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 بخش اول

 

 وقتی بهم زنگ زدن و اون خبر بد رو دادن تموم تنم لرزید، قلبم درد گرفت و نفهمیدم چطوری از شرکت در اومدم.

 هر چه تموم تر روندم سمت بیمارستان. باعجلههول هولکی دویدم سمت ماشین و 

 پیچیدم و بوق زدم و فریاد کشیدم. هاماشینتوی راه ترافیک بود و من با پریشونی بین 

 نداشت. ایفایدهحتی فریاد زدنم فریاد زدم تا شاید همه کنار برن و من بتونم زودتر برسم اما توی اون همهمه، میون اون همه آدم 

 دم شروع به حرف زدن کردم.ی با خوقراربیو از  کشیدمو من با نگرونی پشت سر هم سیگار 

 یعنی چی شده بود؟

 یه یک ساعت و نیمی طول کشید تا من برسم بیمارستان، بیمارستانی که پر بود از مریضای مختلف.

 راهنماییم کرد به سمت یه راهرو،منو دید  پریدگیرنگرفتم سمت نگهبان و اسم و فامیل مهسا رو بهش گفتم و اون که  باعجلهمن 

 ی که تهش یه میز بزرگ بود.درپیچپیچراهروی 

 .کردمی وبشخوشکارش باهمو من تندی دویدم تا زودتر برسم به میزی که یه خانم پشتش نشسته بود و داشت 

کرد و شروع به گشت اسم  وجورجمعخانمی که با دیدن حال پریشون من جا خورد و وقتی بهش گفتم زنم تصادف کرده خودشو 

 توی لیست کرد.

 به خاطر خونریزی و جراحتش توی اتاق عمل بود. اآلنمهسا توی لیست جراحی بود و  بله

 پرداختش کنم. الحسابعلیمنو توی کامپیوترش زد و یه رسید بهم داد تا  وکتابحساباون 

برم توی بخش و منم بعد از پرداخت پول توی طبقه همکف دوباره برگشتم و رسید رو بهش دادم تا دست از سرم برداره و بذاره 

 بشینم دم در اتاق عمل.

 م تا دکتر جراح کارش رو تموم کنه و ازش باید بیرون.کردمیاتاقی که باید صبر 
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، روی میز مقابلم و کنارشم دخترش بود که با قیافه کردیم گریهکه دیدم دو نفر عین من اونجا نشستن. یه زن مسن که داشت 

و با یه نگاه می سال که موهای سیاهش آشفته شده بود  20. یه دختر جوون حدود گفتمیبهش چسبیده بود و هیچی ن زدهبهت

 تونستی ترس و وحشت رو توی چهره الغرش ببینی.

م. واسه همین دستامو توی هم گره زدم تا کمتر بلرزه و یهو دست بردم به لرزیدمیو بعد حواسم رفت به خودم که عین بید داشتم 

 توی بیمارستانم و دوباره گذاشتمش توی جیبم.سیگار که یادم اومد 

 ، راه برم یا اینکه بشینم؟کنم کارنمی دونستم چی

 و نمی تونستم درست نفس بکشم. زدمیقلبم عین چی 

 ... که یه دفعه دیدم در اتاق عمل باز شد و دکتر جراح اومد بیرون.

 دلم ریخت ...

 نکردم برم سمتش. جرئتطوری که حتی 

 و از ماها پرسید: همراه آقای قدیری؟اون جلو اومد 

 که من نگاهم رفت سمت اون زن و دخترش.

 دکتر و با گریه ازش پرسید: دکتر، چی شد؟زن بلند شد و رفت نزدیک 

ایشون فوت کردن. خونریزی شون زیاد بود  متأسفانهدکتر توی صورتش پر از دلخوری بود دستکشش رو درآورد و آروم گفت: خانم، 

 و نتونستیم کاری کنیم.

 که دیدم زن همونجا جلوی پای دکتر نشست رو زمین.

 زانو زد. بیمارستانبود کم آورد و با اون روی کف سفید و براق  داشتهنگه زوربهدخترشم که بدن سست زن رو 

، با یه لحظه تلخ که خون رو توی رگ آدم منجمد می ا یه عالمه غم و غصهو حاال این زن و دختر مونده بودن ب اون مرد مرده بود

 کنه و اونقدر شوکه می شی که نمی دونی چیکار باید بکنی.

 ه، انگار که باورش نشده بود باباش مرده.زدگیبهتهنوز توی  لرزیدمیمی کنه و دخترش که  گریه شدتبهو دیدم زن 

 و بعد یهو به خودم اومدم.

 م.پرسیدمیباید از دکتر حال مهسا رو 
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 ، آوردنش به اتاق عمل.غالم پوربرای همین رفتم سمتش و با صدای لرزونی گفتم: آقای دکتر، خانمم ... خانم 

 خانم؟ -

 ، تصادف کرده.غالم پور -

 آره، آره. تصادف خیلی شدید بوده ولی اون زنده می مونه، عملش رو به اتمامه. -

 وضعش چطوره؟ -

 و صورتشم ... دیدهآسیبخب ... از ناحیه کمر  -

 که تا حد امکان زخماش رو ترمیم کنم ولی ... کنممی سعی موکه دیدم دکتر با ناراحتی نگاهی بهم کرد و ادامه داد: من 

 نکردم ازش بپرسم که چی می خواد بگه. جرئتو من 

 .دیدهآسیب شدتبهاون گفت: صورتش 

 مهم نیست. اشبقیهزنده ست برام کافیه. دیگه  کههمیناما من فقط به خودم دلداری دادم که عیب نداره، 

 برام مهم نبود. واقعاًو 

 بعد دکتر یه لبخند تلخ زد و برگشت به اتاق عمل.

 ن.کردیم گریهآغوش هم  اونوقت من موندم و یه دل پر از درد و اون ور یه زن و دخترش که هنوز روی زمین نشسته بودن و توی

 تموم نمیشه. وقتهیچکه به نظر می اومد  ایگریه

 و دلم خیلی براشون سوخت.

آروم رفتم سمتشون و به کمک دختر، زن رو روی صندلی نشوندیم. بیچاره حالش اونقدر بد بود که من به دخترش گفتم: خانم، کسی 

 بده.رو نداری بهش زنگ بزنم بیاد؟ آخه حال مادرت خیلی 

 که اون با چشمای مشکیش بهم خیره شد و گفت: نه ... آخه ما از اصفهون اومدیم و اینجا کسی رو نداریم.

 مرگ چه آروم کنارمون می اومد. واقعاًو من یکه خوردم. 

 ه بود!که مهسام توش بود یه تصادف شدید کرده بود و حاال ... مرد ایتاکسیاون مرد از اصفهان اومده بود و توی تاکسی، 

 به همین راحتی.

 .مردنمیتوی تصادف  وقتهیچشاید اگه تهران نمی اومد زنده می موند و 
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 صحیح و سالم کنار زن و دخترش بود. اآلن شدمیشایدم اگه فقط یه تاکسی دیگه رو سوار 

 نشده بود. طوریاین اآلن آوردمیمثل مهسا من که اگه یه ذره شانس 

 صندلیم نشستم، آخه حال خودمم بهتر از اونها نبود.و بعدش رفتم دوباره روی 

 و وضعش چجوریه. دیدهآسیبآخه هنوز نمی دونستم مهسا تا چه حد 

 ولی مهم نبود ... مهم نبود، چون زنده بود و این خودش کلی ارزش داشت.

 دوباره حواسم رفت به اون زن تنها و دخترش.

 گفتم: خانم، کمکی ازم برمیاد؟بلند شدم و رفتم سمت اونها و آروم به دخترش 

 آقا. ممنون. دیگه چیکار میشه کرد؟ بابام مرد. دیگه هیچی مهم نیست. نه -

بهش گفت: مامان، تو رو خدا بس کن، حالت  مالیدمیدستای لرزونش رو  کهدرحالیبلند کرد و  کردمیی تاببیو بعد مادرش رو که 

 بد میشه ... بیا بریم بیرون یه ذره هوا بخور.

 که من به دختر گفتم: خانم، پول نیاز نداری؟ اگه الزم داری بهت بدم.

خروجی توی راهروی بیمارستان به سمت  سالنهسالنهگرفته بود  مادر شوزیر بغل  کهدرحالیولی دیدم سری به عالمت نه تکون داد و 

 به راه افتادن.

 رو. هایلیخرو مثل اونها ناامید برگردونده بود،  هاخیلیراهی که شاید 

 اونوقت با ناراحتی دورشدنشون رو تا پیچ راهرو دنبال کردم.

سایه شون ناپایدار و کم سو توی نور راهرو، گوشه دیوار ... رفت و رفت تا اون کنج گیر افتاد و با پیچیدنشون همونجا میون دیوار محو 

 شد.

 چقدر تلخه ... واقعاً

 نتونی این اتفاق رو درک کنی.که خبر مرگ عزیزت رو بهت بدن و تو حتی 

 سخته، خیلی سخت. واقعاً

 ... هاخیالکه توی همین 
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 مل اومد بیرون.عیهو در پشت سرم باز شد و پرستار از اتاق 

 ؟غالم پورو ازم پرسید: همراه خانم 

 بله. -

 تموم شده. فعالًعمل خانمتون  -

 حالش خوبه؟ -

 بد نیست، ولی ... -

 ولی چی؟ -

 بهم کرد و ادامه داد: اون قطع نخاع شده! که دیدم پرستار یه نگاهی

 من یه لحظه حس کردم سرم گیج رفت و دندونهام بهم چسبید.

 رو بدم: گروه خونی تون چیه؟ سؤالشطوری که حتی نتونستم جواب 

 راه افتادم و رفتم بیرون. هادهزبهتانگار که یادم رفته بود و بعد بدون اینکه چیزی بگم عین 

 د.هوا تاریک شده بو

 .دیدمشمین وقتهیچ کاشاییه شب ناگوار که 

 بود سیگارم رو درآوردم و با حرص شروع کردم به کشیدن. پراشکچشمام  کهدرحالیدست کردم توی جیبم و 

 و دوباره اون زن و دختر رو دیدم که گوشه حیاط بزرگ بیمارستان چند نفر دور و برشون رو گرفتن و دارن دلداری شون میدن.

 کنارم نبود تا دلداریم بده. کسهیچاما من 

 .چیزی نگفته بودم، نه پدر و مادر مهسا و نه پدر و مادر خودم کسهیچآخه هنوز به 

 که یه دفعه دیدم گوشیم زنگ می خوره، یه شماره ناآشنا.

 و با ترس جواب دادم.

 از داخلی بیمارستان بود.

 ؟غالم پوری خانمیه زن بهم گفت: شما همسر 
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 ه.بل -

 اون می خواد شما رو ببینه. -

 خوشحال شدم و تندی دویدم سمت ساختمون بیمارستان.

 .دیدمشمیباید 

 بود. شدهتنگآخه دلم بدجوری براش 

 اونی که همه زندگیم بود.
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  بخش دوم

 

 آروم از کنار پرستار رد شدم و رفتم کنار تخت مهسا نشستم.

 بود و نمی تونستم بشناسمش. شدهباندپیچیتموم صورتش 

 تجربه کرده بودم؟ زندگی موهمسر عزیزی که کنارش بهترین لحظات این مهسای من بود؟  واقعاً

ازش بوی ناامیدی رو حس  شدمیتوی تخت بیمارستان بود، با نفسایی که  شدهباندپیچیو صورتی  شکستهدرهمحاال اون با بدنی 

 کرد.

 .فروریخت قطرهقطرهدیدنم توی چشمای پر از خونش موج زد و  محضبهکه  ایناامیدیحس 

 من آروم دستش رو گرفتم و زمزمه کردم: مهسا ... خوبی؟

 بود و صداش رو می لرزوند با افسردگی گفت: نه ... امیر. گیرکردهو اون با بغضی که توی گلوش 

 .ایزندهخدا رو شکر که  -

 و اون هیچی نگفت.

 برام مهم نبود. هااینولی می دونستم که چی می خواد بگه و ... همه 

 .داشتنیدوستاون هنوزم مهسای من بود، همونقدر عزیز و 

 رو میون دستهام گرفتم و نوازش کردم. رمقشبیو دوباره دست سرد و 

ازم بپرسه: از  خواستمی. انگار که شناختمیمهسا با چشمایی پر از اشک بهم خیره شده بود و انگار که داشت برای اولین بار منو 

 ؟کنیمیاین به بعد باهام می مونی؟ از این به بعد تحملم 

 .اصالًرو بپرسه گفتم: مهسا، من همه چی رو می دونم و برام مهم نیست،  هااینو قبل از اینکه اون ازم 

 اون میون گریه و خنده با تلخی گفت: من دیگه نمی تونم راه برم.
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بگیرم آروم زمزمه کردم: مهم نیست، تو هنوزم مهسای منی. همون زن زیبا  ها مواشکم تا جلوی ریختن کردمیه داشتم سعی من ک

 و مهربون.

 از حاال به بعد ... -

 عمیقی که نفسش رو بریده بود محو شد. ضکه دیدم صداش توی بغ

 قت. یادت رفته؟من نذاشتم که ادامه بده و دوباره گفتم: من همون امیرم، همون عاش

... یهو دیدم پرستار اومد داخل و گفت: ببخشید آقا، ایشون باید استراحت کنن، برای امشب کافیه. فردا توی ساعت مالقات تشریف 

 بیارید.

 مامان بیاد پیشت. زنممیدوست نداشتم تنهاش بذارم بهش گفتم: زنگ  اصالًمن که 

 تو رو خدا نه. نهفشار داد و گفت:  دست موکه دیدم 

 ولی مهسا ... -

 باید. کسهیچنمی خوام  -

 آخه نمیشه، تنها اذیت میشی. -

 ببینه. جوریایننمی خوام منو  -

 و دوباره التماسم کرد.

 دلم سوخت، اونقدر که اشکهام آروم آروم جاری شد و نتونستم بهش نه بگم.

 خودمم که نمی تونستم بمونم.

 مه تنهاش بذارم.و دیدم پرستار دوباره اصرار می کنه 

. توی ماشین می مونم تا صبح بشه و زودی رمنمیمن با نگرونی دستش رو نوازشی کردم و گفتم: نگران نباش عزیزم. امشب خونه 

 بیام پیشت.

که توی وجودش بود. وجودی  ایشیرینیون مهربونی و هم باو مهسا لبخند زد. همون لبخندی که اولین بار دلمو برد و عاشقش کرد. 

 نداشت. ایمعنیبرام که بدون اون زندگی 

ش انداختم و آلودغممون این خبر بد رو بدم آخرین نگاهم رو به چشمای خیس و هادهمیلم و بدون اینکه به خونوا برخالفبعدش 

 گفت رو با یه نگاه بهش فهموندم. هاواژهبه زبون آورد و تو  شدمیرو که ن هاییحرفتموم 
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 توی وجودش دوید و از پریشونی در اومد.و حس کردم که آرامش 

 ، از اینکه توی این شرایط تنهاش بذارم و اون رو با تموم دردهاش رها کنم.ترسیدمیاون 

 یه مرد باشی و همسرت رو توی همچین وضعی رها کنی و بری؟ شدمیاما مگه 

 ...اونوقت ازش خداحافظی کردم و همراه پرستار از اتاق خارج شدم و زدم بیرون 

 اما نه توی خونه و نه کنار مهسا. ؛بود، یه شب آروم دیگه شبنیمه

بیمارستان و اتاقی که مهسا توش بود نگاه  هایچراغرفتم سمت ماشین و بهش تکیه دادم، طوری که می تونستم توی تاریکی به 

 کنم.

 خت بیمارستان.من عادت نداشتم بدون اون باشم و حاال من اینجا کنار خیابون بودم و اون توی ت

 من این پایین بودم و مهسا اون باال.

 جا گذاشتم. انگیزغمو یه لحظه حس کردم که انگار یه تیکه از قلبم رو میون اون دیوارا، توی اون تاریکی 

 طوری که حس کردم نمی تونم درست نفس بکشم. آخه نفسم به نفس اون بند بود.

 و پریشون غرق افکارم شدم. زدهبهتم کنار ماشین گوشه خیابون ریختمیاشک  صدابی کهدرحالیدست بردم به سیگار و  اختیاربی

 ورق زدم و ... شبنیمهتوی اون سکوت و آرامش  زندگی مو هایلحظهو آروم آروم تموم 

 مهسا رو دوباره از نو دیدم، عاشقش شدم و باهاش خندیدم و خوشحالی کردم.

 رت زیباش بهم لبخند بزنه.مهسایی که می تونست راه بره و با صو

 همسری که حتی یه دقیقه هم ازش دور نشده بودم.

 کنار ماشین وایستادم و به پنجره اتاق مهسا خیره شدم و سیگار کشیدم. هاساعتاون شب تا 

 پلک رو هم نذاشتم. املحظهو حتی یه 

 آخه چطور می تونستم وقتی مهسا اونجور پریشون بود من راحت بخوابم؟

 ه آرامش به چشمام می اومد؟آخه مگ
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 فقط دوست داشتم زودتر صبح بیاد و برم دوباره پیشش، آخه دلم اونجا کنار تختش جا مونده بود.

 آروم و قرار نداشتم. جوریاینآخه 

 صبح شد ... کمکمو 

نورش رو توی هوا پخش کرد. همون آفتاب گرم که زندگی رو برامون  ذرهذرهخورشید مثل همیشه از میون آسمون دودی باال اومد و 

 چقدر باارزشه. رفتمیاونقدر گرفتار بودیم که یادمون  هاوقتکه ما خیلی  ایزندگیآورده بود. 

 رو یه دستی کشیدم و از توی ماشین در اومدم و یه راست رفتم سمت بیمارستان. امسروکلهو نگرون  طاقتبیو بعد 

 پیش مهسا، هر چه زودتر. رفتممی باید

 اونجا، حتی اگه نتونم ببینمش. رفتممیبرام مهم نبود که ساعت مالقاته یا نه. فقط باید 

 حتی اگه نذارن کنارش باشم.

 ولی می تونستم دم در اتاقش بشینم و اون بدونه که پیششم و تنهاش نذاشتم.

. اون دیروز عصر تصادف کرده و من باید کنارش باشم. غالم پورمرفتم سمت نگهبان بخش و بهش گفتم: آقا، سالم. من همسر خانم 

 اگه میشه بذارین برم دیدنش.

 وقت مالقات نیست. اآلنکه دیدم اون آروم گفت: ولی 

 اما من باید ببینمش. -

 گرفت و نگهبان دلش سوخت و جواب داد: باشه، بذار با سرپرستار بخش صحبت کنم ببینم چی میگه ... اسمت چیه؟ امگریهو یهو 

 امیر، امیر سروری. -

 داخلی بخش رو گرفت و اسمم رو آورد و سفارش کرد که آشناست و هماهنگ کرد تا برم داخل. سیمشبینگهبان با 

 دم و تندی دویدم سمت راهرو.م ازش تشکر کرشناختنمیو من که سر از پا 

 و خلوت بود. درپیچپیچکه  راهرویی

 چند تا از پرستارها که منو دیدن تعجب کردن و یکی ازم پرسید: آقا، با کی کار داری؟
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بستریه. تازه تصادف کرده و حالش بده، باید برم پیشش. من با نگهبان  8توی اتاق  غالم پورکه من دستپاچه گفتم: همسرم خانم 

 .امسروریهماهنگ کردم ... امیر 

 و دیدم سرپرستار از راه رسید و بهم گفت: آقای سروری، فقط نباید از اتاق بیاین بیرون.

 .حتماً -

 چرا هیچ همراهی با خانمتون نیست؟ -

مم شرایط مناسبی نداره و نمی خواد پدر و مادرش اون ببینن. در عوض من تموم شب بیرون بودم و من با ناراحتی جواب دادم: خان

 نرفتم خونه. االنم میرم پیشش تا تنها نباشه.

 و اون منو تا در اتاق مهسا همراهی کرد و گفت: تحت هیچ شرایطی از اتاق بیرون نیاید. آخه بودن شما اینجا ممنوعه.

 چشم. بله -

فقط شما رو می خواد،  اآلنند بهم زد و گفت: وفاداری شما به اون اینجا ثابت میشه. بهش ثابت کنین که کنارشین. اون بعد یه لبخ

 دیگه. کسهیچنه 

 تکون دادم و بعد یواشی دستگیره در اتاق رو گرفتم و باز کردم. تأییدمنم لبخندی زدم و شرم رو به عالمت 

 .کردمیتماشا  روآفتابو سرم ها، پر از افسردگی و غم به بیرون از پنجره خیره شده بود و داشت  هاباندپیچیمهسا توی تخت و میون 

 یم.کردمیفرصت تماشاش رو پیدا ن وقتهیچاونقدر غرق در مشکالتمون بودیم که  هرروزآفتابی که 

 ونو با یه آرامش و سکون مزه مزه کنیم.، وایستیم و زندگیمکنیمتأملو حاال توی این وضعیت فرصتی بود تا ما هر دو یه ذره 

 باهمش و هاغصه با همه. داشتنیدوست، دردناک اما باورقابلیه رنگ و بوی دیگه داشت، تلخ اما  هاساعتکه توی این  ایزندگی

 که همیشه کنار هم بودن. دوتاییهمون  همناگواری هاش. من و مهسا پهلوی 

 .بستنقشلبخند دنیا رو لباش  ترینشیرینو بعد با داخل شدنم اون آروم سرش رو سمت من برگردوند و با دیدن من 

 مهسا غرق شادی شد، از اینکه کنارش بودم و از اینکه توی لحظات تلخ ترکش نکرده بودم.

 و منم با یه لبخند بهش جواب دادم.

به اون بقبولونم که برام مهم نیست، حتی  طوریاینسختی بود ولی سعی کردم تا که خندیدن از میون یه دل پرخون کار  هرچند

 اگه اون نتونه دیگه راه بره.
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 و آروم آروم رفتم کنار تختش و گفتم: سالم، عزیزم.

 ون مهربونی ای که داشت بهم جواب داد: سالم، امیر جونم.هم بااونم مثل همیشه 

 پر بود از سرم توی دستهام فشردم و پرسیدم: بهتری؟ رفتم و پهلوش نشستم و دست سردش رو که

 آره، تو باشی خوبم. -

طوری که پنجره رو ببینم اون پایین تو خیابون تا صبح  جاهمیندیشب خونه نرفتم.  اصالًمی دونی، من گفتم:  بامزهمن با یه خنده 

 سمج. هایآدمین ع. وایستادم

 گرفت و گفت: دیوونه. اشخندهاون 

 رفته، من همون امیرم. همونی که دنیا رو کنار زد تا تو رو به دست بیاره.مگه یادت  -

 بغضش گرفت ...این بار مهسا 

 تکون دادم و گفتم: دختر، قرار نبود گریه کنی. امروز می خوام هر دومون فقط بخندیم. شودستکه من 

 .خندممیرو قورت بده آروم جواب داد: باشه،  اشگریهو اون که سعی داشت 

سال امروز اولین باریه که هر  همهاینپرت کردم و گفتم: بعد  درخشیدمیبعد حواسش رو به آفتابی که از توی پنجره به زیبایی 

 م ... چقدر قشنگه، مگه نه؟بینیمی روآفتابدومون کنار هم طلوع 

 گه. کنار تو خیلی قشنگه.اون چشمای زیباش رو به بیرون دوخت و با یه حس کودکانه بهم جواب داد: آره، خیلی قشن

و من آروم موهای پریشونش رو که از میون باندپیچی ریخته بود توی پیشونی ش نوازش کردم و گفتم: زودی خوب شو تا بریم خونه. 

 بدون تو نمی تونم برگردم.

 امروز یه عمل دیگه دارم، بعدش چند روز دیگه می تونم باهات بیام. -

 تردید پرسید: امیر، پیشم می مونی؟بعد یه مکثی کرد و دوباره با 

 دلم هوری ریخت.

 و میرم. کنممیولش  کردمیو هنوز فکر  ترسیدمیمهسا 

 بهش گفتم: معلومه که می مونم، این چه حرفیه؟
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 و دوباره آروم شد و بهم خیره موند. طوری که انگار اولین باره که منو می بینه.

 یدی؟منم با یه حالت تعجب پرسیدم: چیه، آدم ند

 گرفت، از ته دل. اشخندهو اون 

 ه که توش بوی غم و غصه نیست.ایخندهچند ساعت این اولین  بعدازاینحس کردم 

 یرین و پر از خوشبختی.خنده شیه 

 حتی اینجا توی تخت بیمارستان.

 حتی اگه نتونی دیگه راه بری و حتی اگه صورتت زشت و داغون شده باشه.

 لبات چروک و بدترکیب بشه. خندیمیحتی اگه وقتی 

 ، با تموم این دردا خندیدن از شادی کار سختیه، خیلی سخت!هااینو یا تموم 
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 بخش سوم

 

 ش باز بشه.هاباندپیچیگذشت تا مهسا  ایدوهفته

بیرون از اتاقش منتظر نشسته بودم تا برای اولین بار با شرایط جدیدش  شدمیو من اون روز، روز آخری که باید از بیمارستان مرخص 

 اونو ببینم. اشتازهو چهره 

 اونی که دیگه نمی تونست راه بره.

 اما مهم نبود ...

 مهم نبود؟ واقعاًولی ... 

با این شرایط تلخ  خواستمیحاال چجوری  رفتمیورو اون  وراین وذوقشوقمهسا همونی که یه دقیقه آروم نمی موند و همش با 

 کنار بیاد و من چطوری می تونستم توی این حال کمکش کنم؟

 گفتنش راحت بود ...

 اما واقعیت چیز دیگه ای بود.

بعد از رفتن همه پرستارها از اتاق، وارد اونجا شدم و مهسام رو با اون چهره  کهوقتیبا پوست و گوشتم حس کردم.  رواینو من 

 دیدم. شدهمتالشی

 نتونستم بشناسمش و تا چند ثانیه گیج و منگ بودم. تقریباً

 مهسای من بود؟واقعاً یعنی این زن 

 همون مهسا با صورتی مثل قرص ماه؟

 روی یه ویلچر؟

 که اشکهام رو از اون پنهان کنم؟ شدمینگیره، ولی مگه  امگریهو من توی اون حال زار خیلی جلوی خودمو گرفتم تا 

 گرفتمش توی بغلم. هاایندویدم سمتش و با تموم همه  اختیاربیو 
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 آخه اون از شدت خجالت صورتش رو با دستاش گرفت و با بغض بهم گفت: امیر، بهم نگاه نکن.

 به حرفهاش محکم توی بغلم فشارش دادم و بغضم ترکید. توجهبیکه من 

 بود. پردردو  که سنگین ایگریهشروع به گریه کردیم.  باهمو من و اون 

 مهسا با یه صورت داغون شده و با پاهای فلج مقابلم بود و طوری صورتش رو ازم می پوشوند که انگار یه جزامیه.

اونوقت آروم دستهاش رو گرفتم و بهش گفتم: تو همون مهسای منی. برام مهم نیست که زشت باشی یا خوشگل و راه بری یا نه. 

 فقط می خوام که باشی.

 فلج، یه زن کریه، دیگه چطوری می تونه زنت باشه؟یه آدم  -

 تکرار کردم: برام مهم نیست. دوبارهو من 

نداشت به چشمام نگاه کنه گفت: چرا، مهمه. خیلی  جرئت کهدرحالیلرزونش رو از روی صورتش برداشت و  هایدست کمکمو اون 

 مهمه.

بیمارستان ترخیص کردم و بردمش کنار ماشین. همون ماشینی که با کلی  اون روز مهسا رو که انگار یه دنیا بهم غریبه شده بود از

 عالقه خریدمش تا ازش لذت ببریم.

بهم کمک  چیزهمهبغض توی صداش بود بهم گفت: باید از این به بعد بابت  کهدرحالیمهسا ویلچرش رو برد نزدیک در ماشین و 

 ازم بیزار میشی. کمکمکنی. اولش راحته ولی بعد 

 م بدون اینکه چیزی بگم گرفتمش و گذاشتمش توی ماشین.کردمیو من که شرایط دشوار اون رو درک 

هنوز نمی تونستم باور کنم که چه بالیی به سر زندگیم اومده سعی کردم به خودم مسلط بشم و آروم پیشونی ش رو  کهدرحالیو 

 شرایط کنار میام، تو هم باید کنار بیای. چاره دیگه ای داری؟بوسیدم و گفتم: اینم برای هر دومون عادی میشه و من با این 

 شناساییقابلآینه ماشین رو پایین آورد و خودش رو توی آینه برانداز کرد و ناباورانه صورتش رو که  ریختمیو اون که آروم اشک 

 ه.قایم کرد و گفت: بریم، امیر. دیگه نمی خوام اینجا باشم، بریم خون اشروسرینبود با 

 و من با ناراحتی سیگاری روشن کردم و گفتم: غصه نخور، مهسا. من کنارتم عزیزم.

 اون سرش رو پایین انداخت و دوباره کفت: بریم دیگه، چرا وایستادی؟

 و بعد راه افتادم.
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 خیابونها رو نگاه کردیم و هیچ حرفی نزدیم. فقط نهما توی سکوت و دلخوری تا خو هردوی

فقط می  اآلنو منم که می دونستم  کردمیپنهون کرده بود و با چشمای پر از اشک بیرون رو نگاه  اشروسریمهسا صورتش رو توی 

 که بیهوده بودن پر نکنم. هاییحرفخواد تنها باشه سعی کردم تا ذهنش رو با 

 دیگه. چیزهیچاون حاال فقط به آرامش و تنهایی نیاز داشت و نه 

ت زن جوون همسایه هم که واحد روبرویی ما بود چند بار سراغ مهسا رو ازم گرفته بود و من هر بار یه جور دست به توی این مد

 سرش کرده بودم.

 .کردمیکلی باهامون حال و احوالپرسی  دیدمیصبح که ما رو  هرروززنی که با مهسا خیلی رفیق بود و 

 و حاال نمی دونستم که چی باید بهش بگم.

 خبربیونه کار و مشغله زیاد از اتفاقی که افتاده بود به بهمن حتی هنوزم به پدر و مادرامون چیزی نگفته بودم و این مدت اونها رو 

 گذاشته بودم.

 یم.گشتبرمیو حاال ... ما داشتیم 

 به همون خونه و میون همون خاطرات.

 تمومی نداره. کردمیکه گاهی آدم فکر  هادهن همون خنیوم

 یم.گشتبرمیاما این بار با یه مشکل بزرگ 

 ن و حاال ... چی ازش مونده بود؟خوردمیکه همه حسرتش رو  ایزندگی. دادمیقرار  تأثیرزندگیمونو تحت  مسلماًمشکلی که 

 .دادمیجز یه غصه سنگین که هردومون رو آزار 

 ه.بودیم که نفهمیدیم کی رسیدیم خون زدگیبهتما دو تا اونقدر توی 

 بود. شدهتنگ، انگار که حتی اون هم دلش برای مهسا کشیدمیخونه ای که انتظارمون رو 

 ش حس کردم.وجببهوجبرو توی  تنگیدلاز آسانسور باال اومدیم و من کلید رو توی قفل در انداختم و وارد شدیم، اون  کهوقتیو 

 قبل رو نداشت. داشتنیدوستاون حس زیبا و  اصالًبود و  شدهخالیآخه توی این مدت که مهسا نبود خونه مون سرد و 

 من مهسا رو بردم سمت اتاقش و کمکش کردم تا لباسهاش رو عوض کنه.
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و بعد توی یه سکوت عمیق شروع به شونه کردن موهاش کردم، موهایی که از تاراج هولناک حادثه جون سالم به در برده بود و هنوز 

 بلند بودن و زیبا.

 با نگرانی دستهامو فشرد و گفت: امیر، خودم می تونم شونه کنم، دستهام هنوز فلج نشدن. اما مهسا

، دیدمی شدهمتالشیکه حاال توی خودش مهسا رو با یه چهره  ایآینهو من شونه رو دادم بهش و اونوقت بردمش روبروی آینه، 

 که حتی آینه هم نمی تونست تشخیصش بده. ایچهره

 ریخته و پریشون بودم ترجیح دادم تا اون رو با خودش تنها بذارم.من که خودم بهم 

 رو ببینم، حتی همسرم رو. کسهیچشاید اگه منم مثل اون شده بودم حاضر نبودم دیگه 

 من از اتاقش خارج شدم و در رو آروم بستم.

 لمس می کنه. ا دستهاشعمیق صورتش رو ب هایزخمو توی لحظه آخر از گوشه در مهسا رو دیدم که با وحشت داره 

 ... کردمیو تحمل  دیدمی اشچهرهکه باید تا آخر عمرش روی  هاییزخم

لرزونش می  هایدستهاش رو با  چرخ سختیبه طوری کهو عالوه بر اون ویلچری که در برابر پاهای چابکش کند و سنگین بود. 

 ند.چرخو

 کرد جز اینکه شرایط جدید رو باورش کنیم. شدمیافتاده بود و کاری ناما ما هیچ کدوم راه گریزی نداشتیم. این اتفاق تلخ 

 که یهو دیدم زنگ در به صدا در اومد.

 و من با نگرونی از خودم پرسیدم: یعنی کی می تونه باشه؟

 یواشکی از چشمی در نگاه کردم.

 زن همسایه بود ... اومده بود سراغ مهسا رو ازم بگیره.

 دوست نداشتم توی اون حال و وضعیت ببیندش. واقعاًاما من 

 که اون دوباره زنگ زد.

 من ناچار شدم در رو باز کنم، آخه تا کی می تونستم به همه دروغ بگم؟ تا کی؟

 بود. پرکردهو بعد توی قاب در دیدمش، جوون تر و زیباتر از همیشه. با بوی عطری که تموم راهرو رو 
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 سروری. شبتون به خیر.م، آقای : سالگفت ایمؤدبانهاون با لحن 

 سالم خانم. -

 ببخشید، مزاحم شدم؟ -

 .اصالًنه.  نه -

 ن.زنیمیاما امشب دیدم که توی راهرو باهاش حرف  ؛حقیقتش نگران مهسام. دو هفته ست خبری ازش نیست -

 راستش دلم طاقت نیاورد، فضولی کردم ... عذر می خوام.و بعد با یه حالت خاصی ادامه داد: 

 آروم لبخند زدم و گفتم: اشکالی نداره.من 

 اون یه لحظه چشمای درشت و زیباش رو انداخت توی صورتم و مهربون و خودمونی گفت: مهسا چیزیش شده؟ تورو خدا بهم بگید.

 که من بغض گلوم رو گرفت و دیگه نتونستم چیزی بگم و با اشاره دست تعارفش کردم توی خونه.

 .کردمیرو با اون شرایط وخیم مالقات  اون اولین کسی بود که مهسا

 حاال خودش رو توی اتاق حبس کرده بود. شدمیهمسرم که همیشه از دیدن یه مهمون خوشحال 

 زن ازم اجازه گرفت و آروم رفت پشت در اتاق مهسا و یواشی در زد و پرسید: مهسا، عزیزم ... تو خوبی خانمم؟

 بیا باشه؟ بعداًحالم خوب نیست ...  اآلنکه دیدم بعد از چند ثانیه مهسا از داخل اتاق با ترس جواب داد: شیما جون، من 

 و دیدم زن بهم خیره شد و زیر لب زمزمه کرد: آخه چی شده؟

 که من اشاره کردم تا نزدیکم بیاد.

 اون با نگرونی اومد سمتم و دوباره بهم زل زد.

شدم و یواشی گفتم: راستش ... اون دو هفته پیش تصادف کرد. توی تاکسی وقتی از محل کارش می اومد. االنم  ترنزدیکمن بهش 

 شرایط روحی مناسبی نداره.

 چیزیش شده؟ بالیی سرش اومده؟، سرمبهخاککه یهو شیما جا خورد و با ناراحتی پرسید: وای 

و سرم رو تکون دادم و بعد با یه لبخند تلخ گفتم: اون دیگه نمی تونه راه بره. نفس عمیقی کشیدم  دادمیو من که بغض آزارم 

 صورتشم داغون شده.

 و اون با ترس دستش رو گزید.
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 من ادامه دادم: دیگه نمی تونی بشناسیش!

 که دیدم توی چشمای شیما پر از اشک شد و آروم عقب رفت و روی مبل نشست.

 پرید، بدن الغرش شروع به لرزیدن کرد و چشماش رو بست. بدجوریرنگش 

 مو گم کردم و سریع دویدم و یه لیوان آب براش آوردم.وپادستطوری که من 

 م لیوان رو گرفتم سمتش.کردمیآروم صداش  کهدرحالیبعد 

 باریک و ظریفش لیوان رو ازم گرفت. هایدستچشماش رو باز کرد و با  یواشیواشاون 

 ه گرمای دستش رو روی دستم حس کردم.طوری ک

 گفت: وای، چه بد. تأسفپاک کرد و با  ها شواشکاون آب رو خورد و یه کمی آروم شد. 

 : عیبی نداره ...گفت میو لیوان رو داد دستم، اما این بار دستش رو دروی دستم گذاشت و با لحن نر

 ت نباشین.اونوقت یه لبخند شیرین زد و ادامه داد: من هستم، ناراح

 من جا خوردم.

 دوستانه به دستهام نخورده بود. طورایناون  هایدستچون تا حاال 

 کرد و پرسید: می تونم فردا شب دوباره بیام دیدنش؟ ترنزدیکشیما این بار صورتش رو به من 

 نمی دونم ... -

 تو رو خدا. -

 شاید بهتر بشه.و من نتونستم مخالفت کنم و گفتم: باشه، باالخره شما رو ببینه 

 اون لبخند زد و جواب داد: البته، من توی این شرایط تنهاش نمی ذارم.

 . غصه نخور، ما کنارتیم.گردمبرمیبعد رفت پشت در اتاق مهسا و گفت: عزیزم، من فردا شب 

 و خیلی زود فرا شب رسید ...

 شب بود که دوباره زنگ در به صدا در اومد. 5/8حدود 
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 شیما اومده بود.

 من در رو براش باز کردم و اون با احترام باهام دست داد و بعد اومد داخل و آروم پرسید: حالش بهتره.

 یه کمی. -

 می تونم برم داخل اتاقش؟و بعد ادامه داد: 

 که من با تردید گفتم: نمی دونم.

 اون التماس کرد: تو رو خدا، بذارین ببینمش. فقط چند دقیقه.

 خواهش کرد.ازم من بازم من و من کردم و اون با ناز دوباره 

 من یه لبخند مهربون زدم و جواب دادم: باشه خانم، بفرمایید.

 صداش پر از بغض بود گفت: مهسا جونم ... می تونم بیام داخل؟ کهدرحالیشیما یواشی رفت پشت در اتاق مهسا، آروم در زد و بعد 

 ، آخه تو که نمی دونی چی شده.جونت: شیما که دیدم مهسا با ناراحتی گف

 شیما جواب داد: چرا می دونم.

 چجوری فهمیدی؟ -

اون یه نگاهی به من کرد و برای اینکه ضایع نشم مجبور شد جواب بده: راستش ... من تو رو با امیر آقا توی راهرو ساختمون دیدم، 

 دیشب.

 منو تو ویلچر دیدی؟ -

 بودم. تنگتدلم فضولی کنم ... فقط خواستنمیگفت: به خدا  ایمعصومانها لحن اون با ترس لبش رو گاز گرفت و ب

 دیگه چی می دونی؟ -

 اشکش سرازیر شد و دوباره گفت: مهسا، تو رو خدا بذار بیام تو. یواشیواشبا نگرانی بهم نگاه کرد و و بعد شیما 

باشی؟ این کارت مشکلی رو حل  جوریاینکه من با لحن مهربونی به مهسا گفتم: عزیزم، خودتو پنهان نکن. آخه تا کی می خوای 

 نمی کنه.
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 .کشممیاز مردم خجالت ن جوریاینولی عوضش  -

 مهم نیست که دیگرون چی می گن. اصالًآخه چرا باید خجالت بکشی؟  -

ی که من عین گفتمیمن از این به بعد می خوام پیشت باشم. مگه ما دوست نبودیم؟ مگه ن کرد و گفت: خانمم، تأییدو شیما هم 

 خواهرتم؟

 ... صورتم داغون شده. کنیمیگرفت و از توی اتاق بلند گفت: شیما، اگه منو ببینی وحشت  اشگریهکه مهسا یهو 

 ترکه.و شیما با صدای لرزونش گفت: مهسا، بذار بیام پیشت. دلم داره می 

 باالخره با اصرار شیما مهسا راضی شد.

 و اون آروم آروم در اتاق مهسا رو باز کرد و رفت داخل.

 بعدش صدای گریه هردوشون رو از توی اتاق شنیدم.

خیلی سخت بود، اینکه یه زن باشی و صورتت رو از دست بدی و توی ویلچر بشینی و اونوقت دیگرون بخوان تو رو توی این  واقعاً

 وضع ببینن و باورت کنن. تویی که یه روز همه آرزو داشتن جات باشن.

 و من گفتم برای اینکه اونها از این حال بد در بیان برم براشون چایی بریزم.

 ی و کلی شیرینی رفتم توی اتاق کنار اونها.اونوقت با چای

: غصه نخور، خانمم. عوضش یه شوهر خوب گفتمیو  کردمیشیما و مهسا توی بغل هم بودن و شیما داشت پشت مهسا رو نوازش 

 داری که همه حسرتشو دارن. کاش من جای تو بودم.

 که اون با دیدنم توی اتاق جا خورد و حرفش رو قطع کرد.

 چقدر می چسبه. اآلن، یه چایی موقعبهو بجاش با خوشحالی گفت: وای مرسی. چه 

 من لبخند زدم و به مهسا گفتم: عزیزم، ناراحت نباش. شیما خانم خیلی دوست داره و از دیشب تا حاال نگرانته.

اس تنهایی کنی. از این به بعدم مهسا رو توی دستاش گرفت و گفت: آره، خانمم. من پیشتم و نمی ذارم احس هایدستشیما آروم 

 .کنممیهمیشه میام پیشت و پرستاری تو 

 ؟واقعاًبود به اون خیره شد و گفت:  پیداکردهمهسا که یه کم آرامش 

 من گفتم: آره، اگه موافقی ایشون بجای پرستار بیاد و روزها مراقبت باشه.
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 .بستنقشو اونوقت دیدم یه لبخند روی صورت مهسا 

 خیلی فرق داشت ... آخه دیگه مثل قبل جذاب نبود. فقط یه خنده بود توی یه صورت داغون شده. هاگذشتها لبخندی که ب

 یه دنیا. آخه لبخند مهسا بود، مهسای خودم. اندازهبهاما ارزشمند بود، 

 و به این شکل ...

 شیما وارد زندگیمون شد و یه جورایی تبدیل شد به یه عضو از خونوادمون.

 .دادمیو همه کارها رو بدون اینکه بهش بگم انجام  کردمیرو آماده  صبحانهصبح می اومد پیش ما و  هرروزاون 

 .داشتنیدوستتموم روز کنار مهسا می موند، درست مثل یه خواهر، مهربون و  رفتممیو بعدش که من 

مهسا رو روی ویلچر دم در خونه آورده بود  کهدرحالیم خونه اون با شوق رسیدمیحاال دیگه منم بهش عادت کرده بودم و هر وقت 

 .گفتمی آمدخوشبهم 

دم در خونه  رفتمیو تا لحظه آخری که  کردمیاز پیشمون بره باهام دم در خداحافظی  خواستمیو هر شب آخر وقت موقعی که 

 .داشتبرنمیو نگاهشو ازم  شدمیش بهم خیره 

 به واقعیت تلخی پی بردم. کمکمو 

 .ترپررنگ هرروزو بجاش اون که زیبا و دلربا بود  شدمی تررنگکمتوی زندگیم مهسا  رروزه

 و سر شوق می اومد. خندیدمیو اون بجای همسرم بیشتر  شدمی ترحرفکمو  رفتفرومیبیشتر توی الک خودش  هرروزمهسا 

 توی دلم چی می گذره.اما مهسا اونقدر بهم اطمینان داشت که حتی یه بارم ازم نپرسید که 

 عاشق هم بودیم و این سوءظن از نظر اون که یه زن وفادار و مهربون بود نابجا بود. واقعاًآخه ما 

 م تا مهسا رو ببرم جلوی آینه.کردمیما رو تنها می ذاشت فرصتی پیدا  و رفتمیکه شیما بعدازاینمن هر شب 

 .دادممیم و با کلی ناز و نوازش بهش آرامش کردمیو اونوقت موهاشو شونه 

 کسهیچو حاضر نبود که با  کردمیطاقت نداشت توی خونه بمونه و حاال تموم طول روز خودش رو زندونی  اصالًآخه اون زنی بود که 

 غیر از من و شیما روبرو بشه.
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ن اون فهمیدمی طوری کهن. شدمیحتی پدر و مادرامونم که قضیه رو فهمیده بودن و می اومدن دیدنش با رفتار سرد اون مواجه 

 دوست نداره باهاشون روبرو بشه.

 نداشتم جز اینکه به همشون بقبولونم که مهسا دیگه اون زن شاد و سرحال قبل نیست. ایچارهو منم 

 حتی پدر و مادرامون. دیدنمیزشت و پاهای فلج شده بود و این چیزی بود که دیگرون حاال اون یه زن با صورت 

 موجود دنیا بود. همون مهسا که نفسم به نفسش بسته بود. ترینباارزشاما برای من اون هنوزم 

 حاضر نبودم از زندگیم کنار بره. املحظههمونکه حتی یه 

 ون زشت شده و دیگه نمی تونه راه بره و اینکه من می تونستم برم و یه زن دیگه بگیرم.و مهم نبود که اطرافیان چی می گن. اینکه ا

 ؟گفتمیولی انسانیت و مردونگی چی 

 و تو این بین تنها کسی که حتی بیشتر از پدر و مادر مهسا بهش نزدیک شده بود شیما بود.

 مهسا رو تنها بذاره.اون حتی این اواخر تا آخر شب پیشمون می موند و دلش نمی اومد 

 و نگاهش اما ...

 تا بره خونش یه جورایی دلم رو می لرزوند. کردمیوقتی ازم دم در خداحافظی 

بهم یه چیزی رو بگه، چیزی که شرم مانع  خواستمی. انگار که زدمیچشمایی که زیبا و جذاب بودن و توشون یه حس عجیبی موج 

 از گفتنش بود.

 و این منو می ترسوند.

و کالفه بود طوری نازش  کردمی بداخالقی. حتی وقتی مهسا گفتمیو نه ن دادمییم گوش گفتمیون مهربون بود و مطیع. هر چی ا

 .گرفتمیو آروم  شدمیکه ظرف چند دقیقه دلش نرم  کشیدمیرو 

 باعث شد تا اون بیشتر و بیشتر بین ما خودمونی بشه. کمکماین 

 خداحافظی با من ...طوری که یه شب موقع 

 م درسته.کردمیجوری بهم خیره شد که یهو دلم هوری ریخت و فهمیدم که اون چیزی که توی اون چشمای جذاب حس 

 اون زن ...
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 اون زن جوون و دلربا ...

 عاشقم شده بود!
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 بخش چهارم

 

 یاد من توجهی نکردم.باون شب با کلی اصرار مهسا رو آماده کردم و هر چی بهم گفت که دوست نداره بیرون 

 شب بود و هنوز تا آخر شب وقت زیادی داشتیم. 9ساعت تازه 

 و ما هر دو بهترین لباسهامونو پوشیدیم.

 م و شروع به شونه کردن موهاش کردم.مهسا رو جلوی آینه بردم، گردن بند زیباش رو به کردنش انداخت باعالقهمن 

 تا برای جایی که قرار بود بریم آماده باشه. شدمیاون باید حسابی مرتب و شیک 

 .کردهتحصیلآخه هر چی باشه اون همسرم بود، یه همسر خونواده دار و 

 و باالخره با اصرار من مهسا راضی شد تا باهام بیاد.

 عطرش رو بهش زده بودم سوار ماشینش کردم. ترینقیمتگرون  کهدرحالیو من 

 مهسا هر چی ازم پرسید کجا می خوایم بریم من چیزی نگفتم.

 چون قرار بود امشب یه جورایی سورپرایز بشه.

 بیرون، آخه نه تولدی بود و نه سالگرد ازدواجی. برمشمیوان هر چی فکر کرد نفهمید که چه مناسبتیه و برای چی دارم 

 م و سیگار کشیدم.فرورفتراه به فکر من توی تموم 

مهم  اصالًازم پرسید با این قیافه کجا باید بیام به خودم اومدم و با یه لبخند همون جواب همیشگی رو بهش دادم:  زمانی کهفقط 

 نیست.

شادی  نفساعتمادبهبا که حاال داشت دیگه نمی تونست مثل گذشته توی جمع بره و  ایچهرهانکار کرد که اون با  شدمین روایناما 

 و خوشحالی کنه.

 رو ببینه. کسهیچتوی اتاق خودش رو حبس کنه و نخواد  شدمی، چیزی که باعث شدمیاون چیزی بود که باعث انزواش  همهاینو 

 .بودمیولی امشب باید با من می اومد و همراهم 
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 فرق داشت. با همیشهآخه امشب 

 نرسیدیم به مقصد علیرغم تمام اصراری که داشت هیچی نگفتم. زمانی کهو من تا 

 بعد رسیدیم به یه رستوران بزرگ و من یه راست رفتم توی پارکینگش.

 سوار آسانسورش شدیم و رفتیم توی رستوران، یه رستوران شیک و قشنگ که تا حاال نیاورده بودمش. باهماونوقت من و مهسا 

 اصرار داشتی امشب بیایم اینجا؟ قدراینچرا اون دوباره ازم پرسید: امیر، 

 .فهمیمی: صبر کن عزیزم، بعدش گفتممیو من به آرو

 من بین جمعیتی که سر میزها نشسته بودن گشتم و بعد یهو دیدمش!

 تا اینجا اومده بودیم. به خاطرشهمونی که 

 هستی؟و مهسا رد نگاهم رو بین میزها دنبال کرد و ازم پرسید: تو دنبال کسی 

 ط یه نفر تنها اونجا نشسته بود.من بدون اینکه جوابی بهش بدم یه راست بردمش سر یه میز. یه میز که صندلی هاش خالی بود و فق

 شد ... زدهشگفتو مهسا با دیدنش 

 شیما سر میز غذا بود!

 مهسا یهو جا خورد و ازم پرسید: شیما اینجا چیکار می کنه؟

 و بعد اون ما دو تا رو دید و از دیدن من همراه مهسا دستپاچه شد.بردم  ترنزدیکمن مهسا رو 

 آخه انتظار داشت که من تنها به دیدنش برم.

 !شدمینباید کسی ازش خبردار  اصالً، سر قراری که دیدمیاما حاال اون منو با مهسا 

 و من مهسا رو درست جلوی شیما گذاشتم و خودم کنارش نشستم.

 بود و نمی دونست چی بگه.شیما دستپاچه شده 

 برای همین من با یه لبخند شروع به شرح ماجرا کردم.
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 چیزی که شیما رو به وحشت انداخت.

 م مالقات امشب رو برای مهسا توضیح بدم؟خواستمیچجوری  واقعاًاون ترسید ... از اینکه من 

 زن که هیچ توجیهی براش نبود. رنگ و بوی عاشقی نداشت. یه قرار دوستی بین یه مرد و اصالًمالقاتی که 

من بود، همونی که یه روزی به خاطرش قلبم به تپش افتاد و دیدگانم با دیدنش از همه اونچه  شدهفراموشو مهسا این میون همسر 

 توی دنیا بود چشم پوشید.

ن زیبا و جذاب توی این قرار همون معشوق قصه زندگیم بود. همونی که حاال یه ز پاشیدهازهماین زن روی ویلچر با صورتی  بله

 جاش رو توی زندگیم بگیره. خواستمی انگیزوسوسه

شروع به حرف زدن کردم: ما امشب اومدیم اینجا تا توی  زدهوحشتو اون یکی  زدهبهتو من با لحنی مصمم میون دو زن، یکی 

 دیگه نمی تونه پیشت باشه، عزیزم. متأسفانهجشن خداحافظی شیما خانم شرکت کنیم. اون قراره که از پیش ما بره و 

 اتش برد ... جشن خداحافظی؟ اما کدوم خداحافظی؟م لحظهو دیدم که شیما یه 

توی تنهایی، توی غصه من ادامه دادم: مهسای عزیزم، اون توی این مدت خیلی به ما لطف داشت و درست مثل یه خواهر کنارت بود، 

ی که تحملش برامون سخت و دردناک بود. اون مثل یه فرشته کنار من و تو با فداکاری موند تا محفل عشق ما دوتا هایلحظهو توی 

 بشه. ترمستحکمو  ترگرم

 .درخشیدمیبه زیبایی  اشچهرهعمیق  هایزخممهسا، چشمایی که هنوز از میون تموم  آلوداشکبعدش زل زدم به چشمای 

 باور کن.دم: آره، عزیزم. اون بهترین دوستیه که تو داری. و آروم و مهربون ادامه دا

م و رو کردم به شیما و گفتم: شیما خانم، من و مهسا خیلی بهت مدیونیم و از اینکه داری میری و تنهامون فروخوردو بعد بغضم رو 

که در حقمون کردی  هاییخوبیاما امشب اومدیم اینجا تا کنارت باشیم و بهت بگیم که بابت همه  ؛می ذاری خیلی ناراحتیم

 مو بهم برگردوندی.باارزشسپاسگزارتیم. از اینکه باعث شدی مهسا خودش رو باور کنه و از اینکه من و زندگی 

همدیگه رو توی آغوش کشیدن، درست مثل دو تا  زدهبهتو بعد مهسا رو بردم کنار شیما و اونوقت اون دوتا، یکی ناباورانه و دیگری 

 انگار به انگار که این یه قرار خیانت بوده! خواهر ... و

 و گفتم: شما چه دوستهای خوبی هستین، آدم بهتون حسودیش می شه.

بهم زل زد و با زبون بی زبونی ازم عذرخواهی کرد، بابت  زدمی با چشمایی که شرمندگی توش موج ریختمیاشک  شدتبهشیما که 

 قرار عاشقانه امشب و برای خیال نادرستی که توی سرش داشت.
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 و اون شب ...

در نهایت دوستی و مهربونی با حک شدن خاطراتی شیرین توی ذهن من و مهسا و حتی شیما به انتها رسید. توی یه رستوران شیک 

 ونشون کردم.با غذایی عالی که من مهم

 و باالخره این دورهمی کوچیک اما به یادموندنی به پایان رسید.

شیرین و  زندگی شوو اندوه از بهترین دوست زندگیش که توی این چند ماه درست عین یه فرشته نجات  تأسفمهسا با نهایت 

 ارزشمند کرده بود خداحافظی کرد، در آغوشش کشید و روی شونه هاش گریه کرد.

 بایی بود ...صحنه زی

 ایلحظهن، بدون اینکه کسی بتونه حتی ورزیدمیدو تا دوست کنار هم در آخرین لحظات دیدارشون چه ساده و مهربون بهم عشق 

 به این حس پاک شک کنه.

 و بعد مهسا رو آروم آروم با خودم بردم.

ی کنه با نگاهی پر از حسرت دنبال می امگریهو و اونو دیدم که چطوری تا لحظه آخر شیما رو که هنوز پشت میز رستوران نشسته 

 کنه.

یه روز تموم میشه. مهم اینه که  هادوستیبعدش مهسا رو سوار ماشین کردم و آروم نوازشش کردم تا غصه نخوره و بهش گفتم: همه 

بدونی یکی هست که همیشه می تونی روش حساب کنی، یه دوست که هر زمان و هر مکانی باشی پیدات کنه و پناهت باشه ... و 

 این خیلی باارزشه.

 م.کردمیرو به شیما یادآوری  ایچندکلمهاما قبل از رفتن الزم بود 

ه لحظه کوتاه مهسا رو تنها گذاشتم و تندی برگشتم به رستوران و دیدم که شیما هنوز انه جا گذاشتن کیف جیبیم یبه بهپس 

 نشسته و انگار که دلش نمی خواد از اونجا بره. سر میزو گریون  زدهبهت

 و آروم آروم رفتم سر میزش.

 ... بابت همه چی. متأسفمی گفت: بارغماون با دیدن دوباره من سرش رو از شرم پایین انداخت و با لحن 

 و من با یه لبخند بدون اینکه به روی خودم بیارم جواب دادم: شیما خانم، بذار یه قصه کوتاه برات بگم.

بعد با صدایی که پر از عشق بود حس یه داستان عاشقی رو براش زنده کردم: وقتی اولین بار مهسا رو دیدم توی یه مهمونی بودیم، 

یه مهمونی فامیلی. اون شب مهسا ساکت، بدون آرایش و ساده یه گوشه نشسته بود. بدون اینکه بخواد با رقصیدن و یا خندیدن حلب 
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ادگی با یه نگاه طوری منو از خود بیخود کرد که قابل توصیف نبود و اون شب بهترین شب زندگیم بود. توجه کنه. اون در کمال س

طوری که من نفهمیدم  .برام سپری شد، خیلی سریع سرعتبهبود که  داشتنیدوستاما اونقدر  ...یه شب به یاد موندنی با یه حس ناب 

پاک  باختگیدلحسی که هیچ ردی از شهوت و وسوسه توش نبود، یه تاد، کی عاشق شدم و کی دلم از این حس عجیب به تپش اف

 .باارزشو 

من یه نفس پراحساس کشیدم و ادامه دادم: و بعد از اون شب من تموم تالشم رو کردم تا مهسا رو وارد سرنوشتم کنم. آخه دیگه 

شوق. حتی حاال که روی ویلچره و صورتش پر از بدون اون نمی تونستم زنده باشم ... و هنوزم من همون عاشقم و اون همون مع

 از اون داستان عاشقی می گذره. هاسالزخمه. حتی حاال که 

 نگام کرد. زدهبهتو بعد اون کنجکاوانه توی چشمام خیره شد و 

و برای من  مانندبیزیبایی و رنگ و بوش حس عشق رو بهت بده، عشقی که پاکه و  با همهمن گفتم: یه چیزایی هست که نمی تونه 

 مهسا همه رنگ و بوی زیبای دنیامه.

کلی ارزش توی این مدت خیلی به مهسا لطف کردی و این خودش  ناتموم رو پایان دادم: شیما خانم، هایحرفو آخرش با یه کلمه 

شبونه چی  قرارازایندیگه ... و فراموش کردم که هدف  چیزهیچازت تشکر کنم و نه  هافداکاریداشت. من امشب اومدم تا بابت همه 

 بود.

 بعد آروم ازش خداحافظی کردم و برگشتم تا برم.

 اما هنوز کامل دور نشده بودم که دیدم صدام می کنه.

 و من برگشتم ...

 ، به مهسا حسودیم میشه.امیر آقابا صدای لرزونی گفت:  کردیم گریههنوز  کهدرحالیاون 

 مرده! واقعاًداد: آخه شوهری مثل تو داره، یه مرد که  بعد ادامه

من یه لبخند زدم و جواب دادم: و منم به مهسا حسودیم میشه ... آخه یه دوست خوب و مهربون مثل تو داره. یکی که توی تنهایی 

 بهش برگردوند. زندگی شوبه فریادش رسید و 

 حراجش نکن. وقتهیچزشمندترین دارایی شه، و بعد مهربانانه بهش گفتم: شیما خانم، عشق یه زن ار

 ون گریه فراوون برام دست تکون داد و منم باهاش وداع کردم.هم بااون که انگار کلی بغض توی دلش بود 

 و زودی برگشتم پیش مهسا.
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 .کنمتحملنمی تونستم دوریش رو  املحظهآخه حتی یه 

 توی خیابونها چرخیدیم و حتی به پارک رفتیم. دیروقتو اون شب ما تا 

 پارکی که اولین قرار عاشقانمون رو توش گذاشتیم.

 بلند پارک ... هایدرختما توی تاریکی و خلوت 

 برای هم به تپش افتاد. قلب هاموندوباره از نو عاشق شدیم و 

از هم جداشون کنه، نه یه ویلچر، نه یه صورت زخمی  و هیچ گس نمی تونست چیزهیچکه طوری بهم پیوند خورده بود که  هاییقلب

 و نه حتی مرگ!

 اون شب زیباترین شب زندگیمون شد. شبی که هم من و هم مهسا توی دفتر خاطراتمون نوشتیم و به یاد سپردیم.

 و چند روز بعد ...

 رفت و عین مادر برای اون شد.من یه زن پرستار سن دار و مهربون برای مهسا گرفتم، زنی که خیلی زود با مهسا انس گ

 و شیما همسایه روبرویی مون ...

 ندیدمش. وقتهیچکرد و برای همیشه از اون ساختمون رفت و من دیگه  کشیاسبابو ساکت  خبربیصبح،  دمسپیدهتوی یه 

 خیلی زود به یه زوج جوون عین ما اجاره داده شد.آپارتمانش و 

 اما اون همون روز صبح ...

 برای مهسا گذاشت.یه نوشته زیر در خونه مون 

 کوتاه اما پر از بوی دوستی و مهربونی. نوشتهدستیه 

 به مهسا یه اعتراف کرده بود. اشنوشتهاون توی 

 (.(اینکه بهش چقدر حسودی می کنه، از اینکه مردی مثل من در کنارشه))

 پایان
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