جمال زيباي خورشيد روشن ميشه ،چشمم رو
باز ميکنم و نوري که اتاق رو پر کرده چشمام
رو اذيت ميکنه.بعد از چند بار پلک زدن به زور
چشمم رو باز ميکنم .نگاهم اول به سقف زرد و گچ
زرداب گرفته و طبله كرده ميافته ...صداي پسرم
رو ميشنوم که با شوهرم در حال درست کردن
شير هميشه خراب حمام هستن.
دم و دستگاههاي بيمارستان حاال اينجا هستن،
تو خونه خودم .با صدايي که انگار از ته چاه در مياد
پسرم رو صدا ميزنم :׳׳کوهيار....کوهيار׳׳
واقعا چه عجيب است که االن اين سقف طبله
زده و زرد برايم بهترين تصوير دنيا و اين چک چک
بهترين صداي دنياست.

