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به سختي ترافيك رو رد كردم و فرعي رو پيچيدم. با ديدن جاي پارك، دقيقا رو به روي كافه، لبخندي زدم و ماشين رو به همون  

سمت هدايت كردم. بعد از پارك كردن، از ماشين پياده شدم و لوازمم رو از توي صندوق برداشتم. چشمم به خلوتي كافه خورد.  

نقدر خلوت باشه و بخواد مگس بپرونه. كيفم رو روي دوشم محكم كردم و وارد كافه شدم.  عجيب بود كه اين ساعت از روز، ا

صداي اويز باالي در، خبر از ورودم بود، اما كسي به استقبالم نيومد. در رو اروم بستم و متعجب سمت يكي از ميز ها رفتم و  

علي رو گرفتم. نگاهي به اطراف كردم. هيچ چيز مشكوكي   وسايلم رو روش قرار دادم. گوشيم رو از جيب مانتوم دراوردم و شماره 

وجود نداشت. صداي ويبره گوشي لرز رو توي تنم نشوند. گوشي روي پيشخوان زنگ ميخورد و فلش دروبينش خاموش و روشن  

 ميشد. ترسيده تلفن رو قطع كردم و صداش زدم.  

 علي...-

ان نداشت كسي بياد تو كافه و علي براي استقبال از اشپزخونه بيرون  هيچ صدايي نميومد. نه صداي ظرفي، پايي، صحبتي...امك 

 نزنه.  

http://www.romankade.com/
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نفس عميقي كشيدم و سعي كردم ترسم رو كم كنم. فضا، شبيه فيلماي ترسناك شده بود. هر لحظه منتظر بودم يكي از پشت در  

 و ديوار جلوم بپره و بخواد بترسونتم. اونم با كرم ريزي هاي بچه ها...

ديم مساوي شد با صداي بلندي از پشت سرم. با اين كه توقعش رو داشتم، اما بازم ترسيدم و جيغي از ته دل كشيدم.  قدم هاي بع

به سرعت به عقب برگشتم. با ديدن مهرداد و كيك توي دستش و كاله بوقي تولد روي سرش، لبخندي زدم و فحشي زير لب  

 نثارش كردم.  

 ه رديف و كنار هم، لب نرده ها وايستاده بودند و با خنده مارو نگاه مي كردن.  چشمم به طبقه باال خورد و بچه هايي ك 

 نميگين از ترس سكته كنم؟ -

 مهرداد كيك رو روي ميز بغل دستم قرار داد و كالهش رو از سر برداشت. سمتم اومد و زير گوشم گفت: 

 خدا نكنه ديوونه. عوضش سورپرايز شدي... -

 با نفس عميقي عطر بلك افغانش رو بو كشيدم و با لذت بغلش كردم.كنار گوشش لب زدم:  و بو*سه اي  روي گونم نشوند.

 كشته مرده اين سورپرايز كردناتم، ممنون! -

 لبخندي زد و تار موي روي صورتم رو توي شالم فرستاد.  

 بچه ها دونه دونه پايين اومدن و تولدم رو تبريك گفتن.  

 علي كو...؟ -

 شيوا با خنده گفت: 

 ه كادوت رو بياره! رفت-

 با ذوق گفتم: 

 واقعا از همتون ممنونم. خيلي خوشحال شدم.  -

 ماهان دونه دونه جعبه هاي كادو پيچ شده رو روي ميز چيند و با حسرت گفت: 

 تولد منم اين همه كادو خريدين؟ واقعا كه...تبعيض تا كجا؟-

 مهرداد مشتي به بازوش كوبيد و گفت: 
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 ي هشت تومني كه برات خريديم.  تو گلوت گير كنه اون گوش -

 با چشماي گشاد شده گفتم: 

 يعني براي من از اون گوشي نخريدي؟ -

 مهرداد لبخند دندون نمايي زد و با چشمك ريزي گفت:

 ديگه به فكر جيب منم باش ماهي...! اون گوشي االن زير دوازده نيست تو بازار... -

 دست به سينه روي ميز نشستم و گفتم: 

 نخيرم...اينجوري نميشه كه من...-

 

 وسط حرفم، در كافه با شدت باز شد و علي نفس زنون وارد كافه شد. وارد كه نه...پرت شد!

 ه رو به شيوا گفت: نفس عميقي كشيد و بي توجه به بقي

 اومد؟ نگو كه لحظه ورود رو از دست دادم.  -

از اين كه هنوز من رو نديده بود، خندم گرفت. البته حقم داشت. ماهان و مهرداد با اون هيكل هاي درشتشون جلوم وايستاده  

 بودند و من قطعا تو ديدش نبودم.  

 شيوا بلند خنديد و مهرداد و ماهان رو كنار زد.  

 يدي اقا...سوژه اين پشت استتار شده. بعدم تو ماهور رو نمي شناسي؟ امكان نداره با تاخير جايي برسه.  دير رس -

علي با ديدنم، صاف وايستاد و دستي به موهاش كشيد. از اون جايي كه بند ساك كاغذي  دور مچش پيچيده بود، به محض باال  

 ه انداختن و باهم مواظب باش بلندي گفتن! اوردن دستش، توي هوا چرخي خورد كه همه جيغ و دادي را

 مهرداد: اين چه كاريه ديوونه. بده به من اون ساك رو... 

 و سمتش رفت و با حرص از دستش كشيد. علي بيخيال از تشر مهرداد سمتم اومد و برادرانه بغلم كرد.  

 تولد مبارك بهترين... -

 هميشه مديون اين محبت هاي بي دريغش بودم.  
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 واقعا ازت ممنونم.  ممنونم...-

 با سرفه شيوا، به خودش اومد و ازم جدا شد. ميدونستم يكم، فقط يه كوچولو روي روابط منو علي حساسه.  

 دستي يه شالم كشيدم و چتري هام رو از جلوي صورتم كنار زدم.  

ك رو جلوم گذاشت و با شيوا  از ميز پايين پريدم و روي صندلي جاي گرفتم. علي رفت تا به تعداد قهوه درست كنه. بهار كي

 مشغول بحث سر جاي قرار گرفتن شمع شدن. مهرداد و ماهان هم گوشه اي باهم حرف ميزدن.  

لبخندم جمع نمي شد. دستم رو ستون سرم كردم و بهشون خيره شدم. به جمع شيش نفره اي كه سالها بود صميميتشون رو  

 حفظ كرده بودن و حتي خانواده هارو هم درگير .  

 ا اومدن علي، همه دورم جمع شدن و شمع هارو شيوا روشن كرد.  ب

 بهار:ارزو يادت نره ها. يكي تو دلت يكي هم بلند... 

لبخندي زدم و چشمام رو بستم. بوي بلك افغان توي بينيم، ارزوي هميشگيم بود. هم بوي عطرش، هم گرماي وجود صاحبش.  

 وربين به دست، با لبخند هميشگيش، رو به روم ازم فيلم مي گرفت. دم عميقي گرفتم و چشمام رو باز كردم. مهرداد د

 لبخندي زدم و گفتم: 

خب ارزوي دومم اين كه...از دست نديم اين لحظه هاي خوب رو. يادمون نره همو و خاطراتمون رو. اين لبخندا هيچ وقت هيچ  -

 وقت از روي لبمون پاك نشه. هميشه حالمون خوب باشه و كيفمون كوك.  

فضاي احساسي شده بود. چشماي بهار و شيوا برق ميزد و خيس بود. علي گوشه اي وايستاده بود تماشام مي كرد. مهرداد هم  

 پلكي زد و با تحسين نگاهم كرد.  

 ماهان: خواهر گلم با اين خرجي كه تو روي دستمون گذاشتي اين لبخندا همه فيكه. براي تظاهره عزيزم، باور نكن.  

 بلند شد و من شمع بيست و پنج ساليم رو فوت كردم.صداي خندمون 

 

 ٢قسمت
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صبح با صداي زنگي كه توي گوشم پيچيد، از خواب پريدم. با چشم بسته سعي كردم به كمك پاهام ضربه اي به پاي مهرداد بزنم  

ورتم كنار زدم. با ياداوري  تا بلند شه و گوشيش رو جواب بده. با حس كردن جاي خاليش، سرجام نشستم و موهام رو از روي ص

اين كه، اين صدا، زنگ موبايل جديدمه؛ لبخندي از سر ذوق زدم و از باالي سرم برداشتمش. آالرمش رو خاموش كردم و كش و  

قوسي به تنم دادم. پتو رو گوله كردم و روي پام گذاشتم و سرم رو توش فرو كردم. اولين چيزي كه حس كردم، بوي عطر مهرداد  

عد تار مويي كه بينيم رو قلقلك ميداد. سرم رو بلند كردم  كه مهرداد با چند تا نون سنگك و يه ظرف حليم وارد خونه شد  بود و ب

 و در رو اروم بست.  با لبخند بهش خيره شدم. عاشق همين سحرخيزي و به فكر بودنش شده بودم. هنوز متوجهم نشده بود.  

 كنارش قرار داد. دستي به كتش كشيد و خورده نون ها رو تكون داد.    نون ها رو روي اپن گذاشت و ظرف حليم رو

 تا سرش رو باال اورد، چشم تو چشمم شد و لبخندي زد.  

 صبحتون بخير خانم.  -

 دستام رو زير چونم زدم و جوابش رو دادم.  

 صبح شمام بخير اقا...شرمنده كردين؛ نون...حليم! -

 دراورد. سمتم اومد و دو زانو، رو به روم نشست.   از آشپرخونه بيرون زد و كتش رو از تنش

 اختيار دارين. قابل شما رو نداره.  -

 پيشونيم رو بوسيد و از جا بلند شد.  

 پاشو جمع كنم رخت خواب هارو، شمام برو لباسات رو عوض كن بعدم بساط صبحونه رو بچين ببينم! -

 چشمي گفتم، از جا بلند شدم و سمت دستشويي رفتم...  

اينه به خودم خيره شدم. از قيافه بهم ريختم، خندم گرفت. موهاي بلندم، دورم كرده بودند و چتري هام بهم گره خورده بود.   تو

رد اشكي كه از خنده ديشب از چشمم سرازير شده بود، روي گونم سفيدك بسته بود و صورت بدي داشت، اما چشمام برق مي  

 انرژي مثبت امروز صبح مهرداد!   زد. از خوشحالي...از حال خوب ديشب، از 
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مشتي اب به صورتم پاشيدم. موهام رو يكم نم دار كردم تا راحت تر بشه شونه كرد. مداد چشمم رو از توي ليوان لوازم ارايشم،كه  

 جلو اينه بود، برداشتم و توي چشمم كشيدم و از دستشويي بيرون رفتم.  

 چه عجب...! -

 ود و با چشماي خواب الود نگاهم مي كرد، لبخندي زدم و صبح بخير گفتم.  با ديدن بابا كه روي مبل نشسته ب

 مامان كجاست؟-

 از جا بلند شد و شونه اي باال انداخت. 

 هيچي...باز دامادش رو ديده، مارو فراموش كرده! -

 خنديدم و ضربه اي روي شونش زدم.  

 حسود نباش اقا بابا...-

 برو بابايي گفت و سمت دستشويي رفت. 

 

 لقمه اخر رو با چاييم قورت دادم و از همه تشكر كردم.  

 مامان كره رو روي نونش ماليد و گفت: 

 همه زحمتش روي دوش مهرداد بود مامان جان، از اون تشكر كن.  -

 پزخونه بيرون زدم.  حتما محكمي گفتم و از جا بلند شدم. به جاي تشكر، گونه مهرداد رو بوسيدم و از آش 

 بابا با خنده گفت: 

 خانم اين نزده ميرقصه، تو ديگه اتيشش رو بيشتر نكن! -

با اين حرفش خندم شدت گرفت؛ ولي چاره اي نبود. اين من بودم با همين اخالقيات. كارايي كه مهرداد رو شيفته خودش كرده  

 بود و حرص ماهان رو درمياورد.  

 د وارد اتاق شد و با اخم الكي گفت: روي تخت نشسته بودم كه مهردا

 فكر نمي كني زشت بود جلوي بابات اينا؟! -
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 نيم نگاهي بهش انداختم و دوباره سرگرم بازي با گوشي شدم. گوشي رزگلد جديد خوش دستم...! 

 نه به نظرم كامال به جا بود. ازت تشكر كردم ديگه! -

 كنارم جا گرفت و گوشي رو از دستم كشيد.  

 باشه يه سري چيزا رو براي حريم دو نفرمون نگه داريم.  شايد بهتر -

 خنديدم و لپش رو كشيدم. مي دونستم تا چه حد از اين عادت جديدم حرصش مي گيره! 

 شما غصه اون موقع رو نخور، براي اون موقعه دارم...همه چي به جاش.  -

   سعي كرد لبخند مليحي كه سعي داشت روي لباش جا خوش كنه رو پنهان كنه. 

 ولي من خوشم نمياد. لطفا رعايت كن...-

 پلكي زدم و چشمي زمزمه كردم تا بهونه دستش ندم.  

 دستام رو بهم كوبيدم و گفتم:

 خب...امروز چيكاره ايم؟ -

 با چشماي گرد شده گفت: 

 ..ديروز خوبه يه كافه رو به خاطرت قرق كرده بوديم و تا ساعت دو بيرون بوديم. امروز ديگه روز استراحت.-

 و كنارم زد و خودش رو روي تخت انداخت.  

 موهام رو پشت گوشم زدم و سمتش برگشتم.  

 يعني واقعا مي خواي بخوابي؟ پاشو بريم يه وري، يه حرفي بزنيم، نظري، عقيده اي...! -

 دستش رو توي موهام فرو كرد و مشغول بازي باهاشون شد. 

 چه حرفي؟ سه چهار ماه حرف زديم با هم ديگه! -

 دسته مويي كه دور انگشتش پيچيده بود رو باز كردم و گفتم:

 من نمي دونم، امروز بايد ببريم يه جايي! حوصلم سر ميره. -
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 بي توجه، دستش رو روي چشماش گذاشت و زمزمه كرد: 

 ماهان و بهار بياد، قبول...  اگر-

ميدونستم چرا داره حوالم ميده  سمت ماهان. چون امروز سركار بود و قرار مهمي هم داشت؛از اون طرف هم بهار خونه مادرش  

 بود.  

 مشتي به عضله هاي شكمش كوبيدم و گفتم: 

 عجب ادمي هستيا! اونا كه امروز نيستن. توروخدا...جان من!-

 روي چشمش برداشت و گفت:  با خنده دستش رو از

 چرا قسم مي خوري حاال؟ بزار ببينم تا عصر چي ميشه! اگر شركت كار نداشت ميبرمت بيرون... -

و دوباره به حالت اولش برگشت. خوشحال، با لبخندي فاتحانه، بلند شدم و سمت در رفتم، اما زمزمه زير لبش رو شنيدم كه  

 گفت: 

 ه دوساله براي بيرون رفتن التماس مي كنه.  مام خير سرمون زن گرفتيم، عين بچ -

 دوال شدم و دمپايي رو فرشيم رو دراوردم و با حرص سمتش پرت كردم. باالي سرش، به ديوار خورد و روي صورتش افتاد.  

 بار اخرت باشه ها! شنيدم چي گفتي.  -

 با خنده سري تكون داد و دمپايي رو جلوي پام پرت كرد.  

 ...! باشه، بفرما برو ديگه-

 سري تكون دادم و سمت اشپزخونه رفتم تا يكم كمك مامان كنم. 

 

 ٣قسمت
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  ته ليوان فالودم رو با ني دراوردم و با لبخند به قيافه متاسف مهرداد نگاه كردم. زبونم رو دور لبم كشيدم و باقي مونده فالوده رو با

 لذت خوردم.  

 نكن ماهي زشته...! -

 شدم و آروم گفتم:  با چشماي ريز شده، كمي سمتش خم

زشت اينه كه عين اين دختر سوسوال نصف ليوانم رو بزارم بمونه و لبم رو با دستمال پاك كنم تا رژم خراب نشه. بعدم با صداي  -

 تو دماغي بگم: واي عشقم ديگه نميتونم بخورم. هيكلم بهم مي خوره...

يدم و بحث كش پيدا مي كنه. براي همين اصوال با همون  خنديد و حرفي نزد. يعني مي دونست بخواد چيزي بگه، جوابش رو م

 جمله اول، بي خيال قضيه مي شد و باهاش كنار ميومد.  

 خب...بستنيمم خوردم، فالودمم همين طور... -

 چيزي از دستت در نرفته؟  -

 چشم غره اي رفتم و كيفم رو از روي صندلي پارك برداشتم. قبل از اين كه حرفي بزنم، سريع گفت: 

 بدو بريم كه بايد يه سر برم شركت، بعدشم امشب بايد برم خونه مامان تنهاست.  -

 دستم رو دور بازوش حلقه كردم و گفتم: 

 عه مگه بازم بابا رفته سفر؟ -

   اره صبح رفته شيراز پيش خاتون.-

 با ذوق وايستادم و دستش رو كشيدم: 

 عه كاش مام مي رفتيم خيلي دلم تنگ شده... -

 دزدگير ماشين رو زد و همين طور كه سوار ميشد جواب داد: 

 اتفاقا قرار بود من و تو بريم، ديگه تولدت بود بابا رو فرستادم.  -

 سوار ماشين شدم و كمربندم رو بستم.  

 ... خب پس سري بعدي حتما ما بريم-
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 لبخندي زد و گفت:

 چشم...بريم؟ -

 بله بفرماييد قربان... -

 

 پشت چراغ وايستاده بوديم. من به پسر گل فروش خيره شده بودم و مهرداد به ثانيه شمار چراغ.  

 پنجره رو پايين كشيدم و كيكي كه توي داشبورد گذاشته بودم رو از پنجره بيرون گرفتم:

 آقا پسر...پسر جون...بيا بيا!-

 سرك با ديدن كيك توي دستم، سمتم دويد و نفس زنون سالم داد.  پ

 سالم عزيزم. بيا اين مال تو.  -

 لبخند زد و كيك رو گرفت.  

 ممنون. اينم براي شما! -

 و از توي جيبش كاغذ مچاله اي دراورد و سمتم گرفت.  

 م از وسط خيابون كنار رفت.  تا اومدم ازش تشكر كنم، صداي بوق ماشينا، مجبورمون كرد حركت كنيم و پسرك ه

 شيشه رو باال دادم و كاغذ رو باز كردم.  

 چيه؟ -

 با ديدن فال حافظ لبخندي زدم و با ذوق گفتم: 

 فاله... -

 نيم نگاهي انداخت و گفت: 

 بخون ببينم چيه فالت!  -

 صدام رو صاف كردم و خوندم:
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 ست يكـــــناره ن چشيراه عشـــق كـــه ه ستيراه-

 ست يجـــا جــز آن كـــه جـان بسپارند چـاره ن آن

 بود  ي خوش دم  يگه كه دل به عشق ده  هر

 … ستياستخاره ن چ يحاجت ه ريكار خ  در

 شعر شده بود و با لبخند به رو به رو نگاه مي كرد.   محو

 ميدوني معنيش چيه؟  -

 نه، ننوشته معنيش رو؟ -

 خودم معني كردم و گفتم:  

رداد دست دست نكن بيا اين دختره رو بگير! ببين خودشم گفته در كار خير حاجت استخاره نيست. كار  حافظ داره ميگه: آقا مه-

 خير منم ديگه! استخاره نكن.  

 خندش توي ماشين پيچيد.   صداي

 واال نگاه كن، به خدا همينه شعرش، ميگه استخاره نكن كه دختره ميپره.  -

 شعر رو جلوي صورتش گرفتم.   و

م كشيد و شروع كرد به خوندن. همين طور كه با چشماي ريز شده، سعي داشت معني ريز پايين شعر رو بخونه، با  رو از دست برگه 

 بوق بلند ماشيني، محكم رو ترمز زد.  

 راننده از پنجره بيرون اومد و با داد و فرياد، فحشي به مهرداد داد.    مرد

 و پايين داد و گفت: قيافه ترسيده، به مهرداد نگاه كردم كه عصبي پنجره ر  با

 حرف دهنت رو بفهم مرتيكه...! -

 دوباره تيكه بدتري انداخت و با سرعت از جلومون رد شد.   مرد

 رو بند كمربندم كردم و اروم گفتم:  دستم

 ولش كن توروخدا...-
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 رد.  بي توجه به حرف من، پاش رو روي گاز فشار داد و دنبال ماشين مرد راه افتاد و سرعتش رو باالتر ب ولي 

آب دهنم رو قورت دادم و دستگيره ماشين رو محكم گرفتم. سرعتمون هر لحظه بيشتر ميشد و مهردادم مثل ديوونه ها،   ترسيده،

پا به پاي يارو، از بين ماشين ها اليي مي كشيد و فحش هاي ديگران رو به جون مي خريد. چند باري دستش رو روي بوق  

 نمي كرد و با سرعت بيشتري به حركت ادامه مي داد.  توجهياصال  گذاشت تا مرده بزنه كنار؛ ولي اون 

 

 لب زدم:  ترسيده

 مهرداد توروخدا ولش كن. سرعتت رو ببين!-

 بلندي گفت كه خفه شدم و توي صندلي فرو رفتم. چشمام رو بستم و زير لب خدا رو صدا زدم.   هيس

 تهوع گرفته بودم و ميلرزيدم.   حالت

 مهرداد...بيخيال..شو!خواهش ميكنم.  -

 دنده رو عوض كرد و بي توجه به حرفم باز از بين ماشين ها رد شد.   عصبي

 . قلبم توي دهنم ميزد و پلكم از ترس ميپريد. تركيد و با دست صورتم رو پوشوندم بغضم

 بلند شدن بوق ماشين كناري، جيغي كشيدم و گفتم:  با

 نگه دار من پياده ميشم...نگه دار! -

 حرص نفس عميقي كشيد و نگاهم كرد. با ديدن قيافم سرعتش كمتر شد.   با

 ميگم نگه دار... -

 دم: بازوش كوبيدم و با صداي تحليل رفته اي زمزمه كر  به

 توروخدا نگه دار...وايستا همين جا...!-

 تعجب دست يخ زدم رو توي دستش گرفت و ماشين رو به الين سمت راست كشوند.   با

 باشه...اروم باش. -

 گفتم:  عصبي
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 بهت ميگم اين المصبو نگه دار، نميفهمي؟ -

باز كنم ولي انقدر دستم ميلرزيد و جون  هاي ماشين رو روشن كرد و توي الين كند رو ايستاد. سعي كردم كمربند رو  فالشر

 نداشت، كه گير كرده بود و باز نميشد.  

 وايستا بازش ميكنم.  -

با فشاري، سگك كمربند رو ازاد كرد،از ماشين پريدم بيرون،لب جدول نشستم و زدم زير گريه. دلم بهم ميخورد و سرگيجه   و

 گرفته بودم. 

 بطري آب سمتم اومد و نگران گفت:  با

 دي تو؟نگاش كن، بيا آب بخور... چي ش -

رو ازش گرفتم و يه نفس، نصفش رو سر كشيدم. هنوز ميلرزيدم و حالم سر جاش نبود. باقي آب رو توي صورتم   يحرف بطر  بي

 پاشيدم. 

 خوبي؟ -

 چشماي خيس از اشكم نگاهش كردم و با صداي لرزون گفتم:  با

 تازه ميگي خوبي؟ آره عاليم...وقتي بهت ميگم نكن كه اصال نميشنوي! االن اين حال و احوال كردنت به چه دردم مي خوره؟ -

 عميقي كشيدم و چشمام رو بستم تا هم از عصبانيتم كم شه هم حالم يكم سرجاش بياد.   نفس

 ت يه چيز شيرين بگيرم؟ آره اصال پاشو بريم دم يه مغازه اي چيزي تا برات بگيرم، رنگت پريده.  مي خواي برا-

 ياداوري بستني و فالوده اي كه يه ربع پيش خورده بودم، خندم گرفت و گفتم:  با

 نمي خوام چيزي، فقط بريم خونه.  -

حرف زير بغلم رو گرفت و بلندم كرد. ميدونستم وقتي باهاش اينجوري حرف ميزنم ناراحت ميشه ولي چيزي نميگه. البته اين   بي

بار واقعا تقصير خودش بود؛ چون خبر داشت از سرعت زياد وحشت دارم، از اليي كشيدن و كل كل وحشت دارم، از اين كه وسط  

 وحشت دارم.    منياتوبان بخوايم با يكي، يكي به دو ك

 

 آروم ماشين باعث شد حالم بهتر بشه.  فضاي
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 مورد عالقم، مغزم رو به خلسه شيريني برده بود كه حال خراب چند دقيقه پيشم رو فراموش كنم.   آهنگ

 بهتر شدي؟ -

 رو از پنجره جدا نكردم و تو همون حالت اره ارومي گفتم.   نگاهم

 داره دست دست ميكنه تا چيزي بگه!    نفس عميقش توي گوشم پيچيد. ميدونستم صداي

 كوچه پيچيد و جلوي در وايستاد.   توي 

 حرف كيفم رو از صندلي عقب برداشتم و كمر بندم رو باز كردم.   بدون

 ممنون بابت بستني و فالوده. مواظب خودتم باش! رسيدي خونه زنگ بزن.  -

 پياده شم كه مچ دستم رو گرفت و نذاشت. خواستم

 

 اينجوري نرو! -

 كردم. ناراحت بود...خودش فهميده بود. ديگه قهر الزم نداشت! نگاهش

 زدم تا بفهمه ديگه ناراحت نيستم.   لبخند 

 خوبم.  -

 دروغم نگو.  -

 رو توي شالم فرو كردم و سمتش برگشتم.   موهام

 خب تو كه ميدوني من از سرعت بدم مياد...چرا درست وقتايي كه با هميم  دعوا و كل كل ميكني؟ -

 كرد و گفت:  مياخ

 خودتم ديدي كه چي گفت. توقع نداشتي كه ازش تشكر كنم؟  -

 نه حق داشتي عصبي بشي، ولي توقع هم نداشتم با صد و شصتا سرعت وسط همت بخواي ويراژ بدي جوري كه من سكته كنم. -

 نمي خواستم حالت رو بد كنم.  -
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 ميدونم بابا...-

دونست با اين حركتش، حتي تو اوج قهر هم باشم همه چيز رو فراموش ميكنم. به    و سمتم اومُد پيشونيم رو بوسيد. مي خنديد 

 قول خودش پيشونيم دكمه ري استارت بدنم بود.  

 االن برم؟ -

 اگر حالت خوبه برو! -

 ماشين پياده شدم و قبل از بستن در گفتم:  از

 خوبم اگر به حرفم گوش بدي...-

 ريزي كرد و گفت:  خنده

 برو كه ديرم شد... -

 كردم و با كليد، در رو باز كردم و وارد حياط شدم. اون هم به سرعت از كوچه خارج شد و رفت...  خداحافظي

 

 ٤قسمت

 

 حرص و جيغ لپتاب رو بستم و روي تخت پرتش كردم. مامان سراسيمه وارد اتاق شد و نفس زنون پرسيد: با

 چته؟ چيشده؟ -

 ا بغض گفتم: موهام رو كنار زدم و ب عصبي

 زنگ بزن ماهان ببين كجاس؟ باز اين وامونده روشن نميشه...-

 به الشه لپتابم كه برعكس روي تخت افتاده بود، انداخت و آروم گفت:  نگاهي

 خيله خب مادر، اين كه ديگه حرص خوردن نداره! ماشاهلل لپتابت از هفت روز هفته، پنج روز خرابه. امروزم مثل روزاي ديگه... -

 حوصله سمتش رفتم و به سمت تلفن هدايتش كردم:  بي
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 مامان...توروخدا بيا برو زنگ بزن كلي كار دارم همشم رو هواس...-

 لب زمزمه اي كرد كه نشنيده گرفتم و از پارچ روي اپن براي خودم ليوان آبي پر كردم.   زير

 از كلي حال و احوال از زن و زندگي، رو به من گفت:  بعد 

 ز مهرداد بپرس...ميگه زنگ بزن ا-

 سر روي ميز رو برداشتم و چتري هامو باالي سرم جمع كردمُ گفتم:  گيره 

 زنگ زدم جواب نداد... -

 خطاب به ماهان گفت: مامان

 مهردادم درگيره مادر، اگر ميتوني بيا كار اين بچه رو راه بنداز كه نشسته داره گريه ميكنه.  -

 چشماي گرد شده لب زدم:  با

   گريه چيه؟...-

 زد و گوشي رو قطع كرد.    لبخندي

 داره مياد. -

 فرستادم و سمت اتاق دويدم تا لپتاب رو صاف و صوفش كنم و بهانه دستش ندم. صلواتي

 

 از ده دقيقه، آقا با كلي منت وارد خونه شد و قبل از سالم و احوال پرسي گفت:  بعد 

 تو فقط دردسري... -

 تو هم فقط غر بزن...فقط! -

 وايستاد و با ابروهاي باال رفته گفت:  سرجاش 

 ناراحتي برم؟ همينه كه هست!-

 جا پريدم و گفتم:  از
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 وقات شريف نمي شدم! بايد عكسا رو اديت بزنم تحويل بدم. نه نه توروخدا، به جون تو كارم گيره و گرنه مسدع ا-

 ميز نشست و لپتاب رو سمت خودش كشيد.   يگرفت و سري از تاسف تكون داد. روي مبل، جلو  خندش 

 فن زيرش كو؟ -

 نشستم و گفتم:  كنارش 

 خراب شده بود هفته پيش ديگه، نياوردي كه برام! -

 اد، گفت: طور كه پشت هم دكمه پاور رو فشار ميد  همين

 گند زدي توش، ضربه مربه نخورده كه؟ ها؟-

 كشيده اي گفتم كه نيم نگاهي با شك انداخت و گفت:   نه

 تو نبايد به من بگي برات فن بيارم؟ -

 كه تو اتاقش مشغول نماز خوندن بود، با چادر سفيدش و تسبيح توي دستش، از اتاق بيرون اومد و گفت:  مامان

 ه باال پايين ميپره كه فن بيار از مغازه، تو به حرفش گوش ندادي.  مادر اين بچه يه هفتس دار-

 لبخند زنان از جا بلند شد پيشوني مامان رو بوسيد و گفت:  ماهان

 قبول باشه مونس خانم. التماس دعا...-

 محتاج دعايي لب زد و روي مبل نشست.   مامان

 نااميد دست از كار كشيد و گفت:  ماهان

 باشه.   دعا كن هاردت نسوخته-

 اومدم جواب بدم، صداي زنگ گوشيم، حرفم رو قطع كرد. با ديدن اسم خانم محمدي، واي بلندي گفتم و جواب دادم:  تا

 سالم خانم محمدي. خوبين؟-

 سالم ماهور جان، تو خوبي؟ كارات تموم شد؟ -

 رو گزيدم و اروم گفتم:  لبم
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 عه...خانم محمدي چيزه...من لپتابم... -

 اي با حرص كرد و گفت: خنده

 فقط اميدوارم نگي خرابه كه خيلي عصباني ميشم. هر بار كاراي مهم دست توئه لپتابت از رده خارج ميشه.  -

 ناراحتي چشمام رو بستم و گفتم:  با

 من شرمندم... -

 باال رفت و گفت: صداش 

حس مي كنم داري از   من نميدونم ماهور جان، من كارا رو تا فردا شب ميخوام. هيچ عذر و بهونه اي هم قبول نمي كنم چون -

 زير كارات شونه خالي مي كني و در ميري... 

 

 تعجب گفتم:  با

اين چه حرفيه خانم محمدي؟ من كي تا حاال بد قولي كردم؟ حاال از شانس من لپتابم بازي در مياره ديگه اين حرف درست  -

 نيست كه به من بزنين.  

 خوام، وگرنه نميتونيم ديگه باهم كار كنيم.  در هر صورت من نميدونم، فردا شب كارا رو كامل ازت مي -

 عصبانيت و ناراحتي، به دروغ گفتم:  با

 الو..الو صداتون نمياد....الو! -

 بعد قطع كردم. بي حواس ژست پرتاب گوشي رو گرفتم كه ماهان داد زد:  و

ار...حاال بعدا كه بازش كنم گندش در  به قران پرتش كني من ميدونم با تو! من كه ميدونم تو اين بدبختم پرت كردي تو در و ديو-

 مياد.  

 از كاري كه ميخواستم انجام بدم، گوشي رو آروم روي ميز گذاشتم و دوباره با ناراحتي گفتم:  شوكه

 زنيكه بيشعور به من ميگه تو داري از زير وظايفت در ميري...چه در رفتني؟ خدا شاهده...-
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وي شلوار طوسي رنگم، دستم رو زير بينيم گرفتم تا بيشتر از اين كثافت  حس خيسي پشت لبم و چكيدن چند قطره خون ر  با

 كاري به بار نياد.  

 و ماهان هول زده، از جا پريدن و سراسيمه دنبال جعبه دستمال گشتن.   مامان

 حال از توي جيبم دستمالي بيرون كشيدم و زير بينيم فشار دادم.   بي

 :بيا بگير...ماهان

 ل هاي مچاله شده توي دستش رو گرفتم.  باز كردم و دستما چشم

 :برات آب قند بيارم؟سرت گيج نميره؟ الهي بميرم من...مامان

 نكنه بي حالي زمزمه كردم و ماهان هم با لحن خندوني، دوتا از انگشتاش رو جلو روم گرفت و گفت: خدا

 اين چند تاس؟ -

 با خنده به مامان گفت:  و

 مادر من اين داره ناز ميكنه...-

 رو به من چشمكي زد، لب گزيد: و

 بگو كه خوبي! -

 به مامان، براي اينكه دوباره مثل سري هاي قبل بخاطر من حالش بد نشه، گفتم:  رو

 خوبم، خوبم... -

 هم از فرصت استفاده كرد و مامان رو روي مبل نشوند و سمت آشپزخونه رفت تا برام آب بياره.   ماهان

 صداي گوشيم طرف مامان برگشتم.   با

 بيا مهرداده...نگي بهش ها! نگران ميشه.  -

 تكون دادم و بي حوصله دايره سبز رو سمت راست كشيدم و جواب دادم:  سري

 جانم...سالم!-
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 نم، احوالتون؟سالم از بندس خا-

هاي خوني رو توي سطل بغل مبل انداختم و بينيم رو باال كشيدم. دستمال بعدي رو، با دستم نوك تيز كردم و فرستادم   دستمال

 تو بينيم.  

 مرسي تو خوبي؟ كجايي؟ جواب نميدي چرا؟ -

 بلند گو گذاشت و ادامه داد:  دزدگير ماشين و باز و بسته شدن در توي گوشم پيچيد و بعد چند لحظه، گوشي رو روي صداي

 رفته بودم شركت افق سايتشون رو درست كنم، مشكل فني داشت. ديگه گوشيم رو سايلت بود. چه خبر؟ كار داشتي حاال؟-

 رو از ماهان گرفتم و با لبخند ازش تشكر كردم.   ليوان

 اره...لپتابم خراب شده دوباره، ميخواستم بياي درستش كني كه جواب ندادي! -

 يه باز كوبيديش به ديوار؟ چ-

 كه به خاطر صداي بلند گوشيم، شنونده حرفاي ما بود، تيز نگاهم كرد و گفت:  ماهان

 پس كوبيديش به ديوار...-

 نه كوبيدن كه نبود خدايي، يكم عصبي شدم، از يه ارتفاع معيني خيلي آروم روي بالشم فرود آوردمش.  -

 و گفت:  خنديد 

 چرا صدات گرفته؟ عجب آدمي هستي تو...حاال -

 جاي من، ماهان داد زد و گفت:  به

 هيچي فقط زنت اينجا درياي خون درست كرده ! -

 روي پاش كوبيد و گفت: مامان

 نميري بچه! نميخواست بهش بگه... -

 هيچي نيست. يكم حس سرما...-
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 صداش باال رفت و گفت:  ولوم 

كس؟ ماهور به خدا بيام ببينم وسط يه مشت دستمال خوني  يكم چي؟ بازم خون دماغ شدي؟ اره؟ به خاطر چهارتا دونه ع-

 نشستي من ميدونم و تو! فهميدي؟

 بعد آروم تر گفت:  و

 تازه دروغم ميگه... -

 غره اي به ماهان رفتم و به مهرداد گفتم:  چشم

 خوبم به خدا، االن بند اومده!-

سري پيشم بهت گفتم، اگر بخواي باز به خاطر كارت گريه كني، بعدش عصباني بشي و خون دماغ كني و منو مامانت رو دق  -

 بدي، به خدا نميزارم كار كني ماهور. 

 مهرداد جان، عزيزم من خوبم مامانمم خوبه، ماهان يه چيزي گفت تو جديش نگير! -

 دارم ميام... -

 ان گفتم: قطع كرد. با حرص رو به ماه و

 بيا...االن تو جوابش رو ميدي؟ -

 اي باال انداخت و گفت:  شونه

 به من چه، بعدم شوهرته، قرار نبود خبردار بشه!؟ -

 پيش دستي كرد و گفت: مامان

اونجور كه تو گفتي نه. خوبه خودت مهرداد رو ميشناسي. اون موقع كه شوهرش نبود و فقط دوست تو بود، با هر خون دماغ اين،  -

 ش ميپريد و ميترسيد، حاال كه شوهرشه ببين بياد چه غوغايي به پا كنه. معلومه هول ميكنه اينجور كه تو خبر ميدي!رنگ 

 با چندشي لب و لوچش رو جمع كرد و گفت:  ماهان

 اه اه تو هم با اين شوهرت...عين دختراس.  -

 وبان مياد.  االن اون فكر ميكنه من دارم ميميرم، معلوم نيست با چندتا داره تو ات-
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 غره اي رفت و منم سمت دستشويي حركت كردم.  چشم

 

 ٥قسمت

 

پوشيدم و بندش رو جلوي شكمم پاپيون زدم. مهرداد، روي صندلي كامپيوتر نشسته بود و با اخم كاراي منو دنبال مي   شلوارمُ

د و هر كدوم به يك سمت و سويي رفته  وايستادم. چتري هام از زير گيره بيرون اومده بو نه يكرد. لباسم رو صاف كردم و جلوي آ

با شونه موهام رو مرتب كردم. از تو آينه چشمم به مهرداد خورد...باز هم بدون پلك زدن و با   وبودن. گيره رو از سرم جدا كردم  

 همون غلظت اخم، خيره خيره نگاهم مي كرد. لبخند مسخره اي زدم و سري به معناي چيه تكون دادم. 

 ه! هيچي...هيچي نشد -

 عميقي كشيدم و سمتش برگشتم. به طرفش رفتم و دستي به ته ريش بلند شدش كشيدم و با يه لحن آرومي گفتم:  نفس

 عزيزم...ببين منو! حالم خوبه...سرمم درد نمي كنه، خون دماغمم بند اومده. انقدر نگران من نباش.  -

 نگاهم كرد و گفت:  تيز

 خب؟-

 گرفت.   خندم

 اخمات چيه ديگه؟ سر صبحي اينجوري... خب به جمال بي مثالت. -

 مچيش رو جلوي صورتم گرفت و لب زد:  ساعت

 ساعت دوازده ظهره... -

حاال دوازه ظهر يا ده صبح، اصل كالمو ول كردي چسبيدي به فرعش. من ميگم اخماتو وا كن. زشته از وقتي اومدي با اخم به  -

 مامان سالم كردي. با من قهري، به اون چه! 

 حوصله نفسش رو فوت كرد و از جا بلند شد.   بي

 من قهر نيستم.  -



 ها  هیسا یباز

24 
 

 زدم و گفتم:  پوزخندم

 نميشه خوردت! معلومه، با يه من عسل هم -

 سمتم برگشت و انگشت اشارش رو جلوي چشمم گرفت. اين حركتش يعني حرف بي خود نزن كه عصبانيم ... عصبي

 همين فردا ميري عكسا رو تحويل ميدي، تسويه ميكني و مياي. ديگه حق نداري كار كني! -

 زمزمه كردم:   شوكه

 يعني چي؟ من درس خوندم كه كار كنم! -

 به يقه باز لباسم افتاد ولي دوباره چشمام رو نشونه گرفت و گفت:  چشمش

 ديگه نميزارم كار كني.    كار ميكني براي چي؟ كه پول دربياري ديگه... من بهت ميدم، ولي-

 از اتاق بيرون رفت. دنبالش روونه شدم. مامان روي مبل نشسته بود و مجله ميخوند. بي توجه بهش گفتم:  و

 من اين همه خرج كردم، كلي دوربين و لپتاب و...اصال اينا به درك، دل خودم ميخواد كار كنم.  -

 ده كردم و گفتم: پوفي كرد و روي مبل نشست. از اين فرصت استفا كالفه

 به خدا قول ميدم ديگه... -

 سمتم برگشت. از نگاهش دلم ريخت... نگران

ديگه نمي خوام قول بدي! يادت رفته دو ماه پيش سر همين قضيه و دعوات با اون زنه، كي بود؟ ...اها محمدي، چقد خون دماغ  -

خون ازت رفته بود كه ديدمت فكر كردم لباس قرمز   كردي؟ يادت مياد يه واحد خون بهت زدن تا بتوني سرپا وايستي؟ انقدر

ببينم به خاطر دلت اينجوري زجر بدي، هم خودت رو هم مارو. من نميتونم هر بار   ستمپوشيدي!...ماهي جان، من نميتونم واي

 ميام خونه، چند لحظه فكر كنم ببينم قرمزي لباست از خونه يا رنگ خودشه! نميتونم بفهم...

 

رنگ داده    ريي و يادم بود. درست دو ماه پيش انقدر عصباني شدم و خون دماغ كردم كه لباسم از سفيد به قرمز تغبود...همر يادم

بود. مامان بعد از ديدنم تو اين وضعيت، فشارش بشدت افتاده بود و مهرداد تو مرز سكته بود. بيچاره براي اولين بار بود با همچين  

 جوني تو بدن نداشتم...كه ديگه  خودممچيزي رو به رو ميشد. 

 كردم...از بچگيم با كوچكترين فشار عصبي، خون دماغ ميكردم. حاال همين شده بود بهونه دست مهرداد...  بغض
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 به دامن مامان شدم و صداش زدم.   دست

 :چي بگم مادر، حق داره شوهرت...!مامان

م. بغضم تركيد...درست مثل بچه كوچيكي كه به خاطر  تكون دادم و وارد اتاقم شدم. در رو كوبيدم و روي تخت دراز كشيد  سري

كار اشتباهش، عروسك مورد عالقش رو ازش گرفتن. اينم يكي ديگه از عادت هاي بدم بود، اينكه سر هيچ و پوچ بغضم ميگرفت و  

 !  كيهگريه ميكردم. برامم مهم نبود طرفم 

 ما بمون، از جا پريدم و از اتاق بيرون رفتم.  رو پاك كردم. با صداي اصرار مامان كه ميگفت ناهار پيش  اشكام

 دم در وايستاده بود و كفشاُش مي پوشيد.    مهرداد

 سمت اتاق برگشت كه صدام كنه،با ديدنم، چشم و ابرويي اومد و گفت:  مامان

 عه اينجايي! بيا مهرداد داره ميره... -

 طرفشون رفتم. مامان به بهونه اي، از مهرداد عذرخواهي كرد و به اتاقش رفت.   به

 داري ميري؟ -

 نگاه كردن بهم، كتوني ديگش رو پا كرد و دستش رو بند دستگيره...  بدون

 اره يكم كار... -

 نرو ديگه، بمون! -

 بيش كرده بودم.  كرد. تو چشماش هيچي نديدم،غير از چند تا مويرگ قرمز كه كار من بود.عص نگاهم

 تو كه تو اتاقي. من و مامانتم كه حرفي نداريم باهم بزنيم. ميرم حداقل... -

 رو از جيبش دراوردم و توي دستم گرفتم. اون گرم بود و من يخ!  دستش

 اينجوري نرو، خب؟ -

 بهم گره خوردن.   ابروهاش 

 يخي چرا؟ فشارت پايينه؟... -

 حرصم در ميومد از اين همه نگراني.   ارومي گفتم و كشوندمش تو خونه. گاهي نه
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 كفشاش رو دراورد و دنبالم اومد.   ناچار

 بشين همينجا...-

 بعد سمت اتاق داد زدم:  و

 مامان بيا مهرداد نميره! -

 رو كشيد و گفت: دستم

 ناهار بايد برم خونه، مامان تنهاس. -

 نگاهي به در بسته اتاق انداختم.  نيم

 ري، مامان اين دهن منو... ببين االن تو بدون ناهار ب -

 ضربه ارومي روي لبم زدم و با ورود مامان به هال، ادامه جملم رو خوردم.   و

 :ناهار چي بزارم براتون؟ مامان

 سريع گفت:  مهرداد

 اگر اجازه بدين من برم خونه، مامان تنهاس.  -

 لبخندي زد و همين طور كه سمت آشپزخونه ميرفت، گفت:  مامان

 ه فرصت تا ما مادرت رو ببينيم. االن بهشون زنگ ميزنم ناهار بيان اينجا. چه بهتر، اينم ي-

 زحمت نكشيني گفت و مامان جوابش رو داد. سمت اتاق رفتم تا آماده بشمُ به استقبال مادرشوهر گرامي برم.  مهرداد

 

 ٦قسمت

 

صندلي نشسته بودم و عينك به چشم، عكسا رو اديت ميزدم. صداي باز و بسته شدن در هم، باعث نشد دست از كار بكشم،   روي 

 اما بوي عطر مهرداد، وادارم كرد سمتش برگردم و سيني چايي توي دستش رو ازش بگيرم.  
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 دست شما درد نكنه...چايي بخوريم يا خجالت!؟ -

 تخت دراز كشيد و گفت: روي 

 ون نريز...من نريختم مامانت ريخت، فقط من اوردم.  زب-

 غره اي رفتم و چشم به عكس دوختم.   چشم

 حاال چي ميشد بگي من ريختم؟ -

 رو روي چشمش گذاشت و اروم زمزمه كرد:  دستش

 من مثل تو بلد نيستم دروغ بگم!-

 كردم و چشمام رو از حرص بستم.   نچي

 ادا و اصول هاي تو بود. چون ميدونستم بفهمي خون منو تو شيشه ميكني.   د اخه من اگر دروغ گفتم، به خاطر همين-

 نزد. حتي تكون هم نخورد...  حرفي

 مهرداد...با تواما! -

-... 

 شدم و تكونش دادم.   دوال

 اقا مهرداد...-

 برو هر كاري دلت ميخواد بكني بكن! منم اين وسط...-

 د و ليوان چاپي روي پام برگشت. سر جام نشستم كه لباسم به گوشه سيني گير كر  صاف

 سوزش پوستم جيغ بلندي زدم و از جا پريدم. مهرداد از جا بلند شد و سمتم اومد.   از

 چيشد؟-

 سوختم...سوختم! -

 با شتاب در رو باز كرد و با ديدن شلوار خيسم و ليوان و سيني روي زمين، به صورتش كوبيد و واي خفه اي گفت.   مامان
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 شد،تمام رون پام گزگز مي كرد.  تو چشمم جمع  اشك

 خانم سريع زير بغلم رو گرفت و گفت:  ليال

 خاك عالم، شماها كشتي ميگيرين باهم؟ بيا برو پاتو با آب يخ بشور تا سوزشش كم بشه!-

 شونم رو گرفت و گفت: مهرداد

 ببرمت دكتر؟ -

 غره اي رفتم و گفتم:  چشم

 تو ضرر نزن، دكتر بردنت پيش كش! -

 خانم با تعجب گفت:  ليال

 تو ريختي مهرداد؟ -

 

 نه مادر من، تو چرا باور مي كني؟ خودش خورد به سيني. من اصال دراز كشيده بودم.  -

صورتم از درد   بحث مادر و پسر رو گوش ندادم و وارد دستشويي شدم. شلوارم رو دراوردم. با ديدن لكه قرمز بزرگي روي پام، ادامه 

 جمع شد و ضعف كردم.  

 رو باز كردم و آب رو روي پام گرفتم. ميسوخت ولي داشتم اروم ميشدم.   شير

 خوبي؟ -

 بعد در رو باز كرد و سرش رو داخل اورد. با ديدن پام، اخماش تو هم رفت و گفت:  و

 ببين حرف شوهرت رو گوش نميدي همين ميشه... -

 .  رو ندادم و شير رو بستم جوابش

 انقد حرف نزن. اون خمير دندون رو بده من... -

 داخل و خمير دندون رو از توي ليوان جلوي آينه برداشت.  اومد 
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 :يخ بيارم؟ مامان

 خانم سريع گفت: ليال

 نه نه مونس جان، من شنيدم عسل خوبه! -

 بي توجه به اونا، خمير دندون رو روي پام خالي كرد و با انگشت پخشش كرد.   مهرداد

 سوزه...اروم تر! مي-

 چشم...-

زدم. جلوي پام زانو زده بود و با اخم و جديت سعي داشت خمير دندون رو همه جا پخش كنه. موهاي بهم ريخته اش،   لبخند 

 بامزه ترش كرده بود. شونه هاش از ماه پيش يكم، پهن تر و عضالني تر شده بودن.  

 به عقب هولش دادم كه نگاهم كرد.   يكم

 بسه خوبه! -

 شد و دستش رو آب كشيد.  ند بل

 مامان از پشت در به گوشم رسيد.   صداي

 ماهور خوبي؟ -

 اينكه ازش چشم بردارم جواب مامان رو دادم.   بدون

 خوبم، چيزي نبود! -

 سمتم برگشت و يكم جلو اومد.   مهرداد

 االن خوبه؟ نميسوزه؟ -

 نه... -

 چي ميشه يكم، فقط يذره مواظب خودت باشي؟ آدم انقدر بي حواس اخه... -

 . خنديدم
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 عاشقم ديگه...عاشق!-

 شد و پيشونيم رو بوسيد. عميق نفس كشيدم...عطر تنش رو!   خم

 همينجوري مياي بيرون؟ -

 چشماي گشاد شده گفتم:  با

 اي به اينكه بدون شلوار بيام بيرون... ديگه چي؟ همين كه االن دوتايي تو دستشوييم خودش خجالت آوره، و-

 عادتش، موهام رو كنار زد و گفت:  طبق

 ميرم برات دامن بيارم... -

 آرومي گفتم كه رفت و بعد از چند دقيقه با دامن گل گلي كوتاهم برگشت.   باشه

 اين چيه؟ اخه من چطوري اينو جلو بقيه بپوشم؟ -

 جديدا خجالتي شدي! -

 گفتم:   غره اي رفتم و با حرص چشم

 كوتاهه!   نقدريديگه بي حيا نيستم كه با دامني بيام جلوشون كه ا-

 خنديد.  بلند 

 تو هموني نبودي كه پريروز جلو اهل منزل منو بو*سيدي؟ اونجا حيا نداشتي، حاال واسه يه وجب دامن...-

 :مهرداد مادر اون چيه براش اوردي؟ بيا اينو بده بهش بپوشه. مامان

 

 پشت در قيافه متعجب مامان و خندون مهرداد رو تصور كنم.  از همين  ميتونستم

 گفت و رفت.  ي مشكي بلندي رو از الي در تو فرستاد و بدون نگاه كردن بپوش بلند  دامن

 سختي دامن رو پوشيدم و سعي كردم جوري راه برم كه به پام نخوره.   به

 خانم روي مبل نشسته بود و با تلفن صحبت مي كرد.   ليال



 ها  هیسا یباز

31 
 

 چايي ميخوري ماهور؟ :مامان

 نه نه، من هيچي نميخوام.  -

 مهرداد كه ريز ريز ميخنديد نشستم و چشم غره اي بهش رفتم.   كنار

يكم فكر كن خب؟ تو زندگيمون از اون مخت اگر استفاده كني باور كن من خوشحالتر ميشم. برداشتي دامن يه وجبي اوردي  -

 اخه؟

 بابا مجلس زنونس! -

 تاسف سر تكون دادم كه ليال خانم گفت:  با

 شامي چيزي براش درست كنم.  مهرداد مامان جان منو ببر خونه، ديگه به اندازه كافي مزاحم بودم. باباتم شب ميرسه...برم -

 با ظرف ميوه از آشپزخونه بيرون اومد و گفت:  مامان

وا ليال جان چرا تعارف ميكني؟ آقا خسرو رو هم زنگ بزن بگو بيان اينجا، بعد از چند ماه شما االن به ما افتخار دادين، درست  -

 نيست كه همينطوري بزارم بريد. 

 خانم خجالت زده لب گزيد و گفت:  ليال

اين چه حرفيه مونس جان؟ اتفاقا خسرو چند باري گفته بود يه قرار بزاريم و بيايم ديدنتون اما نشد به خدا. خودت كه ميدوني  -

 درگير مريضي مادرشوهرمم.  

 عه مامان مگه خاتون مرخص نشده از بيمارستان؟-

 چرا عزيزم، ولي هنوز ناخوش احواله.  -

 بعد با خنده ادامه داد:  و

 اين هاگير و واگير، پيله كرده منو ببريد زيارت. به خدا آدم تو كارش ميمونه... حاال تو -

 گرفت. مهرداد ظرف ميوه رو از مامان گرفت و روي ميز گذاشت.   خندم

ه  :خدا انشاهلل شفاشون بده. حاال ميدونم بنده خدا آقا خسرو هم خستن ولي بگيد بيان اينجا دور هم باشيم شام رو...باالخره ي مامان

 چيزي تو يخچال پيدا ميشه ديگه! 
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 از تعارفات مامان و ليال خانم، سرم رو با گوشيم و حرفاي مهرداد گرم كردم.  خسته

 

 ٧قسمت

 

نُه بود و خونه شلوغ. ماهان و مهرداد مشغول درست كردن لپتاب من بودن؛ مامان و ليال خانم و بهار تو آشپزخونه تجربيات   ساعت

ي به اشتراك ميذاشتن و باباي من و مهردادم مشكالت جامعه رو شكافته بودن و  بررسيشون مي  خودشون رو در زمينه آشپز 

 كردن.  

 از اتاق بيرون زدم و كش و قوسي به تن خشك شدم دادم. صداي تق و تق ستون فقراتم، خستگيمو از بين برد.   خسته

 نفري كه متوجهم شد، باباي مهرداد بود.   اولين

 خسته نباشي عروس...-

 زدم و گفتم:   لبخندي

 سالمت باشين بابا، ببخشيد كه تنهاتون گذاشتم، كاراي مزون دستم بود ديگه حتما بايد تحويل ميدادم.  -

 احسنت بابا جان، احسنت.  -

احسنت گفتن، تيكه كالمش بود. هر كاري رو كه مي پسنديد، با دوتا احسنت تاييد مي كرد و يه لبخندم تنگش مي   اين

 چسبوند. 

 سر بلند كرد و گفت: مهرداد

 كوبيديش به ديوار؟ -

 ها روي من زوم شده بود.   چشم

 نه...فقط همون ارتفاع... -

 نچ نچي كرد و گفت:  ماهان

 تركيده...حال حاالهام درست بشو نيست.  -
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 اشكال نداره، فعال كه لپتاب تو دستشه. بعدشم كارش تمومه ديگه، مگه هنوزم عكس مونده؟ -

 منتظر به من چشم دوخت.   و

 باالخره پس فردا كه رفتم مزون... -

 جا بلند شد و سمتم اومد.   از

 ديگه مزوني در كار نيست كه عزيزم، يادت رفته...ظهر! -

 بودم و نگاهش مي كردم. دست دور گردنم انداخت و خيلي آروم گفت:لب و لوچه آويزون وسط هال وايستاده  با

 لبات رو اونجوري نكن، خر نميشم سر حرفمم هستم.  -

 هام رو از زير دستش بيرون كشيدم و بي توجه به قيافه بهت زدش، به سمت آشپزخونه حركت كردم.   شونه

 مامان كمك نمي خواي؟ -

 شيد و گفت:و رو فرشي رو از توي كشو بيرون ك  سفره

 بيا اينارو پهن كن، بعدم بيا ساالدا و سبزيا رو ببر! -

 نگاهي به ساعت انداخت و زمزمه كرد:  و

 نچ نچ، ساعت نُهِ و من هنوز سفره ننداختم. االن صداشون درمياد.  -

 حرف بيرون رفتم و سفره رو پهن كردم. تمام ذوقم كور شده بود و حس و حال مهموني رو نداشتم.   بي

چطوري شام خوردم و ظرفا رو به كمك بهار شستم. تو اين مدت هم سعي كردم با بي محلي، اعتراضمو به مهرداد نشون   يدمنفهم

بدم ولي...ميدونستم كوتاه بيا نيست و  دارم خودمو خسته ميكنم. فقط يادمه خسته و كوفته، مهمونا رو بدرقه كردم و بعد، خودم  

 رو به دست تخت و خواب سپردم. 

 

 ٨تقسم

 

 حرف فلش مزون رو روي ميزگذاشتم و چك تسويه رو گرفتم.   بي
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 دلم نميخواد از دستم دلخور باشي ماهور جان، تو يكي از بهترين عكاساي اينجا بودي.  -

 طوالني زدم و گفتم:  پلك

 نه من ناراحت نيستم. بابت دليل ديگه اي دارم ميرم. مرسي از لطفتون... -

 بازوم رو نوازش كرد. همين طور كه به طرف در خروج مي رفتيم گفت:   پشت ميز، به طرفم اومد و  از

 انشاهلل براي عروسيت مي بينمت...اوكى كردن لباس و كادر فيلم برداري با من... -

الكي زمزمه كردم و بعد از خداحافظي مختصري از محمدي و بچه ها، از سالن بيرون زدم. فقط خودم و خودم ميدونستم   ممنون

كه ديگه پام اين طرفا باز نميشه. هوا رو به سرما مي رفت و منم چيزي تنم نبود. پوست تنم، از باد خنكي كه مي وزيد دون دون  

 شده بود.  

 وشم محكم كردم و سمت ماشين قدم برداشتم.  دوشي و دوربينمُ روي د   كيف

 ببخشيد خانم...-

 صدا برگشتم. با ديدن زن خوش پوشي، لبخندي روي لبم نشست و جانمي لب زدم.   سمت

 راستش من تهران رو بلد نيستم، االنم گم شدم، ميخواستم برم به اين آدرس... -

 اي خونه مهرداد اينا بود. توي دستش رو ازش گرفتم و آدرس رو خوندم. تقريبا طرف كاغذ 

 من آدرس رو بلدم. شما اگر دوتا... -

 نزديكتر شد. به سوييچ تو دستم اشاره كرد و گفت:  كمي

 عه راستش، ميشه من رو تا يه جايي برسوني؟ ايستگاه اتوبوسي، چيزي! -

تاناي ترسناك اومده بود تو ذهنم...دلم  نگاهي به سرتا پاش انداختم. بهش نميخورد خالفكار باشه يا خفت گير، اما همه داس  دوباره 

 رو به دريا زدم و قبول كردم.  

 باشه من ميرسونتمون، اتفاقا مسير خودمم بهش ميخوره.  -

 كمي تعارف كرد ولي بعد خوشحال شد و گفت:  اولش

 واي ممنونم عزيزم.  -
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 تكون دادم و در ماشين رو باز كردم.   سري

 بفرمايين سوار شين.  -

ون نشستم. گوشيم رو از كيفم دراوردم و كيفُ صندلي عقب پرت كردم. به محض نشستنش، عطر ماليمش  خودم پشت فرم و

 فضاي ماشين رو پر كرد. ماشين رو روشن كردم و راه افتادم.  

 اسباب زحمت گلم، شرمندتم. خدا خيرت بده.  -

 رد و خدا رو قسم مي داد.  مامان افتادم. اونم هميشه در جواب كار خوبي كه مي كردي، كلي دعات مي ك ياد

 هم، همسن و ساالي مامان بود. با اين تفاوت كه اين مانتويي و امروزي بود و مامان چادري و ديروزي!  تقريبا

 اختيار دارين، اين چه حرفيه! -

ته بود.  خواست چيزي بگه كه گوشيم زنگ خورد و مانع حرفش شد. مهرداد بود. ناراحت و قهر نبودم اما يكم دلم ازش گرف مي

اجبارش رو دوست نداشتم...اما به حرفش گوش داده بودم. چون نميخواستم همين باعث كدورت باشه! گرچه كه بماند خودمم  

 بودم.   ه دلم استراحت مي خواست و از محمدي خسته شد 

 بله، سالم. -

 

 سالم خانم...چطوري؟ -

 به خوبي شما. خونتوني؟ -

 يرون چند تا تيكه از وسايل رو بخريم!  اره چطور؟ امروز شركت نرفتم كه بريم ب -

 گرفت. به جاي من، مهرداد نگران خريداي عروسي بود.   خندم

 دارم ميام خونتون پس، آماده باش يه ربع ديگه مي رسم! -

 تو صداش واضح بود.   تعجب

 خونه ما؟ بيروني مگه؟ -

 حرص گفتم:  با
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 بعله، دنبال اوامر شما بودم جناب. رفتم مزون تسويه... -

 كرد و بعد گفت:  مكث

 جدي ميگي؟  -

 گفتم:  ناراحت

 حاال ميام باهات حرف ميزنم، پشت فرمونم االن. فعال خدافظ...-

 خدافظ نصفش گوش نكردم و گوشي رو قطع و بغل در گذاشتم. رو به زن كه به خيابون خيره بود گفتم:  به

 واجب بود جواب بدم.  ببخشيد -

 برگشت و با لبخند دلنشيني گفت:  سمتم

 نه عزيزم راحت باش.  -

 كرد و با من من پرسيد: مكثي

 ازدواج كردي؟ -

 بله تو عقدم. چند وقت ديگه عروسيمه.  -

 اي جان، تبريك ميگم بهت. خوشبخت بشي! -

 ارومي گفتم و دور برگردون رو دور زدم.   ممنون

 ين؟ آدرستون رو ميشه بخون-

 خيابون بهار، كوچه ياس...-

به تاييد تكون دادم و سمت خيابون بهار روندم. اين بار نوبت گوشي اون بود كه زنگ بخوره. منم بي حرف به حرفاش گوش   سري

 دادم.  

 جانم، سالم.  -

-... 
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 قربانت، نزديكم تقريبا. يه دختر خانمي زحمت كشيده و منو داره ميرسونه.  -

 ش انداختم. اين كه راهو بلد نبود پس چطوري فهميد نزديكيم؟ شك نيم نگاهي به با

 نگاهي با شك به اطراف انداخت و پرسيد:  

 نزديكيم ديگه، درسته؟ -

 بله يكم ديگه مونده.  -

 گفت و ساكت شد و به حرف پشت خطي گوش كرد.   اوهومي 

 عزيزم من نميتونم بنده خدارو درگير مشكالتم كنم كه، كار من يكي دو روز نيست، خيلي مونده تا پيداش كنم! -

بعد چند باشه پشت هم، قطع كرد. كنجكاو شده بودم تا ببينم چي رو ميخواد پيدا كنه، اما جلوي زبونم رو گرفتم تا چيزي   و

 نپرسم!

 انداخت و پالك رو گفت.  رو داخل پيچيدم كه به برگه نگاهي  كوچه 

 اره همينجاست. -

 خونه روي ترمز زدم. آپارتمان بلندي بود كه حتي طبقه آخرش هم از داخل ماشين ديده نميشد.  جلوي

 واقعا ازت ممنونم عزيزم، من...بايد پولي پرداخت كنم؟ -

 نه بابا اين چه حرفيه، هم مسير بوديم ديگه! -

 گفت و ادامه داد:  آهاني

 يلي وقته ايران نبودم خيلي به اين چيزا و اين شهر جديد وارد نيستم. راستي...اخه من خ-

 نگاهش كردم.   منتظر

 كسي رو سراغ نداري يه مدتي تو شهر همراهم باشه تا كارام رو انجام بدم و برگردم خارج؟  -

 و سوار ماشينم كرده بودمش.   كرده بودم. چقد راحت اعتماد ميكرد! البته منم خيلي راحت بهش اعتماد كرده بودم تعجب

 عه...نه من كسي رو نميشناسم...اما ميخواين شمارتون رو بدين، اگر پيدا شد بهتون خبر بدم.  -
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زد و شمارش رو گفت و توي گوشيم سيو كردم. بعد از كلي تشكر و فدا شدن، از ماشين دل كند و منم با سرعت سمت   لبخندي

 خونه مهرداد اينا روندم. 

 

 ٩قسمت

 

آروم كافه، با بوي خوش عودي كه همه جا رو پر كرده بود و صداي خنده ريز زوجي كه صندلي رو به روي من رو گرفته   فضاي

بودن، باعث شد لبخندي بزنم و نفس عميق بكشم. دستم رو زير چونم زدم و به اطراف نگاهي انداختم. بايد با علي راجع به دكور  

تزئيني بودم كه چشمم به گلدوناي گلِ رنگي رنگي خورد. اين عكس رو هم به باقي   اشياءجديد حرف مي زدم. توي گوشي دنبال 

ايده هام اضافه كردم و به گشتن ادامه دادم. توي فكرم، تصميم داشتم پيشنهاد ميز و صندلي جديد بدم با طرح چوب. ديوارا رو  

داشته باشن. روي ديوار نقاشي و شعر بزنن و با گل و   مخوني هم تقريبا همون رنگي، حاال يا تيره يا روشن تر رنگ كنن كه باهم ه

 گياه تزئين كنن. يه تيكه از ديوار رو رنگ مشكي بزنن و منوي كافه رو با گچ روش بنويسن. 

 تو فكري... -

 علي و مهرداد نگاه كردم كه روي صندلي ها جا گرفته بودن و من متوجه نشده بودم.   به

 ي كردم. داشتم به تغيير دكور فكر م -

مشتاق دستاش رو توي هم گره زد و منتظر نگاهم كرد. فكرام رو دونه دونه بهش توضيح دادم و عكسارو هم براش فرستادم.   علي

 مهردادم ايده ميداد و همكاري مي كرد.  

 تازه ميتونيم از عكسايي كه تو ميگيري هم استفاده كنيم.  -

 حرفش رو تاييد كرد.   مهرداد

 گيرم از صورت زن و مرداس. شايد دوست نداشته باشن بزنيم به در و ديوار عكساشونو.  اخه عكسايي كه مي-

 خب بپرس ازشون... -

 فنجون قهوه اش رو سر كشيد و گفت:   مهرداد

 چرا غريبه؟ عكس خودمونو بگير ميكوبيم به ديوار. حتما نياز نيست سر و صورت ديده بشه كه.  -
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 و خودشيفته اي زمزمه كردم.   خنديدم

 راست ميگه، شيش تامونم زوجيم...يه دوتا جاي خوشگل بريم حله ديگه! كوهي، شمالي، كويري... -

 فكري هم نبود.   بد 

 د با بقيم حرف بزنين، شايد ماهان راضي نباشه.  حاال روش فكر ميكنم. باالخره باي-

چشم غره اي رفت و ادامه نداد. باالخره من بهتر از اينا برادرم رو ميشناختم. مي دونستم رو يه سري از مسائل حساسه و گير   علي

 ميده.  

 راستي هنوز تاالر نگرفتين؟ -

 نفس رو بيرون فرستاد، به من اشاره كرد و گفت:  مهرداد

 ، اين خانم كه ميگن عروسي نمي خوام.  نه واال-

 با تعجب گفت:  علي

 عروسي نميخواي؟ مگه ميشه؟ -

 با آرامش غلپي از شيرنسكافه خوش طعمم خوردم و گفتم: 

 اره، چرا نشه؟ چيه عروسي؟ پول الكي فقط بايد خرج كنيم. من ميگم اون پول رو ميزنيم به يه زخمي. -

 ن داشته باشين؟اول زندگي چه زخمي شما دوتا ميتوني-

اصال ميريم سفر! حاال يه لباس عروسم اجاره مي كنيم، با بزرگاي فاميل ميريم شمال و دوتا آهنگ...بعدم شمارو به خير و مام به  -

 سالمت؛ بد ميگم؟ 

 با خنده گفت:  علي

و...المصبا از هيچيم  مهرداد خدايي خيلي خرشانسي! اين شيوا دهن منو سرويس كرده سر جشن عروسي و حنابندون و پاتختي  -

 دريغ نميكنن! 

 چشم و ابرو اشاره كردم و گفتم:  با

 خوبه منم پدرت رو درارم؟ -
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 نه آرومي گفت كه ادامه دادم:  مهرداد

 خب پس! بعدشم عروسي مال كيه؟ مال من و توئه ديگه...من كه راضيم عروسي نگيريم، تورو هم راضي ميكنم.  -

 بلند خنديد و از جا بلند شد.  علي

 يه تالشيم بكن شيوام... -

 بعد چشمكي زد.   و

تون و برنامه هاشم   ي تو رو خدا منو با اون در ننداز. هنوز يادم نرفته سر تولدت چه داستاني به پا كرد. همين مونده تو عروس -

 دخالت كنم.  

 سعي كرد بخنده و ناراحتي من رو به روي خودش نياره!  علي

 دستش بده!   ديگه نامزد خوشگل داره ميترسه از -

 از ياداوري جريان گفتم: ناراحت

 آدم بايد رعايت يه سري چيزا رو هم بكنه...  -

 روي سرم رو بوسيد و گفت: مهربون

 تو به دل نگير ماهي، باور كن فقط حساسه!-

 هوي من اينجاما... -

. ميدونستم مهرداد جدي نميگه و از چند و چون ماجراي من و علي خبر داره. يعني اصال ماجرايي نيست، جز يه كمك  خنديدم

 دوستانه كه هنوز بعد سه سال، علي خودش رو مديون من ميدونه! 

 با خنده سر تكون داد و به آشپزخونه كافش برگشت.   علي

 نميريم؟ خسته شدم... -

 خنده گفت:  با

 ، خسته ميشي! مياي بيرون خسته ميشي! چيكارت كنم؟ تو خونه اي-
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 هيجان گفتم:  با

 يه كار هيجان انگيز... -

 پولش رو از روي ميز برداشت و توي جيب اُور كتش قرار داد، نيم نگاهي انداخت و گفت: كيف

 پاشو بريم بزارمت خونه، خودمم بايد برم شركت! -

 طور كه بلند ميشدم گفتم:  همين

 انگيزي!  عجب كار هيجان-

 زد و هيچي نگفت.    لبخندي

 مگه قرار نبود امروز نري شركت؟-

 جا بلند شد و كيفم رو به دست گرفت.   از

 قرار بود بعد از ظهر برم.  -

 حرف بلند شدم و سمت علي رفتم تا ازش خداحافظي كنم.   بي

 خودشم رفت تا به كاراش برسه.  از خروج از كافه، تو سكوت سمت خونه رفتيم.  من رو دم خونمون پياده كرد و  بعد 

 حوصله وارد حياط شدم كه با ديدن كفشاي بهار، گل از گلم شكفت و در خونه رو باز كردم.   بي

 بلند بااليي كردمُ كيف و شالم رو روي مبل انداختم.  سالم

 

 از اتاق بيرون زد و سمتم اومد:  بهار

 به به چه عجب من تورو ديدم.  -

 هم سالم كردم و رو به بهار گفتم:   مامان كه پشت سرش بود  به

 تازه ديديم همو كه! -

 كجا بودي!؟مزون لباس؟-
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 طور كه سمت اتاق ميرفتم، جواب دادم:  همين

 مزون چي بابا؟ پيش علي بوديم. بعدم من به خدا عروسي نميخوام. چرا انقدر گير ميدين؟  -

 متاسف سري تكون داد و به بهار نگاه كرد. معني نگاهش رو خوب ميفهميدم. قرار بود بهار رو به جونم بندازه.   مامان

تهرانُ متر كردم دنبال لباس بعد تو براي من ناز  يه چرتي ميگيا! بيخود ميكني عروسي نميخواي، من كلي برنامه ريختم. كل  -

 ميكني؟ 

 و گفتم:  خنديدم

 نه براي مهرداد ناز ميكنم ولي جدي دلتون رو خوش نكنين. شمام مامان جان بهارو به زحمت ننداز من راضي نميشم.  -

 از اينكه مامان جوابي بده، بهار گفت:  قبل

 راضيت ميكنم. منو دست كم نگير... -

 تخت نشستم و جورابامو دراوردم.  روي  كالفه

 جدي گفتم.  -

 نشست و گفت:  كنارم

 خب چرا!؟ديوونه فقط يه شبه...دلت مياد گند بزني توش بره!؟  -

 به در انداخت. وقتي ديد مامان رفته سر كاراش خيالش راحت شد و آروم گفت: نگاهي

 دخترش رو توي لباس عروس ببينه.   يِوي هر مادر بيچاره مامانت هربار اشك تو چشمش جمع ميشه تو اينجوري ميگي. آرز-

 به خدا خرج الكيه! -

 اه اه چقدر خسيس شدي تو! خوبه مهرداد وضعش توپه و تو آب از دستت نميچكه. -

 چشاي گشاد گفتم:  با

 چي چيُ توپه!؟ اتفاقا چون دلم نميخواد بهش فشار بياد اينجوري ميگم.  -

 خنديد و گفت:  بهار
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 و ماشين كه داشت. از سهم شركتم خوب گيرش مياد...باباشم كه نمايشگاه ماشين داره.   زر نزن ديگه. خونه -

باباُش چيكار دارم؟ مطمئنم بخواد عروسي بگيره با پول خودش ميگيره نه باباش. بيچاره اين همه پس انداز كرده...حاال چون  -

 ميريم عشق و حال... ييپولش جوره، همشو دود كنيم بره!؟دوتا

 يه جشن خودموني بگير. حداقل -

 شماها اصال مجال نميدين آدم حرف بزنه. قراره همين كارو كنيم.  -

 حرص بلند شد و گفت:  با

 خلي تو به خدا.  -

 زدم و سمت در هدايتش كردم.    لبخندي

 برو يه سه تا چايي بريز به جاي اين همه حرف زدن عروس...همينجوري به داداشمم ميرسي؟ -

 ميدونستم با اين جملم حرصش در مياد، سريع از دستش در رفتم و وارد آشپزخونه شدم.  چون

 

   ١٠قسمت

 

 ديدن سوپر ماركت كنار خيابون، جيغ زدم و گفتم:  با

 عه وايستا وايستا. بيا اينم مغازه!-

 خنده ماشين رو كنار كشيد و گفت:  اب

 خودت بايد درست كنيا، من دست به سياه و سفيد نميزنم.   -

 باشه تو برو بگير، من خودم درست ميكنم. -

 تكون داد و از ماشين بيرون رفت. با شنيدن صداي گوشيم، خودمو كش دادم و از روي صندلي عقب كيفم رو برداشتم.   سري

 جونم مامان!-
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 ت. ناهار با مهردادي؟ جونت سالم-

 آره رفته خريد كنه ناهار درست كنم بخوريم.  -

 خريداتون رو كردين؟-

 از اسم خريد و حال و هواش، سرم رو به صندلي چسبوندم و گفتم:  خسته

 آره تختو گرفتيم. قراره چهارشنبه بيارن.  -

 خب خداروشكر. پس همه كارا رو تموم كردين.  -

 حرفي از مكالمه ديشبش با بابا بزنه.   ارومي گفتم و منتظر شدم آره

 خب...-

 عميقي كشيد و گفت:  نفس

 به بابات گفتم...چيزي نگفت ولي خب استقبال هم نكرد.  -

 بعد با صداي گله مندي زمزمه كرد: و

 اخه مامان جان يعني چي عروسي نميخواي؟ واقعا به يه عقد و جشن كوچيك راضي اي؟ بعدا پشيمون ميشيا.  -

خدا در طول روز صدبار به اين قضيه دارم فكر ميكنم، ولي واقعا ميبينم مشكلي نيست. بعدم ما راضيم ديگه! به بقيم   مامان به-

 بگو پول عروسيشونو ميخوان برن سفر. خيليم منطقيه! 

 زد زير گريه و گفت:  يهو

 مي خواي من آرزو به دل بمونم؟ من ميخوام تو لباس عروس ببينمت! -

به خدا لباس ميگيرم و ميپوشم، براتون ميرقصم، عروس كشون، كادو،عقد...فقط نميخوام همه در و همسايه   الهي قربونت برم!-

 باشن. همون خاله و عمه و بقيه بزرگا.  

 فيني كرد كه گفتم: فين

 من و باش رضايت بابا رو سپردم دست كي! يكي بايد بياد شما رو راضي كنه.  -

 چميدونم مادر. حاال بزار ديدمت باهات بازم حرف ميزنم. اينجوري نميشه پشت تلفن...-
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 كردم و بعد خداحافظي كوتاهي قطع كردم. نگاهي به مغازه انداختم تا ببينم مهرداد كجا مونده!   قبول

دوتا پالستيك خوراكي از مغازه بيرون زد و سمت ماشين اومد. خريدا رو روي صندلي گذاشت و پشت رول  به دست با  گوشي

 نشست. 

 زنگ زدم مامان جواب نميده. احتماال رفته خونه همسايه جلسه قران.  -

 اين ماه جلسه خونه رو به روييتونه؟ -

 تكون داد و راه افتاد.   سري

و توي پاركينگ پارك كرديم. از ماشين پياده شدم و از صندوق عقب، دوربين و كيف لپتابم  از ده دقيقه رسيديم و ماشين ر بعد 

 رو برداشتم. مهرداد هم خريدا رو از ماشين بيرون اورد و به طبقه باال رفتيم.  

 ديدن كفشاي جلوي در گفتم: با

 اوه اوه ماشاهلل. چه جمعيتي! -

 همين جمعيت ماه ديگه خونه مان.  -

 جيبش كرد و آروم گفت: اي به  اشاره

 بيا كليد تو جيب شلوارمه. درش بيار.  -

 پا كفش ها رو كنار زدم و به سختي دستم رو وارد جيب تنگش كردم.   با

 چرا انقدر تنگه؟ -

 و گفت:  خنديد 

 چيكار ميكني؟ بجنب ديگه قلقلكم مياد. -

 

 نديدم.  گرفت و انگشتام رو تكون دادم. از جا پريد كه خندم گرفت و بلند خ كرمم 

 هيس ديوونه! خير سرمون اينا دارن قران ميخونن.  -

 خودش با چشم غره، خريدا رو روي زمين گذاشت و كليد رو از جيبش بيرون اورد.   و
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 چرا كفشارو اينور دراوردن. اه اه...نگاه كن! -

 همه رو كنار زدم. مهرداد در رو باز كرد و جلوتر از خودش وارد خونه شدم. با خنده گفت:  و

 خونه بغلي ان و ديوارا عايق صدا نيست، بايد آروم...  ن ياز اونجايي كه هم-

طور كه حرف ميزد، سرمو باال اوردم و با ديدن جمعيت عظيمي از خانماي چادري، كه با جديت و اخم به ما زل زده بودن   همين

هم الل شده بود و با دهن باز به خانما   مواجه شدم. خانم مسني زير لب صلواتي فرستاد كه حواس بقيه كمي پرت شد. مهرداد 

نگاه مي كرد. هيني كردم  و سريع به عقب برگشتم و خودمو توي راهرو پرت كردم. مهرداد با صورت قرمز شده از خجالت و  

 حرص، عذرخواهي كرد و در رو محكم بست. روي پله ها نشستم و با عصبانيت گفتم: 

 ...ابرومون رفت. واي... مگه نگفتي خونه همسايتونن؟ واي مهرداد.-

 هاج و واج وسط راهرو وايستاده بود و منو نگاه ميكرد.   مهرداد

 در، جفتمونو به خودمون اورد. ليال خانم با صورت خندون از خونه بيرون زد و در رو پيش كرد.   صداي

 بچه ها اينجا چيكار ميكنين؟-

 به قيافه هاي داغون ما نگاه كرد و بلند خنديد.   و

 مامان مگه خونه خانم يوسفي نبودين؟ بابا يه خبر به آدم بده! -

 اينكه خانم يوسفي شوهرش مريضه نتونست بره سركار امروز، برنامه افتاد خونه ما. اول اينكه فكر نميكردم بياي، دوم -

 به صورتم كشيدم و آروم گفتم:  دستي

 واي خيلي بد شد. افتضاح ... -

 خانم سمتم اومد و گفت:  ليال

 نه بابا خب خبر نداشتين ديگه. حاال اشكال نداره...-

ت اشكالي نداره! اتفاقا پر از اشكال بود. مخصوصا با اون حرف مهرداد كه قطعا همه  كردم و سرم رو پايين انداختم. الكي ميگف نچي

 شنيدن!

 حاال چيكار كنيم؟ -
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 خانم سريع گفت: ليال

 خب بياين برين تو اتاق! -

 با چشماي گشاد شده گفت: مهرداد

 همين مونده! ول كن مادر من، ميريم تو ماشين! -

 به سرعت از پله ها پايين رفت.  بعد خريدا رو از روي زمين چنگ زد و  و

 واي مامان، ببخشيد واقعا...-

 خانم با خنده گفت:  ليال

 نه من بايد خبر ميدادم. اشكال نداره بريد يه ساعتي دور بزنيد تمومه! -

 اي گفتم و بعد خداحافظي پايين رفتم.   باشه

كردم. به محض سوار شدنم جفتمون بلند زديم زير    ماشين رو بيرون برده بود. از خونه بيرون رفتم و سمت ماشين حركت  مهرداد

 خنده.

 واي خدايا...قيافه هاشون... -

 وسط خنده هاي بلندش، نچي كرد وگفت:  مهرداد

 خيلي زشت شد. اينا اكثرشون منو ميشناسن.  -

 تكون دادم و گفتم:  سري

 ميمونديم تو پاركينگ ديگه. الكي بنزين هدر نده.  -

بود هم عصباني شده و هم خندش گرفته . من هم چيزي نگفتم و بي توجه به قار و قور شكمم،   نزد و حركت كرد. مشخص حرفي

 از پنجره به بيرون خيره شدم.

 

 ١١قسمت
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لقمه غذا رو توي دهنم گذاشتم و با يه الهي شكر كوتاه، از جا بلند شدم و به طرف آشپزخونه رفتم. ظرفم رو توي سينك   آخرين

 رها كردم و دوال شدم تا يكم آب از شير بخورم.  

 صدبار گفتم بعد غذا آب نخور، دلت درد ميگيره.  -

 لبخند، خيسي دور لبم رو گرفتم و گفتم:  با

 ... ايشاهلل سري بعد -

رو توي سينك گذاشت و از آشپزخونه بيرون زد.بابا كه امروز هوس كرده بود روزه قضاش رو بگيره، روي ميز وسط هال   ظرفش

 درحال حساب و كتاب مخارج مغازه بود.  

 لبخند خودم رو روي مبل كنارش پرت كردم و گفتم:  با

 خسته نباشي مرد مومن...حالت خوبه؟ -

 د.  و ضربه اي روي پام ز  خنديد 

 فعال كه خوبم.  -

 رو يكم روي بيني عقابيش پايين كشيد و گفت:  عينكش

 تو خوبي؟كاراتون تموم شد؟-

 بهم كوبيدم و بدنم رو كش دادم.   دستامُ

 منم خوبم، كارامم تمومه! فقط مونده چيدن اتاقا...تختم بياد همه چي حله.  -

 براي تاييد تكون داد و دوباره سرگرم كاغذاش شد.   سري

 كنارمون نشست و گفت:  مهرداد

 كمك كنم بابا؟-

 دستي به ريشش كشيد و گفت:  بابا

 ش هست يا مغازه جا گذاشتم...اره اگر زحمتي نيست تو اون پوشه سبزه بگرد ببين فاكتوراي ماه پي-

 مبل تكيه دادم و به كاراشون خيره شدم. بابا نيم نگاهي بهم انداخت و گفت:  به
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 ديگه نميري سركار؟ -

 به مهرداد افتاد كه منتظر جوابم بود. نفس عميقي كشيدم و گفتم:  چشمم

 نمي رفت.   نه، منتظر بهونه بودم بزنم بيرون. از همون اولم با اون زنه آبم تو يه جوب-

 همين طور كه كارش رو انجام ميداد آروم گفت:  بابا

 واال ما كه از همون روز اول گفتيم نميخواد تو كار كني! -

 راضي از اين حرف بابا، لبخند پيروزمندانه اي زد و سرش رو توي پوشه فرو كرد تا فاكتور هارو پيدا كنه.    مهرداد

 عروسيم كه نميخواي...-

 و گفتم:  خنديدم

 نه عروسيم نميخوام. -

 

 مطمئني؟ چهار روز ديگه پشيمون نشيا...-

 چه اصراريِ كل فك و فاميل رو دعوت كنيم؟ -

 ابرو اشاره اي به مهرداد زد و گفت:  با

 شايد خانواده شوهرت بخوان دعوت كنن خب...!-

 مُ روي ميز گذاشتمش و گفتم: ديدن مامان و سيني چايي توي دستش، از جا بلند شدم و سيني رو ازش گرفت با

 من قبلش با مامان و باباي مهرداد صحبت كردم. بنده هاي خدا حرفي نداشتن. مهردادم راضيه، مگه نه؟ -

 تو راضي باش، من حرفي ندارم. ولي نياي بعدا بگي آي فالني اينجوري كرد من نكردم...-

 با خنده گفت:  بابا

 خوب شناختت!-

 نچي كرد و گفت:  مامان
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 تاالر...پس -

 سريع گفت:  مهرداد

ماهور ميگه همينجا، ولي به نظرم يه سالن كوچيك بگيريم كه يكم رسمي تر باشه! اينجوري هم جا تنگه هم خونه و زندگي بهم  -

 ميخوره. بعدشم اينجوري شما مجبورين همش تو آشپزخونه باشين..با اينكه قراره فقط بزرگا باشن، ولي بازم تعداد زياده... 

 موافقت كرد و منم دست به سينه به بابا چشم دوختم تا ببينم اون چي ميگه:  مامان

 من حرفي ندارم، ولي به قول مهرداد دو روز ديگه نياي چيزي بگي! -

 امو از مبل گرفتم و صاف نشستم تا يكم جدي تر به نظر برسم.   تكيه

يپوشم، عكسمم ميگيرم، فيلم برداري هم مي كنم  پدر من قرار نيست همينطوري برم سر زندگيم كه! من خيلي شيك لباس م-

...فقط به جاي اينكه بريم تاالر با هزارتا مهمون سالم و احوال پرسي كنيم، ميريم تو حياط با چهارتا عمو و خاله حال و احوال مي  

 كنيم.  

 خنديد و گفت:  مهرداد

 پس تو منو مسخره كردي كه عروسي نميخواي! اين كه همون شد!-

 و ميگم ديگه...شما ها چي فكر كرده بودين مگه! ديگه يه ذره حالت دخترونه رو دارم.  منم همين -

 با قيافه متعجبي گفت:  مامان

 ميگم تو اينجوري راضي نميشي!-

و چاييم رو از توي سيني برداشتم. بعد از يكم نشستن، با خميازه از جا بلند شدم و به سمت اتاقم رفتم. چراغ چشمك   خنديدم

 ، خبر از اس ام اس مي داد. يه پيام از طرف بهار...زن گوشيم

 "سالم خوبي؟ عكسارو اديت زدي؟!"

ياداوري عكسايي كه بايد اديت ميزدم و فراموش كرده بودم، محكم به پيشونيم كوبيدم و خودم رو روي تخت انداختم. چقدر   با

 من حواس پرت بودم... 

 توي دستم لرزيد و عكسش روي صفحه روشن و خاموش شد.   گوشي

 جونم عزيزم... -
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 و گفت:  خنديد 

 ارهه جونم و عزيزم و اينا...خر شدم. آماده نيست نه؟ -

 خجالت نه آرومي گفتم كه پوفي كرد و گفت: با

 كي اديت ميزني حاال؟مثال دادم به تو كه زودتر درست بشه!-

 

 گفتم:  سريع

 ر. باشه؟ صبح بيا فلشتو بگي-

 همون ته خنده، باشه اي گفت.   با

 كجايي؟خونتوني؟ -

 آره باالم، حاال سر شب يه سر با ماهان ميايم كه ببينمت...-

 باشه پس تا شب...-

 باشه فعال. -

 بعد قطع كردم. به شدت خوابم گرفته بود. مهرداد وارد اتاق شد و در رو بست.   و

 رفتن بخوابن؟ -

 ز تنش دراورد. تيشرت تنگي پوشيده بود و عضالت بدنش ديده ميشد.  اي گفت و سويشرتش رو ا آره

 تخت دراز كشيدم و گفتم: روي 

 ديگه باشگاه نرو، خيلي داري زياده روي ميكني.  -

 دراز كشيد و دستش رو زير گردنم فرستاد.    كنارم

 بد شدم؟-

 چرخيدم و سرم رو به سينش تكيه دادم.   سمتش
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 ب نيست. من دوست ندارم. االن همه چي اوكيه! هنوز نه، ولي خيليم عضله خو-

 گفت و روي موهام رو بوسيد. دستم رو دور كمرش حلقه كردم و اونم با موهام بازي ميكرد.   چشمي

 خيلي كار داريم هنوز...-

 حال اوهومي گفتم و ادامه داد:  بي

 بايد يه روز بريم كارت بگيريم، وسايل رو بچينيم، لباست رو پرو كني... -

 گرم شده بود و حس نداشتم بازشون كنم.   امچشم

 تمو..م ميشه! -

 . خنديد 

 انقدر خوابت گرفته؟ -

تكون دادم سرم اكتفا كردم كه ديگه چيزي نگفت و محكم تر بغلم كرد. انقدر فضا خوب بود و عطرش آرامش بخش...كه هنوز   به

 شمردنم به سه نرسيده، خوابم برد! 

 

 ١٢قسمت

 

 تنظيم كردم و بعد دكمه شاتر رو فشار دادم.   دوربينُ 

 خوب شد؟-

 خواستم نشده بود. چشم به بهار دوختم كه منتظر و خيره نگاهم مي كرد.  به عكس توي دوربين انداختم. اون طور كه مي  نگاهي

 ببين خوبه ولي... -

 كرد و سمتم اومد.    پوفي

 باز تو وسواس گرفتي؟ بده ببينم... -
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رو دستش دادم و چند قدمي جلو رفتم تا ديد بهتري نسبت به پارك داشته باشم. چشمم به آبپاش وسط چمن ها خورد.   دوربين 

 زدم و گفتم:   لبخندي

 فهميدم...ببين تو برو اون سمت اون آبپاش بشين، من از اين ور ازت عكس ميگيرم.  -

 ذوق گفت:  با

 از اينا كه قطره هاي آب هم داره؟ -

 خنده آره اي گفتم.   با

 امشب اديت ميزني پست بزارم؟ -

 تكون دادم و دوربينم رو تنظيم كردم.   سري

 وفته؟ از اينايي كه رنگين كمونم توش مي-

 تعجب سرم رو باال اوردم و گفتم:  با

 بهار خوبي؟ با آبپاش پارك ميخوايم چندتا عكس بگيريم؛ رنگين كمون چيه؟ -

 رو توهم كرد و همين جور كه سمت چمن ها مي رفت، گفت:  قيافش

 تو بلند نيستي چرا ميزني تو ذوق من؟ من ديدم كه اينجوري عكس ميندازن... -

 مم نزديك كردم و از توي لنز نگاهش كردم.  حرف دوربين رو به چش بي

 يكم برو راست...يكم ديگه! آها خوبه... -

آفتاب روي صورتش افتاده بود و جذاب تر شده بود. آرايشش بيشتر به چشم ميومد و قطره هاي آب باعث شده بود، برق هاي   نور

ين و قطره هاي آب خورد و منم سريع عكس  ريزي توي عكس بيوفته. چندتا عكس گرفتم كه يه لحظه نور خورشيد به دورب

 و گفت:  يد گرفتم. لبخندي از سر ذوق زدم. بهار سمتم دو

 گرفتي؟ -

 خوشحالي عكس ها رو رد كردم. بهار با ديدن نوار باريك رنگي درست وسط دوربين و عكسش جيغي زد و بغلم كرد.   با

 واي عاشقتم من...خيلي خوب شد! نگاش كن...-
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دوربين رو از دستم كشيد و با لذت به عكس خيره شد. جالب شده بودن...درست يه شكار لحظه بود چون تا به حال اين اتفاق   و

 ام نيوفتاده بود.  بر

 حس دستي روي شونم، به عقب برگشتم. زني لبخند زنان نگاهم ميكرد كه بي نهايت آشنا بود.   با

 سالم ماهور جان... -

 با چشم هاي جمع شده صورتش رو كاوش كردم كه خودش گفت:  كمي

 من افسانم، همون خانمي كه اون روز زحمت كشيديُ رسونديم...-

 آهان بلندي گفتم و جواب دادم:  نشانه هايي كه داد، با

 سالم، خيلي خوشحالم كه ميبينمتون! خوبين؟ -

 مهربوني بازوم رو نوازش كرد و گفت:  با

 خوبم، تو خوبي؟  -

 لبخند جوابش رو دادم كه نگاهي به بهار انداخت و گفت:  با

 معرفي نمي كني ماهور جان؟-

رو مي دونست تو شوك بودم. چون تا اونجايي كه من يادمه...اسمم رو  از اينكه از كنجكاويش تعجب كنم، از اينكه اسمم  بيشتر

 بهش نگفته بودم! 

 

 بله ببخشيد! زن داداشم هستن، بهار جان.  -

 به سر تا پاي بهار انداخت و باهاش دست داد.   نگاهي

 پس برادر داري... -

 داره بزنه.   از تعجب باال رفت. بله آرومي گفتم و خيره نگاهش كردم تا اگر حرفي  ابروهام

 خب عزيزم، من مزاحمتون نميشم. خيلي خوشحال شدم ديدمت!  -

 از بهار هم عذر خواهي كرد .   و
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 نه خواهش مي كنم مراحمين. راستي راننده پيدا كردين؟-

 تو هم رفت و گفت: قيافش

 ؟ نه عزيزم، به چند تا آژانس سپرده بودم ولي خيلي خوشم نيومد ازشون. تو كسي رو پيدا نكردي-

 كمي من من گفتم:  با

 خب چيزه...خونتون همين اطرافه؟ -

 اي گفت كه ادامه دادم:  بله

 خب ميخواين تا زماني كه يكي رو پيدا كردين من كمكتون كنم؟ -

 بازوم رو فشار داد و با تعجب بهم نگاه كرد، ولي من حرفم رو زده بودم.   بهار

 اگر بتوني كه عاليه، خيلي بيرون نميرم ولي وقتي ميرم يكم طول ميكشه! مشكلي نداري؟ -

 وقتم آزاده، مشكلي ندارم! -

 شك گفت: با

 شوهرت ناراحت نشه!؟ -

 چي ميتونه باشه! يعني ميدونستم اما...  دست بهار بيشتر شد. نميدونستم عكس العمل مهرداد فشار

 نه من باهاش حرف ميزنم. انشاهلل زودتر راننده براتون پيدا بشه... -

 كرد و گفت:  تشكر

 پس من بهت زنگ مي زنم! -

 شمارم رو ندارين كه... -

 لحظه اي نگام كرد و بعد گفت:  چند 

 آخ آره، بگو شمارت رو.  -
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هم، دست به سينه نگاهم مي كرد. شمارم رو گفتم و ازش خداحافظي كردم. اونم گفت كه  به بهار انداختم كه با اخماي در نگاهي

 حتما بهم زنگ مي زنه. به رفتنش خيره بودم كه بهار محكم نيشگوني از بازوم گرفت و گفت:

 معلوم هست چه غلطي مي كني؟ تو مهرداد رو نميشناسي؟-

 گفتم و دستم رو كشيدم.   اخي

 زنه رو هم ميشناسم! آدم خوبيه.   چرا ميشناسم ولي اين-

 ميشناسي؟ تو كال دوبار ديديش، به همين زودي شناخت پيدا كردي؟ انقدر ساده اي؟ -

 مثال بردن و آوردن يه خانم مسن چه خطري داره؟ تو از مهرداد بدتري كه.  -

 حرص گفت:  با

 شايد خالفكار بود، شايد ميخواد يه باليي سرت بياره، ممكنه...-

 يدم و گفتم: خند  بلند 

بهار جان، انقدر از من بهتر براي خالف و بال تو اين شهر ريخته كه كسي من رو نميبينه. اينم زن بدي نيست، از خارج اومده و  -

 تهران رو بلد نيست؛ بعدشم داره دنبال يكي از فاميالشون ميگرده. خودم حواسم هست...

 

 فكر كردي مهرداد ميزاره؟  -

 ديت هام رو برام تعريف ميكرد، بلند تر از حد معمول گفتم: از اينكه هي محدو عصبي

 مهرداد غلط كرده! قرارم نيست حبس بشم تو خونه . شوهر كردم؛ زندانبان نگرفتم كه... -

 بعد بي تفاوت بهش، دوربينم رو خاموش كردم و سمت ماشين راه افتادم. صداي قدم هاش پشت سرم به گوشم مي رسيد.   و

 حاال ناراحت نشو!-

 نيستم. -

 و هني كرد و كنارم قرار گرفت:  هن

 پس آروم راه برو من بهت برسم. -
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سرعتم رو كم كردم. وقتي به ماشين رسيديم، بي حرف سوار شدم و ماشين رو روشن كردم. كيفم و دوربينُ رو صندلي عقب   يكم

 ن دادم.  گذاشتم و ديدم كه منتظر وايستاده. پوفي كردم و شيشه رو پايي

 منتظر چي هستي؟بشين ديگه.  -

 توهمش، نشونه از ناراحتيش بود.   اخماي

 نه تو برو!من خودم بر ميگردم.  -

 سوار شو بهار لوس نكن خودتو. همين مونده بزارمتُ برم تا ماهان دهن منو سرويس كنه.  -

 دوال شد و گفت:  كمي

 يعني واقعا اگر ماهان شوهرم نبود، مي رفتي؟ -

 .  گرفت خندم

 بهار سوار شو! شب نميرسم عكسات رو اديت بزنما...-

 شنيدن اسم عكس ها، بشمر سه پريد تو ماشين و حركت كردم.   با

 من حرف بدي نزدم كه! -

 نگاهي بهش انداختم و گفتم:  نيم

 نه نزدي ولي من خوشم نمياد هي بقيه بهم بگن مهرداد چيكار ميكنه و چيكار نمي كنه.  -

 ه معذرت خواست. چيزي نگفتم و به رانندگيم ادامه دادم. گفت و دوبار آهاني

 

خاموش شده بود و تو ترافيك گير كرده بوديم. استرس ولم نمي كرد و حالت تهوع گرفته بودم. بهار هم درست همون   گوشيم

ها نگاه كردم كه دو  به مسير طوالني ماشين  ده يروز، گوشيش رو به ماهان داده بود تا ببره مغازه و درستش كنه. نگران و ترس 

منتظر بوديم تا يكي بياد و باالخره اون تصادف افتضاح جلو رو جمع و جور كنه.نور قرمز    مهساعتي بود، خيابون رو بسته بودن و ه

چراغ ها، تاريكي هوا...چيزايي بود كه رانندگي تو شب رو برام دشوار مي كرد و تا جايي كه ميتونستم سعي مي كردم شب پشت  

 شينم.  فرمون ن

 واي چرا تكون نميخوريم؟ -
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 گفتم:  عصبي

 معلوم نيست دارن چه غلطي ميكنن...دوساعته همينجا وايستاديم.  -

 نچي كرد و آروم گفت:  نچ

 عجب تصادفي شده كه اينجوري ترافيك درست كرده... -

 دردناكم رو تكون دادم و چشمام رو بستم.   سر

 ميخواي من بشينم؟ -

 ين ها تو هم قفلِ قفل بودن...سريع كمربندم رو باز كردم و از ماشين بيرون پريدم.  به بيرون كردم. ماش  نگاهي

از همونجا، خودش رو روي صندلي من كشوند و نشست. منم سر جاش، جا گرفتم و كمربندم رو بستم. صندليم رو كمي   بهار

تصادف زنجيره اي شش ماشين در   "خوابوندم و سرم رو به عقب تكيه دادم...گزارشگر راديو، اخبار همين تصادف رو مي گفت.

 "بزرگراه شهيد همت

زياد حالت تهوع و سرگيجه گرفته بودم. با ياداوري سيم شارژري كه هميشه توي داشبورد بود، از   واي آرومي گفت. از استرس  بهار

جا پريدم و با شدت در داشبور رو باز كردم. عصباني همه وسايل رو زمين ريختم و در اخر سيم مچاله اي از بينشون بيرون  

رو به جاي فندك ماشين وصل كردم و گوشي رو به شارژ   از جلوي فرمون دستم داد.سيم و كشيدم. بهار با خوشحالي گوشيم ر

 زدم. با روشن شدنش...سيل پيام ها و ميس كال ها راه افتاد.  

 واي بهار، سي و هفتا ميس كال دارم و بيستا پيام. -

هار رو از جا  بيشتر شد. قفل رو باز كردم و شماره مهرداد رو گرفتم؛ هنوز بوق نخورده بود كه صداي دادش، هم من و هم ب  بغضم

 پروند...

 فقط بگو كدوم گوري هستي؟-

 سرازير شد و الل شدم. صداي دادش هنوز از اون طرف ميومد. بهار هم جرات حرف زدن نداشت.  اشكام

 ماهور حرف بزن، حالت خوبه؟ماهور...ماهور! -

 رو گرفتم و لرزون گفتم: گوشي

 الو... -
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 صداش باال رفت.   باز

 زنده اي؟ بگو كه تو اون تصادف لعنتي نيستي! -

 آرومي گفتم كه صداي خداروشكرش، توي ماشين پيچيد.  نه

 ما...خوبيم، بهارم خوبه...فقط..فقط تو ترافيك گير كرديم.  -

 ميلرزيد و نفس نفس مي زد . دلم ميخواست بميرم كه به اين روز انداخته بودمش... صداش 

 يا خونه، خب؟ اشكال نداره...فقط سالم ب-

 باشه، كجايي؟ -

 اي كرد تا صداش صاف شه.   سرفه

 خونه شمام، بهار باهاته، نه؟ -

 اي گفتم كه از اون طرف صداي ماهان بلند شد، ولي واضح نبود كه بشنوم. اره

 

 چي ميگه؟ -

 هيچي، گوشيت چرا خاموش بود؟ -

 رو باال كشيدم و گفتم:  بينيم

 شارژش تموم شده بود.  -

 سمتم گرفت و به مانتوم اشاره كرد. بازم خون... دستمالي بهار

 سرعت دستمال رو به بينيم فشار دادم تا بند بياد. حتي حسش نكرده بودم.   به

 آروم لب زد:  بهار

 نگي بهشا...قطع كن بگو ميرسيم، راه باز شد از اون سمت. -

 چشمايي كه از اشك و سردرد تار ميديد، حركت ماشين هارو دنبال كردم. راه باز شده بود.   با
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 مهر..مهرداد... -

 جوني شد تو تن بي حسم! جانمش،

 راه باز شد داريم ميام. فعال... -

ي بزارم و برم جايي؛  منتظر نشدم و قطع كردم. بغضم تركيد...هميشه از اين موقعيت مي ترسيدم. از اينكه خانوادمو تو بي خبر  و

يا گوشيم خاموش شه و اونا از فرط نگراني تا مرز سكته برن و برگردن؛ يا اينكه انقدر نگرانشون كنم كه صداشون بلرزه و نتونن  

 حرف بزنن.  

 خيلي نگران شده بودن؟ -

 رو پاك كردم و گفتم:  اشكم

 اونقدري كه مهرداد فكر مي كرد ما مرديم.  -

ين سرعت قرار داد و حركت كرد. باالخره از ترافيك درومديم و من با ديدن دويست و شيش سفيد رنگي  ماشين رو توي ال بهار

 كه عين ماشين من بود، به مهرداد حق دادم كه اونجور نگرانم بشه.  

 با ديدن ماشين هاي له شده گفت:  بهار

 بودن!  اون ماشينه عين مال ماست...اخبارم گفت دوتا زن سر نشين يكي از ماشين ها-

 واقعا حق داشتن...دستمال رو از بينيم جدا كردم و به زير سارافوني سفيدم نگاه كردم كه خون روش خودنمايي مي كرد.   پس

 هميشه وقتايي خون دماغ ميشم كه لباس سفيد تنمه.  -

 خنديد و گفت:  بهار

 نه عزيزم، وقتايي خون دماغ ميشي كه مهرداد رو ميخواي ببيني!  -

 پنجره به بيرون نگاه كردم. بهار هم تو سكوت به رانندگيش ادامه داد.  نزدم از حرفي

 

 ١٣قسمت
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 نداشتم زنگ در رو بزنم. بهار ماشين رو پارك كرد و سمتم اومد.   جرات

 چرا زنگ نميزني؟ -

 ميترسم... -

 غره اي رفت و گفت:  چشم

 يم تو ترافيك كه نگرانشون كنيم؟ ديگه اتفاقه ديگه... برو بابا مگه از قصد گوشيت خاموش بوده ؟يا مثال الكي خودمونو انداخت-

 تكون دادم و به ديوار تكيه زدم.  بهار زنگ رو زد، و در بالفاصله باز شد.   سري

 حياط شديم. بهار نگاهي به سر و صورتم كرد و گفت:  وارد

 چشمات كاسه خونه، رنگت عين گچه و لباستم كه... -

ا هول و وال از خونه بيرون زد. با ديدن من و بهار كه شوكه وسط حياط بوديم، زد زير گريه و  خونه با شتاب باز شد و مامان ب در

 گفت: 

 خدايا شكرت...خدايا شكرت! -

 دست انداخت و هر دومون رو بغل كرد و فشرد.   و

 الهي فداتون بشم...خداروشكر كه زنده اين! خداروشكر.  -

 با هاي هاي بلند گريه كرد. دلم خون شد و حالم بدتر...  و

 كنار چهار چوب وايستاده بود و تماشامون مي كرد و فقط من بودم كه برق اشك رو توي چشمش ديدم.    مهرداد

 اومد. بهار رو بغل كرد و اونم شاكر خدا شد.  و ماهان سراسيمه از خونه بيرون زدن و ماهان سمتمون  بابا

 تلو خوران سمت بابا و مهرداد رفتم. نور راهرو توي صورتم خورد و مامان با صداي بلند داد زد:  تلو

 اين چه قيافه ايه؟ الهي بميرم، بازم خون دماغ شدي!؟ -

 يك هاي حياط بشينم.  حرفش باعث شد مهرداد با عجله سمتم بياد و منم از زور ضعف، روي موزاي همين

 با اخماي درهم، چشماش رو توي صورتم چرخوند و من محو اون نگراني ته چشماش بودم.   مهرداد
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 باال سرم وايستاده بودن كه بابا گفت:  بقيه 

 مهرداد برش دار بيارش تو خونه، زمين سرده... -

 ساعت سردرد ولم نميكرد.  تير مي كشيد. امروز از اون روزايي بود كه بعد از خون دماغ، تا چند  سرم

 زير بغلم رو گرفت و با ماهان بلندم كردن.    مهرداد

 با ته خنده اي گفت:  ماهان

 توروخدا نگاش كن؛ ما هر روز تو اين ترافيكيم، اين مسخره بازيا رو در مياريم؟ -

 سريع جواب داد:  بهار

 از بس حرص خورد خون دماغ كرد.  -

شتم. حس مي كردم يه وزنه سنگين روي سرمه. با كمك مهرداد كفشام رو دراوردم و روي  انداختم و شالم رو از سرم بردا دست

اولين مبل خودم رو پرت كردم. چشمام داشت از كاسه درميومد. دستي توي موهام فرو رفت و كليپسم رو از سرم جدا كرد. باد  

 خنكي كه به پشت سرم خورد رو حس كردم.  

 بيا ماهور اينو بخور... -

 م رو ميزد. به سختي ليوان رو از مامان گرفتم و مسكن رو خوردم. چشم نور

 

 ميخواي بريم دكتر؟ -

 گرفته بود... صداش 

 عادت با آستين خيسي دور لبم رو گرفتم و نه آرومي گرفتم.   طبق

 ميخوام برم بخوابم... -

 سريع گفت:  بابا

 اره پاشو برو... -
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علي گويان از جا بلند شدم و چشم بسته تا اتاق رفتم. بدون روشن كردن چراغ روي تخت دراز كشيدم. خنكي رو تختي حالم   يا

 رو بهتر كرد. چشمام گرم شده بود و حس ميكردم حالم بهتر شده. در باز شد و بوي بلك افغان، زودتر از صاحبش توي اتاق اومد .  

 برقُ نزن...-

 بود و بعد گرماي تن مهرداد كه نزديكم نشست.  بسته شدن در  صداي

 خوبي؟ -

 زدم. حالش بهتر بود...معلوم بود حرفاي بهار، آيشش رو خاموش كرده. چشمام رو به سختي باز كردم و سمتش برگشتم.   لبخند 

 اره...تو خوبي؟ -

داشتم تا آروم بگيرم،تا بفهمم همه چي حل    ازينگفت و فقط نگاهم كرد. نياز داشتم ...اين نگاه پر از مهربوني و عشق رو ن هيچي

 !دهيشده و االن طوفان توي چشماش خواب

 رو از روي شقيقم كنار زد و بو*سيد.    موهام

 يه كاري كن كه ديگه نزارم بري بيرون! -

 خنديدم. گونم رو نوازش كرد و لب زد:  

 تاد!  وقتي اخبار گفت دوتا سرنشين زن دويست و شيش سفيد فوت شدن قلبم وايس-

 رو به ته ريش زبرش كشيدم. دستم

 خدا نكنه... -

 دهنش رو قورت داد تا بغضشم بره. من به جاش اشكم جاري شد...با نگاه ردش رو دنبال كرد و گفت:  آب

ماهي مردم وقتي زنگ زدم و گفت گوشيت خاموشه! مُردم وقتي مامانت گفت از ظهر بيروني و خبري ازت نيست...! به خدا  -

 حمي... خيلي بي ر

 سرش رو پايين انداخت. نگاش نكردم. چشم به سقف دوختم تا نبينم كه اشك داره تو چشماش موج ميزنه...  و

 ببين من خوبم...ماشين هم سالمه! چيزيش نشده غصه نخور... -

 . فين فيني كرد و گفت:خنديد 
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 عوضي...-

 و آروم گفتم:    دمشيالني بو*س چرخيدم سمتش. پايين تخت نشسته بود و صورتش رو به روم بود. طو كامل

 ببخشيد!-

 اونم  در جواب پيشونيم رو دوباره بو*سيد و گفت:  و

 .دميبخش-

 تقه در، مهرداد رو ازم دور كرد. با بفرماييد مهرداد، مامان اومد تو و گفت: صداي

 خوبي؟ شام نميخواي؟ -

 اينكه ديگه غصه نخوره به زور خنديدم و گفتم:  براي

 ا خيليم گشنمه. بهارم صدا كن كه گشنشه، هيچي تو ماشين نبود بخوره! چرا نخوام، اتفاق-

 مهربوني زد و رفت.   لبخند 

 شدم و موهام رو كنار زدم.   بلند 

 بايد كوتاهشون كنم.  -

 بيخود...زورت به اينا رسيده؟ -

 تره اي از موهام رو دور انگشتش پيچوند. خنديدم و گفتم: و

 خب حاال، يه تيشرت از تو كشوم بده... -

جاش بلند شد و تيشرت قرمزي رو از توي كمدم بيرون كشيد. مانتوم رو از تنم كندم و تيشرتم رو دراوردم. لباس رو از دستش   از

 كشيدم و پوشيدم.  

 برق رو بزنم؟ -

م فشار دادم. نور رو حتي از پشت پلكمم حس مي كردم. چشمام رو باز كردم و سعي كردم به دردشون  رو بستم و محك چشمام

بي توجه باشم. قيافم تو آينه افتضاح بود. بي حوصله دستم رو توي موهام فرو كردم و روي شونم ريختمشون. حتي نميتونستم  

 دردِ كش رو روي سرم تحمل كنم.  
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 مسكن اثر نكرده؟ -

 م و گفتم: زد  پوزخندي

 مگه اين درد المصب با مسكن خوب ميشه؟ -

 اومد و بغلم كرد. به بوي تنش نياز داشتم...براي آروم شدن، مطمئن شدن...  سمتم

 نباشم كه ببينمت تو اين وضع...-

 به خودم فشردمش. امشب بيش از حد طاقت نگرانش كرده بودم. حرفي نميزد ولي چشماش پراز فرياد بود.   بيشتر

 كه ميميرم!  نباشي-

 بعد بو*سه ريزي به گونه اش زدم.   و

 زد و از اتاق بيرون رفتيم.   لبخندي

 

 ١٤قسمت

 

 

صداي زنگ گوشي مهرداد، از خواب پريدم ولي چشمامُ باز نكردم. مهرداد با صداي گرفته در جواب سوال هاي مامانش گفت   با

ود جواب ليال خانم رو با اوهوم و باشه داد و در اخر قطع كرد.  امروز براي ناهار خونه نمياد و ميره شركت. چند باري خواب ال

 : تدستش رو دور كمرم حلقه كرد و گف

 بيداري؟ -

 هوم! -

 گردنم خنديد كه قلقلكم اومد.   پشت

 سرت خوب شد؟  -

 چرخيدم و گفتم:  سمتش
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 اره خوبم . -

رو بو*سيد و از جا بلند شد. تيشرتش رو از كنار تخت برداشت و تنش كرد. دستام رو زير بالش فرو كردم و از سرماش   موهام

 لذت بردم. لبخندي روي لبم نشست. قطعا يكي از جذاب ترين لذت هاي زندگيم، انجام همين كار بود.  

 پاشو ساعت ده و نيمه!  -

 از چشمام رو باز كردم و گفتم:  يكي

 د بري شركت؟ باي-

 كه موهاش رو شونه مي كرد، جواب داد:   همينطور

اره دوتا سايته بايد طرحش رو بزنم، بعدم سامان چند تا برنامه طراحي كرده، به مشكل خورده وسطش. برم ببينم ميتونم كاري  -

 كنم يا نه! 

 كردم و بلند شدم. برگشت و شونم رو دستم داد و گفت:  پوفي

 يه شونه بهشون بزن.  -

 بعد خنديد.   و

 ببين من ميگم كوتاه كنم تو ميگي نه! -

 جا بلند شدم. چشمم  كه به آينه خورد،بلند خنديدم. مهرداد هم همراهي كرد.   از

 تو داستانا، بقيه چطوري از خواب بلند ميشن، من چطوري!...-

 كه جوراباش رو پاش مي كرد گفت:   همينطور

 مگه بقيه چطوري بلند ميشن؟-

 دستم رو دور كمرش حلقه كردم.  قدم تا زير گردنش بود. رفتم و   سمتش

مثال پسره بيدار كه ميشه، ميبينه يه پري خوشگل، با يه صورت نوراني بغلش خوابيده كه آروم نفس ميكشه و مژه هاي تاب دار  -

 و بلندش روي صورت زيبا و بي نقصش سايه انداخته.  

 م گوش ميداد.  دقت و لبخند و ابرو هاي باال رفته، به حرفا با
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خالصه، يهو اون دخترِ عين پري آسماني، چشماي زيباش رو باز ميكنه و شيريني رو به زندگي پسر تزريق ميكنه. بعد يكم  -

 شيطوني، از تخت دل ميكنن و ميرن به كارشون ميرسن.  

 رو قورت داد و گفت: خندش 

 بعد تو چطوري بيدار ميشي؟-

 گرفتم و تو فكر فرو رفتم.    نفسي

نطوري كه لباسم تا گلوم باال رفته، پاچه شلوارم باال پايينه،شيطون گوشه چشمم كار بد كرده و كناره هاش سفيدك  اي-

 بسته،دهنمم كه بوي سطل اشغال ميده و ... 

 حرفم پريد و گفت:  وسط 

 منم تورو همونجوري ميبينم! مثل همون پسر تو داستان...-

 و گفتم:  خنديدم

 ...اغراق نكن. عشقم چشمات مشكل داره پس-

 . پشتم كوبيد و گفت: خنديد 

 بجنب بيا من ميخوام برم.  -

 بعد از اتاق بيرون زد...  و

 

 ١٥قسمت

 

 

 همون ساختمون اون روزي ايستاده بودم.   جلوي

 باز شدن در، صاف سرجام نشستم و جوري رفتار كردم كه مثال من حواسم نيست... با

 خانم، با لبخند كيفش رو، روي ساق دستش انداخت و خرامان خرامان سمت ماشين اومد. خوش تيپ بود.   افسانه
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يخواست كل هوا رو نفس  سرمه اي زيبايي پوشيده بود كه با كيف و كفش آبيش ست بود. وقتي سوار ماشين شد، دلم م  مانتوي

 بكشم از بس عطر خوش بويي داشت! 

 سالم عزيزم، اسباب زحمت...-

 زدم و راه افتادم.   استارت

 سالم، نه بابا اين چه حرفيه. خوبين شما؟-

 زد و گفت:  لبخندي

 به خوبي تو عزيزم. تو خوبي؟ شوهرت خوبه؟ -

 بره ثبت احوال... ممنون ساده اي اكتفا كردم آدرس رو ازش خواستم. ميخواست به

 شوهرت چيزي نگفت؟   -

 نگاه كردن بهش گفتم:  بدون

 نه...اونجوريم كه فكر ميكنين گير نيست.  -

 دروغ مي گفتم. سر همين قضيه باهم قهر بوديم و اتفاقا خيليم گير بود.   ولي 

 در هرصورت دلم نميخواد به خاطر من تو دردسر بيوفتي.  -

 ا مجبور به دروغ گفتن دوباره نباشم. ده دقيقه اي طول كشيد تا به مقصد برسيم.  زدم و ديگه چيزي نگفتم ت  لبخندي

 مرسي...سعي ميكنم زودتر بيام.  -

 راحت باشين من اينجا ميمونم.  -

رو برداشت و از ماشين پياده شد. چشمم تا وقتي وارد ساختمون شد، دنبالش بود. زن بدي به نظر نميومد...چهرش و   كيفش 

داد رو دوست داشتم. پر بود از انرژي مثبت...نميدونم چرا ولي دلم ميخواست بهش كمك كنم. يه حسي ميگفت   آرامشي كه مي 

كردم كه باعث شد مهرداد دو روز باهام حرف نزنه. حتي از صبح يه پيام هم نداده   كاري اين كار رو بايد انجام بدم، ولي از طرفي  

 مت كيفم شيرجه زدم و سريع جواب دادم.  بود، چه برسه به زنگ.  با صداي زنگ گوشم، س 

 سالم... -
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 خشي تو گوشي پخش شد و بعد صداي ليال خانم اومد.  خشي

 سالم ماهور جان، خوبي؟ -

 بله ممنون، شما خوبين؟بابا خوبن؟...-

 اي كرد و گفت: سرفه

 اره عزيزم خوبيم. كجايي؟ -

 به اطراف انداختم و گفتم: نگاهي

 همين دور و اطراف، با يكي از دوستام اومدم بيرون. چطور؟ سرما خوردين؟ -

 راستش چي بگم! ديروز خوردم زمين، كمرم گرفته...حاال تو اين بَلبَشو سرمام خوردم.  -

 كردم و گفتم:  هيني

 چرا خوردين زمين؟ خوبين االن؟پس چرا مهرداد به من چيزي نگفت؟ -

 ي مادر، رفتم از باالي كمد چيزي بيارم خوردم زمين. مهردادم يكم سرش شلوغ بوده اين دو روز.  هيچ-

 زدم و گفتم:  پوزخندي

 اره به منم گفت! حاال من دوستم رو برسونم ميام پيشتون.  -

 الهي خير ببيني! زمين گير شدم امروز... -

جيبم قرار دادم. افسانه خانم، با عجله از ثبت احوال بيرون زد و  نكنه اي زمزمه كردم و بعد از خداحافظي، گوشي رو توي  خدا

 كنارم، روي صندليش، جاگير شد. 

 لبخند گفتم:  با

 درست شد كارتون؟ -

 اره تا حدودي.  -

 كردم و در همين حين گفتم:  حركت
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 اگر بپرسم دنبال چي هستين، فضوليه؟ شايد بتونم كمك كنم.  -

 روم گفت:نگاهش رو حس كردم و بعد، ا خيرگي

 دنبال يه گمشده.  -

 نگفتم تا ادامه بده.   چيزي

 يكي كه چند سال پيش گمش كردم. نزديك سه دهه! -

 گمش كردين؟ تو تهران!؟ -

 بيرون خيره شد و با لحن ناراحتي گفت:  به

 اره...حماقت كردم و از دستش دادم. حاالم اومدم دنبالش. تا جبران كنم...-

 ن؟چيو؟ زماني كه تنهاش گذاشتي-

 سمتم چرخيد.   سرش 

 تنها نبوده... -

 بعد مكث كوتاهي گفت:   و

 به نظرت مي تونم نبودنم رو جبران كنم؟ -

 

 دلگرمي دادن گفتم:  براي

 اره، اگر تمام سعيتون رو بكنين ميتونين راضيش كنين كه دليلتون براي ترك كردن منطقي بوده...مگه اينطور نيست؟-

 نميدونم...فقط ميدونم كه نبايد ولش ميكردم.  -

 لبخند گفتم:  با

 ..پيداتون كرده! اشكال نداره. همه تو زندگيشون اشتباه ميكنن. شايد از ديدنتون خوشحال شه، از اينكه پيداش كردين.-

 اون...اون هيچ وقت دنبال من نگشته! -
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 كردم. صداش پر از غم شده بود و چشماش خيس از اشك.   نگاش 

 خب، اگر اين حالتون رو ببينه اونم پشيمون ميشه از اينكه چرا دنبالتون نگشته! -

 يادي تنهاس!  زير لبش رو نشنيدم. برگشت و به بيرون خيره شد. دلم براش سوخت...حس كردم ز  زمزمه 

 تو باشي ميبخشي؟ -

 فكر بيرون اومدم.   از

 اين كه تركم كنن و بعد چند سال بيان دنبالمُ؟ -

 از گلوش خارج شد.   اوهومي 

 !… نميدونم، شايد اره شايدم-

خبره  خونشون پيادش كردم و بعد از كلي تعارف تيكه پاره كردن، ازش جدا شدم و سمت خونه مهرداد اينا رفتم تا ببينم چه  دم

 و من اينجور بي خبرم. 

 

 ١٦قسمت

 

 ديدن كبودي پهلوي ليال خانم، هيني كردم و گفتم:  با

 چيكار كردين مامان؟ الهي بميرم.  -

 مهرداد با سيني چاي از اشپزخونه بيرون زد و گفت:  باباي

 خدا نكنه، اگر اينجور چيزا با مردن خوب ميشد، من روزي صدبار ميمردم براش!-

 القه بابا خنديدم و گفتم: اين ابراز ع از

 مامان خوش ميگذره ها... -

 خانم ابرويي باال انداخت و من از توي سيني چايي برداشتم.  ليال
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 مهرداد كي مياد؟به تو نگفته؟-

 از تلويزيون گرفتم و نگاهي به بابا انداختم.   چشم

 نه واال...مگه به شما نميگه؟ -

 خنديد و گفت:  بابا

 نه باباجان، معلوم نيست چشه، پاچه همه رو ميگيره.  -

و چاييم رو سر كشيدم. بعد از كمي استراحت، رفتم و نهار درست كردم. مشغول ميز چيدن بودم كه صداي زنگ اومد و   خنديدم

خونه خودمون راحت  بابا داد زد كه در رو باز ميكنه. سمت يخچال برگشتم و شيشه آب و بطري دوغ رو دراوردم. اينجام اندازه 

و اومد داشتم و چهارماهم به عنوان عروس اعالم حضور مي كردم. ميز رو كامل كردم و    فتبود. سه سالي بود كه تو اين خونه ر 

بقيه رو صدا زدم. نگاهي به سالن انداختم. بابا سعي داشت مامان رو به آشپزخونه بياره و مهرداد حتي نيومده بود سالم كنه. دلم  

 بيخودي قهر كرده بود. گرفت...

 ميخواين نهار رو بيارم اونجا؟ اصال حواسم نبود.  -

 لنگ لنگون سمت آشپزخونه اومد و گونم رو بوسيد.   مامان

 الهي فدات بشم، خيلي زحمت كشيدي.  -

 خدا نكنه، كاري نكردم كه.  -

 وا رو بو كشيد.  از كنارمون گذشت و سمت قابلمه رفت. درش رو برداشت و بخار پخش شده توي ه بابا

 چه ميكنه اين قرمه سبزيِ عروس پز!ياد بگير زن... -

در اتاق، فرصت جواب رو ازم گرفت. چشم به قيافه درهم مهرداد دوختم كه داشت تلويزيون رو خاموش مي كرد. سمتم   صداي

 اومد و از كنارم رد شد. 

 سالم، خسته نباشي! -

دست از جويدن لقمه نون كشيد و  به من نگاه كرد. بابا با سر پرسيد چي    گفت و بي تفاوت روي صندلي نشست. مامان  سالمي

 شده و من جوابي نداشتم تا بدم! بهم برخورد...كنارشون نشستم. بابا براي هممون غذا كشيد...
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 دستت درد نكنه دختر ... -

 يه وري زدم و خواهش ميكنم آرومي گفتم. باالخره به حرف اومد و گفت:  لبخند 

 امان؟ بهتري م-

 خانم بدون نگاه كردن بهش گفت:  ليال

 شكر...-

 بهش نگاه كردم تا چشم تو چشم شديم. حركتي نكرد و منم چيزي نگفتم. خيره خيره نگاهش كردم.   انقدر

 چرا نميخوريد؟ -

رداد، جو رو  به خودش اومد و اولين قاشق رو توي دهنش گذاشت. تا اخر غذا الم تا كام حرف نزديم. سر سنگيني منو مه مهرداد

 سرد كرده بود. با الهي شكري از جا بلند شد و بشقابش رو توي سينك گذاشت. 

 ممنون مامان... -

رفتم. ميدونست من درست كردم. هيچ وقت قرمه سبزي هاي مامانش رو دوست نداشت و فقط وقتايي كه من درست ميكردم   وا

 ميخورد.  

 ميدوني من درست نكردم كه، ماهور زحمتش رو كشيده.  -

 حاال هر كي!  -

تو گلوم گير كرده بود و پايين نميرفت. از آشپزخونه بيرون رفت. به زور دوغ، غذا رو پايين دادم. كف دستم از فشار ناخونام  لقمه 

 درد گرفته بود.  

 ناراحت نشو...گمونم شركت به مشكل خورده.  -

 رو باال اوردم و لبخند زوركي زدم.   سرم

 نيمه خوردم رو رها كردم و از جا بلند شدم و از آشپزخونه بيرون رفتم.   غذاي

 هوا در اتاق رو باز كردم و به قيافه شوكش خيره شدم. اخماش توهم گره خورد و گفت: بي

 بلد نيستي در بزني؟ -
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 ؟ بلد نيستي وقتي برات كاري ميكنن تشكر كني؟ توچي-

 شاخ غول رو شكستي آخه! وظيفت بود.  -

 حرص لرزيدم.   از

 كه اينطور...از اين به بعد يادم ميمونه بابت وظايفت تشكر نكنم.  -

 بابايي گفت.   برو

 رفتم و بازوش رو كشيدم.   سمتش

 چته تو؟ -

 الي دندوناش غريد: از

 ري دلت ميخواد ميكني؟ من چمه؟ يا تو كه هر كا-

 بيشتر از قبل گره خورد.   اخمام

 همچين ميگي هركاري انگار دارم گناه ميكنم.  -

 اره داري گناه ميكني. اين شهر پر آدمه، چرا تو بايد بري يه پيرزن رو جا به جا كني؟ بره راننده شخصي بگيره.  -

 ميدوني كمك چيه؟ -

 چشماش گذاشت.  حوصله روي تخت دراز كشيد و دستش رو روي بي

 نه فقط تو ميدوني فرشته مهربون.-

 

فايده نداشت. االن نميشد حرف بزنم. عصبي از اتاق بيرون زدم. در رو محكم كوبيدم و سمت دستشويي حركت كردم.    اينجوري 

 ر... يكم آب سرد، التهاب درونم رو كم ميكرد. مشتم رو پر از آب كردم و به صورتم پاشيدم. يكبار، دوبار، سه با

 رو بستم. با صداي در، بازش كردم و به صورت درهم بابا لبخند زدم.   شير

 فكر كردم خون دماغ شدي! -
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 و دستمال هاي توي دستش رو گرفتم.   خنديدم

 ديگه انقدرم ناز نازي نيستم.  -

 بودم...همينقدر لوس و ناز نازي!  ولي 

 چشه حاال؟-

 دستشويي بيرون زدم و گفتم: از

 چند روز پيش بحثمون شد، از همون ناراحته.  -

 بيخود كرده پسره... -

 قدمي برداشت تا سراغش بره كه بازوش رو گرفتم.مشكالت ما بود، نميشد كه همه دخالت كنن توش!    و

 نه، نريد. خودش مياد بيرون. -

 اه افتادم تا ميز رو جمع كنم.  لب ذكري گفت و سمت آشپزخونه رفت. منم دنبالش ر  زير

 

شب هيچ اتفاق خاصي نيوفتاد. درستش اين بود كه شب برم خونه و خودم رو كوچيك نكنم وقتي مهرداد باهام قهره،ولي ليال   تا

خانم بهم نياز داشت. مهرداد همونجور سرسنگين بود و حتي نمك هاي بابا نتونست يكم از اخماش رو باز كنه. حوصلم سر رفته  

ود و شب، بدون شام خوردن خودم رو دست رخت خواب پهن شده روي زمين سپردم،حتي منتظر مهرداد هم نشدم و به خواب  ب

 رفتم. 

 

 ١٧ قسمت

 

 حس تكون خوردن چيزي توي موهام، هوشيار شدم. هوا تاريك و روشن بود.   با

 د و گفت: خوردم كه دست مهرداد رو زير سرم حس كردم. بوسه ريزي زير گوشم نشون تكوني

 بيدار نميشي؟ -
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 بود جوابش رو ندم. به خاطر رفتار اخيرش ازش دلگير بودم.  حقش

 اي باال انداختم و خميازه اي كشيدم.   شونه

 بايد بريم خونه. امروز تخت و كمد رو ميارن. اگر بهار امروز مرخصيِ بگو بياد تا دست تنها نباشي!-

 .  دستش رو از زير سرم كشيد بيرون و بلند شد  و

 اي كشيدم و سرجام نشستم.  خميازه

 نه نيست.  -

 حركت وايستاد و گفت:  بي

 پس چيكار ميخواي كني؟ -

 مگه خودم فلجم؟ -

 تعجب گفت:  با

 من و بگو به فكر توام!  -

 رو ندادم و بلند شدم. از اتاق بيرون رفتم و به سمت دستشويي حركت كردم.   جوابش

 بودم كه بابا از در خونه وارد شد و سالم بلند بااليي كرد.  حال بستن موهام، جلوي آينه قدي هال  در

 به به عروس، چرا بيداري بابا؟-

 زدم و سالم دادم. نون و پالستيك پنير رو از دستش گرفتم و همينطور كه سمت آشپزخونه ميرفتم، گفتم:   لبخندي

 اخه بايد بريم خونمون، امروز تخت رو ميارن، بايد اونجا باشيم.  -

 اينطوري گفت و سرگرم چيدن وسايل صبحانه شد. كه 

 

 لقمه پنيرم رو با چايي قورت دادم و بلند شدم.   آخرين

 ت شما درد نكنه.  دس -
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 توي درگاه آشپزخونه قرار گرفت و گفت:   مهرداد

 بريم؟ -

 و كيفم رو از روي كانتر برداشتم و سري تكون دادم.   گوشي

 حداقل مادر يه چيزي ميخوردي.  -

 ليواني برداشت و شير توش ريخت. با خرما قلوپي ازش خورد و گفت:   مهرداد

 ز اينجاييم.  ديره، يارو يه ربع ديگه ميرسه و ما هنو-

 ديگه چيزي نگفت. گونش رو بوسيدم و گفتم:  مامان

 مرسي بابت همه چي. ما نهار ميگيريم ميايم.  -

 سريع گفت:  بابا

 نه بابا نميخواد، خودم يه چيزي درست ميكنم حاال.  -

 خنديد و ليوان خاليش رو آب كشيد. در حين خدافظي گفت:  مهرداد

 هنگ ميكنم.  پس من با اورژانس و آتش نشاني هما-

 ضربه محكمي پشتش زد و گفت:  بابا

 گمشو پدر سوخته...منُ مسخره ميكني؟ -

 من غلط بكنم...خدافظ! -

 از خونه بيرون زد و منم دنبالش روونه شدم. و

 

 روكش سلفوني مبل ها نشسته بودم و به كار بقيه نگاه ميكردم. بهار خودش زنگ زد و گفت كه براي كمك مياد.   روي 

 ت به كمر جلوم وايستاد و گفت:دس   مهرداد

 خب...بگو چي رو كجا ميخواي بزاري تا بگم ببرن تو همون اتاق.  -
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 اخم بلند شدم و سمت اتاق رفتم.   با

 تخت رو بزارن اينجا...دراور رو هم كنارش.  -

 تا از اتاق بيرون برم كه بازوم رو گرفت و گفت:  چرخيدم

 اخمات چرا تو همه؟ دست پيش گرفتي؟  -

 نخير تو اين مدت تو الكي ناراحت بودي...ولي از قصد منو ناراحت كردي! منم عين خودت...  -

   

 حاال باشه، من ديگه نميتونم قهر بمونم. بسه ديگه! -

 د آشتي مي كنه.  كردم نخندم...مي دونستم آخرش خودش ميا سعي

 سه روزه واسه من قيافت رو كشيدي توهم، جلو مامانت اينا ديروز دق كردم، بعد ميگي بسه ديگه؟ سه روزم تو تحمل كن! -

 ابرو هاي باال رفته گفت:  با

 يعني ميخواي قهر بموني؟تو؟...عمرا!به ساعت نكشيده اخمات وا ميشه.  -

 حرص گفتم:  با

 نشونت ميدم.   -

 ون رفتم. مرد با سر و روي خيس از عرق جلوم وايستاده بود و كسب تكليف مي كرد.  از اتاق بير 

 از نصب تخت، مهرداد تا پايين باهاشون رفت تا پولشون رو بده.    بعد 

 به اطراف انداختم. بيشتر كارمون چيدن ظرف ها بود كه اونو به بهار سپرده بودم.   نگاهي

 به كاور دريچه كولر خورد. نردبون رو از كنار در اوردم و زير كولر تنظيم كردم.   چشمم

م زد. تا اومدم  بسم اللهي، ازش باال رفتم و شروع كردم به كندن چسباي دورش. همين طور كه مشغول كندن بودم مهرداد صدا با

جواب بدم، يادم افتاد قرار بود باهاش قهر باشم. پس اخمام رو كشيدم تو هم و با جديت به كارم ادامه دادم. صداش نزديك تر  

 شد. 

 ماهور...رفتي پايين؟-



 ها  هیسا یباز

79 
 

يد و نردبونم  در اتاق رو باز كرد. نردبون كه درست پشت در بود، تكون بدي خورد و كج شد. همون لحظه مهرداد آستينم رو كش و

 از زير پام در رفت و روي زمين افتاد. جيغي زدم و روي زمين نشستم.  

 ديوونه چرا درو باز كردي؟ -

 چهره بهت زده و عصبي گفت: با

 تو نبايد بگي پشت دري؟ احمق اگر ميوفتادي اينم پرت ميشد روت من چه غلطي مي كردم؟ -

 غره اي به قيافه قرمز شدش رفتم.   چشم

 رد و از اتاق بيرون زد.  ول ك  دستمو

 به خدا بعضي كارات رو آدم نميدونه به حساب چي بزاره.  -

 شدم و لباسمو صاف كردم.   بلند 

 االن وقت قهر بود؟  -

 خب حاال. بهتر...نگران شدي حالم جا اومد. حقت بود.  -

 از تعجب گشاد شده بود. سمتم اومد و انگشت اشارش رو به طرفم گرفت.   چشماش 

ببين ماهي...واي به حالته بخواي از فردا دست بزاري رو نقطه ضعفم و اين مسخره بازيا رو دراري. نكن و بزار اگر روزي خدايي  -

 نكرده چيزيت شد باورم بشه...

ماهي گفتنش يعني من آشتي ام! لبخند زدم. صداي زنگ در، فرصت حرف رو ازم گرفت. بهار بود و از همين لحظه رسما  اين

 ون شروع شده بود. كارم

 

 ١٨قسمت

 

لباس رو هم تا كردم و توي كشو گذاشتم. خودم رو روي تخت پرت كردم و دراز كشيدم. يك هفته كامل عالف چيدن   آخرين

وسايل بوديم. مامان و مهرداد توي هال بودن و من حتي نا نداشتم تا اونجا برم. يه ماه بيشتر تا عروسي نمونده بود و استرس 

 داشتم.  
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 وارد اتاق شد و با ديدن قيافه وا رفتم، گفت:   ردادمه

 خسته شديا...-

 كنارم نشست. دستش رو توي موهام فرو كرد و پيشونيم رو بو*سيد.   و

 بيچاره مامان، از صبح داره ميشوره و ميسابه.  -

 زد و كنارم دراز كشيد. سمتش رفتم و سرم رو روي بازوش گذاشتم.    لبخندي

 هارو هم با ماهان ميبريم پخش ميكنيم و...  ديگه تموم شد...كارت-

 . واقعا داشتم ميرفتم سر زندگي خودم! خونه نو...وسايل نو...لباساي نو...با مهرداد!خنديدم

 چيه، ميخندي؟ -

 كي فهميدي دوسم داري؟ -

 طور كه دستش نوازش وار تو موهام حركت مي كرد، گفت:  همين

 از وقتي يادمه دوستت داشتم.  -

 گه! راستش رو بگو...جو نده دي-

جدي ميگم، از همون لحظه اي كه اومدي تو مغازه ماهان و من براي اولين بار ديدمت...از همون جا بود كه ازت خوشم اومد.  -

 هي رفتم و اومدم تا ببينمت! تا باالخره با ماهان صميمي شدم و منو اورد تو اكيپتون! 

م، اون از من خوشش ميومده. عجيب حس خوبي بود كه تو دلم جريان پيدا كرده  اون موقع هايي كه من اصال تو اين فاز ها نبود 

 بود. 

 چطوري تحمل كردي پس!؟ اين همه مدت؟ -

خب من اون موقع هيچي نداشتم. بابات قطعا دختر به من نميداد. واسه همين وايستادم تا پوالم جمع و جور بشه، كارام راه  -

 بيوفته و بعد بيام سراغت!

 ز دستت برم؟ نترسيدي ا-
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چشمام خيره شد. يه چيزي تو نگاهش بود كه نمي فهميدمش! با انگشت روي ابروم كشيد كه با آرامش چشمام رو بستم.   تو

 نفسش رو توي صورتم فوت كرد و با صداي آرومي گفت: 

 چرا ترسيدم...هنوزم مي ترسم.  -

 ت. ضربان قلبم باال رفته بود.  بم شد و لرزيد. چشمام ناخداگاه باز شد و برق چشماش منو گرف صداش 

 زبرش رو بو*سيدم و از جا بلند شدم. با چشماش دنبالم كرد...  گونه 

 من ول كنت نيستم آقا مهرداد...تا آخر بيخ ريشتم! با لباس سفيد ميام و... -

جملم رو قطع كرد و لبام رو بست،حتي نفسش هم ميلرزيد. سفت گردنش رو فشار دادم. لباش رو دم گوشم چسبوند و لب   ادامه 

 زد: 

 دوِست دارم... -

 

چايي رو از روي كانتر برداشتم و سمت هال رفتم. بابا و ماهان مشغول پشت نويسي كارت ها بودن و مهرداد هم با لپتابم   سيني

ن سمت عكس هاي خودش رو از توي دوربين انتخاب مي كرد و مامان تو گوشي گشت ميزد. لبخند زدم...چي  ور مي رفت. بهار او 

 زندگيم موج مي زد و همه دور هم جمع بوديم.   ات از اين بهتر كه آرامش تو تك تك لحظ

 رو روي ميز گذاشتم و كنار مهرداد نشستم. بهار دوربين رو جلوي چشمش گرفت و گفت:  سيني

 حاضري؟ سه...دو...يك! ماهور-

 عكس گرفت. از جاش بلند شد و طرفم اومد.   و

 عجب عكسي گرفتم ماهور...باريكال به خودم! -

رو از دستش كشيدم و عكس رو نگاه كردم. قشنگ شده بود. موهاي فِرَم دورم ريخته بود و سنمُ كمتر نشون ميداد.   دوربين 

 شونيش ريخته بودن. هر دومون قشنگ افتاده بوديم.  مهرداد لبخند خسته اي زده بود و موهاش روي پي

 خنده دوربين رو دستش دادم و گفتم:  با

 اره بيا ترشي نخورده يه چيزي ميشي.  -

 نشگوني از بازوم گرفت. ماهان نگاهي به بهار انداخت و گفت: 
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 نميگي؟-

 با گيجي لب زد:  بهار

 چيو؟ -

   چشم و ابرويي براش اومد كه كنجكاو تر شدم. ماهان

 چيو نميخواي بگي؟ -

 بقيه هم جلب شد. بهار با خجالت توي مبل فرو رفت كه ماهان بلند خنديد و گفت: توجه 

 بابا مگه چيه؟ جرم كه نكرديم بهار جان، فقط بچه دار شديم.  -

 گفتم: كه متوجه نشدم ولي با صداي جيغ مامان، تازه معني حرفش رو درك كردم و با ذوق بازوي بهار رو كشيدم و   اولش

 حامله اي؟ -

 آرومي گفت كه پرسيدم:  اوهوم

 چند وقته؟ -

 ماه سوممه! -

 از الي دندونام گفتم:  حرصي

 عوضي االن بايد بگي؟ ميزاشتي سر زا ميگفتي... -

 با خنده منو عقب كشيد و به بهار تبريك گفت. اشك تو چشمم جمع شده بود... مهرداد

 .  ذوق سمت ماهان رفتم و بعد بابا بغلش كردم با

 بابا شدي واقعا؟ -

 خنده دستي به پشتم كشيد و گفت:  با

 اره ديگه، ايشاهلل دايي شدن خودم.  -
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به مهرداد دوختم كه ايشاللهي لب زد. مامان از ذوق نمي دونست چيكار كنه. بهار رو چند باري بوسيد و بعد به آشپزخونه   چشم

 رفت تا اسپند دود كنه. 

 

 ١٩قسمت

 

.  به ساعت خورد؛ ساعت ده بود و مهرداد هنوز بيدار نشده بود. كالفه ليوان چاييم رو آب كشيدم و از آبچكون آويزون كردم چشمم

بابا به سركار رفته بود و مامان از صبح توي تره بار دنبال سبزي آش مي گشت. نگاهي به سفره پهن شده و كره اي كه توي ظرف  

با پايين لباسم خشك كردم و با قدم هاي محكم سمت اتاق رفتم. زمزمه آروم مهرداد، از سرعت   رو شناور بود، انداختم. دستام 

 دستگيره رفت، صداي مهرداد هم بلند شد و من هم پشت در وايستادم.   قدم هام كم كرد. تا دستم سمت

 از االن اومده چيكار؟يه ماه قرارِ وبال ما باشه كه چي بشه مامان؟-

 بهم گره خورد و اسامي از جلو چشمم رد شدن تا بفهمم منظور مهرداد كيه!  ابروهام

اضافه نزنه. غير از خودمون قرار نيست كسي اين قضيه رو   مامان...من نميدونم ميخواي چيكار كني ولي توجيحش كن حرف-

 بدونه! 

 بيشتر درگير شد.   ذهنم

 نه نگفتم...قرار هم نيست چيزي بدونه.  -

-... 

 نه اينجوري بهتره. -

ضربه  طاقت نياوردم و وارد اتاق شدم. مهرداد با قيافه درهم، روي تخت يك نفره اتاقم نشسته بود و با پا، به بالش كنارش  ديگه

 ميزد. با ديدنم از جا بلند شد  و بعد از خداحافظي كوتاهي تلفن رو روي تخت پرت كرد.  

 چيزي شده؟ -

 دستي توي موهاي بهم ريختش كشيد و با لبخند الكي گفت:   كالفه

 نه عزيزم، تو كي بيدار شدي ؟ -
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 شده و استرس داره.  مي گفت. كناره هاي پيشونيش و زير چشمش عرق كرده بود و اين يعني عصباني  دروغ

 اگر چيزي شده بگو. مامانت خوبه حالش؟بابات... -

 رو سمت خودش كشيد و توي بغلش افتادم. دستاش رو دورم حلقه كرد و گفت: بازوم

 همه خوبن...صبح بخير نگفتي!-

 حس مي كنم چيزي هست كه نمي خواي بگي... -

 عميقي كشيد و گفت:  نفس

 گيرم؟ كسي خونه نيست؟ ميشه برم دوش ب-

 به قيافه ملتمسش دوختم. اره آرومي لب زدم كه از جلوي چشمم محو شد و منم تو دريايي از شك و ترديد غرق شدم. چشم

 

نزديك دوازده بود كه ليال خانم زنگ زد و با كلي التماس، مهرداد رو راضي كرد تا براي شام به اونجا بريم. مثل اينكه زن   ساعت

عموي مهرداد به طرز غير منتظره اي از خارج به ايران برگشته بود و مهرداد از صبح كه اين قضيه رو فهميده بود با خودش سر  

من حتي جرات سوال پرسيدن هم نداشتم ولي مشخص بود كه چندان از اين مهمون ناخونده   كه د جنگ داشت. انقدر درگير بو

 راضي نيست.

 نيمچه ترافيك بوديم و مهرداد بي حوصله به هر ماشيني كه ميرسيديم، بوق ميزد و غرغر مي كرد.   توي 

 حاال چرا انقدر كالفه اي؟ -

 نگاهي انداخت و گفت:  نيم

 چون حوصلشون رو ندارم.  -

 و گفتم:  نديدمخ

 مگه قراره آويزون تو باشن؟ خونه بابات اينان ديگه، بعدم زن عموت چيكار به تو داره؟  -

 كرد و چيزي نگفت.   پوفي

 حاال چرا تنها اومده؟ مگه عموت و دختر عموت براي عروسي نميان؟ -
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 صداي خفه اي گفت:  با

 چرا نزديكاي عروسي ميان. اين هوله از االن اومده... -

 داخل كوچشون پيچيد و جلوي در ترمز زد. بعد   و

 

 به مانتوى طوسي رنگم كشيدم تا خوب به نظر برسم. دستي

آسانسور باز شد و مهرداد زنگ رو فشرد. ليال خانم با روي خوش، هردومون رو به داخل دعوت كرد. با چشم اطراف رو ديد زدم   در

 وش نشستم.  تا بلكه زن عمو رو ببينم. كيفم رو كنار مبل گذاشتم و ر 

 كجاس؟ -

 خانم چشم غره اي رفت و گفت:  ليال

 تو اتاقه...اخماتم باز كن.  -

 به قيافه اخموي مهرداد انداختم.   نگاهي

 از صبح كه بهش زنگ زدين همينجوريِ قيافش.  -

 بهم انداخت و با صداي در، حرفش رو خورد.   ينگاه عصباني مهرداد

ما با ديدن زني كه توي چهارچوب در قرار گرفته بود، چشمام تا آخرين درجه گشاد  جا بلند شدم و به سمت اتاق چرخيدم؛ ا از

شد و دهنم از تعجب باز موند. افسانه با خوشرويي سمت مهرداد رفت و باهاش احوال پرسي كرد. نگاهي به من كه از تعجب الل  

 .  اومد شده بودم، انداخت و به سرعت سمتم 

 واي سالم عزيزم... -

 د و گونم رو بوسيد. در همين حين كنار گوشم لب زد: بغلم كر  سريع

 لطفا جوري رفتار كن كه من رو نميشناسي!-

 طرف ديگه گونم رو بوسيد و ادامه داد:  و

 نميخوام بفهمن تهران بودم...لطفا. -
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ه صورت افسانه زدم  از بغلم جدا شد. چشمم به مهرداد افتاد كه با اخم نگاهم مي كرد. از حالت شوكه خارج شدم، لبخند كجي ب و

 و سالم آرومي زمزمه كردم. اون هم خوشحال، رو به ليال خانم گفت: 

 واي ماشاهلل، از عكسش خيلي ناز تره! هزار اهلل اكبر... -

 دستش رو روي بازوم كشيد و من همچنان عين مجسمه وسط هال ايستاده بودم.   و

 خوبي ماهور جان؟ -

 زور چشم از افسانه گرفتم و به ليال خانم دوختم كه نگران نگاهم ميكرد.   به

 چيشده دخترم؟ -

 چشم ابرويي اومد. به خودم اومدم، چندباري پلك زدم و قدمي عقب رفتم.   و

 بله خوبم.  -

بل نشستم و مهرداد هم كنارم قرار گرفت. چشمم ناخداگاه سمت افسانه رفت كه طبق معمول هميشه آراسته و زيبا لباس  م روي 

 پوشيده بود. سعي كردم كمي عادي تر باشم. تكوني خوردم كه مهرداد زير گوشم گفت: 

 چرا اينجوري نگاش ميكني؟ -

ي گفتم؟ اين كه تو اين مدت سركار بودم و تمام دعواها و جار و  برگشتم و به چشماي منتظرش خيره شدم. نبايد بهش م سمتش

 جنجال ها سر زن عموش بوده؟ من قرار نبود چيزي رو پنهان كنم.  

 مگه...مگه چجوري نگاه ميكنم؟  -

 صورتم چشم گردوند و حرفي نزد.   توي 

 خب چه خبرا زن عمو؟ عمو كي مياد؟ -

 

 رو به رومون نشست. لبخندي به قيافه وا رفتم زد و رو به مهرداد گفت: دستي به روسري ساتن روي سرش كشيد و  افسانه

 اخر اين ماه با آيلين ميان. سالمِت رسوندن... -

 سري تكون داد و تشكر كرد.   مهرداد
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 خب ماهور جان، از خودت بگو! خوبي؟ -

 زدم و گفتم:   لبخندي

 ممنونم، رسيدن بخير...كي اومدين شما؟-

 فت: باال انداخت و گ  ابرويي

 امروز صبح...يهويي شد كه اومدم تهران. يكم كار داشتم براي همين مجبور شدم زودتر مزاحم ليال جون بشم.  -

 با سيني چايي از آشپزخونه بيرون اومد. مهرداد از جا بلند شد و سيني رو جلوي افسانه گرفت.   مامان

 كه يك ماهه ايرانه! يا اينكه منو ميشناسه... چرا دروغ گفت كه صبح اومده! اصال چرا به اينا نميگه  نميفهميدم

جا بلند شدم و با عذرخواهي كوتاهي به اتاق رفتم تا لباس عوض كنم. شالم رو پشت در آويزون كردم و مانتوم رو از تنم بيرون   از

 كشيدم. با صداي تقه در، دست از كار كشيدم و بفرماييد آرومي گفتم.  

 . كامل سمتش چرخيدم و منتظر نگاهش كردم.  وارد اتاق شد و در رو بست افسانه

 ميدونم ماهور جان تو شوكي ولي من...-

 مجبورم كردين دروغ بگم...چرا؟-

 اومد و گفت:  سمتم

 نميخوام چيزي از كارام بفهمن.  -

 گره خوردن و تعجب كردم.   ابروهام

 مگه چيكار ميكنين؟ -

 به چشمام خيره شد. مردمك چشمش از اشك برق زد و گفت:  مستقيم 

 گفتم كه، اومدم دنبال يه گمشده. فقط لطفا نگو كه من رو ميشناسي. -

 اخه چرا؟ اينا كه كاري به شما ندارن. من نميفهمم دليل اين كاراتون رو... -

 خنده عصبي كردم. ترسيده بودم... و
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 كرد و گفت: نچي

 ؟ عزيزم، چرا رنگت پريده-

من خوبم، فقط دليل اين دروغتون رو نميفهمم...شما يه ماهه من رو سر كار گذاشتين. ميدونستين من عروس برادرشوهرتونم و  -

 هيچي نگفتين. چرا؟ 

 گفت و نزديكتر شد. من هم قدمي عقب رفتم و به كمد پشت سرم خوردم.   هيسي

 من...من االن نميدونم چي بايد بگم. -

 راستش رو... -

 و گفت:  كرد  اخم

 من دروغ نگفتم... -

 رو جلوي دهنم مشت كردم و گفتم:  دستم

 چطور ميگين دروغ نگفتين؟ منو ميشناختين! دنبال چي ميگردين واقعا؟ -

 دنبال يه گمشده. چندبار بگم؟-

 گفت:صداي در بلند شد و مهرداد وارد اتاق شد. افسانه با هول سمتش چرخيد و مهرداد با شك نگاهي بين ما انداخت و  

 چيزي شده؟ -

 دست هاي لرزونش رو توي هم گره زد و با استرس گفت:  افسانه

 نه گوشيم زنگ زد، اومدم ببينم كيه! -

 

 بعد به سرعت از اتاق خارج شد.  و

 در رو بست و بهش تكيه زد.    مهرداد

 چي ميگفتين؟ -
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 هيچي.  -

 داشتين حرف ميزدين... -

 لباس توي دستم رو روي زمين پرت كردم و گفتم:  عصبي

چته تو از صبح به همه شك داري؟ يعني چي كه چي ميگفت؟ اگر قرار بود تو بشنوي جلو روت حرفش رو ميزد نه اينكه بياد تو  -

 اتاق. 

 اومد و گفت:  سمتم

 كه جلوي من نميتونه بزنه؟ چي ميگي تو براي خودت؟ شك چي؟بعدم تو ده دقيقم نيست ديديش چه حرف خصوصي دارين -

 سمت در هولش دادم و گفتم:  كالفه

 مهرداد گير نده برو بيرون من لباس عوض كنم. برو... -

از اتاق بيرونش كردم. پشت در نشستم و سرم رو روي زانوهام قرار دادم. هيچ جوره سر در نمياوردم اين زن چرا داره دروغ   و

ميگه. مگه گمشدش كيه كه انقدر مخفيانه دنبالش مي گرده؟ هر چي بيشتر فكر مي كردم، گيج تر ميشدم. هيچ چيز باهم جور  

ديدم و سوارش كردم، زن عموي شوهرم بوده. زني كه دنبال گمشدشه، به دروغ هممون    ونبنبود. زني كه ماه پيش اتفاقي تو خيا

رو سركار گذاشته...به من يه جور ميگه و به بقيه طور ديگه. سرم درد گرفته بود...صداي ظرف و ظروف بيرون، معلوم مي كرد كه  

و سعي كردم عادي تر باشم تا ته و توي قضيه معلوم    دميوقت شام شده. از جا بلند شدم و لباسم رو پوشيدم. دستي به موهام كش

 شه.

 

 ٢٠قسمت

 

روي مبل نشسته بود و بي تفاوت شبكه ها رو باال و پايين ميكرد.صداي زمزمه مامان و افسانه خانم از داخل آشپزخونه    مهرداد

 ميومد.  

 با سيني چايي از آشپزخونه بيرون زد و كنارمون جا گرفت.   مامان

 ي هاتون سرد نشه.  بچه ها چاي-



 ها  هیسا یباز

90 
 

 زدم و تشكر كردم.    لبخندي

 مردد كنارم نشست. كمي خودم رو كنار كشيدم تا راحتر باشه.   افسانه

 آيلين و باباش هفته ديگه ميان. بيچاره آيلين دلش ميخواست همراه من بياد اما نشد. خيلي دلتنگتون بود.  -

زد و سرش رو پايين انداخت. مشكلي كه بين اون و خانواده عموش بود   كه بي تفاوت تلويزيون رو نگاه مي كرد، پوزخندي   مهرداد

 رو درك نمي كردم. نه دربارش حرف ميزد و نه حلش مي كرد.  

گوشي افسانه بلند شد. عكس دختر زيبايي با خنده اي از ته دل، روي گوشي روشن و خاموش ميشد. موبايل رو از روي   صداي

 با ذوق گفت: عسلي كنارم به دستش دادم كه يهو 

 واي الهي فدات شم. ببين ليال چه حالل زادس... -

 شروع به صحبت كردن كرد. خندم گرفته بود...از ده تا جمله اي كه مي گفت، نه تاش قربون صدقه بود.   و

 كنارش بلند شدم و ليوان چايي مهرداد رو جلوش گذاشتم. همينطور كه كنارش ميشستم، بغل گوشش زمزمه كردم: از

 تو باز كن...چته تو؟ اخما-

 كرد و قلپي از چاييش خورد.   نچي

 اه داغه كه... -

 گرفت.  خندم

 من گفتم االن بخور؟ گذاشتم برات كه سرد شد بخوري.  -

 از كنارمون بلند شد و با جيغ و داد سمت اتاق رفت تا راحت تر صحبت كنه.   افسانه

 سرم رفت به خدا...-

 زشته...بيچاره هربار اومد حالت رو بپرسه اخماتو كشيدي تو هم روتو كردي اون طرف.  -

 بهتر...مشتاق هم صحبتي باهاش نيستم.  -

 خانم چشم و ابرويي اومد و گفت:  ليال

 تمومش كن بره.  -
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 عميقي كشيدم و گفتم:  نفس

 يكي به منم بگه جريان چيه؟ اين همه ناراحتي از كجا آب ميخوره؟ -

 بگو دنبال چي ميگردي؟ تو -

 اخماي درهمم گفتم:  با

 منشاء اين اخمات...-

 كرد و حرفي نزد.    پوفي

 چيزي نيست عزيزم. مهرداد كال با اخالقاي زن عموش كنار نمياد.  -

راجب   اي باال انداختم و ديگه سوالي نپرسيدم. از طرز رفتار مهرداد و جواب هاي ليال خانم معلوم بود كه دلشون نميخواست شونه

 اين قضيه توضيحي بدن. منم بيخيال شدم و خودم رو با تلويزيون سرگرم كردم. 

 

 ٢١ قسمت

 

كه با رفتار هاي مهرداد تلخ و سخت گذشته بود كه به كل داستان سازي هاي افسانه براي   ي روزي گذشته بود. چند روز چند 

دختر و همسرش از تركيه راه افتادن و چند ساعت ديگه   پوشوندن دروغش رو فراموش كرده بودم. صبح افسانه خبر داده بود كه 

 ميرسن.  

صداي زنگ آيفون، افسانه به سمتش پرواز كرد و سريع دكمه رو فشرد. از صبح، مثل عروسك هاي كوكي، دور تا دور خونه   با

 چرخ ميزد و انتظار خانوادش رو مي كشيد. ليال خانم، لبخندي به عكس العملش زد و گفت:

 ن افسانه جان.  چشمت روش -

 با ذوق نگاهي به هر دومون انداخت و گفت:  افسانه

 دلت روشن... -

در باز شد و مهمون ها از راه رسيدن. افسانه، از هول، همون جلوي در دخترش رو توي آغوش كشيد و بو*سه بارونش   باالخره

 : كرد. عموي مهرداد كه بي نهايت شبيه برادرش بود، وارد خونه شد و با خنده گفت
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 مام هستيم ها...-

با صورتي سرخ از تقال، از بغل مادرش فرار كرد و رو به روي من ايستاد. صورت زيبايي داشت و تقريبا هم قد و قواره خودم   آيلين

بود. چشماي كشيده و مژه هاي پرش، ارثيه مادرش بود و قدش هم قطعا به خانوداه پدريش رفته بود. لبخندي زدم و با  

 ت دادم.  خوشرويي بهش دس 

 سالم عزيزم. خوش اومدي، من ماهورم.. -

 در عوض لحن گرم من گفت:  اون

 سالم، ممنون.  -

دستم رو فشرد و سريع سمت ليال خانم برگشت. با تعجب به رفتنش خيره بودم كه عموي مهرداد مقابلم قرارگرفت.به خودم   و

 اومدم و گفتم: 

 سالم، خيلي خوش اومدين...-

 گرمي زد و جوابم رو داد. درست برعكس دخترش...  لبخند 

 خانم، با خوشرويي مهمون هاش رو سمت هال هدايت كرد و هر دو مشغول پذيرايي شديم. ليال

 

مهرداد انقدر   نزديكاي يازده شب بود و من با دلشوره، روي تخت نشسته بودم و چشم از تلفن برنميداشتم. سابقه نداشت ساعت

 دير بياد و از طرف ديگه هم جواب تلفن نده. عموش از صبح، بيست باري سراغش رو گرفته بود و من عين ربات، هربار گفته بودم 

 .  "شركته "

 اسمش روي صفحه موبايلم روشن و خاموش شد.با دلخوري جواب دادم:  باالخره،

 معلوم هست كجايي؟ چرا خبر نميدي آدم نگران نشه... -

 از من، بدون سالم و با حرص گفت:  بدتر

 وقتي رد مي كنم و جواب نميدم يعني دستم بنده، نميدوني؟ -

 جواب چند ساعت تو خماري بودنم بود.   اينم
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 حاال كجايي؟ همه منتظر تواييم...-

 شامتون رو بخورين، من دير ميام.  -

 دير تر از اين!؟حاال كجا هستي؟حالت خوبه؟ -

 داد كشيد: عصبي

 قبرم...ال اله اال هلل. برو ماهور بعدا بهت زنگ ميزنم... سر -

قطع كرد. هاج و واج مونده بودم و گوشي توي دستم لق مي خورد. اولين باري بود كه تو اين مدت اينجوري عصبي سرم داد   و

ها، كج خلق شده و بهونه  مي زد. معلوم نبود تو اين چند روز چي شده بود كه جرات نداشتم دو كلمه باهاش حرف بزنم. مثل بچه 

 هاي بني اسرائيلي مي گرفت.  

 باباي مهرداد وارد اتاق شد و گفت: 

 چيشد؟ جواب نداد؟ -

 اي كردم تا صدام باز بشه.بابا انقدر تيز بود كه صداي گرفته از ناراحتيم رو تشخيص بده.   سرفه

 گفت نمياد...ما شاممون رو بخوريم.  -

 رون رفت. جلوي آينه دستي به صورتم كشيدم و دنبالش روونه شدم.سري تكون داد و از اتاق بي بابا

 

 صداي زنگ در، دستام رو خشك كردم و از آشپزخونه بيرون زدم. آيلين آيفون رو زد و من هم سمت در ورودي رفتم.   با

 ديدن صورت خسته و چشماي قرمزش، دلخوري يادم رفت و لبخند زدم.   با

 خسته نباشي ... -

زد و دستم رو فشرد. كمي كنار رفتم تا بياد تو و در رو ببندم كه آيلين سمت مهرداد اومد و توي بغلش   ي خسته ا هم لبخند  اون

 فرو رفت. تند و تند، بو*سه هاي محكمي روي گونش نشوند و سفت گردنش رو فشرد.  

يدم. مهرداد نگاهي بهم انداخت و  جام خشك شده بودم. سنگينيم روي در افتاد و با صداي بدي بسته شد كه خودم از جا پر سر

دستاش رو از دور كمر آيلين باز كرد. توقع اين رفتارِ آيلينُ نداشتم. نه به اون خشكي اول، نه به اين صميميتي كه خرج مهرداد  

 مي كرد.  
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بي توجه به قيافه شوكه من، سمت بقيه رفت و مشغول احوال پرسي شد. چشمم به آيلين افتاد كه با لبخند نگاهم مي   مهرداد

 كرد...قطعا كج شدن لباش به معناي پوزخند نبود! 

سيني   كردم فكر هاي منفي رو از خودم دور كنم و حساس نباشم...با رفتن مهرداد به اتاقش، من هم به آشپزخونه رفتمُ با سعي

چاي به هال برگشتم. مهرداد روي مبل نشسته بود و حواسش به من نبود. دست دست كردم تا شايد بخواد سيني رو از من  

 رو تعارف كردم آخرين ليوان رو جلوش گذاشتم و كنارش نشستم.   چاييبگيره، چون عادتش بود؛ اما تكون نخورد. 

 دخترعموش به حرف اومد و گفت:  باالخره

 چه خبر مهرداد جان؟ كارا خوب پيش ميره؟ -

دم عميقم رو به بيرون فوت كردم. نمي تونستم جلوي اخمم رو بگيرم...ديگه عشوه واضح تر از اين؟ صداي نازك شدش و   باز

 دستي كه توي موهاي خوش رنگش مي كشيد روي مخم رفته بود.  

 به مبل تكيه زد و گفت: دستش رو پشت گردنم   مهرداد

 … عالي، همه چيز اوكيه! هم خونه، هم سالن و  -

 الكي لبخند زد و بعد با جديت گفت: آيلين

 منظورم شركته... -

 جواب سرسري بهش داد و من پرسيدم:  مهرداد

 شام خوردي؟ -

 خالي چاييش رو دستم داد و گفت:  ليوان

 نه ولي به جاش چايي مي خوام...لطفا.   -

 شدم و گفتم:  جا بلند  از

 اول پاشو بيا شام بخور، بعد بهت چايي هم ميدم.  -

از بقيه عذر خواهي كرد و دنبالم روونه شد. روي صندلي ميز نشست و براش لوبيا پلو كشيدم. كاسه ماست و بشقاب سبزي   ناچار

 رو جلوش گذاشتم و رو به روش نشستم. با ولع شروع به خوردن كرد.  

 خب، چه خبر؟ -
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 اال انداخت و قاشق پري رو سمتم گرفت.  اي ب شونه

 به صورت خستش و بعد دست رو هوا موندش انداختم.   نگاهي

 بخور ديگه... -

 رو توي دهنم فرو كردم.   قاشق

 من شام خوردم. تو بخور... -

دوغ رو جلوش  جا بلند شدم تا براش دوغ هم بيارم. چشمم به آيلين خورد كه خيره نگاهمون مي كرد. توجهي نكردم و بطري  از

 گذاشتم. منتظر بودم حرفي بزنه...مثل يه عذرخواهي ساده بابت عصبانيتش. 

 

 ذهنم رو خوند كه دستم رو گرفتُ گفت:  انگار

 بابت اون موقع ببخشيد.  -

 رو زدم به اون راه...   خودم

 كدوم موقع؟ -

 سرجام نشستم و تكيه دادم.   دوباره 

 داد زدم...عصباني بودم، توهم هي زنگ ميزدي...ديگه از كوره در رفتم.  -

 اون وقت علت اين عصبانيت چند روزت چيه؟ -

 دوغي ريخت و به عقب تكيه زد.    ليوان

 چند روزه؟ من كه خوبم! -

 ابروهاي باال رفته بهش خيره بودم كه ادامه داد:  با

 .  درگيرم يكم...چيزي نيست كه تو توش دخيل باشي-

 خنده گفتم:  با
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 عروس منم اونوقت تو درگيري با خودت؟ -

 مي ترسم اذيتم كني اخه... -

 بيشتر شد، اما سنگيني نگاهي به مرور محوش كرد.   خندم

 من اذيتت نميكنم ولي يه سري چيزا هست كه منو داره اذيت مي كنه.  -

 چي؟ -

 چشم و ابرو سمت چپ رو نشون دادم و آروم زمزمه كردم: با

 نگاه هاي خيره دختر عموت كه از وقتي اومدي قفله رو ما. البته رو من كه نه، روي تو!  مثال -

 هول شد و چشم از آيلين گرفت. 

 پاشو...شام زياد خوردي توهم زدي.  -

 خودتم ميدوني توهم نيست. نگاه مي كنه ديگه!  -

 و ليوانش رو توي سينك گذاشت.   بشقاب

 پس زيادي حساس شدي!-

 و كشيدم و گفتم: آستينش ر   گوشه

 حساسم نيستم.  -

شده بود. سمتم چرخيد و دستش رو روي پشتي صندلي گذاشت و سمتم خم شد. فاصلمون خيلي كم بود. ميخواستم به   كالفه

 عقب هولش بدم كه فهميدم هنوزم آيلين نگاهش به ما خيرست. 

عدشم بعد دو سال تازه من رو ديده...رو اومدم، بر و  حاال ميگي چيكار كنم؟ برم بگم ببخشيد ميشه به من و زنم نگاه نكني؟ ب-

 بازويي به هم زدم.  

 محكمي به شكمش زدم.   مشت

 خودشيفته. انقدر هندونه زير بغل خودت نزار... -

 باال انداخت و از آشپزخونه بيرون رفت.  ابرويي
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 شستن ظرف هاي ميوه بودم كه افسانه وارد آشپزخونه شد و با لحن شرمنده اي گفت:  درحال

 توروخدا ببخش، همه زحمت ها رو دوش تو افتاده. كاش ميزاشتي آيلين بياد كمكت. -

 زدم و دستام رو خشك كردم.    لبخندي

 دست شما درد نكنه. آيلين هم خسته راهه، بهتر بود استراحت كنه.  -

 د كه پرسيدم: تكون دا سري

 كاراتون چي شد؟ گمشدتون ...-

 بلندي گفت و با ترس به اطراف نگاه كرد. علت حساسيت هاش رو نميفهميدم.   هيس

 كسي هنوز چيزي نميدونه! -

 كانتر تكيه دادم و با خنده گفتم:   به

 من كه اخر نفهميدم چرا انقدر يواشكي كار ميكنين.  -

 لرزوني زد و گفت:  لبخند 

 .. پيداش كردم.-

 ذوق توي صداش، منم به وجد اومدم و با خوشحالي گفتم: از

 واقعا؟ چقدر خوب! تبريك ميگم.  -

 برق زدن. من رو كشيد توي بغلش و اروم گفت: چشماش 

 ارهه...بعد بيست و شيش سال، پيداش كردم.  -

 پشتش كشيدم و ازش جدا شدم. خوشحال بود...از چشماش معلوم ميشد.   دستي

 چيكار كنين؟خب حاال قراره -

 اين همه صبر كردم، يكم ديگم صبر ميكنم تا اوضاعش مساعد شه. االن موقعيت خوبي نداره كه خودم رو بهش نشون بدم.  -
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 شده بودم.   كنجكاو

 نميگين حاال اين گمشده كيه!؟ -

داي زمزمه آرومش به  كرد و به فكر فرو رفت. دست دست مي كرد...ديگه اصراري نكردم و با لبخند از كنارش گذشتم. ص مكثي

 گوشم رسيد؛ غمگين بود... 

 به موقعش بهت ميگم! -

. هيچ وقت نشنيده آدم هارو قضاوت نمي كردم...دلم مي خواست بشنوم تا اينكه براي خودم صحنه سازي كنم. شايد وايستادم

ي شد و خودش رو به آب و آتيش  داستان افسانه با بقيه فرق مي كرد. ولي حتما آدم مهمي تو زندگيش بوده كه اينطور غمگين م

 برق رو خاموش كردم و راه اتاق مهرداد رو در پيش گرفتم...  منممي زد. از كنارم رد شد و بيرون رفت. 

 

 ٢٢قسمت

 

 صداي افتادن و شكستن چيزي از خواب پريدم.   با

 با چشمايي كه باز نمي شد و صدايي كه گرفته بود پرسيد: مهرداد

 چي بود؟ -

لب زدم كه از جا بلند شد و بيرون رفت. شالم رو از روي تخت برداشتم و منم از اتاق بيرون زدم. كسي تو هال   نميدونمي

 نبود...افسانه با قيافه رنگ پريده سمت آشپزخونه دوييد.  

ط شيشه خورده ها نشسته بود و دستش رو فشار ميداد. چند قطره خون روي سراميك ها  دنبالش راه افتادم. آيلين وس   منم

ريخته بود. هيني كشيدم و اومدم سمتش برم كه افسانه دستم رو كشيد و اشاره اي به پاهام كرد. مهرداد سرگردون توي  

 نزديك پاش، جيغ زدم:  ي آشپزخونه دنبال چيزي ميگشت. با ديدن شيشه بزرگ

 كون نخور...كنارت شيشس!وايستا ت-

 هاي روي فرشي كنار مبل رو سمتش پرت كردم كه بقيه هم از اتاق ها بيرون زدن.   دمپايي

 :د يبا نگراني از آيلين پرس  افسانه
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 خيلي بريده؟ -

 خودش رو آروم كنار آيلين كشيد و مشغول وارسي دستش شد.  و

 سريع جعبه كمك هاي اوليه رو وسط آشپزخونه خالي كرد و باند سفيدي ازش بيرون كشيد.   مهرداد

 ماهور بتادين رو از توي كمد بده.  -

رو ريش مي كرد. آروم از روشون  هاي بزرگ بابا رو پام كردم و سمتشون رفتم. صداي خورد شدن شيشه ها زير پام دلم  دمپايي

 رد شدم و دنبال قوطي سبز رنگ بتادين گشتم.  

 بهتر نبود بريم دكتر؟ -

 با صداي گرفته، فين فيني كرد و گفت:  آيلين

 نه خوبم...فقط ميسوزه.  -

 حرص بيشتري، وسيله ها رو جا به جا كردم تا پيداش كنم كه صداي داد مهرداد بلند شد و گفت:  با

 ني؟ بجنب ديگه! چيكار ميك-

 از حركت وايستاد و سمتش چرخيدم. دستم

 

 سريع گفت:  مامان

 چرا داد ميزني؟ خب شايد اونجا نيست... -

 پووفي كرد و عصبي كنار پام رو نشون داد و گفت:  مهرداد

 اونو نمي بيني اونجا؟-

صورت آيلين رو كنار زد. پلكم از   نگاهي به صورت گريون آيلين انداخت و دستش رو توي دست گرفت و فشرد. موهاي جلوي  و

 حرص پريد... 

گلوي من زير دستش بود. داشتم خفه ميشدم...اين دومين باري بود كه بي دليل و اينطور عصباني سرم داد ميزد. به ظرف   انگار

 بتادين خيره شدم كه پشت ستون كابينت بود. برش داشتم و به دست مهرداد دادم.  
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دم و به دستشويي رفتم. دليل كاراش رو نمي فهميدم. گنگ شده بود و چيزي رو بروز نمي داد. از  حرف از آشپزخونه بيرون ز بي

 همه بدتر، دستپاچه شدن هاش بود كه اذيتم مي كرد. درست مثل االن... 

 قرمز بود و رگ كنار شقيقم از عصبانيت نبض ميزد.   چشمام

ودم تا به چيزي فكر نكنم، نشده بود! جور نبود...رفتاراي آيلين عادي  تا صبح، خواب به چشمم نيومده بود. هر كاري كرده ب ديشب

نبود. آخر با خودم گفتم شايد آيلين حس يكطرفه اي به مهرداد داشته و االن با ديدنش، دوباره فيلش ياد هندستون كرده؛ اما  

به دختر عموش فكر كنه. اونم زماني كه من  . االن من رو داشت. مطمئنا اهل خيانت نبود كه بخواد ودرفتار مهرداد هم مُوَجه نب

هستم...به عنوان زنش! اما اين دختر خطر محسوب ميشد، نميشد؟ سرم رو تكون دادم تا افكار مزخرفم از بين برن...نه، هيچ  

آيلين...انگار از اين ها مهم تر، مهرداد آدم دروغ گفتن نبود، اما   الخطري وجود نداشت...مگه الكي بود؟ من زن مهرداد بودم...اص

دلش رو به دريا زده بود و بي فكر جلو مي رفت. مهرداد رو مي بوسيد بدون اينكه به من فكر كنه. دست مهرداد رو مي گرفت و با  

 عشوه مي خنديد، بدون اينكه حواسش به اطراف باشه.  

اتفاقات براي يه شب زياد بود، نبود؟ براي مني كه تا به حال نديده بودم كسي انقدر به مهرداد نزديك بشه، ناراحت كننده   اين

 بود.  

خيره شدم. پوزخند زدم...خون از كنارِ لبم تا زير چونم رفته بود و من غرق بودم تو حال خودم. لباس و شالم   ينهيصورتم تو آ به

 ميشه! خوني شده بود، مثل ه

 رو زير آب سرد گرفتم و مشتي به صورتم پاشيدم. خون پخش شد و با قطره هاي آب توي روشويي ريخت... دستم

 

نبودم...مشتي ديگه آب پاشيدم. موهام از آيلين بلند تر و خوشگل تر بود، حالت فر داشت. مطابق سليقه مهرداد...دوباره   زشت

ريز تر بودم و اون خوش هيكل تر، ولي مهرداد زن بغلي و ريزه دوست داشت. دوباره  صورتم رو شستم. حاال درسته كه من از اون 

 مشتم رو آب كردم. خون پاك شده بود...از مژه هام آب ميريخت و براي اولين بار ديدم كه چقدر بلندن! حتي بلند تر از مال اون... 

ستم هضمش كنم! هر چه قدر كلنجار رفتم نشد قورت  بود...حسادت و حساسيت كه از ديشب به جونم افتاده بود. نتون حسادت

بدم بغضم رو..سخت بود! ياد شيوا و حساسيت هاش افتادم. حالش رو يه شبه درك كردم...تازه فهميدم چي ميگه! ولي باز اون مي  

هويي پيداش شده من چي از آيلين ميدونستم؟ مهرداد به كنار...از دختر عمويي كه ي ادونست كه بين من و علي چيزي نيست؛ ام

 بود و بي پروا به مهرداد نگاه مي كرد، بي محابا ابراز احساسات مي كرد، چي مي دونستم!؟
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رو بستم و با دستمال صورتم رو خشك كردم. ابرو هاي رنگ شده ام رو صاف كردم و لبخند لرزوني زدم...نه من زشت   شير

يزي بود كه به من مي گفت و عالفم نميكرد. چون مي دونه چقدر از  نبودم...اگر مهرداد ميخواستش كه سراغ من نميومد. اگر چ

 قضيه اي كه بايد بهم ميگفتن و نگفتن! از بي رحمي و تو خماري موندن...  فهميدندروغ بدم مياد...خبر داشت كه متنفرم از 

با باند سفيدي بسته بود و   دستشويي بيرون اومدم. دخترك روي مبل نشسته بود و مادرش آروم باهاش حرف ميزد. دستش رو از

چشم بسته به حرفاي افسانه گوش مي داد. مهرداد ليوان آب تو دستش رو نصفه روي كانتر گذاشته بود و به زمين خيره بود.   

 مامان متوجهم شد و سمتم اومد:

 الهي بميرم...تو چرا خون دماغ شدي؟  -

 به لباسم اشاره كرد.   و

رش باال اومد. دلم ميخواست به اون چشماي بي رمق و رنگ زردش پوزخند بزنم. گمونم  به مهرداد بود كه به سرعت س  چشمم

 خودش فهميده بود كه بد كاري كرده.  از آشپزخونه بيرون زد.  

 تو ديگه چت شد؟-

 اينجوري نمي گفت. اين بار از حالت چشماش دلم نلرزيد. معلوم نبود نگران منه يا خراش دست آيلين !  كاش 

تم و روي تخت نشستم. سرم گيج مي رفت. همينجوريش سر عادت ماهيانه بودنم، خون زيادي ازم رفته بود؛ حاال اتاق رف سمت

 اينم بهش اضافه شده بود.  

 پام زانو زد.   كنار

 ماهور...چت شد؟عصبي شدي باز؟ -

 خانم با ليوان آب قندي وارد اتاق شد.   ليال

 الهي بگردم، خون ديدي حالت بد شد؟-

 ليوان رو بدم مهرداد. اون حالش بدتر از من بود...  ميخواستم

 تصوراتش لبخند زدم و ليوان رو ازش گرفتم. از ضعف، كل آب قند رو يه ضرب سر كشيدم و سرم رو به ديوار تكيه دادم.  به

 

 بريم دكتر؟ -
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 خانم بيرون رفت و من با صداي لرزوني گفتم:  ليال

 براي من يا دست دختر عموت؟-

 خيره ام شد.   چند لحظه براي

 چي ميگي تو؟چرا انقدر حساس...-

 حوصله لب زدم:  بي

 اره حساس شدم. بايدم بشم...-

 ماهور خواهش مي كنم اين قضيه رو كش نده.  -

 قورت دادم و گفتم:  بغضمو

براي همين چشم ديدن افسانه و خانوادش رو نداري؟ بابت همون قضيه اي كه داري ماست ماليش ميكني!؟چيزي بينمتون  -

 بوده!؟ 

 توي چشماش بيداد كرد.  بهت

 تخت دراز كشيدم. تكون نميخورد و به جاي خاليم چشم دوخته بود...  روي 

خيالم رو راحت نمي كرد؟چرا نمي گفت چرند نگو؟   "نه"، با يه تو چشمم حلقه زد...چرا به جاي اين همه بازي با كلمات اشك

 فقط هي تكرار مي كرد حساس نباش. 

 رو بستم اشك پشت پلكم موند. از جاش بلند شد و از اتاق بيرون رفت و من فهميدم... چشمام

 بودم يا اينا خيلي تابلو؟ به خدا كه خودش، خودش رو لو داد...  تيز

ه كلمش رو باور مي كردم...انقدري بهش اعتماد داشتم كه حتي از حالت چشماش بفهمم ولي...نگفت!  مي گفت نه! همين ي  كاش 

 نه خودش رد كرد، نه چشماش! 

چي بود كه تو يه نصفه روز فهميدمش؟ نصفه روزم نه! از چهار تا حرف و نگاه و بغل و...چقدر زياد بود. چطور مي گفت   حقيقت 

 نه من يه دستي زده بودم.  حساس نشو؟تقصير خودش بود و گر

 فكر كردم و خيال بافتم كه چشمام گرم شد و خوابم برد...  انقدر



 ها  هیسا یباز

103 
 

 

 ٢٣قسمت

 

 

 اتاقم مشغول گوش كردن به آهنگ و اديت عكساي بهار بودم.   توي 

كه تو حال و هواي خودم چرخ ميزدم و با آهنگ بلند بلند ميخوندم، مامان وارد اتاق شد و يك راست سمت كامپيوتر    همينطور

 رفت. به سختي آهنگ رو قطع كرد و با اخم گفت: 

 كري تو؟ دو ساعته دارم صدات ميزنم! -

 زدم و گفتم:   لبخندي

 جانم! چيشده؟ -

 ركت ميكرد، گفت: غره اي رفت و همين طور كه به سمت هال ح چشم

 اون گوشيتو يه نگاه بنداز گه گداري! مهرداد چند باري بهت زنگ زده.  -

به صفحه روشن گوشيم افتاد كه روي دراور ميلرزيد. بلند شدم و سمتش رفتم. عكس مهرداد روش افتاده بود. عكسي كه   چشمم

با لبخند به دوربين خيره شده بوديم. از ياداوري اون روز،  توي روز تولدم دوتايي باهم انداختيم...دست دور گردنم انداخته بود و 

 لبخندي زدم و جواب دادم.  

 بله... -

 سالم. هيچ معلومه كجايي؟ كيعل-

 سالم. تو اتاقم بودم، نشنيدم صداي گوشيم رو! -

 ناراحتم رو تشخيص داد و چند لحظه اي سكوت كرد. نفس عميقي كشيدم و منتظر شدم.   صداي

 الت بياي خونه ما؟ امشب بيام دنب-

 نه، كار دارم.  -
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 رو ميتونستم حس كنم؛ مثل دستي كه االن الي موهاش مي كشيد و با چشماي بسته تو دلش ناسزا بهم مي گفت.   كالفگيش

 چيزي شده؟ ناراحتي چرا؟ -

 نشستم.   ينهيزدم و روي صندلي جلوي آ پوزخندي

 چه عجب پرسيدي! -

 نگفت و منتظر توضيح من بود.   چيزي

 منتظر نباش كه من حرف بزنم، اوني كه بايد سر صحبتو باز كنه، تويي! -

 ساختي...  لينيچيزي براي تعريف وجود نداره ماهور، هر چي تو ذهنت راجب منو آ -

 ي راجبش تصميم بگيرم.  مهرداد من از دروغ حالم بهم ميخوره! اگر چيزي بوده بگو و تمومش كن. نزار خودم بفهمم و تنهاي-

 داد زد:  عصبي

 د بخاطر واسه همين كاراته كه چيزي بهت نميگم ديگه!  -

 تو سينم گير كرد و وا رفتم.   نفسم

 تو...تو فكر كن يه چيزي بوده و تموم شده. حاال ميخواي چيكار كني؟ -

 و با صداي گرفته گفتم:  آروم 

 يعني چي؟ -

 لحن آرومي گفت:  با

 بيرون؟  بيام دنبالت بريم -

آرومي گفتم و گوشي رو قطع كردم. ديگه نميتونستم باهاش حرف بزنم. دستي به صورتم كشيدم و سرم رو باال گرفتم. تو اين   نه

 اوضاع اصال حوصله خون دماغ شدن رو نداشتم. 

 

 قرصم رو از توي كشو بيرون كشيدم ولي با ديدن بسته خالي آه از نهادم بلند شد.   بسته
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 و لپتاب رو بستم. ذهنم قفل كرده بود و هنوز تو شوك حرفش بودم.  تخت رفتم   سمت

جلوي افكار منفيم رو بگيرم. از ديشب تا االن همه رابطه ها رو بين آيلين و مهرداد مرور كرده بودم ولي دلم ميخواست   نميشد 

ونه شدي و الكي براي خودت داستان  همش يه توهم مسخره باشه. براي اولين بار دلم ميخواست مهرداد سرم داد بزنه و بگه ديو

 حرفي از حقيقت بزنه.   ود ساختي؛ ولي مثل اينكه ترسيده ب

گوشيم بلند شد و اين بار، خاموشش كردم. دستي به موهام كشيدم و با گيره باالي سرم، محكمشون كردم. كالفه   صداي

نميخواست بدون توضيح، عكس العملي نشون بدم؛ اما   بودم...نميدونستم بايد چيكار كنم! باورش سخت بود. از طرفي هم اصال دلم 

 جدي باشه كه نشه جمعش كرد...كه نشه زد به در بيخيالي و ازش گذشت.   موضوعاز طرف ديگه مي ترسيدم. ميترسيدم انقدر  

 آيفون، منو از عالم خيال به واقعيت كشوند.   صداي

 ماهور گفتناي مامان، وادارم كرد بلند شم.   صداي

در اتاق، مساوي شد با ديدن مهرداد وسط هال خونه! از سرعتي كه داشت تعجب كردم ولي به روي خودم نياوردم.    كردن باز

 مامان توي صورتم دقيق شده بود و منتظر واكنشم بود.  

وز با  اين دو سه روزه، شك كرده بود كه بينمون شكرابه ولي سوالي نپرسيده بود. مگه ميشد من تو خونه باشم و تو طول ر  تو

 مهرداد تلفني ساعت ها حرف نزنم؟ 

 كردم و خوش امد آرومي گفتم. اونم براي حفظ ظاهر، لبخند عميقي زد و رو به مامان گفت:  سالم

 اومدم كه با اجازتون ببرمش چند روزي پيش مامان.  -

 سري براي مهرداد تكون داد و گفت:  مامان

 اجازش دست شماست. بفرماييد!-

 با لبخند پيروزمندانه اي سمتم اومد و بازوم رو توي دستش فشرد.   مهرداد

 خب عزيزم. بيا تا كمكت كنم وسايلت رو جمع كني! -

 من رو داخل اتاق كشيد و در رو بست.   و

 بازوم كبود شد...-

 الي دندوناش غريد: از
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 من قطع ميكني و خاموشش ميكني! به درك...درضمن، بار آخره گوشي رو روي -

 حرف روي تخت نشستم كه عصبي گفت:  بي

 نشنيدم بگي باشه! -

 منم نشنيدم عين آدم بهم توضيح بدي.  -

 ميخواستي قطع نكني تا بشنوي. االن سريع وسايلت رو جمع كن بيا بريم خونه ما. مامانم واسه شام منتظرته.  -

 ن نگاه كردن بهش گفتم: رو با جمع كردن لپتاب گرم كردم و بدو  سرم

 نميام. بيخود اومدي... -

 ماهور منو عصباني نكن! پاشو بريم.  -

 جام بلند شدم و از كوره در رفتم و بي توجه به بلندي صدام گفتم:  از

دست پيش ميگيري كه چيو ثابت كني؟ قطع كردم كه قطع كردم! از اين به بعد همين كارو ميكنم چون لياقت آدماي دروغگو  -

ه. قرار بود چي بگي؟ يه مشت چرت و پرت ديگه كه بين ما چيزي نبوده و تو حساس شدي! معلوم نيست چه خبر بوده كه  همين

. من خر رو بگو از اون شب دارم خودخوري ميكنم كه چيزي نيست،  ولي تو  يحتي جرات نداري جلوي خانواده عموت ظاهر بش

قطع كردم؟ تو كه هنوز دلت پيشش گيره كه نميدوني چطوري باهاش  مياي واسه من شاخ و شونه ميكشي كه چرا گوشي رو 

 رفتار كني و نگاهت رو كنترل كني، غلط ميكني مياي سراغ يكي ديگه! من... 

 

 تخت سينم كوبيد و گفت:  محكم

 خفه شو تا بدتر از اين نكردي كارو! -

ترل اشكام دست خودم نبود. دست لرزونم روي  شدت روي تخت پرت شدم و سرم گيج رفت. از عصبانيت ميلرزيدم و ديگه كن با

 دهنم قفل شد تا صدام بيشتر از اين بيرون نره.  

 خاك بر سر من كه همچين تصويري تو ذهن تو دارم، خاك بر سر من! -

 بعد از تقه اي وارد اتاق شد و گفت:  مامان

 بچه ها،چتونه شماها؟ صداتون تا توي حياط مياد.  -
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 تم رو زير بينيم كشيدم و فحشي به خودم و اين مريضي مزخرفم دادم.  رو پايين انداختم. دس  سرم

مشغول آروم كردن مهرداد بود و متوجه من نشده بود. بلند شدم تا دستمالي از روي دراور بردارم كه از شدت سرگيجه دو   مامان

. گوشام به شدت سوت مي كشيدن و  زانو روي زمين افتادم. بازوم كشيده شد و نگاهم به صورت نگران مامان و مهرداد افتاد

 تصويرشون جلو چشمم تاب ميخورد.  

 دستمال هاي توي مشتم رو زير بينيم گرفت و من صدايي نميشنيدم ..چند باري محكم پلك زدم.   مامان

دست زير بغلم انداخت و بلندم كرد و روي تخت نشوندم. باز و بسته شدن لب هاي مهرداد رو ميديدم ولي صدايي به    مهرداد

گوشم نمي رسيد. چندباري به صورت يخ زدم كوبيد اما انقدر حالم بد بود كه رمق نداشتم جوابش رو بدم. انگاري تمام فشار اين  

اشت بزنه بيرون! مامان به صورتش كوبيد و با گريه چيزي رو به مهرداد گفت. از سرما  د  صميمچند روز خون شده بود و از بينيم ت 

 لرز به تنم نشست كه مهرداد دست زير زانوم انداخت و بلندم كرد و منم چشمام بسته شد.

 

 ٢٤قسمت

 

الكل تو بينيم پيچيده بود و خنكي مايع سرم رو توي رگ دستم حس مي كردم. چشمام رو به سختي باز كردم و نگاهي به   بوي

اطراف انداختم. پرده هاي آبي رنگ اطرافم خبر از بخش اورژانس نزديك خونه رو ميداد. دستم رو به سر سنگين شده و دردناكم  

 كشيدم.  

 ي خيس از اشك و تسبيح به دست سمتم اومد.  كنار رفت و مامان با چشما  پرده

 الهي قربونت بشم من. اخه چرا اينجوري مي كني با خودت...-

 به زير چشمش كشيد و الهي شكري لب زد.   دستي

 به..دامادت بگو! -

 بزار بياد، ببينم دلت مياد سرزنشش كني يا نه! -

 چم شده بود؟ -

 مثل دفعه پيش...دوباره افت فشار و...! -
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پرده كنار رفت و اين بار مهرداد بود كه با سر و وضعي داغون سمتم اومد. جلوي لباسش خوني و  موهاش بهم ريخته شده   دوباره 

بود. حق رو به مامان دادم. كي دلش ميومد تو چشماي قرمزش خيره شه و ازش گله كنه؟ لعنت به من و اين عاشق شدنم كه  

 حتي حرفمم نميتونستم بزنم. 

 فت و بوسيد. سردم رو گر  دست

 خوبي؟ -

واموندم لرزيد و سري به معناي اره تكون دادم. االن وقت لجبازي باهاش نبود. من كه مثل اون بي رحم نبودم كه اذيتش كنم    دل

 ...ميدونستم انقدر روي خون دماغ شدن من حساسه كه االن خودشم سرم الزمه.  

 خسته اي زد و گفت:  لبخند 

 سرمت كه تموم بشه مرخصي!-

االن فقط دلش ميخواد يه چيزي بگه! دلش حرف زدن ميخواست. وگرنه من كه كارم خون دماغ شدن بود، ميدونستم   دونستممي

 كي از بيمارستان مرخص ميشم.  

 دكتر گفت فشارت روي هفت بوده! گفت بايد قرصات رو عوض كني.  -

 اين بار كامل پرده رو كنار زد و با خنده گفت:  پرستار

 ه بيمارستان رو خونِ خالي  كردي. چت شده بود؟ تو آفتاب بودي؟ دختر تو كه هم-

 حوصله نه آرومي گفتم كه مامان جاي من جواب داد:  بي

 نه يه بيماري نادره كه بچم  دچارشه! عصبي يا مضطرب كه بشه خون دماغ ميكنه.  -

 خنده اي كرد و همين طور كه سرم رو از دستم ميكشيد گفت:  پرستار

 اين آقاي شفيع عصبانيت كرده كه اينطوري خون دماغ شده بودي! پس ببين چقدر -

 خودش دوباره به جملش خنديد. مهرداد چشم غره اي بهش رفت كه سريع به سالمتي گفت و مرخصم كرد.   و

 روي ساقم رو محكم تر كردم و آروم بلند شدم. دمپايي هاي لنگه به لنگه رو پام كردم و گفتم:  چسبِ

 اينارو مهرداد اورده، نه؟ -
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 خنديد و مهرداد گفت:  مامان

 من اون لحظه انقدر هول شدم كه نگاه نكردم چي اوردم برات. -

 يكيش مال منه يكيش مال بابام. يعني واقعا تشخيص ندادي!؟ -

 و كمكم كرد وايستم. هنوز يكم سرگيجه داشتم ولي چيزي نگفتم و دنبالشون روونه شدم.  خنديد 

 

 كيسه داروها رو روي پام گذاشت و ماشين رو روشن كرد.    مهرداد

 رو به شيشه تكيه دادم و چشمام رو بستم. ضبط رو روشن كرد و اهنگ ماليمي توي ماشين پخش شد. سرم

 

 ستي مثل قبل قشنگو آروم ن روزا

   يآسون  نيرفتم به هم ادتي

 يخانوم  يله كرد  يبدجور  منو

 كاش نرم    رهيدلم گ هنوز

 رده باز منم گوشه افس  هي

 باورم   شهينم اصال

 روز آخرم  يومد ين

   رمي م نجاي شهرو از ا نيا خوامينم

 رحم تره برد  يآخرش اونكه ب  شهيتو هم بعد 

 پرسه   ي حالمو م يمن هرك  بعد 

 عرضه بود  ي بگو رفت بگو مرد بگو ب خب

 داد زد   دنويداد رفت بگو صداشو نشن شو يهمه چ بگو
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 خوبمون به باد رفت بگو ي روزا بگو

 داد زد   دنويداد رفت بگو صداشو نشن شو يهمه چ بگو

 خوبمون به باد رفت بگو ي روزا بگو

 

 بغض و حرص چشمام رو باز كردم و ضبط رو خاموش كردم. نگاهي به مهرداد انداختم كه با تعجب به كارام خيره شده بود.   با

 چي بگم بهت كه...-

ندي گفت مجبورم كرد ساكت باشم. نفس عميقي كشيدم تا آروم بشم. امروز همه چي دست به دست هم  ال اله اال اهلل بل مامان

 داده بودن تا اوضاع رو خراب تر بكنن.  

 لحظه بعد، مهرداد ماشين رو كنار كشيد و عصبي پياده شد.   چند 

 با ناراحتي گفت:  مامان

 چرا اينجوري مي كني ماهور؟  -

ناله اسمشو صدا زدم و دستي به صورتم كشيدم. بغضم سر باز كرد و به گريه افتادم. مامان كمي جلو اومد و دستم رو توي   با

 دستش گرفت. با دست ديگش اشكام رو پاك كرد و آروم گفت:

 هاش حرف بزني! بدون جبهه گيري... كاش به جاي اين همه فكر و خيال، اين همه عصبانيت، بشيني و آروم با-

 باهات حرف زده؟ -

 مامانش همون اوايل سر بسته يه چيزايي به من گفت... -

 چرا بهم نگفتي پس؟ -

 چون بايد مهرداد برات توضيح ميداد. نه من و ليال خانم... -

 صورت آرومش نگاه كردم كه ادامه داد:  به

 بزار بگذره...االنم داري فقط خودت و مهرداد رو اذيت ميكني!  -

 قرار نبوده چيز پنهوني بينمون باشه.  -
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ماشين باز شد و مهرداد با دوتا ليوان آب انار روي صندليش نشست. بوي سيگار تو شامم پيچيد. خيلي به ندرت سيگار  در

 ميكشيد، انقدري كه حتي يادم مي رفت از اين كارام ميكنه. 

 

 دستم داد و رو به مامان گفت:   ليواني

 من يادم رفت بپرسم چي دوست دارين! اگر نميخواين برم...  ببخشيد -

 لبخندي زد و با تشكر كوتاهي ليوان رو ازش گرفت.  مامان

 اي از آبميوم خوردم كه خنكيش حالم رو بهتر كرد.   ذره 

 رو سمتش گرفتم كه صداي گرفتش گفت:  ليوانم

 خودت بخور. من ديگه سير شدم!-

 پوزخند واضحي زد.   و

 تو يكم بخور...  باشه حاال-

 اترومي گفت و راه افتاد. نميخوام

 از پنج دقيقه دم خونه ترمز زد و گفت:  بعد 

 من ميرم خونه. تو كاري نداري؟ حالت خوبه ديگه؟  -

 پياده شد تا در خونه رو باز كنه.   مامان

 اينجوري نرو، مامانت هول ميكنه. بيا برو حموم بعد... -

 رم.  نميخواد...االن حوصله حموم ندا-

 دست دست كردم و بعد گفتم:  كمي

 مي خواستم بگم... -

 با چشماي قرمزش نگاهم كرد. باز هم لعنت به دلم فرستادم و زمزمه كردم:  منتظر
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 نرو االن! يكم ديگه بمون.  -

 كه بيشتر حرف بارم كني و...-

 تو هنوز يه توضيح بدهكاري. پس بيخودي مظلوم نمايي نكن!-

 رو خاموش كرد و سمتم برگشت.   ماشين

االن بهت توضيح ميدم كه بدهكارت نباشم. اره، حق با توئه! من و آيلين چند سال پيش باهم نامزد بوديم، هم ديگه رو هم  -

فت نميتونم بچه دار بشيم...اونم زد زير همه چي و رفت! خيلي  دوست داشتيم؛ ولي نشد كه باهم بمونيم. جواب آزمايشامون مي گ 

 عالقش شد.   مهراحت تر از اين جمله من...منكر ه

ميگم كه باز چهار روز ديگه غش نكني و بگي تو نگفتي كه دوستش داشتي! اره داشتم ولي االن همه چيز فرق كرده. االن   اينارو

تو فكرم باشه برم سراغ يكي ديگه! موقعي كه اومدم جلو و باهات يه رابطه رو   تو كنارمي...انقدر عوضي نيستم كه وقتي كسي 

كه آيلين رو نميتونم فراموش كنم ولي دليل نميشه هنوز دوستش داشته باشم. عالقم به   رسته شروع كردم، فقط تو بودي و تو! د

. بدون هيچ فكر و خيالي. من به تو دروغي نگفتم  تو با همه حس هاي دنيا فرق داره...هر چي تا االن بينمون بوده همش پاك بوده

 فقط ترسيدم كه واقعيت رو بگم و تو عكس العمل خاصي نشون بدي. ميدونم اشتباه كردم ولي باور كن كه ... 

 

 فيني كردم و گفتم:  فين

 اگر دوستش نداري پس رفتاراي اخيرت رو پاي چي بزارم!؟ حتي آهنگاتم تغيير كرده.  -

 خودم ميجنگم تا گذشته يادم نياد.   من فقط دارم با -

 چشماي خستش نگاه كردم. به موهاي درهم و بهم ريختش...به ته ريش نا مرتبش!  به

روز اول بهت گفتم كه گذشتت برام مهم نيست. حتي االنم برام اهميت نداره كه آيلين كجاي قلبت رو تصرف كرده، اما...كارايي  -

 م.  كه كردي باعث شد جور ديگه اي فكر كن 

 حق بده كه نخوام گذشته جلو چشمم زنده شه! -

 اگر قاطي اون گذشته حسي نباشه، دليلي نداره بخواد زنده شه و دوباره جلو چشمت نبض بزنه.  -

 جاي من نيستي تا بفهمي... -
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 ود.  شده بودم. شايد نميتونستم چند روزي رو با اين قضيه كنار بيام ولي خيالم از بابت مهرداد راحت شده ب خالي

 به صورتم كشيد و اشكام رو پاك كرد.   دست

االن فقط تويي ماهور. انقدر حسم بهت عميقه كه تونستم جلوي نبض اون ته مونده احساس يك طرفه آيلين رو بگيرم! كه  -

 خفش كنم تا گند نزنه به زندگيم. خواهشا خراب نكن اين روزامونو... 

 بخندي زدم كه جلوتر اومد.  داشتم. ميدونستم رو هوا حرف نميزنه! ل باورش 

 ديگه گريه نكن...نميخوام هيچ وقت ديگه اي روي تخت اون بيمارستان لعنتي ببينمت!-

 زدم كه پيشونيم رو بو*سيد. تو لذت بو*سش غرق بودم كه چيزي محكم به شيشه كنارم خورد.   پلكي

 اون طرف مي گفت كه نميشنيدم.  آرومي زدم و برگشتم. ماهان با اخماي درهم نگاهم ميكرد و چيزي از  جيغ

 رو باز كردم كه محكم به پاش خورد و دادش به آسمون رفت.   در

 ديوونه رواني، نميبيني پشت درم؟ -

 اينم تقاص ديد زدنت بود. بي ادب... -

 چشماي گشاد شده گفت:  با

 چقدر تو پرويي. وسط كوچه دل ميدي قلوه ميگيري بعد طلبكارم هستي!؟ جمع كنين اين بساط بي حيايي رو! -

 با خنده پياده شد و گفت: مهرداد

 اگرم كسي نفهميده بود، با صداي بلند تو فهميد. چه خبرته؟ -

 با ديدن خون روي پيرهن مهرداد گفت:  ماهان

 دعوا كردي!؟ -

 ينيش نشتي داده! نخير، خواهرتون باز ب-

 خيلي روت زياده به خدا.  -

 خونه رفتم كه بهار با عجله از حياط بيرون پريد و محكم به من خورد.   سمت
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 بلندي گفتم و دستم رو روي سينم گذاشتم.   آخ

 كم قراضه بود خواهرم، زدي داغون ترش كردي.  -

 هيني كرد و گفت:  بهار

 پريده؟ اين چه سر و ريختيه؟ الهي بميرم، دردت گرفت!؟ خوبي؟ چرا رنگت -

 بهار جان يكم آروم تر.  -

 با ديدن لباس مهرداد تعجبش بيشتر شد و با نگراني گفت:  بهار

 باز تو حالت بد شده!؟ اره؟ -

 كالفه شد و سمت بهار اومد.   ماهان

بينيش خون بياد تا مهرداد  يعني ولت كنن تا صبح سوال ميپرسي. معلومه ديگه. باز دوباره خودشو لوس كرده، انگشت كرده تو -

 نازشو بكشه.  

شدم و دمپايي بابا رو از پام بيرون كشيدم و سمتش پرت كردم كه درست به همون پاي دردناكش خورد. دوباره دادي كشيد   دوال

 كه صداي مامان از توي آيفون بلند شد.  

 چه خبرتونه؟ بياين تو ببينم!-

ندش رو جمع كرد و وارد حياط شد. منم چشم غره تيزي به ماهان رفتم و بعد از  كه از خنده قرمز شده بود، سريع لبخ  مهرداد

 خداحافظي با بهار در رو بستم.

 

 خودم رو روي تختم انداختم و با همون لباسا دراز كشيدم.   خسته

 يكم بخوابيم بعد پاشو حاضر شو تا بريم.  -

 چشماي بسته جواب دادم:  با

 خب؟ تو هي بگو بيا! منم بگم نميام. -

 رو مچاله، توي پالستيك فرو كرد.   لباسش
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 باز چرا؟ -

 طور كه براي خودش جا باز مي كرد، كنارم دراز كشيد.  همين

 خوشم نمياد بيام ديگه. اصرارم نكن.  -

 انگشت چتريام رو كنار زد و نزديك گوشم گفت:  با

 داري ميدون رو خالي ميكنيا. حواست باشه!-

 آرنج محكم به شكمش كوبيدم كه قيافش از درد جمع شد. سمتش چرخيدم و با تهديد گفتم:  با

 ببين مهرداد، واي به حالته دست از پا خطا كني! فقط كافيه يه حركت كوچيك ازت ببينم تا پوست سرتو بكنم.  -

 نطور كه سرش رو توي گردنم فرو ميكرد، باشه آرومي گفت.  خنده دست دور كمرم حلقه كرد و همي با

 اومد و آروم موهاش رو كشيدم.   قلقلكم 

 يه كاري نكن كه بيشتر ازت دلخور بشم.  -

 بيشتر؟ يعني هنوزم... -

 چشماش نگاه كردم. خسته و قرمز بودن... بي حال تر از هميشه!  به

 هنوز كه دلم صاف نشده.  -

 وم بستشون.  به چشمام كشيد و آر دستي

 اونم برات صاف ميكنم. االن بخواب...-

 بو*سه اي به نوك بينيم زد و آروم كنارم به خواب رفت.  و

 

 ٢٥ قسمت

 



 ها  هیسا یباز

116 
 

به خودم انداختم و لبخند زدم. لباس توري آستين بلند سفيدم، با موهاي نيمه باز و بستم، به كل ازم   ينهيرضايت نگاهي تو آ با

 كامال روي صورتم نشسته بود و رنگ سايه ي قهوه اي پشت پلكم، با رنگ موهام همخوني داشت.   آدم ديگه اي ساخته بود. آرايش

 خانم، راضي از عروس امروزش، اسپندي دود كرد و صلواتي زير لب فرستاد.   شنبم

 عزيزم خوشبخت بشي! -

 خيلي ممنون. واقعا عالي بود همه چيز... -

 م سپرد.  لبخند شيرينش ازم تشكر كرد و شنل رو دست با

از چند دقيقه، يكي از خانم ها، وارد سالن شد و گفت مهرداد پايين منتظرمه. همه سوت و كل كشيدن و من ذوق زده، دامنم   بعد 

 رو كمي باالتر گرفتم و با خداحافظي از بقيه، چند پله باقي مونده رو پايين رفتم.  

 پشت به من، مشغول وارسي دست گل بود.   مهرداد

 باسم رو صاف كردم...چند قدمي جلو رفتم كه از صداي پاشنه كفشم، به طرفم چرخيد.  و ل  وايستادم

ديدنم، قدمي به جلو برداشت  و چند لحظه اي با لبخند عميقش، به صورتم خيره موند. نگاهي به سرتا پاش انداختم كه امروز   با

رد و با لذت، بو*سه پر حرارتي به گونم زد. چشماش تو كت شلوار عروسي، جذاب تر از هميشه شده بود. فاصله بينمون رو پر ك

 تر ميشد.    قبرق ميزد و لبخندش هر لحظه عمي

كه بهم داده بود، حالم رو بيشتر از قبل خوب كرد. با تشكر كوتاهي، دست گل رو ازش گرفتم كه دستم رو ول نكرد و كمي    انرژي

 نزديك تر اومد. با صدايي آروم گفت: 

كرد، فقط با قلب احساس ميشه! تو كه االن درست وسط قلبمي...چه حسي   فش يبا كـلمات توص شهي احساسات رو يه وقتايي نم-

 داري؟ قلبت ميفهمه صداي منو؟ صداي تپشاي نامنظم قلب منو؟ 

وم بود. از شيريني  اي از زمين جدا شدم و به آسمون رفتم. قلبم انقدر با شدت ميكوبيد كه از روي لباس و شنلمم معل لحظه 

 حرفش، كلي قند تو دلم آب كردن و چشمام تر شد.  

 رو باال اوردم و روي قلبم گذاشتم. باالفاصله چشماش رو بست و آروم لب زد:  دستش

 پس ميفهمه! -

 لرزونم رو بيرون فرستادم كه چشمم به فيلم بردار خورد كه ازمون فيلم ميگرفت.   نفس
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 ن حركت ميكرديم، گفتم:خنده، همينطور كه سمت ماشي با

 اي كلك، جمله خودت بود يا براي فيلم گفته بودي!؟ -

 خنديد و در رو باز كرد. به سختي نشستم و منتظر جوابش شدم. نگاهي به ساعتش كرد و آروم گفت: بلند 

 حيف كه وقت نداريم، وگرنه همين االن بهت ثابت ميكردم.  -

 ه فيلم بردار اشاره زد تا به سمت تاالر حركت كنيم. خنده چشم غره اي رفتم كه در رو بست و ب با

 

 هاي يخ زدم رو توي دست مهرداد گذاشتم و رو به روش وايستادم.   دست

 چرا انقدر سردي!؟ -

 استرس گرفتم بابا. دويست نفر دارن منو نگاه ميكنن! -

 ن اومد و گفت: زد و منتظر، چشم به مردي كه قرار بود عقد رو جاري كنه، دوخت. مرد سمتمو  لبخندي

 همون متني كه گفتين رو قراره تكرار كنين؟ -

 بله.  -

سري تكون داد و سمت مهمون ها برگشت. با اشارش به مهرداد و فيلم بردار، سالن توي سكوت محضي فرو رفت و چراغ ها   مرد

 روي ما تنظيم شد.  

 اهي راجب عقد،شروع به خوندن متن  كرد: با صداي بلند و رسا، جمع رو وادار به سكوت كرد و بعد از توضيح كوت مرد

و آنچه   ي روا دار شيبر همسر خو  يدار  يتا همواره آنچه بر خود روا م يكن يم اد يبه طراوت بهاران سوگند  ايآقاي مهرداد شفيع آ -

 ؟!  يخردمند و راهگشا باش  يفرزندانت پدر ي وفادار و برا  ياو شوئ ي ؟! برا ينپسند  ز يبر او ن ي پسند  يبر خود نم

 دست هام رو محكم تر فشار داد و خيره به چشماي خيس از اشكم گفت:   مهرداد

 سوگند ياد ميكنم.  -

 اينبار اسم من رو تكرار كرد و گفت:  مرد
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و  و غرور  ي مهربان و همدل باش  شيتا با همسر خو  يكن يم اديتابستان سوگند   يو بارور  يخانم ماهور سرمد آيا به سرسبز-

 ؟!   يباش  يهمساز و همگام و  يآز  يو ب   يازين  يخود و در ب ازياو را ن از ي؟! ن ي آور ي احترام او را همواره به جا

 سوگند...ياد ميكنم.  -

 و بغضم بيشتر شد و جاي دستام توي دست مهرداد محكم تر.   

، غمها ،   ها يدر شاد  يباش  يو  اور يو  بانيپشتتا همواره  يكن  ي م اديسوگند   زيپائ يدر نزد انجمن مهرداد شفيع، آيا به رنگارنگ -

 ؟!  ي پاس دار گانه ي يانجمن چون گوهر  ان يو در م يرا در تنهائ شي خو يو منزلت بانو  يماريو ب  يتندرست ، يو نادار  هايدارائ

 با همون لبخند زيبا و صداي مصممش، گفت:  مهرداد

 سوگند ياد ميكنم.  -

كه همواره اجاق گرمي بخش بختتان را روشن    يكن  ي م اد يزمستان سوگند  ي وپاك  يد يبه سپ ايو عروس خانم،  در نزد انجمن آ-

  ده يبخش يو گرم  ي! به خانه ات شاد؟يدلسوز و مهربان باش  ي فرزندانت مادر ي وفادار و برا  ياو همسر ي و برا ي و پر فروغ نگه دار

 ؟!  ي ريآن به كار گ يو پاك ي بند  ن يذرا در آ ي و هر آنچه در توان دار

 ماليم مَردَم رو عميق بو كشيدم و گفتم:  عطر

 سوگند ياد ميكنم.  -

 نفس عميقي كشيد و پلك محكمي زد. لبخند عميقي به روم زد و با صداي بلندي گفت:  مهرداد

 همه گواهان  نيا  ان يبا تو ، م ستنيبه نام نامي يزدان، تورا من برگزيدم از ميان اين همه خوبان. براي ز-

 ا؟ يآ يشو  يم  رايسخن با تو ، وفادار خواهم ماند، در هر لحظه ، در هر جا ، پذ  نيلب آرم ا بر

از چشمم جاري شد و بغضم تركيد. لب هاي بهم فشرده مهرداد هم خبر از سد جلوي اشكاش رو مي داد. دستي به صورتم   اشك

 كشيد و آروم تر گفت: 

 آيا؟ پذيرا مي شوي-

 دهنم رو قورت دادم و با صداي لرزونم گفتم:  آب

انجمن با تو، وفادار تو خواهم ماند، در هر   ان يم م يگو  يشوم ، مهر تو را از جان ، هم اكنون باز م ي م راي...پذ زداني ي به نام نام-

 لحظه ، در هر جا! 
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 بان با خوشحالي و لبخند، گفت:  پيمان

 . د يباش  را يشادباش ما و انجمن را پذ -

 بعد صداي دست و سوت جمعيت بلند شد و من تو بغل مهرداد فرو رفتم. محكم به خودش فشارم داد و روي موهام رو بو*سيد.   و

 بان همينطور كه در حال گفتن متن پيمان ازدواج بود، بهار با صورت خيس از اشكش سمتون اومد و محكم بغلم كرد.   پيمان

 زيزم! الهي قربونت بشم...خوشبخت بشي ع-

 فيني كردم كه به خنده افتاد و كاسه هاي عسل و حلقه هارو دستمون داد.   فين

 حلقه هارو دستمون كرديم و عسل دهن همديگه گذاشتيم، همه مهمون ها يك صدا گفتن:  وقتي 

 . د يبستن شما را .. شادكام و خوشبخت باش  مانيپ م يده ي م ي گواه-

 دوباره صداي دست زدن ها بلند شد. و

 

ال توضيح حال و هواي آرايشگاه براي بهار بودم كه چشمم به ميز مامان اينا خورد و رنگ پريده صورت بابا و چشماي خيس  ح در

 مامان، حرفم رو قطع كرد. با تعجب از بهار پرسيدم چيشده كه اونم جواب خاصي نداد.  

بودن و مجلس براي لحظه اي در حال   و ماهان و باقي دوست هاي شركت و مغازه، گوشه اي مشغول بگو و بخند   مهرداد

 استراحت از رقص و پايكوبي بود.  

 سختي از قسمت عروس و داماد پايين اومدم و سمت مامان رفتم.   به

 با ديدنم نگاه عصبي به مامان انداخت و بلند شد.   بابا

 جانم بابا؟ چيزي ميخواي؟ -

 روسري صورتي خوشرنگش، قاب شده بود.  به چشماي قرمز مامان انداختم و صورت درهمش، كه توي  نگاهي

 چيشده؟ چرا قيافه هاتون اينجوريه؟ -

 با ليوان آبي سمتمون اومد و مامان رو مجبور به نشستن كرد.   بهار
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 شلوغش نكن بابا، مادرِ ديگه! دلش گرفته تو ميخواي امشب بري! -

 دليل خنده داري كه بابا برام تراشيده بود، لبخند روي لبم نشست. از

 رنگ پريده شما چي؟ بگين ديگه...چيشده؟ به خدا من االن بدتر نگران ميشم كه... -

روي شونم نشست كه سمتش برگشتم. افسانه امشب به طور حيرت آوري زيبا شده بود و حتي، چشم من رو هم به   دستي

ت و شلوار كرم رنگ زيبايي به تن كرده بود و موهاي قهوه اي رنگش رو به صورت ساده اي باالي سر  خودش خيره مي كرد. ك

 بسته بود.  

 چيزي نيست عزيزم! پدرت راست ميگه...مونس جان از همين االن دلتنگت شده! -

 بينشون چشم چرخوندم تا بفهمم جريان چيه اما چيزي نصيبم نشد.  كمي

 برو مامان جونم، برو عزيزم. چيزي نيست... -

 به صورت گريان مامان زدم و ازشون فاصله گرفتم.   لبخندي

مرم  دستش رو دور ك ه ياهنگ ماليمي گذاشت و نور سالن رو كم كرد. مهرداد سمتم اومد و من رو وسط سالن كشيد.  ديجي، 

 حلقه كرد و با دست ديگش، دستم رو گرفت.  

 چه خبره كه ماهي من بي حال شده!؟-

 شروع به نواختن كرد و ما هم با ريتمش هماهنگ شديم.  آهنگ

 نميدونم، يه چيزي شده كه به منم نميگن! -

 چشم چرخوند و نگاهي به اطراف انداخت.  مهرداد

 همه عادين كه...-

 م رو روي شونش قرار دادم. امشب وقت اين معما حل كردن ها نبود.  اي باال انداختم و سر شونه

 آروم مهرداد دم گوشم، باعث شد چشمام بسته بشه و محو بشم تو صدايي كه زندگيم توش خالصه ميشد: زمزمه 

 يتو هست ي سلطان قلبم تو هست-

 يدلم را شكست ي ها دروازه
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 ي به قلبم تو بست ياري مانيپ

 ... يوستيمن پ با

زدم و ازش فاصله گرفتم. نگاهم به چشماي خيس از اشك آيلين افتاد و دستمالي كه احتماال جاي من توي دستش   چرخي

 داشت ريز ريز ميشد!

دستم رو كشيد و توي بغلش پرت شدم. برق چشماش دو برابر شده بودن و انگار كلي ستاره توي سياهي چشماش   مهرداد

 خاموش و روشن ميشد.  

 دورم به هر جا اكنون اگر از تو  -

 نبندم دلم را   گريد  اري بر

 ...بايز ار ي ياز آرزو و تمنا ا  سرشارم

بوسه با محبتي به پيشونيم زد. آيلين از جا پريد و صداي بسته شدن محكم در سالن، توي دست و سوت و  جيغ جمعيت گم   و

 شد.

 

 ٢٦قسمت

 

 

 روي مبل ولو شدم و كفشام رو هر كدوم گوشه اي پرت كردم.  خسته

 واي خدايا دارم ميميرم.  -

 خسته از اتاق بيرون زد و همين طور كه دكمه هاي پيرهنش رو باز مي كرد، گفت: مهرداد، 

 بد گذشت!؟-

 معلومه كه نه.  -

 رو از تنش كند و ركابيش رو هم دراورد.   پيرهنش
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 خوام.  حاال هي بگو من عروسي نمي-

 سرم رو به عقب تيكه دادم و چشمام رو بستم.   خنديدم،

 مبل نشست و نزديكم شد. صداي نفس هاش كنار گوشم قلقلكم مي داد.   روي 

 پاشو لباست رو دربيار، بعدشم بيا من موهات رو باز كنم.  -

 رو روي پاش دراز كردم و گفتم:   خودم

 اصال حسش نيست! -

 خنده گفت:  با

 اري ميگي من در بيارم برات؟ االن يعني چي؟ د-

 ديگه اونش به تو بستگي داره...كه بگيري منظورو يا بري تو كوچه علي چپ.  -

 كوچيك روي موهام رو آروم از سرم باز كرد و مشغول دراوردن گيره هاي موهام شد.  تاج

 بزار اول اينارو باز كنم، به اونم مي رسيم.  -

 ز آزاد شدن موهام از شر گيره ها، لذت بردم. حال، هومي گفتم و با چشماي بسته، ا بي

 نچي كرد و گفت:  نچ

 نگاه كن! چند تا گيره زده تو موهات؟  -

 گيره هاي روي ميز نگاهي انداختم و گفتم:   به

 ديگه خوشگلي دردسر داره.  -

 رو آروم بين موهام كشيد و تور بلندمم از سرم جدا كرد.   دستش

 .  پاشو بشين تا بند لباستم باز كنم-

 حرف، با كمكش بلند شدم و نشستم. دستم رو توي موهام فرو كردم و با قيافه درهم تكون دادم.   بي

 تمام موهام شكسته... -
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نزد و شروع به باز كردن بند ها كرد. دست گرمش پشت كمرم كشيده ميشد و تمام تنم رو مور مور مي كرد. مهرداد موهام   حرفي

 رو از روي شونم كنار زد..  

 امشب خيلي خوشگل شده بودي! -

 ناز خنديدم و گفتم:  با

 مگه وقت هاي ديگه خوشگل نبودم؟ -

 ي خمارش زمزمه كرد: بو*سه ديگه اي كنار گوشم زد و با صدا دوباره 

 تو هميشه بهترين بودي! -

چرخيدم و تو چشماي نيمه بازش خيره شدم كه از خستگي قرمز شده بود. لبخندي زد و لبم رو شكار كرد. نفس عميقي   سمتش

 كشيدم و عطر هميشگيش رو بلعيدم.  

 بوسه هات...مستم ميكنه.  -

 ام و دست ديگش رو زير گردنم سر داد و با قدرت بلندم كرد.  طاقت از جا بلند شد و يكي از دستاش رو زير زانو ه بي

 زدم و با خنده گفتم:  جيغي

 ديوونه ميوفتم االن... -

 با اون ژپون بزرگش، رو هوا تكون ميخورد و جلوي ديدم رو گرفته بود.    دامنم

 اتاق شديم و آروم روي تخت نشوندم.   وارد

 ي صورتم پخش شده بود.  هيجان به نفس نفس افتاده بودم و موهام تو  از

 به عقب هولم داد كه تكيم روي آرنج هام افتاد. خم شد و موهاي درهمم رو كنار زد.   كمي

 توي تاريكي اتاق برق ميزد و نفس گرمش روي صورتم پخش ميشد.   چشماش 

 اومد و منو روي تخت خوابوند. سمتم

 

 ٢٧قسمت
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 كه صدام به بهار كه پشت خط بود برسه، گفتم: ظرف رو هم توي كابينت جا دادم و بلند، جوري  آخرين

 ما هم خوبيم، شما چه طورين؟ فسقل عمه چطوره؟ -

 خَش و ضعيفش توي خونه پيچيد و گفت:  صداي

 اونم خوبه؛ چيكار ميكني با هفته اول زندگي؟ -

 تلفن رفتم و آيفونش رو قطع كردم. روي كانتر نشستم و خياري از توي ظرف ميوه برداشتم.  سمت

ال فعال كه همه چي امن و امان. زندگي ايده آل و عالي! تا ببينيم خدا چي مي خواد ولي تازه به حرف مامان رسيدم كه هر روز  وا-

 ميگفت ناهار چي بزارم. واقعا به ظهر كه نزديك ميشيم، ذهنم قفل مي كنه.  

 بلند خنديد و گفت:  بهار

 ما جات خالي ماكاروني داريم.-

 نه تازه خورديم.  -

 قيمه؟ -

 به خيارم زدم و گفتم:  گازي

 اونم خورديم.  -

 لوبيا پلو.  -

 خورديم! -

 كالفه پوفي كرد و گفت:  بهار

 تو يه هفتس رفتي خونت، چطوري همه غذاها رو درست كردي؟ -

 دو وعده غذايي داريم ديگه! ناهار، شام. -

 ي، فست فودي چيزي بخورين.  خب شام يه چيز حاضر-
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 آفرين اينم فكر خوبيه.  -

 راه رفتن چيزي روي تيره كمرم به عقب برگشتم كه با ديدن قيافه خندون مهرداد جيغي زدم و از روي كانتر پايين پريدم.   با

 مهرداد بلند شد و صداي ترسيده بهار تو گوشم پيچيد كه سريع گفتم:   قهقهه

 ..ال اله اله اهلل! ترسوند منو.  نترس بابا...اين مهردادِ.-

 بي مزه ها. بچم زهرش رفت. -

 از تاسف براي مهرداد تكون دادم و از بهار خدافظي كردم.   سري

 نميگي آدم ميترسه، هول مي كنه يهو؟ اينجوري بايد اعالم وجود كني آخه؟ -

 اول سالم، دوما اينكه خيلي حال ميده. سوم اينكه...-

 داز لطفا. بعدشم دفعه اخرت باشه ها، اصال... واسه من شمارش راه نن-

 حرفم كامل نشده بود، كه مهرداد وارد آشپزخونه شد و سمتم اومد. منو تو بغلش كشيد و گفت:  هنوز

 سالم كه نميدي. حداقل بوسمون رو بده اين خستگيه در بره.  -

 بو*س محكمي روي گونم نشوند. لبخندم رو به زور جمع كردم و گفتم:  و

 يه چي؟ نرفته برگشتي كه... خستگ -

 باال رفت و فشار دستاش رو بيشتر كرد.   ابروهاش 

 ناراحتي برم...! -

 تعجب گفتم:  با

 كي؟ من؟ نه واال. اتفاقا بهترم شد. ناهار منو ميبري بيرون كه اصال حوصله گاز و آشپزي ندارم. -

 

 بزار يه ماه غذا بپزي بعد بيا گله كن. بد عادت شدي ها... -

 رو درهم كردم و از بغلش بيرون اومدم.   قيافم
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 همينه كه هست.  -

 باال انداخت و با لحن شيطنت آميزي گفت:  ابرويي

 جدي؟-

 كردم كه ادامه داد:  نگاهش

 االن نشونت ميدم.  -

 نگاهش ترسيدم و با خنده فرار كردم كه نزديك اتاق گيرم انداخت و كمرم رو گرفت.   از

 ترس دستام رو به سينش فشردم كه گفت:  با

 چي شد؟ تو كه زبونت دو متر دراز بود تو آشپزخونه. حاال االن موش شدي براي من؟ -

 روي پهلوهام حركت كرد. هنوز قلقلك نداده، من از خنده غش كردم و گفتم:  دستش زير لباسم و و

 توروخدا...نكن. مهرداد به خدا همه پهلوم كبود ميشه.  -

توجه به حرف من، انگشت هاش رو روي شكم و پهلوم حركت ميداد و من از خنده ضعف مي رفتم. صداي خندم به جيغ   بي

 شد.   تبديل شده بود كه صداي زنگ در، بلند 

 با صورت قرمز از تقال ازم جدا شد و گفت:  مهرداد

 خدا دوستت داشت وگرنه... -

عقب عقب سمت در رفت. دستي به چشمام كشيدم و اشك حاصل از خندهام رو پاك كردم. صداي پيرزن روبه رويي به گوشم   و

 رسيد و نزديك تر رفتم.  

 تم دخترك تنها رو اومدن و بردن... پسرم يكم رعايت كنين، من ترسيدم فكر كردم چي شده! گف-

 حاج خانم چقدر جناييش كردين، ولي چشم. رعايت ميكنيم...-

چند تا نصيحت ديگه كرد كه مهرداد با سر پايين افتاده، بله چشمي گفت و قائله رو ختم كرد. در رو بست، بهش تكيه داد   پيرزن

 و گفت: 

 اهل محل فهميدن.  يعني ما هر بار اومديم يه خوش گذروني كنيم، همه -
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 ياداوردي روز جلسه مامانش، بلند به خنده افتادم كه گفت:  از

 بابا نخند االن فكر ميكنه ما داريم چيكار مي كنيم.  -

 شدت گرفت كه خودشم به خنده افتاد و سمت اتاق رفت تا لباساش رو عوض كنه.  خندم

 

 داد رو تكون دادم و گفتم: صداي زنگ گوشي هوشيار شدم و نگاهي به ساعت انداختم. مهر با

 پاشو گوشي توئه! -

 اي كشيد و دستش رو از زير سرم بيرون اورد. با صداي خواب آلودش، جواب داد: خميازه

 جانم مامان. -

 ليال خانم خيلي ضعيف به گوشم مي رسيد.   صداي

 سالم عزيزم، خواب بودي؟ -

 سالم. اره خوابيده بوديم.  -

 اخ اخ ببخشيد بيدارت كردم. -

 به صورتش كشيد و گفت: دستي

 نه، اشكال نداره.  -

 مي خواستم بگم بدون چون و چرا امشب شام اينجايين.  -

 نگاهي بهم انداخت كه شونه باال انداختم.   مهرداد

 چه خبره؟ -

 سالمتيت مادر، شامه ديگه. دعوتت كردم.  -

 عمو اينام هستن؟ -

 نم پس فردا ميخواد بره بيا ببينش!اره، عمتم هست. خاتو-
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 كرد و كالفه گفت:   پوفي

 به خدا اگر به خاطر خاتون نبود نميومدم.  -

 وا منو بابات چه گناهي كرديم؟ يه هفتس پاتو اينجا نزاشتي!-

 مهرداد گوشي رو كمي از من دور كرد و بعد از چند تا بله قطع كرد.   و

 تو خودت كارو خراب مي كني... من تا وقتي تو حرفي نزني مشكلي ندارم. -

 كرد و سرم رو به سينش چسبوند.   بغلم

 ذهنتو براي اين موضوع مسخره خسته نكن...منم كاري به كسي ندارم.  -

 پس پاشو برو حموم، شبيه هپليا شدي. بعدم حاضر شو بريم! -

 ازش فاصله مي گرفتم كه محكم تر فشارم داد و گفت: داشتم

 نميده ديگه.   جون تو اصال تنهايي حال-

 نثارش كردم و نيشگوني ازش گرفتم كه با خنده، بلندم كرد و آخرم، حريفش نشدم... پرويي

 

 ٢٨قسمت

 

رو تمديد كردم و شالم رو روي سرم صاف كردم. كيفم رو از روي تخت برداشتم و بعد از خاموش كردن چراغ اتاق، ازش   رژم

 بيرون رفتم.  

 جا كفشي، مشغول مرتب كردن موهاش بود.  نهييجلوي آ مهرداد

 من آمادم. بريم... -

 از توي كانتر برداشتم و كفشام رو پام كردم.   كليُد

 اجازه بده... -
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 تعجب نگاش كردم كه كمي دوال شد   محكم بو*سيدتم.   با

 اينجوري نميشه كه، غيرتم كجا رفته! -

 اخم تصنعي كرد و از خونه بيرون رفت. هاج و واج وسط چارچوب وايستاده بودم كه دستم رو كشيد و خودش در رو بست.   و

 اينجوري نگام نكن كه مجبورم دوباره... -

 رويي، حرفش ناقص موند و ازم فاصله گرفت.  بيرون اومدن پيرزن رو به  با

 كردم كه با خنده گفت:  سالمي

 جووناي امروزين ديگه... -

 با خنده چادرش رو جمع كرد و از پله ها پايين رفت.   و

 شوكه منو سمت خودش چرخوند و گفت:  مهرداد

 باور كن اين تو خونه چيزي كار گذاشته. وگرنه ما كه بي صدا بوديم... -

 ه عقب خم شدم و گفتم: خنده ب  از

 واي خدا...لباتو ببين! -

 صفحه گوشيش نگاهي به خودش انداخت و دستي به پيشونيش كوبيد.   تو

 رو گزيدم و با خنده از پله ها پايين رفتم.  لبم

 

 از حال و احوال با همه، جعبه شيريني رو روي اپن گذاشتم و كنار خاتون نشستم.   بعد 

 ري؟ الهي قربونت بشم. خوبي؟ بهت-

 نميخواد قربونم بشي! اگر دلت ميسوزه برام بياين ببينمتون دلم وا شه. يه هفتس چپيدين توي خونتون!  -

 يا خنده چايي هارو دست مهرداد سپرد و گفت:  مامان

 ديگه خاتون عروس و دومادن!-
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 آروم ضربه اي پشت دستم زد و جوري كه فقط خودم بشنوم گفت:  خاتون

 بپا بهت نگن هول! -

زده چشمام رو بستم و دستم رو به پيشونيم كشيدم. مهرداد سيني چايي رو جلوي خاتون گرفت كه خاتون با غيض   تخجال

 گفت: 

 نمي خورم! -

 اي بابا خاتون، بداخالقي نكن ديگه. حاال كه اومدم.  -

 تو فقط ميگي خاتون اينجوري و اونجوري. وگرنه بنده خدا يه هفتس اينجاس نيومدي ببينيش.  -

 سمت آيلين كه تازه از اتاق بيرون اومده بود برگشت و با ديدن لباساش لحظه اي شوكه شد.   مهرداد

 م.  همراه با شلوارك كوتاه و جذبي پوشيده بود كه هنوز من، جلوي مهرداد روم نميشد بپوش  تاب

 جاي مهرداد بهش توپيد و گفت:  خاتون

 از تو بهتره كه سالي ماهي به آدم زنگم نميزني! -

رو خوردم كه از چشم آيلين دور نموند. مهرداد بي تفاوت ازش رو گرفت و ليوان چايي من و خودش رو روي ميز گذاشت و   خندم

 سريع كنارم نشست.  

 سمتم برگشت و با لحني مهربون پرسيد: افسانه

 حالت چطوره؟ خوبي؟  -

 روش لبخند زدم و جوابش رو دادم.   به

 خداروشكر. منم خوبم.  -

 تكون داد و با اشاره ريزي گفت كه دنبالش توي اتاق برم.   سري

 دستم رو گرفت و با حالت چشم و ابرو پرسيد چيشده كه سري تكون دادم و از كنارش بلند شدم.    مهرداد

 ت نشسته بود و منتظر به در نگاه ميكرد.  اتاق كه شدم افسانه روي تخ وارد

 راستش...به كمكت احتياج دارم.  -
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 چه كمكي؟ -

 يه روز بايد زحمت بكشي و منو تا يه جايي ببري! -

 دو دلي قبول كردم و پرسيدم: با

 كاراتون...درست پيش ميره؟ گمشدتون... -

 شد و با دستاي سردش دستم رو گرفت:  بلند 

 روز برم سراغش. فقط دلم نميخواد تنها باشم. به آيلين هم نميتونم بگم... خوبه. اتفاقا ميخوام اون -

 و حس بدم رو پس زدم و با ذوق گرفتم:  شك

 بريد پيشش؟ ميشناسه شمارو!؟  د يالهي...ميخوا-

چشماي اشكيش تو چشمام خيره شد و قطره اشكش روي گونش ريخت. دلم براي اين همه بغض و دلتنگي توي نگاهش،   با

   لرزيد.

 نميدونم... -

 كردم و گفتم:  بغلش

 نگران نباشين. همه چيز درست ميشه.  -

 كه منتظر بود تا يكي بغلش كنه، محكم فشارم داد و هق هقش رو توي شونم خفه كرد.   انگار

 پشتش كشيدم و گفتم: دستي

 گريه نكنين. مطمئن باشين اين حالتون رو كه ببينه همه اين دوريا يادش ميره و با همين دلتنگي بغلتون مي كنه. -

 

فيني كرد و ازم فاصله گرفت. ُسرمه، زير چشمش رو سياه كرده بود. دستمالي دستش دادم و منتظر موندم تا يكم آروم بشه   فين

 و روي خودش تسلط پيدا كنه.  

 تي به بازوم كشيد و گفت: لبخند دس  با
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ميدونم كه نه تو نه مهرداد دل خوشي از من و خانوادم ندارين. مهرداد به خاطر آيلين و تو بابت دروغي كه بهت گفتم. ولي باور  -

 كن مجبورم بودم، كه اگر نبودم... 

 ديگه بهش فكر نكنين.  -

 نه رو به روم، خشك شدم و سر جام موندم. زد و با هم سمت در رفتيم. در رو كه باز كرد، با ديدن صح  لبخندي

 اتاق مهرداد باز بود و آيلين داشت چيزي رو آروم بهش مي گفت. در

 نگران نگاهم كرد و خواست چيزي بگه كه جلوش رو گرفتم و مجبورش كردم ساكت باشه.   افسانه

 كالفه دستي توي هوا تكون داد و گفت:   مهرداد

 ي؟ طالقش بدم؟ تو رد دادي آيلين. ميفهمي چي ميگ -

 سمتش رفت و گفت:  آيلين

 من اشتباه كردم... -

 كمي سمتش دوال شد و گفت:   مهرداد

 مستي؟ چون نميفهمي چي ميگي! -

از فرصت استفاده كرد و گردنش رو پايين كشيد و ي كرد و دستش رو روي دهنش كوبيد. قلبم از حركت ايستاد و پاهام   آيلين

 سست شد. 

 عصبي به عقب پرتش كرد و گفت:  مهرداد

 دفعه آخرته كه از اين غلطا ميكني.  -

 بوسيدن تو غلط نيست، هيچي با تو اشتباه نيست.  -

 داد كشيد: عصبي

 غلطه! وجود من تو ذهنت، فكرت، قلبت غلطه. من زن دارم! زنمم دوست دارم...بفهم! -

 باز اتاق شد و چشمش به من افتاد.   زمين افتادم و افسانه بازوم رو گرفت. مهرداد متوجه در روي 

 به وضوح پريد و سر جاش خشك شد.  رنگش
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 آروم توي صورتم كوبيد و صدام زد.   افسانه

 ماهور...ماهور جان! -

 سختي بلند شدم و روي تخت نشستم.   به

 وارد اتاق شد و سمتم اومد.    مهرداد

 پام زانو زد و نگاه لرزون و نگرانش رو توي چشمام دوخت.   پايين

 ماهي...-

 پريد و چشمام از اشك پر شد. دست لرزوندم رو باال اوردم و گفتم:  پلكم

 هيچي نگو... -

 چشماش رو روي هم فشرد و بلند شد.   محكم

 به سرعت از اتاق بيرون زد و از دايره ديدم خارج شد.    آيلين

 و بود و صداي داد مهرداد رو شنيده بود، با ليوان آبي وارد اتاق شد و گفت: كه توي راهر  خاتون

 الهي بميرم برات، رنگت كو مادر؟ -

 همون لرزش دستش، ليوان نيمه پر رو دستم داد و آروم گفت:  با

 خوبي ؟ بريم دكتر؟ -

 خفه شدم رو از گلو آزاد كردم و گفتم:  صداي

 بقيه نفهميدن... خوبم، يكم سرم گيج رفت فقط. بريد تا -

 

 كنارم روي تخت نشست و گفت:  خاتون

 چيزي شد؟ تو كه انقدر ضعيف نبودي! -

 نه... -
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 به صورتم كشيد و گفت: دستي

 اين نه كه گفتي از ته دلت نيست، من ميفهمم! ولي اشكالي نداره نگو...مرورش نكن.  -

 اگر نتوني جلوي مرورش رو بگيري چي؟  -

 ندگيت داري كه اين دختره چشم سفيد جلوش هيچه! انقدر چيزاي قشنگ تر توي ز-

 رو به صورت خيسم كشيدم و چشمام رو بستم.   دستم

 نميگذره! از زندگيم نميره بيرون... -

 تو مهرداد رو وسط زندگيت نگه دار، ديگه تو غصه بقيش نباش. -

 خودش بايد بخواد بمونه. زور جواب نميده.  -

نَومه ازش تعريف كنم ولي از عالقه برات كم نذاشته. فرق رابطش با تو، تا با آيلين زمين تا  نامرد نباش! نه اين كه بخوام چون -

آسمونه. من بودم و ديدم...همه جا ميگفتن عقد دختر عمو و پسر عمو رو تو آسمونا بستن. راضي نبوديم. نه من نه خسرو ولي  

لي آيلين بچه رو بهونه كرد تا بره! فكر كرد اونور براش نداشت. مهرداد آدم زندگي بود و  اقتخوب بودن باهم... آيلين لي

 ريخته...حاالم برگشته كه به نون و نوايي برسه ولي ديد ديگه مهردادي در كار نيست!  

 عميقي كشيد و گفت:  نفس

ا االن  هرچي بوده،  مهرداد با تو يه جور ديگس مادر...من اين بچه رو از بَرَم. با تو حالش فرق داره! به قول خودش عاشق تره...ت-

اتفاقي بوده! رو راستم باشيم اينكه مهرداد اولين حس هاش رو با آيلين تجربه كرده ولي االن كي كنارشه؟ تو...!مطمئن باش 

دختره ارزش داره ميموند پاش. ولي ديد نه، به كاهدون زده؛ اما وقتي تورو ديد...ميومد شيراز دل تو    نمهرداد اگر حس ميكرد او 

د تا برگرده. من اولين بار عكست رو توي گوشيش ديدم. ديدم كه داره به آب و آتيش ميزنه تا بتونه يه زندگي بسازه تا  دلش نبو

 پاي خواستش موند...چون تو ارزششو داشتي!  ارلياقت تورو داشته باشه. مهرداد ميخواستت و اينب

 مهربوني بو*سه اي روي گونم زد و گفت:  با

االنم اين اشكارو نريز كه دلم ريش شد. از االن هر چقدر دلت ميخواد بزنش و داغونش كن ولي باهاش حجت تمومي كن! قهر  -

 نمونين كه اول زندگي رابطتون سرد شه.  

 براش ميتپيد.   رو بوسيدم و سرم رو روي پاش گذاشتم. اندازه مامانم دوستش داشتم و قلبم دستش

 وارد اتاق شد و مامان و باباهم پشت سرش.    مهرداد
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 سريع كنارم جا گرفت و گفت:  مامان

 چيشد؟-

 كه با ديدن قيافه نزار من، فهميده بود بهتره چيزي نپرسه، دست ليال خانم رو كشيد و از اتاق بيرونش برد.   بابا

 خوبي؟ -

 با عصبانيت گفت:  خاتون

 ه!؟ حرف نزن تو...مگه مهم-

 از سر ناچاري ناله اي كرد و گفت:  مهرداد

 معلومه كه هست.  -

 سوخت. هم براي حال خراب خودم، هم براي لحن ناراحت و صداي گرفته مهرداد.   دلم 

 پام زانو زد و من با چشماي بسته از هرم نفساش روي صورتم فهميدم.   پايين

 منو سكته ميدي!؟   يتم تو زنمي نميگذرم ازت. پس چرا اينجور خودت ديدي كه! كوبيدمش تو ديوار، گفتم تورو ميخوام. گف-

 

 نبايد...ميذاشتي!-

 سري از تاسف تكون داد و مهرداد گفت:  خاتون

 من نخواستم...باور كن كه من فكرشم نميكردم اينكارو بكنه...اون مسته! نديدي چطوري اومد از اتاق بيرون؟ -

 ال اله اال اللهي گفت و زمزمه كرد:  خاتون

 ميدونم افسانه و اون پسر چه گناهي به درگاه خدا كردن كه جوابشون شده اين دختر! خيلي سركش شده.  ن-

رو باز كردم و بلند شدم. خاتون يا علي گويان، به سختي روي پا وايستاد و از اتاق بيرون رفت و در رو بست. مهرداد جاش   چشمام

 رو گرفت و رو به روم نشست.  

 شدم و گفتم: چشماي قرمزش خيره  تو
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 چيكارت كنم كه هر كاريم انجام بدي آخرم دلم برات ميسوزه و ميره؟ -

 به جون تو...من بي تقصير بودم.  -

 حرف نگاهش كردم كه گفت: بي

 به خدا وقتي اينجوري، با اين چشماي خيس و بي حالت نگاهم ميكني فقط خودمو لعنت ميكنم. نكن ماهور. .. نكن!-

شم؟ ميشه؟ تو باشي دلت ميخواد راه به راه يكي كه دست برقضا يه گذشته روشني هم باهاش داشتم،  چيكار نكنم؟ ناراحت ن-

 بغلم كنه و در آخرم تو خفا منو ببوسه؟  

 حرص رگ گردنش بيرون زده بود.   از

 تو حتي تصورم نميتوني بكني! بعد از من توقع داري عادي باشم و منطقي ترين عكس العمل رو نشون بدم.  -

 توجه به حرفم گفت: بي

 چرا قرصات رو نخوردي؟ -

 قرص رو از دستش كشيدم و عصبي گفتم:  خشاب

كه اين مدته خون دماغ شدم، تو    تو و دختر عموت كرم نريزين من خوبم ، سالمم. اين همه سال من مريض بودم ولي انقدري-

 طول عمرم نشدم.  

 تنگ شد و گفت:  چشماش 

 فكر نمي كردم انقدر برات مضر باشم.  -

 اره مضري! گذشتت برام مضره...عين بختك افتاده روم و ول نميكنه. اين تازه اولشه...سايش بدجور داره منو ميترسونه. -

ت دادم و بلند شدم. دلم ميخواد خودمو بكشم تا انقدر جلوي ديگران ضعفام  لرزم رو بيشتر كرد. قرص رو بدون آب قور پوزخندش 

 بروز پيدا نكنه. بي توجه بهش كه روي تخت نشسته بود و سرش رو توي دستش فشار ميداد، از اتاق بيرون زدم. 

 

 ٢٩قسمت
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وقع با پدرش غيب شده بودن  توي سكوت خورده مي شد و فقط صداي قاشق چنگال ها به گوش مي رسيد. آيلين از همون م شام

و حتي براي شام هم نرسيدن. مهرداد مشغول بازي با غذاش بود و بدتر از من، حتي دوتا قاشق هم نخورده بود. مامان با ناراحتي  

تعارف ميزد اما كسي دست و دلش به خوردن نمي رفت. حتي عمه و شوهر عمه   و به غذا هاي دست نخوردش نگاه مي كرد 

 جه شده بودن هوا پسه و خيلي حرف نميزدن.  مهرداد هم متو

 لبم رو با دستمال پاك كردم و با تشكر كوتاهي بلند شدم.  دور 

 چيزي نخوردي كه مامان جان!-

 لبخند جواب دادم:  با

 ممنونم سير شدم.  -

دم. باد به صورتم خورد و  ميز فاصله گرفتم و سمت اتاق مهرداد رفتم. بدون روشن كردن چراغ، كنار پنجره وايستادم و بازش كر از

 بين موهام پيچيد. چشمام رو بستم و به ديوار تكيه دادم.  

داشتم و در عجب بودم    يمختلف نميذاشت تا يكم، راحت تر فكر كنم و اتفاق چند ساعت پيش رو هضم كنم. سردرد شديد  افكار

 كه چرا خون دماغ نشدم.  

بيرون چشم دوختم...ماه توي آسمون خودنمايي مي كرد و خيابون رو تا حدودي روشن كرده بود. چشمم به ماشين پارك شده   به

عقب تر از خونه افتاد كه آيلين توش نشسته بود و سرش رو روي فرمون گذاشته بود. عمو چيزي رو بهش مي گفت و من فقط  

 حركت دستش توي هوا رو مي ديدم.  

و از صداش به عقب چرخيدم. مهرداد توي چارچوب قرار گرفت و برق رو زد. دستم رو روي چشمام گذاشتم و با درد  باز شد   در

 بستمشون كه مهرداد آروم گفت:

 اگر حالت بده حاضر شو بريم! -

 رفتم و گفتم:  سمتش

 بزار ظرفا رو... -

 نميخواد...عمه و زن عمو ميشورن. مانتوتُ بپوش بريم.  -

 نميخواد برم.   اينطوري دلم -

 كرد و بي توجه به حرفم، از چوب لباسي مانتوم رو كشيد و سمتم پرت كرد.   اخمي
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 بپوش...-

 خواست از اتاق بيرون بره كه دستش رو كشيدم. قبل از حرف زدن من گفت:  و

اره عصبانيم، ناراحتم، حقم دارم! جلوي همه اخماتو كشيدي تو هم و اومدي تو اتاق. توقع داري دم به دقيقه ازت عذرخواهي  -

كنم؟ بابت كاري كه من مقصرش نبودم؟ با اين اخالقت كنار نميام كه دوست داري توي هر موضوعي تا سر حد مرگ نازت رو  

 بكشم.

 

 من؟ -

 تاده از آب باز مونده بود.  دهنم مثل ماهي بيرون اف و

اره تو...اين همه ازت عذرخواهي كردم. انگار نه انگار...انقدر ناراحتيت واضحه كه همه تو صورتم نگاه ميكنن و با چشماشون ميگن  -

 بيام دنبالت و ناز بكشم. نميخوام اينجوري باشه...اينجوري عادت كني! 

نم راحت هر موضوعي رو هضم كنم و ببندم. اگرم ببخشم فراموش نميكنم! اينو  اتفاقا تو بد عادت كردي كه فكر ميكني من ميتو-

 يادت باشه.  

 رو ول كردم و گفتم:  دستش

توقع داري با دوتا عذرخواهي، اون لحظه رو كه ديدم از ذهنم پاك كنم؟ درد من شرمندگي تو نيست، درد من اينه كه تو نبايد  -

 دش بده كه تو، مردي كه زن داره رو، ببوسه. د اگر برعكس بود كه... بزاري كه اون دختره اين اجازه رو به خو 

 گفت:  عصبي

 بفهم چي ميگي! -

اوني كه بايد بفهمه تويي! ميگذرم از امشب، مثل باقي داستان هاي اين مدت؛ ولي فراموشش نميكنم. بهترين روزامو داري خراب  -

 ميكني! 

 فتم.  كيفم رو از كنار در برداشتم و از اتاق بيرون ر و

 خانم با ديدنم سر جاش وايستاد و گفت:  ليال

 عه كجا ميرين مادر؟ هنوز كه تازه سر شبه.  -
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 از پشت سرم اومد و كنارم وايستاد. كتش رو روي دستش صاف كرد و گفت:  مهرداد

 نه ديگه بايد بريم. سرم درد ميكنه، يكم از كاراي شركتم مونده بايد برم راست و ريستشون كنم.  -

 انم ناچار سري تكون داد و از همه خداحافظي كرديم. خاتون لحظه اخر، دم گوشم آروم زمزمه كرد: خ ليال

 رفتي خونه، گل گاوزبونُ دم ميكني، توش ليمو اماني، پوست سيب و اسطوخودوس ميريزي و ميخوري.  -

 من چي؟ -

 چشم از من گرفت و گفت: خاتون

 ت نكني.  تو هم جاش كتك ميخوري كه انقدر دختر منو اذي-

 زدم كه مهرداد گفت: پوزخندي

 شما طرف مني يا عروِس عروست؟-

 طرف حقم بچه جون... -

 چيزي در گوشش گفت كه نشنيدم و از خونه خارج شدم.  و

 رسيدن به خونه هيچ كدوم حرفي نزديم و مهرداد تو سكوت رانندگي كرد.   تا

 در واحد منتظرش بودم كه بعد از ده دقيقه اومد و گفت:   جلوي

 تو چرا هنوز اينجايي؟ -

 تو در رو قفل كردي! -

 آرومي گفت و كليد رو از جيبش دراورد. آروم شده بود.   آهان

 چرا زنگ نزدي؟ -

 رو توي جا كفشي گذاشتم و كيفمو همونجا آويزون كردم.   كفشام

 چون گوشيم خاموش بود.  -

 و بست و گفت: در ر  مهرداد
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 چشممون كردا...-

 دست از باز كردن كمر مانتوم كشيدم كه گفت:   كنجكاو

 همين خانم اشرفي ديگه، رو به روييه.  -

نگفتم و به سمت اتاق رفتم. از طرفي، از پروييش كه به روي خودشم نمياورد حرصم مي گرفت، از طرف ديگه دلم نمي   چيزي

 راور برداشتم كه مچم رو گرفت: خواست حرفي بزنم. قرصام رو از روي د 

 نخور...برو دراز بكش، يكم بخواب، خوب ميشي.  -

 مغزم داره مياد تو دهنم. شانس آوردي خون دماغ نشدم دوباره! -

 

 مهربون گفت:  ي رو كنار زد و با لحن موهام

رت مسكن ميخوري. من  براي همين ميگم. از دو روز ديگه، هم بينيت نشتي ميده هم معده سوراخ شدت. چيه هي فرت و ف-

 خودم آرومت ميكنم...

 جدا شدم، پشتم رو بهش كردم و روي تخت ولو شدم.   ازش 

 تو فعال خودت عامل دردي! -

 نامرد نباش ماهي... -

 رو روي چشمام گذاشتم تا كمي آروم شن.   دستم

 ديگه ادامه نده! -

 پايين رفت و كنارم دراز كشيد.   تخت

 در خونه بيرون ميرفتيم، نه ميخوابيديم. عادتات تغيير كرده...  يادمه قبال، نه با ناراحتي از -

 رو برداشتم و به سايش توي تاريكي خيره شدم. كمي چشمم عادت كه كرد، صورت درهم و ناراحتش رو ديدم.   دستم

 اون عادتا مال وقتي بود كه شوهرم جلوي چشمم بو*سيده نشده بود! -

 كش نده موضوع رو. تمومش كن ديگه! -
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 كه گفتم ادامه نده، تو حرف از عادتاي من زدي. يه چيزي ميگي، جوابشم بشنو...!  من-

 پشتم رو بهش كردم و پتو رو باال تر كشيدم.   و

 چقدر گذشته بود كه با حلقه شدن دستاش دور كمرم، چشمام خمار شد و باالخره خوابم برد...  نفهميدم

 

 ٣٠قسمت

 

 "داناي كل  " 

 

 

روي مبل نشسته بود و با استرس پاش رو تكون ميداد. حالش خراب بود و درد كمي توي ناحيه چپ سينش حس مي   صادق

 ودش و مونس نديده بود و هر روزش رو با ترس شب مي كرد.  كرد. از ماه پيش تا به االن ذره اي آرامش رو به خ

 با كالفگي از آشپزخونه خارج شد و كنارش نشست.  مونس

 حاال چرا انقدر پاتُ تكون ميدي؟-

كه صادق رو از دنياي ديگه اي بيرون كشيده باشن، از جا پريد و با گيجي هاني گفت، كه باعث لبخند محو مونس شد.  انگار

 وي شونه صادق گذاشت و با لحني آروم گفت:مونس دستي ر 

 انقدر استرس نداشته باش. چت شده تو؟ چطوري پس اين همه سال رو رد كرديم رفته!؟ -

 نميفهمم چرا بعد اين همه مدت برگشته! فقط اومده آسايش و آرامش مارو بگيره و زندگي اون بچه رو مختل كنه.  -

 پريشون و عصبي نباشي. نگاه كن...رنگ به رو نداري!بايد بهش ميگفتي زودتر، تا االن انقدر  -

صداي زنگ، هر دو از جا پريدن. مونس با صلواتي زير لب، در رو باز كرد و منتظر شد تا مهموني كه چندين روز انتظارش رو   با

 ميكشيدن، از راه برسه.  

 صداي سالم افسانه، صادق از جا بلند شد.   با
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ي به داخل دعوتش كرد. صادق سري تكون داد و با دست به مبل ها اشاره زد. افسانه بي حرف  جوابش رو داد و با خوشروي مونس

جلوي صادق نشست و چشم به صورت چين و چروك دار همسر سابقش دوخت. مونس استرس داشت و دست هاش رو توي هم  

بدي توي خونه حكم فرما بود كه افسانه   و كنار اونها نشست. سكوت برگشتمي پيچيد. بعد از چند دقيقه، با سيني چايي به هال 

 اون رو شكست و گفت: 

 ميدونم دليل برگشتم براي شما واضح و روشن نيست، ولي دلم ميخواست براي يك بار ديگم كه شده، دوباره بچم رو ببينم! -

 با غيظ گفت:  صادق

ردي تو بغل مونس رو ميگي؟ اونو همون  بچت؟ كدوم بچه؟ هموني كه تو اون روز سرد و نحس اومدي دم در خونه من و پرتش ك-

 سالها كشتي! ديگه نبايد ميومدي دنبالش! 

 پوزخندي زد و گفت: افسانه

تو حق حرف زدن نداري چون از همه مقصر تري.اون موقع ها، صداي من رو شنيدي؟ گفتم نميخوام، گفتم صادق رضا نشو به  -

 رضاي خوانواده هامون! شنيدي صدامو؟  

ش روبست. هيچ وقت تصور نمي كرد روزي برسه كه انقدر راحت جلوش از رابطه قبلي همسرش حرف بزنن  ناراحت چشما مونس

 و اون نتونه چيزي بگه.  

 لرزيد از عصبانيت و صداش باال رفت: افسانه

مم  نه نشنيدي. فقط خودت رو ديدي و خودت! من همش هيجده سالم بود كه حامله شدم. اونم از كسي كه...كسي كه فقط محر -

 بود. تو حتي شوهر عقدي  من هم نبودي! 

هر لحظه بيشتر حالش بد ميشد و به گذشته لعنت مي فرستاد. به گذشته اي كه دوباره جلوي چشمش جون گرفته بود و   مونس

 قصد داشت خراب كنه آرامش خودش و خانوادش رو.  

تو حتي يك بارم شيرش ندادي افسانه. دنبال  ميخواي چي بگي؟ بعد بيست و شيش سال قراره چي بگي بهش كه قبولت كنه؟ -

 چي اومدي؟ 

چشماي اشكيش رو به صورت بي رنگ مونس دوخت. مي دونست خيلي بيشتر از اون، براي بچش از زندگيش مايه   افسانه

 گذاشته ولي نميتونست از دلش بگذره.  

 مونس...ميدونم از منِ مادر بيشتر براي بچم مادري كردي، ولي بزار بگم قبل از اين كه بميرم. من ديگه وقتي ندارم...-
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 شد. مونس هم همينطور...  از حرفش شوكه صادق

 

 يعني چي؟ -

 من ديگه فرصتي ندارم. فقط ميخوام يكبار ديگه بغلش كنم و... -

 از كوره در رفت:  صادق

جمع كن اين سياه بازي رو. تو خودت پسش زدي حاال ميگي دوباره بغلش كنم؟ بهم نزن ارامش زندگيش رو. خراب نكن تمام  -

 تصوراتش رو از من و مونس و خودت! بزار خوب بمونيم تو ذهنش! 

 چرا نگفتي بهش؟ چرا با دروغ تا اينجا كشونديش؟-

 تا تحكم گفت:  صادق

 درشي! چون مونس براش بس بود.  چون نيازي نبود بفهمه تو ما-

 به حرف اومد و گفت:  مونس

 نگو بهش! ماهور تحمل نداره كه بفهمه...بشنوه حالش بد ميشه.  -

از عجز توي صداي مونس رنجيد؛ ولي دل خودش پر ميزد تا ماهور رو بغل كنه. حاال كه باهاش برخورد كرده بود و   افسانه

 اخالقياتش رو فهميده بود.  

 . نميتونم..-

 اروم لب زد:  مونس

همون سالهام همينو گفتي. من شيري نداشتم به بچه بدم و تو گفتي نميتوني. من حتي بلد نبودم بغلش كنم و تو بازم گفتي  -

نميتوني. نخواستي افسانه! نتونستن بهانت بود. حاالم نخواه. اشك و اه و حال خرابش رو نخواه. بچم ضعيفه...با هر عصبانيت و  

 تو اون حال و هوا ببينمش.    ديگهمرگ ميره. نميخوام  شوكي تا دم 

 هر لحظه بيشتر ميترسيد و عصبي ميشد. از واكنش ماهور هر دو هراس داشتن. هم اون و هم مونس...  صادق

 نميزارم بگي! برو...مثل تموم اين سال ها. فكر كن نبوده و...-
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 از جاش بلند شد و با گريه گفت:  افسانه

من دنبالش گشتم تا پيداش كردم. نمي توني جلوم رو بگيري! خودت ميدوني كه چيكار كردي و با رشوه و   من به فكرش بودم، -

 پارتي بازي، اسمشو اوردي تو شناسنامه زنت. ميتونم ازت شكايت كنم كه بچم رو دزديدي!

 كلمش رو از دست داده بود.  كبود شده بود و الل. حرفي نبود تا بزنه...اگرم بود نميتونست كه بگه. انگار قدرت ت صادق

 با ديدن رنگ و روي شوهرش، هراسون سمت اتاق رفت و به دنبال قرص هاش گشت. مونس

 

 از فرصت استفاده كرد و گفت:  افسانه

خورده نميگيرم ازت چون خودمم اون لحظه خواستمت! جوون بودم و فكر ميكنم چه خبره...ناراحت نميشم كه ولم كردي و  -

 ن منم كسي بود توي قلبم؛ ولي صادق...نميتونستم تو اون سن بچه داشته باشم. منصف باش...رفتي پي عشقت چو

 دستي به سينه دردناكش كشيد و با صداي خفش گفت:  صادق

 من منصف نيستم افسانه؟ ماهور گناهي نداره كه ميخواي همه فكرش رو بهم بزني.  -

 از حالت هاي صادق ترسيده بود. نفس هاي يكي در ميونش، خبر از حال خرابش ميداد.   افسانه

 با هول از اتاق خارج شد و بسته قرص و ليوان اب روي اپن رو به دست صادق سپرد.   مونس

 اين همه سال نبودي. حاال اومدي كه اينجوري بشه؟ ميخواي فقط بهم بزني زندگيامونو؟-

 جا بلند شد و كيفش رو توي دستش گرفت. همون طور ك سمت در ميرفت گفت:  كالفه بود. از  افسانه

 هر جور دلتون ميخواد فكر كنين، اما من نميگذرم... -

 با خداحافظي كوتاهي از خونه خارج شد.   و

 روي مبل افتاد و مونس سمتش رفت.   صادق

 اگر ماهور بفهمه... -

 بعد با ناراحتي ادامه داد:  و

 م. االن ديگه حرف مارو قبول نمي كنه. اشتباه كردم نگفت-
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 ماهور منطقيه صادق، نگران نباش. شايد...شايد اصال پشت ما در بياد.  -

 دلگير بود از اين بغض گم شده توي صداي مونس!  صادق

 تو مادرشي، بايد پشتت در بياد. كم نذاشتي براش! -

ه. به اتاق پناه برد تا كمي هم خودش و هم صادق  سكوت كرد و فقط خودش ميدونست چه غوغايي تو دلش به پا شد  مونس

 بتونن راحت فكر كنن و راهي براي حل اين مشكل قديمي پيدا كنن. 

 

 ٣١قسمت

 

 

 

 

 

مبل دراز كشيده بود و بي حوصله كانال هارو پايين باال مي كرد. چند ساعتي تا اومدن مهرداد وقت داشت و براي همين،   روي 

ته بود. با صداي ايفون، متعجب از جا پريد و سمتش رفت. با ديدن آيلين پشت در، جا خورد و با  هنوز فكري براي ناهار برنداش 

انداخت و بعد به قيافه خودش توي اينه جلوي در خيره شد. همه چيز خوب بود و فقط توي   رافمكث در رو باز كرد. نگاهي به اط

 چشماش تعجب بي داد مي كرد.  

 لحظه ايلين جلوي در قرار گرفت. سالم ارومي داد كه جوابش رو گرفت و از جلوي در كنار رفت.  راه رو رو باز كرد كه همون  در

وارد خونه شد و نگاهي به اطراف انداخت. ماهور حتي حدسم نميتونست بزنه كه حضور اين دختر، درست وسط خونش، چه   ايلين

 دليلي ميتونست داشته باشه.  

 بشين! چيزي ميخوري؟ -

 اطراف گرفت و به ماهور دوخت.   چشم از باالخره

 خيلي نمي مونم. اومدم اينو بدم و برم.  -
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 پاكت كاغذي از كيفش بيرون كشيد.   و

 اين چي هست؟ -

 روي لب هاي ايلين واضح بود.   پوزخند 

 لطفا بده به مهرداد. خودش ميدونه.  -

 بي تفاوت پاكت رو از دستش كشيد و روي مبل پرت كرد. بي توجه به اخماي درهم شده ايلين گفت:  ماهور

 خب...-

 بهش برخورد. از لحن تند ماهور ناراحت شده بود.   ايلين

 فكر ميكردم مهمون نواز تر باشي. حداقل انتخاب مهرداد بايد اينطوري مي بود.  -

 .  هاي ماهور به نيشخندي عميق كش اومد  لب

 مدل ديگه رو هم امتحان كنم.   ن ياخه ديد از توي مهمون نواز خيري بهش نرسيده، با خودش گفت بزار ا-

 پس قبول داري كه انتخاب دومي... -

مثل دوئل شده بود. جنگ ارومي كه هيچ كدوم قصد كنار كشيدن ازش رو نداشتن. ماهور دستي به موهاي بازش   مكالمشون

 فت:كشيد و با خونسردي كامل گ 

 ادما تو انتخاباي دوم، ديد باز تري نسبت به اطراف دارن. موفق ترم هستن...ميبيني كه!-

 اشاره اي به اطرافش و حلقه توي دستش كرد.   و

 كيف توي دست هاي ايلين درحال پاره شدن بود. صداي زنگ دوباره بلند شد.   بند 

 . آيلين وسط هال ايستاده بود و به فرش خيره بود. چند لحظه اي جلوي ايفون مكث كرد و بعد دكمه رو فشرد ماهور

 

 رو باز كرد و به مهرداد كه با هن و هن از پله ها باال ميومد خيره شد.   در

 چرا از اسانسور نيومدي؟ -
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 به صورت قرمز شده مهرداد، خنديد.   و

 خسته، نفسي تازه كرد و كيسه خريد هارو به دست ماهور سپرد.   مهرداد

 يومد پايين. فكر كنم خراب شده.  نميدونم چرا ن-

هاش رو توي دستش گرفت و روي جا كفشي گذاشت. سرش رو باال اورد و چشمش به ايلين خورد. مات سرجاش وايستاد   كفش

 و چند باري پلك زد. چيزي كه ميديد رو باور نداشت. 

 تو... -

دستش رو پشت كمر ماهور گذاشت و نگاهش   سالم ارومي گفت و كيفش رو روي دوشش انداخت. مهرداد در رو بست و  ايلين

 كرد. ماهور سري باال انداخت و اروم پلكي زد تا مهرداد مطمئن بشه كه اتفاقي نيوفتاده.  

 اخم ريزي كرد و جواب سالمش رو داد. آيلين سرفه مصلحتي كرد و گفت:  مهرداد

 اومدم امانتي مامانُ بدم بهت كه نبودي. سپردم دست خانومت...-

 ن رفت و خواست كه از در بيرون بره. هر دو كنار رفتن اما مهرداد بازوش رو كشيد و اروم گفت: سمتشو و

 امانتي ؟ -

 با چشماي خيسش توي صورت مهرداد نگاه كرد و گفت:  آيلين

 نميدونم چيه، فقط گفت باهات هماهنگ كرده و... -

 هر لحظه بيشتر رنگش ميپريد.   مهرداد

 نترس، پرتش كرده رو مبل. بازش نكرده.  -

 دلش خالي شده بود از برمال شدن رازي كه قرار بود طوفان به پا كنه، اما قرار بود عادي باشه تا ماهور فعال بي خبر بمونه.    مهرداد

 چيزي براي ترس وجود نداره. بعدم پاكت مال مادرته... -

 د و گفت: پوزخندي ز آيلين

 من دارم ميرم، ممنون بابت همه چي. امشب با بابام برميگردم تركيه.  -
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از اين خبر به وجد اومده بود و سعي داشت لبخندش رو كنترل كنه، اما باز هم با اثاري از لبخند، سري براي آيلين تكون   ماهور

 داد.  

 براي اخرين بار، نگاهي به مهرداد انداخت و خدافظ ارومي لب زد.   آيلين

 ي مبل برداشت و گفت: جوابش رو داد و بي وقفه در رو بست. سمت مبل رفت، پاكت رو سريع از رو  مهرداد

 كي اومد؟  -

 بي توجه به حس كنجكاوي نسبت به پاكت كه توي وجودش قل ميخورد،  خونسرد جواب داد:  ماهور

 

 تازه...قبل تو! -

 سمت اتاق رفت و با صداي بلند تري گفت:  مهرداد

 ماهي گوشيم تو پالستيك ميوه هاس، نزاريش تو يخچال.  -

يد و روي اپن گذاشت. صداي دوش اب و بعد اواز بلند مهرداد بلند شد. گوشي روي اپن لرزيد.  رو از پالستيك بيرون كش موبايلش

 چشم ماهور اسم آيلين رو شكار كرد.  

 رو روي ميز گذاشت و با دودلي قفل رو باز كرد.  پالستيك

 قيمتِ اهل وفا يار ندانست؛ دريغ....! اما يار بي وفا...بابت ديشب ممنون.  -

اخر جملش خار بود تو چشم خيس از اشكش. گوشي رو پرت كرد روي ميز و ديشب رو به ياد اورد. مهرداد دير   ايموجي قلب و

اومده بود. خسته و عصبي بود. زود و با سردرد خوابيد... اينا دليل ديدن آيلين ميشد يا خستگي كار؟ نفسش هاش به شماره افتاد  

 كرد:   يو چشماش بسته شد. زير لب تكرار م

 هرداد ديشب سركار بوده، من ميدونم...دروغ؟ نه،نميگه! نه م-

خودش ديگه حرفاي قلبش رو باور نداشت. مغزش مدام نهيب ميزد پس آيلين چي ميگه و قلبش با تپش هاي نا منظم سعي   اما

 داشت صداي مغز رو ببره.  

 پيامي! شايدم پاك شده بود.   و دوباره متن پيام رو خوند. همون يكي هم بود. نه تماسي وجود داشت و نه دوباره 

 در اتاق، ماهور رو پروند.  صداي
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 با شلوارك بدون تيشرك، حوله به دوش بيرون اومد و با ديدن ماهور گفت:  مهرداد

 گرمته؟ قرمز شدي چرا؟ -

 ماهور، طبق عادت،از عصبانيت پريد و سعي كرد از دهان نفس بكشه تا بينيش تحريك و خشك نشه!  پلك

 چيه؟ -

 رو سمتش گرفت و گفت: گوشي

يار باوفات كارت داره!شرمنده كه منِ خر پيامتونو خوندما...واقعا معذرت ميخوام كه وسط  عاشقانه  هاتون اومدم و دارم زندگي  -

 مي كنم.  

 ه داد: مهرداد هر لحظه باز تر ميشد و تعجبش بيشتر. با ديدن پيغام مسخره آيلين واي ارومي گفت كه ماهور سريع ادام دهن

 اره واي... -

سمت اتاق رفت. مهرداد عصبي با چشماي بسته به مبل تكيه زده بود و فكر ميكرد كه چجوري ميتونه اين بار ماهور رو قانع   و

 كنه.  

 پاكته كو؟  -

 پاكت، برق از سر مهرداد پروند. االن وقتش نبود...  اسم

 وارد اتاق شد و دست ماهور رو گرفت.   سريع

 به اين داستانا نداره.  اون پاكت ربطي -

 رفتار شديد از ماهور هميشه اروم و منطقي بعيد بود. البته تا قبل از اين جريانات اخير... اين

 اينو ديگه تو مشخص نميكني! وقتي ديدم توش چيه اون موقع راجب ربطش توضيح بده.  -

 دست مهرداد بيشتر شد.  فشار

 اون...ربطي...به من و ايلين...نداره.  -

 ماهور از درد جمع شد. اولين قطره چكيد و گفت:  تصور

 واقعا ميتوني انقدر كثيف باشي؟-
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زنگ تلفن، باعث شد مهرداد از اتاق بيرون بزنه. ماهور نگاهي به مچ قرمزش انداخت و روي تخت نشست. صداي زمزمه   صداي

 پاكت رو پيدا كنه.  مهرداد روي مخش بود. نگاهي به اطراف انداخت و سعي كرد تمركز كنه تا بتونه 

 چي؟ كدوم بيمارستان؟-

دوتا كلمه، قدرت حركت و فكر كردن ماهور رو سلب كرد. سراسريمه از اتاق بيرون رفت و با ديدن قيافه مهرداد اولين   همين

 كلمه اي كه به زبون اورد، اسم پدرش بود: 

 بابا...-

 

 ٣٢قسمت

 

 

 

 

 

 

از اين كه مهرداد روي ترمز بزنه، ماهور از ماشين پايين پريد و سمت بيمارستان پا تند كرد. از لحظه اي كه مونس با گريه از   قبل

مهرداد خواسته بود خودش رو به بيمارستان نزديك خونه برسونه، ماهور يك بند گريه كرده بود. براي پدري كه سكته قلبي  

 شديدي رو رد كرده بود.  

 ماهان وسط راهروي بيمارستان، ايستاد و پرسيد:  ديدن با

 خوبه؟ فقط بگو كه خوبه! -

 كالفه گفت: ماهان

 اره بابا، از تو هم بهتره. اين چه سر و ريخيته! -
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 ديگه متوجه چيزي نبود و فقط منتظر تاييد ماهان بود تا روي زمين بشينه و بلند تر از قبل گريه كنه.   ماهور

 ر وارد بيمارستان شد و باديدن ماهوري كه از شدت گريه روي زمين ميلرزيد، سمتش دويد و گفت: از همه جا بي خب مهرداد

 چي شده؟ -

 همرو تقويت كنه، اين بارم به در شوخي زد و گفت:  يكه سعي داشت، مثل هميشه روحيه   ماهان

 اهر من؟ هميشه انقدر زر زروعه؟ميگيم خوبه، گريه ميكنه. ميگيم بده، گريه ميكنه. تو چته خو-

 بازوي ماهور رو سمت باال كشيد و بلندش كرد.  مهرداد

 راست ميگه ديگه، چرا گريه ميكني االن؟ زهرم رفت ديدمت اينجوري! -

 هنوز دلخوري ظهرش رو فراموش نكرده بود. دستش رو از پنجه هاي محكم مهرداد بيرون كشيد و به ماهان گفت:  ماهور

 تم تو سرم! اگر يه طوريش ميشد...چه خاكي ميريخ-

كالفه شده بود. هم از گريه هاي بي دليل مادرش و حاال هم ماهور. خودش هنوز هم نتونسته بود شوك اين خبر رو   ماهان

 فعالهضم كنه.  

بابا شماها مريضين به خدا. غصه اتفاق نيوفتاده رو هم ميخورين. برو ببين بابارو...بهوشه و سرحال. سكته هم نكرده، فقط ردش  -

 رفته! كرده و 

 با حرص گفت:  ماهور

 چرا انقدر بي خيالي؟ -

 ماهان درهم شد. بيخيال؟ پدرش بود و سايه سرش!  اخماي

 بيخيال نيستم زر زرو. نميخوام كه شمام بيوفتين رو دستم و گرنه... -

د تا جاي ممكن هواي  از همه بيشتر ترسيده بود. مهرداد پلكي زد و ماهان رو وادار به سكوت كرد. هر دو ميدونستن كه باي وگرنه

 ماهور رو داشته باشن. سمت بخش سي سي يو رفتن كه مونس خانم با ديدن دخترش از جا بلند شد.  

 نبايد بهت ميگفتم ولي ماهان گوشيش خاموش بود اون لحظه. -
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 ميتونستي نگي مامان!؟ -

 رستار بود.  سمت شيشه برگشت و به پدرش خيره شد كه بيحال و با رنگي زرد، مشغول صحبت با پ و

 چطوره حالش؟ -

 كنارش قرار گرفت و صورت دخترش رو از نظر گذروند.   مونس

 خوبه، گفتن يكم بمونه تا ضربانش منظم بشه.  -

 با بغض سمت مونس چرخيد: ماهور

 چرا سكته كنه اخه؟  -

 تو دهن مونس خشكيد وقتي ماهور و مهرداد، از صداي سالم افسانه به عقب چرخيدن.   جواب

 با چشماي گشاد شده به صورت بي رنگ افسانه نگاه مي كرد كه ماهور با تعجب پرسيد: مهرداد

 سالم. شما اينجا چيكار ميكنين؟-

 تاد كه خيره نگاهش ميكرد.  گيج شد و دنبال جواب گشت. چشمش به صورت قرمز از گريه ماهور اف افسانه

 اومده بودم عيادت دوستم كه...مونس خانم رو ديدم! -

 ماهور اهاني گفت و پرسيد: 

 كدوم دوستتون؟ -

 سوالش بوي شك و ترديد ميداد. افسانه هول شده بود. چي ميگفت؟ لو ميداد كه علت سكته صادق من هستم؟  و

 ما نميشناسيم مامان جان.  -

كرد كه با ترس به افسانه خيره شده بود. چشماش دو دو ميزدن و دستاي توي هم گره خودش، نشون از  به مادرش نگاه   ماهور

 استرس بيش از حدش بود.  

 ارومي گفت و روي صندلي نشست.   باشه

 ميخواي برات يه چيزي بگيرم؟ فشارت نيوفته! -
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 جواب مهرداد نه ارومي گفت و منتظر به اتاق پدرش چشم دوخت تا پرستار بيرون بياد و خبر از حال خوب صادق بده.  تو

 

 برگ دستمال توي دستش رو هم داخل سطل انداخت و رو به پرستار گفت:  اخرين

 دماغ شدم.   خوبم! كال زياد اينجوري ميشم. االنم به خاطر حال بابام استرس گرفتم براي همين يكم خون -

 يكم؟ -

 خسته پله هارو دوتا يكي باال اومد و ليوان ابميوه رو به دست لرزون ماهور سپرد.  مهرداد

 كه هنوز تو شوك حال ماهور بود، اروم گفت:  پرستار

 بيمارتون خوبه فقط...مالقات ممنوعه. بريد تا فردا كه مياد بخش.  -

 با رفتنش، جاي هيچ صحبتي رو نزاشت.   و

 نميرم... من كه  -

 كه به اندازه كافي سرپا بود و خسته، سريع گفت:   مهرداد

 اتفاقا اگر همه هم بمونن شما ميري خونه.  -

 از جا بلند شد و رو به روش ايستاد. بيني خيسش رو باال كشيد و تو چشماي خسته مهرداد خيره شد و گفت: ماهور

 من اگر برم هم، ميرم خونه بابام...-

 بسته مهرداد، حرصش رو نشون مي داد.   چشماي

 ماهور منو خر نكن...-

 صدا از دستش در رفت و گفت:  كنترل 

چي ميشه؟ قراره ديگه چيكار كني؟ اينجا ديگه تو چيزي رو معلوم نميكني، اين منم كه تصميم ميگيرم كه با توي خيانتكار -

 دروغگوي... 

ود. چون اگر مي گفت ديشب خونه پدرش بوده باز تعداد سواالي احتمالي  هم عصبي بود. مهرداد هم مجبور به سكوت ب مهرداد

 ماهور بيشتر ميشد و قضيه بو دار تر. بدبختي علت كار ايلين رو هم نميدونست. دستي به پيشوني دردناكش كشيد.  
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 خودش رو براي هر چيزي از سمت ماهور اماده مي كرد چون اگر مي فهميد...  بايد 

  حالم خوب نيست. خواهش ميكنم بيا بريم خونه، بعدا حرف ميزنيم.  ماهور من االن اصال -

 بي توجه سمت مادرش رفت و بعد از خداحافظي كوتاهي، كيفش رو از روي صندلي هاي ابي رنگ بيمارستان برداشت.   ماهور

 منو برسون خونه بابام اينا...-

 

به ناله هاي دردناك ماهور نكرد و با عصبانيت در ماشين رو   عصبي مچ دستش رو كشيد و از بيمارستان خارج شد. توجهي مهرداد

 باز كرد. هر دو وارد ماشين شدن و مهرداد بالفاصله گفت: 

 هيس...هيچي نشنوم، نه گريه نه حرف! فقط ساكت شو تا من اين قضيه رو براي هميشه تمومش كنم.  -

كرد ضربان نامنظم قلبش و نفس تنگ شدش رو كه بخاطر  از قيافه ترسناك و كبود مهرداد ترسيد و اروم گرفت. سعي  ماهور

 سرعت زياد ماشين تند شده بود، كنترل كنه و به حالت عادي برگردونه.  

 تو سكوت تا خونه صادق روند و بعد با شدت مقابل در روي ترمز كوبيد.    مهرداد

 زد.   از اينكه ماهور از ماشين پياده بشه، شماره آيلين رو گرفت و روي اسپيكر  قبل

 گفتن آيلين مته شد و توي مغزش فرو رفت. عصبانيت مهرداد فوران كرد و داد كشيد: جان

 جان و مرض! چه مرگته تو؟ -

 چشم هاش رو بست و به صداي خنده بلند آيلين گوش داد.   ماهور

 ميبينم كه عصباني هستي شادوماد! اول زندگي اين هم عصبانيت از كجاس اخه؟ -

 تند تر شد.    هاي عميق مهرداد نفس

 فقط ببين مهرداد... -

 دوباره از ته دل خنديد. بغض ماهور بيشتر شد... و
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به زنت بگو انتخاب دوم بودن اين بدبختيا و اوقات تلخيا رو هم داره ديگه...حاال من به درك ولي يه فكري به حال خودتون بكن!  -

ي كه الحق ناز شصتم. صاف خورد وسط مغز زنت! حتي يه درصدم  اصال بهت اعتماد نداره ها...اين كار منم يه تير بود تو تاريك

 احتمال نميدادم پيام مسخره منوببينه...االنم خوش بگذره يار بي وفا.  

 صداي بوق اشغال تلفن تكرار شد. مهرداد با عصبانيت تلفن رو قطع كرد و روي داشبورد انداخت.   و

 حاال برو پايين... -

د از اينكه انقدر بي منطق عمل كرده! ياد باور هاي خودش افتاد كه هميشه با خود ميگفت: هيچ  هنگ كرده بود و گيج بو ماهور

 وقت بدون توضيح طرف مقابل، براش حكم نبر.  

 اينبار بدجور بهش فشار اومده بود. كم چيزي هم نبود، كه اگر دنيا برعكس بود مهرداد عكس العمل بدتري نشون ميداد.   اما

 يخواستي بري خونه بابات؟ بفرما اينم از اين.  چرا نميري؟مگه نم-

 خش دار ماهور دل مهرداد رو سوزوند.   صداي

 نميخوام ديگه! برو خونه... -

 مهرداد لج كرده بود.   اما

 نشد ديگه. اخه من نميخوام تو با منِ دروغگوي خيانتكار زير يه سقف باشي. برو پايين...-

 فش ماهور شروع شده بود. سردرد امونش رو بريده بود و حاال مهرداد هم ول نميكرد.  فش

 

 برو خونه مهرداد. حالم اصال خوب نيست.  -

 .  بلند مهرداد حتي توجه چند عابر پياده رو هم جلب كرد صداي

گند بزني و   يحالت خوش نيست؟ به درك! هربار خواستيم حرف بزنيم تو حالت خوش نبود. هميشه هميني...هميشه فقط بلد -

بري. نگاه نميكني ببيني داري چه غلطي ميكني. اخه احمق من اگر دلم باهاش بود كه يه جوري ميپيچوندمت كه تا اخر عمرت  

به من شك كردي تو؟ به خاطر يه پيام؟ تو كه هميشه شعار ميدي تا حرف   خه ي ادرگير گره كوري كه بهت زدم  باشي! چجور

 نزده حكم نبر، به خودت كه ميرسه، جا ميزني؟  

 تو حال خودش نبود اما مهرداد ادامه داد:  ماهور
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ه دردت  تو كه دو متر زبون داري، الل بودي بپرسي چيه جريانش؟ تو كه ميدونستي من ديشب تا بوق سگ شركت بودم ديگ -

چيه؟ مگه تو خودت ديشب به شماره شركت زنگ نزدي كه حالمو بپرسي؟ ميخواي بري خونه بابات؟ بفرما برو...منو بابت كار  

 نكرده ميترسوني؟ 

از ماشين بيرون پريد و روي زانو افتاد. اسيدبه معدش حمله كرد و هرچي داخلش بود رو به بيرون روند. مهرداد به شدت  ماهور

لي طاقت نياورد و به سرعت از ماشين پايين پريد و كنارش قرار گرفت. لرزش بدن ماهور به قلبش سرايت كرد و به  عصبي بود و

خودش لعنت فرستاد. اون كه هميشه مراعات حال ماهورش رو مي كرد... از كنار صندلي بطري اب قديمي بيرون كشيد و به  

 خورد ماهور داد.  

 سمتشون اومد و گفت: پيرمردي 

 جان خوبين؟ كمكتون كنم؟پسر-

 بي حال به بدنه گرم ماشين تكيه زد و مهرداد مرد رو پي كارش فرستاد.   ماهور

 خوبي؟ -

 بود.   "خوبي"دار ترين سوال براي ماهور همين  خنده

 عالي. نميبيني؟  -

 سختي سوار ماشين شد و چشماش رو بست. دهنش تلخ و بد مزه بود.   به

 د و راه افتاد. تا رسيدن به خونه هر دونفرشون غرق در افكارشون بودن.  كولر رو روش تنظيم كر  مهرداد

 بابت زياده روي، خودش رو سرزنش مي كرد و ماهور بابت اتفاقات افتاده.   مهرداد

روي تخت دراز كشيد، فقط ارامش بود كه وارد خون كم فشار توي بدنش شد. مهرداد بعد از حرف زدن با مونس، خسته   وقتي 

 ق شد و بدون عوض كردن لباساش روي تخت دراز كشيد.  وارد اتا

 خوب بود؟ -

 اره... -

حس مي كرد خراب كرده كه روي بغل كردن مهرداد رو نداشت. روي حرف زدن، عذرخواهي كردن، بوسيدن...خجالت مي   انقدر

نكرده بود و نمي كرد، ولي   كشيد. با اينكه كم چيزي نبود اما زيادي حرف زده بود. هيچ وقت به برگشتن به خونه پدرش فكر
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مهرداد كوبيد. امان از شك كه ريشه بزنه و بپيچيده دورت! اون لحظه همه   ت نميدونست اون لحظه براي چي اين رو توي صور

 چيز بد و زشت ميشه و دامن ميزنه به افكار منفي مغزت. 

 

دونست كه بيداره. اين رو از حركت اروم مردمك  و به نيم رخ خسته مهرداد خيره شد. چشماش رو بسته بود اما ماهور مي چرخيد 

 ها ميفهميد.  

 چيزي ميخواي؟ -

 اون حتي از پشت پلك هاي بسته هم ماهور رو ميديد.   و

 نه...فقط دلم ميخواد عادت هاي قبلنم رو ادامه بدم.  -

 مهرداد باز شد اما سمت ماهور نچرخيد. تصميم داشت خيره عكس بزرگ عروسي روي ديوار بمونه.   چشماي

 نميخوام ديگه با ناراحتي بخوابم...-

 حاال كه به خودت رسيده اينو ميگي؟ چند شب با نارحتي خوابيدي و پشتت رو بهم كردي؟ -

 به قول ماهان زر زرو بودنش ناراحت بود.   ديگه بغض كنه! خودش هم بابت اين همه ضعيف بودنش و نميخواست

 اشتباه كردم.  -

 االن ميگي ببخشم؟حرف امروزت برام خيلي سنگين بود!من خيانت كار نيستم ماهي.  -

 بزنه كه ماهور قانع بشه.   يبلد بود حرف  خوب

 ماهور چرخيد و گفت:  سمت

ببين چيكار كردي؟ هر چي دلت خواست گفتي. هر كاري دوست داشتي كردي...يه بار بي تعصب به قضيه نگاه كن. گناه من  -

چي بود؟ فقط تو گذشته عاشق شده بودم. اشتباه و درست بودنش برام مهم نيست ولي متاسفانه جزئي از زندگيم بود. نميدونم  

االن توقع اين برخورد رو ازت نداشتم. دلم ميخواست بهم اعتماد داشته باشي...يه   ي چرا نگفتم بهت...شايد اون موقع ترسيدم ول

 كلمه به ايلين بگي كه ميدوني و از اين بابت ناراحت نيستي!

ولي ناراحت بودم. قرار نبود چيزي بينمون مخفي بمونه. تو عصبي بودي...بيخودي دست و پات ميلرزيد. منم ترسيدم...ترسيدم  -

باره دلت بلرزه! سخته ميفهمي؟ برام سخته هضم اين قضيه كه تو جلوي چشمم بوسيده شي. سخته كسي با منظور  اين وسط دو
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كه بدونم ممكنه فقط براي من نباشي! ممكنه يكي تو ذهنش با تو رويا بسازه. به خدا   ته بغلت كنه و از گرماي تنت لذت ببره. سخ

 كه اگر اين قضيه برعكس بود تو بدتر ميكردي... 

بوسه ارومي روي پيشوني ماهور زد. راست ميگفت...اگر برعكس بود هيچ چيز قابل پيش بيني نبود. حتي حدسي هم   مهرداد

 راجب خودش نداشت. دستي به صورت خيس ماهور كشيد. 

 اين همه اشك رو از كجا مياري؟  -

 بغض، خنده روي لب هاي دخترك نشست.   وسط 

 جبورم اين اب رو يه جوري بدم بيرون ديگه.  اينم روشيه برا خودش.  وقتي روزي سه وعده ُسرُم ميزنم، م-

 با خنده گفت:  مهرداد

 واقعا كه، پس اين همه ابغوره گيريات الكيه؟ متاسفم كه با يه دروغگوي بازيگر زير يه سقف و روي يه تختم.  -

 بيخيال نميشي نه؟ -

 اي ضربان اروم قلبش مغز ملتهب ماهور رو اروم كرد.  ابرويي باال انداخت و ماهور رو توي بغلش كشيد. صد  مهرداد

 بزار بخوابم االن سرم خيلي درد ميكنه، بعدا يه فكري براي بيخيال نشدنت بر ميدارم.  -

 اروم باشه اي گفت و مشغول نوازش موهاي ماهور شد. فكرش به شدت بهم ريخته بود...  مهرداد

 و از همه بدتر، ماهور و ايلين خواهر محسوب ميشدن!  هم باور نمي كرد افسانه مادر ماهور باشه  هنوز

 رو با درد بست و بي توجه به نور اتاق، سعي كرد  بخوابه، بخوابه و بيدار بشه تا شايد فردا روز بهتري براشون باشه.  چشماش 

 

 ٣٣قسمت
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 "ماهور"

 

 

 بابا رفتم . پتو رو كمي روي بدنش باال كشيدم كه از خواب پريد.   سمت

 اي واي ببخشيد.  -

 زد و دستم رو گرفت. كنار مبل نشستم و بوسه اي به دست چروكش زدم. نبودنش مساوي بود با نبودن من!   لبخندي

 خوبي بابا جان؟ اين مدت بيشتر از اينكه نگران خودم باشم، نگران تو بودم.  -

 ده گفتم: خن با

 بچه ناقص داشتن همينه ديگه، ولي نه خداروشكر حالم بد نشد به اون صورت! -

 غليظي مهمون صورتش شد و گفت:  اخم

 ناقص چيه؟ حاال يكم فشارت ميره باال اين نقصه؟اين همه ادم قرص فشار ميخورن و خون دماغ ميشن!-

 اره ولي نه به شدت من.  -

 گفت:   كه حرف هامون رو شنيده بود، مامان

نا شكري ديگه. پسر احمد دوست بابات رو يادته؟ به اون ميگن ناقص كه نه دست داشت و نه پا. مثل يه تيكه گوشت افتاده بود  -

 چشمش به مادر پدرش بود تا بيان زيرشو تميز كنن. اخرم اين همه عذاب كشيد و همرو دق داد، اين همه دوا درمون...

 مرد؟ -

 رو برداشت. راست ميگفت...از اين زاويه من اصال مشكلي نداشتم. با حرصي گفت و ليوانش   بله

 شكرت ارومي لب زدم و كمك كردم تا بابا بشينه.   خدايا

 قرصاتون رو خوردين؟ -

 بابا مساوي شد با زنگ در.   جواب
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 به گمونم مامان و باباي مهردادن.  -

 مت در ورودي رفتم.  با ديدن تصويري كه توي ايفون ديدم، شكم به يقين تبديل شد و س  و

 همه سالم و احوال پرسي كردم و گل دست مهرداد رو گرفتم.   با

 ميدوني چيه؟خاطرات شب خواستگاري زنده شد برام. چقدر خنديديم... -

 از ياداوري اون شب، لبخند عميقي روي لبم نقش بست.   و

 دست به جيب واستاده بود و من رو همراهي مي كرد.    مهرداد

 ز هولت چايي هارو ريختي روم واقعا خنده دارم هست. واسه همينه بعد دوماه هنوز حامله نشدي...اره اين كه ا-

 سرفه مامان، هر دو از جا پريديم. مهرداد از خجالت سرخ شد و بي درنگ سمت بقيه پا تند كرد.  با

 

 با چشم غره گفت:  مامان

 يه سيني چايي بريز بيار به جاي اين تجزيه تحليل ها.  -

 رگشتم.  دوباره از آشپزخونه خارج شد. سرگرم دم كردن چايي بودم كه با حس كردن حضور كسي پشت سرم، به عقب ب و

 جانم چيزي ميخواين؟ -

 كمي من و من كرد و گفت:  افسانه

 راستش ديدم بيرون همه سرگرمن، گفتم بيام پيشت! -

 هاي درهم و صورت بي رنگش،از لحظه ورود توي ذوقم ميزد.   اخم

 ميخواين بشينين؟ حس ميكنم حالتون خوب نيست!-

 روش به كابينت تكيه دادم و اروم پرسيدم: از حرفم استقبال كرد و روي صندلي جا گرفت. رو به  سريع

 چيزي شده؟ -

 لرزونش توي نگاهم قفل شد. دلم گرفت...  نگاه
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يكم كارا بهم گره خورده. از طرفي ايلي و شوهرم هر روز زنگ ميزنن كه چرا بر نميگردي و من ديگه بهونه اي براي موندن  -

 ندارم. نميدونم چيكار كنم... 

 وضيحي بدين؟ هنوزم قرار نيست به كسي ت -

 به شدت گرفته بود. انگاري هر لحظه قرار بود بزنه زير گريه... صورتش

 ميترسم، از عكس العمل هاشون! از عكس از عمل... -

 ورود مامان نگاه ازش گرفتم. عجيب بود كه امشب هيچ كسي رنگ و روي طبيعي نداشت.  با

 خوبي مامان؟ -

 بين منو افسانه چرخيد.  نگاهش

 ي چيشد؟ بجم ديگه!آ..آره. چاي-

 سمتم اومد و قوري رو از كنارم برداشت. اب نجوشيده كتري رو توي قوري ريخت و بي حواس گفت:  و

 ليوانات كو؟ بيار بريزم.  -

 و واج مونده بودم...امشب چه خبر بود؟  هاج

 بده من مامان جان! شما برو بشين منم االن ميريزم و ميام.  -

 ري شده بودم...كالفه قوري رو ازش گرفتم وروي كتري گذاشتم و زيرش رو زياد كردم.  و قاطع نه بلندي گفت. كف سريع

 شما و افسانه جون بريد منم ميام االن. بفرماييد...-

 هر دو رو بيرون كردم.   و

 با سيني چاي كنارشون نشستم و مشغول خوش و بش شدم.   باالخره

 راستي ماهور جان، يه پيشنهاد كاري! -

 شنيدن اسم كار، ذوق زده سمت ليال خانم برگشتم.   با

 كجا؟ -
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 واال يكي از دوستام، تو صدا و سيماعه. دنبال عكاس بودن منم شمارو پيشنهاد دادم. مشكلي نداري شمارتم بدم، ها؟-

 افسانه گفت:  رو به  وبعد 

 راستي ميدوني ماهور عكاسه؟ -

 اره...نه، يني نميدونستم. واقعا ماهور؟ -

 لبخند بله اي گفتم و سمت مهرداد برگشتم. بي تفاوت چاييش رو ميخورد.   با

 نظرت؟ -

 مشخصه نظرم.  -

 غره اي سمتش رفتم و به مامان گفتم:  چشم

 رم. بله لطفا شمارم رو بدين، ولي بگين يه سري شرايط دا-

 باشه ديگه ميگم زنگ بزنن كه هماهنگ شين.  -

 مشغول ارسال شمارم براي طرف شد.   و

 كنارم قرار گرفت:   مهرداد

 من نظرم اين نبود! -

 قرار نيست همه چي باب ميل تو باشه كه...درس خوندم كه كار كنم خير سرم. همون بارم كوتاه اومدم حوصله بحث نداشتم.  -

 ت: و با حالت تهديد گف  اروم

 زبونت دراز شده ها. قبال از اين برنامه ها نداشتيم.  -

 صداي در از جا بلند شدم و همين طور جواب دادم:  با

 آنتنت برفكي نشون ميده. درستش كن تا بتوني از برنامه هاي جديد لذت ببري... -

 در رو باز كردم و توي بغل ماهان فرو رفتم.  و
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 ٣٤قسمت

 

 

 

 

 ماه ديگه هم مثل برق و باد گذشت. يه ماه شلوغ و پر مشغله...  يك

دو هفته اي بود برگشته بود به تركيه. بهش گفته بودن حاال حاالها كارات درست نميشه و اينم از فرصت استفاده كرد و   افسانه

 برگشت پيش خانوادش.  

ر و در مقابل من. چون فهميده بودم اين وسط چيزي هست كه  بهتر شده بود و سعي ميكرد بيشتر مراعات كنه...البته در ظاه بابام

 نميخوان من رو در جريان بزارن!

 خانم و بابا هم چند روزي بود به شيراز رفته بودن براي استراحت و ديدن خاتون...  ليال

 هم دو هفته بود به عنوان عكاس، تو يكي از شبكه هاي تلويزيون فعاليت ميكردم.   من

ار و جنجال كشيدم تا مهرداد راضي شد ولي به گمونم ارزش همون دو شب ناراحتي رو داشت. حداقل االن حال  كه چقدر ج بماند 

 دلم خوب بود...عذاب وجدان بيكاري نداشتم! يعني ياد گرفته بودم گاهي كاري رو براي دل خودمم انجام بدم. مثل عكاسي...

 فل در بلند شد و مهرداد توي چارچوب قرار گرفت.  عكس رو هم درست كردم و روي فلش ريختم. صداي ق  اخرين

 سالم، خسته نباشي... -

 سمتش رفتم و بو*سه ارومي روي گونش نشوندم. ميدونستم هنوز يكم دلخوره.   و

 سالم ممنون... -

 و كتش رو گرفتم و روي اويز، اويزون كردم.    كيف

 ... برو يه دوش بگير، بيا برات الزانيا درست كردم انگشتاتم بخوري-
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لبخند ريز روي لبش رو ببينم اما هيچي نگفت و سمت اتاق رفت. هر جور كه شده بايد دلخوريش رو رفع ميكردم كه    ميتونستم

 چند روزه ديگه باهام به كافه علي بياد. كلي برنامه براي تولدش چيده بودم! 

 رو جلوش گذاشتم و روبه روش نشستم.   بشقابش

 و انجام دادين؟ خب چه خبر؟ كاراي سايت جديده ر-

 تكون دادن سرش اتكفا كرد و مشغول شد. قاشق رو توي دستم فشردم...  به

 نميخواي حرف بزني؟ -

 حوصله نگاهم كرد. خسته بود، ميدونستم...چند شب بود به خاطر كاراي شركت خوب نخوابيده بود.   بي

 حوصله ندارم ماهور، بيخيال شو.  -

 مش تنها بودم. حوصلم سر رفته... خب من از صبح منتظر بودم تو بياي، ه-

 رو محكم توي بشقابش ول كرد و گفت:  قاشق

 ميگي چيكار كنم؟ رسيدي به خواستت ديگه، ميري سر كار كه بيكار نباشي. پاشو برو سر عكسات كه حوصلت سر نره! -

 دستي به سرش كشيد.   و

 رو كنار زدم و با صدايي كه از شدت ناراحتي گرفته بود گفتم:  بغضم

 ذات رو بخور، برات قرص بيارم.  غ-

 ميزاري؟ -

 اره بخور... -

 بعد از جام بلند شدم و از اشپزخونه بيرون زدم.    و

 بلندش تا اتاق رسيد: صداي

 بيا غذات رو بخور... -

 رو ندادم و بي هدف مشغول تا زدن لباس هاي رو تخت شدم.   جوابش
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 رو كامل باز كرد.   در

 ميگم بيا ناهارت رو بخور.  -

 نگاه كردن بهش جواب دادم:  بدون

 نميخورم تو برو بخور... -

 توي دستم رو گرفت و سمت خودش كشيد.   لباس 

 با معدت كه قهر نيستي! بيا كه حوصله غش و ضعف ندارم.-

 زدم و اين بار من لباس رو سمت خودم كشيدم.   پوزخندي

 نترس غش نميكنم... -

 اون كشيد و من كشيدم. صداي جر خوردن لباس بلند شد.  دوباره 

 هعي...ببين چيكار كردي؟ پاره شد...-

 به يقه پاره لباس خيره شدم.   و

 اشكال نداره، قرار بود تو تنت پاره بشه، حاال تو دستت پاره شد.  -

 حرف خودش خنديد. بعدش به  و

 رو جمع كردم با حرص لباس رو توي صورتش پرت كردم و گفتم:  خندم

 بي تربيتِ بي مزه! ميري يدونه عينشو ميخري مياري برام.  -

 باشه بيا بريم ناهار فعال...تنها از گلوم پايين نميره.  -

 مچ دستم رو كشيد و از اتاق بيرونم برد.   و

 لب گفتم:  زير

 نداري، اين اداها...تو كه طاقت قهر -

 راه ايستاد كه محكم به بازوش خوردم و صداي اخم بلند شد.  وسط 
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 چيزي گفتي؟ -

 نه بابا، چي گفتم؟ -

 صورتم دقيق شد و پشت ميز نشست.  توي 

 غذاي يخ زدم نگاه كردم ولي همچنان خوشمزه به نظر ميومد. بيخيال ناراحتي كوتاهم شدم و شروع به خوردن كردم.  به

 

 ٣٥قسمت

 

 

 

 

 

روي صندلي سفت مطب نشسته بودم و بي هدف به در و ديوار نگاه مي كردم. بروشوري از روي ميز برداشتم و مشغول خوندنش   

شدم. مقاله هاي مختلفي درباره بيماري ايدز رو توي يه دفترچه چند برگي، جمع اوري كرده بودن تا مردم بخونن و مطلع بشن؛  

شور به عنوان بادبزن استفاده ميكردن. صفحه دوم دفترچه بودم كه با شنيدن اسمم از زبون منشي، توجهم  ولي اكثر بيمارا از برو

 جلب شد. 

 خانم ماهور سرمد، نوبت شماست. -

به چهره دلنشينش زدم و بعد از برداشتن كيف، وارد اتاقدكتر شدم. دكتري كه به واسطه پارتي بازي، وسط برنامه   لبخندي

 ا باز كرده بود. سالم بلند بااليي دادم كه با خوشحالي جواب داد و گفت: كاريش، برام ج

 به به، ببين كي اينجاست. ماهور عزيز... -

 لبخند به بغل كشيدمش و تشكر كردم.   با

 حالت چطوره؟ چه عجب بابا، از وقتي ازدواج كردي بي معرفت شدي! -
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 رفت.  صندلي هاي نرم مطبش لم دادم و اون هم سرجاش قرار گ روي 

 به خدا بحث بي معرفتي نيست، جوياي احوالت از بهار بودم، ولي سرم خيلي شلوغ بود. شما خوبي؟ همسرت و پسرت چطورن؟ -

 خداروشكر، مام خوبيم. چه خبرا!؟ اين طرفا... -

 ريزي زدم و برگه ازمايش رو بيرون كشيدم.   لبخند 

مطمئن شدم يه خبراييه. حاالم با مدرك اومدم پيشت كه خوشحالم  راستش من...مدتيه كه حالت تهوع دارم، بعد با بيبي چك -

 كني... 

 برگه رو روي ميزش قرار دادم. با ذوق بازش كرد و بعد از مدتي گفت:  و

 اي جانم...مثبته كه.  -

 جريان خنك خون رو توي تنم حس كردم. حسي شيرين و دلچسب...اشك چشمم رو تر كرد.   عبور

 لش فاصله گرفت و گفت: كمي از حالت خوشحا نازنين

 تو...مگه چهار ماه پيش عروسيت نبود؟ تحت نظر بودي؟ -

 اره ولي من از قبل ترش عروس شده بودم، اما تحت نظر...نه! -

 برگه رو باال پايين كرد و بعد گفت:  كمي

 ت! خب...من كه قبال بهت گفته بودم به خاطر بيماريت بايد تحت نظر باشي، اين چه بي احتياطي بوده از-

 توي دلم جوونه زد. دستام رو توي هم پيچيدم و با استرس گفتم:  نگراني

 اخه...من اصال قصدم بارداري نبوده. بعدم مگه حاال براش مشكل جدي اي ايجاد ميشه؟-

 بدم رو درك كرد و روي مبل رو به روم نشست. حس

 

 سردم رو توي دستش گرفت و گفت:  دست

 نه عزيزم، كوچولوت احتماال حالش خوبه، من براي خودت ميگم. تو خيلي ضعيفي! -
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 محو شد كه سريع گفت:  لبخندم

 حاال پاشو بيا، يه كاريش ميكنيم. فعال بزار ببينيم چه خبره تو دلت...گمونم سه ماهتم باشه نه؟ -

 كه سمت تخت ميرفتم، مانتوم رو از تنم خارج كردم و گفتم:   همينطور

 ، ولي اصال هيچ نشونه اي از خودش نشون نداد. يعني من از حالتاي صبحم اونم تازه االن فهميدم.  اره-

رو زير سرم صاف كردم. نازنين دستگاه رو روشن كرد و مايه ژل مانند رو روي شكمم ريخت. كمي با پروب روي شكمم   بالش

 كشيد و بعد روي ناحيه اي مكث كرد. خيره به مانيتور شدم.  

 زد و گفت:  د لبخن

 خدايا...ببينش!-

 بعد با دستش نشونش داد. درست مثل لوبياي خيلي كوچيك بود...  و

 ميخواي صداي قلبش رو بشنوي؟ -

ذوق و بغض، زبونم بند رفته بود. سرم رو تكون دادم كه صداي خش خش بلندي توي اتاق پيچيد. گوشام تيز شد براي شنيدن   از

 صداش...

 ببين...ميشنوي؟ -

بعد صداي تاپ تاپ قلب كوچولوي لوبيا توي اتاق منعكس شد. دستم رو روي دهنم گذاشتم و اشكام جاري شد...تا به حال صدا  و

 تر نشنيده بودم...تا به حال حسي از اين زيبا تر حس نكرده بودم.   از اين قشنگ 

 عزيزم...مبارك باشه. انشاهلل قدمش پر خير و بركت باشه براتون. سالم و سالمت... -

 دستمالي رو روي شكمم گذاشت.  و

 خب...پاك كن خودتو و بيا كه باهات كار دارم.  -

 ه روش قرار گرفتم و به صورت جديش خيره شدم.  رو پاك كردم و مانتوم رو پوشيدم. رو ب  شكمم

 خب ماهور جان...برات پرونده تشكيل بدم يا دكتر ديگه اي مد نظرته؟ -

 كي بهتر از شما؟ -
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 زد و گفت:  لبخندي

 تو لطف داري عزيزم. پس من ميدم مهسا برات پرونده تشكيل بده.  -

 ارومي گفتم كه ادامه داد: باشه

بتوني اين شيش ماه باقي مونده رو به راحتي و در كمال سالمتي طي كني، بايد حرفام رو جدي  خب ببين...براي اينكه كه -

بگيري. تو بشدت كم خوني...قرص اهني ك برات مي نويسم فراموشت نشه. به هيچ عنوان، تاكيد ميكنم...به هيچ عنوان عصبي يا  

 خودت و هم بچه رو به خطر بندازه. خيلي مراقب باش.   . يه قطره خون ممكنه هم كنيمضطرب نشو، كه خدايي نكرده خون دماغ 

 چشم...-

 داروهايي كه مي نويسم رو اصال تو خوردنشون كوتاهي نكن. -

 تاييد سر تكون دادم كه نسخه رو سمتم گرفت و گفت: براي

 بفرما...بقيه توضيحاتم داروخونه بهت ميده. راستي...همسرت كجاست؟ -

 رو توي كيفم قرار دادم و گفتم:  نسخه

 راستش غير از من و شما هيچ كسي خبر نداره كه من حاملم.  -

 كرد.   تعجب

 چرا؟-

 راستش براي خبر دادنم برنامه دارم، براي همين... -

 برداشتم و ازش تشكر كردم.  و از جاش بلند شد. من هم كيفم رو  خنديد 

 ممنونم، ماه ديگه ميبينمتون...-

 كرد و گونم رو بوسيد.  بغلم

 انشاهلل...خيلي مراقب خودت و ني ني باش.  -

 تشكر كردم و از مطب بيرون زدم. از امروز همه چيز فرق داشت... دوباره 

 منشي تشكر كردم و از ساختمون بيرون زدم.  از
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 ٣٦قسمت

 

 

 

 رو سر كشيدم و شستمش.  شيرموز   ليوان

 ماهي...-

 چرخيدم.   سمتش

 جون! -

رو دور كمرم حلقه كرد و كوتاه بو*سيدتم. سعي كردم جلوي جمع شدن صورتم رو بگيرم. جديدا عطرش بشدت تيز و   دستاش 

 ار بيام.بد بو شده بود. كمي فاصله گرفتم و به كابينت پشتم تيكه دادم. واقعا با اين يك مورد بارداري نميتونستم كن

 بريم بيرون؟ -

 كجا؟ -

 رو توي موهام حركت داد و گفت:  دستش

 بريم يه جاي خلوت. مثال بام تهران... -

 خودم رو با لبخندم نشون دادم و رفتم تا حاضر شم.   موافقت 
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نيمكت نشسته بوديم و سرم رو به شونش تيكه داده بودم. دستم رو توي دستش گرفته بود و مشغول بازي با حلقم بود. از   روي 

همون لحظه اي كه از اتاق بيرون زد، خدارو شكر كردم كه عطر هميشگيش رو نزده بود. وگرنه نميتونستم توي بغلش بشينم و  

 رو هوا...  رفتكل برنامم براي فرداشب دود ميشد و مي

 با دوچرخه از جلومون خنده كنان رد شدن. ناخداگاه چشم جفتمون دنبالشون رفت.  زوجي

 دلم دوچرخه خواست..  چقدر

وقتي بچه بودم، گمونم پنج شيش سالم بود، بابام يه دوچرخه واسه تولدم خريد كه به درد بچه پونزده ساله ميخورد. مامانم تا  -

بابام، سرزنشش ميكرد. منم سرتق...هي سوارش مي شدم و مي خوردم زمين. يه روز كه تنهايي   چند وقت بابت اين كادو خريدن

 كنترلش كنم، افتادم و سرم به لبه جدول خورد. اينجام...  متو كوچه داشتم سعي مي كردم بتون

 رد زخم رو نشونم داد. يه رد بخيه چند سانتي گوشه پيشوني و زير موهاش...  و

 ز كردم، فكر ميكردم كال دو ساعت خوابيدم، ولي نگو چند روز بيهوش بودم.  وقتي چشمام رو با-

مامانم اومد تو اتاق، انقدر گريه كرده بود كه نميشناختمش. چشماش مثل درز گندم شده بود...با تمام بچگيم همه اون   وقتي 

و سجده كرد. همون جا فهميدم كه قضيه   صحنه ها رو يادمه...مامانم از خوشحالي گريه ميكرد، بابام همونجا روي زمين نشست

بعدش...هيچ وقت نتونستم دوچرخه سوار شم. هيچ وقت...چند وقت پيش داشتم به   ولي خيلي جدي تر از يه خواب دو روزس...

  اين فكر ميكردم كه چرا بابام سعي نكرد يكبار بهم ياد بده سوار شدنش رو، كنترل كردنش رو، لذت بردن ازش رو. همه هم سن و 

گوشه. كه مبادا  باد اين دوچرخه منو بگيره و   يه ساالم دوچرخه سوار ميشدن ولي من با ترس، بهشون خيره ميشدم و كز ميكردم  

 دوباره بال سرم بياد. حاال همين جا يه قولي ميدم، هم به خودم هم به تو، هم به بچه ايندمون... 

 رو جمع كردم. دل تو دلم نبود تا بهش بگم!   لبخندم

خوام قول بدم كه هيچ وقت از ياد دادن لذت هاي كودكي بهش، كوتاهي نكنم. چيزاي مناسب سنش رو بخرم كه اتفاقي  مي-

 براش نيوفته، كه از نگراني تا دم مرگ نرم.  

 چرخيدم.   سمتش

 تو بهترين باباي دنيا ميشي، من مطمئنم...همون طور كه بهترين دوست و همراه و همسر دنيايي! -

 آورد و بو*سيدتم. طوالني و عميق...   نييراف انداخت وسرش رو پابه اط نگاهي

 خوبه كه دارمت!  -
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جمع نميشد...حس ميكردم لوبيا هم از اين ابراز احساسات باباش خوشحاله. لوبياي مخفي من هم حس ميكرد. ميشنيد   لبخندم

 صداي باباش رو و خوشحال ميشد!

 امشب شام مهمون توييم ها! حواست باشه...-

 رو كشيد و بلندم كرد.   تمدس 

 اي به چشم...يكم راه بريم، بعدش ميبرمت بهترين رستوران. چطوره؟ -

ذوق باشه اي گفتم و دنبالش روونه شدم. روونه شدم تا شايد اين نقطه تهرانم فتح كنيم و عاشقانه قدم به قدمش رو خاطره   با

 بسازيم. مثل بقيه تهران كه مال ما و خاطراتمون بود...! 

 

 ٣٧سمتق

 

 

 

 

 

استرس نگاهي به خودم توي اينه انداختم. ارايشم كامل بود و به لباسام ميومد. همه چيز هماهنگ شده و سرجاش بود. براي   با

 اخرين بار شماره علي رو گرفتم كه با داد جواب داد: 

تمومه،بچه ها    ناتشيزئماهور...به خدا كچلم كردي. اره همه چيز امادس...كيك رسيده، كادوت رو گرفتم از دوستم، كافه خلوته، ت-

 اومدن و همه چيز درست و سرجاشه. بازم سواليه؟ 

 سالم... -

 عميقي كشيد و با خنده جوابم رو داد.   نفس

 يه نفس بكش وسط داد و بيدادات!-
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 حاال كارتو بگو... -

 دنبالم.  رو از روي تخت برداشتم و از اتاق بيرون رفتم. طبق قرارمون ده دقيقه ديگه مهرداد بايد بياد  كيفم 

 ميخواستم بگم با رستوانه هماهنگ كردي! -

 بله عزيزم هماهنگ كردم. ديگه؟-

 به حرص خوردنش زدم. واقعا امروز بيچارش كرده بودم...  لبخندي

 ديگه سالمتيت. مام ميايم زودتر... -

 گفت و بعد قطع كرد. ده دقيقه هم نشده بود، كه تو ماشين بغل مهرداد بودم.  منتظرمي 

.قبل اينكه بريم خونه مامانت اينا يه سر بايد بريم كافه علي، مامانت سري پيش سفارش دارو گياهي به باباش داده بود،  راستي..-

 بهم زنگ زد كه داريم امشب ميريم، بريم اونارم از علي بگيريم.  

 دارو گياهي؟ -

 به نيم رخ جذابش كردم. مرد سي و سه ساله من!  نگاهي

 پشتش خبر ندارم.   اناتياره، ديگه من از جر-

 اي گفت و ماشين رو سمت اتوبان كج كرد.   باشه

 حاال چه خبرِ خونه مامانم؟ چيشده كه يهويي هوس كردي بري اونجا!؟-

 تعجب بهش خيره شدم.   با

 وا! دلم براي مادرشوهرم تنگ بشه، تعجب داره؟ -

 نگاهي انداخت و بعد با لحن مشكوكي گفت:  نيم

 اخه تازه اونجا بوديم، از صبح داشتم فكر ميكردم جريان چيه، بعد فهميدم كه قراره برام تولد بگيري...! -

 گشاد شد و با دهن باز بهش خيره شدم.   چشمام

 يري، ميگيري؟ باز يكم ديگه كه فكر كردم، گفتم نه بابا! تولدم چهار روز ديگس! از االن كه نميگ -
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 عادي سازي گفتم:  براي

 تو پول تو كارت من ديدي كه من تولد برات بگيرم؟خوبه باز حساب مشتركه و آمارش رو داري! -

 طوالني بهم كرد كه با جيغ گفتم:  نگاه

 مراقب باش.  -

 تيز از ماشين جلويش سبقت گرفت.   و

 رو از روي شكمم تا روي قلبم كشيدم و چشمام رو بستم.   دستم

 وقتي من تو ماشينم، از اين كارا نكن خواهشا.  -

 توجه به حرفم گفت: بي

 يعني قرار نيست برام تولد بگيري؟ پس حقوق سركارت رو چيكار ميكني؟ -

   بزار چهار روز برم، بعد حقوق بخواه از يارو. كال دو روز در هفته ميرم سركار.-

 جبهه گرفت و گفت:  سريع

 همينه ديگه، وقتي بهت ميگم كار نكن بشين تو خونت براي اين چيزاس. من كه چهار برابر حقوقت مي ريختم تو كارت. -

مهرداد...خدايي خودت از بهونه هات خندت نميگيره؟ درد من پول نيست، بفهم اينو. بعدم من امشب واقعا حوصله بحث ندارم. تا  -

 بزرگه، هنو چهار روز ديگه وقت دارم...!تولدتم خدا 

 نگفت و رو به روي كافه پارك كرد. پياده شدم. ديدم تكون نميخوره.  چيزي

 

 توهم بيا ديگه... -

 برو بگير خودت، من چرا بيام ديگه؟. به خدا مي خوريم به ترافيك ها.  -

 حرص گفتم:  با

 پاشو بيا ببينم، علي ناراحت ميشه... -
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 و از خيابون رد شدم.  بعد در رو بستم   و

 وارد كافه شديم كه علي به استقبالمون اومد.   باهم

 به به، قناري هاي عاشق. خوش اومدين...خوبه باز سفارشات مادر تو هست كه به بهونش به ما سر بزني.  -

هان وايستاده بودن و  خنديد و علي رو بغل كرد. علي چشمك يواشكي زد و من به طبقه باال خيره شدم. شيوا، بهار و ما مهرداد

 برام دست تكون دادن.  

 جدا شدن مهرداد، سريع برگشتم و گفتم:  با

 خب برو بيار سفارشارو كه ما ديرمون شده.  -

بدون اينكه به جايي نگاه كنه، صندلي ميز رو كشيد بيرون و نشست. از اين بي دقتي هاش خندم گرفت. كيفم رو، روي   مهرداد

 دم.  ميز گذاشتم و منتظر علي ش 

لحظه، با ورود علي، اهنگ تولد با صداي بلندي پخش شد و مهرداد از جا پريد. با دهن باز و چشماي گشاد، اول به من و   همون

 بعد به بچه ها كه به سرعت دورش حلقه زده بودن نگاه كرد.  

 چيكار كردين شما؟-

 بعد خنديد.   و

 ستم رو باال اورد و بو*سيد. بغل كرد و در اخر سمتم چرخيد. نزديك نزديك شد. د همرو

 چي بگم بهت؟ -

 اي باال انداختم كه محكم بغلم كرد. روي موهام و گونم رو بو*سيد و گفت: شونه

 ممنونم زندگي! -

 لبخند زدم و روي ميز نشستم. تا به حال از اين حرفا تو جمع نداشتيم ولي االن همه چشما رو ما بود.   خجول

 خب داداش! خودت ميزني يا ما بزنيم؟ -

 با تعجب سمتشون چرخيد كه كيك كوچيك توي دست علي، محكم به صورتش خورد.   مهرداد

 شد. جيغم با خنده بچه ها قاطي شد و داد مهرداد بلند   صداي
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 خدا لعنتت كنه عوضي! -

 بعد دستي به صورتش كشيد و تمام خامه هارو روي زمين ريخت.   و

 ديدن قيافه داغونش بلند خنديديم. تمام خامه ها به مژه ها و ابرو هاش گير كرده بود و قيافش خنده دار شده بود.   با

  حرص سمت اشپزخونه رفت و علي با غر غر مشغول تميز كردن زمين شد. با

 نگاه كن...گند زد به كافه من. -

 بلند خفه شوي مهرداد تا اينجا رسيد. ميدونستم از اين كار بدش مياد ولي علي بود ديگه!   صداي

 با قيافه برزخي وارد جمع شد و پشت هم تعدادي دستمال از جعبه بيرون كشيد.   مهرداد

 مال مفت و دل بي غم! -

 ش پرت كرد و گفت:دستمال هاي خيس و مچاله رو سمت  مهرداد

 عوض كادوت بود ؟ حيف كيك!-

 با حالت چندش، دستمال رو با جارو از روي زمين جمع كرد و گفت:  علي

 اره ديگه پس چي؟ همون كيك صدتومن آب خورده بود. مگه تو چقدر مي ارزي؟ صد بيشتر؟ -

 داشت. فحشي زير لب داد ك علي با داد خودش رو كنار كشيد و مارو به خنده وا   مهرداد

 با حالت كالفه گفت:  ماهان

 بسه ديگه، علي برو كيك رو بيار كه ضعف كردم.  -

 از پشت پيشخوانش كيك ديگه اي، بزرگتر از قبلي بيرون كشيد.   علي

 ميز نشستيم و كارگر كافه، سيني چايي روي ميز گذاشت.  دور 

 يادت باشه علي براي كارگرتم كيك ببري! -

 د گفت: سري تكون داد كه مهردا علي

 واقعا ممنونم...اصال توقعش رو نداشتم.  -
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 :ديگه انقدرام بي معرفت نيستيم كه برات تولد نگيريم. بهار

 

 خنديد و گفت:  ماهان

 به خدا اگر ماهور زنگ نميزد محال بود من يادم باشه.  -

 چقدر شماها شوهرمو اذيت ميكنين! بسه ديگه...-

 دستم رو فشرد و لبخند مهربوني زد.    مهرداد

 خب همسر مدافع...بگو ببينم چي براي شوهرت خريدي؟-

 اي از كيكم رو توي دهنم گذاشتم و گفتم:  تيكه

 من دوتا كادو دارم، شما بدين كادوهاتونو، بعد من! -

 ي بهتر از ... :ما خودمون كادوييم، ديگه چماهان

 :چقدر حرف ميزني ماهان، بده بياد اون جعبه رو! علي

 ماهان، جعبه كوچك ساعت ماركي كه مدت ها بود دنبالش بودن رو روي ميز گذاشت.  و

 بفرما اقا مهرداد، اينم از كادوي اكيپ ما. به خوشي دستت كني داداش! -

 عت مورد پسندش، لبخندي از سر ذوق زد.  با قيافه متعجب در جعبه رو باز كرد و با ديدن سا مهرداد

 و ماهان رو بغل كرد و با شيوا و بهار دست داد.   علي

 واقعا ممنونم، به قول علي ديگه انقدرام... -

 حرفش كامل نشده بود كه ماهان گفت:  هنو

 اي بابا، شكسته نفسي نكن برادر من، بنداز دستت ببينيم چطوره.  -

 ج كرد و به دستش انداخت. لبخند زدم و گفتم: احتياط ساعت رو از جعبه خار با

 ممنون، واقعا قشنگه! خيلي به دستش مياد.  -
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 تو دلم قربون صدقه دستاي پر و مردونش رفتم.   و

 خب حاال، كادوهاي تو چيه؟ بدو كه دلم آب شد.  -

 به بهار زدم و گفتم:  چشمكي

 يكيش كه جبران خسارته. چند روز پيش زدم شيشه عطرشو شكوندم.  -

 جعبه عطر رو از زير ميز دراوردم و به دست مهرداد دادم.   و

 يكيشم...-

 مهرداد شدم و اروم لب زدم:   نزديك

 فكر كنم وقتشه براي قول ديروزت و عملي كردنش، برنامه هاتو رديف كني.   -

 نگاهم كرد و چيزي نگفت.    متفكر

 چي پچ پچ ميكني دم گوشش؟  -

 داشتم كادوي دوممو براش شرح ميدادم.  -

 : خب به ماهم بگو...!شيوا

 صورتم رو سمت خودش برگردوند. برق چشماش خبر از باخبر شدنش بود.   مهرداد

 واقعا؟ -

 زدم كه محكم منو به اغوش كشيد  و صورتم رو بو*سه بارون كرد.    لبخندي

 خجالت به ماهان نگاه كردم كه گفت:  با

 مهرداد ميدونم خيلي خوشحال شدي از كارش، ولي االن وقت جواب دادن نيست. ما اينجاييما!-

 ند شد و گفت: تو حال خودش نبود. انگار تو اسمون هفتم سير مي كرد. با خنده و خوشحالي بل  مهرداد

 داري دايي ميشي ماهان... -

 اي همه ساكت شدن و لحظه بعد، سيل تبريك ها و بغل ها بود كه سمتم روونه شد.  لحظه 
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 اخر شب زير نگاه هاي خيره و شيفيته مهرداد خجالت كشيدم و با تيكه هاي ماهان از خنده غش كردم.   تا

ميومد از هم جدا بشيم. بعد از چند ماه بود كه دوباره تونسته بوديم دور هم  رو بين شوخي و خنده بچه ها خورديم و دلمون ن غذا

 جمع بشيم. 

 

از دوازده گذشته بود و درحال برگشت به خونه بوديم. مهرداد ذره اي از انرژيش كم نشده بود و هر چند دقيقه يكبار   ساعت

 بو*سه عميقي به دستم ميزد و قربون صدقم مي رفت.  

 دت اشناييمون تا االن، انقدر قربون صدقم نرفته بودي! فكر كنم تو كل م-

 بي رحم... -

 كه ماشين رو كنار كشيد و سمتم چرخيد.   خنديدم

ببين...االن نميدوني چقدر رو ابرام و حالم خوبه. نميدوني چقدر بابت اين كادوي قشنگت خوشحالم. ميدونم كه زود بوده،  -

وني چه ذوقي دارم واسه ديدنش و لمس كردنش! ممنونم ازت ماهور...كه هستي، كه  امادگي نداشتي...نه تو و نه من، ولي نميد 

 بدي.   شدش قراره مادري كني، كه قراره با عشق ر

 فقط لبخند از ته دلم بود.   جوابم

ردي تو  اون قدر برام مهمي و ارزش داري كه تو مخيلت نمي گنجه، كار امشبت و كادوت، جز بهترين اتفاقايي بود كه با خودت او-

 زندگيم. منو ببخش بابت همه...

 رو روي لبش گذاشتم كه كوتاه بوسيد.   دستم

من خوبم، با تو هميشه خوب بودم. هميشه دوِست داشتم و دارم. توهم بهترين اتفاقي كه تو زندگيم افتاده، ميدوني اينارو! االن  -

رده كه اصال نبايد استرس داشته باشم. واسه همين دنبال  جفتمون مسئوليتامون دو برابر شده...مخصوصا من. دكتر خيلي تاكيد ك

 منم بتونم سرپا بمونم!  تايه محيط ارومم...خوب باش 

 نگراني دستش رو روي گونم كشيد و گفت:  با

 دكتر چي گفته بهت؟ -

 قرمزه.  رفتم پيش نازنين، همون دختر خاله بهار. گفت باباي لوبيا خيلي بايد مواظبتون باشه...مثل اينكه وضعيت -
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 قربون تو و لوبيات باهم...قول ميدم سر سوزني نگراني نداشته باشي، خب؟ -

 زدم و قبول كردم. اونم براي هزارمين بار صورتم رو بو*سيد و راه افتاد.  پلكي

 

 ٣٨قسمت

 

 

 

 

 

بعد از بيدار شدن، تا شب قبل از خوابيدنم، مشغول جواب دادن به تلفن هاي مامان، ليال خانم و خاتون بودم. هنوز تلفن   روزها

خونه قطع نشده بود، موبايلم زنگ ميخورد و هنوز موبايلم تموم نشده بود، ايفون خونه...بعضي شب ها كالفه از اين همه مراقبت و  

داد غر مي زدم و مانع خوابيدنش ميشدم. اونم با خنده و شيطوني، همه چيز رو از حافظم پاك  مهر  نپيگيري هاي بقيه، به جو

 ميكرد.  

 

 طور كه در حال درست كردن ساالد بودم، براي چهارمين بار گوشيم زنگ خورد.   همين

 حرص سمتش رفتم و گفتم: با

 ين. خدا اين شيش ماه رو بخير كنه.  واي خداي من...فقط سه روزه متوجه شدين من حاملم و انقدر زنگ ميزن-

 در نهايت، بدون نگاه كردن به شماره گفتم:  و

 جانم مامان، سالم.  -

از اون طرف نيومد جز نفس هاي لرزون و نامنظم. با شك گوشي رو از گوشم جدا كردم كه با ديدن شماره افسانه سريع   صدايي

 گفتم: 
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 ، شرمنده.  اي واي افسانه جون سالم، من فكر كردم مامانمه -

 اي زد و با تاخير و صدايي كه گرفته بود گفت:  سرفه

 سالم عزيز دلم، نه اشكالي نداره. ببخشيد بد مرقع مزاحم شدم.  -

 نه شما مراحمين، خوبين همتون؟ رفتين كه بياين ها...! چقدر طول كشيد.  -

 چندباري سرفه زد و گفت: دوباره 

 دم ايران. بيماريم منو از پا انداخته.  راستش ماهور جان...من ديگه نميتونم برگر-

 تعجب زمزمه كردم: با

 بيماري؟ چيشده؟ شما كه خوب بودين! -

 دم عميقش تو گوشم پيچيد.  باز

واال راستش...من چند سالي هست كه درگير بيماريم. االنم شدت گرفته و دكتر ديگه سفر رو برام قدغن كرده. حاال اينا مشكل  -

 من نيست...

 تا ادامه بده:   نگفتم چيزي

 ميخوام لطف كني بري به ادرسي كه بهت ميدم و يه پاكتي رو بگيري.  -

 چه پاكتي؟ -

 يه پاكته كه توش تمام مدارك دوندگيام و...اينجور چيزاس. ميخوام بري بگيري و بازش كني.  -

 بيشتر شد.   تعجبم 

 من بازش كنم؟ -

 هاش شدت گرفت.   سرفه

 اره...ميخوام..بازش كني و بخونيش!-

 اومدم چيزي بگم گفت:  تا
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 ماهور...من بايد برم..ديگه صحبت كردن هم برام..مشكله.  -

ناراحتي باشه اي گفتم و بعد از خداحافظي، قطع كردم. انقدر درگير صحبت هاش شدم كه حتي يادم رفت بپرسم دچار چه   با

 ل انداختم كه همون موقع مهرداد كليد انداخت و اومد تو.  بيماري شده. با ناراحتي گوشي رو روي مب

 ماهور... -

 رفتم و توي ديدش قرار گرفتم.   سمتش

 جونم، سالم. خسته نباشي... -

 لبخند سمتم اومد و پيشونيم رو بو*سيد.   با

 چطورين؟ همه چي امن و امان؟-

 و كتش رو گرفتم و گفتم:  كيف

 بله...شما چه خبر؟ -

 م كه بازوم رو كشيد. اخم ريزي روي صورتش نشسته بود.  اشپزخونه رفت سمت

 چيزي شده؟ حس مي كنم ناراحتي...-

 كردم و چشمام رو بستم. ديگه قرار نبود چيزي رو ازش مخفي كنم.    پوفي

 بايد باهات حرف بزنم. -

 كامل سمتم چرخيد و گفت: نگران،

 چيشده؟-

 فاصله گرفتم و سمت آشپزخونه رفتم.   ازش 

 و بشور بيا ناهار، بعدش بهت ميگم.  دست و روت-

 منتظر نشدم و به كارم ادامه دادم.  و
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 چاييش رو روي ميز گذاشت و رو به روم نشست. دستي به صورت خسته و چشماي قرمزش كشيد و  گفت:  ليوان

 خب من سراپا گوشم...-

 يادته قبل عروسي، من به يه خانمي كمك ميكردم؟  -

 از گلوش خارج شد. موهام رو از روي صورتم كنار زدم و با استرس گفتم: صورتم دقيق شد و اوهومي  توي 

 راستش...اون خانم...زنعموت بود.  -

 پلك زدن نگاهم مي كرد.   بدون

 يعني چي؟ تو زنعموي منو اينور اونور مي بردي؟ -

 نفس عميقي كشيدم تا به خودم مسلط بشم. پيش بيني رفتارش خيليم سخت نبود.   

روزي كه رفته بودم براي تسويه حساب با مزون ديدمش؛ ميگفت تازه  اومده ايران و جايي رو بلد نيست. يه ادرس نزديك خونه  -

اندي سال پيش ولش كرده به امون خدا   شمارو داد و گفت خونه دوستشه. دنبال گمشدش ميگشت. برام تعريف كرد كه بيست و 

و رفته، حاالم پشيمونه و اومده دنبالش. هيچ وقت راجب نسبتش با شما چيزي بهم نگفت تا اينكه اون روز تو خونتون ديدمش.  

اولش ترسيدم چون نميدونستم واقعا چي ميخواست ازم و چرا خودشو معرفي نكرده بود، ولي بعدش كه ديدم براي اينكه كسي  

 ميتونست به من معرفي كنه خودشو... م توجه نشه، به شماها حرفي نزده، يكم اروم شدم؛ ولي االن كه فكر ميكنم ميبينم

از عصبانيت به كبودي ميرفت. دندوناش رو روي هم ميكشيد و ناخوناش رو كف دستش فشار ميداد. مجال حرف زدن   صورتش

 بهش ندادم و گفتم: 

 حاالم امروز زنگ زد بهم. گفت حالش خوب نيست و مريضيش عود كرده. ادرس يه جايي رو داد كه... -

 حرفم رو قطع كرد و گفت: ادامه 

 ، االن بايد به من بگي اينو؟ االن؟  تو بعد از پنج شيش ماه-

 جاش بلند شد و مبل رو دور زد. وسط هال قدمي رفت و برگشت. عصبي توي موهاش دست كشيد و با صداي بلندي گفت:  از

 تو چقدر بعضي موقع ها خنگي اخه! -

 اخه زنعموت چه تهديدي ميتونه براي من داشته باشه؟ -

 ام عميق تر و پي در پي تر شدن. صداي بلندش توي مبل فرو رفتم. نفس ه از
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 ماهور...اينو بهت جدي ميگم. از اون زن و داستاناش، كال از اون خانواده دور باش. اوكي؟-

تكون دادم كه چشماش رو بست و نفس عميقي كشيد. نميدونم توي صورتم ي ديد كه سمتم اومد و پايين پام نشست.  سري

 كمي جرات پيدا كردم و صاف نشستم.  

! دلم نميخواد حتي يك لحظه حالت بد باشه و تو دلت اشوب داشته باشي. دلم نميخواد االن كه موقعيتت خاص تر از  ماهي-

روزاي عادي زندگيمونه، حاال كه مسئول سالم رسيدن اين مهمون كوچولو به خونمونيم، چيزي شما دوتا اذيت كنه. به خدا نه من  

 توان اين استرس رو دارم نه تو...!

ره؟ چرا جوري حرف ميزني كه شك كنم به همه چيز؟ چرا شماها همتون الل موني گرفتين؟ اين افسانه كيه كه بهم  چه خب-

 ريخته همه چيو؟ 

 رو روي صورتم گذاشت و گفت:  دستش

 به هيچي فكر نكن لطفا. نمي خواي كه بچمون... -

 حرفش پريدم و گفتم:  وسط 

 معلومه كه نمي خوام.  -

 زد و گفت:  لبخندي

 ديگه ادامه نده. خب؟ پس -

اي گفتم كه بو*سه اي به پيشونيم زد و از جا بلند شد. براي هزارمين بار تلفن زنگ خورد و اپراتور تلفن، اسم مامان رو   باشه

 خوند.مهرداد خنديد و منم با حرص از جام بلند شدم تا اماده سواالتش بشم. 

 

 ٣٩قسمت
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 رو سرم كردم و كمي از عطرم زدم. چتري هام رو درست كردم و رژم رو تمديد كردم.   شالم

 تو اينه زدم و دستي به شكم كوچيكم كشيدم.    لبخندي

 ببرمت دور دور ماماني؟ بريم پيش زندايي؟ اونم قراره برات يه ني ني كوچولو بياره ها. اسمشم مهرساده... -

 رو خاموش كردم و در حين بيرون رفتن، شماره مهرداد رو گرفتم.   از اتاق بيرون زدم. برق هاي خونه  و

 احتياط خم شدم و كفشام رو از جا كفشي دراوردم.   با

 جانم...-

 جانت بي بال عزيزم. كجايي؟ -

 و گفت:  خنديد 

 داريم با سامان ميريم اون شركت ديروزيِ كه براشون سايت طراحي كرديم.  -

 و بعد از چك كردن خونه، ازش خارج شدم.    پاشنه كش، كفشم رو درست كردم با

 باشه عزيزم، مراقبت خودتون باشين. منم با بهار...-

 بوق چند ماشين بلند شد و صداي داد مهرداد و سامان و بعد برخورد شديد ماشين، توي گوشم پيچيد.   صداي

 الو...مهرداد! -

 قطع شد.   و

 الو...الو مهرداد! -

داد. نفسم با لرز از سينم خارج شد و با نگاه تارم، به موبايل خيره شدم. دوباره شمارش رو  پشت خط، مغزم رو خراش مي سكوت

 گرفتم.  

 دستگاه مشترك مورد نظر خاموش مي باشد...-

كردم و دستم رو روي دهنم گذاشتم. كنار در سر خوردم و دستم روي شكمم مشت شد. در با شدت بسته شد و از جا   هيني

 و بر نميگشت. بغضم تركيد و صدام توي راه رو پيچيد.  پريدم. نفسم مي رفت 
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 واحد رو به رويي با شدت باز شد و حاج خانم با رنگ و رويي پريده اومد بيرون.    در

 چيشده مادر؟  -

 و پام به شدت ميلرزيد و قدرت تكلمم رو انگار از دست داده بودم.   دست

 بدبخت شدم!-

 اومد و با نگراني گفت:  سمتم

 يشده؟ كسي طوريش شده؟ اي واي، چ-

 مهرداد...تصادف كرده.  -

 به صورتش زد و گفت:  چنگي

 خاك عالم. كجاس االن؟ -

 نميدونم...نميدونم! -

 گريم شدت گرفت.   و

 پاشو بريم تو، بعدم زنگ بزن به يكي تا بياد. اينجوري نشين اينجا بچت ميچاد. پاشو...-

 با همون بي زوريش، بلندم كرد و برد توي خونه.   و

 به هم ميخورد و دلشورم شدت مي گرفت. به سرعت با ليوان اب قندي برگشت و كنارم نشست.   دلم 

 به صورت خيسم كشيد و گفت:  دستي

نم، برات خوب نيستا. شماره پدرت رو بگير من باهاش حرف بزنم. تو اينجوري باهاش حرف بزني كه بنده خدا بدتر  گريه نكن جا-

 هول ميكنه. 

 

 اخه بابام، سابقه سكته داره. به اون نميتونم زنگ بزنم... -

 باالخره يكيو بايد خبر كني ديگه... -
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 . اب قند رو مزه مزه كردم. دهنم به شدت تلخ بود... دست لرزون شماره ماهان رو گرفتم و گوشي رو بهش دادم با

 سالم اقاي سرمد. خوبين؟ من همسايه رو به رويي ماهورم...-

-... 

 بله بله حالش خوبه، فقط يه اتفاقي افتاده كه... -

 حرص چشماش رو بست و گفت:  با

 ازش خبر نداره...  پسرم اجازه بده..نه ماهور خوبه، فقط مثل اينكه دامادتون تصادف كرده، ماهورم -

 پاشد و سمت اشپزخونه رفت.  و

 به شدت مي كوبيد و تمام تنم هم نبض مي زد.   قلبم

 رو روي دوشم انداختم كه حاج خانم گوشي به دست سمتم اومد.   كيفم 

 كجا مادر؟  -

 فيني كردم و دستم رو زير بينيم كشيدم. خدا خدا مي كردم كه خون دماغ نشم.   فين

 ميرم دنبالش... -

 وا! بشين داداشت تو راهه. من نميزارم با اين حالت بري كه... -

 به زور در رو بست و من رو روي مبل نشوند.   و

 همون ده دقيقه تا رسيدن ماهان ، هزار بار مردم و زنده شدم. هزار بار به شكمم چنگ زدم و گريه كردم.   توي 

خونه بيرون زدم. پله هارو دوتا يكي پايين رفتم و توجهي به داد   زنگ واحد زده شد، بدون خداحافظي و برداشتن كيفم از وقتي 

 هاي خانم ملكي هم نكردم.  

 ديدن رنگ پريده ماهان، بيشتر بغضم تركيد و توي بغلش فرو رفتم.   با

 بدبخت شدم.   -

 به سرم كشيد و شالم رو درست كرد.   دستي
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 اين چه رنگ و قيافه ايه عزيزم؟ اروم باش! پيداش ميكنيم ...قول ميدم بهت.  -

 چجوري پيداش ميكنيم؟ از كجا؟-

 نگران نباش. دلت به حال بچت بسوزه! برو بشين تو ماشين تا بريم ببينم چه خبره!  -

و حالم رو بدتر مي كردن. حالت  ماشين نشستم و سرم رو به عقب تكيه دادم. فكراي جور واجور توي سرم چرخ مي زدن   توي 

 تهوع امونم رو بريده بود و افت فشارم رو حس مي كردم.  

 توي ماشين نشست و گفت:  ماهان

 برم كجا؟ سر كارش؟ -

 قورت دادم و گفتم:  بغضمو

 نه داشت ميرفت جايي. فكر نكنم اصال نزديك اونجاها باشه.  -

  خانم زنگ بزنم و نه دل تو بي خبري موندن رو .  راه افتاديم تو خيابون ها. نه دل داشتم كه به ليال  

 خون دماغ نشي! -

 اگر ميشه از مغازه يه اب برام بگير، قرصام... -

 با ديدن دست و بال خاليم، اه از نهادم بلند شد.   و

 كيفمو جا گذاشتم.  -

د براي اينكه من از آشوب توي دلم  به سر دردناكم كشيدم و به عقب تكيه دادم. ماهان بي هدف تو خيابون چرخ ميزد. شاي دستي

 كم بشه ولي حالم هر لحظه بدتر از قبل ميشد. دلشوره و اشكام تمومي نداشت. 

 لرزش گوشي توي جيبم، چشمام رو باز كردم و با صداي گرفتم جواب دادم:  با

 بله... -

 خانم سرمد...من از بيمارستان با شما تماس ميگيرم.  -

ارج شد. حس ميكردم تارهاي صوتيم از بين رفته و به كل الل شدم. ماهان سمتم چرخيد بازوم  صاف نشستم و نفسم از سينم خ 

 رو گرفت ولي من گوش شده بودم تا ببينم زنِ پشت خط، قراره چه خبري بهم بده. با هزار زور، بفرماييد ارومي لب زدم.  
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يشون خوبه. اگر براتون مقدوره خودتون رو به  متاسفانه همسرتون تصادف كردن و االن بيمارستان هستن، اما حال عموم-

 برسونين. "..."بيمارستان

 اي گفتم و قطع كردم.ماهان ماشين رو كنار كشيده بود و نگران من رو نگاه مي كرد. بهش خيره شدم و لبخند لرزوني زدم.   باشه

 خوبه!بريم بيمارستان...-

 

 ٤٠قسمت

 

 

 

 محض پارك كردن، منتظرش نشدم و از ماشين بيرون پريدم. سمت پذيرش دوييدم و گفتم:  به

 سالم...شوهرم، مهرداد شفيع رو اوردن اينجا!-

 بدون نگاه كردن بهم گفت:  پرستار

 كدوم قسمته؟ فوتي، تصادفي، اتاق عمل... -

 تصادفي...-

 اخر راه رو دست راست... -

كنارم قرار گرفت و همراهم شد. در چند اتاق رو شانسي باز كردم و با  ببخشيد كوتاهي بستم. ديگه رمقي توي پام حس   ماهان

 نميكردم كه ماهان صدام زد.  

 بيا اينجان... -

ه پايين  قدم هاي بلندي سمتش رفتم و توي درگاه اتاق ايستادم. چشمم روي مهرداد قفل شد. تنم لرزيد و انگار از ارتفاعي ب با

پرت شدم. قلبم به شدت مي كوبيد و نفسم رو تنگ كرده بود. پلك زدم تا ديدم واضح بشه. دستش رو گچ گرفته بودن و سرش  

اروم روي خراش هاي صورتش كشيدم. اشكم سرازير شد و روي صندلي نشستم. دست   وباند پيچي بود. سمتش رفتم و دستم ر 

 ش گذاشتم. كم كم ارامش به خونم تزريق شد و ضربان قلبم اروم گرفت. كبودش رو چند باري بوسيدم و سرم رو رو
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 سالم ماهور خانم... -

 صداي سامان، از جا پريدم و دستي به صورت خيسم كشيدم. به كل اون بنده خدارو فراموش كرده بودم.   با

 سالم ببخشيد من اصال... -

 زد و گفت:  لبخندي

 موردي نيست..خوبين شما؟-

 لي شما...سرتون...من كه خوبم و-

 درد از جا بلند شد و سمتم چرخيد. ماهان به كمكش رفت و بالش زير سرش رو صاف كرد.   با

 اره، چهار تا بخيه تو گلوش گير كرده بود.  -

 لرزوني زدم كه قبل از سوال كردن من خودش گفت: لبخند 

كه خورديم به گاردريل و اينجوري شد. االنم مهرداد   اصال نميدونم اون نامرد چطوري زد به ماشين...مهردادم كج كرد فرمونو -

 بهوش بود ولي چون درد داشت بهش مسكن زدن.  

 فيني كردم و دستمالي از روي ميز بغلم برداشتم.   فين

 ماهور...برم قرصات رو بگيرم؟-

 لرزونم، گفتم:  ارومي گفتم و دوباره به مهرداد خيره شدم. پلكاش اروم تكوني خورد و نيمه باز شد. با صداي نه

 مهرداد... -

 اروم فشار داد و اخ ريزي گفت. از جا پريدم و سمت در رفتم تا پرستار رو صدا كنم.   دستمو

 ما..هور...-

 گرفتش توي گوشم پيچيد.   صداي

 جان دلم... -

 من...م.. -



 ها  هیسا یباز

191 
 

 رو سمتش كشيدم و دستم رو روي لبش گذاشتم. صورتش از درد جمع شده بود.    خودم

 هيس...نميخواد چيزي بگي. بزار برم يكي رو صدا كنم بگم كه بهوش اومدي... -

 ريزي به انگشتم زد و دوباره چشماش رو بست.   بوسه

 از اتاق بيرون رفت تا به پرستار خبر بده.   ماهان

 دستم رو روي شكمم كشيدم. اروم با خودم لب زدم:  روي صندلي نشستم و  دوباره 

 تموم شد ماماني، بابا حالش خوب ميشه... -

 به مرور شل شدن عضالت شكمم رو حس كردم...  و

 

 اين يه ذره رو هم تا تهش بخور ديگه! -

 رو كنار زد و سرش رو اروم روي بالش گذاشت.  دستم

 به خدا ديگه حالم داره بهم ميخوره...-

گفتم و از روي تخت بلند شدم. دوال شدم و پتو رو روي تنش صاف كردم. كمي خودش رو باال كشيد و پيشونيم رو  اي   باشه

 بو*سيد. لبخندي به وسعت تمام حال خوبي كه بهم دست داده بود، روي لبم نشست.  

 ممنون بابت همه چي!  -

 به جاي تشكر بيشتر مراقب خودت باش.  -

 و نگاهم كرد.  سالمش رو زير سرش گذاشت  دست

 خيلي نگرانم شدي؟ -

 غره اي رفتم كه خندش گرفت.   چشم

واقعا سوالت مسخره بود...معلومه كه نگرانت شدم. حتي يه چيزي فراتر از اين ها...حتي اين فسقليم عكس العمل نشون ميداد. يه  -

 جاهايي انقدر زير شكمم منقبض مي شد كه دلم ميخواست بميرم از درد.  

 ون بشم من...خير سرم قرار بود مراقبت باشم ولي...قربون جفتت -
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 خب حاال توهم! ولش كن ديگه...من خداروشكر مي كنم كه خوبي.  -

 خانم دوباره با ليوان اب پرتقالي وارد اتاق شد كه صداي مهرداد درومد.   ليال

 به خدا اگر من اونو بخورم. شبيه پرتقال شدم از بس كه ابميوه شو بهم خوروندين.  -

 خانم همين طور كه با احتياط سمتمون ميومد گفت:  ليال

 از خداتم باشه مادرت و زنت اينجوري تحويلت ميگيرهن. بعدشم اين مال تو نيست. براي عروسمه...بيا عزيزم! بخور نوش جونت.. -

 ليوان رو به دستم سپرد. با خنده كمي از اب پرتقال خوردم كه ليال خانم با بغض گفت: و

ا خودت چيكار كردي؟ اخه پس اون كمربند بي صاحاب رو براي چي گذاشتن بغلت؟ اگر بالي بدتري سرت نگاه كن ب-

 ميومد...اين بچه.. 

 بغضش تركيد. ليوانم رو روي عسلي تخت گذاشتم و سمتش رفتم.   و

 مامان جان چرا گريه اخه؟ االن كه حالش خوبه! -

 تند دستي به صورتش كشيد و گفت:  تند 

 اره ميدونم...ولي دست خودم نيست. ببخشيد توروخدا تورم همش ناراحت ميكنم! -

 چقدر خاطرخواه دارم و نميدونستم...-

 دو عصبي نگاهش كرديم كه باشه ارومي گفت و پتو رو روي سرش كشيد تا كمي استراحت كنه.   هر

ستم. سعي كردم با چند نفس عميق، يكم به اعصابم مسلط بشم. تو اين دو روز، انقدر  اتاق بيرون رفتيم و من روي مبل نش از

اشك و اه ديده بودم و خودمم گريه كرده بودم كه كال ضعف رو توي بدنم حس مي كردم و اگر نازنين از حال و روزم و فشاري كه  

 ن بود.  با قرص و داروهام كنترل شده بود، با خبر ميشد، حسابم با كرام الكاتبي

 كنارم نشست و نگران نگاهم كرد.   مامان

 خوبي؟ -

 لبخند سري تكون دادم كه گفت: با

 به خدا خيلي سعي مي كنم گريه نكنم، ولي هر بار كه ميبينمش دلم اتيش ميگيره. خدا خيلي بهش رحم كرده.  -
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 حق ميدادم. باالخره مادر بود و مهردادم تمام زندگيش... بهش

 ميبينين كه از منم حالش بهتره!  ديگه غصه نخورين، -

 اي كرد و دستي به صورتم كشيد.   خنده

 الهي بميرم، تو همين دو روز كلي الغر شدي. اصال پاي چشمات گود افتاده... -

 نداشتم كه بزنم. وقتي به دو روز گذشته فكر مي كردم، مي ديدم زنده بودنم جاي شكر داره.   حرفي

 سمت آشپزخونه رفتم.  علي گويان از جا بلند شدم و  يا

 گفتين براي عصر، عمه اينا ميان عيادت مهرداد؟ -

اره ولي تو دست به هيچي نزن، من خودم كاراتو راست و ريست ميكنم. اون موقع هم كه تو اتاق بودي، مادرت زنگ زد و گفت  -

 براي كمك ميان اينجا. ديگه نگران كارا نباش... 

شيدم. دوران بارداري هيچي هم نداشته باشه، منع از كار كردنش خودش دنياييه! و با  لبخند باشه اي گفتم و نفس عميقي ك با

 خيال راحت روي صندلي اشپزخونه نشستم و مشغول پاك كردن سبزي هاي تازه شدم. 

 

 ٤١قسمت

 

 

 

 

 

  "بزرگي با متن رو بغل خيابون پارك كردم و نگاهي به ساختمون انداختم. تنها چيزي كه جلب توجه مي كرد، تابلوي  ماشين

 بود.   "علي بزرگمهر وكيل پايه يك دادگستري

 افسانه رو گرفتم و منتظر شدم.   شماره
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 سرفه هاي دلخراشش، دلم رو سوزوند.   صداي

 جانم عزيز دلم... -

 به مهربوني بي غل و غشش زدم و گفتم:  لبخندي

 سالم، خوبين؟بهترين؟ -

 ممنونم، بهتر كه نه ولي زندم.  -

 اين چه حرفيه؟ انشاهلل حالتون بهتر ميشه! -

 ارومي گفت و دوباره سرفه زد. بغض گلوم رو گرفت. افسانه براي سرطان ريه خيلي جوون بود!  انشاهلل

 كردم و پلك محكمي زدم. االان وقت احساساتي شدن نبود.    پوفي

 ه گفتين. چيكار كنم حاال؟برم تو؟ افسانه جون، من اومدم به اون ادرسي ك -

 جدي؟ االن يعني دم دفتر وكيل مني؟ -

 تعجب صداش متعجب شدم. چيزي بود كه خودش ميخواست.  از

 بله...مگه... -

 اخه..اخه فكر نميكنم االن باشه!-

 يعني االان دفتر كارشون نيستن؟ مطمئنين؟ -

 سرفه اي كرد و ما بين نفس نفس زدن هاش گفت:  دوباره 

 م كه اجازه بده تا من.. يه زنگ بهش بزنم..بعد بهت خبر ميدم.  ميگ -

 اي گفتم كه قطع كرد. تكوني خوردم كه كمرم تير كشيد و صداي اخم درومد.   باشه

 مامان جونم فكر كنم شما قصد كردي دهن مارو صاف كني نه؟ چه خبره عزيزم؟ -

 كنارم لرزيد و جواب دادم.    گوشيم

 م اذيتم ميشي ولي اگر ميشه فردا بيا. اقاي بزرگمهر نيست االن.  ماهور جان عزيزم..ميدون -
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 حرص فرمون رو توي دستم فشار دادم و چشمام رو بستم.   با

 باشه من فردا ميام. فقط نميخواين بگين قضيه از چه قراره؟ اصن موضوع رو چرا من بايد پيگيري كنم؟ -

 يشي.  من..من االن نميتونم حرف بزنم. بعدا خودت..متوجه م -

 كم حس مي كردم كه كاسه صبرم داره لبريز ميشه. با خداحافظي كوتاهي قطع كردم و سمت خونه راه افتادم.   كم

 

 بابا اين افسانم منو مسخره كرده. معلوم نيست داره چي كار ميكنه...يه روز ميگه برو، فرداش ميگه نرو...-

 نبال كاراش ميدويي؟ بابا بيخيالش شو...تو چه گناهي كردي با اين حالت هي د -

 مدارك مهرداد رو بيرون كشيدم و وسط اتاق نشستم. بهار هم با احتياط با اون شكم گرد و قلبمش كنارم نشست.  كيف

 نميدونم...يه حسي بهم ميگه خيلي گناه داره. دلم ميخواد كمكش كنم گمشدش رو پيدا كنه.  -

 خلي تو؟ هر چي ميكشي از دست همين دلسوزي هاي بيخودته.  -

 سختي در كيف سامسونت قديميش رو باز كردم و به وسايل توش خيره شدم.   بي

 يه چي ميگي توهم ها! وقتي ميتونم كمكش كنم، چرا دريغ كنم؟ -

 پس غر نزن..حاال دنبال چي ميگردي؟ -

 هاي مزاحم و بلند شده جلو چشمم رو پشت گوش فرستادم.   چتري

 نومو بزارم توش و نگه دارم.  دنبال يه پوشه خوشرنگ، كه تمام اين عكساي سو-

 ضربه ارومي به بازوم زد و گفت:  بهار

 بابا پيگير...-

 دقت كاغذ هارو جا به جا كردم. ميدونستم اگر كوچك ترين تغييري بكنن، تا يه ماه بايد غر غراي مهرداد رو تحمل كنم.   با

 اون پاكته چيه؟ قهوه ايه! -

 كمي نگاهش كردم.   به اون پاكت كذايي افتاد. برداشتم و  نگاهم
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 نميدونم، اون دختره چشم سفيد اون روز اورد و داد به مهرداد. گفت از طرف افسانس...-

 جالب شد. بازش نميكني؟ -

 نميدونم از دهنم خارج نشده بود، كه صداي مهرداد توي خونه پيچيد.   هنوز

 ماهي...كجايي؟ -

 ذاشتم. استرس و ترس به جونم افتاد.  هول پاكت رو زير تخت پرت كردم  و مدارك رو سر جاش گ با

 دومون از جا بلند شديم و از اتاق بيرون رفتيم.   هر

 سالم...خسته نباشي!  -

 چشمش به بهار كه پشتم ايستاده بود، افتاد و گفت: مهرداد

 به به! مادران آينده ميبينم جشن گرفتن چهارتايي. خوبين همه؟ -

 ممنون شما خوبي؟خستم نباشي. -

تم تا طبق عادت كيفش رو بگيرم. دستش رو زير چونم گذاشت و سرم رو باال اورد. ضربان قلبم بيخودي باال رفته بود  سمتش رف  

 و اذيتم مي كرد.  

 ميبرم خودم. رنگت چقدر پريده! خوبي؟ -

 عميقي كشيدم و با لبخند جواب دادم:  نفس

 ضعف كردم.  اره بابا، رنگمم...نميدونم. حتما مال غذاعه. صبحانه نخوردم...-

 ببين كاراتو...حتما بايد مثل گچ ديوار بشي تا بفهمي گرسنه اي؟ -

 حاال غر نزن، بيا برو لباستو عوض كن بعدم بيا ناهار. كمك خواستي هم صدام بزن.  -

 سمت اشپزخونه رفتم. دست هاي يخ زدم رو روي ميز گذاشتم و چشمام رو بستم. حس خوبي نداشتم.   و

 به اون پاكت استرس بدي تو جونم افتاده بود.  نسبت

 خوبي؟ -
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 شنيدن صداي بهار و دستش كه روي شونم گذاشته شد، از جا پريدم.   با

 اره...خوبم.  -

 اي باال انداخت و سمت گاز رفت. چندباري نفس عميق كشيدم و سرم رو تكون دادم.    شونه

ب...سعي كردم تا فكرم رو منحرف كنم و بعدا راجب اين قضيه تصميم  بيخود فقط اعصابمو متشنج ميكرد و حالم رو خرا استرس 

 گيري كنم. راجب پنهون كاري جديد مهرداد... 

 

 ٤٢قسمت

 

 

 

نور تيزي كه توي صورتم ميخورد از خواب پريدم و كمي تكون خوردم. افتاب از الي درز باريكي از پرده، قصد كرده بود تا   با

 چشمم رو كور كنه.  

م كشيدم و به ساعت روي ميز خيره شدم. دو ساعتي از رفتن مهرداد ميگذشت و من تازه بيدار شده بودم. با  به صورت دستي

 ياداوري ديشب، دستم رو روي شكمم گذاشتم و گفتم: 

 پدر سوخته تو ديشب چت بود كه انقدر زير دلمو به درد اورده بودي؟ بزار دنيا بياي...گوشتو ميپيچونم... -

 خط و نشون كشيدن براش بودم كه نبض ريزي رو زير دلم حس كردم.   همينجور در حال و

 رو روي شكمم قرار دادم و منتظر شدم. دوباره همون ضربه تكرار شد و من از خوشحالي جيغ ارومي زدم.   دستم

 الهي مامان فدات بشه...سالم عزيز دلم.  -

رو پاك كردم.گوشي رو از روي عسلي چنگ زدم و با عجله  ضربه تكرار شد و بلند خنديدم و اشك جمع شده گوشه چشمم  دوباره 

 شماره مهرداد رو گرفتم.  

 صبح مامان خوابالومون بخير...-
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 صبح باباي سحرخيزم بخير باشه. بيا ببين بچت چه كرده؟-

 خوشحالم رو تشخيص نداد وبا نگراني گفت:  صداي

 چيشده؟ هنوزم حالت بده؟ -

 و گفتم:  خنديدم

 كه...داره تكون ميخوره.  نه بابا، نميدوني  -

 خندش، ذوقمو بيشتر كرد:  صداي

 جدي؟ پس اين فسقلي از اينكارام بلده. خداروشكر كه خوبي و ميخندي...مراقب خودت باش!-

 زندگي من تو همين جمله هاي قشنگ مهرداد خالصه ميشد.  و

 تو هستي ديگه، مگه نه؟ -

 اره خيالت تخت... من بايد برم، عصري ميام خونه. زودتر از هميشه... -

 برو عزيزم. ميبينمت.  -

 بعد قطع كردم.   و

 رو روي تخت انداختم و پايين اومدم. دنبال لنگه دمپاييم گشتم و نگاهي به دور اتاق انداختم.   گوشي

 تخت پيداش كردم، كنار پاكت قهوه اي!  ر يدوال شدم كه ز كمي

 و رو بيرون كشيدم و از اتاق بيرون رفتم.  د  هر

 روي مبل پرت كردم تا بعد از دستشويي به حسابش برسم و كنجكاويم رو ار*ضا كنم.  پاكتُ

 

دقيقه بعد، روي مبل نشستم و مشغول باز كردن چسباي پاكت شدم. نگاه اجمالي به درونش انداختم كه چشمم به چندتا    ده

 م و مشغول خوندن شدم.  برگه خورد. همه رو بيرون اورد

 كپي برگه ازمايشي بود كه خيلي روش دقيق نشدم و روي ميز گذاشتمش.  يكي
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برگه بزرگتري بود. به محض باز كردنش، با ديدن عكس جووني هاي پدرم در كنار عكس زني ديگه، قلبم از حركت ايستاد   دومي 

 درم با زني ديگه بود... و چشمام از حدقه بيرون زد. برگه توي دستم، برگه صيغه نامه پ

هاي نوشته شده رو تند از نظر گذروندم و با ديدن اسم افسانه تو قسمت زوجه، هيني كشيدم و دستم رو قلبم گذاشتم. باورم   خط 

 نميشد...دوباره خط ها رو خوندم. بغض سعي داشت گلوم رو پاره كنه اما من به شدت توي شوك بودم.  

كردم و خوندم، ولي چيزي ازشون سر در نياوردم. ضربان قلبم باال رفته بود و اشك تو چشمم جمع  هاي ديگه رو تند تند باز  برگه 

شده بود. چشمم به اسم خودم توي برگه ازمايش روي ميز خورد...دست لرزونم رو سمتش بردم و اين بار اسم افسانه هم چشمم  

 . پلكي زدم كه اشك از گوشه چشمم پايين افتاد.   د يد و چشمم ديگه جايي رو نمي لرزيد رو گرفت. برگه بشدت توي دستم مي

رو روي مبل پرت كردم و يادم اومد...تمام عكس العمل هاي مامان و بابام، موقع ديدن افسانه...شب عروسيم...حضورش توي   برگه 

س مهرداد...دستم رو روي  بيمارستان بابام وقتي سكته كرد...هول شدن اون روز مامان توي اشپزخونه...پنهون كارياي افسانه...تر

 دهنم گذاشتم و بغضم تركيد.  

مي كردم تازه حافظم رو بدست اوردم و همه خاطرات تازه به ذهنم هجوم اوردن...با عجله سمت اتاق رفتم و گوشيم رو   حس

 برداشتم و دنبال شماره افسانه گشتم. شمارش رو گرفتم كه صداي خواب آلودش توي گوشم پيچيد.  

 جان...  الو...ماهور-

 عميقي كشيدم و گفتم:  نفس

 تو...كي هستي؟  -

 بار سرفه هاش دلم رو نرم نكرد.   اين

 ماهور...كجايي؟ چيشده؟ من...-

 تو چي؟ تو چي افسانه؟ چيكاره اي وسط زندگيم؟ اون صيغه نامه، ازمايش...-

 رو تختي سفيدم چكيد.  روي تخت افتادم. رقيق شدن خون توي بينيم رو حس كردم و اولين قطره روي تخت و  و

 ماهور...اجازه بده...برو پيش وكيلم تا همه چيزو بهت توضيح بده!  -

 عصبانيت داد كشيدم:  با

 من هيچ جا نميرم، توي دروغگو معلوم نيست داري چيكار ميكني! منِ خر حتي يه لحظه هم بهت شك نكردم.  -
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 عزيز دلم..دخترم... -

 مثل پتكي توي سرم كوبيده شد. چشمام رو بستم و گوشي از دستم سر خورد.    دخترمش

 ضعيفش توي اتاق پخش شد.  صداي

 ماهور...من بهت توضيح ميدم...ماهور..ميشنوي صدامو...ماهورم..عزيزم... -

 رو با عصبانيت توي اينه رو به روم كوبيدم.   گوشي

از كنار تخت برداشتم و زير بينيم گرفتم. به محض بلند شدنم، سرم به شدت گيج رفت و روي زمين افتادم. چنگي به   دستمالي

شكم منقبض شدم زدم و گريم شدت گرفت. به سختي بلند شدم...لباس هام و كيفم رو از پشت در برداشتم و حاضر شدم تا به  

 وضيح بده.  بهم ت هخونه خودمون برم. تا يكي رو پيدا كنم ك 

 هارو توي كيفم چپوندم و با برداشتن سويچ ماشين، از خونه بيرون زدم.  برگه 

 

 در ترمز زدم و پياده شدم. انقدر خون ازم رفته بود كه تلو تلو ميخوردم و چشمام سياهي مي رفت.    جلوي

 دست و پايي كه ميلرزيد، زنگ در رو فشردم.   با

ي موند. دوباره دستمال هاي مچاله شده رو زير بينيم فشار دادم و بي اهميت به سرگيجه  انگشت خوني ام، روي دكمه زنگ باق اثر

 شديدم وارد خونه شدم.  

 دستم به دستگيره نرسيده بود كه مامان با رنگ و رويي پريده، با چادري نصفه و نيمه، جلوم ظاهر شد.   هنوز

 زدم و گفتم:  پوزخندي

 روغ تحويلم بدين.  تموم شد! تموم...ديگه الزم نيست...د-

پشت سرش قرار گرفت و با ديدن من به شدت جا خورد. ميتونستم قيافه نزار خودم رو هم بدون اينه ببينم...دستم رو روي   بابا

 سينم گذاشتم و فشاري دادم تا نفس گير كردم، از سينم خارج بشه.  

درد امونم رو بريده بود. زير شكمم مدام منقبض مي شد.  رو به چارچوب زدم تا بتونم تعادلم رو حفظ كنم. حالت تهوع و سر دستم

گناه بچم چي بود كه مادرش مريض بود و هر روز بدبختي تازه اي براي رو كردن داشت؟ گناه اين طفل بيگناه چي بود كه قرار  

 بود تو ارامش رشد كنه؟ولي حاال...
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 رو از كيفم دراوردم و با بغض گفتم:  برگه 

جيفي كه توشه، اين مداركاي كپي شده وسطش...چيه؟ اينا چين مامان؟چرا ساكتين؟اين همه سال...چيو  اين چيه؟ ها؟ اين ارا-

 مخفي كردين ها؟ افسانه كي بوده؟ مادر من؟ 

لرزونم رو زير بينيم كشيدم. هيچي نميديدم جز تصوير تار مامان! نفسمم ديگه ياري نمي كرد. مثل مغزم كه از چند ساعت  دست

 ود. مثل جنينم كه ديگه خسته شده بود... پيش قفل شده ب 

 چرا حرف نمي زنين؟-

 با صورت كبود شده، مامان رو كنار زد و برگه هارو از دستم كشيد. با ديدنشون، نگاهي به من انداخت و گفت:  بابا

 ماهور...توضيح ميدم بهت.  -

 چاله شدم.  زدم و بعد روي زمين افتادم. درد توي تنم پيچيد و منم توي خودم م پوزخندي

 كنارم نشست و چادرش رو سمت صورتم اورد و خون رو پاك كرد:  مامان

 بميرم و نبينم اين حال بدتو! ماهورم...عزيز دلم...پاشو. بيا تو خونه، منو پدرت...-

 تركيد.   بغضم

 فقط يك كلمه...بگو كه مامان مني! بگو كه... -

 رد جيغ بلندي زدم. نتونستم ادامه بدم. جملم نصفه موند و من از د ديگه

 بلند مامان و صحبتاي بابا با اورژانس توي گوشم پيچيد و بعد...سياهي تمام!  صداي

 

 ٤٣قسمت
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 *داناي كل* 

 

 

 

نگران روي تخت نشسته بود و شماره ماهور رو مي گرفت ولي هربار، زن اپراتور همون جمله تكراري رو توي گوشش   افسانه

 ميخوند.  

 وارد اتاق شد و با ديدن رنگ و روي پريده افسانه، گفت: ايلين

 مامان...چيشده؟-

 افسانه تركيد و گفت:  بغض

 بچم...نكنه چيزيش بشه... -

 با تعجب گفت:   بي خبر از همه جا، ايلين

 بچت؟ چي ميگي مامان؟ -

 با گريه سعي كرد ماسك اكسيژن رو از دور گردنش خارج كنه.   افسانه

 مامان...چيكار داري ميكني؟ -

 به كمكش رفت و ماسك رو برداشت. با تعجب به كاراي هول زده مادرش خيره شد.  ايلين

 نكنه حالش بد شده باشه؟ نكنه تو خونه تنها باشه... -

 چرا نميگي چيشده؟ كي؟ -

 هايش يكي دوتا نبود. نگاهي به رنگ و روي پريده ايلين انداخت. دستي به صورت ظريفش كشيد و گفت:  بدبختي

 بهت گفته بودم...دنبال يكيم...تو گذشته! اون..اون ادم...ماهور بود.  -



 ها  هیسا یباز

203 
 

 بدتر گيج شده بود.   ايلين

 ه؟ نميفهمم...زن مهرداد؟ اون چه ربطي به گذشته شما دار -

 خيس از اشكش رو توي چشماي دخترش دوخت و گفت:  چشماي

 ماهور بچمه! بچه اولم از ازدواج اولم... -

 توي سينه ايلين گره خورد و مات وسط اتاق موند.   نفس

 به سختي بلند شد و بي توجه به ايلين، از اتاق بيرون رفت. سمت تلفن خونه رفت تا شماره بزرگمهر رو بگيره. افسانه

 ايلين...چمدونم رو ببند، بايد برم ايران! -

 ايلين با چشمايي از حدقه بيرون زده، تو شوك حرف مادرش بود. ماهور خواهرش به حساب ميومد و...  و

 

. 

. 

. 

. 

ني براي بار هزارم شماره خونه رو گرفت و تماسش بي پاسخ موند. تلفن شركت رو روي ميز كوبيد و دستي به سر  با نگرا مهرداد

 دردناكش كشيد. از جا بلند شدو سوييچ ماشين رو برداشت. 

 با ديدنش و رنگ و روي پريدش گفت:  سامان

 چيشده؟ كجا ميري؟ -

 به سامان كرد و نفس عميقي كشيد.   نگاهي

 ماهور جواب تلفنم رو نميده. برم ببينم چيشده! نميدونم،  -

 شايد دستش بنده! -
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 نه...نيم ساعته دارم زنگ ميزنم، جواب نميده.  -

 با ديدن حال خراب مهرداد، نگراني به جونش افتاد.  سامان

 بيام باهات؟-

 دستي به شونه رفيقش زد و گفت:  مهرداد

 نه داداش ميرم.  -

 اخه دستت...-

 مان نكرد و از شركت بيرون زد.  توجهي به حرف سا و

 به جونش افتاده بود و جرات زنگ زدن خونه صادق يا پدرش رو نداشت.   دلشوره 

 ماشين شد و با سرعت به طرف خونه راه افتادو تو  دلش دعا كرد اتفاقي براي ماهور نيوفتاده باشه.   سوار

 

 دوتا يكي باال رفت و با كليد در واحد رو باز كرد.  رو جلوي در پارك كرد وبا عجله وارد خونه شد. پله هارو   ماشين

 ماهور...ماهي... -

 سمت اشپزخونه رفت و كسي رو نديد.   و

 اتاق دويد. قلبش روي هزار ميزد و پاهاش به لرزه افتاده بود.   طرف

 ماهور... -

اتاق رو باز كرد و با ديدن اينه و گوشي خورد شده ماهور و رو تختي خوني، كنار در سر خورد و نشست. سرش از شدت نگراني  در

 و عصبانيت نبض ميزد و نفسش مي لرزيد.  

 موبايلش رو از جيبش بيرون كشيد كه چشمش به ميس كال هايش افتاد.   گوشي

 ور نبود... تماس از دست رفته اش، بي ربط به ماه  سيزده

 رو لعنت كرد كه گوشي موبايلش رو سايلنت كرده و شماره صادق رو گرفت و منتظر شد. خودش 
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. 
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. 

 

 پله ها رو پايين اومد و با عجله سمت سر پرستار رفت.  صادق

 چيشد؟ پيدا نشد؟-

 نگاهي به حال خراب صادق انداخت و گفت:  زن

 اقاي سرمد، متاسفانه ذخيره اين گروه خونيمون تموم شده، شما خودتون بايد يكي رو پيدا كنين.  -

 با صداي لرزونش گفت: صادق

 قبال عروسم بهش خون ميداده...ولي االن اونم حاملس...خانم دستم به دامنت، بچم چيزيش نشه...! -

 گفت: همينطور كه سمت پذيرش ميرفت و پرونده هارو چك ميكرد  زن

 دعا كنين و دنبال گروه خوني باشين، منم پيگير كارتون هستم.  -

 دست از پا دراز تر دوباره به طبقه باال رفت و با ديدن مونس، بغضش را قورت داد.   صادق

 صادق...بچم..بچش! -

 صداي گريش توي راهرو پيچيد. گوشي، توي جيب صادق لرزيد. با ديدن شماره مهرداد سريع جواب داد:  و

 تو كجايي پسر؟-

 چيشده؟-

 دهنش رو قورت داد و گفت: اب
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 بيا بيمارستان...ماهور...-

 يا علي گفتن مهرداد دلش رو خراش داد. مسبب تمام اين اتفاقات خودش بود.   صداي

 رو قطع كرد و شماره افسانه رو گرفت. منتظر شنيدن صداي زن نشد و به محض ازاد شدن گوشي، داد زد:  گوشي

خيالت راحت شد؟ اره؟ چقدر بهت گفتم نگو...چقدر بهت گفتيم اتيش ننداز وسط زندگيمون زن حسابي...حاال بيا ببينش! روي  -

 تخت بيمارستان افتاده و ... 

 توي سينه افسانه گره خورد و چشماش سياهي رفت.  نفس

 يدي يا نه؟ به خداوندي خدا، باليي سر خودش و بچش بياد، روزگارت رو سياه ميكنم. فهم-

 بچه.. -

 صادق، به گوش افسانه رسيد.   پوزخند 

 صادق، بخدا من..نميدونستم...حاملس...-

 گوشي رو قطع كرد و چشماش رو بست. كنار ديوار سر خورد و اشك از گوشه چشمش چكيد.  صادق

 خدايا خودت به دادمون برس...-

 

 سمت صادق و مونس پا تند كرد و پرسيد:  مهرداد

 چيشده؟-

 به سختي بلند شد و مونس با چادر سياهش، صورتش رو از اشك پاك كرد.   قصاد

 خون ميخواد مهرداد...بيمارستانم ذخيره نداره، بهارم نميتونه خون بده... -

 سمت مهرداد اومد و از پيرهنش اويزون شد. با صداي گرفته اش گفت:  مونس

 مهرداد يه كاري كن ...بچم داره ميميره.  -

 رحال تركيدن بود. اب دهنش رو همراه با بغض قورت داد و گفت: قلب مهرداد د و
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 كجاس؟ -

 بستريش كردن...ولي در به در دنبال گروه خونيشن.  -

 صداي زني، همگي به عقب برگشتن:  با

 اقاي سرمد...عجله كنين، وضعيت دخترتون طوري نيست كه دست رو دست بزاريم و منتظر باشيم. اولويت براي ما مادره اما... -

 مهرداد درومد:  صداي

 يعني بيمارستان به اين گندگي، نبايد دوتا كيسه خون ذخيره داشته باشه؟  -

 زن توهم رفت و گفت: اخماي

اقاي محترم صداتو بيار پايين، بعدم ما الزم نميبينيم به شما توضيح بديم. وقتي خون نيست، چيكار ميشه كرد؟ بيمارستان -

 از ذخاير استفاده نكنه.  نمياد با جون بيمار بازي كنه و 

 دستي رو هوا پرت كرد و از دكتر فاصله گرفت.    مهرداد

 ياداوري دكتر زنان ماهور، سمت مونس چرخيد و گفت:  با

 مامان...به بهار زنگ بزنين تا به دختر خالش خبر بده. شايد اون بتونه كمك كنه. -

 

. 

. 

. 

حال روي صندلي هاي بيمارستان نشسته بود و توي بهت فرو رفته بود. صورت رنگ پريده ماهور، مدام جلوي چشمش رژه   بي

 ميرفت و حالش رو بدتر مي كرد. خسته شده بود...ديگه طاقت اين همه نگراني و ناراحتي رو نداشت.  

 پاشنه كفش نازنين، از فكر بيرونش اورد.   صداي

 اب ازمايش ژنتيك ماهورو ديدم. دنبال افسانه باشين، اون ميتونه بهش خون بده. فقط سريع بهش خبر بدين.  اقا مهرداد، من جو-

 كشيد و دستش رو توي موهاش فرو كرد. ديگه چيزي تا ديوانه شدنش باقي نمونده بود.   اهي
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 افسانه تركيس، اگرم ايران بود نميتونست خون بده، سرطان داره.  -

روي صندلي ولو شد. به هر دري ميزدن، قفل بود و از طرفي وقت نداشتن، هر لحظه امكان از دست دادن بچه   وايي گفت و  نازنين

 بيشتر ميشد و كسي دستش به جايي بند نبود.  

 با عجله سمتشون اومد و گفت:  دكتر 

 اقاي سرمد، يكي از بستگانتون اومدن كه به خانمتون خون بدن... -

 .  و نازنين از جا پريدن  مهرداد

 كي؟ -

 آيلين شفيع... -

 

 ٤٤ قسمت

 

 

 

 

 

 *ماهور* 

 

 

 

سردرد بدي، چشمام رو باز كردم و چند باري پلك زدم. هوا تاريك شده بود و تنها روشنايي اتاق، مهتابي باالي تختم بود. به   با

يدا كرده بودن.  سختي بلند شدم و به دست كبودم نگاه كردم. معلوم بود فشارم به حدي افتاده كه حتي رگمم به سختي پ
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كشيدم. در اتاق باز شد مامان توي چارچوب در ظاهر شد. سمتش چرخيدم كه با    بيرونپوزخندي زدم و انژيوكت رو از دستم 

 لبخندي لرزون زمزمه كرد: 

 ماهور... -

 براي چشماي قرمز و رنگ پريدش لرزيد. آب دهنم رو به سختي قورت دادم تا خشكيش برطرف بشه.   دلم 

 ميخوام برم خونه. ميشه دكتري، پرستاري، يكيو صدا كني بياد؟ از دستم داره خون ميره.  -

 تركيد و سمتم اومد.   بغضش

 الهي مادرت برات بميره... -

 االن داري از خودت مايه ميزاري يا افسانه؟  -

ال دروغ...اين بار نوبت  جاش خشكش زد و مات حرفم موند. كنارش زدم و بلند شدم. كم چيزي نبود. بيست و شيش س  سر

 پرستار بود كه داخل بشه.  

 كجا به سالمتي؟ -

 ميخوام برم خونه.  -

 اومد و بازوم رو گرفت.   سمتم

 مگه دست توعه كه ميخواي بري خونه؟ بايد يكي دو شب تحت نظر بموني، اوضاعت خيلي قمر در عقرب بوده دخترجون.  -

 عميقي كشيدم تا بغضم نشكنه.   نفس

 ينجا باشم، مرخصم كنين لطفا.  نميخوام ا-

 دست يخ زدش رو روي دستم گذاشت و گفت:  مامان

 نميتوني عزيزم، بايد تو و بچت اينجا تحت نظر باشين. لج نكن...-

 روي تخت نشستم كه پرستار گفت:  ناچارا

اال بختكي ازدستت كشيدي   اينو چرا كندي؟ عه عه...كل بيمارستان بسيج شده بودن براي تو خون پيدا كنن، اون وقت تو اينو-

 بيرونو...نگاه كن خونارو.. 
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 به زخم روي دستم و قطره خون هاي روي زمين انداختم و چيزي نگفتم.   نگاهي

 حاال من دوباره چطوري براي تو رگ پيدا كنم؟  -

 سوزن جديدي رو توي دستم فرو كرد. از درد و سوزشش اخ بلندي گفتم. سرم رو به دستم وصل كرد و گفت:  و

 كاري داشتين زنگ رو بزنين...-

 از اتاق بيرون رفت. به اجبار دوباره دراز كشيدم.  و

 

 ماهور... -

رو سمتش چرخوندم و به صورت خيس از اشكش خيره شدم. چشماش داد ميزد كه توي تمام اين مدت گريه كرده. دلم   سرم

 ميخواست بي رحم باشم و بگم از اتاق بره بيرون ولي... 

 من...-

 هم نگفته بودي كه مادرم نيستي؟ چرا ب-

 رو قورت داد و گفت:  بغضش

 بابات نميخواست، فكر نميكرد افسانه برگرده و ميگفت بازگو كردن اين موضوع فقط دردسره.  -

 شماها جون بچمم به خطر انداختين...-

 صندليش رو نزديك تر كشيد و زير چشمش رو پاك كرد.   مامان

 قرار نبود بهت بگيم...حداقل االن كه حامله اي! اما خودت...-

 هيچ وقت با خودتون فكر نكردين شايد دلم بخواد زني كه منو به دنيا اورده رو ببينم؟ -

 نزد و فقط نگاهم كرد.   حرفي

 مني و مادربزرگ بچم...ولي كاش اين كارو باهام نمي كردين.    برام چيزي كم نزاشتي، تا اخر عمرمم تو مادر-

 بغض خودمم تركيد. انقدر شوك اين قضيه باالتر از توانم بود كه حتي نميدونستم چي ميخوام.   و
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 قدرت فكر كردن به اين قضيه رو هم نداشتم. به اين كه افسانه منو به دنيا اورده و مونس بزرگم كرده.   حتي

 ؟ اصال چطوري؟ جريان چيه؟ چرا ولم كرده-

 نفس عميقي كشيد و به پشتي صندلي تكيه داد.   مامان

بيست و شيش سال پيش، بابات اينا اومدن و همسايه ما شدن. من و عمت هم سن و سال بوديم، به مرور زمان باهم دوست  -

ميديدم و هربار بيشتر به چشمم ميومد. جوون  شديم و كم كم خانواده هامونم باهم عياق شدن. تو اين ديد و بازديدا، من بابات رو  

. ميدونستم اونم از من بدش نمياد. چند باري عمت لو داده بود از حرفاي خواهر  اشتبود و خوش قيافه. سري هم تو سرا د

برادريشون...نميدونم چي شد...يه روز عمت اومد و گفت داداشش يكي رو صيغه كرده تا باهم ازدواج كنن. خوشحال بود اما  

د. عاشقش نبودم اما دلم رضا نبود كه ببينمش و  ش  رمن...انگار زمان برام وايستاده بود. از اون به بعد، رابطم با عمت كم و كمت

فكري ازش تو ذهنم بياد. تا اينكه يه روز، صادق و افسانه رو تو كوچه باهم ديدم. اون موقع دوماهي از محرميتشون  

زدواج  ا نميگذشت...داشتن باهم دعوا ميكردن. هنوز چند روز نگذشته بود كه بابام گفت افسانه زده زير همه چي و راضي به اي

نيست. خدا شاهده...هيچ وقت تو دلم بد نخواستم براي زندگيشون ولي وقتي خبرو شنيدم، لبخند زدم. نميدونم چرا...خالصه، به  

هفته نكشيد كه صادق اومد خواستگاري من. بماند كه چقدر بابام عصباني بود و من راضي؛ اما باالخره با هزار و يك مكافات زنش  

رام مهم نبود قبال يكي رو صيغه كرده، مهم اين بود كه منو دوست داشت. رفتيم سر خونه زندگيمون...تا  شدم. خوشحال بودم...ب

مدت ها بابام جواب سالمشم نمياد اما به مرور، وقتي ديد من حالم خوبه و خوشبختم نرم شد و راه اومد، اما يه روز...افسانه بچه  

من نميتونم مادر باشم براش...گفتم من شير ندارم، من بلد نيستم، من مادرش    ،ادقبه بغل اومد دم خونه و گفت اين دختر منو ص

 نيستم، تو جواب همه اينا گفت منم نميتونم. تورو گذاشت تو بغلم و رفت. 

 

بابات اومد خونه، باورش نميشد...اما كاري بود كه شده بود. بچش بودي...نتونست ازت بگذره و نگهت داشت و ازم قول   وقتي 

 برات مادري كنم.  گرفت 

 رو سمت صورتم اورد و اشكام رو پاك كرد.   دستش

 ماهور، بخدا همون قدري كه براي ماهان مادري كردم، براي تو دوصداشو كردم. تو امانت دستم بودي... -

هاي اين  شدت گرفت و دلم بهم پيچيد. دلم ميخواست تمام افكار اشفته ذهنم رو،تمام سواالي بي جوابمو، تمام سختي   اشكام

 قضيه باال بيارم تا تموم شه. تا سنگينيش بره... 

هر چند اگرم قبال ميگفتي، شايد هيچ وقت دلم نميخواست ببينمش، ولي ناراحتم چون حقم بوده كه بدونم، كه بفهمم...ولي  -

 شما...
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 ارومي روي گونم نشوند و اروم گفت:  بوسه

 به اين قضيه بخوابه. قبول داريم اشتباه كرديم ولي...  دردت به جونم، باور كن بابات شبي نبوده بدون فكر -

 گير كرده توي گلوم رو قورت دادم و گفتم:  بغض

 باور نميشه اين همه مدت...تمام اون حرفاش، كاراش...همش الكي بوده؟ چرا همتون به نوعي منو سر دوندين؟  -

 رو روي سرم كشيدم و اروم گفتم:  پتو

 يم بدجور سنگيني ميكنه، هم خودش و هم دخترش... سايه اين خانواده رو سر زندگ-

 قطره هاي اشكم پشت هم روي بالش ريختن. و

 

 ٤٥قسمت

 

 

 

حس بو*سه هاي ريزي كه روي دست دردناكم ميخورد چشمام رو باز كردم. هنوز هم درد رو توي سرم حس ميكردم، اما كمتر   با

از ديشب...سر سنگينم رو سمت راست چرخوندم و به مهرداد نگاه كردم كه سرش رو روي دستم گذاشته بود و اروم و عميق نفس  

. چند تا تار موي سفيد خود نمايي مي كرد. دست چپم رو توي موهاش فرو  شد مي كشيد. نگاهم خيره موهاي كنار شقيقش 

 كردم و گفتم: 

 سالم... -

رو با سرعت بلند كرد و چشماي نگرانش رو بهم دوخت. لبخندي زد، نيم خيز شد و پيشونيم رو عميق و طوالني بوسيد.   سرش 

 چشمام رو با لذت بستم.  

 سالم به روي ماهت ماهي خانم...-

 د نگاهش كردم.  لبخن با
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 خوبي؟ -

 اي به قيافه بهم ريختش كرد و گفت:  اشاره

 اگر به اين سر و وضعي كه من دارم ميگي خوب، اره خوبم!-

 رو روي چشم قرمز شدش گذاشتم و اروم گفتم: دستم

 اينا به خاطر من اينجوري قرمزن؟ -

 رو اروم پايين كشيد و كفش رو بو*سيد.   دستم

 راضي شدي من اينجوري حالم خراب باشه.  اره...انقدر نامردي كه -

 دوباره سراغم اومد و گفتم: بغض

من؟ من نامرد نبودم. من راضي نشدم...شماها بدي ميكنين، دروغ ميگين، داستان ميسازين...شماهايين كه ادم رو تو بي خبري  -

 ول ميكنين و فكر ميكنين طرف خره و نميفهمه.  

 چطوري اون پاكتو پيدا كردي؟ -

 بهم گره خورد.   اخمام

 هرجوري...تا كي قرار بود نگي بهم؟ -

 رو فشار ارومي داد و گفت: دستم

 تا وقتي كه امانتيمون از شكم مامانش بياد بيرون...تا وقتي كه مامانش حالش خوب شه. تا وقتي كه... -

 تقام بگيره؟ افسانه بميره و ارزو به دل بمونه...ها؟ بابام همينو ميخواست؟ ميخواست اينجوري ازش ان-

 گرمش رو روي پيشونيم گذاشت و لبخند زد.   دست

ماهي...بابات اهل انتقام گيري نيست، تمام فكر و ذكرش تو اين مدت تو بودي. اون اين روزا رو ميديده كه هيچي بهت نمي  -

 گفته... 

 حرفاتون قانعم نميكنه... -
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توني تا هروقت ك دلت ميخواد ببينيش ولي حق نداري پدرت  نميخواي كه قانع شي...حاالم مادرت اينجاس. حالش خوبه... مي -

 رو محكوم كني. 

رو سمت ديگه چرخوندم و هيچي نگفتم. شايد دلم نميخواست هيچ وقت ديگه كارم به افسانه بيوفته و دوباره خانوادش رو   سرم

 براي من رو... ببينم، اما حاال كه با پاي خودش اينجا بود، بايد جواب پس ميداد. جواب مادري نكردن 

 

 تنها اومده؟ -

 نوازش كرد دستم دست كشيد و با مكث گفت:  از

 نه، آيلينم هست! -

 چرخيدم و نگاهش كردم. نميدونم چرا دنبال عكس العمل خاصي ازش بودم.  سمتش

 خب؟-

 تر از هميشه جواب داد: عادي

 خب نداره ديگه...همراه مادرت اومده تا هم مواظبش باشه و هم... -

 اي كرد و ادامه داد:  خنده

 هم اينكه خواهرش رو ببينه! -

 رو بستم و ضربه ارومي به پيشونيم زدم. كل قضيه يك طرف زندگيم بود، نسبت خواهري بين من و آيلين طرف ديگه.   چشمام

 من.   نه افسانه مادر منه، نه آيلين خواهر-

 واسه همينه كه االن رو اين تخت ولو شدي و منو تا مرز سكته كشوندي؟ -

 تعجب گفتم:  با

توقع نداشته باش وقتي فهميدم خوشحال باشم كه اون زن، بيست و شيش سال منو رها كرده و رفته...حاال همه اينا به كنار،  -

ت هايي نيست كه باهاشون خوشحال بشم مهرداد...اينا نامزد و عشق سابق همسرم، خواهرم محسوب ميشه. واقعا اينا واقعي

دو ساله هم نبودم كه قدرت درك اين داستان رو نداشته باشم، ولي االن...حس  ه چيزايي بودن كه من حق داشتم بدونم...بچ

 ميكنم اين همه سال همه چي دروغ بوده...حس ميكنم بهم توهين شده. به شعورم، شخصيتم... 
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سي اندازه مونس خانم، تورو دوست نداره. حتي حاضرم شرط ببندم براي تو بيشتر خون دل ميخوره تا  خودت ميدوني هيچ ك-

 ماهان. 

 خودم رو باال كشيدم و نشستم.  كمي

تو اين قضيه و لطفاي مامانم شكي نيست، اما دلم نميخواست اينجوري با گذشتم رو به رو بشم. شماها همتون ازم مخفي  -

 كردين...همتون! 

 رو نزديك تر اورد و گفت: يشصندل

 باشه...ما اشتباه كرديم. حاال تو حرص نخور...بعدا تو خونه هم ميشه راجب اين قضيه حرف زد.  -

 تقه اي كه به در خورد، هر دو سمت در چرخيديم. پرستار با خوش رويي سمتمون اومد و گفت:  با

 خوبه...!  خيالتون راحت شد اقاي شفيع؟ ما كه گفتيم حال خانم و بچتون-

 بله حق با شماست، ممنون كه اجازه دادين اينجا باشم.  -

 سري تكون داد و گفت:  دختر

 عزيزم خوبي؟ سردرد، حالت تهوع، هيچ حس خاصي نداري؟  -

 ارومي گفتم كه ادامه داد:  نه

طبيعيه. ممكنه بدنت خون رو  بسيار خب. اميدوارم كه اتفاقي برات نيوفته ولي تا دو روز، خون دماغ شدنت به مقدار كم البته، -

 پس بزنه. 

 

 چرا؟ من كه مدتيه بدنم به خون تزريقي عادت كرده و از طرف زن داداشم وقتي بهم خون...-

 با ياداوري باردار بودن بهار، سريع حرفم رو خوردم و به جاش گفتم:  و

 راستي...زن داداش من كه بارداره. پس از بانك خون بيمارستان استفاده كردين؟ -

نه عزيزم، يكي از اشناهاتون به شما خون دادن...حاال مهم نيستش، وقتي تا االن حالت خوب بوده،  بقيه مدت هم طوريت  -

 نميشه. من محض اطالع گفتم.  
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 مشغول گرفتن فشارم شد. به مهرداد نگاه كردم و گفتم:  و

 كي بهم خون داده؟ غير بهار ما كه كسي رو نداريم از اشناها...-

 من كرد و گفت:  من و  كمي

 حاال چه فرقي داره؟ مهم اينه كه تو حالت خوبه.  -

 سرم رو از دستم كند و گفت:  پرستار

 فشارت ميزونه. دكترت كه اومد بعدش ميتوني بري... -

 بعد از اتاق بيرون رفت. منتظر به مهرداد چشم دوختم.   و

 نگفتي... -

 نو كه گرفتن ديروز،گفت ميخواد امروز جنسيتو بهمون بگه ها... ول كن اينارو، بزار ببينم نازنين كجا مونده. ازت سو-

رو گرفتم و توي دل دعا كردم، اسم كسي كه توي ذهنم چرخ ميخوره، اشتباه باشه و اون شخص اين فداكاري رو در حقم   دستش

 نكرده باشه.  

 يه اسم قراره بگي... -

 كرد و كالفه خودش رو عقب كشيد.    پوفي

 آيلين... -

تخت تكيه دادم و چيزي نگفتم. حرفي هم نميشد زد...نميشد بگم خون رو پس بديد به صاحابش چون من باهاش  رو به  سرم

 ارتباط خوبي ندارم.  

 ماهي...-

 كردم كه گفت:  نگاهش

 جونتو نجات داد. اگر نبود، جون خودت به خطر ميوفتاد. چون براي بيمارستان اولويت اول مادره نه بچه! -

 خوشحالي؟ -

 اهم كرد و گفت: نگ  مات
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 ازش ممنونم...دومين باريه كه زندگيم رو بهم برگردونده. اول با رفتنش، دوم با برگردوندن تو...! -

 يعني من بايد ازش تشكر كنم؟ خدايا...-

 بودنش به چشمم اومد.  عصبي

كر ميكني منو اون منتظر  ماهور چرا اينجوري رفتار ميكني؟ اون ميتونست صداشم درنياره اگر باهات دشمني داشت...چرا ف-

 فرصتيم تا همو ببينيم و خوشحال شيم و بعدا هم دوباره برگرديم پيش هم؟ 

اگر قرار بود برم سمتش، قبل عروسي اينكارو ميكردم نه حاال كه دسته گلم تو شكم توعه. يكم راجب حرفات و حتي فكرايي   من

 االن تو ذهن من، خواهر زنمه! نه بيشتر و نه كمتر.  كه تو سرت ميپروروني فكر كن و منطقي باش. اون تنها نسبتش

 

 واژه خواهر زن خندم گرفت. از

 خدا نگهش داره برات.  -

 دستي توي موهاش كشيد و بلند شد. پيرهنش كامال چروك و سر و وضعش خيلي بهم ريخته بود.    كالفه

 فك كنم اولين باره اينجوري از خونه مياي بيرون، نه؟ -

 ديشب نميخواستم برم، مامانت فرستادم خونه...منم رو مبل خوابم برد با همين لباسا. براي همين اينجوريه سر و وضعم.  -

 خورد و بعدش، نازنين وارد اتاق شد.   اي به در تقه 

 عليك سالم ماهور خانم...-

 خجالت لبخندي زدم و جوابش رو دادم.   با

 الزم نيست براي من سرخ و سفيد بشي، از بچت عذر خواهي كن كه ديروز نزديك بود...-

 عميقي كشيدم و گفتم:  نفس

 ممنونم...كه نجاتش دادي و...-

 تخت وايستاد و گفت:  كنار

 كه كاري نكردم، دخترعموي همسرت بود كه به دادمون رسيد.   من-
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 براي اينكه قضيه كش پيدا نكنه سريع گفت: مهرداد

 حاال بهمون ميگين جنسيت رو يا نه!؟ -

 با خنده بله محكمي گفت و برگه سونو گرافيم رو با بسته كادو پيچ شده اي دستم داد.   نازنين

 ني ني چيزي نخريدي، گفتم اولين كادوش از طرف من باشه.  از اونجايي كه ميدونستم هنوز براي -

 زده كمي خودم رو جا به جا كردم و صاف تر نشستم.  ذوق 

 دستت درد نكنه عزيزم... -

هم ازش تشكر كرد و جعبه رو ازش گرفتم. با ذوق كاغذ كادوي دورشو باز كردم و با ديدن ست كروات و پاپيون و كمربند   مهرداد

 ، لبخندي از ته دلم زدم و رو به مهرداد گفتم: سرمه اي پسرونه

 واي ببين...بچمون پسره.  -

 لبخند سمتم اومد و توي بغل آرامش بخشش فرو رفتم...  با

 

 ٤٦قسمت

 

 

 

 در خورده شد و مامان از جا پريد. دستم رو روي شونش گذاشتم و گفتم:  زنگ

 چيزي نيست...چرا اذيت ميكني خودتو؟ -

 و در رو باز كرد.  سمت ايفون رفت  مهرداد

 قرار گرفت و اروم گفت: كنارم

 ميخواي من برم تو اتاق؟ -
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 زدم و گفتم:   لبخندي

 نه عزيزم، چيز پس و پنهوني نيست. تو باشي من راحت ترم.  -

 گفتم شايد خانوادت حرفي داشته باشن كه دلشون نخواد من... -

 احتياط بلند شدم و اون هم قد راست كرد. به چشماش خيره شدم و گفتم:  با

 نه عشقم...تو همين جا بمون. تو كه هستي ما حالمون بهتره.-

 پيشونيم رو بوسيد و دستش رو پشت كمرم گذاشت.   

ت و لبخند لرزوني زد. نگاهش كردم  در خونه رو براي افسانه باز كرد و بابا باالخره از اتاقش بيرون اومد. نگاهي به من انداخ مامان

 و عكس العملي نشون ندادم. ناراحت بودم ازش...خيلي زياد!

 مامان و افسانه، حواس هممونو پرت كرد.   صداي

جلوم وايستاد و با چشماي خيس از اشكش نگاهم كرد. ماسك سفيد رنگ جلوي دهنش رو پايين كشيد و من دلم سوخت   افسانه

 باال پايين ميشد.براي سينش كه تند تند 

صداي ضعيفش اسمم رو خوند و تا اومدم به خودم بيام، توي بغلش فرو رفتم. فشارم ميداد و گريه ميكرد. حس ميكردم دستام   با

 از كار افتاده و مغزم حتي براي بغل كردنش هم تالشي نميكنه.  

 فاصله گرفت و دست سرد و لرزونش رو روي گونم گذاشت.  ازم

 ربونت برم...دلم برات يه ذره شده بود! دختر قشنگم، ق-

 واقعا؟  -

 تركيد و اين بار بابا جلو اومد.   بغضش

 افسانه...اين اشك و اهتو تموم كن. نميخوام دوباره بچم حالش بد بشه و ...-

 سمت بابا چرخيد و گفت: افسانه

 ورم! اگر بچه توعه، بچه منم هست. منم به همون اندازه نگرانش ميشم و براش غصه ميخ-

 گرفته بود. لبخند روي لبم اومد و گفتم:  خندم
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واقعا؟ يعني اينايي كه االن داري ميگي، از ته قلبته يا براي ساكت كردن وجدان بيدار شدت؟ ممنون كه دنبالم بودي ولي خيلي  -

 دير اومدي خانم عزيز. خيلي دير ... 

 از پاهاش رفت و روي مبل نشست.   قوت

ه و تو بيست و شيش سال نه دلتنگ شدي و نه نگران، نه دلت شور زده و نه غصه من رو خوردي؛  من االن بيست و شيش سالم-

كه اگر همه اينا توي وجودت بود، منو نميزاشتي تو بغل اون زني كه االن پشتت رو بهش كردي و محلشم نميزاري... اون زن تو  

عتي داشت كه تو نداشتي، فداكاري رو در حق بچه شوهرش كرد  دنيا برام از همه عزيز تره. چون كاري رو كرد كه تو نكردي، شجا

 كه تو در حق بچه خودتم نكردي! 

 

 به رنگ و روي پريدش زدم و ادامه دادم:  پوزخندي

 االن دنبال چي اومدي؟ كه بهت بگم مامان؟ نامردي نيست؟ نامردي نكردم در حق تموم تار موهاي سفيد مامان مونسم؟   -

و تازه درد توي وجودم پيچيد. به خودم اومدم و ديد، چشمام از اشك تاره و پسرم داره تو وجودم حرص   بازوم رو فشرد  مهرداد

 من رو ميخوره و هي لگد ميزنه. روي مبل نشستم...مامان با ليوان ابي سمتم اومد. مهرداد ليوان و ازش گرفت و كنارم نشست. 

 توي نگاه ناراحت همشون موج ميخورد.   نگراني

 گفتم بياي اينجا كه بشنوم حرفاتو... معذرت ميخوام كه اذيت شدي. ميدونم حالت اصال خوب نيست اما... -

 فداي سرت عزيز دلم... من بعد از ديدن تو ديگه ارزويي ندارم.  -

 غير عادي بود.   پوزخندم

 ت؟يعني باور كنم اين همه سال، تو به آرزوي ديدن من نشستي؟ توقع داشتي من بيام سراغ-

بابات نميزاشت كه بيام و ببينمت...هربار يه بهونه جديد مياورد. بعد از مدتي هم نميدونم به شوهرم چي گفته بود كه اون ممنوع  -

 خروجم كرده بود... اگر اين همه سال من رو كم داشتي به خاطر اصرار هاي بابات بوده نه من.  

 من چيزي كم نداشتم، منو به خوب ادمي سپرده بودي! -

جعبه دستمال رو سمتش گرفت تا اشكاش رو پاك كنه. ليوان آب رو يه ضرب خوردم و دستم رو روي شكمم گذاشتم كه   مهرداد

 جديدا كمي برامده شده بود.  
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ماهور...دخترم..من اومدم كه تورو با خودم ببرم! ميخوام اين چند ماه اخر عمرمو كنارم باشي. حرفي ندارم براي تبرعه  -

 ه كردم. فكر مي كردم عشق و عاشقي ميتونه جاي خالي تورو پر كنه، ولي...خودم...اشتبا

 فكر ميكنم اين خواسته زياديه كه داري.  -

 هاي گريش بلند تر شد. دلم چنگ ميخورد.   هاي

 چرا اينجوري گريه ميكني؟  -

 باز هم نتونست دلسوز نباشه و سمتش رفت. دستش رو روي شونش گذاشت و گفت: مامان

...بيخيال شو! چرا انقدر خودت و مارو عذاب ميدي!؟ اين همون فرصتي بود كه اين همه سال دنبالش بودي. شانست رو  افسانه-

 ميخواستي امتحان كني كه.. 

 شماها هيچ كدومتون حال منو نميفهمين. من اون موقع بچه بودم، نميتونستم يه بچه ديگه رو هم بدبخت كنم. -

 

 ا با عصبانيت گفت: از تاسف تكون دادم كه باب سري

 مونس مگه بچه نبود؟ چطوري اون تونست و تو نتونستي؟ نميخواستيش افسانه بهونه نيار. -

اشكالي نداره. اين همه مدت تو منو نخواستي، االنم من ميخوام بي رحم باشم. نميخوامت! برو همونجايي كه بودي...من زندگيم  -

 كم و كسري نداره.  

 ده كرده بود.  هقش نفسش رو بريده بري هق

 تو حق نداري منو اينجوري قضاوت كني.  -

 بدنم شروع شده بود.   لرزش 

 كار از قضاوت گذشته. زمان خودش تورو قضاوت كرده افسانه.  -

 ماهور...منو ببخش..ميدونم! -

 نه تو هيچي نميدوني! اما...-

 جا بلند شدم و گفتم:  از
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در بودن حرمت داره ولي تو اين حرمت رو براي من از بين بردي! برام مادري  من...ميبخشمت! ولي اين رسم مادر بودن نيست...ما-

نكردي كه بهت بگم مامان. ميبخشمت ولي فراموش نميكنم. نه اين كار تورو و نه بقيه رو! شايد اگر قبال ميفهميدم اوضاع فرق  

 شايد اين حرفارو نميگفتم... ليميكرد. نميگم قبولت ميكردم و

 دستم رو روي شونش گذاشتم. الغر بودنش مشهود بود و استخون هاي شونش زير دستم حس ميشد. دوال شدم و   سمتش

 اميدوارم بهتر بشي و مادر خوبي براي ايلين باشي، منو اگر از دست دادي، اونو از دست نده.  -

 ازش بابت كارش تشكر كن. شايد هيچ وقت ديگه اي همو نبينيم. نميخوام سايه تو و دخترت ديگه رو زندگيم باشه!   درضمن

راهم رو كشيدم و وارد اتاق قديميم شدم. بغضم تركيد و روي تخت دراز كشيدم. قلبم درد گرفته بود ولي بايد اينارو ميگفتم كه   و

 بعدا نمونه تو دلم. 

 ر باز شد و عطر مهرداد اتاق رو پر كرد.  چند دقيقه، د بعد 

 ماهي...-

 گفتم كه كنارم نشست. دستش رو روي شكمم حركت كرد و گفت:   هومي

 خوبي؟ -

 شدم و دستم رو زير بينيم گرفتم.   بلند 

 نه، يه دستمال بده بهم.  -

 تم: از جا بلند شد و چندتا دستمال به دستم سپرد. دستمال هارو زير بينيم گرفتم و گف  بسرعت

 حيف اين خونا... -

 زد و سرم رو باال داد. به سقف سفيد اتاقم خيره شدم...  لبخندي

 حيف تو...خون كه چيزي نيست. -

 مهرداد! -

 تخت نشسته بود و منتظر نگاهم مي كرد.   پايين

 منو ميفرستي برم پيش خاتون؟ نميخوام ديگه اينجا باشم!-
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 اينكه نگراني تو چشماش موج ميخورد گفت:  با

 باشه، با اولين بليط قطار ميفرستمت بري!  -

زدم و دستش رو بوسيدم. مهرداد تنها كسي بود كه اين وسط مجبور به تحمل خيلي چيزا شده بود. مجبور به تحمل    لبخندي

 سرنوشتي كه براي من رقم خورده بود. ميدونستم كه خيلي اذيت ميشد!

 ممنونم ازت...بابت همه صبوريات و شرمندم...بابت اين تار موهاي سفيد! -

ارومي روي پيشونيم زد و هيچي نگفت. تو مشكي اروم چشماش غرق شدم كه نزديك تر شد و بو*سه عميقش وجودم رو   بوسه

 گرم كرد. 

 

 ٤٧قسمت

 

 

 

 

 "چند ماه بعد "

 

 

 

 ممنون از لطفت نازنين، اين دكتري كه تو شيراز معرفي كردي، واقعا دكتر حاذقيه.  -

 از من بيشتر؟ -

 اي كردم و به سختي روي مبل نشستم.   خنده

 خب نه، ولي در حد شما عاليه. خالصه كه ميخواستم ازت تشكر كنم. خيلي باهام راه مياد بيچاره.  -
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 مخصوصا مادر و پدرت...  واال كل تهران با تو راه ميان عزيزم.-

 گرفت و اشك توي چشمم جمع شد.  دلم 

شايد اگر اون اتفاق ها نمي افتاد، منم مثل دختراي ديگه، دوران بارداريم رو كنار مامانم ميگذروندم؛ ولي واقعا داشتم اذيت  -

 ميشدم. چه از لحاظ روحي، چه از لحاظ جسمي.  

 ناز داري ديگه.  -

 فت:بغض خنده اي كردم كه گ  با

 خيله خب، مرسي كه زنگ زدي. خوشحال شدم صدات رو شنيدم عزيزم. براي زايمانت ميبينمت پس.  -

 رو تاييد كردم كه ازم خداحافظي كرد.   حرفش

 رو روي ميز گذاشتم و بلند شدم. مهراد لگد محكمي زد كه با درد دوال شدم و فحشي بهش دادم.   گوشي

 و گفت:  با چادر نماز از اتاق بيرون زد  خاتون

 مامان جان مهرداد زنگ زد گفت بهش زنگ بزني حتما.  -

 اي گفتم و سمتش رفتم. بو*سه اي روي گونه چروكش نشوندم و گفتم:  باشه

 حاال نهار چي ميخوري برات درست كنم؟ -

 دستي به صورتم كشيد و گفت: 

 ه زنگ بزني.  نميخواد مادر، مهري االن پيداش ميشه. تو استراحت كن...يادت نره به اون بچ -

 گفتم و سمت اتاق رفتم. اتاقي كه تو اين سه ماه رسما اتاق من محسوب ميشد.   چشمي

پنجره رفتم و روي لبه ي پهنش نشستم. خاتون برام تشك كوچيكي پهن كرده بود تا روزا كه اونجا ميشينم اذيت نشم. به   كنار

 بالش پشتم تكيه دادم و پرده رو كنار كشيدم.  

 ، درخت ها رو لخت كرده بود اما هنوز هم كوچه زيبايي هاي خودش رو داشت.  زمستون هرچند 

 مهرداد رو گرفتم كه هنوز بوق نخورده، صداي گرفتش توي گوشم پيچيد.   شماره

 درود بر مادر بي معرفت.  -
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 زدم و گفتم:   لبخندي

 سالم عزيزم... -

 خوبي؟ -

 عميقي كشيدم كه رد بخارش روي شيشه موند.   نفس

 به خوبي تو.  -

 من اصال خوب نيستم. ماهي خونم افتاده...شبا كه از سركار ميام، دست و پام ميلرزه و... -

 نگو ديگه! داره گريم ميگيره! -

 ...هرچند خسته و بي حوصله ولي خنديده بود.  خنديد 

 باشه عزيزم. ديگه نميگم...نميخواي بياي؟ -

 فسانه اونجاست...ا-

 كرد و اروم گفت:   پوفي

 افسانه چند روزه كه بيمارستانه.  -

 توي وجودم لرزيد و قلبم...تكون سختي خوردم و گفتم:  چيزي

 چي؟ -

 بيا و تمومش كن. چشم به راهته ماهور. منتظره تا بياي!  -

 توي چشمم جمع شد. اشك

 

 ش ميوفتم... نميتونم...نميتونم مهرداد! وقتي ميبينمش...وقتي ياد-

ماهور...من واقعا خسته شدم. از يه طرف اوضاع اينجا، از يه طرف نگراني و دلتنگي براي تو. من..من دلم ميخواست تو دوران  -

بارداري پيشت باشم، بچم رو حس كنم، هر روز براش اسم انتخاب كنم، ببينم روز به روز داره بزرگ تر ميشه و شكم تو گرد تر.  
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ها تعبير ميشه.  تو منو گذاشتي و رفتي. زندگيت رو سه ماهه ول كردي، خانوادت رو،   تهن فقط اخر هفاين همه تصورات م

 دوستات رو...من واقعا ديگه كم اوردم...برگرد لطفا!

 توي صداش بغضم رو تركوند.   عجز

م،ولي نميتونم! افسانه بدترين  منم دلم ميخواست كه اونجا باشم، منم دلم ميخواست كه تورو داشته باشم، مامانمو داشته باش -

كارو در حق من كرده و هر روز جلو چشممه. حس حماقت و حقارت پيدا كردم. حس بيخودي بودن! هر چند از اون سالها 

 بوده. خودمو ازشون گرفتم تا... اگذشته ولي اون موقع ها سر نخواستن من دعو

 باالتر رفت و گفت:  صداش 

 ردم؟ پس من چي لعنتي؟ من چه گناهي ك -

 ميگفت. از اول اشناييمون، فقط دردسرام مونده بود براش... راست

 گناهت عاشق شدن بود... -

 تو روحت صلوات...جدي نمياي؟-

 ارومي گفتم اما... نه

 

 ٤٨قسمت

 

 

 

 

 

 رو به سختي بلند كردم و روي جدول كنار خيابون گذاشتم. شماره علي رو گرفتم و منتظر شدم.   ساكم

 كجايي؟ -
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 اومدم ماهور... -

 هنوز قطع نكرده بودم كه ماشينش جلوي پام ترمز زد. از ماشين پياده شده و با ديدن ساك گفت:  و

 يگي همين وسط دردت بگيره ؟ عه عه، تو با اين وضعت، خودت اين ساك رو تا اينجا اوردي؟ نم-

 اي كردم و گفتم:  خنده

 اول سالم، دوم اينكه خب دردم گرفته ديگه..ميرم بيمارستان زايمان ميكنم.  -

 رو دور زدم و سوار شدم. علي وسايلم رو تو ماشين گذاشت و پشت فرمون نشست.  ماشين

 اون بچه كه هنوز نرسيده...مگه هفت ماهت نيست؟ -

 كار برده بود خندم گرفت:  اصطالحي كه به از

مگه بچم ميوس؟ بعدم خيليا هفت ماهه دنيا ميان. اينم يكيش! بعدم حاال چه بحثيه؟ فعال كه دردم نگرفته. خودت چطوري؟  -

 شيوا؟

 كوتاهي بهم انداخت و گفت: نگاه

 خودم كه خوبم، شيوام...ازش خبر ندارم.  -

 تعجب سمتش چرخيدم.   با

 وا خبر نداشته باشي؟يعني چي؟ مگه ميشه از شي -

 عميقي كشيد و اروم گفت: نفس

 از همون اولم رابطمون اشتباه بود. دوستش داشتم ولي...همه چيز دوست داشتن نبود! -

 از تعجب باز مونده بود شوكه فقط به علي نگاه مي كردم.  دهنم

 شوخي ميكني؟ -

 نه جون تو، ماه پيش از هم جدا شديم. -

 يعني طالق گرفتين؟ -
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 ومي گفت كه مشت محكمي به بازوش زدم.  ار اره

 رواني دستم شكست!-

 تو طالق گرفتي بعد االن به من ميگي؟ چطوري روت ميشه تو چشم من نگاه كني ؟ -

 اي كرد و گفت:  خنده

بابا المصب ما تا ميومديم حرف بزنيم، اين شوهر تو ميپريد باال و پايين و ميگفت هر كار كردي به ماهور نگو، عصبي ميشه،  -

 ناراحت ميشه، ال ميشه بل ميشه...منم گفتم نگم ديگه! 

 جفتتون...-

 اوي...فحش ممنوع!ميشنوه... -

 عقب برگشتم و با ديدن خالي بودن صندلي ها گفتم:  به

 كي؟ -

 شكمم اشاره كرد و گفت:  به

 فنقل ديگه، مهراد بود، بهداد بود، بهراد بود. چي بود؟ -

 مهراد بيسواد! -

 

 رو كج و كوله كرد و گفت: قيافش

كه  تنبلين. كال چهارتا حرف از سي و دوتا انتخاب كردين، همونو هي ميچرخونين و ميزارين   نيخب بيسواد من نيستم. شماهائ-

 الق باش...رو اين و اون. يكم خ

 اينارو ول كن. واقعا ميگي؟ يعني...-

 شوكه دستم رو روي دهنم گذاشتم.   و

 به نسبت لحظه اول گرفته تر شد و مشخص بود، هرچند راضي به ادامه اين رابطه نبوده اما از بهم خوردنش ناراحته.   صداش 
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انشو ندارم. شيوا زيادي از من توقع داشت...نميتونستم از  نميدونم واقعا...اصال نفهميدم چي شد! يهو به خودم اومدم ديدم ديگه تو-

 پس همچين زندگي بر بيام.  

 رو بند بازوش كردم كه اونم دست ديگش رو روي دستم گذاشت و اروم چند بار ضربه زد.   دستم

 خالصه اينجوري! اينجام شكست خورديم... -

 فداي سرت...ميگذره و ميره اينم.  -

 داد و گفت:  به نشونه تاييد تكون  سري

 ببرمت خونه خودتون يا...-

 نه بريم خونه مامانم اينا. بدجوري دلتنگشونم... -

 گفت و فرعي رو پيچيد.  چشمي

 مهرداد خبر نداره؟ -

 نه، بهش نگفتم. ميخوام سوپرايزش كنم.  -

 زد و نگاهي بهم انداخت.   لبخندي

 خوبه كه برگشتي مامان كوچولو. مهرداد بدجوري بهم ريخته بود... -

 شنيدن اين جمله، دلم رو پيچ مي انداخت ولي چاره اي نبود. از نظر خودم، اين بچه از همه چيز مهم تر بود.   هربار

ن عادي بقيه نيست كه بتونه  چاره اي نبود علي، بايد اين فاصله رو پيدا ميكردم از خونه تا بچم سالم بمونه. بدن من مثل بد -

 فشار تحمل كنه. با كوچك ترين لرزشي، بهم ميريزه و بچم...من مثل افسانه نيستم، بچم توي اولويت زندگيمه.  

 خونه نگه داشت و سمتم چرخيد.   جلوي

 تو بهترين مادر دنيايي...چه بسا كه افسانه هم بوده ولي نه تو اون زمان.  -

 يعني ميخواي انقدر صريح بگي...من حاصل يه لذت بودم؟-

 زد و با ارامش گفت:   لبخندي

 تو فقط كمي عجول بودي...ايناش مهم نيست. زمان رو از دست نده...تو قلبت بزرگه! نزار زود دير بشه... -
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 فتاد.  به جونم ا  شك

 چيزي شده؟ -

 ارومي كه گفت، حالم رو بدتر كرد.   نه

 پس چرا يه جوري حرف ميزني كه... -

و از ماشين پياده شد. من هم به سختي پياده شدم و منتظر نگاهش كردم. ساك وسايالم رو جلوي در گذاشت و دستم رو   خنديد 

 سمت خودش كشيد.  

 قط يكم مهربون تر باش.  بيا ببينم...انقدر براي من فكر و خيال نكن. ف-

 قبل از جواب دادن من زنگ رو فشرد و در با صداي تيكي باز شد.   و

 علي...-

 جونم! -

 حالت گرفته نگاهش دلم لرزيد و اروم گفتم:  از

 ناراحت نباشيا!-

 زد و پيشونيم رو بوسيد.  لبخندي

 

 خوب ميشم بابا.  -

 شيد.  حياط كامل باز شد و مامان من رو محكم توي اغوشش ك در

 الهي فدات بشم من...كجا رفتي تو عزيز دل من.  -

 صداي گريش توي كوچه پيچيد.   و

 رو دور بدن نحيفش حلقه كردم و محكم فشارش دادم. دل خودمم تو اين مدت ضعف رفته بود براشون.   دستم

 قربونت بشم من...چقدر تغيير كردي! بچم چقدر بزرگ شده ماشاهلل.  -
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 ه علي گفت: نكنه ارومي گفتم ك خدا

 فقط بقيه احوال پرسياتونو بريد تو خونه كه زشته اين وسط. منم ميرم كافه...خاله كاري ندارين؟ -

 دستي به صورت خيسش كشيد و گفت:  مامان

 نه عزيزم، نمياي تو؟ -

 نه ديگه،فقط اين وسايل ماهورو ببرم تو بعدش ميرم.  -

حياط شديم و علي كيفم رو برد تا توي اتاق بزاره. مامان همچنان سر تا پاي من رو نگاه ميكرد و بغضش رو قورت ميداد.   وارد

 سمتش رفتم و دوباره بغلش كردم.  

 يعني توهم واقعا دلت تنگ شده بود براي ما؟ -

 ك كردم و گفتم: گوشه چشمم رو پا اشك

 چي باعث شده اينجوري فكر كني مامانم؟ -

 بي معرفتيت ماهور...منو و باباتو ول كردي و رفتي. افسانه رو ول كردي...شوهرت...بيچاره تو اين سه ماه فقط الغر شد و بس.  -

 چنگ خورد و لرزيد...به همه بيشتر از توانشون سخت گذشته بود.   قلبم

 ستان؟ميخواي بري امروز بيمار-

 بيمارستان براي چي؟ -

 چادرش رو جلوتر كشيد و اشكش رو باهاش پاك كرد.   مامان

 افسانه بستريه.  -

 خونه چرخيدم و حركت كردم.   سمت

 برام مهم نيست... -

 از خونه بيرون زد و گفت: علي

 خاله، تلفن خونه زنگ ميخوره.  -
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 دوان دوان به سمت خونه رفت.   مامان

 ميري؟ -

 ازوهام حلقه كردم تا از لرز تنم كمتر بشه. رو دور ب دستام

 اره. توهم زودتر برو تو...هوا سرده! -

 باشه. مراقب خودت باش. بعدا كه سرت خلوت شد، بيا خونمون! -

 اي گفت و دستي تكون داد و رفت.   باشه

 خونه شدم و نفس عميقي كشيدم. چطوري سه ماه بدون نفس كشيدن تو اين هوا طاقت اوردم.   وارد

 به ديوار تكيه داده بود و به زمين نگاه ميكرد.   مانما

 رو از تنم كشيدم و گفتم: شالم

 مهراد ببين اومديم كجا؟ اوردمت پيش مامان مونس ها... ببينش!-

سمت مامان چرخيدم. رنگش پريده بود و به من نگاه ميكرد. بند دلم پاره شد. يه دستم رو به مبل و اون يكي رو به شكمم   و

 اروم گفتم:  گرفتم و 

 چيشده؟-

 گوشي رو سرجاش گذاشت و چادر از سرش سر خورد.   مامان

 افسانه...-

 توي سينم گره خورد انگار كسي به قلبم ضربه زد. چرخيدم و روي مبل نشستم.   نفس

 ماهور... -

 پلك زدن نگاهش كردم كه اشكم چكيد.   بدون

 برو بيمارستان...گناه داره! -

 راحتي كشيدم و چشمام رو بستم. دروغ گفتم كه برام مهم نيست... نفس
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 يه ماشين بگير تا من برم... -

نفهميدم كه چطور مامان ماشين گرفت و من حاضر شدم. نفهميدم كه چطور سوار شدم و راه افتادم فقط يك چيز توي   اصال

نه بود...تمام خاطرات كمي كه ازش داشتم جلوي چشمم چرخ ميخوردن و من فقط ميتونستم  ذهنم چرخ ميخورد. اونم اسم افسا

 بغض كنم.  

 ماهور...پياده شو مامان! -

صداي مامان از ماشين پياده شدم و كيفم رو روي دوشم انداختم. شنل بلند طوسي رنگم رو روي شكمم مرتب كردم و سمت   با

 بيمارستان حركت كردم.  

 ليال خانم رو ديدم كه روي صندلي نشسته بود و صلوات ميفرستاد.   محض ورودم،  به

 مامان...سالم.  -

 تعجب چشماش رو باز كرد و به من خيره شد. حتي ليال خانمم تغيير كرده بود...  با

 الهي قربونت بشم من عروس! كجا بودي تو؟ -

 فت.  محكم من رو بغل كرد. با بغض دستي به شكمم كشيد و قربون صدقه نوش ر  و

 رو گرفتم و گفتم:  دستش

 ميشه بگين افسانه كجاست؟ -

 ايلين از پشت سرم باعث شد به عقب برگردم.   صداي

 دنبالم بيا...-

 سالم.  -

 لرزوني زد و سرش رو تكون داد. بشدت الغر شده بود و پاي چشماش سياه.  لبخند 

 و بند بازوم كرد.  ديد نميتونم به سرعت اون راه بيام، كنارم قرار گرفت و دستش ر  وقتي 

 خوبي؟ -
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 از كارش تعجب كرده بودم، اما لبخند زدم و گفتم:  هرچند 

 اره... -

 رو توي چشمام خوند و گفت:  تعجب

 مهربون شدم نه؟ -

 ندادم كه وايستاد و كامل سمتم چرخيد.   جوابي

مامانم بهم گفت انقدر فرصت ادما براي خوبي كمه كه بعدا حسرت ميمونه براي ادم. مامانم دنبال جبران بود اما تو رفتي...از  -

 وقتي رفتي حرف نميزنه ماهور! من سه ماهه صداشو نشنيدم!

 به گريه افتاد.   و

 رو روي شونش گذاشتم كه گفت:  دستم

 كن مادري كردن بلد بود. من ديدم...حسش كردم.    شايد اشتباه كرده اون زمان...ولي باور-

 اشاره به اتاق پشت سرش كرد.   و

فكر كنم خدا منتظره تا تو ببخشيش تا ازش راضي بشه. برام سخته كه از نبودنش حرف بزنم، ولي داره عذاب ميكشه. ببخشش  -

 تا با خيال راحت نفساشو بكشه.  

 گير كرده تو گلوم داشت ديوونم ميكرد...  بغض

 زدم و وارد اتاق شدم.   كنارش 

ديدن جسم الغر و نحيف روي تخت، كه بين دستگاه ها و سيم ها گم شده بود، از حركت وايستادم و دستم رو روي دهنم   با

 گذاشتم. بغضم تركيد و اشكم جاي شد. سرفه هاي دلخراشش بلند شد و چشماش باز شد. 

 آي..آيلي! -

 ازش خارج نميشد.   رفتم كه چشماش روم خيره موند. دهنش باز و بسته ميشد ولي صدايي سمتش

 سختي دستش رو باال اورد و ماسك رو برداشت. به
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 ماه...ماهورم! -

بيشتر از قبل تركيد و روي صندلي افتادم. دست سردش رو روي دستم گذاشت و با همون نفس نصفه و نيمه، به سختي   بغضم

 گفت: 

 شايد ..شايد دارم خواب ميبينم. خودتي ماهور؟ -

 رو بست و نفس عميقي كشيد. با فشاري كه به ريه هاش اورد به شدت به سرفه افتاد.  اي لب زدم كه چشماش  اره

 رو از دستش كشيدم و روي دهنش گذاشتم.   ماسك

نميدونم چرا اينجا اومدم...نميدونم چطوري اون همه ناراحتيمو كنار زدم ولي االن اينجام. هيچ وقت دلم نميخواست اينجوري  -

 ببينمت...

 گوشم رسيد. ضعيفش به  صداي

 مامان...صدام نميكني؟ -

 ميبخشمت...-

از گوشه چشمش پايين افتاد كه دلم لرزيد. مهراد توي شكمم تكون سختي خورد...دستم رو اروم روي شكمم كشيدم و   اشك

 گفتم: 

 ميبخشمت مامان! -

بوسه اي كه قطعا جاش   دستش رو ول كردم و سمت در رفتم؛ و اخرين لحظه، ديدم كه دستش رو بوسيد و سمت در گرفت. و

 روي گونم بود اما... 

 

 ٤٩قسمت
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 "داناي كل"

 

 

 

 اتاق بيرون زد و روي اولين صندلي نشست. صداي گريه از ته دلش بلند شد...دست و پاش ميلرزيد و حالش دست خودش نبود.   از

 سمتش رفت و كنارش نشست. حتي اون هم از گريه هاي ماهور، اشك تو چشمش جمع شده بود.   ايلين

 گريه نكن...برات خوب نيست!-

اشكي ايلين خيره شد. با خودش فكر كرد كه االن ايلين چه حس و حالي داره...و وقتي  سرش رو باال اورد و به چشماي  ماهور

 خودش رو جاي ايلين تصور كرد، قلبش گرفت!

 چند وقته بيمارستانه؟-

 خسته به عقب تيكه داد و به رو به رو خيره شد.   ايلين

 تقريبا ميشه گفت هر روز... -

 به صورت شوكه ماهور انداخت و گفت:  نگاهي

 از روزي كه تو گذاشتي و رفتي...مامان هم بيمارستانه.  -

دستش رو بند سر دردناكش كرد و واي ارومي گفت. عذاب وجدان سراغش اومده بود و حس كالفگي ميكرد. چشمش به   ماهور

 مونس افتاد كه كمي اون طرف تر، ليال رو بغل كرده بود و اروم باهاش حرف ميزد.  

  خانم با ديدن رنگ و روي پريده و دستاي لرزون ماهور از جا پريد و سمتش اومد.  شد و سمتشون رفت. ليال بلند 

 خوبي؟ چرا اين شكلي شدي؟ -

 بازوي ماهور رو كشيد و روي صندلي نشوندش.   مونس

 چيشد مامان؟ ديديش؟-
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ترين نحو ممكن، بچه  پر از اشكش رو به مامانش دوخت...به كسي كه تموم اين سالها، بدون هيچ اخم و تشري، به به چشماي

 كس ديگه اي رو بزرگ كرده بود.  

 ديدمش... -

 نفس راحتي كشيد و بغلش نشست.  ليال

 خدا خيرت بده. از اون روز، چشمش رو از در بر نميداره كه شايد تو بياي.  -

 دستش رو به صورتش كشيد و اروم با لحن شرمنده اي گفت:  ماهور

 مهرداد..خوبه؟ خبر نداره من تهرانم.  -

 با تعجب بهش نگاه كرد:  ليال

 نميدونه؟ پس چطوري... -

 با حرص گفت:  مونس

 برداشته اين همه راهو با اتوبوس اومده. من نميدونم عقلش كجا رفته! -

 با عصبانيت چادرش رو صاف كرد.   و

 حاال كه هم من خوبم هم بچه. نميفهمم چرا جوش اتفاقاي نيوفتاده رو ميخوري شما!-

 

 دستي به صورت ماهور كشيد و گفت:   ليال

 خب عزيز دلم، ما فقط نگرانيم. حق داري...تو مادرشي و بيشتر از من و مامانت جوش بچت رو ميزني ولي اخه اين همه راه... -

 يدن شماره مهرداد هول شد و صداش رو صاف كرد.  توي جيب ماهور لرزيد. با د گوشي

 كه مهرداد بفهمه عصباني ميشه ولي...كاري بود كه انجام داده بود و حاال فرصتي براي اما و اگر بعدش وجود نداشت.   ميدونست

 سالم عزيزم... -

 به سختي بلند شد و از ليال و مونس فاصله گرفت.   و
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د روزه، و بي خبر از وجود ماهور تو بيمارستان افسانه، روي تخت دراز كشيده بود و با چشم  خسته از تمام اتفاقات اين چن مهرداد

 بسته ماهور رو تصور ميكرد كه تو اين يك ماه چقدر تغيير كرده بود.  

 سالم مامان كوچولو. چطورين؟-

 نفس عميقي كشيد تا نفس لرزونش رو كنترل كنه.   ماهور

 ما خوبيم، شما چطوري؟ كجايي؟-

 اومدم خونه...يكم استراحت كنم ميرم بيمارستان، مامان اونجاعه.  -

 اهاني گفت كه همون لحظه، صداي پرستار توي بلند گو هاي بيمارستان پخش شد و دكتر بخش اورژانس رو صدا زد.   ماهور

 از جا پريد و گفت:  مهرداد

 ماهور...كجايي؟ -

 ر لب فحشي به پرستار داد و گفت:به تته پته افتاد و دست و پاش رو گم كرد. زي ماهور

 چيزه...من.. -

 چيزيت شده؟ خوبي؟ بچه چيزيش شده؟ نكنه خاتون... -

 عزيزم مهلت بده! نه ما خوبيم. فقط من... -

 كه ته دلش خالي شده بود باز وسط حرفش پريد و گفت:  مهرداد

 تو چي؟ واي خدايا...من چطوري خودمو برسونم به تو اخه؟ -

 با حرص گفت:  ماهور

 اي بابا بزار حرف بزنم ديگه، من تهرانم! الزم نيست غصه راه دور... -

حرفش تموم نشده بود كه صداي داد مهرداد گوشش رو خراش داد. دستش رو روي قلبش گذاشت و گوشي رو از گوشش   هنوز

 دور كرد اما همچنان صداي مهرداد و خط و نشون هاش رو ميشنيد.  

 به جونش افتاد و چشماش رو بست.   ترس 
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يومد، من بيچاره چه خاكي تو سرم ميريختم؟ تو چرا  تو بيخود كردي پاشدي سر خود اومدي تهران. احمق اگر يه باليي سرت م-

 يكم فكر نميكني؟ چرا منو در نظر نميگيري؟ واي ماهور واي...

 اروم باش مهرداد جان، من كه االن خوبم! -

 ماهور دلم ميخواد بگيرم بزنمت تا...-

 بميرم؟ -

 عصبي گفت:  مهرداد

 لعنت بهت... -

، از اين نگراني كه مهرداد داشت دلش قنج رفت... و هنوز هم بعد از يك سال دوستي  گوشي رو قطع كرد. ماهور با نامردي تمام و

و چند ماه ازدواج، اين رفتار هاي مهرداد لرزه قشنگي رو توي جونش مينداخت. لرزه اي كه سر منشاءش قلبش بود و احساسات 

 عميقش!

 

د. با ياداوري روز هاي اول تكون خوردنش و اون حس  صندلي هاي داخل محوطه نشسته بود و زير لبي با مهراد حرف ميز  روي 

 قشنگ جاري تو وجودش، لبخندي زد و نفس عميقي كشيد. 

 اره ديگه، تو نخندي كي بخنده؟ حرص دادن من لذت بخشه، نه؟ -

 جا پريد و به عقب چرخيد. از اين عكس العمل ناگهاني، شكمش تير كشيد و اخ ريزي گفت.   از

 خب حاال نكش خودتو! -

 نيمكت رو دور زد و كنارش نشست. ماهور با ذوق، وجب به وجب صورتش رو از نظر گذروند و گفت:  و

 دلم برات تنگ شده بود.  -

 جلوي ميل شديدش نسبت به بغل گرفتن ماهور ايستاد و در عوض، با اخم گفت: مهرداد

وري سه ماهه ميشدم؟ مامانت به اون حال  دل؟ مگه تو دل هم داري؟ اگر داشتي به نظرت وضع ما اين بود؟ من مجبور به د-

 ميوفتاد؟ تو به خاطر دل نداشتت پا رو خيلي چيزا گذاشتي ماهور!  

 به گلوي گرفته ماهور هجوم اورد و اشك چشماش رو تر كرد.   بغض
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 اصال تو اين چند ماه، فكر كردي كه من چي ميشم؟ مامان و بابات چيكار ميكنن؟ افسانه...اون بيچاره... -

 مون صداي خش برداشته گفت:ه با

تو هيچ وقت حرف منو درك نميكني، تو حال منو نميفهمي. من تو بهترين دوران زندگيم كه بايد قشنگترين لحظات رو رقم  -

ميزدم، به بدترين شكل ممكن با بزرگ ترين راز زندگيم رو به رو شدم. فهميدم از اول همه چيز اشتباه بوده...وقتي يادم ميوفته  

با بي رحمي گذاشته تو بغل يكي ديگه و رفته، قلبم اتيش ميگيره. اين شرايطي كه توشم، چيزي نبود كه   كه منو 

 ميخواستم...هرچقدر تو اذيت شدي منم شدم! چرا يك طرفه به قضيه نگاه ميكني؟ 

 خت.  نفس عميقي كشيد و چشماش رو بست. اين صورت درهم و صداي ناالن ماهور، اعصابش رو بهم مي ري مهرداد

 حاال اروم باش.  -

 دست سرد ماهور رو توي دستاش گرفت. لبخندي زد و گفت:  و

 يخ زدي كه... -

 كمي دوال شد و نفس گرمش رو، روي دست هاي ماهور پخش كرد و بوسه ريزي روشون نشوند.   و

 دخترك لرزيد و لرزيد و لرزيد...قطره اشك روي گونش سر خورد و اروم گفت:  قلب

 من بيشتر از هر كسي توي اين چندماه سختي كشيدم. بيشتر از هر كسي... -

 پلكي زد و ادامه نداد. تا شايد اينجوري ماهور هم يكم اروم تر بشه.   مهرداد

 بيا بريم تو... -

 بلند شد و كمك كرد تا ماهور هم سر پا بايسته.   و

 قد و قواره ريز ماهور و اون شكم گردش كه زير شنل پوشيده شده بود، لبخندي زد و گفت: به

 چقدر گرد شدي...-

 داد حلقه كرد و سمت بيمارستان راه افتادن.. دستش رو دور بازوي مهر ماهور

 

 تازه نميدوني كه اقا بابا...قبل اينكه بيايم تهران رفتيم دكتر، اقا پسرت قهر كرده بود روشو برنميگردوند مامان ببينتش!-
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 خنده اي كرد و گفت:  مهرداد

 ه نظرشو اعالم كنه.  ببين...ياد بگير. عقلش از تو بيشتره. فهميده كه داري كار زشت ميكني، خواست-

لبخندي زد و بازوي مهرداد رو محكم تر فشرد. اگر يكم بيمارستان خلوت تر بود، شايد صورت مهرداد رو بوسه بارون ميكرد   ماهور

 ولي موقعيت جور نبود و دلش عجيب بي قرار... 

 روي بيمارستان رو سمت راست پيچيدن و ليال و مونس رو ديدن.   راه

ن كه همون لحظه، در اتاق افسانه به شدت باز شد و ايلين روي زمين افتاد. رنگش به سفيدي ديوار بود و  دو سمتشون اومد  هر

 لب هاش به كبودي ميزدن. نگاه لرزونش رو له ماهور و مهرداد دوخت و گفت:

 مامانم...مامانم! -

 بعد صداي جيغ هاي پي در پيش توي بغل ليال خانم خفه شد.   و

 و و شل شد. مهرداد به سختي زير بغلش رو گرفت.  هاي ماهور لرزيد   پا

هاي عميق و تندش، ترس رو توي جون مهرداد انداخت. دستش رو زير شكمش مشت كرد و اخ ريزي گفت. روي صندلي   نفس

بيمارستان افتاد و جيغي از فرط درد كشيد. مونس سراسريمه سمتش اومد و كنارش نشست. انقدر درد زير شكمش زياد بود كه  

احساس كرد. پرستار ها و چند دكتر سراسريمه سمت اتاق دويدند   رو بش زير دندون هاش، زخم شد و شوري خون توي دهنش ل

و چند نفري هم ايلين رو از وسط راه رو بلند كردن. نفس توي سينه همه گره خورده بود و ماهور با درد چادر مادرش رو توي  

 مشتش فشار ميداد... 

ميد نبود...ديگه افسانه طنابي براي اتصال با دنيا نداشت و اين بار با لبخند، خودش رو به دست مرگ سپرده  ديگه جايي براي ا اما

 بود... 

 از اتاق خارج شد و سمت ايلين رفت.   دكتر 

 دكتر توي گوش همه پيچيد... "تسليت ميگم"با بي حالي به دكتر نگاه كرد و بعد بغضش تركيد و زمزمه  ايلين

 

 ٥٠قسمت

 نهايي( )پارت
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 سختي روي تخت نشست و نگاهي به ساعت انداخت.  به

ساعت بود كه با كمك داروهاي تجويزي نازنين به خوابي عميق فرو رفته بود. كش و قوسي به تن كوبيده و خستش داد و   چند 

بلند شد. هنوز هم سرگيجه داشت و موقع بلند شدن، تعادلش رو از دست ميداد. دستشُ به چارچوب در گرفت و از اتاق بيرون  

 رفت.  

 مهرداد... -

ونه ساكتش انداخت. سمت كاناپه وسط هال رفت و چشمش به مهرداد خورد كه روي مبل از خستگي،  نگاهي به دور تا دور خ و

خوابش برده بود.  پيرهن مشكي اش رو از تنش دراورده بود و با همون شلوار خاكي روي مبل دراز كشيده بود. دستي توي  

 .  زدمهرداد كشيد و اروم صداش   يموهاي بهم ريخته  

 ...پاشو رو تخت بخواب حداقل! مهرداد جان، عزيزم-

از خواب پريد و سراسيمه سر جاش نشست. چشماي به خون نشستش دل ماهور رو سوزوند. كمي به اطراف نگاه كرد و   مهرداد

 بعد با تعجب گفت:

 چرا از جات بلند شدي تو؟ چيزي الزم داري؟ -

 دستش رو روي گونه و ته ريش مهرداد كشيد و با لبخند گفت: ماهور

 عزيزم، خسته شده بودم گفتم يكم راه برم... نه -

 لبخند خسته اي زد و بلند شد.  مهرداد

 بيا ناهارت رو گرم كنم...چيزي نخوردي چرا؟ -

 بغض روي لبه مبل نشست و گفت:  با

 چيزي از گلوم پايين نميرفت. چطور بود مراسم؟  -
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 سري تكون داد و وارد اشپزخونه شد.  مهرداد

 بود كه ديگه خسته شده از اين دنيا...كاراش خيلي زود پيش رفت و... خدا رحمتش كنه. مشخص  -

 به گلوش چنگ زد. خودش هم دليل اين حالش رو نميفهميد.  بغض

 آيلين چطور بود؟ عموت؟-

 طور كه مرغ ديشب رو براي ماهور گرم ميكرد گفت: همون

واسش به عمو بود كه يه وقت چيزيش نشه. ايلينم  عمو كه خيلي داغون بود. نه حرف ميزد نه اشك ميريخت. بابا يك سره ح-

كه...مامان بعد تشيع جنازه بردش خونه...انقدر جيغ و داد كرده بود كه نميتونستيم كنترلش كنيم. يه بارم از حال رفت و با سر  

 افتاد تو يكي از قبر خالي ها. هم خودش داشت سكته  ميكرد، هم ما با ديدن سر خونيش!

 اك كرد و وارد اشپزخونه شد. روي صندلي نشست و گفت: اشكاش رو پ ماهور

 االن حالش بهتره؟ -

 اوهومي گفت و ماهور با تن صداي ارومي پرسيد:  مهرداد

 براي همين...لباسات..خاكيه؟ تو رفتي تو قبر و... -

 سمتش چرخيد كه همون لحظه، انگشت هاي دستش به چَُدن روي گاز چسبيد و دادش به هوا رفت.  مهرداد

 

 با هول بلند شد و سمتش رفت.   اهورم

 ببينم دستتو...حواست كجاست؟ بيا بشين بابا من غذا نميخوام.  -

 بي حرف نگاهش ميكرد كه ماهور سرش رو باال اورد و توي چشماي دلخور مهرداد خيره شد.  مهرداد

 سمت يخچال بره كه مهرداد دستش رو كشيد و متوقفش كرد.   خواست

چرا هر بار كه فكر ميكنم تو با اين قضيه كنار اومدي، بالفاصله خالفش ثابت ميشه؟ ميشه بگي چرا هنوزم حس ميكني كه منو  -

 ايلين...

 دستش رو روي لب هاي باز مونده مهرداد گذاشت و اروم هيس گفت.   ماهور
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كنم..سوالم رو بد پرسيدم. ميخواستم بدونم دليل اون پارگي جيب لباست و اين شلوار خاكي شدت چيه! اين  من هيچ فكري نمي-

تويي كه هر بار از كاه هاي ذهن من براي خودمون كوه ميسازي. وگرنه من اگر بخوام حرفي رو بهت بزنم، انقدر از حرفم مطمئنم  

 هرداد!ميكنم اقا م  كومتكه نخوام سوالي بپرسم و درجا مح

 بعد دستش رو كشيد و سمت يخچال چرخيد. ظرف ماست رو جلوي مهرداد گرفت و گفت:  و

 بيا...انگشتات رو بزار توش تا يكم خنك شن.  -

 اول كاسه اي ماست براي ماهور كنار گذاشت و در اخر با انگشت هاي ماستي روي صندلي نشست.   مهرداد

 با ظرف غذا، كنارش نشست و گفت:  ماهور

 توهم دو لقمه بخور.  بيا -

 قاشق پر از برنج رو سمت دهنش برد.   و

 نميخورم...تو بخور.  -

 از پشت ميز بلند شد و سمت اتاق رفت.   و

 دستي به شكمش كشيد و زير لب گفت:  ماهور

 يه كوچولو بابات درگيره ماماني، براي همين حواسش نبود كه من و شما بدمون مياد تنهايي غذا بخوريم... -

 جمله باعث شد، كم كم انقباض شكمش از بين بره و لبخند بزنه.  همين و

 

 اتاق شد و پشت دراور نشست. از اينه نگاهي به مهرداد انداخت كه مشغول چك كردن موبايلش بود.   وارد

 خب...حاال كي منو ميبري خونه مامانت؟-

 برس رو برداشت و توي موهاي گره خوردش كشيد.   و

 ايشاهلل بعد حموم زايمانت كه حالت بهتر شد.  -

 بي حوصله خنديد و گفت: ماهور

 مسخره...جدي گفتم! -
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 همون جور كه پست هاي اينستا گرامش رو اليك ميكرد جواب داد:  مهرداد

 منم جدي گفتم. شما تا بعد از بهبودي كاملت از خونه بيرون نميري! -

تي بلند شد. سمت مهرداد رفت و خودش رو تقريبا روي تخت پرت كرد و گوشي رو  برس رو روي دراور پرت كرد و به سخ ماهور

 از دستش كشيد.  

 اول اينكه وقتي باهات حرف ميزنم، بايد حواست به من باشه نه اين؛ دوم اينكه منو امشب بايد ببري خونه مامانت؛ و سومي... -

 كه از اين حركت ماهور عصبي شده بود گفت:   مهرداد

نكه براي من شمارش راه بندازي، عين ادم رفتار كن كه بال سرت نياد. االن حوصله بيمارستان و اين دردسرا رو  به جاي اي-

 ندارم...

 هاي ماهور باال پريدن و گفت:  ابرو

شرمنده كه چه بخواي و چه نخواي، من ماه هاي اخرمه و مجبورم برم بيمارستان زايمان كنم. ميدونم شمارو هم از زندگي  -

 ميندازم اقا... 

 جور عصبانيت مهرداد بيشتر ميشد.   همين

 دفعه اخرت باشه با اين لحنت به من ميگي اقا...اون گوشي رو هم بده من.  -

 دستش رو عقب كشيد.   ماهور

 نميدم. بلند شو لباس بپوش منو ببر خونه مامانت و گرنه خودم ميرم.  -

 سمت گوشي خير برداشت و با شدت از دستش كشيد.  مهرداد

 نه من تورو جايي ميبرم، نه خودت جايي ميري. هنوز يادم نرفته بخاطر گندي كه زدي اينجوري استراحت مطلقي. -

 گفت:باز هم بي توجه به انقباض زير شكمش  ماهور

 چه گندي؟ ميخواستم چند ساعت تو ماشين تو بشينم بيام تهران حاال با اتوبوس اومدم، بده به فكرت بودم؟ -

نميفهمي ديگه! احمق من سر هر دست انداز براي اينكه تو يه وقتي طوريت نشه سرعتمو به صفر ميرسونم، بعد تو رانندگي با  -

 ... احتياط منو با اون اتوبوِس...ال اله اال هلل



 ها  هیسا یباز

246 
 

بغضش رو قورت داد و چشماش رو بست. از لحظه اي كه رسيده بود تهران، داشت سركوفت اين كارش رو ميخورد. بغضش   ماهور

 رو قورت داد و گفت:

 منو امشب ميبري خونه مامانت، ميخوام اونجا باشم.  -

 جمله ماهور، به عصبانيت هاي مهرداد اضافه مي كرد.   هر

 و نه تو! ماهور...امشب نه من ميرم -

 چرا؟-

 كلمه كافي بود تا مهرداد منفجر بشه: همين

 

ماهور تو يه بار چرا حرف منو گوش نميدي؟ چرا انقدر لجباز شدي؟ فكر كردي من از سر دل خوشمه كه نميبرمت خونه  -

م برامدت منو  مامانم؟ يا از اينكه پشت سرم حرف در بيارن خوشم مياد؟ نه به وقتي كه براي نديدن افسانه گذاشتي با شك

زندگيتو ول كردي و رفتي شيراز؛ نه به االن كه از ديروز به زور سرم و دارو سرپايي و االن اصرار داري بري وسط غم و گريه و  

زاري. معلومه با خودت چند چندي؟ افسانه دقيقا كجاي زندگيت بود؟ مادرت؟ يا نه، فقط به عنوان زنعموي شوهرت بهش نگاه  

 مي كردي؟ 

 چشماي از حدقه بيرون زده اش به مهرداد عصبي خيره شده بود و الم تا كام حرف نميزد.   با ماهور

بابا اعصاب منو ريختي بهم. من ديگه نميكشم ماهور...ديگه توان اينكه همش بخوام نگرانت باشم يا دست و دلم بلرزه برات رو  -

ه خوابيدم، همش تو اين فكر بودم كه اگر دردت بگيره يا  ندارم به قران. يكمم منو درك كن. من سه ماه تمام هر شب با دلهر

اتفاق ديگه اي، كي ميتونه تورو ببره بيمارستان. بزار حداقل حاال كه هستي، حاال كه كنارمي، يه شب عين ادم سرمو بزارم رو اين  

چي؟ كه خانم با اين اوضاع و احوال،  بالشت كوفتي. االن ببرمت اونجا، نرسيده باز بايد نازنين و با كلي ادم ديگه بسيج كنيم كه 

. بعد بابات نميگه اون دختر عقلش نميرسيد، توي خر چي؟ االنم تو  ختهاومده گريه كنه هم جون خودشو هم بچشو به خطر اندا

 باال بري پايين بياي من نميبرمت اونجا، چون ميدونم اخرش چي ميشه.  

 و گفت: اب دهنش رو همراه با بغض توي گلوش قورت داد  ماهور

 چرا بايد پشتت حرف در بياد؟ چون زن حاملت نيومده مراسم خاكسپاري زنعموت؟ -

 كالفه لب زد:   مهرداد
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مسخره بازي در نيار...خودت ميدوني براي چي ميگم ملت حرف در ميارن؛ بعدشم...االن ديگه تقريبا همه ميدونن ديگه داستان  -

 تو و مادر...يعني افسانه، چي بوده.  

 سختي از روي تخت بلند شد و با عصبانيت گفت: به  ماهور

اها! يعني ميگي نيومدن امروز من، كه خودتم باعثش بودي، باعث شده همه فكر كنن من از سر قضيه ايلين ناراحتم؟ شما كه تو  -

 خانوادتون پر كردين من بچه مامانم نيستم، نگفتين كه من ايلين رو پشيزي توي زندگيم حساب نميكنم؟ 

 لحظه باالتر مي رفت و صورتش به سرخي مي زد.  هر  صداش 

اينارو نگفتين يا نخواستين اين قضيه بسته بشه؟ من كه چند ماهه اسمي از اون دختره نميارم. تازه فك و فاميالتون االن، بعد  -

 دوسال يادشون افتاده براي تو حرف در بيارن؟ االن اينجا رفتاراي من باعث شده پشت تو حرف بزنن يا خودت؟ 

 

 نيم خيز شد و گفت:  مهرداد

 خودمم خبر ندارم؟ چيكار كردم كه -

تو اون بهشت زهرا به اون گندگي، هيچ مرد ديگه اي نبود كه تو رشادت به خرج ندي و دختر عموتو از قبر بكشي بيرون؟ االن  -

 اين وسط من تقصير دارم يا تو؟  

 ماهور... -

سمت خانواده عموم نميرم،   ماهور نداره. ناراحت بودي...ميشستي تو خونه، به همه فاميالتونم ميگفتي من صد سال ديگه هم -

 ميشينم تو خونه مراقب زنم هستم. كرم از توعه نه بقيه... 

سمت در چرخيد تا از اتاق بره بيرون. مهرداد دستش رو  كشيد كه ماهور از پشت محكم تخت سينش برخورد كرد و درد زير   و

 دلش پيچيد. لبش رو گاز گرفت تا صدايي ازش در نياد.  

 م تارك دنيا شم چون قبال يه غلطي كردم و با اون دختره نامزد كردم.  ديوونه، من نميتون-

 دنياي تو، توي خانواده عموت اينا خالصه ميشه؟ -

 با حرص چشماش رو بست و فشار دستش رو دور بازوي ماهور زياد كرد.   مهرداد

 داري خستم ميكني...چه مرگت شده تو؟ ميفهمي چي ميگي؟-
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 ماهور تركيد.   بغض

ه شدم. از همه چي... از نگاه هاي ايلين، از گريه، از حرفات، از اين كه گاهي با كارات منو به شك ميندازي. اين همه  منم خست -

مدت ازت دور بودم، حاال كه برگشتم نه تو هستي، نه بقيه. اين همه مدت رفتم شيراز كه بچم توي ارامش رشد كنه، دو شبه توي  

وز انقدر دارو و امپول خوردم كه تالفي تمام اين چند ماه شده. ميگي پشتت دارن حرف در  دو ر اينتهران همش به باد رفت. تو 

 ميارن، ولي منو نميبري با ايلين جلوي بقيه رو در رو كني تا بفهمن كه من دارم زندگي ميكنم، خوبم، مادر شدم...اخ...

 فشار دستش رو كمتر كرد.    مهرداد

 دلم... -

 ودش چرخوند و گفت: سريع ماهور رو سمت خ مهرداد

 دلت؟ كجاي دلته؟ زير شكمت درد ميكنه؟ -

 با اشك سري تكون داد و با درد روي تخت نشست. از فشار لبش زير دندوناش، شوري خون رو توي دهنش حس كرد.   ماهور

 چيكارت كنم االن؟ لعنت به اين زندگي...لعنت به من...اه! -

 كمي اب براي ماهور بياره.    لگدي به تخت كوبيد و از اتاق بيرون رفت تا و

اروم روي تخت خوابيد و بدنش رو كشيد و سعي كرد با نفس هاي عميق و منظم، انقباض شكمش رو كنترل كنه. مهرداد با   ماهور

 ليواني نصفه از اب وارد اتاق شد و با صداي لرزونش گفت: 

 پاشو اين قرصتو بخور تا من ببينم چه غلطي بايد بكنم.  -

ن رو روي ميز گذاشت و شماره نازنين رو گرفت...اما ماهور ميدونست كه بستري شدنش توي بيمارستان، اين بار  قرص و ليوا و

 برگشتي نداره! 

 

، 

، 

، 
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روزي بود كه ماهور رو توي بيمارستان بستري كرده بودن تا كامل زير نظر دكتر بخش و نازنين باشه. تو تمام اين مدت،   چند 

مهرداد سعي ميكرد تا حداالمكان با كسي هم كالم نشه...از همه طرف توي فشار بود و كسي هم پيدا نميشد تا كمي كمكش كنه.  

اهور بود كه اذيتش مي كرد. ماه هايي كه ميتونست جزو بهترين لحظه هاي عمرش ثبت  م ز از همه بدتر، همون چند ماه دوري ا

 بشه اما خودخواهي ماهور، مانعشون شد. كالفه شده بود و خودش هم نميفهميد دليل حال و روزشو.   

 احساس دستي كه روي شونش نشست، از جا پريد و سيگارش رو زير پا انداخت.  با

 كنارش نشست و محكم روي پاي مهرداد كوبيد.   نيمكت رو دور زد و  علي

 نبينم اخمتو پسر...-

 مهرداد تنها جوابي بود كه دريافت كرد.   پوزخند 

ميدونم...از حساسيتت روي سالمت ماهور خبر دارم ولي تو اصال فكر خودتم هستي؟ يه نگاه به خودت كردي؟ بابا زنت كه االن  -

 تورو ببينه، بدتر اوضاعش بهم ميريزه.  

 هم مهرداد جواب نداد و به بازي دخترك سوار بر تاپ توي پارك خيره شد.   باز

 اون روزي كه شناختمت فكر نمي كردم بيدي باشي كه با اين بادا بلرزي... -

 نلرزيدم... -

 خداروشكر كه تارهاي صوتيت كپك نزدن! -

 لبخندي زد كه علي گفت:  مهرداد

 چي بزارم!؟  اگر نلرزيدي، پس اين قيافه نزارت رو پاي-

 سمتش چرخيد و نگاهش كرد.   مهرداد

خسته شدم علي...فقط خستگيه كه توانو ازم گرفته. به منم حق بدين. نصف اين يه سالي كه باهم بوديم همش تو راه بيمارستان  -

 تلف شده. 

 

نكه حاملگي براش خطر  همه به تو حق ميدن...حتي ماهور! ولي تو از چي خسته شدي؟ از بيماري ماهور؟ ميدونستيش! از اي-

داره؟ ميدونستي. از اينكه بشدت روي راست و دروغاي زندگيش حساسه؟ اينم ميدونستي. تو فقط يه چيزو نميدوني...اينكه  
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اونم براي تو حرص ميزنه. اونم همينقدر روي تو، روي روابطت، روي   ميزني، همين قدر كه تو االن براي ماهور داري حرص  

زنِ! جنس نگاهش با منو تو فرق داره. اون تورو تيكه پاره نميخواد...خودخواهه، تورو تمام كمال ميخواد.  زندگيتون حساسه. اون 

داره ولي به شرطي كه، همشون توي    زياديبي حرف پس و پيش! كاري ندارم به گذشته تو...هر كسي توي زندگيش داستان هاي 

وب االنتون...منو تو نديديم ولي اون ديده...حسش كرده كه تا اين حد  گذشته بمونن. زندگي قبلي تو، داشت قالب ميشد به حال خ

پشت   نحساس شده. ميگه من خوبم و اصال حساس نيستم ولي الكي ميگه. ميخواد دل خوش كنه. ايلين اگر به تو نگاه كرده، او 

بوده، نه تنها از يه طرف، بلكه از   نگاه دخترعموتو خونده...درصورتي كه تو عين خيالتم نبوده. پس اونم خستس! اونم فشار روش 

 دو طرف ديگم بيچاره داره صاف ميشه!  

 كدوم دو طرف؟ -

يكي خانواده خودش...يكي اينكه االن، توي اين وضعيت شلم شوربا، مسئوليت سنگين مادري هم افتاده گردنش. اين اخري رو  -

م مثل تو كلي رويا سازي كرده براي اين روزاتون  خدايي نه منو تو، بلكه هيچ جنس مذكري متوجهش نميشه! مطمئن باش اون

 ولي نشده. دليل اين همه اشفتگيشم همينه.  

 االن اين وسط من مقصرم!؟ -

 خنديد و ضربه اي به بازوي مهرداد زد و اروم گفت:  علي

 ناكس اولي دست تو نبوده، دومي كه تقصير تو بود.  -

 فحشي زير لب داد كه علي گفت:   مهرداد

 فكر نكن االن تو محق صد در صدي. اونم همينطور. جفتتون زدين دكمه لجبازي رو روشن كردين...  در هر صورت، -

 اوني كه لجبازي ميكنه من نيستم. اوني كه ول كرد و رفت بازم من نيستم.  -

ونه رو برات  ولي تو مرد كه هستي! شايد اون توقع داشته تو بگي الزم نيست اين همه راهو بري تا شيراز عزيزم، من خودم خ-

 منبع ارامش ميكنم.  

 توقعاتشو با تو در ميون ميزاره؟ -

 پوزخندي زد و گفت:  علي

نخير. خودت ميدوني كه ماهور ادمي نيست كه بياد مشكالتشو جار بزنه...اينا رو تجربه كردم كه ميگم بهت. من با يكي بودم  -

 ماهور...قدر نميدوني تو.   يچهارتا
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 لبخند غمگيني زد و گفت:   مهرداد

 شماها...-

 ناراحت سرش رو برگردوند و اروم گفت:  علي

 شماهايي وجود نداره. نبين يهو بادم خالي ميشه. چهار روز ديگه درست ميشم...يعني مجبورم كه درست شم.  -

 منتظر نگاهش كرد كه علي ادامه داد:   مهرداد

 فسردس! اصال دلم نميخواد مهراد به مامانش بگه داييش ا-

بعد چند روز، از ته دل خنديد و سرش رو به عقب برد. چشمش به افتاب بيرون زده از الي ابر ها خورد. لبخندي زد و   مهرداد

 گفت: 

 ممنون علي! -

 رفيقش رو در اغوش كشيد.  و

 

، 

، 

، 

 در اتاق رو باز كرد و سمت تخت رفت.    مهرداد

 كه با شنيدن صداي پا، سمت مهرداد چرخيد. با رنگ رويي پريده به بيرون خيره شده بود   ماهور

دسته گل رو روي ميز اهني كنار تخت گذاشت و بي حرف، با همون لبخند دلبرانه هميشگيش، دوال شد و پيشوني ماهور    مهرداد

 رو بوسيد. بدون هيچ ناراحتي و كدورتي... 

اتاق، به ديوار رو به رو تكيه زده بود و به  اونها   كه از تعجب چشماش درشت شده بود، نگاهش به علي افتاد كه بيرون از ماهور

نگاه ميكرد. علي چشمكي زد كه جوابش لبخند عميق ماهور شد. مهرداد نگاهي به چشماي براق زنش انداخت و ماهور دستاش  

اما ميدونست   كشيد...علي با خجالت رو بر گردوند و راهش رو سمت ديگه اي كج كرد،  ايينرو دور گردنش حلقه كرد و اون رو پ

 توي بيمارستان، اين سه نفر خوشحال ترين ادماي روي زمينن!
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 "چند سال بعد "

 

 

 

 

 

 

 

 دوان دوان سمت ماهور رفت و شاخه گل هارو از روي سنگ قبر برداشت.   مهراد

 ماماني ميشه من گال رو پرپر كنم؟ مثل اون روز كه بابا گال رو روي خاك خاتون پرپر مي كرد؟ -

 فاتحه اش رو تموم كرد و زير لب صلواتي فرستاد. لبخندي زد و دستش رو توي موهاي لخت مهراد كشيد.   ماهور

 هر كار دلت ميخواد بكن عزيزم. فقط مراقب خار هاشون باش...-

 پسرك مشغول كندن گلبرگ ها شد.   و

 با سيني خالي حلوا كنار ماهور زانو زد و گفت:  مهرداد

 .  بريم؟ اينا هم تموم شدن-

 دستي به چشماش كشيد و بلند شد.   ماهور

 بريم...فقط من حال و حوصله خونه رو ندارم. بريم يه جايي دلمون باز شه...اين بچم چند روزه بيرون نرفته.  -

 سيني و شيشه خالي گالب رو برداشت و به صورت ماهور خيره شد.   مهرداد

 گريه كردي؟ -
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 اشاره اي به چشماي خيسش كرد.  با حواس پرتي هومي گفت كه مهرداد  ماهور

 اها...خب...يه نمِ اشكي تو چشمم نشست. -

 هاي مهرداد باال رفت كه ماهور سريع گفت :  ابرو

 هيچ حسي هم نداشته باشم، عذاب وجدانش تو جونم ميمونه. مخصوصا وقتي كه ايلين رو ميبينم... -

 بخشيده نميشن.  عذاب وجدان نداشته باش. تو سعي خودتو كردي...همه ادما كه -

 با سرعت سمت ماشين رفت و بلند داد كشيد:  مهراد

 ميشه منو ببريد پارك؟ اينجا كه اصال حال نداد.  -

 خنده كنان دستش رو دور بازوي مهرداد حلقه كرد و گفت:  ماهور

 اره اقا مهرداد...امشب گير افتادي! -

 تا باشه از اين گير افتادنا...حاال كجا بريم؟ -

 ل پدرش رو شنيده بود دوباره راه رفته رو سمتشون برگشت و همون طور ك باال و پايين ميپريد گفت: كه سوا مهراد

 بريم خونه دايي اينا، مهرسادم برداريم. تازه گمونم اگر به دايي عليم بگيم اونم بياد...ميشه؟ توروخدا؟ -

 چشماي درشتش رو توي چشماي مهرداد دوخت.   و

 الهي گفت سري تكون داد. صداي جيغ مهراد بلند شد.  با خنده ال اله اال  مهرداد

 اينم براي ما ادم شده. تا ميخواد حرفشو جلو ببره، چشماشو درشت ميكنه... -

 دو خنديدن و سوار ماشين شدن. هر

 

 لبه سكو، با كمي فاصله از خانواده نشسته بود و اونها رو تماشا مي كرد.   ماهور

 ا بود و مهرداد منقل رو اتيش مي كرد.  مشغول سر و كله زدن با بچه ه علي

 جدول به دست به درخت كنارش تكيه داده بود و توي حال و هواي خودش غرق بود.  صادق
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 و بهار موضوع جذابي رو براي بحث پيدا كرده بودن و با هم صحبت ميكردن...و خودش...  مونس

داستان...! گوشه اي نشسته بود و با لبخند به جمع كوچيك اما گرم خانواده اش نگاه مي كرد. جمعي كه شايد گاهي سرد   ماهور

 يي كه سعي ميكردن تا همه چيز رو درست كنن!  ميشد اما شعله زيرش هيچ وقت رو به خاموشي نميرفت و هميشه بودن ادما

 چرا خواهر عزيز ما گوشه گير شده؟خوبي؟ -

 فكر و خيالش دور شد و نگاهي به ماهان انداخت.   از

 نه ...خوبم. ميخواستم همتونو توي يه قاب ببينم.  -

 از پشتش دوربين ماهور رو بيرون اورد و سمتش گرفت.   ماهان

 دستش رو به دهنش گرفت.  ذوق زده هيني كشيد و ماهور

 اشتي كن باهاش! اونم دلش برات تنگ شده... -

قهر نبودم...من فقط درگير بودم! درگير مادرانه هام...اونقدر سخت هست كه خودم و عاليقم توش گمم...يه روزي فكر اينكه  -

 كه نتونم وقتمو با مهراد پر كنم...  بخوام دوربينمو فراموش كنم قلبمو ميلرزوند...اما االن فكر به اينكه چيزي مانع بشه  

 با لبخند دوربينش رو از كيفش دراورد و روشنش كرد.   و

ميدوني... مادر شدن عالمي داره كه نميشه ازش گذشت...وقتي كه قيدشو بزني يعني قبول كردي كل عمرت حسرت بخوري و  -

 انتظار بكشي...مثل افسانه! 

 روي گونه ماهان نشوند.  بعد با خوشحالي بلند شد و بوسه محكمي  و

 لب زد، سمت بقيه چرخيد و گفت:   ممنوني

 ببينم لبخنداتونو... -

 همه سمتش چرخيدن و ماهور ذوق كرد از شنيدن صداي عكس انداختن دوربينش...! و

 اين پايان داستان من باشه، ولي براي اونا اينطور نيست، قطعا شروع آرامش و زندگي ماهوره!  شايد 

 نده، چي بهتر از به ارامش رسوندن كاراكتر هاش...؟براي يه نويس و

 ...پايان
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 - ٩٨شهريور  ٢٧-

 

 

 ...ميون پيچ و خم روزگارتون، سري به خود قبليتون بزنين. شايد دلش براتون تنگ شده باشه...! گاهي•

 "رها"
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