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 رمان بندی:دسته ❖

 ه ها: بازی سایعنوان ❖

 عاشقانه ژانر:  ❖

 رهانویسنده:  ❖

 - :اثرسطح  ❖

 -ناظر:  ❖

 -ویراستار:  ❖

 KliNطراح:  ❖

 KliNکپیست:  ❖

 رقم خودش برای را آرامی دگیزن دارد سعی و است ازدواج شرف در که دختریست زندگی درباره داستان

 .…میندازد سایه اش زندگی روی گذشته که این تا است موفق راه این در. بزند
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 باشدنمینویسندگان ت و مرجع آن کافه ویسندگان فایل شده اسناین رمان در سایت کافه 

 

 های بیشتر به سایت کافه نویسندگان مراجعه کنید دانلود رمان برای

 

 https://cafewriters.xyz یسندگان:سایت کافه نو

 https://forum.cafewriters.xyzانجمن کافه نویسندگان: 

  

 انجمن کافه نویسندگان مرجع اصلی تایپ رمان در ایران

 

 

  رها | ها سایه بازی رمان

  

  

  

 

    

  ١قسمت

 همون به رو ماشین و زدم لبخندی کافه، روی به رو دقیقا پارك، جای دیدن با. پیچیدم رو فرعی و مکرد رد رو ترافیك سختی به

. خورد کافه خلوتی به چشمم. برداشتم صندوق توی از رو لوازمم و شدم پیاده ماشین از کردن، پارك از بعد. کردم هدایت سمت

 صدای. شدم کافه وارد و کردم محكم دوشم روی رو کیفم. بپرونه سگم بخواد و باشه خلوت انقدر روز، از ساعت این که بود عجیب

https://cafewriters.xyz/
https://cafewriters.xyz/
https://forum.cafewriters.xyz/
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 روش رو وسایلم و رفتم ها میز از یكی سمت متعجب و بستم اروم رو در. نیومد استقبالم به کسی اما بود، ورودم از خبر در، باالی اویز

 . نداشت وجود مشكوکی چیز هیچ. کردم اطراف به نگاهی. گرفتم رو علی شماره و دراوردم مانتوم جیب از رو  گوشیم. دادم قرار

 ترسیده. میشد روشن و خاموش دروبینش فلش و میخورد زنگ پیشخوان روی گوشی. نشوند تنم توی رو لرز گوشی ویبره صدای

  . زدم صداش و کردم قطع رو تلفن

  ...علی-

  . نزنه بیرون اشپزخونه از استقبال برای علی و کافه تو بیاد کسی نداشت امكان...صحبتی پایی، ظرفی، صدای نه. نمیومد صدایی هیچ

 و در پشت از یكی بودم منتظر لحظه هر. بود شده ترسناك فیلمای شبیه فضا،. کنم کم رو ترسم کردم سعی و کشیدم عمیقی نفس

  ...ها بچه های ریزی رم ك با اونم. بترسونتم بخواد و بپره جلوم دیوار

 به. کشیدم دل ته از جیغی و ترسیدم بازم اما داشتم، رو توقعش که این با. سرم پشت از بلندی ایدص با شد مساوی بعدیم های قدم

 نثارش لب زیر فحشی و زدم لبخندی سرش، روی تولد بوقی کاله و دستش توی کیك و مهرداد دیدن با. برگشتم عقب به سرعت

  . کردم

  . کردن می نگاه مارو خنده با و بودند وایستاده ها نرده لب ،هم کنار و ردیف که هایی بچه و خورد باال طبقه به چشمم

  کنم؟ سكته ترس از نمیگین-

  :گفت گوشم زیر و اومد سمتم. برداشت سر از رو کالهش و داد قرار دستم بغل میز روی رو کیك مهرداد

  ...شدی سورپرایز عوضش. دیوونه نكنه خدا-

  :زدم لب گوشش کنار.کردم بغلش لذت با و کشیدم بو رو افغانش بلك عطر عمیقی نفس با. نشوند گونم روی ای سه*بو و

  !ممنون کردناتم، سورپرایز این مرده کشته-

  . فرستاد شالم توی رو صورتم روی موی تار و زد لبخندی

  . گفتن تبریك رو تولدم و اومدن پایین دونه دونه ها بچه

  :گفت خنده با شیوا ؟...کو علی-
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  !بیاره رو کادوت رفته-

  :گفتم ذوق با

  . شدم خوشحال خیلی. ممنونم همتون از واقعا-

  :گفت حسرت با و چیند میز روی رو شده پیچ کادو های جعبه دونه دونه ماهان

  :گفت و کوبید بازوش به مشتی مهرداد کجا؟ تا تبعیض...که واقعا خریدین؟ کادو همه این منم تولد-

  . خریدیم برات که تومنی تشه گوشی اون کنه گیر گلوت تو-

  :گفتم شده گشاد چشمای با

  نخریدی؟ گوشی اون از من برای یعنی-

  :گفت ریزی چشمك با و زد نمایی دندون لبخند مهرداد

  ...بازار تو نیست دوازده زیر االن گوشی اون...! ماهی باش منم جیب فكر به دیگه-

  :گفتم و نشستم میز روی سینه به دست

  ...من که نمیشه اینجوری...نخیرم-

  !شد پرت...نه که وارد. شد کافه وارد زنون نفس علی و شد باز شدت با کافه در حرفم، وسط

  :گفت شیوا به رو بقیه به توجه بی و کشید عمیقی نفس

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

 و بودند وایستاده جلوم درشتشون های هیكل اون با مهرداد و ماهان. تداش حقم البته. گرفت خندم بود، ندیده رو من هنوز که این از

  . نبودم دیدش تو قطعا من

  . زد کنار رو ماهان و مهرداد و خندید بلند شیوا

  . برسه جایی تاخیر با نداره امكان شناسی؟ نمی رو ماهور تو بعدم. شده استتار پشت این سوژه...اقا رسیدی دیر-
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 باال محض به بود، پیچیده مچش دور کاغذی ساك بند که جایی اون از. کشید موهاش به دستی و وایستاد فصا دیدنم، با علی

  !گفتن بلندی باش مواظب باهم و انداختن راه دادی و جیغ همه که خورد چرخی هوا توی دستش، اوردن

  ...رو ساك اون من به بده. دیوونه کاریه چه این: مهرداد

  . کرد بغلم برادرانه و اومد سمتم مهرداد تشر از بیخیال علی. کشید دستش از حرص با و رفت سمتش و

  ...بهترین مبارك تولد-

  . بودم دریغش بی های محبت این مدیون همیشه

 . ممنونم ازت واقعا...ممنونم-

  . اسهسح علی منو روابط  روی کوچولو یه فقط یكم، میدونستم. شد جدا ازم و اومد خودش به شیوا، سرفه با

  . زدم کنار صورتم جلوی از رو هام چتری و کشیدم شالم یه دستی

 مشغول شیوا با و گذاشت جلوم رو کیك بهار. کنه درست قهوه تعداد به تا رفت علی. گرفتم جای صندلی روی و پریدم پایین میز از

  . میزدن حرف باهم ای گوشه هم ماهان و مهرداد. شدن شمع گرفتن قرار جای سر بحث

 حفظ رو صمیمیتشون بود سالها که ای نفره شیش جمع به. شدم خیره بهشون و کردم سرم ستون رو دستم. شد نمی جمع لبخندم

   . درگیر هم هارو خانواده حتی و بودن کرده

  . کرد روشن شیوا هارو شمع و شدن جمع دورم همه علی، اومدن با

  ...بلند هم یكی دلت تو یكی. ها نره یادت ارزو:بهار

 دم. صاحبش وجود گرمای هم عطرش، بوی هم. بود همیشگیم ارزوی بینیم، توی افغان بلك بوی. بستم رو چشمام و زدم لبخندی

  . گرفت می فیلم ازم روم به رو همیشگیش، لبخند با دست، به دوربین مهرداد. کردم باز رو چشمام و گرفتم عمیقی

  :گفتم و زدم لبخندی

 وقت هیچ وقت هیچ لبخندا این. رو خاطراتمون و همو نره یادمون. رو خوب های لحظه این ندیم دست از...که این دومم ارزوی خب-

  . کوك کیفمون و باشه خوب حالمون همیشه. نشه پاك لبمون روی از
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 پلكی هم ردادهم. کرد می تماشام بود وایستاده ای گوشه علی. بود خیس و میزد برق شیوا و بهار چشمای. بود شده احساسی فضای

  . کرد نگاهم تحسین با و زد

  . نكن باور عزیزم، تظاهره برای. فیكه همه لبخندا این گذاشتی دستمون روی تو که خرجی این با گلم خواهر: ماهان

  .کردم فوت رو سالیم پنج و بیست شمع من و شد بلند خندمون صدای

  ٢قسمت

 تا بزنم مهرداد پای به ای ضربه پاهام کمك به کردم سعی بسته چشم با. پریدم خواب از پیچید، گوشم توی که زنگی صدای با صبح

 که، این یاداوری با. زدم کنار صورتم روی از رو موهام و نشستم سرجام خالیش، جای کردن حس با. بده جواب رو گوشیش و شه بلند

 به قوسی و کش و کردم خاموش رو آالرمش. شتمشبردا سرم باالی از و زدم ذوق سر از لبخندی جدیدمه؛ موبایل زنگ صدا، این

 تار بعد و بود مهرداد عطر بوی کردم، حس که چیزی اولین. کردم فرو توش رو سرم و گذاشتم پام روی و کردم گوله رو پتو. دادم تنم

 اروم رو در و شد خونه وارد حلیم ظرف یه و سنگك نون تا چند با مهرداد که کردم بلند رو سرم. میداد قلقلك رو بینیم که مویی

  . بود نشده متوجهم هنوز. بودم شده بودنش فكر به و سحرخیزی همین عاشق. شدم خیره بهش لبخند با. بست

  . داد تكون رو ها نون خورده و کشید کتش به دستی. داد قرار کنارش رو حلیم ظرف و گذاشت اپن روی رو ها نون

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

  . خانم بخیر صبحتون-

  . دادم رو جوابش و زدم چونم زیر رو دستام

  !حلیم...نون کردین؛ شرمنده...اقا بخیر شمام صبح-

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

  . نداره رو شما قابل. دارین اختیار-

  . شد بلند جا از و یدبوس رو پیشونیم

  !ببینم بچین رو صبحونه بساط بعدم کن عوض رو لباسات برو شمام هارو، خواب رخت کنم جمع پاشو-

  ... رفتم دستشویی سمت و شدم بلند جا از گفتم، چشمی
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 رد. بود خورده گره بهم هام چتری و بودند کرده دورم بلندم، موهای. گرفت خندم ریختم، بهم قیافه از. شدم خیره خودم به اینه تو

 از. زد می برق چشمام اما داشت، بدی صورت و بود بسته سفیدك گونم روی بود، شده سرازیر چشمم از دیشب خنده از که اشكی

  ! مهرداد صبح امروز مثبت انرژی از دیشب، خوب حال از...خوشحالی

 جلو ارایشم،که لوازم لیوان توی از رو چشمم مداد. کرد شونه هشب تر راحت تا کردم دار نم یكم رو موهام. پاشیدم صورتم به اب مشتی

  . رفتم بیرون دستشویی از و کشیدم چشمم توی و برداشتم بود، اینه

  ...!عجب چه-

  کجاست؟ مامان-.  گفتم بخیر صبح و زدم لبخندی کرد، می نگاهم الود خواب چشمای با و بود نشسته مبل روی که بابا دیدن با

  . انداخت باال ای شونه و شد دبلن جا از

  !کرده فراموش مارو دیده، رو دامادش باز...هیچی-

  . زدم شونش روی ای ضربه و خندیدم

  ...بابا اقا نباش حسود-

  .رفت دستشویی سمت و گفت بابایی برو

  . کردم تشكر همه از و دادم قورت چاییم با رو اخر لقمه

  :گفت و مالید نونش روی رو کره مامان

  . کن تشكر اون از جان، مامان بود مهرداد دوش روی زحمتش همه-

  . زدم بیرون آشپزخونه از و بوسیدم رو مهرداد گونه تشكر، جای به. شدم بلند جا از و گفتم محكمی حتما

  :گفت خنده با بابا

  !نكن بیشتر رو اتیشش دیگه تو میرقصه، نزده این خانم-

 و بود کرده خودش شیفته رو مهرداد که کارایی. اخالقیات همین با بودم من این. نبود ای چاره یلو گرفت؛ شدت خندم حرفش این با

  . درمیاورد رو ماهان حرص
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  :گفت الكی اخم با و شد اتاق وارد مهرداد که بودم نشسته تخت روی

  !اینا؟ بابات جلوی بود زشت کنی نمی فكر-

  ...!دستم خوش جدید رزگلد گوشی. شدم گوشی با یباز سرگرم دوباره و انداختم بهش نگاهی نیم

  !دیگه کردم تشكر ازت. بود جا به کامال نظرم به نه-

  . کشید دستم از رو گوشی و گرفت جا کنارم

  . داریم نگه نفرمون دو حریم برای رو چیزا سری یه باشه بهتر شاید-

  !گیره می حرصش دمجدی عادت این از حد چه تا دونستم می. کشیدم رو لپش و خندیدم

  . جاش به چی همه...دارم موقعه اون برای نخور، رو موقع اون غصه شما-

  . کنه پنهان رو کنه خوش جا لباش روی داشت سعی که ملیحی لبخند کرد سعی

  ...کن رعایت لطفا. نمیاد خوشم من ولی-

  . ندم دستش بهونه تا کردم زمزمه چشمی و زدم پلكی

  :گفتم و مکوبید بهم رو دستام

  :گفت شده گرد چشمای با ایم؟ چیكاره امروز...خب-

  ...استراحت روز دیگه امروز. بودیم بیرون دو ساعت تا و بودیم کرده قرق خاطرت به رو کافه یه خوبه دیروز-

  . انداخت تخت روی رو خودش و زد کنارم و

  . برگشتم سمتش و زدم گوشم پشت رو موهام

  ...!ای عقیده نظری، بزنیم، حرفی یه وری، یه بریم پاشو بخوابی؟ خوای می واقعا یعنی-

  . شد باهاشون بازی مشغول و کرد فرو موهام توی رو دستش

  !دیگه هم با زدیم حرف ماه چهار سه حرفی؟ چه-
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  :گفتم و کردم باز رو بود پیچیده انگشتش دور که مویی دسته

  . میره سر مصلحو! جایی یه ببریم باید امروز دونم، نمی من-

  :کرد زمزمه و گذاشت چشماش روی رو دستش توجه، بی

  ...قبول بیاد، بهار و ماهان اگر-

  . بود مادرش خونه بهار هم طرف اون داشت؛از هم مهمی قرار و بود سرکار امروز چون. ماهان سمت میده حوالم داره چرا میدونستم

  :گفتم و کوبیدم شكمش های عضله به مشتی

  !من جان...توروخدا. نیستن امروز که اونا! هستیا میدا عجب-

  :گفت و برداشت چشمش روی از رو دستش خنده با

  ...بیرون میبرمت نداشت کار شرکت اگر! میشه چی عصر تا ببینم بزار حاال؟ خوری می قسم چرا-

  :گفت که شنیدم رو لبش زیر زمزمه اما ،تمرف در سمت و شدم بلند فاتحانه، لبخندی با خوشحال،. برگشت اولش حالت به دوباره و

  . کنه می التماس رفتن بیرون برای دوساله بچه عین گرفتیم، زن سرمون خیر مام-

  . افتاد صورتش روی و خورد دیوار به سرش، باالی. کردم پرت سمتش حرص با و دراوردم رو فرشیم رو دمپایی و شدم دوال

  . گفتی چی شنیدم! ها باشه اخرت بار-

  . کرد پرت پام جلوی رو دمپایی و داد تكون سری خنده با

  ...!دیگه برو بفرما باشه،-

  .کنم مامان کمك یكم تا رفتم اشپزخونه سمت و دادم تكون سری

  ٣قسمت

 لذت با رو فالوده دهمون باقی و کشیدم لبم دور رو زبونم. کردم نگاه مهرداد متاسف قیافه به لبخند با و دراوردم نی با رو فالودم لیوان ته

  . خوردم
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  ...!زشته ماهی نكن-

  :گفتم آروم و شدم خم سمتش کمی شده، ریز چشمای با

 تو صدای با بعدم. نشه خراب رژم تا کنم پاك دستمال با رو لبم و بمونه بزارم رو لیوانم نصف سوسوال دختر این عین که اینه زشت-

  ...خوره می بهم هیكلم. بخورم نمیتونم دیگه عشقم وای: بگم دماغی

 جمله همون با اصوال همین برای. کنه می پیدا کش بحث و میدم رو جوابش بگه، چیزی بخواد دونست می یعنی. نزد حرفی و خندید

  . میومد کنار باهاش و شد می قضیه خیال بی اول،

  ...طور همین فالودمم خوردم، بستنیمم...خب-

   نرفته؟ در دستت از چیزی-

  :گفت سریع بزنم، حرفی که این از قبل. برداشتم پارك صندلی روی از رو کیفم و رفتم ای غره چشم

  . تنهاست مامان خونه برم باید امشب بعدشم شرکت، برم سر یه باید که بریم بدو-

  :گفتم و کردم حلقه بازوش دور رو دستم

 سفر؟ رفته بابا بازم مگه عه-

  . خاتون پیش شیراز رفته صبح اره-

  :کشیدم رو دستش و وایستادم ذوق اب

  ...شده تنگ دلم خیلی رفتیم می مام کاش عه-

  :داد جواب میشد سوار که طور همین و زد رو ماشین دزدگیر

  . فرستادم رو بابا بود تولدت دیگه بریم، تو و من بود قرار اتفاقا-

  . بستم رو کمربندم و شدم ماشین سوار

  ...یمبر ما حتما بعدی سری پس خب-
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  :گفت و زد لبخندی

  بریم؟...چشم-

  ...قربان بفرمایید بله-

  . چراغ شمار ثانیه به مهرداد و بودم شده خیره فروش گل پسر به من. بودیم وایستاده چراغ پشت

  :گرفتم بیرون پنجره از رو بودم گذاشته داشبورد توی که کیكی و کشیدم پایین رو پنجره

  !بیا بیا...جون پسر...پسر آقا-

  . داد سالم زنون نفس و دوید سمتم دستم، توی کیك دیدن با پسرك

  . تو مال این بیا. عزیزم سالم-

  . گرفت رو کیك و زد لبخند

  !شما برای اینم. ممنون-

  . گرفت سمتم و دراورد ای مچاله کاغذ جیبش توی از و

  . رفت کنار خیابون وسط از هم پسرك و کنیم حرکت کرد مجبورمون ماشینا، بوق صدای کنم، تشكر ازش اومدم تا

  . کردم باز رو کاغذ و دادم باال رو شیشه

 چیه؟-

  :گفتم ذوق با و زدم لبخندی حافظ فال دیدن با

  ...فاله-

  :گفت و انداخت نگاهی نیم

  ! فالت چیه ببینم بخون-

  :خوندم و کردم صاف رو صدام



 

 
 

13 

  
 هابازی سایه  ➢

 رها ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان ➢

 

 

 عشق به دل که گه هر نیست چـاره بسپارند جـان ـه ك آن جـز ـا ج آن تنیس ـناره ك هیچش ـه ك ـق عش راه راهیست-

  …نیست استخاره هیچ حاجت خیر کار در بود دمی خوش دهی

  . کرد می نگاه رو به رو به لبخند با و بود شده شعر محو

   چیه؟ معنیش میدونی-

  :گفتم و کردم معنی خودم رو؟ معنیش ننوشته نه،-

 خیر کار. نیست استخاره حاجت خیر کار در گفته خودشم ببین! بگیر رو دختره این بیا نكن دست دست مهرداد اآق: میگه داره حافظ-

  . نكن استخاره! دیگه منم

  . پیچید ماشین توی خندش صدای

  . میپره دختره که نكن استخاره میگه شعرش، همینه خدا به کن، نگاه واال-

  . گرفتم صورتش جلوی رو شعر و

 بوق با بخونه، رو شعر پایین ریز معنی داشت سعی شده، ریز چشمای با که طور همین. خوندن به کرد شروع و کشید دستم از ور برگه

  . زد ترمز رو محكم ماشینی، بلند

  . داد مهرداد به فحشی فریاد، و داد با و اومد بیرون پنجره از راننده مرد

  :گفت و داد پایین رو پنجره بیعص که کردم نگاه مهرداد به ترسیده، قیافه با

  ...!مرتیكه بفهم رو دهنت حرف-

  . شد رد جلومون از سرعت با و انداخت بدتری تیكه دوباره مرد

  :گفتم اروم و کردم کمربندم بند رو دستم

  ...توروخدا کن ولش-

  . برد باالتر رو شعتسر و افتاد راه مرد ماشین دنبال و داد فشار گاز روی رو پاش من، حرف به توجه بی ولی
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 پا ها، دیوونه مثل مهردادم و میشد بیشتر لحظه هر سرعتمون. گرفتم محكم رو ماشین دستگیره و دادم قورت رو دهنم آب ترسیده،

 تا گذاشت بوق روی رو دستش باری چند. خرید می جون به رو دیگران های فحش و کشید می الیی ها ماشین بین از یارو، پای به

  .داد می ادامه حرکت به بیشتری سرعت با و کرد نمی توجهی اصال اون ولی کنار؛ هبزن مرده

  :زدم لب ترسیده

  !ببین رو سرعتت. کن ولش توروخدا مهرداد-

  . زدم صدا رو خدا لب زیر و بستم رو چشمام. رفتم فرو صندلی توی و شدم خفه که گفت بلندی هیس

  . میلرزیدم و بودم گرفته تهوع حالت

  . میكنم خواهش!شو..بیخیال...ردادهم-

  . شد رد ها ماشین بین از باز حرفم به توجه بی و کرد عوض رو دنده عصبی

  . میپرید ترس از پلكم و میزد دهنم توی قلبم. پوشوندم رو صورتم دست با و ترکید بغضم

  :گفتم و کشیدم جیغی کناری، ماشین بوق شدن بلند با

  !دار نگه...میشم پیاده من دار نگه-

  . شد کمتر سرعتش قیافم دیدن با. کرد نگاهم و کشید عمیقی نفس حرص با

  ...دار نگه میگم-

  :کردم زمزمه ای رفته تحلیل صدای با و کوبیدم بازوش به

  ...!جا همین وایستا...دار نگه توروخدا-

  . کشوند راست سمت الین به رو ماشین و گرفت دستش توی رو زدم یخ دست تعجب با

  . باش اروم...باشه-

  :گفتم عصبی
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  نمیفهمی؟ دار، نگه المصبو این میگم بهت-

 نداشت، جون و میلرزید دستم انقدر ولی کنم باز رو کمربند کردم سعی. ایستاد رو کند الین توی و کرد روشن رو ماشین های فالشر

  . نمیشد باز و بود کرده گیر که

  . میكنم بازش وایستا-

 گرفته سرگیجه و میخورد بهم دلم. گریه زیر زدم و نشستم جدول بیرون،لب پریدم ماشین کرد،از ازاد رو کمربند سگك ،فشاری با و

  .بودم

  :گفت نگران و اومد سمتم آب بطری با

  ...بخور آب بیا کن، تو؟نگاش شدی چی-

 صورتم توی رو آب باقی. نبود جاش سر محال و میلرزیدم هنوز. کشیدم سر رو نصفش نفس، یه و گرفتم ازش رو بطری حرف بی

  . پاشیدم

  خوبی؟-

  :گفتم لرزون صدای با و کردم نگاهش اشكم از خیس چشمای با

  خوره؟ می دردم چه به کردنت احوال و حال این االن! نمیشنوی اصال که نكن میگم بهت وقتی...عالیم آره خوبی؟ میگی تازه-

  . بیاد سرجاش یكم حالم هم شه کم عصبانیتم از هم تا بستم رو چشمام و کشیدم عمیقی نفس

  . پریده رنگت بگیرم، برات تا چیزی ای مغازه یه دم بریم پاشو اصال آره بگیرم؟ شیرین چیز یه برات خوای می-

  :گفتم و گرفت خندم بودم، خورده پیش ربع یه که ای فالوده و بستنی یاداوری با

  . خونه بریم فقط چیزی، خوام نمی-

 بار این البته. نمیگه چیزی ولی میشه ناراحت میزنم حرف اینجوری باهاش وقتی میدونستم. کرد بلندم و گرفت رو بغلم زیر حرف بی

 اتوبان وسط که این از دارم، وحشت کل کل و کشیدن الیی از دارم، وحشت زیاد سرعت از داشت خبر چون بود؛ خودش تقصیر واقعا

  . دارم وحشت یمنک دو به یكی یكی، با بخوایم
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  .بشه بهتر حالم شد باعث ماشین آروم فضای

  . کنم راموش ف رو پیشم دقیقه چند خراب حال که بود برده شیرینی خلسه به رو مغزم عالقم، مورد آهنگ

  شدی؟ بهتر-

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

  ! بگه چیزی تا میكنه دست دست داره دونستمیم. پیچید گوشم توی عمیقش نفس صدای

  . وایستاد در جلوی و پیچید کوچه توی

  . کردم باز رو بندم کمر و برداشتم عقب صندلی از رو کیفم حرف بدون

  . بزن زنگ خونه رسیدی! باش خودتم مواظب. فالوده و بستنی بابت ممنون-

  .نذاشت و گرفت رو دستم مچ که شم پیاده خواستم

  !نرو نجورییا-

  !نداشت الزم قهر دیگه. بود فهمیده خودش...بود ناراحت. کردم نگاهش

  . نیستم ناراحت دیگه بفهمه تا زدم لبخند

  . خوبم-

  . نگو دروغم-

  . برگشتم سمتش و کردم فرو شالم توی رو موهام

  :گفت و کرد اخمی میكنی؟ کل کل و دعوا همیم با که وقتایی درست چرا...میاد بدم سرعت از من میدونی که تو خب-

   کنم؟ تشكر ازش که نداشتی توقع. گفت چی که دیدی خودتم-

  .کنم سكته من که جوری بدی ویراژ بخوای همت وسط سرعت شصتا و صد با نداشتم هم توقع ولی بشی، عصبی داشتی حق نه-

  . کنم بد رو حالت خواستم نمی-
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  ...بابا میدونم-

 قول به. میكنم فراموش رو چیز همه باشم هم قهر اوج تو حتی حرکتش، این با دونست می. بوسید رو پیشونیم اومدُ سمتم و خندید

  . بود بدنم استارت ری دکمه پیشونیم خودش

  برم؟ االن-

  !برو خوبه حالت اگر-

  :گفتم در بستن از قبل و شدم پیاده ماشین از

  ...بدی گوش حرفم به اگر خوبم-

  :گفت و کرد ریزی خنده

  ...شد دیرم که برو-

  ...رفت و شد خارج کوچه از سرعت به هم اون. شدم حیاط وارد و کردم باز رو در کلید، با و کردم خداحافظی

  ٤قسمت

  :پرسید زنون نفس و شد اتاق وارد سراسیمه مامان. کردم پرتش تخت روی و بستم رو لپتاب جیغ و حرص با

  چیشده؟ چته؟-

  :گفتم بغض با و زدم کنار رو موهام عصبی

  ...نمیشه روشن وامونده این باز کجاس؟ ببین ماهان بزن زنگ-

  :گفت آروم و انداخت بود، افتاده تخت روی برعكس که لپتابم الشه به نگاهی

  ...دیگه یزارو مثل امروزم. خرابه روز پنج هفته، روز هفت از لپتابت ماشاهلل! نداره خوردن حرص دیگه که این مادر، خب خیله-

  :کردم هدایتش تلفن سمت به و رفتم سمتش حوصله بی

  ...هواس رو همشم دارم کار کلی بزن زنگ برو بیا توروخدا...مامان-
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  . کردم پر آبی لیوان خودم برای اپن روی پارچ از و گرفتم نشنیده که کرد ای زمزمه لب زیر

  :تفگ من به رو زندگی، و زن از احوال و حال کلی از بعد

  ...بپرس مهرداد از بزن زنگ میگه-

  :گفتم کردمُ جمع سرم باالی هامو چتری و برداشتم رو میز روی سر گیره

  ...نداد جواب زدم زنگ-

  :گفت ماهان به خطاب مامان

  . میكنه گریه داره نشسته که بنداز راه رو بچه این کار بیا میتونی اگر مادر، درگیره مهردادم-

  :زدم لب شده گرد چشمای با

  ... چیه؟ گریه-

  . کرد قطع رو گوشی و زد لبخندی

  .میاد داره-

  .ندم دستش بهانه و کنم صوفش و صاف رو لپتاب تا دویدم اتاق سمت و فرستادم صلواتی

  :گفت پرسی احوال و سالم از قبل و شد خونه وارد منت کلی با آقا دقیقه، ده از بعد

  ...دردسری فقط تو-

  !فقط...بزن غر طقف هم تو-

  :گفت رفته باال ابروهای با و وایستاد سرجاش

  !هست که همینه برم؟ ناراحتی-

  :گفتم و پریدم جا از

  .بدم تحویل بزنم ادیت رو عكسا باید! شدم نمی شریف اوقات مسدع گرنه و گیره کارم تو جون به توروخدا، نه نه-
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 کو؟کنارش زیرش فن-.  کشید خودش سمت رو لپتاب و نشست میز جلوی مبل، روی. داد تكون تاسف از سری و گرفت خندش

  :گفتم و نشستم

  !برام که نیاوردی دیگه، پیش هفته بود شده خراب-

  :گفت میداد، فشار رو پاور دکمه هم پشت که طور همین

  ها؟ که؟ نخورده مربه ضربه توش، زدی گند-

  :گفت و انداخت شك با نگاهی نیم که گفتم ای کشیده نه

  بیارم؟ فن برات بگی من به نباید تو-

  :گفت و اومد بیرون اتاق از دستش، توی تسبیح و سفیدش چادر با بود، خوندن نماز مشغول اتاقش تو که مامان

  . ندادی گوش حرفش به تو مغازه، از بیار فن که میپره پایین باال داره هفتس یه بچه این مادر-

  :گفت و بوسید رو مامان پیشونی شد ندبل جا از زنان لبخند ماهان

  ...دعا التماس. خانم مونس باشه قبول-

  . نشست مبل روی و زد لب دعایی محتاج مامان

  :گفت و کشید کار از دست ناامید ماهان

  . باشه نسوخته هاردت کن دعا-

  :دادم جواب و گفتم بلندی وای ،محمدی خانم اسم دیدن با. کرد قطع رو حرفم گوشیم، زنگ  صدای بدم، جواب اومدم تا

  خوبین؟. محمدی خانم سالم-

  :گفتم اروم و گزیدم رو لبم شد؟ تموم کارات خوبی؟ تو جان، ماهور سالم-

  ...لپتابم من...چیزه محمدی خانم...عه-

  :گفت و کرد حرص با ای خنده
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 . میشه خارج رده از لپتابت توئه دست مهم کارای بار هر. میشم عصبانی خیلی که خرابه نگی امیدوارم فقط-

  :گفتم و بستم رو چشمام ناراحتی با

  ...شرمندم من-

  :گفت و رفت باال صداش

 زیر از داری کنم می حس چون کنم نمی قبول هم ای بهونه و عذر هیچ. میخوام شب فردا تا رو کارا من جان، ماهور نمیدونم من-

  ...میری در و کنی می خالی شونه کارات

  :گفتم تعجب با

 نیست درست حرف این دیگه میاره در بازی لپتابم من شانس از حاال کردم؟ قولی بد حاال تا کی من محمدی؟ خانم حرفیه چه این-

  . بزنین من به که

  . کنیم کار باهم دیگه نمیتونیم وگرنه میخوام، ازت کامل رو کارا شب فردا نمیدونم، من صورت هر در-

  :گفتم دروغ به تی،ناراح و عصبانیت با

  !الو....نمیاد صداتون الو..الو-

  :زد داد ماهان که گرفتم رو گوشی پرتاب ژست حواس بی. کردم قطع بعد و

 در گندش کنم بازش که بعدا حاال...دیوار و در تو کردی پرت بدبختم این تو میدونم که من! تو با میدونم من کنی پرتش قران به-

  . میاد

  :گفتم ناراحتی با دوباره و گذاشتم میز روی آروم رو گوشی بدم، انجام میخواستم هک کاری از شوکه

  ...شاهده خدا رفتنی؟ در چه...میری در وظایفت زیر از داری تو میگه من به بیشعور زنیكه-

 به کاری کثافت این زا بیشتر تا گرفتم بینیم زیر رو دستم رنگم، طوسی شلوار روی خون قطره چند چكیدن و لبم پشت خیسی حس با

  . نیاد بار

  . گشتن دستمال جعبه دنبال سراسیمه و پریدن جا از زده، هول ماهان و مامان
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  . دادم فشار بینیم زیر و کشیدم بیرون دستمالی جیبم توی از حال بی

  ...بگیر بیا:ماهان

  . گرفتم رو دستش توی شده مچاله های دستمال و کردم باز چشم

  ...من بمیرم الهی نمیره؟ گیج بیارم؟سرت قند آب برات:مامان

  :گفت و گرفت روم جلو رو انگشتاش از دوتا خندونی، لحن با هم ماهان و کردم زمزمه حالی بی نكنه خدا

  :گفت مامان به خنده با و تاس؟ چند این-

  ...میكنه ناز داره این من مادر-

  :گزید لب زد، چشمكی من به رو و

  !خوبی که بگو-

  :گفتم نشه، بد حالش من بخاطر قبل های سری مثل دوباره اینكه برای مامان، به ور

  ...خوبم خوبم،-

  . بیاره آب برام تا رفت آشپزخونه سمت و نشوند مبل روی رو مامان و کرد استفاده فرصت از هم ماهان

  . برگشتم مامان طرف گوشیم صدای با

  . میشه نگران! ها بهش نگی...مهرداده بیا-

  :دادم جواب و کشیدم راست سمت رو سبز دایره حوصله بی و دادم تكون سری

  !سالم...جانم-

  احوالتون؟ خانم، بندس از سالم-

 تو فرستادم و کردم تیز نوك دستم با رو، بعدی دستمال. کشیدم باال رو بینیم و انداختم مبل بغل سطل توی رو خونی های دستمال

  . بینیم
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  چرا؟ نمیدی جواب کجایی؟ خوبی؟ تو مرسی-

  :داد ادامه و گذاشت گو بلند روی رو گوشی لحظه، چند بعد و پیچید گوشم توی در شدن بسته و باز و ماشین دزدگیر صدای

  حاال؟ کارداشتی خبر؟ چه. بود سایلت رو گوشیم دیگه. داشت فنی مشكل کنم، درست رو سایتشون افق شرکت بودم رفته-

  . کردم تشكر ازش لبخند با و گرفتم ماهان از رو لیوان

  !ندادی جواب که کنی درستش بیای میخواستم دوباره، شده خراب لپتابم...اره-

  دیوار؟ به کوبیدیش باز چیه-

  :گفت و کرد نگاهم تیز بود، ما حرفای شنونده گوشیم، بلند صدای خاطر به که ماهان

  ...دیوار به کوبیدیش پس-

  . آوردمش فرود بالشم روی آروم خیلی معینی ارتفاع یه از شدم، عصبی یكم ی،ایخد نبود که کوبیدن نه-

  :گفت و خندید

  :گفت و زد داد ماهان من، جای به گرفته؟ صدات چرا حاال...تو هستی آدمی عجب-

   !کرده درست خون دریای اینجا زنت فقط هیچی-

  :گفت و کوبید پاش روی مامان

  ...بگه بهش نمیخواست! بچه نمیری-

  ...سرما حس یكم. نیست هیچی-

  :گفت و رفت باال صداش ولوم

 نشستی خونی دستمال مشت یه وسط ببینم بیام خدا به ماهور عكس؟ دونه چهارتا خاطر به اره؟ شدی؟ دماغ خون بازم چی؟ یكم-

  :گفت تر آروم بعد و فهمیدی؟! تو و میدونم من

  ...میگه دروغم تازه-
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  :گفتم مهرداد به و رفتم انماه به ای غره چشم

  !اومده بند االن خدا، به خوبم-

 بدی، دق رو منومامانت و کنی دماغ خون و بشی عصبانی بعدش کنی، گریه کارت خاطر به باز بخوای اگر گفتم، بهت پیشم سری-

  .ماهور کنی کار نمیزارم خدا به

  !نگیر جدیش تو تفگ چیزی یه ماهان خوبه، مامانمم خوبم من عزیزم جان، مهرداد-

  ...میام دارم-

  :گفتم ماهان به رو حرص با. کرد قطع و

  :گفت و انداخت باال ای شونه میدی؟ رو جوابش تو االن...بیا-

  :گفت و کرد دستی پیش مامان ؟!بشه خبردار نبود قرار شوهرته، بعدم چه، من به-

 این، دماغ خون هر با بود، تو دوست فقط و نبود شوهرش که موقع ناو. میشناسی رو مهرداد خودت خوبه. نه گفتی تو که اونجور-

  !میدی خبر تو که اینجور میكنه هول معلومه. کنه پا به غوغایی چه بیاد ببین شوهرشه که حاال میترسید، و میپرید رنگش

  :گفت و کرد جمع رو لوچش و لب چندشی با ماهان

  . دختراس عین...شوهرت این با هم تو اه اه-

  . میاد اتوبان تو داره چندتا با نیست معلوم میمیرم، دارم من میكنه فكر اون االن-

  .کردم حرکت دستشویی سمت منم و رفت ای غره چشم

  ٥قسمت

. کرد می دنبال منو کارای اخم با و بود نشسته کامپیوتر صندلی روی مهرداد،. زدم پاپیون شكمم جلوی رو بندش و پوشیدم شلوارمُ

. بودن رفته سویی و سمت یك به کدوم هر و بود اومده بیرون گیره زیر از هام چتری. وایستادم آینه جلوی و کردم صاف رو لباسم

 همون با و زدن پلك بدون هم باز...خورد مهرداد به چشمم آینه تو از. کردم مرتب رو موهام شونه با و کردم جدا سرم از رو گیره

  .دادم تكون چیه معنای به سری و زدم ای مسخره لبخند. کرد می نگاهم خیره خیره اخم، غلظت
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  !نشده هیچی...هیچی-

  :گفتم لحنآرومی یه با و کشیدم شدش بلند ریش ته به دستی و رفتم طرفش به. برگشتم سمتش و کشیدم عمیقی نفس

  . نباش نم نگران انقدر. اومده بند دماغمم خون کنه، نمی درد سرمم...خوبه حالم! منو ببین...عزیزم-

  :گفت و رد ك نگاهم تیز

  خب؟-

  . گرفت خندم

  ...اینجوری صبحی سر دیگه؟ چیه اخمات. مثالت بی جمال به خب-

  :زد لب و گرفت صورتم جلوی رو مچیش ساعت

  ...ظهره دوازده ساعت-

 به اخم با اومدی وقتی از تهزش. کن وا اخماتو میگم من. فرعش به چسبیدی کردی ول کالمو اصل صبح، ده یا ظهر دوازه حاال-

  !چه اون به قهری، من با. کردی سالم مامان

  . شد بلند جا از و کرد فوت رو نفسش حوصله بی

  . نیستم قهر من-

  :گفتم و زدم پوزخندم

  !خوردت نمیشه هم عسل من یه با معلومه،-

   ...عصبانیم که نزن خود بی حرف یعنی حرکتش این. گرفت چشمم جلوی رو اشارش انگشت و برگشت سمتم عصبی

  !کنی کار نداری حق دیگه. میای و میكنی تسویه میدی، تحویل رو عكسا میری فردا همین-

  :کردم زمزمه شوکه

  !کنم کار که خوندم درس من چی؟ یعنی-
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  :گفت و گرفت نشونه رو چشمام دوباره ولی افتاد لباسم باز یقه به چشمش

  . کنی کار نمیزارم دیگه ولی میدم، بهت من... دیگه دربیاری پول که چی؟ برای میكنی کار-

 :گفتم بهش توجه بی. میخوند مجله و بود نشسته مبل روی مامان. شدم روونه دنبالش. رفت بیرون اتاق از و

  . کنم کار میخواد خودم دل درك، به اینا اصال...و لپتاب و دوربین کلی کردم، خرج همه این من-

  :گفتم و کردم استفاده فرصت این از. نشست مبل روی و کرد پوفی کالفه

  ...دیگه میدم قول خدا به-

  ...ریخت دلم نگاهش از. برگشت سمتم نگران

 دماغ خون چقد محمدی، اها... بود؟ کی زنه، اون با دعوات و قضیه همین سر پیش ماه دو رفته یادت! بدی قول خوام نمی دیگه-

 قرمز لباس کردم فكر دیدمت که بود رفته زت ا خون انقدر وایستی؟ سرپا بتونی تا زدن بهت نخو واحد یه میاد یادت کردی؟

 میام بار هر نمیتونم من. مارو هم رو خودت هم بدی، زجر اینجوری دلت خاطر به ببینم وایستم نمیتونم من جان، ماهی!...پوشیدی

  ...بفهم نمیتونم! خودشه رنگ یا خونه از لباست قرمزی ببینم کنم فكر لحظه چند خونه،

. بود داده رنگ تغییر قرمز به سفید از لباسم که کردم دماغ خون و شدم عصبانی انقدر پیش ماه دو درست. بود یادم همرو...بود یادم

 چیزی نچیهم با بود بار اولین برای بیچاره. بود سكته مرز تو مهرداد و بود افتاده بشدت فشارش وضعیت، این تو دیدنم از بعد مامان

  ...نداشتم بدن تو جونی دیگه که خودمم. میشد رو به رو

  ...مهرداد دست بهونه بود شده همین حاال. میكردم دماغ خون عصبی، فشار کوچكترین با بچگیم از...کردم بغض

  . زدم صداش و شدم مامان دامن به دست

  ...!شوهرت داره حق مادر، بگم چی:مامان

 کار خاطر به که کوچیكی بچه مثل درست...ترکید بغضم. کشیدم دراز تخت روی و کوبیدم رو در. شدم اقمتا وارد و دادم تكون سری

 گریه و میگرفت بغضم پوچ و هیچ سر اینكه بود، بدم های عادت از دیگه یكی اینم. گرفتن ازش رو عالقش مورد عروسك اشتباهش،

  ! کیه طرفم نبود مهم برامم. میكردم

  . رفتم بیرون اتاق از و پریدم جا از بمون، ما پیش ناهار میگفت که مامان اصرار صدای با. دمکر پاك رو اشكام



 

 
 

26 

  
 هابازی سایه  ➢

 رها ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان ➢

 

 

  . پوشید می کفشاشُ و بود وایستاده در دم مهرداد

  :گفت و اومد ابرویی و چشم دیدنم، کنه،با صدام که برگشت اتاق سمت مامان

  ...میره داره مهرداد بیا! اینجایی عه-

 . رفت اتاقش به و کرد عذرخواهی مهرداد از ای، بهونه به مامان. رفتم طرفشون به

  میری؟ داری-

  ...دستگیره بند رو دستش و کرد پا رو دیگش کتونی بهم، کردن نگاه بدون

  ...کار یكم اره-

  !بمون دیگه، نرو-

  . بودم کرده عصبیش.بود من کار که قرمز مویرگ تا چند از ندیدم،غیر هیچی چشماش تو. کرد نگاهم

  ...حداقل میرم. بزنیم باهم نداریم حرفی که مامانتم و من. اتاقی تو که تو-

  !یخ من و بود گرم اون. گرفتم دستم توی و دراوردم جیبش از رو دستش

  . خوردن گره بهم ابروهاش خب؟ نرو، اینجوری-

  ...پایینه؟ فشارت چرا؟ یخی-

  . نگرانی همه این از میومد در صمحر گاهی. خونه تو کشوندمش و گفتم ارومی نه

  . اومد دنبالم و دراورد رو کفشاش ناچار

  ...همینجا بشین-

  :زدم داد اتاق سمت بعد و

  !نمیره مهرداد بیا مامان-

  :گفت و کشید رو دستم
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  . تنهاس مامان خونه، برم باید ناهار-

  . انداختم اتاق بسته در به نگاهی نیم

  ...منو دهن این مامان بری، رهانا بدون تو االن ببین-

  . خوردم رو جملم ادامه هال، به مامان ورود با و زدم لبم روی ارومی ضربه و

  :گفت سریع مهرداد براتون؟ بزارم چی ناهار:مامان

  . تنهاس مامان خونه، برم من بدین اجازه اگر-

  :گفت میرفت، آشپزخونه سمت که طور همین و زد لبخندی مامان

  . اینجا بیان ناهار میزنم زنگ بهشون االن. ببینیم رو مادرت ما تا فرصت یه اینم ،تربه چه-

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

  ٦قسمت

 اما بكشم، کار از دست نشد باعث هم، در شدن بسته و زبا صدای. میزدم ادیت رو عكسا چشم، به عینك و بودم نشسته صندلی روی

  . بگیرم ازش رو دستش توی چایی سینی و برگردم سمتش کرد وادارم مهرداد، عطر بوی

  :گفت و کشید دراز تخت روی ؟!خجالت یا بخوریم چایی...نكنه درد شما دست-

  . اوردم من فقط ریخت، مامانت نریختم من...نریز زبون-

  . دوختم عكس به چشم و رفتم یا غره چشم

  :کرد زمزمه روم ا و گذاشت چشمش روی رو دستش ریختم؟ من بگی میشد چی حاال-

  !بگم دروغ نیستم بلد تو مثل من-

  . بستم حرص از رو چشمام و کردم نچی

  . میكنی شیشه وت منو خون بفهمی میدونستم چون. بود تو های اصول و ادا همین خاطر به گفتم، دروغ اگر من اخه د-
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  ...نخورد هم تكون حتی. نزد حرفی

  !تواما با...مهرداد-

 -... 

  . دادم تكونش و شدم دوال

  ...مهرداد اقا-

  ...وسط این منم! بكن بكنی میخواد دلت کاری هر برو-

  . برگشت پام روی چاپی لیوان و کرد گیر سینی گوشه به لباسم که نشستم جام سر صاف

  . اومد سمتم و شد بلند جا از مهرداد. پریدم جا از و زدم بلندی جیغ پوستم سوزش از

  چیشد؟-

  !سوختم...سوختم-

  . گفت ای خفه وای و کوبید صورتش به زمین، روی سینی و لیوان و خیسم شلوار دیدن با و کرد باز رو در شتاب با مامان

  . کرد می گزگز پام رون شد،تمام جمع چشمم تو اشك

  :گفت و گرفت رو بغلم زیر سریع خانم لیال

  !بشه کم سوزشش تا بشور یخ آب با پاتو برو بیا باهم؟ میگیرین کشتی شماها عالم، خاك-

  :گفت و گرفت رو شونم مهرداد

  دکتر؟ ببرمت-

  :گفتم و رفتم ای غره چشم

  !کش پیش بردنت دکتر نزن، ضرر تو-

  :گفت تعجب با خانم لیال
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  مهرداد؟ ریختی تو-

  . بودم کشیده دراز اصال من. سینی به خورد خودش کنی؟ می باور چرا تو من، مادر نه-

 درد از صورتم پام، روی بزرگی قرمز لكه دیدن با. دراوردم رو شلوارم. شدم دستشویی وارد و ندادم گوش رو پسر و مادر بحث ادامه

  . کردم ضعف و شد جمع

  . میشدم اروم داشتم ولی میسوخت. گرفتم پام روی رو آب و کردم باز رو شیر

  خوبی؟-

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

  ...میشه همین نمیدی گوش رو شوهرت حرف ببین-

  . بستم رو شیر و ندادم رو جوابش

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

  . برداشت آینه جلوی لیوان توی از رو ندندو خمیر و داخل اومد

  :گفت سریع خانم لیال بیارم؟ یخ:مامان

  !خوبه عسل شنیدم من جان، مونس نه نه-

  . کرد پخشش انگشت با و کرد خالی پام روی رو دندون خمیر اونا، به توجه بی مهرداد

  !تر اروم...میسوزه-

  ...چشم-

 بامزه اش، ریخته بهم موهای. کنه پخش جا همه رو دندون خمیر داشت سعی جدیت و اخم با و بود زده زانو پام جلوی. زدم لبخند

  . بودن شده تر عضالنی و تر پهن یكم، پیش ماه از هاش شونه. بود کرده ترش

  . کرد نگاهم که دادم هولش عقب به یكم
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  !خوبه بسه-

  . کشید آب رو دستش و شد بلند

  . یدرس گوشم به در پشت از مامان صدای

  خوبی؟ ماهور-

  . دادم رو مامان جواب بردارم چشم ازش اینكه بدون

  !نبود چیزی خوبم،-

  . اومد جلو یكم و برگشت سمتم مهرداد

  نمیسوزه؟ خوبه؟ االن-

  ...نه-

  ...اخه حواس بی انقدر آدم باشی؟ خودت مواظب یذره فقط یكم، میشه چی-

  . خندیدم

  !عاشق...دیگه عاشقم-

  ! .بوسید رو پیشونیم و شد خم

  .بپوشه بهش بده اینو بیا اوردی؟ براش چیه اون مادر مهرداد:مامان

  . کنم تصور رو رداد مه خندون و مامان متعجب قیافه در پشت همین از میتونستم

  . رفت و گفت بلندی بپوش کردن نگاه بدون و فرستاد تو در الی از رو بلندی مشكی دامن

  . نخوره پام به که برم راه جوری کردم سعی و شیدموپ رو دامن سختی به

  . کرد می صحبت تلفن با و بود نشسته مبل روی خانم لیال

  . نمیخوام هیچی من نه، نه- ماهور؟ میخوری چایی:مامان
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  . رفتم بهش ای غره چشم و نشستم میخندید ریز ریز که مهرداد کنار

- اخه؟ اوردی وجبی یه دامن برداشتی. میشم خوشحالتر من کن باور کنی استفاده رگا مخت اون از زندگیمون تو خب؟ کن فكر یكم-

  !زنونس مجلس بابا

  :گفت خانم لیال که دادم تكون سر تاسف با

  . کنم درست براش چیزی شامی برم...میرسه شب باباتم. بودم مزاحم کافی اندازه به دیگه خونه، ببر منو جان مامان مهرداد-

  :گفت و اومد بیرون آشپزخونه از میوه فظر با مامان

 نیست درست دادین، افتخار ما به االن شما ماه چند از بعد اینجا، بیان بگو بزن زنگ هم رو خسرو آقا میكنی؟ تعارف چرا جان لیال وا-

  . برید بزارم همینطوری که

  :گفت و گزید لب زده خجالت خانم لیال

 . خدا به نشد اما دیدنتون بیایم و بزاریم قرار یه بود گفته باری چند روخس اتفاقا جان؟ مونس حرفیه چه این-

  . مادرشوهرمم مریضی درگیر میدونی که خودت

  بیمارستان؟ از نشده مرخص خاتون مگه مامان عه-

  . احواله ناخوش هنوز ولی عزیزم، چرا-

  :داد ادامه خنده با بعد و

  ...میمونه کارش تو آدم خدا به. زیارت ببرید منو کرده پیله واگیر، و هاگیر این تو حاال-

  . گذاشت میز روی و گرفت مامان از رو میوه ظرف مهرداد. گرفت خندم

 یه باالخره...رو شام باشیم هم دور اینجا بیان بگید ولی خستن هم خسرو آقا خدا بنده میدونم حاال. بده شفاشون انشاهلل خدا:مامان

  !گهید میشه پیدا یخچال تو چیزی

  .کردم گرم مهرداد حرفای و گوشیم با رو سرم خانم، لیال و مامان تعارفات از خسته

  ٧قسمت
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 تجربیات آشپزخونه تو بهار و خانم لیال و مامان بودن؛ من لپتاب کردن درست مشغول مهرداد و ماهان. شلوغ خونه و بود نهُ ساعت

  . کردن می بررسیشون و بودن شكافته رو جامعه مشكالت مهردادم و من یبابا و میذاشتن اشتراك به آشپزی زمینه در رو خودشون

  . رد ب بین از خستگیمو فقراتم، ستون تق و تق صدای. دادم شدم خشك تن به قوسی و کش و زدم بیرون اتاق از خسته

  . بود مهرداد بابای شد، متوجهم که نفری اولین

  ...عروس نباشی خسته-

  :گفتم و زدم لبخندی

  . میدادم تحویل باید حتما دیگه بود دستم مزون کارای گذاشتم، تنهاتون که ببخشید بابا، باشین سالمت-

  . احسنت جان، بابا احسنت-

  . چسبوند می تنگش لبخندم یه و کرد می تایید احسنت دوتا با پسندید، می که رو کاری هر. بود کالمش تیكه گفتن، احسنت این

  :گفت و کرد بلند سر مهرداد

  دیوار؟ به کوبیدیش-

  . بود شده زوم من روی ها چشم

  ...ارتفاع همون فقط...نه-

  :گفت و کرد نچی نچ ماهان

  . نیست بشو درست حاالهام حال...ترکیده-

  . دوخت چشم من به منتظر و مونده؟ عكس هنوزم مگه دیگه، تمومه کارش بعدشم. دستشه تو لپتاب که فعال نداره، اشكال-

  ...مزون رفتم که فردا پس خرهالبا-

  . اومد سمتم و شد بلند جا از

  !ظهر...رفته یادت عزیزم، که نیست کار در مزونی دیگه-
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  :گفت آروم خیلی و انداخت ردنم گ دور دست. کردم می نگاهش و بودم وایستاده هال وسط آویزون لوچه و لب با

  . هستم حرفمم سر نمیشم خر نكن، اونجوری رو لبات-

  . کردم حرکت آشپزخونه سمت به زدش، بهت قیافه به توجه بی و کشیدم بیرون دستش زیر از رو هام شونه

  خوای؟ نمی کمك مامان-

  :گفت و کشید بیرون کشو توی از رو فرشی رو و سفره

  !ببر رو سبزیا و ساالدا بیا بعدم کن، پهن اینارو بیا-

  :کرد زمزمه و انداخت ساعت به نگاهی و

  . درمیاد صداشون االن. ننداختم سفره هنوز من و نهُِ  ساعت نچ، نچ-

  . نداشتم رو مهمونی حال و حس و بود شده کور ذوقم تمام. کردم پهن رو سفره و رفتم بیرون حرف بی

 نشون ادردمه به ،اعتراضمو محلی بی با کردم سعی هم مدت این تو. شستم بهار کمك به رو ظرفا و خوردم شام چطوری نفهمیدم

 به رو خودم بعد، و کردم بدرقه رو مهمونا کوفته، و خسته یادمه فقط. میكنم خسته خودمو دارم و نیست بیا کوتاه میدونستم...ولی بدم

  .سپردم خواب و تخت دست

  ٨قسمت

  . گرفتم رو تسویه چك و میزگذاشتم روی رو مزون فلش حرف بی

  . بودی اینجا عكاسای بهترین از یكی تو جان، ماهور باشی دلخور دستم از نمیخواد دلم-

  :گفتم و زدم طوالنی پلك

  ...لطفتون از مرسی. میرم دارم ای دیگه دلیل بابت. نیستم ناراحت من نه-

  :گفت رفتیم می خروج در طرف به که طور همین. کرد نوازش رو بازوم و اومد طرفم به میز، پشت از

  ...من با برداری فیلم کادر و لباس کردن اوکى...بینمت می عروسیت برای انشاهلل-
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 که میدونستم خودم و خودم فقط. زدم بیرون سالن از ها، بچه و محمدی از مختصری خداحافظی از بعد و کردم زمزمه الكی ممنون

 شده دون دون وزید می که خنكی باد ،از تنم پوست. نبود تنم چیزی منم و رفت می رما س به رو هوا. نمیشه باز طرفا این پام دیگه

  . بود

  . برداشتم قدم ماشین سمت و کردم محكم دوشم روی دوربینمُ و دوشی کیف

  ...خانم ببخشید-

  . زدم لب جانمی و نشست لبم روی لبخندی پوشی، خوش زن دیدن با. برگشتم صدا سمت

  ...آدرس این به برم میخواستم شدم، گم االنم نیستم، بلد رو تهران من راستش-

  . بود اینا مهرداد خونه طرفای تقریبا. خوندم رو آدرس و گرفتم ازش رو دستش توی کاغذ

  ...دوتا اگر شما. بلدم رو آدرس من-

  :گفت و کرد اشاره دستم تو سوییچ به. شد نزدیكتر کمی

  !چیزی اتوبوسی، ایستگاه برسونی؟ جایی یه تا رو من میشه راستش، عه-

 رو دلم...ذهنم تو بود اومده ترسناك داستانای همه اما گیر، خفت یا باشه خالفكار نمیخورد بهش. انداختم شاپ سرتا به نگاهی دوباره

  . کردم قبول و زدم دریا به

  . میخوره بهش خودمم مسیر اتفاقا میرسونتمون، من باشه-

  :گفت و شد خوشحال بعد ولی کرد تعارف کمی اولش

  . عزیزم ممنونم وای-

  . کردم باز رو ماشین در و دماد تكون سری

  . شین سوار بفرمایین-

 فضای مالیمش عطر نشستنش، محض به. کردم پرت عقب صندلی کیفُ و دراوردم کیفم از رو گوشیم. نشستم فرمون پشت خودم و

  . افتادم راه و کردم روشن رو ماشین. کرد پر رو ماشین
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  . بده خیرت خدا. شرمندتم گلم، زحمت اسباب-

  . داد می قسم رو خدا و کرد می دعات کلی کردی، می که خوبی کار جواب در همیشه اونم. افتادم مامان یاد

  !دیروزی و چادری مامان و بود امروزی و مانتویی این که تفاوت این با. بود مامان ساالی و همسن هم، تقریبا

  !رفیه ح چه این دارین، اختیار-

. بود گرفته ازش دلم یكم اما نبودم قهر و ناراحت. بود مهرداد. شد حرفش مانع و خورد زنگ گوشیم که بگه چیزی خواست می

 دلم خودمم بماند که گرچه! باشه کدورت باعث همین نمیخواستم چون. بودم داده گوش حرفش به اما...نداشتم دوست رو اجبارش

  . بودم شده خسته محمدی از و خواست می استراحت

  .سالم بله،-

  چطوری؟...نماخ سالم-

 خونتونی؟. شما خوبی به-

  ! بخریم رو وسایل از تیكه تا چند بیرون بریم که نرفتم شرکت امروز چطور؟ اره-

  . بود عروسی خریدای نگران مهرداد من، جای به. گرفت خندم

  !رسم می دیگه ربع یه باش آماده پس، خونتون میام دارم-

  . بود واضح صداش تو تعجب

  :گفتم حرص با مگه؟ رونییب ما؟ خونه-

  ...تسویه مزون رفتم. جناب بودم شما اوامر دنبال بعله،-

  :گفت بعد و کرد مكث

  :گفتم ناراحت  میگی؟ جدی-

  ...خدافظ فعال. االن فرمونم پشت میزنم، حرف باهات میام حاال-
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  :گفتم بود خیره ابونیخ به که زن به رو. گذاشتم در بغل و قطع رو گوشی و نكردم گوش نصفش خدافظ به

  . بدم جواب بود واجب ببخشید-

  :گفت دلنشینی لبخند با و برگشت سمتم

  . باش راحت عزیزم نه-

  :پرسید من من با و کرد مكثی

  کردی؟ ازدواج-

  . عروسیمه دیگه وقت چند. عقدم تو بله-

  !بشی خوشبخت. بهت میگم تبریك جان، ای-

  . زدم دور رو ونبرگرد دور و گفتم ارومی ممنون

  بخونین؟ میشه رو آدرستون-

  ...یاس کوچه بهار، خیابون-

 گوش حرفاش به حرف بی منم. بخوره زنگ که بود اون گوشی نوبت بار این. روندم بهار خیابون سمت و دادم تكون تایید به سری

  . دادم

  . سالم جانم،-

 -... 

  . میرسونه داره منو و هیدکش زحمت خانمی دختر یه. تقریبا نزدیكم قربانت،-

  :پرسید و انداخت اطراف به شك با نگاهی نزدیكیم؟ فهمید چطوری پس نبود بلد راهو که این. انداختم بهش نگاهی نیم شك با

  درسته؟ دیگه، نزدیكیم-

  . مونده دیگه یكم بله-
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  . کرد گوش خطی پشت حرف به و شد ساکت و گفت اوهومی

  !کنم پیداش تا مونده خیلی نیست، روز دو یكی من کار که، کنم مشكالتم درگیر خدارو بنده نمیتونم من عزیزم-

  !نپرسم چیزی تا گرفتم رو زبونم جلوی اما کنه، پیدا میخواد رو چی ببینم تا بودم شده کنجكاو. کرد قطع هم، پشت باشه چند بعد و

  . گفت رو پالك و انداخت نگاهی برگه به که پیچیدم داخل رو کوچه

  . همینجاست اره-

  . نمیشد دیده ماشین داخل از هم آخرش طبقه حتی که بود بلندی آپارتمان. زدم ترمز روی خونه جلوی

  کنم؟ پرداخت پولی باید...من عزیزم، ممنونم ازت واقعا-

  !دیگه بودیم مسیر هم حرفیه، چه این بابا نه-

  :داد ادامه و گفت آهانی

  ...راستی. نیستم وارد جدید شهر این و چیزا این به خیلی نبودم ایران وقته خیلی من اخه-

  . کردم نگاهش منتظر

   خارج؟ برگردم و بدم انجام رو کارام تا باشه همراهم شهر تو مدتی یه نداری سراغ رو کسی-

  . بودمش کرده نمماشی سوار و بودم کرده اعتماد بهش راحت خیلی منم البته! میكرد اعتماد راحت چقد. بودم کرده تعجب

  . بدم خبر بهتون شد پیدا اگر بدین، رو شمارتون میخواین اما...نمیشناسم رو کسی من نه...عه-

 خونه سمت سرعت با منم و کند دل ماشین از شدن، فدا و تشكر کلی از بعد. کردم سیو گوشیم توی و گفت رو شمارش و زد لبخندی

  .روندم اینا مهرداد

  ٩قسمت

 گرفته رو من روی به رو صندلی که زوجی ریز خنده صدای و بود کرده پر رو جا همه که عودی خوش بوی با فه،اک آروم فضای

 دکور به راجع علی با باید. انداختم نگاهی اطراف به و زدم چونم زیر رو دستم. بكشم عمیق نفس و بزنم لبخندی شد باعث بودن،

 باقی به هم رو عكس این. خورد رنگی رنگی گل گلدونای به چشمم که بودم یتزئین اشیاء دنبال گوشی توی. زدم می حرف جدید
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 هم رو دیوارا. چوب طرح با بدم جدید صندلی و میز پیشنهاد داشتم تصمی م فكرم، توی. دادم ادامه گشتن به و کردم اضافه هام ایده

 گیاه و گل با و بزنن شعر و نقاشی دیوار روی. باشن داشته همخونی باهم که کنن رنگ تر روشن یا تیره یا حاال رنگی، همون تقریبا

  . بنویسن روش گچ با رو کافه منوی و بزنن مشكی رنگ رو دیوار از تیكه یه. کنن تزئین

  ...فكری تو-

  . بودم نشده متوجه من و بودن گرفته جا ها صندلی روی که کردم نگاه مهرداد و علی به

  .کردم می فكر دکور تغییر به داشتم-

. فرستادم براش هم عكسارو و دادم توضیح بهش دونه دونه رو فكرام. کرد نگاهم منتظر و زد گره هم توی رو دستاش مشتاق علی

  . کرد می همكاری و میداد ایده مهردادم

  . کنیم استفاده هم میگیری تو که عكسایی از میتونیم تازه-

  . کرد تایید رو حرفش مهرداد

  ...ازشون بپرس خب-.  عكساشونو دیوار و در به بزنیم باشن نداشته دوست شاید. مرداس و زن صورت از میگیرم که عكسایی اخه-

  :گفت و کشید سر رو اش قهوه فنجون مهرداد

  . که بشه دیده صورت و سر نیست نیاز حتما. دیوار به میكوبیم بگیر خودمونو عكس غریبه؟ چرا-

  . کردم زمزمه ای خودشیفته و خندیدم

  ...کویری شمالی، کوهی،! دیگه حله بریم خوشگل جای دوتا یه...زوجیم تامونم شیش میگه، راست-

  . نبود هم فكری بد

  . نباشه راضی ماهان شاید بزنین، حرف بقیم با باید باالخره. میكنم فكر روش حاال-

 گیر و حساسه مسائل از سری یه رو دونستم می. تممیشناخ رو برادرم اینا از بهتر من باالخره. نداد ادامه و رفت ای غره چشم علی

  . میده

  نگرفتین؟ تاالر هنوز راستی-
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  :گفت و کرد اشاره من به فرستاد، بیرون رو نفس مهرداد

  . خوام نمی عروسی میگن که خانم این واال، نه-

  :گفت تعجب با علی

  میشه؟ مگه نمیخوای؟ عروسی-

  :گفتم و خوردم ممطع خوش شیرنسكافه از غلپی آرامش با

  .زخمی یه به میزنیم رو پول اون میگم من. کنیم خرج باید فقط الكی پول عروسی؟ چیه نشه؟ چرا اره،-

  باشین؟ داشته میتونین دوتا شما زخمی چه زندگی اول-

 به مام و خیر به شمارو مبعد...آهنگ دوتا و شمال میریم فامیل بزرگای با کنیم، می اجاره عروسم لباس یه حاال! سفر میریم اصال-

  :گفت خنده با علی میگم؟ بد سالمت؛

 دریغ هیچیم از المصبا...و پاتختی و حنابندون و عروسی جشن سر کرده سرویس منو دهن شیوا این! خرشانسی خیلی خدایی مهرداد-

  !نمیكنن

  :گفتم و کردم اشاره ابرو و چشم با

  درارم؟ رو پدرت منم خوبه-

  :دادم ادامه که گفت آرومی نه مهرداد

  . میكنم راضی هم تورو نگیریم، عروسی راضیم که من...دیگه توئه و من مال کیه؟ مال عروسی بعدشم! پس خب-

  . شد بلند جا از و خندید بلند علی

  ...شیوام بكن تالشیم یه-

  . زد چشمكی بعد و

 دخالت هاشم برنامه و تون عروسی تو مونده همین. کرد پا به داستانی چه تولدت سر نرفته یادم هنوز. ننداز در اون با منو خدا رو تو-

  . کنم
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  !نیاره خودش روی به رو من ناراحتی و بخنده کرد سعی علی

  ! بده دستش از میترسه داره خوشگل نامزد دیگه-

  :گفتم جریان یاداوری از ناراحت

  ...بكنه هم رو چیزا سری یه رعایت باید آدم- 

  :گفت و بوسید رو مرس روی مهربون

  !حساسه فقط کن باور ماهی، نگیر دل به تو-

  ...اینجاما من هوی-

 کمك یه جز نیست، ماجرایی اصال یعنی. داره خبر علی و من ماجرای چون و چند از و نمیگه جدی مهرداد میدونستم. خندیدم

  !میدونه من مدیون رو خودش علی سال، سه بعد هنوز که دوستانه

  . برگشت کافش آشپزخونه به و داد تكون سر دهنخ با علی

  ...شدم خسته نمیریم؟-

  :گفت خنده با

  :گفتم هیجان با کنم؟ چیكارت! میشی خسته بیرون میای! میشی خسته ای، خونه تو-

  ...انگیز هیجان کار یه-

  :گفت و انداخت نگاهی نیم داد، قرار کتش اوُر جیب توی و برداشت میز روی از رو پولش کیف

  !شرکت برم باید خودمم خونه، بزارمت بریم پاشو-

  :گفتم میشدم بلند که طور همین

  !انگیزی هیجان کار عجب-

  . نگفت هیچی و زد لبخندی
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  . گرفت دست به رو کیفم و شد بلند جا از شرکت؟ نری امروز نبود قرار مگه-

  .برم ظهر از بعد بود قرار- 

  . کنم خداحافظی ازش تا تمفر علی سمت و شدم بلند حرف بی

  . برسه کاراش به تا رفت خودشم و کرد پیاده خونمون دم رو من. رفتیم خونه سمت سكوت تو کافه، از خروج از بعد

  . کردم باز رو خونه در و شكفت گلم از گل بهار، کفشای دیدن با که شدم حیاط وارد حوصله بی

  .انداختم مبل روی رو شالم و کیف کردمُ باالیی بلند سالم

  :اومد سمتم و زد بیرون اتاق از بهار

  . دیدم تورو من عجب چه به به-

  :گفتم بهار به رو و کردم سالم هم بود سرش پشت که مامان به

  !که همو دیدیم تازه-

  لباس؟ ؟مزون!بودی کجا-

  :دادم جواب میرفتم، اتاق سمت که طور همین

   میدین؟ گیر انقدر چرا. نمیخوام عروسی خدا به من مبعد. بودیم علی پیش بابا؟ چی مزون-

  . بندازه جونم به رو بهار بود قرار. میفهمیدم خوب رو نگاهش معنی. کرد نگاه بهار به و داد تكون سری متاسف مامان

 ناز من برای تو بعد لباس دنبال کردم متر تهرانُ کل. ریختم برنامه کلی من نمیخوای، عروسی میكنی بیخود! میگیا چرتی یه-

  :گفتم و خندیدم میكنی؟

  . نمیشم راضی من ننداز زحمت به بهارو جان مامان شمام. نكنین خوش رو دلتون جدی ولی میكنم ناز مهرداد برای نه-

  :گفت بهار بده، جوابی مامان اینكه از قبل

  ...نگیر کم دست منو. میكنم راضیت-
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  . مدراورد جورابامو و نشستم تخت روی کالفه

  . گفتم جدی-

  :گفت و نشست کنارم

   ؟!بره توش بزنی گند میاد دلت...شبه یه فقط ؟دیوونه!چرا خب-

  :گفت آروم و شد راحت خیالش کاراش سر رفته مامان دید وقتی. انداخت در به نگاهی

  . ببینه عروس لباس توی رو دخترش مادری  هر آرزوی. میگی اینجوری تو میشه جمع چشمش تو اشك هربار مامانت بیچاره-

  !الكیه خرج خدا به-

  .نمیچكه دستت از آب تو و توپه وضعش مهرداد خوبه! تو شدی خسیس چقدر اه اه-

  :گفتم گشاد چشای با

  . میگم اینجوری بیاد فشار بهش نمیخواد دلم چون اتفاقا ؟!توپه چیُ چی-

  :گفت و خندید بهار

  . داره ماشین نمایشگاه که باباشم...میاد گیرش خوب شرکتم سهم از. داشت که ماشین و خونه. دیگه نزن زر-

 پولش چون حاال...کرده انداز پس همه این بیچاره. باباش نه میگیره خودش پول با بگیره عروسی بخواد مطمئنم دارم؟ چیكار باباشُ-

  ...حال و عشق میریم ؟دوتایی!بره کنیم دود همشو جوره،

  . بگیر خودمونی جشن یه حداقل-

  . کنیم کارو همین قراره. بزنه حرف آدم نمیدین مجال اصال شماها-

  :گفت و شد بلند حرص با

  . خدا به تو خلی-

  . کردم هدایتش در سمت و زدم لبخندی
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 شحرص جملم این با میدونستم چون میرسی؟ داداشمم به همینجوری...عروس زدن حرف همه این جای به بریز چایی تا سه یه برو-

  .شدم آشپزخونه وارد و رفتم در دستش از سریع میاد، در

   ١٠قسمت

  :گفتم و زدم  جیغ خیابون، کنار مارکت سوپر دیدن با

  !مغازه اینم بیا. وایستا وایستا عه-

  :گفت و کشید کنار رو ماشین خنده با

  . نمیزنم سفید و سیاه به دست من کنیا، درست باید خودت-

  .میكنم درست خودم من بگیر، برو تو باشه-

  . برداشتم رو کیفم عقب صندلی روی از و دادم کش خودمو گوشیم، صدای شنیدن با. رفت بیرون ماشین از و داد تكون سری

  !مامان جونم-

  مهردادی؟ با ناهار. سالمت جونت-

  . بخوریم کنم درست ناهار کنه خرید رفته آره-

  کردین؟ رو خریداتون-

  :گفتم و چسبوندم صندلی به رو سرم هواش، و حال و دخری اسم از خسته

  . بیارن چهارشنبه قراره. گرفتیم تختو آره-

  . کردین تموم رو کارا همه پس. خداروشكر خب-

  . بزنه بابا با دیشبش مكالمه از حرفی شدم منتظر و گفتم ارومی آره

  ...خب-

  :گفت و کشید عمیقی نفس
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  . نكرد هم استقبال خب ولی نگفت چیزی...گفتم بابات به-

  :کرد زمزمه مندی گله صدای با بعد و

  . میشیا پشیمون بعدا ای؟ راضی کوچیك جشن و عقد یه به واقعا نمیخوای؟ عروسی چی یعنی جان مامان اخه-

 بگو بقیم به! دیگه یمراض ما بعدم. نیست مشكلی میبینم واقعا ولی میكنم، فكر دارم قضیه این به صدبار روز طول در خدا به مامان-

  !منطقیه خیلیم. سفر برن میخوان عروسیشونو پول

  :گفت و گریه زیر زد یهو

  !ببینمت عروس لباس تو میخوام من بمونم؟ دل به آرزو من خوای می-

. باشن همسایه و در همه نمیخوام فقط...کادو،عقد کشون، عروس میرقصم، براتون میپوشم، و میگیرم لباس خدا به! برم قربونت الهی-

  . بزرگا بقیه و عمه و خاله همون

  :گفتم که کرد فینی فین

  . کنه راضی رو شما بیاد باید یكی! کی دست سپردم رو بابا رضایت باش و من-

  ...تلفن پشت نمیشه اینجوری. میزنم حرف بازم باهات دیدمت بزار حاال. مادر چمیدونم-

  !مونده کجا مهرداد ببینم تا انداختم مغازه به نگاهی. کردم قطع کوتاهی خداحافظی بعد و کردم قبول

 نشست رول پشت و گذاشت صندلی روی رو خریدا. اومد ماشین سمت و زد بیرون مغازه از خوراکی پالستیك دوتا با دست به گوشی

.  

  . قران جلسه همسایه خونه رفته احتماال. نمیده جواب مامان زدم زنگ-

  . افتاد راه و داد تكون سری روییتونه؟ به ور خونه جلسه ماه این-

 رو لپتابم کیف و ،دوربین عقب صندوق از و شدم پیاده ماشین از. کردیم پارك پارکینگ توی رو ماشین و رسیدیم دقیقه ده از بعد

  . رفتیم باال طبقه به و اورد بیرون ماشین از رو خریدا هم مهرداد. برداشتم

  :مگفت در جلوی کفشای دیدن با
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  !جمعیتی چه. ماشاهلل اوه اوه-

  . مان خونه دیگه ماه جمعیت همین-

  :گفت آروم و کرد جیبش به ای اشاره

  . بیار درش. شلوارمه جیب تو کلید بیا-

  . کردم تنگش جیب وارد رو دستم سختی به و زدم کنار رو ها کفش پا با

  :گفت و خندید تنگه؟ انقدر چرا-

  .میاد قلقلكم گهدی بجنب میكنی؟ چیكار-

  . خندیدم بلند و گرفت خندم که پرید جا از. دادم تكون رو انگشتام و گرفت کرمم

  . میخونن قران دارن اینا سرمون خیر! دیوونه هیس-

  . اورد بیرون جیبش از رو کلید و گذاشت زمین روی رو خریدا غره، چشم با خودش و

  !نک نگاه...اه اه. دراوردن اینور کفشارو چرا-

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

  ...آروم باید نیست، صدا عایق دیوارا و ان بغلی خونه همین که اونجایی از-

 بودن زده زل ما به اخم و جدیت با که چادری، خانمای از عظیمی جمعیت دیدن با و اوردم باال سرمو میزد، حرف که طور همین

 نگاه خانما به باز دهن با و بود شده الل هم مهرداد. شد پرت کمی بقیه حواس که فرستاد صلواتی لب زیر مسنی خانم. شدم مواجه

 حرص، و خجالت از شده قرمز صورت با مهرداد. کردم پرت راهرو توی خودمو و برگشتم عقب به سریع و کردم هینی. کرد می

  :گفتم عصبانیت با و نشستم ها پله روی. بست محكم رو در و کرد عذرخواهی

  ...وای. رفت ابرومون....مهرداد وای همسایتونن؟ خونه نگفتی مگه-

  . میكرد نگاه منو و بود وایستاده راهرو وسط واج و هاج مهرداد

  . کرد شیپ رو در و زد بیرون خونه از خندون صورت با خانم لیال. اورد خودمون به جفتمونو در، صدای
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  میكنین؟ چیكار اینجا ها بچه-

  . خندید بلند و کرد نگاه ما داغون های قیافه به و

  !بده آدم به خبر یه بابا نبودین؟ یوسفی خانم خونه مگه مامان-

  . ما خونه افتاد برنامه امروز، سرکار بره نتونست مریضه شوهرش یوسفی خانم اینكه دوم بیای، نمیكردم فكر اینكه اول-

  :گفتم آروم و کشیدم صورتم به دستی

   ...افتضاح. شد بد خیلی وای-

  :گفت و اومد سمتم خانم لیال

  ...نداره اشكال حاال. دیگه نداشتین خبر خب بابا نه-

 همه عاقط که مهرداد حرف اون با مخصوصا. بود اشكال از پر اتفاقا! نداره اشكالی میگفت الكی. انداختم پایین رو سرم و کردم نچی

  !شنیدن

  :گفت سریع خانم لیال کنیم؟ چیكار حاال-

  !اتاق تو برین بیاین خب-

  :گفت شده گشاد چشمای با مهرداد

  !ماشین تو میریم من، مادر کن ول! مونده همین-

  . رفت پایین ها پله از سرعت به و زد چنگ زمین روی از رو خریدا بعد و

  ...واقعا ببخشید مامان، وای-

  :گفت خنده با خانم لیال

  !تمومه بزنید دور ساعتی یه برید نداره اشكال. میدادم خبر باید من نه-

  . رفتم پایین خداحافظی بعد و گفتم ای باشه
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 زیر زدیم بلند جفتمون شدنم سوار محض به. کردم حرکت ماشین سمت و رفتم بیرون خونه از. بود برده بیرون رو ماشین مهرداد

  .خنده

  ...هاشون قیافه...یاخدا وای-

  :وگفت کرد نچی بلندش، های خنده وسط مهرداد

  . میشناسن منو اکثرشون اینا. شد زشت خیلی-

  :گفتم و دادم تكون سری

  . نده هدر بنزین الكی. دیگه پارکینگ تو میموندیم-

 از شكمم، قور و قار به توجه بی و نگفتم چیزی هم من.  گرفته خندش هم و شده عصبانی هم بود مشخص. کرد حرکت و نزد حرفی

  .شدم خیره بیرون به پنجره

  ١١قسمت

 . رفتم آشپزخونه طرف به و شدم بلند جا از کوتاه، شكر الهی یه با و گذاشتم دهنم توی رو غذا لقمه آخرین

  . بخورم شیر از آب یكم تا شدم دوال و کردم رها سینك توی رو ظرفم

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

  :گفتم و گرفتم رو لبم دور خیسی لبخند، با

  ...بعد سری ایشاهلل-

 هال وسط میز روی بگیره، رو قضاش روزه بود کرده هوس امروز که بابا.زد بیرون آشپزخونه از و گذاشت سینك توی رو ظرفش

  . بود مغازه مخارج کتاب و حساب درحال

 :گفتم و کردم پرت کنارش مبل روی رو خودم لبخند با

  . زد پام روی ای ضربه و خندید خوبه؟ حالت...مومن مرد نباشی خسته-

  . خوبم که فعال-
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  :گفت و کشید پایین عقابیش بینی روی یكم رو عینكش

  شد؟ تموم خوبی؟کاراتون تو-

  . دادم کش رو بدنم و کوبیدم بهم دستامُ

  . حله چی همه بیاد تختم...قااتا چیدن مونده فقط! تمومه کارامم خوبم، منم-

  . شد کاغذاش سرگرم دوباره و داد تكون تایید برای سری

  :گفت و نشست کنارمون مهرداد

  بابا؟ کنم کمك-

  :گفت و کشید ریشش به دستی بابا

  ...گذاشتم جا مغازه یا هست پیش ماه فاکتورای ببین بگرد سبزه پوشه اون تو نیست زحمتی اگر اره-

  :گفت و انداخت بهم نگاهی نیم بابا. شدم خیره کاراشون به و دادم یهتك مبل به

  سرکار؟ نمیری دیگه-

  :گفتم و کشیدم عمیقی نفس. بود جوابم منتظر که افتاد مهرداد به چشمم

  . رفت نمی جوب یه تو آبم زنه اون با اولم همون از. بیرون بزنم بودم بهونه منتظر نه،-

  :گفت آروم میداد انجام رو کارش که طور همین بابا

  !کنی کار تو نمیخواد گفتیم اول روز همون از که ما واال-

  . کنه پیدا هارو فاکتور تا کرد فرو پوشه توی رو سرش و زد ای پیروزمندانه لبخند بابا، حرف این از راضی مهرداد

  ...نمیخوای که عروسیم-

 :گفتم و خندیدم

  .نمیخوام عروسیم نه-
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  ...نشیا پشیمون دیگه روز ارهچ مطمئنی؟-

  :گفت و زد مهرداد به ای اشاره ابرو با کنیم؟ دعوت رو فامیل و فك کل اصراری  چه-

  ...!خب کنن دعوت بخوان شوهرت خانواده شاید-

  :گفتم و گذاشتمش میز روی گرفتمُ ازش رو سینی و شدم بلند جا از دستش، توی چایی سینی و مامان دیدن با

  نه؟ مگه راضیه، مهردادم. نداشتن حرفی خدا های بنده. کردم صحبت مهرداد بابای و مامان با قبلش من-

  ...نكردم من کرد اینجوری فالنی آی بگی بعدا نیای ولی. ندارم حرفی من باش، راضی تو-

  :گفت خنده با بابا

  !شناختت خوب-

  :گفت و کرد نچی مامان

  ...تاالر پس-

  :گفت سریع مهرداد

 بهم زندگی و خونه هم تنگه جا هم اینجوری! باشه تر رسمی یكم که بگیریم کوچیك سالن یه نظرم به ولی همینجا، میگه رهوما-

  ...زیاده تعداد بازم ولی باشن، بزرگا فقط قراره اینكه با..باشین آشپزخونه تو همش مجبورین شما اینجوری بعدشم. میخوره

  :میگه چی اون ببینم تا دوختم چشم بابا به هسین به دست منم و کرد موافقت مامان

  !بگی چیزی نیای دیگه روز دو مهرداد قول به ولی ندارم، حرفی من-

  . برسم نظر به تر جدی یكم تا نشستم صاف و گرفتم مبل از امو تكیه

 فقط... کنم می هم برداری فیلم میگیرم، عكسمم میپوشم، لباس شیك خیلی من! که زندگیم سر برم همینطوری نیست قرار من پدر-

  . کنیم می احوال و حال خاله و عمو چهارتا با حیاط تو میریم کنیم، پرسی احوال و سالم مهمون هزارتا با تاالر بریم اینكه جای به

  :گفت و خندید مهرداد
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  !شد همون که این! نمیخوای عروسی که کردی مسخره منو تو پس-

  . دارم رو دخترونه حالت ذره یه دیگه! مگه بودین کرده فكر یچ ها شما...دیگه میگم همینو منم-

  :گفت متعجبی قیافه با مامان

  !نمیشی راضی اینجوری تو میگم-

 زن چشمك چراغ. رفتم اتاقم سمت به و شدم بلند جا از خمیازه با نشستن، یكم از بعد. برداشتم سینی توی از رو چاییم و خندیدم

  ...بهار طرف از پیام یه. داد یم اس ام اس از خبر گوشیم،

  !"زدی؟ ادیت عكسارو خوبی؟ سالم"

 من چقدر. انداختم تخت روی رو خودم و کوبیدم پیشونیم به محكم بودم، کرده فراموش و میزدم ادیت باید که عكسایی یاداوری با

  ...بودم پرت حواس

  . شد خاموش و روشن صفحه روی عكسش و لرزید دستم توی گوشی

  ...عزیزم جونم-

  :گفت و خندید

  :گفت و کرد پوفی که گفتم آرومی نه خجالت با نه؟ نیست آماده. شدم خر...اینا و عزیزم و جونم ارهه-

  !بشه درست زودتر که تو به دادم حاال؟مثال میزنی ادیت کی-

  :گفتم سریع

  ونی؟کجایی؟خونت-.  گفت ای باشه خنده، ته همون با باشه؟. بگیر فلشتو بیا صبح-

  ...ببینمت که میایم ماهان با سر یه شب سر حاال باالم، آره-

  ...شب تا پس باشه-

  .فعال باشه-
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  . بست رو در و شد اتاق وارد مهرداد. بود گرفته خوابم شدت به. کردم قطع بعد و

  بخوابن؟ رفتن-

  . میشد دیده نشدب عضالت و بود پوشیده تنگی تیشرت. دراورد تنش از رو سویشرتش و گفت ای آره

  :گفتم و کشیدم دراز تخت روی

  . میكنی روی زیاده داری خیلی نرو، باشگاه دیگه-

  شدم؟ بد-

  . دادم تكیه سینش به رو سرم و چرخیدم سمتش

  !اوکیه چی همه االن. ندارم دوست من. نیست خوب عضله خیلیم ولی نه، هنوز-

  .بوسید رو موهام روی و گفت چشمی

  ...هنوز داریم کار خیلی-

  :داد ادامه و گفتم اوهومی حال بی

  ...کنی پرو رو لباست بچینیم، رو وسایل بگیریم، کارت بریم روز یه باید-

  . کنم بازشون نداشتم حس و بود شده گرم چشمام

  !میشه م..تمو-

  . خندید

  گرفته؟ خوابت انقدر-

 هنوز که...بخش آرامش عطرش و بود خوب فضا انقدر. کرد بغلم تر كممح و نگفت چیزی دیگه که کردم اکتفا سرم دادم تكون به

  !برد خوابم نرسیده، سه به شمردنم

  ١٢قسمت
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  . دادم فشار رو شاتر دکمه بعد و کردم تنظیم دوربینُ

  شد؟ خوب-

  . کرد می نگاهم خیره و منتظر که دوختم بهار به چشم. بود نشده خواستم می که طور اون. انداختم دوربین توی عكس به نگاهی

  ...ولی خوبه ببین-

  . اومد سمتم و کرد پوفی

  ...ببینم بده گرفتی؟ وسواس تو باز-

. خورد ها چمن وسط آبپاش به چشمم. باشم داشته پارك به نسبت بهتری دید تا رفتم جلو قدمی چند و دادم دستش رو دوربین

  :گفتم و زدم لبخندی

  . میگیرم عكس ازت ور این از من بشین، آبپاش اون تسم اون برو تو ببین...فهمیدم-

  :گفت ذوق با

  . گفتم ای آره خنده با داره؟ هم آب های قطره که اینا از-

  . کردم تنظیم رو دوربینم و دادم تكون سری بزارم؟ پست میزنی ادیت امشب-

  :مگفت و اوردم باال رو سرم تعجب با میوفته؟ توش کمونم رنگین که اینایی از-

 ها چمن سمت که جور همین و کرد توهم رو قیافش چیه؟ کمون رنگین بگیریم؛ عكس چندتا میخوایم پارك آبپاش با خوبی؟ بهار-

  :گفت رفت، می

  ...میندازن عكس اینجوری که دیدم من من؟ ذوق تو میزنی چرا نیستی بلند تو-

  . دمرک نگاهش لنز توی از و کردم نزدیك چشمم به رو دوربین حرف بی

  ...خوبه آها! دیگه یكم...راست برو یكم-
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 های برق بود، شده باعث آب های قطره و میومد چشم به بیشتر آرایشش. بود شده تر جذاب و بود افتاده صورتش روی آفتاب نور

. گرفتم عكس سریع منم و خورد آب های قطره و دوربین به خورشید نور لحظه یه که گرفتم عكس چندتا. بیوفته عكس توی ریزی

  :گفت و دوید سمتم بهار. زدم ذوق سر از لبخندی

  گرفتی؟-

  . کرد بغلم و زد جیغی عكسش و دوربین وسط درست رنگی باریك نوار دیدن با بهار. کردم رد رو ها عكس خوشحالی با

  ...کن نگاش! شد خوب خیلی...من عاشقتم وای-

 برام اتفاق این حال به تا چون بود لحظه شكار یه درست...بودن شده جالب. شد هخیر عكس به لذت با و کشید دستم از رو دوربین و

  . بود نیوفتاده

  . بود آشنا نهایت بی که میكرد نگاهم زنان لبخند زنی. برگشتم عقب به شونم، روی دستی حس با

  ...جان ماهور سالم-

  :گفت خودش که کردم کاوش رو صورتش شده جمع های چشم با کمی

  ...رسوندیم کشیدیُ زحمت روز اون که خانمی همون افسانم، من-

  :دادم جواب و گفتم بلندی آهان داد، که هایی نشانه با

  :گفت و کرد نوازش رو بازوم مهربونی با خوبین؟! میبینمتون که خوشحالم خیلی سالم،-

   خوبی؟ تو خوبم،-

  :گفت و انداخت بهار به نگاهی که دادم رو جوابش لبخند با

  جان؟ ماهور کنی نمی معرفی-

 بهش رو اسمم...یادمه من که اونجایی تا چون. بودم شوك تو دونست می رو اسمم اینكه از کنم، تعجب کنجكاویش از اینكه از بیشتر

  !بودم نگفته

  . جان بهار هستن، داداشم زن! ببخشید بله-
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  . داد دست باهاش و انداخت بهار پای تا سر به نگاهی

  ...داری رادبر پس-

  . بزنه داره حرفی اگر تا کردم نگاهش خیره و گفتم آرومی بله. رفت باال تعجب از ابروهام

  ! دیدمت شدم خوشحال خیلی. نمیشم مزاحمتون من عزیزم، خب-

   . کرد خواهی عذر هم بهار از و

  :گفت و رفت هم تو قیافش کردین؟ پیدا راننده راستی. مراحمین کنم می خواهش نه-

  :گفتم من من کمی با نكردی؟ پیدا رو کسی تو. ازشون نیومد خوشم خیلی ولی بودم سپرده آژانس تا چند به عزیزم، نه-

  :دادم ادامه که گفت ای بله اطرافه؟ همین خونتون...چیزه خب-

  کنم؟ کمكتون من کردین پیدا رو یكی که زمانی تا میخواین خب-

  . بودم زده رو حرفم من ولی کرد، نگاه بهم بتعج با و داد فشار رو بازوم بهار

  نداری؟ مشكلی! میكشه طول یكم میرم وقتی ولی نمیرم بیرون خیلی عالیه، که بتونی اگر-

  !ندارم مشكلی آزاده، وقتم-

  :گفت شك با

  ؟!نشه ناراحت شوهرت-

  ...اما میدونستم یعنی! باشه میتونه چی مهرداد العمل عكس نمیدونستم. شد بیشتر بهار دست فشار

  ...بشه پیدا براتون راننده زودتر انشاهلل. میزنم حرف باهاش من نه-

  :گفت و کرد تشكر

  !زنم می زنگ بهت من پس-

  ...که ندارین رو شمارم-
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  :گفت بعد و کرد نگام ای لحظه چند

  . رو شمارت بگو آره، آخ-

 که گفت اونم. کردم خداحافظی ازش و گفتم رو شمارم. کرد می نگاهم سینه به دست درهم، اخمای با که انداختم بهار به نگاهی

  :گفت و گرفت بازوم از نیشگونی محكم بهار که بودم خیره رفتنش به. زنه می زنگ بهم حتما

  . کشیدم رو دستم و گفتم اخی نمیشناسی؟ رو مهرداد تو کنی؟ می غلطی چه هست معلوم-

  . خوبیه آدم! اسمشنمی هم رو زنه این ولی میشناسم چرا-

  ای؟ ساده انقدر کردی؟ پیدا شناخت زودی همین به دیدیش، دوبار کال تو میشناسی؟-

  . که بدتری مهرداد از تو داره؟ خطری چه مسن خانم یه آوردن و بردن مثال-

  :گفت حرص با

  ...ممكنه بیاره، سرت بالیی یه میخواد شاید بود، خالفكار شاید-

  :تمگف و خندیدم بلند

 و اومده خارج ،از نیست بدی زن اینم. نمیبینه رو من کسی که ریخته شهر این تو بال و خالف برای بهتر من از انقدر جان، بهار-

  ...هست حواسم خودم. میگرده فامیالشون از یكی دنبال داره بعدشم نیست؛ بلد رو تهران

  میزاره؟ مهرداد کردی فكر- 

  :گفتم معمول حد از تر بلند میكرد، تعریف برام رو مها محدودیت هی اینكه از عصبی

  ...که نگرفتم زندانبان کردم؛ شوهر.  خونه تو بشم حبس نیست قرارم! کرده غلط مهرداد-

  . رسید می گوشم به سرم پشت هاش قدم صدای. افتادم راه ماشین سمت و کردم خاموش رو دوربینم بهش، تفاوت بی بعد و

  !نشو ناراحت حاال-

  .نیستم-
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  :گرفت قرار کنارم و کرد هنی و هن

  . برسم بهت من برو راه آروم پس-

 عقب صندلی رو دوربینُ و کیفم. کردم روشن رو ماشین و شدم سوار حرف بی رسیدیم، ماشین به وقتی. کردم کم رو سرعتم یكم

  . دادم پایین رو شیشه و کردم پوفی. وایستاده منتظر که دیدم و گذاشتم

  . دیگه هستی؟بشین چی رمنتظ-

  . بود ناراحتیش از نشونه توهمش، اخمای

  . میگردم بر خودم من!برو تو نه-

  . کنه سرویس منو دهن ماهان تا برم بزارمتُ مونده همین. خودتو نكن لوس بهار شو سوار-

  :گفت و شد دوال کمی

  . گرفت خندم رفتی؟ ،می نبود شوهرم ماهان اگر واقعا یعنی-

  ...بزنما ادیت رو عكسات نمیرسم شب! شو سوار بهار-

  . کردم حرکت و ماشین تو پرید سه بشمر ها، عكس اسم شنیدن با

  !که نزدم بدی حرف من-

  :گفتم و انداختم بهش نگاهی نیم

  . کنه نمی چیكار و میكنه چیكار مهرداد بگن بهم بقیه هی نمیاد خوشم من ولی نزدی نه-

  .دادم ادامه رانندگیم به و نگفتم چیزی. خواست ذرتعم دوباره و گفت آهانی

 روز، همون درست هم بهار. بودم گرفته تهوع حالت و کرد نمی ولم استرس. بودیم کرده گیر ترافیك تو و بود شده خاموش گوشیم

 بود، ساعتی دو که کردم نگاه ها ماشین طوالنی مسیر به ترسیده و نگران. کنه درستش و مغازه ببره تا بود داده ماهان به رو گوشیش

 ها، چراغ قرمز نور.کنه جور و جمع رو جلو افتضاح تصادف اون باالخره و بیاد یكی تا بودیم منتظر همه و بودن بسته رو خیابون



 

 
 

57 

  
 هابازی سایه  ➢

 رها ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان ➢

 

 

 فرمون پشت شب ردم ك می سعی میتونستم که جایی تا و کرد می دشوار برام رو شب تو رانندگی که بود چیزایی...هوا تاریكی

  . نمنشی

  :گفتم عصبی نمیخوریم؟ تكون چرا وای-

  . وایستادیم همینجا دوساعته...میكنن غلطی چه دارن نیست معلوم-

  :گفت آروم و کرد نچی نچ

  ...کرده درست ترافیك اینجوری که شده تصادفی عجب-

  . بستم رو چشمام و دادم تكون رو دردناکم سر

  بشینم؟ من میخوای-

  . پریدم بیرون ماشین از و کردم باز رو کمربندم سریع...بودن قفل قفل  هم تو ها ماشین. کردم بیرون به نگاهی

 . بستم رو کمربندم و گرفتم جا جاش، سر منم. نشست و کشوند من صندلی روی رو خودش همونجا، از بهار

 ." گفت می رو دفتصا همین اخبار رادیو، گزارشگر...دادم تكیه عقب به رو سرم و خوابوندم کمی رو صندلیم

  "همت شهید بزرگراه در ماشین شش ای زنجیره تصادف

 جا از بود، داشبورد توی همیشه که شارژری سیم یاداوری با. بودم گرفته سرگیجه و تهوع حالت زیاد استرس از. گفت آرومی وای بهار

 بهار. کشیدم بیرون بینشون از ای مچاله سیم اخر در و ریختم زمین رو وسایل همه عصبانی. کردم باز رو داشبور در شدت با و پریدم

 روشن با. زدم شارژ به رو گوشی و کردم وصل ماشین فندك جای به رو سیم.داد دستم فرمون جلوی از رو گوشیم خوشحالی با

  . افتاد راه ها کال میس و ها پیام سیل...شدنش

  .پیام بیستا و دارم کال میس هفتا و سی بهار، وای-

 جا از رو بهار هم و من هم دادش، صدای که بود نخورده بوق هنوز گرفتم؛ رو مهرداد شماره و کردم باز رو قفل. شد ربیشت بغضم

  ...پروند

  هستی؟ گوری کدوم بگو فقط-
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  . نداشت زدن حرف جرات هم بهار. میومد طرف اون از هنوز دادش صدای. شدم الل و شد سرازیر اشكام

  !ماهور...اهوره؟مخوب حالت بزن، حرف ماهور-

  :گفتم لرزون و گرفتم رو گوشی

 ...الو-

  . رفت باال صداش باز

  !نیستی لعنتی تصادف اون تو که بگو ای؟ زنده-

  . پیچید ماشین توی خداروشكرش، صدای که گفتم آرومی نه

  . کردیم گیر ترافیك تو فقط..فقط...خوبه بهارم خوبیم،...ما-

  ...بودمش انداخته روز این به که بمیرم میخواست دلم.  زد می نفس نفس و میلرزید صداش

  خب؟ خونه، بیا سالم فقط...نداره اشكال-

  کجایی؟ باشه،-

  . شه صاف صداش تا کرد ای سرفه

  نه؟ باهاته، بهار شمام، خونه-

  .بشنوم که نبود واضح ولی شد، بلند ماهان صدای طرف اون از که گفتم ای اره

  میگه؟ چی-

  :گفتم و کشیدم باال رو بینیم بود؟ خاموش را چ گوشیت ،هیچی-

  . بود شده تموم شارژش-

  ...خون بازم. کرد اشاره مانتوم به و گرفت سمتم دستمالی بهار

  . بودم نكرده حسش حتی. بیاد بند تا دادم فشار بینیم به رو دستمال سرعت به
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  :زد لب آروم بهار

  . سمت اون از شد باز راه میرسیم، بگو کن قطع...بهشا نگی-

  . بود شده باز راه. کردم دنبال هارو ماشین حرکت میدید، تار سردرد و اشك از که چشمایی با

  ...مهرداد..مهر-

  !حسم بی تن تو شد جونی جانمش،

  ...فعال. میام داریم شد باز راه-

 یا جایی؛ برم و بزارم خبری بی تو خانوادمو اینكه از. دمترسی می موقعیت این از همیشه...ترکید بغضم. کردم قطع و نشدم منتظر و

 حرف نتونن و بلرزه صداشون که کنم نگرانشون انقدر اینكه یا برگردن؛ و برن سكته مرز تا نگرانی فرط از اونا و شه خاموش گوشیم

  . بزنن

  :گفتم و کردم پاك رو اشكم بودن؟ شده نگران خیلی-

  . مردیم ما دکر می فكر مهرداد که اونقدری-

 که رنگی سفید شیش و دویست دیدن با من و درومدیم ترافیك از باالخره. کرد حرکت و داد قرار سرعت الین توی رو ماشین بهار

  . بشه نگرانم اونجور که دادم حق مهرداد به بود، من ماشین عین

  :گفت شده له های ماشین دیدن با بهار

  !بودن ها ماشین از یكی نشین سر زن دوتا گفت اخبارم...ماست مال عین ماشینه اون-

  . کرد می خودنمایی روش خون که کردم نگاه سفیدم سارافونی زیر به و کردم جدا بینیم از رو دستمال...داشتن حق واقعا پس

  . تنمه سفید لباس که میشم دماغ خون وقتایی همیشه-

  :گفت و خندید بهار

  ! ببینی میخوای رو مهرداد که میشی دماغ خون وقتایی عزیزم، نه-

  .داد ادامه رانندگیش به سكوت تو هم بهار. کردم نگاه بیرون به پنجره از نزدم رفی ح
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  ١٣قسمت

  . اومد سمتم و کرد پارك رو ماشین بهار. بزنم رو در زنگ نداشتم جرات

  نمیزنی؟ زنگ چرا-

  ...میترسم-

  :گفت و رفت ای غره چشم

  ...دیگه اتفاقه دیگه کنیم؟ نگرانشون که ترافیك تو انداختیم خودمونو الكی مثال ؟یا بوده خاموش گوشیت قصد از مگه بابا برو-

  . شد باز بالفاصله در و زد، رو زنگ بهار. زدم تكیه دیوار به و دادم تكون سری

  :گفت و کرد صورتم و سر به نگاهی بهار. شدیم حیاط وارد

  ...که لباستم و گچه عین رنگت خونه، کاسه چشمات-

  :گفت و گریه زیر زد بودیم، حیاط وسط شوکه که بهار و من دیدن با. زد بیرون خونه از وال و هول با مامان و شد باز شتاب با خونه در

  !شكرت خدایا...شكرت خدایا- 

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

  . اروشكردخ! این زنده که خداروشكر...بشم فداتون الهی-

  ...بدتر حالم و شد خون دلم. کرد گریه بلند های های با و

  . دیدم چشمش توی رو اشك برق که بودم من فقط و کرد می تماشامون و بود وایستاده چوب چهار کنار مهرداد

  . دش خدا شاکر اونم و کرد بغل رو بهار. اومد سمتمون ماهان و زدن بیرون خونه از سراسیمه ماهان و بابا

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

  ؟!شدی دماغ خون بازم بمیرم، الهی ایه؟ قیافه چه این-

  . بشینم حیاط های موزاییك روی ضعف، زور از منم و بیاد سمتم عجله با مهرداد شد باعث حرفش همین
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  . بودم چشماش ته نگرانی اون محو من و چرخوند صورتم توی رو چشماش درهم، اخمای با مهرداد

  :گفت بابا که بودن وایستاده سرم باال بقیه

  ...سرده زمین خونه، تو بیارش دار برش مهرداد-

  .نمیكرد ولم سردرد ساعت چند تا دماغ، خون از بعد که بود روزایی اون از امروز. کشید می تیر سرم

  . کردن بلندم ماهان با و گرفت رو بغلم زیر مهرداد

  :گفت ای خنده ته با ماهان

  :داد جواب سریع بهار میاریم؟ در رو بازیا مسخره این ترافیكیم، این تو روز هر ما کن؛ نگاش توروخدا-

  . کرد دماغ خون خورد حرص بس از-

 اولین روی و دراوردم رو کفشام مهرداد کمك با. سرمه روی ینسنگ وزنه یه کردم می حس. برداشتم سرم از رو شالم و انداختم دست

 به که خنكی باد. کرد جدا سرم از رو کلیپسم و رفت فرو موهام توی دستی. درمیومد کاسه از داشت چشمام. کردم پرت رو خودم مبل

  . کردم حس رو خورد سرم پشت

  ...بخور اینو ماهور بیا-

  .خوردم رو مسكن و گرفتم مامان از رو لیوان سختی به. میزد رو چشمم نور

  ...بود گرفته صداش دکتر؟ بریم میخوای-

  . گرفتم آرومی نه و گرفتم رو لبم دور خیسی آستین با عادت طبق

  ...بخوابم برم میخوام-

  :گفت سریع بابا

  ...برو پاشو اره-

 . کشیدم دراز تخت روی چراغ دنکر روشن بدون. رفتم اتاق تا بسته چشم و شدم بلند جا از گویان علی یا
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 از زودتر افغان، بلك بوی و شد باز در. شده بهتر حالم میكردم حس و بود شده گرم چشمام. کرد بهتر رو حالم تختی رو خنكی

   . اومد اتاق توی صاحبش

  ...نزن برقُ-

  . نشست نزدیكم که مهرداد تن گرمای بعد و بود در شدن بسته صدای

  خوبی؟-

  . برگشتم سمتش و کردم باز سختی به رو چشمام. کرده خاموش رو آیشش بهار، حرفای بود معلوم...بود بهتر حالش. مزد لبخند

  خوبی؟ تو...اره-

 شده حل چی همه بفهمم بگیرم،تا آروم تا داشتم نیاز رو عشق و مهربونی از پر نگاه این... داشتم نیاز. کرد نگاهم فقط و نگفت هیچی

  !خوابیده چشماش یوت طوفان االن و

  . سید*بو و زد کنار شقیقم روی از رو موهام

  !بیرون بری نزارم دیگه که کن کاری یه-

  :زد لب و کرد نوازش رو گونم. خندیدم

  ! وایستاد قلبم شدن فوت سفید شیش و دویست زن سرنشین دوتا گفت اخبار وقتی-

  .کشیدم زبرش ریش ته به رو دستم

  ...نكنه خدا-

  :گفت و کرد دنبال رو ردش نگاه با...شد جاری اشكم جاش به من. بره بغضشم تا داد قورت رو نشهد آب

 بی خیلی خدا به...! نیست ازت خبری و بیرونی ظهر از گفت مامانت وقتی مرُدم! خاموشه گوشیت گفت و زدم زنگ وقتی مردم ماهی-

  ...رحمی

  ...میزنه موج چشماش تو داره اشك که نبینم تا دوختم فسق به چشم. نكردم نگاش. انداخت پایین رو سرش و

  ...نخور غصه نشده چیزیش! سالمه هم ماشین...خوبم من ببین-
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  :گفت و کرد فینی فین. خندید

  ...عوضی-

  :گفتم. بود روم به رو صورتش و بود نشسته تخت پایین. سمتش چرخیدم کامل

  !ببخشید-

  :گفت و سید*بو دوباره رو پیشونیم جواب در اونم و

 .بخشیدم-

  :گفت و تو اومد مامان مهرداد، بفرمایید با. کرد دور ازم رو مهرداد در، تقه صدای

  نمیخوای؟ شام خوبی؟-

  :گفتم و خندیدم زور به نخوره غصه دیگه اینكه برای

  !بخوره نبود ماشین تو هیچی گشنشه، که کن صدا بهارم. گشنمه خیلیم اتفاقا نخوام، چرا-

  . رفت و زد مهربونی خندبل

  . زدم کنار رو موهام و شدم بلند

  . کنم کوتاهشون باید-

  رسیده؟ اینا به زورت...بیخود-

  :گفتم و خندیدم. پیچوند انگشتش دور رو موهام از ای تره و

  ...بده کشوم تو از تیشرت یه حاال، خب-

 . دراوردم رو تیشرتم و کندم تنم از رو مانتوم. دکشی بیرون کمدم توی از رو قرمزی تیشرت و شد بلند جاش از

  . پوشیدم و کشیدم دستش از رو لباس

  بزنم؟ رو برق-



 

 
 

64 

  
 هابازی سایه  ➢

 رها ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان ➢

 

 

 بی دردشون به کردم سعی و کردم باز رو چشمام. کردم می حس پلكمم پشت از حتی رو نور. دادم فشار محكم و بستم رو چشمام

 کش درد  نمیتونستم حتی. ریختمشون شونم روی و کردم فرو موهام توی رو دستم حوصله بی. بود افتضاح آینه تو قیافم. باشم توجه

  . کنم تحمل سرم روی رو

  :گفتم و زدم پوزخندی نكرده؟ اثر مسكن-

  میشه؟ خوب مسكن با المصب درد این مگه-

  ...شدن مطمئن شدن، آروم برای...داشتم نیاز تنش بوی به. کرد بغلم و اومد سمتم

  ...وضع این تو ببینمت که نباشم-

  . بود فریاد پراز چشماش ولی نمیزد حرفی. بودم کرده نگرانش طاقت حد از بیش امشب. فشردمش خودم به بیشتر

  !میمیرم که نباشی-

  . زدم اش گونه به ریزی سه*بو بعد و

  .رفتیم بیرون اتاق از و زد لبخندی

  ١٤قسمت

 امروز گفت مامانش های سوال جواب در گرفته صدای با مهرداد. نكردم باز مُماچش ولی پریدم خواب از مهرداد، گوشی زنگ صدای با

 دور رو دستش. کرد قطع اخر در و داد باشه و اوهوم با رو خانم لیال جواب الود خواب باری چند. شرکت میره و نمیاد خونه ناهار برای

  :گفت و کرد حلقه کمرم

  بیداری؟-

  !هوم-

  :گفتم و مچرخید سمتش  شد؟ خوب سرت-

   .خوبم اره-
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 لذت سرماش از و کردم فرو بالش زیر رو دستام. کرد تنش و برداشت تخت کنار از رو تیشرتش. شد بلند جا از و سید*بو رو موهام

  . بود کار همین انجام زندگیم، های لذت ترین جذاب از یكی قطعا. نشست لبم روی لبخندی. بردم

  ! نیمه و ده ساعت پاشو-

  :گفتم و کردم باز رو چشمام از یكی

  شرکت؟ بری باید-

  :داد جواب کرد، می شونه رو موهاش که همینطور

 کنم کاری میتونم ببینم برم. وسطش خورده مشكل به کرده، طراحی برنامه تا چند سامان بعدم بزنم، رو طرحش باید سایته دوتا اره-

  !نه یا

  :گفت و داد مدست رو شونم و برگشت. شدم بلند و کردم پوفی

  . بزن بهشون شونه یه-

  . خندید بعد و

  !نه میگی تو کنم کوتاه میگم من ببین-

  . کرد همراهی هم مهرداد. خندیدم خورد،بلند آینه به که چشمم. شدم بلند جا از

  !...چطوری من میشن، بلند خواب از چطوری بقیه داستانا، تو-

  :گفت کرد می پاش رو جوراباش که همینطور

  میشن؟ بلند چطوری بقیه مگه-

  .بود گردنش زیر تا قدم. کردم حلقه کمرش دور رو دستم و رفتم سمتش

 و دار تاب های مژه و میكشه نفس آروم که خوابیده بغلش نورانی صورت یه با خوشگل، پری یه میبینه میشه، که بیدار پسره مثال-

  . انداخته سایه نقصش بی و زیبا صورت روی بلندش

  . میداد گوش حرفام به رفته، باال های ابرو و لبخند و دقت اب
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 شیطونی ، یكم بعد. میكنه تزریق پسر زندگی به رو شیرینی و میكنه باز رو زیباش چشمای آسمانی، پری عین دختر اون یهو خالصه،-

  . میرسن کارشون به میرن و میكنن دل تخت از

  :گفت و داد قورت رو خندش

  . رفتم فرو فكر تو و گرفتم نفسی میشی؟ بیدار چطوری تو بعد-

 بسته،دهنمم سفیدك هاش کناره و کرده بد کار چشمم گوشه پایینه،شیطون باال شلوارم پاچه رفته، باال گلوم تا لباسم که اینطوری-

   ...و میده اشغال سطل بوی که

  :گفت و پرید حرفم وسط

  ...داستان تو پسر همون مثل! میبینم همونجوری تورو منم-

  :گفتم و خندیدم

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

  :گفت و کوبید پشتم. خندید

  . برم میخوام من بیا بجنب-

  ...زد بیرون اتاق از بعد و

  ١٥قسمت

  . بودم ایستاده روزی اون ساختمون همون جلوی

  ...نیست حواسم نم مثال که کردم رفتار جوری و نشستم سرجام صاف در، شدن باز با

  . بود تیپ خوش. اومد ماشین سمت خرامان خرامان و انداخت دستش ساق روی رو، کیفش لبخند با خانم، افسانه

 بكشم نفس رو هوا کل میخواست دلم شد، ماشین سوار وقتی. بود ست آبیش کفش و کیف با که بود پوشیده زیبایی ای سرمه مانتوی

  !داشت بویی خوش عطر بس از

  ...زحمت اسباب عزیزم، مالس-
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  . افتادم راه و زدم استارت

  :گفت و زد لبخندی شما؟ خوبین. حرفیه چه این بابا نه سالم،-

  خوبه؟ شوهرت خوبی؟ تو. عزیزم تو خوبی به-

  ...احوال ثبت بره میخواست. خواستم ازش رو آدرس کردم اکتفا ای ساده ممنون به

  :گفتم بهش دنرک نگاه بدون  نگفت؟ چیزی شوهرت-

  . نیست گیر میكنین فكر که اونجوریم...نه-

  . بود گیر خیلیم اتفاقا و بودیم قهر باهم قضیه همین سر. گفتم می دروغ ولی

  . بیوفتی دردسر تو من خاطر به نمیخواد دلم هرصورت در-

  . مقصدبرسیم به تا کشید طول یا دقیقه ده. نباشم دوباره گفتن دروغ به مجبور تا نگفتم چیزی دیگه و زدم لبخندی

  . بیام زودتر میكنم سعی...مرسی-

  . میمونم اینجا من باشین راحت-

 آرامشی و چهرش...نمیومد نظر به بدی زن. بود دنبالش شد، ساختمون وارد وقتی تا چشمم. شد پیاده ماشین از و برداشت رو کیفش

 رو کار این میگفت حسی یه. کنم کمك بهش میخواست دلم ولی چرا نمیدونم...مثبت انرژی از بود پر. داشتم دوست رو داد می که

 برسه چه بود، نداده هم پیام یه صبح از حتی. نزنه حرف باهام روز دو مهرداد شد باعث که کردم کاری طرفی از ولی بدم، انجام باید

  . دادم جواب سریع و زدم شیرجه کیفم ،سمت گوشم زنگ صدای با. زنگ به

  ...سالم-

  . اومد خانم لیال صدای بعد و شد پخش گوشی تو خشی خشی

  خوبی؟ جان، ماهور سالم-

  ...خوبن؟ خوبین؟بابا شما ممنون، بله-

  :گفت و کرد ای سرفه
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  :گفتم و انداختم اطراف به نگاهی کجایی؟. خوبیم عزیزم اره-

  ین؟ردخو سرما چطور؟. بیرون اومدم دوستام از یكی با اطراف، و دور همین-

  . خوردم سرمام بلَبشَو این تو حاال...گرفته کمرم زمین، خوردم دیروز! بگم چی راستش-

  :گفتم و کردم هینی

  نگفت؟ چیزی من به مهرداد چرا االن؟پس خوبین زمین؟ خوردین چرا-

  . زرو دو این بوده شلوغ سرش یكم مهردادم. زمین خوردم بیارم چیزی کمد باالی از رفتم مادر، هیچی-

  :گفتم و زدم پوزخندی

  . پیشتون میام برسونم رو دوستم من حاال! گفت منم به اره-

 ...امروز شدم گیر زمین! ببینی خیر الهی-

 کنارم، و زد بیرون احوال ثبت از عجله با خانم، افسانه. دادم قرار جیبم توی رو گوشی خداحافظی، از بعد و کردم زمزمه ای نكنه خدا

  . شد گیراج صندلیش، روی

  :گفتم لبخند با

  کارتون؟ شد درست-

  . حدودی تا اره-

  :گفتم حین همین در و کردم حرکت

  . کنم کمك بتونم شاید فضولیه؟ هستین، چی دنبال بپرسم اگر-

  :گفت اروم بعد، و کردم حس رو نگاهش خیرگی

  . گمشده یه دنبال-

  . بده ادامه تا نگفتم چیزی
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  !دهه سه نزدیك. کردم گمش پیش سال چند که یكی-

  ؟!تهران تو کردین؟ گمش-

  :گفت ناراحتی لحن با و شد خیره بیرون به

  ...کنم جبران تا. دنبالش اومدم حاالم. دادم دستش از و کردم حماقت...اره-

  . چرخید سمتم سرش گذاشتین؟ تنهاش که زمانی چیو؟-

  ...نبوده تنها-

  : گفت کوتاهی مكث بعد و

  :گفتم دادن دلگرمی برای کنم؟ جبران رو نبودنم تونم می تنظر به-

  اینطورنیست؟ مگه...بوده منطقی کردن ترك برای دلیلتون که کنین راضیش میتونین بكنین رو سعیتون تمام اگر اره،-

  . میكردم ولش نباید که میدونم فقط...نمیدونم-

  :گفتم لبخند با

  !کرده پیداتون...کردین اشپید اینكه از شه، خوشحال دیدنتون از شاید. میكنن هاشتبا زندگیشون تو همه. نداره اشكال-

  !نگشته من دنبال وقت هیچ اون...اون-

  . اشك از خیس چشماش و بود شده غم از پر صداش. کردم نگاش

  !نگشته دنبالتون چرا اینكه از میشه پشیمون اونم ببینه رو حالتون این اگر خب،-

  ! تنهاس زیادی کردم حس...سوخت براش دلم. شد خیره بیرون به و برگشت. نشنیدم ور لبش زیر زمزمه

  . اومدم بیرون فكر از میبخشی؟ باشی تو-

  . شد خارج گلوش از اوهومی دنبالم؟ُ بیان سال چند بعد و کنن ترکم که این-

  …!شایدم اره شاید نمیدونم،-
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 من و خبره چه ببینم تا رفتم اینا مهرداد خونه سمت و شدم جدا ازش کردن، پاره هتیك تعارف کلی از بعد و کردم پیادش خونشون دم

  .خبرم بی اینجور

  ١٦قسمت

  :گفتم و کردم هینی خانم، لیال پهلوی کبودی دیدن با

  . بمیرم الهی مامان؟ کردین چیكار-

  :گفت و زد بیرون اشپزخونه از چای سینی با مهرداد بابای

  !براش میمردم صدبار روزی من میشد، خوب مردن با چیزا جوراین اگر نكنه، خدا-

  :گفتم و خندیدم بابا عالقه ابراز این از

  ...ها میگذره خوش مامان-

  . برداشتم چایی سینی توی از من و انداخت باال ابرویی خانم لیال

  نگفته؟ تو میاد؟به کی مهرداد-

  . مانداخت بابا به نگاهی و گرفتم تلویزیون از چشم

  :گفت و خندید بابا گه؟نمی شما به مگه...واال نه-

  . میگیره رو همه پاچه چشه، نیست معلوم باباجان، نه-

 بابا و اومد زنگ صدای که بودم چیدن میز مشغول. کردم درست نهار و رفتم استراحت، کمی از بعد. کشیدم سر رو چاییم و خندیدم

 . دراوردم رو دوغ بطری و آب شیشه و برگشتم یخچال سمت. میكنه باز رو در که زد داد

 حضور اعالم عروس عنوان به چهارماهم و داشتم اومد و رفت خونه این تو که بود سالی سه. بود راحت خودمون خونه اندازه اینجام

 مهرداد و بیاره خونهآشپز به رو مامان داشت سعی بابا. انداختم سالن به نگاهی. زدم صدا رو بقیه و کردم کامل رو میز. ردم ك می

  . بود کرده قهر بیخودی...گرفت دلم. کنه سالم بود نیومده حتی

  . نبود حواسم اصال اونجا؟ بیارم رو نهار میخواین-
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  . بوسید رو گونم و اومد آشپزخونه سمت لنگون لنگ مامان

  . کشیدی زحمت خیلی بشم، فدات الهی-

  . که نكردم کاری نكنه، خدا-

  . کشید بو رو هوا توی شده پخش بخار و برداشت رو درش. رفت قابلمه سمت و گذشت مونکنار از بابا

  ...زن بگیر یاد!پز عروس سبزی  قرمه این میكنه چه-

 و اومد سمتم. کرد می خاموش رو تلویزیون داشت که دوختم مهرداد درهم قیافه به چشم. گرفت ازم رو جواب فرصت اتاق، در صدای

  . شد رد کنارم از

  !نباشی خسته سالم،-

 و شده چی پرسید سر بابابا. کرد نگاه من به و کشید نون لقمه جویدن از دست مامان. نشست صندلی روی تفاوت بی و گفت سالمی

  ...کشید غذا هممون برای بابا. نشستم کنارشون...برخورد بهم! بدم تا نداشتم جوابی من

   ...دختر نكنه درد دستت-

  :گفت و اومد حرف به باالخره. گفتم آرومی میكنم خواهش و مدز وری یه لبخند

  مامان؟ بهتری-

  :گفت بهش کردن نگاه بدون خانم لیال

  ...شكر-

  . کردم نگاهش خیره خیره. نگفتم چیزی منم و نكرد حرکتی. شدیم چشم تو چشم تا کردم نگاه بهش انقدر

  نمیخورید؟ چرا-

 سرد رو جو مهرداد، منو سنگینی سر. نزدیم حرف کام تا الم غذا اخر تا. گذاشت دهنش توی رو ققاش اولین و اومد خودش به مهرداد

  . گذاشت سینك توی رو بشقابش و شد بلند جا از شكری الهی با. بود کرده

  ...مامان ممنون-
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 میكردم درست من که وقتایی فقط و نداشت دوست رو مامانش های سبزی قرمه وقت هیچ. کردم درست من میدونست. رفتم وا

  . میخورد

  . کشیده رو زحمتش ماهور که، نكردم درست من میدونی-

  ! کی هر حاال-

 درد ناخونام فشار از دستم کف. دادم پایین رو غذا دوغ، زور به. رفت بیرون آشپزخونه از. نمیرفت پایین و بود کرده گیر گلوم تو لقمه

  . بود گرفته

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

  . زدم زورکی لبخند و اوردم باال رو سرم

  . رفتم بیرون آشپزخونه از و شدم بلند جا از و کردم رها رو خوردم نیمه غذای

  :گفت و خورد گره توهم اخماش. شدم خیره شوکش قیافه به و کردم باز رو اتاق در هوا بی

  بزنی؟ در نیستی بلد-

  کنی؟ تشكر میكنن کاری تبرا وقتی نیستی بلد توچی؟-

  . بود وظیفت! آخه شكستی رو غول شاخ-

  . لرزیدم حرص از

  . نكنم تشكر وظایفت بابت میمونه یادم بعد به این از...اینطور که-

  . گفت بابایی برو

  . کشیدم رو بازوش و رفتم سمتش

  تو؟ چته-

  :غرید دندوناش الی از
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  . خورد گره قبل از بیشتر اخمام میكنی؟ دمیخوا دلت کاری هر که تو یا چمه؟ من-

  . میكنم گناه دارم انگار هرکاری میگی همچین-

  . بگیره شخصی راننده بره کنی؟ جا به جا رو پیرزن یه بری باید تو چرا آدمه، پر شهر این. میكنی گناه داری اره-

  چیه؟ کمك میدونی-

  . اشتذگ چشماش روی رو دستش و کشید دراز تخت روی حوصله بی

  .مهربون فرشته میدونی تو فقط نه-

 یكم. کردم حرکت دستشویی سمت و کوبیدم محكم رو در. زدم بیرون اتاق از عصبی. بزنم حرف نمیشد االن. نداشت فایده اینجوری

  ...بار سه دوبار، یكبار،. پاشیدم صورتم به و کردم آب از پر رو مشتم. میكرد کم رو درونم التهاب سرد، آب

  . زدم لبخند بابا درهم صورت به و کردم بازش در، صدای با. بستم رو رشی

  !شدی دماغ خون کردم فكر-

  . گرفتم رو دستش توی های دستمال و خندیدم

  . نیستم نازی ناز انقدرم دیگه-

  !نازی ناز و لوس همینقدر...بودم ولی

  حاال؟ چشه-

  :گفتم و زدم بیرون دستشویی از

  . ناراحته همون از شد، ونثمبح پیش روز چند-

  ...پسره کرده بیخود-

  ! توش کنن دخالت همه که نمیشد بود، ما مشكالت.گرفتم رو بازوش که بره سراغش تا برداشت قدمی و

  . بیرون میاد خودش. نرید نه،-
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  . کنم جمع رو میز تا افتادم راه دنبالش منم. رفت آشپزخونه سمت و گفت ذکری لب زیر

 خانم لیال قهره،ولی باهام مهرداد وقتی نكنم کوچیك رو خودم و خونه برم شب که بود این درستش. نیوفتاد خاصی اتفاق چهی شب تا

 و بود رفته سر حوصلم. کنه باز رو اخماش از یكم نتونست بابا های نمك حتی و بود سرسنگین همونجور مهرداد. داشت نیاز بهم

  .رفتم خواب به و نشدم هم مهرداد منتظر سپردم،حتی زمین روی شده پهن خواب رخت دست رو خودم خوردن شام بدون شب،

  ١٧ قسمت

  . بود روشن و تاریك هوا. شدم هوشیار موهام، توی چیزی خوردن تكون حس با

  :گفت. کردم حس سرم زیر رو مهرداد دست که خوردم تكونی

  نمیشی؟ بیدار-

  .بودم دلگیر ازش شاخیر رفتار خاطر به. ندم رو جوابش بود حقش

  . کشیدم ای خمیازه و انداختم باال ای شونه

  !نباشی تنها دست تا بیاد بگو   مرخصی امروز بهار اگر. میارن رو کمد و تخت امروز. خونه بریم باید-

  . شد بلند و بیرون کشید سرم زیر از رو دستش و

  . نشستم سرجام و کشیدم ای خمیازه

 . نیست نه-

  :گفت و دستاوای حرکت بی

  کنی؟ میخوای چیكار پس-

  :گفت تعجب با فلجم؟ خودم مگه-

  !توام فكر به بگو و من- 

  . کردم حرکت دستشویی سمت به و رفتم بیرون اتاق از. شدم بلند و ندادم رو جوابش
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  . درک باالیی بلند سالم و شد وارد خونه در از بابا که بودم هال قدی آینه جلوی موهام، بستن حال در

  بابا؟ بیداری چرا عروس، به به-

  :،گفتم میرفتم آشپزخونه سمت که همینطور و گرفتم دستش از رو پنیر پالستیك و نون. دادم سالم و زدم لبخندی

  . باشیم اونجا باید میارن، رو تخت امروز خونمون، بریم باید اخه-

  .شد صبحانه وسایل چیدن سرگرم و گفت اینطوری که

  . شدم بلند و دادم قورت چایی با رو پنیرم هلقم آخرین

  . نكنه درد شما دست-

  :گفت و گرفت قرار آشپزخونه درگاه توی مهرداد

  بریم؟-

  . دادم تكون سری و برداشتم کانتر روی از رو کیفم و گوشی

  . میخوردی چیزی یه مادر حداقل-

  :گفت و خورد ازش قلوپی خرما با. ریخت توش شیر و برداشت لیوانی مهرداد

  . اینجاییم هنوز ما و میرسه دیگه ربع یه یارو دیره،-

  :گفتم و بوسیدم رو گونش. نگفت چیزی دیگه مامان

  . میایم میگیریم نهار ما. چی همه بابت مرسی-

  :گفت سریع بابا

  . حاال میكنم درست چیزی یه خودم نمیخواد، بابا نه-

  :گفت خدافظی حین در. یدشک آب رو خالیش لیوان و خندید مهرداد

  . میكنم هماهنگ نشانی آتش و اورژانس با من پس-
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  :گفت و زد پشتش محكمی ضربه بابا

  میكنی؟ مسخره منُ...سوخته پدر گمشو-

  !خدافظ...بكنم غلط من-

  .شدم روونه دنبالش منم و زد بیرون خونه از و

  . میاد کمك برای که گفت و زد زنگ خودش بهار. میكردم اهنگ بقیه کار به و بودم نشسته ها مبل سلفونی روکش روی

  :گفت و وایستاد جلوم کمر به دست مهرداد

  . اتاق همون تو ببرن بگم تا بزاری میخوای کجا رو چی بگو...خب-

  . رفتم اتاق سمت و شدم بلند اخم با

  . کنارش هم رو دراور...اینجا بزارن رو تخت-

  :گفت و گرفت رو بازوم که برم بیرون اتاق از تا رخیدم چ

   گرفتی؟ پیش دست همه؟ تو چرا اخمات-

  ... خودت عین منم! کردی ناراحت منو قصد از ولی...بودی ناراحت الكی تو مدت این تو نخیر-

  !دیگه بسه. بمونم قهر نمیتونم دیگه من باشه، حاال-

  . کنه می آشتی میاد خودش آخرش دونستم می...نخندم کردم سعی

  !کن تحمل تو روزم سه دیگه؟ بسه میگی بعد کردم، دق دیروز اینا مامانت جلو توهم، کشیدی رو قیافت من واسه روزه سه-

  :گفت رفته باال های ابرو با

  . میشه وا اخمات نكشیده ساعت به!عمرا...بمونی؟تو؟ قهر میخوای یعنی-

  :گفتم حرص با

  . میدم نشونت- 
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  . کرد می تكلیف کسب و بود وایستاده جلوم عرق از خیس روی و سر با درم. رفتم بیرون اتاق از

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

  . بودم سپرده بهار به اونو که بود ها ظرف چیدن کارمون بیشتر. انداختم اطراف به نگاهی

  . کردم تنظیم کولر زیر و اوردم در کنار از رو نردبون. خورد کولر دریچه کاور به چشمم

 اومدم تا. زد صدام مهرداد بودم کندن مشغول که طور همین. دورش چسبای کندن به کردم شروع و رفتم باال ازش اللهی، بسم با

  . شد تر نزدیك صداش. دادم ادامه کارم به جدیت با و هم تو کشیدم رو اخمام پس. باشم قهر باهاش بود قرار افتاد یادم بدم، جواب

  پایین؟ رفتی...ماهور-

 از نردبونم و کشید رو آستینم مهرداد لحظه همون. شد کج و خورد بدی تكون بود، در پشت درست که نردبون. کرد باز رو اتاق در و

  . نشستم زمین روی و زدم جیغی. افتاد زمین روی و رفت در پام زیر

  :گفت عصبی و هدز بهت چهره با کردی؟ باز درو چرا دیوونه-

 شدش قرمز قیافه به ای غره چشم کردم؟ می غلطی چه من روت میشد پرت اینم میوفتادی اگر احمق دری؟ پشت بگی نباید تو-

  . رفتم

  . زد بیرون اتاق از و کرد ول دستمو

  . بزاره چی حساب به نمیدونه آدم رو کارات بعضی خدا به-

  . کردم صاف لباسمو و شدم بلند

   بود؟ قهر وقت االن-

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

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

 خدایی روزی اگر بزار و نكن. دراری رو بازیا مسخره این و ضعفم نقطه رو بزاری دست فردا از بخوای حالته به وای...ماهی ببین-

  ...بشه باورم شد چیزیت نكرده
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 کارمون رسما لحظه همین از و بود بهار. گرفت ازم رو حرف فرصت در، زنگ صدای. زدم لبخند! ام آشتی من یعنی گفتنش ماهی این

  .بود شده شروع

  ١٨قسمت

 وسایل چیدن عالف کامل هفته یك. کشیدم دراز و کردم پرت تخت روی رو خودم. گذاشتم کشو توی و کردم تا هم رو لباس آخرین

  . داشتم استرس و بود نمونده عروسی تا بیشتر ماه یه. برم اونجا تا نداشتم نا حتی من و بودن هال توی مهرداد و مامان. بودیم

  :گفت رفتم، وا قیافه دیدن با و شد اتاق وارد مهرداد

  ...شدیا خسته-

  . سید*بو ور پیشونیم و کرد فرو موهام توی رو دستش. نشست کنارم و

  . میسابه و میشوره داره صبح از مامان، بیچاره-

  . گذاشتم بازوش روی رو سرم و رفتم سمتش. کشید دراز کنارم و زد لبخندی

  ...و میكنیم پخش میبریم ماهان با هم هارو کارت...شد تموم دیگه-

  !مهرداد با...نو یلباسا...نو وسایل...نو خونه! خودم زندگی سر میرفتم داشتم واقعا. خندیدم

  میخندی؟ چیه،-

  داری؟ دوسم فهمیدی کی-

  :گفت کرد، می حرکت موهام تو وار نوازش دستش که طور همین

  . داشتم دوستت یادمه وقتی از-

  ...بگو رو راستش! دیگه نده جو-

 هی. اومد خوشم ازت که بود جا ونمه از...دیدمت بار اولین برای من و ماهان مغازه تو اومدی که ای لحظه همون از میگم، جدی-

  !اکیپتون تو اورد منو و شدم صمیمی ماهان با باالخره تا! ببینمت تا اومدم و رفتم

  .بود کرده پیدا جریان دلم تو که بود خوبی حس عجیب. میومده خوشش من از اون نبودم، ها فاز این تو اصال من که هایی موقع اون
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  مدت؟ ههم این ؟!پس کردی تحمل چطوری-

 و بیوفته راه کارام بشه، جور و جمع پوالم تا وایستادم همین واسه. نمیداد من به دختر قطعا بابات. نداشتم هیچی موقع اون من خب-

  !سراغت بیام بعد

  برم؟ دستت از نترسیدی-

  نفسش. بستم رو چشمام شامآر با که کشید ابروم روی انگشت با! فهمیدمش نمی که بود نگاهش تو چیزی یه. شد خیره چشمام تو

  :گفت آرومی صدای با و کرد فوت صورتم توی رو

  . ترسم می هنوزم...ترسیدم چرا-

  . بود رفته باال قلبم ضربان. گرفت منو چشماش برق و شد باز ناخداگاه چشمام. لرزید و شد بم صداش

  ...کرد دنبالم چشماش با. شدم بلند جا از و سیدم*بو رو زبرش گونه

  ...و میام سفید لباس با! ریشتم بیخ آخر تا...مهرداد آقا نیستم کنت ول نم-

  :زد لب و کرد قطع رو جملم ادامه

  ...دارم دوس ت-

 ور لپتابم با هم مهرداد و بودن ها کارت نویسی پشت مشغول ماهان و بابا. رفتم هال سمت و برداشتم کانتر روی از رو چایی سینی

 از چی...زدم لبخند. میزد گشت گوشی تو مامان و کرد می انتخاب دوربین توی از رو خودش های عكس سمت اون بهار. رفت می

  . بودیم جمع هم دور همه و زد می موج زندگیم لحظات تك تك تو آرامش که بهتر این

  :گفت و گرفت چشمش جلوی رو دوربین بهار. نشستم مهرداد کنار و گذاشتم میز روی رو سینی

  !یك...دو...سه ری؟حاض ماهور-

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

  !خودم به باریكال...ماهور گرفتم عكسی عجب-



 

 
 

80 

  
 هابازی سایه  ➢

 رها ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان ➢

 

 

 مهرداد. میداد نشون کمتر سنمُ و بود ریخته دورم فر مَ موهای. بود شده قشنگ. کردم نگاه رو عكس و کشیدم دستش از رو دوربین

  . بودیم افتاده قشنگ دومون هر. بودن ریخته شونیپیش روی موهاش و بود زده ای خسته لبخند

  :گفتم و دادم دستش رو دوربین خنده با

  . میشی چیزی یه نخورده ترشی بیا اره-

  :گفت و انداخت بهار به نگاهی ماهان. گرفت بازوم از نشگونی

  نمیگی؟-

  :زد لب گیجی با بهار

  چیو؟-

  . شدم تر کنجكاو که اومد براش ابرویی و چشم ماهان

  بگی؟ نمیخوای چیو-

  :گفت و خندید بلند ماهان که رفت فرو مبل توی خجالت با بهار. شد جلب هم بقیه توجه

  . شدیم دار بچه فقط جان، بهار نكردیم که جرم چیه؟ مگه بابا-

  :گفتم و کشیدم ور بهار بازوی ذوق با و کردم درك رو  حرفش معنی تازه مامان، جیغ صدای با ولی نشدم متوجه که اولش

  :پرسیدم که گفت آرومی اوهوم ای؟ حامله-

  وقته؟ چند-

  !سوممه ماه-

  :گفتم دندونام الی از حرصی

  ...میگفتی زا سر میزاشتی بگی؟ باید االن عوضی-

  ...بود شده جمع چشمم تو اشك. گفت تبریك بهار به و کشید عقب منو خنده با مهرداد
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  . کردم بغلش بابا دعب و رفتم ماهان سمت ذوق با

  واقعا؟ شدی بابا-

  :گفت و کشید پشتم به دستی خنده با

  . خودم شدن دایی ایشاهلل دیگه، اره-

 رفت آشپزخونه به بعد و بوسید باری چند رو بهار. کنه چیكار دونست نمی ذوق از مامان. زد لب ایشاللهی که دوختم مهرداد به چشم

  .کنه دود اسپند تا

  ١٩قسمت

 بابا. کردم آویزون آبچكون از و کشیدم آب رو چاییم لیوان کالفه. بود نشده بیدار هنوز مهرداد و بود ده ساعت خورد؛ ساعت به ممچش

 ظرف توی که ای کره و شده پهن سفره به نگاهی. گشت می آش سبزی دنبال بار تره توی صبح از مامان و بود رفته سرکار به

 قدم سرعت از مهرداد، آروم زمزمه. رفتم اتاق سمت محكم های قدم با و کردم خشك لباسم پایین با رو دستام. انداختم بود، شناور

  . وایستادم در پشت هم من و شد بلند هم مهرداد صدای رفت، دستگیره سمت دستم تا. کرد کم هام

  مامان؟ بشه چی که باشه ما وبال قرار  ماه چیكار؟یه اومده االن از-

  !کیه مهرداد منظور بفهمم تا شدن رد چشمم جلو از اسامی و خورد گره بهم ابروهام

  !بدونه رو قضیه این کسی نیست قرار خودمون از غیر. نزنه اضافه حرف کن توجیحش ولی کنی چیكار میخوای نمیدونم من...مامان-

  . شد درگیر بیشتر ذهنم

  . بدونه چیزی نیست هم قرار...نگفتم نه-

 -... 

  .بهتره اینجوری نه-

. میزد ضربه کنارش بالش به پا، با و بود نشسته اتاقم نفره یك تخت روی درهم، قیافه با مهرداد. شدم اتاق وارد و نیاوردم طاقت دیگه

  شده؟ چیزی-.  کرد پرت تخت روی رو تلفن کوتاهی خداحافظی از بعد و شد بلند جا از دیدنم با
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  :گفت الكی لبخند اب و کشید ریختش بهم موهای توی دستی کالفه

  ؟ شدی بیدار کی تو عزیزم، نه-

  . داره استرس و شده عصبانی یعنی این و بود کرده عرق چشمش زیر و پیشونیش های کناره. گفت می دروغ

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

  :گفت و کرد حلقه دورم رو دستاش. افتادم بغلش توی و کشید خودش سمت رو بازوم

  !نگفتی بخیر صبح...خوبن همه-

  ...بگی خوای نمی که هست چیزی کنم می حس-

  :گفت و کشید عمیقی نفس

  بگیرم؟ دوش برم میشه نیست؟ خونه کسی-

  .شدم غرق تردید و شك از دریایی تو منم و شد محو چشمم جلوی از که زدم لب آرومی اره. دوختم ملتمسش قیافه به چشم

 زن اینكه مثل. بریم اونجا به شام برای تا کرد راضی رو مهرداد التماس، کلی با و زد زنگ خانم لیال که بود زدهدوا نزدیك ساعت

 جنگ سر خودش با بود فهمیده رو قضیه این که صبح از مهرداد و بود برگشته ایران به خارج از ای منتظره غیر طرز به مهرداد عموی

 راضی ناخونده مهمون این از چندان که بود مشخص ولی نداشتم هم پرسیدن سوال رات ج حتی من که بود درگیر انقدر. داشت

  .نیست

  . کرد می غرغر و میزد بوق میرسیدیم، که ماشینی هر به حوصله بی مهرداد و بودیم ترافیك نیمچه توی

  :گفت و انداخت نگاهی نیم ای؟ کالفه انقدر چرا حاال-

  . ندارم رو حوصلشون چون-

  :گفتم و خندیدم

   داره؟ تو به چیكار عموت زن بعدم دیگه، اینان بابات خونه باشن؟ تو آویزون قراره مگه-

  .نگفت چیزی و کرد پوفی
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  :گفت ای خفه صدای با نمیان؟ عروسی برای عموت دختر و عموت مگه اومده؟ تنها چرا حاال-

  ...اومده االن از هوله این. میان عروسی نزدیكای چرا-

  .زد ترمز در جلوی و پیچید کوچشون داخل بعد و

  .برسم نظر به خوب تا کشیدم رنگم طوسی مانتوى به دستی

 تا زدم دید رو اطراف چشم با. کرد دعوت داخل به رو هردومون خوش، روی با خانم لیال. فشرد رو زنگ مهرداد و شد باز آسانسور در

  . نشستم روش و گذاشتم مبل کنار رو کیفم. ببینم رو عمو زن بلكه

  کجاس؟-

  :گفت و رفت ای غره چشم خانم لیال

  . کن باز اخماتم...اتاقه تو-

  . انداختم مهرداد اخموی قیافه به نگاهی

  . قیافش همینجوری  زدین زنگ بهش که صبح از-

  . خورد رو حرفش در، صدای با و انداخت بهم عصبانیی نگاه مهرداد

 و شد گشاد درجه آخرین تا چشمام بود، گرفته قرار در چهارچوب توی که زنی دیدن با اما خیدم؛رچ اتاق سمت به و شدم بلند جا از

 شده الل تعجب از که من به نگاهی. کرد پرسی احوال باهاش و رفت مهرداد سمت خوشرویی با افسانه. موند باز تعجب از دهنم

  . اومد سمتم سرعت به و انداخت بودم،

  ...عزیزم سالم وای-

  :زد لب گوشم کنار حین همین در. بوسید رو گونم و کرد بغلم یعسر

  !نمیشناسی رو من که کن رفتار جوری لطفا-

  :داد ادامه و بوسید رو گونم دیگه طرف و

  .لطفا...بودم تهران بفهمن نمیخوام-
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 و زدم افسانه صورت به کجی لبخند م،شد خارج شوکه حالت از. کرد می نگاهم اخم با که افتاد مهرداد به چشمم. شد جدا بغلم از و

  :گفت خانم لیال به رو خوشحال، هم اون. کردم زمزمه آرومی سالم

  ...اکبر اهلل هزار! تره ناز خیلی عكسش از ماشاهلل، وای-

  . بودم ایستاده هال وسط مجسمه عین همچنان من و کشید بازوم روی رو دستش و

  جان؟ ماهور خوبی-

  . میكرد نگاهم نگران که دوختم خانم لیال به و گرفتم نهافسا از چشم زور به

  دخترم؟ چیشده-

  . رفتم عقب قدمی و زدم پلك چندباری اومدم، خودم به. اومد ابرویی چشم و

  . خوبم بله-

 لباس زیبا و آراسته همیشه معمول طبق که رفت افسانه سمت ناخداگاه چشمم. گرفت قرار کنارم هم مهرداد و نشستم مبل روی

  :گفت گوشم زیر مهرداد که خوردم تكونی. باشم تر عادی کمی کردم سعی. بود پوشیده

  میكنی؟ نگاش اینجوری چرا-

 و جار و دعواها تمام و بودم سرکار مدت این تو که این گفتم؟ می بهش نباید. شدم خیره منتظرش چشمای به و برگشتم سمتش

  . کنم پنهان رو چیزی نبود قرار من بوده؟ عموش زن سر ها جنجال

  . نزد حرفی و گردوند چشم صورتم توی  میكنم؟ نگاه چجوری مگه...مگه-

  میاد؟ کی عمو عمو؟ زن خبرا چه خب-

  :گفت مهرداد به رو و زد رفتم وا قیافه به لبخندی. نشست رومون به رو و کشید سرش روی ساتن روسری به دستی افسانه

  ...رسوندن مت الس. میان آیلین با ماه این اخر-

  . کرد تشكر و داد تكون سری مهرداد

  خوبی؟! بگو خودت از جان، ماهور خب-
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  :گفتم و زدم لبخندی

  :گفت و انداخت باال ابرویی شما؟ اومدین کی...بخیر رسیدن ممنونم،-

  . بشم جون اللی مزاحم زودتر شدم مجبور همین برای داشتم کار یكم. تهران اومدم که شد یهویی...صبح امروز-

  . گرفت افسانه جلوی رو سینی و شد بلند جا از مهرداد. اومد بیرون آشپزخونه از چایی سینی با مامان

  ...میشناسه منو اینكه یا! ایرانه ماهه یك که نمیگه اینا به چرا اصال! اومده صبح که گفت دروغ چرا نمیفهمیدم

 بیرون تنم از رو مانتوم و کردم آویزون در پشت رو شالم. کنم عوض لباس تا رفتم اتاق به کوتاهی عذرخواهی با و شدم بلند جا از

  . گفتم آرومی بفرمایید و کشیدم کار از دست در، تقه صدای با. کشیدم

  . کردم نگاهش منتظر و چرخیدم سمتش کامل. بست رو در و شد اتاق وارد افسانه

  ...من ولی شوکی تو جان ماهور میدونم-

  :گفت و اومد سمتم چرا؟...بگم دروغ کردین مجبورم-

  . بفهمن کارام از چیزی نمیخوام- 

  . کردم تعجب و خوردن گره ابروهام

  میكنین؟ چیكار مگه-

  :گفت و زد برق اشك از چشمش مردمك. شد خیره چشمام به مستقیم

  . میشناسی رو من که نگو لطفا فقط. گمشده یه دنبال اومدم که، گفتم-

  ...رو کاراتون این دلیل نمیفهمم من. ندارن شما به کاری که اینا ا؟چر اخه-

  ...بودم ترسیده. کردم عصبی خنده و

  :گفت و کرد نچی

  پریده؟ رنگت چرا عزیزم،-
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 و برادرشوهرتونم عروس من میدونستین. گذاشتین کار سر رو من ماهه یه شما...نمیفهمم رو دروغتون این دلیل فقط خوبم، من-

  چرا؟. نگفتین هیچی

  . خوردم سرم پشت کمد به و رفتم عقب قدمی هم من. شد نزدیكتر و گفت هیسی

  . بگم باید چی نمیدونم االن من...من-

  ...رو راستش-

  :گفت و کرد اخم

  ...نگفتم دروغ من-

  :گفتم و کردم مشت دهنم جلوی رو دستم

  واقعا؟ گردینیم چی دنبال! میشناختین منو نگفتین؟ دروغ میگین چطور-

  بگم؟ چندبار. گمشده یه دنبال-

  :گفت و انداخت ما بین نگاهی شك با مهرداد و چرخید سمتش هول با افسانه. شد اتاق وارد مهرداد و شد بلند در صدای

  شده؟ چیزی-

  :گفت استرس با و زد گره هم توی رو لرزونش های دست افسانه

  !کیه ببینم اومدم زد، زنگ گوشیم نه-

  . شد خارج اتاق از سرعت به بعد و

  . زد تكیه بهش و بست رو در مهرداد

  میگفتین؟ چی-

  . هیچی-

  ...میزدین حرف داشتین-
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  :گفتم و کردم پرت زمین روی رو دستم توی لباس عصبی

 اتاق تو بیاد اینكه نه میزد رو حرفش روت جلو بشنوی تو بود قرار اگر میگفت؟ چی که چی یعنی داری؟ شك همه به صبح از تو چته-

.  

  :گفت و اومد سمتم

  بزنه؟ نمیتونه من جلوی که دارین خصوصی حرف چه دیدیش نیست دقیقم ده تو چی؟بعدم شك خودت؟ برای تو میگی چی-

  :گفتم و دادم هولش در سمت کالفه

  ...برو. کنم عوض لباس من بیرون برو نده گیر مهرداد-

. میگه دروغ داره چرا زن این نمیاوردم در سر جوره هیچ. دادم قرار زانوهام روی رو سرم و نشستم در پشت. کردم بیرونش اتاق از و

 زنی. نبود جور باهم چیز هیچ. میشدم تر گیج کردم، می فكر بیشتر چی هر گرده؟ می دنبالش مخفیانه انقدر که کیه گمشدش مگه

 سرکار رو هممون دروغ به گمشدشه، دنبال که زنی. بوده شوهرم ویمع زن کردم، سوارش و دیدم خیابون تو اتفاقی پیش ماه که

 شام وقت که کرد می معلوم بیرون، ظروف و ظرف صدای...بود گرفته درد سرم. دیگه طور بقیه به و میگه جور یه من به...گذاشته

  .شه معلوم قضیه توی و ته تا باشم تر عادی کردم سعی و کشیدم موهام به دستی. پوشیدم رو لباسم و شدم بلند جا از. شده

  ٢٠قسمت

 میومد آشپزخونه داخل از خانم افسانه و مامان زمزمه صدای.میكرد پایین و باال رو ها شبكه تفاوت بی و بود نشسته مبل روی مهرداد

.  

  . گرفت جا کنارمون و زد بیرون آشپزخونه از چایی سینی با مامان

  . نشه سرد هاتون چایی ها بچه-

  . کردم تشكر و زدم یلبخند

  . باشه راحتر تا کشیدم کنار رو خودم کمی. نشست کنارم مردد افسانه

  . بود دلتنگتون خیلی. نشد اما بیاد من همراه میخواست دلش آیلین بیچاره. میان دیگه هفته باباش و آیلین-
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 رو بود عموش خانواده و اون بین که مشكلی. داختنا پایین رو سرش و زد پوزخندی کرد، می نگاه رو تلویزیون تفاوت بی که مهرداد

  . کرد می حلش نه و میزد حرف دربارش نه. کردم نمی درك

 . میشد خاموش و روشن گوشی روی دل، ته از ای خنده با زیبایی دختر عكس. شد بلند افسانه گوشی صدای

  :گفت ذوق با یهو که دادم دستش به کنارم عسلی روی از رو موبایل

  ...زادس حالل چه لیال ببین. شم فدات الهی وای-

  . بود صدقه قربون تاش نه گفت، می که ای جمله تا ده از...بود گرفته خندم. کرد کردن صحبت به شروع و

  :کردم زمزمه گوشش بغل میشستم، کنارش که همینطور. گذاشتم جلوش رو مهرداد چایی لیوان و شدم بلند کنارش از

  . خورد چاییش از قلپی و کرد نچی تو؟ هچت...کن باز اخماتو-

  ...که داغه اه-

  .گرفت خندم

  . بخوری شد سرد که برات گذاشتم بخور؟ االن گفتم من-

  . کنه صحبت تر راحت تا رفت اتاق سمت داد و جیغ با و شد بلند کنارمون از افسانه

  ...خدا به رفت سرم-

  . طرف اون کردی روتو هم تو کشیدی تومااخ بپرسه رو حالت اومد هربار بیچاره...زشته-

  . نیستم باهاش صحبتی هم مشتاق...بهتر-

  :گفت و اومد ابرویی و چشم خانم لیال

  . بره کن تمومش-

  :گفتم و کشیدم عمیقی نفس

  میخوره؟ آب کجا از ناراحتی همه این چیه؟ جریان بگه منم به یكی-
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  :گفتم درهمم اخمای با میگردی؟ چی دنبال بگو تو-

  ...اخمات این منشاء-

  . نزد حرفی و کرد پوفی

  . نمیاد کنار عموش زن اخالقای با کال مهرداد. عزیزم نیست چیزی-

 این راجب نمیخواست دلشون که بود معلوم خانم لیال های جواب و مهرداد رفتار طرز از. نپرسیدم سوالی دیگه و انداختم باال ای شونه

  .کردم سرگرم تلویزیون با رو خودم و شدم خیالیب منم. بدن توضیحی قضیه

  ٢١ قسمت

 برای افسانه های سازی داستان کل به که بود گذشته سخت و تلخ مهرداد های رفتار با که روزی چند. بود گذشته روزی چند

 دیگه ساعت چند و نافتاد راه ترکیه از همسرش و دختر که بود داده خبر افسانه صبح. بودم کرده فراموش رو دروغش پوشوندن

  . میرسن

 چرخ خونه دور تا دور کوکی، های عروسك مثل صبح، از. فشرد رو دکمه سریع و کرد پرواز سمتش به افسانه آیفون، زنگ صدای با

  :گفت و زد العملش عكس به لبخندی خانم، لیال. کشید می رو خانوادش انتظار و میزد

  . جان افسانه روشن چشمت-

  :گفت و انداخت دومون هر به نگاهی ذوق با افسانه

  ...روشن دلت-

. کرد بارونش سه*بو و کشید آغوش توی رو دخترش در جلوی همون هول، از افسانه،. رسیدن راه از ها مهمون و شد باز در باالخره

  :گفت خنده با و شد خونه وارد بود، برادرش شبیه نهایت بی که مهرداد عموی

  ...ها هستیم مام-

. بود خودم قواره و قد هم تقریبا و داشت زیبایی صورت. ایستاد من روی به رو و کرد فرار مادرش بغل از تقال، از سرخ صورتی با آیلین

 بهش خوشرویی با و زدم لبخندی. بود رفته پدریش خانوداه به قطعا هم قدش و بود مادرش ارثیه پرش، های مژه و کشیده چشمای

  . دادم دست
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  ..ماهورم من اومدی، شخو. عزیزم سالم-

  :گفت من گرم لحن عوض در اون

  . ممنون سالم،-

 اومدم خودم به.قرارگرفت مقابلم مهرداد عموی که بودم خیره رفتنش به تعجب با. برگشت خانم لیال سمت سریع و فشرد رو دستم و

  :گفتم و

  ...اومدین خوش خیلی سالم،-

  ...دخترش سبرعك درست. داد رو جوابم و زد گرمی لبخند

  .شدیم پذیرایی مشغول دو هر و کرد هدایت هال سمت رو هاش مهمون خوشرویی با خانم، لیال

 دیر انقدر مهرداد نداشت سابقه. برنمیداشتم تلفن از چشم و بودم نشسته تخت روی دلشوره، با من و بود شب یازده نزدیكای ساعت

  بودم گفته هربار ربات، عین من و بود گرفته رو سراغش باری بیست ح،بص از عموش. نده تلفن جواب هم دیگه طرف از و بیاد

  ". شرکته"

  :دادم جواب دلخوری با.شد خاموش و روشن موبایلم صفحه روی اسمش باالخره،

  ...نشه نگران آدم نمیدی خبر چرا کجایی؟ هست معلوم-

  :گفت حرص با و سالم بدون من، از بدتر

  . بود بودنم خماری تو ساعت چند جواب اینم نمیدونی؟ بنده، دستم یعنی یدممن جواب و کنم می رد وقتی-

  ...تواییم منتظر همه کجایی؟ حاال-

  . میام دیر من بخورین، رو شامتون-

  :کشید داد عصبی خوبه؟ هستی؟حالت کجا ؟حاال!این از تر دیر-

  ...میزنم زنگ بهت بعدا ماهور برو. هلل اال اله ال...قبرم سر-
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 می داد سرم عصبی اینجوری مدت این تو که بود باری اولین. خورد می لق دستم توی گوشی و بودم مونده واج و هاج. کرد قطع و

 . بزنم حرف باهاش کلمه دو نداشتم جرات که بود شده چی روز  چند این تو نبود معلوم. زد

  . گرفت می اسرائیلی بنی های بهونه و شده خلق کج ها، بچه مثل

  :گفت و شد اتاق وارد مهرداد یبابا

  نداد؟ جواب چیشد؟-

  . بده تشخیص رو ناراحتیم از گرفته صدای که بود تیز انقدر بابا.بشه باز صدام تا کردم ای سرفه

  . بخوریم رو شاممون ما...نمیاد گفت-

  .شدم ونهور دنبالش و کشیدم صورتم به دستی آینه جلوی. رفت بیرون اتاق از و داد تكون سری بابا

  . رفتم ورودی در سمت هم من و زد رو آیفون آیلین. زدم بیرون آشپزخونه از و کردم خشك رو دستام در، زنگ صدای با

  . زدم لبخند و رفت یادم دلخوری قرمزش، چشمای و خسته صورت دیدن با

   ...نباشی خسته-

 فرو بغلش توی و اومد مهرداد سمت آیلین که ببندم رو در و تو ادیب تا رفتم کنار کمی. فشرد رو دستم و زد ای خسته لبخند هم اون

   نشوند گونش روی محكمی های سه*بو تند، و تند. رفت

 و انداخت بهم نگاهی مهرداد. پریدم جا از خودم که شد بسته بدی صدای با و افتاد در روی سنگینیم. بودم شده خشك جام سر

 می مهرداد خرج که صمیمیتی این به نه اول، خشكی اون به نه. نداشتم آیلینُ رفتار  این توقع. کرد باز آیلین کمر دور از رو دستاش

  . کرد

 می نگاهم لبخند با که افتاد آیلین به چشمم. شد پرسی احوال مشغول و رفت بقیه سمت من، شوکه قیافه به توجه بی مهرداد

  !نبود پوزخند معنای به لباش شدن کج قطعا...کرد

 چای سینی با رفتمُ آشپزخونه به هم من اتاقش، به مهرداد رفتن با...نباشم حساس و کنم دور خودم از رو منفی های فكر مکرد سعی

 چون بگیره، من از رو سینی بخواد شاید تا کردم دست دست. نبود من به حواسش و بود نشسته مبل روی  مهرداد. برگشتم هال به

  . نشستم کنارش و گذاشتم جلوش رو لیوان آخرین کردم تعارف ور چایی. نخورد تكون اما بود؛ عادتش
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  :گفت و اومد حرف به دخترعموش باالخره

  میره؟ پیش خوب کارا جان؟ مهرداد خبر چه-

 دستی و شدش نازك صدای این؟ از تر واضح عشوه دیگه...بگیرم رو اخمم جلوی تونستم نمی. کردم فوت بیرون به رو عمیقم دم باز

  . بود رفته مخم روی کشید می رنگش خوش هایوم توی که

  :گفت و زد تكیه مبل به گردنم پشت رو دستش مهرداد

  :گفت جدیت با بعد و زد لبخند الكی آیلین  …و سالن هم خونه، هم! اوکیه چیز همه عالی،-

  ...شرکته منظورم-

  :پرسیدم من و داد بهش سرسری جواب مهرداد

  خوردی؟ شام-

  :گفت و داد دستم رو ییشاچ خالی لیوان

  . لطفا...خوام می چایی جاش به ولی نه- 

  :گفتم و شدم بلند جا از

  . میدم هم چایی بهت بعد بخور، شام بیا پاشو اول-

 رو سبزی بشقاب و ماست کاسه. کشیدم پلو لوبیا براش و نشست میز صندلی روی. شد روونه دنبالم و کرد خواهی عذر بقیه از ناچار

  . کرد خوردن به شروع ولع با. نشستم روش به رو و گذاشتم جلوش

  خبر؟ چه خب،-

  . گرفت سمتم رو پری قاشق و انداخت باال ای شونه

  . انداختم موندش هوا رو دست بعد و خستش صورت به نگاهی

  ...دیگه بخور-
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  . کردم فرو دهنم توی رو قاشق

  ...بخور تو. خوردم شام من-

 جلوش رو دوغ بطری و نكردم توجهی. کرد می نگاهمون خیره که خورد آیلین به چشمم. بیارم هم دوغ براش ات شدم بلند جا از

  .عصبانیتش بابت ساده عذرخواهی یه مثل...بزنه حرفی بودم منتظر. گذاشتم

  :گفت گرفتُ رو دستم که خوند رو ذهنم انگار

  . ببخشید موقع اون بابت-

  ...راه اون به زدم رو خودم

  موقع؟ کدوم-

  . دادم تكیه و نشستم سرجام دوباره

  . رفتم در کوره از دیگه...میزدی زنگ هی توهم بودم، عصبانی...زدم داد-

  . زد تكیه عقب به و ریخت دوغی لیوان چیه؟ روزت چند عصبانیت این علت وقت اون-

  !خوبم که من روزه؟ چند-

  :داد مهادا که بودم خیره بهش رفته باال ابروهای با

  . باشی دخیل توش تو که نیست چیزی...یكم درگیرم-

  :گفتم خنده با

  خودت؟ با درگیری تو اونوقت منم عروس-

  ...اخه کنی اذیتم ترسم می-

  . کرد محوش مرور به نگاهی سنگینی اما شد، بیشتر خندم

  . کنه می اذیت داره منو که هست چیزا سری یه ولی نمیكنم اذیتت من-
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  چی؟-

  :کردم زمزمه آروم و دادم نشون رو چپ سمت ابرو و چشم با

  !تو روی نه، که من رو البته. ما رو قفله اومدی وقتی از که عموت دختر خیره های نگاه مثال-

  .گرفت آیلین از چشم و شد هول

  . زدی توهم خوردی زیاد شام...پاشو-

  ! دیگه کنه می نگاه. نیست توهم میدونی خودتم-

  . گذاشت سینك توی رو لیوانش و بشقاب

  !شدی حساس زیادی پس-

 :گفتم و کشیدم رو آستینش گوشه

  . نیستم حساسم-

 عقب به میخواستم. بود کم خیلی فاصلمون. شد خم سمتم و گذاشت صندلی پشتی روی رو دستش و چرخید سمتم. بود شده کالفه

  . خیرست ما به نگاهش آیلین هنوزم فهمیدم که بدم هولش

 بازویی و بر اومدم، رو...دیده رو من تازه سال دو بعد بعدشم نكنی؟ نگاه زنم و من به میشه ببخشید بگم برم کنم؟ چیكار میگی حاال-

  . زدم هم به

  . زدم شكمش به محكمی مشت

  ...نزار خودت بغل زیر هندونه انقدر. خودشیفته-

  .رفت بیرون آشپزخونه از و انداخت باال ابرویی

  :گفت ای شرمنده لحن با و شد آشپزخونه وارد افسانه که بودم میوه های ظرف شستن لدرحا

  . کمكت بیاد آیلین میزاشتی کاش. افتاده تو دوش رو ها زحمت همه ببخش، توروخدا-
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  . کردم خشك رو دستام و زدم لبخندی

  . کنه استراحت بود بهتر راهه، خسته هم آیلین. نكنه درد شما دست-

  :پرسیدم که داد ونتك سری

   ...گمشدتون شد؟ چی کاراتون-

  . نمیفهمیدم رو هاش حساسیت علت. کرد نگاه اطراف به ترس با و گفت بلندی هیس

  !نمیدونه چیزی هنوز کسی-

  :گفتم خنده با و دادم تكیه کانتر به

  . میكنین کار یواشكی انقدر چرا نفهمیدم اخر که من-

  :گفت و زد لرزونی لبخند

  ...کردم پیداش-

  :گفتم خوشحالی با و اومدم وجد به منم صداش، توی ذوق از

  . میگم تبریك! خوب چقدر واقعا؟-

  :گفت اروم و بغلش توی کشید رو من. زدن برق چشماش

  . کردم پیداش سال، شیش و بیست بعد...ارهه-

  . میشد معلوم چشماش از...بود خوشحال. شدم جدا ازش و کشیدم پشتش دستی

  کنین؟ چیكار قراره حاال خب-

  . بدم نشون بهش رو خودم که نداره خوبی موقعیت االن. شه مساعد اوضاعش تا میكنم صبر دیگم یكم کردم، صبر همه این-

  . بودم شده کنجكاو

  ؟!کیه گمشده این حاال نمیگین-
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 به آرومش زمزمه صدای. گذشتم کنارش از خندبل با و نكردم اصراری دیگه...کرد می دست دست. رفت فرو فكر به و کرد مكثی

  ...بود غمگین رسید؛ گوشم

  !میگم بهت موقعش به-

 داستان شاید. کنم سازی صحنه خودم برای اینكه تا بشنوم خواست می دلم...کردم نمی قضاوت هارو آدم نشنیده وقت هیچ. وایستادم

 از. زد می آتیش و آب به رو خودش و شد می غمگین اینطور که بوده شزندگی تو مهمی آدم حتما ولی. کرد می فرق بقیه با افسانه

  ...گرفتم پیش در رو مهرداد اتاق راه و کردم خاموش رو برق منم. رفت بیرون و شد رد کنارم

  ٢٢قسمت

  . پریدم خواب از چیزی شكستن و افتادن صدای با

  :دپرسی بود گرفته که صدایی و شد نمی باز که چشمایی با مهرداد

  بود؟ چی-

 . زدم بیرون اتاق از منم و برداشتم تخت روی از رو شالم. رفت بیرون و شد بلند جا از که زدم لب نمیدونمی

  . دویید آشپزخونه سمت پریده رنگ قیافه با افسانه...نبود هال تو کسی

. بود ریخته ها سرامیك روی خون قطره چند. میداد فشار رو دستش و بود نشسته ها خورده شیشه وسط آیلین. افتادم راه دنبالش منم

 چیزی دنبال آشپزخونه توی سرگردون مهرداد. کرد پاهام به ای اشاره و کشید رو دستم افسانه که برم سمتش اومدم و کشیدم هینی

  :زدم جیغ پاش، نزدیك بزرگی شیشه دیدن با. میگشت

  !شیشس کنارت...نخور تكون وایستا-

  . زدن بیرون ها اتاق از هم بقیه که کردم پرت سمتش رو مبل ارنک فرشی روی های دمپایی

  :پرسید آیلین از نگرانی با افسانه

  بریده؟ خیلی-

  . شد دستش وارسی مشغول و کشید آیلین کنار آروم رو خودش و
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  . کشید بیرون ازش سفیدی باند و کرد خالی آشپزخونه وسط رو اولیه های کمك جعبه سریع مهرداد

  . بده کمد توی از رو بتادین رماهو-

 . کرد می ریش رو دلم پام زیر ها شیشه شدن خورد صدای. رفتم سمتشون و کردم پام رو بابا بزرگ های دمپایی

  . گشتم بتادین رنگ سبز قوطی دنبال و شدم رد روشون از آروم

  دکتر؟ بریم نبود بهتر-

  :گفت و کرد فینی فین گرفته، صدای با آیلین

  . میسوزه فقط...بمخو نه-

  :گفت و شد بلند مهرداد داد صدای که کنم پیداش تا کردم جا به جا رو ها وسیله بیشتری، حرص با

  !دیگه بجنب میكنی؟ چیكار-

  .چرخیدم سمتش و وایستاد حرکت از دستم

  :گفت سریع مامان

  ...نیست اونجا شاید خب میزنی؟ داد چرا-

  :گفت و داد نشون رو پام کنار عصبی و کرد پووفی مهرداد

  اونجا؟ بینی نمی اونو-

 از پلكم. زد کنار رو آیلین صورت جلوی موهای. فشرد و گرفت دست توی رو دستش و انداخت آیلین گریون صورت به نگاهی و

  ...پرید حرص

 بتادین ظرف به. میزد داد سرم انیعصب اینطور و دلیل بی که بود باری دومین این...میشدم خفه داشتم. بود دستش زیر من گلوی انگار

  . دادم مهرداد دست به و داشتم برش. بود کابینت ستون پشت که شدم خیره

 همه از. داد نمی بروز رو چیزی و بود شده گنگ. فهمیدم نمی رو کاراش دلیل. رفتم دستشویی به و زدم بیرون آشپزخونه از حرف بی

  ...االن مثل درست. دکر می اذیتم که بود هاش شدن دستپاچه بدتر،
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  . میزد نبض عصبانیت از شقیقم کنار رگ و بود قرمز چشمام

 عادی آیلین رفتارای...نبود جور! بود نشده نكنم، فكر چیزی به تا بودم کرده کاری هر. بود نیومده چشمم به خواب صبح، تا دیشب

 رفتار اما کرده؛ هندستون یاد فیلش دوباره دیدنش، با االن و داشته مهرداد به ای یكطرفه حس آیلین شاید گفتم خودم با آخر. نبود

  اهل مطمئنا. داشت رو من االن. نبود موُجَه هم مهرداد

 نمیشد؟ میشد، محسوب خطر دختر این اما! زنش عنوان به...هستم من که زمانی اونم. کنه فكر عموش دختر به بخواد که نبود خیانت

 ها این از اصال...بودم مهرداد زن من بود؟ الكی مگه...نداشت وجود خطری هیچ نه،...برن بین از مزخرفم افكار تا دادم تكون رو سرم

 بدون بوسید می رو مهرداد. رفت می جلو فكر بی و بود زده دریا به رو دلش انگار...آیلین اما نبود، گفتن دروغ آدم مهرداد تر، مهم

  . باشه اطراف به حواسش اینكه بدون خندید، می عشوه اب و گرفت می رو مهرداد دست. کنه فكر من به اینكه

  . بود کننده ،ناراحت بشه نزدیك مهرداد به انقدر کسی بودم ندیده حال به تا که منی برای نبود؟ بود، زیاد شب یه برای اتفاقات این

 خونی شالم و لباس. خودم حال تو بودم غرق نم و بود رفته چونم زیر تا لبم کنار  از خون...زدم پوزخند. شدم خیره آیینه تو صورتم به

  !همیشه مثل بود، شده

  ...ریخت روشویی توی آب های قطره با و شد پخش خون. پاشیدم صورتم به مشتی و گرفتم سرد آب زیر رو دستم

 صورتم دوباره...مهرداد سلیقه مطابق. داشت فر حالت بود، تر خوشگل و تر بلند آیلین از موهام. پاشیدم آب دیگه مشتی...نبودم زشت

 رو مشتم دوباره. داشت دوست ریزه و بغلی زن مهرداد ولی تر، هیكل خوش اون و بودم تر ریز اون از من که درسته حاال. شستم رو

  ...اون مال از تر بلند حتی! بلندن چقدر که دیدم بار اولین برای و میریخت آب هام مژه از...بود شده پاك خون. کردم آب

 بدم قورت نشد رفتم کلنجار قدر چه هر! کنم هضمش نتونستم. بود افتاده جونم به دیشب از که حساسیت و حسادت...بود حسادت

 دونست می اون باز ولی! میگه چی فهمیدم تازه...کردم درك شبه یه رو حالش. افتادم هاش حساسیت و شیوا یاد! بود سخت..رو بغضم

 پروا بی و بود شده پیداش یهویی که عمویی دختر از...کنار به مهرداد میدونستم؟ آیلین از چی من اما نیست؛ چیزی علی و من بین که

  ؟!دونستم می چی کرد، می احساسات ابراز محابا بی کرد، می نگاه مهرداد به

 زشت نم نه...زدم لرزونی لبخند و کردم صاف رو ام شده رنگ های ابرو. کردم خشك رو صورتم دستمال با و بستم رو شیر

 دروغ از چقدر دونه می چون. نمیكرد عالفم و گفت می من به که بود چیزی اگر. نمیومد من سراغ که میخواستش مهرداد اگر...نبودم

  ...موندن خماری تو و رحمی بی از! نگفتن و میگفتن بهم باید که ای قضیه فهمیدن از متنفرم که داشت خبر...میاد بدم
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 چشم و بود بسته سفیدی باند با رو دستش. میزد حرف باهاش آروم مادرش و بود نشسته مبل روی تركخد. اومدم بیرون دستشویی از

 متوجهم مامان. بود خیره زمین به و بود گذاشته کانتر روی نصفه رو دستش تو آب لیوان مهرداد. داد می گوش افسانه حرفای به بسته

  :اومد سمتم و شد

  . کرد اشاره لباسم به و  ی؟دش دماغ خون چرا تو...بمیرم الهی-

 گمونم. بزنم پوزخند زردش رنگ و رمق بی چشمای اون به میخواست دلم. اومد باال سرش سرعت به که بود مهرداد به چشمم

  . زد بیرون آشپزخونه از. کرده کاری بد که بود فهمیده خودش

  شد؟ چت دیگه تو-

   !آیلین دست خراش یا منه نگران نبود معلوم. نلرزید دلم چشماش حالت از بار این. گفت نمی اینجوری کاش

 اینم حاال بود؛ رفته ازم زیادی خون بودنم، ماهیانه عادت سر همینجوریش. رفت می گیج سرم. نشستم تخت روی و رفتم اتاق سمت

  . بود شده اضافه بهش

  . زد زانو پام کنار

  باز؟ شدی شد؟عصبی چت...ماهور-

  . شد اتاق وارد قندی بآ لیوان با خانم لیال

  شد؟ بد حالت دیدی خون بگردم، الهی-

  ...بود من از بدتر حالش اون. مهرداد بدم رو لیوان میخواستم

  .دادم تكیه دیوار به رو سرم و کشیدم سر ضرب یه رو قند آب کل ضعف، از. گرفتم ازش رو لیوان و زدم لبخند تصوراتش به

  دکتر؟ بریم-

  :گفتم لرزونی صدای با من و تفر بیرون خانم لیال

  . شد ام خیره لحظه چند برای عموت؟ دختر دست یا من برای-

  ...حساس انقدر تو؟چرا میگی چی-
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  :زدم لب حوصله بی

  ...بشم بایدم. شدم حساس اره-

  . نده کش رو قضیه این کنم می خواهش ماهور-

  :گفتم و دادم قورت بغضمو

 ؟!بوده بینمتون ؟چیزی!میكنی مالیش ماست داری که ای قضیه همون بابت نداری؟ رو خانوادش و افسانه دیدن چشم همین برای-

  . کرد بیداد چشماش توی بهت

  ...بود دوخته چشم خالیم جای به و نمیخورد تكون. کشیدم دراز تخت روی

 فقط نگو؟ چرند گفت نمی کرد؟چرا نمی حترا رو خیالم "نه" یه با کلمات، با بازی همه این جای به چرا...زد حلقه چشمم تو اشك

  . نباش حساس کرد می تكرار هی

  ...فهمیدم من و رفت بیرون اتاق از و شد بلند جاش از. موند پلكم پشت اشك بستم رو چشمام

  ...داد لو رو خودش خودش، که خدا به تابلو؟ خیلی اینا یا بودم تیز

 نه! نگفت...ولی بفهمم چشماش حالت از حتی که داشتم اعتماد بهش انقدری...مکرد می باور رو کلمش یه همین! نه گفت می کاش

  ! چشماش نه کرد، رد خودش

 گفت می چطور. بود زیاد چقدر...و بغل و نگاه و حرف تا چهار از! نه روزم نصفه فهمیدمش؟ روز نصفه یه تو که بود چی حقیقت

  . دمبو زده دستی یه من گرنه و بود خودش نشو؟تقصیر حساس

  ...برد خوابم و شد گرم چشمام که بافتم خیال و کردم فكر انقدر

  ٢٣قسمت

  . بودم بهار عكسای ادیت و آهنگ به کردن گوش مشغول اتاقم توی

. رفت کامپیوتر سمت راست یك و شد اتاق وارد مامان میخوندم، بلند بلند آهنگ با و میزدم چرخ خودم هوای و حال تو که همینطور

  :گفت اخم با و کرد قطع رو آهنگ سختی به
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  !میزنم صدات دارم ساعته دو تو؟ کری-

  :گفتم و زدم لبخندی

  چیشده؟! جانم-

  :گفت میكرد، حرکت هال سمت به که طور همین و رفت ای غره چشم

  . زده زنگ بهت باری چند مهرداد! گداری گه بنداز نگاه یه گوشیتو اون-

 توی که عكسی. بود افتاده روش مهرداد عكس. رفتم سمتش و شدم بلند. میلرزید دراور روی که دافتا گوشیم روشن صفحه به چشمم

 زدم لبخندی روز، اون یاداوری از. بودیم شده خیره دوربین به لبخند با و بود انداخته گردنم دور دست...انداختیم باهم دوتایی تولدم روز

  . دادم جواب و

  ...بله-

  کجایی؟ مهمعلو هیچ. سالم علیك-

  !رو گوشیم صدای نشنیدم بودم، اتاقم تو. سالم-

  . شدم منتظر و کشیدم عمیقی نفس. کرد سكوت ای لحظه چند و داد تشخیص رو ناراحتم صدای

  ما؟ خونه بیای دنبالت بیام امشب-

  . دارم کار نه،-

  . گفت می بهم ناسزا دلش تو بسته مایشچ با و کشید می موهاش الی االن که دستی مثل کنم؛ حس میتونستم رو کالفگیش

 چرا؟ ناراحتی شده؟ چیزی-

  . نشستم آیینه جلوی صندلی روی و زدم پوزخندی

  !پرسیدی عجب چه-

  . بود من توضیح منتظر و نگفت چیزی
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  !تویی کنه، باز صحبتو سر باید که اونی بزنم، حرف من که نباش منتظر-

  ...ساختی آیلین منو راجب ذهنت تو چی هر ماهور، نداره وجود تعریف برای چیزی-

  . بگیرم تصمیم راجبش تنهایی و بفهمم خودم نزار. کن تمومش و بگو بوده چیزی اگر! میخوره بهم حالم دروغ از من مهرداد-

  :زد داد عصبی

  ! دیگه نمیگم بهت چیزی که کاراته همین واسه بخاطر د-

  . رفتم وا و کرد گیر سینم تو نفسم

  :گفتم گرفته صدای با و آروم کنی؟ چیكار میخوای حاال. شده تموم و بوده چیزی یه کن فكر تو...تو-

  :گفت آرومی لحن با چی؟ یعنی-

   بیرون؟ بریم دنبالت بیام-

 این تو. گرفتم باال رو سرم و کشیدم صورتم به دستی. بزنم حرف باهاش نمیتونستم دیگه. کردم قطع رو گوشی و گفتم آرومی نه

  .نداشتم رو شدن دماغ خون حوصله اصال اوضاع

  . شد بلند نهادم از آه خالی بسته دیدن با ولی کشیدم بیرون کشو توی از رو قرصم بسته

  . بودم حرفش شوك تو هنوز و بود کرده قفل ذهنم. بستم رو لپتاب و رفتم تخت سمت

 همش میخواست دلم ولی بودم کرده مرور مهرداد و آیلین بین رو ها هرابط همه االن تا دیشب از. بگیرم رو منفیم افكار جلوی نمیشد

 ساختی؛ داستان خودت برای الكی و شدی دیوونه بگه و بزنه داد سرم مهرداد میخواست دلم بار اولین برای. باشه مسخره توهم یه

  . بزنه حقیقت از حرفی بود ترسیده اینكه مثل ولی

 کالفه. کردم محكمشون سرم، باالی گیره با و کشیدم موهام به دستی. کردم ششموخا بار، این و شد بلند گوشیم صدای

 از اما بدم؛ نشون العملی عكس توضیح، بدون نمیخواست دلم اصال هم طرفی از. بود سخت باورش! کنم چیكار باید نمیدونستم...بودم

  . گذشت ازش و بیخیالی در به زد نشه که...کرد جمعش نشه که باشه جدی موضوع انقدر میترسیدم. ترسیدم می دیگه طرف

  . کشوند واقعیت به خیال عالم از ،منو آیفون صدای



 

 
 

103 

  
 هابازی سایه  ➢

 رها ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان ➢

 

 

  . شم بلند کرد وادارم مامان، گفتنای ماهور صدای

 مامان. نیاوردم خودم روی به ولی کردم تعجب داشت که سرعتی از! خونه هال وسط مهرداد دیدن با شد مساوی اتاق، در کردن باز

  . بود واکنشم منتظر و بود شده دقیق مصورت توی

 مهرداد با روز طول تو و باشم خونه تو من میشد مگه. بود نپرسیده سوالی ولی شكرابه بینمون که بود کرده شك روزه، سه دو این تو

  نزنم؟ حرف ها ساعت تلفنی

  :گفت مامان به رو و زد عمیقی لبخند ظاهر، حفظ برای اونم. گفتم آرومی امد خوش و کردم سالم

  . مامان پیش روزی چند ببرمش اجازتون با که اومدم-

  :گفت و داد تكون مهرداد برای سری مامان

  !بفرمایید. شماست دست اجازش-

  . فشرد دستش توی رو بازوم و اومد سمتم ای پیروزمندانه لبخند با مهرداد

  !کنی جمع رو وسایلت کنم کمكت تا بیا. عزیزم خب-

  . بست رو در و کشید اتاق لداخ رو من و

  ...شد کبود بازوم-

  :ید غر دندوناش الی از

  !میكنی خاموشش و میكنی قطع من روی رو گوشی آخره بار درضمن،...درك به-

 :گفت عصبی که نشستم تخت روی حرف بی

  !باشه بگی نشنیدم-

  . بدی توضیح بهم آدم عین نشنیدم منم-

  . منتظرته شام واسه مامانم. ما خونه بریم بیا کن جمع رو وسایلت سریع االن. بشنوی تا نكنی قطع میخواستی-
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  :گفتم بهش کردن نگاه بدون و کردم گرم لپتاب کردن جمع با رو سرم

  ...اومدی بیخود. نمیام-

  . بریم پاشو! نكن عصبانی منو ماهور-

  :گفتم صدام بلندی به توجه بی و رفتم در کوره از و شدم بلند جام از

 دروغگو آدمای لیاقت چون میكنم کارو همین بعد به این از! کردم قطع که کردم قطع کنی؟ ثابت چیو که میگیری پیش دست-

 حتی که بوده خبر چه نیست معلوم! شدی حساس تو و نبوده چیزی ما بین که دیگه پرت و چرت مشت یه بگی؟ چی بود قرار. همینه

 واسه میای تو ولی نیست، چیزی که میكنم خودخوری دارم شب اون از بگو رو خر من. بشی ظاهر عموت خانواده جلوی نداری جرات

 و کنی رفتار باهاش چطوری نمیدونی که گیره پیشش دلت هنوز که تو کردم؟ قطع رو گوشی چرا که میكشی شونه و شاخ من

  ...من! دیگه یكی سراغ میای میكنی غلط کنی، کنترل رو نگاهت

  :گفت و بیدوک سینم تخت محكم

  !کارو نكردی این از بدتر تا شو خفه-

 . نبود خودم دست اشكام کنترل دیگه و میلرزیدم عصبانیت از. رفت گیج رم س و شدم پرت تخت روی شدت با

  . نره بیرون این از بیشتر صدام تا شد قفل دهنم روی لرزونم دست

  !من سر بر خاك دارم، تو ذهن تو تصویری همچین که من سر بر خاك-

  :گفت و شد اتاق وارد ای تقه از بعد مامان

  . میاد حیاط توی تا صداتون شماها؟ ها،چتونه بچه-

  . دادم مزخرفم مریضی این و خودم به فحشی و کشیدم بینیم زیر رو دستم. انداختم پایین رو سرم

 زانو دو سرگیجه شدت از که بردارم دراور روی از الیدستم تا شدم بلند. بود نشده من متوجه و بود مهرداد کردن آروم مشغول مامان

 . افتاد مهرداد و مامان نگران صورت به نگاهم و شد کشیده بازوم. افتادم زمین روی

  . میخورد تاب چشمم جلو تصویرشون و کشیدن می سوت شدت به گوشام
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  . زدم پلك محكم باری چند.. نمیشنیدم صدایی من و گرفت بینیم زیر رو مشتم توی های دستمال مامان

 گوشم به صدایی ولی میدیدم رو مهرداد های لب شدن بسته و باز. نشوندم تخت روی و کرد بلندم و انداخت بغلم زیر دست مهرداد

 روز چند این فشار تمام انگاری. بدم رو جوابش نداشتم رمق که بود بد حالم انقدر اما کوبید زدم یخ صورت به چندباری. رسید نمی

 تنم به لرز سرما از. گفت مهرداد به رو چیزی گریه با و کوبید صورتش به مامان! بیرون بزنه داشت تصمیم بینیم از و بود شده خون

  .شد بسته چشمام منم و کرد بلندم و انداخت زانوم زیر دست مهرداد که نشست

  ٢٤قسمت

 به نگاهی و کردم باز سختی به رو چشمام. کردم می حس دستم رگ توی رو سرم مایع خنكی و بود پیچیده بینیم تو الكل بوی

 . میداد رو خونه نزدیك اورژانس بخش از خبر اطرافم رنگ آبی های پرده. انداختم اطراف

  . کشیدم دردناکم و شده سنگین سر به رو دستم

  . اومد سمتم دست به تسبیح و اشك از خیس چشمای با مامان و رفت کنار پرده

  ...خودت با کنی می اینجوری چرا اخه. من بشم قربونت الهی-

  . زد لب شكری الهی و کشید چشمش زیر به دستی

  !بگو دامادت..به-

  !نه یا کنی سرزنشش میاد دلت ببینم بیاد، بزار-

  بود؟ شده چم-

  ...!و فشار افت دوباره...پیش دفعه مثل-

. بود شده ریخته بهم موهاش و خونی لباسش جلوی. اومد سمتم داغون یوضع و سر با که بود مهرداد بار این و رفت کنار پرده دوباره

 حتی که شدنم عاشق این و من به لعنت کنه؟ گله ازش و شه خیره قرمزش چشمای تو میومد دلش کی. دادم مامان به رو حق

  . بزنم نمیتونستم حرفمم

  . بوسید و گرفت رو سردم دست

 خوبی؟-
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 کنم اذیتش که نبودم رحم بی اون مثل که من. نبود باهاش لجبازی وقت االن. دادم تكون اره ایمعن به سری و لرزید واموندم دل

  . الزمه سرم خودشم االن که حساسه من شدن دماغ خون روی انقدر میدونستم...

  :گفت و زد ای خسته لبخند

  !مرخصی بشه تموم که سرمت-

 کی میدونستم بود، شدن دماغ خون کارم که من وگرنه. میخواست زدن فحر دلش! بگه چیزی یه میخواد دلش فقط االن میدونستم

  . میشم مرخص بیمارستان از

  . کنی عوض رو قرصات باید گفت! بوده هفت روی فشارت گفت دکتر-

  :گفت خنده با و زد کنار رو پرده کامل بار این پرستار

 من جای مامان که گفتم آرومی نه حوصله بی بودی؟ آفتاب تو بود؟ شده چت. کردی خالی خون  رو بیمارستان همه که تو دختر-

  :داد جواب

  . میكنه دماغ خون بشه که مضطرب یا عصبی! دچارشه بچم که نادره بیماری یه نه-

  :گفت میكشید دستم از رو سرم که طور همین و کرد ای خنده پرستار

  !بودی شده دماغ خون اینطوری که کرده عصبانیت شفیع آقای این چقدر ببین پس-

  . کرد مرخصم و گفت سالمتی به سریع که رفت بهش ای غره چشم مهرداد. خندید جملش به دوباره خودش و

  :گفتم و کردم پام رو لنگه به لنگه های دمپایی. شدم بلند آروم و کردم تر محكم رو ساقم روی چسب 

  :گفت مهرداد و خندید مامان نه؟ اورده، مهرداد اینارو-

  . برات اوردم چی نكردم نگاه که شدم هول انقدر لحظه اون من-

 چیزی ولی داشتم سرگیجه یكم هنوز. وایستم کرد کمكم و خندید ؟!ندادی تشخیص واقعا یعنی. بابام مال یكیش منه مال یكیش-

  .شدم روونه دنبالشون و نگفتم

  . کرد روشن رو ماشین و گذاشت پام روی رو داروها کیسه مهرداد
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  .شد پخش ماشین توی مالیمی اهنگ و کرد روشن رو ضبط. بستم رو چشمام و دادم تكیه شیشه به رو مسر

 گوشه یه  نرم کاش گیره دلم هنوز خانومی کردی له بدجوری منو  آسونی همین به رفتم یادت نیست آروم قشنگو قبل مثل روزا

  آخرم روز نیومدی  باورم نمیشه اصال منم باز افسرده

   میرم اینجا از شهرو این منمیخوا

  بود عرضه بی بگو مرد بگو رفت بگو خب  پرسه می حالمو هرکی من بعد برد تره رحم بی اونكه آخرش همیشه تو بعد

 نشنیدنو صداشو بگو رفت داد چیشو همه بگو بگو رفت باد به خوبمون روزای بگو  زد داد نشنیدنو صداشو بگو رفت داد چیشو همه بگو

  بگو رفت باد به خوبمون روزای وگب  زد داد

  . بود شده خیره کارام به تعجب با که انداختم مهرداد به نگاهی. کردم خاموش رو ضبط و کردم باز رو چشمام حرص و بغض با

  ...که بهت بگم چی-

 داده هم دست به دست چی همه امروز. بشم آروم تا کشیدم عمیقی نفس. باشم ساکت کرد مجبورم گفت بلندی اهلل اال اله ال مامان

  . بكنن تر خراب رو اوضاع تا بودن

  . شد پیاده عصبی و کشید کنار رو ماشین مهرداد بعد، لحظه چند

  :گفت ناراحتی با مامان

   ماهور؟ کنی می اینجوری چرا-

 دستش توی رو دستم و اومد ولج کمی مامان. افتادم گریه به و کرد باز سر بغضم. کشیدم صورتم به دستی و زدم صدا اسمشو ناله با

  :گفت آروم و کرد پاك رو اشكام دیگش دست با. گرفت

  ...گیری جبهه بدون! بزنی حرف باهاش آروم و بشینی عصبانیت، همه این خیال، و فكر همه این جای به کاش-

  زده؟ حرف باهات-

  ...گفت من به چیزایی یه بسته سر اوایل همون مامانش-

  ؟سپ نگفتی بهم چرا-
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  ...خانم لیال و من نه. میداد توضیح برات مهرداد باید چون-

  :داد ادامه که کردم نگاه آرومش صورت به

  ...بگذره بزار! میكنی اذیت رو مهرداد و خودت فقط داری االنم-

  . باشه بینمون پنهونی چیز نبوده قرار-

 میكشید، سیگار ندرت به خیلی. پیچید شامم تو سیگار بوی. نشست صندلیش روی انار آب لیوان دوتا با مهرداد و شد باز ماشین در

  .میكنه کارام این از رفت می یادم حتی که انقدری

  :گفت مامان به رو و داد دستم لیوانی

  ...برم نمیخواین اگر! دارین دوست چی بپرسم رفت یادم من ببخشید-

  .گرفت ازش رو لیوان کوتاهی تشكر با و زد لبخندی مامان

  . کرد بهتر رو حالم خنكیش که خوردم آبمیوم از ای ذره

  :گفت گرفتش صدای که گرفتم سمتش رو لیوانم

  !شدم سیر دیگه من. بخور خودت-

  . زد واضحی پوزخند و

  ...بخور یكم تو حاال باشه-

 .افتاد راه و گفت اترومی نمیخوام

  :گفت و زد ترمز خونه دم دقیقه پنج از بعد

  . کنه باز رو خونه در تا شد پیاده مامان  دیگه؟ خوبه حالت نداری؟ کاری تو. هخون میرم من-

  ...بعد حموم برو بیا. میكنه هول مامانت نرو، اینجوری-

  . ندارم حموم حوصله االن...نمیخواد-
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  :گفتم بعد و کردم دست دست کمی

  ...بگم خواستم می-

  :کردم زمزمه و فرستادم دلم به لعنت هم باز. کرد نگاهم قرمزش چشمای با منتظر

  . بمون دیگه یكم! االن نرو-

  ...و کنی بارم حرف بیشتر که-

  !نكن نمایی مظلوم بیخودی پس. بدهكاری توضیح یه هنوز تو-

  . برگشت سمتم و کرد خاموش رو ماشین

 دوست هم رو دیگه ،هم بودیم نامزد باهم پیش سال چند آیلین و من! توئه با حق اره،. نباشم بدهكارت که میدم توضیح بهت االن-

 از تر راحت خیلی! رفت و چی همه زیر زد اونم...بشیم دار بچه نمیتونم گفت می آزمایشامون جواب. بمونیم باهم که نشد ولی داشتیم؛

  . شد عالقش همه منكر...من جمله این

 تو االن. کرده فرق چیز همه االن ولی داشتم اره! داشتی شدوست که نگفتی تو بگی و نكنی غش دیگه روز چهار باز که میگم اینارو

 شروع رو رابطه یه باهات و جلو اومدم که موقعی! دیگه یكی سراغ برم باشه فكرم تو کسی وقتی که نیستم عوضی انقدر...کنارمی

 همه با تو به عالقم. باشم شتهاد دوستش هنوز نمیشه دلیل ولی کنم فراموش نمیتونم رو آیلین که درسته! تو و بودی تو فقط کردم،

 ترسیدم فقط نگفتم دروغی تو به من. خیالی و فكر هیچ بدون. بوده پاك همش بوده بینمون االن تا چی هر...داره فرق دنیا های حس

   ...که کن باور ولی کردم اشتباه میدونم. بدی نشون خاصی العمل عكس تو و بگم رو واقعیت که

  :گفتم و کردم فینی فین

  . کرده تغییر آهنگاتم حتی ؟!بزارم چی پای رو اخیرت رفتارای پس نداری دوستش اگر-

  . نیاد یادم گذشته تا میجنگم خودم با دارم فقط من-

  !مرتبش نا ریش ته به...ریختش بهم و درهم موهای به. کردم نگاه خستش چشمای به

 که کارایی...اما کرده، تصرف رو قلبت کجای آیلین که نداره اهمیت امبر االنم حتی. نیست مهم برام گذشتت که گفتم بهت اول روز-

  . کنم فكر ای دیگه جور شد باعث کردی
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  !شه زنده چشمم جلو گذشته نخوام که بده حق-

  . بزنه نبض چشمت جلو دوباره و شه زنده بخواد نداره دلیلی نباشه، حسی گذشته اون قاطی اگر-

  ...بفهمی تا نیستی من جای-

  . بود شده راحت مهرداد بابت از خیالم ولی بیام کنار قضیه این با رو روزی چند نمیتونستم شاید. بودم شده خالی

  . کرد پاك رو اشكام و کشید صورتم به دست

 خفش که! بگیرم رو آیلین طرفه یك احساس مونده ته اون نبض جلوی تونستم که عمیقه بهت حسم انقدر. ماهور تویی فقط االن-

  ...روزامونو این نكن خراب خواهشا. زندگیم به نزنه گند تا کنم

  . اومد جلوتر که زدم لبخندی! نمیزنه حرف هوا رو میدونستم. داشتم باورش

  !ببینمت لعنتی بیمارستان اون تخت روی ای دیگه وقت هیچ نمیخوام...نكن گریه دیگه-

  . خورد کنارم شیشه به محكم چیزی که دموب غرق سش*بو لذت تو. سید*بو رو پیشونیم که زدم پلكی

  . نمیشنیدم که گفت می طرف اون از چیزی و میكرد نگاهم درهم اخمای با ماهان. برگشتم و زدم آرومی جیغ

  . رفت آسمون به دادش و خورد پاش به محكم که کردم باز رو در

  درم؟ پشت نمیبینی روانی، دیوونه-

  ...باد بی. بود زدنت دید تقاص اینم-

  :گفت شده گشاد چشمای با

  !رو حیایی بی بساط این کنین جمع ؟!هستی طلبكارم بعد میگیری قلوه میدی دل کوچه وسط. پرویی تو چقدر-

  :گفت و شد پیاده خنده با مهرداد

  :گفت مهرداد پیرهن روی خون دیدن با ماهان خبرته؟ چه. فهمید تو بلند صدای با بود، نفهمیده کسی اگرم-

  ؟!کردی دعوا-
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  !داده نشتی بینیش باز خواهرتون نخیر،-

  . خدا به زیاده روت خیلی-

  . خورد من به محكم و پرید بیرون حیاط از عجله با بهار که رفتم خونه سمت

  . گذاشتم سینم روی رو دستم و گفتم بلندی آخ

  . کردی ترش داغون زدی خواهرم، بود قراضه کم-

  :گفت و کرد هینی بهار

  ریختیه؟ و سر چه این پریده؟ رنگت چرا خوبی؟ ؟!گرفت دردت بمیرم، الهی-

  . تر آروم یكم جان بهار-

  :گفت نگرانی با و شد بیشتر تعجبش مهرداد لباس دیدن با بهار

  . اومد بهار سمت و شد کالفه ماهان اره؟ ؟!شده بد حالت تو باز-

 نازشو مهرداد تا بیاد خون بینیش تو کرده انگشت کرده، لوس خودشو دوباره باز. هدیگ معلومه. میپرسی سوال صبح تا کنن ولت یعنی-

  . بكشه

 . خورد دردناکش پای همون به درست که کردم پرت سمتش و کشیدم بیرون پام از رو بابا دمپایی و شدم دوال

  . شد بلند آیفون توی از مامان صدای که کشید دادی دوباره

  !ببینم تو بیاین خبرتونه؟ چه-

 از بعد و رفتم ماهان به تیزی غره چشم منم. شد حیاط وارد و کرد جمع رو لبخندش سریع بود، شده قرمز خنده از که مهرداد

  .بستم رو در بهار با خداحافظی

  . کشیدم دراز لباسا همون با و انداختم تختم روی رو خودم خسته

  . بریم تا شو حاضر پاشو بعد بخوابیم یكم-
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  :دادم جواب بسته ایچشم با

  . کرد فرو پالستیك توی مچاله، رو لباسش خب؟. نمیام بگم منم! بیا بگو هی تو-

  چرا؟ باز-

  . کشید دراز کنارم کرد، می باز جا خودش برای که طور همین

  . نكن اصرارم. دیگه بیام نمیاد خوشم-

  :گفت گوشم نزدیك و زد کنار رو چتریام انگشت با

  !باشه حواست. میكنیا خالی رو میدون داری-

  :گفتم تهدید با و چرخیدم سمتش. شد جمع درد از قیافش که کوبیدم شكمش به محكم آرنج با

  . بكنم سرتو پوست تا ببینم ازت کوچیك حرکت یه کافیه فقط! کنی خطا پا از دست حالته به وای مهرداد، ببین-

  . تفگ آرومی باشه ، کرد حلقه کمرم دور دست خنده با

  . کشیدم رو موهاش آروم و اومد قلقلكم

  . بشم دلخور ازت بیشتر که نكن کاری یه-

  ...هنوزم یعنی بیشتر؟-

  !همیشه از تر حال بی... بودن قرمز و خسته. کردم نگاه چشماش به

  . نشده صاف دلم که هنوز-

  . بستشون آروم و کشید چشمام به دستی

 ...بوابخ االن. میكنم صاف برات اونم-

  .رفت خواب

  ٢٥ قسمت
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 آدم ازم کل به بستم، و باز نیمه موهای با سفیدم، بلند آستین توری لباس. زدم لبخند و انداختم خودم به آیینه تو نگاهی رضایت با

  . داشت همخونی موهام رنگ با پلكم، پشت ای قهوه ی سایه رنگ و بود نشسته صورتم روی کامال آرایش. بود ساخته ای دیگه

  . فرستاد لب زیر صلواتی و کرد دود اسپندی امروزش، عروس از راضی خانم، شنبم

  !بشی خوشبخت عزیزم-

  ...چیز همه بود عالی واقعا. ممنون خیلی-

  . سپرد دستم رو شنل و کرد تشكر ازم شیرینش لبخند با

 رو دامنم زده، ذوق من و کشیدن کل و سوت همه. رمهمنتظ پایین مهرداد گفت و شد سالن وارد ها، خانم از یكی دقیقه، چند از بعد

  . رفتم پایین رو مونده باقی پله چند بقیه، از خداحافظی با و گرفتم باالتر کمی

  . بود گل دست وارسی مشغول من، به پشت مهرداد

  . چرخید طرفم به کفشم، پاشنه صدای از که رفتم جلو قدمی چند...کردم صاف رو لباسم و وایستادم

 تو امروز که انداختم پاش سرتا به نگاهی. موند خیره صورتم به عمیقش، لبخند با ای لحظه چند و برداشت جلو به قدمی دیدنم، با

 و میزد برق چشماش. زد گونم به سه*،بو لذت با و کرد پر رو بینمون فاصله. بود شده همیشه از تر جذاب عروسی، شلوار کت

  . میشد تر عمیق لحظه هر لبخندش

 کمی و نكرد ول رو دستم که گرفتم ازش رو گل دست کوتاهی، تشكر با. کرد خوب قبل از بیشتر رو حالم بود، داده بهم که انرژی

  :گفت آروم صدایی با. اومد تر نزدیك

 یسح چه...قلبمی وسط درست االن که تو! میشه احساس قلب با فقط کرد، توصیفش کـلمات با نمیشه وقتایی یه رو احساسات-

  منو؟ قلب نامنظم تپشای صدای منو؟ صدای میفهمه قلبت داری؟

 حرفش، شیرینی از. بود معلوم شنلمم و لباس روی از که میكوبید شدت با انقدر قلبم. رفتم آسمون به و شدم جدا زمین از ای لحظه

  . شد تر چشمام و کردن آب دلم تو قند کلی

 :زد لب آروم و بست رو چشماش فاصلهالبا. گذاشتم قلبم روی و اوردم باال رو دستش

  !میفهمه پس-
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  . میگرفت فیلم ازمون که خورد بردار فیلم به چشمم که فرستادم بیرون رو لرزونم نفس

  :گفتم میكردیم، حرکت ماشین سمت که همینطور خنده، با

  ؟!بودی گفته فیلم برای یا بود خودت جمله کلك، ای-

  :گفت آروم و کرد ساعتش به نگاهی. شدم جوابش منتظر و نشستم سختی هب. کرد باز رو در و خندید بلند

  . میكردم ثابت بهت االن همین وگرنه نداریم، وقت که حیف-

  .کنیم حرکت تاالر سمت به تا زد اشاره بردار فیلم به و بست رو در که رفتم ای غره چشم خنده با

  . وایستادم روش به رو و گذاشتم مهرداد دست توی رو زدم یخ های دست

  ؟!سردی انقدر چرا-

  !میكنن نگاه منو دارن نفر دویست. بابا گرفتم استرس-

  :گفت و اومد سمتمون مرد. دوخت کنه، جاری رو عقد بود قرار که مردی به چشم منتظر، و زد لبخندی

  کنین؟ تكرار قراره رو گفتین که متنی همون-

  . بله-

 ها چراغ و رفت فرو محضی سكوت توی سالن بردار، فیلم و مهرداد به اشارش با. برگشت ها مهمون سمت و داد تكون سری مرد

  . شد تنظیم ما روی

  :کرد متن خوندن به عقد،شروع راجب کوتاهی توضیح از بعد و کرد سكوت به وادار رو جمع رسا، و بلند صدای با مرد

 بر آنچه و داری روا خویش همسر بر داری می روا خود بر آنچه همواره تا میكنی یاد سوگند بهاران طراوت به آیا شفیع مهرداد آقای-

  !؟ باشی راهگشا و خردمند پدری فرزندانت برای و وفادار شوئی او برای! ؟ نپسندی نیز او بر پسندی نمی خود

  :گفت اشكم از خیس چشمای به خیره و داد فشار تر محكم رو هام دست مهرداد

  . میكنم یاد سوگند-
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  :گفت و کرد تكرار رو من اسم اینبار مرد

 او احترام و غرور و باشی همدل و مهربان خویش همسر با تا میكنی یاد سوگند تابستان باروری و سرسبزی به آیا سرمد ماهور خانم-

  !؟ باشی وی همگام و همساز آزی بی و نیازی بی در و خود نیاز را او نیاز! ؟ آوری جای به همواره را

  . میكنم یاد...دسوگن-

  . تر محكم مهرداد دست توی دستام جای و شد بیشتر بغضم و

 دارائیها ، غمها ، شادیها در باشی وی یاور و پشتیبان همواره تا کنی می یاد سوگند پائیز رنگارنگی به آیا شفیع، مهرداد انجمن نزد در-

  !؟ داری پاس یگانه گوهری چون انجمن میان در و تنهائی در را خویش بانوی منزلت و بیماری و تندرستی ناداری، و

  :گفت مصممش، صدای و زیبا لبخند همون با مهرداد

  . میكنم یاد سوگند-

 پر و روشن را بختتان بخش گرمی اجاق همواره که کنی می یاد سوگند زمستان وپاکی سپیدی به آیا انجمن نزد در خانم، عروس و-

  !باشی؟ مهربان و دلسوز مادری فرزندانت برای و وفادار همسری او برای و داری نگه فروغ

  !؟ گیری کار به آن پاکی و بندی آذین در را داری توان در آنچه هر و بخشیده گرمی و شادی ات خانه به

  :گفتم و کشیدم بو عمیق رو مَ مَرد مالیم عطر

  . میكنم یاد سوگند-

  :گفت بلندی صدای با و زد روم به یقیمع لبخند. زد محكمی پلك و کشید عمیقی نفس مهرداد

 ، تو با سخن این آرم لب بر گواهان همه این میان ، تو با زیستن برای. خوبان همه این میان از برگزیدم من تورا یزدان، نامی نام به-

  آیا؟ شوی می پذیرا ، جا هر در ، لحظه هر در ماند، خواهم وفادار

 صورتم به دستی. داد می رو اشكاش جلوی سد از خبر هم مهرداد فشرده بهم های لب .ترکید بغضم و شد جاری چشمم از اشك

  :گفت تر آروم و کشید

  آیا؟ شوی می پذیرا-



 

 
 

116 

  
 هابازی سایه  ➢

 رها ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان ➢

 

 

  :گفتم لرزونم صدای با و دادم قورت رو دهنم آب

 لحظه هر در ماند، خواهم تو ارادوف تو، با انجمن میان گویم می باز اکنون هم ، جان از را تو مهر ، شوم می پذیرا...یزدان نامی نام به-

  !جا هر در ،

  :گفت لبخند، و خوشحالی با بان پیمان

  . باشید پذیرا را انجمن و ما شادباش-

  . سید*بو رو موهام روی و داد فشارم خودش به محكم. رفتم رو ف مهرداد بغل تو من و شد بلند جمعیت سوت و دست صدای بعد و

  . کرد بغلم محكم و اومد سمتون اشكش از خیس صورت با بهار بود، ازدواج پیمان متن گفتن لحا در که همینطور بان پیمان

  !عزیزم بشی خوشبخت...بشم قربونت الهی-

  . داد دستمون هارو حلقه و عسل های کاسه و افتاد خنده به که کردم فینی فین

  :گفتن صدا یك ها نمهمو همه گذاشتیم، همدیگه دهن عسل و کردیم دستمون هارو حلقه وقتی

  . باشید خوشبخت و شادکام..  را شما بستن پیمان دهیم می گواهی-

  .شد بلند ها زدن دست صدای دوباره و

 خیس چشمای و بابا صورت پریده رنگ و خورد اینا مامان میز به چشمم که بودم بهار برای آرایشگاه هوای و حال توضیح حال در

  . نداد خاصی جواب اونم که چیشده پرسیدم بهار از جبعت با. کرد قطع رو حرفم مامان،

 استراحت حال در ای لحظه برای مجلس و بودن بخند و بگو مشغول ای گوشه مغازه، و شرکت های دوست باقی و ماهان و مهرداد

  . بود پایكوبی و رقص از

  . رفتم مامان سمت و اومدم پایین داماد و عروس قسمت از سختی به

  . شد بلند و انداخت مامان به عصبی نگاه مدندی با بابا

  میخوای؟ چیزی بابا؟ جانم-

  . بود شده قاب خوشرنگش، صورتی روسری توی که درهمش، صورت و انداختم مامان قرمز چشمای به نگاهی
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  اینجوریه؟ هاتون قیافه چرا چیشده؟-

  . کرد نشستن به مجبور رو مامان و اومد سمتمون آبی لیوان با بهار

  !بری امشب میخوای تو گرفته دلش! دیگه مادر  بابا، نكن شلوغش-

  .نشست لبم روی لبخند بود، تراشیده برام بابا که داری خنده دلیل از

  ...که میشم نگران بدتر االن من خدا به چیشده؟...دیگه بگین چی؟ شما پریده رنگ-

 خودش به هم رو من چشم حتی، و بود شده زیبا آوری حیرت طور به امشب افسانه. برگشتم سمتش که نشست شونم روی دستی

  . بود بسته سر باالی ای ساده صورت به رو رنگش ای قهوه موهای و بود کرده تن به زیبایی رنگ کرم شلوار و کت. کرد می خیره

  !شده دلتنگت االن همین از جان مونس...میگه راست پدرت! عزیزم نیست چیزی-

  . نشد نصیبم چیزی اما چیه جریان بفهمم تا ندمچرخو چشم بینشون کمی

  ...نیست چیزی. عزیزم برو جونم، مامان برو-

  . گرفتم فاصله ازشون و زدم مامان گریان صورت به لبخندی

 حلقه کمرم دور رو دستش یه. کشید سالن وسط رو من و اومد سمتم مهرداد. کرد کم رو سالن نور و گذاشت مالیمی اهنگ دیجی،

  . گرفت رو دستم دیگش، دست با و کرد

  ؟!شده حال بی من ماهی که خبره چه-

  . شدیم هماهنگ ریتمش با هم ما و کرد نواختن به شروع آهنگ

  !نمیگن منم به که شده چیزی یه نمیدونم،-

  . انداخت اطراف به نگاهی و چرخوند چشم مهرداد

  ...که عادین همه-

  . نبود ها کردن حل معما این وقت امشب. دادم قرار شونش یرو رو سرم و انداختم باال ای شونه
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  :میشد خالصه توش زندگیم که صدایی تو بشم محو و بشه بسته چشمام شد باعث گوشم، دم مهرداد آروم زمزمه

  هستی تو هستی تو قلبم سلطان-

  ...پیوستی من با بستی تو قلبم به یاری پیمان شكستی را دلم های دروازه

 ریز داشت دستش توی من جای احتماال که دستمالی و افتاد آیلین اشك از خیس چشمای به نگاهم. گرفتم فاصله ازش و زدم چرخی

  !میشد ریز

 و خاموش چشماش سیاهی توی ستاره کلی انگار و بودن شده برابر دو چشماش برق. شدم پرت بغلش توی و کشید رو دستم مهرداد

  . میشد روشن

   را دلم نبندم دیگر یار بر  جا هر به رمود تو از اگر اکنون-

  ...زیبا یار ای تمنا و آرزو از سرشارم

  .شد گم جمعیت جیغ و سوت و دست توی سالن، در محكم شدن بسته صدای و پرید جا از آیلین. زد پیشونیم به محبتی با بوسه و

  ٢٦قسمت

  .کردم پرت ای گوشه کدوم هر رو کفشام و شدم ولو مبل روی خسته

  . میمیرم دارم خدایا وای-

  :گفت کرد، می باز رو پیرهنش های دکمه که طور همین و زد بیرون اتاق از خسته مهرداد،

  ؟!گذشت بد-

  . نه که معلومه-

  . دراورد هم رو رکابیش و کند تنش از رو پیرهنش

  . نمیخوام عروسی من بگو هی حاال-

  . بستم رو چشمام و دادم تیكه عقب به رو سرم خندیدم،



 

 
 

119 

  
 هابازی سایه  ➢

 رها ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان ➢

 

 

  . داد می قلقلكم گوشم کنار هاش نفس صدای. شد نزدیكم و نشست مبل روی

  . کنم باز رو موهات من بیا بعدشم دربیار، رو لباست پاشو-

  :گفتم و کردم دراز پاش روی رو خودم

  !نیست حسش اصال-

  :گفت خنده با

  برات؟ بیارم در من میگی داری چی؟ یعنی االن-

  . چپ علی کوچه تو بری یا منظورو بگیری که...داره بستگی تو هب اونش دیگه-

  . شد موهام های گیره دراوردن مشغول و کرد باز سرم از آروم رو موهام روی کوچیك تاج

  . رسیم می اونم به کنم، باز اینارو اول بزار-

  . بردم لذت ها، گیره شر از موهام شدن آزاد از بسته، چشمای با و گفتم هومی حال، بی

  :گفت و کرد نچی نچ

  :گفتم و انداختم نگاهی میز روی های گیره به  موهات؟ تو زده گیره تا چند! کن نگاه-

  . داره دردسر خوشگلی دیگه-

  . کرد جدا سرم از بلندمم تور و کشید موهام بین آروم رو دستش

  . کنم باز لباستم بند تا بشین پاشو-

  . دادم تكون درهم قیافه با و کردم فرو موهام توی رو دستم. نشستم و شدم بلند کمكش با حرف، بی

  ...شكسته موهام تمام-

 رو موهام مهرداد. کرد می مور مور رو تنم تمام و میشد کشیده کمرم پشت گرمش دست. کرد ها بند کردن باز به شروع و نزد حرفی

  .. زد کنار شونم روی از
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  !بودی شده خوشگل خیلی امشب-

  :گفتم و خندیدم زان با

  نبودم؟ خوشگل دیگه های وقت مگه-

  :کرد زمزمه

  !بودی بهترین همیشه تو-

  ٢٧قسمت  زد لبخندی. بود شده قرمز خستگی از که شدم خیره بازش نیمه چشمای تو و چرخیدم سمتش

  :گفتم ،برسه بود خط پشت که بهار به صدام که جوری بلند، و دادم جا کابینت توی هم رو ظرف آخرین

  :گفت و پیچید خونه توی ضعیفش و خَش صدای چطوره؟ عمه فسقل طورین؟ چه شما خوبیم، هم ما-

  زندگی؟ اول هفته با میكنی چیكار خوبه؛ اونم-

  .برداشتم میوه ظرف توی از خیاری و نشستم کانتر روی. کردم قطع رو آیفونش و رفتم تلفن سمت

 روز هر که رسیدم مامان حرف به تازه ولی خواد می چی خدا ببینیم تا! عالی و آل ایده زندگی. امان و امن چی همه که فعال واال-

  . کنه می قفل ذهنم میشیم، نزدیك که ظهر به واقعا. بزارم چی ناهار میگفت

  :گفت و خندید بلند بهار

  .داریم ماکارونی خالی جات ما-

  . خوردیم تازه نه-

  قیمه؟-

  :گفتم و زدم خیارم به گازی

  . خوردیم اونم-

  . پلو لوبیا-
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  !خوردیم-

  :گفت و کرد پوفی کالفه بهار

  کردی؟ درست رو غذاها همه چطوری خونت، رفتی هفتس یه تو-

  . شام ناهار،! دیگه داریم غذایی وعده دو-

 . بخورین چیزی فودی فست حاضری، چیز یه شام خب-

  . خوبیه فكر اینم آفرین-

  . پریدم پایین کانتر روی از و زدم جیغی مهرداد خندون قیافه دیدن با که برگشتم عقب به کمرم تیره روی چیزی رفتن راه با

  :گفتم سریع که پیچید گوشم تو بهار ترسیده صدای و شد بلند مهرداد قهقهه

  . منو ترسوند! اهلل اله اله ال...مهرداد  این...بابا نترس-

  . رفت زهرش بچم. ها مزه بی-

  . کردم خدافظی بهار از و دادم تكون مهرداد برای تاسف از سری

  آخه؟ کنی وجود اعالم باید اینجوری یهو؟ کنه می هول میترسه، آدم نمیگی-

  ...اینكه سوم. میده حال خیلی اینكه دوما سالم، اول-

  ...اصال ها، باشه اخرت دفعه بعدشم. لطفا ننداز راه شمارش من واسه-

  :گفت و کشید بغلش تو منو. اومد سمتم و شد آشپزخونه وارد مهرداد که بود، نشده کامل حرفم هنوز

  . بره در خستگیه این بده رو بوسمون حداقل. نمیدی که سالم-

  :گفتم و کردم جمع زور به رو لبخندم. نشوند گونم روی محكمی س*بو و

  ...که برگشتی نرفته چی؟ خستگیه-

  . کرد بیشتر رو شدستا فشار و رفت باال ابروهاش
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  ...!برم ناراحتی-

  :گفتم تعجب با

  .ندارم آشپزی و گاز حوصله اصال که بیرون میبری منو ناهار. شد بهترم اتفاقا. واال نه من؟ کی؟-

  ...ها شدی عادت بد. کن گله بیا بعد بپزی غذا ماه یه بزار-

  . اومدم بیرون بغلش از و کردم درهم رو قیافم

  . هست که همینه-

  :گفت آمیزی شیطنت لحن با و انداخت باال ابرویی

  جدی؟-

  :داد ادامه که کردم نگاهش

  . میدم نشونت االن-

  . انداخت گیرم اتاق نزدیك که کردم فرار خنده با و ترسیدم نگاهش از

  :گفت که فشردم سینش به رو دستام ترس با

 هنوز. کرد حرکت پهلوهام روی دستش و من؟ برای شدی موش االن حاال. آشپزخونه تو بود دراز متر دو زبونت که تو شد؟ چی-

  :گفتم و کردم غش خنده از من نداده، قلقلك

  . میشه کبود پهلوم همه خدا به مهرداد. نكن...توروخدا-

 تبدیل جیغ به خندم صدای. رفتم می ضعف خنده از من و میداد حرکت پهلوم و شكم روی رو هاش انگشت من، حرف به توجه بی

  . شد بلند در، زنگ صدای که بود شده

  :گفت و شد جدا ازم تقال از قرمز صورت با مهرداد

  ...وگرنه داشت دوستت خدا-
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 گوشم به رویی روبه پیرزن صدای. کردم پاك رو خندهام از حاصل اشك و کشیدم چشمام به دستی. رفت در سمت عقب عقب و

  . رفتم تر نزدیك و رسید

  ...بردن و اومدن رو تنها دخترك گفتم! شده چی کردم فكر ترسیدم من کنین، تایرع یكم پسرم-

  ...میكنیم رعایت. چشم ولی کردین، جناییش چقدر خانم حاج-

 و داد تكیه بهش بست، رو در. کرد ختم رو قائله و گفت چشمی بله افتاده، پایین سر با مهرداد که کرد دیگه نصیحت تا چند پیرزن

  :گفت

  . فهمیدن محل اهل همه کنیم، گذرونی خوش یه اومدیم بار هر ما یعنی-

  :گفت که افتادم خنده به بلند مامانش، جلسه روز یاداوردی از

  . کنیم می چیكار داریم ما میكنه فكر االن نخند بابا-

  .کنه عوض رو لباساش تا رفت اتاق سمت و افتاد خنده به خودشم که گرفت شدت خندم

  :گفتم و دادم تكون رو مهرداد. انداختم ساعت به نگاهی و شدم هوشیار گوشی زنگ صدای با

  !توئه گوشی پاشو-

  :داد جواب آلودش، خواب صدای با. اورد بیرون سرم زیر از رو دستش و کشید ای خمیازه

  .مامان جانم-

  . رسید می گوشم به ضعیف خیلی خانم لیال صدای

  بودی؟ خواب عزیزم، سالم-

  . بودیم خوابیده اره. سالم-

  . کردم بیدارت ببخشید اخ اخ-

  :گفت و کشید صورتش به دستی
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  . نداره اشكال نه،-

  . اینجایین شام امشب چرا و چون بدون بگم خواستم می-

  . انداختم باال شونه که انداخت بهم نگاهی مهرداد

  خبره؟ چه-

  . کردم دعوتت. دیگه شامه مادر، سالمتیت-

  هستن؟ مناای عمو-

  !ببینش بیا بره میخواد فردا پس خاتونم. هست عمتم اره،-

  :گفت کالفه و کرد پوفی

  . نمیومدم نبود خاتون خاطر به اگر خدا به-

  !نزاشتی اینجا پاتو هفتس یه کردیم؟ گناهی چه بابات منو وا-

  . کرد قطع بله تا چند از بعد و کرد دور من از کمی رو گوشی مهرداد و

  ...کنی می خراب کارو خودت تو. ندارم مشكلی نزنی حرفی تو وقتی تا نم-

  . چسبوند سینش به رو سرم و کرد بغلم

  . ندارم کسی به کاری منم...نكن خسته مسخره موضوع این برای ذهنتو-

  !بریم شو حاضر بعدم. شدی هپلیا شبیه حموم، برو پاشو پس-

  :گفت و داد فشارم تر محكم که گرفتم می فاصله ازش داشتم

  . دیگه نمیده حال تنهایی اصال تو جون-

  ...نشدم حریفش آخرم، و کرد بلندم خنده، با که گرفتم ازش نیشگونی و کردم نثارش پرویی

  ٢٨قسمت
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 نروبی ازش اتاق، چراغ کردن خاموش از بعد و برداشتم تخت روی از رو کیفم. کردم صاف سرم روی رو شالم و کردم تمدید رو رژم

  . رفتم

  .بود موهاش کردن مرتب مشغول کفشی، جا آیینه جلوی مهرداد

  ...بریم. آمادم من-

  . کردم پام رو کفشام و برداشتم کانتر توی از کلیدُ

  ...بده اجازه-

  . سیدتم*بو محكم شد دوال کمی که کردم نگاش تعجب با

  !رفته کجا غیرتم که، نمیشه اینجوری-

  . بست رو در خودش و کشید رو دستم که بودم وایستاده چارچوب وسط واج و هاج. رفت بیرون خونه از و کرد تصنعی اخم و

  ...دوباره مجبورم که نكن نگام اینجوری-

  . گرفت فاصله ازم و موند ناقص حرفش رویی، به رو پیرزن اومدن بیرون با

  :گفت خنده با که کردم سالمی

  ...دیگه امروزین جوونای-

  . رفت پایین ها پله از و کرد جمع رو چادرش دهنخ با و

  :گفت و چرخوند خودش سمت منو شوکه مهرداد

  ...بودیم صدا بی که ما وگرنه. گذاشته کار چیزی خونه تو این کن باور-

  :گفتم و شدم خم عقب به خنده از

  !ببین لباتو...خدا وای-

  . کوبید شونیپیش به دستی و انداخت خودش به نگاهی گوشیش صفحه تو
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  .رفتم پایین ها پله از خنده با و گزیدم رو لبم

  . نشستم خاتون کنار و گذاشتم اپن روی رو شیرینی جعبه همه، با احوال و حال از بعد

  بهتری؟ خوبی؟. بشم قربونت الهی-

  ! خونتون توی چپیدین هفتس یه. شه وا دلم ببینمتون بیاین برام میسوزه دلت اگر! بشی قربونم نمیخواد-

  :گفت و سپرد مهرداد دست هارو چایی خنده یا مامان

  !دومادن و عروس خاتون دیگه-

  :گفت بشنوم خودم فقط که جوری و زد دستم پشت ای ضربه آروم خاتون

  !هول نگن بهت بپا-

  :گفت غیض با خاتون که گرفت خاتون جلوی رو چایی سینی مهرداد. کشیدم پیشونیم به رو دستم و بستم رو چشمام زده خجالت

  !خورم نمی-

  . اومدم که حاال. دیگه نكن بداخالقی خاتون، بابا ای-

  . ببینیش نیومدی اینجاس هفتس یه خدا بنده وگرنه. اونجوری و اینجوری خاتون میگی فقط تو-

  . شد شوکه ای لحظه لباساش دیدن با و برگشت بود اومده بیرون اتاق از تازه که آیلین سمت مهرداد

  . بپوشم نمیشد روم مهرداد جلوی من، هنوز که بود پوشیده جذبی و کوتاه شلوارك با همراه تاب

  :گفت و توپید بهش مهرداد جای خاتون

  !نمیزنی زنگم آدم به ماهی سالی که بهتره تو از-

 و گذاشت میز روی رو خودش و من چایی لیوان و گرفت رو ازش تفاوت بی مهرداد. نموند دور آیلین چشم از که خوردم رو خندم

  . نشست کنارم سریع

  :پرسید مهربون لحنی با و برگشت سمتم افسانه
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   خوبی؟ چطوره؟ حالت-

  . دادم رو جوابش و زدم لبخند روش به

  . خوبم منم. خداروشكر-

  . برم اتاق توی دنبالش که گفت ریزی اشاره با و داد تكون سری

  . شدم بلند کنارش از و دادم تكون سری که چیشده پرسید ابرو و چشم حالت با و گرفت رو دستم مهرداد

  . میكرد نگاه در به منتظر و بود نشسته تخت روی افسانه شدم که اتاق وارد

  . دارم احتیاج کمكت به...راستش-

  کمكی؟ چه-

  !ببری جایی یه تا منو و بكشی زحمت باید روز یه-

  :پرسیدم و کردم قبول دلی دو با

  ...گمشدتون میره؟ پیش درست...کاراتون-

  :گرفت رو دستم سردش دستای با و شد بلند

  ...بگم نمیتونم هم آیلین به. باشم تنها نمیخواد دلم فقط. سراغش برم روز اون میخوام اتفاقا. خوبه-

  :گرفتم ذوق با و زدم پس رو بدم حس و شك

  ؟!شمارو میشناسه پیشش؟ برید میخواید...الهی-

  . لرزید نگاهش، توی دلتنگی و بغض همه این برای دلم. ریخت گونش روی اشكش قطره و شد خیره چشمام تو اشكیش چشمای با

  ...نمیدونم-

 :گفتم و کردم بغلش

  . میشه درست چیز همه. نباشین نگران-
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  . دکر خفه شونم توی رو هقش هق و داد فشارم محكم کنه، بغلش یكی تا بود منتظر که انگار

  :گفتم و کشیدم پشتش دستی

  .کنه می بغلتون دلتنگی همین با و میره یادش دوریا این همه ببینه که رو حالتون این باشین مطمئن. نكنین گریه-

 و بشه آروم یكم تا موندم منتظر و دادم دستش دستمالی. بود کرده سیاه رو چشمش زیر سُرمه،. گرفت فاصله ازم و کرد فینی فین

  . کنه پیدا تسلط دشخو روی

  :گفت و کشید بازوم به دستی لبخند با

 کن باور ولی. گفتم بهت که دروغی بابت تو و آیلین خاطر به مهرداد. ندارین خانوادم و من از خوشی دل مهرداد نه تو نه که میدونم-

  ...نبودم اگر که بودم، مجبورم

  . نكنین فكر بهش دیگه-

  .موندم جام سر و شدم خشك روم، به رو صحنه دیدن با کرد، باز که رو در. تیمفر در سمت هم با و زد لبخندی

  .گفت می بهش آروم رو چیزی داشت آیلین و بود باز مهرداد اتاق در

  . باشه ساکت کردم مجبورش و گرفتم رو جلوش که بگه چیزی خواست و کرد نگاهم نگران افسانه

  :گفت و داد تكون هوا توی دستی کالفه مهرداد

  :گفت و رفت سمتش آیلین بدم؟ طالقش میگی؟ چی میفهمی. آیلین دادی رد تو-

  ...کردم اشتباه من-

  :گفت و شد دوال سمتش کمی مهرداد

  !میگی چی نمیفهمی چون -

 سست اهامپ و ایستاد حرکت از قلبم. کوبید دهنش روی رو دستش و کرد ی و کشید پایین رو گردنش و کرد استفاده فرصت از آیلین

  . شد

  :گفت و کرد پرتش عقب به عصبی مهرداد
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  . میكنی غلطا این از که آخرته دفعه-

  . نیست اشتباه تو با هیچی نیست، غلط تو بوسیدن-

  :کشید داد عصبی

  !بفهم...دارم دوست زنمم! دارم زن من. غلطه قلبت فكرت، ذهنت، تو من وجود! غلطه-

  . افتاد من به چشمش و شد اتاق باز در متوجه مهرداد. گرفت رو مبازو افسانه و افتادم زمین روی

  . شد خشك جاش سر و پرید وضوح به رنگش

  . زد صدام و کوبید صورتم توی آروم افسانه

  !جان ماهور...ماهور-

  . نشستم تخت روی و شدم بلند سختی به

  . اومد سمتم و شد اتاق وارد مهرداد

  . دوخت چشمام توی رو نگرانش و لرزون نگاه و زد زانو پام پایین

  ...ماهی-

  :گفتم و اوردم باال رو لرزوندم دست. شد پر اشك از چشمام و پرید پلكم

  ...نگو هیچی-

  . شد بلند و فشرد هم روی رو چشماش محكم

  . شد خارج دیدم دایره از و زد بیرون اتاق از سرعت به آیلین

  :گفت و شد اتاق وارد آبی لیوان با بود، شنیده رو مهرداد ددا صدای و بود راهرو توی که خاتون

  مادر؟ کو رنگت برات، بمیرم الهی-

  :گفت آروم و داد دستم رو پر نیمه لیوان دستش، لرزش همون با
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 دکتر؟ بریم ؟ خوبی-

  :گفتم و کردم آزاد گلو از رو شدم خفه صدای

  ...ننفهمید بقیه تا برید. فقط رفت گیج سرم یكم خوبم،-

  :گفت و نشست تخت روی کنارم خاتون

  !نبودی ضعیف انقدر که تو شد؟ چیزی-

  ...نه-

  :گفت و کشید صورتم به دستی

  . نكن مرورش...نگو نداره اشكالی ولی! میفهمم من نیست، دلت ته از گفتی که نه این-

  چی؟ بگیری رو مرورش جلوی نتونی اگر- 

  !هیچه جلوش سفید چشم دختره این که داری زندگیت توی تر قشنگ چیزای انقدر-

  . بستم رو چشمام و کشیدم خیسم صورت به رو دستم

  ...بیرون نمیره زندگیم از! نمیگذره-

  . نباش بقیش غصه تو دیگه دار، نگه زندگیت وسط رو مهرداد تو-

  . نمیده جواب زور. بمونه بخواد باید خودش-

 تا زمین آیلین با تا تو، با رابطش فرق. نذاشته کم برات عالقه از ولی کنم تعریف ازش نوَمه چون بخوام که این نه! نباش نامرد-

 . بستن آسمونا تو رو عمو پسر و عمو دختر عقد میگفتن جا همه...دیدم و بودم من. آسمونه

! بره تا کرد بهونه رو بچه آیلین ولی بود زندگی آدم مهرداد. نداشت لیاقت آیلین... باهم بودن خوب ولی خسرو نه من نه. نبودیم راضی

  ! نیست کار در مهردادی دیگه دید ولی برسه نوایی و نون به که برگشته حاالم...ریخته براش اونور کرد فكر

  :گفت و کشید عمیقی نفس
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 بوده، هرچی االن تا...تره عاشق خودش قول به! داره فرق حالش تو با. برَمَ از رو بچه این من...مادر دیگس جور یه تو با مهرداد-

 مهرداد باش مطمئن...!تو کنارشه؟ کی االن ولی کرده تجربه آیلین با رو هاش حس اولین مهرداد اینكه باشیم راستم رو! بوده اتفاقی

  به نه، دید ولی. پاش میموند داره ارزش دختره اون میكرد حس اگر

 داره که دیدم. دیدم گوشیش توی رو عكست بار اولین من. برگرده تا نبود دلش تو دل شیراز میومد...دید تورو وقتی اما زده؛ کاهدون

 تو چون...موند خواستش پای اینبار و میخواستت مهرداد. باشه داشته تورو لیاقت تا بسازه زندگی یه بتونه تا میزنه آتیش و آب به

  !داشتی ارزششو

  :گفت و زد گونم روی ای سه*بو مهربونی با

 قهر! کن تمومی حجت باهاش ولی کن داغونش و بزنش میخواد دلت چقدر هر االن از. شد ریش دلم که نریز واشكار این االنم-

  . شه سرد رابطتون زندگی اول که نمونین

  . میتپید براش قلبم و داشتم دوستش مامانم اندازه. گذاشتم پاش روی رو سرم و بوسیدم رو دستش

  . سرش پشت باباهم و مامان و شد اتاق وارد مهرداد

  :گفت و گرفت جا کنارم سریع مامان

  چیشد؟-

  . برد بیرونش اتاق از و کشید رو خانم لیال دست نپرسه، چیزی بهتره بود فهمیده من، نزار قیافه دیدن با که بابا

  خوبی؟-

  :گفت عصبانیت با خاتون

  ؟!مهمه مگه...تو نزن حرف-

  :گفت و کرد ای ناله ناچاری سر از مهرداد

  . هست که معلومه-

  . مهرداد گرفته صدای و ناراحت لحن برای هم خودم، خراب حال برای هم. سوخت دلم
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  . فهمیدم صورتم روی نفساش هرم از بسته چشمای با من و زد زانو پام پایین

- ؟!میدی سكته نوم اینجوری چرا پس. ازت نمیگذرم زنمی تو گفتم. میخوام تورو گفتم دیوار، تو کوبیدمش! که دیدی خودت-

  !میذاشتی...نباید

  :گفت مهرداد و داد تكون تاسف از سری خاتون

  بیرون؟ اتاق از اومد چطوری ندیدی! نداشت عادی حالت اون...بكنه اینكارو نمیكردم فكرشم من که کن باور...نخواستم من-

  :کرد زمزمه و گفت اللهی اال اله ال خاتون

  . شده سرکش خیلی! دختر این شده جوابشون که کردن خدا درگاه به گناهی چه پسر اون و افسانه نمیدونم-

 رو جاش مهرداد. بست رو در و رفت بیرون اتاق از و وایستاد پا روی سختی به گویان، علی یا خاتون. شدم بلند و کردم باز رو چشمام

  . نشست روم به رو و گرفت

  :گفتم و شدم خیره قرمزش چشمای تو

  میره؟ و میسوزه رات ب دلم آخرم بدی انجام کاریم هر که کنم چیكارت-

  . بودم تقصیر بی من...تو جون به-

  :گفت که کردم نگاهش حرف بی

  !نكن. .. ماهور نكن. میكنم لعنت خودمو فقط میكنی نگاهم حالت بی و خیس چشمای این با اینجوری، وقتی خدا به-

 بغلم داشتم، باهاش هم روشنی گذشته یه برقضا دست که یكی راه به راه میخواد دلت باشی تو میشه؟ نشم؟ ناراحت نكنم؟ چیكار-

  . بود زده بیرون گردنش رگ حرص از  ببوسه؟ منو خفا تو آخرم در و کنه

  . بدم نشون رو العمل عكس ترین منطقی و باشم عادی داری توقع من از بعد! بكنی نمیتونی تصورم حتی تو-

  :گفت حرفم به توجه بی

  نخوردی؟ رو قرصات چرا-

  :گفتم عصبی و کشیدم دستش از رو قرص خشاب
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 طول تو شدم، دماغ خون مدته این که انقدری ولی بودم مریض من سال همه این. سالمم ، خوبم من نریزین کرم عموت دختر و تو-

  . نشدم عمرم

  :گفت و شد تنگ چشماش

  . باشم مضر برات انقدر کردم نمی فكر-

  .میترسونه منو داره بدجور سایش...اولشه تازه این. نمیكنه ول و روم افتاده بختك عین...مضره برام گذشتت! ضریم اره-

 بروز ضعفام دیگران جلوی انقدر تا بكشم خودمو میخواد دلم. شدم بلند و دادم قورت آب بدون رو قرص. کرد بیشتر رو لرزم پوزخندش

  .زدم بیرون اتاق از میداد، فشار دستش توی رو سرش و بود نشسته تخت روی که بهش توجه بی. نكنه پیدا

  ٢٩قسمت

 و بودن شده غیب پدرش با موقع همون از آیلین. رسید می گوش به ها چنگال قاشق صدای فقط و شد می خورده سكوت توی شام

 غذا به ناراحتی با مامان. بود نخورده هم ققاش دوتا حتی من، از بدتر و بود غذاش با بازی مشغول مهرداد. نرسیدن هم شام برای حتی

 هم مهرداد عمه شوهر و عمه حتی. رفت نمی خوردن به دلش و دست کسی اما میزد تعارف و کرد می نگاه نخوردش دست های

  . نمیزدن حرف خیلی و پسه هوا بودن شده متوجه

  . شدم بلند کوتاهی تشكر با و کردم پاك دستمال با رو لبم دور

  !جان مامان که خوردین چیزی-

  :دادم جواب لبخند با

  . شدم سیر ممنونم-

 و خورد صورتم به باد. کردم بازش و وایستادم پنجره کنار چراغ، کردن روشن بدون. رفتم مهرداد اتاق سمت و گرفتم فاصله میز از

  . دادم تكیه دیوار به و بستم رو چشمام. پیچید موهام بین

 بودم عجب در و داشتم شدیدی ردرد س. کنم هضم رو پیش ساعت چند اتفاق و کنم فكر تر راحت یكم، تا نمیذاشت مختلف افكار

  . نشدم دماغ خون چرا که
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 شده پارك ماشین به چشمم. بود کرده روشن حدودی تا رو خیابون و کرد می خودنمایی آسمون توی ماه...دوختم چشم بیرون به

 فقط من و گفت می بهش رو چیزی عمو. بود گذاشته فرمون روی رو سرش و بود شستهن توش آیلین که افتاد خونه از تر عقب

  . دیدم می رو هوا توی دستش حرکت

 درد با و گذاشتم چشمام روی رو دستم. زد رو برق و گرفت قرار چارچوب توی مهرداد. چرخیدم عقب به صداش از و شد باز در

  :گفت آروم مهرداد که بستمشون

  !بریم شو حاضر هبد حالت اگر- 

  :گفتم و رفتم سمتش

  ...رو ظرفا بزار-

  . بریم بپوش مانتوُتُ. میشورن عمو زن و عمه...نمیخواد-

  . برم نمیخواد دلم اینطوری-

  . کرد پرت سمتم و کشید رو مانتوم لباسی چوب از حرفم، به توجه بی و کرد اخمی

  ...بپوش-

  :گفت من زدن حرف از قبل. کشیدم رو دستش که بره بیرون اتاق از خواست و

 کنم؟ عذرخواهی ازت دقیقه به دم داری توقع. اتاق تو اومدی و هم تو کشیدی اخماتو همه جلوی! دارم حقم ناراحتم، عصبانیم، اره-

  .بكشم رو نازت مرگ حد سر تا موضوعی هر توی داری دوست که نمیام کنار اخالقت این با نبودم؟ مقصرش من که کاری بابت

  من؟-

  . بود مونده باز آب از افتاده بیرون ماهی مثل دهنم و

 میگن چشماشون با و میكنن نگاه صورتم تو همه که واضحه ناراحتیت انقدر...انگار نه انگار. کردم عذرخواهی ازت همه این...تو اره-

  !کنی عادت اینجوری...باشه اینجوری نمیخوام. بكشم ناز و دنبالت بیام

 اینو! نمیكنم فراموش ببخشم اگرم. ببندم و کنم هضم رو موضوعی هر راحت میتونم من میكنی فكر که کردی عادت بد وت اتفاقا-

  . باشه یادت
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  :گفتم و کردم ول رو دستش

 بزاری نباید تو که اینه من درد نیست، تو شرمندگی من درد کنم؟ پاك ذهنم از دیدم که رو لحظه اون عذرخواهی، دوتا با داری توقع-

  :گفت عصبی بده خودش به رو اجازه این دختره اون که

  !میگی چی بفهم-

 . نمیكنم فراموشش ولی مدت؛ این های داستان باقی مثل امشب، از میگذرم! تویی بفهمه باید که اونی-

  !میكنی خراب داری روزامو بهترین

 . رفتم بیرون اتاق از و برداشتم در کنار از رو کیفم و

  :گفت و وایستاد جاش سر دیدنم با خانم لیال

  . شبه سر تازه که هنوز مادر؟ میرین کجا عه-

  :گفت و کرد صاف دستش روی رو کتش. وایستاد کنارم و اومد سرم پشت از مهرداد

  . کنم ریستشون و راست برم باید مونده شرکتم کارای از یكم میكنه، درد سرم. بریم باید دیگه نه-

  :کرد زمزمه آروم گوشم دم اخر، لحظه خاتون. کردیم خداحافظی همه از و داد تكون ریس ناچار خانم لیال

  . میخوری و میریزی اسطوخودوس و سیب پوست امانی، لیمو توش میكنی، دم گاوزبونُ گل خونه، رفتی-

  چی؟ من-

  :گفت و گرفت من از چشم خاتون

  . نكنی اذیت منو دختر انقدر که میخوری کتك جاش هم تو-

  :گفت مهرداد که زدم پوزخندی

  عروست؟ عروس  یا منی طرف شما-

  ...جون بچه حقم طرف-
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  . شدم خارج خونه از و نشنیدم که گفت گوشش در چیزی و

  . کرد رانندگی سكوت تو مهرداد و نزدیم حرفی کدوم هیچ خونه به رسیدن تا

  :گفت و اومد دقیقه ده از بعد که بودم منتظرش واحد در جلوی

  اینجایی؟ هنوز چرا تو-

  !کردی قفل رو در تو-

  . بود شده آروم. دراورد جیبش از رو کلید و گفت آرومی آهان

  نزدی؟ زنگ چرا-

  . کردم آویزون همونجا کیفمو و گذاشتم کفشی جا توی رو کفشام

  . بود خاموش گوشیم چون-

  :گفت و بست رو در مهرداد

  ...کردا چشممون-

  :گفت که کشیدم مانتوم کمر کردن باز زا دست کنجكاو

  . روییه به رو دیگه، اشرفی خانم همین-

 نمی دلم دیگه طرف از گرفت، می حرصم نمیاورد خودشم روی به که پروییش از طرفی، از. رفتم اتاق سمت به و نگفتم چیزی

  :گرفت رو مچم که برداشتم دراور روی از رو قرصام. بزنم حرفی خواست

  . میشی خوب بخواب، یكم بكش، دراز روب...نخور-

  !دوباره نشدم دماغ خون آوردی شانس. دهنم تو میاد داره مغزم-

  :گفت مهربون لحنی با و زد کنار رو موهام
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 خودم من. میخوری مسكن فرت و فرت هی چیه. شدت سوراخ معده هم میده نشتی بینیت هم دیگه، روز دو از. میگم همین برای-

  ...میكنم آرومت

  . شدم ولو تخت روی و کردم بهش رو پشتم شدم، جدا ازش

  !دردی عامل خودت فعال تو-

  ...ماهی نباش نامرد-

  . شن آروم کمی تا گذاشتم چشمام روی رو دستم

  !نده ادامه دیگه-

  . کشید دراز کنارم و رفت پایین تخت

  ...کرده تغییر عادتات. خوابیدیممی نه میرفتیم، بیرون خونه در از ناراحتی با نه قبال، یادمه-

  . دیدم رو ناراحتش و درهم صورت کرد، که عادت چشمم کمی. شدم خیره تاریكی توی سایش به و برداشتم رو دستم

  !بود نشده سیده*بو چشمم جلوی شوهرم که بود وقتی مال عادتا اون-

  !دیگه کن تمومش. رو موضوع نده کش-

  ...!بشنو جوابشم میگی، چیزی یه. زدی من عادتای از فحر تو نده، ادامه گفتم که من-

  . کشیدم تر باال رو پتو و کردم بهش رو پشتم و

  ...برد خوابم باالخره و شد خمار چشمام کمرم، دور دستاش شدن حلقه با که بود گذشته چقدر نفهمیدم

  ٣٠قسمت

  "کل دانای" 

 از. کرد می حس سینش چپ ناحیه توی کمی درد و بود خراب حالش. یدادم تكون رو پاش استرس با و بود نشسته مبل روی صادق

  . کرد می شب ترس با رو روزش هر و بود ندیده مونس و خودش به رو آرامش ای ذره االن به تا پیش ماه
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  . نشست کنارش و شد خارج آشپزخونه از کالفگی با مونس

  میدی؟ تكون پاُتُ انقدر چرا حاال-

 مونس. شد مونس محو لبخند باعث که گفت، هانی گیجی با و پرید جا از باشن، کشیده بیرون ای دیگه دنیای از رو صادق که انگار

  :گفت آروم لحنی با و گذاشت صادق شونه روی دستی

  ؟!رفته کردیم رد رو سال همه این پس چطوری تو؟ شده چت. باش نداشته استرس انقدر-

  . کنه مختل رو بچه اون زندگی و بگیره مارو آرامش و آسایش اومده فقط! هبرگشت مدت همه این بعد چرا نمیفهمم-

  !نداری رو به رنگ...کن نگاه. نباشی عصبی و پریشون انقدر االن تا زودتر، میگفتی بهش باید- 

 رو انتظارش روز چندین که مهمونی تا شد منتظر و کرد باز رو در لب، زیر صلواتی با مونس. پریدن جا از دو هر زنگ، صدای با

  . برسه راه از میكشیدن،

  . شد بلند جا از صادق افسانه، سالم صدای با

 حرف بی افسانه. زد اشاره ها مبل به دست با و داد تكون سری صادق. کرد دعوتش داخل به خوشرویی با و داد رو جوابش مونس

 می هم توی رو هاش دست و داشت استرس نسمو. دوخت سابقش همسر دار چروك و چین صورت به چشم و نشست صادق جلوی

 رو اون افسانه که بود فرما حكم خونه توی بدی سكوت. نشست اونها کنار و برگشت هال به چایی سینی با دقیقه، چند از بعد. پیچید

  :گفت و شكست

  !ببینم رو بچم دوباره شده، که دیگم بار یك برای میخواست دلم ولی نیست، روشن و واضح شما برای برگشتم دلیل میدونم-

  :گفت غیظ با صادق

 همون اونو میگی؟ رو مونس بغل تو کردی پرتش و من خونه در دم اومدی نحس و سرد روز اون تو که همونی بچه؟ کدوم بچت؟-

  !دنبالش میومدی نباید دیگه! کشتی سالها

  :گفت و زد پوزخندی افسانه

 به نشو رضا صادق گفتم نمیخوام، گفتم شنیدی؟ رو من صدای ها، موقع ونا.تری مقصر همه از چون نداری زدن حرف حق تو-

   صدامو؟ شنیدی! هامون خوانواده رضای
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 و بزنن حرف همسرش قبلی رابطه از جلوش راحت انقدر که برسه روزی کرد نمی تصور وقت هیچ. روبست چشماش ناراحت مونس

  . بگه چیزی نتونه اون

  :رفت باال داشص و عصبانیت از لرزید افسانه

. بود محرمم فقط که کسی...که کسی از اونم. شدم حامله که بود سالم هیجده همش من! خودت و دیدی رو خودت فقط. نشنیدی نه-

  !نبودی هم من عقدی شوهر حتی تو

 قصد و بود تهگرف جون چشمش جلوی دوباره که ای گذشته به. فرستاد می لعنت گذشته به و میشد بد حالش بیشتر لحظه هر مونس

  . رو خانوادش و خودش آرامش کنه خراب داشت

 چی دنبال. افسانه ندادی شیرش بارم یك حتی تو کنه؟ قبولت که بهش بگی چی قراره سال شیش و بیست بعد بگی؟ چی میخوای-

  اومدی؟

 گذاشته مایه زندگیش از بچش برای اون، از بیشتر خیلی دونست می. دوخت مونس رنگ بی صورت به رو اشكیش چشمای افسانه

  . بگذره دلش از نمیتونست ولی

  ...ندارم وقتی دیگه من. بمیرم که این از قبل بگم بزار ولی کردی، مادری بچم برای بیشتر مادر من  از میدونم...مونس-

  ...همینطور هم مونس. شد شوکه حرفش از صادق

  چی؟ یعنی-

  ...و کنم بغلش گهدی یكبار میخوام فقط. ندارم فرصتی دیگه من-

  :رفت در کوره از صادق

 . رو زندگیش ارامش نزن بهم کنم؟ بغلش دوباره میگی حاال زدی پسش خودت تو. رو بازی سیاه این کن جمع-

  !ذهنش تو بمونیم خوب بزار! خودت و مونس و من از رو تصوراتش تمام نكن خراب

  :گفت تحكم تا قصاد کشوندیش؟ اینجا تا دروغ با چرا بهش؟ نگفتی چرا-

  . بود بس براش مونس چون! مادرشی تو بفهمه نبود نیازی چون-
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  :گفت و اومد حرف به مونس

  . میشه بد حالش بشنوه...بفهمه که نداره تحمل ماهور! بهش نگو-

 و بود ردهک برخورد باهاش که حاال. کنه بغل رو ماهور تا میزد پر خودش دل ولی رنجید؛ مونس صدای توی عجز از افسانه

  . بود فهمیده رو اخالقیاتش

  ...نمیتونم-

  :زد لب اروم مونس

 گفتی بازم تو و کنم بغلش نبودم بلد حتی من. نمیتونی گفتی تو و بدم بچه به نداشتم شیری من. گفتی همینو سالهام همون-

 شوکی و عصبانیت هر با...ضعیفه بچم. نخواه رو خرابش حال و اه و اشك. نخواه حاالم. بود بهانت نتونستن! افسانه نخواستی. نمیتونی

  . ببینمش هوا و حال اون تو دیگه نمیخوام. میره مرگ دم تا

  ...مونس هم و اون هم. داشتن هراس دو هر ماهور واکنش از. میشد عصبی و میترسید بیشتر لحظه هر صادق

  ...و نبوده کن فكر. ها سال این تموم مثل...برو! بگی نمیزارم-

  :گفت گریه با و شد بلند جاش از سانهاف

 و رشوه با و کردی چیكار که میدونی خودت! بگیری رو جلوم تونی نمی. کردم پیداش تا گشتم دنبالش من بودم، فكرش به من-

 تا نبود حرفی. الل و بود شده کبود صادق! دزدیدی رو بچم که کنم شكایت ازت میتونم. زنت شناسنامه تو اوردی اسمشو بازی، پارتی

  . بود داده دست از رو تكلمش قدرت انگار. بگه که نمیتونست بود اگرم...بزنه

  .گشت هاش قرص دنبال به و رفت اتاق سمت هراسون شوهرش، روی و رنگ دیدن با مونس

  :گفت و کرد استفاده فرصت از افسانه

 پی رفتی و کردی ولم که نمیشم ناراحت...خبره چه نممیك فكر و بودم جوون! خواستمت لحظه اون خودمم چون ازت نمیگیرم خورده-

  ...باش منصف. باشم داشته بچه سن اون تو نمیتونستم...صادق ولی قلبم؛ توی بود کسی منم چون عشقت

  :گفت خفش صدای با و کشید دردناکش سینه به دستی صادق

  . بزنی بهم رو فكرش همه میخوای که نداره گناهی ماهور افسانه؟ نیستم منصف من-
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  . میداد خرابش حال از خبر میونش، در یكی های نفس. بود ترسیده صادق های حالت از افسانه

  . سپرد صادق دست به رو اپن روی اب لیوان و قرص بسته و شد خارج اتاق از هول با مونس

  زندگیامونو؟ بزنی بهم فقط میخوای بشه؟ اینجوری که اومدی حاال. نبودی سال همه این-

  :گفت میرفت در سمت ك طور همون. گرفت دستش توی رو کیفش و شد بلند جا از. بود کالفه سانهاف

  ...نمیگذرم من اما کنین، فكر میخواد دلتون جور هر-

  . شد خارج خونه از کوتاهی خداحافظی با و

  . رفت سمتش مونس و افتاد مبل روی صادق

  ...بفهمه ماهور اگر-

  :داد ادامه ناراحتی با بعد و

  . کنه نمی قبول مارو حرف دیگه االن. نگفتم کردم اشتباه-

  . بیاد در ما پشت اصال شاید...شاید. نباش نگران صادق، منطقیه ماهور-

  !مونس صدای توی شده گم بغض این از بود دلگیر صادق

  !براش نذاشتی کم. بیاد در پشتت باید مادرشی، تو-

 بتونن صادق هم و خودش هم کمی تا برد پناه اتاق به. شده پا به دلش تو غوغایی چه ستمیدون خودش فقط و کرد سكوت مونس

  .کنن پیدا قدیمی مشكل این حل برای راهی و کنن فكر راحت

  ٣١قسمت

 زهنو همین، برای و داشت وقت مهرداد اومدن تا ساعتی چند. کرد می باال پایین هارو کانال حوصله بی و بود کشیده دراز مبل روی

 رو در مكث با و خورد جا در، پشت آیلین دیدن با. رفت سمتش و پرید جا از متعجب ایفون، صدای با. بود برنداشته ناهار برای فكری

 تعجب چشماش توی فقط و بود خوب چیز همه. شد خیره در جلوی اینه توی خودش قیافه به بعد و انداخت اطراف به نگاهی. کرد باز

  . کرد می داد بی
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  . رفت کنار در جلوی از و گرفت رو جوابش که داد ارومی سالم. گرفت قرار در جلوی ایلین لحظه همون که کرد باز رو رو اهر در

 چه خونش، وسط ،درست دختر این حضور که بزنه نمیتونست حدسم حتی ماهور. انداخت اطراف به نگاهی و شد خونه وارد ایلین

  . باشه داشته میتونست دلیلی

  میخوری؟ چیزی! بشین-

  . دوخت ماهور به و گرفت اطراف از چشم باالخره

  . برم و بدم اینو اومدم. مونم نمی خیلی-

  . کشید بیرون کیفش از کاغذی پاکت و

  هست؟ چی این-

  . بود واضح ایلین های لب روی پوزخند

  . میدونه خودش. مهرداد به بده لطفا-

  :گفت ایلین شده درهم اخمای به توجه بی. کرد پرت مبل روی و کشید دستش از رو پاکت تفاوت بی ماهور

  ...خب-

  . بود شده ناراحت ماهور تند لحن از. برخورد بهش ایلین

  . بود می اینطوری باید مهرداد انتخاب حداقل. باشی تر نواز مهمون میكردم فكر-

  . اومد کش عمیق نیشخندی به ماهور های لب

  . کنم امتحان هم رو دیگه مدل این بزار گفت خودش با نرسیده، بهش خیری وازن مهمون توی از دید اخه-

  ...دومی انتخاب که داری قبول پس-

 و کشید بازش موهای به دستی ماهور. نداشتن رو ازش کشیدن کنار قصد کدوم هیچ که ارومی جنگ. بود شده دوئل مثل مكالمشون

  :گفت کامل خونسردی با
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  !که میبینی...هستن ترم موفق. دارن اطراف به نسبت تری باز دید وم،د انتخابای تو ادما-

  . کرد دستش توی حلقه و اطرافش به ای اشاره و

  . شد بلند دوباره زنگ صدای. بود شدن پاره درحال ایلین های دست توی کیف بند

  .بود خیره فرش به و بود ادهایست هال وسط آیلین. فشرد رو دکمه بعد و کرد مكث ایفون جلوی ای لحظه چند ماهور

  . شد خیره میومد باال ها پله از هن و هن با که مهرداد به و کرد باز رو در

  نیومدی؟ اسانسور از چرا-

  . خندید مهرداد، شده قرمز صورت به و

  . سپرد ماهور دست به هارو خرید کیسه و کرد تازه نفسی خسته، مهرداد

  . شده خراب کنم فكر. پایین نیومد چرا نمیدونم-

 و وایستاد سرجاش مات. خورد ایلین به چشمش و اورد باال رو سرش. گذاشت کفشی جا روی و گرفت دستش توی رو هاش کفش

  . نداشت باور رو میدید که چیزی. زد پلك باری چند

  ...تو-

. کرد نگاهش و گذاشت ماهور کمر پشت رو دستش و بست رو در مهرداد. انداخت دوشش روی رو کیفش و گفت ارومی سالم ایلین

  . نیوفتاده اتفاقی که بشه مطمئن مهرداد تا زد پلكی اروم و انداخت باال سری ماهور

  :گفت و کرد مصلحتی سرفه آیلین. داد رو سالمش جواب و کرد ریزی اخم مهرداد

  ...خانومت دست سپردم. نبودی که بهت بدم مامانُ امانتی اومدم-

  :گفت اروم و کشید رو بازوش مهرداد اما رفتن کنار دو هر. بره بیرون در از که استخو و رفت سمتشون و

  ؟ امانتی-

  :گفت و کرد نگاه مهرداد صورت توی خیسش چشمای با آیلین
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  ...و کرده هماهنگ باهات گفت فقط چیه، نمیدونم-

  . میپرید رنگش بیشتر لحظه هر مهرداد

  . ردهنك بازش. مبل رو کرده پرتش نترس،-

  . بمونه خبر بی فعال ماهور تا باشه عادی بود قرار اما کنه، پا به طوفان بود قرار که رازی شدن برمال از بود شده خالی دلش مهرداد

  ...مادرته مال پاکت بعدم. نداره وجود ترس برای چیزی-

  :گفت و زد پوزخندی آیلین

  . ترکیه برمیگردم بابام با امشب. چی همه بابت ممنون میرم، دارم من-

  . داد تكون آیلین برای سری لبخند، از اثاری با هم باز اما کنه، کنترل رو لبخندش داشت سعی و بود اومده وجد به خبر این از ماهور

  . زد لب ارومی خدافظ و انداخت مهرداد به نگاهی بار، اخرین برای آیلین

  :گفت و برداشت مبل روی از سریع رو پاکت رفت، لمب سمت. بست رو در وقفه بی و داد رو جوابش مهرداد

   اومد؟ کی-

  :داد جواب خونسرد میخورد، قل وجودش توی که پاکت به نسبت کنجكاوی حس به توجه بی ماهور

  !تو قبل...تازه-

  :گفت تری بلند صدای با و رفت اتاق سمت مهرداد

  . یخچال تو نزاریش هاس، میوه پالستیك تو گوشیم ماهی-

 . شد بلند مهرداد بلند اواز بعد و اب دوش صدای. گذاشت اپن روی و کشید بیرون پالستیك از رو وبایلشم

  . کرد شكار رو آیلین اسم ماهور چشم. لرزید اپن روی گوشی

  . کرد باز رو قفل دودلی با و گذاشت میز روی رو پالستیك

  . ممنون دیشب بابت...وفا بی یار اما....! دریغ ندانست؛ یار وفا اهل قیمت -
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 اومده دیر مهرداد. اورد یاد به رو دیشب و میز روی کرد پرت رو گوشی. اشكش از خیس چشم تو بود خار جملش اخر قلب ایموجی و

 چشماش و افتاد شماره به هاش نفسش کار؟ خستگی یا میشد آیلین دیدن دلیل اینا... خوابید سردرد با و زود. بود عصبی و خسته. بود

  :کرد می تكرار لب زیر. شد هبست

  !نه،نمیگه دروغ؟...میدونم من بوده، سرکار دیشب مهرداد نه-

 سعی منظم نا های تپش با قلبش و میگه چی آیلین پس میزد نهیب مدام مغزش. نداشت باور رو قلبش حرفای دیگه خودش اما

  . ببره رو مغز صدای داشت

  . بود شده پاك شایدم! پیامی نه و داشت وجود تماسی نه. بود هم یكی همون. خوند رو پیام متن دوباره و دوباره

  . پروند رو ماهور اتاق، در صدای

  :گفت ماهور دیدن با و اومد بیرون دوش به حوله تیشرك، بدون شلوارك با مهرداد

  چرا؟ شدی قرمز گرمته؟-

  !نشه خشك و تحریك بینیش تا بكشه نفس دهان از کرد سعی و پرید عصبانیت عادت،از طبق ماهور، پلك

  چیه؟-

  :گفت و گرفت سمتش رو گوشی

 کنم می زندگی دارم و اومدم هاتون عاشقانه وسط که میخوام معذرت واقعا...خوندما پیامتونو خر من  که شرمنده!داره کارت باوفات یار-

.  

  :داد ادامه سریع ماهور که گفت ارومی وای ینآیل مسخره پیغام دیدن با. بیشتر تعجبش و میشد تر باز لحظه هر رداد مه دهن

  ...وای اره-

  . کنه قانع رو ماهور بار این میتونه چجوری که میكرد فكر و بود زده تكیه مبل به بسته چشمای با عصبی مهرداد. رفت اتاق سمت و

   کو؟ پاکته-

  ...نبود وقتش االن. پروند مهرداد سر از ،برق پاکت اسم
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  . گرفت رو ماهور دست و شد اتاق وارد سریع

  . نداره داستانا این به ربطی پاکت اون-

  ...اخیر جریانات این از قبل تا البته. بود بعید منطقی و اروم همیشه ماهور از شدید رفتار این

  . بده توضیح ربطش راجب موقع اون چیه توش دیدم وقتی! نمیكنی مشخص تو دیگه اینو-

  . شد بیشتر مهرداد دست فشار

  . نداره...ایلین و من به...ربطی...اون-

  :گفت و چكید قطره اولین. شد جمع درد از ماهور صورت

  باشی؟ کثیف انقدر میتونی واقعا-

 زمزمه صدای. نشست تخت روی و انداخت قرمزش مچ به نگاهی ماهور. بزنه بیرون اتاق از مهرداد شد باعث تلفن، زنگ صدای

  . کنه پیدا رو پاکت بتونه تا کنه تمرکز کرد سعی و انداخت اطراف به هینگا. بود مخش روی مهرداد

  بیمارستان؟ کدوم چی؟-

 کلمه اولین مهرداد قیافه دیدن با و رفت بیرون اتاق از سراسریمه. کرد سلب رو ماهور کردن فكر و حرکت قدرت کلمه، دوتا همین

  :بود پدرش اسم اورد، زبون به که ای

  ...بابا-

  ٣٢قسمت

 از گریه با مونس که ای لحظه از. کرد تند پا بیمارستان سمت و پرید پایین ماشین از ماهور بزنه، ترمز روی مهرداد که این از قبل

 شدیدی قلبی سكته که پدری برای. بود کرده گریه بند یك ماهور برسونه، خونه نزدیك بیمارستان به رو خودش بود خواسته مهرداد

  . بود کرده رد رو

  :پرسید و ایستاد بیمارستان، راهروی وسط ماهان دیدن با

  !خوبه که بگو فقط خوبه؟-
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  :گفت کالفه ماهان

  !ریخیته و سر چه این. بهتره هم تو از بابا، اره-

  . کنه گریه قبل از تر بلند و بشینه زمین روی تا بود ماهان تایید منتظر فقط و نبود چیزی متوجه دیگه ماهور

  :گفت و دوید سمتش میلرزید، زمین روی گریه شدت از که ماهوری بادیدن و شد بیمارستان وارد خبر بی جا همه از مهرداد

  شده؟ چی-

  :گفت و زد شوخی در به بارم این کنه، تقویت همرو ی روحیه همیشه مثل داشت، سعی که ماهان

 باال سمت رو ماهور بازوی مهرداد من؟ خواهر چته تو. یكنهم گریه بده، میگیم. میكنه گریه خوبه، زروعه؟میگیم زر انقدر همیشه-

  .کرد بلندش و کشید

  !اینجوری دیدمت رفت زهرم االن؟ میكنی گریه چرا دیگه، میگه راست-

  :گفت ماهان به و کشید بیرون مهرداد محكم های پنجه از رو دستش. بود نكرده فراموش رو ظهرش دلخوری هنوز ماهور

  !سرم تو میریختم خاکی چه...شدمی طوریش یه اگر-

 فعالهضم رو خبر این شوك بود نتونسته هم هنوز خودش. ماهور هم حاال و مادرش دلیل بی های گریه از هم. بود شده کالفه ماهان

  . کنه

 ردش فقط رده،نك هم سكته. سرحال و بهوشه...بابارو ببین برو. میخورین هم رو نیوفتاده اتفاق غصه. خدا به مریضین شماها بابا-

  !رفته و کرده

  :گفت حرص با ماهور

  خیالی؟ بی انقدر چرا-

  !سرش سایه و بود پدرش بیخیال؟. شد درهم ماهان اخمای

  ...گرنه و دستم رو بیوفتین شمام که نمیخوام. زرو زر نیستم بیخیال-
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 هوای ممكن جای تا باید که میدونستن دو هر. ردک سكوت به وادار رو ماهان و زد پلكی مهرداد. بود ترسیده بیشتر همه از وگرنه

  . شد بلند جا از دخترش دیدن با خانم مونس که رفتن یو سی سی بخش سمت. باشن داشته رو ماهور

  .لحظه اون بود خاموش گوشیش ماهان ولی میگفتم بهت نباید-

  ؟!مامان نگی میتونستی-

  . بود پرستار با صحبت مشغول زرد، رنگی با و بیحال که شد خیره رش پد به و برگشت شیشه سمت و

  حالش؟ چطوره-

  . گذروند نظر از رو دخترش صورت و گرفت قرار کنارش مونس

  . بشه منظم ضربانش تا بمونه یكم گفتن خوبه،-

  :چرخید مونس سمت بغض با ماهور

   اخه؟ کنه سكته چرا-

  . چرخیدن عقب به افسانه سالم صدای از مهرداد، و ماهور وقتی خشكید مونس دهن تو جواب

  :پرسید تعجب با ماهور که کرد می نگاه افسانه رنگ بی صورت به شده گشاد چشمای با مهرداد

  میكنین؟ چیكار اینجا شما. سالم-

  . میكرد نگاهش خیره که افتاد ماهور گریه از قرمز صورت به چشمش. گشت جواب دنبال و شد گیج افسانه

  !دیدم رو خانم مونس...که دوستم عیادت بودم اومده-

  :پرسید و گفت اهانی ماهور

  دوستتون؟ کدوم-

  هستم؟ من صادق سكته علت که میداد لو میگفت؟ چی. بود شده هول افسانه. میداد تردید و شك بوی سوالش و

  . جان مامان نمیشناسیم ما-
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 از نشون خودش، گره هم توی دستای و میزدن دو دو ماشچش. بود شده خیره افسانه به ترس با که کرد نگاه مادرش به ماهور

  . بود حدش از بیش استرس

  . نشست صندلی روی و گفت ارومی باشه

  !نیوفته فشارت بگیرم؟ چیزی یه برات میخوای-

  .بده صادق خوب حال از خبر و بیاد بیرون پرستار تا دوخت چشم پدرش اتاق به منتظر و گفت ارومی نه مهرداد جواب تو

  :گفت پرستار به رو و انداخت سطل داخل هم رو دستش توی دستمال برگ اخرین

  . شدم دماغ خون یكم همین برای گرفتم استرس بابام حال خاطر به االنم. میشم اینجوری زیاد کال! خوبم-

  یكم؟-

  . سپرد ماهور لرزون دست به رو ابمیوه لیوان و اومد باال یكی دوتا هارو پله خسته مهرداد

  :گفت اروم بود، ماهور حال شوك تو هنوز که پرستار

  . بخش میاد که فردا تا برید. ممنوعه مالقات...فقط خوبه بیمارتون-

  . نزاشت رو صحبتی هیچ جای رفتنش، با و

  ...نمیرم که من-

  :گفت سریع خسته، و بود سرپا کافی اندازه به که مهرداد

  . خونه میری شما بمونن هم همه اگر اتفاقا-

  :گفت و شد خیره مهرداد خسته چشمای تو و کشید باال رو خیسش بینی. ایستاد روش به رو و شد بلند جا از ماهور

  ...بابام خونه میرم هم، برم اگر من-

  . داد می نشون رو حرصش مهرداد، بسته چشمای

  ...نكن خر منو ماهور-
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  :گفت و رفت در دستش از صدا کنترل

 خیانتكار توی با که میگیرم تصمیم که منم این نمیكنی، معلوم رو چیزی تو دیگه اینجا کنی؟ چیكار دیگه ارهقر میشه؟ چی-

  ...دروغگوی

 ماهور احتمالی سواالی تعداد باز بوده پدرش خونه دیشب گفت می اگر چون. بود سكوت به مجبور هم مهرداد. بود عصبی هم مهرداد

  . کشید دردناکش پیشونی به دستی. نمیدونست هم رو ایلین کار علت دبختیب. تر دار بو قضیه و میشد بیشتر

  ...فهمید می اگر چون کرد می اماده ماهور سمت از چیزی هر برای رو خودش باید

  . میزنیم حرف بعدا خونه، بریم بیا میكنم خواهش. نیست خوب حالم اصال االن من ماهور-

  . برداشت بیمارستان رنگ ابی های صندلی روی از رو کیفش کوتاهی، خداحافظی زا بعد و رفت مادرش سمت توجه بی ماهور

  ...اینا بابام خونه برسون منو-

 باز رو ماشین در عصبانیت با و نكرد ماهور دردناك های ناله به توجهی. شد خارج بیمارستان از و کشید رو دستش مچ عصبی مهرداد

  :گفت الفاصلهب مهرداد و شدن ماشین وارد دو هر. کرد

  . کنم تمومش همیشه برای رو قضیه این من تا شو ساکت فقط! حرف نه گریه نه نشنوم، هیچی...هیس-

 سرعت بخاطر که رو شدش تنگ نفس و قلبش نامنظم ضربان کرد سعی. گرفت اروم و ترسید مهرداد کبود و ترسناك قیافه از ماهور

  . برگردونه عادی لتحا به و کنه کنترل بود، شده تند ماشین زیاد

  . کوبید ترمز روی در مقابل شدت با بعد و روند صادق خونه تا سكوت تو مهرداد

  . زد اسپیكر روی و گرفت رو آیلین شماره بشه، پیاده ماشین از ماهور اینكه از قبل

  :کشید داد و کرد فوران مهرداد عصبانیت. رفت فرو مغزش توی و شد مته آیلین گفتن جان

  تو؟ مرگته چه! مرض و جان-

  . داد گوش آیلین بلند خنده صدای به و بست رو هاش چشم ماهور

  . شد تر تند مهرداد عمیق های نفس اخه؟ کجاس از عصبانیت هم این زندگی اول! شادوماد هستی عصبانی که میبینم-
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  ...مهرداد ببین فقط-

  ...شد بیشتر ماهور بغض. خندید دل ته از دوباره و

! بكن خودتون حال به فكری یه ولی درك به من حاال...دیگه داره هم رو تلخیا اوقات و بدبختیا این بودن دوم انتخاب بگو نتز به-

 احتمال درصدم یه حتی! زنت مغز وسط خورد صاف. شصتم ناز الحق که تاریكی تو بود تیر یه منم کار این...ها نداره اعتماد بهت اصال

  . وفا بی یار بگذره خوش االنم...بینهمنوب مسخره پیام نمیدادم

  . انداخت داشبورد روی و کرد قطع رو تلفن عصبانیت با مهرداد. شد تكرار تلفن اشغال بوق صدای و

 ...پایین برو حاال-

 وقت یچه: میگفت خود با همیشه که افتاد خودش های باور یاد! کرده عمل منطق بی انقدر اینكه از بود گیج و بود کرده هنگ ماهور

  . نبر حكم براش مقابل، طرف توضیح بدون

  . میداد نشون بدتری العمل عكس مهرداد بود برعكس دنیا اگر که نبود، هم چیزی کم. بود اومده فشار بهش بدجور اینبار اما

  . این از اینم بفرما بابات؟ خونه بری نمیخواستی نمیری؟مگه چرا-

  . دسوزون رو مهرداد دل ماهور دار خش صدای

  ...خونه برو! دیگه نمیخوام-

  . بود کرده لج مهرداد اما

  ...پایین برو. باشی سقف یه زیر خیانتكار دروغگوی من  با تو نمیخوام من اخه. دیگه نشد-

  .نمیكرد ول هم مهرداد حاال و بود بریده رو امونش سردرد. بود شده شروع ماهور فش فش

  . یستن خوب اصال حالم. مهرداد خونه برو-

  . کرد جلب هم رو پیاده عابر چند توجه حتی مهرداد بلند صدای

. بری و بزنی گند بلدی فقط همیشه...همینی همیشه. نبود خوش حالت تو بزنیم حرف خواستیم هربار! درك به نیست؟ خوش حالت-

 گره درگیر عمرت اخر تا که یپیچوندمتم جوری یه که بود باهاش دلم اگر من احمق اخه. میكنی غلطی چه داری ببینی نمیكنی نگاه
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 به نبر، حكم نزده حرف تا میدی شعار همیشه که تو پیام؟ یه خاطر به تو؟ کردی شك من به اخه چجوری! باشی زدم بهت که کوری

  :داد ادامه مهرداد اما نبود خودش حال تو ماهور  میزنی؟ جا میرسه، که خودت

 چیه؟ دردت دیگه بودم شرکت سگ بوق تا دیشب من میدونستی که تو جریانش؟ چیه رسیبپ بودی الل داری، زبون متر دو که تو-

 نكرده کار بابت منو...برو بفرما بابات؟ خونه بری میخوای بپرسی؟ حالمو که نزدی زنگ شرکت شماره به دیشب خودت تو مگه

  میترسونی؟

 . روند بیرون به رو بود داخلش هرچی و کرد حمله معدش اسیدبه. افتاد زانو روی و پرید بیرون ماشین از ماهور

 قلبش به ماهور بدن لرزش. گرفت قرار کنارش و پرید پایین ماشین از سرعت به و نیاورد طاقت ولی بود عصبی شدت به مهرداد

 بیرون قدیمی اب بطری صندلی کنار از... کرد می رو ماهورش حال مراعات همیشه که اون. فرستاد لعنت خودش به و کرد سرایت

  . داد ماهور خورد به و کشید

  :گفت و اومد سمتشون پیرمردی

  کنم؟ کمكتون خوبین؟ پسرجان-

  . فرستاد کارش پی رو مرد مهرداد و زد تكیه ماشین گرم بدنه به حال بی ماهور

  خوبی؟-

  . بود "خوبی" همین ماهور برای سوال ترین دار خنده

   نمیبینی؟. عالی-

  . بود مزه بد و تلخ دهنش. بست رو چشماش و شد ماشین سوار سختی به

  . بودن افكارشون در غرق دونفرشون هر خونه به رسیدن تا. افتاد راه و کرد تنظیم روش رو کولر مهرداد

  . افتاده اتفاقات بابت ماهور و کرد می سرزنش رو خودش روی، زیاده بابت مهرداد

 وارد خسته مونس، با زدن حرف از بعد مهرداد. شد بدنش توی فشار کم خون وارد که بود ارامش فقط کشید، دراز تخت روی وقتی

  . کشید دراز تخت روی لباساش کردن عوض بدون و شد اتاق

  بود؟ خوب-
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  ...اره-

 می خجالت...،بوسیدن کردن عذرخواهی زدن، حرف روی. نداشت رو مهرداد کردن بغل روی که کرده خراب کرد می حس انقدر

 ولی کرد، نمی و بود نكرده فكر پدرش خونه به برگشتن به وقت هیچ. بود زده حرف زیادی اما نبود چیزی کم اینكه با. کشید

 چیز همه لحظه اون! دورت بپیچیده و بزنه ریشه که شك از امان. کوبید مهرداد صورت توی رو این چی برای لحظه اون نمیدونست

  .مغزت منفی افكار به میزنه دامن و میشه زشت و بد

 ها مردمك اروم حرکت از رو این. بیداره که میدونست ماهور اما بود بسته رو چشماش. شد خیره مهرداد خسته رخ نیم به و چرخید

  . میفهمید

  میخوای؟ چیزی-

  . میدید رو ماهور هم بسته های پلك پشت از حتی اون و

  . بدم ادامه رو قبلنم های عادت میخواد دلم فقط...نه-

  . بمونه دیوار روی عروسی بزرگ عكس خیره داشت تصمیم. نچرخید ماهور سمت اما شد باز مهرداد یچشما

  ...بخوابم ناراحتی با دیگه نمیخوام-

  کردی؟ بهم رو پشتت و خوابیدی نارحتی با شب چند میگی؟ اینو رسیده خودت به که حاال-

  . بود ناراحت بودنش زرو زر ماهان قول به و نشبود ضعیف همه این بابت هم خودش! کنه بغض دیگه نمیخواست

  . کردم اشتباه-

  . ماهی نیستم کار خیانت من!بود سنگین خیلی برام امروزت ببخشم؟حرف میگی االن-

  . بشه قانع ماهور که بزنه حرفی بود بلد خوب

  :گفت و چرخید ماهور سمت

 چی من گناه. کن نگاه قضیه به تعصب بی بار یه...کردی داشتی دوست کاری هر. گفتی خواست دلت چی هر کردی؟ چیكار ببین-

 نگفتم چرا نمیدونم. بود زندگیم از جزئی متاسفانه ولی نیست مهم برام بودنش درست و اشتباه. بودم شده عاشق گذشته تو فقط بود؟
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 ایلین به کلمه یه...باشی داشته اعتماد بهم میخواست دلم. نداشتم ازت رو برخورد این توقع االن ولی ترسیدم موقع اون شاید...بهت

  !نیستی ناراحت بابت این از و میدونی که بگی

 این ترسیدم...ترسیدم منم. میلرزید پات و دست بیخودی...بودی عصبی تو. بمونه مخفی بینمون چیزی نبود قرار. بودم ناراحت ولی-

 فقط ممكنه بدونم که سخته.. شی بوسیده چشمم جلوی تو که قضیه این هضم سخته برام میفهمی؟ سخته! بلرزه دلت دوباره وسط

  ...میكردی بدتر تو بود برعكس قضیه این اگر که خدا به. بسازه رویا تو با هنشذ تو یكی ممكنه! نباشی من برای

 . نبود بینی پیش قابل چیز هیچ بود برعكس اگر...میگفت راست. زد ماهور پیشونی روی ارومی بوسه مهرداد

  . کشید ماهور خیس صورت به دستی. نداشت خودش راجب هم سیحد حتی

   میاری؟ کجا از رو اشك همه این-

  . نشست دخترك های لب روی خنده بغض، وسط

  . خودش برا روشیه اینم. دیگه بیرون بدم جوری یه رو اب این مجبورم میزنم، سُرمُ وعده سه روزی وقتی-

 :گفت خنده با مهرداد

  . تختم یه روی و سقف یه زیر بازیگر دروغگوی یه با که متاسفم الكیه؟ گیریات ابغوره همه ینا پس که، واقعا-

  نه؟ نمیشی بیخیال-

  . کرد اروم رو ماهور ملتهب مغز قلبش اروم ضربان صدای. کشید بغلش توی رو ماهور و انداخت باال ابرویی مهرداد

  . میدارم بر نشدنت بیخیال برای فكری یه بعدا میكنه، درد خیلی سرم االن بخوابم بزار-

  ...بود ریخته بهم شدت به فكرش. شد ماهور موهای نوازش مشغول و گفت ای باشه اروم مهرداد

  !میشدن محسوب خواهر ایلین و ماهور بدتر، همه از و باشه ماهور مادر افسانه کرد نمی باور هم هنوز

  .باشه براشون بهتری روز فردا شاید تا بشه بیدار و بخوابه بخوابه، کرد سعی اتاق، نور به توجه بی و بست درد با رو چشماش

  ٣٣قسمت

  "ماهور"
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  . پرید خواب از که کشیدم باال بدنش روی کمی رو پتو.  رفتم بابا سمت

  . ببخشید وای ای-

  ! من نبودن با ودب مساوی نبودنش. زدم چروکش دست به ای بوسه و نشستم مبل کنار. گرفت رو دستم و زد لبخندی

  . بودم تو نگران باشم، خودم نگران اینكه از بیشتر مدت این جان؟ بابا خوبی-

  :گفتم خنده با

  !صورت اون به نشد بد حالم خداروشكر نه ولی دیگه، همینه داشتن ناقص بچه-

  :گفت و شد صورتش مهمون غلیظی اخم

  !میشن دماغ خون و میخورن فشار قرص ادم همه ننقصه؟ای این باال میره فشارت یكم حاال چیه؟ ناقص-

  . من شدت به نه ولی اره-

  :گفت بود، شنیده رو هامون حرف که مامان

 بود افتاده گوشت تیكه یه مثل. پا نه و داشت دست نه که ناقص میگن اون به یادته؟ رو بابات دوست احمد پسر. دیگه شكری نا-

  ...درمون دوا همه این داد، دق همرو و کشید عذاب همه این اخرم. کنن تمیز وزیرش بیان تا بود پدرش مادر به چشمش

  مرد؟-

  . نداشتم مشكلی اصال من زاویه این از...میگفت راست. برداشت رو لیوانش و گفت حرصی با بله

  . بشینه بابا تا کردم کمك و زدم لب ارومی شكرت خدایا

  خوردین؟ رو قرصاتون-

  . در زنگ با شد مساوی بابا جواب

  . مهردادن بابای و مامان گمونم به-

  . رفتم ورودی در سمت و شد تبدیل یقین به شكم دیدم، ایفون توی که تصویری دیدن با و
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  . گرفتم رو مهرداد دست گل و کردم پرسی احوال و سالم همه با

  ...خندیدیم چقدر. برام شد زنده خواستگاری شب چیه؟خاطرات میدونی-

  . بست نقش لبم روی عمیقی لبخند شب، اون اداوریی از و

  . کرد می همراهی رو من و بود واستاده جیب به دست مهرداد

  ...نشدی حامله هنوز دوماه بعد همینه واسه. هست دارم خنده واقعا روم ریختی هارو چایی هولت از که این اره-

  .کرد تند پا بقیه سمت درنگ بی و شد خسر خجالت از مهرداد. پریدیم جا از دو هر مامان، سرفه با

  :گفت غره چشم با مامان

  . ها تحلیل تجزیه این جای به بیار بریز چایی سینی یه-

  . برگشتم عقب به سرم، پشت کسی حضور کردن حس با که بودم چایی کردن دم سرگرم. شد خارج آشپزخونه از دوباره و

  میخواین؟ چیزی جانم-

  :گفت و کرد من و من کمی افسانه

  !پیشت بیام گفتم سرگرمن، همه بیرون دیدم راستش-

  . میزد ذوقم توی ورود لحظه رنگش،از بی صورت و درهم های اخم

  !نیست خوب حالتون میكنم حس بشینین؟ میخواین-

  :پرسیدم اروم و دادم تكیه کابینت به روش به رو. گرفت جا صندلی روی و کرد استقبال حرفم از سریع

  شده؟ زیچی-

  ...گرفت دلم. شد قفل نگاهم توی لرزونش نگاه

. ندارم موندن برای ای بهونه دیگه من و نمیگردی بر چرا که میزنن زنگ روز هر شوهرم و ایلی طرفی از. خورده گره بهم کارا یكم-

  ...کنم چیكار نمیدونم
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  بدین؟ توضیحی کسی به نیست قرار هنوزم-

  ...گریه زیر بزنه بود قرار لحظه هر گاریان. بود گرفته شدت به صورتش

  ...عمل از عكس از! هاشون العمل عكس از میترسم،-

  . نداشت طبیعی روی و رنگ کسی هیچ امشب که بود عجیب. گرفتم ازش نگاه مامان ورود با

  مامان؟ خوبی-

  . چرخید افسانه منو بین نگاهش

  !دیگه بجم چیشد؟ چایی. آره..آ-

  :گفت حواس بی و ریخت قوری توی رو کتری نجوشیده اب. برداشت کنارم از رو قوری و اومد سمتم و

  . بریزم بیار کو؟ لیوانات-

  بود؟ خبر چه امشب...بودم مونده واج و هاج

  . میام و میریزم االن منم بشین برو شما! جان مامان من بده-

  . کردم زیاد رو زیرش و گذاشتم کتری وروی گرفتم ازش رو قوری کالفه...بودم شده کفری. گفت بلندی نه قاطع و سریع

  ...بفرمایید. االن میام منم برید جون افسانه و شما-

  . کردم بیرون رو دو هر و

  . شدم بش و خوش مشغول و نشستم کنارشون چای سینی با باالخره

  !کاری پیشنهاد یه جان، ماهور راستی-

  . برگشتم انمخ لیال سمت زده ذوق کار، اسم شنیدن با

  کجا؟-

  ها؟ بدم، شمارتم نداری مشكلی. دادم پیشنهاد شمارو منم بودن عكاس دنبال. سیماعه و صدا تو دوستام، از یكی واال-
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  :گفت افسانه به رو وبعد

  عكاسه؟ ماهور میدونی راستی-

  ماهور؟ واقعا. نمیدونستم ینی نه،...اره-

  . میخورد رو چاییش تفاوت بی. گشتمبر مهرداد سمت و گفتم ای بله لبخند با

  نظرت؟-

  . نظرم مشخصه-

  :گفتم مامان به و رفتم سمتش ای غره چشم

  . دارم شرایط سری یه بگین ولی بدین، رو شمارم لطفا بله-

  . شین هماهنگ که بزنن زنگ میگم دیگه باشه-

  . شد طرف برای شمارم ارسال مشغول و

  :گرفت قرار کنارم مهرداد

  !نبود این نظرم من-

  . نداشتم بحث حوصله اومدم کوتاه بارم همون. سرم خیر کنم کار که خوندم درس...که باشه تو میل باب چی همه نیست قرار-

  :گفت تهدید حالت با و اروم

  . نداشتیم ها برنامه این از قبال. ها شده دراز زبونت-

  :دادم جواب طور همین و شدم بلند جا از در صدای با

  ...ببری لذت جدید های برنامه از بتونی تا کن درستش. میده نشون برفكی آنتنت-

  .رفتم فرو ماهان بغل توی و کردم باز رو در و

  ٣٤قسمت
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  ...مشغله پر و شلوغ ماه یه. گذشت باد و برق مثل هم دیگه ماه یك

 و کرد استفاده فرصت از اینم و نمیشه درست کارات احااله حاال بودن گفته بهش. ترکیه به بود برگشته بود ای هفته دو افسانه

  . خانوادش پیش برگشت

 که هست چیزی وسط این بودم فهمیده چون. من مقابل در و ظاهر در البته...کنه مراعات بیشتر میكرد سعی و بود شده بهتر بابام

  !بزارن جریان در رو من نمیخوان

  ...خاتون دیدن و استراحت برای بودن رفته شیراز به بود روزی چند هم بابا و خانم لیال

  . میكردم فعالیت تلویزیون های شبكه از یكی تو عكاس، عنوان به بود هفته دو هم من

 دلم حال االن حداقل. داشت رو ناراحتی شب دو همون ارزش گمونم به ولی شد راضی مهرداد تا کشیدم جنجال و جار چقدر که بماند

  ...عكاسی مثل. بدم انجام خودمم دل برای رو کاری گاهی بودم گرفته یاد یعنی! نداشتم یكاریب وجدان عذاب...بود خوب

  . گرفت قرار چارچوب توی مهرداد و شد بلند در قفل صدای. ریختم فلش روی و کردم درست هم رو عكس اخرین

  ...نباشی خسته سالم،-

  . دلخوره یكم هنوز میدونستم. نشوندم گونش روی ارومی سه*بو و رفتم سمتش و

  ...ممنون سالم-

  . کردم اویزون اویز، روی و گرفتم رو کتش و کیف

  ...بخوری انگشتاتم کردم درست الزانیا برات بیا بگیر، دوش یه برو-

 ندچ که میكردم رفع رو دلخوریش باید شده که جور هر. رفت اتاق سمت و نگفت هیچی اما ببینم رو لبش روی ریز لبخند میتونستم

  !بودم چیده تولدش برای برنامه کلی. بیاد علی کافه به باهام دیگه روزه

  . نشستم روش روبه و گذاشتم جلوش رو بشقابش

  دادین؟ انجام رو جدیده سایت کارای خبر؟ چه خب-

  ...فشردم دستم توی رو قاشق. شد مشغول و کرد اتكفا سرش دادن تكون به
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  بزنی؟ حرف نمیخوای-

  . بود نخوابیده خوب شرکت کارای خاطر به بود شب چند...میدونستم بود، خسته. کرد اهمنگ حوصله بی

  . شو بیخیال ماهور، ندارم حوصله-

  ...رفته سر حوصلم. بودم تنها همش بیای، تو بودم منتظر صبح از من خب-

  :گفت و کرد ول بشقابش توی محكم رو قاشق

  !نره سر حوصلت که عكسات سر برو پاشو. نباشی بیكار که کار سر میری ،دیگه خواستت به رسیدی کنم؟ چیكار میگی-

  . کشید سرش به دستی و

  :گفتم بود گرفته ناراحتی شدت از که صدایی با و زدم کنار رو بغضم

  . بیارم قرص برات بخور، رو غذات-

  میزاری؟-

  ...بخور اره-

  . زدم بیرون اشپزخونه از و شدم بلند جام از بعد و

  :رسید اتاق تا بلندش صدای

  ...بخور رو غذات بیا-

  . شدم تخت رو های لباس زدن تا مشغول هدف بی و ندادم رو جوابش

  . کرد باز کامل رو در

  . بخور رو ناهارت بیا میگم-

  :دادم جواب بهش کردن نگاه بدون

  ...بخور برو تو نمیخورم-
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  . کشید خودش سمت و گرفت رو دستم توی لباس

  .ندارم ضعف و غش حوصله که بیا! نیستی قهر که معدت با-

  . کشیدم خودم سمت رو لباس من بار این و زدم پوزخندی

  ...نمیكنم غش نترس-

  . شد بلند لباس خوردن جر صدای. کشیدم من و کشید اون دوباره

  ...شد پاره کردی؟ چیكار ببین...هعی-

  . شدم خیره لباس پاره یقه به و

  . شد پاره دستت تو حاال بشه، پاره تنت تو بود قرار نداره، اشكال-

  . خندید خودش حرف به بعدش و

  :گفتم و کردم پرت صورتش توی رو لباس حرص با کردم جمع رو خندم

  . برام میاری میخری عینشو یدونه میری! مزه بی  تربیت  بی-

  . نمیره پایین گلوم از تنها...فعال ناهار بریم بیا باشه-

  . برد بیرونم اتاق از و کشید رو دستم مچ و

  :گفتم لب زیر

  ...اداها این نداری، قهر طاقت که تو-

 گفتی؟ چیزی-.  شد بلند اخم صدای و خوردم بازوش به محكم که ایستاد راه وسط

  گفتم؟ چی بابا، نه-

  . نشست میز پشت و شد دقیق صورتم توی

  .کردم خوردن به شروع و شدم کوتاهم ناراحتی بیخیال. میومد نظر به خوشمزه نهمچنا ولی کردم نگاه زدم یخ غذای به
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  ٣٥قسمت

 خوندنش مشغول و برداشتم میز روی از بروشوری. کردم می نگاه دیوار و در به هدف بی و بودم نشسته مطب سفت صندلی روی

 ولی بشن؛ مطلع و بخونن مردم تا بودن کرده اوری جمع برگی، چند دفترچه یه توی رو ایدز بیماری درباره مختلفی های مقاله. شدم

 شد جلب توجهم منشی، زبون از اسمم شنیدن با که بودم دفترچه دوم صفحه. میكردن استفاده بادبزن عنوان به بروشور از بیمارا اکثر

.  

  . شماست نوبت سرمد، ماهور خانم-

 کاریش، برنامه ،وسط بازی پارتی واسطه به که دکتری. شدم اتاقدکتر وارد کیف، برداشتن از بعد و زدم دلنشینش چهره به لبخندی

  :گفت و داد جواب خوشحالی با که دادم باالیی بلند سالم. بود کرده باز جا برام

  ...عزیز ماهور. اینجاست کی ببین به، به-

  . کردم تشكر و کشیدمش بغل به لبخند با

  !شدی معرفت بی کردی ازدواج وقتی از بابا، عجب چه چطوره؟ حالت-

  . گرفت قرار سرجاش هم اون و دادم لم مطبش نرم های صندلی روی

  چطورن؟ پسرت و رت همس خوبی؟ شما. بود شلوغ خیلی سرم ولی بودم، بهار از احوالت جویای نیست، معرفتی بی بحث خدا به-

  ...طرفا این ؟!خبرا چه. خوبیم مام خداروشكر،-

  . کشیدم بیرون رو ازمایش برگه و زدم ریزی لبخند

 خوشحالم که پیشت اومدم مدرك با حاالم. خبراییه یه شدم مطمئن چك بیبی با بعد دارم، تهوع حالت که مدتیه...من راستش-

  ...کنی

  :گفت مدتی از بعد و کرد بازش ذوق با. دادم قرار میزش روی رو برگه و

  . که مثبته...جانم ای-

  . کرد تر رو چشمم اشك...دلچسب و شیرین حسی. کردم حس تنم ویت رو خون خنك جریان عبور



 

 
 

163 

  
 هابازی سایه  ➢

 رها ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان ➢

 

 

  :گفت و گرفت فاصله خوشحالش حالت از کمی نازنین

  بودی؟ نظر تحت نبود؟ عروسیت پیش ماه چهار مگه...تو-

  !نه...نظر تحت اما بودم، شده عروس ترش قبل از من ولی اره-

  :گفت بعد و کرد پایین باال رو برگه کمی

  !ازت بوده احتیاطی بی چه این باشی، نظر تحت باید بیماریت خاطر به بودم گفته بهت قبال که من...خب-

  :گفتم استرس با و پیچیدم هم توی رو دستام. زد جوونه دلم توی نگرانی

 به رو مبل یرو و کرد درك رو بدم حس میشه؟ ایجاد ای جدی مشكل براش حاال مگه بعدم. نبوده بارداری قصدم اصال من...اخه-

  .نشست روم

  :گفت و گرفت دستش توی رو سردم دست

  !ضعیفی خیلی تو. میگم خودت برای من خوبه، حالش احتماال کوچولوت عزیزم، نه-

  :گفت سریع که شد محو لبخندم

 میرفتم، تخت سمت که همینطور نه؟ باشه ماهتم سه گمونم...دلت تو خبره چه ببینیم بزار فعال. میكنیم کاریش یه بیا، پاشو حاال-

  :گفتم و کردم خارج تنم از رو مانتوم

  . فهمیدم االن تازه اونم صبحم حالتای از من یعنی. نداد نشون خودش از ای نشونه هیچ اصال ولی اره،-

 کشید ممشك روی پروب با کمی. ریخت شكمم روی رو مانند ژل مایه و کرد روشن رو  دستگاه نازنین. کردم صاف سرم زیر رو بالش

  . شدم مانیتور به خیره. کرد مكث ای ناحیه روی بعد و

  :گفت و زد لبخند

  !ببینش...خدایا-

  ...بود کوچیك خیلی لوبیای مثل درست. داد نشونش دستش با بعد و

  بشنوی؟ رو قلبش صدای میخوای-
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 شنیدن برای شد تیز گوشام. پیچید اتاق توی بلندی خش خش صدای که دادم تكون رو سرم. بود رفته بند زبونم بغض، و ذوق از

  ...صداش

  میشنوی؟...ببین-

 از صدا حال به تا...شد جاری اشكام و گذاشتم دهنم روی رو دستم. شد منعكس اتاق توی لوبیا کوچولوی قلب تاپ تاپ صدای بعد و

  . بودم نكرده حس تر زیبا این از حسی حال به تا...بودم نشنیده تر قشنگ این

  ...سالمت و سالم. براتون باشه برکت و خیر پر قدمش انشاهلل. باشه مبارك...عزیزم-

  . گذاشت شكمم روی رو دستمالی و

  . دارم کار باهات که بیا و خودتو کن پاك...خب-

  . شدم خیره جدیش صورت به و گرفتم قرار روش به رو. پوشیدم رو مانتوم و کردم پاك رو شكمم

  نظرته؟ مد ای دیگه دکتر یا بدم تشكیل روندهپ برات...جان ماهور خب-

  :گفت و زد لبخندی شما؟ از بهتر کی-

  .بده تشكیل پرونده برات مهسا میدم من پس. عزیزم داری لطف تو-

  :داد ادامه که گفتم ارومی باشه

. بگیری جدی رو حرفام باید نی،ک طی سالمتی کمال در و راحتی به رو مونده باقی ماه شیش این بتونی که اینكه برای...ببین خب-

 مضطرب یا عصبی عنوان هیچ به...میكنم ،تاکید عنوان هیچ به. نشه فراموشت نویسم می برات ك اهنی قرص...خونی کم بشدت تو

  . باش مراقب خیلی. بندازه خطر به رو بچه هم و خودت هم ممكنه خون قطره یه. کنی دماغ خون نكرده خدایی که نشو،

  ...چشم-

  . نكن کوتاهی خوردنشون تو اصال رو نویسم می که اروهایید-

  :گفت و گرفت سمتم رو نسخه که دادم تكون سر تایید برای

  کجاست؟ همسرت...راستی. میده بهت داروخونه توضیحاتم بقیه...بفرما-
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  :گفتم و دادم قرار کیفم توی رو نسخه

  . ملمحا من که نداره خبر کسی هیچ شما و من از غیر راستش-

  . کرد تعجب

  چرا؟-

  ...همین برای دارم، برنامه دادنم خبر برای راستش-

  . کردم تشكر ازش و برداشتم رو کیفم هم من. شد بلند جاش از و خندید

  ...میبینمتون دیگه ماه ممنونم،-

  .بوسید رو گونم و کرد بغلم

  . باش نی نی و خودت مراقب خیلی...انشاهلل-

  ...داشت فرق چیز همه امروز از. زدم بیرون مطب از و مکرد تشكر دوباره

  .زدم بیرون ساختمون از و کردم تشكر منشی از

  ٣٦قسمت

  . شستمش و کشیدم سر رو شیرموز لیوان

  ...ماهی-

  . چرخیدم سمتش

  !جون-

 تیكه پشتم کابینت به و گرفتم فاصله کمی. بود شده بو بد و تیز بشدت عطرش جدیدا. بگیرم رو صورتم شدن جمع جلوی کردم سعی

  .بیام کنار نمیتونستم بارداری مورد یك این با واقعا. دادم

  بیرون؟ بریم-
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  کجا؟-

  :گفت و داد حرکت موهام توی رو دستش

  ...تهران بام مثال. خلوت جای یه بریم-

  . شم حاضر تا رفتم و دادم نشون لبخندم با رو خودم موافقت

 همون از. بود حلقم با بازی مشغول و بود گرفته دستش توی رو دستم. بودم داده تیكه شونش به رو سرم و بودیم نشسته نیمكت روی

 . بود نزده رو همیشگیش عطر که کردم شكر خدارو زد، بیرون اتاق از که ای لحظه

  ...هوا رو میرفت و میشد دود فرداشب برای برنامم کل و بشینم بغلش توی نمیتونستم وگرنه

  . رفت دنبالشون جفتمون چشم ناخداگاه. شدن رد کنان خنده جلومون از دوچرخه با زوجی

  ..خواست دوچرخه دلم چقدر

 چند تا مامانم. میخورد ساله پونزده بچه درد به که خرید تولدم واسه دوچرخه یه بابام بود، سالم شیش پنج گمونم بودم، بچه وقتی-

 کوچه تو تنهایی که روز یه. زمین خوردم می و شدم می سوارش هی...سرتق منم. میكرد سرزنشش بابام، خریدن کادو این بابت وقت

  ...اینجام. خورد جدول لبه به سرم و افتادم کنم، کنترلش بتونم کردم می سعی داشتم

  ...موهاش زیر و پیشونی گوشه سانتی چند بخیه رد یه. داد نشونم رو زخم رد و

  . بودم بیهوش روز چند نگو ولی خوابیدم، ساعت دو کال میكردم فكر کردم، باز رو چشمام وقتی-

 ها صحنه اون همه بچگیم تمام با...بود شده گندم درز مثل چشماش. نمیشناختمش که بود کرده گریه انقدر اتاق، تو اومد مامانم وقتی

 تر جدی خیلی قضیه که فهمیدم جا همون. کرد سجده و نشست زمین روی همونجا بابام میكرد، گریه خوشحالی از مامانم...یادمه رو

 که میكردم فكر این به داشتم پیش وقت چند...وقت هیچ. شم سوار دوچرخه نتونستم وقت هیچ...بعدش ولی...روزس دو خواب یه از

 سوار رخهدوچ ساالم و سن هم همه. رو ازش بردن لذت رو، کردنش کنترل رو،  شدنش سوار بده یاد بهم یكبار نكرد سعی بابام چرا

 حاال. بیاد سرم بال دوباره و بگیره منو دوچرخه این باد مبادا که. گوشه یه میكردم کز و میشدم خیره بهشون ترس، با من ولی میشدن

  ...ایندمون بچه به هم تو، به هم خودم به هم میدم، قولی یه جا همین

  ! بگم بهش تا نبود دلم تو دل. کردم جمع رو لبخندم
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 براش اتفاقی که بخرم رو سنش مناسب چیزای. نكنم کوتاهی بهش، کودکی های لذت دادن یاد از وقت هیچ که بدم قول میخوام-

  . نرم مرگ دم تا نگرانی از که نیوفته،

  . چرخیدم سمتش

  !دنیایی همسر و همراه و دوست بهترین که طور همون...مطمئنم من میشی، دنیا بابای بهترین تو-

  ! دارمت که خوبه-

 صدای میشنید. میكرد حس هم من مخفی لوبیای. خوشحاله باباش احساسات ابراز این از هم لوبیا میكردم حس...نمیشد جمع لبخندم

  !میشد خوشحال و رو باباش

  ...باشه حواست! ها توییم مهمون شام امشب-

  . کرد بلندم و کشید رو دستم

  چطوره؟. ستورانر بهترین میبرمت بعدش بریم، راه یكم...چشم به ای-

 خاطره رو قدمش به قدم عاشقانه و کنیم فتح تهرانم نقطه این شاید تا شدم روونه. شدم روونه دنبالش و گفتم ای باشه ذوق با

  ...!بود خاطراتمون و ما مال که تهران بقیه مثل. بسازیم

  ٣٧قسمت

 اخرین برای. بود سرجاش و شده هماهنگ چیز همه. میومد اساملب به و بود کامل ارایشم. انداختم اینه توی خودم به نگاهی استرس با

  :داد جواب داد با که گرفتم رو علی شماره بار

 ها تمومه،بچه ،تزئیناتش خلوته کافه دوستم، از گرفتم رو کادوت رسیده، کیك...امادس چیز همه اره. کردی کچلم خدا به...ماهور-

  ...سالم- یه؟سوال بازم. سرجاشه و درست چیز همه و اومدن

  . داد رو جوابم خنده با و کشید عمیقی نفس

  !بیدادات و داد وسط بكش نفس یه-

  ...بگو کارتو حاال-
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  . دنبالم بیاد باید مهرداد دیگه دقیقه ده قرارمون طبق. رفتم بیرون اتاق از و برداشتم تخت روی از رو کیفم

  !کردی هماهنگ رستوانه با بگم میخواستم-

  دیگه؟. کردم هماهنگ زمعزی بله-

  ...بودم کرده بیچارش امروز واقعا. زدم خوردنش حرص به لبخندی

  ...زودتر میایم مام. سالمتیت دیگه-

  . بودم مهرداد بغل ماشین تو که بود، نشده هم دقیقه ده. کرد قطع بعد و گفت منتظرمی

 بهم بود، داده باباش به گیاهی دارو سفارش پیش سری مامانت علی، فهکا بریم باید سر یه اینا مامانت خونه بریم اینكه قبل...راستی-

  . بگیریم علی از اونارم بریم میریم، امشب داریم که زد زنگ

  گیاهی؟ دارو-

  !من ساله سه و سی مرد. کردم جذابش رخ نیم به نگاهی

  . ندارم خبر پشتش جریانات از من دیگه اره،-

  . کرد کج وبانات سمت رو ماشین و گفت ای باشه

  . شدم خیره بهش تعجب با ؟!اونجا بری کردی هوس یهویی که چیشده مامانم؟ خونه خبر  چه حاال-

  :گفت مشكوکی لحن با بعد و انداخت نگاهی نیم داره؟ تعجب بشه، تنگ مادرشوهرم برای دلم! وا-

  ...!بگیری تولد برام قراره که مفهمید بعد چیه، جریان میكردم فكر داشتم صبح از بودیم، اونجا تازه اخه-

  . شدم خیره بهش باز دهن با و شد گشاد چشمام

  :گفتم سازی عادی برای میگیری؟ نمیگیری، که االن از! دیگس روز چهار تولدم! بابا نه گفتم کردم، فكر که دیگه یكم باز-

  !داری رو آمارش و مشترکه حساب باز بگیرم؟خوبه برات تولد من که دیدی من کارت تو پول تو-

  :گفتم جیغ با که کرد بهم طوالنی نگاه
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  . باش مراقب-

  . گرفت سبقت جلویش ماشین از تیز و

  . بستم رو چشمام و کشیدم قلبم روی تا شكمم روی از رو دستم

  . خواهشا نكن کارا این از ماشینم، تو من وقتی-

  :گفت حرفم به توجه بی

 میكنی؟ چیكار رو سرکارت حقوق پس ی؟بگیر تولد برام نیست قرار یعنی-

  . سرکار میرم هفته در روز دو کال. یارو از بخواه حقوق بعد برم، روز چهار بزار-

  :گفت و گرفت جبهه سریع

  . کارت تو ریختم می حقوقت برابر چهار که من. چیزاس این برای خونت تو بشین نكن کار میگم بهت وقتی دیگه، همینه-

 تا. ندارم بحث حوصله واقعا امشب من بعدم. اینو بفهم نیست، پول من درد نمیگیره؟ خندت هات بهونه از خودت خدایی...مهرداد-

  ...!دارم وقت دیگه روز چهار هنو بزرگه، خدا تولدتم

  .نمیخوره تكون دیدم. شدم پیاده. کرد پارك کافه روی به رو و نگفت چیزی

  ...دیگه بیا توهم-

  . ها ترافیك به خوریم می خدا به. دیگه؟ بیام چرا من خودت، بگیر برو-

  :گفتم حرص با

  ...میشه ناراحت علی ببینم، بیا پاشو-

  . شدم رد خیابون از و بستم رو در بعد و

  . اومد استقبالمون به علی که شدیم کافه وارد باهم

  . بزنی سر ما به بهونش به که هست تو مادر سفارشات باز خوبه...اومدین خوش. عاشق های قناری به، به-
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 برام و بودن وایستاده ماهان و بهار شیوا،. شدم خیره باال طبقه به من و زد یواشكی چشمك علی. کرد بغل رو علی و خندید مهرداد

  . دادن تكون دست

  :گفتم و برگشتم یع سر مهرداد، شدن جدا با

  . شده دیرمون ما که سفارشارو بیار برو خب-

 میز روی رو، کیفم. گرفت خندم هاش دقتی بی این از. نشست و بیرون کشید رو میز صندلی کنه، نگاه جایی به اینكه بدون مهرداد

  . شدم علی منتظر و گذاشتم

 بعد و من به اول گشاد، چشمای و باز دهن با. پرید جا از مهرداد و شد پخش بلندی صدای با تولد اهنگ علی، ورود با لحظه، همون

  . کرد نگاه بودن زده حلقه دورش سرعت به که ها بچه به

  . خندید بعد و شما؟ کردین چیكار-

  . سید*بو و اورد باال رو دستم. شد نزدیك نزدیك. چرخید سمتم اخر در و کرد بغل همرو

  بهت؟ بگم چی-

  :گفت و سید*بو رو گونم و موهام روی. کرد بغلم محكم که انداختم باال ای شونه

  !زندگی ممنونم-

  . بود ما رو چشما همه االن ولی نداشتیم جمع تو حرفا این از حال به تا. نشستم میز روی و زدم لبخند خجول

  بزنیم؟ ما یا میزنی خودت! داداش خب-

  . خورد صورتش به محكم علی، دست توی کوچیك کیك که چرخید سمتشون تعجب با مهرداد

  . شد بلند ردادمه داد و شد قاطی ها بچه خنده با جیغم صدای

  !عوضی کنه لعنتت خدا-

  . ریخت زمین روی هارو خامه تمام و کشید صورتش به دستی بعد و

  . بود شده دار خنده قیافش و بود کرده گیر هاش ابرو و ها مژه به ها خامه تمام. خندیدیم بلند داغونش قیافه دیدن با
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  . شد زمین کردن تمیز مشغول غر غر با علی و رفت اشپزخونه سمت حرص با

  . من کافه به زد گند...کن نگاه-

  ! دیگه بود علی ولی میاد بدش کار این از میدونستم. رسید اینجا تا مهرداد شوی خفه بلند صدای

  . کشید بیرون جعبه از دستمال تعدادی هم پشت و شد جمع وارد برزخی قیافه با مهرداد

  !غم بی دل و مفت مال-

  :گفت و کرد پرت سمتش رو مچاله و خیس های دستمال مهرداد

  !کیك حیف ؟ بود کادوت عوض-

  :گفت و کرد جمع زمین روی از جارو با رو دستمال چندش، حالت با علی

 با علی ك داد لب زیر فحشی مهرداد بیشتر؟ صد ارزی؟ می چقدر تو مگه. بود خورده آب صدتومن کیك همون چی؟ پس دیگه اره-

  . داشت وا خنده به مارو و شیدک کنار رو خودش داد

  :گفت کالفه حالت با ماهان

  . کردم ضعف که بیار رو کیك برو علی دیگه، بسه-

  . کشید بیرون قبلی از بزرگتر ای، دیگه کیك پیشخوانش پشت از علی

  . گذاشت میز روی چایی سینی کافه، کارگر و نشستیم میز دور

  !ببری کیك کارگرتم برای علی باشه یادت-

  :گفت مهرداد که داد تكون سری علی

  . نداشتم رو توقعش اصال...ممنونم واقعا-

  .نگیریم تولد برات که نیستیم معرفت بی انقدرام دیگه:بهار

  :گفت و خندید ماهان
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  . باشه یادم من بود محال نمیزد زنگ ماهور اگر خدا به-

  ...دیگه بسه! میكنین اذیت شوهرمو شماها چقدر-

  . زد مهربونی لبخند و فشرد رو دستم مهرداد

  :گفتم و گذاشتم دهنم توی رو کیكم از ای تیكه خریدی؟ شوهرت برای چی ببینم بگو...مدافع همسر خب-

  !من بعد کادوهاتونو، بدین شما دارم، کادو دوتا من-

   ...از بهتر چی دیگه کادوییم، خودمون ما:ماهان

  !رو جعبه اون ادبی بده ماهان، میزنی حرف چقدر:علی

  . گذاشت میز روی رو بودن دنبالش بود ها مدت که مارکی ساعت کوچك جعبه ماهان، و

  !داداش کنی دستت خوشی به. ما اکیپ کادوی از اینم مهرداد، اقا بفرما-

  . زد ذوق سر از لبخندی پسندش، مورد ساعت دیدن با و کرد باز رو جعبه در متعجب قیافه با مهرداد

  . داد دست بهار و شیوا با و کرد بغل رو ماهان و علی

  ...انقدرام دیگه علی قول به ممنونم، واقعا-

  :گفت ماهان که بود نشده کامل حرفش هنو

  . چطوره ببینیم دستت بنداز من، برادر نكن نفسی شكسته بابا، ای-

  :تمگف و زدم لبخند. انداخت دستش به و کرد خارج جعبه از رو ساعت احتیاط با

  . میاد دستش به خیلی! قشنگه واقعا ممنون،-

  . رفتم مردونش و پر دستای صدقه قربون دلم تو و

  . شد آب دلم که بدو چیه؟ تو کادوهای حاال، خب-

  :گفتم و زدم بهار به چشمكی
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  . شكوندم عطرشو شیشه زدم پیش روز چند. خسارته جبران که یكیش-

  . دادم مهرداد دست به و دمدراور میز زیر از رو عطر جعبه و

  ...یكیشم-

  :زدم لب اروم و شدم مهرداد نزدیك

  . کنی ردیف هاتو برنامه کردنش، عملی و دیروزت قول برای وقتشه کنم فكر-

  . نگفت چیزی و کرد نگاهم متفكر

   گوشش؟ دم میكنی پچ پچ چی-

  . میدادم شرح براش دوممو کادوی داشتم-

  ...!بگو ماهم به خب: شیوا

  . بود شدنش باخبر از خبر چشماش برق. برگردوند خودش سمت رو صورتم مهرداد

  واقعا؟-

 . کرد بارون سه*بو رو صورتم و کشید اغوش به منو محكم که زدم لبخندی

  :گفت که کردم نگاه ماهان به خجالت با

  !اینجاییما ما. نیست دادن جواب وقت االن ولی کارش، از شدی خوشحال خیلی میدونم مهرداد-

  :گفت و شد بلند خوشحالی و خنده با. کرد می سیر هفتم اسمون تو انگار. نبود خودش حال تو مهرداد

  ...ماهان میشی دایی داری-

  . شد روونه سمتم که بود ها بغل و ها تبریك سیل بعد، لحظه و شدن ساکت همه ای لحظه

  . کردم غش خنده از ماهان های تیكه با و کشیدم جالتخ مهرداد شیفیته و خیره های نگاه زیر شب اخر تا
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 جمع هم دور بودیم تونسته دوباره که بود ماه چند از بعد. بشیم جدا هم از نمیومد دلمون و خوردیم ها بچه خنده و شوخی بین رو غذا

  .بشیم

 سه*بو یكبار دقیقه چند هر و بود نشده کم انرژیش از ای ذره مهرداد. بودیم خونه به برگشت درحال و بود گذشته دوازده از ساعت

  . رفت می صدقم قربون و میزد دستم به عمیقی

  !بودی نرفته صدقم قربون انقدر االن، تا اشناییمون مدت کل تو کنم فكر-

  ...رحم بی-

  . چرخید سمتم و کشید کنار رو ماشین که خندیدم

 امادگی بوده، زود که میدونم. خوشحالم قشنگت کادوی این بابت چقدر یدونینم. خوبه حالم و ابرام رو چقدر نمیدونی االن...ببین-

  !کردنش لمس و دیدنش واسه دارم ذوقی چه نمیدونی ولی من، نه و تو نه...نداشتی

  . بدی رشدش عشق با قراره که کنی، مادری قراره که هستی، که...ماهور ازت ممنونم

  . بود دلم ته از لبخند فقط جوابم

 تو اوردی خودت با که بود اتفاقایی بهترین جز کادوت، و امشبت کار گنجه، نمی مخیلت تو که داری ارزش و مهمی برام قدر اون-

  ...همه بابت ببخش منو. زندگیم

 ناال! اینارو ،میدونی افتاده زندگیم تو که اتفاقی بهترین توهم. دارم و داشتم دوس ت همیشه. بودم خوب همیشه تو با خوبم، من-

 یه دنبال همین واسه. باشم داشته استرس نباید اصال که کرده تاکید خیلی دکتر. من مخصوصا...شده برابر دو مسئولیتامون جفتمون

  !بمونم سرپا بتونم منم تا باش خوب...ارومم محیط

 :گفت و کشید گونم روی رو دستش نگرانی با

  بهت؟ گفته چی دکتر-

  . قرمزه وضعیت اینكه مثل...باشه مواظبتون باید خیلی لوبیا بابای گفت. بهار هخال دختر همون نازنین، پیش رفتم-

 رو صورتم بار هزارمین برای اونم. کردم قبول و زدم پلكی خب؟ باشی، نداشته نگرانی سوزنی سر میدم قول...باهم لوبیات و تو قربون-

  .افتاد راه و سید*بو
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  ٣٨قسمت

 خونه تلفن هنوز. بودم خاتون و خانم لیال مامان، های تلفن به دادن جواب مشغول خوابیدنم، از بلق شب تا شدن، بیدار از بعد روزها

 پیگیری و مراقبت همه این از کالفه ها شب بعضی...خونه ایفون بود، نشده تموم موبایلم هنوز و میخورد زنگ موبایلم بود، نشده قطع

  . میكرد پاك حافظم از رو چیز همه شیطونی، و خنده با اونم. میشدم دنشخوابی مانع و زدم می غر مهرداد جون به بقیه، های

  . خورد زنگ گوشیم بار چهارمین برای بودم، ساالد کردن درست حال در که طور همین

  :گفتم و رفتم سمتش حرص با

  . کنه خیرب رو ماه شیش این خدا. میزنین زنگ انقدر و حاملم من شدین متوجه روزه سه فقط...من خدای وای-

  :گفتم شماره به کردن نگاه بدون نهایت، در و

  . سالم مامان، جانم-

 سریع افسانه شماره دیدن با که کردم جدا گوشم از رو گوشی شك با. نامنظم و لرزون های نفس جز نیومد طرف اون از صدایی

  :گفتم

  . شرمنده مامانمه، کردم فكر من سالم، جون افسانه وای ای-

  :گفت بود گرفته که صدایی و تاخیر با و زد ای سرفه

  . شدم مزاحم مرقع بد ببخشید. نداره اشكالی نه دلم، عزیز سالم-

  . کشید طول چقدر...! ها بیاین که رفتین همتون؟ خوبین مراحمین، شما نه-

 :گفت و زد سرفه چندباری دوباره

  . انداخته پا از منو یمبیمار. ایران رگردم ب نمیتونم دیگه من...جان ماهور راستش-

  :کردم زمزمه تعجب با

  !بودین خوب که شما چیشده؟ بیماری؟-

  . پیچید گوشم تو عمیقش دم باز
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 . کرده قدغن برام رو سفر دیگه دکتر و گرفته شدت االنم. بیماریم درگیر که هست سالی چند من...راستش واال-

  ...نیست من مشكل اینا حاال

  :بده ادامه تا نگفتم چیزی

  . بگیری رو پاکتی یه و میدم بهت که ادرسی به بری کنی لطف میخوام-

  پاکتی؟ چه-

  . کنی بازش و بگیری بری میخوام. چیزاس اینجور...و دوندگیام مدارك تمام توش که پاکته یه-

  . شد بیشتر تعجبم

  . گرفت شدت هاش سرفه کنم؟ بازش من-

  !بخونیش و کنی بازش..میخوام...اره-

  :گفت بگم چیزی اومدم تا

  . مشكله..برام هم کردن صحبت دیگه..برم باید من...ماهور-

 بیماری چه دچار بپرسم رفت یادم حتی که شدم هاش صحبت درگیر انقدر. کردم قطع خداحافظی، از بعد و گفتم ای باشه ناراحتی با

  . تو اومد و انداخت لیدک مهرداد موقع همون که انداختم مبل روی رو گوشی ناراحتی با. شده

  ...ماهور-

  . گرفتم قرار دیدش توی و رفتم سمتش

  ...نباشی خسته. سالم جونم،-

  . سید*بو رو پیشونیم و اومد سمتم لبخند با

  :گفتم و گرفتم رو کتش و کیف امان؟ و امن چی همه چطورین؟-

  خبر؟ چه شما...بله-
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  . بود نشسته صورتش روی ریزی اخم. کشید رو بازوم که رفتم اشپزخونه سمت

  ...ناراحتی کنم می حس شده؟ چیزی-

  . کنم مخفی ازش رو چیزی نبود قرار دیگه. بستم رو چشمام و کردم پوفی

  .بزنم حرف باهات باید-

  :گفت و چرخید سمتم کامل نگران،

  چیشده؟-

  . رفتم آشپزخونه سمت و گرفتم فاصله ازش

  . میگم بهت بعدش ناهار، بیا بشور روتو و دست-

  .دادم ادامه کارم به و نشدم منتظر و

  :گفت و کشید قرمزش چشمای و خسته صورت به دستی. نشست روم به رو و گذاشت میز روی رو چاییش لیوان

  ...گوشم سراپا من خب-

   میكردم؟ کمك خانمی یه به من عروسی، قبل یادته-

  :گفتم استرس با و زدم کنار صورتم روی از رو موهام. دش خارج گلوش از اوهومی و شد دقیق صورتم توی

  . بود زنعموت...خانم اون...راستش-

  . کرد می نگاهم زدن پلك بدون

  بردی؟ می اونور اینور منو زنعموی تو چی؟ یعنی-

  . نبود سخت خیلیم رفتارش بینی پیش. بشم مسلط خودم به تا کشیدم عمیقی نفس

 خونه نزدیك ادرس یه. نیست بلد رو جایی و ایران اومده تازه میگفت دیدمش؛ مزون با حساب تسویه برای بودم رفته که روزی-

 و خدا امون به کرده ولش پیش سال اندی و بیست که کرد تعریف برام. میگشت گمشدش دنبال. دوستشه خونه گفت و داد شمارو
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 اولش. دیدمش خونتون تو روز اون اینكه تا نگفت بهم چیزی ماش با نسبتش راجب وقت هیچ. دنبالش اومده و پشیمونه حاالم رفته،

 نشه، متوجه کسی اینكه برای دیدم که بعدش ولی بود، نكرده معرفی خودشو چرا و ازم میخواست چی واقعا نمیدونستم چون ترسیدم

  ...خودشو کنه معرفی من به میتونست میبینم میكنم فكر که االن ولی شدم؛ اروم یكم نزده، حرفی شماها به

 . میداد فشار دستش کف رو ناخوناش و میكشید هم روی رو دندوناش. میرفت کبودی به عصبانیت از صورتش

  :گفتم و ندادم بهش زدن حرف مجال

  ...که داد رو جایی یه ادرس. کرده عود مریضیش و نیست خوب حالش گفت. بهم زد زنگ امروز حاالم-

  :گفت و کرد قطع رو حرفم ادامه

   االن؟ اینو؟ بگی من به باید االن ماه، شیش پنج از بعد وت-

  :گفت بلندی صدای با و کشید دست موهاش توی عصبی. برگشت و رفت قدمی هال وسط. زد دور رو مبل و شد بلند جاش از

  !اخه خنگی ها موقع بعضی چقدر تو-

  باشه؟ داشته من برای میتونه تهدیدی چه زنعموت اخه-

  .شدن تر پی در پی و تر عمیق هام نفس. رفتم فرو مبل توی بلندش صدای از

  اوکی؟. باش دور خانواده اون از کال داستاناش، و زن اون از. میگم جدی بهت اینو...ماهور-

 کمی. نشست پام پایین و اومد سمتم که دید ی صورتم توی نمیدونم. کشید عمیقی نفس و بست رو چشماش که دادم تكون سری

  . نشستم صاف و کردم پیدا جرات

 روزای از تر خاص موقعیتت که االن نمیخواد دلم. باشی داشته اشوب دلت تو و باشه بد حالت لحظه یك حتی نمیخواد دلم! ماهی-

 این توان من نه خدا به. کنه اذیت دوتا شما ،چیزی خونمونیم به کوچولو مهمون این رسیدن سالم مسئول که حاال زندگیمونه، عادی

  ...!تو نه دارم رو ساستر

 ریخته بهم که کیه افسانه این گرفتین؟ مونی الل همتون شماها چرا چیز؟ همه به کنم شك که میزنی حرف جوری چرا خبره؟ چه-

  :گفت و گذاشت صورتم روی رو دستش چیو؟ همه

  ...بچمون که خوای نمی. لطفا نكن فكر هیچی به-
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  :گفتم و پریدم حرفش وسط

  . خوام ینم که معلومه-

  :گفت و زد لبخندی

  خب؟. نده ادامه دیگه پس-

 رو مامان ،اسم تلفن اپراتور و خورد زنگ تلفن بار هزارمین برای. شد بلند جا از و زد پیشونیم به ای سه*بو که گفتم ای باشه

  .بشم سواالتش اماده تا شدم بلند جام از حرص با منم و خندید مهرداد.خوند

  ٣٩قسمت

  . کردم تمدید رو رژم و کردم درست رو هام چتری. زدم عطرم از کمی و کردم رمس رو شالم

  . کشیدم کوچیكم شكم به دستی و زدم اینه تو لبخندی

  ...مهرساده اسمشم. ها بیاره کوچولو نی نی یه برات قراره اونم زندایی؟ پیش بریم مامانی؟ دور دور ببرمت-

  . گرفتم رو مهرداد شماره رفتن، بیرون حین در و کردم خاموش ور خونه های برق. زدم بیرون اتاق از و

  . دراوردم کفشی جا از رو کفشام و شدم خم احتیاط با

  ...جانم-

  :گفت و خندید کجایی؟. عزیزم بال بی جانت-

  . کردیم طراحی سایت براشون که دیروزی  شرکت اون میریم سامان با داریم-

  . شدم خارج ازش خونه، کردن چك از بعد و ردمک درست رو کفشم کش، پاشنه با

  ...بهار با منم. باشین خودتون مراقبت عزیزم، باشه-

  . پیچید گوشم توی ماشین، شدید برخورد بعد و سامان و مهرداد داد صدای و شد بلند ماشین چند بوق صدای

  !مهرداد...الو-
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  . شد قطع و

  !مهرداد الو...الو-

 . شدم خیره موبایل به تارم، نگاه با و شد خارج سینم از لرز با نفسم. میداد خراش ور مغزم خط، پشت سكوت

  . گرفتم رو شمارش دوباره

  ...باشد می خاموش نظر مورد مشترك دستگاه-

. پریدم جا از و شد بسته شدت با در. شد مشت شكمم روی دستم و خوردم سر در کنار. گذاشتم دهنم روی رو دستم و کردم هینی

  . پیچید رو راه توی صدام و ترکید بغضم. نمیگشت بر و رفت می نفسم

  . بیرون اومد پریده رویی و رنگ با خانم حاج و شد باز شدت با رویی به رو واحد در

   مادر؟ چیشده-

  . بودم داده دست از انگار رو تكلمم قدرت و میلرزید شدت به پام و دست

  !شدم بدبخت-

  :گفت ینگران با و اومد سمتم

  شده؟ طوریش کسی چیشده؟ وای، ای-

  . کرده تصادف...مهرداد-

  :گفت و زد صورتش به چنگی

  االن؟ کجاس. عالم خاك-

  !نمیدونم...نمیدونم-

  . گرفت شدت گریم و

  ...پاشو. میچاد بچت اینجا نشین اینجوری. بیاد تا یكی به بزن زنگ بعدم تو، بریم پاشو-
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 . خونه توی برد و کرد لندمب زوریش، بی همون با و

  . نشست کنارم و برگشت قندی اب لیوان با سرعت به. گرفت می شدت دلشورم و میخورد هم به دلم

  :گفت و کشید خیسم صورت به دستی

 بدتر خدا بنده که بزنی حرف باهاش اینجوری تو. بزنم حرف باهاش من بگیر رو پدرت شماره. نیستا خوب برات جانم، نكن گریه-

  .میكنه هول

  ...بزنم زنگ نمیتونم اون به. داره سكته سابقه بابام، اخه-

  ...دیگه کنی خبر باید یكیو باالخره-

  ...بود تلخ شدت به دهنم. کردم مزه مزه رو قند اب. دادم بهش رو گوشی و گرفتم رو ماهان شماره لرزون دست با

  ...رمماهو رویی به رو همسایه من خوبین؟. سرمد اقای سالم-

 -... 

  ...که افتاده اتفاقی یه فقط خوبه، حالش بله بله-

  :گفت و بست رو چشماش حرص با

  ...نداره خبر ازش ماهورم کرده، تصادف دامادتون اینكه مثل فقط خوبه، ماهور نه..بده اجازه پسرم-

  . رفت اشپزخونه سمت و پاشد و

  . زد می نبض هم تنم تمام و کوبید می شدت به قلبم

  . اومد سمتم دست به گوشی خانم حاج که انداختم دوشم روی رو کیفم

   مادر؟ کجا-

  . نشم دماغ خون که کردم می خدا خدا. کشیدم بینیم زیر رو دستم و ردم ك فینی فین

  ...دنبالش میرم-
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  ...که بری حالت این با نمیزارم من. راهه تو داداشت بشین! وا-

  . نشوند مبل روی ور من و بست رو در زور به و

  . کردم گریه و زدم چنگ شكمم به بار هزار. شدم زنده و مردم بار هزار ، ماهان رسیدن تا دقیقه ده همون توی

 های داد به توجهی و رفتم پایین یكی دوتا هارو پله. زدم بیرون خونه از کیفم برداشتن و خداحافظی بدون شد، زده واحد زنگ وقتی

  . نكردم هم ملكی خانم

  . رفتم فرو بغلش توی و ترکید بغضم بیشتر ماهان، پریده رنگ دیدن با

  . شدم بدبخت- 

  . کرد درست رو شالم و کشید سرم به دستی

  . بهت میدم قول... میكنیم پیداش! باش اروم عزیزم؟ ایه قیافه و رنگ چه این-

  کجا؟ از میكنیم؟ پیداش چجوری-

  !خبره چه ببینم بریم تا ماشین تو بشین برو! سوزهب بچت حال به دلت. نباش نگران- 

 تهوع حالت. کردن می بدتر رو حالم و زدن می چرخ سرم توی واجور جور فكرای. دادم تكیه عقب به رو سرم و نشستم ماشین توی

  . کردم می حس رو فشارم افت و بود بریده رو امونم

  :گفت و نشست ماشین توی ماهان

  :گفتم و دادم قورت بغضمو کارش؟ سر کجا؟ برم-

  . باشه اونجاها نزدیك اصال نكنم فكر. جایی میرفت داشت نه-

   . رو موندن خبری بی تو دل نه و بزنم زنگ خانم لیال به که داشتم دل نه. ها خیابون تو افتادیم راه

  !نشی دماغ خون-

  ...قرصام بگیر، برام اب یه مغازه از میشه اگر-
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  . شد بلند نهادم از اه خالیم، الب و دست دیدن با و

  . گذاشتم جا کیفمو-

 کم دلم توی آشوب از من اینكه برای شاید. میزد چرخ خیابون تو هدف بی ماهان. دادم تكیه عقب به و کشیدم دردناکم سر به دستی

  . نداشت تمومی اشكام و دلشوره. میشد قبل از بدتر لحظه هر حالم ولی بشه

  :دادم جواب گرفتم صدای با و کردم باز رو چشمام یبم،ج توی گوشی لرزش با

  ...بله-

  . میگیرم تماس شما با بیمارستان از من...سرمد خانم-

 رو بازوم چرخید سمتم ماهان. شدم الل کل به و رفته بین از صوتیم تارهای میكردم حس. شد خارج سینم از نفسم و نشستم صاف

  . زدم لب ارومی بفرمایید زور، هزار با. بده بهم خبری چه قراره خط، پشت زن  ببینم تا بودم شده گوش من ولی گرفت

 به رو خودتون مقدوره براتون اگر. خوبه عمومیشون حال اما هستن، رستان بیما االن و کردن تصادف همسرتون متاسفانه-

  . برسونین"..."بیمارستان

  . زدم لرزونی لبخند و شدم خیره بهش. کرد می نگاه رو من نگران و بود کشیده کنار رو ماشین ماهان.کردم قطع و گفتم ای باشه

  ...بیمارستان بریم!خوبه-

  ٤٠قسمت

  :گفتم و دوییدم پذیرش سمت. پریدم بیرون ماشین از و نشدم منتظرش کردن، پارك محض به

  !اینجا اوردن رو شفیع مهرداد شوهرم،...سالم-

  :گفت بهم کردن نگاه بدون پرستار

  ...عمل اتاق تصادفی، فوتی، قسمته؟ کدوم-

  ...تصادفی-

  ...راست دست رو راه اخر-
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 حس پام توی رمقی دیگه. بستم کوتاهی ببخشید با و کردم باز شانسی رو اتاق چند در. شد همراهم و گرفت قرار کنارم ماهان

  . زد صدام ماهان که نمیكردم

  ...اینجان بیا-

 پرت پایین به ارتفاعی از انگار و لرزید تنم. شد قفل مهرداد روی چشمم. ایستادم اتاق درگاه توی و مرفت سمتش بلندی های قدم با

 باند سرش و بودن گرفته گچ رو دستش. بشه واضح دیدم تا زدم پلك. بود کرده تنگ رو  نفسم و کوبید می شدت به قلبم. شدم

 کبودش دست. نشستم صندلی روی و شد سرازیر اشكم. کشیدم شصورت های خراش روی اروم رو دستم و رفتم سمتش. بود پیچی

  . گرفت اروم قلبم ضربان و شد تزریق خونم به ارامش کم کم. گذاشتم روش رو سرم و بوسیدم باری چند رو

  ...خانم ماهور سالم-

  . بودم کرده فراموش خدارو بنده اون کل به. کشیدم خیسم صورت به دستی و پریدم جا از سامان، صدای با

  ...اصال من ببخشید سالم-

  :گفت و زد لبخندی

  شما؟ خوبین..نیست موردی-

  ...سرتون...شما ولی خوبم که من-

  . کرد صاف رو سرش زیر بالش و رفت کمكش به ماهان. چرخید سمتم و شد بلند جا از درد با

  . بود کرده گیر گلوش تو بخیه تا چهار اره،-

  :گفت خودش من کردن سوال از قبل که زدم لرزونی لبخند

 . شد اینجوری و گاردریل به خوردیم که فرمونو کرد کج مهردادم...ماشین به زد چطوری نامرد اون نمیدونم اصال-

  . زدن مسكن بهش داشت درد چون ولی بود بهوش مهرداد االنم

  . برداشتم بغلم میز روی از دستمالی و کردم فینی فین

  بگیرم؟ ور قرصات برم...ماهور-
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  :گفتم لرزونم، صدای با. شد باز نیمه و خورد تكونی اروم پلكاش. شدم خیره مهرداد به دوباره و گفتم ارومی نه

  ...مهرداد-

  . کنم صدا رو پرستار تا رفتم در سمت و پریدم جا از. گفت ریزی اخ و داد فشار اروم دستمو

  ...هور..ما-

  . پیچید گوشم توی گرفتش صدای

  ...دلم جان-

  ..م...من-

  . بود شده جمع درد از صورتش. گذاشتم لبش روی رو دستم و کشیدم سمتش رو خودم

  ...اومدی بهوش که بگم کنم صدا رو یكی برم بزار. بگی چیزی نمیخواد...هیس-

  . بست رو چشماش دوباره و زد انگشتم به ریزی بوسه

  . بده خبر پرستار به تا رفت بیرون اتاق از ماهان

  :زدم لب خودم با اروم. کشیدم شكمم روی رو دستم و نشستم صندلی روی دوباره

  ...میشه خوب حالش بابا مامانی، شد تموم-

  ...کردم حس رو شكمم عضالت شدن شل مرور به و

  !دیگه بخور تهش تا هم رو ذره یه این-

  . گذاشت بالش روی اروم رو سرش و زد کنار رو دستم

  ...میخوره بهم داره حالم دیگه خدا به-

. سید*بو رو پیشونیم و کشید باال رو خودش کمی. کردم صاف تنش روی رو پتو و شدم دوال. شدم بلند تخت روی از و گفتم ای باشه

  . نشست لبم روی بود، داده دست بهم که خوبی حال تمام وسعت به لبخندی
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  ! چی همه بابت ممنون-

  . باش تخود مراقب بیشتر تشكر جای به-

  . کرد نگاهم و گذاشت سرش زیر رو سالمش دست

  شدی؟ نگرانم خیلی-

  . گرفت خندش که رفتم ای غره چشم

 یه. میداد نشون العمل عكس فسقلیم این حتی...ها این از فراتر چیزی یه حتی. شدم نگرانت که معلومه...بود مسخره سوالت واقعا-

  . درد از بمیرم میخواست دلم که شد می منقبض شكمم زیر انقدر جاهایی

  ...ولی باشم مراقبت بود قرار سرم خیر...من بشم جفتتون قربون- 

  . خوبی که کنم می خداروشكر من...دیگه کن ولش! توهم حاال خب-

  . درومد مهرداد صدای که شد اتاق وارد پرتقالی اب لیوان با دوباره خانم لیال

  . خوروندین بهم شو ابمیوه که بس از شدم تقالپر شبیه. بخورم اونو من اگر خدا به-

  :گفت میومد سمتمون احتیاط با که طور همین خانم لیال

  ..جونت نوش بخور! عزیزم بیا...عروسمه برای. نیست تو مال این بعدشم. میگیرهن تحویلت اینجوری زنت و مادرت باشه خداتم از-

  :گفت بغض با خانم لیال که خوردم تقالپر اب از کمی خنده با. سپرد دستم به رو لیوان و

 این...میومد سرت بدتری بالی اگر بغلت؟ گذاشتن چی برای رو صاحاب بی کمربند اون پس اخه کردی؟ چیكار خودت با کن نگاه-

  ..بچه

  . رفتم سمتش و گذاشتم تخت عسلی روی رو لیوانم. ترکید بغضش و

  !خوبه حالش که االن اخه؟ گریه چرا جان مامان-

  :گفت و کشید صورتش به دستی تند تند
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  !میكنم ناراحت همش تورم توروخدا ببخشید. نیست خودم دست ولی...میدونم اره-

  ...نمیدونستم و دارم خاطرخواه چقدر-

  . کنه استراحت کمی تا کشید سرش روی رو پتو و گفت ارومی باشه که کردیم نگاهش عصبی دو هر

 و اشك انقدر روز، دو این تو. بشم مسلط اعصابم به یكم عمیق، نفس چند با کردم سعی. نشستم مبل روی من و رفتیم بیرون اتاق از

 و قرص با که فشاری و روزم و حال از نازنین اگر و کردم می حس بدنم توی رو ضعف کال که بودم کرده گریه خودمم و بودم دیده اه

  . بود الكاتبین امکر با حسابم میشد، خبر با بود، شده کنترل داروهام

  . کرد نگاهم نگران و نشست کنارم مامان

  خوبی؟-

  :گفت که دادم تكون سری لبخند با

  . کرده رحم  بهش خیلی خدا. میگیره اتیش دلم میبینمش که بار هر ولی نكنم، گریه کنم می سعی خیلی خدا به-

  ...زندگیش تمام مهردادم و بود مادر باالخره. میدادم حق بهش

  ! بهتره حالش منم از که میبینین نخورین، غصه دیگه-

  . کشید صورتم به دستی و کرد ای خنده

  ...افتاده گود چشمات پای اصال. شدی الغر کلی روز دو همین تو بمیرم، الهی-

  . داره شكر جای بودنم زنده دیدم می کردم، می فكر گذشته روز دو به وقتی. بزنم که نداشتم حرفی

  . رفتم آشپزخونه سمت و شدم بلند جا از یانگو علی یا

  مهرداد؟ عیادت میان اینا عمه عصر، برای گفتین-

 گفت و زد زنگ مادرت بودی، اتاق تو که هم موقع اون. میكنم ریست و راست کاراتو خودم من نزن، هیچی به دست تو ولی اره-

  ...نباش کارا نگران دیگه. اینجا میان کمك برای
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 خیال با و! دنیاییه خودش کردنش کار از منع باشه، نداشته هم هیچی بارداری دوران. کشیدم عمیقی نفس و گفتم ای شهبا لبخند با

  .شدم تازه های سبزی کردن پاك مشغول و نشستم اشپزخونه صندلی روی راحت

  ٤١قسمت

 علی " متن با بزرگی تابلوی کرد، می توجه جلب که چیزی تنها. انداختم ساختمون به نگاهی و کردم پارك خیابون بغل رو ماشین

  . بود "دادگستری یك پایه وکیل بزرگمهر

  . شدم منتظر و گرفتم رو افسانه شماره

  . سوزوند رو دلم دلخراشش، های سرفه صدای

  ...دلم عزیز جانم-

  :گفتم و زدم غشش و غل بی مهربونی به لبخندی

  خوبین؟بهترین؟ سالم،-

  . زندم ولی هن که بهتر ممنونم،-

  !میشه بهتر حالتون انشاهلل حرفیه؟ چه این-

  !بود جوون خیلی ریه سرطان برای افسانه. گرفت رو گلوم بغض. زد سرفه دوباره و گفت ارومی انشاهلل

  . نبود شدن احساساتی وقت االان. زدم محكمی پلك و کردم پوفی

  تو؟ حاال؟برم کنم چیكار. گفتین که ادرسی اون به اومدم من جون، افسانه-

  منی؟ وکیل دفتر دم یعنی االن جدی؟-

  . میخواست خودش که بود چیزی. شدم متعجب صداش تعجب از

  ...مگه...بله-

  !باشه االن نمیكنم فكر اخه..اخه-
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  مطمئنین؟ نیستن؟ کارشون دفتر االان یعنی-

  :گفت هاش زدن نفس نفس بین ما و کرد ای سرفه دوباره

  . میدم خبر بهت بعد..بزنم بهش زنگ یه.. من تا بده ازهاج که میگم-

  . درومد اخم صدای و کشید تیر کمرم که خوردم تكونی. کرد قطع که گفتم ای باشه

  . دادم جواب و لرزید کنارم گوشیم عزیزم؟ خبره چه نه؟ کنی صاف مارو دهن کردی قصد شما کنم فكر جونم مامان-

  . االن نیست بزرگمهر اقای. بیا فردا میشه اگر ولی میشی یتماذ میدونم..عزیزم جان ماهور-

  . بستم رو چشمام و دادم فشار دستم توی رو فرمون حرص با

  کنم؟ پیگیری باید من چرا رو موضوع اصن قراره؟ چه از قضیه بگین نمیخواین فقط. میام فردا من باشه-

  . شیمی متوجه..خودت بعدا. بزنم حرف نمیتونم االن من..من-

  .افتادم راه خونه سمت و کردم قطع کوتاهی خداحافظی با. میشه لبریز داره صبرم کاسه که کردم می حس کم کم

  ...نرو میگه فرداش برو، میگه روز یه...میكنه کار چی داره نیست معلوم. کرده مسخره منو افسانم این بابا-

  میدویی؟ کاراش دنبال هی حالت این با کردی گناهی چه تو...شو بیخیالش بابا-

  . نشست کنارم قلبمش و گرد شكم اون با احتیاط با هم بهار. نشستم اتاق وسط و کشیدم بیرون رو مهرداد مدارك کیف

  . کنه پیدا رو گمشدش کنم کمكش میخواد دلم. داره گناه خیلی میگه بهم حسی یه...نمیدونم-

  . خودتهبی های دلسوزی همین دست از میكشی چی هر تو؟ خلی-

  . شدم خیره توش وسایل به و کردم باز رو قدیمیش سامسونت کیف در سختی بی

  کنم؟ دریغ چرا کنم، کمكش میتونم وقتی! ها توهم میگی چی یه-

  میگردی؟ چی دنبال حاال..نزن غر پس-

  . فرستادم گوش پشت رو چشمم جلو شده بلند و مزاحم های چتری
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  . دارم نگه و توش بزارم سونومو عكسای این امتم که خوشرنگ، پوشه یه دنبال-

  :گفت و زد بازوم به ارومی ضربه بهار

  ...پیگیر بابا-

  . کنم تحمل رو مهرداد غرای غر باید ماه یه تا بكنن، تغییری ترین کوچك اگر میدونستم. کردم جا به جا هارو کاغذ دقت با

  !ایه قهوه چیه؟ پاکته اون-

  . کردم نگاهش کمی و برداشتم. افتاد اییکذ پاکت اون به نگاهم

  ...افسانس طرف از گفت. مهرداد به داد و اورد روز اون سفید چشم دختره اون نمیدونم،-

  نمیكنی؟ بازش. شد جالب-

  . پیچید خونه توی مهرداد صدای که بود، نشده خارج دهنم از نمیدونم هنوز

  کجایی؟...ماهی-

  . افتاد جونم به ترس و استرس. گذاشتم جاش سر رو مدارك و کردم پرت تخت زیر رو پاکت هول با

  . رفتیم بیرون اتاق از و شدیم بلند جا از دومون هر

  ! نباشی خسته...سالم-

  :گفت و افتاد بود، ایستاده پشتم که بهار به چشمش مهرداد

  همه؟ خوبین. چهارتایی گرفتن جشن میبینم آینده مادران! به به-

 . نباشی خوبی؟خستم اشم ممنون-

 و بود رفته باال قلبمبیخودی ضربان. اورد باال رو سرم و گذاشت چونم زیر رو دستش. بگیرم رو کیفش عادت طبق تا رفتم سمتش

  . کرد می اذیتم

  :دادم جواب لبخند با و کشیدم عمیقی نفس خوبی؟! پریده چقدر رنگت. خودم میبرم-
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  . کردم ضعف...نخوردم صبحانه. غذاعه مال حتما. نمیدونم...رنگمم بابا، اره-

  ای؟ گرسنه بفهمی تا بشی دیوار گچ مثل باید حتما...کاراتو ببین-

  . بزن صدام هم خواستی کمك. ناهار بیا بعدم کن عوض لباستو برو بیا نزن، غر حاال-

  . نداشتم بیخو حس. بستم رو چشمام و گذاشتم میز روی رو زدم یخ های دست. رفتم اشپزخونه سمت و

  .بود افتاده جونم تو بدی استرس پاکت اون به نسبت

  خوبی؟-

  . پریدم جا از شد، گذاشته شونم روی که دستش و بهار صدای شنیدن با

  . خوبم...اره-

  . دادم تكون رو سرم و کشیدم عمیق نفس چندباری. رفت گاز سمت و انداخت باال ای شونه

 تصمیم قضیه این راجب بعدا و کنم منحرف رو فكرم تا کردم سعی...خراب رو حالم و میكرد جمتشن اعصابمو فقط بیخود استرس

  ...مهرداد جدید کاری پنهون راجب. کنم گیری

  ٤٢قسمت

 چشمم تا بود کرده قصد پرده، از باریكی درز الی از افتاب. خوردم تكون کمی و پریدم خواب از میخورد صورتم توی که تیزی نور با

  . کنه کور رو

 یاداوری با. بودم شده بیدار تازه من و میگذشت مهرداد رفتن از ساعتی دو. شدم خیره میز روی ساعت به و کشیدم صورتم به دستی

  :گفتم و گذاشتم شكمم روی رو دستم دیشب،

  ...ممیپیچون گوشتو...بیای دنیا بزار بودی؟ اورده درد به دلمو زیر انقدر که بود چت دیشب تو سوخته پدر-

  . کردم حس دلم زیر رو ریزی نبض که بودم براش کشیدن نشون و خط حال در همینجور و

  . ارومیزدم جیغ خوشحالی از من و شد تكرار ضربه همون دوباره. شدم منتظر و دادم قرار شكمم روی رو دستم

  . دلم عزیز سالم...بشه فدات مامان الهی-
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 عجله با و زدم چنگ عسلی روی از رو گوشی.کردم پاك رو چشمم گوشه شده جمع اشك و خندیدم بلند و شد تكرار ضربه دوباره

  . گرفتم رو مهرداد شماره

  ...بخیر خوابالومون مامان صبح-

  :گفت نگرانی وبا نداد تشخیص رو خوشحالم صدای کرده؟ چه بچت ببین بیا. باشه بخیر سحرخیزم بابای صبح-

  :گفتم و خندیدم بده؟ حالت هنوزم چیشده؟-

  . میخوره تكون داره...که نمیدونی بابا، نه-

  :کرد بیشتر ذوقمو خندش، صدای

  !باش خودت مراقب...میخندی و خوبی که خداروشكر. بلده اینكارام از فسقلی این پس جدی؟-

  . میشد خالصه مهرداد قشنگ های جمله همین تو من زندگی و

  نه؟ مگه دیگه، هستی تو-

  ...همیشه از زودتر. خونه میام عصری برم، باید من... تخت خیالت اره-

  . میبینمت. عزیزم برو-

  . کردم قطع بعد و

  . انداختم اتاق دور به نگاهی و گشتم دمپاییم لنگه دنبال. اومدم پایین و انداختم تخت روی رو گوشی

  !ای قهوه پاکت کنار کردم، پیداش تخت زیر که شدم دوال کمی

  . رفتم رون بی اتاق از و کشیدم نبیرو رو دو هر

  .کنم ضا*ار رو کنجكاویم و برسم حسابش به دستشویی از بعد تا کردم پرت مبل روی پاکتُ

 برگه چندتا به چشمم که انداختم درونش به اجمالی نگاه. شدم پاکت چسبای کردن باز مشغول و نشستم مبل روی بعد، دقیقه ده

  . شدم خوندن ولمشغ و اوردم بیرون رو همه. خورد
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  . گذاشتمش میز روی و نشدم دقیق روش خیلی که بود ازمایشی برگه کپی یكی

 و ایستاد حرکت از قلبم دیگه، زنی عكس کنار در پدرم های جوونی عكس دیدن با کردنش، باز محض به. بود بزرگتری برگه دومی

  ...بود دیگه زنی اب پدرم نامه صیغه برگه دستم، توی برگه. زد بیرون حدقه از چشمام

  رو دستم و کشیدم هینی زوجه، قسمت تو افسانه اسم دیدن با و گذروندم نظر از تند رو شده نوشته های خط

  . بودم شوك توی شدت به من اما کنه پاره رو گلوم داشت سعی بغض. خوندم رو ها خط دوباره...نمیشد باورم. گذاشتم قلبم

 جمع چشمم تو اشك و بود رفته باال قلبم ضربان. نیاوردم در سر ازشون چیزی ولی خوندم، و دمکر باز تند تند رو دیگه های برگه

 رو چشمم هم افسانه اسم بار این و بردم سمتش رو لرزونم دست...خورد میز روی ازمایش برگه توی خودم اسم به چشمم. بود شده

  . افتاد پایین چشمم گوشه از اشك که زدم پلكی. دنمیدی رو جایی دیگه چشمم و میلرزید دستم توی بشدت برگه. گرفت

 توی حضورش...عروسیم شب...افسانه دیدن موقع بابام، و مامان های العمل عكس تمام...اومد یادم و کردم پرت مبل روی رو برگه

 دهنم روی رو دستم...مهرداد ترس...افسانه کاریای پنهون...اشپزخونه توی مامان روز اون شدن هول...کرد سكته وقتی بابام بیمارستان

  . ترکید بغضم و گذاشتم

 برداشتم رو گوشیم و رفتم اتاق سمت عجله با...اوردن هجوم ذهنم به تازه خاطرات همه و اوردم بدست رو حافظم تازه کردم می حس

  . پیچید گوشم توی آلودش خواب صدای که گرفتم رو شمارش. گشتم افسانه شماره دنبال و

  ...جان ماهور...الو-

  :گفتم و کشیدم عمیقی نفس

   هستی؟ کی...تو-

  . نكرد نرم رو دلم هاش سرفه بار این

  ...من چیشده؟ کجایی؟...ماهور-

 ...ازمایش نامه، صیغه اون زندگیم؟ وسط ای چیكاره افسانه؟ چی تو چی؟ تو-

  . چكید سفیدم تختی رو و ختت روی قطره اولین و کردم حس رو بینیم توی خون شدن رقیق. افتادم تخت روی و

  ! بده توضیح بهت چیزو همه تا وکیلم پیش برو...بده اجازه...ماهور-
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  :کشیدم داد عصبانیت با

  . نكردم شك بهت هم لحظه یه حتی خر من ! میكنی چیكار داری نیست معلوم دروغگو توی نمیرم، جا هیچ من-

  ...دخترم..دلم عزیز-

  . خورد سر دستم از گوشی و بستم رو چشمام. شد وبیدهک سرم توی پتكی مثل دخترمش

  . شد پخش اتاق توی ضعیفش صدای

  ...عزیزم..ماهورم...صدامو میشنوی..ماهور...میدم توضیح بهت من...ماهور-

  . کوبیدم روم به رو اینه توی عصبانیت با رو گوشی

 شكم به چنگی. افتادم زمین روی و رفت گیج شدت به سرم شدنم، بلند محض به. گرفتم بینیم زیر و برداشتم تخت کنار از دستمالی

 خونه به تا شدم حاضر و برداشتم در پشت از رو کیفم و هام لباس...شدم بلند سختی به. گرفت شدت گریم و زدم شدم منقبض

  . بده توضیح بهم که کنم پیدا رو یكی تا. برم خودمون

  .زدم بیرون خونه از ماشین، ویچس برداشتن با و چپوندم کیفم توی هارو برگه

  . رفت می سیاهی چشمام و میخوردم تلو تلو که بود رفته ازم خون انقدر. شدم پیاده و زدم ترمز در جلوی

  . فشردم رو در زنگ میلرزید، که پایی و دست با

 سرگیجه به اهمیت بی و دادم فشار بینیم زیر رو شده مچاله های دستمال دوباره. موند باقی زنگ دکمه روی ام، خونی انگشت اثر

  . شدم خونه وارد شدیدم

  . شد ظاهر جلوم نیمه، و نصفه چادری با پریده، رویی و رنگ با مامان که بود نرسیده دستگیره به دستم هنوز

  :گفتم و زدم پوزخندی

  . بدین تحویلم دروغ...نیست الزم دیگه...تموم! شد تموم-

 سینم روی رو دستم...ببینم اینه بدون هم رو خودم نزار قیافه میتونستم. خورد جا شدت به من دیدن با و گرفت قرار سرش پشت بابا

  . بشه خارج سینم از کردم، گیر نفس تا دادم فشاری و گذاشتم
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 گناه. شد می منقبض مدام شكمم زیر. بود بریده رو امونم سردرد و تهوع حالت. کنم حفظ رو تعادلم بتونم تا زدم چارچوب به رو دستم

 تو بود قرار که بود چی بیگناه طفل این گناه داشت؟ کردن رو برای ای تازه بدبختی روز هر و بود مریض مادرش که بود چی بچم

  ...حاال کنه؟ولی رشد ارامش

  :گفتم بغض با و دراوردم کیفم از رو برگه

 مخفی چیو...سال همه ساکتین؟این مامان؟چرا چین اینا یه؟چ...وسطش شده کپی مدارکای این توشه، که اراجیفی این ها؟ چیه؟ این-

  من؟ مادر بوده؟ کی افسانه ها؟ کردین

 ساعت چند از که مغزم مثل. کرد نمی یاری دیگه نفسمم! مامان تار تصویر جز نمیدیدم هیچی. کشیدم بینیم زیر رو لرزونم دست

  ...بود شده خسته دیگه که جنینم مثل. بود شده قفل پیش

  زنین؟ نمی حرف راچ-

  :گفت و انداخت من به نگاهی دیدنشون، با. کشید دستم از هارو برگه و زد کنار رو مامان شده، کبود صورت با بابا

  . بهت میدم توضیح...ماهور-

  . شدم مچاله خودم توی منم و پیچید تنم توی درد. افتادم زمین روی بعد و زدم پوزخندی

  :کرد پاك رو خون و اورد صورتم سمت رو چادرش و نشست کنارم مامان

  ...پدرت منو خونه، تو بیا. پاشو...دلم عزیز...ماهورم! بدتو حال این نبینم و بمیرم-

  . ترکید بغضم

  ...که بگو! منی مامان که بگو...کلمه یك فقط-

  .زدم بلندی جیغ درد از من و موند نصفه جملم. بدم ادامه نتونستم دیگه

  !تمام سیاهی...بعد و پیچید گوشم توی اورژانس با بابا صحبتای و انمام بلند صدای

  ٤٣قسمت

  *کل دانای*
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 میخوند گوشش توی رو تكراری جمله همون اپراتور زن هربار، ولی گرفت می رو ماهور شماره و بود نشسته تخت روی نگران افسانه

.  

  :تگف افسانه، پریده روی و رنگ دیدن با و شد اتاق وارد ایلین

  :گفت و ترکید افسانه بغض چیشده؟...مامان-

  ...بشه چیزیش نكنه...بچم-

  :گفت تعجب با جا، همه از خبر بی ایلین

  مامان؟ میگی چی بچت؟-

  . کنه خارج گردنش دور از رو اکسیژن ماسك کرد سعی گریه با افسانه

  میكنی؟ داری چیكار...مامان-

  . شد خیره مادرش زده هول کارای به تعجب با. برداشت رو ماسك و رفت کمكش به ایلین

  ...باشه تنها خونه تو نكنه باشه؟ شده بد حالش نكنه-

  چیشده؟ نمیگی چرا کی؟-

  :گفت و کشید ظریفش صورت به دستی. انداخت ایلین پریده روی و رنگ به نگاهی. نبود دوتا یكی هایش بدبختی

  . بود ماهور...ادم اون..اون! گذشته تو...یكیم دنبال...بودم گفته بهت-

  . بود شده گیج بدتر ایلین

  :گفت و دوخت دخترش چشمای توی رو اشكش از خیس چشمای داره؟ شما گذشته به ربطی چه اون مهرداد؟ زن...نمیفهمم-

  ...اولم ازدواج از اولم بچه! بچمه ماهور-

  . موند اتاق وسط مات و خورد گره ایلین سینه توی نفس

  .بگیره رو بزرگمهر شماره تا رفت خونه تلفن سمت. رفت بیرون اتاق از ایلین، به توجه بی و شد بلند سختی به افسانه
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  !ایران برم باید ببند، رو چمدونم...ایلین-

  ...و میومد حساب به خواهرش ماهور. بود مادرش حرف شوك تو زده، بیرون حدقه از چشمایی با ایلین و

 . 

 . 

 . 

 . 

 سر به دستی و کوبید میز روی رو شرکت تلفن. موند پاسخ بی تماسش و گرفت رو خونه شماره هزارم بار برای نگرانی با مهرداد

  . برداشت رو ماشین سوییچ شدو بلند جا از. کشید دردناکش

  :گفت پریدش روی و رنگ و دیدنش با سامان

  میری؟ کجا چیشده؟-

  . کشید عمیقی نفس و کرد سامان به نگاهی

  !چیشده ببینم برم. نمیده رو تلفنم جواب ماهور نمیدونم،-

  !بنده دستش شاید-

  . نمیده جواب میزنم، زنگ دارم ساعته نیم...نه-

  . افتاد جونش به نگرانی مهرداد، خراب حال دیدن با سامان

  باهات؟ بیام-

  :گفت و زد رفیقش شونه به دستی مهرداد

  . میرم داداش نه-

  ...دستت اخه-

  . زد بیرون شرکت از و نكرد سامان حرف به توجهی و
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  . نداشت رو  پدرش یا صادق خونه زدن زنگ جرات و بود افتاده جونش به دلشوره

  . باشه نیوفتاده ماهور برای اتفاقی کرد دعا دلش تو افتادو راه خونه طرف به سرعت با و شد ماشین سوار

  . کرد باز رو واحد در کلید با و رفت باال یكی دوتا هارو پله. شد خونه وارد عجله وبا کرد پارك در جلوی رو ماشین

  ...ماهی...ماهور-

  . ندید رو  کسی و رفت اشپزخونه سمت و

  . بود افتاده لرزه به پاهاش و میزد هزار روی قلبش. دوید اتاق طرف

  ...ماهور-

 . نشست و خورد سر در کنار خونی، تختی رو و ماهور شده خورد گوشی و اینه دیدن با و کرد باز رو اتاق در

  . لرزید می نفسش و میزد نبض عصبانیت و نگرانی شدت از سرش

  . افتاد هایش کال میس به چشمش که کشید بیرون جیبش از رو موبایلش گوشی

  ...نبود ماهور به ربط بی اش، رفته دست از تماس سیزده

  .شد منتظر و گرفت رو صادق شماره و کرده نتسایل رو موبایلش گوشی که کرد لعنت رو خودش

 . 

 . 

 . 

 . 

  . رفت پرستار سر سمت عجله با و اومد پایین رو ها پله صادق

  نشد؟ پیدا چیشد؟-

  :گفت و انداخت صادق خراب حال به نگاهی زن
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  . کنین پیدا رو یكی باید خودتون شما شده، تموم خونیمون گروه این ذخیره متاسفانه سرمد، اقای-

  :گفت لرزونش صدای با صادق

  ...!نشه چیزیش بچم دامنت، به دستم خانم...حاملس اونم االن ولی...میداده خون بهش عروسم قبال-

  :گفت میكرد چك هارو پرونده و میرفت پذیرش سمت که همینطور زن

  . هستم کارتون پیگیر منم باشین، خونی گروه دنبال و کنین دعا-

  . داد قورت را بغضش مونس، دیدن با و رفت باال طبقه به دوباره تر ازدر پا از دست صادق

  !بچش..بچم...صادق-

  :داد جواب سریع مهرداد شماره دیدن با. ید لرز صادق جیب توی گوشی،. پیچید راهرو توی گریش صدای و

  پسر؟ کجایی تو-

  چیشده؟-

  :گفت و داد قورت رو دهنش اب

  ...ماهور...بیمارستان بیا-

  . بود خودش اتفاقات این تمام مسبب. داد خراش رو دلش مهرداد گفتن علی یا صدای

  :زد داد گوشی، شدن ازاد محض به و نشد زن صدای شنیدن منتظر. گرفت رو افسانه شماره و کرد قطع رو گوشی

 تخت روی! ببینش بیا حاال...حسابی زن زندگیمون وسط ننداز اتیش گفتیم بهت چقدر...نگو گفتم بهت چقدر اره؟ شد؟ راحت خیالت-

   ...و افتاده بیمارستان

  . رفت سیاهی چشماش و خورد گره افسانه سینه توی نفس

  نه؟ یا فهمیدی. میكنم سیاه رو روزگارت بیاد، بچش و خودش سر بالیی خدا، خداوندی به-

  ..بچه-
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  . رسید افسانه گوش به صادق، پوزخند

  ...حاملس...نمیدونستم..من بخدا صادق،-

  . چكید چشمش گوشه از اشك و خورد سر دیوار کنار. بست رو چشماش و کرد قطع رو گوشی صادق

  ...برس دادمون به خودت خدایا-

 : پرسید و کرد تند پا مونس و صادق سمت مهرداد

  چیشده؟-

  . کرد پاك اشك از رو صورتش سیاهش، چادر با مونس و شد بلند سختی به صادق

  ...بده خون نمیتونه بهارم نداره، ذخیره بیمارستانم...مهرداد خوادمی خون-

  :گفت اش گرفته صدای با. شد اویزون پیرهنش از و اومد مهرداد سمت مونس

  . میمیره داره بچم... کن کاری یه مهرداد-

  :گفت و داد قورت بغض با همراه رو دهنش اب. بود ترکیدن درحال مهرداد قلب و

  کجاس؟-

  . خونیشن گروه دنبال در به در ولی...کردن ریشبست-

  :برگشتن عقب به همگی زنی، صدای با

  ...اما مادره ما برای اولویت. باشیم منتظر و بزاریم دست رو دست که نیست طوری دخترتون وضعیت کنین، عجله...سرمد اقای-

  :درومد مهرداد صدای

  :گفت و رفت توهم زن اخمای  باشه؟ داشته ذخیره خون هکیس دوتا نباید گندگی، این به بیمارستان یعنی-

 با نمیاد بیمارستان کرد؟ میشه چیكار نیست، خون وقتی. بدیم توضیح شما به نمیبینیم الزم ما بعدم پایین، بیار صداتو محترم اقای-

  . نكنه استفاده ذخایر از و کنه بازی بیمار جون
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  . گرفت اصلهف دکتر از و کرد پرت هوا رو دستی مهرداد

  :گفت و چرخید مونس سمت ماهور، زنان دکتر یاداوری با

  .کنه کمك بتونه اون شاید. بده خبر خالش دختر به تا بزنین زنگ بهار به...مامان-

 . 

 . 

 . 

 رژه چشمش جلوی مدام ماهور، پریده رنگ صورت. بود رفته فرو بهت توی و بود نشسته بیمارستان های صندلی روی حال بی

  . نداشت رو ناراحتی و نگرانی همه این طاقت دیگه...بود شده خسته. کرد می بدتر رو حالش و میرفت

  . اورد بیرونش فكر از نازنین، کفش پاشنه صدای

  . بدین خبر بهش سریع فقط. بده خون بهش میتونه اون باشین، افسانه دنبال. دیدم ماهورو ژنتیك ازمایش جواب من مهرداد، اقا-

  . بود نمونده باقی شدنش دیوانه تا چیزی دیگه. کرد فرو موهاش توی رو دستش و کشید اهی

  . داره سرطان بده، خون نمیتونست بود ایران اگرم ترکیس، افسانه-

 بچه دادن دست از امكان لحظه هر نداشتن، وقت طرفی از و بود قفل میزدن، دری هر به. شد ولو صندلی روی و گفت وایی نازنین

  . نبود بند جایی به دستش کسی و میشد تربیش

  :گفت و اومد سمتشون عجله با دکتر

  ...بدن خون خانمتون به که اومدن بستگانتون از یكی سرمد، اقای-

  . پریدن جا از نازنین و مهرداد

  کی؟-

  ...شفیع آیلین-

  *ماهور* ٤٤ قسمت
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 به. بود تختم باالی مهتابی اتاق، روشنایی تنها و بود شده تاریك واه. زدم پلك باری چند و کردم باز رو چشمام بدی، سردرد با

 پوزخندی. بودن کرده پیدا سختی به رگمم حتی که افتاده حدی به فشارم بود معلوم. کردم نگاه کبودم دست به و شدم بلند سختی

 لرزون لبخندی با که چرخیدم سمتش. شد ظاهر در چارچوب توی مامان شد باز اتاق در. کشیدم بیرون دستم از رو انژیوکت و زدم

  :کرد زمزمه

  ...ماهور-

  . بشه برطرف خشكیش تا دادم قورت سختی به رو دهنم آب. لرزید پریدش رنگ و قرمز چشمای برای دلم

  . میره خون داره دستم از بیاد؟ کنی صدا یكیو پرستاری، دکتری، میشه. خونه برم میخوام-

  . اومد سمتم و ترکید بغضش

  ...بمیره برات مادرت الهی-

   افسانه؟ یا میزاری مایه خودت از داری االن-

 بود پرستار نوبت بار این...دروغ سال شیش و بیست. نبود چیزی کم. شدم بلند و زدم کنارش. موند حرفم مات و زد خشكش جاش سر

  . بشه داخل که

  سالمتی؟ به کجا-

  . خونه برم میخوام-

  . گرفت رو بازوم و اومد سمتم

  . دخترجون بوده عقرب در قمر خیلی اوضاعت بمونی، نظر تحت شب دو یكی باید خونه؟ بری میخوای که توعه دست مگه-

  . نشكنه بغضم تا کشیدم عمیقی نفس

  . لطفا کنین مرخصم باشم، اینجا نمیخوام-

  :گفت و گذاشت دستم روی رو زدش یخ دست مامان

  ...نكن لج. باشین نظر تحت اینجا بچت و تو باید عزیزم، نمیتونی-
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  :گفت پرستار که نشستم تخت روی ناچارا

 کشیدی ازدستت بختكی اال اینو تو وقت اون کنن، پیدا خون تو برای بودن شده بسیج بیمارستان کل...عه عه کندی؟ چرا اینو-

  ..خونارو کن نگاه...بیرونو

  . نگفتم چیزی و انداختم ینزم روی های خون قطره و دستم روی زخم به نگاهی

   کنم؟ پیدا رگ تو برای چطوری دوباره من حاال-

 زنگ داشتین کاری-: گفت و کرد وصل دستم به رو سرم. گفتم بلندی اخ سوزشش و درد از. کرد فرو دستم توی رو جدیدی سوزن و

  ...بزنین رو

  .کشیدم دراز دوباره اجبار به. رفت بیرون اتاق از و

  ...ماهور-

 دلم. کرده گریه مدت این تمام توی که میزد داد چشماش. شدم خیره اشكش از خیس صورت به و چرخوندم سمتش رو سرم

  ...ولی بیرون بره اتاق از بگم و باشم رحم بی میخواست

  ...من-

  :گفت و داد قورت رو بغضش نیستی؟ مادرم که بودی نگفته بهم چرا-

  . دردسره فقط موضوع این کردن بازگو میگفت و برگرده نهافسا نمیكرد فكر نمیخواست، بابات-

  ...انداختین خطر به بچمم جون شماها-

  . کرد پاك رو چشمش زیر و کشید تر نزدیك رو صندلیش مامان

  ...خودت اما! ای حامله که االن حداقل...بگیم بهت نبود قرار-

  . کرد نگاهم فقط و نزد حرفی ببینم؟ رو اورده دنیا به نوم که زنی بخواد دلم شاید نكردین فكر خودتون با وقت هیچ-

  . کردین نمی باهام کارو این کاش ولی...بچم مادربزرگ و منی مادر تو عمرمم اخر تا نزاشتی، کم چیزی برام-

  . میخوام چی نمیدونستم حتی که بود توانم از باالتر قضیه این شوك انقدر. ترکید خودمم بغض و
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  . کرده بزرگم مونس و اورده دنیا به منو افسانه که این به. نداشتم هم رو قضیه این به کردن فكر قدرت حتی

  چیه؟ جریان چطوری؟ اصال کرده؟ ولم چرا-

  . داد تكیه صندلی پشتی به و کشید عمیقی نفس مامان

 شدیم دوست باهم زمان مرور به ،بودیم سال و سن هم عمت و من. شدن ما همسایه و اومدن اینا بابات پیش، سال شیش و بیست-

 و بود جوون. میومد چشمم به بیشتر هربار و میدیدم رو بابات من بازدیدا، و دید این تو. شدن عیاق باهم هامونم خانواده کم کم و

 خواهر حرفای از بود داده لو عمت باری چند. نمیاد بدش من از اونم میدونستم. داشت سرا تو هم سری. قیافه خوش

 انگار...من اما بود خوشحال. کنن ازدواج باهم تا کرده صیغه رو یكی داداشش گفت و اومد عمت روز یه...شد چی نمیدونم...یشونبرادر

 تو ازش فكری و ببینمش که نبود رضا دلم اما نبودم عاشقش. شد کمتر و کم عمت با رابطم بعد، به اون از. بود وایستاده برام زمان

 دعوا باهم داشتن...میگذشت محرمیتشون از دوماهی موقع اون. دیدم باهم کوچه تو رو افسانه و صادق روز، یه اینكه تا. بیاد ذهنم

 تو وقت هیچ...شاهده خدا. نیست ازدواج این به راضی و چی همه زیر زده افسانه گفت بابام که بود نگذشته روز چند هنوز. میكردن

 . زدم لبخند شنیدم، خبرو وقتی ولی زندگیشون برای نخواستم بد دلم

 با باالخره اما راضی؛ من و بود عصبانی بابام چقدر که بماند. من خواستگاری اومد صادق که نكشید هفته به خالصه،...چرا نمیدونم

 سر رفتیم. داشت دوست منو که بود این ،مهم کرده صیغه رو یكی قبال نبود مهم برام...بودم خوشحال. شدم زنش مكافات یك و هزار

 یه اما اومد، راه و شد نرم خوشبختم و خوبه حالم من دید وقتی مرور، به اما نمیاد سالمشم جواب بابام ها مدت تا...زندگیمون نهخو

 نیستم، بلد من ندارم، شیر من گفتم...براش باشم مادر نمیتونم من صادق، منو دختر این گفت و خونه دم اومد بغل به بچه افسانه...روز

  .رفت و بغلم تو گذاشت تورو. نمیتونم منم گفت اینا همه جواب تو ،نیستم مادرش من

 گرفت قول ازم و داشت نگهت و بگذره ازت نتونست...بودی بچش. بود شده که بود کاری اما...نمیشد باورش خونه، اومد بابات وقتی

  . کنم مادری برات

  . کرد پاك رو اشكام و اورد صورتم سمت رو دستش

  ...بودی دستم امانت تو. کردم دوصداشو تو برای کردم، مادری ماهان برای که قدری مونه بخدا ماهور،-

 قضیه این های سختی تمام جوابمو، بی سواالی رو،تمام ذهنم اشفته افكار تمام میخواست دلم. پیچید بهم دلم و گرفت شدت اشكام

  ...بره سنگینیش تا. شه تموم تا بیارم باال

  ...شما ولی...بفهمم ،که بدونم که بوده حقم چون ناراحتم ولی ببینمش، نمیخواست دلم وقت هیچ شاید یگفتی،م قبال اگرم چند هر-
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  :گفت اروم و نشوند گونم روی ارومی بوسه

  ...ولی کردیم اشتباه داریم قبول. بخوابه قضیه این به فكر بدون نبوده شبی بابات کن باور جونم، به دردت-

  :گفتم و دادم قورت رو لومگ توی کرده گیر بغض

   دوندین؟ سر منو نوعی به همتون چرا بوده؟ الكی همش...کاراش حرفاش، اون تمام...مدت همه این نمیشه باور-

  :گفتم اروم و کشیدم سرم روی رو پتو

  ...دخترش هم و خودش هم میكنه، سنگینی بدجور زندگیم سر رو خانواده این سایه-

  .ریختن بالش روی مه پشت اشكم های قطره و

  ٤٥قسمت

 از کمتر اما میكردم، حس سرم توی رو درد هم هنوز. کردم باز رو چشمام میخورد دردناکم دست روی که ریزی های سه*بو حس با

 می نفس عمیق و اروم و بود گذاشته دستم روی رو سرش که کردم نگاه مهرداد به و چرخوندم راست سمت رو سنگینم سر...دیشب

 و کردم فرو موهاش توی رو چپم دست. کرد می نمایی خود سفید موی تار تا چند. شد شقیقش کنار موهای خیره گاهمن. کشید

  :گفتم

  ...سالم-

  ...خانم ماهی ماهت روی به سالم- خیز نیم زد، لبخندی. دوخت بهم رو نگرانش چشمای و کرد بلند سرعت با رو سرش

  . کردم نگاهش لبخند با

  خوبی؟-

  :گفت و کرد ریختش بهم قیافه به ای هاشار

  !خوبم اره خوب، میگی دارم من که وضعی و سر این به اگر-

  :گفتم اروم و گذاشتم شدش قرمز چشم روی رو دستم

  قرمزن؟ اینجوری من خاطر به اینا-
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  . سید*بو رو کفش و کشید پایین اروم رو دستم

  . باشه خراب المح اینجوری من شدی راضی که نامردی انقدر...اره-

  :گفتم و اومد سراغم دوباره بغض

 ول خبری بی تو رو ادم که شماهایین...میسازین داستان میگین، دروغ میكنین، بدی شماها...نشدم راضی من. نبودم نامرد من من؟-

  . نمیفهمه و خره رف ط میكنین فكر و میكنین

  کردی؟ پیدا پاکتو اون چطوری-

 . خورد گره بهم اخمام

  :گفت و داد ارومی فشار رو دستم بهم؟ نگی بود قرار کی تا...هرجوری-

  ...که وقتی تا. شه خوب حالش مامانش که وقتی تا...بیرون بیاد مامانش شكم از امانتیمون که وقتی تا-

 پیشونیم روی رو گرمش تدس بگیره؟ انتقام ازش اینجوری میخواست میخواست؟ همینو بابام ها؟...بمونه دل به ارزو و بمیره افسانه-

  . زد لبخند و گذاشت

  ...گفته نمی بهت هیچی که میدیده رو روزا این اون. بودی تو مدت این تو ذکرش و فكر تمام نیست، گیری انتقام اهل بابات...ماهی-

  ...نمیكنه قانعم حرفاتون-

 رو پدرت نداری حق ولی ببینیش میخواد دلت ك قتهرو تا میتونی... خوبه حالش. اینجاس مادرت حاالم...شی قانع که نمیخوای-

  .کنی محكوم

 ببینم، رو خانوادش دوباره و بیوفته افسانه به کارم دیگه وقت هیچ نمیخواست دلم شاید. نگفتم هیچی و چرخوندم دیگه سمت رو سرم

  ...رو من برای نكردن مادری جواب. میداد پس جواب باید بود، اینجا خودش پای با که حاال اما

  اومده؟ تنها-

  :گفت مكث با و کشید دست دستم کرد نوازش از

  !هست آیلینم نه،-
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  .بودم ازش خاصی العمل عكس دنبال چرا نمیدونم. کردم نگاهش و چرخیدم سمتش

  خب؟-

  :داد جواب همیشه از تر عادی

  ...هم و باشه مواظبش هم تا اومده مادرت همراه...دیگه نداره خب-

  :داد ادامه و کرد ای خنده

  !ببینه رو خواهرش اینكه هم-

  . دیگه طرف آیلین و من بین خواهری نسبت بود، زندگیم طرف یك قضیه کل. زدم پیشونیم به ارومی ضربه و بستم رو چشمام

  . من خواهر آیلین نه منه، مادر افسانه نه-

  :گفتم تعجب با ی؟کشوند سكته مرز تا منو و شدی ولو تخت این رو االن که همینه واسه-

 و نامزد کنار، به اینا همه حاال...رفته و کرده رها منو سال شیش و بیست زن، اون که باشم خوشحال فهمیدم وقتی باش نداشته توقع-

 که بودن چیزایی اینا...مهرداد بشم خوشحال باهاشون که نیست هایی واقعیت اینا واقعا. میشه محسوب خواهرم همسرم، سابق عشق

 همه سال همه این میكنم حس...االن ولی باشم، نداشته رو داستان این درك قدرت که نبودم هم ساله دو بچه...بدونم داشتم قح من

  ...شخصیتم شعورم، به. شده توهین بهم میكنم حس...بوده دروغ چی

  . ماهان تا میخوره دل خون بیشتر تو برای ببندم شرط حاضرم حتی. نداره دوست تورو خانم، مونس اندازه کسی هیچ میدونی خودت-

  . نشستم و کشیدم باال رو خودم کمی

 مخفی ازم همتون شماها. بشم رو به رو گذشتم با اینجوری نمیخواست دلم اما نیست، شكی مامانم لطفای و قضیه این تو-

  !همتون...کردین

  :گفت و اورد تر نزدیك رو صندلیش

  . زد حرف قضیه این راجب میشه هم خونه تو بعدا...نخور صحر تو حاال. کردیم اشتباه ما...باشه-

  :گفت و اومد سمتمون رویی خوش با پرستار. چرخیدیم در سمت دو هر خورد، در به که ای تقه با
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  ...!خوبه بچتون و خانم حال گفتیم که ما شفیع؟ اقای شد راحت خیالتون-

  . باشم اینجا دادین اجازه که ممنون شماست، با حق بله-

  :گفت و داد تكون سری دختر

   نداری؟ خاصی حس هیچ تهوع، حالت سردرد، خوبی؟ عزیزم-

  :داد ادامه که گفتم ارومی نه

 . طبیعیه البته، کم مقدار به شدنت دماغ خون روز، دو تا ولی نیوفته برات اتفاقی که امیدوارم. خب بسیار-

  .بزنه پس رو خون بدنت ممكنه

  ...خون بهم وقتی داداشم زن طرف از و کرده عادت تزریقی خون به بدنم مدتیه که من چرا؟-

  :گفتم جاش به و خوردم رو حرفم سریع بهار، بودن باردار یاداوری با و

  کردین؟ استفاده بیمارستان خون بانك از پس. بارداره که من داداش زن...راستی-

. نمیشه طوریت هم مدت بقیه بوده، خوب حالت االن تا وقتی نیستش، مهم حاال...دادن خون شما به اشناهاتون از یكی عزیزم، نه-

  . گفتم اطالع محض من

  :گفتم و کردم نگاه مهرداد به. شد فشارم گرفتن مشغول و

  ...اشناها از نداریم رو کسی که ما بهار غیر داده؟ خون بهم کی-

  :گفت و کرد من و من کمی

  . خوبه حالت وت که اینه مهم داره؟ فرقی چه حاال-

  :گفت و کند دستم از رو سرم پرستار

  ...بری میتونی بعدش اومد که دکترت. میزونه فشارت-

  . دوختم چشم مهرداد به منتظر. رفت بیرون اتاق از بعد و
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  ...نگفتی-

  ...ها بگه همونب جنسیتو امروز میخواد دیروز،گفت گرفتن که سونو ازت. مونده کجا نازنین ببینم بزار اینارو، کن ول-

 حقم در رو فداکاری این شخص اون و باشه اشتباه میخوره، چرخ ذهنم توی که کسی اسم کردم، دعا دل توی و گرفتم رو دستش

  . باشه نكرده

  ...بگی قراره اسم یه-

  . کشید عقب رو خودش کالفه و کرد پوفی

  ...آیلین-

 ارتباط باهاش من چون صاحابش به بدید پس رو خون بگم نمیشد...زد میشدن هم حرفی. نگفتم چیزی و دادم تكیه تخت به رو سرم

  . ندارم خوبی

  ...ماهی-

  :گفت که کردم نگاهش

  !بچه نه مادره اول اولویت بیمارستان برای چون. میوفتاد خطر به خودت جون نبود، اگر. داد نجات جونتو-

  خوشحالی؟-

  :گفت و کرد نگاهم مات

  ...!تو برگردوندن با دوم رفتنش، با اول. برگردونده بهم رو زندگیم که باریه یندوم...ممنونم ازش-

  ...خدایا کنم؟ تشكر ازش باید من یعنی-

  . اومد چشمم به بودنش عصبی

 تا فرصتیم منتظر اون منو میكنی فكر چرا...داشت دشمنی باهات اگر درنیاره صداشم میتونست اون میكنی؟ رفتار اینجوری چرا ماهور-

  هم؟ پیش برگردیم دوباره هم بعدا و شیم خوشحال و ببینیم همو
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 که فكرایی حتی و حرفات راجب یكم. توعه شكم تو گلم دسته که حاال نه میكردم اینكارو عروسی قبل سمتش، برم بود قرار اگر من

  .کمتر نه و بیشتر نه !زنمه ،خواهر من ذهن تو االن نسبتش تنها اون. باش منطقی و کن فكر میپرورونی سرت تو

  .گرفت خندم زن خواهر واژه از

  . برات داره نگهش خدا-

  . بود ریخته بهم خیلی وضعش و سر و چروك کامال پیرهنش. شد بلند و کشید موهاش توی دستی کالفه

  نه؟ بیرون، میای خونه از اینجوری باره اولین کنم فك-

  . وضعم و سر اینجوریه همین برای. لباسا همین با برد خوابم مبل رو منم...خونه فرستادم مامانت برم، نمیخواستم دیشب-

  . شد اتاق وارد نازنین بعدش، و خورد در به ای تقه

 ...خانم ماهور سالم علیك-

  . دادم رو جوابش و زدم لبخندی خجالت با

  ...بود نزدیك دیروز که کن خواهی عذر بچت از بشی، سفید و سرخ من برای نیست الزم-

  :گفتم و کشیدم عمیقی نفس

  ...و دادی نجاتش که...ممنونم-

  :گفت و وایستاد تخت کنار

  . رسید دادمون به که بود همسرت دخترعموی نكردم، کاری که من-

  :گفت سریع نكنه پیدا کش قضیه اینكه برای مهرداد

  ؟!نه یا رو جنسیت میگین بهمون حاال-

  . داد دستم ای شده پیچ کادو بسته با رو گرافیم سونو برگه و گفت محكمی بله خنده با نازنین

  . باشه من طرف از کادوش اولین گفتم نخریدی، چیزی نی نی برای هنوز میدونستم که اونجایی از-
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  . نشستم تر صاف و کردم جا به جا رو خودم کمی زده ذوق

  ...عزیزم نكنه درد دستت-

 کمربند و پاپیون و کروات ست دیدن با و کردم باز دورشو کادوی کاغذ ذوق با. گرفتم ازش رو جعبه و کرد تشكر ازش هم مهرداد

  :گفتم مهرداد به رو و زدم دلم ته از لبخندی پسرونه، ای سرمه

  . پسره بچمون...ببین وای-

  ...رفتم فرو بخشش آرامش بغل توی و اومد سمتم لبخند با

  ٤٦قسمت

  :گفتم و گذاشتم شونش روی  رو دستم. پرید جا از مامان و شد خورده در زنگ

  . کرد باز رو در و رفت ایفون سمت مهرداد خودتو؟ میكنی اذیت چرا...نیست چیزی-

  :گفت اروم و گرفت قرار کنارم

  :گفتم و زدم لبخندی اتاق؟ تو برم من میخوای-

  . ترم راحت من باشی تو. نیست پنهونی و پس چیز عزیزم، نه-

  ...من نخواد دلشون که باشن داشته حرفی خانوادت شاید گفتم-

  :گفتم و شدم خیره چشماش به. کرد راست قد هم اون و شدم بلند احتیاط با

  .بهتره حالمون ما هستی که تو. بمون جا همین تو...عشقم نه-

  . گذاشت کمرم پشت رو دستش و بوسید رو پیشونیم

 و کردم نگاهش. زد لرزونی لبخند و انداخت من به نگاهی. اومد بیرون اتاقش از باالخره اباب و کرد باز افسانه برای رو خونه در مامان

  !زیاد خیلی...ازش بودم ناراحت. ندادم نشون العملی عكس

  . کرد پرت هممونو حواس افسانه، و مامان صدای
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 سوخت دلم من و کشید پایین رو نشده جلوی رنگ سفید ماسك. کرد نگاهم اشكش از خیس چشمای با و وایستاد جلوم افسانه

  .میشد پایین باال تند تند که سینش برای

 . میكرد گریه و میداد فشارم. رفتم فرو بغلش توی بیام، خودم به اومدم تا و خوند رو اسمم ضعیفش صدای با

  . نمیكنه تالشی هم کردنش بغل برای حتی مغزم و افتاده کار از دستام میكردم حس

  . گذاشت گونم روی رو لرزونش و سرد دست و تگرف فاصله ازم

  !بود شده ذره یه برات دلم...برم قربونت قشنگم، دختر-

   واقعا؟-

  . اومد جلو بابا بار این و ترکید بغضش

   ...و بشه بد حالش بچم دوباره نمیخوام. کن تموم اهتو و اشك این...افسانه-

  :گفت و چرخید بابا سمت افسانه

  !میخورم غصه براش و میشم نگرانش اندازه همون به منم. هست منم بچه ه،توع بچه اگر-

  :گفتم و اومد لبم روی لبخند. بود گرفته خندم

 دیر خیلی ولی بودی دنبالم که ممنون شدت؟ بیدار وجدان کردن ساکت برای یا قلبته ته از میگی، داری االن که اینایی یعنی واقعا؟-

   ...دیر خیلی. عزیز خانم اومدی

  . نشست مبل روی و رفت پاهاش از قوت

 که خوردی؛ رو من غصه نه و زده شور دلت نه نگران، نه و شدی دلتنگ نه سال شیش و بیست تو و سالمه شیش و بیست االن من-

 برام دنیا تو زن اون... نمیزاری محلشم و کردی بهش رو پشتت االن که زنی اون بغل تو نمیزاشتی منو بود، وجودت توی اینا همه اگر

 در تو که کرد شوهرش بچه حق در رو فداکاری نداشتی، تو که داشت شجاعتی نكردی، تو که کرد رو کاری چون. تره عزیز همه از

  !نكردی خودتم بچه حق

  :دادم ادامه و زدم پریدش روی و رنگ به پوزخندی
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   مونسم؟ مامان سفید موهای تار تموم حق در نكردم نامردی نیست؟ نامردی مامان؟ بگم بهت که اومدی؟ چی دنبال االن- 

 رو من حرص وجودم تو داره پسرم و تاره اشك از چشمام دید، و اومدم خودم به. پیچید وجودم توی درد تازه و فشرد رو بازوم مهرداد

  . نشست کنارم و فتگر ازش و لیوان مهرداد. اومد سمتم ابی لیوان با مامان...نشستم مبل روی. میزنه لگد هی و میخوره

  . میخورد موج همشون ناراحت نگاه توی نگرانی

  ...اما نیست خوب اصال حالت میدونم. شدی اذیت که میخوام معذرت... حرفاتو بشنوم که اینجا بیای گفتم-

  . ندارم ارزویی دیگه تو ندید از بعد من... دلم عزیز سرت فدای-

  . بود عادی غیر پوزخندم

  سراغت؟ بیام من داشتی توقع نشستی؟ من دیدن آرزوی به تو سال، همه این مکن باور یعنی-

 ممنوع اون که بود گفته چی شوهرم به نمیدونم هم مدتی از بعد. میاورد جدید بهونه یه هربار...ببینمت و بیام که نمیزاشت بابات-

  . من نه بوده اباتب های اصرار خاطر به داشتی کم رو من سال همه این اگر... بود کرده خروجم

  !بودی سپرده ادمی خوب به منو نداشتم، کم چیزی من-

 که گذاشتم شكمم روی رو دستم و خوردم ضرب یه رو آب لیوان. کنه پاك رو اشكاش تا گرفت سمتش رو دستمال جعبه مهرداد

  . بود شده برامده کمی جدیدا

 اشتباه...خودم تبرعه برای ندارم حرفی. باشی کنارم عمرمو اخر ماه چند این میخوام! ببرم خودم با تورو که اومدم من..دخترم...ماهور-

  ...ولی کنه، پر تورو خالی جای میتونه عاشقی و عشق کردم می فكر. کردم

  . داری که زیادیه خواسته این میكنم فكر-

  . میخورد چنگ دلم. شد تر بلند گریش های های

   میكنی؟ گریه اینجوری چرا-

  :گفت و گذاشت شونش روی رو دستش. رفت سمتش و نباشه دلسوز نتونست هم زبا مامان
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 رو شانست. بودی دنبالش سال همه این که بود فرصتی همون این ؟!میدی عذاب مارو و خودت انقدر چرا! شو بیخیال...افسانه-

  ..که کنی امتحان میخواستی

  .کنم بدبخت هم رو دیگه بچه یه نمیتونستم بودم، بچه موقع اون من. نمیفهمین منو حال کدومتون هیچ شماها-

  :گفت عصبانیت با بابا که دادم تكون تاسف از سری

  . نیار بهونه افسانه نمیخواستیش نتونستی؟ تو و تونست اون چطوری نبود؟ بچه مگه مونس-

 کم زندگیم من...بودی که همونجایی برو! نمیخوامت. باشم رحم بی میخوام من االنم نخواستی، منو تو مدت همه این. نداره اشكالی-

  . نداره کسری و

  . بود کرده بریده بریده رو نفسش هقش هق

  . کنی قضاوت اینجوری منو نداری حق تو-

  . بود شده شروع بدنم لرزش

  . افسانه کرده قضاوت تورو خودش زمان. گذشته قضاوت از کار-

  !میدونم..ببخش منو...ماهور-

  ...اما! یدونینم هیچی تو نه-

  :گفتم و شدم بلند جا از

 مادری برام! بردی بین از من برای رو حرمت این تو ولی داره حرمت بودن مادر...نیست بودن مادر رسم این ولی! میبخشمت...من-

 فرق اوضاع ممیفهمید قبال اگر شاید! رو بقیه نه و تورو کار این نه. نمیكنم فراموش ولی میبخشمت. مامان بگم بهت که نكردی

  ...نمیگفتم حرفارو این شاید ولی میكردم قبولت نمیگم. میكرد

  . میشد حس دستم زیر شونش های استخون و بود مشهود بودنش الغر. گذاشتم شونش روی رو دستم و شدم دوال سمتش

  . نده دست از اونو دادی، دست از اگر منو باشی، ایلین برای خوبی مادر و بشی بهتر امیدوارم-

  ! باشه زندگیم رو دیگه دخترت و تو سایه نمیخوام. نبینیم همو ای دیگه وقت هیچ شاید. کن تشكر کارش بابت ازش درضمن
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 بعدا که میگفتم اینارو باید ولی بود گرفته درد قلبم. کشیدم دراز تخت روی و ترکید بغضم. شدم قدیمیم اتاق وارد و کشیدم رو راهم و

  .دلم تو نمونه

  . کرد پر رو اتاق مهرداد عطر و شد باز در دقیقه، چند بعد

  ...ماهی-

  :گفت و کرد حرکت شكمم روی رو دستش. نشست کنارم که گفتم هومی

  خوبی؟-

  . گرفتم بینیم زیر رو دستم و شدم بلند

  . بهم بده دستمال یه نه،-

  :گفتم و گرفتم ینیمب زیر هارو دستمال. سپرد دستم به دستمال چندتا و شد بلند جا از بسرعت

  ...خونا این حیف-

  ...شدم خیره اتاقم سفید سقف به. داد باال رو سرم و زد لبخندی

  . نیست چیزی که خون...تو حیف-

  !مهرداد-

  . کرد می نگاهم منتظر و بود نشسته تخت پایین

  !باشم اینجا دیگه نمیخوام خاتون؟ پیش برم میفرستی منو-

  :گفت میخورد موج شماشچ تو نگرانی اینكه با

  ! بری میفرستمت قطار بلیط اولین با باشه،-

 . بود شده چیزا خیلی تحمل به مجبور وسط این که بود کسی تنها مهرداد. بوسیدم رو دستش و زدم لبخندی

  !میشد اذیت خیلی که میدونستم. بود خورده رقم من برای که سرنوشتی تحمل به مجبور
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  !سفید موهای تار این بابت...شرمندم و صبوریات ههم بابت...ازت ممنونم-

  . نگفت هیچی و زد پیشونیم روی ارومی بوسه

  ٤٧قسمت

  "بعد ماه چند"

  . حاذقیه دکتر واقعا کردی، معرفی شیراز تو که دکتری این نازنین، لطفت از ممنون-

  بیشتر؟ من از-

  . نشستم مبل روی سختی به و کردم ای خنده

  . بیچاره میاد راه باهام خیلی. کنم تشكر ازت میخواستم که خالصه. عالیه شما حد در ولی نه، خب-

  ...پدرت و مادر مخصوصا. عزیزم میان راه تو با تهران کل واال-

  . شد جمع چشمم توی اشك و گرفت دلم

. میشدم اذیت داشتم واقعا ولی میگذروندم؛ ممامان کنار رو بارداریم دوران دیگه، دخترای مثل منم افتاد، نمی ها اتفاق اون اگر شاید-

  . جسمی لحاظ از چه روحی، لحاظ از چه

  . دیگه داری ناز-

  :گفت که کردم ای خنده بغض با

  . پس میبینمت زایمانت برای. عزیزم شنیدم رو صدات شدم خوشحال. زدی زنگ که مرسی خب، خیله-

  . کرد خداحافظی ازم که کردم تایید رو حرفش

  . دادم بهش فحشی و شدم دوال درد با که زد محكمی لگد راد مه. شدم بلند و گذاشتم میز روی رو گوشی

  :گفت و زد بیرون اتاق از نماز چادر با خاتون

  . حتما بزنی زنگ بهش گفت زد زنگ مهرداد جان مامان-
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  :گفتم و نشوندم چروکش گونه روی ای سه*بو. رفتم سمتش و گفتم ای باشه

  :گفت و کشید صورتم به دستی کنم؟ درست برات میخوری چی هارن حاال-

  . بزنی زنگ بچه اون به نره یادت...کن استراحت تو. میشه پیداش االن مهری مادر، نمیخواد-

  . میشد محسوب من اتاق رسما ماه سه این تو که اتاقی. رفتم اتاق سمت و گفتم چشمی

 بالش به. نشم اذیت میشینم اونجا که روزا تا بود کرده پهن کوچیكی تشك برام خاتون. نشستم پهنش ی لبه روی و رفتم پنجره کنار

  . کشیدم کنار رو پرده و دادم تكیه پشتم

  . داشت رو خودش های زیبایی کوچه هم هنوز اما بود کرده لخت رو ها درخت زمستون، هرچند

  . پیچید گوشم توی گرفتش صدای نخورده، بوق هنوز که گرفتم رو مهرداد شماره

  . معرفت بی مادر بر درود-

  :گفتم و زدم لبخندی

  ...عزیزم سالم-

  خوبی؟-

  . موند شیشه روی بخارش رد که کشیدم عمیقی نفس

  . تو خوبی به-

  ...و میلرزه پام و دست میام، سرکار از که شبا...افتاده خونم ماهی. نیستم خوب اصال من-

  !میگیره گریم داره! دیگه نگو-

  . بود خندیده ولی حوصله بی و خسته هرچند...خندید

  بیای؟ نمیخوای...نمیگم دیگه. عزیزم باشه-

  ...اونجاست افسانه-
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  :گفت اروم و کرد پوفی

  . بیمارستانه که روزه چند افسانه-

  :گفتم و خوردم سختی تكون...قلبم و لرزید وجودم توی چیزی

  چی؟-

  ! بیای تا منتظره. ماهور تهراه به چشم. کن تمومش و بیا-

  .شد جمع چشمم توی اشك

  ...میوفتم یادش وقتی...میبینمش وقتی! مهرداد نمیتونم...نمیتونم-

 دوران تو میخواست دلم من..من. تو برای دلتنگی و نگرانی طرف یه از اینجا، اوضاع طرف یه از. شدم خسته واقعا من...ماهور-

 این. تر گرد تو شكم و میشه تر بزرگ داره روز به روز ببینم کنم، انتخاب اسم براش روز هر کنم، حس رو بچم باشم، پیشت بارداری

 دوستات رو، خانوادت کردی، ول ماهه سه رو زندگیت. رفتی و گذاشتی منو تو. میشه تعبیر ها هفته اخر فقط من تصورات همه

  !لطفا برگرد...اوردم کم دیگه واقعا من...رو

  . ترکوند رو غضمب صداش توی عجز

 در کارو بدترین افسانه! نمیتونم باشم،ولی داشته مامانمو باشم، داشته تورو که میخواست دلم منم باشم، اونجا که میخواست دلم منم-

 اون ولی گذشته سالها اون از چند هر! بودن بیخودی حس. کردم پیدا حقارت و حماقت حس. چشممه جلو روز هر و کرده من حق

  ...تا گرفتم ازشون خودمو. بوده دعوا من نخواستن سر ها موقع

  :گفت و رفت باالتر صداش

  کردم؟ گناهی چه من لعنتی؟ چی من پس-

  ...براش بود مونده دردسرام فقط اشناییمون، اول از. میگفت راست

  ...بود شدن عاشق گناهت-

  ...اما گفتم ارومی نه نمیای؟ جدی...صلوات روحت تو-
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  ٤٨قسمت

  کجایی؟-.  شدم منتظر و گرفتم رو علی شماره. گذاشتم خیابون کنار جدول روی و کردم بلند سختی به رو مساک

  ...ماهور اومدم-

  :گفت ساك دیدن با و شده پیاده ماشین از. زد ترمز پام جلوی ماشینش که بودم نكرده قطع هنوز و

  :گفتم و کردم ای خنده ؟ بگیره دردت وسط همین نمیگی ؟اوردی اینجا تا رو ساك این خودت وضعت، این با تو عه، عه-

  . میكنم زایمان بیمارستان میرم..دیگه گرفته دردم خب اینكه دوم سالم، اول-

  . نشست فرمون پشت و گذاشت ماشین تو رو وسایلم علی. شدم سوار و زدم دور رو ماشین

  :گرفت خندم بود برده کار به که یاصطالح از نیست؟ ماهت هفت مگه...نرسیده هنوز که بچه اون-

 . نگرفته دردم که فعال بحثیه؟ چه حاال بعدم! یكیش اینم. میان دنیا ماهه هفت خیلیا بعدم میوس؟ بچم مگه-

  شیوا؟ چطوری؟ خودت

  :گفت و انداخت بهم کوتاهی نگاه

  . ندارم خبر ازش...شیوام خوبم، که خودم-

  . چرخیدم سمتش تعجب با

  :گفت اروم و کشید عمیقی نفس باشی؟ نداشته خبر شیوا از میشه گهم چی؟ یعنی-

  !نبود داشتن دوست چیز همه...ولی داشتم دوستش. بود اشتباه رابطمون اولم همون از-

  .کردم می نگاه علی به فقط شوکه بود مونده باز تعجب از دهنم

  میكنی؟ شوخی-

  . شدیم جدا هم از پیش ماه تو، جون نه-

  گرفتین؟ القط یعنی-
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  . زدم بازوش به محكمی مشت که گفت ارومی اره

 !شكست دستم روانی-

  :گفت و کرد ای خنده ؟ کنی نگاه من چشم تو میشه روت چطوری میگی؟ من به االن بعد گرفتی طالق تو-

 ناراحت میشه، ،عصبی نگو ماهور هب کردی کار هر میگفت و پایین و باال میپرید تو شوهر این بزنیم، حرف میومدیم تا ما المصب بابا-

  !دیگه نگم گفتم منم...میشه بل میشه ال میشه،

  ...جفتتون-

  ...میشنوه!ممنوع فحش...اوی-

  :گفتم ها صندلی بودن خالی دیدن با و برگشتم عقب به

  کی؟-

  :گفت و کرد اشاره شكمم به

  بود؟ چی. بود بهراد بود، بهداد بود، مهراد دیگه، فنقل-

  !بیسواد دمهرا-

  :گفت و کرد کوله و کج رو قیافش

 رو میزارین و میچرخونین هی همونو کردین، انتخاب دوتا و سی از حرف چهارتا کال. تنبلین که شماهائین. نیستم من بیسواد خب-

  ...باش خالق یكم. اون و این

  ...یعنی میگی؟ واقعا. کن ول اینارو-

  . گذاشتم دهنم روی رو دستم شوکه و

  . ناراحته خوردنش بهم از اما نبوده رابطه این ادامه به راضی هرچند بود، مشخص و شد تر گرفته اول لحظه نسبت به داشص

 پس از نمیتونستم...داشت توقع من از زیادی شیوا. ندارم توانشو دیگه دیدم اومدم خودم به یهو! شد چی نفهمیدم اصال...واقعا نمیدونم-

  . بیام بر زندگی همچین
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  . زد ضربه بار چند اروم و گذاشت دستم روی رو دیگش دست اونم که کردم بازوش بند رو دستم

  ...خوردیم شكست اینجام! اینجوری خالصه-

  . اینم میره و میگذره...سرت فدای-

  :گفت و داد تكون تایید نشونه به سری

  ...یا خودتون خونه ببرمت-

  ...تنگشونمدل بدجوری. اینا مامانم خونه بریم نه-

  . پیچید رو فرعی و گفت چشمی

  نداره؟ خبر مهرداد-

  . کنم سوپرایزش میخوام. نگفتم بهش نه،-

  . انداخت بهم نگاهی و زد لبخندی

  ...بود ریخته بهم بدجوری مهرداد. کوچولو مامان برگشتی که خوبه-

  . بود تر مهم چیز همه از بچه این خودم، نظر از. نبود ای چاره ولی انداخت می پیچ رو دلم جمله، این شنیدن هربار

 فشار بتونه که نیست بقیه عادی بدن مثل من بدن. بمونه سالم بچم تا خونه از میكردم پیدا رو فاصله این باید علی، نبود ای چاره-

  . زندگیمه اولویت توی بچم نیستم، افسانه مثل من...بچم و میریزه بهم لرزشی، ترین کوچك با. کنه تحمل

  . چرخید سمتم و داشت نگه خونه جلوی

  . زمان اون تو نه ولی بوده هم افسانه که بسا چه...دنیایی مادر بهترین تو-

  :گفت ارامش با و زد لبخندی بودم؟ لذت یه حاصل من...بگی صریح انقدر میخوای یعنی-

  ...بشه دیر زود نزار! بزرگه تقلب تو...نده دست از رو زمان. نیست مهم ایناش...بودی عجول کمی فقط تو-

  . افتاد جونم به شك
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  شده؟ چیزی-

  . کرد بدتر رو حالم گفت، که ارومی نه

  ...که میزنی حرف جوری یه چرا پس-

 رو دستم و گذاشت در جلوی رو وسایالم ساك. کردم نگاهش منتظر و شدم پیاده سختی به هم من. شد پیاده ماشین از و خندید

  . کشید خودش سمت

  . باش تر مهربون یكم فقط. نكن خیال و فكر من برای انقدر...ببینم بیا-

  . شد باز تیكی صدای با در و فشرد رو زنگ من دادن جواب از قبل و

  ...علی-

  !جونم-

  :گفتم اروم و لرزید دلم نگاهش گرفته حالت از

  !نباشیا ناراحت-

  .بوسید رو پیشونیم و زد لبخندی

  . بابا میشم خوب-

  . کشید اغوشش توی محكم رو من مامان و شد باز کامل حیاط در

  . من دل عزیز تو رفتی کجا...من بشم فدات الهی-

  . پیچید کوچه توی گریش صدای و

  . براشون بود رفته ضعف مدت این تو خودمم دل. دادم فشارش محكم و کردم حلقه نحیفش بدن دور رو دستم

  . ماشاهلل شده بزرگ چقدر بچم! کردی یرتغی چقدر...من بشم قربونت-

  :گفت علی که گفتم ارومی نكنه خدا
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 خیسش صورت به دستی مامان ندارین؟ کاری خاله...کافه میرم منم. وسط این زشته که خونه تو برید پرسیاتونو احوال بقیه فقط-

  :گفت و کشید

  تو؟ نمیای عزیزم، نه-

  . میرم بعدش وت ببرم ماهورو وسایل این دیگه،فقط نه-

. میداد قورت رو بغضش و میكرد نگاه رو من پای تا سر همچنان مامان. بزاره اتاق توی تا برد رو کیفم علی و شدیم حیاط وارد

  . کردم بغلش دوباره و رفتم سمتش

  :گفتم و کردم پاك رو چشمم گوشه اشك ما؟ برای بود شده تنگ دلت واقعا توهم یعنی-

  مامانم؟ کنی فكر ریاینجو شده باعث چی-

  . بس و شد الغر فقط ماه سه این تو بیچاره...شوهرت...کردی ول رو افسانه. رفتی و کردی ول باباتو و منو...ماهور معرفتیت بی-

  . بود گذشته سخت توانشون از بیشتر همه به...لرزید و خورد چنگ قلبم

  بیمارستان؟ امروز بری میخوای-

  چی؟ برای بیمارستان-

  . کرد پاك باهاش رو اشكش و کشید جلوتر رو چادرش مانما

  . بستریه افسانه-

  . کردم حرکت و چرخیدم خونه سمت

  ...نیست مهم برام-

  :گفت و زد بیرون خونه از علی

  . میخوره زنگ خونه تلفن خاله،-

  . رفت خونه سمت به دوان دوان مامان
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  میری؟-

  .بشه کمتر تنم لرز از تا کردم حلقه بازوهام دور رو دستام

  !سرده هوا...تو برو زودتر توهم. اره-

  !خونمون بیا شد، خلوت سرت که بعدا. باش خودت مراقب. باشه-

 . رفت و داد تكون دستی و گفت ای باشه

  . اوردم طاقت هوا این تو کشیدن نفس بدون ماه سه چطوری. کشیدم عمیقی نفس و شدم خونه وارد

  . میكرد نگاه زمین به و بود داده هتكی دیوار به مامان

  :گفتم و کشیدم تنم از رو شالم

  !ببینش... ها مونس مامان پیش اوردمت کجا؟ اومدیم ببین مهراد-

 و گرفتم شكمم به رو یكی اون و مبل به رو دستم یه. شد پاره دلم بند. میكرد نگاه من به و بود پریده رنگش. چرخیدم مامان سمت و

  :گفتم اروم

  چیشده؟-

  . خورد سر سرش از چادر و گذاشت سرجاش رو گوشی مامان

  ...افسانه-

  . نشستم مبل روی و چرخیدم. زد ضربه قلبم به کسی انگار خورد گره سینم توی نفس

  ...ماهور-

  . چكید اشكم که کردم نگاهش زدن پلك بدون

  !داره گناه...بیمارستان برو-

  ...نیست مهم برام که گفتم دروغ. تمبس رو چشمام و کشیدم راحتی نفس
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  ...برم من تا بگیر ماشین یه-

 ذهنم توی چیز یك فقط افتادم راه و شدم سوار چطور که نفهمیدم. شدم حاضر من و گرفت ماشین مامان چطور که نفهمیدم اصال

 کنم بغض میتونستم فقط من و ردنمیخو چرخ چشمم جلوی داشتم ازش که کمی خاطرات تمام...بود افسانه اسم اونم. میخورد چرخ

.  

  !مامان شو پیاده...ماهور-

 سمت و کردم مرتب شكمم روی رو رنگم طوسی بلند شنل. انداختم دوشم روی رو کیفم و شدم پیاده ماشین از مامان صدای با

  . کردم رکت ح بیمارستان

  . فرستادمی صلوات و بود نشسته صندلی روی که دیدم رو خانم لیال ورودم، محض به

  . سالم...مامان-

  ...بود کرده تغییر خانمم لیال حتی. شد خیره من به و کرد باز رو چشماش تعجب با

  تو؟ بودی کجا! عروس من بشم قربونت الهی-

  . رفت نوش صدقه قربون و کشید شكمم به دستی بغض با. کرد بغل رو من محكم و

  :گفتم و گرفتم رو دستش

  جاست؟ک افسانه بگین میشه-

  . برگردم عقب به شد باعث سرم پشت از ایلین صدای

  ...بیا دنبالم-

  . سالم-

  . سیاه چشماش پای و بود شده الغر بشدت. داد تكون رو سرش و زد لرزونی لبخند

  . کرد بازوم بند رو دستش و گرفت قرار کنارم بیام، راه اون سرعت به نمیتونم دید وقتی

  خوبی؟-



 

 
 

226 

  
 هابازی سایه  ➢

 رها ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان ➢

 

 

  :گفتم و زدم لبخند اما بودم، کرده تعجب کارش از هرچند

  ...اره-

  :گفت و خوند چشمام توی رو تعجب

  نه؟ شدم مهربون-

  . چرخید سمتم کامل و وایستاد که ندادم جوابی

 وقتی از...رفتی تو اما بود جبران دنبال مامانم. ادم برای میمونه حسرت بعدا که کمه خوبی برای ادما فرصت انقدر گفت بهم مامانم-

  !نشنیدم صداشو ماهه سه من! ماهور نمیزنه حرف رفتی

  . افتاد گریه به و

  :گفت که گذاشتم شونش روی رو دستم

  . کردم حسش...دیدم من. بود بلد کردن مادری کن باور ولی...زمان اون کرده اشتباه شاید-

  . کرد سرش پشت اتاق به اشاره و

 با تا ببخشش. میكشه عذاب داره ولی بزنم، حرف نبودنش از که سخته برام. بشه راضی ازش تا ببخشیش تو تا منتظره خدا کنم فكر-

  . بكشه نفساشو راحت خیال

  ...میكرد دیوونم داشت گلوم تو کرده گیر بغض

  . شدم اتاق وارد و زدم کنارش

. گذاشتم دهنم روی رو دستم و وایستادم حرکت از بود، شده گم ها سیم و ها دستگاه بین که تخت، روی نحیف و الغر جسم دیدن با

  . شد باز چشماش و شد بلند دلخراشش های سرفه. شد جای اشكم و ترکید بغضم

  !آیلی..آی-

  . نمیشد خارج ازش صدایی ولی میشد بسته و باز دهنش. موند خیره روم چشماش که رفتم سمتش

  .برداشت رو ماسك و اورد باال رو دستش سختی به
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  !رمماهو...ماه-

  :گفت سختی به نیمه، و نصفه نفس همون با و گذاشت دستم روی رو سردش دست. افتادم صندلی روی و ترکید قبل از بیشتر بغضم

  ماهور؟ خودتی. میبینم خواب دارم شاید.. شاید-

  . ادافت سرفه به شدت به اورد هاش ریه به که فشاری با. کشید عمیقی نفس و بست رو چشماش که زدم لب ای اره

  . گذاشتم دهنش روی و کشیدم دستش از رو ماسك

 اینجوری نمیخواست دلم وقت هیچ. اینجام االن ولی زدم کنار ناراحتیمو همه اون چطوری نمیدونم...اومدم اینجا چرا نمیدونم-

  ...ببینمت

  . رسید گوشم به ضعیفش صدای

  نمیكنی؟ صدام...مامان-

  ...میبخشمت-

  :گفتم و کشیدم شكمم روی اروم رو دستم...خورد سختی تكون شكمم توی مهراد. لرزید دلم که افتاد یینپا چشمش گوشه از اشك

  !مامان میبخشمت-

 روی جاش قطعا که ای بوسه. گرفت در سمت و بوسید رو دستش که دیدم لحظه، اخرین و رفتم؛ در سمت و کردم ول رو دستش و

  ...اما بود گونم

  ٤٩قسمت

  "کل دانای"

  . نبود خودش دست حالش و میلرزید پاش و دست...شد بلند دلش ته از گریه صدای. نشست صندلی اولین روی و زد بیرون اتاق زا

  . بود شده جمع چشمش تو اشك ماهور، های گریه از هم اون حتی. نشست کنارش و رفت سمتش ایلین

  !نیست خوب برات...نكن گریه-
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 خودش وقتی و...داره حالی و حس چه ایلین االن که کرد فكر خودش با. شد خیره ایلین اشكی مایچش به و اورد باال رو سرش ماهور

  !گرفت قلبش کرد، تصور ایلین جای رو

  بیمارستانه؟ وقته چند-

  . شد خیره رو به رو به و داد تیكه عقب به خسته ایلین

  ...روز هر گفت میشه تقریبا-

  :گفت و انداخت ماهور شوکه صورت به نگاهی

  . بیمارستانه هم مامان...رفتی و گذاشتی تو که روزی از-

 به چشمش. میكرد کالفگی حس و بود اومده سراغش وجدان عذاب. گفت ارومی وای و کرد دردناکش سر بند رو دستش ماهور

  . میزد حرف باهاش اروم و بود کرده بغل رو لیال تر، طرف اون کمی که افتاد مونس

  . اومد سمتش و پرید جا از ماهور لرزون دستای و پریده روی و رنگ دیدن با خانم لیال. رفت ونسمتش و شد بلند

  شدی؟ شكلی این چرا خوبی؟-

 . نشوندش صندلی روی و کشید رو ماهور بازوی مونس

  دیدیش؟ مامان؟ چیشد-

 کس بچه ممكن، نحو بهترین به تشری، و اخم هیچ بدون سالها، این تموم که کسی به...دوخت مامانش به رو اشكش از پر چشمای

  . بود کرده بزرگ رو ای دیگه

  ...دیدمش-

  . نشست بغلش و کشید راحتی نفس لیال

  . بیای تو شاید که نمیداره بر در از رو چشمش روز، اون از. بده خیرت خدا-

  :گفت ای شرمنده لحن با اروم و کشید صورتش به رو دستش ماهور

  . تهرانم من نداره برخ خوبه؟..رداد مه-
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  :کرد نگاه بهش تعجب با لیال

  ...چطوری پس نمیدونه؟-

  :گفت حرص با مونس

  !رفته کجا عقلش نمیدونم من. اومده اتوبوس با راهو همه این برداشته-

  . کرد صاف رو چادرش عصبانیت با و

  !شما خوریمی رو نیوفتاده اتفاقای جوش چرا نمیفهمم. بچه هم خوبم من هم که حاال-

  :گفت و کشید ماهور صورت به دستی لیال

  ...راه همه این اخه ولی میزنی رو بچت جوش مامانت و من از بیشتر و مادرشی تو...داری حق. نگرانیم فقط ما دلم، عزیز خب-

  . کرد صاف رو صداش و شد هول مهرداد شماره دیدن با. لرزید ماهور جیب توی گوشی

  . نداشت وجود بعدش اگر و اما برای فرصتی حاال و بود داده انجام که بود کاری...ولی میشه عصبانی فهمهب مهرداد که میدونست

  ...عزیزم سالم-

 . گرفت فاصله مونس و لیال از و شد بلند سختی به و

 بسته چشم با و بود کشیده رازد تخت روی افسانه، بیمارستان تو ماهور وجود از خبر بی و روزه، چند این اتفاقات تمام از خسته مهرداد

  . بود کرده تغییر چقدر ماه یك این تو که میكرد تصور رو ماهور

  چطورین؟. کوچولو مامان سالم-

  . کنه کنترل رو لرزونش نفس تا کشید عمیقی نفس ماهور

  کجایی؟ چطوری؟ شما خوبیم، ما-

  . هاونجاع مامان بیمارستان، میرم کنم استراحت یكم...خونه اومدم-

  . زد صدا رو اورژانس بخش دکتر و شد پخش بیمارستان های گو بلند توی پرستار صدای لحظه، همون که گفت اهانی ماهور
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  :گفت و پرید جا از مهرداد

  کجایی؟...ماهور-

  :گفت و داد پرستار به فحشی لب زیر. کرد گم رو پاش و دست و افتاد پته تته به ماهور

  ..من...چیزه-

  ...خاتون نكنه شده؟ چیزیش بچه خوبی؟ شده؟ چیزیت-

  ...من فقط. خوبیم ما نه! بده مهلت عزیزم-

  :گفت و پرید حرفش وسط باز بود شده خالی دلش ته که مهرداد

  :گفت حرص با ماهور اخه؟ تو به برسونم خودمو چطوری من...خدایا وای چی؟ تو-

  ...دور راه غصه یستن الزم! تهرانم من دیگه، بزنم حرف بزار بابا ای-

 دور گوشش از رو گوشی و گذاشت قلبش روی رو دستش. داد خراش رو گوشش مهرداد داد صدای که بود نشده تموم حرفش هنوز

  . میشنید رو هاش نشون و خط و مهرداد صدای همچنان اما کرد

  . بست رو چشماش و افتاد جونش به ترس

 یكم چرا تو میریختم؟ سرم تو خاکی چه بیچاره من میومد، سرت بالیی یه اگر احمق. نتهرا اومدی خود سر پاشدی کردی بیخود تو-

  ...وای ماهور وای نمیگیری؟ نظر در منو چرا نمیكنی؟ فكر

  !خوبم االن که من جان، مهرداد باش اروم-

  ...تا بزنمت بگیرم میخواد دلم ماهور-

  بمیرم؟-

  :گفت عصبی مهرداد

  ...بهت لعنت-
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 و دوستی سال یك از بعد هم هنوز و... رفت قنج دلش داشت مهرداد که نگرانی این از تمام، نامردی با ماهور. کرد قطع رو گوشی و

 احساسات و بود قلبش منشاءش سر که ای لرزه. مینداخت جونش توی رو قشنگی لرزه مهرداد های رفتار این ازدواج، ماه چند

  !عمیقش

 حس اون و خوردنش تكون اول های روز یاداوری با. میزد حرف مهراد با لبی زیر و بود هنشست محوطه داخل های صندلی روی

  . کشید عمیقی نفس و زد لبخندی وجودش، تو جاری قشنگ

  نه؟ بخشه، لذت من دادن حرص بخنده؟ کی نخندی تو دیگه، اره-

  . گفت ریزی خا و کشید تیر شكمش ناگهانی، العمل عكس این از. چرخید عقب به و پرید جا از

  !خودتو نكش حاال خب-

  :گفت و گذروند نظر از رو صورتش وجب به وجب ذوق، با ماهور. نشست کنارش و زد دور رو نیمكت و

  . بود شده تنگ برات دلم-

  :گفت اخم با عوض، در و ایستاد ماهور گرفتن بغل به نسبت شدیدش میل جلوی مهرداد

 حال اون به مامانت میشدم؟ ماهه سه دوری به مجبور من بود؟ این ما وضع نظرت به یداشت اگر داری؟ هم دل تو مگه دل؟-

  ! ماهور گذاشتی چیزا خیلی رو پا نداشتت دل خاطر به تو میوفتاد؟

  . کرد تر رو چشماش اشك و اورد هجوم ماهور گرفته گلوی به بغض

  ...بیچاره اون...افسانه میكنن؟ چیكار بابات و مامان میشم؟ چی من که کردی فكر ماه، چند این تو اصال-

  :گفت برداشته خش صدای همون با

 میزدم، رقم رو لحظات قشنگترین باید که زندگیم دوران بهترین تو من. نمیفهمی منو حال تو نمیكنی، درك منو حرف وقت هیچ تو-

 بی با منو که میوفته یادم وقتی...بوده اشتباه چیز ههم اول از فهمیدم. شدم رو به رو زندگیم راز ترین بزرگ با ممكن شكل بدترین به

 اذیت تو هرچقدر...میخواستم که نبود چیزی توشم، که شرایطی این. میگیره اتیش قلبم رفته، و دیگه یكی بغل تو گذاشته رحمی

  میكنی؟ نگاه قضیه به طرفه یك چرا! شدم منم شدی

  . ریخت می بهم رو اعصابش ماهور، ناالن صدای و درهم صورت این. بست رو چشماش و کشید عمیقی نفس مهرداد
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  . باش اروم حاال-

  :گفت و زد لبخندی. گرفت دستاش توی رو ماهور سرد دست و

  ...که زدی یخ-

  . نشوند روشون ریزی بوسه و کرد پخش ماهور های دست روی رو، گرمش نفس و شد دوال کمی و

  :گفت اروم و خورد سر گونش روی اشك قطره...لرزید و لرزید و لرزید دخترك قلب

  ...کسی هر از بیشتر. کشیدم سختی چندماه این توی کسی هر از بیشتر من-

  . بشه تر اروم یكم هم ماهور اینجوری شاید تا. نداد ادامه و زد پلكی مهرداد

  ...تو بریم بیا-

  . بایسته پا سر هم ماهور تا کرد کمك و شد بلند و

  :گفت و زد لبخندی بود، شده پوشیده شنل زیر که گردش شكم اون و ماهور زری قواره و قد به

  ...شدی گرد چقدر-

  ..افتادن راه بیمارستان سمت و کرد حلقه مهرداد بازوی دور رو دستش ماهور

  !ببینتش مامان برنمیگردوند روشو بود کرده قهر پسرت اقا دکتر، رفتیم تهران بیایم اینكه قبل...بابا اقا که نمیدونی تازه-

  :گفت و کرد ای خنده مهرداد

  . کنه اعالم نظرشو خواسته میكنی، زشت کار داری که فهمیده. بیشتره تو از عقلش. بگیر یاد...ببین-

 میكرد بارون بوسه رو مهرداد صورت شاید بود، تر خلوت بیمارستان یكم اگر. فشرد تر محكم رو مهرداد بازوی و زد لبخندی ماهور

  ...قرار بی عجیب دلش و نبود جور موقعیت ولی

  . دیدن رو مونس و لیال و پیچیدن راست سمت رو بیمارستان روی راه
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 لب و بود دیوار سفیدی به رنگش. افتاد زمین روی ایلین و شد باز شدت به افسانه اتاق در لحظه، همون که اومدن سمتشون دو هر

  :گفت و دوخت مهرداد و هورما له رو لرزونش نگاه. میزدن کبودی به هاش

  !مامانم...مامانم-

  . شد خفه خانم لیال بغل توی پیش در پی های جیغ صدای بعد و

  . گرفت رو بغلش زیر سختی به مهرداد. شد شل و و لرزید ماهور های پا

 صندلی روی. گفت ریزی اخ و کرد مشت شكمش زیر رو دستش. انداخت مهرداد جون توی رو ترس تندش، و عمیق های نفس

 لبش که بود زیاد شكمش زیر درد انقدر. نشست کنارش و اومد سمتش سراسریمه مونس. کشید درد فرط از جیغی و افتاد بیمارستان

 چند و دویدند اتاق سمت سراسریمه دکتر چند و ها پرستار. کرد احساس رو دهنش توی خون شوری و شد زخم هاش، دندون زیر

 فشار مشتش توی رو مادرش چادر درد با ماهور و بود خورده گره همه سینه توی نفس. کردن بلند رو راه وسط از رو ایلین هم نفری

  ...میداد

 سپرده مرگ دست به رو خودش لبخند، با بار این و نداشت دنیا با اتصال برای طنابی افسانه دیگه...نبود امید برای جایی دیگه اما

  ...بود

  . رفت ایلین سمت و شد خارج اتاق از دکتر

  ...پیچید همه گوش توی دکتر "میگم تسلیت" زمزمه و رکید ت بغضش بعد و کرد نگاه دکتر به حالی بی با ایلین

  ٥٠قسمت

  )نهایی پارت(

  . انداخت ساعت به نگاهی و نشست تخت روی سختی به

 بلند و داد خستش و کوبیده تن به قوسی و کش. بود رفته فرو عمیق خوابی به نازنین تجویزی داروهای کمك با که بود ساعت چند

  . رفت بیرون اتاق از و گرفت در چارچوب به دستشُ. میداد دست از رو تعادلش شدن، بلند موقع و داشت سرگیجه هم هنوز. شد

  ...مهرداد-
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 خستگی، از مبل یرو که خورد مهرداد به چشمش و رفت هال وسط کاناپه سمت. انداخت ساکتش خونه دور تا دور به نگاهی و

 موهای توی دستی. بود کشیده دراز مبل روی خاکی شلوار همون با و بود دراورده تنش از رو اش مشكی پیرهن. بود برده خوابش

  . زد صداش اروم و کشید مهرداد ی ریخته بهم

  !حداقل بخواب تخت رو پاشو...عزیزم جان، مهرداد-

 با بعد و کرد نگاه اطراف به کمی. سوزوند رو ماهور دل نشستش خون به چشمای. ستنش جاش سر سراسیمه و پرید خواب از مهرداد

  :گفت تعجب

  داری؟ الزم چیزی تو؟ شدی بلند جات از چرا-

  :گفت لبخند با و کشید مهرداد ریش ته و گونه روی رو دستش ماهور

  ...برم راه یكم گفتم بودم شده خسته عزیزم، نه-

  .شد بلند و دز ای خسته لبخند مهرداد

  :گفت و نشست مبل لبه روی بغض با چرا؟ نخوردی چیزی...کنم گرم رو ناهارت بیا-

  . شد اشپزخونه وارد و داد تكون سری مهرداد  مراسم؟ بود چطور. نمیرفت پایین گلوم از چیزی-

  ...و رفت پیش زود خیلی کاراش...دنیا این از شده خسته دیگه که بود مشخص. کنه رحمتش خدا-

  . نمیفهمید رو حالش این دلیل هم خودش. زد چنگ گلوش به بغض

  عموت؟ بود؟ چطور آیلین-

  :گفت میكرد گرم ماهور برای رو دیشب مرغ که طور همون

 ایلینم. نشه چیزیش وقت یه که بود عمو به حواسش سره یك بابا. میریخت اشك نه میزد حرف نه. بود داغون خیلی که عمو-

 تو افتاد سر با و رفت حال از بارم یه. کنیم کنترلش نمیتونستیم که بود کرده داد و جیغ انقدر...خونه بردش جنازه تشیع عدب مامان...که

  !خونیش سر دیدن با ما هم میكرد، سكته داشت خودش هم. ها خالی قبر از یكی

  :گفت و نشست صندلی روی. شد اشپزخونه وارد و کرد پاك رو اشكاش ماهور
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  بهتره؟ حالش االن-

  :پرسید ارومی صدای تن با ماهور و گفت اوهومی مهرداد

  ...و قبر تو رفتی تو خاکیه؟..لباسات...همین برای-

  .رفت هوا به دادش و چسبید گاز روی چدَُِن به دستش های انگشت لحظه، همون که چرخید سمتش مهرداد

  . رفت سمتش و شد بلند هول با ماهور

  . نمیخوام غذا من بابا بشین بیا کجاست؟ ستحوا...دستتو ببینم-

  .شد خیره مهرداد دلخور چشمای توی و اورد باال رو سرش ماهور که میكرد نگاهش حرف بی مهرداد

  . کرد متوقفش و کشید رو دستش مهرداد که بره یخچال سمت خواست

 منو که میكنی حس هنوزم چرا بگی میشه میشه؟ ابتث خالفش بالفاصله اومدی، کنار قضیه این با تو میكنم فكر که بار هر چرا-

  ...ایلین

  . گفت هیس اروم و گذاشت مهرداد مونده باز های لب روی رو دستش ماهور

 تویی این! چیه شدت خاکی شلوار این و لباست جیب پارگی اون دلیل بدونم میخواستم. پرسیدم بد رو سوالم..نمیكنم فكری هیچ من-

 که مطمئنم حرفم از انقدر بزنم، بهت رو حرفی بخوام اگر من وگرنه. میسازی کوه خودمون برای من ذهن یها کاه از بار هر که

  !مهرداد اقا میكنم محكومت درجا و بپرسم سوالی نخوام

  :گفت و گرفت مهرداد جلوی رو ماست ظرف. چرخید یخچال سمت و کشید رو دستش بعد و

  . شن كخن یكم تا توش بزار رو انگشتات...بیا-

  . نشست صندلی روی ماستی های انگشت با اخر در و گذاشت کنار ماهور برای ماست ای کاسه اول مهرداد

  :گفت و نشست کنارش غذا، ظرف با ماهور

  . بخور لقمه دو توهم بیا-

  . برد دهنش سمت رو برنج از پر قاشق و
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  . بخور تو...نمیخورم-

  . ترف اتاق سمت و شد بلند میز پشت از و

 :گفت لب زیر و کشید شكمش به دستی ماهور

  ...بخوریم غذا تنهایی میاد بدمون شما و من که نبود حواسش همین برای مامانی، درگیره بابات کوچولو یه-

  .بزنه لبخند و بره بین از شكمش انقباض کم کم شد، باعث جمله همین و

  . بود موبایلش کردن چك مشغول که انداخت ردادمه به نگاهی اینه از. نشست دراور پشت و شد اتاق وارد

  مامانت؟ خونه میبری منو کی حاال...خب-

  . کشید خوردش گره موهای توی و برداشت رو برس و

  . شد بهتر حالت که زایمانت حموم بعد ایشاهلل-

  :گفت و خندید حوصله بی ماهور

  !گفتم جدی...مسخره-

  :داد جواب میكرد الیك رو گرامش اینستا های پست که جور همون مهرداد

  !نمیری بیرون خونه از کاملت بهبودی از بعد تا شما. گفتم جدی منم-

 از رو گوشی و کرد پرت تخت روی تقریبا رو خودش و رفت مهرداد سمت. شد بلند سختی به و کرد پرت دراور روی رو برس ماهور

  . کشید دستش

  ...سومی و مامانت؛ خونه ببری باید امشب منو اینكه دوم این؛ نه باشه من به حواست باید میزنم، حرف باهات وقتی اینكه اول-

  :گفت بود شده عصبی ماهور حرکت این از که مهرداد

  ...ندارم رو دردسرا این و بیمارستان حوصله االن. نیاد سرت بال که کن رفتار ادم عین بندازی، راه شمارش من برای اینكه جای به-

  :گفت و پریدن باال ماهور های ابرو
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 میندازم زندگی از هم شمارو میدونم. کنم زایمان بیمارستان برم مجبورم و اخرمه های ماه من نخوای، چه و بخوای چه که شرمنده-

  ...اقا

  . میشد بیشتر مهرداد عصبانیت جور همین

  . من بده هم رو گوشی اون...اقا میگی من به لحنت این با باشه اخرت دفعه-

  . کشید عقب رو دستش ماهور

  . میرم خودم گرنه و مامانت خونه ببر منو بپوش لباس شو بلند. نمیدم-

  . کشید دستش از شدت با و برداشت خیر گوشی سمت مهرداد

  . مطلقی استراحت اینجوری زدی که گندی بخاطر نرفته یادم هنوز. میری جایی خودت نه میبرم، جایی تورو من نه-

  :گفت شكمش زیر انقباض به توجه بی هم زبا ماهور

  بودم؟ فكرت به بده اومدم، اتوبوس با حاال تهران بیام بشینم تو ماشین تو ساعت چند میخواستم گندی؟ چه-

 با رانندگی تو ،بعد میرسونم صفر به سرعتمو نشه طوریت وقتی یه تو اینكه برای انداز دست هر سر من احمق! دیگه نمیفهمی-

  ...هلل اال اله ال...اتوبوس  اون با نوم احتیاط

 رو بغضش. میخورد رو کارش این سرکوفت داشت تهران، بود رسیده که ای لحظه از. بست رو چشماش و داد قورت رو بغضش ماهور

  :گفت و داد قورت

  . باشم اونجا میخوام مامانت، خونه میبری امشب منو-

  . کرد می فهاضا مهرداد های عصبانیت به ماهور، جمله هر

  !تو نه و میرم من نه امشب...ماهور-

  چرا؟-

  :بشه منفجر مهرداد تا بود کافی کلمه همین
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 از یا مامانم؟ خونه نمیبرمت که خوشمه دل سر از من کردی فكر شدی؟ لجباز انقدر چرا نمیدی؟ گوش منو حرف چرا بار یه تو ماهور-

 و کردی ول زندگیتو منو برامدت شكم با گذاشتی افسانه ندیدن برای که وقتی هب نه میاد؟ خوشم بیارن در حرف سرم پشت اینكه

 خودت با معلومه. زاری و گریه و غم وسط بری داری اصرار االن و سرپایی دارو و سرم زور به دیروز از که االن به نه شیراز؛ رفتی

  کردی؟ می نگاه بهش شوهرت زنعموی عنوان به فقط نه، یا مادرت؟ بود؟ زندگیت کجای دقیقا افسانه چندی؟ چند

  . نمیزد حرف کام تا الم و بود شده خیره عصبی مهرداد به اش زده بیرون حدقه از چشمای با ماهور

 رو برات بلرزه دلم و دست یا باشم نگرانت بخوام همش اینكه توان دیگه...ماهور نمیكشم دیگه من. بهم ریختی منو اعصاب بابا-

 اتفاق یا بگیره دردت اگر که بودم فكر این تو همش خوابیدم، دلهره با شب هر تمام ماه سه من. کن درك منو میكم. قران به ندارم

 بالشت این رو بزارم سرمو ادم عین شب یه کنارمی، که ،حاال هستی که حاال حداقل بزار. بیمارستان ببره تورو میتونه کی ای، دیگه

 گریه اومده احوال، و اوضاع این با خانم که چی؟ که کنیم بسیج دیگه ادم کلی با و نازنین ایدب باز نرسیده اونجا، ببرمت االن. کوفتی

 پایین بری باال تو االنم چی؟ خر توی نمیرسید، عقلش دختر اون نمیگه بابات بعد. انداخته خطر به بچشو هم خودشو جون هم کنه

  . میشه چی اخرش میدونم چون اونجا، نمیبرمت من بیای

  :گفت و داد قورت گلوش توی بغض با همراه رو دهنش اب رماهو

  :زد لب کالفه مهرداد زنعموت؟ خاکسپاری مراسم نیومده حاملت زن چون بیاد؟ در حرف پشتت باید چرا-

 و تو داستان دیگه میدونن همه تقریبا دیگه االن...بعدشم میارن؛ در حرف ملت میگم چی برای میدونی خودت...نیار در بازی مسخره-

  . بوده چی افسانه، یعنی...مادر

  :گفت عصبانیت با و شد بلند تخت روی از سختی به ماهور

 تو که شما ناراحتم؟ ایلین قضیه سر از من کنن فكر همه شده باعث بودی، باعثش خودتم که من، امروز نیومدن میگی یعنی! اها-

  نمیكنم؟ حساب زندگیم توی پشیزی رو ایلین من که نگفتین نیستم، مامانم بچه من کردین پر خانوادتون

  . زد می سرخی به صورتش و رفت می باالتر لحظه هر صداش

 بعد االن، فامیالتون و فك تازه. نمیارم دختره اون از اسمی ماهه چند که من بشه؟ بسته قضیه این نخواستین یا نگفتین اینارو-

 و شد خیز نیم مهرداد خودت؟ یا بزنن حرف تو پشت شده باعث من رفتارای اینجا االن بیارن؟ در حرف تو برای افتاده یادشون دوسال

  :گفت
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  ندارم؟ خبر خودمم که کردم چیكار-

 این االن بیرون؟ بكشی قبر از عموتو دختر و ندی خرج به رشادت تو که نبود ای دیگه مرد هیچ گندگی، اون به زهرا بهشت اون تو-

   تو؟ یا دارم تقصیر من وسط

  ...اهورم-

 میشینم نمیرم، عموم خانواده سمت هم دیگه سال صد من میگفتی فامیالتونم همه به خونه، تو میشستی...بودی ناراحت. نداره ماهور-

  ...بقیه نه توعه از کرم. هستم زنم مراقب خونه تو

 دلش زیر درد و کرد برخورد سینش تخت محكم پشت از ماهور که کشید رو دستش مهرداد. بیرون بره اتاق از تا چرخید در سمت و

  . نیاد در ازش صدایی تا گرفت گاز رو لبش. پیچید

  . کردم نامزد دختره اون با و کردم غلطی یه قبال چون شم دنیا تارك نمیتونم من دیوونه،-

  میشه؟ خالصه اینا عموت خانواده توی تو، دنیای-

  . کرد زیاد ماهور زویبا دور رو دستش فشار و بست رو چشماش حرص با مهرداد

  . ترکید ماهور بغض میگی؟ چی میفهمی تو؟ شده مرگت چه...میكنی خستم داری-

 مدت همه این. میندازی شك به منو کارات با گاهی که این از حرفات، از گریه، از ایلین، های نگاه از... چی همه از. شدم خسته منم-

 تهران توی شبه دو کنه، رشد ارامش توی بچم که شیراز رفتم مدت همه این. بقیه نه هستی، تو نه برگشتم که حاال بودم، دور ازت

 ولی میارن، در حرف دارن پشتت میگی. شده ماه چند این تمام تالفی که خوردم امپول و دارو انقدر روز دو این تو. رفت باد به همش

  ...اخ...شدم مادر خوبم، میكنم، ندگیز دارم من که بفهمن تا کنی رو در رو بقیه جلوی ایلین با نمیبری منو

  . کرد کمتر رو دستش فشار مهرداد

  ...دلم-

  :گفت و چرخوند خودش سمت رو ماهور سریع مهرداد

  میكنه؟ درد شكمت زیر دلته؟ کجای دلت؟-

  . کرد سح دهنش توی رو خون شوری دندوناش، زیر لبش فشار از. نشست تخت روی درد با و داد تكون سری اشك با ماهور
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  !اه...من به لعنت...زندگی این به لعنت االن؟ کنم چیكارت-

  . بیاره ماهور برای اب کمی تا رفت بیرون اتاق از و کوبید تخت به لگدی و

 با مهرداد. کنه کنترل رو شكمش انقباض منظم، و عمیق های نفس با کرد سعی و کشید رو بدنش و خوابید تخت روی اروم ماهور

  :گفت لرزونش صدای با و شد اتاق وارد اب از هنصف لیوانی

  . بكنم باید غلطی چه ببینم من تا بخور قرصتو این پاشو-

 بار این بیمارستان، توی شدنش بستری که میدونست ماهور اما...گرفت رو نازنین شماره و گذاشت میز روی رو لیوان و قرص و

  !نداره برگشتی

 ، 

 ، 

 ، 

 مهرداد مدت، این تمام تو. باشه نازنین و بخش دکتر نظر زیر کامل تا بودن کرده بستری بیمارستان توی ور ماهور که بود روزی چند

 همه از. کنه کمكش کمی تا نمیشد پیدا هم کسی و بود فشار توی طرف همه از...نشه کالم هم کسی با حداالمكان تا میكرد سعی

 اما بشه ثبت عمرش های لحظه بهترین جزو میتونست که هایی ماه. کرد می اذیتش که بود ماهور از دوری ماه چند همون بدتر،

  . روزشو و حال دلیل نمیفهمید هم خودش و بود شده کالفه. شد مانعشون ماهور، خودخواهی

  . انداخت پا زیر رو سیگارش و پرید جا از نشست، شونش روی که دستی احساس با

  . کوبید مهرداد پای روی محكم و نشست کنارش و زد دور رو نیمكت علی

  ...پسر اخمتو نبینم-

  . کرد دریافت که بود جوابی تنها مهرداد پوزخند

 االن که زنت بابا کردی؟ خودت به نگاه یه هستی؟ خودتم فكر اصال تو ولی دارم خبر ماهور سالمت روی حساسیتت از...میدونم-

  . میریزه بهم اوضاعش بدتر ببینه، تورو

  . شد خیره پارك توی تاپ بر سوار دخترك بازی به و نداد جواب مهرداد هم باز
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  ...بلرزی بادا این با که باشی بیدی کردم نمی فكر شناختمت که روزی اون-

  ...نلرزیدم-

  !نزدن کپك صوتیت تارهای که خداروشكر-

  :گفت علی که زد لبخندی مهرداد

  . کرد نگاهش و چرخید سمتش مهرداد ؟!بزارم چی پای رو نزارت قیافه این پس نلرزیدی، اگر-

 بیمارستان راه تو همش بودیم باهم که سالی یه این نصف. بدین حق منم به. گرفته ازم توانو که خستگیه فقط...علی شدم خسته-

  .شده تلف

 داره؟ خطر براش یحاملگ اینكه از! میدونستیش ماهور؟ بیماری از شدی؟ خسته چی از تو ولی! ماهور حتی...میدن حق تو به همه-

  اینم حساسه؟ زندگیش دروغای و راست روی بشدت اینكه از. میدونستی

 اونم. میزنه حرص تو برای اونم میزنی، حرص داری ماهور برای االن تو که قدر همین اینكه...نمیدونی چیزو یه فقط تو. میدونستی

 پاره تیكه تورو اون. داره فرق تو منو با نگاهش جنس! زن اون. حساسه زندگیتون روی روابطت، روی تو، روی همینقدر

 های داستان زندگیش توی کسی هر...تو گذشته به ندارم کاری! پیش و پس  حرف بی. میخواد کمال تمام تورو خودخواهه،...نمیخواد

 . بمونن گذشته توی همشون که، رطی ش به ولی داره زیادی

 میگه. شده حساس حد این تا که کرده حسش...دیده اون ولی ندیدیم تو منو...نتوناال خوب حال به میشد قالب داشت تو، قبلی زندگی

 دخترعموتو نگاه پشت اون کرده، نگاه تو به اگر ایلین. کنه خوش دل میخواد. میگه الكی ولی نیستم حساس اصال و خوبم من

 بیچاره دیگم طرف دو از بلكه طرف، یه از تنها نه بوده، روش فشار اونم! خستس اونم پس. نبوده خیالتم عین تو که درصورتی...خونده

  ! میشه صاف داره

  طرف؟ دو کدوم-

 رو اخری این. گردنش افتاده هم مادری سنگین مسئولیت شوربا، شلم وضعیت این توی االن، اینكه یكی...خودش خانواده یكی-

 ولی روزاتون این برای کرده سازی رویا کلی تو لمث اونم باش مطمئن! نمیشه متوجهش مذکری جنس هیچ بلكه تو، منو نه خدایی

  . همینه اشفتگیشم همه این دلیل. نشده

  ؟!مقصرم من وسط این االن-



 

 
 

242 

  
 هابازی سایه  ➢

 رها ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان ➢

 

 

  :گفت اروم و زد مهرداد بازوی به ای ضربه و خندید علی

  . بود تو تقصیر که دومی نبوده، تو دست اولی ناکس-

  :گفت علی که داد لب زیر فحشی مهرداد

  ...کردین روشن رو لجبازی دکمه زدین جفتتون. همینطور اونم. صدی در صد محق تو االن نكن فكر ،صورت هر در-

  . نیستم من بازم رفت و کرد ول که اونی. نیستم من میكنه لجبازی که اونی-

 منبع برات رو خونه مخود من عزیزم، شیراز تا بری راهو همه این نیست الزم بگی تو داشته توقع اون شاید! هستی که مرد تو ولی-

  . میكنم ارامش

  :گفت و زد پوزخندی علی میزاره؟ میون در تو با توقعاتشو-

 . بهت میگم که کردم تجربه رو اینا...بزنه جار مشكالتشو بیاد که نیست ادمی ماهور که میدونی خودت. نخیر-

  . تو نمیدونی قدر...ماهور چهارتای بودم یكی با من

  :گفت و زد یغمگین لبخند مهرداد

  ...شماها-

  :گفت اروم و برگردوند رو سرش ناراحت علی

  . شم درست که مجبورم یعنی...میشم درست دیگه روز چهار. میشه خالی بادم یهو نبین. نداره وجود شماهایی-

  :داد ادامه علی که کرد نگاهش منتظر مهرداد

  !افسردس داییش بگه مامانش به مهراد نمیخواد دلم اصال-

 . خورد ها ابر الی از زده بیرون افتاب به چشمش. برد عقب به رو سرش و خندید دل ته از روز، چند بعد مهرداد

  :گفت و زد لبخندی

  !علی ممنون-
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  .کشید اغوش در رو رفیقش و

 ، 

 ، 

 ، 

  . رفت تخت سمت و کرد باز رو اتاق در مهرداد

  . چرخید مهرداد سمت پا، صدای شنیدن با که بود شده خیره بیرون به پریده رویی رنگ با ماهور

 رو ماهور پیشونی و شد دوال همیشگیش، دلبرانه لبخند همون با حرف، بی و گذاشت تخت کنار اهنی میز روی رو گل دسته مهرداد

  ...کدورتی و ناراحتی هیچ بدون. بوسید

 نگاه اونها به و بود زده تكیه رو به رو دیوار به اتاق، از بیرون که افتاد علی به نگاهش بود، شده درشت چشماش تعجب از که ماهور

 دور رو دستاش ماهور و انداخت زنش براق چشمای به نگاهی مهرداد. شد ماهور عمیق لبخند جوابش که زد چشمكی علی. میكرد

 توی میدونست اما د،کر کج ای دیگه سمت رو راهش و گردوند بر رو خجالت با علی...کشید پایین رو اون و کرد حلقه گردنش

  !زمینن روی ادمای ترین خوشحال نفر سه این بیمارستان،

  "بعد سال چند"

  . برداشت قبر سنگ روی از هارو گل شاخه و رفت ماهور سمت دوان دوان مهراد

  کرد؟ می پرپر خاتون خاك روی رو  گال بابا که روز اون مثل کنم؟ پرپر رو گال من میشه مامانی-

  . کشید مهراد لخت موهای توی رو دستش و زد لبخندی. فرستاد صلواتی لب زیر و کرد تموم رو اش فاتحه ماهور

  ...باش هاشون خار مراقب فقط. عزیزم بكن میخواد دلت کار هر-

  . شد ها گلبرگ کندن مشغول پسرك و

  :گفت و زد زانو ماهور کنار حلوا خالی سینی با مهرداد

  . شدن تموم هم اینا بریم؟-
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  . شد بلند و کشید چشماش به دستی ماهور

  . نرفته بیرون روزه چند بچم این...شه باز دلمون جایی یه بریم. ندارم رو خونه حوصله و حال من فقط...بریم-

  . شد خیره ماهور صورت به و برداشت رو گالب خالی شیشه و سینی مهرداد

  کردی؟ گریه-

  . کرد خیسش چشمای به ای اشاره ادمهرد که گفت هومی پرتی حواس با ماهور

  . نشست چشمم تو اشكی نم  یه...خب...اها-

  :گفت سریع ماهور که رفت باال مهرداد های ابرو

  ...میبینم رو ایلین که وقتی مخصوصا. میمونه جونم تو وجدانش عذاب باشم، نداشته هم حسی هیچ-

  . نمیشن بخشیده که مااد همه...کردی خودتو سعی تو. باش نداشته وجدان عذاب-

  :کشید داد بلند و رفت ماشین سمت سرعت با مهراد

  . نداد حال اصال که اینجا پارك؟ ببرید منو میشه-

  :گفت و کرد حلقه مهرداد بازوی دور رو دستش کنان خنده ماهور

  !افتادی گیر امشب...مهرداد اقا اره-

  بریم؟ کجا حاال...افتادنا گیر این از باشه تا-

  :گفت میپرید پایین و باال ك طور همون و برگشت سمتشون رو رفته راه دوباره بود شنیده رو پدرش سوال که مهراد

 توی رو درشتش چشمای و توروخدا؟ میشه؟...بیاد اونم بگیم علیم دایی به اگر گمونم تازه. برداریم مهرسادم اینا، دایی خونه بریم-

  . دوخت مهرداد چشمای

  . شد بلند مهراد جیغ صدای. داد تكون سری گفت الهی اال اله ال دهخن با مهرداد

  ...میكنه درشت چشماشو ببره، جلو حرفشو میخواد تا. شده ادم ما برای اینم-
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  .شدن ماشین سوار و خندیدن دو هر

  . کرد می تماشا رو اونها و بود نشسته خانواده از فاصله کمی با سكو، لبه ماهور

  . کرد می اتیش رو منقل مهرداد و بود ها بچه با زدن کله و سر مشغول علی

  .بود غرق خودش هوای و حال توی و بود داده تكیه کنارش درخت به دست به جدول صادق

  ...خودش و...میكردن صحبت هم با و بودن کرده پیدا بحث برای رو جذابی موضوع بهار و مونس

 میشد سرد گاهی شاید که جمعی. کرد می نگاه اش خانواده گرم اما کوچیك جمع به لبخند با و بود نشسته ای گوشه...! داستان ماهور

  ! کنن درست رو چیز همه تا میكردن سعی که ادمایی بودن همیشه و نمیرفت خاموشی به رو وقت هیچ زیرش شعله اما

  شده؟خوبی؟ گیر گوشه ما عزیز خواهر چرا-

  . انداخت نماها به نگاهی و شد دور خیالش و فكر از

  . ببینم قاب یه توی همتونو میخواستم. خوبم... نه-

  . گرفت سمتش و اورد بیرون رو ماهور دوربین پشتش از ماهان

  . گرفت دهنش به رو دستش و کشید هینی زده ذوق ماهور

  ...شده تنگ برات دلش اونم! باهاش کن اشتی-

 بخوام اینكه فكر روزی یه...گمم توش عالیقم و خودم که هست سخت اونقدر...امه مادرانه درگیر! بودم درگیر فقط من...نبودم قهر-

  ... کنم پر مهراد با وقتمو نتونم که بشه مانع چیزی اینكه به فكر االن اما...میلرزوند قلبمو کنم فراموش دوربینمو

  . کرد روشنش و دراورد کیفش از رو دوربینش لبخند با و

 و بخوری حسرت عمرت کل کردی قبول یعنی بزنی قیدشو که وقتی...گذشت ازش نمیشه که داره یعالم شدن مادر... میدونی-

  !افسانه مثل...بكشی انتظار

  . نشوند ماهان گونه روی محكمی بوسه و شد بلند خوشحالی با بعد و

  :گفت و چرخید بقیه سمت زد، لب ممنونی
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  ...لبخنداتونو ببینم-

  ...!دوربینش انداختن عكس صدای شنیدن از کرد ذوق ماهور و چرخیدن سمتش همه و

  !ماهوره زندگی و آرامش شروع قطعا نیست، اینطور اونا برای ولی باشه، من داستان پایان این شاید

  ؟...هاش کاراکتر رسوندن ارامش به از بهتر چی نویسنده، یه برای و

  ...!باشه شده تنگ براتون دلش شاید. بزنین یتونقبل خود به سری روزگارتون، خم و پیچ میون...گاهی...• پایان

  "رها"
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 «کافه نویسندگان مرجع رمان»

 مایل به همكاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و میدرصورتی که 

 خواهید که رمان ها و شعر هایتان در قالب نرم افزار موبایل ساخته و

 ایت ما مراجعه کرده و با ما تماسمنتشر شوند می توانید به وب س

 .بگیرید

 نگارداردان حسین نجفی، مدیریت:

 

 

  :انجمن http://forum.cafewriters.xyz/ 

  :وبسایتhttp://cafewriters.xyz/ 

  :اینستاگرامhttp://instagram.com/cafewriters_xyz/ 
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