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 مسموم   روزهای 

  بی   هام  رسه،اشکمی   گوشم  به  کوچه   مسجد  از  که  اذان  صدای 

 .گذارممی  زانوهام روی  و سرم شه،می سرازیر اختیار

  از   که  تصویری   آخرین  شاید  تا  بندم،می   محکم  و  هام  چشم

  که  تصویری   آخرین  خوادمی   دلم  شه،  پاک  ذهنم  از  دارم  خانوادم

 فردش  به   منحصر  لبخند  و  رعنا  قد   دارم  ذهنم  توی   بابام   از

  که   کنم  فکر  ساعتی  اون  به  ایلحظه  حتی  خوادنمی   باشه،دلم

  و  بزنم  صداش  خواستمی   دلم  و  بودم  گرفته  آوار  زیر  و  دستش

 دور  تا  دور  و  دهن  توی   که  خاکی  انبوه  اما  کنه،  بغلم  بخوام  ازش

  میوفته   یادم  وقتی  گیرهمی   آتیش  دلم  داد،نمی  اجازه  بود  بدنم 

 فشار   گرمش  های   دست  بین  محکم  و  هام  دست  اول  های   ساعت

 های  دست اما باشم قوی  و نخوابم که کنه وادارم شاید تا دادمی 

  ساعتی   اون  و  داره  نگه  بیدار  و  اون  تا  نداشت  قدرت   اونقدر  من

  بدن   یاد  ای   ثانیه  خوادنمی   دلم  نبود،  گرم  هاش  دست   دیگه  بعد

  خواد نمی   دلم.بیوفتم  آهن  و  خاک  ها  خروار  زیر   سردش  و  جون  بی

  خواد نمی  دلم  منه،  کابوس  ها  ساعت  اون   تموم  که  ساله  شانزده  اما

 یاد  نمیخواد دلم منه، همراه روز و شب  اما بیوفتم جهنم  اون یاد
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 صورتم جلوی  و  شیرخوارم برادر  جنازه که  بیوفتم ای  صحنه اون

  بهشت   سمت  به  ها  جنازه  از  انبوهی  همراه  و  پیچیدن  پتو  توی 

  اما  کنم  مرور  ذهنم  توی   و  کدوم  هیچ  خوادنمی  دلم.بردن  زهرا

 ساعت  اون یاد شدن، حک وجودم تمام و قلب و  ذهن روی  انگار

 بردن   مسئول   که   کامیونی  پشت  مادرم  ی   جنازه  دنبال   که  هایی

  بگیره   و  دستم  نبود  کسی  و  زدممی  زجه  و  دویدممی   بود  ها  جنازه

 . کنهمی  داغونم

  شهرم   رسهمی  سر  که  زمستان  ماه   اولین  از  روز  پنجمین  هرساله

 از  دارم  نفرت  چقدر  من  و.گیرهمی   غم  هارو  دل.گیرهمی   ماتم  و

 ... ماه دی 

 ویرانه   اون  از  که   بود  حکمتی  بود؟چه  ای   معجزه  چه  این  خدایا

 موندم؟ زنده من فقط

 . آوار از  امان آخ ها، شب اون از امان آخ

  چند   هشت  نود  تا  دو  و  هشتاد  سال  از  کنممی   حساب  کودکانه

!  گذشته  سال   شانزده  که  کنممی   فکر  اشتباه   شاید! گذره؟   می   سال

 زود .ندیدم  و  شونماه   صورت  ساله  شانزده  که  کنممی   فکر اشتباه

 . سخت اما ...گذشت 
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  کامپیوتر  میز  سمت  به  و  شممی   اتاقم،بلند  فلزِی  تخت  روی   از

 هر   اما  بیزارم  ضعف  کنه،ازمی   بدتر  و  حالم  هامزانو  لرزش.رممی 

 . ندارم ساله هشت کودک همون از کمی دست تاریخ، این سال

  که   کنم،   التماس  بزنم،   جیغ   کنم،  گریه  کنم،  گالیه  خوادمی   دلم

 . بده نشون بهم و خانوادم ای ثانیه خدا

 .زیاد خیلی دارم، حسرت

  داشت،پس   سن  ای   خورده  و  چهل  حدودا  االن  بود  اگه  بابام  خدایا،

  هایی  شقیقه  با  االن   باشن،  شده  سفید  هاش  شقیقه   کمی  باید

 جذابه؟ شکلیه؟هنوزم چه  شدن سفید که

  نه؟پشت   مگه  خودش،  واسه  شده  مردی  خوبه؟خدایا،  داداشم

 شده؟ سبز لبش

  رنگ   به  موهاش  بابا،  ی   خواسته  طبق  هنوزم  خبر؟  چه  مامانم   از

 پیر   نذار  خدایا.اومدنمی   خوشش  شدن  پیر  از  شبِ؟مامانم  سیاهی

 . کنممی  شه،خواهش

 بیرون  به  صدام  تا  دممی   فشار  تر  محکم  دهنم  جلوی   و  دستم

  دست   لرزش  به  توجه  بی   و  اندازممی   میز  روی   قاب  به   نگاهی .نرسه

 .کردم  بغلشون  که  انگار.فشارممی   ام  سینه  به  و  دارمشمی   بر  هام
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 ! کنممی  حس و بابام  عطر  من،هنوزم اما کنهنمی  باورم کسی

 . هست بهم ثانیه،هواسش هر کهاین به دارم  ایمان

 اما.گذارننمی  تنهام  ای  نفرشون،ثانیه سه  هر روح که دارم ایمان

 ماهشون  صورت  ای   ثانیه   زده  لک   که  گیره؟دلیمی   آروم  دلم  مگه

 . ببینه و

  کنم می  تعجب  و  دهمی   عذابم  بیشتر سال  هر  دلتنگی،  حجم  این

  همون   موندم؟چرا  زنده   ها  اون  بدون  و  سال  شانزده  جوری   چه

 نمردم؟  اول های  سال

 اتاق  پرده.رممی  اتاق  بزرگ  ی پنجره  طرف  به  عکس  قاب  همراه  به

 . کنم می  نگاه عمو  ی خونه  حیاط به و کشممی و

 . کنهمی  جلب و ام توجه حوض، لب ای سایه

 .دممی  تشخیص رو عمو صورت دقت،  کمی با

 داغدار   شهمی  مگه  کردم،اصالمی  بود،تعجب  خواب  و  امشب  اگه

 بخوابی؟ آرامش کشیدنش،در پر سالگرد و باشی عزیزی 

 .نیست خواب  کسی شهر این شبی،در همچین  که  ساله شانزده
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  اتاق   در  طرف  به  و  گذارممی   میز  روی   و  عکس  قاب  و  گردممی   بر

 . بزنم عمو به سری  تا  دارممی  بر قدم

  ییکباره   هجوم.شممی   خارج  خونه  از  آروم  و  میام  پایین  ها  پله  از

 . کنم  حلقه  بدنم دور هامو دست شهمی   سرد،باعث هوای 

 قدم  ممکن  صدای   کمترین  با  بود،  نشسته  عمو  که  جایی  طرف  به

 برای  تر  شد،کممی   باعث  داشت  پدرم  با  عمو  که  شباهتی.زنممی 

 . بکنم  دلتنگی احساس پدرم

  سست   و  هام  هاش،قدم  شونه  خفیف  لرزش  که  شممی  نزدیک

 .برم داخل به  که  کنممی گرد عقب اومدنم، از پشیمون.کنهمی 

 . حنا بشین  بیا -

  دستمالِ   با. کنممی   نگاهش  و  گردمبرمی   مکث  عمو،با  صدای   با

  های  اشک  ،  بود  پدرم   از  یادگاری   خودش  گفته به  رنگی،که  سبز

 . کنهمی  اشاره کنارش به  دست با و کنهمی پاک و صورتش

  گوشه   شکل  مربع  حوض  لب  کنارش   و  رممی   سمتش  به  آروم

  خیره   نمونده،  طلوعش  به  چیزی   که  آسمونی  به  و   شینممی   حیاط

 . شممی 
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 اششونه   به  و  سرم  که  کنهمی  حلقه  ام  شونه  دور   و  هاشدست

 .دممی  تکیه

 . بوسهمی  و سرم  روی  و کشهمی   عمیقی  نفس

 کوچک  برادر  شدم،   تنها   خیلی  شکست،  و  کمرم  حسین  مرگ   -

  که   سوخت  حالم  به  دلش  خدا  شاید . بود  پناهم  و  پشت  اما  بود  ترم

 . کرد حفظ برام و حسین یادگاری 

 این  به   نیست   قرار  انگار   که   بغضی  با  و  زنممی  آلودی   اشک  لبخند

 :دممی جواب بشه، جدا گلوم از  زودی 

  بابامو  من. کنممی  حس و بابام  حضور کنارتونم که وقت عمو،هر-

  گریه .منی  بابای   شما  علی  عمو  بینم؛می  شما  مهربون  وجود  توی 

 .عموجان نیست خوب قلبت واسه فدات به  حنا نکن

  میاره  درد  به  و  اش،دلم  مردونه  هق  هق  و  هاش  شونه  شدید  لرزش

 شد؟نمی تموم امشب چرا.شهمی سرازیر هام  اشک سیل و

  دست   و  شینممی   زمین  روی   روش،  به  رو  زانو  دو  و  شممی   بلند

  هام،بی   لباس  شدن  خاکی  به  توجه  کنم،بیمی  باران  بوسه  و  هاش

  پر   و  دیده  داغ  دل   به  توجه  هوا،بی  سرمای   به  توجه

 . هم  سر پشت بار بوسم،زیاد،چندینرنجم،می 
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  پا   شم،  بلند   خودش  مثل  که  گیره می   و  دستم   و  شهمی   بلند

 . کنهمی  بغلم شتاب با  و مکث بدون که شممی 

  سالگی،   شصت  ی   آستانه  در  که   هایی   شونه  دور  هامو  دست

 . کنممی  استشمام و بابام عطر و کنممی  حلقه شدن، خمیده

  حنا .دونیمی   حسین  مثل   منو  که  خوشحالم  چقدر  دونهمی   خدا  -

 بهم  بخوای   چیزی   بشم؛  داداشم   شرمنده  ترسممی  جان

 عمو؟  نه گی؟مگهمی 

 

 دلم   توی   و  بوسممی   دل  ته  از  و  زبرش  ی گونه   و  زنممی   لبخند

  زندگیتون  سربار   که  عمو  منم  شرمنده》:دممی  ادامه

  کردم؛شرمنده   دور  ازت  و  آرامش  ساله  چند  که  منم  شدم،شرمنده

 《...منم 

  به   دادن  پاسخ  بدون  و  ام  درونی  های   کشمکش  به  توجه  بی

 :دادم سوالش،جواب

 .عموعلی گردمبرمی  فردا من-
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 کمی  با  و  کنم،متعجبمی   نگاهش  ای لحظه  چشم  ی   گوشه  از

 :کنهمی  زمزمه و میاد تر نزدیک.شده  خیره بهم اخم

 اومده؟ پیش  حنا؟مشکلی چرا -

 : گممی  و رممی   نگرانش همیشه دل ی صدقه  قربان دلم توی 

  خونه   که  دونمتنهاست،می   آخه؟گالره  مشکلی  چه  عزیزم  نه-

 . نیست راحت دوستش

  نشانه   به  سری   و  زنهمی  اش  برف  رنگ  به  سراسر  ریش  به  دستی

  دلش   هم  چقدر  هر  که  دونممی.دهمی   تکون  هام  صحبت  تایید

  فرزندش   تک  موندن   تنها  به  راضی   بازم  بمونم،  بیشتر  بخواد

 . نیست 

 بگیرم؟   بلیط برات  ساعتی چه-

  که   ساعتی   هر  اون  از  رم،بعدمی   زهرا  بهشت  به  سر  یه  صبح  فردا-

 . کنهنمی  گرفتین،فرقی

  خونه   سمت  به   من  از  جلوتر  و  دهمی   تکون  تایید  نشانه  به  سری 

  دردمند   گرفته،نگاهی  بدنم  از  و  رمق  خستگی،  و  خواب .زنهمی   قدم
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 خورشیدش   طلوع  از  قبل  نارنجی  رنگ  که  اندازممی   آسمان  به

 . برم شهر این از زودتر چه هر خوادمی  دلم.دلگیره عجیب

  هستم،عاشق   هاش  خیابون  و  کوچه   تک  تک  و  شهر  این  عاشق

 هم  آرامشی  هاش؛اما  کوچه  سکوت  و  خلوتی  ارگ،عاشق  عظمت

 . فراریم ازش هم و عاشقشم هم!عجیبیه  ندارم،پارادوکس

 خودم   به  عمو  صدای   با  که  بود  آسمان  سمت  به  نگاهم  همچنان

 . میام

 . خوری می  سرما عمو تو حنا؟بیا  وایسادی  چرا -

  و   رممی   طرفش  به  دورتره،  ازم  قدمی  چند  که  میکنم  نگاهش

 . بوسممی  و مهربونش  صورت  و میندازم هاش  شونه دور دست

 کنیم،فردامی   حرکت   خونه  سمت  به   شونه  به   حرف،آروم،شونه  بی

 ... بود سختی روز

  عمو   به  لبخندی   بود  برده  خوابش  سجاده  سر  که  عمو  زن  دیدن  با

  میزنم   بود  زنش  عاشق  هم  هنوز  از  سال  چندین  گذشت   از  بعد  که

 . شممی  اتاقم وارد و میرم باال  ها پله از آروم و
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  صبح   هفت  به   چیزی   اندازممی  دیوار  روی   ساعت   به   نگاهی 

  شدیدم  سردرد  اما  تهران  برگردم  زودتر  چه  هر  میخواد  نمونده،دلم

  ساعت  یک حتی گیرممی  گیره،تصمیم می ازم و کاری  هر اجازه

 جبران   شب  چند  این  خوابی  بی  کمی  شاید  تا  بخوابم  شده  که  هم

 امروز  کنم فراموش کنممی  سعی و کشممی دراز تخت روی .بشه

 . اومده  سرم  بالیی  چه  پیش  سال  شانزده  کنم  فراموش...روزیه  چه

  ساله   شانزده  که  پدری   خونه  ی   دوباره  دیدن   برای   زنهمی  پر  دلم 

 . کردم حرام خودم برای  و دیدنش

 . کنهمی یاد اونجا  از عمو که( ای خرابه) نام  برای  زنهمی  پر دلم

 اون  خشت  خشت  توی   که  خاطراتی  برای   برای   زنهمی   پر  دلم

 . مونده جا خونه

  االن   حداقل.ندارم  هم  رو  اونجا  دیدن  طاقت  اما  زنهمی  پر  دلم

 .ندارم

  ؛بافتن  پدرم  دوش   روی   شدن  خواد؛سوارمی  هاروچیز   خیلی  دلم

  برادر   کردن  بغل   مادرم؛  های   دست  توسط  موهام  خرمن

 .ندارم داشتن  حق خواد،امامی  دلم.امدوماهه
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  خواب   مادر  پاشو.  گرفته  بلیط  برات  عموت  پاشو  جان  حنا  -

 زهرا؟  بهشت بری  نمیخوای   مگه.نمونی

 رسید؛  گوشم به پایین طبقه از که عموزن های  فریاد با

  ساعت   به  نشینممی   تخت  روی   و  دممی   بدنم   به   قوسی   و   کش

 ساعت   چهار  به   نزدیک  چیزی   که   کنم  می  تعجب  و  کنم  می  نگاه

 . بودم خواب

 و   رممی   آینه  روی   به   رو  ،   کنممی   مرتب   و  تخت  و  شممی   بلند

 زلزله  بعد  و  دو،  و  هشتاد  سال  از  که  موهایی.زنممی   شونه  و  موهام

  مکافات   بعد.بودن  زانوهام  نزدیک  االن   و  بودن  نشده  کوتاه  دیگه

 . رممی  پایین  طبقه به ظاهرم کردن مرتب  و موهام کردن شونه

 سالم -

  و   دارهمی  بر  اش  رومیزی   بافتن  از  دست  من  صدای   با  عمو  زن

 . کنهمی  نگاهم 

  آماده   میز  کردم،روی   حاضر  برات  عزیزم،صبحانه  بخیر  صبحت  -

 .اس
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  بغلش  و  نشینممی   مبل  روی   کنارش  و  رممی   طرفش   به

  دست   و  گذارهمی  میز  روی   دستشو  توی   کاموا  و  کنم،قالبمی 

  شاید . کنه  می  بغلم  من  از  تر  محکم  و  کنه می   حلقه  دورم  و  هاش

  کم .داشتم   دوستش  عمو  زن  ی   اندازه   بود  زنده  خودمم  مامان  اگه

  که   و  هایی  شب  رهنمی  یادم  وقت  برام،هیچ  بود  نکشیده   زحمت

  بغلم  صبورانه  اون و ریختممی  اشک صب خود تا زلزله کابوس از

 پرت  و  هواسم  داشت  سعی  کردن   تعریف  قصه  با  و  کردمی 

 لجبازی   مقابل  در  هاش  صبوری   ؛  و  هاش  زحمت  رهنمی   یادم.کنه

 زحمت  ی   شرمنده  چقدر  دونستمی  خدا  ؛  هاش  بودن  ؛مادر  هام

 . بودم خونواده  این های 

 : گهمی  و بوسهمی  گونمو که ، شممی جدا ازش

 . موندی   می هم و امروز کاش-

  اما   نباشم،  تنها  خوادمی   که  نحس  تاریخ  این  خاطر  به  دونممی 

 کره  این  هرجای   چه  تهران  چه  باشم  بم  چه  من   که  دونهنمی

 دی   پنج   شدمی  کاش  اصال.میاره  گلوم  به   و  بغض  تاریخ  خاکی،این

 .کرد حذف تقویم از و
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 های اشک  ریزش  جلوی   کنممی  سعی  و  کشممی   عمیقی  نفس

 . بگیرم  و هام چشم مزاحم

 : زنممی دلم توی  عمیق درد پهنای  به لبخندی 

 بدون  این،  از  بیشتر  نمیاد  تنهاست،دلم  عمو،گالره  زن  خوبم  من_

 . بمونم  اینجا  چل و خل اون

 ادامه  همزمان  و  رممی   آشپزخونه  طرف   به  و  بوسممی   و  صورتش

 :دممی 

 یادتون   رو  گالره   های مربا   راستی  وای   میره؛  ضعف  عالمه  یه  دلم_

 . حالله خونم برم مربا  بدون  ها، نره

  کمی   تنها  کمی،  و  شنوممی   سرم  پشت  از  و  هاش  خنده  صدای 

 ... میشه خوب دلم حال

  لذت   با  و  زنم  می   نون  روی    و،  عموزن   خونگی  های مربا   از  کمی

 ! است العاده فوق کشم،طعمشونمی  دهن به

  عمو   زن  حرف  یاد  ان؛  خوشمزه  خاصی  جور  عموزن  های مربا  اصال

 : گممی  بلند و میوفتم  عمو  توسط شده گرفته  بلیط ی درباره

 گرفته؟  بلیط برام عمو گفتین  عمو زن -
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 .باشی   ترمینال باید عصر آره؛پنج -

 ساعت  چهار  از   کمتر  شم،می   متوجه  و  کنممی  نگاه  ساعتم  به

  قبل   که  دممی  سرعت  خوردنم  به.باشم   رفتن  آماده  باید  دیگه

 . برم هم زهرا بهشت  رفتن،

                                                             

  بشورم،  رو  صبحانه  کثیف  های   ظرف  تا  رممی   سینک  طرف  به

 ! شاید کنم، دور بچگی خاطرات از و ذهنم کمی  بتونم شاید

 .کردن بود،فراموش  همین دنیا  کار ترین سخت

 

  به   و  ریزم  می  رنگ  پر  چای   لیوان  دوتا  ها،  ظرف  شستن   از  بعد

 . باشم  عمو زن پیش هم  و ساعتی تا رممی پذیرایی طرف

  چند   که   است  زیبایی  رومیزی   بافتن  سرگرم  و  نشسته   مبل  روی 

 .بودم داده نشونش اینترنت از و  مدلش  قبل وقت

 دارهمی   بر  بافتن  از  دست  که  نشینممی   کنارش  و  زنممی   لبخندی 

 .گذاره   می میز روی  و گیرهمی  دستم از و سینی  و

 . نکنه درد عزیزم؟دستت کشیدی  زحمت چرا-
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 .جونتون عمو،نوش زن نکردم کاری -

 : دهمی  ادامه مکث  کمی با و زنهمی  لبخندی 

 باهات  عموت  بود  قرار  که   اومده  پیش   مسئله  یه  جان  حنا   -

  نشده   دیر  تا  گرفتم   تصمیم .  نکرده   وقت   انگار  کنه،که  صحبت

  نداشته   قبولمم  اگه  حتی  حال  هر  ،به  بزنم  حرف  باهات  خودم

  پر  برات  و  مادرت  جای   کمی  ها   سال  این  طی   کردم   سعی   باشی 

 .   کنم

 .احترام مورد ما برای  بگیری  تصمیمی هر بدون اینو

 . نده جوابمو سرسری   کنم،  می خواهش اما

  منتظر  و  کردممی   نگاه   عمو  زن  صورت  به   اخم  کمی  با و  کنجکاو

  بین   مکث   و  تشویش  همه  این  کنه،دلیل  کامل  و  حرفش  بودم

  بعدش   های   جمله  از  ناخواسته  و   فهمیدمنمی  هاشو  حرف

 . ترسیدممی 

 هاش دست  توی   دستمو  و  انداخت  صورتم  به  مردد  نگاهی  عمو  زن

 :داد ادامه و گرفت

 میشناسی؟  که و شهاب -
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 تعجب   هامون  صحبت   وسط  اشنایینا  نام  اوردن  از  که  حالی  در

  و   کردم  نزدیک  هم  به  ابروهامو  کردن  فکر   نشانه  به  بودم،اما  کرده

  و   اسم  این  جایی  کردم  می  شدم،احساس  خیره  روم  به  رو  میز  به

 کجا؟  اما!شنیدم 

 کنین؟ صحبت تر واضح عمو،میشه زن نمیاد یادم -

 : گفت   و کرد فوت بیرون  به کالفگی  حالت به  و نفسش

  هم  بار  سه  دو.  سهرابی   آقای   عموت  دوست  ی   بزرگه   پسر  - 

 نمیاد؟  یادت جور  اینجا،چه اومدن

 

 باید  چرا  رو  عمو  دوست  ی بزرگه  پسر  اسم  آخه  برم،  قربونتون  -

 چیه؟  گفتین؟قضیهمی  خب،داشتین!بمونه؟ یادم

  به   هم  دستش  کماالتیه  با  پسر  گفتم،خیلیمی  داشتم  آره  -

  هم  وکیل شنیدم.داره هم رو و  بر نگذریم حق از رسهمی  دهنش

 . هست
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  تعریف   تاثیر  خواستمی   که  انگار  شد  خیره  بهم  و  کرد  سکوت

 به   تعجب  و  کنجکاوی   با  همچنان.ببینه  صورتم  توی   و  هاش

 . بودم شده خیره صورتش

 :داد ادامه و زد عمیقی لبخند

 !کرده خواستگاری  ازت_

 بودن   زده  ذوق  انداختم،دلیل  پایین  سرمو  و  زدم  غمگینی  لبخند

 .بود تلخ برام زیادی  عمو زن

 یک  وقت   چند  هر  که   بود   سالی  بود،چند   واضح  هم  ذوقش  دلیل

  وقت   هیچ  شد،اما،  می  شنیده  خونه  این  تو  خواستگار  یک  اسم  بار

 ! اومد نمی  من سراغ خوبی مورد

  مطلقه   سالگی   هفده   در  که  دختری   میدادم  حق  بهشون  چند  هر

 .نبود پسری   هیچ  مناسب کیس نداره هم ای  خانواده و شده

 . کنم پاک ذهنم از و نامرتب  افکار تا دادم تکون و سرم

  نگاه  بود  شده  خیره   بهم   خوشحالی  با  همچنان  که  عمو  زن  به

  زن   قول  بدم،به  جوابی  چه  باید  دونستم  نمی  لحظه  این  در.کردم

 ! ندم جواب سری  سر کردم سعی عمو
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  خودم   باف  دست  که  بم  ارگ  از  فرشی  تابلو  به  و  کردم  بلند  و  سرم

  ،نگاه   کردمی  دلبری    طالیی  قابی  در  رو  به  رو  دیوار   روی   و  بود

 : گفتم  و کردم

 چی؟ هست؟شما راضی عمو -

 نگذریم  حق  از  میاد؟  گیر  کجا  اون  از  بهتر  راضیِ،اصال  که  معلومه  -

 .خودتی داری؟مهم ما نظر به  چیکار تو بعدشم خوبیه، پسر

  که   زد   می  زنگ  گوشم   در  جمله  این  انداختم،مدام  پایین  و  سرم

  روی  پا  تا  بود  کافی  عمو  رضایت  همین  راضی،اصال  هم  عمو

  و   منطقم  و  قلب  درِ  بود،  که  عمو  رضایت.بگذارم  دلم  خواسته

  و   دادم  قورت  و  دهنم  آب.  کردممی   بسته،قبول   چشم   و  بستممی 

 : گفتم 

 

 . کنم فکر و  وقتی چند  من، بدین  اجازه اگه -

  به  فشاری  و زد بود،لبخندی  راضی جواب   این از انگار  که عموزن

 : گفت  و  کرد وارد دستم
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  و   زنم   می   حرف  خانوم  پروین  با   من   عزیزم؛  راحتی  جور  هر  -

 خوام،خوبه؟می   مهلت  هفته یک ازشون

 . شدم بلند جام از و دادم تکان تایید نشانه به سری 

  انداختم  بود   شده  امخیره   اشتیاق   با   همچنان   که  عمو   زن  به   نگاهی 

 :   گفتم و

  گالره   هم   وسیله  سری   کنم،یه  جمع  و  ساکم  برم  توناجازه  با   -

 اینجوری .کنم  جمع  باید  هم  اونارو  نرفته   یادم  تا   که  خواستمی 

 . تره راحت خیالم

 !نخوردی  و چاییت -

 .اجازه  با. ندارم عزیزم،میل نداره اشکال -

  با   مشترکم   اتاق  وارد  و  اومدم  باال   بیشتری   سرعت  با   رو  ها  پله

 به  ای   ثانیه  کردم  سعی  و  کشیدم  پیشونیم  به  دستی.شدم  گالره

 ! نکنم  فکر عمو رضایت مورد خواستگار این

 جمع  مشغول  و  برداشتم  و  ساک  و  رفتم  اتاق  گوشه  کمد  طرف  به

 .برم اینجا از زودتر هرچه تا شدم وسایلم کردن
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  و  کتاب  چندتا  شامل  که  گالره  سفارشی   های   وسیله  کردن  جمع

 و  کشید   طول  ساعتی  یک  خودم  ساک  بستن  و  بود  لباس

 . نکنم فکر چیزی  به که داشت و مزیت این خداروشکر

  زهرا   بهشت  به  گرفتم  تصمیم  و  کردم  نگاه  دیوار  روی   ساعت   به

 مشغول   و  کردم  نگاه  دلگیر  و  بارونی  هوای   به   پنجره  برم،از

  شبیه   مشکی،درست  سراسر  شدم،ظاهری   هام  لباس  پوشیدن

 .روزگارم

.  بزنم   قدم  کمی  گرفتم  تصمیم  و  نبود  زهرا  بهشت  تا  زیادی   راه

  و   کیف  برداشتن   از  بعد  و  گذاشتم  پالتوم  جیب  توی   و  گوشیم 

 . شدم خارج اتاق از چتر

  زن   اگه  تا  اومدم  پایین   ها  پله  از ممکن  صدای   ترین  کم  با  و  اروم

 روی  همونجا  و   بود  درست   حدسم.نکنم  بیدارش  بود  خواب  عمو

 چشم روی  و دستش  و بود خوابیده رنگ کرمی ی  نفره سه  مبل

  سردش  احتماال   بود  خنک  کمی  خونه  هوای .بود  گذاشته  هاش

 پتوی  خوابشون  اتاق  از  و  اومدم  باال   رو  اومده  پایین  های   بود؛پله

 . رفتم  پایین  به و  برداشتم  نازکی
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  ها  کفش   پوشیدن  از  بعد  و  انداختم  بدنش  روی   رو  پتو  ارامش  با

  به   در،  کنار  جاکلیدی   به  شده  آویزون  کلید  دسته  برداشتن  و

 . رفتم بیرون

  توی  زدن  نبود،قدم  بیشتر  خیابون  و  کوچه  چندتا  زهرا  بهشت  تا

 زیر   های   برگ  خش  خش  کرد،صدای می  خوب  و  حالم  هوا  این

  گرفت  شدت  که  بارون  نم  داد،نممی   بهم  و  خوبی  احساس  پام،

 به   نبود  قرار  اگه   داشتم،قطعا  نگه  سرم  روی   و  کردم  باز  و  چتر

 روی   بارون  های   قطره  تک  تک  دادممی   ترجیح  برم   زهرا  بهشت 

  خواست، می   دلم  که  چیزی   آخرین  االن  بیان،اما  فرود  صورتم

 .بود سرماخوردگی

 ماه  دی   پنجم  بود،همیشه  همیشه  از  تر  خلوت  ها  خیابون  و  کوچه

 اومدن   بیرون  دماغ  و  دل  یا  بودن  زهرا  بهشت  یا  بود،همه  همین

 . نداشتن رو خونه از

 آب  حسابی  ها  خیابون  و  کوچه  توی   و  بود  گرفته  شدت  بارون

 نم  های   خاک  خوش  عطر  و  کشیدم  عمیقی  نفس.   بود  شده  جمع

  لبخند   بود،ناخواسته  العاده  دادم؛فوق  هدیه  هام  ریه  به  رو  زده

  بزرگ   و  کوچیک  های   گودال  توی   که  بودم  مواظب  و  زدم  عمیقی



 

23 
 

  بخشیدم   سرعت  هام  قدم  فروشی،بهگل  دیدن  با.نیوفتم  آب  از  پر

 .نرم عزیزانم دیدن به  خالی دست تا

 گل   خوش  عطر  و  مطبوع  گرمای   که  شدم  فروشی  گل  وارر

 .کرد مستم  ها،حسابی

 صدا   به   شدنم   وارد  با   و   بود  وصل  ورودی   در  باالی   که   ای   زنگوله

  که  داشت،انگار  عجیبی  کرد،مدل  جلب  را  ام  توجه  بود  اومده  در

 . باشه ساز دست

  تا   کردم  نگاهش  خیره   باز .اومد  در  صدا  به   در،دوباره  بستن   با

  حتما   دیدم  و  اش   شبیه  جایی  اگه  که.  بسپارم  خاطر  به  و  مدلش

 .بخرم

 .خدمتتون بدم  اومده خوشتون اگه-

  نگاه   من  اشتیاق  به  لبخند  با  که  جوانی  مرد  صدای   با

  رفتم   راست   سمت  رز  های   گل  سمت   به  و  زدم  کرد،لبخندی می 

 : دادم  جواب و

 سازه؟ بودم،دست  ندیده شو  شبیه حاال  بود،تا جالب برام-
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  دست  و داد تکیه کنارم دیوار به و اومد  بیرون پیشخوان پشت از

 ادامه   صورتم  به   کردن  نگاه  بدون.  کرد  جمع  اش  سینه  روی   هاشو

 : داد

 و   مس   بیامرزمه،با   خدا  داداش  زدین،کار  حدس  درست  بله-

 . شده  درست چیزا اینجور و خرما ی هسته

 دستم  توی   و  گل  های   شاخه  و  زدم  اش  خسته  صورت  به  لبخندی 

 به   خودش  از  نبره،جلوتر  و  هام  دست  هاش  خار  تا   کردم  جا  به  جا

 : گفتم  و گذاشتم روش  هارو گل و رفتم پیشخوان سمت

 خدمتتون؟  بدم چند.بودن استعداد با کنه،خیلی رحمتش خدا-

  ها   خار  کندن  مشغول  و  رفت  اولش  سرجای   و  شد   رد  کنارم  از

 . شد

                                                             

 دلم  حال  بارونی،شدیدا  هوای   و  دستم  توی   های گل   انگیزدل  عطر

  فوت  نبود،سالگرد  ماه دی  پنجم انگار  که  گویی.بود کرده خوب و

 رحمتی   من   یزدهغم  دل  برای   خدا  انگار  اصال.نبود  هام  عزیزترین

  عبور   جمعیت انبوه   میان  از  و  رسیدم   زهرا  بهشت  به .بود فرستاده

  گوشم   به  هق  هق  و  شیون  و  گریه  صدای   سمت  هر  کردم،از
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 ادامه   راهم  به  و  زدم  پس   و  گلوم  ی کرده   خونه  بغض .رسیدمی 

  از   انبوهی .شدممی  نزدیک  امقتلگاه   به   قدم   به   قدم  که  انگار.دادم

  ناله   کدومش  برای  دونستمنمی  و  زدمی  چرخ  سرم   در  خاطرات

 کنم؟ 

 بکوبم؟ امسینه  و سر  به و کنم هق هق کدومش برای 

  رسید،انگار می  گوشم  به  همیشه  از  تر  مادرم،نزدیک  الالیی  صدای 

 . کنه آروم و آشوبم  دل خواستمی  طریقی هر  به هم اون که

 . رسیدم هام عزیزترین ابدِی خونه به

  حک   های   اسم  روی   کنم،نگاهممی  فراموش  و  کشیدن  نفس

  قبر   میان   درد  با.شهمی   تار  دیدم  و  میوفته   ها  سنگ  روی   ی شده 

  به  توجه بی. نشینممی برادرم کوچک قبر و مادرم و پدر مشترک

 . زمین بودن  خیس به توجه باران،بی بارش

 روی  اشک  انبوهی  بار  وهر  زنممی   هم   به  تند  وتند  هام  پلک

 شهمی جاری  صورتم

 . برم قربونتون سالم:  کنممی  زمزمه درد با
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  زمانی   از.بستم  و  هامچشم  و  دادم  تکیه   صندلی   پشتی   به   و  سرم

  منم   و  بود  عموزن  های   حرف  درگیر  ذهنم   شدم  اتوبوس  سوار  که

  چرخ  سرم  در  خیال   و  فکر  هزار. نبودم  کردنشون  فراموش  به  قادر

  تا .داشت  خوبی  شرایط  که  خواستگاری   برای   عموزن  ذوق  از.زدمی 

 یادم  و  دامادش  ی چهره   حتی  که  ازدواجی  برای   عمو  رضایت

  برام   این  و  بودم  شده   متنفر  هم  شهاب  اسم   از  حتی  ناخواسته.نبود

  من؟وقتی   خواستگاری   اومده  چرا   کهاین   تر  عجیب  و.بود  عجیب

 کرده  توجه  من  به  جوری   چه  اون  ندارم  خاطر  به  و  اش  چهره  من

 فرار   برای   کردم  سعی  و  دادم  تکان  کرده؟سری   خواستگاری   منو  و

  ساعتی   شاید.بدم   خواب  به  و  دلم   غریب  و  عجیب  های   فکر  از

 !شاید.شد آروم ذهنم

                                                             

 

 

  کمتر   اش  سنگینی  تا  کردم  جا  به  جا  دستم  توی   و  دستی   ساک

 ذهن  باز  شدم؛  سوار   و  رفتم  آسانسور  سمت  به.  کنه  اذیت  و  دستم 
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  قیافه   نه  که  شهاب  نام  به  پسری   خواستگاری   به  کشید  پر  لجبازم

 . و خانوادگیش نام حتی بود؛نه یادم و اش

 من  از  باید  چرا بود؛  تمام  چی  همه  پسر   این  عمو،زن   گفته  به  اگه

 بیاد؟ خوشش

 در   که   مشکی  ابروی   چشم  و  گندمی  پوستی   با  میزه  ریزه  دختری 

 خورده  اش  شناسنامه  روی   طالق  شوم مهر سالگی هجده  آستانه 

  و   عشوه  از  که  دختری .نداره  هم   خانواده  حتی  که  دختری .  بود

 . نیست  بلد  هیچی لوندی 

 .بود معمولی بودم؛زیادی  من که دختری  این

 .شدم پیاده  آسانسور چهارم،از طبقه به  رسیدن از بعد

 امشب  اگه  باشه،البته  خواب  گالره  شب  موقع  این  زدممی  حدس

 تاریکی  از  بچگی  همون  از  گالره.باشه   نرفته  دوستش  خونه  به  هم  و

 . ترسیدمی  تنهایی و

  در   ممکن  صدای   کمترین  با  و  اوردم  در  کیفم  از  و  کلیدم  دسته

 .کردم باز و ورودی 
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  گالره   نبودن  بر  مبنی  حدسم  خونه  خاموش  های   چراغ  به  نگاه   با

 .اومد در درست

 نوری   اندک  باید  هم  خواب  موقع  حتی  و  داشت  تاریکی  فوبیایی

 .باشه برش و دور

  باشه   هال  المپ  کلید  میزدم  حدس  که  قسمتی  سمت  به  آروم

 . برداشتم قدم

 روزهامون   این  نقلی  خونه   به   نگاهی  هال  چراغ  کردن  روشن   از  بعد

 .کردم

  واجور   جور  های   کتاب  و  ها  جزوه  به  نگاهی  لبخند  با

 .دادم  تکان سری  و اطرافم،انداختم

 ! شد  نمی  منظم وقت هیچ دختر این

  بخورم،وضعیت   آب  کمی   تا  رفتم  خونه   نقلی  آشپزخونه  طرف   به

  روی   حتی  سینک،  کانتر،در  روی   نداشت؛   تعریفی  هم   آشپزخانه

 . شدمی  دیده بیرون غذاهای   از اثاری  هم گاز

  در   تمیزی   لیوان  دنبال  و  شدم  اطرافم  به  کردن  نگاه  بیخیال

 .بخورم آب کمی  تا گشتم  کابینت
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  خونه   ورودی   طرف  به  و  خوردم  آب  کمی  لیوان  برداشتن  از  بعد

  خونه   دیدن.بخوابم  و  برم   اتاقم  به   ساک   برداشتن  از  بعد   تا   رفتم

 . کرد می تر متشنج و نداشتم  اعصاب وضعیت این با هم اون

 

 ینفره  دو  تخت  نامرتبی  اول  نگاه  در  که  شدم  خونه  اتاق  تنها  وارد 

 .بود چشم توی  گالره  با  مشترکم

  با   شباهتی  هیچ  انداختم،خونه  نگاهی  اطراف  به   و  کردم  پوفی

 ! نداشت   پیش روز چهار ی  خونه

 می  دیده  گالره  های   لباس  از  انبوهی   آرایش،  میز  و  صندلی  روی 

  از   حجم  این  بود  تونسته  جوری   چه   روز  چهار  عرض  در  واقعا  شد،

 !بیاره؟ بار و کثیفی

  لباس   کردن  عوض  مشغول  و  دادم  تکان  تاسف  نشانه  به  سری 

  بافتن   مشغول  و  کردم  باز   و  موهام  کش. بخوابم  زودتر  تا  شدم   هایم

  دلم   اصال.داشت  دردسر  هم  خواب  موقع  حتی  بلند  شدم،موی 

 و  دست   بین  از  و  موهام و  شم بلند  هربار  خوابم بین   خواستنمی

  واجبات   جز  موهام  بافتن  خواب  از  قبل  همین  واسه.کنم  جمع  پام

 .بود
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  ترسناکی   صدای   کرد،از  برخورد  دیوار  به  و  شد  باز  شدت  به  اتاق  در

 . کردم نگاه در به و نشستم تخت روی  کرد،هراسان ایجاد که

  بهم   بود  زده  کمر  به  دست  که  حالی  در  خندان  صورتی  با  گالره

 . میکرد نگاه 

 : گفتم  و زدم لبخندی 

 شی؟ آدم قراره کی تو -

  به   را  دستانم.گرفت  آغوشم  در  و  اومد  سمتم  به  عریض  لبخندی   با

  عزیز   زیادی  برایم  گالره. بوسیدم   را   صورتش  و  کردم  حلقه  دورش 

 .بود داده یاد من  به را زندگی که عمویی دختر!بود

 : گفت و نشست تخت روی  کنارم

  کفش   کردم  هنگ  لحظه  ندادی؟یه  خبر  بهم   اومدی؟چرا  کی   -

  بود،حیف   شده  تنگ  برات  دلم  خیلی  االغ  دیدم؛  در  جلوی   و  هات

 !فهمی نمی خری  که

  شونه   به   مشتی   زدممی   نفس   نفس  خنده   شدت  از  که  حالی  در

 : گفتم و زدم اش
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  رسیدم   شب  نصف  عزیزم،دیشب  بود  شده   تنگ  برات  دلم   منم  -

 کردم؟ بدی   کار بخوابم؛ آرامش در و شب  یه ،خواستم

 . سیاهه روزگارت که  نباشم  من!دیگه بیشعوری  -

 : گفتم  مقدمه بی و خندیدم

 

 ! گرسنمه گالره_

  روی   از  و  گرفت  و  دستم  خندیدمی  زیاد  صدای   با  باز  که  حالی  در

  دنبالش  امریخته  بهم  و  ژولیده  ظاهر  به  توجه  بی.کرد  بلند  تخت

 .  رفتم  هال به

  گوشت   گرم  دو  میخوری   هرچی  که  دختر  شکمت  به  بخوره  کارد  -

  تا   بکنم   جون  باید  ماه   یه  بخورم  بستنی   یه  من   حاال .نمیاری 

 . کنم  پاک بدنم از و عوارضش

 : گفتم  و خندیدم

 ! باربی ! کن جانم،تکرار ام باربی  که کنم چه نباش؛ حسود -

 گالره  وجود.رفتم  بهداشتی  سرویس  به  هاش  خنده  به  توجه  بی

 . بود الهی عنایت شک بی  من زندگی در
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  شدم   متوجه  که  رفتم  آشپرخونه  به  صورتم  و  دست  شستن  از  بعد

 کردن  درست  چای   حال  در  خودشم  و  کرده  پهن  رو  سفره  گالره

 .بود

 حال   همون  در  و  خوردم  پنیر  و  نون  ای   تکه  و  نشستم   سفره   سر

 : گفتم 

 خداروشکر   باز  وضعیه؟حاال   چه  این!  گالره  رو  خونه  کردی   نابود  -

 !نبودی  خونه هارو شب

  لبخند   با  و  اومد  سفره   سمت  به  آشپزخونه  از  دست،  به   چای   سینی

 : گفت 

  چه !نمیره  کاری   هیچ  به  دلم  و  دست   نباشی  خونه  که   تو  بخدا  -

 تو  میکنم،صبحانه  تمیز  داری؛بیخیال  خونه  سخت  کار  به  برسه

 .بخور

  با   و  برداشتم  و   خودم  چای   لیوان  گذاشت؛  سفره  روی   و  سینی

 .کردم شیرین شکر

 نداری؟  کالس امروز -
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 و  گشت   کمی  بریم  و  امروز  نمیرم،بیا   نیست  مهم  چرا،اما  -

 گذار،چطوره؟

 . کنهمی جفتمون سر از پوست عمو شی مشروط و ترم این تو -

 بودن؟  خوب خبر؟همه چه بم  بابام،از آخی -

  نگاه   بهش  و  دادم  قورت  و  دهنم  توی   لقمه  و  کشیدم  عمیقی  نفس

  عمو   زن  احتماال   که  زدم  حدس.  بود  شده  خیره  بهم   کردم،مشتاق

  زدم  دستی  یه  بنابراین. باشه  گفته  های چیز   آشنا  نا  ی پسره  اون  از

 : گفتم  و

 هم  جدید  خبر  خداروشکر،تنها  بودن  خوب  که  عمو   زن  و  عمو  -

 .جدیده خواستگار یه  ورود

  

  بشقابش  در  دوباره  و  بگذارد  دهن   به  خواستمی  که  ای لقمه

 . کرد نگاهم شده  گرد های  چشم با  و گذاشت

 هست؟ تو؟کی یا من واسه !خواستگار -

 : گفتم و انداختم باال  را ابروهایم

 ! نداری؟ خبر کنم باور -
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 چیه؟ حنا،قضیه ندارم خبر تو جون به -

 تا  بود  آبی  لیوان  کنارم  شدم،کاش  خیره  دستم  توی   لقمه  به

 . کنم   کم  و  گلوم  توی   کرده  خونه  بغض  شدت  از  کمی  تونستممی 

  نجاتی   راه  هیچ  و  بودم  سختی  راهی   دو  بود،بین  گرفته  شدیدا  دلم

.  بود  راضی   هم  اون  که  بود   شرط  برایم  عمو  رضایت  تنها .نداشتم 

 بزنه؟ حرف عموش  حرف رو که  باشه  کی حنا

 از  بیش   داغی  به   توجه  بی  و  کردم  نزدیک  لبم  به  و  چای   لیوان

  تنفسم  راه  کردن  باز  ارزش  بود؛اما  داغ.کشیدم   سر  ای جرعه  حدش

 .داشت و

 دوست  پسر  و  شهاب  اسمش  گفت می  عمو  زن! کیه  دونمنمی  -

  خوبی   ظاهر  و  رسه   می  دهنش  به   دستش   کهاین  مثل   عموئه،

 . میدونم  ازش که هایی چیز تنها این!داره

 کرده  فراموش  و  کشیدن  نفس  انگار  که  کردم  نگاه  گالره  به

  تعجب   با.  کردمی   نگاهم   خیره  و  بود  پریده  شدیدا  بود،رنگش 

  من   مانند   و  کشید  صورتش   به  و  هاش  دست  زدم؛  صدا  و  اسمش

  بزند؛   پس  را  بغضش   میخواست  هم  او  که   انگار.خورد   چای   کمی

 چرا؟  اما
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 ! ترسونیم می گالره؟داری   شده زنی؟چتنمی حرف چرا -

 : گفت  شد می  شنیده  زور به  که صدایی با

 ! تو؟ خواستگاری  اومده -

  و   ناراحتی  بودم،دلیل  شده  گیج!نداشتم  و  سوالی  همچین   انتظار

  طعم   و  بود  کرده  یخ  پاهام   و  دست.کردمنمی  درک  رو  گالره  بغض

 :دادم جواب من من  با و گیج. بود ذهر تلخی به دهنم

 .عمو جون!گالره بزن حرف...گفتمی عمو زن که اینجور -

 پسر  حنا؟آره؟بالخره  مثبته  جوابت...نیست   مهم  دیگه  هیچی؛-

 . داره هم مناسبی شرایط و خوبیه

 

 جوابم  خواست  می  ازم  نگاهش  با  که  کردم،انگار  نگاه   بهش  دقت  با

 جلوی  سختانه   سر  و  بود  اشک  از  لبالب  چشماش!نباشه  مثبت

 . بود گرفته  رو ها اون  ریزش

  توانایی   هم  من  و  بود  شده  خشک  ناراحتی  و  شوک  شدت  از  دهنم

 . نداشتم چای  ای  جرعه حتی خوردن
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  نه   شدم،قطعا  سفره  کردن  جمع  مشغول  و  شدم  بلند   کنارش  از

 .گالره گلوی  از نه  میرفت   پایین من گلوی  از چیزی 

 .بگذارم یخچال توی  و  پنیر ظرف تا رفتم آشپزخونه به

 زمین  روی   جورهمون   هنوز  که  کردم  نگاه  بهش  چشمی  زیر

 کردن  جمع  بیخیال.نداشت  اطرافش  از  درکی  انگار  و  بود  نشسته

  به   رو  و  رفتم  سمتش  به  تندی   های   قدم   با  و  شدم   آشپزخونه

 . نشستم زانو دو روی  روش

 .دادم فشار و گرفتم هام دست توی  و هاش دست

  من ...اینجوره  من  دید  از  حداقل  یا!خواهریم  عین  تو  گالره،منو  -

  دیوونه  منو  داره  این  و  چیه   قضیه  دونممیرم،نمی می   نگرانی  از  دارم

 خبره؟  چه بفهمم  منم بزن  حرف میکنم  خواهش. میکنه 

 : گفت   و  شد  خیره  بهم  اشاشکی   های   چشم  با  و  اورد  باال   و  سرش

  من   و   بود  شده   خراب  آیفون...بم  رفتیم  که  پیش   ماه!  بوسید  منو  -

 .بود در پشت اون.کنم باز و حیاط در  برم  شدم مجبور
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 چیزی   تقریبا.دادم  می  گوش  گالره   های   صحبت  به   دقت   با

  رو   گالره  من  مرموز  خواستگار!اولش  جمله  جز  بودم  نفهمیده

 بود؟ خبر چه اینجا! بوسیده

  بفهمم   شاید  تا  کردم  جمع  گالره  های   صحبت  به  باز  و  حواسم

 . بوده  چی قضیه

  کنه  صحبت  واضح  داشت  سعی  و  کرد  می  هق  هق  تقریبا  گالره

 . بفهمونه بهم و منظورش و

 هدیه  کوچیک  جعبه   یه  با  در  جلوی   وقتی  شدم  شوکه   -

 دستم   توی   رو  جعبه  و  زد  بهم  لبخندی   که  دادم  سالم.دیدمش

 ازش   موقع  همون  بخدا... پرسیدم!بودم  شده   گیج  حنا .گذاشت

 نه؟  یا منه  مناسبت؟برای  چه به  که پرسیدم

  خم   که  همونجور.نشه  اشمتوجه  کسی  تا  انداخت  حیاط   به   نگاهی 

 ! مبارک پیشاپیش تولدت: گفت و بوسید وپیشونیم بود  شده

  بهم   افکار  در  غرق  قدراین  من  و  بود  رسیده  اوج  به  اشهق  هق

 . کنم آرومش نبودم قادر که بودم؛ امریخته

 : داد  ادامه گریه  با باز
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 که   رم،خودتمی  خواب  فکرش  با   که  ماهه  حنا؟یک  شدم  بازیچه-

 کنم؟ کارچی باید االن.حساسم چقدر  شناسیمی  منو

  به   قطعا  بودم،  گالره  حال  نگران  هرچیزی   از  بیشتر  فهمیدم؛ نمی

 من  جلوی   اینجور  که  داشت  هایی  حس  قصه  این  مرموز  پسرک

 .ریختمی اشک

 و  شهاب  شماره  و  زدممی  زنگ  عمو  زن  به  وقت  اسرع  در  باید

 . میگرفتم

 عمو   زن  و  عمو  نباید  بود  نشده  مشخص  چیز  همه   که  زمانی   تا

 . شدند می متوجه چیزی 

  ترسم   بوده،تنها  چی  کار  این  از  شهاب  قصد  فهمیدم می   باید

 که  امیدوارم!بود  مرموز  پسرک  این  توسط  گالره  شدن  بازیچه

 . باشه  اشتباه 

 گالره  برای   ابی  لیوان   تا  رفتم  آشپزخونه  سمت  به  و  شدم  بلند

  اومدم   هال  سمت  به  و  ریختم  لیوان  توی   پارچ  از  آب  بیارم،کمی

 .ندیدم و گالره که

 امگوش  به  بهداشتی  سرویس  سمت  از  که   صدای   از

 . اونجاست که شدم  رسید،متوجهمی 
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  جای  و  بودیم  چیده  هال  دور  تا   دور   که  زیبایی  های   کناره  روی 

 . گذاشتم هامزانو روی  و سرم و  نشستم بود؛ امروزی  های  مبل

 اینتیجه  هیچ  به  کردممی   نگاه  قضیه  این  به   که  جور  هر

 .شدم می گیج قبل از بیشتر  و رسیدمنمی

  گالره   انگار   که  ترسیدممی   احساسی  از  چیزی   هر   از  بیشتر

  خرما   هم  خواسته  رو  خدا  هم  انگار  که  شهابی  و  بود   شده  دچارش

 .رو

 .نخوردیم که  بیرون؟صبحانه بریم  ناهار حنا، -

 شده  خون  رنگ  به  سراسر  اش  ای قهوه  های کردم،چشم  نگاه  بهش

  صحبت   موضوع  این  درباره  فعال  نمیخواد  که  شدم   بود،متوجه

 .کردم  موکول   شب به و  زدن حرف و نکردم اصراری .کنیم

 و  دادم  دستش   به   بودم  اورده  برایش  که  آبی  لیوان  و  شدم   بلند

  آماده   رفتن  بیرون  برای   تا  کردم  حرکت  اتاق  سمت  حرف  بی

 ... شاید  ؛ گرفت می آروم جفتمون آروم نا ذهن کمی  شاید.شم

  به  پودر  کرم  زدن  مشغول  حرف  بی  و  اومد  اتاق  به   سرم  پشت

 . شد صورتش
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  تا   قطعا  و  بیارم  در  ساک  از  و  هام   لباس  بودم  نکرده   وقت  هنوز

 کردن   اتو  حوصله  اصال   لحظه  این  و  بودن  شده   چروک   همه  االن

 . نداشتم  و لباس

  بررسی  مشغول  و  رفتم  اتاق  راست  سمت  دیواری   کمد  سمت  به

 . شدم داخلش های  لباس

 حنا؟ -

 همیشه  کردم،صورت  نگاهش  و  برگشتم  سمتش  به   حرف   بی

 دادمی   عذابم  نهایت  بی  این  و  بود  گرفته  غم  سراسر  و  خندونش

 ! کاش... بودم  نگفته  کاش!کردممی  شرمندگی  احساس  ناخواسته  و

  توی   که  انگار.کرد  بازی   هاش  دست   با   و  انداخت  پایین  رو  سرش

 . بزنه  خواستمی  که  بود  حرفی  کردن  پایین  و  باال   مشغول  ذهنش

  نشسته   روش  که  صندلی  رفتم،پشت  طرفش  به  و  دادم  تکون  سری 

 . گذاشتم   سرش روی  و سرم و ایستادم بود

 . شد سرازیر اشکش باز و بود شده  خیره بهم آیینه از

  نگاهش   آیینه  از  که  همانجور  و  دادم   قورت  سختی  به  و  دهنم  آب

 : گفتم  کردم می
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 داری؟  دوسش _

  اما   بود؛  این  گواه  اشدرهم  صورت  و  قرمز  های   چشم  چند  هر

 . بشنوم هم خودش زبون از خواستممی 

 . شد میز روی  های  الک  خیره و گرفت آیینه از رو نگاهش

 قلبم  دیگه  کردم   احساس...بوسید   و  پیشونیم  وقتی  -

 های   حس  این  از  یا  داشتن  دوست  اسمش  دونمنمی .زنهنمی

  فقط .نیست   مهم  برام  داره  که  اسمی  هر   حنا  ولی.زودگذر  و  بچگونه 

 نمیشه،شایدم. باشم  تفاوت  بی  بهش  نسبت   تونمنمی   که  دونممی 

 .خوامنمی

  پالک.داد  نشونم  و  گردنبندی   و  برد  گردنش  سمت  به  را  دستش

 . التین به شهاب و گالره های  اسم ترکیب با زنجیری  و

 .بود نمایان زنجیرش فقط امروز تا که پالکی

 :داد ادامه که کردم نگاهش  حرف بی

  که   روز  همون  اومدنمی   خوشم  ازش  اگه  یا  نداشتم،  دوسش  اگه  -

  گفتم نمی  بود؟  کی  پرسیدین  ازم  شماها  و  بودمش  دیده  در  پشت

 !بودن زده در اشتباه 
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  بابا   رفت،تا  و  بوسید  منو  یهویی  خیلی  سهرابی  آقای   پسر  گفتممی 

 . کنه سرویس و دهنش  بره هم

 سرش   به  آرومی  ی ضربه  و  خندیدم  بلند  داشتنش  دوست  تعبیر  از

 .  زد کوتاهی  لبخند خودشم که زدم

  می  فکر  اشتباه  که  زدممی   گول  رو  خودم  دلیل  هزار  با  االن   تا 

  شده   عاشقش   زیادی   گالره  و  نبود  یار  باهام   شانس   اینکه  مثل . کنم

 .بود

 ! باشیم  نشده پسره این دست ی بازیچه  خداکنه فقط

 . بستم اضطراب شدت از و چشمام

 بالفاصله  چون  بود   ای دیگه  چیز  کارماین  از  گالره  تعبیر  انگار  اما

 . گرفت محکم و بازوهام و ایستاد

 : گفت هراسون که کردم نگاهش  تعجب با

 نه؟  مگه ...نداری   دوسش تو!حنا -

  انگشت  با  و  زدم  پردازش  خیال  ذهن  این  به  لبخندی   ناخواسته

 سراسر  نگرانی  و   اخم  شدت  از  که  پیشونیش  به  اروم  ای   ضربه

 : گفتم و بود،زدم شده چروک و چین
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  خنگی   از  حجم  این  گالره...کوچیکتری   من  از  ماه   نه  فقط  تو  -

 . بگیر خودت واسه دکتر نوبت یه وقت اسرع در!نیست   طبیعی

 ادامه  زدمی   داد  هم   ها  فرسنگ  از  بودنش  تلخ  که  ای   خنده   با  و

 : دادم

  رسم   اگه   من  شدن؟  عاشق  و   من   اخه!گالره  ای بچه  خیلی- 

  امیر،من  ی  خونه بودم،خانوم زندگیم سر االن بودم بلد  و عاشقی

  عاشق  بیام  حاال .  نشدم  بود  محبت  با  اونقدر  که  امیری   عاشق

  جوک   نیوفتاده؟  بهش  چشمم  دوبار  جمع  سر  که  بشم  پسری 

 . خودتا واسه میگی

 و  نشدنم   عاشق  تنها  گفتم  که  هایی  جمله  کل  از   کردم  احساس

 .کرد بغلم محکم و زد دور رو صندلی  فوری  که فهمید

  گوش   به  کمرم  های   استخوان  شکستن  صدای   که   محکم  اونقدر

 .کردیم خندیدن به شروع  همزمان و رسید نفرمون دو هر

 ! بود نیاز...بود خوب خنده این

 . شدمی  گالره بغل توی  شدنم له به منجر اگر حتی

 : گفتم و کشیدم بیرون گالره بغل از و خودم
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 ! شد؟ چی ناهارمون قرار خب -

 : داد ادامه  مکث کمی با   و بوسید و ام گونه و زد لبخندی 

 ! بخواه جون شما -

 

  کنم،دلم  عوض  و هام لباس زودتر چی هر تا  رفتم کمد سمت  به

  حال   در  کنم،اما  آروم  و  ذهنم  کمی  و  برم  هم  حمام   خواستمی 

 ! داشت ارجعیت گرسنگیم حاضر

                                                             

 روی  و  بود  عمو  زن  های   هنرنمایی  از  که  رنگم  آبی  بافت  شال

 از   و  زدم  هاملب  به  رژ  کمی.رفتم  آیینه  سمت  به  و  انداختم  سرم

  در  واحد،  در  جلوی   گشتم،  دنبالش  به  چشم  شدم،با  خارج  اتاق

  کشید   سوتی  و  انداخت  بهم  نگاهی.بود  هاش  کفش  پوشیدن  حال

 .کردم نثارش سری  بر خاک زیرلب، که

  رنگم   مشکی  پالتو   پوشیدن  بعد  و  برداشتم  کانتر  روی   از  و  گوشیم 

 . رفتم  بیرون  به  بود،  آویزون  ورودی   در  آویز،کنار  روی   همیشه  که
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  به   رو  به  رو  آینه  از.شدیم  وارد  و  رفتیم  آسانسور  سمت  به  هم   با

 .بود هاش کفش  به کردن  نگاه مشغول که  کردم نگاه گالره

  کمتر   که  طوری   بود،به   نشدنی  انکار  گالره   و  من   زیاد  شباهت 

 گالره  عموی   دختر  فقط   من  و  نیستیم  خواهر  دونست  می   کسی

 . هستم

  تر   بزرگ  ازش  ماه  نه   اینکه  با .بود  گالره  بلند  قد  تفاوتمون  تنها

 از  سالی  چند  گالره  که  کردند  می   فکر  همه  اول  نگاه  در  اما  بودم

 . تره  بزرگ من

 نمیشی؟ پیاده حنا؟چرا شده چیزی  -

  خیالم   در  و  بودیم   آسانسور  در  که  مدتی  تمام  که  شدم   متوجه

 .کرد نگاهم سوالی  باز.زدم می چرخ

  به   همزمان   و  گرفتم  دستم   توی   و   چپش  دست  و  زدم  لبخندی 

  دیدن   با.کردیم  عبور  که  ساختمان  ورودی   در  از.رفتیم  بیرون

  نشنیده   و  باران  صدای   جوری   چه .شدیم  شوکه    باران   شدید  بارش

 بودیم؟

 زده   ذوق  سراسر  صورت  به   عمیقی  لبخند  و  کردم  گالره  به  نگاهی 

  هر   داشتیم،  هم  با  بچگی  از  که  ای   نانوشته  قرار  طبق.زدم  اش
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 کردیم  می  دویدن  به  شروع  بارید  می  بارون  و  بودیم  باهم  که  زمان

 دست  کرد  نمی  چکه  هامون  لباس  از   بارون   قطرات  که  زمانی  تا  و

  خنک  های   قطره  برخورد. بود  خوبی  حس .داشتیمنمی   بر  دویدن  از

 از   اینکه  با.دادمی   بهمون  خوبی  حال  همیشه  هوا  سردی   و  باران

  سختی   سرماخوردگی  به   موجب  ها  دویدن  این  بچگی  همان

 .ارزید می ساعتمون چند خوش حال اون به اما.شدمی 

  دویدن  به  شروع  من  شمارش  با  و  زدیم  گره  بهم  و  هامون  دست

 .کردیم

  هامون   دل  توی   که  استرسی   حجم  اندازه  به   سرعت؛  با...دویدیم

 بدون .توقف  ای   لحظه  بدون  دویدیم  عابرین،  به  توجه  بی. بود  افتاده

 .مسیر  به توجه بی.خوردمون گره های  دست کردن رها

 .کردیم عبور  خیابون و کوچه  چند از دونمنمی

 .بود روز شبانه از ساعتی چه دونمنمی

  نمانده   غروبش  به  چیزی   که  شدیم  متوجه  آسمان  به  نگاه  با  فقط

 . نیست دلگیر و سیاه  ابرهای  از اثری  و

 . نشستیم ها جدول روی  تردد پر خیابونی کنار نفس،  نفس با
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 .شدیم دور خونه  از زیادی  شدم متوجه و کردم  اطرافم به نگاهی 

 اومدیم؟  و راه همه این جور چه!گالره وای  -

 : گفت و زد امشونه  به  مشتی بلند،  ای  خنده  با

 !نخوردیم درک،ناهار به راه دوری  _

  بهم   و  خیس  شکل  و  سر  به  تعجب  با  که  مردمی  به  توجه  بی

 ... دل ته از و خندیدیم،بلند کردند؛ می نگاه مان ریخته

 قضاوت   کارشون  که  مردمی  های   تهمت  و   قضاوت  به  توجه  بی

 .بود

 اش شونه   به  مشتی  عادت  طبق  و  کردم  پاک  و  چشمم  گوشه  اشک

 : گفتم و زدم

  باد  و  ابر!باشی  دلباز  و  دست   خواستی  و  امروز  یه  گالره؛   بمیری   -

 .اومدن کمکت  به همگی فلک و  خورشید و مه و

  و   اون  تا  گرفتم  رو  دستش  و  ایستادم.  کرد  تایید  و  خندید  بلند 

 : گفتم  همزمان  و کنم بلند ها جدول روی  از هم

  هم  جانانه  خوردگی  سرما  یه  قطعا  میشه؛  شب  بریم،داره   بهتره  -

 . انتظارمونه  در
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 : گفتم  و کردم بلند و دستم تاکسی رنگ زرد ماشین دیدن با

 ! دربست -

 اون   و  نشستیم  عقب  صندلی  روی   سرعت  ماشین،با  ایستادن  با

 . شدیم ماشین از بیرون سرمای  شدت متوجه که  بود موقع

 روی  و  هاش  دست  شدم  متوجه  که  انداختم   گالره  به  نگاهی

 . لرزدمی  و گرفته  بغل سینش

 : گفتم و کردم  نگاه راننده به

 

 کنین؟ روشن و  بخاری  لطفا میشه اقا؛ ببخشید -

  رو  پلک تایید نشانه به و انداخت بهم نگاهی آینه از جوان راننده

 .کرد روشن  درجه اخرین تا را بخاری  و زد هم

  صورتم   به   که   مطبوعی  گرمای   و  ماشین   بخاری   شدن  روشن   از  بعد

  صندلی   پشتی  به   و  سرم.شد   کم  بدنم  لرزش  از  خورد،کمی  می

 . بستم و هام چشم و دادم تکیه

  از   این  و  بودن  شده  زیادی،زیاد  روزا  این  ذهنیم  های   درگیری 

 . بود خارج توانم
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  از   زندگی  حسرت  ساعت   هر  و  روز  هر  اما  نیست  خودم  دست

 االن  نه  و  زمان  اون  نه  نبودم،  عاشقش .خورممی   و  ام  رفته  دست

  عمو   خیال  تا  بود،   کاش  اما.میگذره  شدنمون  جدا  از  چندسال   که

 ...  کاش.بودیم شده هم عاشق کاش.بود راحت

 به   فوری   و  شدیم  پیاده  کرایه  پرداخت  و  مقصد  به   رسیدن  از  بعد

  برای  عمو  شدمی  سالی  دو  که  آفتاب   ی طبقه   پنج  مجتمع  سمت

 . رفتیم بود، کرده اشکرایه گالره

 و  چهار  شماره  فوری   و  انداختم  آسانسور  توی   و  خودم   سرعت  با 

 .زدم

 شدیدی   لرزش  ماه،باعث  دی   شدید  سرمای   و  خیس  های   لباس

 . بشیم  مانعش جوره هیچ تونستیمنمی  که بود  شده بدنمون در

  زودتر   چه  هر  تا .رفتیم  خودمون  واحد  سمت  آسانسور،به  توقف  با

 . بشیم  خالص خیس های  لباس این شر از

                                                             

  نگاهش   اشتها  با  و  گذاشتم  سفره  وسط  و  داغ  نیمروی   ی   تابه

 نخورده  چیزی   بود  عصر  هفت  که  االن  تا  دیشب  از  تقریبا.کردم

 .کرد می تحریک و  اشتهام شدیدا نیمرو بوی  و بودم



 

50 
 

 اصال اما و شده  خیره تابه به شدم متوجه که کردم نگاه گالره به

  به   رو  نفسم.زندمی   چرخ  خیالش  در  و  نیست  اینجا  به  حواسش

  نگاهش   عمیق  و  زدم  امچونه  زیر   و  دستم  و  کردم  فوت  بیرون

 .کردم

 . بچگی همون از همیشه، زیاد، بودم،  نگرانش

 اَبروش  به  خم  حتی  خواستنمی  دلم  و  بود  عزیز  برام  خیلی  گالره

 .دلش توی  غم  به  برسه چه بیاد

  سیاه   زندگی  این  از  من  سهم  گالره  بود؛  هام  زخم  مرهم  گالره

 ... بود

 

  نشون   گالره  ی شیفته   و  خودش  که  خواستگاری   این  با  دونمنمی

  چیکار  بود  اومده  من  خواستگاری   به  بعد  ماه  دقیق  اما  بود  داده

 کنم؟ 

 دست  و  بکر  احساسات  و  گالره  بابت  از  نگرانیم  و   ترس  تمام

 اهمیت  برایم  ای   ذره  پسرک  این  نبود  یا  بود  وگرنه.بود  نخوردش

 . نداشت
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 .بیاد خودش به تا زدم  صداش آروم

 از   دلم .  بود نشدنی انکار  بود،  هاشچشم  توی   که  غمی  کرد، نگام

  پسرک   اون  و   خودم  هزارم  بار  برای .شد  خون  هاش  چشم  غم

  قانعش   کردم  سعی  و  گرفتم   و  هاش  دست .کردم  نفرین   و  خودخواه

 . کنه  موکول بعد  به شو  ناراحتی که  کنم

 : گفتم  و کردم  خیس و هام لب

  هیچی   صبح  از.بخور  غذاتو   اول!  االن  نه  اما  گالره،  زنیم  می  حرف  -

 .نخوردی 

 .برد دهنش داخل نیمرو ای  لقمه و داد تکان و سرش

 : گفتم و زدم  لبخندی  و دادم دستش  به و کردم درست ی  لقمه

  دستت   به  هم  لقمه   حتی  من  ببین اما!  پیچوندی   و  ناهار  که  تو  -

 .برات  کنه حفظم  خدا.من  رئوفم میدم،چقدر

  گرفت می   دستم   از  رو  لقمه  که  همینجور  و  کرد  بلندی   ی   خنده

 : گفت 

 .جان رئوف نمیری  -

 . گرفت ازش و صحبت ادامه اجازه موبایلم زنگ صدای 
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 اپن   روی   شدم  متوجه  که  کردم  نگاه  و  دورم  تا  دور  چشم  با

 .اس آشپزخونه

  و   بزنه  زنگ  بهم  که   نداشتم  و  کسی  عمو  زن  و  عمو  از  غیر  به

 ! خطِ پشت عمو زن قطعا گفت می بهم حسی

  تبدیل   واقعیت  به  حدسم  گوشی  صفحه  روی   عمو  زن  اسم  دیدن  با

 : دادم جواب فوری  و شد

 خوبه؟ بانو،خوبی؟عمو زری  سالم -

 خوبین؟  گالره و شکر،تو عزیزم،مرسی سالم -

  کردم   نگاه  بود  شده   خیره  بهم  استرس  و  ناراحتی  با   که   گالره   به

 :  دادم  جواب و

 ! خوبیم  عمو زن ممنونم  -

 ... نبودیم لحظه این در قطعا که چیزی 

 اینجور   که   افتاده  اتفاقی   زدم  حدس   و  شد  لرزان  کمی  صداش

 .داره استرس و نگرانِ

 شده؟   چیزی  عموزن -
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 روی  و  گوشی  که  کرد  اشاره  و  اومد  کنارم  به  نگرانی  با  هم  گالره

 . بشنوه هم اون  تا بگذارم  بلندگو

 گالره  و  خودم  روی   به  رو  اپن  روی   و  گوشی  و  کردم   کارو  همین

 . شدم عمو زن های  صحبت ی  ادامه منتظر و گذاشتم

  اسم   که  بود  خودم  از  اشتباه...نداشتم  خبر  بخدا  جان  حنا-

 .دارن خبر تو ی   قضیه از کردم می  نپرسیدم،فکر

  به   گیجی   با   و   نفهمیدم  عمو  زن  های   صحبت  از  هیچی   تقریبا

 نه؟  یا شده متوجه چیزی  ببینم تا  کردم نگاه گالره

 .بود  شده خیره گوشی به  اخم با من از بدتر هم اون

 کی؟  ای؟اسم قضیه نشدم،چه منظورتون متوجه عمو زن-

  نگیر،   دل   به  خدا  تورو  سیاه،   روم  حنا؛  بگم   جوری   چه  دونمنمی   -

  خانم   پروین  با  که  زدم  زنگ  تهران  اومدی   که  این  از  بعد  دیروز

 بگم  جوری   چه...   اما...خوای   می  مهلت  که  بگم  و  کنم   صحبت  اینا

 اخه؟ 

 روزها؛  این  مرموز  خواستگار  مادر  اسم   شنیدن   از  که   حالی  در

 : گفتم  و  دادم ادامه اما لرزیدمی  تنم تموم
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 چیه؟ قضیه...میکنم خواهش عمو؛ زن باشین راحت -

  بزرگتون  دختر  از  پسرم:  گفت   و  زد  زنگ  که  خانم  پروین  -

 خوشحال   همین  واسه!میگه  تورو  کردم  می  اومده،فکر  خوشش

 . کردم صحبت باهات و شدم

  و   کنه  فکر  خواد  می  مهلت  حنا: گفتم   و  زدم  زنگ  که  دیروز  اما

 حرفا  این

 کوچیک   خواهر  دست  گالره  ی   اجازه  حناجان؟مگه  چرا:گفت  یهو

 !ترشه

  بزرگ   تو  از  گالره  که  کردن  فکر  هم  معمول،اینا  طبق   که  فهمیدم

 .تره

  طرف   از  بزنه،من  زنگ  خودش  نشد  روش  عموت  جان  حنا  خالصه

 .  خوام می معذرت جفتمون

  با   پسره  این  درباره   خواستی.مادر  خودت  دست  قیچی   و  ریش

 به  و  منفی  جواب  خودم  بگو،من  هم  کن،نخواستی  صحبت  گالره

 . میرسونم اینا خانم پروین
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 دادم؟اصال  جوابی  چه  عمو  زن  به  دونم  گذشت،نمی  ای   دقیقه  چند

  عمو   زن  های   صحبت  نه؟شوک  یا  کردم  خداحافظی  دونمنمی

 دونستمنمی   و   بودم  شده  خیره  رو  به  رو  به  تنها  که  بود  شدید  آنقدر

 . بدم نشون باید واکنشی چه

  اشک   صدای   بی  ریزش  متوجه  که   انداختم  نگاهی  گالره  رخ  نیم  به

 . شدم هاش

 !بود؟ کرده گریه همه این کی دختر این

 ! باشی؟ خوشحال باید االن که تو خره اخه دختر؟ گالره؟چته-

  که   کشید  باال   ممکن  حالت  ترین  زن  بهم   حال  به   و  دماغش  آب

 صدا  هاش  گریه  کوبیدم،بین  کمرش  پشت  به  محکم  و  زدم  عق

 . کرد بغلم و خندید دار

  قاصد   که  دونستنمی  عمو  زن!  زیاد  خیلی  خیلی.بودم  خوشحال

 . بود شده زندگیم خبر بهترین

  خواست   می  دلم  و  بود  شده  برداشته  هام  شونه  روی  از  باری   انگار

 چند   از  که  فردی   به  گالره  رسیدن  از  بهتر  چی  بخندم؛   دل  ته  از

 ! شده؟ عاشقش  حد از بیش بودم  فهمیده پیش ساعت
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  رمانتیکی   و  عاشق  خواستگار  به  پیش   ساعت  یک  مرموز   خواستگار

 . داشت دوست زیادی  و خواهرم دونه یه که بود  شده تبدیل

 : گفتم  و شدم بلند گالره کنار از

 .چل  و خل خودت عین هم خواستگارت  حتی یعنی -

 : کرد بغلم محکم و دوید طرفم به  باز و کشید  جیغ و شد بلند

 .شکرت خدایا وای   چلم؛ و خل این  عاشق من  حنا -

  دلش   پاک  دختر  کشیدم؛این   بیرون  بغلش   از  و  خودم  و  خندیدم

 . بود باخته و

 بود؟  باهاش زدن حرف به نیازی  چه دیگه

 . بخوابم و ساعتی تا رفتم اتاق طرف به

  گالره   پی  در  پی  های   جیغ  اگه  البته  داشتم  ارامش  این  به  نیاز

 .داد می اجازه

  که   شنیدم  خودم  بود  اسپیکر  روی  گوشی  اصال  سارا،  بخدا  آره  -

 . گفت حنا ب مامانم

  پاشین   کنم  درست  شام  میخوام  تو،  جون  خوشحالم  خیلی  وای   -

 . شیمی   آشنا هم  حنا  با  باشیم هم دور اینجا بیایین 
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  کمتر   کردم  نگاه  ساعت  نشستم،به  تخت  روی   و  کشیدم  ای خمیازه

  گوشی   پشت  مخاطب  بودم،نمیدونم  خوابیده  که  بود  ساعت  یک  از

 : گفت و زد  جیغ تر بلند  که  گفت چی گالره

 . خداحافظ گفتم؛منتظرم که همین-

 همون  با  شم،ومی   بلند  و  زنممی   کنار  رو  پتو  و  کشیدم  پوفی

 و  بخورم  دارچین  چایی  یه  تا  شممی   هال  راهی  بسته  های چشم

 . کنم پیشگیری  احتمالی سردرد از

 باال   به  و  ابروهام  تعجب  از.میبینم   برنج   شستن  مشغول  و  گالره

 توی   شوکه   و  میزنه  خشکم  اشپزخونه  در  جلوی   همون  و  میفرستم 

 . میمونم جام

 ! میکنه؟ آشپزی  داره  جدی  جدی 

  گاز   روی   هارو  برنج  و  کشهمی  بلندی   هین  دیدنم  با  و  گردهمی   بر

 :گذارهمی 

 میایی؟  یهو نداری؟چته نسبتی پری  و جن با احیاناً تو دختر -

 هنوز؟ خوابم  میکنی؟نکنه  آشپزی   داری  واقعا تو گالره -

 : گفت و کرد لوسی ی خنده 
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  واسه  باشم  بلد  چیزی   باید   شم،می  عروس  دارم  حال  هر  به  -

 نه؟ یا کنم درست آقامون

 خوشحالم،اما  داره  دوستش  که  کسی  به  رسیدنش  از  که  این  با

  بعد   شدنم  تنها  درباره  کردن  فکر  از  ناشی  که  بغضی  مانع  تونمنمی

 . بشم هست گالره ازدواج از

 !من تدریجی مرگ  شدنم،یعنی تنها و گالره ازدواج

 ای   گالره  و  عمو  زن  و  عمو  توی   میشه   خالصه  من   خانواده  تمام

 .عمو دختر و رفیق هم مادره؛ هم  خواهره؛ هم که

  متوجه  تا  ندم  کرد،  که  ای بامزه   شوخی  به  جوابی  میدم  ترجیح

 . نشه  ناراحتیم

  یخچال   طرف  به   و  فرستممی   گوش  پشت  و  صورتم  تو  موهای 

 .کشم می سر و آب بطری  و رممی 

 خوردن  از  دست  شد  کم  گلوم  توی  نشسته  بغض  شدت  که  وقتی

  سرم   پشت  کابینت  به  که  کنممی   نگاه  ای   گالره  به  و  کشممی  آب

 . کنهمی  نگاهم عمیقا و داده تکیه

 ! نفهمیده  ناراحتیم از چیزی  کردممی   فکر لوحانه ساده
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 . میشناخت خودم از بیشتر منو گالره قطعا

 سردی .گرفت  هاش  دست  توی   و  دستام  و  اومد  طرفم  به  قدمی

  دونست،ناراحت می   هم  گالره.نبود  خودم  دست  اصال  هام  دست

 . زنهمی  یخ بدنم  دست،کل  تنها نه باشم که

  تنها   تورو  کنی  فکر  ای   لحظه  اگه  حنا  ای   دیوونه  خیلی  -

 .گذارممی 

 های   حس  نبود نیازی  بودم،  گالره  برای  شده  خونده  دفتر  یه  من

  متوجه   نگاهی   نیم  با   قطعا  اون  بیارم،   زبون  به  براش  و  درونیم

 . شدمی 

  لب   وآروم  شدم  خیره  پایین  به  و  کردم  خیس  زبونم  با  و  هام  لب

 :زدم

 . نیست  خودم  دست  تو،  ازدواج  از  ترسم،نهمی   شدنم  تنها  از  من  -

  حتی   من  رفتن  به  نباید  بذارن،  تنهات  هم  دنیا  حنا،کل  کن  بس  -

 .کنی فکر ای ثانیه 
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  تنها   منِ  به  زیادی   شباهت  که  دختری   کردم،به   نگاهش

  دختری.  اومدمی  بهش  بودن  مادر  عجیب  گاهی  که  دختری .داشت

 : گفتم ناخواسته.بود من دیگر ی  نیمه  انگار که

 منی؟  خونواده کل   که میدونی -

  روی  دیگری   از   پس  یکی  که   شد   هاییاشک  به  تبدیل  بغضش 

 . شدندمی  سرازیر  هاشگونه 

 و  زدم  گره  کمرش  دور  و   هام  دست.کرد  بغلم   محکم  و  اومد  جلو

 حال  خواستنمی  دلم.ریختم  اشک  و  گذاشتم  شونش  روی  و  سرم

  پشیمون   حسابی  و  بودم  کرده  و  کار  این  کنم،اما  خراب  و  خوبش

 .بودم

  کمی  داشت  سعی   و  کشیدمی   کمرم  پشت  وارنوازش  و   دستش

 . ببخشِ  التیام و خرابم حال

 .دونستمی  هم خودش و این بود؛ هام درد تموم درمان گالره

  ام   ریخته  بهم  خیال  کمی. شد  آروم  قلبم   نامنظم   طپش  کمی  حاال 

 . بود هام غم آتیش  روی  آب، کوچک؛ خانواده این.گرفت آرامش
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  که   رفتم  گاز  طرف  به  حرف  بی.زدم  لبخند  و  گرفتم  فاصله  ازش

  ی   شعله  که   این  بود،بدون  گذاشته  جورهمون  و  برنج   شدم  متوجه

  خونه   و  آشپزی   به  چه  و  گالره   آخه.کنه  روشن  و  زیرش

 .بود پرور ناز زیادی  خواهرم.داری 

 : گفتم  و برگشتم  طرفش به 

 بشی؟  عروس خوای می  هاتبازی  گیج همین با نخود،تو آخه -

 دلیل  تا  شهمی  متمایل  چپ  سمت  به  کمی  و  کنهمی   نگاهم  ناباور

 . بفهمد و زدم بهش که حرفی

 غرغر   با  و  میره  هم  تو  اخماش  که   کشهنمی  ای گاز،ثانیه  به  نگاه  با

 . کنهمی  روشنش و ه یرم گاز کنار فندک طرف به  لبش زیر های 

 :داد بودم،ادامه ایستاده که  سمتی به  کردن نگاه بدون

 . داریم مهمون بپوش؛ مناسبی لباس برو -

  کسی  با  داشت  گوشی  پشت  افتاد  یادم  تازه  که  بود  موقع  اون

 .بود کرده دعوت  شام برای  و اون و  کردمی   صحبت

  شناسیم می  و  کسی  اینجا  ما.زدی می   حرف  گوشی  با  شنیدم  آره- 

 ندارم؟  خبر من که
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  هایی   کار   به   میگذاره،خیره  قابلمه  توی   و  دارهمی بر  فریزر  از  مرغ

 : گفت  که بودم دادمی  انجام که

  خونش   هارو  شب   نبودی   وقتی   که  دوستمه  همون  -

 . میاد شوهرش خوبیه،با خیلی موندم،دخترمی 

 تا  رممی  اتاق  سمت  به  و  دممی  تکون  فهمیدن  نشانه  به  سری 

 . باشم   داشته مرتبی ظاهر حداقل

 و  ایستادم  تعجب  با .گرفت   و  دستم  گالره  که  برداشتم  و  اول  قدم

 . چرخیدم سمتش  به

 گالره؟ چیه -

  صورتم   طرف  دو  هاشدست  و  انداخت  بهم  مرددی   نگاه

 .کردممی   نگاه   بهش عجیبش،خیره های رفتار  از گیج.گذاشت

 حسین  عمو  روح  میپرسم،تورو  و  سوال  این  آخر  بار  برای   حنا،  -

 . بگو راستشو

 :دادم  جواب اشعجیب رفتار از گیج

 دی؟ می  قسم که شنیدی  دروغ ازم حاال  تا مگه -
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 خیلی  تو  جواب!زندگیمه  سوال  ترین  مهم   این  حنا،اصال،اما  نه! نه-

 . مهمه برام

 دست   توی   و  برداشتم   صورتم  روی   از  و  اشزده  یخ  های   دست

 . گرفتم  هام

 . بگم و راستش میدم  بپرس،قول -

  قالی   رنگ  طالیی  های   گل  راهی  نگاهشو  و  انداخت  پایین   سرشو

 .کرد

  مثبت   جواب  من   شینمی   نداری؟ناراحت  حسی  شهاب  به  تو-

 بدم؟

  بود،   مونده  باز  که  دهنی  و  خیره  نگاه  کنم،می  نگاهش   ناباور

 . بود  شدنم شوکه  حد گواه خودش

  تندی   لحن  با  و  رهمی   هم  توی   اخمام  که  کشهنمی  ای   ثانیه   به

 :میدم جواب

 . خیلی گالره،خیلی ایدیوونه خیلی-

  یهو  و  نپره   بیرون  ازش  ای دیگه  حرف  تا  دممی   فشار   بهم  و  دهنم

  دور  ازش  قدمی.نشکنم   و  زندگیم  فرد  عزیزترین  دل  منظوربی 
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  نگاهی   نیم   بدون  و  گردمبرمی  جام  سر  باز  پشیمون  میشم،اما

 :میدم  ادامه بهش، 

 . شمنمی   شناسمنمی  که  کسی  عاشق   شبه   یه  من  راحت،  خیالت  -

  با   و  کنه می   قفل  هاشدست  توی   و   دستم  و  میاد سمتم  به  فوری 

 . کنهمی  نگاه   بهم کالفگی

  چی  فهممنمی  زدم  هیجان  توروخدا،  حنا   ببخش  ببخش،  -

 برنگردون  تو  رو  منی،   جون  همه  تو!نبود  بد  منظورم  بخدا.میگم

 . من جون ببخش!حنا توروخدا.ازم

 . کنممی  بغلش و گردممی بر   سمتش  به. بندممی  و هامچشم

  دورش   و  دستم. نداشتم  رو  گالره  ناراحتی  ای ثانیه  حتی  طاقت

 . زنممی کمرش پشت  آرومی های ضربه   و کنممی  حلقه

  از  ببینن   اینجور  منو   میان،   مهمونات  االن  که  شم   آماده  برم   -

 . پایین میکنن  پرت و خودشون بالکن

 .کردم  ژولیدم  موهای   و  نامرتب وضع  و  سر  به  ای اشاره  همزمان  و

 : گفت  و اتاق سمت به داد هولم دست  با و خندید



 

65 
 

  شبیه  بینن می  میان   کردم  و  تعریفت   عالمه  توروخدا،یه  برو  -

 . سمندونی

 . انداختم اتاق  توی  خودم  و خندیدم بلند

  دقیقه   به   همدیگه  از  گالره  منو   ناراحتی.بود  همین  همیشه

  ناراحت   هم  اول  از  انگار  که  شدمی  فراموش  جوری .  رسیدنمی

 . نبودیم

  چیزی .بگیرم  دوش  تا  انداختم  اتاق  داخل  حموم  توی  و  خودم  فورا

  و   اول  دیدار  خواستنمی  دلم  اصال  و  نبود  هاش  مهمون  اومدن  به

 . باشم   نامرتب

  انبوه   کردن  خشک  مشغول   و  اومدم  بیرون  فوری   دوش  یه  از  بعد

 . ایستادم آینه  جلوی  و زدم برق به و شدم،سشوار  حوله با موهام

 .برد زمان ای دقیقه ده موهام کردن خشک پروسه

  چندین .کشم  می   رنگم   مشکی  موهای   پایین،روی   تا   باال   از  و  برس

 موهام   ی همه. شنمی   نرم  و  شونه  تا  کنممی  تکرار  و  عمل  این  بار

  گردن   توی   تا  شممی   بافتن  مشغول  و  اندازم  می  چپم  شونه  روی   و

 . نباشن صورتم و
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  نگاه   آینه   به  و  زنممی   موهام  پایین   و   رنگی  صورتی   پاپیون

  نشون   همیشه  از  تر  پر  و  موهام  ماهی  تیغ   مدل  بافت . کنممی 

 .دادمی 

  الک   خوادمی   دلم   و   کنممی   نگاه  آینه  جلوی   های   الک  انبوه   به

 بر   و  رنگ  یاسی  الک  آخر  در  و   شممی  انتخاب  مشغول.بزنم   هم

  تا   کنممی   فوت  و  زنممی   هام  ناخن  روی   یکی  یکی  و  دارممی 

 . بشن خشک  زودتر

  رو   گالره  کنم، می   نگاه  چپ  سمت   به   در  دستگیره  صدای   با

 توی   و  گوشی  فوری   و  میاد  داخل  دست  به  گوشی  که  میبینم

 : میگه  و اندازهمی  بغلم

 .داره کار  تو با  بیا،مامان -

  عمو  زن  قطعا  که   برممی   پی  خوشحالش  صورت  و   عریض  لبخند  از

 . زده زنگ گرفتن جواب برای 

 . میدم  سالم و  گذارممی  اسپیکر روی  و گوشی

 خوبی؟ مادر سالم -

 خبر؟ خوبین؟چه عمو و عمو؛خوبم،شما زن ممنونم  -
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 اینکه  مثل   باز،  زد  زنگ  االن  شهاب  مادرِ  جان،  عزیزم،حنا  خوبیم   -

  گفتمی   خانم  پروین  که  اینجور  خواد،می  جواب  زودتر  پسرش

 عقد   زودتر  چه  هر  که  خوانباشه،می   مثبت   گالره  جواب  اگه

 دم، می   بهشون  و  قطعی  جواب  فردا  تا  گفتم  من  مادر،  خالصه.کنن

 خدا  بنده  چیه؟  دهنش  مزه  ببین  کن  صحبت  گالره  با  و  امشب

 .نمیاد خوش رو خدا نگذاریم خودمون عالف رو ها

  نگاه   گالره  به  و  زنممی  عاشق  پسرک  شتاب  به  دل  ته   از  لبخندی 

  هم   روی   و  هاش  لب  و  شده  گلگون  سفیدش،  صورت  که  کنممی 

 . نرسه عمو زن گوش به و نیاد در ازشون صدایی تا دهمی  فشار

 : میگم  عمو  زن جواب در و میدم  تکان سری 

  و   کنممی   صحبت  گالره  با  امشب  همین  من  برم،  قربونت  چشم  -

 گم،خوبه؟می  بهتون و جوابش وقت اول فردا

  خبر   که   کن   سعی  فقط  تو،  از  خبر  پس   بده،   خیرت  مادر،خدا  اره  -

 . خوبیه پسر!  بدی  بهم خوبی

 :دممی جواب و خندممی 

 دیگه؟  امر.چشم چشم، چشم، -
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  برم   من  شااهلل،  ان  بشه  روشن  حسین  امام  ضریح  به  چشمت  -

 نداری  کاری  خب شه،می پیداش االن هم عموت نگیره؛ ته غذام

 مادر؟

 .خداحافظ برسونین  سالم هم عمو به تون، سالمتی عزیزم نه -

 جاری   سرم  بر  گالره  های جیغ  سیل   کنم،می   قطع  که  و  گوشی

 .شهمی 

  لباس  تا  رممی  اتاق  دیواری   کمد  سمت  به  و  خندممی  دل  ته  از

 . بپوشم  مناسبی

 . هدمی  تکیه شونم به  و سرش و کنهمی  بغلم پشت از

 . کنممی   نگاهش لبخند با

  به   کمر،  به   دست  و  رهمی   من  کمد   سمت  به  و  بوسه می  و  امگونه 

  به   و  کنممی  قالب  امسینه   روی   و  هامدست .شهمی  خیره  ها  لباس

  انتخاب   و  لباسم  اون  تا  کنممی   صبر.کنم می  نگاه  حرکاتش

 . داشت ای العادهفوق ی سلیقه  گالره .کنه

  سفید   شومیز  به  چشمش  کنهمی  بررسی  هارو  لباس  که  همینجور

 .گذارهمی  دستم توی  و دارهمی بر و همون و خورهمی   رنگم
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 .بود خوبی انتخاب

  در   و  رفته   هاشلوار  کشو  سمت  به  بار  این  که   کنممی   نگاهش  باز

  لبخند   با   و  میده  دستم  به  و  رنگی   ای   نقره  برمودای   شلوار  آخر

 :گهمی 

 روسری؟ یا شال-

 نداریم؟ کدوم،  هیچ گزینه-

 : گهمی  و اندازهمی  باال  سری 

 . مردم بچه شهمی  معذب هاست، مذهبی  این از آقاشون نچ، -

 و  صورتش  توی   های   چتری   و  خندیدم   بلند  حسودش  لحن  به

 : گفت و زد دستم پشت حرصی که  ریختم بهم

 . میان االن که  شو اماده بگیر، اروم کوفت، -

  مشغول  و  رفت  اشلباسی   کمد  سمت  به   هم  خودش   همزمان 

 . شد خودش برای   لباسی انتخاب

  خدا   کردم  دعا  دل   در  و  بودم  اش  زده  شتاب  حرکات  به   خیره

 . کنه  حفظ برام رو گالره
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  معنی   خونه  توی   غصه  و  غم  گالره  با  بود،  راحت  خندیدن  گالره   با

 .زدمی  لبخند بهم  هم خدا که انگار بود، که گالره  اصال.نداشت

 بود   قرار  گالره  که   غذایی  به  تا  رفتم  بیرون  به  لباس  تعویض  از  بعد

 . بزنم سری  کنه  تهیه

  اما   باشه   پلو  یا   خورشت  داشتم  انتظار  برداشتم،  رو  قابلمه  در

 . بود داخلش خوشرنگی ماکارونی

 بود؟ نکرده دم برنج مگه

 و  امتوجه  سینک  زیر  سوخته  ی قابلمه  اما  برم  اتاق  به   که  برگشتم

 .کرد جلب

 که  سوخته  و  برنج  رفتم،پس  سینک  سمت  به  و   زدم  پوزخندی 

  کردن  درست  به   مجبور  و  بود  کرده  جزغاله  کنم،  عرض  چه

 .بود  شده  ماکارونی

  هم   خیلی  انصافا  و  کردمی   درست  گالره  که  غذایی  تنها  تقریبا

 . بود  ماکارونی همین بود، خوشمزه

 واحد   زنگ  که  بشورم  رو  سوخته  قابلمه  تا  پوشیدم  هارو  دستکش

 . اومد در صدا به
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  باشم،  شستن  ظرف  حال  در  نبود  درست  و  اومدن  هاش  مهمون

  باز   و   در  گالره  شدم  متوجه  که  اوردم  در  هارو  دستکش  ناچار  به

 . است پرسی احوال مشغول و کرده

  تر  پایین سرم روی و شال های   دنباله و کشیدم  لباسم به دستی

 . بگیره و ماشونه  روی  موهای  بافت روی  تا انداختم

  بلند   قدی   با  سبزه  دختری   نگاه  به  نگاهم  و  رفتم  هال  به  لبخند  با

 .افتاد چادری  و

 . داد سالم گرمی خون با و اومد سمتم  به لبخند با

 . میرسید  نظر به  مهربانی دختر

 ی گونه   و  گذاشتم  دستش  توی   و  دستم  و  شدم  نزدیکش  قدمی

 . بوسیدم  و نرمش

 . اومدین خوش خیلی عزیزم، سالم -

  صمیمی   و  مهربان  لحنی  با  جوابم  در  و  کشید   ام   شانه   به  دستی

 : گفت 

  خیلی   گلی.دیدمت  شدم  خوشحال  شرقی،خیلی  دختر  سالم  -

 .نخودچی  این  کالسی هم   و  هستم،دوست  سارا.  کرد  می   و  تعریفت



 

72 
 

.  بود  گرفته  امخنده  گفتنش   شرقی  دختر  لحن  از  که  حالی  در

  سارا   کمر  به   مشتی  و  پرید  حرفم  میان   گالره  که  بدم  جواب  اومدم

 : گفت حرصی و زد

  زبونش   ورد  گلی  نمیگم  هیچی  هی  ذهرمار،  درد،گلی  و  گلی-

 . شده

  روی  و  رفت  هال   ی   گوشه  سمت  به  تعارف  بدون  و  خندید  بلند

 .نشست رنگ ای فیروزه های  کناره

  هاش   شونه  روی   و  برداشت  سرش   روی   از  و  چادرش  کش

  آرومی   و  متین   ظاهر  برخالف  کردم می   نگاهش  لبخند  با.انداخت

 . رسیدمی   نظر به  شیطونی دختر داشت؛ که

 : گفت و نشست کنارش و رفت  سمتش به گالره

 کار؟ چه  اومدی  پاشدی  شوهربی ی سایه کو؟ شوهرت -

 حال  همان  در  و   آورد  در  کیف  توی   از  و  گوشیش  و  زد  لبخندی 

 :داد پاسخ

  هنوز   زنشم  ساله  شناسی؟پنجمی  که  و  احسان  اومدم،  زودتر  من-

 میاد؟ کی ره؟می   کی نفهمیدم 
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 . بیارم چای  تا رفتم آشپزخونه به  نماندم گالره جواب منتظر

  سینی  توی   و  بود  مهمون   مخصوص  گالره   قول  به  که  هایی  فنجون

  اشهل  عطر  که  دمی  تازه  و  خوشرنگ  چای   از  رو  سه  هر  و  چیدم

  هال   راهی  سینی  برداشتن   از  بعد  و  کردم  پر  کرد؛می   مست  و  آدم

 . شدم

 همزمان  و  گرفت  دستم  از  و  سینی  و  شد  بلند  جا  از  دیدنم  با  سارا

 : گفت 

 این  به  هرچی.افتادین   زحمت  تو  توروخدا  ببخش  عزیزم،  ممنون-

 . نرفت بار زیر ای خسته شما و دیروقتِ  که  گفتم بزغاله

  گالره  دیگر  ی   نیمه  سارا  که  شدم  متوجه  کوتاه  برخورد  همین  با

 . داشتن همدیگه از متفاوتی ظاهر  تنها  که بود

 کمکی  واسه  یا  بخندم  کالمش  طنز  به  دونستمنمی  واحد  آن  در

  و   گذاشت  خودش  جلوی   و  چای   سینی. کنم  تشکر  کرد  که

  حرکاتش   به   خیره  لبخند  با.داد  تکیه  پشتی   به  و  برداشت  فنجونی

 به  کمی  و  کرد  بهم  نگاهی.نشستم  کناره  روی   بهش  نزدیک.  بودم

 : گفت  خنده  با و شد متمایل  من سمت
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 چیزا این  و  تعارف  و  فر   و  قر  حوصله  باشیم،من  راحت  باهم  بیا  -

 . دیگه باشیم دوست.ندارم رو

  به   بیشتری   راحتی  من،  تایید.کردم  تایید  سر  حرکت  با   و  خندیدم

 . بودم خوشنود منم و داد رفتارش

  نخواستم   هم  شاید  و  نداشتم  گالره  جز  دوستی  بچگی  همان  از

 . بود انگیز هیجان برایم دوستی این االن و  باشم داشته که

  خوشحال  عمیقا  و  زدم  سارا  و  گالره   میان  صمیمیت  به  لبخندی 

 . نیست تنها  اینجا من؛  نبود در که بودم

 ساکتی؟ جون حنا -

 : دادم  جواب.بود  داده  قرار  سوالش  مخاطب   و  من  که   سارا  صدای   با

 .دادممی  گوش هاتون صحبت  به داشتم-

 :دادم ادامه و زدم اشمهربان  صورت به لبخندی 

 شدین؟ اشنا باهم  جوری  چه شما-

  با   بیا  گفتم  سوخت  دلم  تنهاست  کالسیم،دیدم  هم  گلی  و  من-

 . شو  دوست من

 :داد ادامه و کرد سارا بازوی   نثار محکمی مشت گالره
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 ازت   من   گفت  و  کنارم  اومد  بود   کی   ثانیا  گلی،  و  کوفت  اوال -

 باهم؟  شیم دوست  بیا اومده خوشم

 مورد   جواب  قطعا.شدم  خوردن  چای   مشغول  و  دادم  تکان  سری 

 . گرفتمنمی و نظرم 

 تر  عجیب.بودن  خندیدن  و  کلکل  حال  در  شدیدا  شاندوی   هر

 غریبه   خودمم  برای   که  بود  حنایی  دار  شدت  های خنده  اون  از

  پای  به  پا  االن  و  بود  بلد  گالره  کنار   و  خندیدن  تنها  که  حنایی.بود

 خودم  برای   خودم،.زدمی   قهقه  بود  شده  آشنا   او  با   تازه  که  دختری 

 . بودم غریبه

  نگاهی. گرفت  ازم  و  ای بیهوده   فکر  هر  ی اجازه  واحد  زنگ  صدای 

 زدن   کله   و  سر  حال  در  همچنان  که   انداختم  سارا  و  گالره   به

 . بودن باهمدیگه

  در   سراغ  بود  شده   هاملب  مهمون  عجیب  امروز  که  لبخندی   با

 . کشیدم  پایین و  دستگیره و رفتم

  و   خورد  تمیزی   و  براق  ی مردانه  ورنی   های   کفش  به   نگاهم   ابتدا

 نبوده؟  هم  خیابون در حتی غباری  و گرد  گذشت، ذهنم از
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 ایسرمه  ی چهارخونه  پیراهن  و  مشکی  ی مردانه  شلوار  از  نگاه 

 زیبای   رنگ  محو  ای ثانیه .دوختم  صورتش  به  و   گرفتم  رنگش

 .شدم  هایشچشم

 که  هاییچشم.داشتند  ماه  ای نقره  زیبایی  به  رنگی  که  هاییچشم

 . بود گرفته  ازم و زدن پلک اجازه حتی

  پایین   به  بلندی   از  که  انگار.انداخت  بهم  تعجب  با  توام  نگاهی

  به   و  برداشتم  الماس   گوی   دو  آن  از  را  نگاهم.باشم  کرده  سقوط

 .شدم   خیره پایین

  ام   سینه  در  وار دیوانه  قلبم  و  زدمی   نبض  بدنم  تمام

  به   شدن   خیره  و   من.بودگرفته   و  وجودم  تمام  خجالت .کوبیدمی 

 حنا؟ شده نامحرم؟چت

 داخل؟  نیومدی  احسان؟چرا اومدی  کی عه-

  بفرماییدی   تنها  شدمی   شنیده  سرم  پشت  از  که  سارا  صدای   با

 . رفتم  کنار در  جلوی  از و گفتم 

 .شد وارد گویان یااهلل و انداخت بهم   نگاهی کوتاه و چشمی زیر
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  هم  و  سارا  به  کردن  نگاه  روی  حتی  خجالت  شدت  از

  به   حرف  بی  و  کشیدم  امکرده  عرق  پیشانی  به   دستی .نداشتم 

 . رفتم  آشپزخونه

 اینجا؟   اومدی  چرا -

 آشپزخونه  رنگ  مشکی  های   سرامیک  از  نگاه  گالره   صدای   با

 . دوختم صورتش به  و گرفتم

 : گفت و اومد جلو خرابم حال دیدن با

 حنا؟ خوبی-

 داده   انجام  بزرگی  ریزی آبرو  خودم  نظر  از  !نبودم  خوب  قطعا  نه

  رو   خونه  این  های   مهمون  با  خواستنمی  دلم  اصال  حاال   و  بودم؛

 . بشم رو به

  لبخندی   داشتم  خودم  با  ذهنم  در   که  هایی  درگیری   خالف  بر

 : گفتم و زدم

 . میام  منم پیششون عزیزم،برو خوبم -

 .کشید دارم تب ی  گونه روی   و دستش و اومد جلوتر حرف بی

 !داغی حنا؟خیلی میخوری  سرما داری -
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  داغی   قطعا  لحظه  این  در  اما  خوردم،می   سرما   داشتم  واقعا  شاید

  به   دستی  و  دادم  قورت  و  دهنم  آب.نبود  خوردگی  سرما  از  بدنم

 سوی   به  و  گرفتم  رو  گالره  دست  حرف  بی  و  کشیدم  هام  پلک  زیر

 . رفتم  هال

  دلم .نداشت   خوبی  وجه  قطعا  آشپزخونه  در  شدنم  پنهان

  چه  بکنه،  ناشایستی  فکر  امدرباره  ای غریبه  حتی  خواستنمی

 . همسرش و امساعته  یک دوست  به برسه

  و   دستش  که  حالی  در  زیبایی،  لبخند  با  که  افتاد  سارا  به   نگاهم 

 زدم   لبخندی .کندمی   صحبت  او  با  زده،  گره  همسرش  بازوی   دور

 . برداشتم قدم سمتشان به و

 سرما   دارم  احتماال .نکردم  گویی  امدخوش  درست  که  ببخشید   -

 .اومدین خوش.نیست  مساعد زیاد حالم خورم،می 

  به   کردن  نگاه  بدون  و   ایستاد  احترامم  به  و  زد  ایمردانه   لبخند

 : گفت  صورتم

 .شدیم مزاحم  موقع  بد  شرمنده دارید، اختیار-

 . بشینید بفرمایید کنم،می  خواهش-
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  زیتونی   موهای .اورد  در  سرش  از  و  کرد  باز  را  اش  روسری   گره  سارا

 .ریخت اششانه   روی  را اشرنگ

  هشت   از.نخوابیدم  اصال  و  امروز.بود  کرده  عرق  سرم  کل  وای   -

 امحوصله!دلقک  این  بدون  اونم  بودم،  دانشگاه  و  ظهر  دو  تا  صبح

 .جدید بوم چندتا و روغن رنگ دنبال بازار رفتم  بعدم. پوکید

 : گفت و خندید گالره

 !زاره حالت  نباشم من که داری  قبول پس -

 : دادم ادامه سارا به رو و ندادم بهشون و مجدد کلکل اجازه

 کشی؟می  نقاشی-

 :گفت  و شد بارون ستاره  شوق شدت از هایش چشم

 حاال .نیست  بد  نگی  بگی   کارهامم.  سالگی  نه  از  تقریبا  عزیزم،  آره-

 .دممی   نشونت خونمون بیا روز یه

  پر  سارا.  بود  نشسته  دلم  به   اینقدر  اول  دیدار  توی   که   بود  عجیب

 ! من  برعکس درست بود،  زندگی شور از

 : دادم جواب ارومی صدای   با و زدم لبخند

 . شممی  خوشحال میل،   کمال با-
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 ازش   و  صحبت  اجازه  همسرش  همراه  تلفن  صدای 

  خاصی  اقتدار.رفت   هال  دیگر  سمت   به  گفت   ببخشیدی .گرفت

 .کردمی  احترام و سکوت به وادار و داشت،آدم

  جسمش  فقط  انگار  اما  خونه،  میاد  که  خوش  دلم  همینه،   همیشه-

 .بخدا دارم نگرانی و استرس لحظه هر!است خونه توی 

 : پرسیدم سارا های  شکایت از کنجکاو

 هستن؟ چیکاره  مگه-

 :داد جواب  داری   خنده لحن با گالره سارا، جای  به

 !دارن تشریف سرگرد جناب آقاشون-

 .شدم بلند  و گفتم (  ای باشه  خداحافظشون) لب زیر

 : دادم  پاسخ که کرد نگاهم سوالی گالره

 . کنم  اماده و شام میرم -

                                                             

 خوبین؟ عمو، زن سالم الو، -

 خوبه؟ خوبی؟گالره تو الحمداهلل، خوبم مادر، سالم-
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  صحبت   گالره  با  بگم  که  زدم  زنگ  جان  بانو  زری   عزیزم،  خوبیم-

 . بدین  تشخیص عمو و شما هرچی گفت کردم،

  خانم   پروین  چقدر.من  جان  باشی  خبر  خوش  خدایاشکرت،-

  روزی  چند  بگو  گالره  به  جان  حنا  فقط.خدا  بنده  میشه  خوشحال

 . حرفا این و خواستگاری  واسه .بم بیایین باید  نره، دانشگاه و

 ندارین؟  کاری   من  با.برم  قربونتون چشم-

 . بسالمت برو بگردم دورت نه-

 . کرد قطع گوشی  بمونه،  پاسخ منتظر کهاین بدون

  باال  ای شانه   و  انداختم  دستم  توی   گوشی  به  نگاهی  خنده  با

 . کنممی  حرکت آشپزخونه سمت به و انداختم

 . بود همین همیشه عمو زن

  سال   بیست  که  دختر  عمو  زن  نظر  از  سنتی،  تصورات  با  زن  یک

  به   رسید   که  دختر  خودش،  قول  به !گذشته  ازدواجش  سن رسید،

 . گریست حالش به  باید  بیست،
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 دونه می   خدا.خندیدم   بلند   بود،  عمو  زن  زبان  ورد  که   شعری   یاد  با

  خالی   شونه   کردن،  ازدواج  بار  زیر  از  االن  تا  مکافاتی  چه  با

 .بودیمکرده

  دیواری  ساعت  به   نگاهی   تعجب   با   در،  زنگ  صدای   با

  لباسم   به   نگاهی.اومدمی   خونه  به  دیگه  ساعت   دو  گالره.انداختم

 . بود مناسب که انداختم،

 سرم   روی   و  خورد  چشمم  به  که  شالی  اولین  و  رفتم  اتاق  سمت  به

 باز  و   در  و  کردم  حرکت  ورودی  در  سمت  به  سرعت  با  و  انداختم

 .کردم

  سبز   و  نظامی   لباس  در  که  افتاد  سارا  همسر  ای نقره  نگاه  به  نگاهم 

 .  داشت خاصی اقتدار اشرنگ

 بود؟ هایش چشم در رازی   چه.شد دشوار برایم زدن پلک باز

  اینجا  و  کمدم  های   کلید  دیشب. شدم  مزاحمتون  ببخشید،  سالم-

 . گذاشتم جا

  سالم   لب  زیر  و  اومدم  خودم  به  اشجدی   و  دار  خش  صدای   با

 : گفتم و. دادم
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  یه   کنین  صبر  نخورده،  چشمم  به  شدم،  بیدار  تازه  من  ببخشید_

 . بندازم نگاه 

  سرش   روی   از  را  اشکاله   و  داد  تکان  سری   دادن  جواب  بدون

 . کشید کوتاهش و مشکی موهای  به دستی  و برداشت

 . کشیدم هایم دندان زیر خجالت شدت از را لبم

 شدی؟ خیره بهش ها دیوونه عین که باز حنا، سرت بر خاک

  چه.بود  گرفته  گر  بدنم  تمام  باشم،  اومده  در  آتیش  کوره  از  که  انگار

 شده؟  چم من داشتن؟خدایا  هاش چشم  جادوی 

 سردرگم   و  گیج.افتادم  راه  بود  نشسته  قبل  شب  که  جایی  سمت  به

 . گشتممی  کلید دسته دنبال و  زدممی  کنار هارو کناره و پُشتی

 . گذاشتم  جاشون کجا اومد یادم ببخشید،-

  سمت   به  اورد،می  در  را  اشنظامی   های   کفش  که  حالی  در

 . رفت بهداشتی سرویس

  نگاه   بهداشتی   سرویس  به  و  بودم  ایستاده  همانجا  تعجب  با

 .کردممی 

 .داد نشانم و کلید دسته و اومد بیرون که  نکشید  طولی
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 رفت  بیرون  به  کوتاهی  خداحافظی  با  و  توجه  بی  که  زدم  لبخندی 

 .بست در و

 هایظرف  تا  رفتم   آشپزخونه  سمت  به  و  انداختم  باال   ای شانه 

  شستن   ظرف  حال   من  نه  قبل  شب .بشورم  و  دیشب  شام  تدارک

 و  انتظارم   کثیف  های   ظرف  از  انبوهی  االن  و  گالره؛   نه  داشتم

 . کشیدمی 

  چرخ   گوشت  و  رممی   فریزر  طرف  به  ها  ظرف   شستشوی   از  بعد

 . کنم  درست  کتلت ناهار واسه تا میگذارم بیرون رو کرده

 . دهمی  بهم رو گالره اومدن نوید در، قفل شدن باز صدای 

 وای .گذشتمی  سخت  خیلی  خونه،  توی   گالره  نبودن  های   ساعت

 ! ازدواجش از بعد من تنهایی حال به

 .خونه  بانوی  بر سالم-

  و   بود  ایستاده  در   نزدیک. شممی  خارج  آشپزخونه  از  لبخند  با

  مقنعه   و  بود  اشرنگ  طوسی  مانتوی   های   دکمه  کردن  باز  مشغول

 ریخته بهم موهای  از این و بود اورده در شتاب با سرش از و اش

 . بود مشخص کامال اش
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 بشه؟  بزرگ بود قرار کی واقعا

 . برات  دارم  خوش  خبر  یه  که   بیا  و  کن   عوض  و  لباست  برو  سالم-

 : گهمی  و میاد  سمتم به خندان

 شده؟من؟چی جان-

  دراز   پشت  به   ها  کناره  روی   و  کنممی  عبور  کنارش  از

 هام  شونه  از  باری   انگار  و  دهمی  صدایی  دردناکم  کمر.کشممی 

 . کنم می فوت و نفسم  و گممی  "آخی "لب زیر.میشه برداشته

 : میگه  و میاد کنارم به گالره

  شستی   تنهایی  و  ظرف  همه  اون  که  خودت؟نگو  با  کردی   چیکار-

 ! حنا

 : گممی  و زنممی اشخواهرانه های  نگرانی  به لبخندی 

  دارم   خبر  بیخیال،  اینارو.نبودن  هم  زیاد  بود،  سررفته  امحوصله-

 !برات

 : کنهمی   نگاهم کنجکاوی  با و کشهمی  دراز کنارم

 ! مثبته  جوابت  گفتم کردم، صحبت عموزن با-
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  های   واکنش.شد  خیره  صورتم  به  تعجب  با  و  نشست   شتاب  با

  گریه،  گاهی.بود  متفاوت  همیشه  خوب  خبرهای   به  نسبت  گالره

 ! زده  بهت چنیناین هم  گاهی

 

  خندیدم .کردمی  نگاهم  و  بود  شده  خیره  صورتم  به  همچنان

  حالش   که  کمی.زدم  اشبرجسته  های   گونه   به  مالیمی  ی وضربه

 :زد لب اومد، جا

 !برات میمیرم من حنا، -

 :دممی ادامه بلند و گممی ای خدانکنه لب زیر

 . بیاییم  کی ببین بزن عمو زن به زنگ یه پاشو -

 : گفت   میشد  بلند کنارم از که حالی در

  باهاش   بپیچونم،  میتونم  ندارم  مهمی  های   کالس  هفته  این–

 ! بیوفتیم  راه فردا میکنم  صحبت

 : میگم  و میکنم  نگاهش لبخند با

 . راحتی که جور هر-
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 رو  و  گذاشتم   ساک  توی   و  رنگم  لیمویی  عروسکی  و  کوتاه   پیراهن

 . شدم   خیره  بود،  چمدانش  بستن  مشغول  زنان  لبخند  که  گالره   به

  و  خودمونی   مراسم  بخوان  چی؟شاید  بشه  ناراحت  عمو  اگه-

 ! بشه برگزار خانوادگی

 : میده ادامه حرص با  و میکنه نگاهم اخم کمی با

  بیان  باهامون گفتم  سارا به  که  دیشب  از  توروخدا؛  حنا   کن بس-

  سارا   اومدن  با  مشکلی   چه  تو  نمیدونم  من!میزنی   غر  داری   بند  یه

 !داری  احسان و

 : میخوام،گفتم چی  دونستمنمی  خودمم که حالی در

  جمع  توی   بودنشون  نظرم  ؟به  باشم  داشته  مشکل  باید  چرا-

 . نمیزنم   حرف  دیگه  میشی؟اوکی  ناراحت.نیست  درست   خانوادگی

  بقیه   کردن  جمع  مشغول  و  بستم  و   دهنم  زیپ  نمایشی  صورت  به

  بد   هم  آنقدر  شوهرش  و  سارا  اومدن  حقیقتا.شدم  هام  لباس  ی 

  همسر   با  نمیخواست  دلم  ابدا  اما!بودم  ساخته  فاجعه  ازش  که  نبود

 . بود  مبهم خودمم برای  حتی  هم دلیلش و. بشم رو به رو سارا
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  سمتم   به   و  خودش  پا   و  چهاردست  و   کشید  بلندی   پوف   گالره

 : گفت و کشید

 

 مامان  که  دیدی !توئه  ناراحتی  میخوام  که  چیزی   اخرین  االن  حنا-

 حاال   گفتم !منه  صمیمی  دوست  سارا  دارن،  عقد   به   اصرار  اونا  گفت 

  بدی   کار!  باشه  کنارم  اونم  بگیریم  جور  و  جمع  عقد  یه  قراره  که

 کردم؟ 

  دلم   من.بود  بچگانه  و  لجوجانه  زیادی  رفتارم  میدونستم  خودمم

 بود؟ چی  گالره گناه بشم، رو به رو مرد اون با نمیخواست

  فشار  سردم  همیشه  های   دست  توی   و  هاش  دست  و  زدم  لبخندی 

 : گفتم و دادم

 و  فکرش  که  حاال   اصال.کردم  بزرگش  زیادی   من!  توئه  با  حق-

 ! نمیدیم و اتوبوس کرایه پول  حداقل! نشد  بد هم  خیلی میکنم

 : گفت و خندید

  کارام   همه  به  روزه  سه  دو   نظرت  به  حنا  وای .بیشعور  خسیس-

 میرسم؟ 
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 خرید  بقیه !حلقه  خرید  و  خون  ازمایش   یه!کنی؟  چیکار   قراره  مگه-

 . عروسی واسه بزارین هاتونم

 ! میگم  و جشن  میدونم، رو اینا-

  حسابی   درست  خویش  و  قوم  ماها!اخه؟  چی  جشن  گالره  وای -

  نوبت .  نمیشن  هم  نفر  بیست  ها  مهمون  اصال؟نهایت  داریم

 . میگیره  وقت نهایت روز یه هم لباس خرید و ارایشگاه

 !حنا دارم استرس خیلی-

  رفتن   جای   به  و   ازدواجم  قبل  روزهای   یادمه.میکردم  درکش  عمیقا

  گالره   مثل  اما.بودم  اتاقم  ،توی   امیر  با  گذار  و  گشت  و   خرید  به

 . نداشتم شدن امیر عروس به  حسی فقط!  نداشتم  استرس

 شاید .داشت  و  هوام  همیشه  که  بود  مهربونی  ی   پسرخاله  برام  امیر

  ازدواج  باهاش  پایین   سن   توی   و  فکر  بدون  که  دالیلی  از  یکی

  مهربونی   تنها   میکردم   فکر  که  بود  ام  بچگونه  خیاالت  همین  کردم

 .  کافیه  امیر

 پاشو.  دارن  استرس  روزایی  همچین  دخترا  ی همه  نباش،  نگران  -

  ،کم   میوفتیم  راه  زود  صبح.شد  شب  کن،  جمع  و  چمدونت

 .سردردی  بم  تا باشی خوابیده
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  هر   تقریبا   و  رفت  ارایش  میز  سمت  به  و  شد  بلند  کنارم  از  کالفه

 .ریخت چمدون توی  و بود میز روی  که چیزی 

                                                             

 جلوی  و   کشیدم  خودم  دنبال   زور  به   و   سنگینم  تقریبا  ساک

  کلمه   یک  بود  شده  بیدار  که  صبح  از.موندم   گالره  منتظر  آسانسور

  ترجیح  منم.بود  خودش  هوای   و   حال  در   رسما  و   بود  نزده  حرف

 . نباشم مزاحمش دادم

 

  سنگین   ی کوله.شد  واحدمون  در  کردن  قفل  مشغول  و  اومد  بیرون

  چمدونش  برداشتن  از  بعد و  گذاشت  اششونه   روی   و   رنگش  آبی

 .اومد بودم اسانسور جلوی   که من سمت به

 حتی  همیشه  برعکس  که  اشپریده  رنگ  صورت  به  لبخندی 

 . دادم فشار و اسانسور ی دکمه و زدم نداشت آرایش ای ذره

  خودم   با  هی  دیشب  از.بودن  منتظرمون  در  جلوی   همسرش  و  سارا

  به شرایطی هیچ تحت گرفتم تصمیم  هم آخر در.میرفتم کلنجار

  ناخواسته   باز  خواستنمی   دلم  اصال!نکنم   نگاه  احسان  صورت

 ! بشم ممنوعه رنگِ ای نقره  های  تیله  اون مجذوب
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 صبح  دم  سرد  هوای .  رفتیم  بیرون  و  شدیم  پیاده  آسانسور  توقف  با

  زمستان   از  وقت  هیچ  اینکه   با.زدم  لبخند  و  کشیدم  هام  ریه  به  و

 .بودم  سردش   و  مطلوب  هوای   ی شیفته   اما  نداشتم  خوشی  خاطره

 های   رنگ  از  ترکیبی   که  عمو  زن  باف   دست  و  زخیم   گردن  شال

  توی  و  هام  دست  و  پیچیدم  خودم  دور   تر  محکم  و  بود  جورواجور

 ای   نقره  پارس  پژو  دیدن  با. گذاشتم  رنگم  سفید  پالتو  های   جیب

 و   بود  شده  پارک  خیابون  سمت  اون  و  جلوتر  کمی  که  رنگی

 باال   قلبم  ضربان  بود،  داده  تکیه  کاپوت  به   سینه   به   دست  احسان

  می   کار  از  بدنم  اعضای   تمام  دیدنش  با  که  داشت  چی  لعنتی.رفت

 .افتادن

  دادن  سالم در گالره.اومد جلوتر  و زد کوتاهی لبخند دیدنمون با

  که   منی  به  و  کرد  گالره  با  کوتاهی  پرسی  احوال  شد،  قدم  پیش

  اوردم،   نمی  باالتر  براقش  ورنی  های   کفش  از  را  نگاهم   سرسختانه

  تنگی   و  قلب  طپش   باعث  اش  خیره  و  گیر  نفس  نگاه. شد  خیره

 . بود  شده نفسم

 . گفتم بخیری   صبح و سالم لب زیر
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 سمت   به  و  گرفت  و  دستم  توی   چمدان   و  داد  و  جوابم  خودم  مانند

 . کرد حرکت بود ایستاده جلوتر کمی که ای  گالره

  هیکل   و  محکم  های   قدم  به  و   بودم  ایستاده  جام  سر   مبهوت

 . میکردم اش،نگاه ورزیده

  ماشینش   عقب  جعبه  سمت  به   و  گرفت  هم  و   گالره  چمدان

 سوار  که  ای   گالره   سمت  به  و  گرفتم  ازش  زور  به   را  نگاهم .رفت

 . بود،رفتم شده ماشین

  راننده  صندلی  پشت  دقیقا   بدم شانس  از  و  کردم باز  و  ماشین   در

 کرد  خم   طرفم  به  را  خودش  کمی  صندلی   دو  بین  از  سارا.نشستم

 . بوسید را صورتم و

 !ام سرمایی واقعا  ها،من بچه نشدم  پیاده ببخشید-

  سغید  شال   زیر  و  صورتم   در  شده  ریخته  موهای   و  زدم  لبخندی 

 : گفتم   و فرستادم رنگم

 .عزیزم نداره اشکال-

 : گفت  تعجب با و انداخت گالره روح بی صورت  به نگاهی  سارا

 ساکتی؟ ای؟چراقیافه چه تو؟این چته گلی وای -
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 . گرفت  گالره از و صحبت ی اجازه  ماشین به احسان  ورود

  آویزون  اش  صندلی  پشت  و  اورد   در  و  رنگش  مشکی  کاپشن

 دیوونم  عطرت  بوی   مقصد  تا  که   بود  کم  همین!بهت  لعنت.کرد

  بسته   باعث.بود  کرده  پر  و  ماشین  فضای   که  سردی   و  تلخ  عطر.کنه

 . شد هام چشم  ناخواسته شدن

  و  گفت  اهلل  بسم  لب  زیر  که  رسید  گوشم   به  اش  مردونه  صدای 

 .افتاد راه

  طوالنی   راه.بستم  و  هام  چشم  و  دادم  تکیه  صندلی  پشتی  به  و  سرم

  نیوفتاده   راه  هنوز  و  بودم  نخورده  صبحانه  معمول  طبق.بود  بم  تا

 که  حالی  در  سختی   به  که  کردم  نگاه  گالره  به.داشتم   بدی   تهوع

  به   باز   و  سرم. کنندمی   پچ  ؛پچ  کرده   خم  عقب   به  و  خودش  سارا

  هم   روی   و  خستم  های   پلک  و  دادم  تکیه  صندلی   پشتی

  ساعت   نیم  هالک  االن   و  بودم  نخوابیده  خوب  و   دیشب.گذاشتم 

 . بودم خواب

 . جان حنا -

  باز  و  هام  چشم  زد،  صدایم  ای   کالفه   لحن  با   که  سارا  صدای   با

 : کردم نگاهش سوالی و کردم
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 جونم؟ -

  پیش   بیام   من  بشینی  جلو  لحظه  چند  میشه  عزیزم  ببخش  -

 گلی؟

  با   رفتن  ور  مشغول  زیر  به  سر  که  ای   گالره  به  ابرو  و  چشم  با  و

 .کرد اشاره بود،  مرتبش و بلند های  ناخن

  اذیتش   موضوعی  قطعا  انداختم،  ساکت  ی   گالره  به  نگاهی  کالفه

 به  و  سرم  اجبار  به.بگذاره  میان  در  من  با  تونستنمی  که  کردمی 

 و  برگشت  احسان  سمت  به  فوری   سارا  که  دادم   تکان  تایید  نشانه

 : گفت 

 . کنم  عوض جان حنا با و جام  من دار، نگه لحظه  یه عزیزم -

  نمیدونم   کنم،  آروم  ام  آشفته  حال  کمی   تا  کشیدم  عمیقی   نفس 

  حتی   یا  چشم  تو  چشم  ای ثانیه   خواستنمی   دلم  اصال  اما  چرا؟

 خطر   آالرم  بدنم  اعضای   تمام  که  انگار .باشم   مرد  این  نزدیک

 .میدادن
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 پارک  خیابون  بغل  حرف  بی  و  زد  راهنما  که  نکشید  طولی

  من   که  ماشین   مخالف  سمت  به   و   شد  پیاده   بالفاصله  سارا.کرد

 . اومد بودم،  نشسته همچنان

 زده  یخ  و  لرزان  های   دست.نبود  جایز  کردن  معطل  این  از  بیشتر

 . شدم  پیاده و گرفتم ماشین  دستگیره به و ام

  هایی   قدم  با .نشست  من  جای   معطلی   بی  و  گفت(  ممنونی)  سارا

  سمت   به  کردممی  احساس  خودم  فقط  و  بودنشون  لرزان  که

  ناخن .  گذاشتم دستگیره  روی  و دستم.برداشتم  قدم جلو صندلی

  این  کردن  باز  قدرت  تا  دادم  فشار  دستم  کف  محکم  و  بلندم   های 

 . باشم  داشته و کوفتی در

 . شدم سوار آهسته و فرستادم  بیرون به مانند آه و نفسم

  باعث   کردمی   برخورد   صورتم  به  ماشین  بخاری   از  که   گرمی  هوای 

 . کنه نوازش  و زدم یخ مطبوعی،تن  گرمای  ای  لحظه شد

  نگاه   چپ  سمت  به  شرایطی  هیچ  تحت  کردممی   سعی  سرسختانه

 . نکنم 
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 کنجکاو   و  بودم  انداخته  ماشین   داشبورد  به  هدف  بی   و  نگاهم 

  و   گالره  گوشی  در  های   صحبت  از  ای   کلمه  ،حتی  کردممی   سعی

 ! بشنوم رو سارا

 به  و زد راهنما احسان و بودیم شهر خروجی بنزین پمپ نزدیک

 . رفت بنزین جایگاه سمت

  تصمیم  لحظه  همان  که  بود  هایی   مغازه  اصلی  خیابون  نزدیک

 . برسم  صبحم اول گرسنگی داد به  گرفتم

  برداشتن   مشغول  که  حالی  خاصی،در  مخاطب   به  کردن  نگاه  بدون

 : گفتم  بودم، کوچکم پولی کیف

 . بخرم خوراکی خورده یه میرم من  میزنین  بنزین شما تا -

  عقب   به   کمی  بدم  و  دادن  جواب  اجازه  کسی  به   اینکه  بدون

 : پرسیدم و شدم متمایل

 ها؟ بچه میخورین چی -

 برخالف  که  بودم  سارا  حداقل  یا  گالره  جانب   از   جوابی  منتظر

 : رسید گوشم  به احسان صدای  انتظارم
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  باهم   زدم  بنزین  نداره،صبرکنین  شهره،امنیت   از  خارج  اینجا-

 . میریم

 باید   رفت  یادم  که  شدم  صداش  لحن  محکمی  و  اقتدار  محو  انقدر

  پیاده   و  نموند  من   جانب   از  پاسخی  منتظر  هم  اون   و  بدم  جواب

 . شد

  با  و  کردم  خیس  کمی  و  کشیدم  دهنم  داخل  و  خشکم  های   لب

 تکرار  سرم  توی   دیگه  و  صداش  اکوی   کردم  سعی  هام  پلک  بستن 

 . نکنم 

 . برگشتم  عقب   به  کمی  و  دادم  تکان  راست  و  چپ  به   و  سرم  آهسته

  که   بود  بعید   و  بودن  کردن  پچ  پچ  مشغول  همچنان  گالره  و  سارا

 . باشند  شنیده و احسان  منو صدای  حتی

 . شد خارج جایگاه از و شد سوار احسان که  نکشید  طولی

 . داشت نگه نزدیکی همون در فروشگاهی جلوی  جلوتر، کمی

 : پرسیدم تر بلند اینبار و برگشتم  عقب به باز

 دخترا؟  میخورین چیزی  -
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 روی   لبخند  با  ای مسخره  تضاد  که  غمگین  هایی  چشم  با  گالره

 : داد داشت،جواب لبش

 .میخورم منم میخوری  خودت هرچی-

 : گفت  بالفاصله  هم سارا

 .جون حنا نمیکنه فرقی  منم واسه-

 . شدم  پیاده پولم کیف برداشتن از بعد و زدم دو هر به لبخندی 

  قدم  با  و  شد  پیاده  اشکاپشن   پوشیدن  از  بعد  هم  احسان  همزمان

 .امد  سمتم به محکمی و بلند های 

  مجبور  تا  بردارم  تر   تند  و   هام  قدم   کمی   کردم  سعی   نامحسوس

 . برم  فروشگاه به همراهش نباشم

  که   بردم  پی   این  به  داشتم  باهاش  که  برخوردی   چند   این  طی

 خودم  دست  اصال   این  و  میشم  چلفتی  پا  و  دست  زیادی   کنارش

 . نبود

 . باشین من  همراه بهتره-

  شاکی   و  ایستادم.بود  تشر  با  همراه  اما  جدیت   عین  در  که  صداش  با

 : گفتم و برگشتم سمتش  به
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  داشته   همراه  به   نیاز   که   نیستم   بچه  من   احسان  علت؟آقا   چه  به   -

 ! باشم 

 روی   بلندش  قد  ی   سایه  و  بود  ایستاده  قدمیم  یک  در  که  حالی  در

 : گفت آرومی به و داد باال  را راستش ابروی .بود  افتاده صورتم

 اینجا  گفتم،  هم   ماشین  توی   نکردم،  جسارت!  همینجوره   قطعا-

 همراه  به   نیازی   میکنه   فکر  که  خانومی  برای   خصوصا  نداره،   امنیت 

 . نداره

  حرف   تا  باشم  مسلط  اعصابم  به  کردم  سعی  و  بستم  و  هام  چشم

 و  نبودم  بحث  و   جر  یا  کلکل  اهل  وقت  هیچ  نزنم،  نامربوطی

 .کردممی   دوری  ازش امکان حد تا همیشه

 طرف   به  را  دستش  که  بود  برده  پی  حالم  به  هم  احسان  که  انگار

 : گفت و کرد دراز فروشگاه

 .سرده بغرمایید،هوا -

  فروشگاه  سمت  به  اششونه   به  شونه  و  دادم  تکان  سری   اجبار  به

  هاش  قدم   تا  کنه می   و  اش  سعی  تمام  که  شدم   افتادم،متوجه   راه

  خاکی   زمین  روی   که  هامون  سایه  به  برداره،  هماهنگ  من  با  و

 .کردم  نگاه بود افتاده
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 ! بودم کوتاه برابرش  در  زیادی 

  اسم   چه"سیب "افتاد،   خیابون  کنار  کوچک  فروشگاه   اسم  به   نگاهم 

 ! خاصی و جالب

 پی   این  به  تازه  صورتم  به  گرم  هوای  برخورد  و  فروشگاه  به  ورود  با

 .بوده سرد زیادی  هوا بیرون که بردم

  فاصله   با  و  دستش  و  کرد  تر  نزدیک  بهم   و  خودش  نامحسوس 

 .کرد هدایتم جلو به و گذاشت کمرم پشت

  و   رفتم   چیپس   و   پفک  ی   قفسه  سمت   به   احسان  به   توجه  بی

 . برداشتم تعدادی 

  قالب   سینه  روی   و  هاش  دست  که  کردم  نگاهش  چشمی  زیر

  کفش  به  خیره و داده تکیه دیوار به  فروشنده نزدیک  و بود کرده

 .بود هاش

  به   شیرکاکائو  تعدادی  برداشتن  از  بعد  و  رفتم  یخچال  سمت  به 

  خوراکی  سبد  و  شد   قدم  پیش  احسان  که   رفتم  فروشنده  سمت

 .گذاشت  فروشنده  جلوی  میز روی  و گرفت ازم هارو
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 دخالت  زیادی .کردم  نگاهش  حرص  با  و  گرفتم  گاز  داخل  از  و  لبم

 کرد؟نمی

  هارو  خوراکی  تمام  شدم  متوجه  که  بودم  خوردن  حرص  مشغول

  میشد،  دیده  زیاد  دقت   با  که  کوچکی   لبخند   با  و  کرده  حساب

 . کنهمی  نگاهم 

 .ایستادم قدمیش یک  در و رفتم جلوتر

 .احسان آقا میکردم حساب خودم -

 : گفت  لب زیر و زد پوزخندی 

 . شما،بفرمایید  نوبت بعد دفعه-

  بود   گرفته   فروشگاه   خروجی  در  سمت   به  که   دستش  به   نگاهی 

 .افتادم راه خروجی  سمت به و کردم

 از  و  هاش  کفش  صدای . بود  نگذاشته  اعتراضم  برای   جایی  رسما 

  باهاش   و  امفاصله  امکان   حد  تا   کردم  سعی   و  شنیدم   سر   پشت

 . کنم حفظ

 همچنان   کردم،سارا  نگاه   دقت  با  بود،  بزرگراه  سمت  اون  ماشین

 . بود نشسته  عقب
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 دارین؟  مشکلی من  با شما -

 مبهوت  و  برگشتم  عقب  به  فوری   و  ایستادم  جام  سر  ناخوداگاه

 . کردم نگاهش

 .بود صورتم به خیره اخم  کمی و جدیت با

 بود؟  پرسیدن سوال وقته چه االن

 باشم؟ داشته مشکل  باید چرا نمیفهمم، و منظورتون -

 . داشتیم  فاصله قدم یک از کمتر.ایستاد نزدیکم

  کوتاه   اینقدر  چرا  لعنتی.بود  افتاده  صورتم  روی   بلندش  قد  سایه

 برابرش؟  در بودم

  و   من  با  و  تون  فاصله  که  دارین  این  بر  سعی  کنممی  احساس -

 . کنین حفظ همسرم

  من   خواسته  این  متوجه  هم  سارا  نکنه.بود  تیز  چقدر  من  به  لعنت

  دهنم   باشه؟اب  نفهمیده  میشه  مگه.  من   گیجم  باشه؟چقدر  شده

 . نداشتم بلعیدن برای  هوایی انگار دادم، قورت  سختی به و
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  من   کنم،  فاصله  حفظ  بخوام  نداره  دلیلی.کنینمی   فکر  اشتباه  -

  تفکر  باعث  این  شاید.میکنم  برقرار  ارتباط  جدید  افراد  با  دیر  کمی

 . شده  اشتباهتون

 ! بود  رسید،همین مشغولم و خسته ذهن به   که جوابی تنها

  حال   در  نگاهش  زیر  ،ثانیه   ده  به  نزدیک  شاید...کرد  نگاهم   خیره

  شرجی   یکباره  هوا  چرا  نبودیم؟  زمستان  مگر.بودم  شدن  ذوب

 شد؟

 . خواممی  معذرت.شماست  با حق -

  ماشین   سرعت  و   اتوبان  به  توجه  بی  و  زدم  سردی   و  کوتاه  لبخند

 . شدم  خیابان وارد شتاب  با ها،

  به   و  نگاهم  ماشینی  ممتد  های   بوق  صدای   که  نگذشت   ای   ثانیه

 .  کشاند چپم سمت

 جسم  به  برخوردش  به  چیزی   که  میکردم  نگاه  ماشینی   به  تنها

 لحظه  این  در  انگار .  نداشتم  حرکت  قدرت  ،بود  نمانده   ام  خسته

  و   هام  چشم.  بودن  افتاده  کار  از  ام  حرکتی  های  حس  تمام

 کمرم  دور  دستی  ناگهان  که  بودم  مرگم   منتظر  آن  هر .بستم

 . کردم  برخورد  عضالنی  و  گرم  ای   سینه  به   بعد،  ای   ثانیه  و  پیچید
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  به .کردم  حلقه  کمرش   دور  و  هام  دست  افتادن  ترس  از  و  ناخوداگاه

  و   رنگ  ای   نقره  گوی   دو  به   نگاهم  که  کردم  نگاه  ناجیم   صورت

 . افتاد نگران

  رفت   عقب   قدمی  و   کرد  باز  کمرم  دور  از  و  هاش  دست  شتاب  با 

 بود؟ شده  نگرانم. بودم نگاهش مجذوب  همچنان

 صدام   خوبه؟میشنوی   حالت!میدادی   کشتن  به  و  خودت  داشتی  -

 و؟ 

 . بیام خودم  به فوری  شد باعث ، اش تشرگونه و عصبانی لحن

  عقب   به. رسید  گوشم  به  سرم  پشت  از  گالره  بلند  ی   گریه  صدای 

 گرفته،  و  گالره  دست  که  حالی  در   سارا  شدم  متوجه  و  کردم  نگاه

 . میان سمتمون و میشن رد ها  ماشین بین از

  بهشون   و  کردم  بیشتر   احسان  با   و  ام  فاصله   سارا  دیدن  با   ناخوداگاه

  دعا .نبود  هام  رگ  توی   خونی  کردممی   احساس.شدم   خیره

  احساس .برسه  بهم   بشم  بیهوش  اینکه  از  قبل  گالره  کردممی 

 .کردم فراموش و پاهام روی  ایستادن  میکردم

 تر  شدید  اش  گریه  و  کرد  بغلم  رسیدنش   از  بعد  بالفاصله  گالره

 . شد
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  روی   وزنم  تمامی  دادم  اجازه  و  کردم  حلقه  دورش  و  هام  دست

  که   بود  شده  هامزانو  ضعف  متوجه  که  انگار.باشه  گالره  های   شونه

  خیابون  کنار  کرد،  کمکم  و  کرد  تر  محکم  کمرم  دور  و  هاش  دست

 . بشینم 

 تک  اشکیش  هایی  چشم  با.  گذاشت  صورتم  روی   و  هاش  دست

 بود  نشده  باورش  هنوز  که  انگار.کردمی   نگاه  و  بدنم   اعضای  تک

 های   لب.  بشم  مسلط  خودم  به  کمی  کردم  سعی.  سالمم

  آروم   به  شبیه   هایی  زمزمه  و  کردم  خیس  زبونم   با  و  امخشکیده

 .کردم نجوا نیست چیزی  و باش

  های   دست  که  انداختم  احسان  به  نگاهی   چشمی  زیر  ناخوداگاه

 . بودند  صحبت مشغول و بود  گرفته و سارا

 : گفتم آروم و کردم نزدیک گالره  گوش به و سرم

  شرایطی   هیچ  تحت  نذار  توروخدا  معذبم،  جلو  صندلی  من  گالره  -

 . کنه  عوض باهام و جاش سارا

 : داد جواب تشر با  و کرد نگاهم تعجب با گالره

  از   حرف  واسم  بعد  میت،  عین  شده  رنگت   !حنا  میمیری   داری   -

 .کمه تختت یه  که خدا میزنی؟به نشستنت جای 



 

106 
 

  جواب  لبخند  با   و  گذاشتم  دماغم  جلوی   هیس  نشانه   به  و  دستم

 : دادم

  بادمجون   که  جریانی  در!  کردیا  شلوغش  هم  تو  حاال   خب  -

  جون   سگ  بیاره  دووم  آوار  زیر  کامل   روز  یه  تونسته  که   بمم؟کسی

 . حرفاست این از تر

 و  سرم.  ایستاد  روم   به  رو  که  شدم  ای   مردونه  های   کفش  متوجه

  جدیت  با  بود،  احسان.کردم  نگاه  ها  کفش  صاحب  به  و  کردم  بلند

  نوک  به  و  گرفتم  هاش  چشم  از  نگاهم. بود  شده  خیره  صورتم  به

  آسون   جانی  بی  و  جاندار  هر  به  کردن  نگاه  قطعا.دوختم   هام  کفش

  فروشگاه  در  که  کاکائویی  شیر.  بود  هاش  چشم  به  شدن  خیره  از  تر

 . گرفت سمتم  به و کرد باز و بودیم خریده

 . میشه درست بخورید و پریده،این رنگتون -

  تمیز   احتمالی  های   خاک  از  و  پالتوم  پشت  که  حالی  در   و  ایستادم

 . گرفتم و کاکائو شیر و کردم تشکر کردممی 

  بودم  کرده  نگرانشون  شدیدا  که  سرم،  پشت  نفرِ  سه   به  توجه  بی

 .بشینم  عقب  صندلی زودتر تا کردم عبور خیابان از
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 ترین   سخت  لحظه   این  در  ای   نقره  چشم  مرد  این   کردن  تحمل

 . بود ممکن کار

 به   سکوت  در  و  شدند  ماشین  سوار  نفر  سه  هر  که  نکشید  طولی

 . دادیم ادامه راه

  اعتراف  اما  نبودم  راضی  خیلی  همسرش  و  سارا  آمدن  از  که  این  با

  کم  مدت  این  طی   سارا.بودند   ای  العادهفوق   همسفران  کنممی 

 . بود  شده عزیز برام خیلی

 . بود کننده خسته همیشه بم و تهران بین طوالنی  مسافت

 .اتوبان کنار (کیلومتر10 بم ) تابلو دیدن با

  پیش   ساعتی  از  که  کردم  نگاه  گالره  به.زدم  لبخندی   ناخواسته

  سکوت   تحمل  ،  دادم  تکان  و  اش  شونه  کمی.بود  خواب  همچنان

 نسبت   هم  آن  کوتاه  های   جواب  غیر  که  احسان .  نداشتم   و  ماشین

  مثل هم سارا.بود نزده حرفی دیگه سارا جورواجور های  سوال به

 .بود خواب که  میشد ساعتی چند گالره

 .مطلق سکوت و بودم بیرون تماشای  به  مجبور  هم من



 

108 
 

  نگاه   اطراف  به  گیجی  با  و  شد  بیدار  دستم  های   تکان  با   گالره

  با   و  زد  عمیقی  لبخند  بم  از  قبل  کوچک  روستاهای   دیدن  با.کرد

 : گفت ذوق

 حنا  نکردی  بیدارم زودتر  چرا! که رسیدیم خدا وای  -

  پلک   اینجا  تا  کرمان  خود   از  خرس،  بالنسبت  منو؛  نخندون  -

  با   بعد  نشدی   بیدار  ماشین   بوق  و  انداز  دست  همه   این  با.نزدی 

  کن   مرتب  و  شکلت   و  سر  یکم  شدی؟پاشومی   بیدار  من  صدای 

 . میوفته پس ببینتت  اینجوری  عمو زن طفلی شدی،   روح شبیه

  کیفش   از  و  کوچکش  آیینه  فوری   و  زد  هاش  گونه  به  دستی  گالره

 . شد صورتش  کنکاش مشغول و اورد در

                                                             

 وسط   این  از  و  چمدونت  حداقل  بیا  خدا  رضای   محض  گالره  -

 ! اتاق تو نیست  هم نشستن جای  بابا کن، جمع

  کردن   صحبت  مشغول  سره  یک  گالره  بودیم  رسیده  که  وقتی  از

 کرد،نمی  کشف  هم  و  شهاب  بزرگ  جد  اسم   تا  قطعا.بود  عمو  زن   با

 . کشیدنمی  دست
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  همسرش   و  سارا  دیدن  از  عمو  زن  و  عمو  من،  های   نگرانی  برخالف

 طبقه   مهمان،  کوچک   اتاق  به  احسان.بودند  شده  خوشحال  خیلی

 مشترک  اتاق  به  سارا  داشت  نفره  یک  تخت  چون  و  بود  رفته  پایین

 .بود اومده گالره منو

 : گفت  و اومد اتاق به من صدای   و سر با گالره

 ! شدیم بدبخت حنا -

 .کردم  نگاهش خیره و برداشتم اتاق کردن جمع از دست

 : گفت  و اومد اتاق به  گالره با همزمان هم سارا

 چیشده؟  گلی؟باز چته -

 چشم   روی   و  هاش   دست   و  اومد  داخل  زده  هول  و  نگران  گالره

 در هدف بی و  پی در پی های  زدن قدم مشغول و گذاشت هاش

 .شد اتاق

 : گفتم  و گرفتم و هاش شونه و  رفتم طرفش به

 .کردی  عمرم نه؟نصف یا زنیمی  حرف ببینم، وایسا-

 زمزمه  آروم  بود  نمایان  داخلش  از  هم  اشک  نم   که   های   چشم  با

 :کرد
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 . بده انجام و عقد عکاسی  امیر قراره...دعوتن هم اینا خالت-

  ناگهانی   سرگیجه  شد  باعث  که  بود  زیاد  آنچنان  گالره  خبر  شوک

 .کنه تار و دیدم

  هم   آن  که  بودمش  دیده  بار  یک  تنها  طالقمون  بعد   امیر؟از  دیدن

 . بود پیش  سال دو نوروز عید

 .اون ظاهرا نه و داشتم  دیدنش به  اشتیاقی من  نه

 کرده   دعوتشون  گالره  جشن  برای   عمو  که  زدممی   حدس  باید

  حلقه  هام   شونه  دور  و  دستش  و  اومد   کنارم  کنجکاو  سارا.  باشه

 : گفت و کرد

  افتاده،پاشو   فشارش  فکرکنم  گالره!  که  کردی   یخ  حنا؟  خوبی  -

 .بیار قند آب براش

 ! بودم بیزار ضعف از.دادم تکان اعتراض نشانه   به و دستم

 هم   روی   و  هام  چشم  ای   لحظه  و  کشیدم   موهام  میان  دستی

 .نبود هم  بد بودنشون شاید.گذاشتم 

 .میشد  تموم  جایی  یک  باید  امیر  منو  های   بازی   گربه  و  موش  این

 باشیم؟  اهلل بسم و جن عین بود قرار کی تا
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 : گفتم   همزمان و رفتم اتاق در طرف به

 . کنه نمی اذیتم دیدنش ...گذشته سال چند گالره، نباش نگران -

 : پرسید مشکوک و اومد سمتم به شتاب با

  به  داری   اطمینان  نمیکنه؟حنا  اذیتت  امیر  حضور  مطمئنی   -

  تو .بمونه  ذهنت   توی   عقدم  روز  از  بدی   خاطره  حرفت؟نمیخوام

 .میزنم   بهم و جشن شهاب، بابای  گور باشی  ناراحت

 : گفتم  و کردم بغلش و خندیدم

  محبت  نمیخواد.خانم   گلی   کشت  منو   هات  گذشتگی  خود  از  این  -

 .میارن تشریف شوهر   قوم شب حموم برو  بپر  کنی

  بعدشم . من  احساسات  به  میزنی  گوه   همیشه  که   بمیری   ای   -

 گرفتی؟  یاد توهم گلی، و هرمارز

 : گفت و اومد طرفمون به سارا

 همسر  به  سر  یه  برم  من. شد  بلبل  و  گل  چی  همه  ظاهرا  خب-

 . بزنم گرام

  پچ  و  چرخیدم  گالره  سمت  به  پایین،  طبقه  به  سارا  رفتن  از  بعد

 : گفتم  وار پچ
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 کردم؟ ازدواج قبال من نگفتی سارا به تو -

 گفتم؟ می  باید چرا! نه-

  بهش   کردممی  فکر.شد  کنجکاو  امیر  اسم  اوردن  از  دیدم  آخه  -

 . باشی  گفته

 :زد لب اروم و کرد نزدیک  گوشم به  و سرش گالره

  و   کنجکاو  شدیدا  داره،   که  خوبی  های   حُسن  کنار  سارا  بابا،   نه   -

 . نیس کن ول نیاره در و چیزی  ته تا قشنگ فضول،

 : گفتم  و خندیدم

 خودته؟  شبیه خیلی  نمیکنی حس -

  پایین   طبقه  طرف  به  و  خندیدم  که  زد  شونم  به  محکمی  مشت

  دنبالم  پی،  در  پی  های   جیغ  با   سرم  پشت  هم  گالره.  دویدم

  شدن   کشته  تا  بود  بهتری   گزینه  ها  پله  از  افتادن  قطعا.میومد 

 ! گالره توسط

 و   هام   دست   و  ایستادم  نفس   نفس  با  رسیدم  که  ها  پله   پایین  به

 : گفتم و.اوردم باال  تسلیم نشانه  به

 . خوب تو بابا کردم غلط.نمیاد باال  بیخیال،نفسم من جان -
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 : گفت و بوسید و ام گونه خنده با و اومد کنارم

 . ازت گذشتم کافیه،  بودنت پشیمون  همین -

 جلوی   و  دستم  خجالت  با.کردم  نگاه  چپ  سمت  به  و  خندیدم

  سارا  و  عمو  زن  و  عمو  سمت   به  مالیمی  لبخند  با  و  گذاشتم   دهنم

 نگاهمون  تعجب  با  و  بودن  نشسته  مبل  روی   که  همسرش  و

 دست  و  اومد  خنده  با  سرم  پشت  هم  گالره.برداشتم  قدم  میکردن،

 : گفت و کرد حلقه گردنم دور پشت، از و هاش

 !خاصِ خورده یه ما عالقه میکنین؟ابراز نگاه چیه -

 : گفت و رفت گالره به مالیمی غره چشم عمو زن

  ساعت   دو  یکی  شد،  شب!  شو  آماده  برو  پاشو  کارا  این  جای   -

 . میشه پیداشون دیگه

  باال   طبقه   به  جواب   بی   و  انداخت  صورتم  به  نگرانی  نگاه  گالره

 میشد  دور  ازم  و  داشتمی   بر  که  ارومی  های   قدم  به  تعجب  با .رفت

  سالگی،   هشت  از  که  منی  و  این...نبود  خوب  گالره  حال.شدم  خیره

 . میفهمیدم بودم باهاش  و زندگیم ثانیه  به  ثانیه

 : گفت   گوشم توی  و اومد کنارم به سارا
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 . زنممی  حرف باهاش باز  من -

  راه   ها   پله  سمت  به  بالفاصله  و  نداد  بهم  و  دادن  جواب  فرصت

 .افتاد

 مشغول   اطرافشون  اتفاقات  از  فارغ  باز  که  کردم  نگاه  بقیه  به

  دور   گالره  ناراحتی  از  و  ذهنم  تونستمنمی. بودند  شده  صحبت

 حرف   گالره  با  خودم  زودتر  هرچه  تا  رفتم  ها  پله   سمت  به. کنم

 . بزنم

 . کرد ام شوکه گالره های  گریه صدای  اتاق، نزدیک

 : دادم گوش و شدم خم در سمت به آروم.ایستادم تعجب با

  مثبت   جواب  کردم  غلطی   چه!  سارا  نداره   و  کسی  من  غیر  اون  -

 . دادم

  در   پشت  جنازه  عین ...من   و  بود  رسیده   اوج  به  گالره   هق  هق

 .بود زده خشکم

 .بود این روزش چند های  ناراحتی دلیل پس

 .کردم باز و اتاق در یهویی و گذاشتم کنار و تعلل
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  گالره   من  دیدن  با.بودن  نشسته  تخت  روی   هم  کنار  سارا  و  گالره

 .زد ای  مسخره لبخند و کرد پاک و  هاش اشک فورا

  سارا.نشستم   تخت  پایین  پاهاش،  جلوی   و  برداشتم  قدم  سمتش  به

 بیرون  صدا  بی  و   کشید  گالره  شونه  به  وار  نوازش  و  دستش

 . گذاشت  تنهامون که بودم  ممنونش.رفت

 جفتمون  زندگی  روز  بهترین  خواهرمن؟چرا  میکنی  اذیت  چرا  -

 ازدواج   از  که  کسایی  شبیه  ام  قیافه!  ببین   منو  گالره  میکنی؟  تلخ  و

 میشن؟ ناراحت خواهرشون

 دیگری   از  پس  یکی  و  کردن  پیدا  و  خودشون  راه  باز  هاش  اشک

 و  کشیدم  هاش  اشک  رد  روی   و  دستم.چکیدن  هاش  گونه  روی 

 هر  ریختن  با  که  بودم  هایی  مروارید   اون  کردن  پاک  مشغول

 . میشد کم عمرم از ها ساعت  کدومشون

 این   از  تر  خراب  و  خودت  منو  حال   گالره،  هارو  اشک  این  نریز  -

 . نکن

 :داد جواب ای  گرفته صدایی با
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  فاصله   بینمون  من،  ازدواج  میترسم!  ام  تو  نگران  من  حنا  -

 بدون   من  چی؟حنا  باشیم  باهم  قبل  مثل  نذاره  شهاب  اگه...بندازه

 . بخدا میمیرم تو

  منو   بخوای   میکنی  بیخود  جنابعالی  بعدشم !  نباش  من   نگران  -

  هیچکس   و  هیچی  گلی  گل  کن  فرو  مخت  تو  بذاری،اینو  تنها

  و  خودت  کن  جمع  هم   حاال .  کنه  جدا  هم   از  تورو  منو   نمیتونه 

 جلو   میشی   وزغ  عین  شب  میکنه  ورم  چشمات  نکن   گریه  ،الکی

 . میان االن بگیر دوش برو پاشو .  شوهر قوم

 . شدم  بلند  و  بوسیدم  صدا  پر  و  اش  گونه.کرد  بغلم  محکم  و  خندید

  کنم   اتو  و  موهام  ندارم  وقت  حاال .  گرفتی  الکی  منم  وقت  -

 . ببافم همیشه مثل  مجبورم

  نگاهم   همچنان  لبخند   با   که  ای   گالره  دیدن  با  و  برگشتم 

 :گفتم  و رفتم ای  غره چشم.کردمی 

!  عصره  ۶  ساعت  میکنی؟پاشو  نگاه   منو  نشستی  هنوز  که  تو  -

 .کارات به  نمیرسی

 .رفت حمام  سمت  به شتاب با و برد باال  و هاش دست خنده  با



 

117 
 

 حمام   به   پیش  ای   ثانیه   که  بودم  ای   گالره   خالی  جای   به   خیره

 دیگری   از  پس  یکی  و  رفتم   کمد  سمت  به   هدف  بی .  بود  رفته

  ای   تقه.بپوشم  چی  دونستمنمی  و  کردممی  رو  و  زیر  رو  ها  لباس

 . اومد داخل سارا و خورد در به کوتاه

 : گفتم و زدم  لبخند دیدنش با

 بهتره؟  بپوشم چی نظرت  به  ببین  بیا اومدی، موقع به چه -

 :کرد  نگاه کمد به و اومد نزدیکم سارا

 معمولی   خواستگاری   امشب  فهمیدم  من  که  اینجور  حنا   ببین   -

  و  شومیز  و  تونیک  پس.  کوچیک  نامزدی   جشن یه  تقریبا  نیست، 

 شلوار  و  کت   این  ببین!  اهان.نیست  مناسبی  انتخاب  چیزا  این

 ! عالیه

  مناسبی   انتخاب.انداختم  رنگم  مشکی  شلوار  و   کت  به  نگاهی 

  خوش   و  زیبا.بودم  خریده  گالره  تولد  برای   پارسال  و  این.بود

  و  برداشتم  و  شلوار   و  کت  و  بوسیدم   و  سارا  گونه .بود  دوخت

 . شدم کاور از اوردنش بیرون مشغول

 : گفت زد گره بهم و  هاش دست سارا
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 بپرسم؟ سوال یه حنا -

 . میشد   امیر به مربوط بودم مطمئن تقریبا  نپرسیده

 عزیزم؟ جونم -

  اوردن   از  دیدم  اخه...بگم  جور  چه  زندگیته؟اووم  توی   شخصی  -

 ! ببخشیدا البته.خورده یه شدم کنجکاو...ریختی بهم امیر اسم

  و  کت  پوشیدن  مشغول  و  زدم  لبخندی .اومد  در  درست  حدسم

 : گفتم همزمان و شدم شلوار

 ... منه سابق همسر امیر، -

 : گفت و ایستاد روم به رو و اومد جلو قدمی  کنجکاو

 جدا  کی!دختر  نمیاد  بهت  اصال  کردی؟  ازدواج  تو  مگه!  توروخدا  -

 شدین؟

  چیزی  ته  تا  گالره،سارا  های   گفته  طبق  شد  مشخص  و  خندیدم

 . شدنمی  بیخیال اورد، نمی در و

  جوری  چه  یعنی  نداشتیم،  تفاهم  کردم،  ازدواج  سالگی  هفده  آره  -

 و   کردن  بزرگ  بچه  حوصله  اونم...دیگه  بودم   بچه... بگم 

 .شدیم جدا  توافقی هم سالگی هجده.نداشت
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 .برات شدم ناراحت عزیزم، آخی -

 : گفتم  و زدم بهش چشمکی لبخند با

  به  ازش  من  بوده،   من  زندگی  از  قسمتی  این  نداره،   ناراحتی  -

 یاد  زندگیم  توی   تلخ  اتفاق  یه  نمیدونم،  یا  شکست  یه  عنوان

  شوکه   و  داشتم  استرس  امیر  با  شدن  رو  به  رو  از  اگرم!نمیکنم 

  بازی   بچه   و  ها  اذیت  واسه  خجالت  احساس  خاطر  به   صرفا .شدم

 .بود زمانم اون های 

 : گفت  و کرد نگاهم کنجکاو سارا

 میکردی؟   چیکار مثال -

 هم   روی   محکم  و  هام  لب   موقعم،  بی  خنده  از  جلوگیری   برای 

 ! نداشت  تمومی سارا های   سوال ! بود گالره  با حق.دادم فشار

 و  شوق  و  شور  از  پر.بودم  دبیرستانی  روزا  اون  من   ببین  خب  -

  اینا   خالم  خونه  باالی   طبقه  خونمون  غریب،  و  عجیب  های   فانتزی 

  خسته  طفلی !نمیکردم  درست  امیر   واسه  نیمرو  یه   حتی  مثال.بود

  گرم   غذای   توقع  ها   مرد  ی   همه  مثل.بود  گرسنه  میومد،   سرکار  از

 خونه  برو  میخوای   غذا !نیستم  کلفت  من   میگفتم   فوری   اما.داشت  و

 ! بخور مامانت
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  از   خالصی  برای   اما  بودم  ناراحت  روزا  اون  یاداوری   از  که  حالی  در

 :دادم ادامه سارا، متعدد های  سوال

 اذیتم  خونوادم  نبود  خیلی،  روزا  اون  نبود،  تنها  که  این  حاال   -

  گل   از  مادرم  عین  بکشه،  و  نازم  بابام  عین  امیر  داشتم  توقع.میکرد

 ! نه  ها، باشه  بد  امیر که نه. نگه  بهم تر نازک

  بهم   که  قدمی  هر  اما.کرد  تالش  زندگیمون  واسه  خیلی   خدا  بنده 

  میدونی !    میشدم  دور  ازش  من  اندازه  همون  به   میشد،  نزدیک

  نقش   داشتم  دوست   فقط!  نمیخواستم  و  امیر  خود  من  سارا،

  کسی   هیچ  بلکه  امیر،  تنها  نه  خب   که.کنه  اجرا  برام  و  خانوادم

 !مادر  و  پدر  خصوصا.کنه  پر   آدم  واسه  ای  دیگه  کس  جای   نمیتونه

 شدین؟ جدا  شدچی حاال .دیگه بودی  بچه...  داشتی حق -

 دوام   زندگی  این  میدونستیم  جفتمون  تقریبا  دیگه،  هیچی  -

  شدم   خسته:  گفت   بهم  مون   همیشگی  های   دعوا  بین  روز  یه  نداره،

  انگار   که  منم!بچه   دختر  یه  نه  میخوام   همسر  من  زندگی،  این  از

  اومدم   و  کردم  جمع  و  ساکم  حرف  بی   باشم  گرفته  مو  آزادی   حکم

 ترین   کوچیک  بدون  و  سکوت  توی   هم  بعد  هفته  چند.عمو  خونه

 . شدیم جدا توافقی بحثی و جر



 

121 
 

 : گفتم  و چرخیدم سارا سمت به  بحث، این از خالصی برای 

 . بینشون میزنم  هم خوبه؟نگین  کنم؟ببافم  چیکار  و موهام -

 : گفت و کشید  موهام به  دستی و اومد جلوتر

  قشنگی   نکنی   هم  کارشون  هیچ. حنا  قشنگن   خیلی   موهات  -

 .دارن و خودشون

  و   سر  توی   نمیاد  خوشم   اما   دختره،  میبینه   قشنگ  چشمات  -

 . بهتره  ببافم  همون.بریزن صورتم

 ببافم؟  برات میخوای  -

 .اخه میشی خسته -

 . من با  میکنی تعارف بابا  بشین -

 برداشت  و  بُرس.نشست   سرم  پشت  هم  سارا  و  تخت  روی   نشستم

 و  موهام  کسی  وقتی  همیشه.کشید می   موهام  پایین  تا  باال   از  و

  خوابیدن  به  عجیبی  میل  و  شدمی  خسته  هام  چشم  کرد،می   شونه

 به   چیزی   که  آسمونی  و  اتاق  پنجره  به  خمار  های   چشم  با.داشتم

 به  سارا  صدای   که  بودم  خیره  بود  نمونده  اش  خورشید  غروب

 . رسید گوشم
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  با   شده   که  اینه  جداییت؟منظورم  از  نیستی   پشیمون  تو...حنا  -

 بودم؟  نشده جدا کاش کنی فکر خودت

!  بیزارم  بودن  بار  سر  از  من  سارا،  میدونی ...زیاد  بخوای   و  راستش  -

  اما .  اصال  نه  ها،  باشن  زده  حرفی  گالره  یا  عمو  زن   و  عمو  که  نه

 این  از  بهتر  اوضاع   بودم  خودم  خونه  اگه  شاید  معذبم،  خودم

 میپرسی؟ چرا.بود

  با .رفت  پنجره  کنار  به  حرف  بی  و  برداشت  موهام  بافتن  از  دست

  نشسته   من  که  سمتی  به  نگاهی  بدون.میکردم  نگاهش  تعجب

 : داد ادامه بودم،

 . کنممی فکر احسان از طالق به دارم -

 : گفتم  و رفتم  سمتش به تندی  های  قدم با و ایستادم ناخوداگاه

 ! خوبین  باهم خیلی که شما سارا؟ میگی چی -

 سارا   از  و  جواب  اجازه  گالره،  اومدن  و  حمام  در  شدن  باز

  به   میکرد  خشک  و   موهاش  حوله  با   که   حالی  در  گالره .گرفت

 : گفت و رفت سشوار سمت
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  ساکت  مشکوک  اومدم  من  ها؟  کلک  میگفتین  داشتین  چی  -

 . شدین

  ازش   و  سشوار  و  رفت  گالره  سمت  به  مصنوعی  لبخندی   با  سارا

 . شد گالره موهای کردن خشک مشغول حرف بی  و گرفت

  صحبت   گالره  جلوی   نیست   مایل  که  داد  نشون  کار  این  با

  با .بافتم   و  موهام  ی   ادامه  حرف  بی   و  نکردم  اصراری   منم .کنیم

  و   زدن  نگین  شد،حوصله   زده  سارا  منو  بین  که  هایی  صحبت

 انتهای   رنگی   قرمز   پاپیون  زدن  به  و  موهام   تزئین   تمام  و  نداشتم 

 .کردم بسنده موهام

 آرایش .همیشگیم   ادکلن  زدن   از  بعد  و  رفتم  ارایشی  کمد  طرف  به

 .نشوندم صورتم روی  هم و مالیمی

 .دوختم صورتش به و برداشتم آیینه از و نگاهم  گالره، صدای  با

  و   چش   میزنم  دارم   استرس  االن  کنی؟من   آرایشم  تو   میشه  حنا  -

 . میکنم کور و چالم

 .وایسم خیلی نمیتونم  میکنه  درد تخت،کمرم روی  بشین  بیا -
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  بهش   شدیدا  که  بود  پوشیده  شکلی  یاسی  بلند  پیراهن  گالره

  بود،   پیراهنش  رنگ  از  ترکیبی   که   صورتش،   مالیم  آرایش.میومد 

  صحبت   از  بعد  هم   سارا.بود  کرده  چندان  دو  و  صورتش  معصومیت

  دوست .بود  شده  ساکت  زیادی   بودیم،  کرده  که  تمامی  نیمه

 وقت   اسرع  در  حتما  گرفتم  تصمیم   ببینمش  ناراحت  نداشتم

 . کنم صحبت باهاش

 بلند  روسری   پوشیدن  از  بعد  و   کشیدم  موهام  بافت  به  دستی

 . رفتم بیرون. رنگم قرمز ساتن

 اومدن  و  در  زنگ  صدای   با  شد  مصادف  ها،  پله  از  اومدنم   پایین

 .اش خانواده و شهاب

  بقیه   کنار  فوری   و  کشیدم  شلوارم  و  کت  و  روسری   به   دستی

 .ایستادم گویی آمد خوش برای ، در نزدیک

 داخل   شهاب   پدر   سهرابی   آقای   اول.  بودن  جمعیتی   کم   خانواده

 پروفسوری   ریش  و  مهربان  صورت  که   تپل،  و  کوتاه  قد  اومد،مردی 

 . میومد چشم به اول نگاه در که بود چیزی اولین اش

  گالره   پیشونی  پدرانه  اخر  در  و  کرد  همه  با  گرمی  پرسی  احوال

 . بوسید رو
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  شده  تزئین  سبدی   و  اومد  داخل  رویی  خوش  با  هم  خانم  پروین

 روی   و  بود  گالره  برای   هدایا  انواع  داخلش  که  سفید،  ربان  و  گل   با

 . گذاشت بود، ورودی  در نزدیک آشپزخونه،که اپن

  و  سالم  از  بعد.کردم  نگاهش  دقت   با.بود  بعدی   نفر   هم   شهاب

 گل  دست  و  رفت   گالره  سمت  به  و  خجالت  بدون  ،  پرسی  احوال

  خوشش،   بوی   اول  همان  از  طبیعی،که  های   گل  انواع  از  بزرگی

  سمت  به  لبخندی   با  و  داد  گالره  دست  به  و  کردمی   مست  و  آدم

 .رفت پذیرایی

 همچنان  که  کردم  نگاه  گالره  گلگون  های   گونه  و   سرخ  صورت  به

 .بود شده خیره شهاب خالی جای  به

 : گفتم  آروم و زدم بهش ای  تنه لبخند با

 . مدهوشی  هنوز تو بابا،  نشست رفت خودتو، کن جمع -

 :زد لب اروم  و زد دراری  حرص لبخند

 و  کردن  غش پتانسیل  نذار، سرم به  سر  و امشب همدیگه جان -

 . دارم

 : گفت و اومد نزدیکمون سارا
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 . بشینین  بیایین .میکنین پچ پچ و در دم وایسادین زشته -

 پذیرایی  سمت  به  نفر  سه  هر  و   کردم  تایید  و  حرفش  لبخند   با

 . نشستیم هم کنار  نفره، سه مبل روی  و رفتیم

  همدیگه،   به   گالره  و  شهاب  چشمی،  زیر  های   نگاه   به  لبخند  با

 .کردم دعا خوشبختیشون برای  دل ته از و میکردم نگاه 

  زدم، می   غلت  جام  توی   چقدر  هر  بود،  زده  سرم  به  خوابی  بی

 .نبود خواب از خبری 

 . ور غوطه خیاالتم در و بودم اتاق  تاریک نسبتا سقف به خیره

 فردا  بود،  قرار  و  شدن  نامزد  رسما  شهاب  و  گالره  بود،  خوبی  شب

 .برن عقدشون های  خرید اون بعد و آزمایشگاه به نفری  دو

  خوب   های   آرایشگاه  به  وقت،  اول  فردا  که  شد  قرار  هم  سارا  منو

  نوبت   بود،  گالره  عقد  جشن  که  دیگه  روز   دو   برای   و  بریم  شهر

 . کنیم رزرو

 این  طی.بود  سارا  تمام  نیمه  های   حرف  درگیر  ذهنم   شب  سر  از

  هم  آدمی  هر  بلکه  من،  تنها  نه  داشتیم،   باهم  که  برخوردی   چند
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  داشتن،  بهم  نسبت  شوهرش  و  سارا  که   عمیقی  احساس  متوجه

 . شدمی 

 . کردمی  فکر  احسان  از  طالق  به  داشت  که  بود  عجیب  و  گنگ  برام

 برای   دلیلی  رفتم،می  کلنجار  و  کردممی   فکر  خودم  با  چقدر  هر

 .کردمنمی  پیدا کار این

  به   پاورچین  پاورچین  و.شدم  بلند  جام از  آروم  خوابیدن،  از  ناامید

 بیرون  و  کشیدم  پایین  و  در  دستگیره  آروم.رفتم  اتاق  در  سمت

 . رفتم

  مشغول   دست  با  و  فرستادم  چپم  سمت  شونه  روی   و  موهام  بافت

 .بودم  بافت انتهای  گره  کردن محکم

 برق   به  و  کردم  آب  از  پر  و  ساز  چای   رسیدم،  که   آشپزخونه  به

 .بودم ساز چای  قرمز چراغ به خیره  سکوت در زدم،

 .کردمی  رفع  دم تازه و داغ چای  لیوان یه قطعا  و ذهنم خستگی

  به   شد  باعث. شدمی   شنیده  سرم  پشت  از  که  هایی  قدم  صدای 

 .بگردم  صدا صاحب  دنبال تاریکی در و برگردم آرومی
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  دستم  و  بکشم  بلندی  هین  شد باعث  احسان،  ی   باره  یک  حضور

 .بذارم قلبم روی  و

  من   که  جایی  آشپزخونه،  راست  سمت  به  فورا  من،  صدای   با 

 . کرد نگاه بودم ایستاده

 لحظه   بود،  کرده  عادت  خونه  تاریکی  به  هاش  چشم  تازه  که  انگار

 های   سرامیک  به  نگاهش   سرعت  به  بعد  و  کرد  نگاهم   خیره  ای 

 .دوخت آشپزخونه کف

 سرم  روی   هام  دست  و  شدم  سرم  روی   روسری   نبود  متوجه  تازه

  نمیخواست   دلم   اما  نبودم،  حجاب  به   متعهد  خیلی.گذاشتم 

 . کنم  معذب و احسان

 تا  کردم  خاموش  و  ساز  چای   و  رفتم   تر   عقب  قدمی   ناخواسته

 .بشم  دور برزخ این از زودتر هرچه

  گوشم  به  اش  محکم  صدای   که   برداشتم  هال  سمت   به  قدمی

 : رسید

  متوجه .بخورم  آب  بودم  اومده  خانم،  حنا  باشین   راحت  -

 نمی  یااهلل  بدون  و  کردمنمی  جسارت  وگرنه  بودم،  نشده  حضورتون

 .اومدم
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.  نداشتم  و  بعدی   قدم   توانایی  بود،  چسبیده   زمین   به   پاهام   که   انگار

 تکرار   ذهنم   توی   و  اشجدی   و   محکم  صدای   ها   بار  و  ها   بار

 همراهم  صوتی  ضبط  کاش  ای   که  خواست  دلم  ناخواسته.کردم

  کشش   چه  این.کردممی   ضبط  همیشه  برای   و   صداش  تا  بود

 بود؟  ای  ممنوعه حال چه این بود؟ مزخرفی

 : زدم لب و برگشتم آرومی به

  بیدار   شب  موقع  این  نمیکردم  فکر  میخوام،  معذرت  -

 .میکردم رعایت و حجابم...وگرنه .باشین

 به  باز  لیوان،  ندیدن   از  بعد  و  رفت   سینک  طرف  به  سکوت  در

 : گفت آروم بهم،  نگاهی بدون  و برگشت سمتم

 بدین؟  من به لیوان یه میشه-

  از   و  برگشتم  آشپزخونه   سمت  به  حرف  بی  و  دادم   تکان  سری 

 . رفتم  سمتش به و برداشتم  لیوانی کابینت

  روی   و  هاش  دست  و   بود  داده  تکیه  سینک  نزدیک  کابینت  به

 کف  های   سرامیک  به   خیره  همچنان  و  بود  کرده  قالب  سینه 

 این   در  شب،  این  در  لحظه،  این  در  دنیا  تمام  اگر.بود  آشپزخونه
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  اخیر  های   سال  تصویر  ترین  زیبا  که  میپرسیدن  ازم  ساعت،

 بود؟ چی زندگیت

 و  سفید   تیشرت  با  که  متعهد،  مردی   ممنوعه،  مردی   میگفتم 

 اش،  ریخته  بهم  و  کوتاه  موهایی  با  اش،  مشکی  آدیداس  شلوار

  لیوان   منتظر   و  داده  تکیه  آشپزخونه  کابینت   به!  آلوده  نگاهی  بدون

 . است

 . بفرمایید -

 پر  آب  از  و  لیوان  و  گفت  ممنونی   لب  زیر.دادم  دستش  به  و  لیوان

 .کرد

  سمت   به   سرعت   به   اما   صدا  بی  ندونستم،  جایز  و  بیشتر   موندن

 . رفتم ها پله

 ! شب  نصف چای   خوردن هوس و من  به لعنت

  قلبم  طپش .  انداختم  تخت  روی   و  خودم  و  کردم  باز   و  اتاق  در  فورا

 اعضای   تمام  گوش  به   صداش  میترسیدم  آن  هر  که   بود  زیاد  چنان

 . برسه خونه
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 آروم  قلبم  نامنظم  طپش  شاید  تا  کشیدم می   عمیقی  های   نفس 

 . بگیره

 جذابیه؟ و مزخرف کشش چه حسیه؟این چه این خدایا

 . گذاشتم دارم تب های  گونه روی  و سردم های  دست

 .بودن باریدن برای  تلنگری  منتظر نمناکم های  چشم

 . میشد  تموم  نحس  شب  این  شاید  تا  گذاشتم  هم  روی   و  هام  چشم

 ... میشد تموم کابوس این کاش ای  که

                                                             

 . برم هم بازار میخوام من!  شد یازده ساعت دختر، پاشو -

  اما   آروم  بار  چند   و  کردم  باز  و  هام  چشم  سارا  عصبی   صدای   با

 . کنه عادت نور  به هام چشم تا زدم پلک پیاپی

 . بود ایستاده سرم باالی  طلبکار که دوختم سارایی به و نگاهم 

  صدایی   با  و  کشیدم  صورتم  به  دستی  و  دادم  قورت  و  دهنم  آب

 :دادم جواب دار خش

 خوابیدم؟ چنده؟خیلی ساعت  مگه -
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  پاشو   ظهر،  اول  به  شد  موکول  صبحمون،  اول  قرار  فقط  عزیزم  نه  -

 .لباس نه داریم آرایشگاه نه جشنِ، فردا خودتو کن جمع

 نگاه   میز  روی   کوچیک  و  گرد  ساعت  به   و  نشستم  تخت  روی   فورا

 . بود  شده دیر خیلی.کردم

 ،زود   سارا  شو  آماده   آخه؟  خوابیدم  اینقدر  وای،چرا  ،  وای   وای،  -

 . توروخدا

 . شو حاضر زود تو.آمادم من  که میبینی  کنی  باز و چشمات -

  به   بعد   و  پوشیدم  و  خورد  چشمم  به  که  شلواری   و  مانتو  اولین

 صورتم  به  و  سرد  آب  بار  چندین  و  رفتم  بهداشتی  سرویس  سمت

 هام چشم احتمالی  پف هم و بپره هام چشم  از خواب   هم تا زدم

 . بخوابه

  هاله   و  مشکیم  های   چشم  اطراف.شدم   خیره  روم  به   رو  آیینه  به

 . بود پوشونده  قرمز رنگ از ای 

 . زدم صورت  به و گرفتم آب زیر و دستم باز

 رو  ها  پله  سارا  با  همراه  سرعت  به   و  برداشتم  و   گوشیم  و  کیف

 . اومدیم پایین
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 خبره؟سوالم  چه.بایستم  ای   لحظه  شد  باعث  پایین،  سالنِ  شلوغی

 . پرسیدم سارا از بلند و

  جشن   بیداری؟فردا  خبره؟مطمئنی   چه  میپرسه  تازه   خانم   بفرما،  -

 . کنن   تزئین و سالن اورده و نفر چند عموت زن ها،

 .نشدم  بیدار صدا و سر همه این  با جور چه من -

 اینجا،  واینستا  هم  حاال!  بودی   مُرده!  که  نبودی   خواب  شما  عزیزم-

 .شد دیر بریم

 . اومدم پایین  بیشتری  سرعت  با هارو پله باقی و خندیدم

 خانم  سارا -

 .کردم  نگاه عقب به و ایستادم ناخوداگاه احسان صدای  با

 سحرخیز؟  آقای  شدی  بیدار دیر  چه جونم؟ -

  صدای.ایستادم  ورودی   در  نزدیک  و  گرفتم   فاصله  ازشون  قدمی

 ناخواسته  میشد  باعث  و  رسیدمی   گوشم  به  احسان  وار  پچ  پچ

 میومد   بیرون  دهنش  از  که  هایی  آوا  تک  تک  برای   و  هام  گوش

 . کنم  تیز
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 خوابم   که  بود  صبح  های   دم  دم  نخوابیدم،  خوب  و  دیشب  -

 میری؟ کجا.برد

 .فردا واسه آرایشگاه  رزرو و خرید میریم  حنا با -

 .ترین راحت باشین داشته ماشین  بگیر، و  سوییچ  این بیا -

 و   مشکیم  های   کتونی.بیرون  زدم   در  از  و  نموندم  سارا  منتظر

  به   کردم  سعی  هاش،  بند  ی   باره  چندین  زدن  گره   با  و  برداشتم

 . نکنم  فکر ممنوعه فرد اون  صدای  صوت

 قسمتت  خدا  که   بریم بدو  شد، جور  هم  ماشین خانم  حنا  خب  -

 . ببینی و شوماخر سارا فرمون دست کرده

  و   زدم   بود  انرژی   بمب  همیشه  که  سارایی  به  انرژی   بی  لبخندی 

 . اومدم پایین ورودی  های  پله از

 رفتیم  نزدیکی  همان  در  سنتی  رستورانی   به  آرایشگاه،  رزور  از  بعد

 . بخوریم ناهار تا

  بالفاصله  هم  سارا .نشستم   تخت  روی   و  کردم  باز  و   هام  کتونی   بند 

 : گفت لبخند با و نشست روم به رو
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 ندیده   نزدیک  از  و  نخل  درخت  وقت   قشنگیه،هیچ  جای   چه  -

 خرماست؟ برداشت  فصل کی.داره ابهتی  چه.بودم

  فصل   دیگه  شهریور  تقریبا  غرور،  نماد  ایستادگی،  نماد  نخل  -

  فصلی   هر  شهر،  های   سردخونه  توی   خب   اما.خرماست  برداشت

 .کرد پیدا خرما میشه

 محروم  شهر  یه و  بم همیشه بخوای   و راستش .است العاده فوق -

  بهم   تصوراتم  تمام  روز  چند  این  اما.میکردم  تصور  خشک  و  گرم  و

 . داره  باغ  و  نهر  و  قنات  همه  این  بم   سخته  برام  باورش  واقعا.ریخت

  کس  هر همین، ندیدن و بم که کسایی ی  همه تصورات دقیقا -

 . ریزهمی  بهم تصوراتشون تمام کنهمی سفر بم  به که

 بود،  نوجوانی  پسر   که  گارسون  صدای   با(  دارین؟  میل  چی)

  باال   ای   شانه   که   انداختم   سارا  به   نگاهی . موند  تمام  نیمه  حرفمون

 : گفت و انداخت

 !دریایی غذاهای  از غیر نداره،  فرقی -

 :  گفتم  و زدم لبخندی 

 .نداره حرف هاش جوجه اینجا -
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 : گفت و زد بهم و هاش دست

 .خوبه جوجه همون عالیه؛ -

 .دادم سفارش مخلفات  و جوجه  پرس دو و کردم نگاه  پسرک به

  ذهنم،  توی  و کشیدم دهن توی  و هام لب گارسون، رفتن از بعد

  صحبت   درباره  گرفتم   تصمیم.کردممی   پایین  باال   و  هام  صحبت

  نمیخواست   دلم  اصال  اما  کنم،   صحبت  سارا  با  شبمون  اون  های 

 . باشه ذهنش توی  رفتنمون بیرون اولین از بدی  خاطره

 محیط  از  برداری   عکس  مشغول  کردم،  نگاهش  چشمی  زیر

 . بود موبایلش با رستوران

 بپرسم؟  تونممی . کرده درگیر و ذهنم  موضوعی یه جان سارا -

  لبخندی .دوخت  صورتم   به  و  گرفت  موبایلش  گوشی  از  و  نگاهش

 : گفت و زد

 . من  با باش راحت عزیزم، حتما -

  با   خیلی   موند  نصفه   هامون  صحبت  که   شب   اون  از  راستش   -

 شما  آخه.کرده  درگیر  و  ذهنم  واقعا  حقیقتش.رفتم  کلنجار  خودم

 ... خوشبختین   خیلی ظاهرا که
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  چادرش  های   گوشه  با  و  انداخت  پایین  سرش  و  زد  تلخی  لبخند

 . شدم  خیره بهش  منتظر.کرد بازی 

 توی   مشکلی  هیچ  ظاهرا... خوشبختیم  ظاهرا...بله  ظاهرا  -

 ! شم نمی دار بچه  من حنا،! ظاهرا فقط اما. نیست  زندگیمون

  اشک   نم   و  هام  چشم  ناخوداگاه  شد،   حبس   سینه   توی   نفسم

  نگاهش   خیره  فقط  چرخیدنمی  حرفی  برای   زبونم .پوشوند

 :داد ادامه  بغض با.کردممی 

  بعد   سال  یک  کردیم،  ازدواج  عاشقانه  بودیم،  خوشبخت  خیلی  -

  اما .  نداشتیم  شو   آمادگی.شدم  باردار  ناخواسته  ازدواجمون   از

 همه  گرفتیم،  جشن  گرفتم  که  و  آزمایش  جواب.شدیم  عاشقش

  احسان   و  بودم  پسر  عاشق  من.کردیم  دعوت  و   آدم  و  عالم  ی 

 یادم  که  بودم  دانشگاهم  و  درس  درگیر  انقدر...اما.  دختر  ی   شیفته

 ! برم  باید هم گرافی   سونو رفت

 و   هاش  دست  گرفت،  ازش  و  صحبت  ی   ادامه  اش  گریه  هق  هق

  و   رفتم  کنارش  و  شدم   بلند.کرد  گریه  و  گذاشت  صورتش  روی 

 . کردم بغلش
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  اذیتت   جام  بی  سوال   با  توروخدا  ببخش   سارا،  باش  آروم  -

 .و هات اشک کن  پاک.بدی  ادامه خوادنمی.کردم

  قربونش  که مامانم .کنم  دل و درد زن یه با بود مونده  دلم توی  -

  میکنه،خواهر  گریه   خودم  از  بیشتر  میزنم  حرف  کلمه  یه  تا  برم

  یاجازه  اصال  نشدنم  ناراحت  ترس  از  که  هم  گالره.  ندارم  که  هم

 . حنا میگرفتم باد غم داشتم.نمیده  و بهش راجع صحبت

 .دیگه تقدیره  و خودت  نکن ناراحت عزیزم، برم قربونت -

 پاک   و  هاش  اشک  چادرش  ی   گوشه   با  و  انداخت  پایین  و  سرش

  سفره   چیدن  مشغول   و.نشستم  جام  سر  باز  غذامون  اوردن  با.کرد

 . کشیدم کار از دست  هاش صحبت ی  ادامه با  که شدم

  اصرار   به   زیاد،  های   بینی  لکه  خاطر  به   و  بودم  هفته  یازده  تقریبا  -

  جنین   شد،  خراب  سرم  روی   دنیا   اما.رفتم  سونوگرافی  به  مادرم

  زیاد   دارو  با   سقط  برای   بارداریم  سن   چون  و  بود  رحم   از  خارج  من

  وقت   اسرع  در  که   داد  و  فوریم  شدن  بستری   دستور  دکتر.بود  شده

  سقف   تمام  انگار...احسان  و  خودم  حال   از  نگم  حنا  آخ.بشم  عمل

 بستری   از  بعد  بالفاصله  خالصه. سرمون  روی   شد  خراب   آرزوهامون

 .دادم دست از و هام لوله از یکی اما ... شدم  عمل شدنم، 
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 : گفتم  و پریدم حرفش  بین

 نمیشی؟خیلی  دار  بچه  میگی  چرا  اما  سارا،  شدم  ناراحت  خیلی  -

 .نباش  ناامید!شدن دار بچه هم لوله یه با که  هستن ها

 : داد ادامه و زد تلخی لبخند

 ... نبود من بارداری  تنها اون -

 .کردم  نگاهش و اوردم باال  و سرم شوکه

 شدی؟ باردار دوباره چی؟ یعنی -

 :کرد زمزمه و داد تکان و سرش  بغض با

 خالی  جای .بود  بد  خیلی  روحیم  حال  عملم  از  بعد  ماه  یک  آره  -

  هر !  کشیدم   چی  حنا   نمیدونی  میداد،  عذابم   شکمم  توی   جنین

  و   بارداری   اجازه  ماه۶  تا  دکتر.میکردم  بغض  میدیم  و  بارداری   زن

 .اورد  می  طاقت  دلم  مگه  اما  میشه  ضعیف  رحمم  میگفت .نداد  بهم

 .دادم دستش به و ریختم براش دوغ لیوانی

 .کن تعریف بعد بخور دوغ  یکم بیا دختر، نمیاد باال  نفست  -

  دوغ   ای   جرعه  بغض،   انبوه   میون  و  کرد  نزدیک  لبش   به  و  لیوان

 : داد ادامه و کرد نگاهم خیره باز.خورد
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 خودم  سر  خودم  رو   بال  این  میسوزم؟اینکه  چی  از  بیشتر  میدونی  -

  اتفاق   یه  با   چمدونم  یا  بودم  نازا  مادرزادی   اگه  شاید.  اوردم

 . میسوختم  کمتر اومد می سرم  بال این ناخواسته

  خوشبختی   تضمین  مگه   کن،   فراموشش   کن،   بس   جان  سارا  -

  همین   کن  باور.داره  دوستت  اونم  شوهرتی،  عاشق  تو  اس؟  بچه

 .عمرتونه تمام خوشبختی تضمین

  بزنه  لک  دلت  وقتی   شعاره،  همش  نیست،  کن  باور!  حنا  نیست  -

 های   قدم  خالی  جای  واسه  بزنه  پر  دلت  بارداری،  های   ویار   واسه

  زن   هر  به  چشمت  وقتی  بره،  باال   کولت  و  سر  از  که  کوچولویی

  نگاه   وقتی  بشه،  جمع  هات  چشم   توی   اشک  میوفته  بارداری 

  وقتی   ببینی،  فروشی  سیسمونی  ی   مغازه  به  و  شوهرت  بار  حسرت

  خوشبختیت   یعنی !  مامان  کلمه  لفظ  واسه  بزنه  پر  دلت

 !  منه   زندگی این حنا...شعاره

  اینهمه  دلیل  نمیفهمم   نمیکنی؟  امتحان  دوباره  چرا   خب  -

  توان   همه  و  نداره  وجود  نازایی  اصال  میگن  که  االن !  و  ناامیدیت

 ! دارن و شدن دار بچه
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  دل   به  حسرت  باید  من  عین  حنا،  بدشانسن  من  عین  بعضیا  -

 . بمونن

 بارداری  شد، اونجور  اولت سارا؟بارداری   چیه  مشکلت  نمیفهمم  -

 چی؟ دومت

 برخالف  ام،  بچگونه  های   لجبازی   با  خودم،  جای   بی  های   اصرار  با-

 شدنم  باردار  دکترم  قول  به!شدم  باردار  بعد  ماه  یک  دکترم  دستور

 این!  خودش  واسه  بود  ای   معجزه  اقدامم   اول  ماه  اونم   لوله   یه  با

  که   هفته  هفده  اما.  میرفت   پیش  خوب  چیز  همه  ظاهرا  بار

 ! شد سقط دلیلی هیچ شد،بدون

  پشت   انگار  که  کردم  نگاه  سارایی  به  و  گرفتم  دهنم  جلوی   و  دستم

  سختی   داشت،  همیشه  که  مثبتی  انرژی   و  خندان  همیشه  چهره

 . بود  کشیده و زیادی های  غم و

 :کردم نجوا زور به و  کردم تر هام لب

 . متاسفم  -

 دوغ  ای   جرعه  دوباره   و  کرد  پاک  چادرش  با   باز   و  هاش  اشک

 .بودم اش گرفته صورت به خیره  سکوت در.خورد
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 دلش   کمی  شاید  تا  بگم  چی  اش  دیده  رنج  دل  برای   نمیدونستم

 . بگیره آروم

  جوجه   آن  به  میلی   هیچ  دیگه. بودم  شده  خیره  بهش  مستاصل

  خوردنش   به  وسوسه  و  سیر  آدم  حتی   زعفرونش  عطر  که  کبابی

 . نداشتم میکرد،

 : داد ادامه مکث ای  لحظه چند از بعد

  بررسی   جنین   وضعیت   شد،  تشکیل  قلب   بود،  خوب  چی  همه  -

 این.رفتم   دکتر  باز !یهویی  سقط   این  از  غیر.بودن  نرمال   همه  شد،

  چندین   از  بعد. داشت  علتی   قطعا...گذشت  ساده  شد نمی   دیگه  بار

  و   عمرم  خبر  بدترین  مختلف،  های   سونوگرافی  و  آزمایش

  هم  دلیلش  و !  نداشت  و  جنین  حمل   توانایی  من   رحم...شنیدم 

 شم   حامله  بارم  هزار  اگه  من  بود،حنا   نکردنم  صبر   ماه۶  همون

 ... سقطِ!نیست  بچه عاقبتش

                                                             

 . نداشتیم  کذایی ناهار اون خوردن به  اشتهایی سارا نه و من  نه

  هدف   بی  و.رفتیم  بازار  طرف   به  حساب،  تصفیه  از  بعد   و  سکوت  در

 .میکردیم نگاه رو ها مغازه ویترین دیگری، از پس یکی
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  و   سارا  دست  ویترین،  رنگ،پشت  نباتی  بلند  پیراهن  دیدن  با

 . رفتم  بوتیک طرف  به  و گرفتم

 چیه؟ نظرت -

  آستین   و  بلند  کنه؟درسته  گورم  به  زنده  احسان  میخوای   وای   -

 ! بازه  ناف روی  تا ببین و  اش یقه اما داره،

 : گفتم  و خندیدم

  بپوشمش   بذار  حاال .تو  واسه  نه! گفتم  خودم  واسه  اشتها،   خوش  -

 .کن  تخریبش بعد

  اجازه   احسان  آخه .کردی   پسند  من  واسه  کردم  فکر  دیوونه  -

  بریم .حنا  خوشگله  خیلی  ولی.نمیده  بهم  و  پوشیدن  لباس  اینجور

 . کن  تنت

 پرو  اتاق  داخل  نظرم  مورد  سایز  گرفتن  و  مغازه  به  رفتن  از  بعد

 . نداشتم   جانب  این  از  مشکلی  و  بود  بغل  از  خداروشکر  زیپش .رفتم

  برانداز   پرو  اتاق  آیینه  توی  و  خودم  لباس،  پوشیدن  از  بعد

  قدم   میشد  باعث  بلندیش  و  بود   ماهی   مدل  که   لباسی .کردم

  اما.داشت  تور  جنس   از  بلندی   های   آستین  بشه،  دیده  تر  کشیده 
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  طرف   دو  و  موهام  میتونستم   خب  اما !بود  باز  زیادی   اش  قایقی   یقه

 .بریزم  هام شونه

 . خورد در به ای  تقه

 : گفت  و کشید جلوتر را خودش سارا.کردم باز و در بین کمی

 !میاد بهت  چه حنا وای  ببینمت، منم و در کن  باز -

 و؟ همین بخرم جدی؟ -

 : گفت و  داد تکان و سرش تایید نشانه  به

 

  گل خرکیش غیرت احسان اگه نشسته،  تنت به خیلی  بابا، آره -

 . داشتممی برش خودم واسه کرد،نمی

  و   انداختم  آیینه  به  و  آخر  نگاه.بستم  و  اتاق  در  و  زدم  لبخندی 

  پرو،   اتاق  از  امدن  بیرون  از  بعد. شدم  هایم  لباس  تعویض  مشغول

 . رفتم  فروشنده  زن سمت به

 .خریدم راحت خیال با و نداشت هم نجومی قیمت خداروشکر

 روی  گالره   اسم  دیدن  با.خورد  گوشم   به  موبایلم  زنگ  صدای 

 :دادم جواب و زدم لبخندی  گوشی، صفحه
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 خانم؟  عروس جونم -

 کجایین؟ دوتا شما هست معلوم خانم، عروس و هرمارز ای  -

  نوبت   جایی  همون.  شد  تموم  آرایشگاه  های   کار  خواهرم،  ریلکس-

. خریدم  و  لباسم  من  بازار،  اومدیم  االنم.داشتی  دوست   که   گرفتم

 . سارام منتظر

 دوست   احسان و  رنگ  این!  و  آدم  کنهمی   بدبخت  سارا  این وای   -

 دوست   احسان  کوتاهه،  این  نداره،  دوست  احسان  جلفِ،  این  نداره،

 . احسان این بگیره درد ای .نداره

 این  از  هم  خودم  و  گفتم  عمیقی  ی خدانکنه   دلم  توی   ناخوداگاه

  هم   قلبم  حتی  انگار  ای   لحظه.شدم  متعجب  ارادی،  غیر  واکنش

 . گرفت  بر در سوزانی گرمای  و تنم تمام.کرد فراموش و طپیدن

 تو؟ رفتی کجا! الو حنا؟ الو -

  دهنم   آب.گذاشتم  هم  روی   کوتاه،  ای   لحظه   و  دردناکم  های   پلک

 :کردم زمزمه و  دادم قورت  سختی به و

 . توئه با گوشم  جونم؟ -

 . سارا بده و گوشی میگم  تو؟ رفتی کجا -
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 :زدم لب و دادم سارا دست به  و گوشی

 .داره  کار  تو با گالره -

  خیره .  زدم  قدم  اطراف  به  توجه  بی  و  دادم  سارا  دست   به  و  گوشی

 اطراف  از  درکی  هیچ  اما   بودم  پاهام  زیر  رنگ،  ای سورمه   آسفالت  به

 . نداشتم 

 اینکه  بدون.سارا  به  توجه  ای   ذره   بدون...هدف  بی...میزدم  قدم

  تنه   نفر  چند  به  نمیدونم.باشم  داشته  مشخصی   مقصد 

  اطراف محیط  از  درکی هیچ.شدم دور سارا از چقدر نمیدونم.زدم

  که  دیدمی  و  ی   پرده  اون  رفتن  کنار  فقط  هام  چشم  انگار.نداشتم 

 ! بودم کشیده واقعیت روی  االن تا

 

  دردناک .بود  خورده  صورتم  به  محکمی  سیلی  عین   واقعیت

 ! بود مضحک... بود

  و   هام  چشم  لبم،  زیر(ی خدانکنه )  اون ...ارادی   غیر  عمل  اون  انگار

 . کرد باز
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 واقعیت،  این  تکرار  از   خودم،  برای   حتی  بود،  نکردنی  باور  بود،  تلخ

 . کشیدممی  خجالت هم خودم دل توی  حتی

  ناخودآگاه  که  بودم   بد...بد  خیلی!  بودم  بدی   دختر  من... اما

 . شدم رنگ ای  نقره های  تیله مجذوب

 ! بود سرم پشت زنِ به متعلق که هایی تیله

 ! کشیدمی  یدک  و عزیزم دوست نام  که زنی

 دیدن  با. برگشتم  عقب  به  ناخوداگاه  که  خورد  ام  شانه  به  دستی

  و   هاش  چشم  به  کردن  نگاه  روی   اما،  کشیدم  راحتی  نفس  سارا

 ! نداشتم 

 . ترس  از  مردم.غریب  شهر  توی   کردی   ول  و  دختر؟من  رفتی  کجا  -

 . شد پرت هواسم لحظه یه خوام،می  معذرت -

  شب   میشه  ناراحت  احسان  بخرم،  چیزی   یه  من  توروخدا  بریم  -

 . باشم  بیرون و
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  کت   عاقبت  و  کشید  طول   ساعتی  دو  سارا  پسند  مورد   لباس  خرید

 مورد   بودنش،  پوشیده   خودش  قول   به  که  خرید  زیبایی  دامن  و

 .بود احسان پسند

 به  سرد   هوای   ی باره  یک   هجوم.  کشیدم  پایین  و  ماشین  شیشه

  خستگی ...بود  سختی   روز.شد  هام  پلک  شدن   بسته  باعث  صورتم،

 .بود کرده خم هم و قامتم  انگار روحم

 شده؟ چیزی . لک تو رفتی عصر از یهو حنا؟ خوبی -

  اش،  برجسته  های   گونه   و  سبزه   صورت  کردم،   نگاه  سارا  رخ   نیم   به

 . بود  ساخته زیبایی چهره ازش

  از   سرعت  با  که  مردمی  تک  تک  و.  شدم  خیره  رو  به  رو  به  باز

 .کردممی  نگاه و کردیممی عبور کنارشون

 . همین...خستم کمی  نیست، چیزی  -

 برات   انرژی   نخوردیم،  ناهارم  امروز،  رفتیم  راه  خیلی  داری،  حق-

 . نمونده

  کاش   که  کردم  نجوا  دلم  توی   اما   دادم  تکان  تایید  نشانه  به  و  سرم

 ... بود  ناهار  نخوردن  از  ناشی  من  بد  حال  کاش  ای   که!  بود  اینجور
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  با. رفتم  خونه  سمت   به  سرعت  به  و  برداشتم  و  خرید  های   بسته

  و   وجودم  تمام!نه   که   پا  و  دست  ورودی   در  کنار  احسان،  دیدن

  نگاه  سارایی به و برگشتم و دادم قورت و دهنم آب.برداشت لرزه

 ! کشید می تر جلو و چادرش نامحسوس که کردم

 ایستاده  در  نزدیک.دادم  ادامه  راهم  به   باز  و  انداختم  پایین   و  سرم

  چشم .    شدنمی  دیده  هم  فاصله  این  از  حتی  که  هایی  اخم  با.بود

  سوق   آسمان  به  ای لحظه   و  نگاهم  بعد  و  گذاشتم  هم  روی   و  هام

 . دادم

  و   کرد  نزدیک  گوشم  به  و  سرش  نامحسوس،  و  اومد  کنارم  سارا

 : گفت 

 ! کشید  طول تو کار میگم -

 احسان  طرف  به  و  شد  دور  سرعت   به   و  نموند  جوابم  منتظر

 اعتراض   اجازه  حتی.کردممی   نگاه  خالیش  جای   به   واج  و  هاج .رفت

 . نداد بهم هم و

 : رسیدمی  گوشم به احسان ی گونه   توبیخ و محکم صدای 
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 توی   شب،   ده  تا  تنها   نمیاد  خوشم  میدونی  سارا!موندی می   نباید  -

  توجه   ای ذره  گم؟چرامی  دارم  چندم  بار! بزنی  پرسه  خیابون

 نداری؟ 

 کنار  در  جلوی   از  عصبی  های   نفس  با  و  کرد  سکوت  من  دیدن  با

 .برم داخل من  که کرد اشاره دست  با و رفت

 . رفتم داخل و انداختم سارا  به  ناراحتی نگاه 

  های   ریسه  و  ها  بادکنک.بود  شده   تزئین  زیبایی  به  خونه  سالن

  باعث   بودن  گرفته  رو  نفره  دو  مبل  دور  که  زیبایی  صورتی  و  سفید 

  عقد   سفره.بود  شده  العاده  فوق.کنم   نگاه  خونه  به  مبهوت  شد

  ناخواسته   که  بود  شده  پهن  سفید  رنگ  به  زیبایی  اما  کوچیک

  اما ...بود  سفید   منم  بخت  سفره.  شد  هام  اشک  شدن  جاری   موجب

 ! برعکس درست روزگارم

 . کشیدم سفره نرم حریر به  دستی و رفتم جلوتر

 . بود شده تصورم حد از زیباتر چیز همه

  صحبت   و  میومدن  پایین  ها  پله   از  که  عمو  زن  و  عمو  دیدن  با

  سمتشون  به  مالیمی لبخند با و کردم پاک و هام اشکم میکردن
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  و  میداد  نشون  عمو  به   و  اون  و  بود   دستش   کاغذی   عمو  زن.  رفتم

 . رفتم سمتشون به کنجکاو .میداد تکان سر گاهی عمو

 شیطونا؟  میکنین  چیکار سالم -

 

 : داد جواب لبخند  با و برگشت  سمتم به عمو

 . کنی رفع میتونی خودت فقط و خستگیم  که  بیا باباجان،  بیا -

  دستتون   عمو، اس  العاده  فوق  چی   همه  حنا،  جان  به   خستگیت -

 . نکنه درد

 . رفتم سمتش به  و گذاشتم  ها پله کنار و خرید های  پاکت 

  و   هام  چشم  و  دادم  تکیه  اش شونه  به  و  سرم  حرف  بی 

.  رفتیم   آشپزخانه  سمت  به  آروم  و.  کرد  حلقه  دورم  و  دستش.بستم

 . نشستیم خوری  ناهار میز دور هم کنار و

  هر   تحت .داشتم  نیاز  آرامش  این  به  عمو،  از  بیشتر   من  قطعا

 .بود  جانم و روح مسکن عمو شرایطی

 نیست؟  کسر  و کم چیزی  ببین بیا  حناجان، -
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  به   و  کردم  باز  و  خستم  و  دردناک  های   پلک  عمو،  زن  صدای   با

 . گرفتم و کاغذ  حرف بی.کردم  نگاه  بود، گرفته  سمتم   که کاغذی 

 .بود جهیزیه  نیاز مورد اجناس از کاملی لیست

 سر  با گالره که بودم، لیست بررسی و خوندن حال در حرف، بی

 . اومد پایین ها پله از صدا و

  ایغره   چشم.  بودم  عمو  آغوش  در  همچنان  که  ،  من  دیدن  با

 : گفت و اومد سمتم  به  کمر به دست  و رفت مصنوعی

 . بگیر  و جام بعد  برم، من بذار ورپریده ای  -

  و   اومد  سمتم   به   خنده   با که.خندیدیم  حسودش لحن   به همگی 

 .نشست خوری  ناهار میز روی 

  چیا   ببینم   بیا!  بابام   بغل  تو  شدی   پالس  و  خودت  کن  جمع  -

 . خریدی 

 خریدی؟  و لباست .کن  نگاه خودت باال، بریم  گالره، خستم -

 باال  بریم.  کردیم  خرید  ها  چیز  خیلی  محشره،  ،  حنا  آره  وای  -

 . بدم  نشونت

 . رفتم  ها  پله طرف به حرف  بی و بوسیدم و عمو صورت
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 : رسید می گوش به واضح اما خفیف سارا، صدای  ها، پله نزدیک

  توقع .  داد  لفتش  حنا  نبود،   که  من   تقصیر   عزیزم،  نده   کشش  -

 تموم   خریدهاش  تا  بمونم   شدم  برگردم؟مجبور  تنها   که  نداشتی 

 . بشه

 

 گرفتم  احسان  و  سارا  های   صحبت  از  و  ام  توجه  گالره،  صدای   با

  دستش،  توی   خرید،  های   پاکت  دیدن  با.برگشتم  سمتش  به  و

 .نداشتم  برشون که افتاد یادم تازه

 : گفت و کرد بیرون به ای  اشاره

  مخصوصا   نمیده،  جلوه  بد   و  خودش  وقت  هیچ  سارا  نکن،   تعجب  -

 .احسان پیش

 ! میگه دروغ داره راحت خیلی -

  بیخیال،...بشناسی  و  اون  تا   مونده  هنوز...  اما  خوبیه،  دوست  سارا  -

 . باال  بریم
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  هضم .رفتم   باال   رو  ها  پله  و  فرستادم  بیرون  آه  صورت  به  و  نفسم

 رسوام،   دل  ،  بدتر  اون  از  و.بود  سخت  برام  بود  گفته  سارا  که  دروغی

 . بود غمگین احسان جلوی  شدنم داده جلوه بد از

 سنگین؟  همه این مگه؟چرا خریدی  چی -

  گرفته   دستی   دو   و  خرید  های   بسته.  کردم  نگاه   گالره  به  و  برگشتم 

 .بود

  دوزی  سنگ  پیراهنم  خودم،  دست   بده  نبود،  حواسم   ببخش  -

 . سنگین همین واسه داره

 . نتونم  که  نیست  سنگین  هم  اونقدرا  میارم،  خودم  بابا  خوادنمی   -

  پرت  روش  و  خودم  و  رفتم  تخت  سمت  به  و  کردم  باز  و  اتاق  در

 .کردم

  هام   چشم.بستم  و  هام  چشم  کردم  قالب  سرم  زیر  و  هام   دست

  رو  اجازه  این  ذهنم  ریختگی   بهم  اما   میکردن  التماس   و  خواب

 .نمیداد

 . ببین هام خرید پاشو نخوابیا، خانم هوی  -
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 خیره  رنگ  سفید  سقف  به  و  کردم  باز  زور  به  و  هام  چشم

 برای   حتی  علتش  کردن  بازگو  و...نبود  خوب  اصال  حالم.شدم

 .بود آور خجالت هم خودم

 امروز؟  چته تو حنا! هپروت رفتی که باز -

.  خستم   رفتم  راه  خیلی  فقط  آخه؟  چمه  گالره؟  میدی   جو  چرا  -

 ! همین

 . کنارم بیا پاشو خب، خیلی -

 اطراف    کادویی  های   جعبه  انبوه  متوجه  تازه .  نشستم  تخت  روی 

 .شدم  گالره

  هنر   شب  تا  صب   از  خریدی؟من  میز   چیز  همه  این  روزه  یه  -

 ! فقط خریدم کفش و پیراهن یه کردم

 

 . ببین و پیراهنم اول بیا منه؟ تقصیر پسندی  سخت و کُند تو -

  پام  روی   و  اون  و  رفت  کادویی  جعبه  ترین  بزرگ   سمت  به 

 . گذاشت

 .گرفتم  گالره  جلوی  و  اوردم  بیرون  و  لباس  و  کردم  باز  رو  جعبه  در
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 ربع  سه  های   آستین   که  سفید،  رنگ  به  دار  دنباله  و  بلند  پیراهنی

 بودن   رنگی  صورتی  رز  های   گل  اون  طرح  تنها  و.  داشت  گیپوری   و

  لباس   زیبایی  و  بود   شده   دوخته  لباس  بلند  ی   دنباله  روی   که

 . بود کرده چندان دو  و اش  ساده

  محشره  کردی؟دخترنمی رو و  بودی  سلیقه خوش همه این تو -

 !این

  گالره   از  و  صحبت  اجازه  سارا،  ورود  و  در  آروم  ی   تقه  صدای 

 . گرفت

 : گفت  انداخت  صندلی   روی   و  اورد  در  و  چادرش  و  اومد  داخل  سارا

  چقدر  گالره  وای .خب  کنم  نگاه  بیام منم  میذاشتین  معرفتا  بی  -

 ! لباست خوشگله

 سارا. رفتم  پنجره  سمت  حرف  بی   و  دادم  گالره  دست   به  و  لباس

  و   رویی  دو  طاقت  وقت  هیچ...اما.برام  بود  شده  عزیزی   دوست

 و   بودم  ناراحت  سارا  رویی  دو  برای   دونستمنمی  هم   خودم.نداشتم 

 !احسان جلوی  شدنم  دیده بد ...یا

  رنگ .  شدم  ماه   زیبای   هالل  به   خیره  و  زدم  کنار  آروم  رو  پرده

  احسان  های   چشم  یاد  و  من  هم   ابتدا  همان  از  ماه  ای نقره 
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  رسوای   دل  به  لعنت ...هاش  چشم  و   احسان  به  لعنت .  مینداخت

  منی  سیاه  بخت  به  لعنت.شد  شوم  های   تیله  اون  مجذوب  که  من

 . نداشتم خوش روز که

  عقب   به   و  کنم   رها   رو  پرده  شد  باعث  که  خورد  ام   شونه  به  دستی

 .برگردم

 حلقه   ام  شونه  دور  و  دستش  که  حالی  در  غمگین  ای   قیافه  با  سارا

 :کردمی   نگاهم بود کرده

 ... شدی  ناراحت دستم  از گفت گالره -

  که   کفشی  و  پیراهن  به  که  کردممی   نگاه  گالره  به  چشمی  زیر

  حواسش  کردمی  وانمود  و  کردمی   نگاه   بودم  خریده  خودم  برای 

 ! نیست سارا و من  به

 .جان سارا نیست  مهم -

 تا  که  عزیزی   و  مهم  برام  اندازه  همون  االن  تو!  مهمه  من  واسه  -

  کنم،   ناراحتت  خواستمنمی !  حنا  منی  دوست  تو.بود  گالره  االن

 راحت  احسان  های   دادن  گیر  شر   از  خواستممی   فقط 

 . متاسفم.بشم
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 اش  درباره  بهتره... بیخیال !  سارا بسازی   سپر  من  از  نبود  درست  -

 . نزنیم  حرف

  رفتم   گالره   سمت  به   باشم  سارا  جانب   از  جوابی  منتظر  اینکه  بدون

 : گفتم  و

 چطوره؟ خب، -

  کفش   کاش  فقط.دوخت  خوش  و   شیک  واقعا.حنا  قشنگه  خیلی  -

 . میگرفتی سانتی  ده پاشنه و هات

  پنج   میخواستم  تازه  بلند؟  پاشنه  کفش  و  من  توروخدا  وای   -

  هفت   همین  با   ببین  کن   صبر   حاال .نذاشت   سارا  که   بگیرم  سانتی

 ! زمین  بخورم بار چند  شب فردا سانت 

 و  ساعت  و  حلقه  شامل  که  گالره  های   خرید  باقی  دیدن   از  بعد

 . بخوابم  که گرفتم  تصمیم.بود آرایشی ست و لباس دست چند

 میکاپ  و  مو   مدل  درباره  همچنان  که   گالره  و  سارا   به   توجه  بی

  تخت   سنگین  لحاف   میدادن،  نظر   شب  فردا  برای   عالقشون  مورد

 . بستم و هام چشم و کشیدم صورتم روی  و
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.  بودم  کرده  فراموش  و   مراسم  در  امیر  حضور  کامال  اما   بود،  عجیب

 بود،  که  چه  هر  خالصه!بود  شده  اهمیت  بی  برام  هم  شاید  البته

 .بودم آروم و  نداشتم  استرسی

 حنا؟ خوابیدی  -

 : گفتم  و کشیدم  پایین گردنم زیر تا و لحاف گالره، صدای  با

 چرا؟  هنوز،  نه -

 نداری؟ استرس کردی؟ فکر بهش...میاد فردا امیر -

 دیگه  اما   نشه  باورت  شاید  میکردم،  فکر  بهش  داشتم  االن  اتفاقا  -

 . نکن  و  فکرش  تو  کنم،  برخورد  جوری   چه  میدونم!  ندارم  استرس

  کرد  خاموشش   و  رفت  اتاق  چراغ  سمت  به  زد  لبخندی   جوابم  در

 دراز  کنارم  تخت،  کنار  کوچک  خواب   چراغ  کردن  روشن  از  بعد  و

 .رفت خواب به بالفاصله و.کشید

 .بود کشیده دراز اتاق بزرگ کاناپه  تنها روی  هم سارا

  نگاهش   و  خوابیدم   بهش   تر  نزدیک  چرخیدم  گالره   سمت   به 

  شده   صورتش  روی   انداختن  سایه  باعث  اش  بلند  های   مژه.کردم

 رنگ   صورتی  و  نازک  های   لب  کنار  متناسب،  و  کوچک  دماغ.بود
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  تنها   نه  من  ی گالره .  بود  ساخته  زنده  نقاشی  تابلو   یه  گالره  از

 الیق  بودم  مطمئن  من   و.داشت  هم  زیبایی  سیرت  بلکه  صورت،

 . بود  ها خوشبختی بیشترین

  کنار   صندلی  هم  سارا.بودم  آرایشگر  دست  زیر  که  بود  ساعتی  چند

 . بود رفته  ای دیگه اتاق به گالره اما بود،  کشیده دراز من

 .عزیزم  پاشو تمومه، میکاپت کار خب -

  بود،   کردنم  آرایش  مشغول  و  ساعتی  چند  که  آرایشگری   صدای   با 

  آیینه  به  پیاپی؛ زدن پلک بار چند از بعد و کردم  باز و هام چشم

 . شدم خیره روم به رو بزرگ

 خیلی  اما  بود،  دخترونه  و  ساده  خودم  خواسته  طبق  صورتم  آرایش

 تر   خمار  و  تر  کشیده  آرایش  با   که  هایی  چشم. میومد   صورتم  به

 جلوه  رنگ  مسی  گونه  رژ  با  ام  برجسته  هایی  گونه.میشدن  دیده

 حسن  که  رنگ  گوشتی   لبی  رژ  آخر  در  و  بودن  گرفته  بیشتری 

 .بود آرایشم ختام

 . حنا ببینمت -

 که  ای   ساده  و  ملیح  آرایش  با  هم  اون  که  کردم  نگاه  سارا  به

 . بود  شده زیباتر بود، نشونده  صورتش روی  آرایشگر
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 : گفتم  و زدم لبخندی 

 !سارا  شدی  ناز چقدر-

  احیانا؟ ندیدی  و خودت -

 . شدم خیره صورتم به  باز و برگشتم  آیینه سمت به

  کشیده  پر  هام  چشم  از  هیجان  و  ،شور  قبل  دفعه  عکس  بر  بار  این

  خودم  فقط  که  غمی.بودن  داده  عظیمی  غم   به  و  جاشون  و  بودن

 ... جانسوزه چقدر دونستیممی خدام و

 از  خواستمی  دلم.شدم  سارا  با  صورتم  مقایسه  مشغول   ناخواسته

 . باشم تر لوند  و زیباتر اون

  های  زن  ی همه  از  خواستمی   دلم!  نداشتم   تعارف  که  خودم  با

  دست   به  عین  درست...بود  ممکن  غیر!باشم   زیباتر  احسان  اطراف

 ! احسان آوردن

  کامال   روزها  این   منطقم  و  عقل  بود،  رفته  در  دستم  از  دلم  افسار

 اختیار   تحت  کامال   من  و.بودن  گذاشته   تنها  احساسم  و  دل  با  و  من

 ... بودم جدیدم  احساس
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  امان   اما!  بود  ممنوع  و  غیرممکن  بود،  گناه   بود،   عیب  که  احساسی

 . من   نفهم دل از

 . منتظرتونه جان نازی . شنیون واسه اتاق  اون برو عزیزم-

 روی   و  رفتیم  راست  سمت  کوچک  سالن  طرف  به  سارا  همراه  به

 . نشستیم مخصوص های   صندلی

 فر  و  موهام  خودم  خواسته  طبق.نکشید   طول  خیلی  من  کار

  زینت   تنها .ریخت  هام   شونه  طرف  دو  و  کرد  دار  حالت   و  درشت

 . گرفت  قرار  سرم  روی   که  بود   رنگی  نباتی  و  ظریف  گل   تاج   موهام

  پوشیدن   مشغول  و  رفتم  سالن  به  شدم  بلند  صندلی  روی   از

 . شدم  پیراهنم

 سارا   همچنان  که  اتاقی  طرف  به  و  کردم  پام  هم   و  هام   کفش

 .رفتم بود داخلش

  جمع   مدل  و  موهاش  ی همه.بود  شده  تمام  تقریبا  موهاش  کار

  زیر  از  موهاش  نداشت  دوست  احسان   خودش  گفته  به.  بود  بسته

 : گفتم و زدم بهش  لبخندی .باشن پیدا روسری 

 . شدی  قشنگ -
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 . ببینم  و  گالره نیست دلم تو دل.شدی  ناز  خیلی هم تو -

  صندلی   روی   و  رفتم   بیرون  و  کردم  تایید   و  حرفش  لبخندی   با

  و  دامنش  و  کت  هم  سارا  که  نکشید   طولی.نشستم  انتظار  های 

 .نشست کنارم و پوشید

  قطعا .بود  رنگم   مشکی   و  بلند   پاشنه   های   کفش  به  خیره   نگاهم 

 . باهاشون داشتم ها ماجرا و امشب

  گاهی .نداشتم   کفش   نوع  این  پوشیدن  به  ای   عالقه  وقت   هیچ

  جلوگیری  برای   شدممی   پوشیدن  به  مجبور  که  ها  مراسم  اینجور

 !چسبیدممی  گالره به میمون عین خوردن، زمین از

 نمیایین؟ شما تهران، برمیگردیم زود صبح فردا ما -

 .دوختم سارا  به و گرفتم هام کفش  از و نگاهم 

  زود؟ اینقدر چرا -

 :داد جواب ملیحی لبخند  با و  داد باال  و چپش ابروی 

  بیشتر  هم  احسان.  مزاحمیم  روزه  چند!  ها   نیست  زود  هم  خیلی  -

 واسه  بود  ای   معجزه   هم  روز  چند   همین.نداره  مرخصی  این  از

 . خودش
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 . بستم ای  لحظه و هام چشم و  کشیدم دهنم داخل به و هام لب

  به   نسبت   عمیقی  دلتنگی   احساس  االن  همین  از   اما  بود  مسخره

 بود،  داخلش  گالره  که   اتاقی  در  شدن  باز  صدای !  کردممی  احسان

 . رفتم  سمتش  به   فورا  و  شدم   بلند. نداد  بهم   و  صحبت  ادامه  مهلت

 تغییر  و  زیبایی  مجذوب  اینقدر  اما  داشتیم  فاصله  قدمی  چند

 .کردم فراموش و رفتن راه کل به که شدم اش چهره

 . میکردم  نگاهش  خیره حرف، بی

 . بزنم  پلک خواستنمی  دلم حتی که بود شده زیبا آنقدر

  العاده   فوق  واقعی  معنای   به   صورتش  اصالح  و  غلیظ  نسبتا  آرایش

 .بود

  بودن   شده   جمع  هام  چشم  توی   شوق  شدت  از  که  هایی  اشک

 . داشتن  لبم روی  لبخند  با مزخرفی تضاد

  سمتم   به  قدمی  میگرفت  باالتر  و  لباسش  دنباله   که  حالی  در  گالره

  بود،  گلوش توی  پنهان  بغض از ناشی  که  گرفته  صدایی  با و اومد

 : گفت 
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 روی  و  اینجا  سقف   جور  چه  ببین  بریز،  اشک  قطره  یه  فقط  تو  -

 ! کنممی خراب سرت

 بغلش   و  رفتم  سمتش  به  خنده  با  و  کشیدم  هام  پلک  زیر  به  دستی

 : کردم زمزمه گوشش توی .کردم

 ! دختر هات عالقه ابراز این با  منو  کشتی -

 : گفت  و گرفت فاصله قدمی و اومد بیرون بغلم از و خندید

 شدم؟ چطور -

 : گفت  و شد  قدم پیش دادن جواب در سارا

 تبدیل  واقعی  معنای   به  گُلی   واقعا،  نکنه  درد  آرایشگرت  دست  -

  بودی؟   چی  بزرگان  قول  به.دیدم  خودم  چشم  به   و  هلو  به  لولو

 !تو؟ شدی  چی

  قطعا .پوشیدم   سرعت   به   و  رفتم  شالم  و  مانتو  سمت  به  و  خندیدم

 . بود نمونده احسان و شهاب اومدن به چیزی 

 اومدن از شدن  مطلع و آرایشگاه زنگ صدای   با  که  نکشید طولی

 و  حساب  تصفیه  از  بعد  منم  و  رفتن  بیرون  گالره  و  سارا  داماد،  آقا
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 خروجی  در  طرف   به   گالره  وسایل  کوچک  ساک  برداشتن

 . برداشتم قدم آرایشگاه

  حیاط   در  آهسته.زمین   نخورم  که   گرفتم  باالتر  و  لباسم   دنباله

 . رفتم بیرون و کردم باز و آرایشگاه

 . میگشت   رنگ  ای نقره  گوی   دو  دنبال  به  تنها  هام  چشم  ناخواسته

 .کردمی نگاهش مالیمی لبخند با و بود ایستاده سارا کنار

 کوتاه  را  کوتاهش  موهای !بود  شده  گیر  نفس  و  جذاب  کالم  یک  در

 ته   به  جاش  و  نبود  اش  همیشگی  ریش  از  خبری   و.  بود  کرده  تر

 . بود داده کوتاهی ریش

  هیکل  که بود  پوشیده دوختی خوش و  رنگ مشکی شلوار و  کت

 . بود گرفته قاب زیبایی به را اش ورزیده

 ...بود همسرش با  صحبت گرم

 .مرد این برای  دادمی  جان که حنایی از فارغ

 بازی   مسخره  و  دروغ  و  نگاه   یک  در  عشق  همیشه  که  حنایی

 ... بود شده دچار خودش اما دونست،می 
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  رو   به  رو  به  و  گرفتم   روزهام  این  عزیز  و  جذاب  مرد  از  و  نگاهم 

 .دوختم

  ام   پیشونی   و  دستم   و  بستم   و  هام  پلک  ای   لحظه  امیر،  دیدن  با

 .  بودم کرده فراموش و حضورش کل  به. گرفتم

  شونه  روی   هم  بزرگی   دوربین  و  بود  ایستاده  گالره  و  شهاب  کنار

 .داشت  قرار اش

 شدنشون   سوار  و  رفتن  راه  به  مربوط   توضیحاتی  داشت  که  انگار

 .میکرد گوشزد بهشون و ماشین توی 

 . رفتم  سمتشون  به  ای   آهسته  های   قدم  با  و  کشیدم  عمیقی  نفس

 : گفتم کوتاهی مکث از بعد و دادم فشار هم روی  و هام لب

 . سالم -

 .دادن جواب لبخند  با گالره و شهاب

  نگاه   صورتم  به  خیره  مبهوت  و  برگشت   سمتم  به  تعلل  با  امیر  اما

  قدمیش  یک  در  درست  و  دیدنم   انتظار  که   انگار.کردمی 

 . بود کرده تغییر پیش های  سال  به نسبت. نداشت
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  ما   سفیدی   های   تار  دقت  کمی با  و  بود  شده  تر  مردونه   اش  قیافه

 بود گذاشته  که  بلندی   نسبتا  ریش.میشد  دیده  هاش   شقیقه بین

 . بود شده صورتش شدن تر جدی  باعث

  سمت   به  توجه  بی  باز  و  داد  سالم  لب  زیر  و  زد  پلک  ای   لحظه

 . برگشت شهاب و گالره

 .دادم تکان راست و  چپ به و سرم و  زدم ذهرخندی 

  کینه   قدیم  مثل  هم   هنوز!  بود  کرده  تغییر  اش  قیافه   فقط   ظاهرا

 .بود ای 

  که   کردم  نگاه  بودن  ایستاده  سارا  و  احسان  که  راستم   سمت   به

 . شدم خودم به احسان، جدی  نگاه متوجه

 حرکت  قدرت  و  شدم  اش  کشیده  ابروهای   خم  مجذوب  ناخواسته

  بدنه   به  و  بود  گذاشته  شلوارش  جیب  توی   و  هاش  دست.نداشتم 

  با   کردن  صحبت  مشغول  همچنان  سارا.بود  داده  تکیه  ماشین

 که  دادمی   نشون  من،   به  احسان  جدی   نگاه  اما.بود  احسان

 . نیست سارا های  صحبت  به اصال حواسش

 . دوختم زمین  به و گرفتم اش جدی  صورت از و نگاهم 
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  صداش   آن  هر  ترسیدممی   که  بود  شده  زیاد  آنچنان  قلبم  ضربان

 . برسه فلک تمام گوش به

 لبم   رژ  شکالت  ی   مزه .  کشیدم  دهنم  توی   و  زدم   رژ  های   لب

 و  اش  خیره  نگاه  دلیل.کرد  کم  و  دهنم  تلخی  از  کمی

  ای   ثانیه  از  بیشتر  وقت  هیچ  مدت،  چند  این  طی .دونستمنمی

 . بود  نکرده نگاهم 

 . کنم رانندگی تونمکنم،نمی  برداری  فیلم میخوام  بیا، من با -

  ور  مشغول  که  حالی  ،در  جدیت  با  که  چرخیدم  امیر  سمت  به

 چپم  ابروی .بود  داده  قرار  مخاطب  و  من  بود،  اش  دوربین  به   رفتن

 : گفتم و دادم باال  و

  راننده   خودت  با  چرا  کنی،  برداری   فیلم  قراره  میدونستی  که  تو  -

 نیووردی؟ 

 : گفت  و کرد  نگاهم جدی  و زد پوزخندی 

  باشه،   اینجا  االن  بود  قرار  که  کسی  اون  مارپل،   خانم  بود  حواسم  -

  همین   واسه!  بازیه  پلیس  و  دزد  درگیر  االن  و  زده  دزد  و  کیفش

 . شدم گرانبهات وقت مزاحم
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 عادت  که  انگار!  خواستمی  لجبازی   و  لج  دلم  امیر  جلوی  همیشه

 مقابل   در  ناخواسته.کنم   عمل  هاش  خواسته  خالف  بودم  کرده

 . میگرفتم  جبهه هاش عمل و ها حرف ی  همه

 : گفتم و انداختم باال   و هام شونه

  پاشنه   های   کفش  این  با!  کنم  کمکت  تونمنمی   من  صورت  هر  در  -

 !کن خودت حال به فکری  یه برو. کنم رانندگی نمیتونم  بلند

! خودته  خواهر  عروسیه  فیلم  حنا؟  میکنی  لجبازی   الکی  چرا  -

  من   با! شدیم  معطل   ساعته  نیم  نزدیک  هم  االن  تا   که  میبینی

 گالره؟ یا داری  مشکل

  تا  سه   با   نیست  افتین؟درستنمی   راه  اومده؟چرا  پیش  مشکلی-

 !وایسادیم خیابون  لب خانم

 امیر   منو  نزدیک  درست  و  بود  اومده  جلوتر  احسان،که  صدای   با

 نزدیک !  بود  احسان  با  حق.کردم  فراموش  و  بازی   لج.بود  ایستاده

  با   امیر.بیاد تونستنمی  که بودیم امیری  همراه معطل  ساعت  نیم 

 : داد جواب جدی  لحنی

 ! بریم  حنا.میوفتیم  راه االن نیست، مشکلی خیر -
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  چشمی   زیر.احسان  جلوی   کردنش  صحبت   خودمونی  از  متعجب

 زیر.میکرد  نگاه  امیر  خالی  جای   به  اخم  با  که  کردم  نگاه  احسان  به

  شش   و  دویست  ی   راننده  صندلی  سمت  به  و  گفتم  ای   اجازه  با   لب

 آروم  و  شد  سوار   بعد  ای   ثانیه  هم  امیر.رفتم  امیر   رنگ  مشکی

 : کرد زمزمه

  خیلی   نه  باش  نزدیک  خیلی  نه  کن،  حرکت  ماشینشون  پشت  -

 ! دور

!  نیستم  دستت  زیر  یا  همکار  من!  نمیاد  خوشم  نهی  و  امر  از  -

 . شم  پیاده بگو ناراحتی؟.میکنم  رانندگی همیشه روال طبق

 : گفت و کشید بلندش نسبتا ریش به  دستی

  فقط.برو  خوادمی  دلت  که  جور  هر! ...بستی  رو  از   و   شمشیرت  -

 . بیوفت  راه زودتر

 .کردم  حرکت گالره و شهاب   ماشین پشت جواب، بدون

 مراسم  از  همه  هاشون  عکس   داشتن  دوست  و  برن  آتلیه  نبود  قرار

 هر  بودم  گفته  امیر  ی   خواسته  خالف  بر  که  این  با .باشه  خونه  توی 

 نامحسوس  میکردم  سعی   اما.میکنم  رانندگی  بخواد  دلم  که  جور

 .برم اون ی خواسته طبق
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  عقد   فیلم  شدن  خراب  باعث  شدنمی  دلیل  اما!  داشتم  لج  امیر  با

 . بشم گالره

 کردم می   سعی  منم.کرد  برداری   فیلم  سکوت  در  و  ای دقیقه   چند

  و  دوربین  که  کردم   نگاهش   چشمی  زیر.کنم  رانندگی   دقت   با

 : گفت و.گذاشت پاهاش روی  و کرد خاموش

 از  چرا  داشتی،  مشکل  من  با  تو... دلتنگتن   خیلی  آرزو  و  مامان  -

 بریدی؟  دل اونا

 دختر  یه  از  توقعی  چه  راه؟  کدوم  به  زدی   و  خودت  بریدم؟  دل  -

 پیششون،  نیومدم  کردم  بچگی  من  داشتین؟  ساله  هجده

  بچه   این  پرسید  خودش  از  هست؟!  نیست  بچه  که  خاله.درست

 بازی   و  عروسم  نقش  سال  یک  و  خواهرزادمه  قضا  از  که   یتیم

  اصولی   اما  کنی؟اوکی،  گالیه  خوایمیکنه؟می   چیکار   االن.کرده

 !   لطفا

  قاضی   به  طرفه  یه  عادته  هم  هنوز  انگار  بودی؟  گذاشته  راهی  تو  -

  پل  تموم! نیومدی  ختم  واسه کرد فوت که بابام حتی تو! و رفتن

  کرده   نابود  کنم،   عرض  چه  که  خراب  سرت  پشت  های 

 ! اتخاله واسه حتی...بودی 
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 و   بودم  بچه  من  خان   امیر  بودم؟  بچه  که  کنم  تکرار  بازم  الزمه  -

 ادعای   که  تویی!  نبود  بچه   خاله  اما !  دارم  قبول   خودمم.کردم  بچگی

 !نبودی  بچه داری، و بودن  کل عقل

 ... نشدی  عوض هنوزم...حنا ای  بچه هنوزم تو -

 : گفتم  جیغ با و زدم فرمون روی  و  دستم ناخواسته

 یگذشته   این  کن  ول!  امیر  کن  بس   نکنی؟  قبر  نبش  میشه  -

  قسمت  مقدسات  کدوم  به!  و  نحس  حنای   این  کن   ول !  و  نحس

  بفهم !  بیاد  یادم  هیچی  نمیخوام  و؟  سال  یه  اون  دور  بریزی   که   بدم

 !خوامنمی !امیر اینو

 : داد جواب آروم  و اورد باال   تسلیم نشونه  به و هاش دست

 . زنمنمی حرفی دیگه.باش آروم خوام،می  معذرت -

  میومدن،   پایین  هام   چشم  از  اجازه  بی   که  اشکی  های   قطره  کنترل 

  چشمی  زیر  و  آروم.بودن  کرده  تار  و  دیدم  جلوی   و.  بود   شده   سخت

  آهسته.بود  شده  خیره  جلو  به  عمیق  اخمی  با   کردم،  نگاهش

 : کردم زمزمه



 

174 
 

  کن،   عوض  من  با   و  جات  لطفا   نمیکنی   برداری   فیلم   دیگه  اگه  -

 . کنم رانندگی تونمنمی

 : گفت  و  داد تکان تایید نشانه  به و سرش

 . دار نگه -

 هدایت  راست  سمت  به  فرمون  آهسته،  و   زدم  راهنما

 صداش  بشه  پیاده   که  این  از  قبل   و  کردم  باز  و   کمربندم.کردم

  از  بعد  و  دادم  فشار  هم  روی   و  هام  لب.کرد  نگام  چشمی  زیر.زدم

 : گفتم کوتاهی  مکث

  خودم   دست...میکنه   اذیتم  ام،  گذشته   کردن  رو  و  زیر  -

 پسرخاله  کن  فراموشش.زدم  داد  سرت  که  ببخشید.نیست 

 ! و سال یک اون... هم زدم که دادی  هم.جان

  پیاده   و  کشیدم  جلوتر  و  شالم .شد  پیاده  و  زد  کوتاهی  و  تلخ  لبخند

 . شدم

 . داشت  نگه و  دستم مچ.شدم رد که کنارش از

  شده   گم  اش  مردونه  دست  توی   که   دستم  مچ  به   ابتدا  تعجب  با

 . دوختم صورتش  به سوالی و نگاهم بعد  و کردم نگاه بود،
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 : گفت و کرد ول آروم و دستم

  گذشته   سال   شش   به  نزدیک.  بود   زود  دوتامون  هر   برای   ازدواج  -

 !  من حنای  دیگه  تو نه سابقم، امیر اون من نه... حنا

  هارو   کینه   کن  بزرگی  و  بیا   هم  تو.کردم  فراموش  وقته   خیلی  دیگه

  اشتباه .کن  پاک  و  سال  یک  اون  دیدنت،  تاب  بی  مامان...دور  بریز

  این   نزن  قیچی!  ایم  خانواده  هنوزم   ما  ننویس،  مادرم  پای   منو

 !  و فامیلی  نسبت

  و   ام  آینده  و  جسم   و  روح   من،  ریشه  به   زد  تیشه  سال  یک  اون  -

 حنای   دیگه  چون  نبودم،   مقصر  کم  چون!  دور  میریزم  اما  کرد،   تباه

 ماشین؟ تو بریم... سردمه.نیستم  سابق

 حلقه  دورم  و  هام   دست  شد،  سوار  حرف  بی  و  زد  مالیمی  لبخند

  بخاری  درجه. شدم   سوار  و  رفتم  ماشین   مخالف  سمت   به  و  کردم

  ماشین   بغل  آینه  در  که  صورتم عکس  به.افتاد  راه  و  کرد  بیشتر  و

 .کردم نگاه  بود، افتاده

  باز   و  کیفم.داشتن  رژ  به  نیاز  هام  لب  اما  بود  نخورده  بهم  آرایشم

  به   توجه  بی  و  برداشتم  و  نظرم  مورد  رنگ  شکالتی  رژ  و  کردم

 . کشیدم نداشتند،  رژ از اثری  دیگه که هایی لب روی  امیر،
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 دادن؟  باهاتون  نسبتی!  نشناختم و نفر دو اون -

  فشار   بهم  و  هام  لب  که  حالی  در  و  برگشتم  امیر  سمت   به  کنجکاو

 : گفتم بشه، پخش یکسان هام لب روی  رژ که میدادم

 احسان؟  و سارا منظورت آها... نفر؟ دو کدوم -

 ندیده   حاال   تا.بودن  آرایشگاه  جلوی   که  نفری   دو  اون  منظورم  -

 .بودمشون

 کردم   نگاه  اینا  عمو   خونه  نزدیک  ی کوچه  به  و  برگشتم  تفاوت  بی

 : گفتم  و

 . شوهرش هم احسان اس، گالره و من مشترک دوست سارا -

 پشت.داد  تکان  سری   تنها  جلوی   هم  اون.ندادم  بیشتری   توضیح

 کوچک  ساک. شد   پیاده   دوربین  با   و  کرد  پارک  شهاب،  ماشین

  به   توجه  بی.شدم  پیاده  و  برداشتم  عقب  صندلی  از  رو  گالره

 داخل  به.  بودند  شهاب  و  گالره  منتظر   در  جلوی   که   کمی  جمعیت

 به   رو  ها  پله  و  کشیدم  باالتر  و  پیراهنم  بلند  دنباله .رفتم  خونه

 . رفتم باال  سرعت
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 کمد  توی   و  ساک.شدم  داخل  و  کشیدم  پایین  و  اتاق  دستگیره

 .اوردم در و مانتوم و گذاشتم اتاق دیواری 

 . نه یا بیارم در و شالم که بودم دل دو

  بیرون  شال  بدون  نبود  زندگیم  توی   احسانی  قبل  مثل  اگه  قطعا

 دوست  اون  که  بپوشم  جوری   میخواست  دلم...حاال   اما!  رفتممی 

  که   همونی  بشم  اصال...داره  دوست  اون  که  بزنم   حرف  جوری ...داره

 ... داره دوست اون

  قبول   دلم  اما ...بود  نشدنی  احسان...بود  ممنوعه   احسان

 ... بود من  نشدنی خواستنی،  احسان.نداشت

  حریر  شال  و  رفتم  کمد  طرف  به  و  زدم  آینه  به  غمگینی  لبخند

  آخرین .کردم  تعویض   سرم  روی   رنگ  صورتی  شال  با  و  رنگم  نباتی

 بودن  نشسته  گالره  و  شهاب.رفتم  بیرون  و  انداختم  آینه  به  و  نگاه

  جمعیت   میان  از.بود  سرشون  روی   ریختن  نقل  حال  در  عمو  زن  و

  خوش   و  کردم  پرسی  احوال  میشناختم  که  افرادی   با.کردم  عبور

  آشنا   ای چهره  دنبال   به  و  سالن  دور  تا  دور  هدف  بی .گفتم   آمد

 . میگشتم

 !خودتی؟ حنا -
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 شدنمی  باورم.کردم  نگاه  سرم  پشت   به  سرعت  به  آرزو،  صدای   با

  دست   و  شدم   نزدیکش  قدمی !  باشه   شده   خانم  و  بزرگ   اینقدر

  نگاهش   خیره  زده  نم  هایی  چشم  با. گرفتم  هام  دستم  توی   و  هاش

 کرده  محروم  دیدنشون   از  و  خودم  سال  چند  این  چطور.کردممی 

 بودم؟

 

  گریه   صدای   و  کرد  حلقه  دورم  و  هاش  دست.کردم  بغلش  محکم

 . شد بلند اش

 :کردم زمزمه گوشش در

 . نیست درست اینجا.آرزو باال  بریم... من   برم قربونت -

  باال   طبقه  سمت  به  همراهم  و  داد  تکان  تایید  نشانه   به  و  سرش

 .اومد

  به  و گذاشتم  کمرش پشت  و دستم.کشیدم  پایین و در دستگیره

 .کردم هدایت داخل
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  و   رفت  اتاق  ی   گوشه  نفره  سه  کاناپه  سمت  به  مستقیم

  بی   و  رفتم   سمتش  به  و  برداشتم  میز  روی   از  دستمالی .نشست

 : گفتم.کردم پاک و هاش  اشک حرف

 . شدی  خانم همه  این کی من، کوچولوی  دختر -

 : داد جواب گرفته صدایی با و داد قورت و بغضش

 بودم  کرده  حقت  در  بدی   من  حنا؟  شدی   بد  اینقدر  کی  از  تو  -

 رفتی؟ و گذاشتیم که

 : گفتم و نشستم کاناپه روی  کنارش

 و  چی   همه  میگم.بشه  هات  اشک  ی دونه   دونه  فدای   حنا  الهی  -

  خاله .زنیممی   حرف  مفصل   مراسم  بعد...  نیس  وقتش  االن  اما   بهت

 کجاست؟ 

 :زد لب  و گذاشت  هم روی  تایید نشونه به و هاش پلک

   شده؟ تنگ مامان واسه  دلت کنم باور -

 : گفتم  و گرفتم  هام دست توی  هاش دست

 . میدم  قول ...میکنم  جبران  خانم،  بال  نیار  روم  به  و  اشتباهام   انقدر  -

 :کرد زمزمه آروم.کرد  نگاهم غم با و زد هرخندی ز
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  دلتنگی   گذشت؟  ما  به  چی  میدونی  حنا؟  و  چی  میکنی؟   جبران  -

  طی !  گذشت   سال   شش  حنا  کنی؟  جبران  میخوای   و  سال   چند

  گفته   به  اونم  دیدی،  و  مامان  اتفاقی   بار  یه  فقط  سال  شش  این

  آرزو   همون  من!  ببین   منو.  نکشیده  طول  هم  دقیقه   پنج  مامان

 سرش   روی   مشکی  موی   تار  یه  ببین،   و  مامان  برو  ام؟  ساله  دوازده

 !  نیست 

  حق .  کردممی   گریه  صدا  بی  و  ریختمی   هام  گونه  روی   هام  اشک

  میخواستم  و  سال  کنم؟چند  جبران  میخواستم   و  چی ...بود  آرزو  با

 : گفتم  و زدم پس و بغضم کنم؟ جبران

 

  فرق   دنیامون.  کنیم زندگی  باهم تونستیمنمی  امیر  و  من  آرزو،  -

  بودم درد من... نبود  نازکش امیر و بودم  ناز  من! ارزو بفهم ! داشت

  دنیای   به  متعلق  فقط!  نه   باشه،  بد  امیر  که  نه!  نبود  مرهم  امیر  و

 . نبود من

 : گفت عصبانیت  با و پرید  حرفم بین

 زندگی  تو  چی  اینکه،  حنا!  گرفتی؟  طالق   چرا  پرسیدم  من  -

  داریم حق اما!  نداره ربط احدی  هیچ به  گذشته   شماها ی گذشته 
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!  عالم   بد  امیر  کردی؟  محروم  ما  از  خودت  سال  شش  چرا  بدونیم

  من  به حنا بودیم؟ کرده حقت در بدی  مامان و  من چی؟ ما ولی

 بهت؟ گفتیم تر نازک گل از ما ! کن  نگاه 

  اشک  آرایشم،  شدن  خراب  به  توجه  بی  و  شد   بلند  ام  گریه  صدای 

 .ریختم

  در   روزها  اون  که  حنایی  از  ساله  هجده  آرزوی ... بود  آرزو  با  حق

 حتی  و   روزها  اون   حنای !  میفهمید  بیشتر  بود،  سال  و  سن  همین

  از   کنم  فرار!کنم  فرار  خواستمی  دلم  فقط!  نمیفهمیدم  خودمم

 فرار !  چسبوند  بهم   و  بودن  مطلقه  مهر  ابد  تا  که  سالی  یک  اون

 ! داشتم امیر با که خاطراتی تک تک از کنم

  حفظ  خاله  با  منو  رابطه  که  کرد  تالش  خیلی  عمو  روزا  اون  یادمه 

 دیدنشون  به  خواستنمی  دلم  شرایطی  هیچ  تحت  اما  کنه،

 ... خجالت و خجالت  بعدها...نفرت و بود کینه اوایل.برم

 .رفتم  آرایشی  میز  روی  بزرگ  آینه  طرف  به  و  شدم  بلند  حرف  بی

 رد.کردم  پاک  و  هام  اشک  رد  و  کشیدم   هام  پلک  زیر  به  دستی

 تجدید   مشغول  آرزو  به  توجه  بی  و  کردم  پاک  رو  شده   ریخته  ریمل

 . شدم آرایشم
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  عمیق   سکوتی  دلم !  کنم   خلوت  خودم  با   کمی  داشتم  نیاز

 صدای   شنیدن  بدون  حتی.آسمان  بام  زیر  سکوتی...میخواست

 تجدید  کار.کشیدم  صورتم  روی   و  برداشتم  و  پنکک  پد.  هام  نفس 

  هیچ  با  نمیتونستم  و  هام  چشم  قرمزی   اما  شد،  تموم  آرایشم

  آرزو  به  و  دادم  تکیه  آرایشی  میز  به  و  برگشتم .کنم   محو  آرایشی

 . کردم نگاه 

 روزها  اون.بود  بسته   و  هاش  چشم  و   بود  داده  تکیه  کاناپه  پشتی  به

  واقعا.بود  شده  همدمم  اما  نداشت،  بیشتر  سال  دوازده  اینکه  با

  آرزو؟   و  خاله  محبت  همه  اون  به  بزنم  پا  پشت  تونستم  چطور

 کردم؟ فرار ازشون سال  شش چطور

  هیچ_شش  فعال!  نیست  بس  کنی،  نگاهم   خیره  هم  صبح  خود  تا  -

 .جان خاله  دختر عقبی

 : گفتم  و زدم لبخندی 

 میکنم؟   نگاهت   میدی   تشخیص  جور  چه  بسته،   های   چشم  با   تو  -

 

 : گفت آروم و زد مالیمی لبخند و کرد باز و هاش چشم
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 .بودم  خواب  انگار  االن  تا!  میبینمت  دارم  که  شده   باورم  االن  تازه  -

  بین   هاش  دست.نشستم  کاناپه  روی   کنارش  و  رفتم  سمتش  به

 . دادم فشار و  گرفتم هام پنجه

  هاش   لب.کنم   نگاهش   سال   شش  اندازه  خواستمی   دلم  حقیقتا

 : گفت و  شد باز  خنده به

 .کمندی  گیسو هنوزم -

 شدیدمون،  اختالفات  بروز  از  قبل  روزها،  اون  که   بود  لقبی  این

 از  بعد   من   و.میزد  صدام  کمند  گیسو   همیشه.بود  داده  بهم   امیر

 !زارمبی   لفظ این از هم  هنوز سال  شش  گذشت

 عطر   کنممی   حس ...نمیره  کردنشون  کوتاه   به  دلم  و  دست  -

  وقته  خیلی  بیخیال،... مونده   موهام  تار  تک   تک   روی   مامان  دستای 

  پایین؟  بریم باال، اومدیم

 اشرنگ  بادمجونی  و  کوتاه  پیراهن  به  دستی  و  شد  بلند  حرف  بی

 . کشید
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  گفته  طبق  که  جایی  طرف  به  و  اومدیم  پایین  سرعت  به  رو  ها  پله

 . زدیم قدم بود؛ نشسته خاله آرزو،

 . میکرد  صحبت  شهاب  مادر  خانم،  پروین  با  و  بود  نشسته  مبل  روی 

 داخلش،   های   اشک  تا  گذاشتم   هم  روی   و   ام  زده  نم   های   چشم

 . باشن  نداشته ریختن بیرون واسه راهی

 . نشستم  صندلی پایین پاهاش،  کنار آروم و زدم  قدم سمتش به 

 تر   خوشگل  روز  به  روز  که  بره  قربونت   حنا...خوشگله  آذر  سالم  -

 . میشی  قبل از

 باورش   که  انگار.کرد  نگاهم  شوکه  و  برگشت  سمتم  به  سرعت  به

 . باشم کنارش شدنمی

  جدا  هاش  چشم  حصار  از  هاش  اشک  که   نکشید  طول  ای   ثانیه

 . چکیدن هاش گونه روی  و شدن

 .کردم باران  بوسه  و برداشتم و بود پاهاش  روی  که دستش

  بار   چندین  هاش  گریه  بین  ما  و  گذاشت   سرم  روی  و  هاش  لب

  و   ایستادم  کنارش  آروم.شد  بلند  صندلی  روی   از.زد  بوسه  پیاپی

  شصت  آستانه  در  که  هایی   گونه  روی   و  دستم.زدم  غمگینی   لبخند
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  از   فارغ...اطراف  از  فارغ.گذاشتم  بودن  شده  چروکیده   سالگی

 بلندی   موسیقی  صدای   از  فارغ.برم  و  دور  اندک  های   آدم  هیاهوی 

  قول   به.کردم  نگاهش.کردمی   رقصیدن  به  وادار  رو  ها  جوان  که

 کردم،می   نگاهش  هم  سال  شش  اندازه!بودم  عقب  هیچ_شش  آرزو

 . بود کم

 : گفتم  و کردم پاک و صورتش روی  غلطیده های  اشک

  ببخش .نکن  ام  شرمنده  این  از  بیشتر   برم،  قربونت  نکن  گریه  -

 .خاله کن  حاللم...و معرفت  بی حنای 

 روی   و  سرم.کرد  بغلم   و   پیچید  تنم   دور  و  لرزانش  های   دست

 که  عطری .دادم  هدیه  هام  ریه  به  و  تنش  عطر  و  گذاشتم  شونش

 .دادمی  و مادرم بوی  عجیب

  اشک  صدا  بی  و.بود  کرده  بغلم   حرف  بی  ای دقیقه   چند

  شرمنده   اشکش،  قطره  هر  ازای   به  که  میدونست  خدا.ریختمی 

 طرف  دو  و  کرد  باز   تنم  دور  از  و  هاش  دست.شدممی   قبل  از  تر

 : گفت آروم و  گذاشت صورتم

 .  من چشم نور اومدی  بالخره -
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  سرد   هوای   گرفتن  نظر  در  بدون  و  شدم  دور  جمعیت  از  حرف  بی

 . رفتم بیرون

 این   نمیخواست  دلم  اما؛   بود  اومده  عاقد   که  شدمی  ای دقیقه   چند

 . بمونم اتاق توی  رو لحظه

 ! نمیخواست دلش هیچکس ...شاید و

  بخته   دو  خواهشا  》پیچید  گوشم  توی   باز   شهاب  ی خاله  صدای 

 《.بده خیرتون خدا نمونن، اتاق توی  ها  بخت سیاه و ها

  پخش   هوا  در  بخار   شکل  به  بازدمم  که  کشیدم  عمیقی  نفس

 ...خلوت این به  نیاز. داشتم تنهایی این به  نیاز.شد

  خیره   آب  در  ماه  ی سایه   به   و  نشستم  حیاط  کوچیک  حوض  کنار

 . کنم  نگاه  سرم پشت به  شد  باعث هایی  قدم صدای .شدم

  طپیدن   از  قلبم  آن  یک  سرم،  پشت  درست  احسان،   دیدن  با

 .ایستاد

  که   سالمی   به   توجه  بدون.دادم  سالم   لب  زیر  و  ایستادم  سرعت  به

  آب   به  خیره  و  ایستاد  حوض  کنار  و  اومد  تر  نزدیک  بودم،  داده

 : گفت مقدمه بی  و شد حوض رنگ تیره های 
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 . میخونن عقد خطبه دارن -

  مثل   و  گرفتم  اشرنگ  ای نقره   های   چشم  و  بلند  قامت  از  نگاهم

 : دادم جواب لب زیر و دوختم آب به خودش،

 . میدونم -

 اینجایین؟ چرا پس-

 

 :دادم جواب گرفته لحنی با و کشیدم  عمیقی  نفس

 ! ام مطلقه چون -

 : گفت و  داد تکان و سرش تفاوت بی

 . میدونم -

 : گفتم و چرخیدم سمتش  به سرعت  به ناخوداگاه،

 !کجا؟ از! میدونین؟ -

 جیب  توی   و  هاش  دست.  ایستاد  بهم  پشت  و   شد  دور  قدمی

  تندیسِ   این  ی صدقه   قربان  دلم  در  شد  باعث  که  گذاشت،  شلوارش
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  کنجکاو .شد  خیره   حیاط  بزرگ  نسبتا  باغچه  به.  برم  نشدنی

 : داد ادامه ، سکوت ای ثانیه  از بعد.میکردم نگاهش  همچنان

 ... گفت  سارا  فهمیدم، امروز -

  خیره   و  برگشت  سمتم   به  بده،  بهم  و  صحبت   اجازه  اینکه  بدون

 :داد ادامه صورتم به

 ! باشین خرافاتی نمیاد بهتون -

  لب   زیر  و  شدم  حوض  به  خیره  باز  و  گرفتم  صورتش  از  و  نگاهم

 : گفتم 

 . باشه خرافات اگه حتی ! کنمنمی ریسک گالره زندگی سر -

  نزدیکی  و  صحبتی  هم  این  از  قلبم   طپش.  اومد  تر   نزدیک  قدمی

  که.کردم  دعا  و  شهاب  ی خاله  دلم،  توی   بار  هزاران.بود  رفته  باال 

  با   صحبت.بود  شده  زندگیم  اتفاق  ترین  شیرین  باعث  ناخواسته

  حتی!  باشه  اشتباه  اگر  حتی !من خوشبختی  نهایت  یعنی  احسان،

  سرسختانه   من  دل .نباشه  من   به  متعلق  اگر  حتی!  باشه  ممنوع  اگر

  دلم .  برگشت   سمتم  به  و  کشید  عمیقی   نفس . خواستمی  و  احسان
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  خواد می   احسان《!ساکت 》  بگم  عالم  ی همه  به  خواستمی 

 ! بزنه حرف

 :زد لب آروم و ایستاد قدمیم یک در درست

 ! نکنی ریسک خودت زندگی سر  فقط بگیر یاد -

 و  کوچک  اسم  با  که  امیر  صدای   با.کردممی   نگاهش  خیره   مبهوت

  با . برگشتم  عقب  به   و  برداشتم  احسان  از  و  نگاهم.زد  صدایم  بلند

 :  بود ایستاده ها پله باال  غلیظی اخم

 ! خوند  رو خطبه عاقد بیرون؟ اومدی  سرما این تو چرا -

 

 یک  در  و  رفتم  امیر  طرف  به  و  احسان،  به  مجددی   نگاه  بدون

 : گفتم  بشنوه، خودش فقط که جوری  آروم،.ایستادم اش قدمی

 ... اشتباهه  -

 : پرسید و کرد تر  نزدیک بهم و ابروهاش

 چی؟ -

 : گفتم  و کردم قالب سینه  روی  و هام دست
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  بازخواست !  من  دنبال   به  اومدنت !  تو  و   من  کردن  صحبت   تنها   -

 بگم؟  بازم!  کردنم

 حوض  کنار   همچنان  که   احسانی  به  نامحسوس  و  زد  پوزخندی 

 : گفت و کرد اشاره.بود ایستاده

 نبود؟  بد کردی می صحبت  تنها یارو اون با  احیانا -

 : گفتم و زدم پوزخندی  خودش مثل

 ! سابقم همسر نه. دوستمه شوهر! آقا اون -

  این   عزیز   و  ممنوعه  مرد  آقا  اون》دادم  ادامه  دلم  توی   و

 《...روزهامه

  بیرون   سرما  این   تو  چرا  پرسیدم  حنا،  کن  ول  و  خزعبالت  این  -

 وایسادی؟ 

 :دادم جواب تندی  لحن با و صورتش توی  شدم براق

   جناب؟ فهمیدی ! کردی  بازخواست  منو که بود آخرت بار این -

  داخل   و  کردم  عبور  کنارش  ،از  اش  مبهوت  ی چهره  به  توجه  بی

 . رفتم
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  و   ام  زده  یخ  های   پلک  ای   لحظه  شد،  باعث  خونه  گرم  هوای   موج

  دلم .نداشتم  و  شلوغی  و  جشن  ادامه   حوصله  دیگه.بگذارم  هم  روی 

 آوا  تمام  بارها،  و  ها،بارها   خودم،ساعت  خلوت  توی  خواستمی 

 یه  حتی  مبادا  کنم،که  تکرار  و  بود  برده  کار  به  احسان   که  هایی

 ... بود ای  العادهفوق  شب  امشب.کنم فراموش و هاش  حرف از واو

  چی  هر !  زد  غیبش  اومد   که  عاقد  ندیدی؟  و  احسان  جان،   حنا  -

 نبود؟  حیاط تو.نمیبینمش میگردم

  نگاهش   و  اومدم  در  شیرینم  و   ممنوع  خلسه  از  سارا،  صدای   با

 : گفتم و کردم خیس زبون با و خشکم های  لب.کردم

 ! بودن حیاط تو -

 

  دلم  ناخواسته. نیست  بیشتر  توضیح   به  نیازی   کردم  حس

  هر !باشه   باخبر  امشبمون  های   صحبت  از  هیچکس  خواستنمی

  حفظش   راز،  عین   میخواست   دلم   اما.نبود  خاصی  صحبت  چند

 . کنم

  به   تشکر  از  بعد  و   کشید  جلوتر  و  گلدارش  چادر  و  زد  لبخندی 

 .رفت  حیاط طرف
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  بودن   نشسته  گالره   و  شهاب  که  جایی  رو،  به  رو  به  و  نگاهم 

 . انداختم

 . شهمی نصیبم گالره جانب  از سنگینی   توبیخ میدونستم

  کنار   نفره   دو  مبل  ی دسته  روی   حرف  بی   و  رفتم  طرفشون  به

 : گفتم  و.نشستم  گالره

  پیشونیت .بابا   و  هات  سگرمه  کن   باز!  اخمالویی  عروس  چه  -

 .شد چروک

 : گفت  وار پچ پچ و  برگشت سمتم به   غلیظی اخم با

 ... حنا نامردی  خیلی!بشه تموم امشب کن صبر  فقط تو -

 : دادم جواب  لبخند با و کردم  نگاه آرایشش در غرق صورت به

 میکنی؟  ناراحت  و خودت چرا کردم؟  چیکار مگه-

 : زد لب ناراحتی با و برگشت شهاب سمت به

 ! کنهمی انکار داره قشنگ میبینی؟ -

 داد  باال   را  هایش  شانه  و  برگشت  سمتم  به  و  زد  لبخندی   شهاب

  شد   باعث  که.  داد  نشون  طرف  بی  کامال  و  خودش  حرکت  این  با.

  یا   من  همسر  نداشتم  دوست  وقت  هیچ!  بزنم  عمیقی  لبخند
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 از  االن و باشه داشته رابطمون  توی  دخالتی ترین گالره،کوچیک

 . بودم خوشحال قلب صمیم

  نگاهش   و  برداشتم  پاهاش  روی   از  و  ،گالره  رنگ  صورتی   گل  دست

 : دادم ادامه همزمان و کردم

  حالم   بود  گرم  خونه  هوای   نباف،  داستان  خودت  واسه  الکی  -

 سر   یه  میخورد،  بهم  مختلف  های   ادکلن  و  عطر  بوی   از  داشت

  رو  خطبه  تند  تند  عاقد  که  چه  من  به!  برگشتم  و  بیرون  رفتم

 !خوند؟

 : گفت و زد عصبی پوزخند

  خانوم،   حنا  اطالع  جهت  صرفا  فقط !  میگی   درست  تو  خب  آره  -

 ! کنی  سیاه  نمیتونی و کردم بزرگت که  منی

 کردم  حلقه  هاش  شونه   دور  و  دستم  و  برگشتم  سمتش  به   خنده  با

  گالره   با   کس   هر  بود  داده  نشون  تجربه.  ندم  جواب  دادم  ترجیح  و

 ! اس بازنده  قطعا کنه، بحث
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 و   گذاشت  بودم،  گذاشته  اش  شونه  دور  که  دستی  روی   و  دستش

 : گفت آروم

  هم   شهاب! رفتی  چرا  فهمیدم...نیستی   کنارم  دیدم  گرفت  دلم  -

 . میکنه  برخورد  خالش با  مراسم از بعد که  گفت. شد متوجه

  شهاب   که  تر،جوری   بلند   کمی  و  برداشتم  اش  شونه  دور  از  و  دستم

 : گفتم  بشنوه، هم

 نزد،  حرفی  که  خدا  بنده.  جفتتونم   با  بزنین،  حرفی  ندارین  حق  -

  اینقدر !گالره  میشه  تموم  همینجا  بحث  این.بیرون  رفتم  خودم  من

 . نکن اش گنده  الکی

 ... حنا اما -

 :کردم تکرار محکم و پریدم حرفش  بین

 خواهرم؟  باشه!جان گالره تمومه بحث این -

 . شد  خیره رو به  رو به و داد تکان  و سرش ناچار به

 :پرسیدم  بحث، کردن عوض برای 

 اینجاییم؟ کی تا خودمون.گردنبرمی زود  صبح اینا سارا -

 : گفت  و انداخت شهاب به  نگاهی   نیم و زد مالیمی لبخند
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 . بیوفتیم راه عصر فردا قراره گرفته، مرخصی  شهاب -

  همگی   عصر  فردا!  رفتننمی   هم  اینا  سارا  کاش  که   میگم... خب  -

 . افتادیممی  راه باهم

 باال   را  هایش  شانه   و  انداخت  عقد  سفره   به  تفاوتی  بی   نگاه   گالره

 :گفت و داد

  خواستی .بگم  سارا به رفت یادم که بودم درگیر اینقدر  کن باور -

 ! باهاشون کن صبحت خودت

                                                             

 و   کردم  باز   و  هال  در.آوردم  پایین  ها  پله  از  خودم  با  هارو  چمدون

  از .گذاشتم  عقب  جعبه  توی   و  رفتم  شهاب  ماشین  سمت  به

  عمیق  نفس  بار   چندین  و  دادم  تکیه   ماشین  بدنه   به   خستگی

  عصر   همگی   شد  قرار  و  کردم  صحبت  سارا  با   قبل  شب .  کشیدم

 . بیوفتیم  راه امروز،باهم

 . خواستممی  که بود چیزی  نهایت این
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 دیدن  با.کردم  نگاه  عقب  به  حیاط  در  شدن  باز  کلید،و  صدای   با

  و   زدم  لبخندی   زد می   حرف  موبایلش،  پشت   مخاطب  با  که  عمو

 . رفتم  سمتش  به

  یه   و  کتان  و  جیر  فقط .بیار   برام  طاقه  تا  دو  هرکدوم  از  مشتی   نه  -

 . طاقه

  سمت   به  هاش  قدم  همراه  و  کردم  حلقه  دورش  و  دستم   حرف،   بی

 . رفتم خونه

  بگیر   مهلت  خودته،  گردن  باهاشون  کردن  صحبت  زحمت  فقط   -

 یاعلی.جمع خیالت  ان، آماده هم  ها چک. میکنم  تصفیه دوماهه

  سرم   و  گذاشت  رنگش  طوسی   کت   جیب  توی   و  موبایلش   گوشی

 : گفت   و بوسید و

 بیرونی؟ چرا سرده،  هوا بابا؟ خوبی -

  ترکوندنن،   الو  حال  در  همه.  ماشین  تو  بزارم  هارو  چمدون  اومدم  -

 ! بکشه جور باید مظلوم حنای 

 : گفت  و کرد نگاهم کنجکاو عمو

 عمو؟  ترکوندن چی -
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 . بوسیدم دل ته از و زبرش  ی وگونه  زدم بلندی  ی قهقه 

 عازم  همه  حاال   ساعته،  یک  استراحتی   و  ناهار  خوردن  از  بعد

  و  گرفتم   بغل  نوبت،  به  و  عمو  زن  و  عمو.  بودیم  تهران  به  برگشتن 

  در .رفتم  شهاب  ماشین  سمت  به  حرف  بی  و  کردم  خداحافظی

 . نشستم و کردم  باز و عقب

  رفتن  وقت  که  بودم  درگیر  و  روز  چند  این  اینقدر...بود  گرفته  دلم

  ای لحظه  وجدان  عذاب  احساس  االن،  و.نداشتم   و  زهرا  بهشت  به

 .کردنمی  رهام

  سمت   به  ترس  با.شد  باعث  که  خورد  شیشه  به  کوتاهی  ی ضربه 

  ماشین   در.افتاد  سارا   خندان  صورت  به  هام  چشم. کنم  نگاه  شیشه

 : گفت و کرد پیاده زور به  و کشید و دستم و کرد باز و

 دوتا   اون  درک،  به   من  تنهایی  نشستی؟  اینجا  اومدی   چی  یعنی  -

 . باشن تنها  بزار!ها شونه زندگی سفر اولین عشق مرغ

  این   وجودم  اعماق  از  بار،  این  حقیقتا.ندادم  جوابی  و  زدم  لبخندی 

  زینت   ناخواسته  که  عریضی  لبخند  با!  خواستممی  و  همسفری 

  و   گالره   کنار  از  سارا  دست  به  دست  بود،  شده  صورتم  ی دهنده 
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  بودند،   ایستاده  عمو  زن  و  عمو  کنار   همچنان  که  احسانی  و  شهاب

 . گذشتم

  مخالفتی   تصورم  برعکس  و.کرد  نگاهم  لبخندی   با   تنها   گالره

  ،جز   عشق  مرغ  دوتا  اون  ماشین  توی   موندنم!  بود  سارا  با  حق.نکرد

 . نداشت ای  دیگه نفع هیچ مزاحمت

  کمال   با  قبل،  دفعه  برعکس  بار،   این.شدیم  که  ماشین  نزدیک

  هم  سارا.  کردم  انتخاب  نشستن  برای   و  احسان  سر  پشت   میل، 

 .نشست جلو  صندلی بالفاصله

  ماشین،   شیشه  در   محوم،  تصویر  انعکاس  به  و  کردم   کج  و  سرم

 . شدم خیره

  زیبایی   به  که  موهایی   و  کشیدم  جلوتر  و  سرم  روی   شال  ناخواسته

 . فرستادم رنگم  سبز شال زیر و بودم ریخته صورتم طرف یک

  فقط   همیشه،  برعکس   حاال   که   حنایی   به .شدم   خیره  تصویرم  به  باز

 بررسی  و  صورتم  زوایای  تمام  دقت  با.بود  پیدا  صورتش  گردی 

 .کردم
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  بازیگر  حنا...نبودم  من  این.  داشتم  گنگی  و  غریب  احساس...اما

  توجه   ای ثانیه   حتی   سرسختانه   رسوام  دل...نبود  خوبی  و  قهار

 ! نبودم بلد هم کردن بازی  نقش  اما خواست،می و احسان

  عاشق   که  بودم  احسانی  عاشق  من ...مزخرفی  سرنوشت   چه

 ! بود همسرش

  مقابل   نقطه  درست  زنی،  عاشق  که  بودم  مردی   عاشق  یاغی،  منِ

 ! بود شده  من شخصیت 

 سارا  چون  قدری   حریف  مقابل   در  شانسی  هیچ  زده،  فلک  حنای 

 . نداشت

  معمولی  و  شالم  و  فرستادم  بیرون  و  مواجم  و  مشکی  موهای   تار  باز

 ! بود همین حنا.کردم نگاه شیشه به و.گذاشتم سرم روی 

 .کرد بهتر و حالم نشست لبم روی  که رضایتی لبخند

 *کل دانای*

  منظره   به  و  گذاشت  کتانش  شلوار  جیب  در  را  هایش  دست

 . دوخت چشم رو به رو ی العادهفوق
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  زیر   های   سنگ  به  و  رنگش  مشکی  های   کتونی  نوک  هدف  بی

 .بردمی لذت غروب خنک هوای   از و زدمی  پایش

 که  جایی  با  زیادی  تقریبا  فاصله  که  کردمی  نگاه  همسرش  به

 . داشت بود ایستاده

 . برداشت   قدم   ماشین  طرف  به  و  برداشت  نفر  سه  آن  از  را  نگاهش

 و   داده  تکیه  شیشه  به  را  سرش  که   شد  دخترکی  خیره  نگاهش

 .بود خواب عمیقا

  کفش  برخورد  صدای   تا  برداشت  تر  آهسته  را  هایش  قدم   ناخواسته

  نگاهی   نیم   باز.نکند   بیدارش  جاده،  کف  های   ریزه  سنگ  به  هایش

  طرف  به  را  سرش  و  انداخت  بودند،   نفر  سه  آن  که  جایی  به

 .چرخاند دخترک

 تکیه  بود  خواب  دخترک  که  سمتی  همان  دقیقا  ماشین،  بدنه  به

 سمت  به  کمی  را   سرش  و  کشید  کوتاهش  موهای   میان  دستی.داد

 .چرخاند بود، خواب حنا که جایی
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 این  گذشت  ذهنش  از  ناخوآگاه  و  کرد  اشنگاه   خیره  ای لحظه

  های  مژه  ی سایه.بود  تر  معصوم  و   زیباتر   خیلی  خواب  در  دختربچه

  اش،   مشکی  و  بلند  ابروهای   هالل  قاب   زیر  اشرنگ  مشکی  و  بلند

 تر  پایین   کمی  را  اشنگاه .بود  ساخته  ای العادهفوق  و  زیبا  تندیس

 .دوخت چشم دخترک کوچک بینی به و  اورد

  قرار   اشبینی   روی   که   رنگی  ای   قهوه  های   مک  و  کک

 .دادمی  نشان تر کودکانه را صورتش.داشت

 ی زده  رژ  های   لب  ی خیره  و  اورد  تر  پایین  کمی  را  نگاهش  آرام

  ماشین   از  سرعت  به  و  برداشت  بالفاصله  را  نگاهش.شد  دخترک

 کرد؟ می  چه داشت.گرفت  فاصله

  ماشین  از  و  کشید  موهایش  میان  پیاپی   بار  چندین  را  دستش

 . گرفت  فاصله

 .بود  عصبانی شدیدا  خودش دست از

  پایش   که   بود  کرده  را  خودش  سعی  تمام  اش،  زندگی  سال  سی  در

 کرد؟ می  چه داشت حاال  اما.نرود کج خدا  راه  از ای ذره

  کشید  هایش چشم  به  را دستش. کشیدندمی  تیر  هایش شقیقه

 .نسپارد خاطر به و بود دیده چه هر تا
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  عقب  به   بالفاصله  شد  باعث  ماشین،   در  شدن  بسته  صدای 

 باد  در  اششده   بافته  موهای   که   شد  دخترکی  محو  اما،.برگردد

 . رقصیدمی 

  نگاه   بدون  و  کرد  اخمی!  بودند  شده   یاغی  امروز  هایش  چشم

 . برداشت قدم سمتش به دخترک به دیگری 

  ماشین   نکردن  حرکت  متوجه.کردم  باز  آرومی  به  و  هام  چشم

  و   زدم  دردناکم  گردن  به  دستی  و  کشیدم  کوتاهی  خمیازه.شدم

 . دادم ماساژ آروم

  از  بالفاصله!بود  عجیب  بودنم   تنها.کردم  نگاه  اطراف  به  تعجب  با

 . کردم نگاه اطراف به و شدم پیاده  ماشین

  با   احسان.کنم  نگاه   چپم  سمت  به  شد  باعث   هایی   قدم  صدای 

 : گفتم  و رفتم  سمتش به نگرانی  با.اومدمی  سمتم  به پایین سری 

 شده؟ چی -

 : پرسید تعجب با و اورد باال  و سرش تاخیر کمی با

 چی؟ -

 نیست؟ کسی چرا سارا؟ شهاب؟ گالره؟ کو؟ ها بچه -
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  خیابان  طرف  به  و  روش  اخم  با  و  انداخت  صورتم  به  نگاهی  نیم 

 : گفت  مکث کمی  با و.چرخاند

 

 ! افتاده تون روسری  -

 داشتم   و  جوابی  هر  توقع  قطعا  رفت،  باال   به  تعجب  شدت  از  ابروهام

 سرم   روی  آروم  و  شالم  و  گذاشتم  سرم  روی  و  دستم!  این  الی

 .موندم نظرم مورد جواب منتظر حرف، بی  و گذاشتم

  دست   اشاره  با  و. رفت   ماشین  طرف  به  و  شد  رد  آرومی  به  کنارم  از

 . بیام دنبالش که گفت   بهم

 .کردم حرکت  سرش پشت و بخشیدم سرعت  هام قدم به

 : گفت   مقدمه بی

 .نکردن بیدارتون بودی  خواب شما.  بهداشتی سرویس  رفتن -

 سوز .بودیم  یزد  نزدیک  تقریبا.انداختم  اطراف  به  نگاهی  هدف  بی

  و   کم  و  بود  نمونده  هوا  شدن  تاریک   به  چیزی   و  اومدمی  سردی 

 . شدندمی  دیده ها ستاره بیش 
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 ایستاده   جاده  کنار  کوچیکی  پرتگاه  لب  که  احسانی  به  توجه  بی

 دورم  و  برداشتم   و  بافتم   شنل  و  رفتم   ماشین   طرف  به   بود،

  گرفتم   صورتم  جلوی   و  هام  دست  و  دادم  تکیه  ماشین  به.  پیچیدم

  مشغول   همراهش  گوشی  با   که  کردم  نگاه  احسان  به .کردم  ها  و

  سکوت   اش  گرم  صدای   بعد  ای   لحظه.بود  شده  ای شماره   گرفتن

 . شکست  و شب

 . کردین جان؟دیر  سارا کجایین -

 : گفت  عصبی لحن با احسان که داد جوابی چه سارا  نمیدونم

 دو!بسه !...سارا  نزن   حرف!  کاشتین  سرما   این  تو  ساعت  یه  رو  ما  -

 .اینجایی دیگه دقیقه

 . کرد قطع و گوشی دیگری  ی اضافه  حرف بی و

 با  و  ایستادم  پرتگاه  لب  کنارش  و  رفتم  سمتش  به  تعجب  با

 : پرسیدم احتیاط

 شده؟ چی ...ببخشید  -

 : گفت و کشید  کوتاهش و مشکی موهای  میان دستی
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  دستی  صنایع  بنزین  پمپ  کنار  فروش  دست  چندتا  گویا  -

 !بندازن  نگاهی یه رفتن دسشویی از بعد هم  اینا.میفروشن 

 . دادم تکان تاسف  نشانه به و سرم و  زدم ذهرخندی 

 : گفت لب زیر و انداخت صورتم به  نگاهی  نیم

 . ماشین تو بریم بهتره  سرده، خیلی -

 . شد سوار و کرد حرکت  ماشین سمت  به من از  جلوتر  خودش و

 انداختم  بودن  نفر  سه  اون  که  جایی  و  خیابان  سمت  اون  به  نگاهی

 .میان سمت این به شدم  متوجه که ،

  نگاه   ماشین  آینه  از.شدم  سوار  و  بخشیدم  سرعت  هام  قدم  به

 . کرد روشن حد آخرین تا و بخاری  و انداخت صورتم  به کوتاهی

                                                             

 آتیش  روی   اسپند  عین  که  نحسی  روز  چهل.گذشت  روزی   چهل

 . بودم ندیده و احسان دیگه تهران به رسیدن از بعد. بودم

 و  بود  شلوغ  سرشون  همیشه  تحویل   سال  نزدیک  سارا  گفته  به

 . گذروندمی  آگاهی توی  و وقتش بیشتر
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 تا  عمو.اومد  تهران  به  و  گرفت  انتقالی  شهاب  روز،  چهل  این  طی

 و  شهاب  به  و  کردن  زندگی  تنها  اجازه  عروسی،  مراسم  از  قبل

 . بودم خونشون نقلی من علت همین به و  بود نداده گالره

  درجه   آخرین  تا   و  تلویزیون  صدای   همراهم،  تلفن  زنگ  صدای   با

 : دادم جواب و کردم کم

 عمو؟  زن  خوبی خوشگلم،  بانو زری  سالم -

  قلبم  ای   لحظه  رسید   گوشم   به  که   عمو  زن  بلند  هق  هق  صدای 

 ام  سقوط  از   تا  گرفتم  دیوار  به  و   دستم.کرد  فراموش  و  طپیدن

  هیچ  پرسیدن  توانایی  و  بود  شده  خشک  دهنم.کنم  جلوگیری 

  اتفاق   داد،می   جوالن  ذهنم  توی   که  چیزی   تنها.نداشتم  سوالی

 .  است افتاده  پدرم مثل عموی  برای  احیانا که بود ناگواری 

  تمام   و  نشستم  هال  رنگ  سفید  و   سرد  های   سرامیک  روی   همانجا

 : پرسیدم زور به و کردم جمع و قوام

 عمو؟  -

 : داد ادامه زجه با هاش گریه بین  و شد تر  شدید هقش هق
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  سرمایه   تمام  حنا   شد؟  زندگیم   گیر  دامن  کی   نفرین  و  آه  خدا  ای   -

 . سوخت مون  زندگی

  به . شد  باز  تنفسم  راه.کرد  باز  گلوم  دور  از  و  دستش  کسی  انگار

 عمو  بودن  زنده  مهم.نکردم  ای توجه  عمو  زن  های   صحبت  جزئیات

 .بود

 : گفتم آروم و کردم خیس کمی زبانم  با  و هام لب

 ! شده چی بفهمم  نکن گریه عمو؟توروخدا زن شدهچی -

 

  آجر  یه  حتی!شد  خاکستر!  حنا  سوخت  دیشب  عموت  مغازه  -

 . بود  بدبختی چه این  خدا ای . پارچه به  برسه چه نمونده  سالمم

  با .بدم  دلداری   و  خاطر  تسلط  عمو  زن  و  خودم  به  کمی  کردم  سعی

 : دادم جواب لرزونی لحن

  عمو   و  شما  بدن  ستون  چهار  خداروشکر.  عمو  زن  سالمت   تنتون   -

 ... و  بودن  بیمه  ها   جنس  و  مغازه  اخه؟  هستین   چی  نگران  سالمه،

 : گفت هراسون و پرید  حرفم بین
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 مهلت  از  ماهه  یک  همدمم،  نبوده   دخترم،  نبوده  حنا،  نبوده  -

 .مادر جان  نداشتم غمی که بودن بیمه اگه! گذشته  اش بیمه

 . بستم و هام چشم و کردم زمزمه حسینی یا لب زیر

 .دادممی گوش عمو زن های  تابی  بی و هق هق به  حرف بی 

  بدنم   توی   رمقی!  نداشت   و  خوردن  تکان  ای ذره  توانایی  زبانم 

  اتفاقی   چه  حاال )  زدمی   چرخ  ذهنم  توی   سوال  یک  فقط.نبود

  میان   در  عمو  زن  با   درمانده   لحنی  با   و   زور  به  و  سوالم(  افته؟می 

 . گذاشتم 

! نزدیکه  هاش  چک  ی همه  موعد  نداره،  آرامش  دیشب  از  عموت  -

  خدا  ای .  زندون  گوشه  بندازنش  عمری   آخر  مادر،  میترسم... حنا

 . شد سرم تو خاکی چه

 : دادم جواب زده شتاب و فوری  پریشان،  لحنی با

 شهاب  کردین  فراموش!  بیوفته  که  نمیذاریم!  عمو  زن  فتها  نمی  -

  خودش   اون  آخه؟  هستین  چی  نگران  بهش؟  زدین  زنگ  وکیل؟

 میاد؟ گفته نه؟ زدین زنگ... رسونهمی فوراً و
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 زنگ  گالره  و  شهاب  به  چی  هر  زدم،  زنگ  تو  به  همین  واسه  -

 رفتن؟  کجا.میزنه هم رو اونا شور دلم اخه، نمیدن جواب زنممی 

 مالیمی  لحن  با   و  کشیدم   دردناکم   و  کرده  عرق  پیشانی   به  دستی

 : دادم جواب

 پیداشون  ها  االن  دیگه  بیرون،  رفتن  شام  عمو،  زن  نباش  نگران  -

  همین   من.ندادن  جواب  که  سایلنت  هاشون  موبایل  احتماال   میشه،

 عمو  جلوی   توروخدا  عمو  زن...فقط.زنممی  حرف  شهاب  با  امشب

 به   دلش  بزار  میدونی؟  که   و  قلبش  وضعیت!  کن  تابی   بی   کمتر

 . میشه  درست بسپارین خدا به.بشم فداتون باشه قرص شما

 

  تار   یه  فدای   مغازه  تا  هزار  وگرنه  مادر،  خودشم  نگرون  دل   منم  -

  باید   راحتی  و  آرامش  جای   به  پیری   سر  سوزهمی   دلم.  موهاش

  جون   سال   سی   واسه   دلم  حنا، !  باشه  قرض  و  قسط  و  بدهی  درگیر

 و   عموت  اگه  که  آخ!  سوزهمی   رفت   باد  به  شبه  یه  که   کندنش

 .شد خم کمرش  شبه  یه... ببینی 

 خداحافظی .نداد  بهم   و  صحبت   ادامه  اجازه  واحد،  زنگ  صدای 

 .کردم  باز و.رفتم در طرف به و کردم عموزن با سرسری 
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  سالم   و  اومدن  داخل  لبخند   با   شهاب   هم   بعد  و  گالره   ابتدا

 . بستم و  در و دادم سالمی لب زیر.کردند

 : گفتم  بلند و کشیدم  عمیقی  نفس

 . افتاده اتفاقی یه. بزنیم حرف باید  بشینید، لحظه یه ها بچه -

 . اومد سمتم به   نگرانی  با و انداخت زمین روی   و اشکیف  گالره

 حنا؟ شده چی ای، گرفته کردم حس دیدمت تا -

 با  که  کردم  نگاه  شهابی  به  و  کشیدم  دهنم  توی  و  هام  لب

 . بود  شده خیره بهم   منتظر و  بود ایستاده کانتر کنار کنجکاوی 

 : کرد تکرار تر بلند  و کرد حلقه بازوهام  دور و هاش دست گالره

 کنی؟می  استخاره. دیگه بزن حرف ،  منو  کُشتی -

 : گفتم آروم و  گذاشتم صورتم روی  و هام دست

 آتیش   دیشب  عمو  مغازه.  زد  زنگ  عمو  زن  شما  پای   پیش-

  حتی   عمو  زن  گفته  به   فقط   علت؟  چه  به  و  چرا  نمیدونم...گرفته

  موعد   از...که  اینجاست  مشکل... خب  و...نمونده  سالم  هم  آجر  یه

 . بوده  گذشته  هم بیمه تمدید

 . زد زانو پاهام،  کنار و کرد زمزمه خدایی یا گالره
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  هم   و  من  هم  اش،   بلند   هق  هق  صدای   با   که  نگذشت   ای   ثانیه

  گذاشتم   اششونه  روی   و  دستم. نشستیم  کنارش  سرعت   به   شهاب

 : گفتم  و

  فکر   به  باید  خواهرمن،  نیست  زاری   گریه  وقت  االن  جان،  گالره  -

 . باشیم چاره

  بدبخت   میدونی  حنا...حالش  واسه   بمیرم...بابام  واسه  بمیرم  -

  میلیونی   صد   چند   بدهی   یعنی  چی؟  یعنی  این  میدونی  شدیم؟

 بغلش  توی   و  گالره   سر  شهاب.من   بریزم  سرم  به  خاکی  چه!    بابا

 : گفت و گرفت

 فردا .نباش  نگران  تو   میکنم،  درستش  خودم  عزیزم،  باش  آروم  -

 . بم میرم وقت اول

  لیوان   با   و  رفت  آشپزخانه  به  و  زد  گالره  موهای   روی   کوتاهی  بوسه

 .برگشت آب

 

  بهتر   شهاب  قطعا.رفتم   اتاق  به  حرف   بی  و  شدم  بلند   گالره  کنار  از

 . بده آرامش بهش تونستمی  هرکسی از
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  بود،   گالره   با   حق .بستم  و  هام  چشم  و   کشیدم  دراز  تخت  روی 

  صد   چند  بدهی  یعنی  عمو،  فروشی  پارچه  ی مغازه   سوختن

  صفر  به  کشیدن،  زحمت  سال  سی  از  بعد  یعنی!  میلیونی

 . عمو حال از وای .رسیدن

                                                             

 . رفت  بم به شهاب اذان، از قبل صبح امروز

 باهاش  همراهی  به   مبنی   اصرار  گالره   و  من  قدر  چه  هر

  کنه نمی  کمکی  ما  حضور  که  داشت  اعتقاد  و  نشد  راضی.داشتیم

 . بهتره  رفتنش تنها و

  بی . نداشتیم  هم  زدن  حرف  حوصله  حتی  گالره  نه  و  من  نه  صبح  از

 خیره   سقف  به  و  بودم  کشیده  دراز   هال  های   کِناره  روی  حرف

 . بودم  شده

  به   نفرمون  دو  هر  شد  باعث  گالره  همراه  گوشی  زنگ  صدای 

 . بنشینیم  سرعت

 :کرد زمزمه ناراحتی با و کرد  نگاه و گوشی

 . ساراست -
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 .کردم  نگاه  گالره  به   و  نشستم   هال   خوشرنگ  های   کِناره   روی   باز

 خوبی؟ جان سارا سالم -

- ................ 

 . حنا نه و  دارم و اومدن مهمونی  حال من نه امروز کن باور -

- ................ 

  ببینه   بم  رفت  امروز  هم  شهاب.سارا  گرفته   آتیش  اشمغازه ...بابام  -

 .کرد  میشه چیکار

- ................ 

 . خداحافظ.میاییم اوکی تو؟ ای  پیله بد چه بابا،  باشه -

 : پرسیدم کنجکاو .کشید ای  کالفه پوف و کرد قطع و گوشی

 گفت؟ می  چی -

 

 : گفت  کالفگی  با و نشست و شد نزدیکم 
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  عه   عه!  اونجا  بیایین  و  امشب  که  اصرار  پشت  اصرار   بابا   هیچی  -

 هم  دور  بیایین  میگه.نداریم  حال  میگم  هرچی!  پیله  بد  دختره

 ! میشه درست

  امشب   که  کردم  دعا  دلم  توی   و   زدم  کوتاهی  لبخند   ناخواسته

  داشتم   بهش  نسبت  که  عمیقی  دلتنگی!  نباشه  شیفت  احسان

 یواشکی   زدمی   سرم  به  گاهی  که  حدی   تا.بود  کرده  امکالفه  شدیدا

 ای ثانیه   به  راضی  دلم.کنم   نگاهش  دزدکی  و  اش،خونه  نزدیک  برم

 . بود دیدنش

 : گفت  و کرد  نگاهم کنجکاوی  با گالره

 یه  منتظر  خواسته  خدا  از!  ها  نیومده  بدت  هم  خیلی  اینکه  مثل  -

 .بودی   مهمونی

 : دادم جواب ناراحتی  با و کردم جمع و لبخندم

  نگرانم،   تو  اندازه  منم  ناراحتم،  عمو  واسه  تو  اندازه  منم   گالره،  -

 کردنمون  کز  خونه   گوشه.نباش  بچه  اما.  دارم  غصه  تو  اندازه  منم

  دیواری  چهار  این   از  روزه  چهل  من.کنهنمی  عمو  به  کمکی  هیچ

 کردم؟ گناه زدم، کوتاه لبخند یه حاال ! نذاشتم بیرون و پام

 : گذاشت  پاهام روی  و سرش  و اومد سمتم به
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 حق.گناهی   چه  عزیزدلم  نه  بشه،  هات  تنهایی  فدای   گالره   الهی  -

 باروت  بمب.  نداشتم  منظوری   گفتم  همینجوری   کن   باور.  توئه   با

 تو   که  چیزی   اون  بگو!  میشی  منفجر  یهو!  ها  تازگی   حنا  شدی 

 . نمیگی  و داری دردی  یه میدونم  که من.میده عذابت و دلت

 دیوار  به  و  سرم  و  کشیدم   لختش  موهای   بین  وار  نوازش  و  دستم

 کردم زمزمه دلم توی .بستم و هام چشم و دادم تکیه

  که   ای   ممنوعه  عشق  من  درد...شدم  مرتکب  که  گناهیه  من  درد

 دل  حیاییِ  بی  من  درد...زده  حلقه   گلوم  دور   دار،  طناب  عین

 .من ی گالره  نیست زدن جار مال  من درد...رسوامه

  گفتنش   که  دردی   از  بگم  چی.شه  دفن  من  همراه  باید  من  درد

 ... نیست گفتنی حنا این درد.کنهمی  زده خجالت و خودم حتی

  حال   حتی   صورتم  پریدگی  رنگ.انداختم  آینه  به   و  نگاه   آخرین

 ... اما برداشتم و رژگونه.زدمی   بهم هم و خودم

 دلم   اما  دالیلم  بود  مسخره.شدم  پشیمان  زدن  از   آخر  لحظه  در

  و   رنگ  ای ذره  بدون...واقعی  حنای .باشم   خودم  خواستمی 

  گالره . رفتم  کنار  آینه  جلو  از  و  زدم   صورتم  به  مرددی   لبخند.لعاب

 : پرسید و کرد نگاهم تعجب با
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 نکردی؟  آرایش چرا -

 : گفتم  و زدم لبخندی 

 االن؟ زشتم -

 : گفت خنده با و زد دماغم  به  کوتاهی ضربه

 ! دنیایی  زشت ترین، خوشگل تو راحت خیالت عزیزدلم، نه -

  کوچکم   دستی  کیف  برداشتن   از  بعد  و  گفتم   لب  زیر  ای   دیوونه

 . رفتم بیرون اتاق از

 : گفتم و زدم صدا بلند و  گالره هام کتونی پوشیدن از بعد

 . بیا زود پایین  رفتم من  اومده،  ماشین -

 . شدم سوار و رفتم آسانسور سمت به

                                                             

  قرار  احسان  خونه  که   شهر،  باالی   تقریبا  ی محله  به   کوتاه   نگاهی 

 . زدم و در زنگ و انداختم داشت

 های   نرده  بلندش،  های   دیوار  سراسر  و  بود  ویالیی  شونخونه

 . شدمی دیده کوچکی
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 : دادم جواب و اومدم خودم به سارا گفتن،  کیه؟ صدای، با

 . ماییم کن، باز -

 . شد باز تیکی صدای  با در

 . کردم نگاه حیاط جای  جای  به کنجکاوی  با

 چیزی   تنها  و  بود  شده  موزاییک  کامال  که  متوسط  تقریبا  حیاطی

 بود  راست  سمت  در  کوچکی  باغچه  شد،می  دیده   حیاط  در  که

 .زدمی ذوق توی  بودنش  گیاه و گل نوع هر از خالی که

  سالم  لبخند  با  و  اومد  بیرون  سارا.رسیدیم  که  ورودی   در  نزدیک

 .کرد پرسی احوال و

  تقریبا   موهای   و   بود  پوشیده  لیمویی  رنگ  به  بلندی   پیراهن

 .بود ریخته هاش شونه روی  آزادانه و کوتاهش

  خوشحالی  اظهار از بعد و.کردیم روبوسی نوبت به و رفتیم جلوتر

 . رفتیم  خونه داخل گویی،به آمد خوش و

  دنبال   به  رو  خونه  گوشه  به   گوشه  دلتنگی،  و  عطش  با  هام  چشم

 . گشتمی احسان
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  رنگ   طالیی  سلطنتی   های   مبل  روی   که   زمانی   تا  که  حدی   در

 . نفهمیدم  خونه دکور از هیچی.نشستم هال

  و   داشتم  امدن  برای   که  شوقی  و  ذوق  تمام  احسان  حضور  عدم

 .کرد کور

 .کردممی   نگاه  سارا  لوکس  نسبتا  جهاز  و  شیک  خونه   به  هدف  بی

  اتاق   یا  اتاق  ظاهرا.انداختم  سرم  پشت  های   پله  به  کوتاه  نگاهی 

 . داشت قرار باال  طبقه در هایی

 یکی   توی   احسان  شاید  که  شد  روشن  دلم  توی   امیدی   سوی   کور

 . باشه باال  های  اتاق از

 و   نشست  گالره  و  من  روی   به  رو  مبل  روی   ذاتیش  دلبری   با  سارا

 :داد ادامه لبخند با

 . نیست خونه احسان ها، بچه باشین راحت -

 . بود کافی شدنم  دمغ برای  سارا، کوتاهِ جمله همین خب و

  و .کردم  خفه  سینه  توی   و  داشت  امدن  بیرون  تمنای   که  بلندی   آه

 .بود گالره با  صحبت گرم که  ماندم  خیره سارایی به

 . دادم ادامه سکوت به و چرخوندم اطراف به و  نگاهم هدف بی
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 نیست؟ گرمت حنا -

 رنگ  شکالتی  و  کالسیک  لوسترهای   از  و  نگاهم  گالره  صدای   با

 . دوختم گالره به  و گرفتم  سقف

 پالتوم  و  زدم  مالیمی  لبخند.شدم  تنم  روی   پالتو  وجود   متوجه  تازه

 . گذاشتم  مبل دسته روی  کنارم و اوردم در و

 .اومد  طرفمون  به   بود  داغ  شکالت  حاوی   داخلش  که   سینی   با   سارا

 . گذاشتم کنارم عسلی روی  و برداشتم  فنجونی تشکر با

 .کردممی   نگاه دقت با و سارا حرکات تمام ناخواسته

  انتخاب   در  حتی .بدونم  و  احسان  ی سلیقه   خواستمی   دلم 

 بود   ای حفره  احسان!  بود  من   نیافتنی  دست  رویای   احسان...همسر

 .بشه ترمیم  نبود قرار وقت هیچ که

  خوندیم   مدرسه  دوران  و  ها  کتاب  توی   عمر  یک  یادمه  همیشه

 چهار   و  بیست  در  امروز  رسند،نمی  بهم  گاه هیچ  موازی   خط  دو  که

 . کردم درک  وجود تمام با و جمله این سالگی

 ... بود من موازی  خط احسان
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  باشه   همونی   خواستمی   دلش!کرد می   بازیگوشی  درونم،   حنای   اما

 . خیال در حتی...احسان حنای  بشه داره، دوست احسان که

  هوای   و  حال  از  فرار  برای .بود  زده  حلقه  گلوم  دور  ناخواسته  بغضی

 : گفتم  و کردم  نگاه سارا به  داشتم که بدی 

 کجاست؟ بهداشتی سرویس  عزیزم -

 باز   و.کرد  اشاره  ورودی   در  به  نزدیک  کوچکی،  رو  راه  به لبخند  با

 . شد  گالره با صحبت  مشغول

 .شدم داخل و رفتم بهداشتی سرویس سمت به

 جاری   هام   گونه  روی   حسرتم  های   اشک  در،  بستن  از  بعد  بالفاصله

 . شدند 

 .کردم گریه و گرفتم دهنم جلوی  و دستم

  خجالت   حتی  که   عمیقی   دلتنگی  حس  برای   کردم  گریه

 . کنم گالیه خدا به بابتش  از و بگذارم میان در خدا  با کشیدممی 

 . بود  گناه بهشون کردن فکر حتی که آرزوهایی  برای  کردم گریه

  شده   بزرگ  ها  حسرت  با  بچگی،  از  که  حنایی  برای  کردم  گریه

 .بود
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 . بود  شده  طوالنی  خیلی   قطعا  اما  بودم،  داخل  دقیقه  چند  نمیدونم 

 . کردم باز و آب شیر و ایستادم آینه جلوی  

 پوف   و  انداختم  بودن،  شده  قرمز  شدیدا  که  هام  چشم  به  نگاهی

 .کشیدم ای کالفه

  قطعا ...گالره  اما   بزنم،  گول  تونستممی  الکی  های   بهانه  با  و  سارا

 . شدمی   هام گریه متوجه

 .زدم صورتم به  و گرفتم  آب زیر و دستم

 .کردم حس صورتم روی  و آب خنکی پیاپی  بار چندین

 باز  و  در  شده  کاسته  هام  چشم  قرمزی   از  کردم  حس  که  وقتی

 . رفتم بیرون و کردم

 رنگ  قرمز  الک  که  بودم  دستم  های   انگشت  به  کردن  نگاه  مشغول

  قشنگی   ی جلوه  و  بود  شده  پاک  قسمتی  تا  کمی  هام  ناخن  ،

 . نداشت

  چندوقت  که  آغوشی   در  شدن  پرت  با   شد   مصادف  بعدیم  قدم

 .بودم کرده حس و تنش  عطر پیش،

 ...دادم جان  و.اوردم باال  آرامی  به و نگاهم 
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.  بود  شده  صورتم  خیره  کنجکاوی   با  که  هایی  چشم  ای نقره   برای  

 . بود  کرده  آرام  و  قرارمبی   دل   تنش  ی ممنوعه   عطر  که  مردی   برای 

 ! اتفاقی  حتی بودم، آغوشش در که احسانی برای 

 باورش .اطراف  از   فارغ  بودم،   هایش  چشم  تماشای   محو  ای   ثانیه

 . نیست خیال که بود سخت

  عقب   به   قدمی  و  اورد  باال   کمی  را  هایش  دست  که   نکشید  طولی

 . رفت

 خودش  مانند. دوختم  پایین   به  و  گرفتم  هایش  چشم  از  و  نگاهم 

 این   از  عذرخواهی  برای   مناسبی   ی واژه  دنبال .گرفتم  فاصله  قدمی

 تک   با  و  شد  قدم  پیش  که  بودم  دلچسب  اما  اتفاقی  برخورد

 : گفت و کرد صاف را صدایش ای سرفه

 به   خورد  کنم  فکر  شده،  قرمز  پیشونیتون   باالی   خوبه؟  حالتون  -

 . پیراهنم دکمه

 شدم،  اشخفیف  سوزش  متوجه  تازه  که  ابروم  باالی   به  دستی

 : دادم جواب  و زدم مالیمی و زده خجالت  لبخند  و کشیدم

 . ندیدمتون بود پایین سرم ببخشید نیست، خاصی چیز -
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 سکوت  در.انداخت  ابروم   باالی   کوچک  قرمزی   به  دیگری   نگاه

 . گرفت  سمتم  به بفرمایید نشانه  به را دستش

 . برداشتم قدم هال سمت به احسان  از جلوتر  و کردم تشکری 

 خوبی  حس  سرم  پشت  درست  بلندش،  های   نفس  و  ها  قدم  صدای 

 . دادمی   بهم

  در  قند  پیشانیم،  قرمزی   برای   اش  معمولی  شاید  و  کوتاه  نگرانی

 .کردمی آب دلم

 !امشب بود ای  العادهفوق  شب چه

 . نشستم بود احسان با پرسی احوال مشغول که ای  گالره کنار 

  جمع   جوره  هیچ  بود،  بسته  نقش  هام  لب  روی  که  مالیمی  لبخند

 . داشت هام چشم قرمزی  با ای  مسخره تضاد و.شدنمی

  ناخن   بررسی   مشغول  اجبار  روی   از  اینبار   و  انداختم  پایین   و  سرم

 . شدم هام

 :  پرسید  گالره  به رو و نشست احسان کنار سارا

 کردن؟ ضرر چقدر  حدودا نداد؟ خبری  شهاب آقا -
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  کرد  نگاه گالره  به کنجکاوی  با که انداختم احسان به نگاهی  نیم

 : پرسید و

 کرده؟  ضرر کی  افتاده؟ اتفاقی -

 : گفت و انداخت پایین و سرش مغموم گالره

  هم   بیمه  متاسفانه.  گرفت  آتیش  بابام  مغازه  پیش   شب  دو  -

 ... نبوده

 بدتر   و  ام  جنبه  بی  دل  نشست،  ابروهایش  بین  بالفاصله  که  اخمی

 : پرسید تری  جدی  لحن با.کرد هوایی قبل از

 بوده؟  چی دلیلش باشه؟ گرفته  آتیش الکی میشه  مگه -

 :داد ادامه و داد تکان ندانستن  نشانه به و هاش دست گالره

 تماس   رد  میزنم  زنگ  هرچی  اما  بم  رفته   شهاب.  نداریم  خبری   -

 . کنه خبرم خودش منتظرم.میده 

  و   انداخت  بود  داده  تکیه  سارا  که  مبلی  پشتی  روی   و  هاش  دست

  روانه   و  بارم  حسرت  نگاه.  گرفت  آغوشش  در  و  سارا  معنایی  به

 . دوختم زمین به و هام چشم و کردم اش دست

 :کرد زمزمه وار  پچ پچ و کشید بلندش   نسبتا ریش ته به  دستی
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 نه؟ یا بوده پاساژ توی  شون مغازه -

 : گفتم   و شدم قدم  پیش دادن جواب در

 . خیابون  لب واحدی تک نه، -

  تکان   تفهیم  نشانه  به  و  سرش  تنها  و  انداخت  صورتم  به  نگاهی  نیم 

 . داد

 . انداختم پایین  و سرم باز باهاش، شدن صحبت هم  از ناامید

                                                             

 اش   اتفاقی  آغوش  بود،  خوب  ام  دلتنگی  رفع  بود،  خوبی   شب

  خوب   ام  پیشانی  روی   احسان  پیراهن  ی دکمه  یادگاری   بود،  خوب

 .بود

  که  عشقی  از  امان  ها،  نشدن  از  امان...اما  بود،  خوب  چی  همه

  وجودت   پود  و  تار  توی   بیشتر  ثانیه  به  ثانیه  اما  ندارد  فرجام  میدانی

 . میکند رخنه

  ذهر   کامم  به  و  عشق  این  شیرینی  که  گناهی  احساس  از  امان

 .کردمی 

 .کردنمی رهایم ای لحظه  که وجدانی عذاب از امان
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 .... من ی ممنوعه احساس و  احسان از امان

  گالره   شدم،  خیره  سقف  به  و  کشیدم  خودم   روی   بیشتر  رو  پتو

 .بود خواب عمیقا  کنارم

  هام  چشم  به خواب همچنان اما بود گذشته  شب نیمه از ساعتی 

 ام   پیشانی   روی   احسان  پیراهن  ی دکمه  رد  به  دستی .اومدنمی

 .زدم  لبخند  و کشیدم

  قانعش   تونستم  سختی  به  و  بود  کرده  بازخواستم  و  راه  تمام  گالره

 دستشویی   مایع  تند  ی رایحه  از  حاصل  هام  چشم  قرمزی   که  کنم

 ! بوده

 بود   سخت  باورش  تقریبا  خب  ام،  پیشانی  باال   کوچک  قرمزی   اما

 ! است پشه نیش جای  که

 . بود همین رسید ذهنم به که جوابی  تنها لحظه اون در خب اما

  بدون. بخوابم  کردن   فکر  بدون  کردم  سعی   و  بستم  و  هام  چشم

 بدون . بود  شده  دچارش   که  عظیمی  دردسر  و  عمو  به  کردن  فکر

  که   شهابی  به  کردن  فکر  بدون.امممنوعه   احسان  به   کردن  فکر

 ! بخوابم  فقط...نبود ازش خبری  همچنان
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 : پرسیدم و دادم دستش به گردو و پنیر و نان ای  لقمه

 . میده تماس رد هی که چی یعنی! بزن زنگ خودت خب -

 : گفت  و  داد قورت نجویده رو لقمه گالره

 خوردم   صبحانه  حاال .درگیره  خیلی  مطمئنم  حنا،  میشناسمش  -

 . میزنم زنگ بهش باز

 . بشیم   بلند سفره سر از همزمان شد  باعث گالره گوشی صدای 

  به   منتظر  و  کشیدم  عمیقی  نفس  گوشی،  روی   شهاب  نام  دیدن  با

 . کردم نگاه گالره

 خبر؟ چه! منو دادی   دق.شهاب الو، -

-  ......... 

 چی؟ بابا پس میوفتین؟ راه کی -

-  ........... 

  باشه .کردم  خیال  و  فکر  هزارتا  من  برسین  تا  شهاب  وای   -

 .خداحافظ
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 دراز  کِناره  روی   و  کشید  ای   کالفه  پوف.  کرد  قطع  و  گوشی

 :پرسیدم  و نشستم نزدیکش. کشید

 شد؟خب؟چی -

 . کنم می تعریف مفصل  اونجا میام  میگه .میان  مامان با دارن -

 : پرسیدم و کردم نگاهش  کنجکاو و فرستادم باال  و ابروهایم

 چرا؟  میاد؟ عمو زن با -

 ادامه  بغض  با  و  گذاشت  سرش  روی  هاش  دست  و  نشست  کالفه

 : داد

  چه   این  خدا  ای   باشن؟  گرفته  بابارو  نکنه  نمیدونم،  حنا  وای   -

 . عیدی  دم بود بدبختی

 : کردم زمزمه و گذاشتم اششونه روی  و دستم

  زندان  عموش  که  باشه   مرده  حنا...نمیذاریم...نمیشه  چیزی   -

 . گفت می شهاب بود افتاده اتفاقی اگه.باش آروم تو.بیوفته

 .کرد گریه  بلند صدای  با و داد تکیه ام  شونه به و سرش

 . کردم بغلش و کردم تر تنگ و دستم حلقه
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 ... نداشتم ایمان هام دلداری  به هم  خودم حقیقتا

 و  رفتم  بیرون  پالتو،  پوشیدن  از   بعد  و  انداختم  سرم   روی   و  شالم

 این.شدم   خیره  آسانسور  ی آینه  در  تصویرم  به .شدم  آسانسور  سوار

  بی   ی چهره .نداشتم  کردن  آرایش  ای ذره  ی حوصله  حتی  روزها

  گذشته   با  آسمان  تا  زمین  آینه،  توی   حنای   ی پریده  رنگ  و  روح

  تکیه   آسانسور  ی دیواره  به   و  انداختم   پایین  و  سرم .داشت  فرق

 . دادم

 زن.داشت  کالس  عصر  تا  و  بود  رفته  دانشگاه  زود  صبح  از  گالره

 . رسیدند می غروب تقریبا هم شهاب و عمو

 . نداشتم رو خونه سکوت و تنهایی تحمل

 نوروز  عید  نزدیک. کنم  خرید  کمی  و  برم  بازار  به   گرفتم  تصمیم

  قسمتی   تا  کمی.نداشت   عید  هوای  و  حال  ای ذره   خونه  اما  بود

 . بخشیدمی  روح خونه به قطعا تغییر

  به   تا  کردم  عبور  خیابان   عرض  از  و   بخشیدم  سرعت  هام   قدم   به

 . برسم اتوبوس به  موقع

  به  و  نشستم  ایستگاه  ی زده  یخ  های   صندلی  روی   نفس  نفس  با

 . شدم خیره تهران های  خیابان همیشگی  شلوغی
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  به  و  شدم  سوار  نظر،   مورد  اتوبوس  رسیدن   با   که   نکشید  طولی

 . نشستم  پنجره  وکنار رفتم اتوبوس انتهای 

 از  سرعت  به  که  افرادی  تک   تک  به  و دادم  تکیه  شیشه  به  و  سرم

 . شدم  خیره کردندمی   عبور کنارم

  شدت   هام   نگرانی  به   داشت  که  قلبی   ناراحتی ...بود  عمو  پیش   دلم

  شدن   بلند.بود  داده  دست  از  و  عمرش   ثمره  تمام  عمو.بخشیدمی 

 ... بود سخت واقعا پشتیبانی هیچ بدون هم آن اش،دوباره

  رضا   بخش  آرامش  صدای   به  و  گذاشتم  گوشم  توی   و  هنزفری 

  هوای  و  حال  عجیب  روزها  این  که  آهنگی  به.دادم   گوش  بهرام

 ... کردمی  روایت و دلم

 تو  منو بین است مشکل که است دل حکم》

 تو منو  بین  است فاصله که است دل حکم

 بمیرد دل این دوریت از اگر حتی

 ! بگیرد فراموشی که است محال عاشق

 عشق بی پرم و بال بی عشق بی  خطرم در من

 . معنی  بی  چرخش یک یعنی، جهان عشق بی
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 شد  جدا نامت از من  نام  ببین حاال 

 شد  ها  گریه تو از من سهم من رحم بی

 خانه دیوانه شده تو از بعد خانه این

 عاشقانه  جنون این نمرده من در

 عشق بی پرم و بال بی عشق بی  خطرم در من

 ! معنی  بی  چرخش یک یعنی، جهان عشق بی

 آهنگ  صدای .شدم  پیاده  و  کردم  باز  و  هام  چشم  اتوبوس،  توقف  با

  به   هدف  بی.زدم  قدم  نظرم  مورد  پاساژ  طرف  به  و  کردم  بیشتر  و

  بودند  همیشه  از  تر  شلوغ  جدید  سال  نزدیکی  در   که  هاییمغازه

 بازار   به  چیزی   چه  خرید  برای   دقیقا   دونستمنمی  و.کردممی   نگاه 

 . بودم اومده

  بلندی   جیغ  شد   باعث  که  خورد  ام  شونه  به  کوتاهی  ی   ضربه

 .برگردم  عقب به و بکشم

 . شدم مات ای لحظه  سرم، پشت فرد دیدن با

 ! احسان

 .کردم نگاهش تعجب با و زدم پلک
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 .کردمی  نگاه صورتم به جدی  اخم، اندکی با

 هنزفری  و  کردم  قطع  و  آهنگ  صدای .اومدم  خودم  به  تازه  که  انگار

 : پرسیدم  تعجب با و. اوردم در هایم گوش از و

 کنین؟ می  چیکار اینجا شما -

  مشکی   کتان  شلوار  جیب  توی   و  هاش  دست  همیشگی  عادت  به

 : گفت و گذاشت اشرنگ

 .اونور بریم  بفرمایید وایسادیم، راه بین -

  هام   لب .کرد  اشاره  پاساژ  تردد  کم   و  خلوت  قسمت  به  دست  با  و

 اش،یهویی  دیدن.افتادم  راه  سرش  پشت   و   کشیدم  دهنم  توی   و

 با  و  امخوشحالی  تمام.شد  امروز  غیرمنتظره  اتفاق  ترین  شیرین

  شکر  رو  خدا  بار  هزاران  دلم  توی  و.دادم  نشان  مالیمی  لبخند

 .کردم

 : داد ادامه مقدمه بی و کرد قالب سینه روی  و هاش دست

 ... زدم صداتون خیلی -

 :گفتم  و  دادم  نشانش  و  دستم  توی   هنزفری   و  زدم  کوتاهی  لبخند

 . نشنیدم میخوام، معذرت -
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 بدون   شد،  بررسی  مشغول  و  اورد  در  جیبش  از  و  همراهش  گوشی

 :داد ادامه صورتم به دیگری  نگاه 

  نکردم   وقت  هنوز  متاسفانه   ساراست،  تولد  دیگه  روز  سه  راستش  -

 دیر   تا  گفتم   بود  خلوت  سرم  امروز...بخرم  براش  مناسبی  کادو

 ... کنم استفاده  فرصت از نشده

  با   هم   قلبم   حتی.بود  کرده  نگرانم  قلبم،  نامنظم  های   طپش

  وار   نوازش  و  دستم .گرفتمی  سکوت   به  تصمیم  صداش  شنیدن

 : دادم  جواب زور به و کشیدم   گردنم به

 برمیاد؟ من از کمکی...خب مبارک، تولدشون عه -

 : گفت  و کشید بلندش ریش ته به  دستی

 ممنون  ندارین  مهمی  کار  اگه...  بخرم  چی  نمیدونم  راستش  -

 . کنین  همراهیم میشم

  عشقم !ای   عاشقانه  قرار  چه.انداختم  پایین  و  سرم  و  زدم  ذهرخندی 

 ... خواستمی کمک ازم اشعشق تولد برای 

 خدا؟  بود  گناهم کدام تقاص حال این

 :دادم جواب و انداختم پایین و سرم
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 . نداشتم   خاصی کار نه، -

 من  از  جلوتر  و کرد  زمزمه ای (خوبه) لب  زیر  و  داد  تکان و  سرش

 و  بلند   قد  و  محکم   های   قدم  به .افتاد  راه  پاساژ  انتهای   سمت  به

 .بودم خیره اشکشیده 

 . برگشت عقب  به و کرد  نگاه امخالی جای  به باتعجب

  در   و  انداخت  صورتم  به  کوتاهی نگاه.رفتم  اشسمت  به  زنان  قدم

 :کرد زمزمه آرام مقدمه بی.افتاد راه سکوت

  ساعت  براش  قبل،   سال  تولد.  میاد  خوشش  جواهرات  از  سارا  -

 . نبود پسندش...اما.خریدم

 مدنظرتونه؟ خاصی هدیه -

 : داد جواب کوتاهی،  سرفه از  بعد و کشید اش  شقیقه به  دستی

  باید   راستش  هامه،  دوست  از  یکی  فروشی  نقره  مغازه  جلوتر  -

 خرید  مغازه   همون  از  میدم   ترجیح.ندارم  وقت   خیلی  اداره،  برگردم

 . کنم

 . دادم تکان و سرم هاش  صحبت  تایید نشانه  به حرف بی
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  سارا   اسم  به  و   ایستادم  همراهم  گوشی  زنگ  با  مغازه  به  نزدیک

 . ماندم خیره گوشیم روی 

  و   رفت  مغازه  داخل  به  من  به  توجه  بی  که  کردم  نگاه  احسان  به

 . شد  فروشنده با  بش و خوش مشغول

 : دادم جواب و کشیدم  صورتم به  دستی

 .جان سارا سالم -

 نیستی؟ خونه... شلوغه  برت و خوبی؟دور عزیزم سالم -

 همچنان   که  احسانی  به  به  ترس  با  و  کشیدم  هایم  لب  به  دستی

 : گفتم  و کردم  نگاه بود صحبت  مشغول  من، به توجه بی

 داشتی؟  کارم.بیرون اومدم...داشتم خرید خورده یه نه، -

 ... بگم جور چه جان، حنا راستش -

 :پرسیدم و گرفتم فاصله  مغازه از کمی شدم، نگران

 سارا؟  شده چیزی -

  هام   دوست  از  یکی  تولد  امشب  من .داشتم  ازت  خواهشی  یه-

 . نمیاد خوشش ازش خیلی احسان دعوتم،خب
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  ها،  نمیشم  مزاحمت  البته...شما  ی خونه   میام   شب  بگم  خواممی 

  تو   میام  لحظه  یه  که؟  میفهمی... میرسونه   منو  احسان  چون  فقط

 . دنبالم  میاد دوستم بالفاصله  بعد خونتون

 حرف   تونستمنمی.بودم  شنیده  که  هایی  صحبت  از  شوکه

 خواست؟می چه  من از سارا. بزنم

 افتاده؟  اتفاقی -

 گوشی  روی   و  دستم   و  کشیدم  بلندی   هین  احسان  صدای   با

 :کردم زمزمه لب زیر.نرسد سارا گوش به صداش که  گذاشتم

 . میام  االن من بفرمایید  شما...نه -

 . برگشت   عقب  به  و  انداخت  دستم  توی   گوشی  به  کوتاهی  نگاه  نیم

 نبودن   از  اطمینان  با  کردم  نگاه  عقب  به  و  رفتم  جلوتر  کمی

 :کردم زمزمه احسان،

 ... کنم  کاری  همچین نمیتونم  من سارا -

  دوستم   حنا،  ببین   نمیاد،   پیش  مشکلی   هیچ  بخدا  آخه؟  چرا  -

  به   خب  اما  داره  بازی   روابط  باکالس،  و  امروزی   دخترای   اکثر  مثل

  باهاش   نداره  دوست...میکنه   فکر  قدیمی  احسان.  نداره   ربطی  من
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 ناراحت  خیلی  تولدش  نرم  کن  باور.باشم   داشته  آمد  و  رفت

 . ها خواستم  ازت چیزی  یه حاال  ببین.میشه

 مشغول  همچنان  که  احسانی  به  و  کشیدم  امپیشانی  به  دستی

  چه   دونستمنمی.شدم   خیره  بود،  جواهرات  ویترین  به   کردن  نگاه 

 . بدم جوابی

 : رسید گوشم به سارا ی کالفه صدای 

 حنا؟ رفتی الو؟ -

 : دادم جواب  سارا زیاد های  اصرار از مستاصل 

 . میان  شهاب و عمو زن...سارا دارم مهمون  شب -

  میام  دقیقه  دو  نهایت  شمنمی  مزاحمت  که  گفتم   حناجان  -

 . داخل

 : گفتم  و گرفتم سرم  به و دستم سارا، زیاد های  اصرار از کالفه

 جور  چه...اما.خودته   ی خونه   نیست،  مزاحمت  بحث   آخه...نه  -

 ... سارا ترسممی .بگم 

 : داد جواب هاش خنده بین  ما و خندید بلند
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 داره   تو  به  ربطی  چه  آخه  ترسی؟می   تو  زنممی   جیم  دارم  من  -

 ! همین  دوستم، تولد برم کنیم؟میخوام چیکار قراره مگه. خنگول

!  ترسممی  تو  شوهر  از  دقیقا  من  بگم  و  بزنم  داد  خواستمی  دلم

 از  من!  میترسم  کنیمی   بیانش  ساده  انقدر  که  زدنی  جیم  از  من

  تو .میترسم  ندارم  تعهدی   بهش  عرفا   و  شرعا  که  احسانی  به  دروغ

 !ترسی؟نمی چطور

  در.کنم  قبول  تونمنمی   من  توروخدا،   ببخشید...جان  سارا  -

 ... نه اینجوری  اما بازه، روز شبانه تو روی  به گالره و من ی خونه

  و   گوشی  که  نگذشت  ای ثانیه  و  نداد  بهم  و  صحبت  ی ادامه  اجازه 

 . کرد قطع

  سارا  کردن قهر.کردم فوت بیرون  به  و نفسم   و بستم و  هام چشم

 ! ارزیدمی  داشتم بهش  قلبی  تعهد که کسی زدن دور به

 . رفتم  فروشی نقره  مغازه طرف به  و برگشتم

 : گفت و.کرد قطع فروشنده به را اشصحبت  دیدنم با احسان

 . بفرمایید -
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  نیم   به  و  ایستادم  احسان  کنار  و  دادم  سالمی  فروشنده  به  لب  زیر

  نگاه   بودند  شده  چیده  هم  کنار  میز،  روی   که  زیبایی  های   ست

 .کردم

  زیباتر  همه  از  که  نقره  ست   نیم   چندین   رویی  خوش  با  فروشنده

 : گفت و چید جلویم و بودند

 بازار،  تو  اومدن  اسهفته   دو  یکی  جدیدن،  های   نمونه   ها   این  -

 . شما با  انتخاب بفرمایید 

 خواست نمی  دلم  که   بود  سارا  های   صحبت   درگیر  آنقدر  ذهنم

  عالی،  و  شیک  انتخابی  به  برسه  چه.کنم  نگاه  ها  ست   نیم  به  حتی

 .بود شوهرش از زدن جیم فکر به که زنی برای 

  صورتم   به  دستی.زدمی  چرخ  ذهنم  در  که  هایی  فکر  از  کالفه

  نزدیک  از و برداشتم و بود زیباتر و  تر ظریف که  مدلی و کشیدم

 . کردم نگاهش

  لبخند.کردمی   خیره   هارو  چشم  داشت   که  درخششی  و  ظرافت

 . برگشتم احسان سمت به و زدم مالیمی

 از   و  نگاهش.کرد   ام  شوکه  ای   لحظه  صورتم  به  اشخیره   نگاه

 . دوخت زمین و برداشت صورتم
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 :کردم  زمزمه  و   ایستادم  تر  نزدیک  و  گرفتم  طرفش  به  و  ست  نیم

 . تره شیک نسبتا این ان،قدیمی ها  مدل ی بقیه  -

  فروشنده   به  ام،  انتخابی  ست  نیم  حتی  یا  و  صورتم  به  نگاهی  بدون

 : گفت  و کرد نگاه 

  چقدر .برممی   و  خانوم   دست   که  ستی   نیم  جان،  محسن  خب  -

 خدمتت؟  بدم

  و   گذاشتم  میز  روی   و  ست   نیم  و  نموندم  فروشنده   جواب  منتظر

 . اومدم بیرون

  و  بود  شده  دیر  خیلی.انداختم  دستم   روی   مچی ساعت  به  نگاهی 

 به   احسان.  کردم  نگاه  عقب  به . نداشتم  و  کردن  خرید  وقت

 . اومد سمتم به و داد دست  فروشنده

  و   ایستادم  قدمیش  یک  در  درست  روش،  به   رو  و  رفتم  جلوتر

 : گفتم 

 . بشم مرخص  خدمتتون از بنده ندارین، کاری  اگه دیگه خب -

 و   دوخت  اشساعت   به  و  برداشت  صورتم  از  را  اشمستقیم   نگاه 

 : گفت همزمان
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 .رسونمتونمی  بفرمایید کردین، لطف -

 :دادم جواب و زدم مالیمی لبخند

 ... خودم شمنمی مزاحمتون نه -

 : گفت  قاطع و پرید  حرفم بین

 ! رسونمتونمی  -

  خروجی   سمت  به  من  از  جلوتر  و  نداد  بهم  و  مجدد  اعتراض  اجازه

 . افتاد راه پاساژ

  چه   احسان،  با  همراهی.افتادم  راه  سرش  پشت  و  زدم  لبخندی 

 . قشنگی اجباری  توفیق

 بیجای  توقع  و  اصرار  اگه  البته.امروز  بود  ایالعادهفوق  روز  چه  اصال

 . گرفتممی  فاکتور و سارا

  راه   مقتدر  و  سریع. برسم  بهش  تا  برداشتم  تر  تند  و  هام  قدم

  و   رفتن  راه  که  شدممی   هاش  قدم  مجذوب  آنقدر  من  و  رفتمی 

 .کردممی فراموش

  قدمی   که   من  به  تازه  و  برگشت  عقب   به .  ایستاد  ماشین   به  نزدیک

 . کرد نگاه  داشتم، فاصله باهاش
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 سوار   و  رفت  ماشین  دیگر  سمت  به  حرف  بی  و  کرد   باز  جلو  در

 . شد

 و  کشیدم   مانتوم  به  نامحسوس  و  امکرده  عرق  های   دست  کف 

 . نشستم جلو صندلی روی  آروم

   عقب   صندلی  روی   و  شد  خم  و   اورد  در  و  رنگش  مشکی   کت

 . داد قرارش

 و  خودم  کمی  شد  باعث  صورتم  با  گردنش  حد  از  بیش  نزدیکی

  دل   که   این  با.  کنم   جلوگیری   اتفاقی  برخورد  هر  از  تا  بکشم   عقب

  خجالت   و  گناه  به  اما  بود،  برخورد  ای ثانیه   حتی  تاب  بی   رسوام

 . ارزیدنمی بعدش کشیدن

  جانم   به  ای تازه  روح.  بود  زده  که  سردی   ادکلن  یالعادهفوق  بوی 

 . شد  قلبم  جوش  و  پرجنب  ضربان  برای   مالیمی  الالیی  و.  بخشید

  تنها   و  نبود  خودم  دست  کشیدممی   که  عمیقی  های   نفس 

 . بود آرامش  ای لحظه برای  قرارمبی  دل تمنای و خواهش

 .افتاد راه و زد استارت اش،ایمنی  کمربند  بستن از بعد
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  روشنش   و  برد  ماشین   ضبط   سمت  به   و   دستش  که  نکشید  طولی

 .کرد

 ی آلوده  و  دلگیر  هوای   به  و  دادم  تکیه  ماشین  شیشه  به  و  سرم

  گوش  شادمهر  زیبای   صدای   به  سکوت  در  و  شدم  خیره  بیرون

 . دادم

 شو روانه  من سوی  به شدم، تو خراب خانه

 شو جاودانه منجی میزنم، عشقت  به سجده

 منم  تو صبور سنگ من، غرور پر کوه ای 

 ... بودنم تو  با عاشق عاشقی، ساز لحظه ای 

                                                             

 : گفت  و کرد کم و ضبط صدای 

 نیستین؟ گرسنه بخورین؟ بخرم چیزی  -

 : گفتم دادم تکان نه ی نشانه  به آرام و سرم

 . نیستم گرسنه ممنونم نه -

 : گفت همزمان و  پیچید چپ سمت به و زد راهنما
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 شد؟ حل  مشکلشون خبر؟ چه عمو از -

 :دادم جواب لب زیر ناراحتی   با و کشیدم  عمیقی  نفس

  وضع .  جوونیش  ی همه   گذاشت،  و  عمرش  یهمه  عمو  -

 بار   زیر  کردن  راست  قدم  خودتون،  دیدین  هم  و  زندگیشون

 ... سخته عمو واسه بدهی  همچین

  تایید   نشانه  به  و  سرش  و  انداخت  صورتم  به  کوتاهی   نگاه  نیم

 :کرد  زمزمه و داد تکان هام  صحبت

  بدتر  بسا  چه  شهنمی  درست  چیزی   خوردن  غصه  با   بزرگه،  خدا  -

 تنها   ای بنده   هیچ  خدا  کنین  حفظ  و  تون  روحیه.میشه  هم

 .بذارین میون در باهام  میومد بر  من از هم کمکی اگر.نمیذاره

  اشک  سیل  برای   و  راه  چکید  صورتم  از  ناخودآگاه  که  اشکی  قطره

  و   سرم.بودم  باریدن   برای   تلنگری   منتظر  که  انگار.کرد  باز  هام

 . نشه هام اشک ریزش متوجه  تا انداختم پایین

 . برگشت  سمتم  به و داشت نگه و ماشین که  نکشید  طولی



 

245 
 

 و  کرد  پیراهنش  جیب  توی   و  دستش  و  کرد  نگاهم  کوتاه  ای ثانیه 

 ادامه  و  گرفت   سمتم   به  و  زیبایی  رنگ  سفید   ای پارچه   دستمال

 : داد

 بدتر  دیگه  میکنی  فکر  که   میاد  پیش  مشکالتی  زندگی  تو  گاهی  -

  به   افتاد  برات  بدی  اتفاق  یه  وقت  هر...چرا  اما  نداره،  وجود  اون  از

  قبل   تلخی  به  اتفاق  اون  دیگه  وقت  اون.کن  فکر  هم  اون  از  بدتر

  اون  تحمل  اینجوری .نیاد  تلخ  چشمت  به  دیگه  شاید   اصال.نیست 

 . میشه تر آسون اتفاق

 هام   اشک  رد  و  کشیدم   صورتم  به  و  گرفتم  دستش  از  و  دستمال

 .کردم پاک و

  مگه   یتیمی  از  داشت؟بدتر  وجود  مگه  هم  من  حال  این  از  بدتر

 و  ممنوع  اما  پرکرده  و   وجودت  تمام  که  عشقی  از  بدتر  داشتیم؟

  زندگی   فرد  عزیزترین  ورشکستگی  از  بدتر  داشتیم؟  مگه   نشدنیه 

 داشت؟ وجود مگه هم

  بدترین   به  شدمی   که  بود  سختی  العادهفوق  تراژدی   من  زندگی

  زندگی  ممکن  حالت  بدترین  در  من.کرد  اشتشبیه  ممکن  حالت

 .نبود  هم تصور قابل برام  حتی این از بدتر و بودم
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 : دادم ادامه و کردم کوتاهی تشکر لب زیر

 شاید  من،  برای   ممکن  حالت  بدترین... متفاوته  ها  آدم  گنجایش  -

 قوی   اونقدر  من.  باشه  شما  برای   افتاده  پا  پیش  و  معمول  اتفاق  یه

 . کنم   فکر هم این از بدتر  به که احسان آقا نیستم 

 از  بعد .شد   خیره  رو  به   رو  به   و   کشید  گردنش  پشت  به  دستی

 :داد ادامه کوتاهی  مکث

 حضور  و  پشتیبانی  بی  بچگی  از   که  دختری   کن،  باور  و  خودت  -

 !حرفاست  این  تر  قوی   جنگیده،  زندگی  های   سختی  با  مادر  و  پدر

  ازم  کهاین  از  حقیقتا.ندادم  جوابی  و  کشیدم   دهنم   توی   و  هام   لب

 برای   حتی  ذهنم  که  شدم  خوشحال  حدی   به  بود   کرده  تعریف

 .کردنمی امیاری  هم کوتاهی جواب

 .افتاد راه و زد استارت دوباره حرف بی و کرد کوتاهی سرفه

  بینمون  که  سکوتی.نکرد  روشن  هم  و  ماشین  ضبط  حتی  بار  این

 دلم  که  آرامشی...بود  آرامش  حس  از  سرشار.داشتم  دوست  و  بود

 .  بخوره  بهم شرایطی هیچ تحت خواستنمی
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 به.دادم  گوش  هاش  نفس  صدای   به  و  دادم  تکیه  شیشه  به  و  سرم

 . ام زندگی پنهان ترین داشتنی  دوست بازدم و دم

  و برگشتم سمتش به و برداشتم و  امکیف .ایستاد خونه  در  جلوی 

 : گفتم 

 . شدم مزاحمتون لطفتون، از ممنون -

 :داد ادامه صورتم  به نگاهی  بدون  و کشید صورتش به  دستی

  حرفی  سارا  به  اتفاقی  دیدار  این  از  لطفا   فقط، ... نکردم  کاری   -

 که؟ این متوجه .بشه حساس خودی  بی ندارم  دوست.نزنین

 :دادم ادامه زیرلب، سختی  به و انداختم پایین و سرم

 .راحت خیالتون -

  لرزش  درگیر  وجودم  بند  بند  تمام  اما.دادم  جواب  مختصر  و  کوتاه

 . بود  شده

  شهر  برای  شد  فعالی  گسل بود، برده  کار  به که(خودی  بی) کلمه

 .دلم خیز زلزله

 ! پنهان عزیز این و من  بین  بود  فاصله قدرچه
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 خودی  بی   احسان  برای   بود،  نوشدارو  من  برای   که  اتفاقی  دیدار

 . شدمی  تلفظ

 . شدم پیاده  و گفتم کوتاهی( خداحافظ)

 :زد صدایم  که گرفتم فاصله قدمی

 خانم؟  حنا -

  نداری   حق  که  زدم  نهیب   امجنبه   بی  دل   به  و  بستم  و  هام  چشم

 ! بری  ضعف و غش اشمحکم و مردانه لحن برای 

  نداری   حق  زده،  صدایت  زیبا  چه  که   کنی فکر   این  به  نداری   حق

 .نداری  حق!کنی  تصور ذهنت  توی  را صدایش  اکوی  ها ساعت

 . کردم نگاهش تنها و برگشتم

  و   گذاشت  ماشین  سقف  روی   و  دستش   و  شد  پیاده  ماشین  از

 :داد ادامه

 جایی   کنار  بذارین  و  تعارف  کنین،  خبرم  داشتین  کاری   هرجا  -

 حساب  روم  برادرانه  خانم،   گالره  هم   شما  هم  داشتین   مشکلی

 . یاعلی.کنین

 ... رفت  و گفت
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  اش خشک  در  جلوی   همچنان  که  حنایی  به  توجه  ایذره  بدون

 .بود زده

  همیشه   از  تر  تلخ  و  کامم  که  بود  بسته  و  همت  کمر  امروز  که  انگار

 . بکند 

 اسمم  زدن  صدا  شیرینی    بست،  امریش   به   که(  ایبرادرانه)  تلخی

 ... کرد ذهر هم و

 به  و   دادم  حرکت  امخسته  پاهای   به  و  کردم  جمع  و  توانم  ی همه

 . زدم قدم مجتمع ورودی  سمت

  با   جنگیدن  توانایی  نه  که  بودم  ای ساله  صد  پیرزن  لحظه  این  در

 !رو اشحوصله  حتی نه و  داشت و زندگی

  منتظر   و  بنشینم  خودم  تنهایی  ی گوشه   خواستمی   دلم  فقط

 . باشم  تلخ ی قصه این پایان سوت

  کنج  وارد  و  چرخاندم  در،  قفل  توی   و  اوردم  در  کیفم   از  و  کلید

 .شدم امتنهایی 
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 زانوهام   روی  و   سرم.دادم  تکیه  همانجا  و  بستم  سرم  پشت  و  در

 زدمی  ضجه  که  حنایی  هقهق  و  بودم  من  بعد  ای ثانیه   و  گذاشتم 

 .توجه ای ذره برای 

  اشک   و  کشیدم  دراز  همانجا.نداشتم  هم  و  شدن  بلند  توانایی  حتی

 ! من  ممنوع مرد داشت ای خجسته دل چه.ریختم

  دلم  نیاد،   چشمم  به  بدی   که  کنم   فکر   ها  بدترین  به  گفتمی 

!  گناهم  احساس  و  تویی  من  بدترین  بگم  و  بزنم  داد  خواستمی 

 .اتبرادرانه احساس و تویی  من بدترین

  روزمرگی   من،  برای   ها   بدترین  من،   احسان  نگو   ها  بدترین  از  من  با

 . هستن زندگیم  های 

 هم   خدا  شاید... رفتم  خبری   بی  عالم  به   که  نکشید  طول  چندی 

 خشک   سادگی  این  به   اشکم  دریای   نیست  قرار  امروز،  که  فهمید

 . بشه

                                                             

  باز   و   هام  چشم  شد   باعث  که  خورد  پهلوم  به   محکمی  ی ضربه 

 . کنم  نگاه اطراف به گیجی با  و کنم
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  شد   باعث   کرد،  برخورد  کمرم  به   که  تری   محکم  و  دوباره   ضربه

 . بشم کنار در جلوی  از و خودم و بیام در گیجی از کمی

 شلوار  مانتو  با  همچنان  که  منی  به  و  اومد  داخل  تعجب  با  گالره

 .کرد  نگاه بودم نشسته در پشت قرمز، ی کرده  پف های  چشم و

 . افتاد زمین روی و خورد سُر دستش از  اشرنگ مشکی ی کوله

 و   گذاشت  صورتم  طرف  دو  و  هاش  دست  و  نشست  کنارم  زانو  دو

 :کرد  زمزمه نگرانی با

 کردی؟  گریه شده؟ چی حنا؟ -

  و   زدم  کنار   صورتم  روی   از  و  هاش  دست  و  انداختم  پایین  و  سرم

 امشده  خشک  گلوی   داد  به  تا   شدم  بلند  خوران   تلو  تلو

 های   قدم .  رفتم  آشپزخونه  به  و  گرفتم  دیوار  به   و  دستم.برسم

 .کردممی احساس سرم پشت از و گالره

 . بردم دهن  به و گرفتم آب زیر و دستم و کردم باز و آب شیر

  ای؟ قیافه   چه  این.بده  منو  جواب!  زنممی   حرف  تو   با  دارم  حنا  -

   شده؟ چت هست معلوم

 :دادم جواب التماس با و برگشتم سمتش  به
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  بس   زدم،  قدم  خورده  یه  بیرون  رفتم!  شو   بیخیال  توروخدا  گالره-

 از  چیه  بازیا  مارپل  خانم  این.برد  خوابم  در  جلوی   شدم  خسته  که

 میاری؟ در خودت

 اتاق   سمت  به  بمونم،  گالره  جانب  از  جوابی  منتظر  کهاین  بدون

 .زدم قدم

  بازوی  همزمان  کردم،  احساس  سرم  پشت  و  اشزدهشتاب   حرکت

  و  برگشتم   اشسمت  به   کالفه .داشت  امنگه  و  گرفت و  چپم   دست

 : گفتم 

  یه  ام،مطلقه   زن   یه!نیستم  بچه  من  گالره،   خواهرمن؟  چیه  باز   -

 . ندارم مراقبت به  نیاز. میکنم کارچه دارم فهمممی .کامل زن

  برد  باال   را  صدایش  بعد  ای   ثانیه  و  شد  خیره  هام  چشم  به  عصبانی

 : داد  جواب و

 فهمینمی   که  خری   اینقدر  یعنی!  ای بچه  واقعا  حنا،  ای   بچه  -

  یه  در،  جلوی   شدی  ولو جنازه  عین میبینم خونه اومدم نگرانتم؟

   باشم؟ داشته  برخوردی  چه داری  توقع زنی،نمی حرف هم کلمه

 .نداد  بهم و دادن جواب اجازه
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 : کرد زمزمه و گذشت  کنارم از 

 . شدی  عوض هم  خیلی...حنا شدی  عوض -

  صورتم   روی   و  هام  دست  امروز،  ناتمام  های   تلخی  از  مستاصل

 شد؟نمی تمام امروز چرا. دادم فشار و هامشقیقه  و گذاشتم

 . انداختم بهداشتی سرویس توی و خودم و برگشتم و رفته راه

 روی   دستشویی،  کف  های   سرامیک  بودن  کثیف  به  توجه  بی

 . گرفتم بغل و زانوهام و نشستم  زمین

  روی  هام  چشم  و   دادم  تکیه  دستشویی  فلزی  و  سرد   درِ  به  و  سرم

 . بودم کرده گریه کافی  اندازه به امروز.دادم فشار هم

 هامگونه  روی   دیگری   کوچک  ی قطره   حتی  خواستنمی  دلم

 .بشه ریخته

  به   رو  به  و  نشسته  دستشویی  توی  الکی  و  دقیقه  چند  دونمنمی

 ! نداشتم  شدن بلند برای  رمقی  اما.بودم  شده خیره رو

  گوشم   به  گالره  صدای   اون  از  بعد  و  خورد  در  به   کوتاهی  ی تقه

 : رسید

 اونجایی؟  حنا؟ -
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  آب  زیر  و  سرم  و  کردم  باز  و  شیرآب  و  شدم  بلند  دیوار  کمک  با

 . گرفتم

 و   هام  نفس  کردمی  چکه  بلندم  موهای  از  که  سردی   آب  خنکای 

 سرد،  آب   کمی  دادم  اجازه  و  بستم  و  هام  چشم.بود  کرده  تند

 .کنه پرت امروز درشت و ریز وقایع از و هواسم

 جواب  بلند  و  ببندم  اب  شیر  شد  باعث  خورد  در  که   دیگری   ی تقه

 : بدم

 .  میام االن گالره، خوبم -

  بار   چندین.  گرفتم  دستم  توی   و  موهام  و  کردم  خم  جلو  به  و  سرم

  ازشون  آب   های   قطره  دیگه  تا  فشردم  دستم  های   مشت  بین  پیاپی

 . نکنه چکه

 .کردم آینه به نگاهی 

 کرد، می   چکه  ازشون  آب  که  ریخته  بهم  و  بلند   موهای   با  دختری 

 .بودن سرخ و کرده ورم زیاد، ی گریه از که هایی چشم

 که صورتی آخر  در  و بودن خورده ترک و خشکیده که هایی لب

 .زدمی کبودی   به بودن پریده رنگ شدت از
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  متولد   داشت  که  بود  جدیدی   حنای   ها  این  مجموع

 .دادمی و  اشممنوعه  عشق تاوان که حنایی ...شدمی 

 من  به  توجه  بی  ظاهرا  گالره.رفتم  بیرون  و  کشیدم  عمیقی  نفس

 .کردمی   عوض  و  ها   کانال   هدف  بی  و  بود  نشسته  تلویزیون  جلوی 

 و  دستم  و  نشستم  بهش  نزدیک . رفتم  سمتش  به  و  زدم  لبخندی 

 .کردم حلقه  کمرش دور

 . بگیره فاصله کمی کرد سعی و کشید  هم توی و هاش اخم

  دست   پشت   با   که   بوسیدم  دار  صدا  و   محکم  و  اشبرجسته   ی   گونه

 .کرد پاک و امبوسه رد

  لبخند   باراین. بوسیدم  و  اش   گونه  مجدد  و  گفتم  لب  زیر  سرتقی

 : گفت  و چرخید سمتم به و زد مالیمی

 نگرانتم؟  کنینمی باور چرا حنا؟ کنیمی اذیت چرا -

 انصاف؟  بی کردم اذیتت کی! کنم اذیت تورو  بکنم غلط  من -

 :داد جواب مالیمی لحن با و گذاشت  دستم روی  و هاش دست

  چندماهه  اینکه!  اذیته  نمیگی  و   هست  دردت  یه  میدونم  اینکه  -

 چیزی   یه  میفهمم  من !  اذیته  نیست   بلندت  های   خنده  از  خبری 
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  اما  میکنه اذیت  تورو داره که چیزی  یه...نیست درست وسط این

  میکنه،  اذیتم  اطمینان  این  حنا .  زنینمی   حرف  چرا  نمیدونم

 چرا.شممی   داغون  کنم  کمکت  نمیتونم  و  خرابه  حالت  میفهمم

 من؟  آبجی زنینمی حرف

 . انداختم پایین و سرم

  گالره  زدن  گول.  کنه  قانع  و  گالره  بتونه  که  نداشتم  جوابی  حقیقتا

 ... بود محالی کار

 . بودم کرده گیر داخلش که منجالبی از فرار برای 

 : گفتم   و گذاشتم گالره  پای  روی  و سرم

  تو   این.افتاده   خونم  نوازش  که   بیا!  آخه  تو  زنی می  حرف   چقدر  -

 ! میکنی  چیکار ببینم... من موهای  اینم و

 : گفت  جدیت با و دوخت هام چشم به و نگاهش

 ! تونینمی  منو... بزنی  گول  بتونی هم و عالم تمام اگه -

  ماه   خانم،   حنا  اما.کنم   اذیتت  خوامنمی  چون  دمنمی   کش  و  بحث

 ... مونهنمی  ابر پشت
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 به  و  بدی   ترس  آخرش  جمله.کردممی   نگاه  صورتش  به  مبهوت

 《...مونهنمی  ابر پشت ماه》:انداخت دلم

  خدا ...کنه   کر  و  عالم  گوش  امرسوایی  طبل  صدای   که  روزی   از  وای 

 . نخواد خدا...نیاره 

 گالره  های   انگشت  نوازش  معطوف  و  هواسم  و  بستم  و  هام  و  چشم

 . کردم موهام  بین

  کتری   داخل  که   آب  های قطره   صدای .گرفتم  آب  شیر  زیر  و  کتری 

 . شدمی  خونه سکوت شکستن  هم بر  باعث ریخت،می فلزی 

 . رسیدند  شهاب و عمو زن دیشب، اواخر

 . بود بدی  ی نشانه دو، هر ی گرفته و مغموم چهره

  نگفته   اما،  بودند  کرده  موکول  امروز  به  و  صحبت  دو  هر  چند  هر

 ... بود  پیدا هم

 یزده  یخ  های   سرامیک  روی   لبریز،  کترِی  از  آب  ریزش

 . ببندم  و  آب  شیر  فوری   و  بیام  بیرون  فکر  از  شد  باعث  آشپزخانه،

 . گذاشتم  گاز روی  و کردم خالی کمی رو شده ریز سر کتری 
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 های   شعله  رنگ  آبی  نور  ی خیره   و  دادم  تکیه  گاز  کنار  کابینت  به

 . شدم آتیش رقصان

  هام  چشم  به  خواب  صبح،  اذان  از  بعد   که  بود  روزهایی  معدود  از

 . بود  نیومده

 . بودم نزده زنگ بهش هنوز اما، بود عمو پیش دینم و دل تمام

 .خواستنمی رو عمو ی گرفته  و ناراحت صدای  دلم

  دلداری  و  کمک  به  االن  عمو...نداشتم   و  باهاش  زدن  حرف  جرئت

 .دلداری  نه  و میومدبر  ازم کمکی نه من که  داشت، نیاز

  این   من  و  شدمی   سرازیر  اشکم  شنیدممی  و  عمو  صدای   تا  قطعا

 . خواستمنمی و

 شدی؟ بیدار زود اینقدر چرا-

  ظاهر.دوختم  بهش  و  نگاهم   شهاب،  پرسشگر  و  متعجب   صدای   با

  بیرون  از  نشان  بود،  پوشیده  که   رسمی  شلوار  و   کت  و  آراسته

 .داشت اشرفتن 

 :گفتم   و  کشیدم  دهنم  داخل  به  همیشگی  عادت  رسم   به  هام  لب

 داری؟  وقت ساعت  نیم حد در -
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  نشانه   به  و  سرش  و  انداخت  دستش  روی   مچی   ساعت  به  و  نگاهش

 : داد جواب  و داد تکان تایید

 شده؟ چی ...آره -

 خواب   گالره  و   عموزن   که  اتاقی  در  به  نگاهی  و  اومدم  جلوتر  قدمی

 . بیاد  دنبالم که کردم اشاره و انداختم  بودند،

 .کرد حرکت سرم پشت تعجب با

  و   رفتم  داشت  اتاق  به  نسبت  و  دید  کمترین  که   سمتی  به

 . بنشیند هم او که کردم اشاره .نشستم

 : گفت و نشست رویم به رو تعجب، با

 شده؟چی حنا؟ چیه کارا این -

 ممکن  صدای  ترین آهسته با و کردم قالب هم توی  و هام دست

 : کردم زمزمه

  بم   رفتی  که  وقتی   از.بگو  بهم  و   راستش  مامانت  جان  شهاب،  -

 ! میری   طفره پرسیممی  سوال  ازت هرچی

  بزن   حرف.بکنی  و  حالش  مراعات  که  نیست  هم  گالره  االن

 چطوره؟  عمو اوضاع.توروخدا
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 :داد جواب و انداخت زیر به کالفه و سرش

 طبق ...نیست  خوب  اصال  حاجی  اوضاع  تو،  به   بگم  چی  من  آخه  -

 دست   چک  میلیون،  هشتاد_هفتاد  حدود  فقط  کردیم  که  براوردی 

  نزدیک   هم   مغازه  خود.نزدیکه  هم  موعدشون ...خب  که!داره  مردم

  بدهی   بگم،   بهت  بخوام  راست  سر.بوده  داخلش  جنس  صدتومن

 ! میلیون  دویست از بیش   چیزی  یه حاجی

  خراب   اوضاع!میلیون  دویست  از  بیش.گذاشتم   دهنم  روی   و  دستم

 .کردممی  تصور که بود حدی  از تر

  پول   همه  این  عمو  کنیم؟  چیکار  باید  االن  چی؟  یعنی  این  خب  -

 ! نداره فروش واسه هم چیزی  آخه،...نداره

 :داد  جواب و انداخت پایین و سرش

  بفروشیم،   رو  خونه  میگه  حاجی. کنیم  پاس  هارو  بدهی   باید  فعال  -

  عمری   آخر   نمیاد  خوش  رو  خدا.کردم  منصرفش  فعال  من  اما

  نمیخوانش   زیاد...بفروشم  و  ماشینم  میخوام.  بشن  نشین  اجاره

 -چهل  اون.میدارن  برش  تومنی  چهل  کم  کمِ  اما   پایینِ،  مدلش

  بشن   پاس  که  ها   بدهی .بزرگه  خدا  هم  بعدی   تومنی   پنجاه
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 وام  میشه  هم  اشدوباره   شدن  سرپا   واسه.میشه  راحت  خیالمون

 . باشه نداشته برگشتی چک که شرطی  به  البته...گرفت

 ها   چک  که.کنیم  جور  و  بدهی  تومن  هشتاد  این  باید  اول  خالصه

 . نیوفتن شرخر دست یا  نخورن برگشت

  بلند . گرفت  ازمون  و  صحبت  ادامه  اجازه  اتاق،  در شدن  باز  صدای 

 رفتم  آشپزخونه  سمت به  آهسته و شدم

 .ریختم  قوری  داخل و جوش آب و

 . رفت بیرون و  گفت  لب زیر خداحافظی شهاب

 و  قرمز   های   چشم.بود  بسته  سرش  به   و  بلندی   روسری   عموزن

  اش همیشگی   عصبی   سردرد  از   نشان  اشپریده   رنگ  صورت

 .داشت

  به   حرف  بی  و   گرفتم  هام  دست  توی   و  دستش  و  رفتم  طرفش  به

 . رفتم  هال ی گوشه  سمت

 . بنشیند  زمین روی  راحت که  کردم کمکش

 . داد تکیه  پُشتی به و سرش و گفت لب زیر خیرببینی

 برات؟  بیارم  صبحانه عمو؟زن خوبی -
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 : گفت   و داد تکان باال  سمت  به و سرش

 . بیار برام چایی لیوان یه زحمت بی  فقط نه، -

  سینی  توی   و  ریختم  براش  چای   لیوان  و  رفتم  آشپزخونه  سمت  به

 کوچیک   زعفرونی  نبات  تکه  چند  هم   گاز  باالی   کابینت  از.گذاشتم 

 .ریختم لیوان توی  و برداشتم هم

 . رفتم بیرون به و  گرفتم دستم  به و قوری  و سینی

 .دادم دستش  به و چای لیوان و و نشستم روش به رو

 ...  عمو زن میشه درست -

 :داد جواب زاری  با

 ... زندون گوشه میندازنش جوری؟ چه -

 ... حنا  نمیاره میشناسمش،طاقت من

 . شد گم شبلند  هقهق میان هاش صحبت ی ادامه

 .دادم تکیه هاششانه  و سرم و کردم بغلش

 : کردم زمزمه لب زیر
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  کنیم می   پرداخت  هارو  بدهی  شده   جور  هر  میشه،   درست   -

 .عموزن باش  مطمئن...

                                                             

 : کشید بلندی  و کالفه  پوف و کرد قطع و گوشی گالره

 ول   مگه  حاال   چیزی،  به  کنه  پیله   سارا  که  روزی   اون  از  وای   -

  دیگه  شب  یه  اس  خسته  مامان  باباجان،  میگم  چی  هر!  کنهمی 

  باشه  خونه احسان نیست معلوم دیگه های  شب  نه  میگه میاییم، 

 . نه یا

 : گفت و زد لبخندی  عمو زن

 اصرار  همه  این  زشته  جان  مامان  نداره  اشکال  خوبیه،  دختر  -

 . بریم شین  آماده پاشین کرده،

 قهر  ظاهرا  سارا  پاساژ،  توی   اتفاق  اون  از  بعد.بودم  مونده  مستاصل

 .بود

  پاشو   حتی  نه  و  بود  خبری   شهمیشگی   های   زنگ   از  نه  چون

 .بود  گذاشته اینجا

 ... نه  یا بود درست من امشب رفتن دونستمنمی
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  که   من  به  نگاهی  عمو  زن.رفت  اتاق  سمت  به  حرف   بی  گالره 

 : گفت  و انداخت بودم،  نشسته همچنان

 نشستی؟ چرا  تو مادر، پاشو -

 . شدم  بلند  و گذاشتم کنار و تعلل

 . شدمی  الکی کدورت این شدن طوالنی  باعث   من  نرفتن

 .خواستنمی و چیزی  همچین اصال دلم و

 کردممی   صحبت  سارا  با  شده  جور   هر  امشب  که  بود  بهتر  خب  و

 .برداره اشمسخره قهر این از دست تا

 . رفتم داخل به و کردم باز آروم و اتاق در

 .بود هاش اَبرو کردن اصالح مشغول گالره

 .بیام داخل که کرد  اشاره و کرد نگاهم در شدن  باز با

 حلقه  سرم  زیر  و  هام  دست  و  کشیدم  دراز   تخت  روی 

 : گفت   گالره که  نگذشت ای ثانیه .کردم

 ندارم؟ خبر من  که  افتاده اتفاقی سارا و تو بین -

 : گفتم و نشستم تخت روی  آروم
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 مگه؟ چطور -

 : داد جواب و انداخت صورتم  به  نگاهی آینه از

 ... آره یعنی این -

 !رسیدی؟ نتیجه این به  که شدچی  یعنی این!...نه -

  و   کرد  قالب  اش  سینه  روی   و  هاش  دست  و  چرخید  سمتم  به

 : گفت 

 ! نه  گفتیمی  بالفاصله من جواب در بود نیوفتاده اتفاقی اگه -

 نمیخوای . کنی  بازی   فیلم  نمیتونی  من  برای   که  نکن  فراموش 

 . نگو هم دروغ اما! نگو  بگی، 

 . شد صورتش آرایش مشغول و چرخید آینه سمت  به باز

 : گفتم  و زدم گره هم توی  و هام دست

 هاش   دوست  از  یکی  تولد  گفت...زد  زنگ  بهم  پیش   روز  چند  -

 . نمیاد خوشش دختره از احسان اما دعوته،

  که   احسان  اینجا،  بیاد  میخواد  رسونتشمی  احسان  چون  که  گفت

 روز  اون  از...نه  گفتم  منم.دنبالش   بیاد  دوستش  زنهمی   زنگ  رفت،

 . قهره ظاهرا
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 صدای   میز،  روی   افتادنش   اثر  در  و.  افتاد  دستش  از  ریمل

 .  پیچید  اتاق توی  ناهنجاری 

 : گفت و چرخید سمتم  به هراسان

 نگفت؟  و دوستش اسم-

 : کردم  زمزمه  لب  زیر  و  کردم  نگاه  گالره،  شدن  شوکه  به  تعجب  با

 ... نه -

 : گفت و گذاشت صورتش روی  و هاش دست

  زندگیش   دستی  دستی  داره!  خره  دختر  این  چقدر  وای   وای   وای   -

 . کنهمی خراب و

 .  شدم  بلند تخت روی  از کنجکاو

 : گفتم  و  رفتم سمتش  به

 چیه؟ قضیه گالره؟ میزنی حرف چی از -

 .کرد زدن قدم به شروع  و شد بلند صندلی روی  از

  مقدمه  بی  و  نشست  تخت  روی   که  بودم شده  خیره  بهش  منتظر

 :کرد زدن حرف به شروع
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  ننداز،   سارا  چادر  به   نگاه... متفاوتن  کامال  قطب  دو  احسان  و  سارا  -

 اصرار  به  فقط.نداره  چیزا  این  و  حجاب   و  دین  به  اعتقادی  هیچ  اون

 .کرده سرش احسان

 :کردم زمزمه گیجی با و نشستم  تخت روی  کنارش

 داره؟ زندگیش شدن خراب به ربطی چه اینا خب -

  هم ...میترا  نام  به  داشتیم  دوست  یه  ازدواجشون،  از  قبل  -

  با   دانشگاه  تو  همه...کم   کم  اما  بودا  خوب  اوایل.  بود  دانشگاهیمون

 دانشگاه  توی   شبش  هر  های   پارتی  خبر.میدادن  نشونش  انگشت

 اونقدر .بود  خوردن  آب  عین  براش  پولدار  پسرهای   زدن  تیغ.پیچید

 . کردم جدا ازش و راهم من که کرد آبرویی بی

 . زد منم قید که حدی  در بود، میترا ی شیفته  شدیدا سارا، اما

 و  ریخت  پلیس.  اششبانه   های   پارتی  از  یکی  تو   بعد  وقت  چند

 .کرد  دستگیر رو همه

 ... بود ها دستگیری  جز هم سارا

  عقد   به  که  حدی   در  بودن،  گرفته  پارتی  توی   بدی   وضع  با  و  میترا

 .شد اخراج هم  دانشگاه از و! اومد در یارو اون
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 چند  و  شد  عاشقش  دیدنش  بار  یک  همون  با  احسان...سارا  اما 

 .داد ازدواج پیشنهاد بهش بعد وقت

 .داد مثبت جواب سارا همه، تعجب کمال در و

 سارا. کرد  قدغن  و  میترا  با   آمد  و  رفت  احسان  ازدواجشون،  از  بعد

 . کرد قبول هم

 ! میتراست   قطعا  زده  حرف  تو  با  اشدرباره  سارا  که  دوستی  این...اما

  نگاه   بار،  آخرین  برای   و  اوردم  در  کیفم  توی   از  و  کوچکم  آینه

 . انداختم صورتم به دیگری 

 .بود خوب چی همه ظاهرا

  گرفته   رنگ  کمی  رنگ،  مسی  ی گونه   رژ  با  ام،  پریده  رنگ  صورت

 .بود

 .بود داده جال کمی لب برق و امخشکیده و رنگ بی های  لب

 !بود خوب کل در

 ... بود خوب ظاهر در امشب حنا 

 : بیام بیرون فکر از شد باعث شهاب صدای 
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 چنده؟ پالک -

 :داد جواب گالره

 . چپ سمت  در جلوییه، همون بیست، پالک -

  جلوی  موهای   و  کرد  اشاره  احسان،  ی خونه   حیاط  در  به  دست  با  و

 . فرستاد شال زیر به و صورتش

 . شدیم  پیاده  همگی.ماشین کردن پارک از بعد

 . رفتم  عقب و گذاشتم زنگ روی  و دستم

 . شد باز تیکی صدای  با در

 . بستم سرم پشت و در و رفتم داخل  نفر آخرین

 .بود پیدا در جلوی  احسان، قامت

 . بود شده  هام  نفس شدن  تند باعث قلبم، شدید  طپش

 . شدممی تر نزدیک بهش  قدم  به قدم

 .دوخت صورتم به  و نگاهش معمول، های  پرسی احوال از بعد

 : گفت معمولی و کرد پاک را لبخندش رد

 . اومدین خوش سالم، -
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 : گفتم و برداشتم صورتش از و نگاهم 

 .متشکرم سالم، -

 و   نموند   بودم  کتونیم  های   بند  کردن  باز  حال  در  که   منی  منتظر

 .کرد هدایتش داخل به و گذاشت شهاب کمر  پشت و دستش

 .رفتم داخل و دادم  هُل ای گوشه به و هام کفش

  متصل   سقف  به  که  رنگی   قرمز  های   بادکنک  به  مبهوت  و  مات

 . کردم نگاه بودن،

  که   رنگی  سفید  بلند  روسری   و  رنگ  قرمز  بلند  پیراهن  با  سارا

 .بود شده چندان دو اش زیبایی بود، بسته  لبنانی مدل

 . گفت آمد خوش  و اومد سمتم به سردی  لبخند با

 :کردم زمزمه گوشش توی  و گذاشتم کمرش پشت و دستم

 . باشی ناراحت ازم ندارم دوست...نباش قهر -

 هم  روی   تایید  نشانه  به  و  هاش  پلک  لبخند  با  و  گرفت  فاصله  ازم

 . برگشت و گذاشت

 . نشستم ای  نفره تک مبل  روی  و کردم حرکت سرش پشت
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 . بود  بزرگی سوال عالمت برام رنگ، قرمز های  بادکنک همچنان

  بهش   و  گرفتم  رنگ  قرمز  های   بادکنک  از  نگاه  گالره،   صدای   با

 : کردم نگاه 

 خبریه؟  چیه؟ ها بادکنک  این قضیه -

 : داد  جواب و زد لبخندی  سارا

 تهران  که  ماها...تولدمه  فردا  نمیدونی؟  واقعا!  معرفت  بی  ای   -

  یه   هستین  هم  شما  که  امشب  گفت  جان  احسان.نداریم  فامیل

 . بگیریم خودمونی تولد

 : گفت  صورتش  بوسیدن   از  بعد   و   کرد  بغل   و  سارا  و  شد   بلند  گالره

 یادم  هیچی دارم و بابا استرس اینقدر روزها این عزیزم ببخش -

  خالی   دست  حداقل  که  ندادی   خبر  یه  چرا  بیشعور  بعدم...نمیمونه

 نیاییم؟ 

 . نیوفتین  زحمت تو که  نگفتم عمد به  بابا، جات  سر بشین  برو -

  و   نگاهم  و  نکردم  ای   توجه  سارا  و  گالره  های   صحبت  ی ادامه  به

 . دوختم  بود،  سارا   صورت  به   خیره  مالیمی  لبخند  با   که   احسانی  به

 ... فهمیدممی   و نگاهش  معنی
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 ... فهمیدممی  اما بود، تلخ

 . بود احسان به من  نگاه همان سارا، به احسان نگاه 

 .تر حالل قطعا و... تر پاک...تر خالص اما

  نگاه   اطراف  به  هدف  بی  و  گرفتم  سارا  به  اشخیره   نگاه   از  و  نگاهم

 .کردم

  بود،   خورده  چشمم  به  پیش،   روز  چند  که   متنی  یاد  ناخوداگاه

 .افتادم

 ...روز یک

 ...جایی یک

 شوی می  کسی عاشق

 .ندارد  دوستت که

 ...کنی گریه که هم را دنیا های  دلتنگی تمام حاال 

 .شوی نمی  سبک

 《وجود امیر》
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 سارا  تولد  به  نوبت   مختلف،  غذاهای   نمونه  چندین  سرو  از  بعد

 . رسید

  اش   ذاتی  ی عشوه  و  ناز  با  و  کرد  جمع  را  اشپیراهن  گشاد  دامنِ

 . نشست نفره دو مبل روی 

  شمع  تعدادی   و  شکالتی  کیک  با  بعد،  لحظه  چند  هم  احسان

 .اومد سمتمون به داشت قرار روش که روشن

 ی سایه  با  که  بودم   جذاب  های نقره  اون  زدن  برق  تماشای   محو

  کجی   دهن  سقف،   زیبای   و  بزرگ   های   لوستر  به  شمع،   نور

 .کردنمی 

  گالره  مصلحتی سرفه با  که بود  صورتش ی خیره  همچنان نگاهم 

 .اومدم خودم به

  و   گرفت  زهرچشمی  نامحسوس  گالره  کردم،  نگاه  راست  سمت  به

 !کرد اشاره احسان  به سر،  حرکت با

 !بود امرسوایی طبل همون این و

  به   و   گرفتم  گالره  گر،   توبیخ   و  کنجکاو  های   چشم   از  و  نگاهم 

 . دوختم زمین
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 ... داد دستم  کار روزهام، این ممنوع به  شدنم خیره

  هم   روی   و   لرزانم  های   پلک  و  فشردم  هام  دندون  زیر  و  هام   لب

 . گذاشتم 

 ! نبود گالره  پیش شدنم رسوا از ترسم

 ... اما بشم، آبرو بی گالره جلوی  دادممی  ترجیح

 !نه احسان! نه سارا

  کردم   زمزمه  و  بودم  بلد   که  دعاهایی  و  ذکر  تمام  لب،   زیر  فقط  و

 . باشند  شده  نگاهم این متوجه سارا یا احسان مبادا خدایا که

 .خواستنمی و زندگیشون حریم شدن   عفونی دلم

 ... درست. بود کرده شکنی  هنجار من، آبروی  بی دل

  عزیز   این  زندگی  به  خللی  نبود  حاضر  شرایطی  هیچ  تحت  اما

 . بشه وارد پنهان،

 دیگری   از  پس  یکی   و  تولدش  های   شمع  احسان،  آغوش  در  سارا

 ... زدند دست  همه و کرد فوت

 ... زدند دست همه و زد سارا بلند،  پیشانی روی  ای بوسه احسان
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 ... زدند  دست  همه  و  زد  احسان  ی گونه   روی   کوتاهی  ی بوسه   سارا

 !بودم عزادار ناخواسته دلم توی  من اما

 ... بود رفته گالره جلوی  که  آبرویی عزادار

 ... عزیزترینم حاللِ های  عاشقانه عزادار

 . نداشت برایم چیزی  رسوایی و عذاب جز  که عشقی عزادار

 : گفت و گذاشت جلوم و  کیک ظرف سارا

 . جونت نوش -

 : گفتم  و زدم لرزانی لبخند

 .عزیزم ممنونم  -

 . ببرم  دهن به و کیک اون از ای تکه که کرد وادارم دهنم، تلخی

 : پرسید   مقدمه  بی  سارا که نکشید طول ای لحظه

 چنده؟ دقیقا آقا حاج بدهی  مبلغ راستی، -

 صورت  ی خیره  کنجکاوی   و  اخم  با  که  احسانی  به  چشمی  زیر

 . کردم نگاه بود،  شده سارا

 ! نداشت و سوالی همچین توقع ما مثل هم اون قطعا
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 ! نبود جاش هم  تولد مهمونی اما  نبود، بدی  سوال

 کنارش   عسلی  میز  روی   و  کیک  حاوی   کوچک  بشقاب  ،عمو  زن

 : داد جواب و گذاشت

  بدهی  اما...میلیون  دویست  از  بیشتر  چیزی   یه  کلی  طور  به  -

  نمیدونم   دقیق!  داره  مردم  دست  که  هستن  هایی  چک  اصلیش

 بود؟   میلیون هشتاد جان شهاب...مادر

 :داد ادامه و کرد پاک و دهنش دور کاغذی، دستمال  با شهاب

  تومنش   چهل  جورایی  یه  که ...میلیونِ  هشتاد  اصلی  بدهی   بله،  -

 .هنوز نه  بعدیش تومن چهل اما جوره

  به  نگاهی  نیم  ملیحی  لبخند با  و شکست  سارا باز و جمع سکوت

 :داد جواب  و کرد احسان

 .خدا امید  به... میشه  جور اونم -

                                                             

  های   شقیقه  به   دستی  و  بست  و  حیاط  در  ها،  مهمان  رفتن  از  بعد

 .رفت داخل و کشید اشدردناک



 

277 
 

  شده  خیره  سقف  به  و  بود  کشیده  دراز  نفره،  سه  مبل  روی  سارا

 .بود

 خودش  کام  خواستنمی  دلش  اما.بود  ناراحت  جایش،  بی  سوال  از

 . کند تلخ و بود تولدش که همسری  و

 .بست  را  هایش  چشم  و  نشست  مبل  روی   و  کرد  پیشه  سکوت  پس

 ... بزنیم حرف باید نخوابی؟ میشه احسان، -

 : کرد  زمزمه  و  شد   سارا  ی خیره  و  کرد  باز  و  دردناکش،  های   چشم

 . کنه می درد سرم...فردا واسه بذار نیست واجب خیلی اگه -

 : گفت و نداد را اشجمله شدن قطع ی اجازه سارا

 ! امشب  یعنی  امشب،  گممی   وقتی!  گفتمنمی   که  نبود  واجب  اگه  -

 چشم   مجدد  کشید  اش  پیشانی  از  زده  بیرون  های   رگ  به  دستی

 : گفت  همزمان  و داد تکیه مبل  پشتی به  و بست را هایش

 ... توئه  با جانم؟گوشم  -

 :داد جواب مقدمه بی سارا

 ! کنیم  پرداخت و گالره بابای   بدهی -
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 چشم  و  بکشد  تیری  سرش  شد  باعث  اش،دفعه  یک  نشستن

 .شود تار هایش

 زمزمه  را   آخ  به  شبیه  ای واژه  لب   زیر  و  کشید  سرش  به  دستی

 .کرد

 : داد ادامه احسان حال  به توجه بی سارا

  کافیه   اونم.و  میلیونش  چهل  فقط...نداری   میدونم!  و  همش  نه  -

 ... برام  بفرسته تا بزنم بابا به زنگ یه

 : گفت و پرید حرفش بین عصبانیت با احسان

 ! میبافی  هم سر  پشت هی ؟ میگی داری  چی -

 . بریم باهم کن خاموش آخه؟ چه تو منو  به

 : داد جواب  ناراحتی با سارا

 ! بپر  حرفم بین  بعد بزنم  و حرفم آخر تا بذار -

 : گفت و پرید اشحرف بین احسان

  و  بحث   این.  میگی  چرت  داری !  که  زنینمی   حرف  تو  آخه  دِ  -

 .سارا  کن تمومش



 

279 
 

 . شد  بلند و نداد سارا به و دادن جواب اجازه

 : گفت جیغ با و افتاد راه سرش، پشت سارا

 به  لگد  چرا!  تو  و  من  ی بچه!  ماست   امید  تنها  جنین  اون  -

  نگو !  میخوای   بچه  تو...میخوام  بچه   من  احسان  زنی؟می   شانسمون

  من .خوامنمی  و   پرورشگاه  ی بچه  من!  کنم  باور  محاله  که  نه؟

 یگوشه   که  ای شده   فریز  جنین  همون!  خواممی   و  خودمون  ی بچه

  بفهم !  ندارم  اوردنش  دنیا  برای   رحمی  من،   و  افتاده   بیمارستان 

 ! ماست ی برنده   برگ حنا .نباش خودخواه ...احسان

 به   مبهوت  و  چرخید  سارا  سمت  به  بالفاصله  حنا   نام  اوردن  با

 . شد خیره  همسرش، اشک از خیس صورت

  پاک   را  همسرش  صورت  های   اشک  و  رفت  اشسمت   به  قدمی

 .کرد

 : گفت مالیمی لحن با و  اورد تر پایین را صدایش

 دوست   دختر  اون  میگی؟  چی  میفهمی  عزیزدلم،  جان،  سارا  -

  فکر  االن  تا .  هاست  اون  موقعیت  از  سواستفاده   تو   کار  این!  توئه

 چون  بودم  مخالف.  کنی  کمک   خوای می   فقط  کردممی 

  با   چون  بودم  مخالف.  بشه  دراز  بابات  جلوی   دستم  خواستمنمی
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  قضیه   االن...اما.میشه  خورد  هات  دوست  غرور  ما،   کردن  کمک

 . سارا اشتباهه  فکرشم حتی. جان خانوم نیست درست داره، فرق

 با  و   کرد  اشپهن  های   شانه  نثار  را  اشمحکم  های   مشت  سارا

 : داد ادامه جیغ

.  فهممنمی  رو  تو  گرفتن  جبهه  دلیل   اما.  میگم  چی  فهمممی   آره  -

  پدر  سند.  ماست  برنده  برگ  دختر  این  کن،  باز  و  چشمات  احسان

  و   بچمون  که  مطمئنیم   آدم   یه دنبال  وقته  چند.  شدنمون  مادر  و

  شانس   که  حاال !  نه  کردیم؟  پیدا  وقته؟  چند  هان؟  بیاره؟  دنیا

 کنی؟ می  پرونی لگد داری  چرا  اورده رو بهمون

  فاصله  قدمی و برداشت اشسینه  روی  از  را  همسرش های  مشت

 . گرفت

 . کشید  موهایش  بین دستی و دوخت بیرون به را نگاهش

  تر   متشنج  را  اش خراب  حال  دردناکش،  های   شقیقه  زدن  نبض

 .کردمی 

  نرود   ضعف  و  غش  دلش  که  بود  کسی  مگر  اصال!  خواستمی   بچه

 ... حنا   اما.خواستمی   شدن  پدر  دلش   کوچک؟  موجودات  آن  برای 



 

281 
 

 . بود حیف کار، این برای ! بود حیف

 .اشریخته بهم اعصاب روی  به  کشید خط  باز سارا، صدای 

 جورش  نتونن   که   نیس   پولی   تومن   چهل !  کنم می   اینکارو  من   -

  دست   از  و  فرصت  این  من  نمیدم،  دست  از  و  وقت  پس.  کنن

  پول   بابا  از  وقت  اول  فردا!  نخوای   چه  بخوای   تو  چه...دمنمی

 . زنممی   حرف حنا با خودمم ...گیرممی 

 . میکنه  قبول نکن شک  است، بسته عموش به جونش اون

 کرده جذم را خودش عذم انگار که سارایی سمت به  عصبانیت با

 : گفت و چرخید بکوبد، را خودش میخ امشب که بود

  کن؟  تکرار.  مخالفم  من  گم؟می  چی   من  نداری   توجه  کال  -

  آب  از...طلبیه  فرصت.  سارا  دوره  به  انسانیت  از  کار  این!  مخالف

 ... گرفتنه ماهی آلود گل

 مثال  اونا  کنی؟  نگاشون  میشه  روت  بعد  تو  من،  خانوم  آخه  د

 . دوستاتن

 : گفت و گذاشت هایش گوش روی  را هایش دست
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  بعد  که  بهتر  اصال...بشنوم  چیزی   خوامنمی.احسان  کن   تمومش  -

 دیگه   اورد  دنیا  که  و  بچمون  شه،  تموم  هم  موندوستی  قضیه  از

  بهتره   هم  تو...بیوفته   کدومشون  هیچ  چشم  به  چشمم   خوامنمی

 . کنممی  و کاراین من چون بیایی،  کنار من  با

  سارا  تصمیم  در  تاثیری   کدام  هیچ...مالیمت  نه  و  عصبانیت  نه

 .  نداشت

 همسرش  منطقی  غیر رفتار  از مستاصل

  پنجه   میان  را  اش ظریف  های   شانه   و  رفت  اشسمت   به   قدمی

 : گفت و گرفت هایش

  خدارو   عرش  که  آهی  از  بترس... یتیمه  دختر،  اون  سارا،  -

 . کنیمی   تباه  اشآینده   کارت  این  با  تو...حیفِ  دختر  اون.  لرزونهمی 

  دختر   اون  ندیدی؟  باردار  زن  نیستی؟  دختر  اون  آبروی  فکر  به  چرا

  بده؟  باید  چی  و  اشهمسایه  و  در  جواب  اومد  باال   شکمش ...مجرده

 مونه؟می اشواسه آبرو

 کنی؟می  فکر دختر اون به اصال تو
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 آرزوی  به... کنممی   فکر  تو  به   من  کنم؟  فکر  بهش  باید  چرا!  نه  -

  ها   بچه  به  که  نگاهی   به.  بینممی  هات  چشم  تو  که  حسرتی  به.  تو

!  برسونمت  آرزوت  به  خواممی   احسان؟  شده  چت  تو.  ندازی می 

  باید  هم  حنا.  بشم  مامان  میخوام... بشی   بابا  خوام می  احسان

.  کن   نگاه   مثبت .  دممی  و  عموش  بدهی  که   باال   بندازه   و  کالهش

  ببین؟ .  کنهمی   کمک  عموش  به  هم   حنا!  شیم می  مادر  و  پدر  ما

 . نیست بد هم خیلی

 . دوخت  بود  اشخیره   مشتاقانه   که   سارایی  به  ناچاری   با  را  اشنگاه 

 . خواستمی بچه دلش ...اما سوخت، می دختر  آن حال به دلش

 . بود تیغ لبه اشزندگی ...اما بود، دختر  آن آبروی  نگران

 ... بود سختی راهی دو بین

 ... دیگر سمت در و بود هایش کمبود و زندگی طرف، یک

 ! سوختمی اشمعصوم  نگاه  حال به دلش  که بود دخترکی

 و   آبرو  پس  زدمی   تشر  وجدانش  اما  خواستمی   شدن  پدر  دلش

 چه؟  دخترک آن ی آینده
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  و   زد  کنار  را  ضخیم  های   پرده  و  رفت   پنجره   سمت  به  هدف  بی

 .شد ابری  آسمان ی خیره

 .کرد احساس شکنار را سارا حضور

  حلقه  هایش  بازو  دور  به  همسرش  ظریف  های   دست  بعد   ای   ثانیه

 . داد تکیه  هایش شانه  به را سرش و زد

 .زد همسرش موهای  روی  ای  بوسه و شد خم ناخواسته

 کنم؟  صحبت حنا با فردا -

 . داد تکان مثبت   نشانه به را  سرش حرف بی

 . بود آمده کنار اما ...نبود ساده!  بود  کرده قبول

 ! نکند قبول دخترک  است  ممکن که کرد  آرام را دلش

  سارا   با  را  اشمدت  کوتاه  دوستی  و  کردمی   صدا  و  سر  شاید  اصال

 .زدمی   بهم

  لبخند.بود  کرده  راضی  را  همسرش  دل  که   بود   این  اشحداقل ...اما

 .نداد را بیشتر های  فکر اجازه سارا

  های   قرمز  خط  تمامی  بزند  خط  تا  بود  کافی  سارا  خوشحالی

 . را اشزندگی 
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 : گفت و کرد  نگاه سارا به چشمی زیر

!  نزنی  اینا  بابات  به   حرفی  کرد،  قبول   هم   درصد  یک  اگر...اگر  -

 . فروشیممی  و ماشین

 :گشود اعتراض  به لب و کرد اشنگاه   ناراحتی با

 ... ماشین  این احسان اما -

 : داد جواب تحکم  با و گذاشت سارا های  لب روی را اشدست

 بخوابیم؟ بریم!   سارا  کافیه -

  یک  حتی  گالره  بودیم،  برگشته  احسان  ی خونه  از   که  دیشب  از

 ترسناک   واقعا  شاسکوت  این  و  کردنمی   صحبت  من   با   هم  کلمه

 .بود

  کردن   صحبت  ی اجازه  و.  گرفتمی   ندید  کل  به  و  حضورم  تقریبا

 .دادنمی  بهم هم و

  فروشگاه  چند  به  و  ماشینش  تا  بود  رفته  بیرون  زود  صبح  از  شهاب

 . کنیم   جور  و  عمو  بدهی  زودتر  هرچه  تا  بده   نشون  فروش  و  خرید

 .بود خواب اتاق توی  و بود  کرده بهونه و سردرد هم عمو زن
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  تابه   توی   و  دادم  شکل   بهش   و  کردم   پهن   دستم  کف  هارو  کتلت 

 . انداختم

 . بزنیم حرف باید -

 . کنم  نگاهش  و   برگردم  عقب   به  شد   باعث   گالره  یباره   یک  حضور

 : گفتم لب زیر و کشیدم  لباسم به استرس شدت از و هام دست

 ! بزنیم حرف -

 : داد جواب و انداخت  اتاق ی بسته در به نگاهی 

. خرممی  چیزی   یه  بیرون  هم  ناهار.  بیرون  بریم ...نه  اینجا  -

 . کنی درست نمیخواد

 . رفت اتاق طرف به  بمونه جوابم منتظر اینکه بدون

 . بستم و هام چشم و  دادم تکیه سرم  پشت کابینت به

 ...کنه خیر به خدا

  سلفون   کتلت،  مواد  حاوی   ظرفِ  روی   و  کردم  خاموش  و  تابه  زیر

 . گذاشتم  یخچال توی  و کشیدم

 . کشیدم سر الجرعه و ریختم خودم برای  و  سردی  آب لیوان
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 . کشیدم پایین و در دستگیره آروم و رفتم اتاق طرف به

  بستن   مشغول  گالره   و  بود  خواب  تخت  روی   همچنان  عمو  زن

 .اشرنگ ای قهوه  مانتوی  های  دکمه

  اومد   دستم  به  که   مانتویی  اولین  و  رفتم  کمد  سمت  به  حرف  بی

 . کردم تنم و

  غمگین   نگاهی  با  نامحسوس  که  ای گالره  به  و  ایستادم  آینه  جلوی 

 . کردم نگاه  کرد،می  براندازم

 . فرستادم بیرون به  مانند آه و نفسم  و انداختم پایین و سرم

 : گفت  لب زیر و شد رد کنارم از

 . منتظرتم  پایین  -

 بود،   خونه  نزدیکی  در  که  خلوتی  همیشه  پارک  سمت  به   زنان   قدم

 . نشستیم  سردی  نیمکت روی  و رفتیم

  شروع   دادممی  ترجیح  منم  و  بود  کرده  سکوت  همچنان  گالره

 . نباشم صحبتی  ی کننده 

 صورتی  و   ریز  های   شکوفه  به  و  کردم   قالب  امسینه  روی   و  دستم 

 . شدم  خیره دونستمنمی  هم و اسمش حتی که درختی رنگ
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  کردن   بازی   و  دویدن   مشغول  که  هایی  بچه  های   قهقه  صدای 

 . شدمی  عابری   هر  زدن  لبخند  باعث  و  اوردمی   وجد  به  و   آدم  بودن

 ... بزنم حرف باهات چی درباره خواممی نمیشه باورم -

 و  هاش  دست  و  بود  شده  خیره رو  به  رو  به  اخم  با  که  ای گالره   به

 . کردم نگاه   دادمی   فشار بهم

 .  بودم کرده سکوت همچنان

 : گفت عصبانیت  با و چرخید سمتم به  که نکشید طول ای  لحظه

 این   از  بده  نجاتم!    زدم  توهم  بگو  حنا،  کنممی   فکر  اشتباه  بگو  -

  تو   با !  لعنتی  بگو  چیزی   یه...جونم  به  انداختی  دیشب  از  که   برزخ

 .ام

 :کردم زمزمه لب زیر و کردم پاک صورتم از و اشک رد

 ... ببخشید  -

  نگاه   منو  حنا؟  کردی   چیکار  تو   ببخشم؟  باید  من   چیو  چیو؟  -

  خجالت   هم  خدا  از!  نه  احسان  و  سارا  از  نکشیدی؟  خجالت!  کن

 ... شدی   وقیح قدر این چرا نکشیدی؟
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. شدمی  ام  کردن  صحبت  مانع  و  بود  رسیده  اوج  به  ام  گریه   هق  هق

 تلخ   و  کسی  کام  ام،  گریه  صدای   تا  گرفتم  دهنم  جلوی   و  دستم

 . نکنه

  که   هایی  حرف  با  همچنان  و  کردنمی  رحم  بدم  حال  به  گالره

 : دادمی  ادامه. کوبیدمی  صورتم به رحمانه بی و تلخی حقیقت 

  حرف   که  اوردمت!  حنا   کن  تموم   و  مسخره  گریه  این  -

  ؟  رفتی  پیش   کجا   تا  ببینم   کن  تعریف!  برام  کن   تعریف...بزنی

 ... نکنه

 : گفتم   بلند  صدای  با و ایستادم شتاب با

  گالره.  نداره  خبر  خریتم  از  هیچکس  بخدا... نداره  خبر  احسان!نه  -

 . نه خودم اما!  چرا دلم...نرفتم  خطا قدمی من

 : داد ادامه بغض  با و گرفت هاش پنجه میون   و هام شونه

  این   اسم  میگی؟  چی  حرامت  احساس  این  به  تو  نرفتی؟  خطا  -

 چیه؟ نیست خطا اگه عشق

 :  گفتم و زدم هق
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 این   ی همه  گالره،  میدونم   بخدا.  عرفا  و  شرعا...گناهه...حرامه  -

 دست   خدا  خداوندی   به .  کردم  تکرار  خودم  پیش  بار  هزار  صد  هارو

 خودم   دست  یواشکیش   داشتن  دوست.  نیست  خودم

 عذاب  من  کنیمی   فکر.  نیست  خودم  دست  هام  دلتنگی...نیست 

 کشم؟نمی

 : گفت و گذاشت اششونه   روی  و سرم و کرد بغلم شتاب با 

  بکن   دل   اما...مشکل... سخته !  حنا  ازش  بکش  دست...اما  میدونم،  -

 از  بکن  دل.  نمیشه  نصیبت  چیزی   عذاب  جز  تهش ...من  خواهر

  خودم.  بگردم  دورت  بکن  دل.  سارا  واسه  میده  جون   که  احسانی

 . کنم می  کمکت

  طرف   به  و  بیام  بیرون  اشبغل  از  شد   باعث   گوشیم  زنگ  صدای 

 . بزنم قدم  بود؛ نیمکت روی  که امکیف

 ... اما بودم، عمو زن اسم منتظر

  حبس   سینه  توی   نفسم  گوشی،  صفحه  روی   سارا  نام  دیدن  با 

 . شد

 . شد امریخته  بهم حال متوجه  هم گالره ظاهرا
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 که   سارا  اسم  به   و  گرفت  دستم  از  و  گوشی  و  اومد  کنارم  حرف  بی

 .کرد  نگاه بود بسته نقش گوشی صفحه روی 

 :زد لب و کرد  گوشی به  کوتاه ای اشاره

 ! بده جواب -

 لرزان   که  صدایی  با   و   گرفتم  امزده  یخ   های   انگشت  بین   و  گوشی 

 : دادم جواب  زد،می  بهم و حالم اشبودن

 ... الو -

 : رسید گوشم به  تاخیر با صدایش

 ؟ نشدم که مزاحمت عزیزم؟ خوبی جون، حنا سالم -

  و   کشیدم   راحتی  نفس  حالشخوش  صدای   شنیدن  با   ناخودآگاه

 . نشستم سرم پشت نیمکت روی 

 : گفتم و  دادم فشار هم روی و هام پلک 

 جانم؟...نداشتم کاری  بابا نه  خوبین؟ شما ممنونم  -

 :  رسید گوشم به اشجدی  صدای  تاخیر، کمی با
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  باید... بگم  مقدمه  بی  خب  خداروشکر،  خوبیم  هم  احسان  منو  -

 !  ببینمت

 : کرد زمزمه و نشست  کنارم گالره

 میگه؟ چی -

 :زدم لب  و گرفتم  دستم بین  و گوشی  

 . بهت  میگم -

 : رسید گوشم به  باز سارا صدای 

 حنا؟  رفتی الو -

  گوش  پشت  و  کردندمی   بازی   صورتم  روی   لجوجانه  که  موهایی

 : دادم جواب زده شتاب  و فرستادم

 . شدم  نگران...آخه افتاده؟ اتفاقی. هستم نه نه-

  نمیتونم   هم  گوشی   پشت  اما  نه،  که  خاصی  اتفاق   عزیزم  نه-

  به   داره  گلی  و  آدرسش  گیالس؟  کافه   بریم  امروز.  بدم  توضیح

 امروز؟  داری  وقت... نزدیکه تقریبا خونتونم 

 : دادم جواب و انداختم گالره به  نگاهی  نیم
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  گیالس؟ کافه صبح ده فردا. درگیرم کمی...نه امروز راستش -

 : گفت بود، مشخص صداش از کامال که  نارضایتی با

 . فردا تا پس...باشه  -

 .خداحافظ -

 . کردم نگاه گالره به زاری  با و کردم قطع و گوشی

 افتادی؟ پَس که گفت  چی -

 سرم   باالی   سوزان  آفتاب  ی خیره  و  دادم  تکیه  نیمکت   به  و  سرم

 : کردم زمزمه و شدم

 ...گیالس کافه... تنهایی...بزنه حرف باهام خوادمی  -

 : گفتم و کردم نگاه گالره به ترس با و  نشستم بالفاصله

.  باهام  داره  حرف  گفت...تنهایی!  ببینه  منو  میخواد  گالره!    وای   -

  من   با   که  داره  خصوصی  حرف  چه  سارا  آخه  شدم؟  سر  بر  خاک

 .  بزنه

  پحرفم   بین  و  گرفت  صورتم  جلوی   تسلیم  نشونه  به  و  هاش  دست

 :پرید
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 آخه؟   ترسیمی چی از!  تو میگی چی ببینم باش آروم -

 : داد ادامه کنایه با و زد پوزخندی 

 ! نیست جنابعالی عشق  و شوهرش قضیه قطعا...نترس -

 . برگردوندم و روم ناراحتی با و انداختم  اشصورت به  نگاهی  نیم

 . بود حقم ها این از بدتر شاید

!  نه  که  تدریجی  مرگ  ممنوعه،  عشق  اما  داشت،  درد  عاشقی 

 . بود مرگ خود حقیقتا

 ؟  من مزخرف حال از دونستمی  چه کسی

 کنه؟ درک تونستمی  کی

  هم   دلت  توی   حتی  اشکردن  بیان  از  اما  باشی  عاشق  که  این

 داشت؟ مرگ جز اسمی باشی،  داشته وجدان عذاب

 : کرد زمرمه و گرفت  دستش توی  و دستم گالره

  نمیشه .  بیام   کنار  باهاش  تونمنمی.  حنا  بفهم...برام  سخته  باورش  -

  یکم !  بشی؟   دوستت  شوهر  عاشقِ  تونستی  چطور  تو.  کنم  هضمش

  جانِ  بکن  دل.  توروخدا  کن  فکر  خواهرمن،  کن  فکر  ماجرا  عمق  به

 .عمو
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 و گذاشتم صورتم روی  و کشیدم بیرون اشدست   زیر از و دستم

 :دادم  جواب لب زیر

  عاشقی   اینجور.  دونستممی   هوس  و  نگاه  یک  توی   عشق  همیشه  -

 مدل  که  عشق  گالره،... اما.کردممی  تلفظ  بازی   مسخره  هارو

...  من.  نداره  مرزی   و  حد  و  قائده  هیچ  که  بخدا!  نمیشه  حالیش

  اما !  عیبِ ...نشدنیه...گناهه.جونم  از  بیشتر!  دارم  دوست  و  احسان

  داشتن   دوست  عاشقی،  از  من   سهم .  دارم  دوست  و   عیب  این  من

 ... نمیشه بخدا!  نخوامش  تونمنمی... گالره نیست؟  هم یواشکیش

 سفیدی   دستمال  گرفت،   فاصله  قدمی  و  شد   بلند  نیمکت  روی   از

 هام   اشک   رد  و  برداشتم  کیفم  توی   از  و  بود  احسان  یادگاری   که

 .کردم پاک و

 ... نبود دور ازم ثانیه یک حتی که دستمالی

 .زد زانو پام جلوی  و برگشت و رفته راه گالره

 : شد  خیره هام چشم به و گرفت هاش دست  بین و هام دست

  مجبورم .  نکنم   کاری   و  باشم   شاهد  تونمنمی ... حنا  میشی   تباه   -

 !  بم گردونم برت  نکن
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 : نالیدم زاری  با و پریدم اشحرف  بین

 !توروخدا ...گالره -

 :زد لب قاطع و داد فشار  و هام دست

.  بم  فرستمتمی !  میکنم   و  کار  این  نکشی  دست  ازش  اگه  -

  دست  شاهد!  شمنمی   نگرانت  حداقل  اما!  خیلی... شممی   دلتنگت

 . نمیشم باتالق توی  زدنت پا و

!  بم  برگرد... اوکی  بکشی؟  دست  مزخرف  عشق  این  از  تونینمی

  اسم   به  آدمایی  کن   فراموش  و  برگرد.  نباش  چشم  توی   و  برگرد

  برمیگرده   دیگه  روز  چند   مامان .  بودن  زندگیت  توی   سارا  و  احسان

 . نیستم  تنها من. دارن نیاز حضورت به بیشتر  اونا...بابا   پیش

 جدی  اندازه  این تا وقت  هیچ که ای گالره  به  و شدم بلند  ترس با

 :زدم لب و شدم  خیره بودم، ندیده قاطع و

  دیدار  همین  امید  به  من...من...  تونی؟می  چطور!  نه   گالره...نه  -

  میخوای  چرا  بم؟  بفرستی   منو  میخوای   تو  بعد   ام،زنده   کوتاه  های 

 ! باش  من  با گالره کنی؟ بیشتر و عذابم
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  نیمکت   روی   از  و  اشکیف  زارم،  حال   به  توجه  بی   و   برگشت

 . کرد عبور کنارم از و برداشت

 : رسید گوشم به صداش آخر ی لحظه

 ... نمیشه عوض حرفم اما! متاسفم  -

                                                             

 . برگشت  و نموند منتظرم گالره

 . نه یا هست اش یاد و ناهار قرار دونستمنمی

  و   مرغ  تخم  دونه  تا  چند  راه،  سر  و  نکردم  ریسک  همین  واسه

 .خریدم گوجه

 . شدم داخل و کردم باز و خونه در

 مشغول  و  بود  نشسته  تلویزیون  جلوی   بود،  برگشته  هم  شهاب

 . بود فوتبال دیدن

 ! ندیدم پارکینگ جلوی  و ماشینش که مطمئنم من ...و

 . بود غذا مصرف بار یه های   ظرف کانتر روی 

 . بود گرفته  ناهار  گالره پس
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 . گذاشتم   جاکفشی  توی   و  هام  کتونی  و  کردم  جمع  به  بلندی   سالم

 : گفت   و کرد نگاهم مهربونی با عمو زن

 . کردم درست ،تازه عزیزم بخور  چایی بیا -

 کجاست؟   گالره. میام   کنم  عوض هامو لباس عزیزم، چشم -

 : داد ادامه و داد لب زیر و سالمم جواب  و برگشت شهاب

 از  مردم.بخوریم  ناهار  بیاد  بزن  صداش  برو... حموم  رفته  -

 . گرسنگی

 . رفتم  اتاق سمت به و دادم  تکان و سرم

 سارا  به  منتظر  و  زدم  گره  بهم  میز  روی   استرس،  با   و  هام  دست

 .دوختم چشم

 که  بود  هایی  صحبت  هوش   و  حول  ذهنم  و  فکر  ی همه  دیروز   از

 . بشنوم  سارا زبان  از بود قرار امروز

 :پرسید و خورد  و اشقهوه از ای جرعه سکوت در

 مونده؟ عموت  بدهی از چقدر -



 

299 
 

  نگاهش   سوالی  و   فرستادم  باال   و  ابروهام   تعجب  شدت  از  ناخوداگاه

 .کردم

  دوباره  که  شد  سوالش  بودن  مورد  بی  متوجه  خودشم   که  انگار

 :داد ادامه

 ! کنم کمکتون میخوام من.  بهت  بگم رک بذار... خب -

 : گفتم و زدم لبخندی  گیجی با

  مقدمه   میشه   میگی؟   چی   تو  نمیفهمم  چرا  من   کنی؟  کمکمون  -

 . بگو و مطلب  اصل شی؟  بیخیال  و چینی

 : داد جواب کوتاهی مکث از بعد و انداخت پایین و سرش

  من .  بهت  بودم  گفته   دادم؟  دست  از  و  رحمم  من  که   میدونی   -

 رحم  اینکه  مگر... مگر.شم  دار  بچه  تونمنمی   شرایطی  هیچ  تحت

 . کنم اجاره

 : گفتم و کشیدم دهنم  توی  و امخورده ترک های  لب

   داره؟ امروزمون قرار  به ربطی چه این خب...خب -

 : گفت  جدیت با و دوخت هام چشم به و نگاهش

 ! سود سر دو.  بکنم  باهات معامله یه خواممی  -
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 : پرسیدم و زدم گره هم توی  قبل از ترمحکم  هامو دست

  ببینم   بگو  درست.دهنم  تو  اومد  قلبم  سارا؟  میزنی  حرف  چی  از-

 چیه؟ منظورت

 : داد ادامه و کشید عمیقی  نفس.شد  خیره میز  به و زد پلکی

  شانس   تنها  که   جنینی.  داریم  شده  فریز  جنین  یه  احسان  منو   -

  رحم   یک به نیاز اومدنش دنیا واسه. زندگیه این ادامه واسه مون

. نکردیم پیدا و درستی های  مورد اما...گشتیم  خیلی. داریم سالم

 آدم...اینکه  یا  و  بود  باال   خیلی  هاشون   قیمت  یا  حقیقتش   خب،  و

 .نبودن درستی های 

  صحبت   تاثیر  خواستمی   که  انگار.شد   خیره  صورتم  به   و  کرد  مکث

 . ببینه صورتم توی  و هاش

 . نداشتم هاش  صحبت از درکی هیچ لحظه این در من خب و

  هم   کنار  پازل  عین   و  هاش  صحبت  های   تیکه  گیجی   با  فقط

 . برسم جواب به شاید تا چیدممی 

 :داد ادامه و دوخت اشقهوه  فنجان به و نگاهش 
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  کمک  تو  به  هم  که  پیشنهادی .  برات  دارم  خوب  پیشنهاد  یه  -

 .  همسرم منو  به  هم و کنهمی 

 . دادم تکیه صندلی پشتی به و کردم صاف و کمرم

 ... اما بود  رسیده جواب به ذهنم ی ریخته بهم پازل

 . باشه  بوده همین سارا منظور  کنم باور  خواستنمی دلم

 .کردممی   نگاهش خیره سکوت در همچنان

  فنجان   از  و  نگاهش  سارا  که  شد   دار  ادامه  سکوت  این  انقدر

 .دوخت  هام چشم به و برداشت  اشقهوه 

  های   دست  روی   و  هاش  دست  که   دید  نگاهم   توی   چی  دونمنمی

 : داد ادامه مالیمت با و  گذاشت زدم یخ

  تو .  کن  فکر  عاقالنه   کمی!  جفتمونه  نفع  به  کن  باور  جان،   حنا  -

.  میدم  و  عموت  بدهی   منم   میاری،  دنیا  به   و  احسان  منو   ی بچه

  و   چک  دنبال  عمری  اخر  خدا  بنده   عموت  میاد  دلت   منو؟  ببین

 میاد؟ خوش خدارو آخه کنه؟ بدو بدو شرخر

  که   مزخرفی  لکنت  و  گیجی  با  و   گذاشتم  هم  روی   و  هام  چشم

 :کردم زمزمه میشد، هام لب مهمون استرس هنگام
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 فقط.داد  خبر  بهمون  دیشب  خودش...فروخته  و  ماشینش  شهاب  -

  جور   اونم...بزرگه  خدا  خب،. داریم  نیاز  دیگه  میلیون  چهل

 . کنیممی جورش...یعنی.میشه

  میخرن   اما  اس  مخروبه.  بفروشیم  و  پدریم  خونه  دادم  پیشنهاد

.  مطمئنم  من  نمیاد  دلش  هم  عمو  یعنی.  نمیاد  دلم  خب،  ولی...

 کودکیم؟   خاطرات  یا  تره  واجب  عموم  نه؟  مگه  نیس  ای   چاره  ولی

  یادگاری  آخه...میشه  ناراحت  هم  پیشنهادش  از  عمو  میگه  گالره

 ... ولی.برادرشه

 . کردم نگاه  سارا  به و کردم مکث

 . باشم اومده در شوک از تازه که انگار

  سرم   و  کشیدم  بیرون  هاش  پنجه  بین  از  سرعت  به  و  هام  دست

 .دادم تکان راست و چپ به و

 .شدم  بلند و کشیدم  عقب و صندلی

  از   تا  دارم  نگه  میز  روی   و  دستم  شد  باعث  دید،  تاری   و  سرگیجه

 .باشم  کرده جلوگیری  افتادنم
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  نگه  هاش  انگشت  بین  و  بازوم  و  اومد  سمتم  به   شتاب  با  سارا

 .داشت

 . شم  خالص دستش از که کردم تقال

 من جون بی تن اما

 . کجا سارا راسخ عذم و کجا

  که   بستن  همت  کمر  همه  چرا :  کردم  زمزمه  دلم  توی   بیچارگی  با

 کنن؟  نابود منو

 :میزد زنگ گوشم توی  گالره صدای 

 ...( میده ترجیح چیزی  هر به و خودش منفعت  سارا،)

 . فهمیدم و گالره های  صحبت معنی زود چقدر

  از  و  کشیدم  بیرون   سارا  های   دست   میان  از  بازومو  توان،  تمام  با

 . شدم خارح مزخرف کافه اون

   قدمش، هر با و شنیدم می  سرم پشت و هاش قدم صدای 

 . بخشیدممی  سرعت  هام قدم به

 .انداختم  رو پیاده توی و خودم و شدم رد خیابون از
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 .دیدم و احسان قدمیم یک در درست ...اما

  ماشینش  بدنه  به  و  داشت  قرار  موهاش  روی   زیبایی  دودی   عینک

 .بود داده تکیه

 .اومد  سمتم به و گرفت  فاصله ماشین از قدمی دیدنم، با

 .رفتم  سمتش به و کردم جمع و درونم های  عقده و حرص تمام

  سرم   پشت  و  بود  رسیده   بهم  نفس  نفس   با  که  سارا  به   توجه  بی

 :زدم  داد.  داشت قرار

 از   بویی   طلبت  منفعت  زن  اون  و  تو  داری؟  شرف  تو  آدمی؟  تو  -

 . نبردین انسانیت 

 : گفت و پرید حرفم بین  خشم با سارا

  کردم  بد  چیه؟.  نداری   هم  کمک  لیاقت!  و  دهنت  اون  ببند  -

  بر  بهت  که   پریونی  شاه   دختر  کردی   فکر   کنم؟  کمکت   خواستم

   خوره؟می 

  ازم   تا  کشید  عقب   به  و  سارا  بازوی   و  اومد  سارا  و  من  بین  احسان،

 .کنه دورش
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 فاصله  و  دوخت  امزده   نم  های   چشم  به  شو  عصبی  نگاه  سارا 

 . گرفت

  پشت   که  سارا  از  و  نگاهش  سارا،  اومدن  کوتاه  دیدن  با  هم  احسان

 و   دوخت  خیابون  های   آسفالت   به   و  برداشت  بود،  ایستاده  سرش

 : گفت 

  بحث   واسه  درستی   جای   اینجا.  خواممی   معذرت  من  -

 . ماشین  توی  بفرمایید.نیست 

 :دادم ادامه بغض با

 هست؟   ماشین  توی   یعنی.  نیست  ها   بحث  این  جای   اینجا  -

 ... کنم نمی درکتون

  زمزمه   بشنوه،  احسان  فقط  که  جوری  لب،  زیر   و  رفتم   عقب  قدمی

 :کردم

 ... نه  شما اما! چرا سارا از...نداشتم توقع ازتون -

 دیدم  که  رنگی  زرد  تاکسی  اولین  سمت  به  و  نموندم  جوابی  منتظر

 : گفتم بلند و دویدم

 ! دربست -
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 بازدم  و  دم  با  کردم  سعی  و  دادم  تکیه   ماشین  شیشه   به  و  سرم

 . کنم آرام و قلبم باالی  ضربان منظم،  های 

 . بود سخت بودم  شنیده که  چیزهایی باور

 پول؟ ازای  در بیارم؟  دنیا به و سارا  و احسان ی بچه

  و   پام  که   منی  به  لعنت.هام  باور  و  من   به   لعنت... سارا  بهت  لعنت

 . گذاشتم مزخرف کافه اون توی 

 خانوم؟ برم کجا -

  و   نگاهم  بود،  داده   قرار  سوالش  مخاطب   منو   که  راننده  صدای   با

 . گرفتم  خیابان  شلوغی از

                                                             

 . شدم  پیاده  و گذاشتم ام شونه روی  و امکیف

 . شدم  خیره صورتم به و انداختم آسانسور توی  و خودم

 از  قطعا  و.  زدمی  ذوق  توی   چیزی   هر  از  بیش  هام  چشم  سرخی

 . ریخته اشک و راه کل زده فلک حنای  که زدمی داد دور

 . انداختم  امکیف داخل محتوای   به نگاهی 

 . دادم رنگ هام  لب به کمی و برداشتم  و لب رژ
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 . بود صورتم  پریدگی رنگ رفع برای   خوبی پدیده هم گونه رژ

 . زدم هام گونه  به  کوتاه  ضربه چند

 . شد بهتر کمی

 . رسیدمنمی   نظر به خسته و داغون اول، نگاه در حداقل

 . اومدم  بیرون  و  انداختم   آسانسور  ی آینه  در  تصویرم  به   و  آخر  نگاه 

 .شدم داخل و کردم باز و در

 .بود بافتن مشغول و بودم داده تکیه پشتی  به عمو زن

 . شد  قدم پیش دادن سالم در و زد لبخندی  دیدنم با

 : گفتم  همزمان  و بوسیدم و مهربونش صورت و  رفتم سمتش  به

 کجان؟ شهاب و  گالره برم؟  قربونت چرا تنهایی -

  دردناکش   های   مچ  به  دستی   و  گذاشت  کنار  و  دستش  توی   بافتنی

 جواب  بود   رفته  هم  توی   درد  از   اشصورت  که  حالی   در  و  کشید

 : داد

 . بگیرن بلیط  رفتن  که هست ساعتی نیم -

 چی؟ بلیط  -
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 عموته،   پیش   دینم   و  دل.  مادر  بمونم  تونمنمی  بیشتر  قطار،  -

 بخوام   دیرتر  هست  هم   عید  نزدیک.  تره  آروم  دلم  باشم  کنارش

  خوایمی   هم  تو  که  گفت  گالره .  نمیاد  گیرم  بلیط  برگردم

 اینجا؟  داری  مشکلی نکرده خدای   ؟ چرا برگردی،

 .دوختم چشم عمو زن صورت به  مبهوت

  توی   منو  خواستمی  عمال  و!  بود   گرفته  و  خودش  تصمیم  گالره

 . بده قرار  شده انجام عمل

 .شدم بلند عمو زن  کنار از هدف بی

 . شدم آشپزخونه راهی و کشیدم دردناکم پیشانی به  دستی 

 اومده؟ پیش مشکلی میگم.  ببینم اینجا بیا  حنا؟ -

 .عمو زن میام  بخورم آب -

 التهاب  کمی  سرد  آب  دادم  اجازه  و  گرفتم  سینک  زیر  و  سرم

 . کنه  کم و درونم

  زنده   کوتاه  های   دیدار  همین   امید  به  من...برگردم  نداشت   امکان

 .  بودم

 . گرفتمی  و نفسم  قطعا  بم  به امبرگشتن 
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 . انداختم ام شونه  روی  و اوردم در و بلندم روسری 

 . بود خوبی حس گردنم دور اشبودن  خیس

 . نشستم عمو  زن کنار و برگشتم و رفته راه

 : گفتم  و گرفتم هام دست توی  و هاش دست

 بخورین؟   حرص  سرش  که  کنینمی   پیدا  موضوع  یه  الکی  چرا  -

 که   گالره  اینجا؟  باشم  داشته  باید  مشکلی  چه  من  خوشگلم،  آخه

  یه   عین  راحت  خیالتون  هم  شهاب  بابت  از  اما.  جداست  بحثش

 .داره هوامو خوب برادر

 . بود صورتم خیره همچنان نگرانش های  چشم با

  لب  آروم  و  گذاشت  صورتم  روی   و  اششده   چروک  های   دست 

 :زد

  گالره   اندازه  برام  تو  شاهده  باال   اون  که  خدایی  اون  به  حنا،  -

 چرا چیه؟ برگشتت دلیل  پس  راحتی، اینجا اگه. نگرانتم . عزیزی 

   بم؟ بیایی گرفتی تصمیم یهو

 . انداختم پایین و سرم

 .بود داده قرارم وضعیتی بد تو گالره



 

310 
 

 .کردمی  امکالفه این  و نداشتم عمو زن برای  جوابی

 در   قفل توی  کلید،  چرخیدن صدای 

 . بکشم راحتی  نفس   شد  باعث 

 . گرفت ازمون و صحبت  اجازه شهاب و گالره ی یکباره حضور

 . رفتم اتاق سمت به و دادم سالم لب زیر

 . بست  سرش  پشت   و  در   و  اومد  اتاق  به  هم  گالره  که  نکشید  طولی

 : گفتم ناراحتی با  و برگشتم

  همین  خواهریت.میکنی  دکم  داری   که  ممنونم...ازت  ممنونم  -

 فراموش   نبینم   و  احسان  میکنی  فکر  برم؟  من  گالره...   بود؟

   کردی؟ تصور زودگذر و لعنتی احساس این اینقدر کنم؟می 

. کردمی   نگاهم  خیره  همچنان  و  نشست  تخت  روی   حرف  بی

 . شد عصبانیتم  تشدید باعث اشسکوت

 :گفتم   و  نشستم  تخت  پایین  و  رفتم  سمتش  به  سریع  های   قدم  با

 تموم  من!  بردار  من  خرخره  رو   از  و  پات  دیگه  تو  گالره  -

 همرام   تو.  ببازم  که  ندارم  چیزی   دیگه  من  ببین؟...شدم

  قطع   منو  نفس.  باش  پناهم  تو  هامون  بچگی  مثل   گالره... باش
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  به   زنم، نمی  احسان  و  سارا  زندگی  به  گزندی   من  قرآن  به.  نکن

 . زنمنمی واهلل

 : گفت عصبانیت  با و پرید  حرفم بین

 این  که   بدی   بهم  و  اطمینان   این  تونیمی   چی؟  لعنتیت   خود  به   -

 من   شدی؟  کور  چرا  حنا  رسه؟نمی   آسیبی  هم  خودت  به  وسط

 تو.  شهمی   له   داره  وسط   این  که  تو  احساسات  نگران.  ام  تو  نگران

 خره   آخه  کو؟  خوشت   حال  کو؟  هات  خنده   قبلی؟  ماه   چند  حنای 

 .نمون و برو  میگم که  بینممی دارم اینارو من

 : گفتم  و گرفتم  هام دست  بین  هاشو دست

 . توروخدا  گالره. کن کنسل و بم  اما قبول، بگی  تو چی هر -

 :داد ادامه  بغض با و انداخت پایین و سرش

 برو   اما  چیزه  ترین   سخت  من  واسه  تو  از  دوری .برم   قربونت  برو  -

.  گرفتم   بلیط  دیگه   روز  دو  واسه.  میره  یادت  نبینی  مدت  یه...آبجی

 . حناجان کن گوش حرفم به

 .  بستم و هام چشم و گذاشتم  زانوهام روی  و سرم

 . نداشتن  اومدن بیرون واسه نایی  هامم اشک حتی دیگه
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 ... نبود  من تیم توی  بار این گالره

 . بود ایستاده مقابلم که دنیا یه و بودم  من بار این

 داشت؟ کارت چه سارا -

 . کردم خارج تنم از و کردم باز مانتومو های  دکمه

  پیشنهاد  این  از  چیزی   نباید  گالره  که  کردم،  فکر  لحظه  همین  در

 بشم،   دور  تهران  از  من   بشه  باعث   که  چیزی   هر  اصال.  بدونه

 ! نبود درست  گفتنش

 : دادم جواب زیرلب و برداشتم اشصورت از و  نگاهم تفاوت بی

 . نداشت  خاصی کار -

 . شد هاش لباس تعویض  مشغول و شد بلند تخت  روی  از

 : گفت و زد پوزخندی 

 بزنی؟ گول منو  میتونی  میکنی فکر چرا -

  کنه،   جلوه  ناراحت  کردم  سعی  که   لحنی  با  و  چرخیدم  سمتش   به

 : دادم جواب

 بزنم؟  گولت باید چرا شدی؟  بدبین چی همه به چرا تو -
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 :داد جواب لب زیر و انداخت صورتم  به  ناراحتی نگاه 

 یه  سر  که  نیست  آدمی  سارا.  بگیرم  فاکتور  تورو  شناخت  اگه  -

 !شاپ  کافی بکشونه و  طرف الکی، چیز

 .رفت بیرون و داد تکان ناراحتی با و سرش

 .کردم پرتاب  تخت روی  و خودم و کشیدم ای  کالفه پوف

 .بود قوز باالی  قوز گالره، ناراحتی

  ناراحتی   از  دونستمنمی   که  بود  پیچیده  بهم   چیز  همه  آنقدر

 . باشم ناراحت خودم،

 ! گالره ناراحتی یا

 . بزنم زار بود،  شده نابود که  احساساتی برای 

 . کنه  بیرون  دلم از  و  احسان  بود  قرار  مثال  که  شهری   به  رفتنم   یا 

 . بود شکسته  و دلم عجیب اما بود دلم توی  که احسانی

  سرازیر   دلم  به  و  عالم  غم  احسان،  ی بچه  اوردن  دنیا  به،  کردن  فکر

 .کردمی 

 . بستم و هام چشم و زدم گره سرم زیر و هام دست
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 ... آرامش  ای ذره خوب، حال ای ذره برای  بود زده لک دلم

 ! راحت خیال ای ذره

 ... سارا بدون احسان، ای ذره

 ... دنیا لشکرکشی بدون

  تلخ   دلم  به  و  احساس  این  شیرینی  که   مزخرفی  احساس  هر  بدون

 .کردمی 

                                                             

 خوابی؟ هنوز -

 . کردم نگاه گالره به و کردم باز زور به و سنگینم های  پلک

 .بود  دستش بود، امشب شام  شامل که  بزرگی  سینی

 : گفت و نشست تخت روی  کنارم اروم

  گفتم   بعدشم  نکردم،  بیدارت  خوابیدی،  دیدم.  خوردیم  شام  ما  -

 .بخوری   همینجا  اوردم  غذاتو  باشی،  نداشته  و  جمع  حوصله  شاید

 : گفتم  لبخند  با   و  نشستم  تخت  روی   و  دادم  بدنم  به  قوسی   و  کش
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  پرنسس   یه  عین  توروخدا؟  میبینی !  منو  الکچری   زندگی   -

  فقط .میخورم  غذا  تختم  توی   و  شدم  بلند  ناز  خواب  از  خوشبخت

!  شام  بنده  میخورن  تخت  توی   و  شون  صبحانه  همه  اینه  فرقش

 . نمیبینم  من ای  دیگه فرق

 : داد ادامه و زد کمرم به  محکمی مشت

 خوادمی   مامان. کن کوفت  و  شامت  رنگی،  رنگی  و  دهنت  ببند  -

 . بزنه  حرف باهات

  برگشتم   گالره  سمت  به  نرفته  پایین  گلوم  از  پلو  عدس  اول  لقمه

 : گفتم  پر دهن همون با و

 چیکار؟ -

  بابا   چمدونم.  کن  صحبت  بعد   و  کوفتی   لقمه  اون  بده   قورت  اَه  -

  میکنه   فکر ...برگرده  میخواد  یهو  حنا  که   افتاده   اتفاقی  یه  داده  گیر

  حنا،   نمیکنه   کار  عقلم   دیگه  من.  میکنه  اذیتت   طفلی  شهاب

 . کن  قانع و مامان بچین بهونه یه خودت

  سرش  که  کردم  نگاه   گالره   به  و  دادم  هول  عقب  به   و   غذا  سینی

 . نداشت  و امچهره به کردن نگاه قصد و بود انداخته پایین و
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 :کردم زمزمه  ناراحتی با

  نمیایی؟ کوتاه -

  دور  وقتی  چند  الزمه  اما.  برام  سخته  دوریت...خودته  نفع  به  -

 . باشی 

 :کردم زمزمه و گرفتم هام دست  بین  و سرم

 فکر  چرا!  نیار  فشار  بهم  دیگه  تو .  کن  تمومش  کن،   بس  گالره  -

 و  بیست  من  زودگذره؟   هوس  یه  لعنتی  اون  به  من   حس  میکنی

  من .  میدم   تشخیص  بد  از   و  خوب  م،مطلقه  زن  یه!  سالمه  چهار

 .  میشناسم و هوس و عشق بین  مرز

 : گفت   و زد زهرخندی 

 میکردم  و  فکر   همین  االن  تا  منم ... میدی   تشخیص  بد   از  و  خوب  -

  این   به  جنابعالی  منطق  احیانا!  امکاسه   تو  گذاشتی  خوب  اما.

  میگه؟ چی شما احساس

 :گفتم  و کردم نگاهش  ناراحتی با
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 بذار  و  هات  کنایه.  نکن   قدعلم  مقابلم  اما...نباش  نیستی،  کنارم  -

  عیب،   احساسم  گناهه،   احساسم.  توروخدا...گالره  نزن  زخم.کنار

 ... نمیفهمم و دارم دوستش چرا اما! اینارو میفهمم  که بخدا

 خودت   به  نسبت  باورم  اما  نشو  ناراحت  حنا،   فهممتنمی   منم  -

  سارا؟ مرد  به بستی دل که  دیدی  چی احسان از تو. شکستی

  و   برداشتم  و  بُرس  و  رفتم   میز  سمت  به  و  شدم  بلند  تخت  روی   از

 . شدم موهام کردن  شونه مشغول

  سخت   نداشتم،   براش  منطقی  هیچ  که   احساسی  درباره   زدن  حرف

 .بود

 . میطلبید  حریف  انگار  که  بود  ای گالره  کردن  قانع  اون  از  تر  سخت

 . برات کنم شونه و موهات  بیا -

 . دادم  دستش به و بُرس حرف بی و چرخیدم سمتش  به

 . نشستم تخت روی  بهش پشت

 بردممی  لذت  من   و.  میکشید   بلندم  موهای   پایین  تا  باال   از   و  برس

 . کوتاه اما دلچسب خلسه این از

 : گفت و کشید  عمیقی  نفس
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  دروغ .  برگردی   و  وقتی  چند  میخوای   بابا،  خاطر  به   بگو   مامان  به  -

 .داره احتیاج دیدنت به   بابا نگفتی، هم

 خودش  موضع  از  گالره.  ندادم  جوابی  و  بستم   درد  با   و  هام  چشم

 . نمیومد کوتاه

 ... هم  من

 !  گشتمبرنمی  شرایطی هیچ تحت

 ... شرایطی هیچ تحت

 .کردنمی درست و هیچی احسان ندیدن

 .کردمی  اضافه هام درد کلکسیون به هم و دلتنگی  فقط

  هم   چندان  سارا پیشنهاد  واقعا شاید که  خورد،  ذهنم   به  ای جرقه

 ! نبود بد

 ... یعنی

 . نبود  بد کردم،می  نگاه  سارا دید زاویه از اگر

 ! نبود  قبل منفوری  به حداقل

 . شدمی پرداخت اشبدهی  عمو
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 ... من و  میشدن مادر و پدر سارا و احسان

 ! هیچ من

 . بود  هیچ که  وقته خیلی حنا

 . دادمنمی  دست از و چیزی  پس

 ...دادمنمی  دست از  و چیزی  ظاهرا

 . شدم  خیره آینه به و زدم آب و صورتم و دست

 . بودم گرفته و خودم تصمیم

 . کردممی درک و گالره  نگرانی

 .نه و حدش از بیش  پافشاری  اما

 ایستاده   خودش  پای   روی   بچگی  از  که  دختری !  بودم  حنا  من 

 . پشتیبان بی...حمایت بی...کمک  بی بود،

.  بگیره   تصمیم  من   برای   نداشت  حق  اما   بود،  من  عزیزدل  گالره

.  بودم   مطمئن  اینو  زدم،نمی  سارا  و  احسان  زندگی  به گزندی  من

 . همین کرد،می  بیشتر عذابم  فقط رفتنم پس

 .اومدم بیرون توالت از و کشیدم  عمیقی  نفس
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  اشتهای   بود،  خریده  زود  صبح   شهاب  که  پاچه،  کله  و  داغ  نان   بوی 

 .کردمی  برانگیخته هم و سیری  آدم هر

 . نشستم  گالره کنار و زدم جمع  به لبخندی 

  همزمان   و.  شدم  پاچه  کله  چشیدن  مشغول  و  برداشتم   و  کاسه

 : گفتم 

 دارین؟ بلیط چند ساعت  عمو زن -

 زد   گاز   و  پیاز  ای تکه   سوالم،  پرسیدن  مفرد  به  توجه  بی  عمو  زن

 : داد  جواب و

 شهاب؟ نه  بود، صبح سه کنم  فکر -

 : پرسید  گیجی با و نداد شهاب به و دادن جواب اجازه گالره

 بری؟ نیست قرار تو مگه ببینم، کن صبر -

 : گفتم  و زدم لبخند ظاهری  آرامش با و کردم عمو زن  به نگاهی 

  شااهلل   ان.  اینجا  دارم  کارها  سری   یه.  شدم  پشیمون  عزیزم،  نه   -

 .ریممی  باهم همه  عید بعد

  نشان   و  خط  نگاهش   با   که   حالی  در  و  زد  حرصی  لبخند  گالره

 : داد جواب کشید،می 
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  من   خاطر  به  اگه  داری؟  اینجا  کاری   چه  تو  برم  قربونت  آخه  -

 .  نیستم  تنها من که...میگی

 : داد ادامه و زد صدا و گالره تشر با عمو زن

 کارهاش   واسه  باشه  نیاز  که  نیست  بچه  حنا  گالره؟  چی  یعنی  -

  حنا  بینم نمی  صالح   منم   اومد  پیش   بحثش   که  حاال !  بده   توضیح

 و   تو  نیست  راضی  بابات  بگم  کنده  پوست  و  رُک.  برگرده  بخواد

  گرفتین   عروسی  وقت  هر  بگم  بهت  که  گفت.  باشین  تنها  شهاب

.  نیست   حرفی  موقع  اون  خودتون  زندگی  خونه  سر  رفتین  رسما  و

 . نیست درست بودنتون تنها االن اما

 :داد جواب و انداخت پایین و سرش شهاب

  همین   اومدنم  تهران  شروط  از  یکی  جان،  گالره  مامانِ  با  حق  -

  ما  خاطر  به   آقا  حاج   خاطر  وضعیت  این  تو  نیست  درست.  بوده

  پشیمونش   رفتن  از  و  بزنم   حرف  حنا  با   داشتم   تصمیم.  بشه  مکدر

 . شد  رفتن بیخیال خودش حنا خداروشکر که  کنم

 پایین   حرف  بی  و  سرش   و  انداخت  صورتم  به  دیگری   نگاه  گالره

 .انداخت
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  لقمه  اولین و دادم  هدیه ام ریه  به  و عمیقی نفس راحت خیال با

 .کشیدم دهن به و

 ... اصلی تصمیم بود مونده فقط حاال  و

 !سارا به زدن زنگ

  انتخاب  مشغول  و   رفتم  اتاق  به  حرف  بی  سفره،  کردن  جمع  از  بعد

 . شدم رفتن بیرون برای  مناسبی مانتو 

 . شد داخل گالره که بودم  مانتوم های  دکمه بستن  مشغول

 ... ناراحت یا باشم خوشحال  موندنت از نمیدونم  -

 جلوی .  شد  خیره  پایین  به  و  نشست  تخت  روی   کردم  نگاه  بهش 

 : گفتم و رفتم آینه

  من   گالره.  حنام  همون  من ...  قبل  مثل  باش،  داشته  باورم  کمی  -

 عزیز  برام  اما  چرا  نمیدونم...دارم  دوست  و  احسان.  مهمه  برام  آبروم

 حریم  قسم،  خدا  همون  به  اما  میدونم،  بخدا  گناهه،  احساسم.  شده

 .  کنم می  حفظ و زندگیشون

 . ببینم اش چهره توی  و هام  صحبت  تاثیر تا برگشتم

 :زد لب  بود مشخص درشون اشک نم که هاییچشم  با 
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  کنی،   خراب  و  زندگیشون  که  نیستی  حنایی  تو...بهت  دارم  ایمان  -

  گفتم.  بود  خودت  خاطر  به  فقط  داشتم  رفتنت  به  اصرار   اگه

 . رفت بیرون دلت از شاید نبینی،   نباشی،

 . چرخیدم آینه سمت به و زدم لبخندی 

 دیدن   به  همیشه  از  تر  آراسته  و  تر  مرتب  امروز  داشتم  تصمیم

 . برم سارا

 . نشوندم صورتم روی  مالیمی آرایش

 . بود شده  خیره  صورتم به کنجکاو همچنان گالره

 : گفتم  خنده با و کردم نگاهش آینه از

 .خواهرمن خودتو کن خالص!  فضولی از میترکی داری  یعنی -

 : گفت  و کرد پرتاب سمتم به و تخت روی  شال و خندید

  خوشگل   سالمتی؟  به  کردی   کاله  و  شال  کجا  حاال   بابا،  ببند   -

 . چندوقت از بعد کردی   موشگل

 : دادم  جواب  کوتاهی  مکث   از  بعد  و  دادم  فشار  هم  روی   و  هام   لب

 برات   برگشتم  اما  چرا،  گمنمی  بهت  االن  سارا،  دیدن  میرم  -

 . کنم می تعریف



 

324 
 

 . نزد حرفی  و داد تکان و سرش کنجکاو

                                                             

 . دادم فشار و در زنگ و گذاشتم موهام روی  و دودی  عینک

  موقع   این  که  کردممی   دعا  االن  و  بودم  اومده  قبلی   خبر  بدون

 . باشند خونه

 کیه؟  -

 : گفتم و رفتم جلوتر  رسید، گوشم به که سارا صدای 

 . حنام -

 . شد  باز کوتاهی مکث از بعد در

  گرفته  درستی  تصمیم   که  کردم دعا   لب  زیر  و  بستم  و  هام  چشم

 . رفتم داخل و فرستادم بیرون فوت  با و نفسم. باشم 

 .کردمی   نگاهم و بود ایستاده در جلوی  تعجب با سارا

  بودیم،   کرده  بار  آخرین  که  بحثی  از  بعد   و  دیدنم  توقع  ظاهرا

 . نداشت

 .داد سالم لب زیر  و کرد دراز سمتم  به و دستش
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 .دادم و جوابش و زدم مالیمی لبخند

 .کرد هدایتم داخل به  و گذاشت کمرم  پشت و دستش

 . نشستم  و رفتم  نفره دو مبل  سمت  به حرف بی

 : گفت  و نشست روم به رو و اومد سمتم  به کوتاهی های  قدم با

 . نداشتم   و دیدنت توقع راستش...اومدی  خوش -

 : دادم جواب  لبخند با و انداختم پایین و سرم

.  بودم  شوکه   بده،   حق  بهم .  نداشتم  درستی   رفتار...بار  آخرین  -

 .خواممی معذرت کردم ناراحتت   اگه...اگه

 : گفت  و انداخت ام شونه دور و دستش.نشست  کنارم و شد بلند

. کردم برخورد تند. خواممی معذرت من دختر، حرفیه  چه این -

 .برات  بیارم چای  به  برم... اومدی  که  ممنونم

 : گفتم  و گذاشتم دستش روی  و دستم

 نیست؟  خونه شوهرت... بزنیم حرف باید -

 : گفت و نشست  کنارم مجدد و کرد نگاه صورتم  به تعجب با

 . توئه  با گوشم  من جونم؟ نیست،  خونه نه -
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 که  صدایی  با  و  بستم  هام  چشم  و  زدم  گره  هم  توی  و  هام  دست

 : گفتم  شدمی  حس کامال بودنش لرزان

 . کردم و فکرهام من...  پیشنهادت اون درباره -

 خب؟ -

 :دادم ادامه و کردم نگاه داشت مالیمی لبخند رد که  صورتش به

  میاد   دلم  خودم  نه  که ...  پدریمه  خونه   من،  دارایی  تنها  -

  باقی   هم  زیادی   فرصت.  میده   کارو  این  اجازه  عمو  نه  و  بفروشمش

 راهی  دیگه.  مونده  باقی  عمو  بدهی  از  میلیون  سه  و  چهل  نمونده،

 . کنم می  قبول...پس . رسهنمی  ذهنم به این جز

 .کرد نگاه صورتم به  مبهوت ای  ثانیه

  به   تبدیل  بست،می   نقش  صورتش  روی   رفته  رفته  که  لبخندی 

 .کرد  بغلم سرعت به اون از بعد و شد بلندی  ی خنده 

 که  بود  خبری   بهترین  که  بخدا.  مرسی  مرسی،  حنا،  وای   -

 .دختر ای العادهفوق تو. بدی  بهم تونستیمی 

 : کردم زمزمه لب زیر و کردم حلقه کمرش دور و هام دست

 .نشم پشیمون امیدوارم... ترسممی  -
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 .  کشید  بیرون بغلم از  و خودش

 : گفت   لبخند با و گذاشت صورتم طرف دو و هاش دست

 .ازت ممنونم حناجان، گرفتی ای عاقالنه تصمیم تو -

 : گفتم و کردم تر عمیق و بود  هام لب روی  که  مصنوعی لبخند

.  بفهمن  نباید  شرایطی  هیچ  تحت  عمومزن  و  عمو...قضیه  این  از  -

  زنم، می  حرف  باهاش  خودم.کنم  پنهون  ازش  تونمنمی ... گالره  اما

 ... باشه شده تموم کار  که وقتی اما

 : گفت همزمان و رفت آشپزخانه سمت به و شد  بلند  کنارم از

  فردا .  خودت  با  هم  گالره.  اصال  بفهمه   کسی  نداره  دلیلی.  آره  آره  -

  تو   نظر.  دیگه  نکنیم   دست  دست  الکی ...دکتر   مطب  بریم  بیکاری؟

 چیه؟

 ... و مبلغ...فقط. بریم نیست  مشکلی  یعنی،...نه -

 : گفت  و پرید  حرفم بین

 .عزیزم جوره شد،  اوکی که اولیه آزمایشات نباش، اون نگران -

 . داد و  احسان اومدن نوید  حیاط، در شدن بسته صدای 
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  بهم   و  هام  دست  استرس،  با  و   کشیدم  جلوتر  و   شالم  ناخوداگاه

  روزم   اون   های   حرف  از  بعد  العملشعکس   دونستمنمی.  زدم  گره

 . ترسوندمی  شدیدا منو همین و چیه؟ امروزم تصمیم یا و

 . رفت در طرف به  و گذاشت میز  روی  جلوم، و چای  سینی سارا

 .اومد  داخل  احسان   همراه  به  سارا  که  نکشید  طول  ای دقیقه   چند

 . دادم سالم  و شدم بلند احترام نشانه  به

 :داد و جوابم لب زیر و کرد مکث ای  ثانیه

 .اومدین خوش خیلی سالم، -

 زحمت  رفع بدین اجازه اگه شم،نمی مزاحمتون دیگه. ممنونم  -

 . کنممی 

 به  زد،می   تا  باال   به   و  پیراهنش  های   آستین  که  حالی  در  احسان

 :داد جواب و رفت  بهداشتی سرویس سمت

 . کنیم صحبت  باید کنم، می  خواهش بفرمایید -

 :داد ادامه لبخند  با هم سارا

 .عزیزم بشین حناجان، اره -
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 خجالت  احساس.  نشستم  مبل  روی   مجددا  و  زدم  نگرانی   لبخند

 از  بیش   کردن  عرق  باعث   بود  گرفته   و  وجودم  سراسر  که   ترسی  و

 . بود شده هام دست حد

 .فشردم هام انگشت بین و اوردم در کیفم از و دستمال

 ! شد  سینم توی  نفس، شدن  حبس باعث سارا، متعجب صدای 

 . احسانِ دستمال شبیه چقدر چقدر،... دستمال این -

  ناخواسته   و  کردم  لعنت  حدم،  از  بیش  گیجی   این  برای   و  خودم

.  کردم  نگاه  بود  داخلش  احسان  که   بهداشتی  سرویس  سمت  به

 .اومد بیرون خیس، صورت  و دست با احسان لحظه، همان

 :کرد تکرار باز سارا

 هم  احسان  آخه  خریدی؟  خاصی  جای  و  دستمال  جون  حنا  -

 احسان؟  نه ! کرده گمش  گفت اما...داشت اینو عین یکی

  کوتاهی،   مکث  از  بعد  و  کرد  نگاه  صورتم  به  اول  تعجب  با  احسان

  کرده   مچاله  هام  مشت  بین  که  رنگی  سفید  دستمال  به   و  نگاهش

 احساس  من  و  فشرد   بهم  و  هاش  پلک  ای لحظه.  دوخت  بودم،

 . اومده بند نفسش  من،  عین هم اون که کردم
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 . نداشت خوبی وجه بودیم، کرده سکوت نفرمون دو هر که این

  انداختم   کیفم  توی   و  دستمال  و  اومدم  خودم  به  احسان  از  زودتر

 : دادم جواب سارا به رو ظاهری  لبخند  با و

 ش شبیه   که  نیست  خاصی  چیز  رنگِ،  سفید  ی ساده  دستمال  یه  -

 . نشه پیدا

 : گفت و داد تکان و سرش لبخند  با هم سارا

.  شدم  شوکه   شباهتشون  از  لحظه  یه  فقط ...توئه  با   حق  بابا،   آره  -

 !داره ماجراها احسان دستمال میدونی آخه

 : گفت لبخند با و پرید حرفش بین احسان

 داریم؟ چای  بانوجان، کنی تعریف قصه نمیخواد حاال  -

  که   بانویی  لفظ  برای   رفت،  ضعف  دلم  و  زدم  باری   حسرت  لبخند

 .بود کرده سارا نثار

 .زدمی صدایش آوا خوش و قشنگ چه

 ... من حسرت پر دل بیچاره

  راحت   خیالش  سارا  نبود  از  وقتی  و  انداخت  سرش،  پشت   به  نگاهی 

 : گفت مقدمه بی و نشست رم به رو مبل روی  شد
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 میدونی؟ و کارت عواقب -

 : پرسیدم لب زیر خودش، مثل و کردم نگاهش  تعجب با

 کارم؟ کدوم -

  و  انداخت پایین و سرش بعد و  موند هام چشم به   خیره ای  ثانیه

 : داد جواب

  میاد؟  پیش  برات  ها  چه  میدونی  سارا،  منو  ی بچه  اوردن  دنیا  به  -

 کنه؟نمی   اذیتت  اطرافیان  نگاه  کردی؟   فکر  همسایه  و  در  حرف  به

 : پرسیدم گیجی با و پریدم حرفش  بین

 ... نمیفهمم  مخالفی؟ شما -

  بهت  میخوام اما باشم؟ مخالف باید  چرا بشم، پدر قراره من ! نه -

 مشکالت   این  واسه  تو !  داری   پیش  در  و  سختی  راه  کنم  گوشزد

 داری؟  شو آمادگی . حناخانم  ای بچه  خیلی

 یخ   چای   های   استکان  تعویض  مشغول  که  سارایی  به  ناخودآگاه

 :زدم لب ترس با و کردم نگاه بود، زده

 ... میترسونین منو دارین -
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  و   کرد قالب زانوهاش روی  و هاش دست و شد خم  جلو به کمی

 : داد جواب

  نیت .  داره  جا  به   نا  و  جا  به  های   قضاوت  داره،  ترس  راه  این  -

 های   گیری   جبهه  اما.  نیست   بد  هم  کارت  حتی  نیست،  بد  کارت

 و  راه  تاریکی  کمی   خواستم  فقط  من.  میبینی  اطرافت   و  زیادی 

 . کنم روشن برات

 .کرد سلب ازمون و  صحبت ادامه اجازه سارا، اومدن

  دور  احسان،  های   دست  پیچیدن  به  که  بود  اونی  از   درگیرتر  ذهنم

 ! کنم فکر سارا کمر

 ... دونستممی  و داشتم پیش در و سختی  راه کهاین

 . بود گرم احسان، حضور به ناخوداگاه ام جنبه بی دل اما

 ...دارم و هاش حمایت گفتمی  بهم حسی یه

 . گذاشتم  سرم  روی  و  شالم  و  دادم  فشار  هم  روی  و   زدم  رژ  های   لب

 خیره  امظریف  و  کشیده  اندام  به   و  گرفتم  فاصله  آینه  از  کمی

 . شدم
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  هرچیزی  از  زودتر  شکمم،  برامدگی  دیگه  ماه  چند  تا  اینکه  باور

 . کردمی تلخ و دهنم  طعم میکرد جذب هارو نگاه 

 . داشتم  پیش در و سختی راه

  بود   عجیب  اما  شد،می  لرز  دچار  بهش  کردن  فکر  با  وجودم  تمام

 . نبودم پشیمان  ای ثانیه  حتی که

 ... داشت احتیاج پول به عمو

 .بود زیادی  مبلغ عمو برای  میلیون سه و چهل 

  عمو   به  و  مبلغ  این   سال،  تحویل  لحظه   تا  خواستمی   دلم

 ... برسونم 

  نسبت   و  دِینم  ای ذره  کار،  این  با  بتونم  شاید  گفتمی   بهم  حسی  یه

 . کنم ادا عمو به

  گوشیم  و کیف  برداشتن از بعد و  کشیدم هام پلک زیر به دستی

 . رفتم بیرون اتاق از

  دیدن   مشغول  و  بود  گذاشته  شهاب  پای   روی   و  سرش  گالره

 . بودند سریال

 : گفتم  بلند و زدم لبخندی 
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 نمیخواین؟ چیزی دارم، کار بیرون   من عاشق،  خروس و مرغ -

 : گفت تعجب با و نشست صدام شنیدن با   بالفاصله گالره

  شهر  هارو؟  اخطار  بینینمی  روز،  دو  خونه   تو  بشین  بابا  کجا؟  عه  -

 . حنا گرفته ویروس و

 : گفتم و زدم اشهمیشگی های  نگرانی  به لبخندی 

  مواظب ...گالره  واجبه  کارم  بخدا  همرامه،  دستکش  و  ماسک  -

 . من عشق نباش  نگران. نمیرم هم شلوغ جاهای  هستم، خودم

 : گفت  خنده با و کرد حلقه  گالره گردن دور و دستش  شهاب

  با .  نکن  شتاب  اصال  برگردی،  زود  اگه   مدیونی  حنا،  باش  راحت  -

 .برس کارت به راحت خیال

 .اومدم بیرون و کردم خداحافظی و خندیدم

  کمی  کردم  سعی   عمیق  های   نفس  با  و  بستم  سرم  پشت  و   در

 . کنم آروم و خودم

                                                             

 . بود ها ناگفته از سرشار ماشین توی  سکوت

 . نمیدونم  و  بودن  ورغوطه  هایی  فکر  چه  توی   احسان  و  سارا  اینکه
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  از   پس  یکی  که  بود  مزخرفی  های   حس  از  سرشار  من  ذهن  اما

 .دادنمی  نشون و خودشون  دیگری 

 !بود ترس هااون ترین بارز شاید و 

  تحت   سارا  ظاهرا  که   زایمانی  و  زنان   دکتر  مطب  در   جلوی   احسان

 .داشت  نگه بود، نظرش

  ماشین  از  شدن  پیاده   حین   و  انداخت  اششونه   روی   و  کیفش  سارا

 : گفت 

  چند   ببینم  بکنم،  و  الزم  های   هماهنگی   برم  من  میاین  شما  تا  -

 . جلومونه نفر

  احسان   صدای   با  سارا  هایی  قدم  شدن  دور  و  در  شدن  بسته  صدای 

 : شد یکی

 . خانوم حنا -

 .کردمی  نگاه صورتم به   ماشین آینه از

 : دادم جواب  و دادم قورت صدا با و دهنم آب 

 بله؟ -

 : گفت  و  شد خیره صورتم به  مستقیم و چرخید  سمتم به
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  قول   بهت  بگو،  االن  همین  شدی   پشیمون  هم  درصد   یک  اگه  -

 این   به  هم  ای اشاره   حتی  عمرمون  اخر  تا  سارا  نه   و  من  نه  میدم

 ... و کنیم نمی  موضوع

 : گفتم  و پریدم حرفش  بین

 !احسان آقا -

  صحبتم   ی ادامه  منتظر  و  دوخت  هام  چشم  به  سکوت  در  و  نگاهش

 : موند

  منو   بدتر  بشم  پشیمون  من  منتظرین  شما  که  این  -

  از   بیشتر  االن  من  اما  میگم،  و  این  که  میخوام  معذرت...ترسونهمی 

.  دارم  نیاز  نیست  اشتباه  کارم  بده  اطمینان  که  نفر  یه  به  هرچیزی 

 . نکنین  خالی  منو  دل  ته  کنممی   خواهش!  الکی  حتی...زبونی   حتی

 . دوخت  رو  به  رو  به  و  برداشت  صورتم  از  کوتاهی  مکث   با  و  نگاهش

 : گفت  و کشید صورتش به  دستی

 بودن  روی   عمرت  آخر  تا  االن  از.  سارا  هم  و  من  هم ...هستم  من  -

 . کن حساب نفر دو ما

 . شدم  پیاده  حرف بی  و گرفتم و در دستگیره
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 در   غرق  هربار  من  و  شدمی   اکو  سرم  توی (  هستم  من)  جمله

 . شدممی  خوشی

 ... بودنش  به  شد قرص دلم

 بود؟   نگران  و  داشت  احسان  محکمی  به  پشتیبانی  میشه  مگه  اصال

 به  خودش  هم،  کردنمی   صحبت  باهام  شخص  سوم   دیگه  اینکه

 . بود کرده بهتر و حالم تنهایی

 . برداشتم  قدم  تر  آهسته  و  شنیدم  سرم  پشت  از  و  هاش  قدم  صدای 

 . خواستمی   نفره  دو زدن قدم دلم

 ...اجباری  چند هر

 ! کوتاه هرچند

 .کرد ساعتش  به نگاهی و رسید کنارم

 .برم داخل اول من  داد اجازه و داشت نگه برام و در

 کرده،  پف  های   صورت  و  برجسته  های   شکم  با  زن  همه  اون  دیدن

 . کنم مکث در  جلوی  ای لحظه  شد  باعث
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  سخت   بودم  هامادر  این  از  یکی  هم  من   دیگه  چندماه  تا  اینکه  باور 

 .بود ترسناک و

 : زد لب گوشم نزدیک و کرد نگاهم  تعجب با احسان

 خوبی؟  افتاده؟ اتفاقی -

 . چرخیدم سمتش به ترس با  ناخواسته

 . خوند هام چشم از و ترس انگار اما بود چی برداشتش  نمیدونم 

 : گفت و  گذاشت هم روی  اطمینان، نشانه به و هاش پلک 

 ... نیستی  تنها تو -

 .کرد آرومم کمی کوتاهش، جمله

 .بود خوب نبودم، تنها که این

 .بود خوب احسان، اطمینان و حضور

 . گشتم  سارا دنبال چشم با و زدم لرزانی لبخند

  با   صحبت  مشغول  و  بود  نشسته  انتظار،  های   صندلی  از   یکی  روی 

 .بود همراهشگوشی 

 .کرد قطع و اشمکالمه و برد باال  و دستش ما، دیدن با
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 . رفتیم  سارا  سمت به دو هر

 : گفت و ایستاد ما، رسیدن با هم سارا

 . حنا بشین بیا. نیست جلومون بیشتر نفر یه خداروشکر -

 : گفت سارا به رو احسان

 . بیام بزن تک داشتین کاری. ترم راحت  ماشین تو من -

 .برو  عزیزم باشه -

 استرس   با  و  نشستم  صندلی   روی   و.کردم  بدرقه   و  احسان  چشم  با

 .زدم گره  بهم و هام دست

 : گفت و گذاشت هام دست روی  دستشو و نشست کنارم سارا

 . معمولیه معاینه یه. باش آروم! دختر کردی  یخ -

 معمولی  ظاهرا  معاینه  همین  فقط  ترسم   کاش  که  گفتم   دلم  توی 

 ! بود

 :داد ادامه و  اورد تر پایین و صداش

 گفت؟ چی کردی؟ صحبت  گالره با -
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 تموم  کار   هروقت!  تمومه  چی  همه  بفهمه  االن  گالره !  نه   -

  موقع   اون  تا  کنممی   خواهش.  زنممی   حرف  باهاش  موقع  اون...شد

 . نکن قضیه این به هم ای اشاره  حتی

 . شماست نوبت! رحمانی حنا خانوم -

  نگرانی  با و  کنم فراموش  و  حرفم  ادامه  شد  باعث ،  منشی   صدای 

 . کنم   نگاه سارا به

 . شدم دکتر بزرگ  نسبتا اتاق وارد لرزان های  قدم با

 : گفت  و کرد پرسی احوال رویی خوش با

 . خدمتم در من  عزیزم خب -

 :داد ادامه دکتر به رو و انداخت صورتم به مهربونی نگاه  سارا

  گفته   بهتون  شوندرباره   تلفنی  که  هستن  کسی  همون  ایشون  -

 .بودم

 بود،  سرحالی  و  پوش  شیک  اما   مسن  زنی  که  شهالیی  دکتر

 . کرد نگاه صورتم  به دقت  با و برداشت و عینکش 

 : گفت  سارا به رو و زد امپریده  رنگ و نگران چهره  به لبخندی 

 بذاری؟  تنها مارو  لحظه چند میکنی لطف عزیزم -
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 : گفت و شد بلند همزمان و داد فشار شونم روی  و دستش سارا

 . جان حنا بیرونم  من.  البته -

 .زدم مالیمی لبخند و گذاشتم  روی و هام چشم

 .  بست سرش پشت و در سارا

 : گفت لبخند با و زد  گره میز روی  و هاش  دست دکتر

  خیلی   کنیم؛  صحبت  تر  راحت  که  باشه  بیرون  گفتم  -

 چندسالته؟...ای بچه

 .چهارسالمه و بیست دکتر؛ خانوم نیستم بچه زیادم -

 :داد ادامه و گذاشت هاش چشم روی  مجدد و عینکش 

  کار  این  اول  شرط.  نیست  مهم  ها  این  حاال   میخوری؛  تر  بچه  -

 نیستی؟  که باکره!  بکارت عدم

 :دادم جواب زیرلب و انداختم پایین و سرم

 . داشتم  ناموفق ازدواج یه...خیر -

 کم  نداری؟  که  ای زمینه   بیماری   خب ...اوکی  -

   ایدز؟...هپاتیت...خونی
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 : دادم  جواب لب زیر و دادم  تکان راست  و چپ به و سرم

 . نه -

  ازت   گرافی  سونو  یه  اول  بکش  دراز  تخت  اون  روی   خب  خیله  -

 هم   آزمایشات  سری   یه   کنم؛  چک  و  رحم  وضعیت  که  میگیرم

  جنین   انتقال  نبود  مشکلی  اگه.  بده  انجام  برو   فردا  همین  که  هست

 . میدیم انجام و

  باز   مشغول  و  کشیدم  دراز  سرد  تخت  روی   و  شدم  بلند  حرف  بی

 . شدم مانتوم   های دکمه کردن

  دستگاه؛   دادن  حرکت  مشغول  و  ریخت  شکمم  روی   و  سرد  ژل

 .شد شکمم روی 

 . بشی بلند  میتونی.  عالیه چی همه . نیست  مشکلی ظاهرا خب -

  پاک   هارو  ژل  ادامه  کاغذی؛  دستمال  با   و   کشیدم  عمیقی  نفس 

 .شدم بلند و کردم

 : گفت  و  اومد  داخل  خنده  با  سارا  اون  از  بعد  و  خورد  در  به  ای   تقه

   باشم؟ بیرون همچنان -

 : داد جواب و  داد تکان خنده  با و سرش دکتر
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 مشکلی  سونوگرافی.  بزنم  صدات  خواستممی   اومدی،  موقع  به  نه  -

  سری   یه  اما.  نیست  هم  اسمیر  پاپ  به  نیازی   نظر  به.  نداشت

 . بده انجام باید وقت اول فردا که  هست آزمایشات

 : داد  جواب و  اومد کنارم سارا

  دکتر   خانوم  چشم  پس،  کردیم رد  و  اول  غول  خداروشکر  خب   -

 . میدیم انجام فردا همین هم هارو آزمایش

 کردممی   فکر  این  به   سارا  و  دکتر  های   صحبت  ادامه   به  توجه  بی

 .بیام بیرون خونه از ای بهونه  چه به مجددا  و فردا که

 . برداشتم صورتمو روی  ماسک و کشیدم تر  پایین و شیشه

 . بستم و هام چشم و دادم تکیه صندلی  پشتی  به و سرم

  حاضر   اما  زدمی  شالق  امخسته  صورت  به  خنک  هوای   برخورد

 . بکشم باال  و شیشه نبودم

 : رسید  گوشم به احسان اروم زمزمه صدای 

 . افتاده فشارش شاید بپرس  ازش...نیست خوب حالش -

 : گفت و برگشت  عقب  به سارا بالفاصله

  حنا؟ خوبه حالت -
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  رنگ،  ای نقره   گوی   دوتا  به   نگاهم  ناخواسته.  کردم  باز  و  هام  چشم

 . بود شده امخیره آینه از که افتاد نگران

 : دادم جواب و  دوختم سارا صورت به و نگاهم 

 . نیست  مشکلی عزیزم خوبم -

 : پرسید  کوتاهی ی سرفه تک از بعد احسان

   بگیرم؟ میخورین چیزی  خانوما -

 : گفت ناراحتی با و شد  قدم پیش دادن جواب در سارا

 خونه   بریم.  خرید  بیرون  از   چیزی   نمیشه  که  وضعیت  این  با  -

 نیست؟  بهتر  هوم؟.  بیان  هم  شوهرش  و  گالره  میزنم  زنگ.همگی

 ... خونه برسونین   منو میشم ممنون ندارم، میل  چیزی  من -

 :داد جواب لب زیر احسان

 .مایلین  جور هر -

                                                             

 رو  شما  حال  این  بابا  بخدا  جان،  مامان  شااهلل  ان   میشه  جور  -

  دیگه  باشین  خودتون  مواظب  توروخدا  میزنه،  جوش  بیشتر  میبینه
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  من   طرف   از  هم   و  بابا .من  برم   قربونتون .  نکنم   سفارش

 . خداحافظ.ببوسین

  بهداشتی   سرویس  سمت   به  و  گذاشتم  کفشی  جا  توی   و  هام  کفش

 .بشورم و هام  دست تا رفتم

 . نبود  شهاب  از   هم  خبری   و   کردمی   صحبت  عموزن  با  ظاهرا  گالره

 .اومدم بیرون و کردم  خشک حوله با  و هام دست

 . ریختمی  اشک صدا بی  و بود داده تکیه کانتر به گالره

 :زدم صداش  و رفتم سمتش به  نگرانی با

 شده؟چی ...ببینمت!  گالره -

 : گفت و انداخت بغلم توی   و خودش

 خاکی  چه  شده،  شکسته  سال  ده  میگه  مامان... بابام  واسه  بمیرم  -

  چیکار.  میدم  الکی  دلداری   بابا  و  مامان  به  هی.من  بریزم  سرم  به

 حنا؟  کنیم

 : دادم  ادامه  بغض  با   و  کشیدم   کمرش  پشت  وار  نوازش  و  هام   دست

  درست   کنین   صبر  دیگه  روز  چند...دیگه  روز  چند  فقط  -

 . گالره میدم   قول...میشه
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 : گفت و شد بلندتر  اشهقهق

  جگرم   برامون؟  میباره  میلیون  چهل   آسمون  از  جوری؟  چه  آخه  -

 ازمون  خدا  که  بود  امتحانی   چه  این...بابام  واسه  گرفته  آتیش

 گرفت؟

 :زدم لب قاطعیت  با و گرفتم هام دست بین و سرش

  بهم ... میشه  درست  چی  همه!  گالره  دیگه  روز  چند  فقط  -

 . کن اطمینان

 :کرد زمزمه ترس با

 حنا؟ کنی چیکار میخوای  -

 . نپرس  االن   عمو  جان  فقط  میفهمی،  زودی  به  کن،  اعتماد  بهم  -

 .برد هال ی گوشه  و گرفت  و دستم

 : پرسید نگرانی با و نشست روم روبه

 حنا؟ کنیمی چیکار داری  -

 : گفتم  و چرخوندم اطراف به و نگاهم 

 خوابه؟ کو؟ شهاب -
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 : گفت   و زد زهرخندی 

 کردی؟  عوض و بحث  ناشیانه خیلی نمیکنی احساس -

 میگم برسه  وقتش  نپرسی؟ میشه -

 :کرد زمزمه زیرلب

 . میترسم ...حنا  میکنی کارایی یه داری  -

 : گفتم  و گرفتم هام دست توی  و هاش دست

 . کن اعتماد بهم گالره. نیست   هیچکس ضرر  به اما آره؛ -

  شدم   غریبه  اینقدر  بگی؟  من  به  نمیتونی  که  کاریه  چه  این  آخه  -

 برات؟ 

 : گفتم  و بوسیدم و صورتش

.  بشه  قطعی  که  کن   صبر  دیگه  روز  چند  فقط  بخدا؛ بهت  میگم  -

 . میدم توضیح  برات و چی همه

 : پرسید و داد تکان  و سرش ناچار به

 !بودی؟ کجا  نگفتی راستی -

 : گفتم  همزمان و انداختم گردنم دور و  اوردم در و شالم
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 فردا  راستی.  خونه   تو   پوسیدیم  بخوره،   سرم   به  بادی   یه  رفتم   -

.  بره  تنها  نمیخواد  داره  کار  جایی  گفت  بیرون،  بریم  سارا  با  قراره

 میایی؟ تو

  منفی   جوابش  که   کردم  دعا  دلم  توی   و  کردم  نگاه  صورتش   به

 . نکنه اومدن بیرون هوس و باشه

 : داد جواب که شنید  و دعام خدا انگار

 نمیدادی  قول  هم  تو  بیرون؟  بیام  شدم  سیر  جونم  از  مگه  بابا  نه  -

  نمیره؟   گوشت  به  چرا  نیایین  در  خونه  از  میگن  همه  این  خب،

 .بخدا شقی کله خیلی

 : گفتم شوخی به و خندیدم

 دیگه  برم  و  فردا   دیگه،  واجبه  کار  اینم  خواهرته،  شق  کله   -

 مجنون  آقای   این  نگفتی  خوبه؟  خودت،  دل  ور  خونه  تو  میشینم

  کو؟

  بسته   عنکبوت  تار  یخچال  کنه،  خرید  خورده  یه  فرستادمش  -

 .زدمی  جیغ میکردی  باز و درش طفلی.بود

 : گفتم  و خندیدم
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. اونجا  بریم  و  تحویل  سال  شب  گفت  سارا  بگم،  رفت  یادم  آها  -

 نظرت؟ . باشیم  هم پیش  و زود صبح  که بمونیم  شبم

 : گفت همزمان و رفت آشپزخونه سمت  به و شد بلند

 ! نه  که معلومه -

 : پرسیدم و رفتم دنبالش مبهوت

 .... تنهاییم اینجا که ماها باشیم؟ هم دور  بده ؟  چرا آخه -

 : گفت و پرید حرفم  بین  عصبانیت با

 ! نرفته یادم و احسان به اتمسخره حس من  حنا -

 .ندادم جوابی و موندم خیره هاش  چشم به ناراحت

 :داد ادامه و  اورد تر پایین و صداش

  نباید .  میکنی  فراموش   زودتر...حنا  بهتره  کنیم  کم  و  آمد  و  رفت  -

  اما   کنی؛  فراموش  و  خودش  شاید  اونجوری .  باهاش  بسازی   خاطره

 .  میکنن یادآوریش  عمرت اخر تا ها خاطره

 من  احساس  روی  تاثیری   هیچ  احسان  ندیدن  یا  دیدن  گالره   -

  مشترکی   نتیجه  به  چون.  نکنیم  بحث  اشدرباره  بهتره...نداره

 .  رسیم نمی
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 !  حنا اما -

 : دادم ادامه زاری  با و پریدم حرفش  بین

 .  دیگه کشمنمی! توروخدا گالره  نکن شروع -

 . رفت یخچال طرف به و برگردوند روشو  نارضایتی با

 .  رفتم اتاق سمت به حرف  بی و کشیدم هام پلک به  دستی

                                                             

 !میکردی  مشورت من با  قبلش بود  بهتر شهاب -

  هم   حاال .  باشی  موافق  هم  تو  کردم  فکر  خانومی،  توئه  با  حق  -

 . نمیاییم میگم  میزنم زنگ نشده چیزی 

 :داد  جواب ناراحتی با و کشید ای  کالفه  پوف گالره

 .دیدن تدارک دیگه، االن؟زشته آخه -

 : گفت و بوسید و گالره ی گونه  لبخند با شهاب

 . کنم  اطاعت بگو  بزنی؟  لبخند تو کنم چیکار من االن -

 : گفتم و رفتم سمتشون  به لبخند با

 .اینجام بنده  کنین رعایت و فاصله. خب خب، خب، -
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 : گفت  و چرخید سمتم به   خنده با شهاب

 ! کنم دعات ویژه تحویل سال  بنداز یادم -

 !دعایی؟ چه وقت اون -

 : گفت  و گرفت  سنگر گالره پشت و خندید بلند  صدای  با

 !بگیره  تورو شه پیدا یکی که این -

 . گفتم داری  کش آمیـــــن و خندیدم بلند

 .کردمی   نگاه شهاب منو کلکل  به جدی  همچنان گالره

 . بگذارم تنهاشون دادم ترجیح

 . رفتم اتاق سمت به حرف بی  خاطر همین به

 .کردم فکر روز چند این وقایع  به و انداختم تخت روی  و خودم

 برای   مشکلی  و   دادم  انجام  و  بود  نوشته   دکتر  که  هایی  آزمایش

 .نبود جنین انتقال 

 بستری   بود،  دکتر  مدنظر  که  بیمارستانی  فروردین  ششم  بود  قرار

 . بشم
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 که  بود  شده  قرار  و  بود  زده  زنگ  شهاب  به  احسان  ظاهرا  خب  و

  و   تحویل  سال  وقت،  اول  فردا  تا  بریم  ها  اون  خونه   به   و  امشب

 . باشیم   هم کنار

 ناخواسته  کارش  این  با  و  بود  کرده   قبول  راحتی  به  هم  شهاب  و

 ! عصبی  و گالره و بود کرده  خوشحال منو

  کوتاهی   جیغ   گالره،   صدای   با   که  بودم  ورغوطه   فکر  توی   همچنان

 . نشستم تخت  روی  و زدم

 : گفت  و کرد نگاهم ترس با گالره

 ! میزنی جیغ میزنم صدات مگه؟ دیدی  جن تو؟ چته -

 : دادم جواب میزدم  نفس  نفس ترس، شدت از که حالی در

 .اتاق تو اومدی  نشدم متوجه بودم فکر تو گالره، نمیری  -

 : گفت  کنایه با و انداخت بهم  دلخوری  نگاه 

 دلت  مراد  به  که  این  از  بهتر  چی...باشی   فکر  تو  بایدم  آره،  -

 رسیدی؟

 : دادم جواب و شدم بلند کالفگی با
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 خسته   زدن  کنایه  و  تیکه  از  خودت  گالره،  توروخدا  کن  بس  -

 بار،   یک  همون  از  غیر.  عیدی   شب  منو  نخندون  دل؟   مراد   نشدی؟

 اینا  سارا  خونه  به  رفتنمون  بر   مبنی  اصراری   من،  از  دیگه

   بزنم؟ و حرفش شنیدی؟شد

 . رفت آینه طرف به و برگردوند روشو

  کوچیکی   های   گوش  گل   با   و  اورد  در  و  گوشش   توی   های   گوشواره

 : گفت و کرد تعویض

  نشستی؟   بیکار  چرا  بهتره،   نزنیم   حرف  اشدرباره   حنا،  بیخیال   -

 . خب شو آماده پاشو

 . رفتم  لباسی کمد طرف به و برداشتم چشم ازش ناراحتی با

  بود،   چیده سلیقه  با  سارا که  زیبایی سین  هفت سفره   به  و نگاهم 

 .دوختم

 . شدم بلند خوردمو دارچین، چای  از  جرعه آخرین  

  صدای   با   لبخند،  با  و  رفتم   سین  هفت  سفره   سمت  به  آروم  آروم

 : گفتم بلند

 . نکنه درد دستت سارا، خوشگله  خیلی -
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  پوست   مشغول  و  نشسته  احسان  کنار  مبل  روی   که  حالی  در  سارا

 : داد جواب بود،  سیب   گرفتن

  وجبی   نیم  همین  اینجور،  نبین  گلم،  میبینه  خوشگل  چشمات   - 

 . بودم چیدن معطل روز نصف یه شاهده احسان. کند و پوستم

 . نباشی خسته کشیدی، زحمت خیلی  که معلومه آره -

  داری   حوصله!  ندیدی   هامو  نقاشی  تو  حنا  راستی  عزیزم،  ممنون  -

 بدم؟ نشونت  بریم

 :دادم جواب و رفتم جلوتر  قدمی اشتیاق با

 .امنقاشی  عاشق من! حتـما -

 : گفت  و پرید حرفمون بین لبخند با احسان

 . کنهنمی   ولت صبح تا سارا. اومد در کارت دیگه خب -

 .  انداختم  پایین و سرم و خندیدم

 :داد جواب حرص با سارا

  تو  کنه   نگاه  هامو  نقاشی  شده   پیدا   هم  یکی  حاال !    احسان  اِ  -

 . کن پشیمونش
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 : گفت  و برد باال  هاشو دست تسلیم نشانه به احسان

 .خانوم تر باریک  مو از ما گردن -

 : گفت گالره به رو و زد لبخند دلبری  با سارا

  تنها  جذابشون  های   بحث  با  و  آقایون  این  یکم  باال،  بیا  هم  تو  -

 .بذاریم

 : گفت همزمان  و شد  بلند گالره

  هم   اون  میگه   هاش  موکل  از  این  عیدی   شب   بخدا؛  گفتی   گل   -

 . کشید سوت سرمون. میشه روزا این  که هایی جنایت

 :داد جواب خنده با شهاب

  االن  احسان  منو  وگرنه  ان،  بسته  ها  آرایشگاه  خداروشکر  عزیزم  -

  و   خانوم  اقدس  موی   رنگ  ترین  جدید  جذاب،  های   بحث  باید

 .میدادیم گوش و خانوم شمسی پلنگی  مانیکور

 : گفتم  و خندیدم بلند  صدای  با

 .شهاب تو بمیری  -

 . رفتم  ها پله سمت  به سارا و گالره از جلوتر    
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 : گفتم بلند صدای   با و انداختم پایین به نگاهی ها پله باالی  از

 . دخترا شد سبز علف پام زیر -

  ها   پله  سمت  به   خنده  با   و  انداختن  باال   به  نگاهی  گالره  و  سارا

 .اومدن

  که   اتاق  آخرین  سمت  به  و  گذاشت  کمرم  پشت  و  دستش  سارا

 . کرد هدایتم بود، راهرو انتهای 

 . انداختم  اطراف به نگاهی 

  کنار  دوتاشون که بود، خواب اتاق سه  شامل خونشون دوم طبقه

 بود،  سارا  های   نقاشی   به  مربوط  ظاهرا  که  اتاق  آخرین  و  بودن  هم

 . داشت قرار  راهرو انتهای 

 : گفت  و کرد باز و اتاق در لبخند با سارا

 . بفرمایید. من  تنهایی کنج  هم این -

 . کردم نگاه اتاق های  دیوار  به  مبهوت و شدم داخل لبخند با

  اندازه   با  هایی  بوم   سرتاسر  و  هاش  دیوار  که   مشکی  رنگ  به  اتاقی

 . بود داده تشکیل مختلف های 
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  جای   جای   و  بود  پهن  ای ساده  و   رنگ  ای قهوه   موکت  اتاق  کف

 . میشد دیده موقلم و رنگ مختلف های  قوطی اتاق

 . رفتم تابلو اولین سمت به  اشتیاق با

  تضاد   سرش  روی   روسری   با  که  بود  برهنه  دختری   از  تصویری 

 ! داشت جالبی

 . رفتم بعدی   تابلو سمت به

  ایچهره   با   هایی  مرد  و  اطرافش  که  بود  قفس   در   دختری   بعدی 

 !بودن کرده پر گرگ  شبیه

 . رفتم بعدی   تابلو سمت به

  شده  دار  طناب  به  تبدیل  سرش  روی   چادر  که  بود  دختری   باز

 ! بود

 ... رفتم بعد های  تابلو سمت به

 .کردم نگاه یکی یکی

 . میکرد  القا هاش نقاشی  که جالبی نکته

 !بود زن اسارت
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 .کشیدنمی  تصویر به و زن اسارت نحوی  به ها تابلو تمام تقریبا

 : گفتم  و چرخیدم سمتش به حیرت با

  تلخ؟ اینقدر چرا...اما سارا،  اسالعادهفوق -

 :داد جواب زیرلب و زد تلخی لبخند

  تصویر   به  هارو  واقعیت   فقط  من...تلخن  همیشه  ها  واقعیت  -

 . کشیدم

 : گفت و اومد  کنارم گالره

  مور   تنم   شونتکتک  دیدن  با   کن   باور  نمیدن؟  بهت   بدی   حس  -

 . شد مور

 زد  کنار  و  رنگش  کرمی  حریر  ی پرده  و  رفت  پنجره  سمت  به  سارا

 . شد  خیره بیرون به و

 :داد جواب بعد و کرد مکث ای ثانیه  

 از   من.  میزنم   فریاد   و  هامعقده   کشیدنشون   با  من!  نه... بد  حس  -

 .متنفرم اسارت این

 حرف  بی  سارا،  و   گالره  بین  های   صحبت  از  کنجکاو  و  زده  حیرت

 . نشستم و رفتم اتاق گوشه بلند چهارپایه روی 
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 : پرسید و کرد قالب  سینه روی  و هاش دست گالره

  نسبت   و  دیدت  احسان،  میگفتی  یادمه...  نبود  اینجور  که  اوایل  -

 اسارت؟  شده اسمش حاال   شدهچی داده، تغییر اعتقادات به

 .انداخت صورتم  به نگاهی نیم و برگشت  ناراحتی با سارا

 .  بود کرده معذبش کمی من  حضور که انگار 

  پررویی،  کمال در که بودم هاشون صحبت ی ادامه کنجکاو انقدر

 . دادم ترجیح و اتاق توی  نشستن  همچنان

 :داد جواب کوتاهی مکث  از بعد سارا

 بزرگ   ای خونواده  تو  من  بود،  جذاب  برام  هامون  تفاوت  این  اوایل  -

  بیخود   چیز  یه  حجاب  و  نداره  معنی  اصال  نامحرم  و  محرم  که  شدم

  پوششم   طرز  روی   که  بود  جالب  برام  اوایل.  میشه  محسوب

...  اما .  اطراف  مردهای   با   کردنم  صحبت   طرز  حتی   یا  حساسه،

 این  برام،  نیست  قشنگ  دیگه  میگذره   چندسال   که  حاال   گالره

 . میکنه  اذیتم هامون تفاوت

 : گفت و زد نیشخندی  سارا  جواب در گالره
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 خودت  واسه  خیلی  بعدشم  نرسیدی؟  نتیجه  این  به  دیر  خیلی  -

 . نپوش خب نمیاد؟ خوشت چادر از. سارا گرفتی سخت

 : داد جواب و پرید گالره حرف بین  سارا

  من   مشکل.  عزیزمن  نه  چادره؟  مشکلم   من  میکنی  فکر  تو  -

 ندارم   اجازه  من  مثال  ببین.  دارن  فرق   آسمون  تا  زمین  که  دنیامونه

!  نیست   امن  معتقده  آقا  چون  چرا؟! کنم   استفاده  آژانس  و  تاکسی  از

  و  میرسونه  منو  خودش  برم،  بخوام  جا  هر  کوچولو  های   بچه  عین

 بد   و  مجردم  های   دوست  با   امد  و  رفت  حتی  یا!  میاد  دنبالم  بعد

 های   خانوم  با  فقط  باید  متاهل  زن  یه  آقا،  نظر  به  چون!  میدونه 

 دو  یکی  فقط  اینا  گلی  ببین.  کنه  برخواست  و  نشست  متاهل

 ... مورده

 :پرسید  همزمان و  برداشت قدم سارا  سمت به گالره

  میشه   باعث  تو  سکوت  این  شاید  نمیزنی؟  حرف  احسان  با  چرا  -

 . موافقی باهاش هم تو کنه فکر که

 : گفت   و  چرخید  پنجره   سمت  به  باز  و  انداخت  پایین  و  سرش  سارا

 بهونه  داری   نداریم،  بچه  چون  میگه...تراشی  بهونه  اینا  میگه   -

  میگه   کن؟  فکر.کنه  قبول  نیست  حاضر!   شیم  جدا  که  چینیمی 
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 مواقع  اینجور  و  دهنم...منی  مال  تو  یعنی !  عاشقتم  یعنی  اینا  تموم

 . میبنده 

  ادامه   آرومی  لحن   با  و  گذاشت سارا  ی شونه  روی   و  دستش  گالره

 : داد

  و   عشقش  احسان،  تفکرات  با  مرد  یه  سارا،  عاشقته  احسان  -

 تفاوت   منکر  عزیزمن،  دارن  فرق  ها  آدم.  کنهمی  ابراز  اینجوری 

.  قشنگین  هم  کنار  هاتون،  تضاد  این  با  شما  اما  نمیشم  هاتون

 . نکن سخت خودت  کام به  و زندگی

 . انداختم تر پایین و سرم و زدم خندی  نیش 

 های   توجه  بازم  بودم  سارا  جای   من   اگه   که  کردم  فکر  این  به

 دونستم؟می  قدیمی تفکرات  و احسان

 .دادم می جون اشاشاره ترین کوچیک با قطعا...نه

 . کردم جلب گالره و سارا های  صحبت ی ادامه به و ام توجه

 : گفت خنده با  و گذاشت  گالره کمر پشت و دستش سارا

  پیش   بریم.  حرفا  این  بیخیال   کردم،  تلخ  عیدی   شب   و  کامتون  -

 . پسرا
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  پشت   از  و  احتمالی  های   خاک  رد   و  پریدم  پایین  چهارپایه،  روی   از

 .کردم پاک شومیزم

 .اومدم  پایین ها پله از و  رفتم بیرون سارا  و گالره از جلوتر

                                                             

 االبصار  و القلوب مقلب یا

 النهار و مدبرالیل یا 

 االحوال  و الحول  محول یا

 الحال احسن الی حالنا حول 

 . نه و نود  و سیصد و هزار یک سال آغاز

 . گرفتم  بغل  و گالره لبخند با و کردم پاک صورتم از و اشک رد

 :زد  لب گوشم توی  و کرد حلقه دورم و هاش دست

  لبت   از  لبخند  امسال.  من  عزیزدل  باشه  زندگیت  سال  بهترین  -

 . کنممی  خواهش حنا، نشه پاک

 :زدم لب و کردم  بلند و سرم

 . کنممی  سعی -
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 .دوختم  جمع به و نگاهم 

  به   ملیحی   لبخند  با  سارا.   بودند  روبوسی  مشغول  شهاب  و  احسان

 : گفت و اومد سمتون

 . ها قلو دو مبارک عیدتون - 

 . گفت تبریک و عید و کرد بغلمون  نوبت به

 . رفتم شهاب و احسان سمت به

 : گفتم  خنده با و دادم دست  و گرفتم شهاب سمت   به و دستم

 .  وکیل آق مبارک نو  سال -

  و   بودم  بافته  هام،   شونه   طرف   دو  زیبایی  به   که   موهایی   و  خندید

  جواب   و  اورد  صورتم  سمت  به  و  شدندمی  دیده  کوتاهم  شال  زیر  از

 : داد

 و   تو  شدن  شوهردار  امسال  شااهلل  ان.  جغله  مبارک  هم   تو  عید   -

 ! من  شدن دار باجناق

  کردم   آزاد  هاش  انگشت  حصار  از  و  موهام  و  کشیدم  عقب  و  سرم

 : گفتم  خنده با و

 نمیشه؟ نکنی  نفرین عیدی   دم سیاه، سق -
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  سمت  به  لبخند  همون  با  و  ندادم  بهش  و  دادن  جواب  اجازه

  بود،   شهاب  منو  بحث  ی خیره  سکوت  در  همچنان  که  احسانی

 . کردم نگاه 

 . بود کرده چندان  دو و اشچهره زیبایی لبش، روی  محو لبخند

  و   مهربونش  نگاه.  گذاشت  احترام  نشانه  به  سینه  روی   و   دستش

 : گفت و کرد خم کمی و سرش. دوخت صورتم به

 . کنممی آرزو برات و خوبی  سال حناخانوم، مبارک عیدت  -

 . نداشت و مستقیم نگاه همه این طاقت  ام جنبه بی دل

 :دوختم  زمین به و گرفتم صورتش از و هام چشم ناچار به

 . باشه  هممون واسه خوبی سال که شااهلل ان ممنونم، -

 . رفت تر عقب  کمی و گفت ای  شااهلل ان زیرلب

 : رسید  گوشم به سارا ی زده هیجان صدای 

  همش   ریخت؟  شوق  اشک  احسان  میکنی  باور   حنا،  عاشقتم  _

  هم   هرچی  باش  خودت  مراقب  خیلی  توروخدا.  کردمی  خداروشکر

  و  احسان  شماره.  بزنی  زنگ  احسان  یا  من  به  کافیه  کردی   هوس

   نداری؟ نیاز چیزی  زنی؟نمی حرف چرا.   فرستممی برات
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 سارا  گوش  به  ام  هقهق  صدای   تا  گذاشتم  دهنم  روی   و  دستم

 .  نرسه

 .  نشستم تخت روی  و  رفتم عقب عقب

  جواب  توانایی  اما  رسیدمی   گوشم  به  سارا  مکرر   های   الو  صدای 

 .  نداشتم دادن

  باور...  االن  و  داشتم  رو  لحظه  این   استرس  روز  چند  و  ماه  یک

  شده   مادر  سارا  بودم؟  شده  مادر  من!   بود  سخت  بودم  باردار  اینکه

 بود؟

 : کردم زمزمه و کردم پاک و هام اشک

  خوشحال  باید  نمیدونم .  بگم  چی  نمیدونم  فقط...  سارا  خوبم  _

   سرنوشتم؟  از  کنم  گالیه  یا  کنم  خداروشکر  باید  ناراحت؟  یا  باشم

 :  رسید گوشم  به کوتاهی مکث از بعد سارا مالیم صدای 

 مشکالت  که  کن   فکر   این  به .  داری  حق   عزیزم،  شدی   شوکه   _

.  میارم   برات  شب  و  چک.  کن  خداروشکر   پس!  شد  تموم  عموت

  بیارم؟ برات خوای نمی چیزی  حنا؟ خوبه

 .کردم پاک و هاماشک رد و  کشیدم هام پلک زیر به  دستی
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 :  دادم جواب گرفته صدایی با  و کشیدم باال  و دماغم آب 

  گالره   به  هنوز  من  سارا،  فقط.   خوامنمی  چیزی   نه...  خوبه  _

 !  نگفتم 

  رفته؟  یادت  و  دکتر  حرف.  نیستی  تنها  دیگه  االن.   حنا  بگی  باید  _

  مراقبت   که  باشه  جریان  در  باید  گالره.  باشی  مطلق  استراحت  باید

   باشه؟.   بهش  بگو امروز.  باشه

 .  گممی  بهش  شب  تا... باشه _

  بس .  بخورم  صبحانه  برم  من   نداری؟  کاری   دیگه  خب    آفرین،  _

 .  آزمایشگاه رفتیم بخورم چیزی  که این بدون داشتم استرس

  گذاشتم   شکمم  روی   استرس  با  و  دستم   و  کشیدم  دراز  تخت  روی 

 :  دادم جواب همزمان و

 . خداحافظ  برسون سالم احسان آقا به نه، _

 .  کردم قطع و گوشی و نماندم جوابش منتظر

  لبخند .  کشیدم  شکمم  روی   وارنوازش  و  دستم  و  بستم   و  هام  چشم

 .  داشت هام چشم اشک با ای مسخره تضاد هام لب روی  مالیم

 ... بود شده  مادر حنا



 

367 
 

 اش حقیقی  مادر  که  جنینی  مادر  بود،  شده  مادر  بیچاره  حنای 

 . بود سارا

 و   رسوندم   بود  تخت  کنار  که  مادرم  پدرو  عکس  قاب  به  و  دستم

 .  داشتم برش

  روی  و  هام  لب  و  کشیدم  عکس  روی   اندک  های   غبار  به  دستی

  از  بیشتر  هربار  و  زدم  بوسه  پیاپی  بار  چندین.  گذاشتم  صورتشون

 . شدممی دلتنگشون قبل

 :کردم زمزمه و فشردم امسینه  به و عکس و زدم هق

 ازم  دلت  میدونم.  عمو  خاطر  به  فقط.  حنارو  ببخش... بابا  ببخش  _

 دریغ  ازم  و  خیرتون  دعای   جونم،  مامان.   کن   حاللم  ولی .  گرفته

...  میترسم    مامانی، جلوم  سختی راه...  قبلم   از  تنهاتر  االن.  نکنین

 ...  میترسم کارم عواقب از. میترسم ها قضاوت از

 : دادم ادامه  زیرلب و بستم درد با و هام چشم

 !  ترسممی  هم  جنین این از حتی قوی، ظاهر به  من _

  سرعت  به  شد  باعث  میومد  هال  از  که  گالره  های   خنده  صدای 

 .  بشینم 
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 تنها   دیگه  شما   خانم  حنا  که  زد  نهیب  بهم  زیرشکمم  کشیدن  تیر

 !  نیستی 

 . رفت هم توی  درد از ای  لحظه صورتم

 .  شدم  بلند  احتیاط با  و گذاشتم شکمم زیر و دستم 

 ی پریده   رنگ  تا  زدم  ریمل  و  رژگونه  کمی  و   رفتم  آینه  سمت   به

 . نده  نشان و زارم حال صورتم،

 این  از  توروخدا...  خیر   به  رسیدن.   عاشق  خروس  و  مرغ  بر  سالم  _

  بیا   بیرون  من.  ها  نگید   من  به  دور  دور  برین  خواستین   بعد  به

 .  باشم  گفته. نیستم 

  باز   مانتوشو  های   دکمه  یکی  یکی   که  حالی  در  خنده  با  گالره

 :  گفت و اومد سمتم  به کردمی 

 . خب بودی  خواب.  نپرون تیکه ذهرمار _

 .  کنین بیدارم نیومد  دلتون.  رحــــم دل هم شما آره _

  حلقه   گالره  کمر  دور  و  هاش  دست  و  اومد  کنارمون  باخنده  شهاب

 : داد جواب و کرد
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  کردیم  اصرار  بیداری   توی   بار  هزار   حاال .   خانوممو  نکن  اذیت  _

 نکردیم  بیدارت  و  بودی   خواب  بار  یه.   نیست   حسش  گفتی   بیایی، 

 .بال  شده دراز زبونت

 :  گفتم  و رفتم  آشپزخونه سمت  به و زدم شهاب بازوی  به  مشتی

  خوردین؟ صبحانه _

 : داد جواب و اومد  کانتر  کنار گالره

  گذاشتم   اوردیم  هم  تو  واسه   پزی،  کله  رفتیم  خالی   جات   آره  _

 .  جونت نوش.  گاز روی 

  با   و  برداشتم  و  درش  رفتم  گاز  روی   کوچیک  قابلمه  سمت  به

 اما، کشیدم بو  اشتیاق

 .  اوردن حجوم دهنم به اممعده  محتویات تمام بعد ای  ثانیه

  مقابل   در  و  دادم  فشار  دهنم  روی   و  دستم  و  زدم  کوتاهی  عق

  سرویس   سمت  به   شتاب  با   شهاب،  و  گالره  نگران  های   چشم

 . اوردم باال   و رفتم بهداشتی

  صدای   اون  از  بعد  و  خورد  در  به  کوتاهی  ی ضربه  بعد  ای   ثانیه

 :  رسید گوشم به  نگرانی  با گالره
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 داری   تهوع   همش  روزه   چند.  دکتر  ببرمت  بیا   خوبی؟   حنا؟  _

.  برم  قربونت  بیا.  دیگه  هست  چیزی   یه  حتما.   پریده  روتم  و  رنگ

 .  کن خبر آژانس شهاب

 . زدم صورتم به سرد آب مشت چند شتاب با

 :  گفتم  آرومی  باصدای  بالفاصله و کردم باز و در

 .  خوبم ... نه _

  راه  تر  راحت  کرد  کمکم  و  کرد  حلقه  امشونه   دور  و   دستش  گالره

 .  برم

 :  گفت نگرانی  با  و کشید صورتم روی  خیس موهای  رد به  دستی

  های   آدم  شبیه  قیافت  کجای   خواهرمن؟  میکنی  لج  الکی  چرا   _

  خوبه؟

 :  گفت  و اومد جلوتر شهاب

  حداقل.   باشی  شده  مسموم  شاید.   حناجان  میگه  درست  گالره  _

 .  بشه خوب تهوعت  میزنی آمپول یه

 !  کن  کمکم خدا گفتم دلم توی  و بستم درد با و هام چشم

 :  گفتم  و کردم نگاه گالره نگران های  چشم به التماس با
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 .  بزنیم حرف باید... اما. جان گالره خوبم _

  جواب  لب زیر و انداخت صورتم به کنجکاوی  و نگران  نگاه گالره

 :  داد

   چی؟ درباره بزنیم، حرف _

  شهاب   گوش  به   صدام   که  جوری    کردم،  نزدیک  گوشش   به  و  سرم

 :  زدم لب نرسه

 ! خصوصی اما  بزنیم، حرف... ام تهوع درباره _

  رنگش   ای سورمه  کت  اوردن  در  مشغول  که  شهاب  به  نگاهی  نیم

 :  زد لب  و برگشت سمتم  به و انداخت بود

 .اتاق تو بریم  باشه -

 : داد ادامه بشنوه   هم شهاب که جوری  بعد و

 . برم قربونت بیا.  بکش دراز یکم اتاق تو بریم  بیا -

  تنگ   نفسم  قدم  هر  با  و  شدیممی  تر  نزدیک  اتاق  به  قدم  به  قدم

 . میشد تر تند  قلبم ضربان و تر

 . برم اول من داد اجازه و کرد باز آروم و اتاق در
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 . شدم اتاق  وارد و گفتم   اهلل بسم لب زیر

  آروم   و  داد  تکیه  در  به  همونجا.  بست  و  در  و  شد  داخل  سرم  پشت

 : پرسید

 .  کردی  نگرانم  حنا؟ شدهچی -

  جرئت .  زدم  گره  زانوهام  روی   و  هام  دست  نشستمو  تخت  روی 

 . نداشتم  و صورتش به کردن نگاه 

 .نشست تخت روی  و اومد جلوتر من، دادن ازجواب ناامید

 :کرد  زمزمه نگرانی با و کرد حلقه امشونه دور و دستش

 . دهنم تو اومد قلبم  خواهرمن؟ شده  چت حناجان، -

 های   دست  بین  و  بود  گذاشته  پاهاش   روی   استفاده  بی  که  دستی

 . دادم فشار و گرفتم زدم یخ

 و  دوختم  نگرانش  های   چشم  به  و  نگاهم  و  کشیدم  عمیقی  نفس

 : گفتم 

 . بود تصمیم بهترین  این...گالره بودم عمو های  زحمت مدیون -

 : زد لب  و شد صورتم  به خیره ترس با
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  حنا؟ کردی  کار چه -

 :  گفتم  عمیقی  نفس از بعد و انداختم پایین و سرم

 !شوهرش و سارا... به. دادم اجاره و رحمم من -

  خندیدن   به  شروع  کوتاهی  مکث  از  بعد.   شد   خیره  صورتم  به   ناباور

 . کرد

  به   خیره   همچنان.  دادم  تکیه  کمد   به  و  شدم  بلند  کنارش  از

 . زدمی   قهقه صورتم

 .  بود  بینی پیش غیرقابل و عجیب همیشه گالره های  واکنش

  های   انگشت   با   و  خندیدنش   از  حاصل  های   اشک  بعد  ای   لحظه

 . شد  بلند تخت روی  از و کرد پاک اشسبابه 

 :  گفت  و اومد سمتم  به لرزان های  قدم با

  خانوم . الکی الکی شدم  نگرانت بگو  منو بود، ای مسخره  شوخی -

 ... گرفته شوخیش

 : کردم زمزمه و پریدم حرفش  بین

 !ام حامله من ... من   گالره،  نیست شوخی -
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 :داد  جواب  عصبانیت  با  و  کرد  قالب  اش  سینه  روی   و  هاش  دست

  حنا   بکش  خجالت   و،  مسخرت  چرندیات  این  کن  بس   -

  حالشون   امروز.  بزنم  بابا   به  زنگ  یه  برم .  نیست  قشنگ   شوخیشم

 ...  افتاده شور خودی  بی دلم نپرسیدم و

  شه؟   جبران  عمو  بدهی  که  میکنم  کاری   یه  دارم  گفتم  یادته  -

  رسیده  موقعش  االن...  میگم  بهت  شد  حل  گفتم...  نپرس  گفتم

 و  عمو بدهی... اما. ام حامله لعنتی من.  گالره

 :کرد  زمزمه لکنت با و پرید  حرفم بین

 حنا؟ ...کردی  غلطی چه...تو...تو -

 : دادم  جواب و  گرفتم فاصله ازش قدمی ترس با

  جلوی  و  سرش  نیست  نیاز  دیگه  گالره،  کردم  جور  و  عمو  بدهی  -

 ... دیگه.  شد  تموم  هامون  غصه  و  غم  گالره.  کنه  خم   ناکس  و  کس

 :  گفت  و شد نزدیکم  عصبانیت با

 سرت   بر  خاک   بیــــشعور،  خوردی  گوه  تو...  کردی   غلط  تو  -

 .  حنا

 .  شد گم اشهق هق بین حرفش  ی ادامه
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 :  گفتم  همزمان  و  کنم  بغلش  کردم  سعی   و  رفتم   سمتش  به   گریه  با

  اما .  خوردم  گوه  اصال ...  کردم  غلط  آره   خواهری،  بگردم  دورت  -

  ببین   منو...  اینجوری  خودت  با  نکن.  شد  جور  عمو  بدهی

  فکر  اینا به... خوابهمی راحت و شب عمو دیگه جان، گالره... گالره

 . کن

 : داد جواب و زد سرش  توی  محکم و برد باال  هاش دست

  بار   به  بود  رسوایی  چه   این.  حنا  سرت  بر  خاک...من  سر  بر  خاک  -

  کنم   چیکار  االن  کردی؟  تو  بود  فکری   چه  این  احمق  آخه  اوردی؟

   من؟

 :  گفتم و دادم تکیه ام سینه  به  و سرش و گرفتم و هاش دست

...  میاره  و   چک  سارا  شب.   کن  کمکم  فقط  برم  قربونت   هیچی  -

  فقط .  کردین  جور   خودت  یا  شهاب   بگو  عمو،  دست  برسون

 .  نبرن قضیه این از بویی عمو زن و عمو... گالره توروقرآن

  و   رفت  آرایشی  میز  سمت   به  و  شد   بلند   کنارم  از  عصبانیت  با

 هام  گوش  روی   و  هام  دست.  انداخت  پایین  و  روش  محتویات

 .  گذاشتم 
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 :  زد جیغ گریه با

 خاکی  چه.  حنا  باشی  خر  اینقدر  نمیشه  باورم   من؟  نمیمیرم  چرا  -

 ... کن کمکم خودت خــــــدا  ای  االن؟ بریزم سرم به

 .کرد  قطع اتاق، به شهاب یهویی ورود با و حرفش ادامه

  قاب   و  ها  ادکلن  ی شکسته  های   شیشه  به   نگاهی  ترس  با   شهاب

 های  صورت  به  خیره  تعجب  با  و  انداخت  شکسته  های   عکس

 :  گفت و شد گالره منو اشک از خیس

 .  ببینم   بزنین حرف حنا؟... گالره؟ اینجا؟ خبره چه  یاحسین، -

 روی   شکسته،  های   شیشه  و  شهاب  حضور  به  توجه  بی  گالره

 . کرد گریه بلند صدای  با  و نشست  زمین

 :  پرسید و نشست  گالره کنار و برداشت قدم  احتیاط با شهاب

 .  ام تو با!  شده؟  چیزیش کسی  گالره، بزن حرف -

 . دادم ادامه صدام بی ی گریه  به و گذاشتم  زانوهام روی  و سرم

 : رسید گوشم به بغض با گالره صدای 

 با  خـــــدا  ای .   چاه  توی   افتاده  حنا .  شده  بدبخت  حنا ...  آره  -

 کنم؟  چیکار جدید بدبختی این
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 : گفتم گالره به رو و برداشتم زانوهام روی  از سرمو

 مگه  بودم؟  چاه  از  بیرون  زندگیم  کجای   گالره،  توروخدا  کن  بس  -

 بودم؟ خوشبخت این قبل

 : گفت بلند صدای  با و ایستاد شهاب

 اینجا   کنه  تعریف  آدم  عین   یکی!  دوتاتونم  هر  با .  شین  ساکت  -

  خبره؟ چه

 :دادم جواب زیرلب و کردم پاک و هام اشک

 .شد جور عمو بدهی! خوش خبر -

 :  زد جیغ و شد بلند شتاب با گالره

  خبر   آبروت  رفتن  خوش؟   خبر  تو  حاملگی.  حنا  و  دهنت  ببند  -

  شدی؟ کور  چرا  خوش؟

  پایین   و  سرم  خجالت   از  من  و  کردمی   نگاه  گالره  به   مبهوت  شهاب

 .  بودم انداخته

 :  گفت  و کرد نگاه بهم تعجب با

   میگه؟ چی  گالره کردی؟ چیکار تو  حنا؟ -
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 : دادم جواب لکنت با و اوردم باال   سرمو خجالت با

   بدهی...  اما... فقط بده  اسمش -

  کوبید   شهاب  ی سینه   به  و  دستش  و  پرید  حرفم  بین  باگریه  گالره

 :  گفت و

...  داده  اجاره  و  رحمش  خانوم  حنا  شده؟  چی  بدونی  خوای می   -

  معامله  تومن  چهل   آبروشو!  است  حامله  من  عقل  بی  خواهر  این

 . کشید آتیش شوآینده . کرد سرمون بر خاک... کرد

  و   گالره  لرزان  تن  همزمان  و  شد  خیره  صورتم  به   مبهوت  شهاب

 .  کشید آغوش به

 .  شدم رد کنارشون  از و شدم بلند باخجالت

 . کرد  حلقه دستم مچ دور و اورد باال  و دستش  شهاب

 فشرده  شهاب  ی مردانه  دست  در  که  دستم  مچ  به  ترس  و  تعجب  با

 :  نالیدم  و کردم نگاه   میشد،

 !  آخ. شکست ... دستم  شهاب؟ -

 : غرید و کرد نگاهم  برزخی های  چشم با

 .حنا سرجات بشین  برو -
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  دستم   مچ  به  نگاهی   و  کرد  بلند  شهاب  ی سینه   از   و  سرش  گالره

  پشت   موهاشو  و  انداخت  بود  شهاب   های   انگشت  حصار   در  که

 :  گفت ای گرفته صدای  با و زد گوش

 . کن  ولش! شهاب شکست  دستش -

 .  کرد رها و دردناکم دست مچ و داد تکان و سرش شهاب

  گالره .  رفت   پنجره  سمت   به   حرف  بی   و   کشید  موهاش  بین  دستی

  و   سرش  و  نشست  تخت  روی   و   انداخت  صورتم  به  دلگیری   نگاه 

 .  گرفت  هاش دست بین

 :  گفتم گرفته  صدایی با. بزنم   پس و بغضم  تا گرفتم نفسی

 عمو  حال  واسه  دیروز  تا  مگه  گالره؟  طرفم؟  گرفتین  گارد  چرا  -

  همش   وقت  چند  این  عمو  گفتینمی  مگه  کردی؟نمی  زاری   گریه

  یادتون   و  عمو  زن  همیشگی  های   سردرد  کنه؟می   درد  قلبش

  ها   چک  این  تا   نگفتی  مگه    داداش،  آقای    خان،  شهاب  رفته؟

 حل   مشکل  دیگه  االن  خب.  بگیره  وام  تونهنمی  عمو  نشن  پاس

 ....  کمک باید هممون نگذشتی؟ ماشینت  از مگه تو شهاب... شد

 :  گفت  و پرید حرف بین عصبانیت با شهاب
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 خواست  تو  از  کی!   آیندت  و  آبرو  از  تو  اما  گذشتم  ماشینم  از  من  -

 زدی  گند  نگرفتی؟  مشورت  گالره  منو  از چرا  لعنتی  کنی؟  کمک

 . زدی  گند ... حنا

 :  دادم  جواب و  رفتم سمتش  به

  سالگیش   هجده  که  یتیم  دختر  یه   زنی؟می   حرف  آینده  ازکدوم  -

  حرف  آبرو  از  داره؟   درخشانی  آینده  چه  طالقش  با  شد  مصادف

 من   آبروی .  عموم  مریض  قلب  فدای   من  آبروی    شهاب،  میزنی؟

  عمویی زن  و  عمو  من  دارایی  تمام.  عمومزن  دردناک  سر  فدای 

 واسه  چیزی   اونا  جز  من.   ندارن  خوش  خواب  چندماهه  که  هستن

 ... ندارم دادن دست از

 :  گفت   و  گرفت  هاش  انگشت  بین  و  هام   شونه   و  چرخید   سمتم  به

 کردی؟  فکر  هات  دارایی  همون  آبروی   به   تو   خواهرمن،...  حنا  -

  ازای  در  که  دخترم  مرسی  بگه  و  کنه  تشکر  میاد  عموت  نظرت  به

  کردی؟  پرداخت منو  بدهی آبروت

  ادامه   دوتاشون  هر  به   نگاهی   با   و  گرفتم   فاصله  ازش  قدمی  ترس  با

 :  دادم
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 قضیه  این  از  بویی   حتی  نباید  عمو   زن  و  عمو  وجه  هیچ  به... نه  -

  عمرمون   اخر  تا  نفر  پنج  ما  بین  قضیه  این.  دوتاتونم  هر  با...  ببرن

 .  میمونه

 :  پرسید کنجکاوی   با شهاب

  حنا؟ چیه منظورت! نفر؟  پنج -

 :  کرد  زمزمه بغض با و ایستاد گالره

 ! احسان و سارا...  تحفه این مادر و پدر -

  وای  به   شبیه   آوایی  لب  زیر  و  شد  خیره   صورتم  به  مبهوت  شهاب

 . کرد زمزمه

 :  گفتم  آروم و  دادم قورت و دهنم آب

 ...  میارن و چک شب -

 :  گفت  و پرید حرفم بین عصبانیت با شهاب

 احسان ...  هیچی  زنش  کنیم؟  هم  پذیرایی  ازشون  داری   توقع  -

 و  طلب  فرصت  اینقدر  آدم   شد؟  شماها  بازی   خاله  قاطی  چرا

 احسان   همون   کردی،  مالی  گوه  منم  آبروی   تو  حنا  آخه  د  نارفیق؟
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  چهل   نتونست  که  اس   عرضه  بی  چقدر  دامادشون  نمیگه  نامرد

  ما؟ با کردی   چیکار. تو دست  از وای  حنا وای   کنه؟ جور تومن

. نامرد  احسان  نه  ای عرضه   بی   تو  نه    شهاب،  کن   صحبت   درست  -

  سعی   احسان  آخر   لحظه  تا   میگم،  هردوتاتون  اطالع  جهت  صرفا

  من .  داد  نشونم هم  و  راه  این  آخر   داشت،  من  کردن  پشیمون  در

  بدهی ... نیستم  پشیمونم .  گرفتم  و  تصمیم  این  تنهایی   به  خودم

  دار   راز  دوتا  شما.  نمیرم  بم  و  ماه  نه  این  منم  میشه،  پرداخت  عمو

...  نکنین   اذیتم  دیگه  توروخدا.  عمو   زن  نه   میفهمه  عمو  نه  باشین

 . وایسم ندارم جون

 بهم   و  در  و  رفت  بیرون  اتاق  از  عصبانیت   با  و  زد  پوزخندی   شهاب

 .  کوبید 

  همچنان   که  ای   گالره  سمت  به  و  گذاشتم   پیشونیم   روی   و  دستم

 .  زدم قدم  بود، ایستاده اتاق بزرگ  پنجره کنار

 : وگفت   گرفت  فاصله  ناراحتی  با  که  گذاشتم  اششونه  روی   و  دستم

 ...شممی   خفه  دارم.  دستت  از  کنممی   سکته  دارم  نیا،  طرفم  حنا  -

 : گفتم و نشستم تخت روی  و برگشتم و رفته راه
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  چی   هر  بیرون،  زدم  کافه  از  و  کردم  صدا  و  سر   اولش...بود  سخت   -

  بخدا  گالره... اما  کردم،  احسان  و   خودش  بار  بودم،  بلد  بیراه  و  بد

 در   جا  از  و   قلبم  عمو،  کشیدن   عذاب   کرد،می   داغونم  هات  گریه

 خودمم   واسه  قبولش...همینه  نجاتمون  راه  تنها  دیدم.  اوردمی 

 این   داره،  سکته  دوتا  سابقه   عمو  خواهرم،  عزیزدلم،  اما  بود،   سخت

  تو   اگه  الل   زبونم  نکرده  خدای .   داره  ضرر  براش  عصبی   فشار  همه

!   نیست  موندنش  زنده  واسه  تضمینی   کنه،  سکته  بازم  اوضاع  این

 !  کن  نگام  گالره

 تخت   روی   و  اومد   سمتم  به  آرومی  به  و  کرد  نگاهم  بغض  با  گالره

 :  گفت و نشست

 فرصت  سارای   دست  ی بازیچه  شدی   چرا  حنا؟  نگفتی   بهم  چرا  -

   مجددت،   ازدواج  شانس   آیندت،...  برات  گرفته  آتیش  دلم  طلب؟

    کردی؟   فکر  چیزا  این  به  تو  اصال.  میره  سوال  زیر  آبروت   حتی   حنا،

 : دادم جواب و گذاشتم دستش روی  دستمو

  داد،  پیشنهاد  فقط   سارا!  نشدم  بازیچه  من  کن  قبول  گالره  -

 ها  این  ی همه...  من  آبجی.  کردم  قبول  خودم.  نکرد   که   مجبورم

 .   نیست   مهم  برام ای ذره.  عمو فدای  گفتی که



 

384 
 

 :  گفت و زد تلخی لبخند گالره

 . میاد بدم خودم از -

 حرفیه؟ چه این گالره؟ -

 :  کرد زمزمه و کرد نگاهم 

. خون  تو  واسه  دلم  و  خوشحالم  بابام  مشکل  شدن  حل  واسه  -

 .  کنهمی  خفم داره تضاد این حنا

  گذاشتم   امشونه  روی   و  سرش  و  کردم  حلقه  گردنش  دور  و  دستم

 :  گفتم  و

  نه   فقط.  گذرهمی   هم  مسموم  روزهای   این.  باش  خوشحال  فقط   -

 ! ماه نه  فقط... ماه

 .  لعنتی ماه  نه این رسونهمی   لبم به و جونم -

 . ارزهمی عموزن  لبخند به ... ارزهمی  عمو راحت خیال  به -

 :  کرد زمزمه و برداشت امشونه   روی  از و سرش

 .  نشی پشیمون کاش -

 : زدم لب ترس با و نامطمئن
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 .  نشم که امیدوارم  یعنی، . شمنمی  -

 :  گفت همزمان و  ایستاد و داد تکان و سرش گالره

 . حنا نخوردی  صبحانه... میگم. بزنم شهاب  به سر یه برم -

 : دادم جواب و کشیدم دراز تخت روی 

  باش مواظب گالره؟ فقط . شهاب  پیش برو تو. ندارم اشتها... نه -

 !  بگه بیراه  و بد نزنه زنگ احسان به

  هم   روی   اطمینان  نشانه  به  هاش  چشم  و  کرد  باز   و  در  گالره

 . گذاشت

                                                             

  داخل؟ نمیایی -

 : داد جواب  و انداخت در  به نگاهی  سارا

 .  منتظره  ماشین  تو  هم  احسان.  نمیشه  ازم  خوبی  استقبال  ظاهرا  -

 .  بده حق بهشون. انشوکه  کمی ها بچه -

 :  گفت و خندید تمسخر با و کوتاه سارا

   نداری؟  من با  کاری  دیگه خب... میدم حق -
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 .  ممنونم    نه، -

 : داد جواب لبخند با و گذاشت  شونه روی  و دستش

  دیگه؟ هستی مواظب   حناجان، فقط . نداشت   و قابلت -

 .  مواظبم  -

 آسانسور   سمت  به  کوتاهی  خداحافظ  با   و  گفت  ممنونی  زیرلب

 .  رفت

  نشسته   کنارهم  گالره   و  شهاب.  رفتم  داخل  به  و  کردم  گرد  عقب 

 .  بودند

 .  نشستم رفتمو سمتشون  به کوتاهی های  قدم با

 :  گرفتم شهاب سمت  به و کردم نگاه دیگر بار و چک

  نداره؟ مشکلی  ببین -

 :  داد جواب کنایه با و انداخت چک به نگاهی  نیم شهاب

  نیست؟ دیر کمی مشورت واسه -

 دست  به  و  چک.  جان  شهاب  کن  بس   من،  داداش  کن  بس  -

 . تر باریک مو از من گردن بعدش. برسون عمو
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 ایثانیه .  شد  کردن  نگاه   مشغول  و   گرفت  دستم  از  و  چک  حرف  بی

 : داد جواب  زیرلب بعد

 .  درسته -

 :    گفتم و کشیدم  عمیقی  نفس

  بهش   پاشو.  برم  قربونت  عمو  بزن  زنگ  پاشو  گالره.  خداروشکر  -

 .  شد حل هم  پول بقیه   بگو

  لبخند   بود  کرده  زیباترشون  اشک  نم  که  هایی  چشم  با  گالره

 .  شد بلند و زد کوتاهی

  روشنش   و  برداشت  و  تلویزیون  کنترل  من  به  توجه  بی  شهاب

 . کرد

 یمعده  داد  به  تا  رفتم  آشپزخونه  سمت  به  و  ایستادم  احتیاط  با

 معده   راهی  چیزی   که  باری   آخرین   تقریبا.  برسم   امگرسنمه

 . بود قبل شب  بود، شده امبیچاره 

  با   حضورش  از   روز  یک  تازه  که   جنینی  حال  به   دلم  ناخودآگاه

 .  سوخت بودم  شده خبر
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  نصیبش   شدیدی   گرسنگی   من،  خوردن  غذا  وضع  این  با  قطعا

 . میشد

 و   انداخت  سارا  به  نگاهی. شد  سوار  و  کرد  جمع  را  چادرش  انتهای 

 :  پرسید

 .  اومدی  زود -

 :  گفت و بست را اش ایمنی کمربند

 انگار  شوهرش  و  گالره   نذار،  دلم  رو  دست  توروخدا  احسان  وای   -

 داخل   بود  خراب  اوضاع  اینقدر   بودن،  ندیده  منو  ایکوچه   هیچ  سر

 . اومدم و حنا دادم و چک در جلوی  همون. نرفتم 

  جواب   همزمان  و  چرخاند  چپ  به  را  ماشین  فرمون  و  زد  راهنما

 :  داد

 .  دارن حق -

 :  گفت  و چرخید سمتش به  ناراحتی با سارا

 بچه   عاقل، زن یه  حنا چه؟ اونا به اصال  دارن؟ حق  و  چی چی -

 . جوگیری  از امان. باباشن ننه انگار. نیست که

 :  پرسید  هایش  صحبت  به توجه بی و انداخت سارا به  نگاهی  نیم
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   بود؟ چطور حالش -

 :  گفت  و کرد نگاهش گیجی با سارا

  کی؟ حال حالش؟ -

 :  ندهد نگرانی بوی  ای ذره لحنش تا کرد را تالشش تمام احسان

 .  خانوم  حنا حال -

  زد می  داد  اش،کرده  ورم  و  قرمز  های   چشم.  نبود  خوب   که  ظاهرا  -

 .  کرده  گریه حسابی که

 :  گفت و  داد تکان تاسف نشانه  به و سرش

 دختر   اون  به  چی  امروز  میدونه  خدا   سارا،  دارم  وجدان  عذاب  -

 .  نشنیده  که حرفا چه  گذشته، 

  جور   خواست  طاووس  هرکی  احسان،  توروخدا  کن  ول  -

 ولش   و  حنا.رسید  بهشم   خواست،می  پول  حنا.   کشد  هندوستان

 . سوزممی دارم که برس  من داد به کن

 :  گفت و انداخت سارا  به نگاهی   نگرانی با احسان

   شده؟ چی -
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.   بخدا  بود  حیف  شمال   زمین    بودی،  فروخته  و   ماشین  کاش  -

 .  بود آقاجونت یادگاری 

 :  گفت و کشید ای آسوده نفس احسان

  دختر  اون  به  رسیدگی  وظیفه.  زمین  تا  نیازمونه  بیشتر  ماشین  -

  و  دکتر  مطب  ببریمش  نمیشه  که  آژانس  با  یا  پیاده.  ماست  با

 . دیگه کوفت هزار و آزمایش

 : داد ادامه و  کشید آهی سارا

 .  ساختن  چوبی کلبه یه واسه میداد جون... بود حیف ولی -

 :  گفت لبخند با و انداخت همسرش به  نگاهی احسان

 . نخور رو دنیا مال حرص  بانو، سرت فدای  -

                                                             

 .  کردم نگاه  را اندامم وسواس با و  رفتم آینه جلوی 

 .  بستم آروم  و رفتم سمتش به  و انداختم اتاق باز در به نگاهی 

  کشیدم،   باال   سینه  زیر  تا  و  بلندم  پیراهن  و  رفتم  آینه  جلوی   باز

  بارداری  از  اثری   و  بود  تخت  همچنان  که  شکمم  به   نگاهی   آینه  از

 .  نشستم  تخت روی  و کشیدم ای آسوده  نفس. کردم  نداشت،
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  بیرون   کمتر  روزها   این  و  گذشتمی  بارداری   از  هفته  هشت

  نبود   مشخص  اندامم  و  چهره  در  بارداری   از  اثری   اینکه  با.  رفتممی 

  همسایه   مجلس  نقل  زودی   به  که   هایی  حرف  و  ها  قضاوت  از  اما

 .ترسیدممی  بود، ها

 :  گفت و اومد  داخل گالره

  اینجا؟ نشستی تنها چرا -

 .  سونوگرافی برم دنبالم بیان قراره  شم،  آماده باید -

 :  گفت ناراحتی با  و نشست کنارم

   بگم؟  بهت جور چه کنممی  فکر دارم روزه چند  حنا، -

 :  پرسیدم و کردم نگاهش کنجکاوی  با 

  چیو؟ -

 : داد ادامه ناراحتی با و گرفت دستمو

  سقط   رو  بچه  این  جوری   یه   نیومده،   جلو  شکمت  تا...  میگم  -

 ...  یا شد سقط خودش یهو چمدونم  یا زمین خوردی  بگو.  کن

 :  گفتم  و پریدم حرفش  بین  عصبانیت با
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 این   بابت  من!   میدی   پیشنهادی   همچین  نمیشه  باورم   گالره؟  -

 حالل؟   پول  اون  نظرت  به    کنم؟  سقطش  بیام  حاال   گرفتم  پول  کار

  بکشم؟ آدم من گالره، بکشمش؟   اوناست، امید ی همه بچه این

 اتاق  در  عصبی  های   زدن  قدم  مشغول   و  شد  بلند  ناراحتی  با  گالره

 .  شد

  اومد   باال   شکمت  دیگه  روز  دو  حنا  اما   ترسم،می   گناهش  از  منم  -

 ها  همسایه  ی همه    بگذاری،  بیرون  خونه  در  از  و  پات  تونینمی

 جوابی چه  ببیننت، اومده جلو  شکم با بعد  مجردی، تو میدونن

  ترسونه؟نمی رو تو اینا بدی؟ داری 

 :  دادم  جواب و  گذاشتم صورتم روی  و هام دست

  این   من  اما.   ترسممی   تو  از  بیشتر  خیلی    ترسم،می   که  معلومه   -

  گالره   اما.  بیام  کنار  هاش  قضاوت  با  مجبورم  کردم،  انتخاب  و  راه

   ندارن،   خبر  زندگیمون  باطن  از  که  بیکار  آدم  چندتا  حرف  خاطر  به

 . کنمنمی   ناامید و شوهر و زن یه امید

 :  کرد زمزمه و کرد نگاهم   ناامیدی   با گالره

 .  همیشه از تر قوی ... باش قوی   بگم، تونممی   فقط -
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  و   کرد،  حلقه  کمرم  دور  و  هاش  دست.  کردم  بغلش  و  شدم  بلند

 :  گفت 

 . باشه نشده تشکیل قلبش کاش -

 :  گفتم ناراختی   با و اومدم بیرون بغلش از

 .دارن گناه  گالره،  خدانکنه -

 . دارین گناه بیشتر آیندت و  آبرو  و تو! داری   گناه  بیشتر تو -

  پوشیدن   حال  در.  رفتم  لباسی  کمد  سمت   به  و  گرفتم   فاصله

 :  دادم جواب مانتوم 

  هنوز   من  بعد  بیان،   که  االن   کن،  تموم  و  بحث  این  توروخدا  -

 . نشدم آماده

 تعداد   شده،  تشکیل  قلب   سالمه،  کامال  جنین  خداروشکر   خب،  -

  همچنان   یعنی  این  و   پایین،  جفت   اما   نرمال،  هم  قلب   ضربان

. برات  ممنوعه  کلی  به  پله  و  روی   پیاده  الزمه،  مطلق  استراحت

  مصرف   نباید  هم  غذایی  مواد  سری   یک.  کن  فراموش  و  ورزش

 .برات نویسممی االن که  کنی
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.  نشستم  تخت  روی  و کردم پاک شکمم روی  از و سرد و لزج ژل

 . کردم تشکر لب زیر و

  مانتومو   های   دکمه.  بود  دکتر  با   صحبت  مشغول  همچنان  سارا

  گوشزد   بهش   دکتر   که   نکاتی  به  و  ایستادم  سارا  کنار  و  بستم 

 :  دادم گوش کردمی 

 .  بیاین   موقع سر حتما اول، غربالگری  نوبت دیگه ی هفته  چهار -

 : داد ادامه و انداخت صورتم به مهربونی نگاه دکتر

 اول  ماه   سه.  کن   استراحت  همچنان  دیگه  ی   هفته  چهار  تا  -

 . حساس خیلی

 :پرسیدم و زدم لبخندی  جوابش در

  طبیعیه؟  دارم، سرگیجه زیادی  روزها این -

 حتما  و  یدوفولیک   عزیزم،  خونی  کم  شما  چون   بله،  حدودی   تا  -

 . کن  مصرف  موقع سر

 . اومدم بیرون سارا همراه  به  تشکر، از بعد

 .  انگشت بند   یه اندازه.  گوگولیه چه ببین -
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  سیاه   تصویر  به  ذوق  با  که  سارایی  به   و  گرفتم  رو  به  رو  از  و  نگاهم 

 :  پرسیدم  و دوختم. کردمی  نگاه  جنین سفید و

  باال؟  میاد شکمم  چندم هفته از -

 :  گفت و کرد نگاهم کنجکاوی  با سارا

  دیگه   هفته  پانزده  از  میانگین   کنم  فکر  اما   متغیره،  همه  واسه  -

 پرسی؟می چرا.  بشه مشخص

 :  دادم جواب و زدم و آسانسور دکمه

 . بیرون  بیام خونه  از راحت تا دارم، وقت چقدر  بدونم خواممی  -

  وارد   من  از  جلوتر  حرف،  بی  و  کرد  خم  پایین  به  هاشو  لب  سارا

 .  شد آسانسور

                                                             

 .  فسقلی عکس اینم -

 و   کوچک  تصویر  و  انداخت  صورتم  به  کوتاهی  نگاه  آینه  از  احسان

 .  گرفت سارا از

  لب   که  عمیقی  اما  کوتاه  لبخند   کردم،  نگاه  صورتش  به  دقت  با

 . بزنم لبخند دل ته از و ناخواسته  شد باعث  داد، زینت و هاش
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 .  کرد آروم و دلم نشست هاش لب روی  که خداروشکری  زمزمه

.   نیست  من  به  متعلق  رحمم  توی   جنین  که  رفت  یادم  ای   لحظه

 .  ندارد  را دیدنش حق حتی حنا  و ساراست مادرش  که رفت یادم

 . کردم خوشحالی احسان خوشحالی همراه دل ته  از و رفت یادم

  فشار  بهم   هامو  پلک  و  گذاشتم   چشمم  طرف  دو   و  هام  انگشت

  بیشتر   بود،  شده  گیرم  گریبان  روزها  این  که  هایی  سرگیجه   دادم،

 . دادمی  عذابم هرچیزی  از

 :  کنم نگاهش که کرد وادارم احسان صدای 

 . نمیایین  شام  بدین،  خبر خونه به -

 و   انداختم  بود  صورتم  خیره  که  هاش  چشم  به  نگاهی  آینه  از

 :  دادم جواب

 ...  شمنمی شما مزاحم -

  حرفم  بین  صورتم،  به  نگاه  با  و  شد  خم  صندلی  دو  بین  از  سارا

 :  گفت و پرید

 .  دیگه بزن زنگ   تو؟ کنیمی تعارف چقدر -

 : گفتم  و خندیدم
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 . چشم -

                                                             

 .  میام  بشورم، و هام  دست برم  من -

 معذب    احسان،  با  شدنم  تنها  و    تخت،  روی   از  سارا   شدن بلند  با

 .  کردم نگاه رستوران آروم و  سنتی محیط به

   شد؟ حل عمو مشکل -

  بود،   ها   استکان  توی   چای   ریختن  حال   در  که  احسانی  به   و  نگاهم 

 :  دادم  جواب و انداختم

 چک  و  شد  پرداخته  هاشون  بدهی  ی همه  بله   شما،  لطف  به  -

  وام   زودی   به  شااهلل  ان  دادن  تقاضا  هم  وام  برای    کردن،  پاس  هارو

 .  میزنن  مغازه مجددا و میگیرن

 :  پرسید و گذاشت جلوم و چای  استکان

  نبات؟  یا قند -

 .  نبات-

 :  گفت و گذاشت ام چای  کنار هم نبات شاخه دو

 . شده حل مشکلشون پس خداروشکر -
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  و.  گرفتیم   قرض  شما  از  عموگفتیم  به  ما  راستش...  فقط    بله،  -

 . گردوننمی  بر  بهتون و مبلغ  شه راه به رو کاراشون اینکه

 : داد جواب اخم با بعد ای  ثانیه  و کرد  بلند تعجب با و سرش

  و  دادنش  پس  فکر.  خودته  مال  پول  این   کردی،  اشتباهی   کار  -

 . کن بیرون سرت از

  چهل   تون  بچه  ازای  در  بگیم  تونستیم  نمی  بود،  شما  نام  به  چک  -

 ! گرفتم تومن

 : گفت  و زد پیشونیش روی  ناراحتی با  و دستش

  مبلغی   اون.  متاسفم  نبود،  حواسم  اصال.  خواممی  معذرت  واقعا  -

 . شماست مال دادم، قرض من کنهمی  فکر عموتون که و

 : گفتم  و کردم نگاهش

 !  یاجمع مفرد، یا -

 : گفت و کرد نگاهم تعجب با

 بله؟ -

 : دادم ادامه لبخند با و کردم قالب سینه  روی  و هام دست
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 خطاب  جمع  گاهی  باهام،  کنین می   صحبت  متفاوت  بار  هر  -

 نیست؟  عجیب...مفرد  گاهی  کنین، می 

 ریشش  ته  به  دستی  و  انداخت  پایین  و  سرش  و  کرد   ای خنده  تک

 .  کشید

  در   سارا،  ی باره  یک  حضور  که  کردممی   نگاه   لبخندش  به   شوق   با

  باعث .  زدمی   ولبخند   کردمی   نگاه   همراهش  گوشی  به   که   حالی

  چای   داخل  نبات  زدن  هم   مشغول  و  بگیرم  احسان  از  و  نگاهم   شد

 . بشم

  سفارش   چی.بود   شلوغ  کمی   کشید،  طول  میخوام  معذرت  -

  دادین؟

 تعجب   با   بود،  سارا  به  دادن  جواب  مشغول  احسان  که  حالی  در

  این با که رسید ذهنم به و  کردم نگاه اطراف سکوت و خلوتی به

 بوده؟  شلوغ بهداشتی سرویس چرا خلوتی میزان

 میخوری؟ چی تو جان حنا -

 :  دادم جواب و کردم  نگاه سارا به درگیر ذهنی  با 

 .خورینمی  خودتون  چی هر کنه، نمی  فرقی -
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   میخوری؟ چی  داری، تعارف الکی چقدر حنا وای  -

  و   انداختم.  کردمی   نگاه   و  اطراف  دقت   با  که  احسان  به  نگاهی  نیم

 :  دادم جواب

 . لطفا جوجه -

 : گفت  و برگشت احسان سمت  به لبخند با سارا

 خوری؟ می چی تو احسان جوجه، منم  -

 تعجب  با  سارا  نداد،  جوابی  و  بود  اطراف  خیره  همچنان  احسان

 : پرسید دوباره  و زد احسان پای   به  کوتاهی ضربه

 . ها بودم تو با آقا؟ کجایی -

 بود،  پاش  روی   همچنان  که  سارا   دست  به  نگاهی  اول  احسان

 :داد جواب کوتاهی  مکث از بعد و انداخت

 گفتی؟ چی  نشدم،  متوجه -

  چی؟  تو  خوریم،می  جوجه ماها  میگم   تو؟ کجایی وا -

 .  شد  بلند تخت  روی  از و داد تکان و سرش حرف بی احسان

 :  چرخید سمتم به و زد لبخند گیجی با سارا
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 .هپروت میره  یهو  دوباره، چشه نیست معلوم -

  رفته   صندوق  سمت  به   حرف  بی  که   احسانی  بدرقه  و  نگرانم  نگاه 

  هاش  صحبت   مخاطب   منو  مجددا  سارا.  ندادم  جواب  و  کردم   بود،

 : پرسید و داد قرار

   نیومده؟ خوشت یا بدت ازچیزی  نداری؟ ویار حنا راستی -

 : دادم جواب و گرفتم احسان از سختی به و نگاهم 

 .  کنهمی اذیتم کمی غذا بوی   فقط فعال -

 . شد  موبایلش با کار مشغول حرف بی  و زد لبخندی 

  تخت   سمت  به  زیر  به   سر  که  احسانی  به  و  برداشتم  ازش  و  نگاهم 

 .کردم  نگاه میومد،

  ذهنش   های   ریختگی  بهم  از  نشان  درهمش  های   اخم  و  پایین  سر

 .  داشت

  از   بپرسم  ازش  تا  بودم  فرصتی  دنبال  و  کردم  نگاهش   نگرانی  با

 یانه؟  شده  ناراحت شوخیم

 سارا   گوشی  همزمان.  نشست  تخت  روی   و  اورد  در  و  هاش  کفش

 . خورد زنگ
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 :  گفت و شد بلند لبخند با سارا

  تر  اونور  برم  بلند،  موسیقی   صدای   جا  این  ببخشید  مامانمه،  -

 . کنم  صحبت

 : دادم  جواب لب زیر

 . باش راحت  کنم،می  خواهش-

 کردممی   نگاه  شدمی  دور  تخت  از  که  سارا  زده  شتاب  های   قدم  به

  به   نگران  و  زده  شتاب  شد  باعث  احسان  ممتد  های   سرفه   که

 . کنم نگاه صورتش

 . بود  شده کوتاه  هاش  نفس  و زدمی  کبودی  ب صورتش رنگ

  سمتش   وبه  ریختم  لیوان  تو  کمی  و   برداشتم  و  آب  پارچ   بالفاصله

 . گرفتم

 به  و  بودن  شده  نمناک  و  قرمز  سرفه،  اثر  در  که  هایی  چشم  با

 .  سرکشید  وقفه بی  و گرفت دستم از و لیوان و  کرد نگاه صورتم

  تخت  روی   های   پشتی  به  و  سرش  و  گذاشت  زمین  روی   و  لیوان

 .  بست را هایش چشم  و داد تکیه
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  راحت   هاش  سرفه  شدن  قطع  بابت  از  خیالم  تا  کردم  صبر  ای   ثانیه

 :  پرسیدم آروم بعد و بشه

  یهو؟ شدچی بهتره؟  حالتون -

 : داد جواب صورتم به  کوتاهی نگاه با  و کرد باز آروم و هاش پلک

 .دارم آسم  نیست، چیزی  -

 : کردم  زمزمه ناخوداگاه

 !  بمیرم-

  بلند   اونقدر  صدام  ظاهرا  اما   گرفتم،  و  دهنم  جلوی   بالفاصله  بعد  و

 : زد لب گیجی با چون برسه احسان گوش  به که بود

 !   خدانکنه -

  دل  ته  از  خواستمی   دلم  و  بودم  انداخته  پایین  و  سرم  خجالت  از

 .  بزنم زار ام موقعه  بی گیجی برای 

  به   ثانیه  شدمی   باعث  و   نبود  خوب  اصال  بود  بینمون  که   سکوتی

 . بیاره  فشار  گلوم به خجالتم  از ناشی بغض قبل از بیشتر ثانیه

 از  و  بکشم  راحتی  نفس  شد  باعث  سارا  اومدن  با   بعد  ای   دقیقه 

 . کنم  خداروشکر  دل ته
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 هیچ وتحت احسان با تنهایی دلم مدت، این طی بار، اولین برای 

 . خواستنمی شرایطی

  هایی   حرف  چه  نیست   یادم  حتی  نفهمیدم،  جوجه  طعم  از  چیزی 

  تا   تنها  نه؟  یا  کردم  خداحافظی  حتی  یا  شد   بدل  و  رد  بینمون

  تصویر   دادم،  خواب  به  دل  و  کشیدم  دراز  تخت  روی  که  آخرشب

 . بستمی  نقش   ذهنم  در  احسان، مبهوت های  چشم

  داخل   به  پنجره  از  که  ماه  نور  به  و  کشیدم  دراز  چپ  پهلوی   به

 .  شدم  خیره شد،می  منعکس اتاق

  منو   ماه  دیدن  هربار  گذشت،می   ما  آشنایی  از  که  چندماه  این  طی

 . انداختمی احسان های  چشم درخشان الماس یاد

  کنم؟ بغض یا  ببرم لذت ماه دیدن از دونستمنمی که طوری  به

 . گذاشتم شکمم روی  و دستم آهسته

  و  نبود  من   به  متعلق  که  جنینی  با  دل  و  درد  دلم   ناخواسته 

 .  خواست

  لب   ذهنم،  ی خواسته  برخالف  که   بود  شدید  انقدر  احساس  این

 : زدم
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  خودمو   باید  دونمنمی   حتی  نه؟  یا   میشنوی   صدامو  دونمنمی   -

  دوست   باباتو  خیلی   من   جون،  نخود...  اما!   برات  کنم  معرفی  چی

  بازم   اما   کردم،  حیایی  بی   میگن    گناهه،   میگن  عالم  ی همه.  دارم

  هم   خیلی...هم  خیلی  خوبیه،  مرد  خیلی  بابات.  دارم  دوستش

  دل   ولی،...نیستم  مامانت  من!  ها   نه  منو!  داره  دوست   و  مامانت

!  مزاحم  و  بخش  نجات  نخود!  بودی   من  مال  کاش  میگه   لعنتیم 

 ! دارم دوست هم تورو کنم می حس ها تازگی

                                                             

  صورتم   جلوی .  وبرداشتم  احسان  یادگاری   رنگ  سفید  دستمال

 . کشیدم  بو عمیقا و داشتم  نگه

  و   احسان   عطر   شدیدا  دلم  که  بودم  شده  متوجه  تازگی  به  

 .شهمی  حالم شدن خوب  باعث و میخواد

  روی  همچنان   ماه،  چند  گذشت  از  بعد  کردممی   حس  که  عطری 

 .  مونده اش اهدایی دستمال

 و  دستمال    بود،  اش  مقنعه  پوشیدن  مشغول   که  گالره   دیدن  با

 : پرسیدم و کردم پنهان  سرم پشت

 .  کنیمی  ضعف! که نخوردی  صبحانه  -
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 : داد جواب ام گونه بوسیدن از بعد  و اومد سمتم به

 سرم،   تو  خاک  کردم  تنبلی .  خوردم  شهاب  همراه  زود  صبح   -

  شد   حاصلش  بزنم،   ای   دقیقه  ده  چرت  یه  گفتم   رفت  که  شهاب

 به   برم   دادم،  دست  از  که  و  اول  کالس!   ساعته  یک   عمیق  خواب

   برات؟ بگیرم بیرون از  خوای نمی چیزی .  برسم دومی

 . باش خودت مواظب برو  برم،   قربونت نه -

 .  رفت بیرون و اورد باال  خداحافظی نشانه  به و دستش

  نزدیک   و  اوردم  باال   راحت  خیال   با   و  دستمال   در،  شدن  بسته  با

 . زدم  لبخند  و کشیدم  بو  اشتیاق با و داشتم نگه مبینی 

 .  رسید گوشم به اتاق از موبایلم زنگ صدای 

  خیره    بود،  ناآشنا  که  ای   شماره  به   تعجب  با  و  رفتم  اتاق   سمت  به

 .  شدم

 :  دادم جواب و اوردم باال   و گوشی تعلل با

 . الو -

 : شد تنم لرزیدن باعث   امیر، نگران اما جدی  صدای 

 حنا؟ خودتی. سالم  الو، -
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  لرزان   صدای   با  و  گذاشتم  قلبم  روی   و  عرقم  از  خیس  های   دست

 :  دادم جواب

   ارزو؟ خاله؟ خوبن؟ همه امیر؟ شدهچی   خودمم، آره  سالم، -

 :  گفت  و پرید حرفم بین کنایه با

 ! باشم دلیل  دنبال باید بهت  زدن  زنگ واسه که سوزهمی  دلم -

  پیش   سال  شش  زدم،  حرف  باهات  تلفن  پشت  که  باری   آخرین  -

  برو   خواهشا  پس  باشه،  دلیل   بی  تونهنمی   یهوییت  زدن  زنگ!  بوده

 .  مطلب  اصل سر

 :کرد زمزمه ناراحتی با  بعد و کرد مکث ای ثانیه  چند

 .  حنا  ببینتت خوادمی . نیست خوب  حالش مامان -

 :  پرسیدم  بغض وبا نشستم زمین روی  ترسیده

 حرف  درست  توروخدا   نیست؟  خوب  حالش  چی  یعنی   یاخدا،   -

 .  امیر بزن

  به  داره  شنگه  پنهان  کردمی   سعی   که  بغضی   با   هم  اون  صدای 

 :  رسید گوشم
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 متوجه   دیر  خیلی...  حنا  شدیم  متوجه   دیر   داره،  سرطان  مامان  -

 . شدیم

  سرگیجه    افتاد،  زمین  روی   و  خورد  سر  هام   انگشت  بین  از  گوشی

 .  کرد تار و دیدم  جلوی   شدیدی،

  هام   نفس  که  بود  شدید  آنقدر   بودم،  شنیده  که  جمالتی  شوک

 .  افتاد شماره به

. امدمی   فرود  سرم  بر  پتک  عین  امیر،   های   گفتن  الو  صدای   اکوی 

 . شدمی سرم کشیدن تیر  باعث  هربار و

 دار   طناب  عین  که   بود  ترسناک  انقدر  شدیم  متوجه  دیر  جمله

 .  بستمی  و نفسم  راه و بود پیچیده گلویم دور

 :  کردم زمزمه و برداشتم  زمین روی  از و گوشی توانم آخرین با

 .  امیر -

 .   حنا خوبی؟  امیر، دل جان -

  نفس   با  نشستم،  و  رساندم  تخت  به  و  خودم  و  شدم   بلند   زور  به

 : دادم جواب  بریده های 

 ...  دروغه بگو -
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  مامان    بم،  بیا  رو   روزها  این  توروخدا  حناجان   بود،  اینجور  کاش  -

 ...  راحت خیال  با  بذار. ببینتت  خوادمی  دلش خیلی

 دهنم   روی   و  دستم.  شد  گم  اش  مردانه  هق  هق  بین  حرفش  ادامه

 .  نرسه گوشش به ام گریه صدای  تا دادم فشار

 :  پرسید دوباره  شد،  طوالنی سکوتم

 که  دمنمی  نشونت  و  خودم  مامان،  خاطر  به  فقط   حنا؟  میایی  -

 .  بیا  کنممی  خواهش  فقط.  نکنه اذیتت دیدنم

 :  کردم زمزمه و کشیدم  دهنم داخل و هام لب

 ! میام حتما  امیر، میام -

                                                             

 !   ببینه منو خوادمی . میمیره داره خالم گالره،   برم باید -

.  گذاشتم   زانوهام  روی  سرمو  و  نشستم  زمین  روی  هق  هق  با

 .  کردم احساس کنارم و گالره حضور

 و  داد  تکیه  سرم  به  و  سرش.  کرد  حلقه  امشونه  دور  و  دستش

 :  کرد زمزمه
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  اکثرا تو باش،  مواظب  خیلی  حنا اما  بری،  باید  شم،  فدات آره -

  غیبت   اینقدر  بیاد،  سرت  بالیی  ترسممی.  داری   تهوع  و  سرگیجه

 .  میومدم  باهات وگرنه ندارم مجدد  غیبت واسه  جایی که داشتم

 شکمم روی  وسواس با  و دستم   گالره،  های  صحبت به  توجه بی

 :  پرسیدم و گذاشتم

 .  بگو و راستش توروخدا  نمیشه؟ دیده شکمم -

 . نمیشه دیده نه، عزیزم، نه -

 چه  هر   تا  رفتم  اتاق  سمت  به.  شدم  بلند  و  کشیدم  راحتی  نفس 

 .  کنم  جمع ساکمو  زودتر

 :  گفت و اومد سرم  پشت گالره

  شدی؟  بلند یهو کجا -

 : دادم جواب و چرخیدم سمتش  به

  برگردم،  و  برم  زودتر  چی  هر  باید   کنم،  جمع  ساکمو  برم  -

 !  کنه رسوام وشکمم بکشه طول  میترسم...  گالره  میترسم

   خوای؟نمی کمک  توئه،  با حق آره -

 .بستم  و  در  و  شدم  اتاق  داخل  و   دادم  تکان  راست  و  چپ  به  و  سرم



 

411 
 

  روی   و  رفتم  گوشیم   سمت  به  و  کردم  اطراف  معطوف   و  نگاهم 

 . کردم کلیک سارا شماره

 .  باشند من مسافرت جریان در هم ها اون که بود  بهتر

 .  ماندم پاسخ  منتظر و  داشتم نگه گوشم کنار و گوشی

  که   زنی  صدای   بار  این  و  گرفتم  تماس  مجدد  سارا  ندادن  جواب  با

  با   شد   باعث .  باشد نمی   دسترس  در  نظر  مورد  مشترک:  میگفت

 .  کنم  قطع و  گوشی ناامیدی 

 .  داشتم  نگه  هام  لب  بین  و  گوشی  و  نشستم  تخت  روی   هدف  بی 

  شماره   قبال  سارا  که  افتاد  یادم  بعد   و  شدم   خیره  جلو  به   ای   ثانیه

 .  کنم   سیو  که  بودم  کرده  فراموش  من  و  بود  فرستاده  برام  و  احسان

  که   ای   شماره  دیدن  با.   کردم  چک  و  سارا  های   پیامک  لیست

 .  گرفتم  تماس و گفتم خداروشکری  بود احسان آن از ظاهرا

 دهنم   توی   و  هام  لب  و  گذاشتم  قلبم  روی   استرس  با  و  دستم

 . کشیدم

 : دادم گوش دل جان با و بستم و هام چشم صداش  شنیدن با 

 .  بفرمایید    بله، -
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 :  گفتم  و دادم  قورت استرس با و دهنم آب

 . احسان آقا سالم  الو، -

 :  رسید گوشم به مکث  با صداش

  خانوم؟شمایین؟ حنا  سالم، -

 : دادم جواب بودم، شده خوشحال صدام تشخیص از که حالی در

  زنگ   سارا  به  راستش   شدم،  مزاحم  موقع   بد   ببخشید   حنام،   بله  -

 . بزنم  زنگ شما به  شدم مجبور نداد، جواب اما زدم

 .  خدمتم در من  مراحمین، کنم،می  خواهش -

 جریانتون   در  گفتم .  بم  میرم  دارم  نیست،  خوب  مخاله  حال   -

 . بگذارم

 :داد جواب نگرانی با

 میرین؟ چی با    تنهایین؟ خیره، که شااهلل ان -

  گیرم   قطار  بلیط  اگه   میکنم  جمع  ساکمو  دارم   میرم،  تنها   بله  -

 .برم اتوبوس با مجبورم  نیاد گیرم اگرم اما  عالیه، که بیاد
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 کاری   انجام  مشغول  که  انگار   شد،  همراه  نفس  نفس  با  صداش

 :  گفت کوتاهی مکث  از بعد  بود،

 .  دنبالتون میام شین آماده  تمومه، کارم من -

 : دادم جواب بالفاصله

 .  میرم خودم. شمنمی شما  مزاحم  نه، نه -

 : گفت و پرید حرفم بین قاطعیت با

 . یاعلی.  باش،اومدم آماده -

  به   تعجب  با.   کرد  قطع  گوشیو  و  نداد  بیشتری   مخالفت  اجازه

  دستی   ساک  سمت   به   بالفاصله  بعد  ای ثانیه   و  کردم  نگاه  گوشی

 .  رفتم  کوچکم

                                                             

  صندلی   و  گرفت  ازم  و  دستی  ساک   سالم،  از  بعد  و  اومد  سمتم  به

 . گذاشت عقب

 .  شدم سوار و رفتم جلو در سمت به آهسته های  قدم با

 .  شدم خیره  صورتم  به بغل آینه از و گذاشتم پام روی  و کیفم 
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 های  لب  و  کشیدم  هام  پلک  زیر  و  دستم  همیشگی  عادت  طبق

 . مالیدم بهم و زدم رژ

 . کرد روشنش و زد ضبط دکمه به و انگشتش حرف بی

  که   مالیمی  موسیقی  صدای   با  ماشین،  فضای   آرامش  و  سکوت

  لعنتی   دل   و.  بود  کرده   قبل   از  تر  رویایی  رو  فضا  شد، می   پخش

 . آرامش همه این از بردمی  حض من

 . بود  حقم ترین کوچیک امروزم، های  گریه از بعد که آرامشی

  و   بودن  دردناک  و  متورم  همچنان  گریه  شدت  از  که   هایی  پلک

 تن  عطر  تا  کردم  متمایل  چپ  به  و  سرم  و  دادم  قرار  هم  روی 

 . کنم  استشمام بهتر و  کنارم ی ممنوعه

  تازگی   به  که  تهوعی  حالت  کشیدم،می   که  عمیقی  های   نفس

 .کردمی کمتر و بود شده همیشگی

  دارین؟ نفس  تنگی -

  سوال   که  احسان  نگران  صورت  به   و  کردم  باز   هامو  چشم  تعجب  با

 :  دادم جواب و شدم خیره  بود،  پرسیده

  مگه؟ چطور نه، -
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 :  گفت  و انداخت صورتم  به  کوتاهی نگاه 

 .  کشیدینمی  نفس عمیق خیلی -

  با    بود،  شده  آب  دلم  در  قند  کیلو  کیلو  اشتوجه  از  که  حالی  در

 :  گفتم و زدم لبخند خجالت

 .  نیست مشکلی   نه، -

  دقایقی .  شد   شماره  گرفتن  مشغول  و  داد  تکان  تفاوت  بی  و  سرش

  که   خوشی  حال  چه  هر  به  کشید  خط   اش،  مکالمه  صدای   بعد

 .  داشتم

  نگرانت   دادی نمی  جواب  میزدم  زنگ  چی  هر  سارا؟ کجایی  الو،  -

 خوبی؟ . شدم

- ... 

 اونجایی؟ کی  تا برسونمت؟ ندادی  خبر چرا -

- ... 

  میام   بده  آدرس  برنگردی   تنها  باش،   خودت  مواظب  عزیزم،  باشه  -

 دارم   بم،   بره  باید  اومده  پیش  مشکلی  خانوم  حنا  ساراجان،.  دنبالت

 . ترمینال برمشونمی 
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  ضربه   و  بگیرم  و  دهنم  جلوی   شد  باعث  شدیدم  تهوع  حالت

 .  بزنم احسان محکم و ورزیده بازوی   به کوتاهی

  به   زنیممی   حرف  بعدا  با  را   اش  مکالمه  و  انداخت  بهم  نگرانی  نگاه

 :  پرسید و رساند پایان

  خوبی؟ -

 :  کردم زمزمه انرژیم ی مانده  ته با

 .  دار نگه -

 دو  و  شدم   پیاده  ماشین   از  بالفاصله.  ایستاد  و  زد  راهنما  سرعت  به

  باال   و  معدم  محتوای   تمام  نشستم  آب  از  خالی  جوی   لب  زانو

 .  اوردم

 اجازه  مداومم  های   زدن  عق  که  بود  شدید  قدری   به   تهوعم  شدت

 .داد نمی  تنفس ی 

 درب.  نشست  نزدیکم.  کردم  احساس  کنارم  و   احسان  حضور

  به   و  کرد  آب  از  پر  را  مشتش  و   کرد  باز  و  دستش  داخل  بطری 

 . زد صورتم

 .  امد  بند  ای ثانیه  نفسم و کرد شدیدی  لرز آب  سردی  از تنم
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 . دادونمی هام چشم کردن باز ی اجازه شدیدم، ی سرگیجه 

  زانوهایم .  گرفتم  فاصله  آبجوی   از  و  کشیدم  عقب  و   خودم  کمی

 .  کردم جمع سینه توی  را

 بیمارستان؟ بریم  بهتری؟ -

  و   سرم  خجالت  و  بغض   با   کرد،می   بهتر  و  حالم  نزدیکش  حضور

 : کردم زمزمه  و گذاشتم زانوهام روی 

 . توروخدا تر؟ نزدیک  بیایی میشه -

 : گفت تعجب با

 خوبه؟ حالت تر؟ نزدیک بیام  -

  لبخند   بود،  کرده  خطابم  مفرد  مجددا  اینکه  از   حال،  این  در

 :دادم جواب بغض با و زدم دردناکی

 !تر نزدیک بیا یکم  فقط توروخدا، نپرس -

 ام  وجبی  یک  در   کردم،  احساس  و  اشآهسته  های  قدم  صدای 

 .  کوبید می  امسینه  در نزدیکی این شوق از قلبم. نشست

 دوخته   زمین  به  جدیت  با  و  نگاهش.   دوختم  صورتش  به  و  نگاهم

 .بود
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  هایم   انگشت  بین   را  پیراهنش  و  بردم  جلو  احتیاط  با  و  دستم 

 با   تماس  ای ذره  بدون.  چسباندم  پیراهنش  به  و   سرم  و  گرفتم

 مکث  ای لحظه  که  بود  واضح  آنقدر  تنش  شدید  تکان.  اش  سینه

 .  نداشت و  نزدیک برخورد این توقع که انگار. کردم

 .  بود باور غیرقابل برایم نزدیکی همه این باور

.  بود  کرده  خیس را پیراهنش  چکیدمی  چشمم از که هایی اشک

  و   فشردم  هایم  انگشت  بین  تر  محکم  را  لباسش  نازک  ی پارچه

 .  بوییدم عمیق

 .ریختم اشک و کشیدم نفس   هایم دلتنگی تمام اندازه به 

  آرامش   الالیی  بلندش،  های   نفس  صدای   و  بود  نشسته  سکوت  در

 .امزده طوفان دل برای   شد بخشی

 .  رفتم  عقب و زدم پیراهنش روی  آرامی ی بوسه  نامحسوس

 . شد  بلند و کشید هایش  شقیقه به  دستی

 چرخید  سمتم  به.  ایستاد  دوباره  و  برداشت  ماشین  سمت  به  قدمی

 .کرد  نگاهم و

 . است کارم  برای  دلیلی منتظر کردم احساس
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 . رفتم  سمتش به آهسته های  قدم با و ایستادم آرامی به

 : گفتم و شدم  خیره زمین  به

 ... من خوام،می  معذرت -

   بیام؟   نزدیکت  خواستی  چرا  عذرخواهی،  نه  توضیحم  منتظر  من  -

  کردی؟  گریه چرا

  نگاهش  و  اوردم  باال   و  سرم  محکمش،  و  جدی   لحن  از  حیرت  با

 .کردم

  لکنت   با.  انداخت  دلم  به  و  رسوایی  از  ترس  اش،درهم  های   اخم 

 : کردم زمزمه

 !دارم ویار شما عطر  به ... من...که شدم، متوجه...من -

 : گفت و رفت  باال   عجیبی طرز به ابروهایش

  داری؟ ویار من تن عطر به تو ببینم،   کن صبر تو؟ -

 : دادم جواب خجالت  و بغض با

  خودم  دست  شاهده،  سرمون  باال   که  خدایی  به   احسان،   آقا  آره  -

 نه  اشدرباره  توروخدا .  خواممی   معذرت  کردم  اذیتتون  اگه.  نیست 

 .  کنهمی  اذیتم نزنین، حرف  ای دیگه  کس هیچ با  نه خودم با
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  نگاهم   ثانیه  چند  و  گذاشت  شلوارش  جیب  توی   و  هاش  دست

  ماشین   سمت  به   و  داد  تکان  تایید   نشانه  به   و  سرش  بعد   و  کرد

 .  رفت

 . افتادم راه همراهش و کردم پاک و صورتم های  اشک

 شال  ی دنباله   کشیدگی   متوجه  که   کشیدم  پایین  و  در  دستگیره

 . شدم بلندم

  مشت   بین  را  شالم  که  احسان  های   دست  به  تعجب  با  و  برگشتم

 . بود داشته  نگه هایش

 . کردم نگاه 

 . کرد رها را شالم و کرد باز را هایش انگشت برگشتم، با

  هایش   شقیقه  نبض  و  بود  داشته  نگه  پایین   سرسختانه  و  سرش

  آشنا   ی غریبه  این   های   عادت  من.  داشت  شدیدش  سردرد  از  نشان

 .  بودم حفظ را

 .  خانم  حنا نگیر دل به رفتم، تند -

 :  گفتم و زدم مالیمی لبخند

 . کنید فراموش.  نگرفتم  دل به -
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  از   تا  کردم  باز  و   کیفم.  احسان  نه   و  زدم  حرف  من  ای کلمه  نه 

  اطمینان   بود،  شده   همدمم  روزها  این  که  سفیدی   دستمال  بودن

 .  کنم پیدا

  به  و  دادم  تکیه  شیشه  به  و  سرم  راحت،  خیال  با  دیدنش  از  بعد

 .  شدم  خیره بیرون

 : گفت و زد ای سرفه تک احسان

  بریم   مستقیم  مجبورم   نمیاد،  گیر  موقع  این  قطعا  قطار  بلیط  -

 .  ترمینال 

  گذاشتم   هم  روی   و  هام  پلک  و  کردم  تائید  سر  حرکت  با  حرف  بی

 .  رفتم  خواب به  عمیقا بعد  لحظه چند و

                                                             

 .  رسیدیم پاشو   حناخانم، -

  کردم   نگاه   ترمینال  به گیجی  با و  کردم  باز  سختی  به هامو  چشم

  شونم   روی   و  کیفم  همزمان.  چرخیدم  احسان  سمت  به   بعد  و

 :  گفتم و انداختم

 . خداحافظ.  دادم زحمتتون خیلی  ببخشید -
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 ...  براتون گرفتم بلیط  نکردم، کاری  -

 :  گفتم  ناراحتی با و پریدم حرفش  بین

    کردین؟ کارو این چرا -

  سمتم  به  و  برداشت  عقب  صندلی  از  ساکمو  و  شد  پیاده  حرف  بی

 :  گفت  صورتم به  نگاهی بدون و کرد باز و در.  امد

 . بفرمایید -

 از  بعد  و  بست  و   در.  ایستادم  کنارش  و  شدم  پیاده  تاخیر  کمی  با

 .  کرد حرکت  من از جلوتر ماشین دزدگیر زدن

  قبول   به   مجبور  هم  اون  و  بودم  شده  مزاحمش  امروز  که  این  از

 .  داشتم وجدان عذاب  بود،  شده هام زحمت

 :  گفتم و برداشتم تر  سریع و هام قدم

 .  بیارم خودم  بدین و ساک -

 : داد جواب  و انداخت بهم   کوتاهی نگاه 

 . میارم خودم  سنگینِ،  -

 .  گرفت ازم و بیشتر اصرار و بحث ی اجازه کالمش، تحکم
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 :  گفت  و  رفت نظر مورد اتوبوس سمت به

  بردارین؟ ساک از خوایننمی چیزی -

 .  ممنون نه -

 سپرد   بود،  ها  ساک   دادن  جا  مسئول  که  پسری   دست   به   و  ساک

 :  گفت و  اومد سمتم به و

.  برسونین  سالم  خانواده   باشین،  راحت  که  گرفتم   صندلی  دوتا  -

 . یاعلی

 :  زدم صدایش  که بود نگرفته فاصله قدمی.  گذشت کنارم از

 . احسان آقا -

 .  کرد نگاهم منتظر  و برگشت

 : دادم ادامه و رفتم جلوتر کمی

 .  کنین حاللم. کردم اذیتتون هم  دادم، زحمتتون هم  امروز، -

  به   دست   مکث،  ای   ثانیه  از  بعد  و  کشید  هایش  پلک  به  دستی

 :  داد جواب و اومد جلوتر جیب
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  این   از  بیشتر   کنم،   عذرخواهی  باید  من   نکردین،  کاری   شما  -

 . نکنید امشرمنده 

   چرا؟ شما -

 :  گفت همزمان.  رفت عقب و انداخت صورتم  به  کوتاهی نگاه 

 . بدته حال  مسبب که ای بچه!  شکمته تو من ی بچه چون  -

 و   هام   چشم  و   کردم  نگاهش   بار  آخرین  برای   اتوبوس  شیشه  از

  همچنان   من  و   بود  تنش  عطر  از  سرشار  هنوز  امشامه .  بستم

 . بودم خوش بوی  این مدهوش

  به   و  صندلی  و   انداختم  صورتم  روی   برداشتم  و  احسان  دستمال

  به   همیشه  اتوبوس  مالیم  حرکت.  کردم  تنظیم   خوابیده  حالت

 .کردمی وادارم خواب

 کل  قطعا  چون  باشم،  راه  توی   ساعت  چند  کردنمی  فرقی  اصوال 

 .  فهمیدمنمی  مسافت از چیزی  و  بودم خواب و راه

                                                             

 !  دنبالم  میومدی   نباید  -

 :  داد جواب و کرد نگاهم ناراحتی  با امیر
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   گناهه؟.  بیام خونمون عزیز مهمون استقبال به  خواست دلم -

 :  گفتم  همزمان و کشیدم  پایین و ماشین  شیشه

 بودم  بلد  و  راه  من .   امیر  نیست  درست  اما!   نمیدونم   گناه،  -

 . میومدم خودم

  و   بحث  و  کرد  کم   ممکن  حد  آخرین  تا  و  موسیقی  مالیم  صدای 

 :   کرد عوض

  گفتم   بهش  وقتی  از.  میشه  خوشحال  خیلی  دیدنت  از  مامان   -

 . نیست  دلش تو دل بیایی قراره

 :  دادم   جواب  بود،  گرفته  امخنده    بحث،  شدن  عوض  از  که  حالی  در

 !  کنی عوض نامحسوس و بحث نیستی  بلد هنوزم -

 :  گفت آهسته و کرد نگاهم 

 .خندی می  قشنگ هنوز هم تو -

 . شدم  خیره جلو به سکوت  در و کردم اخم کمی   خجالت، با

  و   رسیدم  که  زدم  پیامک  گالره  به  و  آوردم  در  کیفم   از  گوشیمو

 . نباشه نگران
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 :  گفتم  فروشی گل دیدن با

 .  دار نگه لحظه چند  لطفا -

 : ایستاد و زد راهنما تعجب با

   شده؟ چیزی  -

 افتادم  راه  هولکی  هول  بس.   بخرم  گل  خاله  واسه  خواممی   نه  -

 .  رفت یادم سوغاتی

 .  شدم  پیاده و نموندم احتمالیش های  اعتراض منتظر

                                                             

   شد،   خیره  بهم  و  ایستاد  کنارم  امیر.  انداختم  حیاط  در  به  نگاهی

 :  گفتم  اش،خیره نگاه از معذب

  کنی؟نمی  باز و در -

 :  گفت همزمان و رفت در سمت به و زد کوتاهی  لبخند

 !اینجایی سخته باورش -

 :  دادم جواب تعارف بدون
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  ی دوباره   دیدن  به  ای عالقه   وگرنه.  اینجام  خاله  خاطر  به  فقط  -

 .  ندارم خونه این

 .  ماره  نیش  عین زبونت هنوزم -

 :  گفتم  ناراحتی با

  از  بگو  بکشی  رخم  به   رو  گذشته  هی  روز  چند  این  قراره  اگه  -

 !  برگردم همینجا

 :  گفت  و  اورد  باال   تسلیم   نشانه  به  و  هاش  دست  و  چرخید  سمتم   به

 .داخل بفرمایید.  زنمنمی حرفی  دیگه و، شمشیرت  کن غالف -

 . برم داخل من اول داد اجازه و رفت کنار در  جلوی  از 

 . کردم عبور کنارش از آهسته های  قدم با

  هنوز  که  مرکباتی  و  نخل  های   درخت  و  بزرگ  حیاط   به  نگاهی

 خاصی  ی خاطره  که  کردم  و  تالشم  تمام  و  انداختم  بودند  استوار

 . نیاد یادم به

  به   که  ساختمانی  به   و  گرفتم   حیاط   سرسبزی   از  زور  به  نگاهمو 

  نداشت،   پیش  سال  شش  با  تفاوتی  هایش،  پنجره  رنگ  تغییر  جز

 .دوختم
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 محل  روزگاری   که  جایی   دوم،  ی طبقه   به  و  انداختم  باال   و  سرم

 .  کردم نگاه   بود، زندگیم

 از  که   خوشی  های   خاطره  چون   نبودم،  روزها  اون  دلتنگ  حقیقتا

 . رسید نمی هم دست یک های  انگشت تعداد  به  داشتم، اینجا

 :  بشم  خیره رو به  رو به شوق با  شد باعث خاله خوشحال صدای 

 چرا .   گلم  برگ  اومدی   خوش   نورچشمم،  اومدی  بالخره  -

 . ببینمت بیا وایسادی؟

  و   کمانی  های   ابرو  و  بلند  های   مژه  از  اثری   که  خاله  دیدن  با

 .  رفت تنم از جان  نبود، رنگش ای قهوه 

 نشسته  ویلچر   روی   فروغ  بی  های   چشم  با  که  زنی  صورت  به  مات 

  نگاه    نداشت،  پوشم  شیک  همیشه  ی خاله  به  شباهتی  و  بود

 . کردممی 

  به   گوشم  در  آرومش   پچ  پچ  و  کمرم  دور  امیر  دست   پیچیدن  با

 .  بستم پلک و اومدم خودم

...  جلو  برو.  کن  برخورد  باهاش  قبل   عین   باش،  قوی   حناجان  -

 . کنممی  خواهش
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 :  دادم جواب قروچه دندون با زیرلب

 ! بردار  و دستت -

 .   برداشت کمرم در از  وار،نوازش و دستش  حرف بی

  نشانده   لبم  روی   زور  به  که  لبخندی   با  و  کشیدم  راحتی  نفس 

 :  گفتم  بلند و رفتم جلو به بودم

 .  من خوشگل بودم  دلتنگت خیلی   حنا، بره  قربونت الهی -

 .  کردم بوسه  غرق هاشو دست و نشستم زانو دو ویلچر پایین

  باال   و  سرم .   گذاشت   امچانه  زیر  و  گرفت  دستم  بین   از  و  دستش

 :  گفت و  شد صورتم  به خیره فروغش بی های باچشم اورد

 . کنم نگاهت عمرم کل اندازه خوادمی  دلم -

 دور  آرومی  به  هاش  دست.   گرفتم  اغوشم  در  و  سرش  و  ایستادم

 .  پیچید تنم

 . راهی ی خسته  عزیزخاله، داخل بریم -

 :  پرسیدم  و اومدم بیرون بغلش از

  کجاست؟ آرزو -
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 :  رسید گوشم  به  سرم پشت از امیر صدای 

 .  میشه پیداش االن  دیگه. داشت تقویتی کالس-

 ویلچر  پشت  و   دستم  و  دادم  تکان  تایید   نشانه  به  و  سرم  تنها

 . رفتم داخل و رساندم

  اینکه   با.  بخشید  روح  رو  خونه  غمگین  فضای   کمی   آرزو  حضور

.  بود  خوب  هم  باز   اما    بود،   مصنوعی  کامال  هیجانش  و  ها   خنده

  چشم   به  و  اشک  نم  نشاند، می   خاله   های   لب  روی   که   لبخندی 

  یکی   مرگ  منتظر  باید  که  بود  سخت  باورش.  داد می   هدیه  هام

 .  باشم عزیزانم از دیگر

  بلند .  بیاد  درد  کمرم  و  شکم  زیر  بود  شده  باعث  زیادی   نشستن

 :  گفتم و شدم

 .بخوابم کمی برم اجازتون با   خستم، واقعا من  ببخشید -

 :گفت  جوابم در بالفاصله هم خاله

 استخوون  همه  بکشم  دراز  کمی  برم  منم.ای   خسته  خاله  برو  -

 . اتاقم برم  کن کمکم  مادر آرزوجان،. کنه می  گزگز هام

 . رفت اتاق  به خاله همراه به و گفت  چشم بالفاصله آرزو



 

431 
 

  نگاهم   و   بود  نشسته   مبل  روی   سینه  به  دست  همچنان  امیر

 : پرسیدم. کردمی 

 اتاق؟ کدوم گذاشتی؟ کجا ساکمو -

 : گفت همزمان و شد بلند

 ! خودم اتاق تو -

 :  گفتم و کردم نگاهش  عصبی

    اونجا؟ چرا -

 :  گفت و کرد ناراحتش  لحن چاشنی اخم کمی

   داریم؟ اتاق دوتا فقط اینجا رفته یادت نکنه -

 : میداد،گفتم تمسخر بوی  که لحنی و پوزخند با

   بیار،   زحمت  بی  ساکمو.  نیستم  راحت  تو  اتاق  نرفته،  یادم  نخیر  -

 . آرزو و خاله اتاق میرم

  سمت   به  و  کرد  عبور  کنارم  از  داد،  تکان  تاسف  نشانه   به  و  سرش

 : داد  جواب همزمان. رفت ورودی  در

 . بخواب بودی   تر راحت جا هر باالم،   طبقه من -
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 های   قدم  با.  کردم  نگاه  اتاق  بسته  در  به  ناراحتی  با  رفتنش  از  بعد

 .  رفتم امیر اتاق سمت  به  سنگین

  اتاق   به  اجمالی  نگاهی  و  بازکردم  و  در  دستگیره

 اما.   بود  کرده  فرق  پیش  سال۶  با  اتاق  ظاهر  خوشبختانه.انداختم

 . کابوس یعنی این و میداد  و امیر بوی   اتاق،  جای  جای 

  هایی  خاطره  به  لعنت.   نشستم  نفره  تک  تخت  روی   ناراحتی  با

 تجربه  اولین  مثل،   مزخرفی  خاطره.اومدمی  یادم  به  ناخواسته  که

  بوسه .  داشتم  امیر   با  شده   نفرین  اتاق  این  در  اجبار  به  که  ای بوسه 

.  کنم   گناه  احساس  ها  مدت  تا  شد   باعث  اما،  بود  محرمم  با  که  ای 

  احسانِ   پیراهن  روی   که  پنهانی  ی بوسه   به  کشید   پر  ذهنم

 که   ی بوسه .  نداشت  باور  دلم  اما   نبود،  محرم  احسان.زدم  نامحرمم

  که   ای تجربه. بود  عمرم  تجربه  ترین  شیرین   زدم،  پیراهنش  به

 . شدمی  لبم روی  لبخند باعث  بهش، کردن فکر حتی

  دستمال .  شدم  هایم   لباس  تعویض  مشغول  و   رفتم  ساک  سمت   به

 روی   بالش.  رفتم  تخت  سمت  به  اکراه  با  و  برداشتم  هم  و  احسان

  عطر   بوییدن   با.  کردم  نزدیک  مشامم  به   و  برداشتم   و  تخت

  نگه   دهنم  جلو  و  دستم  و  زدم  عق  ناخوداگاه  امیر  همیشگی
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  نگاه   اطراف  به  باکالفگی  و  کردم  پرت  تخت  روی    و  بالش.داشتم

 و   برداشتم  شالمو  ترین  بلند  و  رفتم  ساک  سمت  به  مجددا.کردم

  سعی   کشیدمو  دراز  تخت  روی   احتیاط  با.  انداختم  بالش  روی 

 روی   و  دستمال.  باشه  خواب  کنممی   فکر  که  چیزی   تنها  به  کردم

 .  بستم هامو  چشم اشتیاق با و انداختم صورتم

                                                             

 بار یک تنها روزها این طی.  گذشتمی  بم در حضورم  از روز سه

 که  زمانی  تا  دادممی  ترجیح.  بودم  رفته  عمو  زن  و  عمو   دیدن  به

 باشم  خاله پیش هارو لحظه اکثر هستم

  پوشیده   که  بلندی   سارافن.  انداختم  آینه  در  خودم  به  و  نگاه  اخرین

 اسبی  دم  که  موهایی   به  دستی.  میداد  نشان  تر  کشیده  و  قدم  بودم

 .  کشیدم بودم بسته

 انتهای   به   دستم  ایستاده  حالت  در  که   بودند   شده   بلند   انقدر 

 . رسیدنمی  موهایم

 .  رفتم بیرون امیر، حضور عدم از اطمینان با

 .  رفتم خاله اتاق سمت  به  و  انداختم اطراف به و نگاهم 
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 . زدم در به  کوتاهی ی تقه

 :  گفت  که آرزو صدای  با

 .  عزیزم داخل بیا -

 .  رفتم داخل و کشیدم پایین و در دستگیره

  دستش  نماز مهر  که حالی در آرزو  و بود نشسته تخت روی  خاله

 . بخونه نماز که کردمی  کمک بود،

 .شدم چادرش قاب  بین زیباش ی چهره تماشای  محو

 :  گفت  آرزو  به رو و وخواند نمازش سالم

  سرکار   از  داداشت  کن  درست  ناهار  برو   جان،  مامان  ببینی  خیر  -

 .  نمونه گرسنه میاد،

 :  گفت  همزمان.  بوسید و گرفت باال  رو خاله  چادر گوشه آرزو

 . عزیزدلم چشم -

 : گفت   بهم لبخند  با خاله  آرزو، رفتن بیرون از بعد

 .باهات دارم حرف . ببند  سرت  پشت درم  من،  نورچشم  تو بیا -
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 روی   و  سرم  آرومی  به  و  نشستم  تخت  روی   کنارش  کنجکاوی   با

 . گذاشتم  پاهاش

 . من   خوشگل گوشم پا  تا سر من -

 : گفت  و کشید سرم روی  وار نوازش دستشو

.   میشه   درست  گفتم می   بودم،  هاتون  دعوا  شاهد  که  روزها  اون  -

  که   نکردم  دخالت  کنین،می  عادت  هم  خصوصیات  و  اخالق  به

  اشتباه   اما    بمونم،  خالت  فقط   گفتم   خودم  پیش!  مادرشوهر  نشم

 نشده   جدا   االن  بودم  کرده  تون  راهنمایی  روزها  اون   اگه.  کردم

 .  بودین

 :  گفتم   و برداشتم پاهاش روی  از و سرم

  بود،   همین   ما  وضع   باز  بودین  کرده   هم  دخالت  اگه  حتی   خاله  -

  همه  گذشته،  سال   شش  برم؟  قربونتون   کنینمی  قبر  نبش  چرا

 . شده تموم چی

 :  گرفت   هاش  دست   بین  و  دستم   و  داد  تکان  تاسف  با  و  سرش  خاله

 دلش  هنوز  بچم  اما  گذشته  سال  شش    داره،  دوستت  هنوز  امیرم  -

 پسر  اون  امیر  نه  ای ساله   هفده   حنای   اون  تو  نه  دیگه.  دلته  بند 
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.  شده   سفید  هاش   شقیقه  امیر  و  شدی   خانوم  تو.   قبل  تجربه  بی

  خانومی  و برگرد  برگرد، و بگذار  پسرم منو سر به  منت جان، حنا

 . حنا شو  امیرم آرامش.  من  نبود در کن

 :  نالیدم و نشستم شوکه

 .   نشد  و  خواستیم  بار  یه  امیر  منو   نزنید،  حرفشم  اصال   جان   خاله  -

 :  گفت  و پرید  حرفم بین

  االن . دادمی سبزی  قرمه بوی  تون کله.  دوتاتون  هر بودین بچه -

  و   تر  آقا  بچم   امیر، .  خودت  واسه  شدی   خانومی  تو  تخته  به   بزنم 

 .  شده تر پخته

 :  گفتم و شدم  بلند  ناراحتی با

  خوشبخت   من  با  امیر  خدا  به.  من  عزیزدل  نه  من،  ی خاله  نه  -

 .  نمیشه

 : داد تشرجواب  با خاله

  بود   دیده  رو  تو  از  بهتر  اگه  بیاد؟  گیرش  تو  از  بهتر  بگرده  رو  کجا  -

 .  بود گرفته زن االن تا
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 امیر  ی باره   یک  حضوره .  آمد  اتاق  داخل  امیر  و  شد  باز  شتاب  با  در

  فاصله   تخت  از  ناراحتی  با .  بشه  حبس  سینه  توی   نفسم  شد  باعث

 :  گفتم  و گرفتم

 .  آرزو کمک برم  من -

 بازوم   و  کرد  نزدیک  بهم  و  خودش  اما  کردم،  عبور  امیر  کنار  از

 .  شد هایش انگشت اسیر

  کردم  نگاه  بود  شده   حلقه  بازوم  دور  که   هایش  انگشت  به  تعجب  با

 :  گفتم  و

  کنی؟می  چیکار -

 : داد جواب و شد خیره هام چشم به

 . کنممی   خواهش  بزنیم، حرف  باهم باید.  حیاط توی  برو -

 و  سرم  اجبار  به  شد   باعث.   کرد  خاله  به  که  نامحسوسی  اشاره

 .  بشم  حیاط راهی و بدم تکان

  درخت   بزرگترین  سمت  به  و  انداختم   حیاط  به  اجمالی  نگاهی 

 .  نشستم اشسایه زیر و رفتم  پرتقال
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  روی  از  و  سرم   امیر،  پای   صدای   با  که  بود  نگذشته  دقیقه   چند

 .  برداشتم زانوهام

 .  موندی   منتظر ببخش  -

 . نشست کنارم زمین روی  کمی فاصله با و نماند جوابم منتظر

 .  کشیدم خاک روی  هدفی بی  خطوط و برداشتم چوبی ی تکه

  داشته  نگه  پایین  همچنان  و  صورتم  اما  شدم  اشخیره   نگاه  متوجه

 .  بودم

 :  گفت   مقدمه بی

 .تورو های  جواب هم ،  مامان های  گفته هم.  شنیدم  -

 : دادم جواب و کردم  پرت و چوپ کوچک ی تکه

 . نکردی   درستی کار!  سمع استراق -

  منه؟  کار غلط و درست بحث االن -

 :  گفتم و شدم بلند

 .نداریم  مشترکی بحث  تو و من!  نه -
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  مانع   و  گرفت   و  دستم .  ایستاد  سرعت   به   اما   برداشتم  و  اول  قدم

 .  شد بعدم های  قدم

  تهدید   با  و  کشیدم  بیرون  هایش  انگشت  بین  از  و  دستم  تشر  با

 :  گفتم 

 ! زدی   دست  من به که بود آخرت بار -

 : کرد زمرمه  ناراحتی با

  حنا؟ متنفری  من از تو -

 : دادم جواب کوتاه و کشیدم صورتم  به و دستم

 . نه -

 :زد لب آرومی لحن با

 !  دقیقه  چند  فقط.  دارم حرف باهات بشین کنممی  خواهش  -

  نشست  کنارم. نشستم زمین  روی  اجبار به  و  برگشتم رو  رفته راه

 :  گفت کشید  موهایش  بین دستی. داد تکیه درخت ی تنه  به و

.  زدم جا  اما  بود،  هات نفس   به  بسته   نفسم.  بود  من از کوتاهی  -

 . دلمم شرمنده تو، از بیشتر. ندادم دلت به دل  که  شرمندتم
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 : دادم جواب ناراحتی با

  شش   از  بعد   من  یا  تو   بودن  مقصر  امیر؟  داره  فایده  چه  حرفا  این  -

   میده؟ تغییر چیو سال

 : زد لب و  شد  خیره هام چشم به  ثانیه چند

 ... برگردی  و کنی فراموش بخوام  اگه... اگه -

 :  گفتم بلند و پریدم حرفش  بین

 .  کنم می  خواهش. امیر  نه!  نه -

  از   بعد  هنوز.  دارم  دوستت  جونم  از  بیشتر   هنوزم  من  حنا چرا؟  -

!  تو   برگشت  امید  به  نزدم  خونمون  به  دست  سال  شش   گذشت 

 .  کنممی  جبران هارو سال این ی همه بخدا.  کنم می جبران

 :  گفتم  و گرفتم باال  سکوت نشانه  به و دستم  ناراحتی با

 از   حرف  کی!   اومدنم  از  بشم  پشیمون  نگذار  امیر !   کن   بس  -

  سال   شش  و  راه  این  کنی؟  جبران  خوای می   چیو  اصال   زد؟  جبران

 برات؟  نشد عبرت درس.  رفتیم هم پیش

 :  وگفت پرید  حرفم بین داد با
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 تا  تو  حالیشه؟  نمیشه  و  نشد  حالیشه؟  عبرت  درس  عاشق  دل  -

  قلبی   اما  میشه  حالیم  من.   بگیر  عبرت  بگو  و  بزن  داد  اینجا  صبح

   چی؟ زنهمی داد رو تو اسم ضربانش  هر با که

  شباهت   نبینم،   تا   نشنوم،   تا.   گذاشتم  هام  گوش  روی   و  هام   دست

 !احسان به من  احساس منو،  به امیر  احساس

 .  نبود حالیش غیرممکن  و نمیشه منم  یاغی دل

  روی  و  اورد  باالتر  رو  هایش  دست  احتیاط  با.  شد  تر  نزدیک  قدمی

 .  گذاشت  هایم شانه

 .  کند کمتر را فاصله تا کرد خم را سرش کمی

 .  کردمنمی  نگاهش  مصرانه همچنان

 : کرد زمزمه و شد هایم چشم   خیره ثانیه چند

  منم   با  دلت  اگه  چون.  کنممی   صبر  بخوای   هم  دنیا   آخر  تا  من  -

 ... نیست هم ای دیگه  کس با   مطمئنن نباشه 

 : گفتم حرفش،  بین  پریدن با و کردم بلند سرعت  با و سرم

 مطمئنی؟ کجا از -

 :داد جواب باگیجی 
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 چی؟  از -

 .  نیست ای  دیگه کس  با دلم اینکه از -

  به   و  سرش.  رفت  عقب  قدمی  و  برداشت  را  هایش  دست  زده  بهت 

 : گفت داد تکان راست و چپ

. بودی   کرده  ازدواج  ها  سال  این  تو  بود  اگر...یعنی  مطمئنم،  -

 ! باشه   کسی با  دلت نداره امکان

 : دادم  جواب و  انداختم پایین و  سرم خجالت با 

  سال  شصت اگه تو   امیر،! اونه با  دلم عمرمم آخر تا... هست  اما -

  فقط   کنی  مجبورم  اگرم!  گردمبرنمی   من  کنی  صبر   هم  دیگه

 خوای؟ نمی  اینو که تو... توئه با جسمم

  بعد   و  کردم  مکث  ای ثانیه.  کرد  آسمان  به   و  نگاهش  و  خندید  تلخ

  های  قدم  صدای .   زدم  قدم  ساختمان  سمت  به  امیر،  به  توجه  بی

 . ایستادم و  شنیدم سر پشت از و شتابش پر

 . کردم نگاهش  و چرخیدم عقب به

  پیوستن   بهم  باعث  آفتاب  نور  که  حالی  در  و  ایستاد  قدمیم  یک  در

 :  گفت بود  شده هایش ابرو
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   ازت؟ بکنم خواهشی یه میشه -

 :  داد  ادامه که کردم نگاهش سوالی

  خیلی   ک  شده  ضعیف   اونقدر  بدنش   ،  بینی می   که  و  مامان  حال  -

  منت   سرم  به.  نیست  راحت  آرزو  منو  بابت  از  خیالش.  نمیاره  دووم

 . داری  دوستم  که کن بازی   نقش است زنده تا و بذار

 :دادم جواب قاطعانه

 عذاب   با  من!   بکنم  کاری   همچین  عمرا   امیر،  نکن  فکرشم  -

  دووم   تونمنمی  کنهمی   نصیبم  دروغ  این  عمر  یک   که  وجدانی

 مکدر  کمی  رو  خاله  خاطر  من،  منفی  جواب   میدم  ترجیح.  بیارم

 !  بزنم  گولش دروغم با  اینکه تا کنه

 .   رفتم ساختمان سمت به  و نماندم  جانبش از جوابی منتظر

 ادامه   و  برگشتم   میداد،  ایستادنش  از  نشان  هاش،  قدم  صدای   عدم

 :  دادم

 . برگردم  باید.  بگیر بلیط  برام کن لطف -

 :  گفت همزمان و امد سمتم به کالفه

 . بمون  بیشتر!  اومدی  روزه سه -
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   بود،   شده  تهوعم  و  سرگیجه  باعث  آفتاب  مستقیم   نور  که  حالی  در

 :  کردم تکرار کوتاه

 . برگردم باید -

  هراسان  دویمان  هر  شد  باعث  بلندش،   هقهق  و  آرزو   جیغ  صدای 

 . بدویم خاله اتاق سمت به

                                                             

  به  خاله  نبودن  که  دوماهی.  گذشتمی   برگشتم  از  ماه  دو  نزدیک

 و  غمگین  فضای .  بود  شده  تبدیل  هایم  سال  این  اتفاق  ترین  تلخ

 بود،   شده  تحمل  غیرقابل  و  سنگین  برایم  انقدر  خاله  خالی  جای 

 به  ،  امیر  های   اصرار   به  توجه  بی  و   اوردم  دوام   هفته  یک  تنها  که

 .  برگشتم تهران

 .بودم ندیده و احسان هم بار یک حتی مدت این طی

  تنهایی   به   سارا   هم،  سونوگرافی  قرار  و  غربالگری   آزمایش  برای  

 .بودم دلتنگ همیشه از بیشتر  من و. آمد

 و  کردمی  التماس  و  بودنش  رحمم،  در  جنین  که  عطری   دلتنگ 

 . کردممی  آرامش کمی  کوچک، دستمال همان با  من
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 : ذهنم  ریخته بهم افکار به کشید  خط  گالره، معترض صدای 

.   نیست   مشخص  هنوز  شکمت  بخدا  بیایی؟  خواهینمی   مطمئنی   -

 . شدی  حساس الکی

  میشد   دیده  دقت  کمی  با   که  کوچکی  برامدگی   روی   و  دستم

 :  دادم جواب و گذاشتم

 .  شنمی متوجه هم  بقیه پس  کنم،می  حسش خودم وقتی -

  و   امد  سمتم  به.  کرد  پرت  ساک  داخل  و  دستش  توی   روسری 

 :  گفت همزمان

  برداری  تر  گشاد  و  لباست   خورده  یه  بابا   معلومه،  اگه  خدا  به  -

 .  مامان و بابا به  برسه چه شی،نمی اشمتوجه هم خودت

  لباس .  کردم  نگاه  روروبه   آینه  به   و   نشستم  صندلی   روی   ناراحتی  با

 . دادمی  نشانم   زمانی  هر از تر افسرده  تنم مشکی های 

  منم   و  طوالنیه  هم   راه.   ندارم  مسافرت  حوصله  خودمم  دیگه  -

  شما.  بیاد  بچه  این   سر  بالیی  ترسممی .   مطلق  استراحت  همچنان

 بگذره خوش برید
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 گردنم  دور  را  هایش  دست  و  ایستاد  سرم  پشت  ناراحتی  با  گالره

 : کرد حلقه

 نمیشه  نزدیکه  امتحانامم .  روز  سه  نهایت   گردیم،برمی   زود  -

 .   بمونیم   بیشتر

  آینه   از  لبخند  با .  گذاشتم   هاش  دست  روی   و  اوردم  باال   هامو  دست

 :  گفتم و شدم صورتش خیره

  بیار   بهونه   یه  فقط.   دیدنشون  نرفتی   که  چندماهه  عزیزم  برو  -

 .  نیومدنم واسه

  ترسی؟نمی  تنهایی -

 نگران   تو.  پیشم  بیاد  هارو  شب  قراره   کردم،  صحبت  سارا  با  -

 .  نباش

 :  زد  تا  و  هایش  لباس  باقی  و  رفت  ساک  سمت  به  ناراحتی  با  گالره

 . نزدیکه  هم خالت چهلم  میومدی، کاش ولی -

 گیرننمی  مراسم ظاهرا. کردم  صحبت   امیر با -

 :  گفت و امد داخل شهاب  خورد، در به  کوتاهی تقه

 .  پایینه  آژانس ای؟آماده -
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 :  شد بلند تخت  روی  از و بست و  ساک زیپ گالره

 .  بریم آره -

 :  گفت من  به رو و گرفت گالره دست از و ساک شهاب

 زود   ماهم.   کن  خبرم  داشتی  نیاز  چیزی .  حناجان  نمون  تنها  -

 . گردیمبرمی 

 . نباشین من نگران  عزیزم، سالمت  به برید -

  نماندم،   تنها  بر  تاکید  از  بعد  و  بوسید  و  صورتم  نگرانی  با  گالره

 .  شد رفتن به راضی

 . کردم  نگاه خلوت خانه  به و بستم و در

  باز   و  یخچال  ودر  رفتم   آشپزخانه  سمت   به   آهسته  های   قدم   با

 . کردم

 درش   و   کردم  نگاه  روزهام  این  عزیز  ی هندوانه  ظرف  به   اشتیاق   با

 .  اوردم

 .  جویدم لذت با و گذاشتم  دهنم توی  و قاشق اولین

  شم   بلند  نارضایتی  با  شد  باعث   امد  اتاق  از  که   گوشیم  زنگ  صدای 

 . برم اتاق سمت به و
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 قورت  و  جویدم  تر  تند   و  دهنم  داخل  هندونه   سارا،   نام   دیدن  با

 :  دادم

  سارا؟ جانم  الو، -

   رفتن؟ اینا گالره  خوبی؟ حنا سالم -

 :  دادم جواب همزمان و نشستم تخت روی 

 .  رفتن پیش دقیقه چند همین آره خوبم، مرسی -

 دوازده،  حدود.  میام  آخرشب   دارم،  کار  جایی  امشب  من  عزیزم  -

  که؟ بیداری 

 :  گفتم  و کشیدم دراز تخت روی  کالفگی با

 .  شدم هم مزاحمت ببخش   بیدارم، اره -

 . فعال. میبینمت   آخرشب پس  حرفیه؟ چه این -

  به   که  نگذشت   ای ثانیه .  بستم   هامو  چشم  و  کردم  قطع  و  گوشی

 . رفتم خواب

                                                             

  چشم   شد  باعث   خورد،می  در  به  که  ممتدی   های   ضربه  صدای 

 .  کنم  باز  تاخیر با و هام
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 سرعت  به   در،  صدای   با.     دوختم  اطراف  به  نگاهمو   گیجی  با

 .  کردم نگاه ساعت  به و نشستم

 . بود زود  سارا امدن برای  و بود شب  هشت ساعت  هنوز

 .  پوشیدم  بلندی   شال و رفتم آینه سمت به

 پایین  و  در  دستگیره   و  رفتم  در  سمت  به  سریع  های   قدم  با

 .  کشیدم

  به   که  احسانی  ای نقره   های   چشم  به مبهوت  و  اوردم  باال   و  نگاهم 

 . شدم خیره  بود، ایستاده در پشت تنهایی

 و از دو الماس صورتش برداشتم و لبخند زدم: نگاهم 

 داخل.  دییسالم حال شما؟ بفرما -

 به صورتم انداخت و جواب داد:   یکوتاه نگاه 

مراسم    رمینتونستم بگ  یمرخص  دیببخش  گم،یم  تیسالم تسل  -

 . م ییایب

 انداختم و گفتم:  نییو پا سرم

 ممنونم از لطفتون. اشکال نداره.  -
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 و باال اورد و به داخل خونه انداخت و گفت: نگاهش

در دسترس نبود، کارش   ش یگوش  ن،ی زحمت سارا و صدا بزن  ی ب  -

 دارم. 

صورتش    ی تو  یاز شوخ  ی زده نگاهش کردم و دنبال رد  رتیح

بود. نگاهش و از داخل خونه   شهیتر از هم  ی گشتم، اما ظاهرا جد

 به صورتم دوخت.  ی گرفت و به آرام

 زمزمه کرد: دوباره

 . دیزحمت زودتر صداش بزن یب -

 لکنت جواب دادم: با

 ! ست ین نجایاما...سارا ا -

 لب زد:به صورتم نگاه کرد و  مبهوت

 تون گرفته؟ یخودم بعد از ظهر رسوندمش. شوخ ؟یچ یعنی -

 جواب دادم:  یناراحت با

! عصر  ومدهین  نجا یاصال سارا ا   ه،ینه بخدا آخه چه وقت شوخ  -

 . ادیکار داره آخرشب م  ییزنگ زد گفت جا 
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داد.با   هیتک  واری فاصله گرفت و تلو تلو خوران به د   یقدم  مبهوت

  ر یو ز  دیکردم. دستش و پشت گردنش کش  ینگاهش م   ینگران

 لب آرام زمزمه کرد:

 . ی به حالت سارا.وا ی وا -

 به سمتش رفتم و گفتم:  نگران

   ن؟یخوب -

 روح به صورتم نگاه کرد و جواب نداد. یب

 ادامه دادم: ینگران با

 .شهیم داشیداخل، سارا هم االن پ نیی ایب -

حرف از کنارم عبور کرد و داخل خونه رفت. پشت سرش راه  یب

 افتادم و در و بستم. 

 داد. هیتک یکناره نشست و سرش و به پشت ی رو یناراحت با

نگاهش کنم. سرم    ریدل س  کی بسته اش اجازه داد،    ی ها  چشم

 تکان دادم و به سمت آشپزخانه رفتم.  یو با ناراحت

  اط ی و رو به روش نشستم. با احت  ختمیر  شیبرا  یآب سرد   وانیل

 زدم: شیصدا
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 آقا احسان. -

  ش یچشم ها  ی نگاهم کرد. قرمز   یرا باز کرد و سوال  شیها  چشم

 زده نگاهش کنم.  رتیح  ی اباعث لحظه 

 .نیصدام زد -

 جواب دادم: یجیگ  با

 بله؟ آهان، آب اوردم براتون. -

 و گفت:  دیو از دستم گرفت و الجرعه سر کش وانیل

 ممنون.  -

 شو برداشت شماره گرفت.  یگوش

 قطع کرد و لب زد: ی دیمکث کرد و بعد با ناام ی الحظه چند

 . ی لعنت -

 جواب منو داد.  دی...شادیمنم زنگ بزنم؟ شا نیخوایم -

 و جواب داد:  دیخند تلخ

!  ده یو جواب منو نم  رونهیشب ب  مهی...زنم تا ندهیجواب منو نم   -  

 خاک بر سرت احسان.
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 گفتم:   یناراحت با

  ش یبراشون پ  ی مشکل  ییجا  دی شا  ن، یخودتون و ناراحت نکن   -

 . دهیم حی توض  ادیاومده، م

که انگار با خودش صحبت   یصورتم ماند و درحال  رهیخ  ی الحظه

 زمزمه کرد: کنه،ی م

مشکوک و دروغ هاش و فاکتور   ی چوب خطش پر شد، تلفن ها  -

 ی کرد  کاری. سارا، سارا چام یچه جور کنار ب  کارشن یبا ا  رم، یبگ

 مون.   یبا من، با زندگ 

مان به سرعت به    ی زنگ تلفن همراش باعث شد هر دو  ی صدا

 .م ینگاه کن   یگوش

 جواب داد: هراسان

 . دییالو؟ بفرما -

-  ........ 

 بلند گفت:  ی و با صدا ستادیا ینگران با

 بله، بله همسرشم.  -

- .......... 
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گرفت تا سقوط نکند. با ترس به   واریزده دستش و به د  رتیح

 سمتش رفتم و نگاهش کردم. 

 را با درد بست و زمزمه کرد:  شیها چشم

 . امیاالن م -

 افتاد.  نیزم  ی لرزانش سر خورد و رو  ی دست ها نیاز ب  یگوش

 تر شدم و گفتم:  کینزد

   شده؟یچ -

را همچنان بسته بود و فکش را از شدت حرص بهم   شیها  چشم

 .دادی فشار م

 بازوش گذاشتم و با بغض لب زدم:  ی و رو دستم

 احسان با تو ام. شده؟ی حرف بزن، چ -

باعث شد به خودش    ،ی پسوند  چیاسمش، بدون ه  دنیشن   انگار

 . ادیب

 نداشتند، جواب داد:  نیآتش ی با دو گو یکه فرق ییچشم ها با

 ود، سارا اونجاست! ب ی کالنتر -
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اتاق دو  با به سمت  به سمت در رفت،  با    دمیشتاب  و همزمان 

 بلند گفتم: ی صدا

 . ام یمنم م نی صبر کن -

 کرد و گفت:  نگاهم 

 شما کجا؟ -

 و گفتم:  دمیبه سمتش چرخ  یناراحت با

 ! ترسمی هم م   ییتنها  کنم،ی م  ی من رانندگ  ستی حالتون خوب ن  -

 نگاهم کرد و به ناچار سرش و تکان داد و زمزمه کرد:  ی الحظه

 منتظرم.  نییپا -

  قتا ی.حق دمیبلندم و پوش  یو مانتو مشک  دمیبه سمت اتاق دو  باز

تنها    خواستیبهانه بود، حالش آنقدر بد بود که دلم نم  ییتنها

 بشه.   یراه

کل  یگوش در   ی ها  دیو  کردن  قفل  از  بعد  و  برداشتم  رو  خونه 

 به سمت آسانسور رفتم.  ی ورود 

 ی پنجه ها  نیکه سمت شاگرد نشسته بود و سرش و ب  دنشید  با

 محکمش نگه داشته بود، قلبم فشرده شد. 
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 به طرف، در سمت راننده رفتم و سوار شدم.  عی سر ی قدم ها با

 سرش و بلند کرد و نگاهم کرد:  دنمید با

 کن.  یشما رانندگ  ست،یبه راه نحالم رو  -

 ی تا کالنتر  یطوالن  ریحرف سرم و تکان دادم و راه افتادم. مس  یب

  ی موها  ان یاحسان بارها و بارها پنجه م  ر، یمس  نیا  ی نبود، اما ط

 . د یکوتاهش کش

پا  به  مشت  ز  دیکوب   شیبارها  ب  رلبیو  و  و    راهیبد  بار خودش 

 برد،ی به سر م  ی چرا و چگونه در کالنتر  دانستمیکه نم  ییسارا

 .کردی م

 ی و رگ ها شدیبه لحظه رنگ صورتش سرخ تر از قبل م لحظه

 تر. انینما اش،ی شانیبرجسته پ

از قبل نگران   شتر یب  انداختم،یکه به جانبش م   ینگاه  م یهر ن  با

 . شدمی م

 یینگران سارا  ی که حالش اصال خوب نبود و حت  یاحسان  نگران

حد احسان عاشق را از   نیچه کار کرده که تا ا  انستمدی که نم

 خودش آزرده بود.
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و احسان، تنها با حرکت    کردمی م   یدر سکوت رانندگ  همچنان

 .کردیم ی ادآور یدست آدرس را  

 پارک کردم. ی مناسب ی را جا نی ماش ،ی تابلو کالنتر دنید با

پ  من  از  زودتر  ها  ادهی احسان  قدم  با  و  به سمت    عیسر   ی شد 

 رفت.  ی کالنتر

  ی احسان به سمت کالنتر  ی و پا به پا  دمیقدم هام سرعت بخش  به

 رفتم. 

در داد و او هم بعد از    یرا نشان مامور جلو  اشیی شناسا  کارت

 .میبشو ی کالنتر طیدردسر وارد مح یاجازه داد ب ،یسالم نظام 

  یحرف به سمت اتاق افسر نگهبان رفت و بعد از تقه  یب احسان

 به در، داخل شد.  یهکوتا

 راه رو اجازه داد تا پشت سرش داخل برم. یخلوت

دختر و پسر شد که با وضع نامناسب و صورت   ی مات تعداد   نگاهم 

 بودند.  ستادیترسان ا ی ها

 افتاد.  ییآشنا ی به چهره چشمم

 . شدی شناخته م یبه سخت ظشیغل شیآرا ریکه ز ی اچهره
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 نبود. اشیاز حجاب و چادر مشک ی که خبر ییسارا

مانتو کت  شی که جا  ی چادر  به  بود.و    ی اسورمه   یرا  داده  رنگ 

 نبود.  صیبرنزش قابل تشخ شیآرا ریاش، زصورت ساده

م  رتیح  با ها کردمی نگاهش  چشم  با  سارا    ره یخ  دهیترس  ی . 

 .کردیبود که با خشم نگاهش م  یاحسان

  رتش یکه نبض زدن رگ گردنش نشان از به درد آمدن غ  یاحسان

 داشت.

 نیخشمگ  ی از صدا ها   ریو گوشم به غ  کردمی نگاهش م  ی نگران  با

 . د یشنینم ی زیاحسان، چ

 خوددار باشه.   کردی م ی که سع یاحسان

                                                             

 شیپنجه ها  ری عشقش بود و ز  ش،ی که تا چند ساعت پ  یزن  ی بازو

نبودند،    دن یشباهت به دو  یکه ب  ییفشرد و در سکوت، با قدم ها

 راه افتاد.  نی به سمت ماش

ا  نیب خسته  ستادیراه  دخترک  به  سع  ی و  که  سرش   یپشت 

 با سرعت قدم بردارد، نگاه کرد. کردی م
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 یتا از حنا غافل نشود. دخترک  ستادیاز حرکت ا  یکوتاه  ی لحظه

 . شدیم   ونشیمد شتری که روز به روز ب

                                                             

جلو پرت    یصندل  ی که همچنان سکوت کرده بود و رو   ییسارا

 کرد و سوار شد.

  م ین   رهیعقب نشستم و با استرس خ  ی صندل  ی نفس نفس رو  با

 احسان شدم.  یرخ عصب 

کرده    ی و من از ترس قالب ته  کردی م  ی رانندگ  ییسرعت باال   با

 .  بودم

 مدتش وحشتناک بود.  یسکوت طوالن ی زیاز هر چ شتریب اما

عج  آرامش ا  بیسارا  سع  نیبود،  دروغ   یحت  کردی نم  یکه  به 

 کنه.باعث تعجبم شده بود.  حیو توج ی زیچ

 اول بود. قیهمان دقا ی که ترسش فقط برا انگار

وخم جاده   چیسارا نگه داشته بودم تا در پ   یو پشت صندل  دستم

توجه بود، از    ی که احسان نسبت به آن ها ب  ییها  ریو سرعت گ

 مظلوم در رحمم حفاظت کنم.  نیخودم و جن
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پ  در و  منزل خودشون  راه  بود و من جرئت    شیسکوت  گرفته 

 اعتراض نداشتم. 

ا  قتایحق م  نیدر  دلم  با    نیکمتر  خواستی لحظه  و  مخالفت 

 نباشم.  شیناراحت ی برا ی ا تازه  لیاحسان داشته باشم. تا دل

شدم   اده یشدن سارا، من هم پ اده یو پ اطیاز باز کردن در ح بعد

 .ستادمیو کنار سارا ا

ح  سارا در  کردن  قفل  مشغول  که  احسان،  غفلت  بود،    اطیاز 

 به گوشم زمزمه کرد:  کیاستفاده کرد و نزد

 ی کار  هیحنا حالت و بد کن! خودت و بزن به غش و ضعف!     -

 بره. زود باش دختر. ادشیامشب و   نیکن ا

 زده لب زدم:  رتیتعجب نگاهش کردم و ح با

 سارا؟   یگی م یچ -

 احسان، قطع شد.  ییقدم ها ی حرفم با صدا  ی ادامه

 ما عبور کرد و داخل شد.  ی کنار هر دو از

تو  کفش و  بالتکل  یجاکفش  ی هام  و  در    ی جلو  فی گذاشتم 

 .ستادمیا
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 نگاهم کرد و گفت:  احسان

 . دیاستراحت کن دیی وقته شما بفرما ریهست، د یباال اتاق خال -

تشکر  محترمانه را خواست،  ها   ی عذرم  پله  به طرف  که  کردم 

 رفتم. 

 هم بالفاصله پشت سرم روانه شد که احسان با تشر گفت:  سارا

 باهم. میحرف ها دار نییشما کجا؟ بفرما پا -

آهسته، کنار    ی از بازوم گرفت و با قدم ها  یکوتاه  شگونین  سارا

 احسان رفت.

  ی برا زدمی که حدس م یو وارد اتاق دمی قدم هام سرعت بخش به

 مهمان بود، شدم. 

**** 

را   شیهمسرش کرد. انگشت ها  شیبه صورت غرق در آرا  ینگاه

 در کف دستش فشرد تا به صورت سارا نکوبد. 

 شد. اشکیبه قدم نزد قدم

 ! یپاشنه بلند قرمز و شلوار نود سانت ی نگاه کرد، کفش ها قیدق
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رنگش، تمام    یاسورمه   ی را خصمانه باالتر آورد. مانتو کت  نگاهش

نما  ی انحنا به  را  وا  ش یاندامش  و...  بود  غ  ی گذاشته    رت یاز 

 مرد. نیا ی سوخته

 ی سرش انداخته بود، کجا و روسر  ی که آزادانه رو  ی قرمز  شال

 کجا؟ بستی م  یکه مدل لبنان ییها

که فقط    ییرژ زده همسرش شد. لب ها  ی لب ها  خیم   نگاهش

 امشب چند نفر را به گناه کشانده بود! دانستیخدا م

 به عقب رفت.  یو قدم  دیبه صورتش کش یدست

 :دیآرام غر  ی مکث کرد، سپس با صدا ی اه یثان

  ؟ی شرف شد یب  نقدریا یاز ک -

 به اعصاب متشنجش.  دیسارا خط کش سکوت

 تر از قبل داد زد: بلند

 نجایحرف بزن ناموس احسان. حرف بزن تا خودم و خودت و ا   -

 چال نکردم. 

 برات کم گذاشتم؟  یچ

 زد: غیپرت کرد و ج ی کوچکش را به سمت فیک سارا
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انتخاب نداد  - انتخاب! حق  خوش    ی که ادعا  ییبهم آقا  ی حق 

نظرم راجع    ی د یچادر و دوست دارم؟ پرس  ی دی. پرسی دار  یرتیغ

 ! لی و تحم لیو تحم لی! فقط تحمه؟نهیحجاب چبه 

 سمتش قدم برداشت و بلند تر از سارا داد زد: به

چادر دوست نداره   ی! هر کی کردیسرت نم  ؟یدوست نداشت   -

عشق من!    ،شعوری! د بی ! ناموس منی تو زن من  یلعنت   ؟یپارت  ره یم

 ه؟یزن من، ناموس من، جاش تو پارت

رژش   ن،یرد آتش  ی جواب دادن را به سارا نداد. دست رو  اجازه

 و گفت:  دیکش

 ؟یبه صورتت، واسه ک ی دیرنگ و لعاب مال -

 و عربده زد:  دیسارا کش  ی موها ن یرا با خشونت ب دستش

   ؟یکن ی دلبر یکه واسه ک یختیموهات و دورت ر -

تاسف سرش را تکان داد. قدم به قدم از عشق منفورش فاصله    با

صورتش گذاشت    ی را رو  شیمبل نشست. دست ها  ی گرفت و رو

 : دیو نال
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...به من، به  ی کرد  انتیمون و، خ  یزندگ  میحر  ی د یبه گند کش  -

 که...   ی اباورم. به بچه

 مکث کرد و برخواست.   یاندک

 و گفت:  ستادی سارا ا ی به رو رو

 ی . آزاد ی بود  می بره تو زندگ  ادمیردت و گم کن که    ی ربرو. جو  -

 . بیسارا اد

 شیوفا  یرا نشان عشق ب  یاش را پس زد و راه خروجمردانه  بغض

 داد. 

 درد لب زد: با

 !رونیب  ندازمتیام ماز شناسنامه  یاز قلبم، حت  م،یاز زندگ -

برداشتن ک  یلبخند تلخ   سارا از  بعد  از کنار احسان   فش ی زد و 

 عبور کرد. 

ورود   کینزد احسان  ستادیا  ی در  سمت  به  شدن    یو  خم  که 

 بود، نگاه کرد.  دهیرا به چشم د شیهاشانه 

 و گفت:  دیخند یتلخ با
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احسان، اما نه   ی. تو خوبمیواسه هم بود  یاشتباه  یما آدم ها  -

ات، قلبت، شناسنامه   ت،ی . از زندگدمیفهم  رید  نویمن! و من ا  ی برا

 !رونیب  رمیبا خواسته خودم م

                                                             

احسان و سارا گوش    انیم   یدر نشسته بودم و به جدال لفظ  پشت

 .دادمی م

  میمحکم احسان، نم اشک و به چشم ها  شهیهم  ی صدا   بغض

 . دیکشی م

 شد.  ختهی در هم آم شهیشکستن ش ی سارا با صدا یخروج

 رفتم.  رونیو ب  ستادمیا هراسان

 پله ها شاهد شکستن، احسان بودم. ی باال  از

 را شکسته بود.  اتشیبوفه زده بود و تمام محتو  نه یرا به آ  دستش

 دستش، اجازه فکر کردن و بهم نداد.  دیشد ی زیخونر

 اوردم.  رونیامدم و شالمو از سرم ب نییعجله از پله ها پا با

ه نشسته بود و  شکست  ی ها  شهی ش  انیآنقدر بد بود که م  حالش

 داده بود. هی دست سالمش تک  ی سرش را رو 
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 ها گذشتم و رو به روش زانو زدم. شهیش  نیاز ب  اطیاحت با

د  نگاهش به  همچنان  بود  واریرا  دوخته  توجه  کنارش  به   ی او 

 حضورم نداشت. 

بردم و دور مچ دست  با بر   یترس دستمو جلو  بود    دهیکه  شده 

 حلقه کردم.

بود، دوخت   می انگشت ها  ریروحش را به مچ دستش که س  یب  نگاه

 نگاهم کرد.  یو بعد به آرام

 کرد، یم  ی زیزخم شده بود و خونر  دایدور دستش که شد  شالمو

 بستم و لب زدم:

 .قی عم ش یدگیبر -

 خش داد، زمزمه کرد:   ییو با صدا  دیعقب کش  یرا به آرام  دستش

 نه به اندازه قلبم!  -

تو  لب و  کش  ی هام  مرد  دم یدهنم  به  انگار    ی و  شبه    کیکه 

خ بود،  شده  م  رهیشکسته  نگاهش  سکوت  در  و   کردمی شدم. 

 دردش استفاده کنم.  نیتسک ی برا ی هااز چه واژه دانستمینم
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م  یقیدقا از  که  بودم  دستش  نگران  نسبت    انیگذشت.  شال 

م  م،یضخ ها  دیچکیهمچنان خون  قطره  برخورد  با   ی و  خون 

 . شکستی ها، سکوت فضا را بر هم م کیسرام

 زدم:  شیصدا اطیدهنم و قورت دادم و با احت آب

 آقا احسان. -

 سرش را به سمتم چرخاند و نگاهم کرد.  ریتاخ با

 دستش اشاره کردم و گفتم:  به

  بیبه  تاندون ها آس  ترسمی م  قیعم  یلیداره، زخم خ  ازین   هیبخ  -

 .... 

پر  ن یب صدا  د یحرفم  با  گوشم    ییو  به  چاه  قعر  از  انگار  که 

 گفت:  د،یرسی م

 کنم.  یرانندگ  تونمی کمکم کن برم درمانگاه. نم -

 فکر بلند شدم و گفتم:  یب

 زودتر، من آماده ام.  نی پاش -

 به سرم کرد و لب زد: یا و اشاره ستادیا
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 .ن یندار ی روسر -

 سرم گذاشتم و گفتم:  ی خجالت دستم و رو با

 بپوشم؟  یحاال چ . دمیچیدور دست شما پ -

شده بود، از کنارم گذشت و    دهی چیکه از درد در هم پ  یصورت  با

 همزمان گفت: 

 از کمدش بردار! -

 یکی  یکیعجله به سمت اتاق مشترکشان رفتم و کشو هارو    با

سرم انداختم    ی که به چشمم خورد و رو  ی روسر  نیباز کردم. اول

 .دمیو به سمت پله ها دو

 ی گفتم و رو  ی شکمم آخ بلند  ریز  دنیکش  ریراه از شدت ت  نیب

 پله ها نشستم. 

 آنقدر بلند بود که به گوش احسان برسد.  میصدا ظاهرا

 گفت:  ینشست. با نگران  کمیبه سمتم آمد و نزد شتابان

 ن؟ی زم نی شد؟خوردیچ -

رو  دستم آرام  ی و  به  و  گذاشتم  همزمان    یشکمم  شدم.  بلند 

 نگاهش کردم و جواب دادم: 



 

469 
 

 راه رفتم.  یلی. امروز خستین ی زیچ -

 ی قدم ها  ی آمدم. صدا   نییو ادامه ندادم.  از پله ها پا  صحبتم 

 . دمی شن ی محکمش را از پشت سر م

داده بود   هیتک  یصندل   یفرمان نشستم و راه افتادم. به پشت  پشت

 دست سالمش نگه داشته بود.  نیرا ب اش یو دست زخم

 مقدمه شروع به صحبت کرد: یکرد و ب ی اسرفه تک

 انگار منتظر فرصت بود...  -

 : دمی منظورش ساراست، اما باز پرس دانستمی م

 ؟یک -

 و زمزمه کرد:  دی کش یو دردناک قیعم  نفس

 .دونمیراه و اشتباه رفتم، نم ی سارا، کجا -

 قورت دادم و گفتم:  یدهنم و به سخت آب

م  - نبا  خوامیمعذرت  عصبان  دیمن  دو  هر  اما  کنم،    یدخالت 

  نتون یو دوباره راجع به مشکالت ب  نیبهم فرصت بد  ی. کمنیبود

 . دی صحبت کن
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 و قاطع به نشانه نه تکان داد و جواب داد: سرش

 یخودش خراب کرد. حت  ی وجه! سارا راه برگشت و برا  چی به ه  -

باشه، بازم حق نداشت   میاد یز  رتیها گردن منو غ  ریتمام تقص  اگر

 !  ارهیمختلط و شبانه در ب ی ها یسر از پارت

نشان    ش، یشانی برجسته پ  ی کردم، صورت سرخ و رگ ها  نگاهش

موضوع تا چه حد کالفه و ناراحتش   نیکه صحبت درباره ا  دادی م

 . کندی م

ذهن   یسکوت کنم تا احسان هم، کم مارستانیدادم تا ب حیترج

 . ردیآرامش بگ اشخته یبهم ر

 شدم.  ادهیاورژانس پارک کردم و پ ی جلو

  یزی. خونرانداختی احسان ترس به دلم م  یحال  یو ب  دهیپر  رنگ

خ م  دیشد  یلیدستش  دعا  و  عمل   ی ازین  کردمی بود  اتاق  به 

 نباشد. 

 رفت.  هیپزشک به اتاق بخ صی بالفاصله به تشخ رشیاز پذ بعد

 ی خفه  ی الکل و فضا  ی بودم. اما بو  ستادهی در منتظرش ا  پشت

 ناخواسته باعث عق زدنم شد.  مارستان، یب
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 .  دمیکشی م قیرساندم و نفس عم اطیسرعت خودم و به ح به

ا   ییاهدا  دستمال و  نبود  همراهم  هم  باعث   نیاحسان  فاجعه 

 . شدیتهوعم م دیتشد

ب  که  ییسمت چمن ها  به را احاطه کرده   مارستانیدور تا دور 

 تهوعم کمتر شود. د یتا شا دمیبودند رفتم و دراز کش

سرم   ی باال   ی سرم حلقه کردم و به آسمان ابر  ریرا ز  میها  دست

 شدم.  رهیخ

 ن؟یدیخواب نجایدنبالتون گشتم. چرا ا یلیخ -

 اش نگاه کردم و گفتم: سرعت نشستم و به دست پانسمان شده   به

م  - م   مارستانیب  ی بو  خوام،ی معذرت  بد  مجبور  کردیحالمو   .

 آزاد. ی تو هوا امیشدم ب 

 ام. امشب، من شرمنده  نیشد تیاذ یلیخ -

مانتو  ستادمیا پشت  به  کش  ی و  دست  چ  دمی بلندم    ی زیتا 

 باشه. همزمان جواب دادم: ده ینچسب

 م؟ی. تموم شد؟ برهیچه حرف نیبا انه با  -
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لب گفت. جلوتر از من به    ریز  یو تکان داد و بله کوتاه  سرش

را پارک کرده بودم،    ن یکه ماش  ییو جا  مارستانی ب  یسمت خروج

 قدم زد.

 . رفتمی قدم فاصله پشت سرش راه م کی با

 گفتم:  وفتمیراه ب نکهیفرمان نشستم و قبل از ا پشت

  ن؟ی کن  یرانندگ  ییتنها نیتونی خونه، م رمیمن م  -

سرفه کوتاه، جواب   نیکوتاه نگاهم کرد و بعد از چند  ی الحظه

 داد: 

 ن؟ یترسی نم ییتنها -

 . ستین  ی. مشکلد ی نه، شما نگران نباش-

                                                             

پ  ی جلو آرام  ادهیدر  به  صندل  ادهیپ   یشدم.  به سمت  و    ی شد 

 راننده رفت. قبل از نشستن نگاهم کرد و گفت: 

کن   نی داشت  یمشکل  - ن   ن، یخبرم  مهم  خودمو    ستیساعتش 

 . رسونمی م

 هم گذاشتم و جواب دادم:  ی را رو میچشم ها نانیاطم با
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 راحت. التونیخ -

 کرد و راه افتاد. یکوتاه یخداحافظ

جا  ی اه یثان   چند سمت    نشیماش  یخال  ی به  به  و  کردم  نگاه 

 . دمیساختمان چرخ

بود و نه    ی که نه از احسان خبر  ی گذشت. چند روز  ی روز  چند

 گذراندم.   ییاز سارا. و تا برگشت گالره و شهاب، تمام مدت را تنها

 رن؟یگی به نظرت طالق م -

شهاب را اتو   راهن یکه پ  یدر حال  یگالره که با ناراحت  ی صدا  با

 بود. دهیپرس زد،ی م

تو  ی ها  هسته و  کردم  خارج  دهنم  از  رو  بشقاب    ی هندوانه 

 گذاشتم: 

گالره...واقعا    ی سارا و دوست داره. نبود   یلیفکر نکنم! احسان خ  -

 شد.   ریاون شب حس کردم ده سال پ

 را اتو کرد و جواب داد: راهنیپ قهی  یبا ناراحت گالره

خورده   هی  زدمی سارا روشن بود. زنگ م  یحق داره، کاش گوش  -

شبانه رفته و قر    ی . عه عه دختره خنگ، پارتزدمی باهاش حرف م 
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شوهرش زبونش هم درازه! بخدا حرصم    ی هاش و داده بعد جلو

 از دستش.  رهیگی م

بشقاب خال  بلند و  بردم، صدا  یشدم  آشپزخانه  به  بلند   میو  را 

 کردم و در جواب به  گالره گفتم: 

بنده خدا مگفتی م  نویاحسانم هم  ین دویم  - اصال من    گفتی . 

 بره!  یمقصر، اما حق نداشته پارت

 : دیشهاب به گوشم رس  ی صدا

مدت و شما دو تا   نیکه حمومم، تمام ا  اسقه یچهل و پنج دق  -

 نه.   ای رنیگی . به ما چه که طالق من یزنیحرف م نیدار

 آشپزخانه خارج شدم و با لبخند گفتم:  از

 اخه.  میندار ی اگهیحرف د -

  د یکه با حوله سف  ی کناره نشست و در حال  ی رو  ی با ناراحت  شهاب

 خطاب به من زمزمه کرد: کرد،یرا خشک م شیرنگ موها

 تو برو دعا کن که جدا نشن حنا. فقط خدا بهت رحم کنه.   -

 : مدینشستم و پرس شیرو به رو یناراحت با

 .ست ینشن به من مربوط ن  ایبه من چه؟ جدا بشن  -
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 پرت کرد و گفت:  ی احوله رو گوشه شهاب

تحفه تو    نیا  ف یجدا بشن تکل  ی حنا؟ فکر کرد  ی ریگیچرا نم  -

پدر و سارا    یب  ی بچه   ش؟یدیم   یک  لیتحو  شه؟یم  یشکمت چ

 کار؟یچ خوادی مادر و م یبچه ب ؟یاحسان چ کنه؟یبزرگ م

با ترس خ  ی ام و جلوزده  خی  ی ها  دست به    رهیدهنم گرفتم و 

 گالره که مانند من شوکه شده بود، شدم. 

 کنم؟  کاریچ  دیاالن، من با -

 نگاهم کرد و گفت:  ی با ناراحت شهاب

با    دیحالت ممکن و نشونت دادم. اما حنا با  نیتر   نانهیمن بدب   -

  هیقطع  ییجدا  ی برا  مشونی. اگه تصمی احسان صحبت کن  ایسارا  

 بچه مشخص بشه.  نیا  ی نگه دار فیتکل دیبا

 ترس سرم و تکان دادم و بلند شدم، همزمان جواب دادم:  با

  ن ی. همیبرم سونوگراف  دیدوم و با  ی امروز عصر نوبت غربالگر  -

که به احسان زنگ بزنم و باهاش صحبت کنم. سارا   شهیبهونه م

 خاموشه.  شیکه همچنان گوش 

 : کرد و گفت  دییحرفم را تا شهاب
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بهتر  - م  نیآره  و  به    . چون طالقیکنیکار  مربوط  فقط  شون 

 .ی اه یطرف قض کی . تو هم ست یخودشون دو نفر ن

                                                             

با استرس شماره  به و  بوق    نیاحسان گرفتم. دوم  ی اتاق رفتم 

 جواب داد: 

 سالم حالتون خوبه؟ -

 گرفته بودم، جواب دادم:  ی انرژ شیصدا دنیکه از شن یحال در

 دستتون بهتره؟  ن؟یشکر خدا خوبم، شما خوب  یسالم مرس -

 با بنده؟ نیداشت ی تشکر خوبم. امر -

  دم یدندانم کش   ریرا با استرس ز  میتخت نشستم و انگشت ها  ی رو

 و گفتم: 

راستش من امروز عصر نوبت دکتر دارم، و خب، متاسفانه هر    -

 ... زنمی به سارا زنگ م یچ

 و گفت:  دیحرفم پر نیب

 . ساعت چند؟برمتونیخودم م -

 به ساعت کنار تخت انداختم و گفتم:  ی نگاه
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 اونجا باشم.  دیشش با -

 کرد و جواب داد:  ی ا سرفه

 دنبالتون.  امیچشم، م -

 ممنونم. خداحافظ.  -

 .یاعلی -

کرم  نهیآ  به پانچ  مانتو  کردم.  پوش  یرنگ   ینگاه  بودم،    ده یکه 

  ی کوچک شکمم را پنهان کرده بود. به اصرار گالره مشک  یبرامدگ

 و از تنم در اورده بودم. 

 دلم تا ابد عزادار خاله مهربانم بود. اما

کوتاه  ی اخاله ا  یکه  و  حقش  در  بودم  عذابم    یلیخ  نیکرده 

 .دادی م

ترک  شال که  چند  ی بیبلندم  رو  نیاز  بود،  روشن  سرم   ی رنگ 

 گذاشتم. 

نتوانستم جلو  در رژ رو وسوسه   ی لحظه آخر،  به زدن  ام نسبت 

 . رم یبگ

 . دمی لب هام کش ی برداشتم و رو ی رنگ  ی کالباس رژ
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گوش  ینگاه دق  می به  چهار  شدم  متوجه  و    ش ی پ  قهیانداختم 

در منتظرم هست و فرستاده    ی جلو  نکهیبر ا  ی مبن  یامکیاحسان پ

 بود.

 و برداشتم و از اتاق خارج شدم.  ازیمورد ن ل یوسا یناراحت با

ممکن   ی صدا  نیبودن گالره و شهاب باعث شد با کمتر  خواب

 کفش هام و بردارم و خارج بشم. 

 بود.   لشیداده بود و مشغول صحبت با موبا  هیتک  نی کاپوت ماش  به

 اهش کردم. شدم و در سکوت نگ کینزد یآرام به

 مشغول گفتگو بود:  یمتوجه حضورم نبود و با ناراحت همچنان

بود قبول    ادی. سارا از سر منم زنی حرف شما مت  بیجناب اد  -

 دارم. 

- .... 

نکن   - ا  نیاصرار  از  قبل  بود  بهتر  منصور،  زنگ   نکه یآقا  به من 

ادامه   میتونینم  گهی. منو سارا دن یزدی با دخترتون حرف م  نی بزن

 . میبد

- ...... 
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خودمون بمونه. فقط عاجزانه خواهش    نیب  لشیدل  نیاجازه بد  -

جدا   یکه توافق  ادیزودتر ب  یکه هر چ  نیباهاش حرف بزن   کنمی م

 . میش

- ....... 

 بله بله حرف آخرمه. روزتون خوش. -

 . دیو قطع  کرد و به سمتم چرخ یگوش   تیعصبان  با

 تعجب نگاهم کرد وگفت:  با

 متوجه حضورتون نشدم. ن؟یمعطل شد یلیخسالم،  -

بودم جواب   دهی که گفته بود، ترس  ییها  زیچ  دنی که شن  یحال  در

 دادم: 

 سالم، نه...تازه اومدم.  -

 گفت:  شدی که سوار م یرفت و در حال نی سمت در ماش به

 . دیی بفرما -

                                                             

 شد.  یاز راه در سکوت ط یمین
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 گفتم:  ینگاه کردم و به آرام اشی جد رخم یبه ن ریدرگ ی فکر با

 . میحرف بزن یدرباره موضوع دیآقا احسان، با دیببخش -

 حد کم کرد و گفت:  نی و تا آخر یق یموس میمال ی صدا

 باشه. گوشم با شماست.  ریخ -

 هم گره زدم و گفتم:  ی ام و توکردهعرق ی ها دست

واجبه.   حرفم  ی ادامه  ی . اما براپرسمیکه م  خوامیمعذرت م  -

ا  ،یعنیشما... تصم  نهیمنظورم  سارا  و  شما  جدا  میکه،   ییبه 

 ن؟ یدار

. نگاهش و  دیو با مکث به سمتم چرخ  ستادیچراغ قرمز ا  پشت

 معطوف صورتم کرد و جواب داد:

حنا خانم. برگرده    شناسمیکرد؟ من خودم و م  یزندگ  شهیم  -

م  یزندگ ذهر  هردوتامون  واسه  چون  کنم ی و   ادمی. 

 شو فراموش کنم.  ییدو رو   تونمی ...نمرهینم

  قه یبه دو دق  کیشمار چراغ راهنما انداختم. نزد  هیبه ثان   ینگاه

 به سبز شدنش مانده بود. 



 

481 
 

عم  نگاهش اخم  نشان    یقیکردم،  بود،  پوشانده  را  که صورتش 

 . کند یموضوع چقدر ناراحتش م  نیا  ی ادآوری یحت دادی م

 جواب دادم:   یمیلحن مال با

وجو  - با  پذشما  و  سارا  هاتون  تفاوت  غ نی رفتید   نه؟یا  ری. 

 ..نیاما ازدواج کرد نیتا آسمون فرق دار نیکه زم نیدونستی م

 و گفت:  دیحرفم پر نی ب  یناراحت با

  دونستم یمختلط، م  ی و مجلس ها  یاهل پارت  دونستم یآره، م  -

. اما اون زمان مجرد بود! ستی و مذهب ن  نیو بند و د  دیاهل ق

. دلش که بند دلم شه گذشته شو فراموش می کنیگفتم ازدواج م

بشه   دی. شاشهیعوض نم  ی. ذات آدمکردمی . اما اشتباه مکنهی م

اما    یمدت .  کنهی بد رسوات م  ییجا  هی   ی روز  هیپنهانش کرد، 

پ هم  راه  شیسارا  شد.  رسوا  احساسم  و  برگشت    یمن  واسه 

 نمونده. 

 : دمیکردم و پرس ی کوتاه مکث

 شه؟یم ی من چ فیتکل -

 : د یتعجب نگاهم کرد. و بعد پرس با



 

482 
 

 . شمی شما؟ متوجه نم فیتکل -

 و به رو به رو دوختم و جواب دادم:  نگاهم 

نه    ارمشیب  ایدن  نکهیآقا احسان...از ا  ترسمی بچه! م  نیا  فیتکل  -

 دیبا  شه؟یم  یمن چ  فینه سارا! اونوقت تکل  نی شما قبولش کن 

 کنم؟ کاریباهاش چ

 زد و گفت:  امده یبه صورت ترس یمهربان لبخند

اما از    دونم،یبچم و بخوام؟ سارا و نم  دینترس خانوم، چرا نبا  -

  ینخودفرنگ   نی ام از اراحت باشه. من تا زنده   التونیبابت من خ

 . گذرمینم

 کالمش که با طنز همراه شده بود، دلم را قرص کرد.  تیجد

 دلم آرام بود. نباریدر سکوت گذشت. اما ا یلحظات

 : د یپرس یبه جانبم انداخت و به آرام ی نگاه

 ه؟ی است؟ چه جور االن...چه اندازه -

 و گفتم:  دمیبه سمتش چرخ یجیگ  با

 منظورتون و متوجه نشدم. ؟یچ -
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 و با خجالت ادامه داد: دیاش کشکردهعرق ی شان یبه پ یدست

 .گهید نایاست. چند ماهشه. ا...چه اندازهگمیبچه رو م -

 و جواب دادم:  دمیخند

. اما اواخر هفده هفته  دونمینم  قیاست و دقکه چه اندازه  نیا  -

 . شهیهم امروز مشخص م تشیاست. و خب جنس

چرخ  به کوتاه  دیسمتم  نگاه  مجددا   یو  انداخت.  شکمم  به 

از    بردیرو دوخت اما خط نازک لبخندش دل منگاهش را به روبه

 دل عاشقم. 

                                                             

شدم و با   ادهی پ  اطیشد. با احت ادهیپارک کرد و پ کینیکل ی جلو

 همراه احسان به مطب رفتم.  یآرام ی قدم ها

بود  ی ها  یصندل  ی هم رو  کنار ا  میانتظار نشسته    ن یریش  نیو 

 بود که تجربه کرده بودم.  ی انتظار نیتر

جن  دلبسته عادت    نی به  به حضورش  دلم  اما  نبودم.  رحمم  در 

 کرده بود. 
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لحظه شمار  و بفهمم موجود کوچک درونم   کردمی م  ی االن  تا 

 پسر. ایدختره 

ب  میصدا  یمنش بلند شد و داخل    یزد، احسان  تعارف همراهم 

 اتاق دکتر امد.

حال    ی ا یکرد. و جو  یاحسان بلند شد و احوال پرس  دنیبا د  دکتر

 سارا شد. 

 به سمتم انداخت و گفت:  یه کوتاهنگا احسان

 ان شااهلل که حالشون خوبه. -

احسان انداخت و بحث    ی به صورت جد  ی نگاه  ی با کنجکاو   دکتر

 را ادامه نداد.

 دفترچه نوشت و گفت:  ی مربوطه رو رو ی ها شیآزما

. برو اریهارو هم انجام بده، جوابش و برام ب  شی فردا برو آزما  -

 . رمیتخت دراز بکش ازت سونو بگ ی رو

مانتومو باال بکشم، احسان    نکهیقبل از ا  دم،یتخت دراز کش  ی رو

 را به سمت در چرخاند. شیرو
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به دکتر که در حال ر  دمویدراز کش  یارام  به ژل   ختنیمنتظر 

 شکمم بود نگاه کردم.  ی رو

  ی که حاال انحنا  ین یجن   دی و سف  اهیس  ریباال گرفتم و به تصو  سرمو

 بود نگاه کردم.  دایصورتش پ

پاها  دست م  ی و  تکان  را  لحظه  دادیکوچکش  قرار    ی او  و  آرام 

 نداشت. 

ناخواسته به    داد،یرا فشار م  میگلو  یبیشدت ذوق، بغض عج  از

 احسان نگاه کردم و گفتم: 

 . ی فسقل پرهیم نییباال و پا ی چه جور نیبب   ایب -

به صورتم انداخت وبعد  یو نگاه کوتاه دیمکث به سمتم چرخ با

 شد.   رهیخ توری به مان

  طنت یبه ش   ی را پوشاند و با کنجکاو   ش یلب ها  یمیعظ  لبخند

 .کردی نگاه م نیجن ی ها

 و گفت:  دیبه سمت احسان چرخ دکتر
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حساب  ینی ن   گم،یم  کیتبر  - معلومه  اما  دختره    ی جان 

ا  یمشکل  چی .هطونهیش سالمه.  کامال  و  نداره  صدا  نمی هم   ی از 

 قلبش. 

ها  ی بعد صدا  ی الحظه قلب دخترکوچولو  ی طپش    یپرسرعت 

 . دیچیاتاق پ ی احسان تو 

 شد و به احسان نگاه کردم.  ری سراز میها اشک

 بار خداروشکر کرد. نیو چند د یرا به صورتش کش شیها دست

ها  ن یب و   ی لبخند  م،یاشک  حواسم  و  زدم  خوشش  حال  به 

 دکتر کردم: ی ها ه یطوف توصمع

 ی سر  کی. اما هنوز الزمه  یرفت  شی پ  یعال  نجایتا ا  زم،یخب عز  -

زرشک. جفتت هم    ایمثل زعفران    یهارو مصرف نکن  ییموادغذا

دختر خانوم باش. فعال اندازه تکون    ی پس منتظر تکون ها  ،یخلف

اما الزمه حداقل در طول روز خصوصا بعد از غذا    ست یها مهم ن

 ست؟ ین یلبار تکون و داشته باشه. خب سوا کی

رنگ و از شکمم پاک کردم.عکس    ی کردم و با دستمال ژل ب  تشکر

  داد یاحسان و نشان م  ی رخ دختر کوچولو  میکه ن  ی دیو سف   اهیس

 و دستم داد و گفت: 
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 . دیبر  نیتونی . میاز عکس سونوگراف نمیا -

برا  احسان و  و در  تا اول من   میاز دکتر تشکر کرد  نگه داشت 

 خارج بشم. 

. عکس نگاه کردم و لبخند میسمت آسانسور رفتم و سوار شد به

زم به  احسان  م  نیزدم.  ظر  کرد،ی نگاه  خط  لبخندش   فیاما 

 بود. انیهمچنان نما

 صورتش گرفتم.  ی و عکس و جلو ستادمیتر بهش ا کینزد یکم

 زد.  یق یدوخت و لبخند عمو به عکس  نگاهش

  یاو از دستم گرفت و با دقت نگاه کرد.لحظه  دیو سف   اهیس  ریتصو

 نگاهم کرد و گفت:  یبعد به شوخ

  افش ینه. ظاهرا ق  ایمنه    هیکاش گفته بود رنگ چشماش هم شب   -

 کپ باباشه.  

 : دی زدم و از دهنم پر یمهربان لبخند

 .شهی دلبر م یشما باشه حساب  هیاگه رنگ چشماش شب -

 انداختم.  نییدندان هام فشردم و سرم و پا  ریخجالت لبم و ز با
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از    شتریو ب  کردمیخودم احساس م  ی احسان و رو  ی ره یخ  نگاه

 . شدمی قبل خجالت زده م

آور  خفقان   ی شدن در آسانسور، باعث شد به سرعت از آن فضا  باز

 خارج بشم. 

 .  شدیم  دهیمحکمش از پشت سرم شن ی قدم ها ی صدا

و   نیماش موتیبعد ر ی ا هی. ثانستادمیرفتم و ا ن یبه سمت ماش 

 .میزد و هر دوسوارشد

                                                             

 انداخت و گفت:  نی به ساعت ماش ی نگاه

 بعد برسونمتون؟  میاول شام بخور نی موافق -

 شه یروزها بلند تر از هم  نیکه ا  یشیو ر  یض یبه صورت ب  ی نگاه

نداشت، اما در دل من،    ی االعادهخارق  ییبایبود انداختم. احسان ز

 بود. ییبایز ی الهه

 که پاک بود...  ی االهه

 بود.  یافتنین  دست
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 ی که حت  ی االههبپرستمش.    یکه فقط حق داشتم پنهان   ی االهه

محو صورتش    آنقدربودنش را از خدا آرزو کنم!  دمیکشی خجالت م

مکث به    باشده بودم که فراموش کردم منتظر جوابم مانده است.

باعث شد    اشی سوال  نگاه نگاه کرد.  میو به چشم ها  دیسمتم چرخ

ب  یکم تار  میها  چشم.ام یبه خودم  به  و    ابانیخ  یکیرا  دوختم 

 گفتم: 

 . ممنونم. شمیمزاحم شما نم -

جواب   یسر هم سرفه زد و بعد از مکث کوتاه  بار پشت   نیچند

 داد: 

نم  ینیری ش  ن،یمراحم  - دلم  دخترمه.   یی تنها  خوادیحضور 

 . رمیاش جشن بگواسه

از حضور دخترکش خوشحال شده   نکهیا  از لبخند  آنقدر  است، 

 شدن در حال خوشش گفتم:  کی شر ی زدم و برا

 . نیشما بگ  یهر چ -

ب  ی ا العادهفوق   شب دو  هر  بود  شتریبود،  کرده  اما   میسکوت 

ساختمان نگه داشت و    ی جلوکه سرشار از آرامش بود.   یسکوت

 گفت: 
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روزها   نی. خونه برام انی بود. ممنونم که وقت گذاشت  یشب خوب  -

که    یشب  خواستیکه از سارا خوردم. دلم نم  هیضربه سخت  ادآوری

ناراحت  کیصاحب    دمیفهم با    نگاهش کنم.   ی ط  یدختر شدم و 

 صداش دلم گرفته بود، گفتم:  ی که از غم تو  یکردم و در حال

 .نیبد ی اکاش... بازم به هر دوتون فرصت دوباره -

 به آسمان کرد و جواب داد: ی نگاه

.  ارمیروشن فکر هارو در ب  ی ادا   تونمی . نمشناسمی من خودم و م  -

م  نویا هم  سارا  تا دونه یخود  من  نم  .  عمرم  فراموش   تونمیاخر 

 . کنهی کنم. پس فرصت دوباره فقط حال جفتمون و بدتر م

 به صورت ناراحتش نگاه کردم و گفتم:  ینگران با

 . ادیب  شی صالحتونه پ  یان شااهلل هر چ -

                                                             

  شان یبه دوماه گذشت. احسان و سارا طبق خواسته هر دو  کینزد

ما سخت   ی همه  ی و بدون دردسر جدا شدند. باورش برا   یتوافق

 بود.  
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 شدیکه احسان گفته بود، باز هم باورم نم  ییتمام صحبت ها  با

 باشد.  ی طالق جد ی برا  مشیکه تصم

شکمم    ی بودم. دستم و رو  دهیچپ دراز کش   ی تخت، به پهلو  ی رو

تکان خوردن موجود دوست   ی ه بودم و از حس فوق العادهگذاشت

 .کردمی حض م میروزها نیا یداشتن

 داخل اتاق امد و گفت:  دهیپر  یبا رنگ مهیسراس گالره

 حنا!   میبدبخت شد -

 : دمیپرس یتخت نشستم و با نگران ی رو

 ه؟یچه حال نیا شدهیچ -

 صورتش روان شده بود، جواب داد:  ی که رو ی اشک ها با

 تهران! انیمامان االن زنگ زد، دارن م -

شدم و    رهیتخت نشستم. و با ترس به گالره خ  ی سرعت رو  به

 گفتم: 

کجان االن؟    زم؟یتو سرم بر  یبدبخت شدم گالره. چه خاک  یوا  -

 اخه؟  انیچرا م



 

492 
 

  ی و در حال  دی چیپ   ش یموها  نی را ب   ش یدست ها یبا کالفگ  گالره

 گفت:  زدیکه در اتاق قدم م

ان. حنا حاال  خونه   کهیمامان زنگ زد گفت نزد  هو ی.  دونمی نم  -

 شه؟یم یچ

 تخت بلند شدم و هراسان به سمت کمد رفتم و گفتم:   ی رو از

منو،    نه یشکمم گالره. عمو بب   ی برم. شکمم! وا  دی بمونم...با  دینبا  -

 ! کنهی سکته م 

 ه سمتم آمد و ساک و از دستم گرفت: ب عیسر ی با قدم ها گالره

بر  - کجا  ی کجا  بگم  م  ؟ییآخه؟  فکر  تورو   یکن یدختر  تا  بابا 

  گرده؟ی برم  نهی نب

بلند گر  نیزم  ی رو و  زندگ   هینشستم  رو  یکردم.  خوش   ی من 

 نداشت.  

 ! شدی م  بمیبدترش نص  کردمی م داینجات پ ی ا بار از فاجعه هر

 .  شدی لباس ها هم مشخص م نیشکمم با گشاد تر ی گرد

 . ختیاشک ر میکنارم نشست و پا به پا  یبا ناراحت گالره

 گذاشت و گفت:  اشنهیس ی و رو سرم
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 ی زی. چمی کنی . متقاعدش ممی زنینترس حنا، باهاش حرف م  -

 . شهینم

 کردم و با بغض ادامه دادم: نگاهش

عمو؟ خودم به درک گالره.    رتهیغ  ی ب  نقدریا  شه؟ ینم  ی زیچ  -

 فکر قلبشم!  

 دستش فشرد و نامطمئن لب زد: ی را تو م یدست ها گالره

 . می... منو شهاب کنارتشه ینم یچیه -

                                                             

 . دیرسیشهاب و گالره به گوشم م  ییآمد گوخوش ی صدا

 آمدن نداشتم.  رونیب ی و رو  زدمی با ترس در اتاق قدم م 

  کم یتون  نیانداختم. به اصرار گالره، گشاد تر  میبه لباس ها  ی نگاه

پوش شا  دهیو  تا  زن  دیبودم.  و  گردعمو  متوجه  شکمم   ی عمو 

لباس هم   نیگشاد تر  ریز  ینشوند. اما شکم هفت ماهه من حت

 بود. انینما

 حبس شد:  نه یو نفسم در س دی عمو به گوشم رس ی صدا

 عمو؟ ییدختر بابا؟ حنا جانم؟ کجا -
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  گهیماجرا د  دنیرو فشرد. قطعا بعد از شن   میگلو  یمیعظ  بغض

 حنا جانش نبودم.

درشت عمو و   کل یخم شد و ه   ن ییدر به سرعت به پا  گرهیدست

 شدند.  دهیعمو دپشت سرش شهاب و گالره و زن

 عمو شد.  ی نگاه بهت زده خکوبیم نگاهم 

صورت و شکمم در    نیجلو گذاشت و نگاهش ب   یتعجب قدم  با

 د.گردش بو

 را نداشتم.  نش یتاب نگاه سنگ ن،یاز ا شتریب

 را داخل کف دستم فشردم.   میانداختم و انگشت ها   نییو پا  سرم

 زن عمو که گفت:  ی بهت زده  ی صدا

 جد سادات. حنا؟ ای -

بزند    یعمو حرف  نکهیشکستن سکوت جمع، شد. قبل از ا  باعث 

 شهاب داخل اتاق آمد و رو به عمو گفت: 

 .  یحاج میحرف بزن  نیاجازه بد -
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شهاب زد و به سمتم امد. با    نه یبه س  یضربه نسبتا محکم  عمو

شکمم گذاشتم تا ازش در مقابل ضربه    ی را رو  م یترس دست ها

 محافظت کنم.  یاحتمال ی ها

ضربه    ی ا لحظه  ستاد،یا  امیقدم  کی  در ناگهان  و  کرد  مکث 

 به گوشم زد. یمحکم

لبم    ی خون و گوشه   ی بعد گرم  ی اه یبه چپ خم شد و ثان   صورتم

 احساس کردم. 

رفت. اما شهاب جلو آمد و   رونیزد و به سرعت ب   یغیج  گالره

 من و عمو قرار گرفت :   نیب

  ح یمن توض   نی ! اجازه بدنی بش  مونیبعد پش  ن ینکن  ی کار  یحاج  -

 . دمیم

 :ستادیا میشهاب را به سرعت کنار زد و رو به رو عمو

آفر  نیآفر  - خانوم.  شوهر    نیحنا  بدون  خونم.  نازپرورده 

خاک بر سر من. خاک بر سر من که بهت اعتماد   ی ! ا ؟ی احامله

 داشتم. 

 جلو رفتم و گفتم:  هیگر با
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توض  - توروخدا  هدم یم  حیعمو  تصور   یچی.  شما  که  اونجور 

 . ستین  نیکنی م

را همانجا جلو  زن با گر  ی عمو چادرش  و  انداخت  کنارم    هیدر 

 و گفت:  ستادیا

 ... شهیعموت؟ حنا باورم نم ی با خودت؟ با آبرو  ی کرد کاریچ -

گوشم زد.    ی و به سمتم امد و مجددا تو  دیحرفش پر  ن یب  عمو

 از من دور کرد.   ی عمو و به سرعت گرفت و کم  ی شهاب دست ها 

دست داد باعث شد عقب برم    که از شدت ضربه بهم   ی اجه یسرگ

 . نمی بنش نیزم ی و تلو تلو خوران رو

کنان به سمتم اومد و    هی. گرزدی که نفس نفس م  یدر حال  گالره

 بغلم کرد. 

 رو به عمو گفت:  همزمان

خطا  - کار  حنا  نم  ییبابا  اجازه  چرا  بزنه؟   نید ینکرده.  حرف 

 شما.   یرحمش و اجاره داده... به خاطر بده

تر از قبل شهاب رو کنار    ینگاهم کرد و عصب  رهیخ  ی الحظه  عمو

 به یمحکم ی زد و به سمتم آمد و ضربه ها



 

497 
 

 وارد کرد.  پهلوم

التماس ها  غیج قسم    یشهاب ، حت  ی گالره و ممانعت ها  ی و 

 .کردیآرامش نم ی اعمو، ذرهزن ی دادن ها

 ی دهیشکمم نگه داشته بودم تا دخترک ترس ی را رو  میها دست

 . ند ینب  یبیمم آسدر رح

تخت نشست   ی از  کتک زدنم با نفس نفس عقب رفت و رو  خسته

 .ستیبلند گر ی و مردانه با صدا

 . دندیو زن عمو به سرعت کنارم امدند و در آغوشم کش گالره

 با هق هق بغلم کرد و گفت:  گالره

م  - داره  احسان،  زدم  برو   اد یزنگ  بگردم.  دورت  برو  دنبالت. 

 . مارستان یب

 : دیعمو با بغض به گوشم رس  ی صدا

با   ییرو دلم. برو جا   یگذاشت  یحنا، بد داغ  بخشمتینم  - که 

شوهرم و    یدختر ب  ی . برو که شکم باال اومده نمتی وضع نب  نیا

 .  نم ی نب
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پام احساس کردم نگاهم و از عمو برداشتم و    نی و ب  یعیما  یگرم

 شدم.  رهیبود خ ی جار م یپاها  نیکه از ب  یبا ترس به خون

 لکنت رو به گالره گفتم:  با

 احسان!  ی ... گالره بچهبچه -

  ی خبر  یلرزان گالره افتادم و به عالم ب   ی دست ها  ی بعد رو  و

 رفتم. 

                                                             

به    کرد،یکه به صورتم برخورد م  یمحکم   ی هاضربه  باعث شد 

 و باز کنم.  نم یسنگ  ی پلک ها  نیب  یسخت

  د ی طول نکش  یزینگران احسان افتاد اما چ  ی به چشم ها  نگاهم

همه   ی صداهم افتاد.  ی رو  میرفت و پلک ها  نی که مقاومتم از ب 

م نداشتم.   دمیشنیرو  دادن  جواب  توان  ها  ناگهاناما   ی دست 

پ تنم  دور  کرد.  دیچیاحسان  حرکت  شتابان  و  کرد  بغلم    با و 

رو  نانیاطم و  سرم  حضورش،  تک  ی از  آواز   ه یقلبش  به  دادم. 

 ضربان تند قلبش گوش دادم.  نیدلنش
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کش  تن آغوش  در  و  ب  دیدخترک  ها  یو  زدن  به صدا   یتوجه 

 اش سوار آسانسور شدخوانواده ی اعضا

بار شرمنده    نیهزارم  ی به صورت کبود حنا انداخت و برا  ینگاه

 شد. 

 او و سارا شده بود.   ی ها  یخودخواه  یکه قربان   ی دخترک  شرمنده

اما    بی. عجکردی و کبود حنا نگرانش م  دهیرنگ پر  صورت بود 

 که نگران فرزندش باشد، نگران حنا بود. نیاز ا شتریب

رفت و به    نیآسانسور که خارج شد دوان دوان به سمت ماش  از

 در جلو رو باز کرد. یسخت

 گذاشت و کمربندش را بست.  یصندل ی رو رو حنا

کرد و به سرعت پشت فرمان    می تنظ  دهیالت خوابرا به ح  یصندل

 حرکت کرد. مارستانیب نیتر کینشست و به مقصد نزد

اما لحظه به لحظه رنگ صورتش    کردی نگاهش م  هیراه هر ثان   ن یب

 . شدی کبود تر م

از بابت زدن نبضش    الشیدست حنا گذاشت تا خ  ی را رو  دستش

 راحت شود.
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 نفسش را بند اورد. ی ا لحظه ی سرد حنا برا دست

 اش گذاشت. زده خیمچ  ی ترس مجددا دستش را رو با

 ... فیداشت اما ضع نبض

 توقف کرد. مارستانیب ی را باال تر برد. و جلو سرعتش

اوردن برانکارد صبر نکرد و دوباره حنا رو بغل   ی برا   ی اه یثان  یحت

 گرفت. 

 بار ناخواسته محکم تر...  نیا

 . رفتیم  مارستانیسرعت به سمت ب  به

  ک ی اش بود، نزد  نهیاز س  یرا به گوش حنا که در فاصله کم  سرش

 کرد و گفت: 

 ! شهیهم نیباش حنا. ع ی قو -

تخت گذاشت به درخواست   ی را رو  یو زخم  دهیرنگ پر  ی حنا

 رفت.  رونیپزشک ب

 اش کرده بود.کالفه ی ممتد گوش  ی زنگ ها ی صدا
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به اسم مخاطب    حوصله نگاه کردن  بدون  نداشت.  جواب دادن 

 گذاشت.  بشیج ی خاموشش کرد و تو

پشت در اتاق قدم   یو با نگران  دیکشی م  شیموها  نی را ب  دستش

 . زدی م

که زنده بود خودش را    یتا زمان   شدی از حنا کم م  ییتار مو  اگر

 . دیبخشینم

  ی د که رمق را پشت در منتظر بود. آنقدر نگران بو  یطوالن  قیدقا

انتظار نشست    ی ها  یصندل  ی و راه رفتن نداشت. رو  ستادنیا  ی برا

 فشرد. شیدست ها انیو سرش را م

باز شدن در، باعث شد به سرعت    ی که صدا  دیطول نکش  ی اه یثان

 به سمت دکتر برود.

 حالش چطوره؟ شد؟یچ -

 به احسان انداخت و جواب داد:  ینگاه متاسف  دکتر

حاال حالش و    ی مرد ناحساب  ی زن حامله رو داغون کرد  ی زد  -

 ! ی کردی حداقل به بچت فکر م ی به فکر زنت نبود ؟یپرسی م

 و گفت:  دیحرف دکتر وراج پر نی بلند ب  ی صدا با
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 حالش چطوره؟ دمیپرس -

 صورتش برداشت و گفت:  ی را از رو نکشیع دکتر

دق  - ده  بود  گهید  قهیاگه  نبود  شیرسونده  فشار  جناب  زنده   .

 دیبا  میخبر  یبود! مچ پاش شکسته. از حال بچه ب  ۵  ی خونش رو

 بشه. یفورا سونوگراف

 جواب داد:  آمدیباال م  یکه نفسش به سخت یحال در

 شش؟ یبرم پ -

 باال انداخت و گفت:  یتفاوت یرا با ب ش یشانه ها دکتر

  ی اتاق خصوص  یتونیعد هم م . واسه بیسونوگراف  برنشیاالن م  -

 .  یبمون  شش یو پ ی ریبگ

ب  باز توجه به دکتر به سمت    یشدن مجدد در اتاق. باعث شد 

 بود برود.  دهیتخت دراز کش ی حال رو ی که ب ییحنا

 آرام کرد. یرمق حنا دلش را کم یباز و ب  ی ها چشم

 . و به همراه پرستار تخت را به حرکت در اورد ستادیا کنارش

به درد   تش،یبه صورت حنا بود و دلش از مظلوم  رهیحرف خ  یب

 آمده بود. 
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نگاهش را از باال برداشت و به صورت احسان دوخت و لب   حنا

 زد:

 !خوامیمعذرت م -

صورت حنا برد و    کیسرش را نزد  ش،یصدا  دنیبهتر شن   ی برا

 گفت: 

 ! یت گف یمتوجه نشدم چ -

بلند تر از   ،یحال  یقورت داد و با ب  یآب دهانش را به سخت  حنا

 قبل نجوا کرد: 

 !خوامیمعذرت م -

 !ی نکرد ی تو کار ؟یواسه چ -

چک  یاشک  قطره حنا  صورت  از  د  دیکه  و   دش یاز  نماند  دور 

 اش کرد.کالفه

 زمزمه کرد: ی سخت به

 کردم، ازش...مراقبت کنم. اگه...  ی...سعی لیبچت...خ -

 جواب داد:  تی و با قاطع دیحرفش پر نیب
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  وفتهیواسه بچه ب  یخودت فکر کن! هر اتفاق  یفقط به سالمت   -

 . پس بهش فکر نکن. یست یتو مقصرش ن 

. و تاب کردی صدا و مظلوم حنا، حالش را بدتر از قبل م یب هیگر

را از حنا   هشنگامعصومش را نداشت.    ی نگاه کردن به چشم ها

 برداشت و به رو به رو دوخت. 

سر حنا گذاشت و    ریدستش را ز  ، یاز هر فکر و تصور گناه  فارغ

به گردن    نگاهشگذاشت.   یتخت سونوگراف  ی به کمک پرستار، رو

افتاد.    دیسف را   ی را رو  شیها  چشمحنا  هم فشرد و شال حنا 

داد   هیسرد اتاق تک  وارهید  به.ستادیو عقب ا  دیگردنش کش  ی جلو

  ش ی را از کفش ها  نگاهشگذاشت.   بشیرا در ج  شیو دست ها

 کوچک دوخت.  توری برداشت و به مان

.  شدیمتوجه نم  دیو سف  اهیکوچک و بزرگ س  ر یاز تصاو   ی زیچ

راحت   یرا کم  الشیخ  شدی م  ده ید  ریکه در تصو  ییاما تکان ها

 .کردی م

که نفس احسان را بند آورده    یمدت  ی بعد از مکث طوالن  دکتر

 و گفت:  دیبود، رو به حنا چرخ
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ظاهرا حال دخترتون خوبه، اما ضربان قلبش نوسان داره. بهتره    -

 راحت بشه. المونیتا خ یباش ی دوشب بستر یکی

که از    ییو نگاهش را به حنا دوخت. اشک ها  دی کش   یراحت  نفس

لبخند    شد،   ختهیحنا ر  ی برجسته  ی هاگونه  ی رو  یشدت خوشحال

 داد.   هیرا به لبش هد

 گوش حنا برد و گفت:  کی را نزد سرش

 . گردمی اتاق رزرو کنم، برم رمیم -

 هم گذاشت.  ی را رو شی تنها نگاهش کرد و چشم ها حنا

                                                             

آرام  در به  و  خ  یاتاق  و  بست  سرش  حنا  رهیپشت  که    ییبه 

 بود، شد.  دهیخواب

کنار تخت    یصندل   ی حالت ممکن قدم برداشت و رو  نیکم تر  با

 نشست. 

 . آوردیاش قلبش را به درد مشکسته  ی کبود حنا و مچ پا  صورت

و نگاهش را از حنا برداشت و به سقف   دیکش  ششیبه ر  یدست

 دوخت.
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. بلند شد و سمت  د یتابی صورت حنا م  ی رو  میمهتاب مستق   نور

 . دیرنگ را کش  یپنجره رفت و پرده آب

 مطلق رفت.  یکیدر تار  اتاق

 .د یکش  شیموها  نیب   یرا باز کرد و دست  راهنشیپ  ی باال   ی دکمه

باق  نیماش   چییسو رو  بشیج  ی محتوا  یو  کنار تخت    زیم  ی را 

 نشست.   یصندل ی گذاشت و رو

ها  یدست پلک  لحظه  ی به  که  طلب   ی ادردناکش  را  خواب 

 را بست.  شیو چشم ها  دی. کشکردندی م

که   دینکش  یداد اما طول  هیتک  یخشک صندل  یرا به پشت  سرش

 گردنش مانع به خواب رفتنش شد.  دنیکش ریت

را به زور باز نگه داشته بود. روزها   شینشست. پلک ها  یکالفگ  با

نبود. هر بار   سریخواب راحت داشت و م  ی الحظه  ی بود که تمنا

 . خوردی ساعت خوابش بهم م یقیبه طر

انداخت و به ناچارب  ی نگاه سرش را تخت گذاشت و    ی ه تخت 

 به خواب رفت. قیبعد عم ی اه یثان
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شکمم گذاشتم    ی باز کردم. دستم و رو  یرا به سخت  میها  چشم

 کنم.   دایپ   نانیاطم   امی تا از حضور مهمان کوچک و دوست داشتن 

 را راحت کرد. المیشکمم خ یبرامدگ

 . دمیزدم و به سمت چپ چرخ ی لبخند

تخت گذاشته   ی سرش رو ریکه دستش را ز  یتعجب به احسان با

 نگاه کردم. 

 لب هام شکل گرفت.  ی رو یق یعم لبخند

تا صورتش را در خواب راحت تر    دمیخودم و باالتر کش  یارام  به

 . نم ی بب

اتاق پخش م  قشیعم  ی نفس ها   ی صدا   نیباتریز  شد،یکه در 

 بود.  ده یبود که تا آن زمان به گوشم رس یینوا

جلو  دستم تا  فشردم  بهم  براوسوسه   یرا  موها  ی اش    ینوازش 

 .رمیاحسان را بگ

 بودم که متوجه گذر زمان نشدم.  شیمحو تماشا  آنقدر

 شیو اخم ها   دی به پشت گردنش کش  یبسته، دست  ی پلک ها  با

 هم رفت.  ی از درد تو 
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 ش ینتظر باز شدن پلک هانگاهش کردم و در سکوت م  یناراحت  ای

 ماندم. 

به    م یرا مستق  شیاباز کرد و نگاه نقره   یرا به آرام  شیها  چشم

 دوخت.  میچشم ها

را با انگشت    یچشم   ی تخت برداشت و گوشه ها  ی را از رو   سرش

 پاک کرد. شیها

 دهنش را قورت داد و گفت:  آب

 ؟ ی بهتر -

که بعد از   ی ری تصو  نیاول  یداشتم؟ وقت  یاصال مگه مشکل  بهترم؟

 نداشت.  یلیصورت جذابش بوده، حال بد دل  دمید میداریب

 زدم و گفتم:  یق یعم لبخند

فقط   - شدم  شما  شرمنده  خداروشکر،  زندگخوبم  و  کار  از    ی. 

 .نیافتاد

 . صبحانه آوردن براتون؟ فمهیوظ هیچه حرف نیا -

 به ساعت رو به رو انداختم و جواب دادم:  ی نگاه

 .ی به زود ارنیهنوز شش صبح. م  -
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دست  ستادیا موها  ی و  وسادیکش  شیبه  رو  لشی.  از   ز یم  ی را 

 برداشت و گفت: 

برم اداره. شرمنده    دینمازخونه وبعد هم با  رمینمازم قضا شد، م  -

 .گردمیاما زود برم نیمون ی تنها م

به سخت   خودم بنش  دم ی باالتر کش  یو  تر  همزمان    نم، یتا راحت 

 جواب دادم: 

 ندارم.  ی. من مشکلنی شما به کارتون برس -

سکوت به سمتم امد و و تخت را به حالت نشسته در اورد.    در

 . نمیبالشت را پشت سرم درست کرد تا راحت تر بنش

نزد  سرم بو  یک یدر  و  بود  عطرش   وانهید  ی گردنش  کننده 

 مدهوشم کرده بود.

 ی را برا  اقمیاشت  میکردم چشم ها  یرفت و نگاهم کرد. سع  عقب

 نشان ندهد.   راهنش،یپ  ی دوباره  دنییبو

  ره ینگاهم کرد و بعد به سمت در رفت. همزمان که دستگ   ی الحظه

 گفت:  دیکشی م نییدر را پا

 .یاعلی. گردمی متا عصر بر  -
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داخل اتاق آمد و مشغول    ی ، پرستاربعد از رفتن احسان  بالفاصله

 دستم شد.  ی سرم تو ضیتعو

 عمو بود. ی حال و هوا ریدرگ فکرم

 خودم که تعارف نداشتم، دلم گرفته بود.  با

برادرش افتاد، به   ادگاریفرصت دفاع نداد و به جان    نکهیاز ا  دلم

 درد آمده بود.

تا زمان  ماندند، یچند روز را تهران م   دانستمینم که    ی اما قطعا 

 . من نبود ی برا یی آنجا بودند، جا

 .سوختی م امیکس  یب ی برا دلم

 خواب ندارم.  ی برا ییجا یاش نباشند من حتعمو و خانواده اگر

 انداختم.  مارستانیرنگ و گشاد ب یصورت ی به لباس ها ی نگاه

 . شدند ینم  دهیبودند و د راهنیام داخل پبافته شده ی موها

 لیرا تکم  مسخره  پیت  نیسرم بود، ا  ی که رو  ی رنگ  دیسف   کاله

 .کردی م

زدم و    شیرو  یکوچک  ی شکمم گذاشتم و ضربه ها  ی و رو  دستم

 احسان شروع به لگد زدن کرد.  طونینگذشت که دختر ش  ی اه یثان
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ا  با ادامه دادم و هربار خنده   نیریش  ی باز   نیخنده  بارها   ام  را 

م  قیعم قبل  از  اشدی تر  وجود  نعمت  نی.  برا  یمهمان   ی بود 

 .امیی تنها

                                                             

داشت اول به خانه برود   میرا زد و سوار شد. تصم  نیماش  موتیر 

 .ردیبگ  یرا عوض کند و دوش کوتاه شیتا لباس ها

 .زدیچرخ م  مارستانیفکرش در ب  تمام

ب  آنقدر به  را  حنا  زده  حت   مارستانی شتاب  که  بود    ی آورده 

 حالش نداشت.  دنیپرس ی برا یبود و راه اوردهیرو ن حنای گوش

به   ی اخاموش است، ضربه   اشیگوش   شبی که از د  نیا  ی ادآور ی  با

 .و روشنش کرد  د یکوب اشی شانیپ

 گالره رو به رو شد.  ی ها امکیاز تماس ها و پ  یلیبا س  بالفاصه

کرد و با شماره گالره تماس   تی هدا  ابانیرا به گوشه خ  نی ماش

 گرفت. 

صدا  ی اه یثان  هنوز که  بود  تو  ی نگذشته  گالره    یگوش  ی لرزان 

 : دیچیپ
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 آقا احسان، حنا! حالش چطوره؟  -

 جواب داد:  ی شرمندگ با

شرمنده   - واقعا  دمن  گوش  ریدرگ  نقدریا  شبیام،  و    م یبودم 

 افتاد که خاموشه  ادمیخاموش کردم و تازه االن 

 دوباره تکرار کرد: ش، یتوجه به صحبت ها یب گالره

 باهاش حرف بزنم؟ شهیحنا حالش چطوره؟ نم -

 و گفت:  دی بلندش کش شیبه ته ر یدست

بگم...متاسفانه مچ پاش شکسته، تمام صورت و بدنش هم    یچ  -

 .ستم ین  مارستانیکبود شده. االن ب 

 . دیچیپ  یگوش ی هق هق گالره تو ی صدا

 گفتگو ماند.  ی در سکوت منتظر ادامه احسان

 و گالره هق زد و احسان سکوت کرد. یکوتاه قیدقا

گرم    شیپاها  ی رو  یخستگ  از آب  دوش  دلش  و  نبود  بند 

 اش را بشورد و ببرد. شونه  ی رو  ی ها  یتا تمام خستگ  خواستی م

 آرام زمزمه کرد: ییو با صدا دیدماغش را باال کش گالره
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ببر خونتون، بابا    یکن و حنا رو چند وقت  یآقا احسان مردونگ  -

حت افتاده  لج  حنا    دنید  یسر  کرده.  قدغن  منم  واسه  رو  حنا 

کس پ  ی تنهاست،  که  نداره  تنهاش   ششی و  توروخدا  بمونه. 

 . نینگذار

 جواب داد:  نانیبا اطم احسان

پ  التونیخ  - فق  شمیراحت، جاش  کنامن.  لطف  و   نیط  لباس 

 . برمی م  امی م  ن یداره رو آماده کن   ازیکه ن   یلیوسا  یو باق   لشیموبا

 . نییای ب نی هر زمان خواست کنم ی بده، آماده م  رتونیخدا خ -

                                                             

مطالعه  اتاق و  سامانکار  و  سر  را  ا  ی اش  تا  محل    نیداد  روزها 

 حنا شود.  یزندگ

  چییو مرتب انداخت و بعد از برداشتن سو  زیآخر را به اتاق تم  نگاه

 شد.   مارستانیب یراه

 یداشت با دکتر صحبت کند تا اگر حنا و فرزندش مشکل  میتصم

 نداشتند، مرخص شوند. 
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ا  ن یب با طعم ها  وهیمو چند آب  ستادیراه  مختلف   ی و کمپوت 

 نرود. یتا دست خال دیخر

پارک کرد و   مارستانیبزرگ ب  نگی را با حوصله در پارک  نی ماش

 راه افتاد.

 به در زد.   یآرام  ی او تقه ستادیدر اتاق ا پشت

 . دیحنا به گوشش رس  دییبفرما ی صدا

 داخل اتاق شد.  انیاهلل گو ای

  ی حنا که بافته شده رو  یبلند و مشک  ی موها  خی ابتدا م  نگاهش

 چشم بست.  ی بود افتاد و فور  شیشانه ها

  یو کمپوت هارو رو  وهیداخل شد و همزمان که آب م  یآرام  به

 گفت:  گذاشت،ی کوچک کنار تخت م زیم

 الحمداهلل؟  نی سالم، خوب -

 زد و جواب داد:  یلبخند با نمک دخترک

 . میشکر هر دو خوب یسالم از ماست، اله -

کمند    سویکرد نگاهش را به آن گ  ینشست و سع  یصندل  ی رو

 ندوزد و حرف بزند، اما سخت بود... 
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انداخت و به کفش    نییسخت که به ناچار کامال سرش را پا  آنقدر

 نگاه کرد.  شیها

 : د یمکث کرد و پرس ی اه یثان حنا

ن   میگوش   - بق  ی شما خبر  ست، یهمراهم   ن؟ یندار  ه یاز عموم و 

 دن؟یحالم و نپرس 

بود و در آورد و به دستش    بشیحنا که همچنان داخل ج  یگوش

 گفت:  یداد. و به آرام

اجازه    - عموتون  ظاهرا  اما  بود،  نگران  زد،  زنگ  دخترعموتون 

 .  انیشما ب  دنیبه د دنینم

 یالعمل خاصکرد و به صورت حنا نگاه کرد، منتظر عکس  سکوت

 انداخت.  نییزد و سرش را پا یبود، اما تنها لبخند تلخ

دلگ  قح عمو  ریداشت  هم  و  حنا  هم  را    ییباشد،  حنا  کار  که 

 . دانستی م یهرزگ

 حنا نگاه کرد و ادامه داد:  ی نم چشم ها به

.  نی مرخص بش ن ینداشت   یکه اگه مشکل زنم،یبا دکتر حرف م   -

 ه؟ ینظر شما چ
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مداوم حواس حنا را از اتفاقات   ی با گفتگو ها  خواستی م  دلش

که از   ییق نبود، چون حنا با صدااطراف پرت کند.اما ظاهرا موف

 شدت بغض دو رگه شده بود، گفت: 

  ی برم؟ خونه و زندگ  شش یو دارم پ  یمرخص بشم کجا برم؟ ک   -

 ی رو  ی سقف  مارستانیب   ی منتظرمه؟ حداقل تو  ی ا دارم؟ خانواده

 سرم هست. 

 آورد و زمزمه کرد:  نییرا پا  شیصدا احسان

تخم چشم من    ی بخواد رومگه من مردم؟ تا هر زمان که دلت    -

دار پ ی جا  ماه  ماش  ش، ی.  چند  آخر   نیتو  تا  االن  از  که  گفتم 

! سر حرفمم هستم. پس  ی من حساب کن  ی رو  یتونیعمرت م

 نگران نباش. 

ا  حواسش اما  کرده،  خطاب  مفرد  را  حنا  هم  باز  که   نباریبود 

ا  نبود.  خطاب   نیناخواسته  مفرد  با  که  خواست  خودش  بار 

 به حنا بدهد.   ی ترشیب  یکردنش، راحت

ب  یاشک   ی ها  قطره رو  یکه  ها  ی صدا  م  ی گونه   خت،یری حنا 

 .کردی ناراحتش م

 آرام کردنش بلد نبود. ی برا یراه اما
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 .کردی سکوت کرده و نگاهش م تنها

 کرد و بعد جواب داد: هیو گر یکوتاه قیدقا حنا

 خوام ینم   گهیهستم، د  تونیمزاحم شما و زندگ  یبه اندازه کاف  -

 سربار هم باشم. 

 تر کرد و گفت:  کیاش را به تخت نزد یصندل

  ؟ یکنی ام مشرمنده  نیاز ا  شتریخانوم؟ چرا ب  هیچه حرف  نیا  -

خونه منو تحمل کن، خودم   ی شما منت سر من بگذار و چند روز

 .دمی . قول مکنم ی خراب کردم خودمم آباد م

 خانه شدند.   یشدن حنا، راه صیترخ ی از اجازه دکتر برا بعد

خانه را   ییتا کمبود مواد غذا  ستادیا  یفروشگاه  ی راه جلو  ن یب

 کند.  دیخر

کنارش    شهیتر از هم  ریکه سر به ز  یی را به سمت حنا  نگاهش

 نشسته بود، انداخت و گفت: 

 بخرم؟ یخواهینم ی زیکنم، چ دیخر یکم رمیم -

احسان    ی که برا  ینگاهش را باال آورد و با خجالت  یبه آرام  حنا

 جالب بود، جواب داد: 
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 نه، ممنونم.  -

 شد.  ادهیرا بازکرد و پ اشیمنیا کمربند

  یز یخانه، به سمت تنقالت رفت و هر چ  حتاجی ما  دیاز خر  بعد

  ن یماش  یو راه  دیحنا دوست داشته باشد، خر  زد،یکه حدس م

 شد. 

عقب گذاشت و در لحظه آخر    یرا صندل  ییمواد غذا  ی ها  بسته

 جلو نشست.  یرا برداشت و صندل  ی انوشابه   لیبسته کوچک پاست

 ی را رو  ل یحرف بسته پاست  یمغموم انداخت و ب  ی به حنا  ی نگاه

 گذاشت و راه افتاد. شیپاها

در حال   یمیبه حنا انداخت که با لبخند مال  ینگاه   م ین  همزمان

 بود.  ل یباز کردن پاست 

بعد از چند روز   نکهیلبش نقش بست. از ا  ی رو  یکوتاه   لبخند

 بود، خوشحال بود. دهیحنا د ی لب ها ی لبخند را رو

 ن؟ یخوری. شما نمی ممنونم لطف کرد -

 کرد و در جواب به حنا گفت:   یکوتاه خنده

 جمع!  ایمفرد  ای -
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خاطره آن شب   ی ادآورینگاهش کرد و بعد با  یجیابتدا با گ  حنا

با صداج  نیکه خودش هم بود،  به احسان گفته  بلند    ی مله را 

 قهقه زد. 

آرام  اشیهمراه  یبا خنده کوتاه  احسان به  را    یکرد و سرش 

 تکان داد.  

بچه  یکوتاه  نگاه دختر  بزرگ  ی به  دل  که  داشت،   یکنارش، 

 انداخت و گفت: 

  ی با مفرد خطاب شدنم ندارم، هر جور راحت تر  یمن مشکل  -

 صحبت کن. 

. مفرد خطاب کردی م  ی حنا هرکار  ی عوض کردن حال و هوا  ی برا

 . شدیمحسوب م زیچ نیشدنش کوچک تر

داده    ادیرو بهش    یبزرگ   ی دختر، درس ها  نیا  ی خود گذشتگ  از

 بود.

 شد.  اطیدر را زد و داخل ح موتیر

 کرد،ی که معذب تر از قبل به اطراف نگاه م   ییبه حنا  حواسش

 بود.
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 د.داشت، خودش هم معذب بو  حق

 سخت بود.  شینامحرم برا ی سقف رفتنش با دختر ریز

 نداشت.  ی اچاره اما

 . شناختی بود که م یآدم نیحنا تنهاتر 

  ش یخط قرمز ها  ی اگر قرار بود پا رو  ی. حتکردیتحمل م  پس

 . گذاشتی م

 .کردی بود که جانش را حمل م ی دختر مهم

 . آوردیدل را به درد م تشیکه مظلوم ی دختر

 و گفت:  دیرا خاموش کرد و به سمت حنا چرخ نی ماش

 .  دیی بفرما -

 نگاهش را باال آورد و لب زد: حنا

 ممنونم.   -

شد. عصا را از جعبه عقب برداشت و به سمت   ادهیاز حنا پ  زودتر 

در   ی داده بود و وزنش را رو  ه یتک   نی حنا قدم برداشت. به ماش

ن با عصا خصوصا  کند. راه رفت  ی ریانداخته بود تا از افتادنش جلوگ 
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بود خ  یزن  ی برا باردار  ا  یلیکه  بود.  و روز حنا   نیسخت  حال 

م  شتریب قبل عذابش  ادادی از  را مسبب   نکهی. خصوصا  خودش 

 . عصا را به دستش داد. و گفت: دانستی اتفاقات م نیتمام ا

 کمکت کنم؟ یخواهی م -

زد و    یمیعصا انداخت. لبخند مال  ی کرد و وزنش را رو  ی تشکر

 جواب داد: 

 عادت کنم بهش!   دیممنونم با -

فاصله گرفت و باز به سمت جعبه عقب رفت. ساک کوچک   یقدم

ب  به  رفتنش  از  قبل  که  را  بود،    مارستانی حنا  گرفته  گالره  از 

رفت. به سمت خانه  و  که همچنان   ینگاه  مین برداشت  به حنا 

 بود. انداخت و گفت:   هستادیا نیکنار ماش فیبالتکل

 داخل، هوا گرمه.  دیی بفرما -

به سخت  شیلب ها  حنا برد و  که   یدر حال  ، یرا داخل دهنش 

 ساک به شکمش وارد نشود، قدم برداشت.  ی فشار  کردی م  یسع

در طبقه    یاتاقحنا را داخل اتاقش گذاشت و بالفاصله برگشت.

دشوار بود.   یلینداشتند. و باال آمدن حنا با عصا از پله ها خ  نییپا

 بود، نگاه کرد و گفت:   ستادهیپله ها ا  نییپا  فیکه بالتکل  ییحنا  به
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 . ستین ی . چاره ای کمکت کنم پله هارو باال بر  دیبا -

 . ست ین ی. مشکلامینه، آروم آروم خودم م -

 فت: حنا گذاشت و گ ی عصا ی فاصله رو نیرا با کمتر دستش

 . با من قدم بردار.رمت یگی عصا من م  ی وزنت و بنداز رو -

                                                             

بود    ی عطر  یحوال  ییبه صورتش نگاه کردم اما ذهنم جا  معذب

 زده بود.   راهنشیپ ی که رو

 .دادی از حد صورتم با گردنش، اجازه تمرکز بهم نم  ش یب  یکینزد

 پله را به کمکش باال آمدم.  نیسرم و تکان دادم و اول تنها

 را برداشتم.  ی نفس نفس قدم بعد با

 کرد و گفت:  نگاهم 

 عجله نکن.   -

شکسته    ی با همان پا  خواستی عجله داشتم. آنقدر که دلم م   اما

 تمام پله ها را دوان دوان باال برم. 
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هوش و حواسم را معطوف خودش کرده بود   ی عطرش همه  ی بو

حنا کنترل  شد  یعاشق  ی و  دلش  س  هیتک  دایکه  به    نه یدادن 

 کرده بود.  ریسخت و نفس گ   خواست،یاحسان را م

 که بود پله هارا باال آمدم.  ی هر سخت به

 گرفت و در اتاق را باز کرد: فاصله

 خبرم کن.  ی داشت ازین ی زیبود ببخش. چ  ی کم و کسر -

 .خوامی سربار شماهم شدم معذرت م -

گذاشت و از کنارم عبور کرد. همزمان   بشیرا در ج  شیها  دست

 جوابم را داد: 

بگذار  - و  تعارف  تر  ی بهتره  راحت  دومون  هر  کممیکنار.   ی. 

 . زنمی استراحت کن واسه ناهار صدات م

 زدم و داخل اتاق شدم. ی لبخند

رنگ   یکه شامل کتابخانه و تخت و کمد شکالت  یساده ا  اتاق

 بود.

دور   ب یبودند که به ترت  ی کاکتوس  ی اتاق، گلدون ها  نیتزئ  تمام

 شده بودند.  دهیتا دور اتاق را چ
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 .  دمیتخت دراز کش ی رو

بود که دچارش شده بودم.    یو راه رفتن با گچ پام عذاب   نشستن

 جز تحمل نداشتم.  ی او چاره

 شده بودم.  داریبکه   شدی م یساعت  چند

گرسنگ  دلم م  ی از  پا  رفتی ضعف  مانع  خجالت  رفتنم    نییاما 

 . شدی م

 . دادیرفتن از پله ها رو نم نیی گچ پام هم اجازه تنها پا هرچند

 .کردمی تخت نشسته بودم و بافت موهام و باز م ی رو فیبالتکل

صدا  یکوتاه  تقه بعد  و  خورد  در  و   ی به  اتاق  سکوت  احسان 

 شکست: 

 داخل؟  امی ب تونمی م -

 سرم گذاشتم و گفتم:  ی برداشتم و رو مویروسر

 . د ییبله، بفرما -

شامل برنج و کباب و دوغ دستش بود و با لبخند   یبزرگ  ین یس

 .آمدی به سمتم م یمیمال



 

525 
 

 و گفتم:  دمیو باالتر کش خودم

 ن؟یدیچرا زحمت کش -

 گذاشت:  میو جلو ینیتخت نشست و س  ی رو میبه رو رو

 نکردم، نوش جان. ی کار-

 و چنگال و برداشتم و گفتم: قاشق

 ن؟یشام خورد -

 و همزمان جواب داد:  ختیر وان یل ی و تو دوغ

خبرم    ی شام خورد  رهیات سر محوصله   نجایندارم. ا  ل یفعال م  -

سرگرم   ونیزی. اونجا حداقل با تلونییطبقه پا  ایکن کمکت کنم ب 

 . یشی م

 دوغ و از دستش گرفتم و با لبخند گفتم:  وانیل

 بود جناب سرگرد. ممنونم.  ی االعادهفوق شنهادیپ -

 شدم.   شیو من محو تماشا دیخند ریو سر به ز مردانه

. و سپس  دیکش  ش یها  قهی به شق  ی. دستستادینگاهم کرد و ا  کوتاه

 به سمت در قدم برداشت و همزمان گفت: 
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 . ا یکمکت، تنها ن امی صدام کن ب ی نره شام خورد ادتی  -

 چشم. -

 لب زمزمه کرد:  ریو کوتاه نگاهم کرد. ز برگشت

 بال خانوم.   یب -

 زدم.  یجوابش لبخند کوتاه در

رفت و   رونیبعد ب  ی اه یانداختم و جواب ندادم. ثان  نییو پا  سرم

 در و پشت سرش بست. 

بود. اما تمام حواس    میبه کباب خوش عطر رو به رو  ره ینگاهم خ 

بود، گم    یلفظ خانوم  یحوال  ییپنج گانه ام جا نثارم کرده  که 

 شده بودند. 

 دمیلقمه رو با اشتها به دهن کش نیآخر

 عقب نشستم.  و

 شدم.  میدر آوردمو و مشغول بافتن موها  مویروسر

 زدمو به کمک عصا بلند شدم. میآخر و به موها گره

 شدم.  رهیام در پنجره خ هیسا به
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عمو  آمدن عمو و زن  ی برا  شیکه دو روز پ   ییلباس ها  همچنان

 بودم تنم بود.  ده یپوش

کرده    هیته  میکه ظاهرا  گالره برا   ی انزجار به سمت ساک کوچک  با

 داخلش شدم.  ی بود، رفتم و مشغول نگاه کردن به محتوا

 ض یمشغول تعو  یسبز رنگمو برداشتم و به سخت  ی باردار  راهنیپ

 شدم.  میلباس ها

سرم انداختم. بعد از    ی و برداشتم و رو  دمیآخر شال کوتاه سف   در

 لم یموبا  یبرداشتن گوش 

 . دمیکش ن ییو پا رهیبه سمت در رفتم و دستگ ی حال بهتر با

 : دی به گوشم رس نیی احسان از طبقه پا ی صدا

 .امیاالن م سایوا -

که به سرعت از    دی طول نکش  یاهی. ثانستادمیر پله ها اکنا  ناچار

 .ستادیپله ها باال آمد و کنارم ا

                                                             

 . نمی مبل سه نفره بنش ی کرد تا رو کمکم
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  م یگچ پا  ریو ز  ی پشت کمرم گذاشت و کوسن بعد  یبزرگ  کوسن

 قرار داد.

قربان    ادیبدنم با داد و فر  ی اما تمام اعضا  کردی سکوت کمکم م  در

 . رفتند ی م شیها یمردانگ ی صدقه 

 به خودم آمدم:  شیصدا با

 االن؟  یراحت -

 با ذوق زمزمه کردم:  ناخوداگاه

 ! یلیخ -

 یزیگاز گرفتم و چ  ی. لبم و به آرامدیکرد و کوتاه خند  نگاهم

 نگفتم. 

 : د یسمت آشپزخانه رفت و پرس به

 ؟قهوه؟ی چا -

 را باال بردم و با خنده جواب دادم:  میصدا

ه  - معذرت  عرض  چا  چیبا  واسه    ی کدوم!  اما  دارما،  دوست 

 . کنمی تر اطاعت م   کی. منم گردنم از مو بارستیدخترتون خوب ن
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 تر کرد. قیانداز شد و لبخندم را عم نیخنده بلندش طن ی صدا

 گفت:  ی اکه تمام شد با لحن دوستانه  اشخنده 

 باشه هم دخترم.  دیکه هم واسه خودت مف ارمیم  وهیآبم -

 بود.  یاالعادهفوق  شب

 بیترک  اشیشگیهم  ی ایاش در کنار حجب و حدوستانه  حضور

 بود. ی محشر

  ده یکه پوست کنده بود و درون بشقاب چ  ییها  وهیبه م  ینگاه

 بود انداختم. 

ها  برخالف م  م،یاصرار  برا  وهیخودش  و  داخل    میپوست گرفت 

 . دیبشقاب چ

 یلیروزها خ  نی که ا   میبود  ی طنز  لمیبه ف  رهیدو در سکوت خ  هر

 سر و صدا کرده بود.

 بردارم.   ونیزیباعث شد نگاهم و از صفحه تلو  امیزنگ گوش  ی صدا

 به اسم گالره شد.   رهیخ نگاهم 

 سرعت جواب دادم:  به
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 الو گالره!  -

 ام را نداد.اجازه ادامه جمله بغضم

را کم کرد و خودش    ونیزیتلو  ی به احسان بود که صدا  حواسم

 به آشپزخانه رفت تا راحت تر صحبت کنم. 

 .  تیی تنها ی برا رمیفدات بشم. بم ی. اله یحنا ابج -

 را شکست.  میهق گالره، سد اشک ها هق

عز  هیگر  - م  زمی نکن  گالره...  عمو چطوره؟  خوبم.  !  ترسمی من 

 منو؟ بخشهینم یعنی

دو سه روزه    نی. بخدا اادیباهاش کنار ب   دیحنا. با  کشهی طول م  -

 ه یگر  ییکه موقع تنها  زنهیکالم حرف نزده. چشماش داد م  هی

 . کنهی م

ام  هقهق   نی ام بلند نشود. بدهنم نگه داشتم تا ناله   ی و جلو  دستم

 زمزمه کردم: 

 خونه؟ ام یب -
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بابا آروم    - بگذار  نه،  االن  اما  برم. شرمندتم  قربونت  نه حنا  نه! 

. بعد  گردنیتا آخر هفته برم  تیتهران. نها  موننینم  یل یبشه...خ

 دورت بگردم.   ایب

باهاش حرف بزنم، التماسش    ام یحضورم آرومش کنه! ب  دیشا  -

 . دی بخش دیکنم. شا

از شدت بغض دو رگه شده بود، جواب   شیکه صدا  یدر حال  گالره

 داد: 

م  - آت  کمیبگذار    شه، یبدتر  بخوابه. بگذار دلتنگت    ششیبگذره 

صحبت    ی...حتی . حتهیعصب   یلی. االن خایبشه...نگرانت بشه. بعد ب 

 باهات و قدغن کرده.  یکردن تلفن

 . میکرد هیو گر می و با گالره حرف زد ی ادیز قیدقا

 و من از حال عمو! دیحال خودم و دختر احسان پرس از

 و من بازهم از حال عمو.  د یدر خانه احسان پرس امیراحت از

  م ی که پدر بود... مادر بود...همدم و همراه بود. اما با تصم  ییعمو

 کرده بود. غیغلط من، خودش را ازم در ایدرست 

 شدم.  میو قطع کردم و مشغول پاک کردن اشک ها یگوش
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به ناچار دستمال احسان را از لباسم    ،ی دستمال کاغذ  دنیند  با

 پاک کردم.در آوردم و رد اشک هامو 

 و نفسم را حبس کرد.  دیاز پشت سرم به گوشم رس شیصدا

 ؟ یهنوز نگهش داشت -

سف  متوجه دستمال  همان  منظورش  که  خودش   د ی شدم  رنگ 

 است. 

 مبل نشست و منتظر نگاهم کرد.  ی رو میندادم. رو به رو یجواب

 جواب دادم:  یقورت دادم و به آرام یدهنم و به سخت آب

ز...تهوی باردار  لیاوا  - اما...وقت   ادیع  نزد  یداشتم.    کمیدستمال 

دارم. واسه  اری. گالره گفت به عطر شما وشدی بود، حالم خوب م

 همراهمه. شهیدستمال هم نی...انیهم

داد.   ه یمبل تک  ی قالب کرد و به پشت  نهیس  ی را رو  شیها  دست

موضوع   نیا  دنیکش  شیکه انگار از پ  یدر حال  ،یمیبا لبخند مال

 : دی. پرس بردیلذت م

بهت داده بودم!   ی دستمال و چند ماه قبل از باردار   نیاما من ا  -

 ! ی دستمال ساده رو چند ماهه نگه داشت هیکه چرا  بهیبرام عج
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ام فشردم. از شدت استرس عرق کرده  ی دست ها  نیو ب  دستمال

 .کردینم امی اریهم  نیدروغ ی ا جمله ی برا  یذهنم حت

 منتظر جوابم بود. ،یمیلبخند مال با

   گفتم؟یم چه

بودم هم  گفتمی م عاشقت  ساده  نیکه چون  باارزش دستمال   ،

 شده بود؟ امییدارا نیتر

تاک ساعت    کی تند من و ت  ی نفس ها   ی را صدا  نمانی ب  سکوت

 . شکستی م

 و گفتم:  دیکه به ذهنم رس یجواب نیانداختم و اول نییو پا سرم

 نداشت. فقط...ازش خوشم اومده بود.  یخاص لیدل -

 نگاهم کرد.  کوتاه

 بار با کنکاش، بدون لبخند!  نیا

  یوار روانداختم و دستمو نوازش  نییترس رسوا شدنم سرم و پا  از

 جلوه دهم.  یتا حالم را معمول دمیشکمم کش

 همراه شد:  تیبا جد بارنیا شیصدا
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 م؟ین یو فرداشب بب  لمیف ی ادامه ی ااگه خسته -

                                                             

و   دمیهمان مبل سه نفره خواب  ی را به خواسته خودم رو  شبید

 احسان به طبقه باال رفت. 

ب  از به   زدمیبودمش و حدس م  دهیشده بودم ند  داریصبح که 

 محل کارش رفته باشد. 

رو  یب همچنان  کش  ی هدف  دراز  ها  دهیمبل  کانال  و    ی بودم 

 .کردمی را عوض م ونیز یتلو

ا  ی رو  کالفه از  حالم  کردم.   نگاه  اطراف  به  و  نشستم    ن یمبل 

 . خوردی بهم م  ییسکوت و تنها

 آشپزخانه شدم.  یکمک عصا بلند شدم و راه به

به    ی زیانداختم. چ   اتشیبه محتو  ی رفتم و نگاه  خچالیسمت    به

 ظهر نمانده بود و گرسنه بودم. 

 ناهار درست کنم.  یکاریفرار از ب ی گرفتم برا  میتصم

 عدس پلو بود. د،یکه به ذهنم رس ییغذا نیتر ساده

 درست کردن ناهار شدم و زمان را فراموش کردم. سرگرم
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شعله گاز و کم   ریبه سرعت ز  د،یزنگ در که به گوشم رس   ی صدا

 کردم تا دم بکشد. 

 رفتم.  فونیو به سمت آ دمیکش میبه روسر یدست

 ت در خواهد بود. در و باز کردم. احسان پش  نکهیاز ا  نانیبا اطم  و

همان مبل سه نفره،منتظرش   ی از کنار در گذشتم و رو  یسخت  به

 نشستم. 

 خانه خورد. ی بعد چند ضربه کوتاه به در ورود  ی اه یثان

 گفتم:  یزدم و به شوخ ی لبخند

 توروخدا جناب سرگرد، منزل خودتونه!  دیی بفرما -

 در باز شد.  یاز مکث کوتاه بعد

نگاهم    رتیبود و با ح  ستادهیاحسان، سارا پشت در ا  ی به جا  اما

 .کردی م

 ناباورش ماندم.  ی چشم ها رهیو با ترس خ ستادم یزده ا بهت

  یی توانا  یاز شدت ترس آنقدر خشک و تلخ شده بود که حت  دهنم

 هم نداشتم.  ی اگفتن کلمه
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 زد و شروع به دست زدن کرد. ی پوزخند سارا

  ی آرام  《نه》رد بستم و تنها واکنشم،  نمناکم رو با د  ی ها  چشم

 به زبان آوردم. ی بود که به سخت

 ی به آرام  اش،ی پاشنه بلند مشک  ی زنان، با همان کفش ها  دست

 .ستادی ا میجلو آمد و رو به رو

 دفاع از خودم نداشتم.   ی برا  ینگه داشته بودم و حرف  نییو پا  سرم

 و گفت:  د یتمسخر خند با

شناسنامه هامون خشک    ی مهر طالق تو  ینذاشت  ادیخوشم م  -

آفر آفر  نیبشه.  خانوم.  ا  نیحنا  بود  نقدر یبهت.  من    ی زرنگ  و 

 ! دونستم؟ینم

 اشتباه ....  -

 زد: غیو باال آورد و ج دستش

  ی گذاشتی م  ارهیصداتو بشنوم. پت   یحت  خوامینگو! نم  ی چیه  -

 ی کشی ! خجالت نممیزندگ  ی رو  ی زد ی جهازم و ببرم بعد چتر م

 تو؟ 

 قورت دادم و گفتم:  یدهنم و به سخت آب
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 . من فقط... یکنی سارا اشتباه م -

 مبل پرت بشم.  ی ام زد که باعث شد رو نه یبه س یمحکم ضربه

 شکمم گذاشتم.  ی از شدت درد گفتم و دستم و رو یآخ

 را باال برد و با تمسخر گفت:  شیصدا

که شاهد    یتخت  ی رو  شه یچندشت نم  ؟یهست  ی تو چه جور زن  -

خونه    نیا  ی جا   ی جا  ؟یمنو احسان بوده بخواب  ی ها  ی عشق باز

 منو دارن!  ی هاش رنگ و بو لیو وسا

 کرد،ی که انگار با خودش صحبت م  ی عقب رفت و در حال  ی قدم

 گفت: 

ازدواج   تونهی...زن حامله هم نمی ا! تو که حامله نم یصبر کن بب  -

نامحرمی عنیکنه!   احسان  به  پ  ی...تو  شب  !  یخوابی م  ششیو 

آب    نیآفر جانماز  من  واسه  فقط  فکر شده!  روشن  احسان.  آقا 

 . دیکشی م

توه  ستادمیا  یسخت  به از  داد  شرمانه   یب  ی ها  نیو خسته  اش. 

 زدم:

 تهمت نزن!   نقدریخجالت بکش سارا ا -
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 زد: ادی تر از من فر بلند

تو شکمت که    ی از بچه   یتو؟ عوض  ایخجالت بکشم    دیمن با  -

! هنوز دو  ی ! تو دوست من بودی دیکشی مادرش منم خجالت م

شد جدا  احسان  منو  نشده  هم  زندگ   ی اومد  میماه  تو  میسر   !

شده. با    دهیکه هنوز جهاز من داخلش چ  ی امن...خونه  ی خونه

 . یکن یم ی شوهر سابق من عشق باز

 ببند دهنت و سارا! -

ه سرعت به سمت در احسان؛ هر دو ب  یبلند و عصبان  ی صدا  با

 .میدیچرخ

                                                             

 .میسارا و کارگرها خورد  ی سر و صدا  انیمان را در مدو نفره   ناهار

 ی و به ناچار رو  م یرفتن از آشپزخانه نداشت  رونی به ب   ی لیدو م  هر

 . میها نشست   یصندل

ز  کمرم نشستن  شدت  ضربه   ادیاز  ت  ی او  بود  خورده    ر یکه 

 شد که اشک به چشمم آورد. ادیز ی . دردش به حددیکشی م

 شکمم گذاشتم و بلند شدم.  ی و رو دستم
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نمناکم متوقف    ی چشم ها  ی احسان همراهم باال آمد و رو   نگاه 

 شد. 

 : دیو پرس ستاد یسرعت ا به

 ؟ یکنیم هیحالت خوبه؟ گر -

 زمزمه کردم: ی و باال آوردم و به سخت دستم

 !  نم یبش  تونمینم  گهی...فقط، دستین ی زیچ -

 .ستادی ا امیقدم کیو دور زد و در  زیم

 به دستم داد و گفت: عصارو

م  - رو عصا کمکت    خوامیمعذرت  بنداز  و  وزنت  نبود.  حواسم 

 . کنمی م

 . رفتم  رونیدادم و همراهش ب  هیناچار به عصا تک به

 گرفت.   شیراه، پله هارو پ ی اآهسته ی قدم ها با

س   ده یچسب  امشانه  را   اشنه یبه  قلبش  ضربان  باالرفتن  و  بود 

 .کردم یاحساس م
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  مان یجلو  یکوچک  ی که سارا با جعبه  م،یبود  دهیپله ها رس   انهی م  به

 .ظاهر شد 

اما بر خالف    ردیسارا، فاصله بگ   دنیکه احسان با د  زدمیم  حدس

 اعتنا به حضورش پله هارو باال رفت.  یتصورات ذهنم، ب 

                                                             

تمام   چارهیتخت دراز بکشد. دخترک ب  ی حنا کمک کرد تا رو   به

رو را  او   ی ها  یصندل  ی روز  و  بود  نشسته  آشپزخانه  خشک 

 نبود.   تشی حواسش به وضع

 . شدیدختر م نیاز روز قبل، شرمنده ا شتریروز ب هر

داشتند،    ی از کبود  یبه صورت سرخش که هنوز رد کمرنگ  ینگاه

 انداخت و گفت: 

راحت بخواب،    الیاتاق از منه! پس با خ  نیا   ی ها  لیفقط وسا  -

 .شهیمزاحمت نم

 ادامه داد:  یجواب دادن و به حنا نداد و با لبخند کوتاه  اجازه

 و ندارم.  دنشیالبته حضور منو هم تحمل کن. حوصله د -

 . نی . راحت باشهیچه حرف نیا -
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 اتاق نشست و در سکوت به حنا نگاه کرد.   ی مبل گوشه  ی رو

 زود به خواب رفته بود.  یلیخ ،یاز شدت خستگ چارهیب

 را از حنا برداشت.  نگاهش

اول  شیها  جوراب  باز کردن  از  بعد  و  آورد  پا در  از  دکمه    نیرا 

 . دیمبل دراز کش ی رو راهنش،یپ

 را بست.  شیسرش گذاشت و چشم ها ریرا ز دستش

 بود...  خسته

 .  آمدیب به چشمش نمخوا اما

 .کردی م لشیبه حال خانه بدون وسا ی هر چه زودتر فکر دیبا

 سالها   نیا ی کامل و بدون نقص بود که ط ی سارا به قدر  جهاز

 بود! دهیقاشق هم نخر کی یاتاق، حت نیا لیوسا جز

 . دیو به سمت چپ دراز کش دیغلط

 روزها. نیشده بود ا یاغی نگاهش

م   ییهر سمت و سو  به نگاه  از خود گذشتگ  کردیکه    ی حنا و 

 . بستی چشمش نقش م ی جلو ش،یها
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 دختر بود.  نیا ممنون

 .دیحنا چرخ ی باز رو نگاهش

 بود.  دا یفاصله هم پ نی از ا یبلندش حت ی هامژه ی هیسا

 تر! بایز دیبه گذشته، چاق تر شده بود و شا  نسبت

  ی زبانش آمد و به سرعت نشست. دست   ی رو  یمحکم  استغفراهلل

 . دیکش  شیموها  نیب

شاک  از گناهش،  نگاه  و  ش  یدست خودش  ز  طانی بود.    رلب یرا 

 .ستادیلعنت کرد و ا

رو   رونیبه حنا راه ب   ی گریرا بست و بدون نگاه د  راهنش یپ  دکمه

 گرفت.  شیپ

 خدا بود. شیپ اش،ی حضور سارا، آسان تر از شرمندگ   تحمل

 آشپزخانه شد.  یآمد و راه نییهارو به سرعت پا پله

 را باز نگه داشت!  شیگرفت و چشم ها رآبیش ریرا ز سرش

 . شدی م دیشد  ی. باعث سوزششدی م شیکه وارد چشم ها یآب

 کار را ادامه داد.  نیا اما
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 را بشورد. شیآب، گناه چشم ها دیشا تا

 ... ی حاج آقا! بد داغ کرد  یخفه نش -

سمتش    زیتمسخرآم  ی صدا  با به  و  کرد  بلند  را  سرش  سارا، 

 .دیچرخ

که تنفسش    یو وقت   دیو پشت سر هم نفس کش  ق یبار عم  نیچند

 نرمال شد، جواب داد: 

صدات نفرت دارم، سکوت و    دنیچقدر از شن  یدونستیاگه م  -

 ! ی دادی م حیترج

 رفته؟  ادتی! نکنه ی عاشق صدام بود ی روز هی -

آشپزخانه  ی پوزخند از  و  طور  زد  همزمان  شد.  به    ی خارج  که 

 گوش سارا برسد، جواب داد: 

 . رهینم ادشونیو  شونی نه! آدما تا ابد اشتباهات زندگ  -

تخت   یاتاق نگاه کردم. آرام نشستم و به پشت  یک یتعجب به تار  با

 دادم. هیتک

 دستمو به چراغ خواب رساندم و روشنش کردم.  کورکورانه

 بودم.  دهیو خواب ی اد یز ی ساعت ها  ظاهرا
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 برداشتم و از اتاق خارج شدم.  عصارو

 بودن خانه نگاه کردم.  یزده به خال رتیح

 انداختم.  نییبه طبقه پا  یکل یپله ها نگاه ی باال  از

 . شدینم دهید  ی گرید زیچ چیکوچک، ه چهیقال کی جز

 ! یوفتی ن مواظب باش -

 و گفتم:  دمیاحسان، به سرعت به عقب چرخ ی صدا با

 ! دمیترس ی وا -

 نگاه کرد. نییو او هم به طبقه پا  ستادیبه روم ا رو

 .کردمی اش نگاه مسکوت به صورت گرفته در

 بعد، نگاهش و باال آورد و به صورتم دوخت: ی اه یثان

 .  کنم یم  هیته ویفردا اول وقت همه چ -

 گفتم:  یزدم و به شوخ ی لبخند

  ست یجناب سرگرد؟ مظنه جهاز دستتون ن   نیکرد  دایگنج پ  -

 ها. 

 زد و مانند خودم جواب داد:  ی کوتاه لبخند
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جر  - در  ها  انیشماهم  ن  ی فروشگاه  قسط  نی ست یما    ی ها! 

 . ستین یمشکل  دارمی برم

 ندادم. یو جواب دمیخند بلند

ام را قطع کردم که  نگاه مهربانش به صورتم شدم. خنده   متوجه

 گفت: 

 م یری . آماده شو شام مشهینم  دایواسه خوردن پ  ی زیچ  نجایا  -

 . رونیب

 زدم و گفتم:  ی لبخند

 . ه یاملت هم کاف هی مایبه زحمت نبود یراض -

 و بعد جواب داد:  دیو مردانه خند کوتاه

!  م یهم ندار  تابهیدونه ماه  هی  یاما حت  هیخوب  نهیاملت هم گز  -

 پس زودتر آماده شو. 

                                                             

 داده و منتظر حنا بود.  هیتک ی فلز  ی نرده ها به

 آمدنش را داد.  دیعصا، نو ی نگذشت که صدا یکوتاه قیدقا

 باال آورد. یرا به آرام نگاهش
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 رنگش شکمش را پنهان کرده بود.   یپانچ صورت مانتو 

خاص    تیرنگ، معصوم  دی با آن شال سف  شش،یصورت بدون آرا   و

 داشت.  ی تر

 و نگاهش را برداشت.   دیکش شیبه چشم ها یدست

 .دادی عذابش م  نینگاهش سخت شده بود و ا کنترل 

 را لعنت کرد و به سمت حنا رفت.   طانیش  ضی غ با

 حرف راه افتاد. یرا دور عصا محکم کرد و ب دستش

 ت کمکش کرد. در سکو ن،یکنار ماش تا

 راننده رفت و سوار شد. ی سمت صندل به

 برود اما با مخالفت حنا رو به رو شد.  یخواست به جگرک ابتدا

 زنان باردار مناسب نبود.   ی جگر برا ظاهرا

که قبال    یحنا، راهش را به سمت همان باغ رستوران  شنهادیپ  به

 با سارا رفته بودند، کج کرد. 

 تخت نشستند.  ی هم، رو یدو رو به رو هر

 حواسش را از اطراف پرت کرد. لش،یزنگ موبا ی صدا
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 شد و سپس جواب داد: رهیلبخند به نام الناز خ با

 ؟یسالم جان دلم. خوب -

 تر کرد: قیخندانش، لبخندش را عم ی صدا

  ا یاز ما نپرس   یوقت حال  هیتوروخدا    ؟ی. خوبپهیسالم آقا خوشت   -

 .م یشی بد عادت م

 و جواب داد:  دیخند

 ی دونی ندونه تو که م  یتر الناز بانو. هر ک  کیگردن ما از مو بار  -

 .رمیروزها چقدر درگ نیا

فدات شم، خودت و ناراحت نکن. فقط خواستم حالت    دونمی م  -

 و بپرسم.  

  یده یو رنگ پر  ره ینگاه خ. نگاهش به  دیکش   ششیبه ته ر  یدست

از حنا    یحنا افتاد. مکالمه با الناز را به سرعت قطع کرد و با نگران

 : دیپرس

  ؟ی دیترس ی زیحالت خوبه؟ از چ -

 مکث کرد و نگاهش را از صورتش برداشت. ی اه یثان حنا

 لب زمزمه کرد: ریز
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 نه...خوبم!  -

ان به ! و احسدیباری بود خوب است، اما از نگاهش بغض م  گفته

 حال او شد.  ن یمتوجه ا یخوب

اش  کالفهچه بوده،    اشیبغض و ناراحت  لیدل  دانستینم  نکهیا  اما

 .کردی م

آبم  گارسون درخواست  شام؛  سفارش  از  قبل  و  زد  صدا    وه یرا 

 کرد.  یخنک

قال  ینگران  با به  را  نگاهش  مصرانه  که  حنا    شان یپا  ریز  چهیبه 

  نشانیب  ی عوض کردن حال وهوا  ی انداخته بود. نگاه کرد و برا

 گفت: 

  ش ی نی. هم سن و سال توئه. مطمئنم بب گمی الناز، خواهرمو م  -

!  نهیدوست داره تورو بب  یلی. خنی شیواسه هم م  یخوب  ی دوستا

 فردا اونجاست.  نیهم ،یمن  ش یاگه بگم پ 

 متوجه  و  بود  گفته  که  خواهری  همان  تنها  اش،جمله  میان  از

 ! شدم

 : پرسیدم  قلبم  ضربان   شدن  آرام  برای   فقط  فکر،  بدون  و  ناخواسته
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 زدین؟  حرف باهاش االن که  همین خواهرتونه؟ اسم الناز -

  کوتاهی   لبخند  سپس.  کرد  مکث  لحظه   چند  و  آورد  باال   را  نگاهش

 :داد جواب و زد

 یکی   توی  پدرم همراه به که دارم خواهر دونه یه فقط من آره، -

 .اونجان که ساله  ده تقریبا. کننمی  زندگی شمال روستاهای  از

 با   بوده،  خواهرش  مخاطبش  بود  شده  راحت  خیالم  که  حالی  در

 :پرسیدم کنجکاوی 

 کجان؟  مادرتون پس روستا؟ چرا -

  آمدن   با  اما  بودم   جوابش  منتظر.  برداشت  صورتم  از  را  نگاهش

 .کردیم سکوت دو هر گارسون

 : گفت و.  گرفت سمتم به را آبمیوه لیوان

 شهر  توی   زندگی  مناسب  هاشون  ریه  وضعیت.  هستن  جانباز  بابا  -

 .کردن فوت که ساله  هفت هم  مامان. نیست 

 .کنه رحمتشون خدا. متاسفم  -

 خوری؟ می  چی شام ممنونم، -

 : گفتم  و زدم لبخندی 
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 !جوجه اما کنهنمی  فرقی -

 . رفت آسمان به اشقهقهه  صدای  بعد و کرد نگاهم ای ثانیه 

 .کردم می  نگاه اشخنده  به لبخند با

 خنده  آثار  هنوز  که  صدایی  با  و  داد   تکان  راست  و  چپ  به  را  سرش

 : گفت  بود،  هویدا آن در

 . کردی  تعریف قشنگ و کنهنمی فرقی معنی -

 .  بود خوشمزه خیلی هاش جوجه شب اون افتاد یادم یهو آخه -

 : کرد  زمزمه  و  برداشت  صورتم  از  را  نگاهش  کرد،  جمع   را  لبخندش

 حواسم  ی همه.  نیست   یادم  شب  اون  غذاهای   طعم   از  هیچی   -

 ... بود سارا مشکوک های   رفتار به معطوف

 : گفتم و کردم نگاه اشپیشانی  روی  عمیق اخم به  ناراحتی با

 دارین؟   دوستش هنوز -

 شد، سپری  سکوت در که های ثانیه. آورد باال  مکث با رو نگاهش

 . برد را جانم نیمه

 .کردممی   نگاهش منتظر، ترس با
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 :داد جواب و زد  کوتاهی و تلخ لبخند کشید،  صورتش به  دستی

 .رفت بیرون دلم از هم زود! نگاه  اولین با... شدم عاشقش زود -

  که   کسی...  یعنی  اشتباهه؟  نظرتون  به  نگاه،  یک   در  عشق  -

 کنه؟ می فراموش زودم میشه عاشق اینجوری 

  زدن   پلک  بدون  ای ثانیه .  دوخت  هایم  چشم  به  و  ایشنقره   نگاه 

 : گفت و کرد نگاهم 

 ! نه شایدم....آره شاید -

 : گفتم  ناخواسته  و  انداختم  آب  فواره  و  کوچک  حوض  به  و  نگاهم 

 !  نبود بدی  دختر سارا، -

 : کرد زمزمه و انداخت فواره به و نگاهش  هم او

 احسان  مال  نتونست  سارا.  نبود  من  دنیای   به  متعلق  فقط  نه،  -

 خودم   واسه  همیشه  تا  باید  من  تعلقات!  خودخواهم  من.  بمونه

 . سارا عین! خوامشوننمی  من صورت این غیر در. باشن 

 : پرسیدم لبخند با و کردم نگاه جذابش و  جدی  رخ نیم به

 سرگرد؟ جناب جورین  چه شما تعلقات اونوقت -



 

552 
 

  و   داد  تکیه  تخت  پشتی  به.  دوخت  صورتم  به  برداشت  را  نگاهش

 :داد جواب و زد لبخند خودم مانند و کرد آسمان به رو را سرش

 .تظاهر بدون...ریا بدون!  خودشونن -

 : شد  بلند  و گفت یاعلی  و نداد و گفتگو ادامه اجازه

 خوای؟ نمی ای دیگه چیز. بدم سفارش  شام برم -

 :  گفتم  و دادم  تکان و سرم

 . مرسی نه -

  بعد   زدم،  زنگ  گالره  به   و  برداشتم   گوشیمو  احسان،  رفتن   از  بعد

 : داد  جواب ای گرفته  صدای  با زدن، بوق بار چندین از

 حنا؟  جانم -

 گرفته؟ صدات چرا خوبی؟ گالره، الو -

 :داد جواب بغض  با سپس  و  شد همراه نفس نفس   با صدایش

 یک  کرده،  تصادف  میومده  سرکار  از  که  دیشب...  شهاب  پدر  -

 .کردن فوت متاسفامه که دادن خبر  پیش ساعت

  چطوره؟ حالش شهاب من، خدای  وای  -
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 :داد جواب زور به و شد گریه به  تبدیل بغضش

 . نمیاد بند  اشکش لحظه یه حنا، داغونه -

 : کردم زمزمه بغض با و گرفتم دهنم جلوی  دستمو

 . اونجا میام االن من بمیرم، -

 : داد جواب  زده شتاب

 .  بم ریممی داریم همه ما.  برم  قربونت خوادنمی !  نه -

 نیام؟ میشه مگه چی؟ من پس -

 : گفت و  آورد تر پایین را صدایش

  آخه...بعدشم   نداره،   توقعی  تو  از  کنه،می   درکت  شهاب  عزیزدلم  -

 بمون   احسان  پیش .  بشم  فدات  بمون  شکمت؟  اون  با   بیایی  کجا

 . برگردیم ما تا

 ... گالره اما -

 : گفت  و پرید  حرفم بین

 .خداخافظ. باش خودت مواظب.  بیوفتیم راه باید دیگه ما -

 .شدم خیره زمین به   ناراحتی با و کردم قطع گوشیو
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  نگاهش   و  آوردم  باال   سرمو  شنیدم،  و  احسان  های   قدم  صدای 

 .کردم

 : پرسید و کرد نگاهم  نگرانی با

 افتاده؟  اتفاقی -

 : گفتم و دادم تکان تایید نشانه  به  ناراحتی  با سرمو

 ! بم  میرن دارن همشون... کرده فوت عصر امروز شهاب بابای  -

 :زدم لب  و کردم نگاهش بغض  با  ناخواسته

  چیکار  من...  شمام  سربار  که  نیستن  من  فکر  به  اصال!  نبردن  منو  -

 حاال؟ کنم

 . نشست تخت روی  و کرد نگاهم  مهربانی با

 : گفت و کشید ریشش ته به دستشو

 خودت   خونه  اینجارو.  نیستی  واهلل  به.  خانوم   نیستی  من   سربار  تو  -

 .بازه روت  به من ی خونه در بخواد دلت که زمان  هر تا. بدون

 . میخورد مانیو خنده ها یشوخ  نی رو ب شام

 هر دو نفرمان و شکسته بود.  خی ،ی اجبار  ییتنها نیا انگار
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 .میدیخندیو هر دو م میکردی م یکمال احترام؛ شوخ در

بود    ییآرزو  تی ساعت ها نها  نیالعاده بودند...اشب ها فوق  نیا 

بابت  از  من  و  بودند.  برآورده شده  ثان که  هر  خداروشکر   هیشان 

 .کردمی م

 و کم کرد و گفت:  نیضبط ماش  ی صدا

 . میبخر یسمونیس میخونه، بر لیوسا دی فردا بعد از خر -

 رخش نگاه کردم و با لبخند گفتم:  مین  به

 .  ادی م ایدن گهیهنوز سه ماهه د -

 .ستادیچراغ قرمز ا پشت

شد   رهیو کوتاه نگاهم کرد.سپس به رو به رو خ  دیسمتم چرخ  به

 و جواب داد: 

 . ادیب  ایباباش هفت ماهه دن  نیع ترسمی م -

 ؟ی اومد ایواقعا؟ هفت ماهه دن -

 مکث کرد و بعد جواب داد: یکم
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و دکتر دستور ختم    شهیبه سرطان مبتال م   یدرم زمان باردارما  -

اومدم    ایشد که من به اجبار هفت ماهه دن  نجوری. ادهیو م  ی باردار

 وگرنه خودم شتاب نداشتم! 

 زدم و گفتم:  ی کوتاه لبخند

 مادرتون، به خاطر سرطان فوت کردند؟ -

 لب زد: یتکان داد و با ناراحت سرشو

. هفت سال  دهیهمون سال ها شکست منه، مادرم سرطان و    -

 و...  شهی...از پشت بام خونه پرت مشیپ

. چه  رمیناله ام رو بگ  ی دهنم نگه داشتم تا جلو  ی جلو  دستمو

 !ی مرگ وحشتناک

 نگاهش کردم.   یناراحت با

 سرخ شده بود...  صورتش

 . دیکشیسانحه زجر م  نیا  ی ادآور یاز  انگار

 زمزمه کردم: ینگاه کردم و به آرام رونیب  به

 ناراحتت کردم. خدا رحمتشون کنه.  خوامی معذرت م -
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 و تنها سرش و تکان داد. دیکش شیبه چشم ها یدست

کرد،   شتریو ب  یقیموس  ی سبز شدن چراغ راه افتاد اما نه صدا  با

 زد. ینه حرف

 : دمیپرس ی حال بدش، با لحن شاد ریتغ ی برا

 صداش بزنم.  یچ  دونمیمن نم  ؟یانتخاب کرداسم دخترت و   -

 کرد و سپس گفت:  ی ابه جانبم انداخت. تک سرفه ینگاه  مین

 ه؟ ینظر تو چ -

 زدم و جواب دادم: ینی غمگ لبخند

 آخه؟   امکاره یمن چ -

که انگار به جمله ام   یباز کرد و  در حال  موتی رو با ر  اطیح  در

 : د ینداشته دوباره پرس یتوجه

 ه؟ینظر تو چ ،یخب نگفت  -

 بهش فکر نکردم! -

 رو باز کرد و همزمان گفت:  اشیمنیا کمربند

 .  ستم یخوش پسند ن  یلیبهش فکر کن! من خ -
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  ی عقب عصامو برداشت. در سمت  یشد و از صندل  ادهیپ   نیماش  از

 که من نشسته بودم و باز کرد.

 بشم. ادهیحت تر پبه دستم داد و کمک کرد را عصارو

 شد. ی سرعت داد و مشغول باز کردن در ورود  شیقدم ها به

                                                             

 اتاق و باز کرد و اجازه داد اول من داخل بشم.  در

 و گفت:   ستادیدر ا ی جلو

 . دارمیراحت باش لباست و عوض کن من فعال ب  -

 باشه... فقط.  -

پا  مکث سرمو  و  احساس   نییکردم  و  منتظرش  نگاه  انداختم. 

 .کردمی م

 زمزمه کردم:  ی و پس زدم و به سخت بغضم

نبود  یلیخ  - اگه...  ا  ی ممنونم،  واسه  حت  نیمن  ...  یروزهام 

 جبران کنم.  تونمیم ی چه جور دونمی نداشتم. نم  یسرپنهان

شلوارش گذاشت و   بیج ی را تو شیداد. دست ها هیتک وارید به

 جواب داد:  یبا مهربان 
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من اگه نبودم...تو،    ؟یشرمنده ترم کن   ی خوایحنا بانو، چرا م   -

تو ام.    ی و بزرگوار  ی! من شرمنده خانومی نبود  تیوضع  نیتو ا

 یندار  ینیهاتو جبران کنم. تو به من د  یخوب  کی به    کی  دیمن با

 خانوم. 

 بود.  ومده یشب گذشته بود و هنوز ن مهیاز ن  یساعت

  یمبل  ی تخت بخوابم و اون رو   ی وجدان داشتم که من رو  عذاب

 . دادی را جا م کلشیکه به زور ه

تخت    ی که آمد رو  یتا وقت  دمیمبل دراز کش  ی رو   لیدل  نیهم  به

 بخوابد. 

رو  دستمال رو  ی و  رو  پتو  و  انداختم  کش  ی صورتم  تا    دمیآن 

 . ند یاحسان نب

 شد و برخالف مقاومتم، به خواب رفتم.   نیکم پلک هام سنگ   کم

                                                             

 ی به ساعتش انداخت. از دو صبح هم گذشته بود اما برا  ینگاه

 رفتن به اتاق دو دل بود. 

 خودش که تعارف نداشت.  با
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 حنا کنجکاو شده بود.  اتی رفتار و خصوص ی روزها رو  نیا

 نگاهش هم سخت شده بود. کنترل 

 .دیچرخی حنا م ی باز رو کردی م  یکه هر چقدر هم سع ی نگاه

 بود. شهیسرد تر از هم لشیاز فرش و وسا یخال خانه

 اتاق شد.  یبه ناچار راه  عاقبت

 . ستادیدر اتاق ا پشت

 در گرفت اما باز به عقب برگشت.  رهیرا به دستگ دستش

 . شد ره یداد و به در خ  هینرده ها تک  به

 کردی خواب را تمنا م  شی. چشم هادی کش  شی موها  ن یب  یدست

 . شدیبه رفتن به اتاق مشترکش با حنا نم یاما دلش راض

 مانده بود.  مستاصل

 .ستادیو همانجا ا یقیدقا

 نداشت.  دنیخواب ی برا ییسرد بود و جا نیی پا طبقه

 باز به سمت اتاق رفت.  انیگواهلل   بسم

 بود، متوجه حضورش بشود.  داری به در زد تا اگر حنا ب  یآرام  ضربه
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 باز کرد. یدر را به آرام د ی از جانب حنا نشن ییصدا یوقت

 . وفتدیدوخت تا چشمش به تخت ن  نی را به زم  نگاهش

  ده یپتو خواب  ری که کامال ز  ییسمت مبل رفت اما متوجه حنا  به

 بود، شد. 

 تعجب به سمت تخت نگاه کرد. با

 کرد. اشزدهرتیو مرتبش ح یخال تخت

 به مبل نگاه کرد.  یو با ناراحت دیبه صورتش کش یدست

 راحت نبود.  دنیخواب ی مبل خشک و کوچک اتاق برا قطعا

 زد:  شیناچار صدا به

 ؟ ی داریحنا خانوم، ب -

 یکنار مبل نشست و کم  نیزم  ی همانجا رو  د،ینشن   ییصدا  یوقت

 زد: شید تر از قبل صدابلن

 ؟ ی دیخواب نجایحنا، چرا ا -

 اما همچنان سکوت کرده بود. کرد؛ینگاهش م  منتظر
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سخت    طیتخت بخوابد و حنا با شرا  ی او رو   دادیاجازه نم   رتشیغ

 مبل.  ی اش روشکسته ی و پا ی باردار

 تکانش داد. یپتو زد و کم ی ناچار دستش را رو به

 . دیخورد و سپس صاف خواب یتکان حنا

عم  ناخواسته خواب  لبخند  یقیاز  داشت،  کم  ی که  باز  و    ی زد 

 محکم تر از قبل تکانش داد و همزمان گفت: 

 تخت. ی تو؟ پاشو برو رو ی دیخواب نجایپاشو خانوم، چرا ا -

صورت  ی بود که رو یدستمال خیپتو رو کنار زد اما نگاه او م حنا

 حنا، قرار داشت.

ب  ادشی چرا  که  کار  دارشیرفت  چه  و  تمام    ی کرده  داشته. 

 زده حنا بود.حواسش معطوف دستمال و صورت بهت 

 شده بودند.  رهیو هر دو سکوت کرده بودند و بهم خ  یقیدقا

  یکرد تا صدا  ی ا خودش آمد و نگاهش را برداشت تک سرفه  به

 کند.  دایاش را پگم شده 

 گفت:  ریسربه ز طورهمان  سپس

 . ستیبرات راحت ن نجایتخت بخواب، ا ی پاشو رو -
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که متوجه نگاه او به دستمال شده بود، خجالت زده و سر به    حنا

 جواب داد: ریز

 ندارم. خوبه.   ینه مشکل -

را بشکند، هر چند تمام   نشانیب   نی زد تا جو سنگ  یکوتاه  لبخند

سوال را  ا  یذهنش  تا  حنا  چرا  که  بود  کرده  ا  نی پر  به   ن یحد 

 دستمال وابسته است، اما االن زمان پرسش نبود. 

 بار دوستانه تر و با لبخند گفت:  نیدوباره، ا پس

لجباز- خانوم،  رو  ی پاشو  برو  جفتمون   ی نکن  بخواب.  تخت 

 . ستیراحت ن  دنیخواب ی برا نجایا میدونی م

 اما ...  -

 پتو رو کنار زد و گفت:  یو کم دیحرفش پر نیب

م پاشو دختر خو  - رو  اد،یب من خوابم  بگذارم  نکن   ی فکرشم 

 نکن و بلند شو.  ی . پس لجبازیمبل بخواب

 بلند شد و همزمان گفت:  یبا ناراحت حنا

 هم نداشتم.  یمن که خواب بودم مشکل ،ی بد یلیخ -

 و جواب داد:  دیحنا خند  ی بلند شد و به غر زدن ها  نیزم  ی رو  از
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  ی . نصف شب کردمینم  دارتیمنم ب  ،ی دیخوابیمن نم  ی سر جا  -

 غر نزن برو سر جات بخواب.

 تخت نشست و  به او نگاه کرد.   یبه ناچار رو حنا

 انداخته بود.  هیصورتش سا ی ماه رو نور

 مبل نشست.  ی بست و رو پلک

احساس از کجا   نیا  دانستینگاه کردن به او را نداشت. و نم  تاب

 بر سرش آوار شده بود. 

 زد: شیحنا صدادسته مبل گذاشت که  ی را رو  سرش

 احسان. -

دلش اعتراف کرد که صدا زدن اسمش بدون پسوند آقا، چقدر    در

 باشد.  نیدلنش تواندی م

 جواب داد: یشد و به سخت  ره یسقف خ به

 بله؟ -

 تخت احساس کرد و به پهلو شد.  ی شدن حنا را از رو بلند

 .آمدی تخت را برداشته بود و به سمتش م ی بالش رو تنها
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 . شدیم  نییباال و پا ی اش به تند  نهیس

 او بسته بود.  ی دختر امشب، کمر به نابود نیا

  نو یدسته مبل سفتِ. ا  بره،یسرم باشه خوابم نم  ریمن بالش ز  -

 سرت. ریبگذار ز

 زد و گفت:  ی حنا شد. لبخند نیدروغ ی ادعا متوجه

بگ  ی خوا ی م  یوقت  - ک  یدروغ  طرفت  باشه  من    ه؟یحواست 

 .رونیب  کشمیخانوم، مو رو از ماست م  امی نظام

 و جواب داد:  دیهم مانند او خند حنا

نگ   - و  بالش  خدا  به  آقا.  حاال  هم  ی ریخب  صبح  خود    نجا ی تا 

 .ی. حاال خود دانستمیمی وا

 تکان داد.   نیزد و سرش را به طرف ی لبخند

 مبل گذاشت و گفت:  ی ناچار بالش و از دستش گرفت و رو به

 ممنون خانوم.   -

 زد و به سمت تخت رفت. ی لبخند

 .دیمبل دراز کش ی از حنا برداشت و رو نگاه 
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منتظر    شه،یشنوا تر از هم  شیرا بست اما گوش ها   شیها  چشم

 از جانب حنا بودند.  ییصدا

 بود.  بیخودش هم عج ی حالش برا نیا لیدل

 نبسته بود! اما... به حضورش عادت کرده بود. دل

با    یکه داشت، آرامش بود. حنا حت  یاحساس  نی تر  قیعم  کنارش

 . دادی به او آرامش م زیسکوتش ن 

خانه برود، دلتنگ خواهد   نیکه حنا از ا  ی روز  دانستیرا م  نیا

 شد. 

فکر کرد تا به خواب رفت. غافل از   شیبه حنا و حس ها  آنقدر

 شده بود.  رهیاذان به او خ کینزد حنا تا نکهیا

                                                             

  ی خانه رو به اتمام بود، از هشت صبح به فروشگاه  لیوسا  دیخر

تازگ به  توض  یکه  طبق  که    حاتیو  بودم  شده  متوجه  احسان 

و تا االن که چهار عصر    میمسلح بوده، آمده بود  ی ها  رو یمختص ن

 .  میبود دی بود در حال خر
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 میرا برا   دیخر  ی برا  میکرده بود،  همراه  هیته  م یکه برا  ی لچر یو

 راحت تر کرده بود.

باعث شده    نیبه من نداشت. و هم   یچون ربط  کردمی نم  یدخالت

 کنم.  اشیبود که اکثرا در سکوت همراه

 جا نموند؟   ی زیخب چ -

 بود. لچریبود و مشغول حرکت دادن و  ستادهیسرم ا پشت

د  - چ  گهینه  همه  نظرم  خر   یبه  هارو ی دیو  واجب  حداقل   .

 . ی دیخر

س  - باال  نهیفروش  یسمونی طبقه  خسته  اگه    ی نگاه  هی  یستی. 

 . میبنداز

 در پنهان کردنش داشت. زدم و گفتم:   یکه سع  ی به ذوق  ی لبخند

 نه من که همش نشستم.  -

                                                             

وسا  با و  لباس  به  نگاه    یرنگ  ی ها  لیلبخند  اطراف  کوچک 

 .کردمی م
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بود  هر کرده  سکوت  آرام  میدو  به  عبور   یو  ها  لباس  کنار  از 

 .میکردی م

 به سمتمان آمد و گفت:  ییبا خوشرو یجوان دختر

 بهتونم بکنم.  تونمی م یچه کمک ن،یسالم خوش اومد -

 قدم شد:  شیبا احترام، در جواب دادن پ احسان

نباش   - خسته  وسا  ستیل  هیاگه    د،یسالم،  برا  یلیاز    یکه 

 . شمیممنون م نیبگذار  ارمونیدر اخت اجِیاحت یسمونیس

 .  لیحتما؛ با کمال م -

 کاغذ برگشت.  ی رفت و با تعداد  زیبه سمت م  یعیسر  ی قدم ها  با

 .رو به احسان یگریبه دست من داد و د شویکی

وسا  بایتقر  - احت  یسمونیس  کیکه    یلیتمام  داره   اجیکامل 

نگاه نوشته شده.  بزن  ی. مشکلنیبنداز  یداخلش  .  ن یبود صدام 

 روز خوش. 

که همان    یچوب  یو به حرکت در آورد.کنار صندل  لچریو   احسان

 نشست.  یصندل ی رو م،یو خودش رو به رو ستادیبود ا یکینزد

 . کردمی سکوت نگاهش م در
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پ  دیشا ماه  چند  م   یکس  شی اگر  همراه    ی روز  گفتی بهم  به 

 .زدمی قهقهه م ام،یم  یسمونیس دی خر ی احسان برا 

 . شدی ها هم ممکن م رممکنیغ  یگاه اما

ا  من، یزندگ   رممکنیغ واژه   ی مرد  م،یروزها  نیهمخونه  که 

برا  یمردانگ ناباور  م یرا  کمال  در  بود،  کرده  رو  ی معنا    میروبه 

 .کردی نگاه م  یسمونیس  ستیبه ل  یمینشسته بود و با لبخند مال

 .کردمی نگاهش م قی ام گرفتم و عمچانه ریرا ز دستم

 دوست داشتنش گناه و حرام بود.    ی که روز ی مرد

 که مردِ دوستم بود.  ی مرد

 ده یکش  ی ادیز  ی که به خاطر دوست داشتنش، عذاب ها  ی مرد

 بودم.

 از قبل عاشقش بودم.  شتری ب  کنم،ی که به گذشته نگاه م حاال 

 راحت تر...  یالیخ با

 آسوده تر! یروان با

 ! خواستمیبدون خجالت، بدون احساس گناه، او را از خدا م  نباریا
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 . گرفتمی قرار م ایدن  ی تنه جلو کیاگر قرار بود  یحت

 نگاهم شد.  ی نیکه متوجه سنگ  انگار

 زدم و  ی نگاهم کرد. لبخند یباال آورد و سوال یرا به آرام  سرش

 گفتم:  ضهینبودن عر یخال ی برا

 ؟ی ریبگ یخواهی م  یرنگ  چه یسمونیس -

 نگه داشت و جواب داد:   نییو پا کاغذ

  کنه؟ی هم م ی مگه فرق -

صورت  - مثال  آقا،  ب   ،یطوس  ،یمعلومه  دختر    شتر یبنفش  واسه 

رنگ ها هم   ی سر   هیسبز، قرمز واسه پسر.    ،ی. آبشنیاستفاده م 

 . دیاسپرتن، مثل سف 

دستش انداخت    ی نگاهم کرد. سپس نگاهش و به ساعت رو  قیعم

 و همزمان گفت: 

 ه؟ ینظر تو چ -

 زدم. یق یعم لبخند
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وقت   نداشتم.  تعارف  م  یبا خودم که  را  نظرم    لو یک   دیپرسیکه 

 . شدیقند در دلم آب م لویک

 یصورت  ی از رنگ ها  یبیقشنگ تره. مثال ترک  یب ی به نظرم ترک  -

 ! یو طوس

 کرد.  دی تائ شینگاهم کرد.لبخند زد و با چشم ها کوتاه

                                                             

حت  یهمراه سکوتش.  ها  ی حنا،  همه   ی خنده  و  همه  بلندش. 

 جالب بود.  شیبرا

خواسته حنا،   به.دادیرا هل م  لچرشی بود و و  ستادهیسرش ا  پشت

که    یحال  درانتخاب کرد.    یو صورت  ی دخترش را طوس  یسمونیس

بود.   یانتخاب راض  نیاز ا   اما!  دادی م  حیرا ترج  دی خودش رنگ سف

راض حنا  تمام  قراربود.  یچون  برا  لیوسا  یشد  فردا   شان ی را 

اتاق بود.    کیمجددشان در    دنی بفرستند و او از االن در فکر خواب

  نیتر  قیاز عم  یکیکه داشت،    یبرخالف احساسات گنگ  شبید

 کرده بود.  عمرش را تجربه ی و راحت خواب ها

  عیبود، نگاه کرد و سر  شیحنا که مشغول صحبت با دختر عمو  به

 شیرا زد و در سمت شاگرد را برا  ن یماش  موتیرتر حرکت کرد.
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را جمع   لچریونشست.  یصندل   یکوتاه تشکر کرد و رو  حناباز کرد.

باعث شد    ییآشنا   ی خنده ها  ی صداکرد و داخل جعبه گذاشت. 

به عقب    یکرد و سپس به آرام  یتعللبماند.  شیسر جا  خکوبیم

ها  نگاهش.دیچرخ دست  خورده  ی به  بازو  ی گره  دور    یسارا 

افتاد.   ی مرد دقت به صورت مرد نگاه کرد،   باکه همراهش بود، 

از آنها    نگاهاست.    دهیاو د  ی آشنا بود! مطمئن بود روز  اشافه یق

 شد.   نیبرداشت و سوار ماش

درگ  در فکرش  راه  م   ی مرد   ریطول  قدم  سارا  همراه    زد، ی که 

  عده بود.  دهیدانشگاه سارا د  ی بار او را جلو  نیآمد چند  ادشیبود.

نم همراهش  مرد  پس  بود،  نشده  تمام  شوهرش    توانستیسارا 

درگ  نکه یا  ازباشد. ذهنش  کالفه    ریناخواسته  بود،  شده  او 

پا  نی ماش  شهیشبود. و    دی کش  نییو  بخورد  صورتش  به  باد  تا 

به    حواسشاش، دور شود.  گره خورده  ی و دست ها  ذهنش از او

کلمه هم حرف نزده    کی  یطول راه حت  درسکوت حنا هم بود.

پا  سکوتش بود.   ترج  اش ی خستگ  ی را  و   یداد حرف  حیگذاشت 

 نزد.
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 دو در اتاق بودند.  هر

 مشغول بود.  لشیموبا یتخت نشسته بود و با گوش ی رو حنا

 دنیاز حمام آمده بود و در حال سشوار کش  یهم به تازگ  خودش

 کوتاهش بود. ی موها

 حنا سکوت اتاق را شکست.  لیزنگ موبا ی صدا

 نکند.  تیحنا را اذ ش،ی را خاموش کرد تا صدا سشوار

جواب دادن    ی مبل نشست و به حنا که انگار برا  ی هدف رو  یب

 دو دل بود نگاه کرد.

 جواب داد:  یحتو با نارا دیبه صورتش کش یدست

 سالم.  -

- ..... 

 افتاده؟  یآرزو خوبه؟ اتفاق ؟یممنون. تو خوب  -

- ..... 

 و گفت:  ستادیا یکالفگ  با

 ! ینداره تو به همسر سابقت زنگ بزن یلیمعلومه! وگرنه دل -
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ا  ناخواسته فهم  ن یاز  ام  دهیکه  حنا،  مخاطب  همسر  _  ریبود، 

تر از قبل به    قیدر هم گره خورد و دق  شیاست. ابروها_سابقش  

 گوش داد.  شانن ی ب ی گفتگو

اذ   - ب   ر؟یام   یکنیم  تیچرا  بگذار   نمونیحرمت  کن.  حفظ  و 

قطع    ی ندار  ی . اگر کارمیبمون   یهمون دخترخاله، پسرخاله معمول

 کنم؟ 

- ...... 

 . خداحافظ. کنمی خواهش م ر،یتمومش کن ام  -

تخت    ی رو به سرعت قطع کرد و لنگ لنگان مجددا رو  مکالمه

 نشست. 

 : دیسکوت کند و پرس نیاز ا شتریب  نتوانست

 کنه؟ی م تتیاذ -

آرام  حنا به  را  با چشم ها  یسرش  و  نم اشک،    ییباال آورد  که 

 شان کرده بود، جواب داد: براق

 . کنهی م  می فقط...عصب اد،ینه ز -

 : دیپرس ی کنجکاو با
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 چرا؟  ؟یعصب  -

سرخ و گلگونش    ی هاانداخت. گونه   نییبا خجالت سرش را پا  حنا

از جانب   ی. پلک بست و منتظر پاسخکردی حواسش را پرت م

 حنا ماند. 

و   کنهیهندستون کرده، ابراز عالقه م  ادی  لشیچند ماهه که ف   -

 که برگردم. خوادیازم م

آن  دهانش ها  یبه  گوش  و  شد  کش  شیتلخ  ترس دندیسوت   .

 به دلش افتاد و تنفسش را نامنظم کرد.  یبیعج

 بود.  بهیخودش هم غر ی برا ی داشت که حت یبیعج حال

 نجوا کرد:  یو به سخت دیکش ششیبه ته ر یدست

 ؟ ی برگرد ی خوای م -

 . ست یمن ن ی ایهم آدم دن  ریام -

 آرام شد.  یمانند جواب خودش داده بود، کم  ،یجواب نکهیا از

 است. حنا ناراحتش کرده   ی در زندگ  ی چرا حضور مرد  دانستینم

 حنا ماند.  میبه لبخند مال رهیرا به باال آورد و خ نگاهش
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تر   قیداشت، وادارش کرد عم  بایز  یکه آن هالل  یبیعج  ی جادو

 نگاهش کند. 

 است.  یطیرفت کجاست و در چه شرا ادشی

از جانب   یرفت در حال گفتگو بودند و حنا منتظر جواب  ادشی

 ست.او

 بود.  شیشکل لب ها یخط هالل یحوال ی تمام ذهنش جا 

کس  آمدینم  ادشی لبخند  محو  حال  به  حت  یتا  باشد.    ی شده 

 سارا!  یمادرش...حت

فرد  جاذبه به  ا  ی منحصر  قو  ن یکه  داشت  از   ی دختربچه  تر 

 احساسش!  ی برا ی زنگ خطر یعنی نیتصوراتش بود و ا

 شد، به خودش آمد. ریکه نگاه برداشت و سر به ز حنا

و در سکوت،  از اتاق خارج    دیپشت گردنش کش  یدست   یناراحت  با

 شد. 

نفس    نفسداد.  هیرا به سرعت پشت سرش بست و به آن تک  در

 بود. ی از تمام تنش جار ی سرد و عرق زدی م
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خانه خارج   ازآمد.  نییاتاق فاصله گرفت و پله ها را به سرعت پا  از

که حنا داخلش بود   ی اداشت از خانه  ازی نقدم بزند.   یشد تا کم

شود. خلوت۹از    ساعتدور  و  گذشته  دلش   یشب  باب  کوچه 

از    ،یآرام  ی گذاشت و با قدم ها  بشیرا در ج  شی ها  دستشبود.

 ی روخجالت زده بود.  از همه  شتریو ب   یعصب   کالفه،خانه دور شد.

که نگاهش به صورت    ی مردنگاه کردن به صورت حنا را نداشت.

صورت حنا    ی و محو تماشا   یق یبود، دقا  وفتادهی ن   ینامحرم  چیه

بود. تر  یزنشده  کوچک  نداشت.  ینسبت  نیکه  او    ی کالفگ  بابا 

 .ستادیزد و ا شیپا ی به سنگ جلو یضربه محکم

سرش    ی باال   ی برد و به آسمان مهتاب   شیرا درون موها  دستش

 شود.  دهی به گناه کش  خواستی نمنگاه کرد.

  کی  ریکه ز  یراست گفتند که زن و مرد نامحرم وقت  میاز قد  اصال

نفر سومش ش باشند  بود...  اشتباهاست.  طان ی سقف   آوردن کرده 

حر  در  بود.  اشی قدم  ک یدر    مش،یحنا  محض   دلشاشتباه 

حضور    اما...خواستی نم  یستگدلب  دلش...خواستینم  یدلدادگ

مانند روز روشن    شیبراشدن دلش.  ریبود با گ  ی حنا، مساو  شتریب
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ن گذشته  مانند  حنا  به  نگاهش  که    ی عنینگاه    نیا  و.ست یبود 

 اعتقاداتش...  ی زنگ خطر برا یعنیاخطار...

 یمیچه تصم  دانستی نشست. و نم  ابانیکنار خ  ی جدول ها  ی رو

کدامشان نبود    چی حنا کنارش به نفع ه  شتریب  حضور .ردیبگ   دیبا

که به او پناه آورده است   ی دست رد به دختر  آمدیاما، دلش نم

لب نجوا   ریرا به آسمان کرد و ز  شیمانده بود. رو  مستاصل بزند. 

 کرد:

  ا ی .  ست یخدا کمکم کن... دلم بند دلش بشه، موندنش درست ن  -

 ام نباشه. تو خونه  گهیکن د  ی اچاره   ای  ر،یدلم و بگ دنیسر  ی جلو

احسان، مات و مبهوت   ینی بشی پ  رقابلیو غ  ییهویاز رفتن    بعد

که گفته بودم    ییچه جمله ها   هر.کردمی نگاه م  اش یخال  ی به جا

ناراحتش    دیکه شا  ی اکلمه  نیکوچک تر  یحت  کردمی و مرور م

 نکردم.  دایکرده باشه و پ 

سان و گذر از اح  ی خبر  د یلنگان طول و عرض اتاق رو، به ام  لنگ

 به نفسم را حبس کرد.  د،یچرخش کل  ی صدا.زدمیقدم م  ق،یدقا

ممکن خودمو به کنار نرده ها رساندم و    ی صدا  نیبا کمتر  ،یآرام

و   دمیکش  ی ااحسان نفس آسوده   دنید  با .دمیسرک کش  ن ییبه پا
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تا    یطوالن  قیدقااتاق شدم.  یباز در سکوت راه و منتظر ماندم 

 را باال بردم و گفتم:  میصدابه در خورد. یآرام  ی بالخره تقه

 . دارمیب -

  نگاهش .د یکش  ن یی در را پا  ره یمکث کرد و سپس دستگ  ی الحظه

پا به  رفت.  نیی را  مبل  سمت  به  سکوت  در  و  تعجب    با دوخت 

سرخش نشان از    یو چشم ها  ختهیظاهر بهم ر  کردمی نگاهش م

 :دمیپرس ینگران  باحال بدش داشت.

 ....  هویافتاده؟   یاتفاق -

 جواب داد:  د،یکشی که دراز م یو در حال دیحرفم پر نیب

 . رفتم قدم بزنم. نگران نباش. ستین  ینه مشکل -

  دن ینداشتم، اما سوال پرس  نانی اطم  شیکه به گفته ها  یحال  در

 ندونستم و به ناچار کوتاه آمدم.  زیرو جا شتریب

 .دمیرا دور سرم محکم کردم و دراز کش امی روسر

                                                             

 تخت و کنار پنجره نگذار، خطرناکه.  -
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ب  کوتاه و  کرد  د  ینگاهم  سمت  و  نوزاد  تخت  اتاق   گریحرف 

  شد، ی کمتر هم صحبتم م  میشده بود  داریگذاشت. از صبح که ب 

  میبرا  ردیداشت فاصله بگ   یکه سع  نیاما ا  کردی نم  یاحترام  یب

 روز روشن بود. نیع

 رفتارش، نداشتم.  لیدل دنیپرس ی برا ی هم اصرار من

عمرم   کی  یشرمندگ   ی و پناهم داده بود، برا  ی که چند روز  نیهم

 بود.  یکاف

 به اتاق دخترش انداختم و ناخواسته لبخند زدم.  یاجمال ی نگاه

بود اتاق   دهیرو که چ  ییجا  نیخونه، اول   ی ها  لیاز آوردن وسا   بعد

درست   مشغول  االن  که  بود  مانده  تختش  تنها  بود.   دخترش 

 کردنش بود. 

                                                             

چند روز رو در    نیکه ا  یاتاق  یاز اتاق خارج شدم و راه   یآرام  به

 آن سر کرده بودم، شدم. 

 شدم. لمیجمع کردن وسا مشغول

 درست نبود.  نیاز ا شتریب  ماندم
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ام شوکه  شیو هم داخل ساک گذاشتم که با صدا  لیوسا  نیآخر

 کرد:

 ؟ یکنیم کاریچ ی دار -

 و گفتم:  دمیسمتش چرخ به

 ! کنمی و جمع م لمیوسا -

  یرا رو   شیاد. دست هاد  هیتک  واریدر کنار رفت و به د  ی جلو   از

 گره زد و جواب داد:  اشنه یس

 ؟ ی بر ییچرا؟ مگه قراره جا -

 زدم گفتم:  ی کوتاه لبخند

 ! مونهی مهمون که تا ابد نم -

 تکان داد و گفت:  دییجوابم سرش را به نشانه تا در

   ست؟یسختت ن ییتنها -

دلگ  یاصرار   نکهیا  از ناخواسته  بود،  نکرده  ماندنم  شدم.    ریبر 

 زدم و زمزمه کردم:  یلبخند تلخ

 .میبهم عادت کرد ییمنو تنها -
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 میسکوت نگاهم کرد و من سرسختانه نگاهم رو از دست ها  در

 برنداشتم. 

 زمزمه کرد: ،ییایسرفه پ نیاز چند بعد

 خبرم کن.  ی آماده شد -

از اتاق خارج   ی گریسرم رو تکان دادم و آن هم بدون حرف د  تنها

 شد. 

 نگاه کردم.  اشیخال ی تخت نشستم و به جا ی رو

                                                             

 در خانه نگه داشت.  ی جلو

طول راه باز هم سکوت کرده بود و من هم در افکارم غرق    در

 بودم.

 زد: میدر گرفتم که صدا رهی به دستگ دستمو

 حنا.  -

 در دلم گفتم اما به زبان آوردم:  ییحنا جان

 بله؟ -
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  ی . بعد از مکث کوتاهد یبه صورتش کش  یروبه نگاه کرد و دست  به

 جواب داد: 

  ی داشت  ازین  ایدلت خواست    یخبرم کن، هرچ  یداشت  ی کار  -

 . کنمی م هیبهم بگو فورا برات ته

 گفتم:   یو بر خالف حال بدم، به شوخ دمیخند کوتاه

 مون نکن جناب سرگرد. شرمنده  نیاز ا شتریب گهید -

 و جواب داد: دیهم کوتاه و مردانه خند او

 نگذار.  خبرمی از حالت ب -

 زدم و با طعنه گفتم:  یچشمک

 ؟یودفرنگنخ ایحال خودم  -

 کرد وکوتاه لب زد:  نگاهم 

 هر دوتاتون.  -

قدم هاش که    ی دادم، صدا  هیو پشت سرم بستم و به آن تک   در

 .کردمی و از پشت در احساس م شدیدور م

 .شیاحاال دلتنگ بودم. دلتنگ نگاه محجوب نقره  نیهم از
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 .کردی نثارم م  یکه گاه ییحنا بانوها  دلتنگ

 محدود اما دوستانه اش. ی ها یشوخ دلتنگ

  ی شکمم گذاشتم و به کمک عصا، لنگ لنگان راه  ی رو  دستمو

 .دمیوقفه دراز کش  یکناره شدم و ب 

ب  خانه ب   ریاز حد دلگ  شی بدون حضور گالره و شهاب  و    یبود 

 . دیکوب ی را بر سرم م امییرحمانه تنها

 ام بود.بود اما انگار، احسان هم همراه چند روزه یتلخ تیواقع 

 آخر من ماندم و من!  در

 ... یدوست نه

 ... ی اخانواده نه

 !ی نه دلسوز د،یشا و

 .آمدمی کنار م ییبود با تنها  بهتر

 بود.  ی اما شدن سخت،

من، آنقدر که دوستشان داشتم، دوستم    یزندگ  ی آدم ها   چون

به    ی کل  ی نگاه. کردی کامم را تلخ م  ی ادیز  ت،یواقع  نیانداشتند.  
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شد    باعث . دیکه از آشپزخانه به مشامم رس  ی بد  ی بو خانه انداختم. 

به    ی زار  باو به آشپزخانه برم.  ستم یبا  دن،یبه خواب  لم یبرخالف م

ها کردم.  فی کث  ی ظرف  شتاب   ظاهرانگاه  افتاده آنقدر  راه  زده 

ها ظرف  که  بود.  فیکث   ی بودند  شده  ب  ازفراموششان    ی شدت 

بد، از آن هم بدتر    ی بو  نیتحمل ا  امانداشتم،  ستادنیا  ی نا  ،یحال

و مشغول شست و    دمیمانتومو باال کش  ی ها  نی ناچار آست   بهبود.

کناره ها    ی رو  یاز شستن ظرف ها، از شدت خستگ  بعدشو شدم. 

 که خواب رفتم. دینکش  هیو به ثان دمیدراز کش

                                                          

چشم    یباعث شد به سخت  خورد؛ی که به در م  ییضربه ها  ی صدا

 هام رو باز کنم. 

تار  با به  صدا  یکی تعجب  با  همزمان  و  کردم  نگاه  بلند   ی خانه 

 گفتم: 

 بله؟ اومدم. -

خانه رو روشن کردم و سپس    ی و ابتدا المپ ها   ستادمیا  یسخت   به

 به سمت در رفتم.

 باز کردم. یرا به آرام در
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 بود.  ستادهیپشت در ا یپر از خوراک ییها کی با پالست احسان

 : دمیتعجب نگاهش کردم و پرس با

 ه؟یچ نایا -

 الحمداهلل؟ نیممنون شما خوب یلیسالم خانوم، خ  -

 و جواب دادم:  دمیخند کوتاه

 ن؟ یچ نایا دییسالم، حاال بفرما خوامی معذرت م -

 و تنقالت. اجازه هست بگذارمشون آشپزخونه؟  ییموادغذا  یکم  -

 م و همزمان گفتم: در کنار رفت ی از جلو یناراحت با

 نداشتم.  ازین ی زیبه خدا چ ؟ی دیچرا زحمت کش -

تو  دیخر  ی ها  پاکت در   ی و  سمت  به  و  گذاشت  آشپزخانه 

 با نفس نفس جواب داد:  همزمانآمد.

با من    ی . خب کارشهیخانوم...اشکال نداره خورده م  فمهیوظ  -

 ؟ ی ندار
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  کوتاه زدم و سرم رو به چپ و راست تکان دادم.  یکوتاه  لبخند

لبخند در و پشت   بااز در خارج شد.  انیگو  یاعلینگاهم کرد و  

 آشپزخانه شدم.  یراه اقیسرش بستم و با اشت

                                                          

ا  ی برا  باورش بود که  دلتنگ حنا   نیچن  نیخودش هم سخت 

چه قدر خودش را سرگرم کرده بود باز هم عدم    هرشده باشد.

و از    اوردی. نتوانست طاقت بکردی م  تشیحضور حنا در خانه اذ

ب بود.  رونیخانه  موادغذا  درزده  بردن  بهانه  به  کم  ییآخر   ی و 

حنا، دست و    دنیبعد از د  حالاش شده بود.خانه  یتنقالت، راه

برا م  ی دلش  بردا  یسخت  به.دیلرزی رفتن  او  از  و نگاه  شت 

 رفتن نداشت.  ی نشست اما پا  نیماش درکرد. یخداحافظ

 : دیفرمان گذاشت و نال  ی را رو  سرش

 خدا.  هیچه امتحان سخت نیا -

خانه خودش    راهشد.  یآخرش را به خانه حنا انداخت و راه  نگاه

ها   واریدر نبود او تمام د  کردیکه احساس م   چرانگرفت.  شیرا پ

م زد.  ابانیهدف در خ  یب.آورندی به سمتش حجوم  پرسه    به ها 

 فکر کرد. طشیشرا
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 و خودش...  به.آمدی م  ایبه دن  گهی که کمتر از سه ماه د   یدخترک  به

که اجاره   یرحم  ی که در ازا  ی دختربه حنا!  ی ز یاز هر چ  شتریب

 شه،یپناه تر از هم  یکه ب  ییحناداده بود، از خانه طرد شده بود.

که    یو مبهم  یبیاز احساسات عج  فارغ.بستی نقش مدر ذهنش  

را به صورتش    دستش .سوختیبه حنا داشت، دلش به حالش م 

فرمان گذاشت.    ی را رو  سرشپارک کرد.  ابانیخ  ی و گوشه   دیکش

 تا .دیاین  ادشیهم فشرد تا طرح لبخند حنا به    ی را رو   شیپلک ها

ز چه  که  نکند  م  بایفکر  دلبرانه  چه   دیاین  ادشی  تا.خنددی و 

به فرمان    یمحکم  ضربه. کندی طنازانه او را جناب سرگرد خطاب م

بدنه    به.کردیهم خفه اش م  نی ماش  ی هواشد. ادهیزد و پ  نی ماش

را رو    سرشگرفت.  ش یداد و سرش را در دست ها  ه یتک  نش ی ماش

گفت و ذکر گفت    ذکربه آسمان گرفت و در دل با خدا نجوا کرد.

چند ساعت از درد و دلش با خدا گذشته    دانستی نمو ذکر گفت.

 آرامش گرفت.  ی وجودش رنگ و بو ی همهاست. اما آرام شد.

با خودش رو راست بود.  نیا بد، او از حنا خوشش    ای  خوببار، 

حضور   دلشچطور و چگونه، اما دل بسته بود.  دانستینم.آمدی م

 . خواستیاش محنا را، درخانه یشگیهم
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  اماکه چندان هم آسان نبود.  یراه اشت.د  شیدر پ  یراه طوالن  اما

 . دیارزی ها م  یاو احسان بود! داشتن حنا در کنارش به تمام سخت

                                                           

 ؟یالو، جانم گالره؟ خوب -

 : دیبه گوشم رس  ریرمق گالره، با تاخ یب ی صدا

 ؟ ی ندار یحنا؟ مشکل ییکجا ؟یسالم خواهر، خوب -

درجه کم  نیو تا آخر  ونی زیتلو ی کناره نشستم و صدا ی رو

 زدم و جواب دادم:  یکردم، لبخند کوتاه

  نیاز ا شتر یاومدم خونه. زشت بود ب روزی. دزمیخوبم عز -

 . شدمیمزاحم احسان م 

 به خودش گرفت و بالفاصله گفت:  ینگران ی رنگ و بو شیصدا

  ی موند یدختر؟ م  ییایاز پس کارات بر م ی تنها چه جور -

 .گهیچند روز د

! بعدشم عصا  ست یگچ ن ی پام تو گچه! کل تنم که تو هیگالره  -

. از بم چه  امیاز پس خودم بر م تونمی اما م زنم یدارم، لنگ م

 ن؟یی ایم یخبر؟ ک
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.  یفقط هالکم از خستگ ستین ی مواظب خودت باش، خبر -

استراحتم  قهی وقت ده دق یام حتروزها همش بدو بدو  نیا

 ندارم.

 و همزمان گفتم:  دمی چپ دراز کش ی به پهلو  یآرام به

 زنه؟ی از من نم یبرات. گالره از عمو چه خبر؟ حرف رمیبم -

 و گفت: دیکش ییپر صدا ی ازهیخم

 گهید ان،یکه واسه مراسم م  ییاز ساعت ها ریواال حنا غ -

 . نجامیروز ا. شبانه دمشونیند

 : دمیلب نال  ریز یناراحت با

 ... ستی من همچنان باق  تیپس حکا -

که   یحواسم و از جواب د،یچیگوشم پ  ی که تو یی بوق ها ی صدا

 .گالره داد پرت کرد

 شدم و به گالره گفتم:  رهیخ _سرگردجناب_شوق به نام  با

دارم، به شهاب سالم   یپشت خط کنمی قطع م   گهیگالره من د-

 برسون.خداحافظ. 
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جواب دادن به گالره و ندادم و بالفاصله بعد از قطع   فرصت

 گفتم:  ی مکالمه، دکمه سبز و زدم و با شاد

 سالم جناب سرگرد. -

 همراه شد:  ریبا تاخ شیصدا

 سالم خانوم، حالت چطوره؟ -

 زدم و جواب دادم:  یق یعم لبخند

 ن؟یلخوبم خداروشکر. شما در چه حا -

  ،ی ام. گفتم احوالت و بپرسم. کم و کسرالحمداهلل، اداره -

 ؟ی ندار یمشکل

شدم،   میدست مشغول باز کردن بافت موها کیو با  نشستم

 همزمان هم جواب دادم: 

 . نمی هفته تام کیتا   شبید ی ها دیبا خر ،ینه مرس  -

 تر جواب داد:  ی زد و جد ی اسرفه تک

 ن؟ یندار ی . کاررمیگی تماس مالحمداهلل، من بعدا با شما  -
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مکالمه رو تمام   خواستی م  ،یبود که با آمدن شخص مشخص

 .کنه 

 : م گفت یو با لحن شوخ دمیخند

. به قول  شمیمصدع اوقات نم ریبله بله جناب سرگرد، خ -

 . یاعلی یجنابعال

 و سپس گفت:  دیو مردانه خند کوتاه

 . یاعلی. رسمی عجب، خدمت م -

صفحه  ی رو ییایبوسه پ  نیقطع کردم و چند  ویخنده گوش  با

 نشاندم.   یگوش

                                                          

به   ی شتریب  ی بخشش با حنا، با انرژ ی شاد از قطع مکالمه بعد

 .  دیکارش رس

 صورتش شده بود.  یتا آخر وقت ،لبخند عضو جدا نشدن و

 داد: امکیبه حنا پ اش،ی از اتمام ساعت کار بعد

 ارمیبرات م رونیبشام از 

 رستوران شد.  نیتر ک ینزد یپاسخ نماند و راه منتظر
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 احسان افتاد. امکیباز کردم که چشمم به پ ویگوش  قفل

که ارسال کرده بود، نگاه کردم و لبخند   یامک یتعجب به پ  با

 زدم.

 بپوشم.  ی تر دهیاتاق شدم تا لباس بهتر و پوش  یراه ی سخت به

گاز گذاشتم تا   ی و رو ی از آماده شدنم. به هال رفتم و کتر بعد

 درست کنم. ی چا

 هوس کاهو کرده بودم. دایصبح شد از

 کردم: پیرفتم و تا  یناچار به سمت گوش به

 م،یخونه ندار ی شرمنده...من از صبح هوس کاهو کردم تو

 . بخرم، اگه مقدور بود ..برم   تونمیخودمم نم

 دست هام نگه داشتم.  نی ب  ویو ارسال کردم و گوش امکیپ

 که جواب داد: دیطول نکش ی اه یثان

 چشم حنا بانو    
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 .ستادمیدر، ا ی صدا با

 و به سمت در رفتم.  دمیجلوتر کش  مویروسر

 : دم یپرس نانیاطم ی در مکث کردم و برا پشت

 ه؟ یک -

 احسانم.  -

 زدم و بدون تعلل در و باز کردم. لبخند

 کوتاه نگاهم کرد .  ،ی اهم با لبخند مردانه او

 و تنقالت بود. یهم هر دو دستش مملو از خوراک باز

در کنار رفتم تا به داخل  ی از جلو ،یکوتاه یاز احول پرس بعد

 . ادیب

 آشپزخانه گذاشت. ی و تو تنقالت

 شد.  شیحرف مشغول شستشو یو برداشت و ب کاهو

 خجالت گفتم:  با

 . شستمشی خودم بعدا م -

 گفت:  یبه جانبم انداخت و به آرام ی مهربان نگاه 
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 بعدا دلت نخواد. گهید دیشا -

نگفتم و در   یزیزدم و چ اشی به استدالل منطق  یق یعم لبخند

 سکوت نگاهش کردم. 

 . دیهارو از هم جدا کرد و با دقت آب کش کاهو

بشقاب گذاشت و به سمتم   ی نازک تر و تو  ی قسمت ها  سپس

 آمد.

 اپن گذاشت و گفت:  ی و رو بشقاب

 . نی . برو بشی ستیراحت ن ستادهیا -

  ی جامون عوض شده؟ من دارم ادا یکنیاالن احساس نم -

 ! ارمیمهمون هارو در م

 تکان داد.  نی و سرش را به طرف دیو مردانه خند کوتاه

به سمت کناره رفتم و   ند،یبنش ی ا  قهیاو هم دق نکهیا ی برا

 نشستم. 

پشت سرم آمد و با فاصله رو به  ریتاخ ی اهی هم با ثان احسان

 نشست. میرو
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  دایاز تمام تنش هو یسرخ و خمار بودند و خستگ شیها چشم

 بود.

 شام و در کنار من خورد.   اش،ی با تمام خستگ 

 صحبت کردم.  ی هر در از

 داد. ی دواریاز عدم بخشش عمو گفتم و او ام  

خانمان شدنم گفتم و او   ی تنها ماندن و ب  یام برا وحشت از

 داد. ی دواریام

 و ناراحت شد.  ختمیاشک ر یگاه

 .دیو خند دمیخند یگاه

  ییرا هم به تنها فیکث ی ظرف ها  ش،یها  یتمام خستگ با

 نگاهش کردم.  یو من در تمام مدت با شرمندگ شست

 ! بودی االعادهفوق  شب

 . میکدام متوجه گذر زمان نشد چی که ه ی طور به

 شب هم گذشته بود.  کیکه ساعت از  میبه خودمان آمد  یزمان
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ساعت، بالفاصله عذم رفتن کرد و اجازه بدرقه    دنیاحسان با د 

 رفت.  رونیب یعیسر یکردنش را هم نداد و با خداحافظ

                                                             

 روز از آن شب گذشت.  ده

و بدون استثنا   زدی هر روز، بهم سر م بایمدت تقر نیا یط

 هربار در دستش کاهو داشت. 

 شهاب و گالره هم برگشتند.  شبی د اواخر

 کدامشان خوب نبود. چیروز ه حال

 ی بلند و لباس ها شیالغر تر از قبل شده بود و ر  شهاب

 .ازش ساخته بود ی دیظاهر جد اش،ی مشک کدستی

  یحجم ب نیبود. و ا دهیخواب  دنیهم بالفاصله بعد از رس گالره

 . دادی چند وقتش را نشان م نیا ی ها یخواب

ز هم خوشحالم  با لیشکل و شما  نیبا ا یشان حتدوباره حضور

 . دی به جانم بخش ی ا کرد و روح تازه

رو با لذت  ی از عطر قرمه سبز یقابلمه رو برداشتم و کم درب

 .دمیچش
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  ی رازیگاز و خاموش کردم و مشغول درست کردن ساالدش ریز

 شدم. 

 حنا دلم لک زده بود واسه دست پختت.  ی وا -

 گالره نگاهم و از ظرف ساالد برداشتم و به او دوختم.  ی صدا با

 زدم و از ته دل گفتم:  یق یعم لبخند

چه ها که   یدونیمن دلم لک زده بود واسه خودت. نم -

 روزها.  نیا دمینکش

 نشست. با لبخند نگاهم کرد و گفت:  میبه رو رو

 . یبش یکن تا خال فیتعر ویبگو حنا، همه چ -

 زمزمه کردم:  یکردم و با ناراحت مشتاقش نگاه ی چشم ها به

 .دیسارا...منو خونه احسان د  -

 زد:  غیگالره به سرعت گرد شد و ج ی ها چشم

 !؟یچ -

گالره! تنها بودم...احسان سرکار بود. در زدن فکر کردم  واشی -

 احسانِ...در و باز کردم.
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 نگاهم کرد و سپس جواب داد:  یناراحت با

 کرده! خودیحنا! االن هزار تا فکر ب ی وا -

 تکان دادم و زمزمه کردم: دییبه نشانه تا  یبا ناراحت سرمو

 بار منو احسان کرد...  راهیهزارجور بد و ب -

 واسش؟   ی نداد حیبد شد. چرا توض یلیخ -

. فقط  می ماها حرف بزن دادیخدا! اصال فرصت نمنگذاشت به  -

 گفت و تهمت زد. راهیبد و ب 

 تکان داد و در جوابم گفت:  یسرش و با ناراحت گالره

  نیبا ا شی داشتم سارا برگرده به زندگ دیدرصد ام کیاگه  -

 . گهیاتفاق عمرا برگرده د

 ا بهم نداد و بالفاصله ادامه داد:جواب دادن ر اجازه

 حاال چرا اومده بود خونه احسان؟  -

 . اشهیزیواسه بردن جه -

 لب زمزمه کرد:  ری تکان داد و ز یرا با ناراحت سرش

 تلفنش خاموشه.  زنمیزنگ م یدلم براش تنگ شده. هر چ -
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 کارتش و عوض کرده.  میاحتماال س -

نشان از آمدن  خورد،ی که به در م یکوتاه ی هاضربه ی صدا

 شهاب داد.

راه  ی رازیش  ساالد عصا  کمک  به  و  برداشتم  آشپزخانه    یهارو 

 شدم. گالره هم بالفاصله به استقبال همسرش رفت. 

                                                             

راه نظرش عوض شد و   انیگرفت اما، در م شیخانه را در پ راه

 حنا رفت.  ی به سمت خانه 

 بود.  ده یبه صفر رس شانیها  داریروزها د نیا

به   ی ازیگفته حنا، دخترعمو و همسرش بازگشته بودند و ن به

 او نبود. ی سر زدن ها

را از سر لطف  اشگاه ی گاه و ب ی ها و سر زدن ها دارید حنا،

 .دانستی م

 . شودیاو تنگ م ی برا که دلش دانستی م  یخودش به خوب اما

 کند.  ی آمدن دخترش او را خواستگار ایداشت بعد از دن میتصم
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تا  دیکاهو خر ی مکث کرد و تعداد  یفروش وهی م ی راه جلو نیب

 نرود.  دنشی به د یدست خال

 .ستادیا دیدر مجتمع خورش ی جلو

 به ساختمان انداخت و شماره حنا رو گرفت.  یپنجره نگاه  از

را از   اشیآرامش بخشش خستگ  ی بوق، صدا نیاز چند بعد

 برد.   نیب

 سالم.  -

  اق یرا بست. اشت شیداد، چشم ها هیتک ی صندل   یپشت به

 جواب داد:  یرا پنهان کرد و با لحن معمول شیصدا

 ؟ ی اسالم خانوم. خونه -

 . دی بهش بخش گرید یجان اش،ی شاد و پر انرژ ی صدا

 بله. چرا جناب سرگرد؟  -

 گفت:   ی ابه پنجره انداخت و با لبخند مردانه  ی گرید نگاه 

  ام یب  ستین  ی. اگه مشکلدمیساختمونم، کاهو برات خر  نییپا -

 .باال کاهو هارو بهت برسونم 
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 حنا به هوا رفت.   ی خنده  کیاش، شلاز اتمام جمله بعد

 صورتش گرفت و دوباره گفت:  ی رو جلو  ی تعجب گوش با

 شد؟ ی زیچ -

بلندش بود،  ی آثار خنده شیکه هنوز در صدا یدر حال حنا

 جواب داد: 

بار و هوس  کی. همون ستمیاحسان به خدا من خرگوش ن -

 کاهو بخورم که! مانیتا زا ست یکردم. قرار ن

کالمش، حواسش   یرا بست. فارغ از طنز و شوخ شیها چشم

 . زدی که به زبان آورده بود، چرخ م یاحسان یحوال ییجا

 ی زده بود، اما آن زمان پا شیبه نام کوچک صدا یهم گاه قبال

 احساسش وسط نبود تا حض ببرد! 

 ؟ ی الو، ناراحت شد  -

حنا، حواسش را جمع کرد و بالفاصله  مانیمغموم و پش ی صدا

 جواب داد: 

 .لحظه کینه خانوم، چرا ناراحت بشم؟ حواسم پرت شد  -
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 یخواستم مثال شوخ خوام،یمعذرت م ی اگه ناراحت شد -

 کنم. 

 زد و گفت: اشی به مهربان ی لبخند

 گه؟ ید  ی خوایرفع شد... پس کاهو نم میخستگ -

 رو زحمت نکش.  گهی د ی . اما روزهاارینه...نه! لطفا ب  -

 چشم حنا بانو، در و باز کن، اومدم.  -

                                                             

 ی موها ی و رو ی و شال سبز رنگ دمیکش میلب رو به لب ها رژ

 بازم گذاشتم. 

به صورتم   یطراوت و شاداب یبعد مدت ها، کم  خواستی م دلم

 ببخشم. 

 حضورش را به گوشم رساند.  زد،ی که در م ییضربه ها ی صدا

  امدنیاز ن المی که خ  یحمام انداختم و وقت ی به در بسته ی نگاه

 گالره راحت شد به سمت در رفتم.

 و در و باز کردم. دمیکش  ینفس

 دوخته بود.  شیبود و نگاهش را به کفش ها ستادهیدر ا پشت
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 قدم شدم. شیزدم و در سالم دادن پ یق یعم لبخند

 باال آورد و کوتاه نگاهم کرد. یرا به آرام نگاهش

 زد و کاهو هارو نشانم داد و سپس گفت:   ی امردانه  لبخند

 .ریمارو بپذ  ی سالم خانوم، شرمندگ -

 ازت. یکردم. مرس یسالم نه توروخدا شوخ -

 هارو به دستم داد و عقب گرد کرد. کاهو

آسانسور و زد. همزمان سرش را به سمتم چرخاند و لب  دکمه

 زد:

 . یاعلیمواظب خودت باش،  -

                                                             

 اره؟ی هر روز هر روز واسه تو کاهو م یچ یعنیآخه  -

! به قول خودش واسه  ارهی گالره! اوال واسه من که نم ی وا -

 .  ارهیهوسم م 

 نگاهم کرد و گفت:   تیعصبان  با
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! مگه من مُردم تو  نِیکارش توه نیحنا؟ ا  مییمگه ما گدا -

 ؟ی بخر  یو نتون یهوس کن ی زیچ

بود، انداختم و انگشتم و به    ده یبه شهاب که خواب ینگران  نگاه 

 دماغم فشار دادم. ی نشانه سکوت رو 

قربونت برم؟ بنده خدا مثال خواسته   یکنیچرا شلوغش م  -

 لطف کنه! 

با    یلطف کنه! قبال شوهر دوستم بود، االن چه نسبت خوامی نم -

 نجاست؟یراه ا یما داره که راه و ب 

 گفتم: کنارش نشستم و   یناراحت با

از سر  ای اد،یم  نجایبچه است! اگه ا نیاالنم نسبت داره! پدر ا -

.  ستیمن فلک زده ن  ی عاشق چشم ابرو اره،یم ارونهیلطف و

 گالره.  نویفقط واسه بچشه. بفهم ا

 زد و گفت:  شیبا زانو یرا با ناراحت دستش

 مونده؟   گهیچقدر د م؟یشیبچه خالص م نیاز شر ا یک -

 حجم جمع شده در شکمم گذاشتم و زمزمه کردم:  ی رو دستمو

 آذر.  لی... اواگهیدوماه د  کینزد -
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 ی ورود  ی کنارم بلند شد و به سمت آشپزخانه رفت. جلو از

 .دیآشپزخانه مکث کرد و به سمتم چرخ

 را به سمتم گرفت و گفت:  انگشتش

اش کنار تحفه نیاومدن ا ا ی بهش بگو پوالشو واسه بعد دن -

دو تا تخم چشم من!   ی رو یهوس کرد یهر چ بگذاره. االن

 . کنمی م  هیته نشویخودم برات بهتر

  الیخینگاهش کردم و به ناچار سرمو تکان دادم تا ب  یناراحت با

 شود.  خودیبحث ب نیکش دادن ا

                                                             

  یرا برداشت و به صفحه چت خودش و حنا نگاه اشی گوش

که همه شامل احوال  دیرسی م  امکیبه ده تا پ تا ینهاانداخت.

 شیبه ساعت رو به رو ی نگاهبودند.  یکوتاه و معمول ی ها یپرس

وسوسه  ی جلو نتوانستشب نمانده بود.  کیبه  ی زیچانداخت.

 و دستش شروع به نوشتن کرد: ردیاش را بگ

 دار؟یب ای ی حنا بانو خواب -
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بلند   اش،یگوش  امکیپ ی که صدا د یطول نکش ی اقه یدق چند

شتاب زده و  حرکاترا باز کرد. اشی سرعت قفل گوش به شد.

 بود.  بی عج شیطپش نامنظم قلبش، برا

را  امکشیپ اق یزد و با اشت  یلبخند کوتاه  د،یحنا را که د نام

 خواند.

جماعت   ی. اما از نظامدارمیسالم جناب سرگرد، من که بله ب -

 بمونه.  داریوقت ب ریتا د دهیبع

سرش گذاشت و   ریدستش را ز کیو  دیتخت دراز کش ی رو

 جواب داد: 

 خانوم.   شناسهیکه شغل نم یخوابی ب -

.  داشتیبرنم لشیچشم از صفحه موبا یماند. حت امشیپ منتظر

 اش شوکه اش کرد!منتظره  ر یکه سوال غ دیطول نکش ی ه یثان

 ؟یخوب -

 لبخند زد و نوشت:  کوتاه

 بله خانوم، خوبم الحمداهلل.  -

 خداروشکر! -
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 کرد:  پیاو به سرعت تا نباریا

 ؟یخوب -

شده بود که    دیاز جواب دادنش ناام بایتقر د،یطول کش  یقیدقا

 جواب داد: 

 . دونمی نم -

 کرد:  پیتا یتخت نشست و با نگران ی سرعت رو به

 شده؟ ی ز یچرا؟ چ -

 . ستیمهم ن -

او   ی برا ختیری که حنا رو بهم م ی زیاو مهم بود، هر چ ی برا اما

 کرد:  پی بالفاصله تا پسبود. تیحائز اهم

 من چرا، لطفا بگو.  ی برا -

  خودی شد! اصرار ب مانیرا ارسال کرد. اما بالفاصله پش امکش یپ

 نداشت.  یکه به او ربط  یکرده بود در صورت

 کرد:  پیو دوباره تا دیکوب اشی شانیپ ی رو یرا با ناراحت دستش

 .یاعلیاصرار کردم.  ی ادیز خوامی معذرت م -
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حنا بود اما با خواندن  یخداحافظ یحت ایجواب تند  منتظر

 درهم رفت.  شیاخم ها امکش یپ

  ی چه جور دونمی نمبه روابط ما حساس شده...   ی ادیگالره ز -

و...   ی اریم ارونهیکه واسم و  ستیدرست ن گهی بگم! راستش م

 . گهید زایچ نیا

و  کردی نگاه م امکشیدرهم به پ ی با اخم ها همچنان

 کند.  پیتا ی زیچه چ دانستینم

 تر اش کرد: دوم حنا کالفه امکیپ

  نویبه خاطر دخترتونه! اما... گالره ا هانیا  ی همه دونمی من م  -

  هیهوس کنم گالره ته ی زی احسان من اگه چکنهیدرک نم

.  ییایو ب یهمه راه و زحمت بکش نیا گهید ستی ن ی ازی ن کنهی م

 اگه ناراحتت کردم.   خوامیبه هر حال معذرت م

تخت بلند   ی و از رو دی به صورتش کش ی دست یناراحت با

حنا فکر   امکیو به مضمون پ رفتی در اتاق راه م کالفهشد.

با   یخداحافظ یعنیحنا!  دن یند یعنی ارونهیو نبردن.کردی م

و دوباره   دی کش شیموها ن ی ب  یدست.شیروزها نیا یدلخوش

لرزش   ش یبود اما انگشت ها مسخرهرفت. اشی سمت گوش
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اجبار مشغول ضبط   به.دادندیکردن را نم پیداشتند و اجازه تا

محکم   شهیو مختصر، اما مثل هم کوتاهشد. شیکردن صدا

 گفت: 

 ...  ستین ارونهیسر زدن هام فقط آوردن و لیدل -

تخت   ی را رو یگوشاش را آزاد کرد.و نفس حبس شده  گفت

آب سرد  ریش رفت. یبهداشت ی ها سیرها کرد و به سمت سرو

را بست   شیها چشمآب برد. ری را باز کرد و به سرعت سرش را ز

  ی زود نیبه ا کردیهم نم فکرشکرد منظم نفس بکشد. یو سع

و  کردی اگر تعلل م اماوقت اعتراف به حنا و احساسش برسد.

کوتاه را هم از دست    ی ها دارید نیهم یحت گفت ینم

تخت   ی سرش انداخت و مجددا رو ی رو یکوچک ی حوله.دادی م

 نشست. 

 :حنا که نوشته بود  امکیجواب پ در

 ه؟یچ  یاصل لیپس دل

 و مختصر نوشت:  کوتاه

 تو... دنید -
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را بدهد. او در  امکشیتا حنا پاسخ پ دیطول کش ی ادیز قیدقا

 جان دادن را تجربه کرده بود.  قیدقا نیا

 !  شمیمن؟! متوجه نم دنید -

 کردن شد:  پیو مشغول تا دیکش ششیبه ته ر یدست

 بلد نبودم بگم دلم بند دلت شده.   نیواضح تر ا -

نشود از گفتن   مانیرا بالفاصله ارسال کرد تا پش امکیپ

ترس را احساس  اشیبار در زندگ  نیاول ی برااحساسش.

نداشت. حداقل در مقابل   یتی اهم شیغرور برا  شکستن.کردی م

 شده بود.  اشی که دلخوش ی دختر

 ! دیترسی م اما

 نشدن! رفتهیپذ از

 رد شدنش!  از

را برداشت  اشی گوشتا ابد به صفر برسد. شانیهادارید کهنیا از

سمت آشپزخانه رفت و مشغول دم کردن   بهو از اتاق خارج شد.

نشود و  رهیبه ساعت خ یه تاقهوه شد تا حواسش را پرت کند.
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جواب   ی ب امکشیاست پ قه یدر ذهنش حساب نکند که چند دق

 مانده. 

                                                     

و اشک شوق  کردمی نگاه م امکشیبه پ هوتمب

بغلم  ی و با ارزش تو یمتیق  یش کیمانند  مویگوش!ختمیری م

زده شده بودم که   رتیح آنقدر.کردمیم هینگه داشته بودم و گر

را نگاه   امکشیبار هزارم پ ی براجواب دادن نداشتم.  ییتوانا یحت

  چهو دل بستن به حنا؟! احسان!دمیخند ه،یگر انیکردم و در م

  ی ا یدر رو  همچنانبود! وستهیپ  قتی محالم به حق ی ایزود رو 

تعجب به نام   بازنگ خورد.  لمیخوشم غرق بودم که موبا

 ی رو  ازنگاه کردم. شدی سرگرد( که خاموش و روشن م)جناب

که از خواب    المیبه هال انداختم. خ یتخت بلند شدم و نگاه 

اتاق و بستم و همانجا  دربودن گالره و شهاب راحت شد،

  لب ماندم. شیوصل تماس را زدم و منتظر صدا  ی نشستم. دکمه 

فشرده بودم، گز گز   میدندان ها ریرا از بس ز میها

 گفت:  یبه آرام یپس از سکوت طوالن احسان .کردندی م

 منتظر جوابت بودم...  -
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 پچ وار گفتم: دهنم و قورت دادم و پچ  آب

 بگم!  دیبا یچ دونستمی نم -

 کرد و گفت:  ی اسرفه تک

 گفتم.   هوی ستمیبلد ن   ینی متاسفم، من مقدمه چ -

 زمزمه کردم: یبغض و خجالت به آرام با

 ...بهم ابراز عالقه نکرده بود! یقشنگ  نیبه ا چکسیتا حاال...ه -

  شیسکوت منتظر صدا درشد.  یبار او بود که مکثش طوالن نیا

که   ییاز چندلحظه، با صدا بعد.ختمیری اشک م یبودم و به آرام

 مملو از حس خوب بود، گفت:  میبرا

 یطیهر شرا ی تو دمی اجازه بده همراهت باشم... قول م -

 کنارت بمونم.  

 میلب ها ی رو ی شتریرا بستم و دستمو با شدت ب میها چشم

 رسد. ن یبه گوش کس امهیگر  ی فشردم تا صدا

  یچ گهیلحظه به اتمام برسد. د نیدر هم ایدن خواستی م دلم

 ا؟یاز دن خواستمی م

 حنا ...خانوم؟  -
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اشک شوقم را   یهم فشردم تا بتوانم کم یرو رو میها لب

که از شدت بغض   ی و با صدا  دمیکش  یقیکنترل کنم.نفس عم

 جواب دادم: دیلرزی م

 !خوامی م ایکه از دن هیزیچ تینها   نیبمون... ا -

 گفت:  یو به آرام دیخند مردانه

 .خوامی که من م یهست ی زی چ تِیم نهااتو -

 حرف مکالمه را قطع کرد. یو ب گفت

و   زدی که گفته بود چرخ م یتک تک حروف نیما ب  دلم

 اش غش کند؟کدام کلمه ی برا دانستینم

 تخت نشستم.  ی پشت در بلند شدم و رو از

 و ناخواسته لبخند زدم.  دمیکش می به گچ پا یدست

اش را به رخم که در اطرافم بود احسان و ابراز عالقه ی زیچ هر

 . دیکشی م

 .را به پنجره و ماه دوختم  نگاهم 

و با ذوق لب   دمیشکمم کش یبرجستگ ی نوازش وار رو دستمو

 زدم:
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 مامانت بشم؟  شهیم یعنی -

                                                     

 تولدشه... امشب  -

 : دمینگاه کردم و پرس ن یتعجب به گالره غمگ با

 ؟یتولد ک -

 برداشت و به صورتم دوخت.  ونیز یرا از صفحه تلو نگاهش

 و جواب داد : دیکش یآه همزمان

 تونمی که تولدش و کنارشم اما نم هیسال  نیشهاب... مثال اول -

 کنم براش. چه برنامه ها داشتم واسه تولدش. ی کار

 و گفتم:  دمیذوق به سمتش چرخ با

 . یتولد خودمون هیگالره!  ریتولد بگ  -

 براش؟    رمیماه نشده. تولد بگ کیباباش مرده ها! هنوز  -

 و گفتم:   دمیکوب  شیمحکم به بازو دستمو
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  میخودمون  ؟ی بزن و برقص راه بنداز ی خوای خنگ مگه م  -

تولد. باور کن واسه  هیهد هیبراش بخر و   کیک هی... گهید

 هم خوبه.  اشهیروح

 کرد. کیرا بار شیرا به داخل دهنش برد و چشم ها شیها لب

 .کردی فکر م  شنهادمیکه داشت به پ  یعنی نیا

 و منتظر جوابش بودم.   کردمی سکوت نگاهش م در

 .ستادیسرش را تکان داد و به سرعت ا قهیاز چند دق بعد

 گفت:  همزمان

  زیچ یو باق کی! تا شب نشده من برم کیگ ی آره درست م -

 هارو بخرم.

 ! ام یمنم ب سایوا -

 کجا؟ با اون پا و شکمت!  گهیتو د -

 .ستادمیبه کمرم گرفتم و ا دستمو

 بخرم براش.  ی زیچ هی  دیخب منم با -
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. خرمی م ی زیچ هیقربونت برم. خودم از طرفت  خوادی نم -

 خوبه؟

 کنم.  یدگ یبه خانه رس یگرفتم کم  میاز رفتن گالره، تصم بعد

 شدم.  یجاروبرق دنیمشغول کش یکمک عصا و به سخت به

 کردم. ی ریبعد از آن تمام خانه رو گردگ و

  زیانگ جانیه عیتا  وقا کردمی خودم و سرگرم م یقیهر طر به

 ش کنم. و فرامو شبید

 موفق نبودم!  یلیخ اما

لب  ی رو یق یلبخند عم شب،یهر بار فکر کردن به مکالمه د با

 . نشستی هام م

                                                     

بادکنک   نیو چند  میبازگشت گالره، هر دو دست به کار شد با

 .میکرد  زانیشکل گل، از سقف آو ییها سهیو ر یرنگ

بود و مانند   دهیبخش ی اروح تازه   مانیشاد خانه، به هر دو ظاهر

 .میدیخندی م  لیدل یو ب میزدی حرف م  ی از هر در میقد
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احسان،   ی حال، هنوز جرئت نکرده بودم که از ابراز عالقه نیا با

 بزنم.  یحرف

 آمدن بچه بازگو شود.  ایبعد از دن  هیقض نیدادم ا  حیترج

به گالره که مشغول درست کردن ژله بود، انداختم و به   ی نگاه

 زمزمه کردم: یآرام

 امشب شهاب تنهاست!  فیح -

 از کار برداشت و با تعجب جواب داد:  دست

 وسط؟ نیا میهست ی وا ، منو تو چ -

 گفتم:  ی ظاهر  یتفاوت یدهنم و با استرس قورت دادم و با ب  آب

  یمرد هم بود که چند ساعت   هی! کاش م ینه... آخه منو تو زن -

.  گذشتی بهش خوش م شتریب ی نجوریباهاش. ا زدی حرف م

خودشون راحت  ی که...به هر حال همه با هم جنس ها ی دونیم

 ترن!

 ژله نگاه کرد و گفت:  ی به جام ها  متفکرانه

. همکارهاش و هم میندار ییآشنا نجایما که ا یآره خب. ول -

 که دعوت کنم.  شناسم ینم
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 هامو تر کردم و گفتم:  لب

 نفر هست!  هیاما  -

 : دینگاهم کرد و پرس موشکافانه

 ه؟یمنظورت ک  -

 نگاهش کردم و جواب دادم: رهیخ

 احسان! -

 ؟ یگی م یچ یانیگرفته؟ اصال در جر   تیشوخ -

 گفتم:  یسمتش رفتم و با لحن آرام به

  ی دو نفر دوست شده بودن باهم. خودت که شاهد نیگالره ا  -

  یکه آشت شهیم ی اچقدر خوب بودن! باور کن تولدش بهونه 

 کنن! 

 گذاشت و گفت:  خچالی هارو داخل   ژله

خونه رفت و آمد داشت، شوهر   نیا  ی که احسان تو یحنا زمان  -

شوهر دوست من، با شوهرمن   هیعیدوست من بود! پس طب 

  یربط چی! پس احسان هم هستین ییدوست بشه. اما االن سارا

 خونه نداره! باشه؟  نیخونه و افراد ا نیبه ا
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به کل وجود احسان و از   یخواهیچرا ربط نداره؟ گالره چرا م -

احسان و شهاب دوست بودن! تو و سارا هم  ؟ی ببر  نیب

تون به روابط دوستانه  ی! طالق اون دو نفر چه ربطنیدوست

 داره؟ 

 مقدمه گفت:  یو ب د یسمتم چرخ به

...  شناسمتی کن! من م  رونیحنا، فکر احسان و از سرت ب -

به احسان. اما غلطه... اشتباهه!   یبست دیاالن با رفتن سارا تو ام

 دندون لق و! نیبکن ا

 سکوت نگاهش کردم که ادامه داد:  در

 احسان عاشق ساراست!  -

 و گفتم:  دمیحرفش پر نیب ی ا لحن تندب ناخواسته

 ! ستین گهی...دی عنی! ست ین -

 خواهرمن؟  یدونی تو از کجا م -

 دادم و گفتم:  هیپشت سرم تک نتیکاب به

 مونه؟ یزنش هنوز عاشقش م  انتیبعد از خ ی کدوم مرد -

 گفت:  ی سمتم قدم برداشت و به تند به
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بود! مادر  ! حنا... سارا دوست ما شهیتو فکر کن احسان اول -

 ... تو شکمت ی بچه

 و گفتم:   دمیجمالتش پر  نیکرده ب  بغض

شون و خراب کردم؟ من بودم گفتم طالق   یمگه من زندگ  -

مبرا نشون    ی زیسارا رو از هر چ ی دار یگالره چرا سع رن؟یبگ

خود سارا بود که پشت پا   نیا ی قبول کن ی خواینم ؟چرای بد

 نیکس باطنش بود. اسارا بود که ظاهرش ع نی زد به احسان! ا

 ... سارا بود که  نیکرد. ا انتیسارا بود که خ

بس کن حنا! بسه. حق با توئه... سارا مقصر بود. اما تو   -

  یبه بزرگ ی! چون مانعیبش دواریبه داشتن احسان ام یتونینم

 سارا هست!  

سکوت رو به  دربغلم زدم و از آشپزخانه خارج شدم. ریز عصارو

که کنارم نشست و   د ینکش یطولخاموش نشستم. ونیزیتلو  ی رو

 گفت:  یبه آرام

...  ی بر فرض محال احسان هم عاشق تو شد و اومد خواستگار -

  ی د یسارا و د ییجا هی ،ی روز هی. نیکه ازدواج هم کرد رمیگ
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بد دوست ما   ایب سارا خو  حنا، ؟یبهش نگاه کن شهیروت م

 بود.  

 بغض نگاهش کردم و زمزمه کردم: با

نشدم که خجالت بکشم... آره عاشق   شونی من وارد زندگ -

که شوهر دوستم بود. اما گالره تو   ی احسان شدم! عاشق مرد

 نزدم.   شونیبه زندگ یبار هم خلل کی ی حت ی که شاهد

 نگاهم کرد و لب زد: رهیخ

 حنا!  یعاشق ی ادیز -

 توجه به جمله گالره، ادامه دادم:  یانداختم و ب  نییپا سرمو

ام! خدا شرمنده  شیقبلم، فقط پ  احساس ممنوعه ی من برا -

 فقط خدا. 

 االن...  یعنیقبلت؟  -

 اتمام جمله اش را ندادم. نگاهش کردم و گفتم:  اجازه

! االن احسان متعلق به  ستیاحساسم گناه ن  گهینه! االن د -

سه   کیجدان داشته باشم. سارا نزدکه عذاب و ستین یکس

 با گذشته فرق داره گالره!  زیماهه که طالق گرفته. همه چ
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در سکوت نگاهم کرد. انگار که داشت تک تک   یطوالن قیدقا

 برسد.  جهیتا به نت کردیم لیخودش تحل  ی جمالتم و برا 

 و زمزمه کرد: ستادیا یقیاز دقا بعد

 شهاب ناراحت بشه...  دیشا -

 : دمیتعجب نگاهش کردم و پرس با

 ؟ یاز چ -

 آشپزخانه شد و گفت:  یراه

 تولدش!  ی از حضور احسان تو -

 بلند گفتم:  ی زدم و با صدا یق یعم لبخند

 که...  نیا یعنی نیگالره عاشقتم! ا -

 و گفت:  دیحرفم پر نیب

  یکنی م  نیاگه تضم  یعنی نینباف! ا ایواسه خودت رو  یلیخ -

  نی. و اادیزنگ بزن احسان ب شهینم  دهیتولد شوهرم به گند کش

  ادیکه گفتم، احسان خواست ب  یبر فرض محال ی زمان هیکه، اگر 

 . نی،سد راهتون نشم. فقط هم ی خواستگار
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اش را  گونه  یلنگان به آشپزخانه رفتم و با خوشحال لنگ

 و با خنده گفت:  دیام کشبوسه  سیبه رد خ یدست .دم یبوس

 نشدم حنا.   مونیزنگ بزن تا پشبرو  -

 گذاشتم و با خنده گفتم:  میچشم ها ی رو دستمو

 چشم!  ی به رو -

                                                     

گوشم نگه داشتم و منتظر پاسخ   کیو با استرس نزد یگوش

 تماسم ماندم. 

 دمیکشی خجالت م شب،ید  ی دار بود اما، بعد از گفتگو خنده

 باهاش صحبت کنم. 

 ی داشتم با نفس ها یقلبم نگه داشتم و سع  ی رو دستمو

 به ضربان نامنظم قلبم، آرامش بدم.  ق،یعم

 بحمداهلل؟ یسالم خانوم، خوب -

و   ظیغل ی خانوم گفتن ها ی برا کردی بودم اما، دلم غش م  نگفته

 اش. دلبرانه

 زدم و جواب دادم:  یق یعم لبخند
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 سالم جناب سرگرد. -

به خودش گرفت و   ی شتری ب  تیمیصم ی رنگ و بو شیصدا

 گفت: 

 حالت چطوره؟  ی نگفت -

 ن؟یخوبم خداروشکر. شما چطور -

بود، جواب  د یکه از ش بع یطنت یو با ش  دیو مردانه خند کوتاه

 داد: 

 خانوم؟  یکنی باز که شدم شما! پس رفت م -

 و گفتم:  دمیخجالت خند با

 نکن!  تیاذ -

 . اره یمن غلط بکنم بانو! خدا اون روز و ن -

زنگ زده  یچ ی رفت بزا ادمیو آرام بخش گفت که  بایز آنقدر

 بودم.

 شد، خودش ادامه داد:  یکه طوالن  سکوتم

 شده؟ حنا؟ ی زیچ -
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 ... زنگ زدم دعوتت کنم! نه  -

 جواب داد: متعجب

 کجا؟  ؟یدعوتم کن -

 ! امشب تولد شهابِ.گهیخونمون د -

 مکث کرد و گفت:  یکم

 .  ست یمثل قبل ن یچیه -

 جواب دادم:  معترضانه 

 نیاول ؟یهمراهم ی! مگه نگفت و یدرست کنم همه چ خوامی م -

 است! خونه نیا ی کردن تو با اعضا  یقدم آشت

 زد و گفت:  ی اسرفه تک

 حناجان! اما...  ستم یقهر ن  یمن با کس -

 برساند و گفتم:  انیاش را به پاجمله نگذاشتم

 ! به خاطر من... ا یب ی ستیاگه قهر ن  -

 و گفت:  دیخند کوتاه
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که خوب نقطه ضعف من دستت اومده خانوم! چشم.   نمیبی م -

 شما امر کن. 

 و جواب دادم:  دمیخند بلند

! شب  ریرو دست کم نگ  یشرق ی آقا، دخترها گهیبله د -

 منتظرتم. 

 و پر مهر گفت:  کوتاه

 . یاعلی نمت، یبی م -

 قلبم گذاشتم.  ی و قطع کردم و رو یگوش

که گفته بود و بار ها   یتا شب تک تک کلمات خواستی م دلم

 از قلب دلم ضعف برود. شتری خودم تکرار کنم! و هربار ب ی برا

 اد؟ یم شد؟یچ -

 گالره لبخندمو جمع کردم و گفتم:  ی صدا با

 . ادیآهان آره گفت م ؟یچ -

 نشست و همزمان گفت:  شیآرا زیم ی به رو رو
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نداشته   ی خورد بد! حاال خداکنه شهاب برادیب کردمی فکر نم -

 باشه. 

با   ی هم فشردم دعا کردم شهاب برخورد بد ی هامو رو لب

 احسان نداشته باشه. 

                                                     

رنگ  یاسورمه  راهنیپانداختم.  نهیبه ظاهرم در آ ی نگاه

بود و  میتا قوزک پاها شیکه بلند ی اده یسه ربع و پوش  نیآست

 شدی و بعد از آن گشاد م خوردی کش م  نهیس ری زتنم کرده بودم.

 . ادین ی تا به شکمم فشار 

سرم   ی ست بود و رو راهنمیپ ی که با گل ها یقرمز رنگ ی روسر

بسته بودم که باعث شده بود    یبلندم و دم اسب ی موهاانداختم.

  شیآرا تنها بشوند. دهید شه،یتر از هم دهی کش میچشم ها

ام طراوت  بود اما به چهره یو رژلب سرخ ملیر یصورتم کم

 بود. دهیبخش یخاص

دستش   ی به گالره که مشغول الک زدن به انگشت ها  ی نگاه

  دهی پوش ی رنگ بلند  یهم سارافن کرم  اوبود؛ انداختم.

 . م یزنگ در باعث شد هر دو بالفاصله به هم نگاه کن ی صدابود.
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 کمک عصا به سمت در رفتم و به گالره گفتم:  با

احتماال  کنمی تو ادامه ناخن هاتو الک بزن. من در و باز م -

 احسان باشه.

 لنگان به سمت در رفتم و بازش کردم. لنگ

رنگش جذاب   ی اسورمه راهنی و پ یبا کت و شلوار مشک احسان

 بود. شهیتر از هم

 دستش بود.  ی گل بزرگ دسته

 زد و گفت: یمردانه و کوتاه لبخند

 سالم خانوم.   -

 در کنار رفتم و گفتم:   ی جلو از

 .ی سالم، خوش اومد -

 وارد شد. انیگو ااهللیرا در آورد و  ش یها کفش

 اپن گذاشت و نشست. ی گل و رو دسته

 . ی سالم آقا احسان، خوش اومد -
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 یو بالفاصله مشغول احوال پرس ستادیگالره ا ی با صدا احسان

 شد. یعمولم ی ها

 .میستادیمجدد زنگ. هر سه ا ی که با صدا دی نکش یطوالن

 به سمت در رفت .  ی با بادکنک و برف شاد یبه آرام گالره

  ی و مشغول زدن برف شاد ستادیا ی از باز کردن در، کنار بعد

 شد. 

زد و  ی ابتدا شوکه به احسان نگاه کرد، اما کم کم لبخند شهاب

 گالره رو بغل گرفت. 

با احسان داشته باشد   ی داشتم که مبادا شهاب رفتار بد استرس

 اما خداروشکر  

دست چپش گرفته بود به   ی که دست گالره رو تو همانطور

 کرد. یسمت احسان آمد و رو بوس

نماند و کوتاه  احسان دور  دیاز د دمیکه کش  یراحت نفس

 .دیخند
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  میداشت یگذشته همه سع ی بود، فارغ از اتفاق ها  یخوب شب

شهاب    ی مزه ی ب ی ها یو به شوخ  می که مثل قبل رفتار کن

 . میبخند

 کردن احسان با شهاب و گالره بود.  ی اتفاق امشب، آشت نیبهتر

رابطه منو احسان محسوب   ی برا یخودش قدم بزرگ نیا

 خوشحال بودم.  ی لیبابت خ نی. و از اشدی م

بود که از  یی درد و انقباض ها کردیم تمیاذ یلیکه خ ی زیچ

 . شدی م شتر یسرشب به سراغم آمده بود و لحظه به لحظه ب 

 ی تا درد و کنترل کنم اما به قدر دمیکشی م قیعم ی ها  نفس

 شده بودند که نتوانستم تحمل کنم و داد زدم: دیشد

 آخ!   -

نگاهم کردند و به سرعت به    یمن، هر سه با نگران ی صدا با

 سمتم آمدند. 

 به سمت حنا رفت.   یو با نگران ستادیشتاب ا با

و  دهیمانده بود اما رنگ پر ی ادیزمان ز مانشیتا موعد زا هنوز

 نبود.  یاش نشان خوبصورت عرق کرده
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بدن حنا قرار داد و به  ریتوجه به گالره و شهاب دستش را ز یب

 سرعت بغلش کرد.

 کجا آقا احسان؟ -

 در جواب گالره گفت:   رفت،یکه به سمت در م همانطور

 .مارستانیب  رمیم -

 ! ام یمنم ب نی صبر کن -

 شهاب در جواب به گالره گفت:  بارنیا

صبر کنه تو آماده شو باهم    دیگالره نبا ستی حالش خوب ن -

 .میری م

توجه به آسانسور از پله  یآن دو نماند و چهار طبقه را ب منتظر

 . آمد  نییها پا

و دلش را  شدی از قبل م شتری حنا هر لحظه ب ی ناله ها ی صدا

 .آوردیبه درد م

گذاشت و به سرعت سوار شد و  یلصند ی حرف حنا را رو یب 

 راه افتاد.

 تمرکز کند.  گذاشتیحنا نم ی هیناله ها و گر ی صدا
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 وگفت:  دیسمت حنا چرخ به

 .زمی. تحمل کن عزمیرسیآروم باش حنا. االن م -

پارک کرد و به سمت حنا   مارستانیب ی جلو ی دیترمز شد با

 آمد.

 شد.  مارستانیب یو دوان دوان راه دیرا به آغوش کش بدنش

انتظار   ی ها یصندل ی را به دست پرستار اورژانس سپرد و رو  او

 نشست. 

 را به شهاب گفته بود.  مارستانیآدرس ب یتلفن

  ی ایبه سمتش آمدند و جو  ی که هر دو با نگران د ینکش یطول

 حال حنا شدند. 

 و جواب داد:  دی کش شیبه موها یدست  ینگران با

که   ومدهی ن  رونیب یاست داخل اتاقِ...هنوز کس قهیده دق -

 خبرم کنه. 

. صورت عرق کرده و ردیاز حنا بگ ی در بدنش نبود تا خبر جان

 . رفتینم ادش یاز   ی ااز اشکش لحظه سیخ
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که حنا    یصبر کند و به سمت اتاق نیاز ا شتریب  نتوانست

 داخلش بود رفت و در زد. 

 : دیپرس در را باز کرد و ی که پرستار د ینکش یطول

 بله؟ -

 : دیرو به پرستار پرس یبا نگران  ناخواسته

 حال خانومم چطوره؟ باردار بود! -

                                                     

 :گفت و انداخت نفر سه هر نگران صورت  به  نگاهی پرستار

 باهاتون دکتر کنید صبر کمی  آقا، نیستم جریان در خیلی من

  میکنه  صحبت

  پشت هم شهاب و گالره .رفت عقب و داد تکان سری  ناچار  به.

 سکوت در سه هر.نشستند  انتظار های  روی  و افتادند راه سرش

  نگاه درگیر  ذهنش و فکر تمام او اما .بودند خود افکار در غرق

  در دختر این که بود  عجیب برایش .بود حنا غمگین و دردآلود

  که کرده، محکم دلش در را جایش اینقدر چگونه کم، مدت آن
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  فرسا طاقت حد این تا برایش  کشیدنش درد و ناراحتی تاب

   .بود

  رحمانی؟ حنا خانوم همراه

  راه دکتر سمت  به و ایستادند بالفاصله دکتر، صدای   با سه هر

  و رساند دکتر  به شهاب و  گالره از زودتر را خودش. افتادند

 :گفت

  چطوره؟ حالشون بله؟

 :داد جواب و انداخت سه هر به  نگاهی دکتر

 شروع زایمان عالئم. بشن عمل باید زودتر چه هر  متاسفانه

  مساعد  براشون  طبیعی زایمان  شرایطشون خاطر به .شده

 . نیست

 :پرسید  و گرفت پیشی کردن صحبت  در گالره

  !است هفته  سه و سی تازه! نیست زایمانشون موعد هنوز اخه

 : گفت  و انداخت باال  شانهای  دکتر

 فوری  صورت هر در داره، شتاب اومدن دنیا واسه کوچولو

  و مادر برای  کنید  تاخیر چقدر هر بدین انجام و عمل کارهای 

 .تره خطرناک فرزند
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  را سزارین هزینه تا شد بیمار پذیرش قسمت راهی بالفاصله

  که حنایی  سمت  به گالره، حضور به توجه بی  .کند پرداخت

  کنار . افتاد راه برود، عمل اتاق به  تا بود کشیده دراز تخت روی 

 :کرد زمزمه و ایستاد تخت

 نباش چیزی  نگران خانوم، کن باز اخماتو

 :گفت و کرد پاک را صورتش های  اشک حنا

 کوچیکه  خیلی-

  هیچ بدونه صالح اون اگه.  خدا به توکل! بزرگه خداش اما -

 . نمیوفته اتفاقی

 : داد ادامه شوخی به حنا گوش نزدیک و برد تر پایین را سرش

  !دخترمونه  اسم انتخاب کنی فکر داری  حق که چیزی  تنها به

 را لبخندش آخر لحظهی  تا اما رفت، عقب  پرستار اخطار با

  های  صندلی روی  .ندهد  دست  از را روحیهاش حنا  تا کرد حفظ

  اوردن برای   شهاب .نشست نگران گالرهی  به نزدیک انتظار

  عجیب  های  نگاه متوجه  .بود رفته اش خانه به نوزاد ساک

 . نیاورد باال  را سرش اما بود  شده گالره
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  نیست؟ صمیمی زیادی   حنا با رفتارتون-

 باال  را سرش و زد کوتاهی  لبخند! بود هایش سوال منتظر

 : داد جواب و انداخت  گالره به کوتاهی  نگاه.آورد

  . صمیمیه! بله-

  چرا؟ بدونم میشه-

 :گفت  و کشید صورتش به  دستی

  !دارم دوستش چون-

  شدنش شوکه حد از نشان گفت گالره که محکمی هین صدای 

 .داشت

 :گفت گالره که بود هایش کفش به خیره سکوت در همچنان

  ماهه سه تازه شما! زود اینقدر نمیشه باورم!  نمیکنم باور-

 !گرفتین طالق

  خودش اثبات برای   اما بود سخت او برای  احساساتش از صحبت

 :گفت

  دوستش و خانوم  حنا من  اما نبود،  ساده خودمم برای  باورش-

 ...و دارم

 تمام نیمه را جملهاش شد  باعث شهاب بارهی یک حضور

  و گرفت  شهاب دست از رو  نوزاد ساک.کند وسکوت بگذارد
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 دوباره و کرد تشکری . گذاشت اشپکنار صندلی روی 

 در که بود گالره از حنا حال  پرسیدن مشغول شهاب.نشست

  با.رفت عمل اتاق سمت سریعی های  قدم با.بازشد عمل اتاق

 .رفت سمتش  به و زد  لرزانی لبخند نوزاد  تخت دیدن

  .یو سی آی ان بره باید لطفا، زودتر کمی-

 های  قدم صدای . رفت تخت سمت به و داد تکان را سرش تنها

  را نگاهش اما میشنید  سرش پشت از هم را شهاب گالرهو

 .نمیداشت  بر ازکودکش ای  لحظه

  بیش سرخی و میشد  وجبش یک اندازه به سختی به که نوزادی 

  برایش میکشید  نفس که همین  اما. بود ترسناک صورتش ازحد

  پرستار به رو و کرد زمزمه خداروشکری  زیرلب.بود  کافی

 :پرسید

  چطوره؟... خانوم حال

  گرفت را جلویش اما  خانومم بگوید  باز که آمد زبانش نوک تا

 .نشود مکدر سرش پشت افراد تاخاطر

 . نباشید نگران. خوبه حالشون کنم فکر اما. ریکاوریه داخل-

  رفت عقب دخترش به دیگری  نگاه  از بعد و کرد تشکر پرستار از

 اتاق از هم  حنا که نکشید طولی!شد حنایش آمدن ومنتظر
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 و شد روانه  تختش سمت به همه از  زودتر باز.آمد بیرون عمل

 .دوخت چشم خمارش نگاه و پریده رنگ صورت به

 :پرسید آرامی به

  خوبی؟-

 :زد لب و کرد تر زبان با  را خوردهاش ترک های  لب حنا

  بچه؟-

 :گفت  و زد عمیقی و مردانه لبخند

  .نباش نگران خوبه حالش-

  از و رفت عقب قدمی تخت دور به شهاب و گالره زدن حلقه با

 .شد رخاش نیم  گر نظاره دور

                                                     

 را ها آن بیمارستان، در فرزندش و حنا شدن بستری  از بعد

  داشت تصمیم.شد  خارج بیمارستان محوطه از و سپرد  بهگالره

 حال هر  به  .بدهد خبر را فرزندش تولد و بزند  زنگ سارا به

 او طبیعی حق را این و بود فرزندش مادر سارا بد یا خوب

 رو سارا جدید شماره .شود باخبر   آمدنش دنیا از که  میدانست

 .زد  زنگ پدرش به  ناچار به  نداشت
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  . ادیب جناب سالم الو-

  فرمایش؟  سالم،-

 کرد سعی  و نشست بیمارستان محوطه های  نیمکت روی 

 : داد ادامه  قبل،  معمولی لحن همان با. کند حفظ را آرامشش

 ای  شماره. داشتم دخترتون  با  واجبی کار مزاحمت از غرض-

 ... میکنین لطف ندارم ازشون

 :گفت و پرید حرفش بین بلند  صدای  با

 من دختر و تو بین هیچی دیگه! مذهبی جوجه  میکنی بیخود-

 .نزن زنگ خونه این به الکی  پس. نیست 

  بدهد پاسخ خواست و فشرد  هم بر را هایش پلک  عصبانیت با

 تشخیص را  میزد حرف پدرش با که حالی در سارا صدای  که

 مکالمه شدن قطع اجازه قطعا کنجکاو سارای  میدانست .داد

  و فشرد  هم بر  لب دلیل همین  به . نمیدهد را پدرش توسط

 .ماند منتظر

  سارا صدای  که نکشید  طولی. آمد  در آب از درست حدسش

 :رسید بهگوشش

  !بگو-

 :گفت  و کشید ریشش ته به  دستی
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  زودتر متاسفانه . اومد دنیا  به بچه بدم خبر بهت خواستم سالم،-

 .بستریه االن اومده دنیا موعد از

 : گفت و خندید بلند حوابش در سارا

  روشنی؟ چشم منتظر نکنه میخواهی؟ چی من از خب؟-

  همچین انتظار حقیقتا!  شدند  گرد تعجب با هایش چشم

 چیزی  نتوانست  و آمد بند زبانش !نداشت ازسارا برخوردی 

 .بگوید

 :داد ادامه دید، را او سکوت که سارا

  به برسه چه نمیخوام گَندَم  گذشتهی از اسمی  حتی من! ببین-

 !خودت ارزونی !بچه

 را شیاه اراجیف  این از بیشتر  تا کند قطع را  گوشی خواست

 :گفت  که نشوند

 از اسمی حتی  نمیخوام! میکنم ازدواج زودی  به من  ضمنا-

 اوکی؟ !  باشه   زندگیم توی  بچه این وجود

 .کرد قطع را مکالمه و فشرد هم بر را هایش دندان

                                                     

  خانه به را تمامش و کرد  قربانی حنا پای  جلوی گوسفندی 

  حنا با هم دقیقه ده حتی روز، دو این طی .بخشید سالمندان
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  از باید، که  آنطور بود نکرده هنوزفرصت او و  بودند نشده تنها

 دلش و بود خریده زیبایی یکاد  وان برایش  .کند تشکر حنا

  هنوز، متاسفانه   اما میکرد، تقدیمش فرصت اولین در میخواست

 .بود نیامده  پیش فرصتی

                                                     

  با  باز اما بود کرده تر آسان برایم را رفتن راه کمی پام، گچ نبود

  روی  گالره کمک به  .میرفتم راه سختی به ها، بخیه وجود

  .گذاشتم هم  روی  درد شدت از هامو چشم و کشیدم دراز تخت

 تشخیص اما میرسید گوشم  به احسان و شهاب پچ پچ صدای 

  شدن بسته با  که نکشید  طولی . بود سخت بینشان های  جمله

  به حضور و اتاق خلوتی به  تعجب با .کردم باز  هامو پلک در،

  .بود هاش  لب روی  مالیمی  لبخند .کردم نگاه احسان تنهایی

 .نشست و گذاشت تخت  کنار و برداشت را آرایشی صندلی

 :گفت و انداخت پایین را سرش

  .کنم  تشکر بودی  الیقش که اونجوری  ازت نشد  فرصت-

 :گفتم  و کردم نگاهش  ناراحتی با
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  ام عرضه بی  اینقدر. کردم درست دردسر فقط که من تشکر؟-

 !کنم مراقبت  ماه ۹ دخترت از نتونستم حتی که

 

 :گفت  و کشید هم  در را هایش اخم

 همهشون! نارس  هی بچ همه این میزنی؟ که حرفیه چه این-

 ان سالمه هم دخترمون. خانوم نگو کفر کردن؟ کوتاهی مادرها

 خبر خدا مصلحت از که ما. میشه مرخص زودی  به  که شااهلل

 .نداریم

 جیب از و زد کوتاهی  لبخند که  میکردم نگاهش کرده بغض

 .آورد در قرمزی  کوچک  جعبه پیراهنش

  سمتم به و کرد باز را جعبه  که  میکردم نگاهش زده حیرت

 .گرفت

  منه؟  واسه چیه؟ این-

  . باشه پسندت که شااهلل ان. نداره و قابلت-

 همزمان. میکردم نگاه بود خریده که زیبایی یکاد وان به  شوق با

 :دادم جواب

  کشیدی؟ زحمت چرا! قشنگه خیلی این احسان، وای -

 :گفت کوتاهی  لبخند با  و کشید صورتش  به را دستش
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  . ناقابله. خانوم  کشیدی  شما که اصلی زحمت-

 :کردم زمزمه و کردم نگاهش وجود تمام با

  .عمرمه تمام هدیه ترین ارزشمند-

 :پرسید  و برداشت حنا از را نگاهش

  کردی؟ انتخاب اسم بالخره خانوم، خب-

 :داد  جواب و  کرد نگاهش مالیمی لبخند با حنا

  !باشی راضی هم تو اگه... هدیه-

 :گفت  سپس  و کرد تلفظ را هدیه نام بار چندین لب زیر

  .باشه  مبارکش قشنگه، هم خیلی-

  اتاق داخل به میوه، آب لیوان دو با و زد در  به ای  تقه گالره

  و گرفت گالره دست از را سینی  تشکر با . ایستاد بالفاصله .آمد

 خالف  بر خوشبختانه  .گذاشت  تخت به  نزدیک میز روی 

  چند هر . بود نشده حنا با اش رابطه برای  مانعی گالره تصورش

 .بود  غنیمتی برایش  هم همین اما میکرد رفتار  سرسنگین  کمی

 پشت را در مجددا و رفت بیرون حنا حال  پرسیدن از بعد

 :پرسید حنا به رو و نشست صندلی روی  دوباره .بست سرش

  ! کنیم صحبت چیزها سری  یه درباره میخوام خوبه؟ حالت-
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 : داد جواب  و کشید باال  را خودش  کمی حنا

  چیشده؟ . خوبم-

 

 

  نگاه پایین  به  سپس کند، آزاد را صدایش تا کرد سرفهای  تک

 :وگفت کرد

  عمر، تمام برای  من  بدونی  که  میخوام.  بهت گفتم ام عالقه از-

  یک اگه حتی  حنا، کنی فکر خوب بهتره. میخوام و حضورت

 . ... یا شدی  پشیمون درصد

 :کرد زمزمه و پرید حرفش  بین

  بی یا پرو بگی شاید داشتنت؟  از احسان؟ بشم پشیمون-

  توشناسنامه بره که اسمت واسه میزنه پر دلم من...اما !حیام

 !ام

 و انداخت حنا خجالت از سرخ  صورت به را  خوشحالش نگاه 

 خوشحالیاش عمق دادن نشان برای  که لبخندی  .زد لبخند

 :گفت  و کشید ریشش ته به  دستی .بود  کم خیلی

  که شااهلل ان.عمو بوسی دست بریم باهم شد  بهتر که حالت-

 . کنیم  جذب هم و  ایشون - رضایت
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  !میترسم-

 :داد جواب و شد  خیره حنا  صورت به اخم با

  !بیوفته  نیست قرار اتفاقی چی؟ از-

 :زد لب و زد گره هم در را هایش دست

  مانع ممکن وسط این که چیزی  هر از! مخالفتش از! عمو از-

 ...و بشه

 :گفت و پرید حرفش بین محکمی و قاطع لحن با

 روی  کشید طول  هم ها سال اگه هیچ،  که  ماه!  صبورم من-

 .کن  باز حساب بودنم

                                                     

 :زد غر و کرد نگاهم   ناراحتی با

  بخیه هنوز! کردی  زایمان روزه ده هنوز تو  چه؟ تو به آخه-

  ای؟ صیغه  چه دیگه احسان ی  بچه دیدن. نشده خوب  هات

 گالره  سمت به و انداختم سرم روی  کالفگی   با و شالم

 :گفتم  و کردم  نگاهش  ثانیه چند .چرخیدم

  حقیقت   روی  و  چشمات  میخوای  چرا من؟ خواهر گالره؟-

  مگه! داره دوست  منو اونم! دارم  دوست و احسان من ببندی؟
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  میشه مگه! کنم  بزرگ  من قراره رو بچه اون پس  نگفته؟  بهت

 بی  بهش  نسبت

 باشم؟  اعتنا

 :داد جواب همزمان و رفت اتاق در سمت به

  هم اسمش که الحق! تحفه اون واسه بکش و خودت برو... نه-

 !میاد بهش

 دستمو بلندش صدای  از. بست سرش پشت توان آخرین با و در

  به  .چرخیدم آینه سمت لبخند با  و گذاشتم  هایم گوش روی 

  دلم .بودم کرده آرایش همیشه از بیشتر کمی قبل حنای  یاد

 تا بودم  باخبر هم احسان احساس از که حاال  میخواست

  آینه از چشم  گوشیم پیامک صدای  با  .کنم دلبری  میتوانستم

 .دوختم اش صفحه  به و برداشتم

 )منتظرتم  پایین(

 کردم تایپ و زدم لبخندی 

 )آقا اومدم (

 های  قدم و احتیاط با و زدم  هایم گونه به آرام ضربه چند

 .آمدم بیرون اتاق  از ای  آهسته
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  سمتش به .بود قاووت خوردن مشغول من به   اعتنا بی گالره

 .کردم حلقه گردنش دور را هایم دستم  و رفتم

 :گفتم داری  خنده لحن با و گذاشتم  سرش  روی  سرمو

  !ها نیست قشنگ اصال  حسودی -

 بغلم از تا کشید جلو و خودش و زد دستم  پشت به ای  ضربه

 :گفتم و کردم آزاد خنده با را هایم دست . بیاد بیرون

 - چیه؟  ها پرونی جفتک این! حاال  خب-

 جدی  همچنان میکرد سعی که حالی در و چرخید  سمتم به

 :گفت   باشد

 داشته خونریزی  یا کرده ورم هات بخیه  ببینم برگردی ! حنا-

 !میکنم چال زنده  زنده  خانومو تحفه اون و  احسان  و خودتو

 :گفتم همزمان. رفتم  هال در سمت به خندیدم بلند  صدای  با

  !پس بگذرونه خیر به خدا-

  !برگرد هم زود-

  !چشم-

  بوسی و انداختم  خندانش  اما حرصی های  چشم  و آخر نگاه 

  سمتم به کفشی  لنگه  خواست نمایشی حالت به  .فرستادم
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  .رفتم آسانسور سمتم به و بستم سرعت  با و در که کنه پرتاب

 برداشت رو به رو از را نگاهش. نشستم و کردم باز  و ماشین در

 :گفت و کرد نگاهم کوتاه و

 - شریف؟ احوال. بانو  سالم-

  جواب ایمنی،  کمربند بستن حال در و گذاشتم پام روی  و کیفم 

 :دادم

 هدیه نیست دلم تو دل که باش زود. خوبم خداروشکر سالم-

 ! ببینم رو

  سرعت به و گذاشت چشمش روی  نمایشی حالت به را دستش

  .کردم  روشنش و رساندم ماشینش ضبط به را دستم .افتاد راه

  پخش ماشین کوچک فضای  در که مالیمی موسیقی صدای 

  لبخند و بستم را هایم چشم  .بود بخش آرامش عجیب میشد

 را ضبط صدای  که نکشید  طولی .دادم گوش  موسیقی به زنان

 :گفت مقدمه  بی و کرد کم

  بشیم؟  سفر عازم کی  خانوم، خب-

 

 :پرسیدم  و کردم نگاهش  تعجب با

  چیه؟ منظورت! سفر؟-
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  نگاهم جدی . چرخید سمتم به و کرد توقف قرمز چراغ پشت

 :داد جواب و کرد

 رفع ها کدورت  هم. کنیم  صحبت عمو با زودتر چی هر بهتره-

 . باشیم داشته ازدواج واسه و رضایتشون هم... بشه

  پا بر شوقی  دلم در میزد حرف ازدواج از قاطع اینقدر اینکه از

  نگاهش  نگرانی با !عمو های  لجبازی  از... میترسیدم اما . میشد

 :گفتم و کردم

  ! میده رضایت  نه میبخشه،  منو نه عمو-

 :گفت مهربانی با و کرد نگاهم لحظه چند

  قضاوت زود. باش داشته صبر جان؟ حنا نبخشه میشه مگه-

 بگیرم؟ مرخصی آمادهای  دیگه  هفته .نکن

 اسمم از بعد که جانی همان فقط بود گفته که  جمالتی تمام از

 .داشتم خاطر  به  و بود گذاشته

 متوجه هم خودش انگار .میکردم  نگاهش لبخند با سکوت در

 راه و داد تکان را سرش و خندید مردانه و کوتاه  که شد حالم

  .میرفتند سیو آی  اِن قسمت سمت  به هم کنار دو هر . افتاد

  شان وجبی یک نوزاد به و ایستادند شانه به شانه  شیشه، پشت

  حاال  و بود نداده را کردنش  بغل اجازه هنوز  دکتر.کردند نگاه 
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  اما.چرخاند حنا سمت به را سرش.صبرمیکردند باید حاالها

 !کرد اش شوکه اشکش از خیس صورت

  با .میریخت اشک صدا بی و بود گذاشته شیشه روی  را دستش

 :گفت و کرد  نگاهش ناراحتی

  !نکن دیوونم اشکاتو کن پاک خانوم؟ چیه کارا این-

 :زد لب بغض با  و کشید صورتش به  دستی

  .منه تقصیر!  کوچیکه خیلی-

  لبخند . ببیند   بهتر را حنا صورت تا کرد خم کمی را سرش

 :گفت و زد کوتاهی

 اخماتو کن باز میریزی؟ بهم و روانت بیخود های  فکر با چرا-

 .ببینم 

  نوزادی؟ کدوم مادر-

  .کردند نگاهش و آوردند باال  را سرشان دو هر  پرستار صدای  با

 :داد پاسخ و آمد خودش به حنا  زودتر

 .آریامنش هدیه-

  را دستش. رفت حنا  سمت به و   داد تکان سری   لبخند  با  پرستار

 :گفت و گذاشت اش شانه روی 
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  . ببینش لحظه چند کن عوض و لباست بیا -

  به  حنا. زدند لبخند و کردند  نگاه هم  به خوشحالی با دو هر

  پنجره به اشتیاق با او و شد اتاق راهی پرستار همراه سرعت

  وقتی حنا العمل عکس  میخواست دلش .کرد  نگاه ی  شیشها

 های  لباس با حنا که نکشید  طولی. ببیند کرده بغل را هدیه که

  هدیه کوچک تخت سمت ای  آهسته های  قدم با  شده، استریل

 اش انگشتی بند دختر صورت سمت آرامی به را دستش .رفت

 .کرد  نوازش و برد

 فعال میدانسن اما دخترش کردن نوازش برای  زد پر هم او دل

  و گفت پرستار  به چیزی  حنا  .کند  صبر باید و نیست میسر

  را هایش دست .داد تکان را سرش خوشحالی  بعد،با  ثانیه چند

 .کشید  آغوشش به و پیچید دخترش باریک تن دور آرامی به

 یک در دخترش و حنا !شد زندگیاش تصویر زیباترین محو او و

   ! قاب

  بو  را تنش فوقالعادهی عطر و کردم بغل را ظریفش تن آرامی به

  که نمیکردم  احساس ذرهای  حتی !بود  عجیبی حس  .کشیدم

  گذاشتم سینهاش روی  را دستم .نیست   من به متعلق نوزاد این
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 و کردم نگاهش بغض  با  .کنم احساس را قلبش های  طپش تا

 :زدم لب

.  کنم  مراقبت ازت درست نتونستم که  ببخشید عزیزم،  ببخشید-

 تکون و ها  لگد واسه دلم! کوچولو هدیه دارم دوستت خیلی

  که شو  مپل تپل و  قوی  زود توروخدا. شده تنگ هات خوردن

 .باشم بابات شرمنده کمتر

  رو سرش روی  آرامی به و کردم استفاده  پرستار غفلت از

  دست  . انداختم احسان بلند قامت  و پنجره به  نگاهمو  .بوسیدم 

  نگاهم لبخند با  و بود گذاشته شلوارش جیب توی  را هایش

 نوزاد پوشک تعویض مشغول که پرستاری  به رو .میکرد

 :گفتم بود دیگهای 

  کنه؟   نگاهش هم  باباش  شیشه لب  ببرم  ثانیه چند-

  .عزیزم  ثانیه  چند  فقط-

 با احسان .رفتم پنجره سمت به و کردم تشکر خوشحالی با

  .گذاشت شیشه روی  و  دستش و شد تر نزدیک دیدنمان

  .میکرد زمزمه لب زیر چیزی  و برنمیداشت  هدیه از رو نگاهش

  شیشه پشت از را دستم  .میکردم   نگاه اشتیاقش به لبخند با
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  به و برداشت هدیه از آرامی به  و نگاهش .گذاشتم  دستش روی 

 :زدم لب آرامی،  به .کرد نگاهم و زد لبخندی  .دوخت دستم

  !ببرمش باید-

  روی  رو  هدیه.رفت  عقب و کرد بسته و باز را هایش چشم

 :کردم زمزمه و  گذاشتم تختش

   .بابات خاطر به  فقط!  من   هدیهی باشی قوی  بده قول-

  به شیشه از همچنان احسان .آمدم بیرون و کردم عوض لباسمو

 از و نگاهش  هام کفش صدای   شنیدن یا. میکرد نگاه  هدیه

 .چرخید عقب به و برداشت هدیه

 

 
  بریم؟-

 . افتادم راه  بیمارستان خروجی سمت به و دادم تکان را سرم

  آرزوی  نهایت روزی  زدن قدم این  و میرفت راه هام  شان به  شانه

   .بود من

  .خونه میرسونمت  خوردیم شام بزنیم؟  قدم کمی بریم-

 : گفتم خنده با و کردم نگاهش

  سرگرد؟ جناب  پرسش و نیکی -
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 :گفت و داد تکان را سرش خنده  با

  به اینقدر ساده  گفتن سرگرد جناب یه نمیکردم فکر وقت هیچ-

 ! بشینه دلم

  از زودتر و انداخت پایین را سرش که کردم  نگاهش عشق با

  اش ورزیده و  بلند   قامت به پشت از .رفت ماشین سمت به  من،

 :کردم زمزمه لب زیر و کردم نگاه 

  !بگردم دورت-

 :گفت برگردد سمتم به اینکه بدون. ایستاد سرعت به

  !منه  وظیفه اون-

 :پرسیدم نه،  یا شنیده را صدایم داشتم شک که حالی در

  چی؟-

 :کرد زمزمه و افتاد راه

  !و گشتن دورت-

  شد اشک قطره دو احساسم تمام. نزدم حرفی و  ایستادم سرجام

 دلم مدت این طی بار اولین برای  .ریخت هایم گونه روی  و

 باران بوسه را صورتش تمام تا بودم محرمش کاش خواست

  سمت به آمدم خودم به ماشینش،  بوق صدای  با .میکردم
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 گوش  موسیقی صدای  به سکوت در دو هر  .رفتم ماشین

 .زدم لبخند و کردم نگاه  رخش  نیم  به .میدادیم

  !باشه جاش سر حواسم بذار-

 : دادم  جواب لبخند با و چرخاندم  بالفاصله و سرم

  !که نکردم کاری -

 پارک سبزی، فضای  جلوی . چرخید چپ سمت به و زد راهنما

 :گفت شوخی لحن با و  کرد

  .خانوم شدم  ماتت و کیش نکرده کاری -

  که بود  نگذشته ثانیه  چند .نزدم حرفی و کردم  نگاهش عاشقانه

 .برداریم هم از نگاه  شد باعث شیشه، به آرامی ضربهی صدای 

  و کشید پایین را شیشه احسان .بود فروشی گل ی  بچه دختر

 :پرسید بچه دختر به رو

  جون؟ عمو چند همشون-

 

 :گفت و کرد نگاهش   مظلومانه

  !ها خیلی خیلی! میشه خیلی-

 .کودکانهاش و نازک  صدای  برای  رفت ضعف دلم
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 :گفت مهربانی  با و کشید بچه دختر سر به دستی احسان

 - .بده و همشون. عزیزم نداره اشکال-

.  گذاشت پام روی  و خرید زیادی مبلغ  با رو  نرگس  های  گل

 همزمان

 :گفت

  تعبیرشون عشق تو اما چیه، نشونهی نرگس گل  نمیدونم-

 - .کن

 . کشیدم بو عمیق و آوردم باال  هارو گل

 : دادم جواب و زدم لبخندی 

! احسان هستی فوقالعادهای  آدم تو! خوبی اینقدر که مرسی-

 . ..من حال به خوش

 :داد  جواب و کرد  نگاهم کوتاه

  . شو پیاده. خانوم مخلصیم-

  گام چند با .کردم زدن قدم  به شروع و شدم  پیاده  احتیاط با

 :پرسید همزمان و رساند بهم رو خودش بلند

  زدی؟ زنگ عموت به مدت، این طی-

  .پرسیدم گالره از و حالشون دورادور!  نه-
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  چی؟ ها اون-

 عمو زن گالره،  گفته   به اما نمیپرسه، و حالم حتی که عمو-

  شده منم حال جویای  زده زنگ که هربار

  نشستم  فاصله  با . بشینم  منم کرد اشاره و نشست نیمکت روی 

 روی  به اما میسوختند ههام بخی جای  کمی. کردم سکوت و

 .نمیآوردم خودم

 - .بزنی  زنگ  تو منتظره-

 :گفتم و خندیدم درد  با. کردم نگاهش

  برسه چه نمیکنه  فکر بهم حتی دیگه اون. خیالی خوش خیلی-

 !باشه  منتظرم اینکه به

  تالشی هیچ چرا چی؟ منتظر  تو اما میگم، اینو که  متاسفم-

 آقا علی حنا، - بزنی؟  بند رو شکسته چینی این که نمیکنی

  منتظره االن اون. بخواهی معذرت ازش تو داره توقع. بزرگترته

 !برگردی  بهش تو که

 !میکنی دریغ تو اما. اشاره ترین کوچیک  با حتی

 روز چند همین تا پام زد؟ کتکم  چقدر نیست یادت احسان-

  گردنت وبال و روز چند کشیدم؟ عذاب کم! بود گچ توی  پیش
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 ذرهای  اگه عمو  آورد؟ من از اسمی پرسید؟ و حالم اصال بودم؟

   !بوسیش دست میرفتم پیاده بم خود تا بود داده فرصت من  به

 

 یه تو منتظره هم اون شاید. حناجان نکن قضاوت طرفه یک-

 !کنه تموم رو فاصله تا بدی  بهش کوتاه  فرصت

  و کشیدم  صورتم به  دستی.کردم  نگاهش سکوت در لحظهای 

 را دلتنگیام از حاصل بغض  کردم سعی

 :کردم زمزمه و انداختم پایین سرمو.بزنم پس

 - کنم؟ چیکار... تنگشم دل-

 :گفت و کرد خم را سرش مهربانی با

  !خانوم حنا صداتو بغض  نشونم-

 :زدم لب و آوردم باال  سرمو

  !میخواد و حضورش دلم چقدر فهمیدم االن تازه-

  بم؟ ببرمت-

 :پرسیدم و کردم نگاهش دلی دو با

  چی؟ هدیه پس-

 : داد جواب و زد لبخندی 
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 روز...و کنون آشتی واسه روز یه! روز دو نهایت. برمیگردیم زود-

 !خواستگاری  بخواد خدا اگه هم دوم

 .زدم لبخند و انداختم پایین  خجالت با سرمو

                                                     

  فوق هم امشب. بود کنارم در احسان که هایی شب  تمام مثل

  از و جدیدی  چهرهی میشد، سپری  که روزی  هر  .گذشت العاده

  که بودم شده  متوجه تازگی به مثال .میکردم کشف احسان

  اندازه گاهی دارد که جدی  و خشک ظاهر  خالف بر احسان

 .میشود هیجان و شوق از پر سالهای  پانزده نوجوان

   .کردم نگاهش و برداشتم را نرگس   گل دسته

 . بخیر شبت . باش خودت مواظب.  گذشت خوش خیلی-

  و گذاشت سینهاش روی  را دستش احترام،  نشانه  به خنده  با

 :گفت

  هم تو نگذره؟ خوش و باشی  میشه مگه بانو،  مخلصیم-

 . یاعلی. نره یادت مواظبت

 آرامی به و زد  کوتاهی بوق.دادم تکان برایش دستی شدم  پیاده

 .کرد حرکت
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 باال  ابروی . دستم داخل های  گل دیدن با دو هر گالره و شهاب

 .کردند  نگاهم سوالی و انداختند

 :گفتم و زدم لبخندی 

  دید؟ رو ها گل  این فقط چشمتون! پرسی  احوال نه!  سالم نه-

 

  .کشید  بو عمیق و گرفت هارو گل  دسته و آمد سمتم به گالره

 :گفت شهاب به رو شوخی  به و زد لبخندی 

 اینقدر! ها خوبیه شناگر هم احسانم! رو راه همه این میره کی-

 .نداشتیم خبر ما و بود لطیف  اش روحیه

  لبخند با همزمان. رفتم آشپزخانه سمت به و دادم  تکان و سرم

 : گفتم

  !میکنم کشفش دارم  تازه خودم من-

 :پرسید و آمد آشپزخانه به سرم پشت شهاب

  حنا؟ کردی  و  هات فکر خوب-

 :گفتم و چرخیدم سمتش  به سوالی

  به؟ راجع-

 :داد جواب و کرد  نگاهم جدی 

 ؟هست جدی  تصمیمتون اصال! ازدواجت-
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  نفسی . کشیدم سر الجرعه و ریختم خودم برای  آبی لیوان

 :گفتم جوابش ودر گرفتم

 تاریخی اولین قراره! خوب  خیلی. شهاب خوبیه مرد احسان-

 حرف عمو با  قراره. بم بریم که  بگیره مرخصی رو تونست که

 !کنه خواستگاری و  بزنه

 :گفت و داد تکان رو سرش

 چیزدیگه یه بحث   اما میدونیم، هم هممون خوبیه، مرد احسان-

 داره بچه یه. شماست دوست سابق  شوهر احسان حناجان. است

  زندگیتون از سارا پای  شرایطی هیچ تحت یعنی این! سارا از

 قطع 

  به.  میکنه زندگی  شما پیش  سارا وجود از ذرهای  چون. نمیشه

 کردی؟  فکر ها این

  نگاهم   و بود ایستاده شهاب سر پشت که گالره  به نگاهی 

 :گفتم شهاب روبه و  انداختم میکرد،

  من. شده تموم که  ماهه سه از بیشتر ها اون مشترک  زندگی-

 قطعا میمونه؟ مجرد عمرش آخر تا اون نکنم  ازدواج احسان با

  به  اما. میکنه   ازدواج دیگه شخص یه با دیگه سال یک نهایت!نه

 سارا
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 .مطمئنم اینو! برنمیگرده

 :گفت  و کرد های  خند تک شهاب

 است فایده بی  ما های  حرف  شدی، دلبستهاش اینقدر وقتی-

.  

 :پرسیدم و زدم لبخندی 

  بیاین ما همراه روزه سه دو داری  وقت یعنی  خلوته؟ سرت-

 !عمو دیدن بریم تنها احسان منو  بده آخه بم؟

 جوابم در و کرد تایید هایش پلک کردن بسته و باز  با، شهاب

 :گفت

  .نباش نگران.میاییم  آره-

                                                     

  .نره یادت رو ها ساندویچ حنا-

  ساندویچ سبد  و رفتم یخچال سمت  به بالفاصله گالره صدای  با

  سر پشت و انداختم خانه  سرتاسر  به نگاهی.برداشتم رو ها

  بود قرار.شدیم آسانسور سوار سه هر .شدم خارج گالره و شهاب

  به  نگاهی آسانسور، آینه در . بریم  بم  به هم همراه نفر، چهار هر

  با .زدم لبخند ناخودآگاه و  انداختم سرحالم و بشاش صورت
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 پایان که بودم امیدوار اما میترسیدم عمو العمل عکس از اینکه

  سمت به سریعی های  قدم با  سه  هر.است خوش سفر این

  به  مهربانی  نگاه  .کردیم پرسی احوال نوبت به و رفتیم احسان

 :زد لب  آرام گالره، و شهاب چشم از دور و انداخت صورتم

  خوبی؟-

 :زدم لب خودش مانند و کردم بسته و باز هامو پلک

  .خوبم همیشه هستی  وقتی-

  .رفت  راننده  صندلی سمت به و شد تر عمیق اش مردانه لبخند

  چند .بنشینم سرش پشت تا افتادم راه دنبالش به  سرعت به

  که بلندی  های  قهقهه .گذشت خنده و شوخی به  اول، ساعت

 زخم میبخشید التیام و میشد قوی   مسکنی میداد، سر احسان

  گذاشتن آینه، از نامحسوسش  های  نگاه .را  دلم کهنه های 

 از نشان همه. داشتم دوستشان که  هایی ه خوانند از موسیقی

 ظاهر در شاید که میداد نشان .داشت  پوستیاش زیر های  توجه

 این و هست بهم  حواسش شرایطی هر تحت اما باشد  سرگرم

  منو فقط و بود  شب یازده ساعت .میکرد  عاشقم قبل  از بیشتر

 عمیق که ای  گالره و شهاب به  نگاهی .بودیم بیدار احسان
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 را سرم . کشیدم جلوتر خودمو کمی و انداختم بودند خوابیده

 :پرسیدم شانهاش نزدیکی در و کردم رد صندلی  دو بین از

  چطوره؟ هدیه-

 :گفت و چرخید سمتم  به کوتاهی،  لبخند با

 روز چند همین طی خداروشکر. راضیه خیلی دکترش-

  گفت. عالیه خودش نوبه به  که کرده اضافه وزن  گرم دویست

 .میشه مرخص دیگه ماه یک نهایت بشه طی روال همین اگه

 برای  میرفت ضعف  دلم .خداروشکرگفتم و خندیدیم صدا بی

  ذرهای  اما  !نبود  من جنس از که کوچکی و ظریفی موجود

 برایم اسمش، مانند  درست هدیه .نبود مادر یک از ،کمتر حسام

 .بودم ارمغان این ی  شیفته من و.بود مندی  ارزش ارمغانِ

 میکنی؟ فکر چی به-

 نیمرخش به و برداشتم رو  روبه از نگاهمو احسان، پرسش  با

  بشی، ناراحت شاید---. دارم دوستش چقدر  اینکه به .دوختم

  به  حسم! نیست  من  بچه نمیکنم احساس ای   ذره اما...نمیدونم

 .مادرشم  شده  باورم که عمیقِ اونقدر هدیه

 :گفت  و کرد نگاهم جدی  و کوتاه
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 اینو که خوشحالم . ماست  دختر هدیه. حنا مادرشی چون-

 . مدیونتم عمرم  آخر تا بابت این از و کردی  قبول

  پای  به پا  رو شب تمام. رسیدیم  بم به صبح هشت نزدیک

 ادامه که درسی  از...بچگی از  .زدم حرف و بودم بیدار احسان

  از پرسید، خانوادهام از. بافی  قالی به ام عالقه از . بودم نداده

 .زلزله روز

  که انگار. بود  شده  نصیبم نبودشان با که هایی کمبود از

  داشتیم پرده پشت مان دوی  هر  که هایی اتفاق تمام میخواست

 .پرسید امیر از .بشه رو

 احساسی از .کشید  طول سال یک تنها که مشترکی زندگی از

 تا کردم را خودم سعی تمام .طالقم دلیل آخر در و داشتم که

  که سوالی هر آرامش کمال در و .نگویم  دروغ ذرهای  حتی

 از پرسیدم خانوادهاش از هم  من . میدادم جواب و میپرسید

 که مادری  از .بود  من  سال و سن  هم ظاهرا که خواهرش تنها

 بود  دلتنگش همیشه و  بود نیومده کنار  نبودنش  با هنوز

 :داد جواب  کوتاه او و پرسیدم  سارا از .

 بود  اشتباه یه فقط-



 

667 
 

 .نزنم حرفی سارا از دیگه دادم  ترجیح هم من و

                                                     

  شدن پیاده جرئت کدام هیچ اما کرد پارک حیاط  در جلوی 

  تمام هنوز.میترسیدیم  عمو عکسالعمل  از همه قطعا.نداشتیم

 گالره.میکرد درد دیدارمان آخرین یادآودی  از بدنم اعضای 

 همراهتون هم  ما که ندید اطالع اما-. بزنید در شما خانم

 .هستیم 

  به و انداخت من به  سپس و احسان، به نگرانی  نگاه ابتدا گالره

  نگاه احسان آرام صورت به آینه از . شدند پیاده شهاب همراه

 :کردم زمزمه ناخودآگاه و کردم

  هست؟ بهم  حواست-

 : داد جواب و فشرد هم روی  اطمینان نشانه به هاشو پلک

  .همیشه تا-

 :زدم لب  نگرانی با

  ... کتکم دوباره خواست اگه-

 . باشد داشته ادامه ام جمله نگذاشت و پرید  حرفم بین

  .حنا مواظبتم -
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  پیاده همراهم بالفاصله.شدم پیاده  بسماهلل با و زدم لبخندی 

 جرئت کمی بود داده بهم که اطمینانی از.ایستاد کنارم و شد

  به آرامش زمزمه که بردارم و اول قدم خواستم.کردم پیدا

 :رسید گوشم

 باهاتم  من  میگذره، اینم. همیشه مثل  حنا، باش قوی -

 و زدم عمیقی لبخند. کردم نگاهش و چرخیدم سمتش  به

 :گفتم 

  .میمونم قوی  باهامی چون-

 صدای .برم داخل کرد اشاره و زد مالیمی  لبخند جوابم در

  گوشم  به حیاط، در گالره و شهاب با زنعمو و عمو بش و خوش

  .شدم  حیاط وارد و  دادم قورت رو دهنم آب ترس با  .میرسید

  .کرد نگاهم حیرت با و برگشت  سمتم به زنعمو نگاه ابتدا

 متوجه و بود  در به پشتش عمو .رفتم جلوتر و زدم لبخندی 

  میشنیدم سرم  پشت از را احسان های  قدم صدای  .نشد حضورم

 با و ایستادم عمو سر پشت .بردارم  قدم تر قوی  میشد باعث و

 :کردم زمزمه بغض

  .جون عمو سالم-
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  به تعجب با و گذاشت تمام نیمه را صحبتش صدایم،  شنیدن با

  از نگاه و کرد اخمی بعد و کرد مکث ای  لحظه .برگشت  عقب

 : گرفتم را دستش و رفتم جلوتر.برداشت صورتم

 شما جز که  من. ازم برنگردون رو. بود  شده تنگ دلم عمو -

 .ندارم و کسی

 خرج به بیشتری   جرئت. نداد جوابی و کشید صورتش به  دستی

  هامو دست.کردم گریه و. گذاشتم سینهاش روی  و سرم و دادم

 :گفتم و کردم حلقه تنش دور

 مهمون که شما. بگردم دورت منو ببخش... عمو کن حاللم-

 .مهمونتم کن  فکر! همیشه بودی  نواز

  بیام بیرون بغلش  از خواستم ناامیدی  با . بود ایستاده  همچنان

  سرم روی  و کرد حلقه هایم شانه دور هاشو دست سرعت به که

 تر محکم  و زدم عمیقی لبخند هایم اشک بین   ما .بوسید را

 و کردم بغلش

 :کردم زمزمه

  .بشه بزرگتون دل فدای  حنا. جونم بابا مرسی عمو، مرسی-

 :کرد زمزمه گوشم  در بغض با
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  .بابا اومدی  خوش. هام خون آبادی ! من  چشم نور-

                                                     

 همه اما بود سنگینی جو ساعت، یک گذشت از بعد همچنان

  تا نکنیم  صحبت گذشته از ای  کلمه  حتی داشتیم این بر سعی

 نادیده یکرد م اذیتم خیلی که چیزی  .نشود مکدر کسی خاطر

  عمال اما نمیکرد احترامی بی  .بود عمو توسط احسان، گرفتن

 .یگفت نم او به کالمی سالم، از غیر

 گالره از غیر  به .رفتم هال سمت به و برداشتم رو چای  سینی

  سینی . بودند   نشسته هم  دور سکوت در همه بود، حمام که

  به .کرد تشکر و زد لبخندی  که  گرفتم عمو جلوی ابتدا چای 

  به و سینی آخر در و کردم تعارف  هم شهاب و عمو زن نوبت 

  لب نرسد،  کسی گوش  به که طوری  آرام، .گرفتم احسان سمت

 :زد

  .کشیدی  زحمت خانوم، ممنون-

 :زدم لب  خودش، مانند و زدم چشمکی

  .سرگرد جناب جان نوش-
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  مبل روی  .برگشتم سرعت به و بردم آشپزخانه به سینی

  رو دستش دلتنگی  با و نشستم  بود، نشسته عمو که دونفرهای 

  پیشانیام و کرد خم رو سرش و زد لبخندی  .گرفتم   دستم بین

 .بوسید را

  نیومدن؟ چرا کجاست؟ خانوم سارا-

  بود، پرسیده  سوال احسان از ظاهرا که عمو زن صدای  با

 .کردم نگاه  احسان به نگرانی  وبا نشستم

 سرفه تک از بعد و گذاشت کنارش عسلی روی  رو چای  استکان

 :داد جواب ای 

  .پیش چهارماه حدودا. شدیم جدا-

 اش، همیشگی عادت به عمو زن و کرد نگاهش شوکه عمو

 :پرسید و زد اش گونه به آرامی ی  ضربه

 ؟ چرا سرم به خاک-

 :داد پاسخ زیر  به سر و کرد نگاهم کوتاه احسان

  . نداشتیم تفاهم-

  نشانه اصال این و بود موشکافانه زیادی  احسان به عمو نگاه 

  نگاه احسان به  سپس و عمو به کمی ترس با . نبود خوبی

 : داد ادامه و نیامد کوتاه عمو زن .کردم
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 هم ها برادر و  خواهر. چرا کماالتین  با و عاقل ماشااهلل  که شما-

 مخالف جنس دوتا به  برسه چه نمیشه  هم به شبیه اخالقشون

 که اینه جوونا شما مشکل. نیستن هم ریشه و رگ یه از که

 تعمیر و جنس

 .کنین تعویض میخواین  فوری  نمیکنین،

 : داد جواب احترام با و کرد کوتاهی اخم احسان

  دادن ادامه واسه راهی اگه باشین  مطمئن . کرده  فرق زمونه-

 .بود ما دوی  هر  انتخاب این... اما. نمیکردم دریغ بود زندگی این

 : گفت  و باشه داشته ادامه بحث این نداد اجازه عمو

  بود هم کسری  و کم.  بکنین ناهار واسه فکری  جان، خانوم-

 . کنم تهیه  بگو

 به عمو زن ! تمام بحث یعنی این داشتم عمو از که  شناختی با

  به  هم من .شد  آشپرخانه راهی و گفت  یااهلل و ایستاد سرعت

  نداشت  هم کاری  اگر البته برم  کمکش به تا ایستادم سرعت

  بدرقه  نگاهش با احسان .نبود درست مردانهای  جمع در ماندنم

  راهی و زدم  برایش لبخندی  عمو  چشم  از دور  هم من و کرد ام

 .شدم  آشپزخانه

  عمو؟ زن کنم کمک هست کاری -
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 بشین اینجا بیا. عموت گفت چیزی  یه. صبحِ  نه   هنوز مادر نه-

 . ببینمت

  .نشستم و کشیدم  عقب را رویش به  رو صندلی و زدم لبخندی 

 .کردم نگاهش  اشتیاق با و زدم چانه زیر دستمو

  چرا؟ شدی  الغر مادر، رفته گود چشمات زیر-

 .طبیعیه  الغری ...زایمان...از بعد. زنعمو داشتم ورم-

 :گفت  تشر با و گزید را هایش لب

  گذشت  که حاال . بره یادمون بذار.  حنا نزن حرفشم حتی دیگه-

 .ببر گور به باخودت و راز این اما

 :پرسید کنجکاوی  با بالفاصله و بزنم حرفی نداد اجازه عمو زن

  شدن؟ جدا چرا میدونی  تو-

  .عمو زن نداشتن   تفاهم  که  گفت-

 :گفت  و بخشید  انحنا هایش  لب به

 فوری  شدین تکراری  که هم واسه! جوونا شما گرفتین یاد چیه-

  زوج خیلی! واقعا حیف ولی! نداشتیم تفاهم میگین میشین جدا

 .بودن خوبی

 :گفتم و  آوردم تر پایین را صدایم
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  .بهتون بگم و چیزی  یه باید! عمو زن-

  شده؟ چیزی  مادر؟ جونم-

  کوتاهی مکث از بعد و کشیدم دهنم توی  استرس با  هامو لب

 :کردم زمزمه

  !کنه خواستگاری  عمو از منو  که بم اومدن احسان، آقا-

 زد اش گونه به  ی  ضربه عمو زن  ام، جمله اتمام از بعد بالفاصله

 :گفت تشر با و

  شدی؟ جداییشون باعث تو نکنه  حنا  بده، مرگم خدا-

 :گفتم  و کردم نگاهش  ناراحتی با

 دست زیر که من اینجوریم؟ من  زریبانو، نکنه درد دستت-

 .شدم  تربیت خودتون

 مادرنکنه گرفته طالق تازه اما . بشم بالگردونت نشو ناراحت-

 ! باشه داغ تبش

 :گفتم التماس با  و گرفتم میز روی  را هایش دست

 طالق خودش سارا. آقاس خیلی. خوبیه مرد خدا به عمو زن-

  گالره منو وگرنه زندگیش  به زد پا پشت  خودش. خواست

 .نمیگفت  زنش به تر نازک گل از که شاهدیم

 :زد لب و  کرد نگاهم خیره
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 در پشتش اینجور که.  اومده شیرین بزی  دهن به علف پس-

  .اومدی 

 و ایستاد. زدم لبخند  کوتاه  و انداختم پایین  سرمو خجالت با

   .بوسید رو سرم روی 

  میزنم حرف عموت با  اما. نیستم  کارهای  که من بشم  تصدقت-

 چیه؟ دهنش مزه ببینم

 زمزمه و بوسیدم  محکم را  اش گونه .کردم بغلش و ایستادم

 :کردم

  .عمو زن عاشقتم-

 

 

 
  و شدیم ها ظرف شستن مشغول  گالره و من ناهار، صرف از بعد

 . بودند   نشسته هال توی  افراد باقی

  گفتم عمو زن به-

  چیو؟-

 - .و  احسان خواستگاری  قضیه



 

676 
 

  نگاهم حیرت با  و برداشت ها ظرف کشیدن آب از دست

 : دادم ادامه و زدم لبخندی .کرد

  !ما تیم تو اومد-

  میشه؟ راضی بابا نظرت به-

 :کردم زمزمه و برداشتم صورتش از نگاهمو

  .امیدوارم-

  و برگشتیم هال  به گالره همراه به  ها، ظرف شستشوی  از بعد

 جمع سکوت احسان که بود نگذشته  ای  ثانیه.نشستیم   کنارهم

 :گفت و شکست رو

  .بذارم میون در خودتون با باید که  هست مطلبی یه آقا حاج-

  عکس به و فشردم هایم انگشت بین  نگرانی با  رو گالره دست

 همزمان . ایستاد  و داد تکان رو سرش .کردم نگاه عمو العمل

 :گفت و کرد  نگاه احسان به

  .دارم کار باهات منم که جوون بیا-

 قورت سختی به و دهنم آب و کردم نگاه گالره  به استرس با

  نگاهی احسان .بود زده یخ بدنم کل  بلکه دست، تنها نه. دادم

  هم روی  را  هایش پلک اطمینان نشانه  به و انداخت  جانبم به
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  .انداختم پایین سرمو و زدم کوتاهی لبخند  جوابش در .فشرد

 رو و شدم بلند استرس با حیاط، به عمو و احسان رفتن از بعد

 :گفتم  عمو زن به

  کنه؟ بیرونش  اگه وای  چی؟ کنه توهین بهش  اگه-

 :داد جواب آرامش با و زد مالیمی لبخند عمو زن

 خواستگاری  میخواد خدا بنده شناختی؟ اینجوری  و عموت-

 !نمیکنه که  جنایت کنه،

  و هال عرض و طول و بودم زده  گره بهم استرس با  هامو دست

 .میزدم قدم

  .رفت گیج سرم  حنا، بشین-

  به پشیمان اما بگویم چیزی  خواستم و کردم نگاه   گالره به

 :گفتم و چرخیدم عمو زن سمت

  !احسان  دختر! رفت یادم رو هدیه زنعمو، وای -

  داره؟ بچه احسان مگه-

 : دادم جواب و کردم نگاه  زنعمو به اندرسفیه عاقل

 من؟ شکم تو بود چی اون پس! عمو زن وا-

 

 



 

678 
 

  .گزید لب و کرد  اشاره شهاب به و کرد اخمی بالفاصله عمو زن

 :گفت تشر با

  دقیقه به  دم هی هم تو . نبود اون به حواسم! حاال  خب-

  !کن یادآوری 

  داشتند سعی  که گالره و  شهاب  به و کشیدم و دهانم زیپ

 .کردم نگاه  بگیرند، را خندیدنشان جلوی 

  با  . نداشت تمومی هایشان حرف ظاهرا و گذشت ساعت یک

  .رفتم  پنجره  سمت به سریعی  مهای   قد با و شدم بلند استرس

  . انداختم نگاه   حیاط به و زدم کنار آرامی به را پرده ی  گوشه

  گفتگو گرم عمو  . بودند ایستاده هم روی  ه ب  رو عمو و احسان

 عمو  جواب در کبار، ی  دقیقه چند  هر احسان و بود

 و کرد حلقه گردنم دور را دستش گالره .میداد تکان سری 

 :کرد زمزمه

  .خدا به  بسپار عزیزم، نباش نگران-

  !میگن چی  یعنی! گالره گذشت ساعت یک-

  نگاهم کوتاه و برگشت  پنجره سمت به احسان لحظه، همین در

  و رساندم در به رو خودم سرعت  به .آمد هال در  سمت به .کرد
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 زمزمه آرام و انداخت همه به کوتاهی نگاه  .کردم نگاهش سوالی

 :کرد

  .داره کار دوتامون هر با حاجی-

 .کردم نگاه  گالره به استرس با  و برگشتم

  .نباش نگران برو مادر، برو-

 به و زدم لبخندی  میکرد، نگاهم اطمینان  با که عمو زن به

 اشاره و کرد  نگاهم جدی  عمو .رفتم  حیاط  به احسان همراه

 .ایستادم عمو نزدیک سریعی های  قدم  با  .بایستم کنارش کرد

 جلوی  که زدم صدات اما گفتم، احسان آقا به  رو ها  گفتنی-

  طفل اون به! داره بچه آقا این. کنم گوشزد بهت  خودش

 که فردا پس  حنا. کنی  نگاه خودت بچه  مثل  باید معصوم

  اگه. کنه تغیری  بچه اون به نگاهت مبادا شدی  دار بچه خودت

 ازدواج این  از حرفی پس باشی مادر براش بدی  قول  نمیتونی

  !نزن

  به...   به ربطی داشتن دوست این و. دارم دوست رو هدیه من-

 .نداره احسان  آقا یا ازدواج این

 : داد جواب لبخند با و انداخت نفرمون دو هر  به  نگاهی عمو

  !شااهلل  ان مبارکه-
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  را دستش .انداختم عمو بغل توی  خودمو و زدم عمیقی لبخند

 :کرد زمزمه  گوشم در و  کرد حلقه دورم

 میخوام و  لبخندت فقط  من. کردم کوتاهی  اگه کن حاللم-

 .عمرعمو

  .ممنونتونم عمرم اخر تا. بگردم دورتون-

                                                     

  فردای  .گذشت  میکردم تصور که چیزی  از زودتر چیز همه

  همگی کرد،  اعالم ازدواج این برای  رو رضایتش عمو که روزی 

 .شدیم تهران راهی

 و پدر تا شد  شمال راهی احسان رسیدنمان از بعد بالفاصله

  .برگشتند بعد روز و بده قرار ازدواج این جریان  در رو خواهرش

 .آمدند  می اینجا به ها خانواده آشنایی برای  همگی امشب و

                                                     

  میپوشه؟ ای  سورمه خواستگاریش روز کی آخه-

 جواب و زدم لبخندی  میکرد،  نگاهم عصبانیت  با  که گالره به

   : دادم

  !هست ام پوشیده ! همهاس از تر شیک این آخه-
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 خود بذار! خواهشا نشو دوم سارای   تو حنا! بهم نریز  و اعصابم-

 !بمون  هم همین اینه، تو پوشش. باشه  داشته دوست و واقعیت

 . زدم لبخند موافقت  نشانه به و کردم نگاهش خیره

 .کردم انتخاب خودم دل باب اینبار،  و رفتم لباس کمد سمت به

 برای  .بود تور  هایش آستین که  رنگی شیرینی  کوتاه پیراهن

 .چرخیدم گالره  سمت به و پوشیدم جوراب  هم پاهام لختی

 :کرد زمزمه آرامی صدای  با  .کرد بغلم شوق با  و خندید کوتاه

 برم   قربونت شدی   ماه عین-

 :گفتم و زدم چرخی استرس با

 ؟نیست مجلسی خیلی-

  . ببافم و موهات بشین  بیا!  ها نامزدیته مثال دختر، نه وا-

 و برداشت میز روی  از و برس .نشستم  تخت روی  حرف بی

 .شد  موهایم زدن شانه  مشغول

 ؟ دوتا  یا دونه یه-

  . بیاد ام شونه روی  که  بباف کج دونه، یه فقط نه-

 افکارم در  غرق من، و شد  موهایم بافتن مشغول  حرف بی

  ام، زندگی در احسان همیشگی حضور به کردن  فکر حتی.بودم
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  بود غیرممکنی احسان .میکرد دلم روانه و ناپذیری  شادیوصف

  ام زندگی سوپرایز زیباترین این و کرد ممکناش برایم خدا که

 .بود

  .شم  آماده برم  منم کن  آرایش خودتو پاشو تمومه، خب-

  . شده خوب خیلی طال دستت-

  ضربه صدای   .رفتم آرایشی میز  سمت به و بوسیدم را اش گونه

  ایستادم همه از  زودتر .داد را  آمدنشان نوید خورد، در به که ای 

  و کشید پیراهنش به  دستی عمو .کردم نگاه  در به استرس با و

  در نزدیک و کردیم حرکت سرش پشت همه .رفت  در سمت به

 ظاهرا که بود ساله شصت حدودا پیرمردی  نفر اولین .ایستادیم

  و بود صورتش روی  اکسیژنش ماسک که بود احسان پدر

 و کرد روبوسی شهاب و عمو با. نبود نمایان زیاد چهرهاش

  برداشت صورتش از رو ماسک مجددا .ایستاد گالره و من جلوی 

 :گفت داری   خش صدای  با و

  کدومتونه؟ من عروس  باباجان؟ خوبید-

 پایین رو سرم خجالت با  من  و گرفت طرفم به را دستش گالره

 :کرد زمزمه آرام و کرد نگاهم کوتاه احسان مانند  . انداختم
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  . بابا  باشی  زنده-

  .آمدید خوش  ممنونم، خیلی-

 پدرش سر پشت که احسان به خجالت، از مملو  اشتیاقی با

 بود  دستش به  زیبایی آبی رز  گل دست. کردم  نگاه  بود ایستاده

  دید، خودش به که رو من نگاه   .میکرد نگاهم  لبخند  با و

  رو گل دسته .برداشت جلو به  قدمی  و شد تر عمیق لبخندش

  خودش مانند را جوابش . داد سالم کوتاه و  گرفت  سمتم به

 .گرفتم را گل تشکر با و دادم

  !ببینمش  منم اونور برو-

  حجابی با و زیبا دختر .چرخاندم صدا صاحب طرف  به و نگاهم 

 .میکرد   نگاهم عمیقی لبخند با که

  همان با .نبود سخت اصال بود، احسان خواهر اینکه حدس

 دستمو .اش زنانه نوع  فقط! ها چشم رنگ همان حتی! صورت

 : کرد بغلم و امد  جلوتر قدمی اما گرفتم  سمتش  به

  تعریف ازت خیلی احسان. دیدمت که  شدم خوشحال خیلی -

 .بود کرده

  .ایشون  دارن لطف. عزیزم شدم خوشحال  دیدنت از منم-
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 اکثر خالف  بر.نشستیم هم دور همگی معمول، تعارفات بعداز

.  میشد هواشروع و آب و گرانی از صحبت با که ها خواستگاری 

 احسان صحبتی،  هر از قبل.رسید ازدواجمان به بحث زود خیلی

 :گفت و  کرد نگاه عمو به

  با بگیرم اجازه ازتون خواستم صحبتی، هر از  قبل آقا، حاج-

 .بزنم حرف کالمی  چند خانم حنا

 :داد  جواب و کرد جمع به  نگاهی عمو

  .نیست مشکلی-

 : داد ادامه و دوخت صورتم به  را نگاهش  سپس

  .عمو پاشو-

 :کردم زمزمه و بردم دهن  به  هامو لب

  .اجازتون با-

 و شلوغ اگر  تا رفتم اتاق طرف به  و شدم بلند احسان از  زودتر

 و اتاق در .باشم داشته را کردنش تمیز فرصت بود،  ریخته بهم

  هم زیاد خوشبختانه . انداختم اتاق به  کلی نگاهی و گذاشتم باز

 بدون و گذشت  کنارم از کوتاهی  لبخند با  .نبود  ریخته بهم

  روبه و بستم آرامی به و اتاق در .نشست صندلی روی  تعارف
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  قفل زانوهایش روی  را هایش  دست .نشستم تخت  روی  رویش

 :کرد شروع  مقدمه بی و کرد

  نکرده وقت لحظه این تا هنوز چون. بزنیم حرف تنها  گفتم-

 .کنیم صحبت آینده از  بودیم

 

  نگاهش همزمان.نشستم  سینه به دست و زدم کوتاهی  لبخند

 :دادم جواب و کردم

 . خدمتم در  من درسته، آره-

  خودت و باش خودت لطفا بگم، بهت  خواستم همه از اول-

  متنفرم رویی دو از من. داری  عالقه بهش  که هرجور .بمون

 .خوردم ازش هم بدی   ی  ضربه حنا،

  شوخی به  و دادم تکان هایش صحبت  تایید نشانه  به را سرم

 :دادم جواب

  مرگم، لحظه تا من  باشی داشته دوست رو حنا این اگر تو-

 .نمیزنم هم دست  بهش حتی
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  با.  کشید  کوتاهش ریش به   دستی و خندید مردانه و کوتاه

  .میرفتم ضعف و میکردم  نگاه  و حرکاتش تک تک اشتیاق

 : داد ادامه زیر به سر و کرد  مکثی

...  حنا. بشی اذیت نمیخوام که شدی  عزیز برام قدری  به-

 نخواهم چه بخواهم چه من.  ساراست حضور بعد  مسئله

  چند هر قطعا و هاست هدی  مادر چون کنم،  تحملش مجبورم

 دیدن  برای  بار یک وقت

 ... حضورش نمیخوام.  میاد هدیه

 : گفتم صداقت  با و پریدم حرفش  بین

 روز هر باشه قرار اگر حتی نمیکنه اذیتم سارا  حضور احسان،-

 ! منه با دلت  بدونم... که  زمانی تا نه حداقل. بیاد هدیه دیدن به

 و کشید تاش ک به  دستی. ایستاد و زد کوتاهی و مردانه لبخند

 :گفت مهربانی با

  هستم هاتون شروط و شرط خدمت در قد تمام من خب،-

 !اهلل بسم .خانوم

  جواب شوخی به و بردم ام چانه زیر رو دستم تفکر، نشانه  به

 : دادم

  .سرگرد جناب  میشی پشیمون ازدواج از که بگم اگه خب-
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 :گفت بعد و کرد  نگاهم سکوت در ای  ثانیه

  .نمیکنم شک انتخابم  به  ای  ثانیه حتی

                                                     

  شااهلل؟ ان رسیدین  توافق به جان، عمو خب-

 آرامی به و انداختم رویم به  رو منتظر های   چشم به نگاهی 

 :کردم زمزمه

  ! بله-

 صدای  در گالره، و شهاب جیغ و دست صدای  که  نکشید  طولی

 !شد گم افراد باقی فرستادن صلوات

  های  ریزی  برنامه  به سکوت در و نشستیم قبل جای  سر دو هر

 ام مهریه  طرفین، خواست  به .میدادیم گوش ها تر بزرگ

  اما کردم مخالفت عروسی مراسم  با ابتدا در .شد  سکه چهارده

 ناچار  به هم  من و بودند عروسی موافق خانواده دو هر

  زمانی هم تا. شد   موکول  بعد ماه یکم به عروسی و عقد.پذیرفتم

  شده مرخص بیمارستان از هدیه هم و باشیم داشته  خرید برای 

 .باشد 
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  !بخور آخر تا لطفا-

  .کن باور احسان، نمیتونم-

  خیرهام نگرانی  نگاه و کرد پارک خیابان ی  گوشه را ماشینش

 :شد

 خرید فردا خونه؟ برسونمت میخواهی پریده، رنگت خیلی-

  .کنیم

 همان با و کشیدم دهن به رو گیالس کمپوت از  دیگری  ی  تکه

 :دادم  جواب پر دهان

  .نیست  آماده هیچی داریم مراسم دیگه روز بیست !  نه-

  تر؟ واجب تو سالمتی از چی خانوم؛ سرت فدای -

 خجالت، بدون و کردم نگاه زندگیم  فرد عزیزترین به  محبت با

 :گفتم دل ته از

.  شدم خون  کم کمی نیست چیزی ! هات نگرانی فدای  حنا-

 .باشه  نداشته ها آزمایش روی  بدی  تاثیر خداکنه حاال 

 و دست یک ریش به  دستی و کرد نگاهم چشم ی  گوشه از

 : داد جواب جدی  و  کشید مشکیش

  .خانومم خدانکنه-

 .کردم  نگاهش حیرت با ای  لحظه
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  حدی  در بود، دلچسب عجیب  بود،  برده کار به  که  مالکیتی  میم

 از نگاه نبود توانم در و! بینایی  شد  گانهام پنچ حواس تمام که

  .بردارم نیمرخش

  پیاده! خانوم  کنم زندگی پاک هم رو دیگه روز بیست بگذار-

  . شو

  با و انداختم پاساژ به  نگاهی. شدم پیاده او از  زودتر و خندیدم

  با  .شدم فروشی طال اولین وارد اش، شانه  به شانه شادی، لبخند

  بودند  شده  چیده هم کنار در که زیبایی های   حلقه به  اشتیاق

 نگاه 

  از هینی بود، ام عالقه مور همیشه که موردی  دیدن با .کردم

 :فشردم را احسان بازوی  و کشیدم خوشحالی شدت

  .میخواستم  من که همونی دقیقا ! خودشه احسان، وای -

 احسان به و بردارم  حلقه از چشم کرد مجبورم ندادناش جواب

 بازویش دور ام ه  شد حلقه دست به مالیمی لبخند با  .کنم نگاه 

 دور قدمی سرعت   به و گرفتم گاز را ام پایینی لب .کرد اشاره

 :شدم

  .شدم  زده ذوق سرگرد، جناب ببخش-

 .زد صدا را فروشنده بلند صدای  با و داد تکان خنده  با را سرش
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  سمت به  خستگی با .شمعدان آینه و ها حلقه خرید از بعد

 اختالف و  شمعدان آینه انتخاب .رفتیم عروس لباس مزون

  آخر در اما بود کرده خسته  را دویمان هر داشتیم، که نظری 

 و بخرد  نقره شمعدان آینه داشت قصد احسان .شدم  پیروز من

  من، خواست به و آمد کوتاه آخر در هم او .بودم مخالف من

 .خرید تری  معمولی و تر ارزان مدل

 :گفت زیر به  سر و کرد مکث مزون در جلوی 

 تری  پوشیده  مدل بود مقدور برات و خواست دلت اگر لطفا-

 .نیست کار در اجباری  اما. کن انتخاب

 آقا چشم-

 

                                                     

  نگاه دقت با  و میزدم چرخ ها عروس لباس بین  شوق با

  به.میکرد حرکت سرم پشت فاصله،  قدم یک با احسان.میکردم

 حرکت داشت توری  و بلند های  آستین  که عروسی لباس سمت
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 هاش تن باال  و داشت زیادی  پف .کردم نگاهش دقت با و کردم

 کرده زیباترش بلندش های  آستین .بود دوزی  سنگ کامال

 :پرسیدم و چرخیدم احسان سمت  به  لبخند با.بود

  چطوره؟-

 : داد جواب و انداخت لباس به  کوتاهی نگاه 

  .قشنگه-

  و بود فروشنده که  زنی.شد تر عمیق احسان، تائید با لبخند

 .کنم پرو و لباس که خواستم و زدم صدا

 :گفت و زد لبخندی  هم او

  .بیارمش برات  تا عزیزم پرو اتاق داخل برو-

 سریعی های  قدم با و دادم احسان دست به رو گوشیم و کیف

 .رفتم پرو اتاق سمت به

  به ذوق با و کردم تن به و لباس فروشنده، زن همان کمک با

 بر در رو اندامم زیبایی به لباس .شدم خیره آینه در تصویرم

   .بود گرفته

  هست؟ پسندت مورد. عزیزم میاد بهت خیلی-

 : دادم  جواب و انداختم  فروشنده مهربان صورت  به نگاهی 
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  .عالیه-

  .کن  امتحان بیارم برات  هم بهاره  مدل چند وایسا-

  با  .برگشتم  آینه سمت به مجددا  و دادم تکان سری  لبخند با

  خودم های  ادا به و رقصیدم آینه جلوی  کمی خوشحالی

 صدای  بالفاصله و خورد پرو  اتاق در به ای  تقه . خندیدم

 :رسید  گوشم به احسان

  جان؟ حنا  بود پسندت-

 :دادم جواب لبخند با و ایستادم  در پشت

 جناب میچسبونی اسمم به که جانی این واسه میمیرم من-

 .عالیه همین آره  !سرگرد

 

  . برگشتیم  خانه به  خستگی با عروس، لباس خرید از بعد

  جوی  در همگی و ماند ناهار برای عمو زن اصرار به هم احسان

  شهاب شوخی به  بلند صدای   با .شدیم جمع هم دور صمیمی

  با  .رسید گوش به همراهم گوشی زنگ صدای  که  میخندیدم

 احسان به  نگرانی نگاه  ناخواسته  .کردم نگاه امیر نام به تعجب

  وجه جمع در ندادنم جواب .دادم  قورت را دهنم آب و انداختم
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  امکان میرفتم اتاق به  صحبت برای  هم اگر و نداشت خوبی

 .شود حساس احسان داشت

 :دادم جواب ناچاری  به  علت همین به

  .الو-

 :رسید گوشم   به کوتاهی  مکث از بعد دارش خش صدای 

  !معرفت  بی سالم-

 :دادم جواب بود، کرده  نثارم  که معرفتی بی  به توجه بی

  خوبه؟ آرزو خوبی؟ سالم-

 هجوم زیر. کردند نگاهم  بیشتری   دقت با همه آرزو  نام آوردن با

 کف به رو  هایم  انگشت ناخواسته و بودم کرده هل نگاهشون

 .میفشردم دستم

  !بشی عروس قراره شنیدم...  نه من اما خوبه، آرزو-

  !شنیدی  درست-

 :کرد زمزمه درد با

  .کنم فراموشت بخوام  سخته... حنا-

 : دادم  جواب و کردم بغض صداش، توی  درد شدت از ناخواسته
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  خودت  قول به... اگه حتی! بکن اینکارو میکنم  خواهش-

  !سخته

 :داد ادامه توجه بی

  داره؟ دوستت خوبیه؟ مرد-

 :کردم  زمزمه و کشیدم  صورتم به  دستی

  .زیاد خیلی. آره-

 :گفت و کشید  عمیقی  نفس

  .نداشتم   داشتنتو لیاقت  من. عزیزم  شی خوشبخت-

  و کردم بود، انداخته پایین را سرش که احسان به نگاهی 

 :کردم زمزمه همزمان

  . میکنم دعا خوشبختیت واسه منم-

 : دادم ادامه قبل، از تر آرام سپس

  و خودت پس. نبودیم هم دنیای  آدم وقت هیچ تو منو... امیر-

 . نده  عذاب

 :زد لب و گرفت نفسی

  !بودی  من دنیای  تو اما-
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 در و انداختم میکرد، نگاهم  لبخند با که احسان به نگاهی 

 :دادم جواب هم همزمان. زدم  لبخندی  جوابش

    .میکنم  خواهش.کن فراموش رو گذشته-

.  میکنه آرومم کمی خوشبختیت فقط  شو، خوشبخت-

  .خداحافظ

 .کرد  قطع رو گوشی و نماند  جانبم از جوابی منتظر

 :کردم زمزمه جمع به رو  ناخوداگاه و کشیدم  عمیقی  نفس

  .میزدم حرف باهاش...  باید. ببخشید-

 : داد جواب مهربانی با احسان اما زدند  لبخند همه

  .کردی  درستی کار-

 .نزدم حرفی و کردم  نگاهش عشق با

                                                     

 شدت از .کرد  نگاهم جدی  و کرد محکم سرم روی  و تاج

  لبخندی  .میفشردم دستم کف به را هایم انگشت تمام استرس،

 :گفت و زد

  کنه کمکت  میزنم صدا و همراهت. عزیزم شدی  العاده فوق-

 .بپوشی   و  لباست
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  ! ببینم خودمو میخوام بردارم؟ رو آینه روی  ی  پارچه میشه-

 :گفت و کرد تصنعی اخمی

 بعد  بپوشی و لباست کن صبر! نه-

  .نشستم  صندلی روی  دوباره ناچار به و کشیدم ای  کالفه پوف

  .شدند  اتاق وارد خوشحالی  با الناز و گالره که  نکشید  طولی

  نوبت  به و دویدند سمتم به بلندی  جیغ با الناز و اشک با گالره

 بغلم

  زمزمه بغض با  و زد گونهام روی  آرامی ی  بوسه  گالره .کردند

 :کرد

  .حنا شدی   ماه چقدر-

 :زدم لب و کردم نگاهش استرس با

  نیست؟  غلیظ خیلی توروخدا؟-

 :گفت شادی  با و پرید حرفمون بین  الناز

  !شدی  پسند داداش قشنگ جان، عروس نه-

  به  سرعت به و  پوشیدم و لباسم الناز و گالره کمک با و خندیدم

 .انداختم پایین رو پارچه و  رفتم آینه سمت
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  .کرد  امتناع پاپیون و  کراوات زدن  از شهاب، های  اصرار برخالف

 دلش به و بود  حنا پسند سفیدش، پیراهن و مشکی شلوار کت

  عنوان به را مبلغی . انداخت آینه به را آخر نگاه . بودند نشسته

  بود، مرد .شد حنا آرایشگاه راهی و  داد آرایشگرش به هدیه

 عروسش دیدن برای  دلش اما  داشت  سن سال سی  از بیشتر

  لبخندی  و انداخت حنا قرمز گل  دسته به نگاهی .میرفت غنج

  صاف و گل دسته برداشتن از بعد  و ایستاد آرایشگاه جلوی  . زد

  با بردار فیلم ی  خواسته به  .شد  پیاده کتاش های  لبه کردن

 .زد زنگ و رفت ارایشگاه  ورودی  سمت به ای  آهسته های  قدم

 .شد باز در خودش، معرفی از بعد

 لب روی  و آورد باالتر آرامی به سفید،  و ساده دامن از را نگاهش

 .کرد مکث حنا سرخ های 

 نمایان هایش لب قرمزی  فقط  که بود پایین  قدری  به  شنلش

  بلند، قدم دو با و  داد قورت سختی به را  دهنش آب .بود

 .رساند  حنا به را خودش
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  سمتش به را  گل دسته حرف بی و ایستاد اش قدمی یک در

 یاری  ای  کلمه برای   زبانش  که بود زده هیجان آنقدر .گرفت

  حنا دامن .کرد  تشکر آرامی به  و زد لبخندی  حنا .نمیکرد اش

  بی  .شدند خارج آرایشگاه از و  گرفت باالتر کمی کمکش به را

  راه و شدند  ماشین  سوار شهاب، و الناز های   شوخی به توجه

 . افتادند

 از بعد را هایشان  عکس تمامی بود قرار و نمیرفتند  آتلیه به

 در که حنا  به  نگاهی چشمی زیر .بگیرند خانه در محرمیت،

 بود  شده  خیره بیرون به سکوت

 :پرسید نگرانی با و انداخت

  میکنم؟ فکر اینجور من یا ناراحتی... حنا-

 :داد  جواب زیر به سر و چرخید سمتش به آرامی به

  .باشه مراسممون توی  هم  هدیه داشتم دوست-

 برای  اما شده مرخص دیروز هدیه  که نگفت و زد لبخندی 

 .بود نگفته او به کردناش زده شگفت

 :گفت تفاوتی بی  لحن با و  داد قورت سختی به را لبخندش
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  به هم خونمون فرنگی نخود  شااهلل ان خانوم، نباش ناراحت-

 .میشه مرخص  زودی 

 که احسان خانهی به رسیدن  تا دیگر  و داد تکان را سرش حنا

 .نزد حرفی بود، عروسیشان محل

  نفر پنجاه هایشان دعوتی جمع سر  و نداشتند زیادی  مهمانان

 و داری خود تاالر رزرو از دلیل همین به .نمیشد هم

 دو هر بیشتر راحتی برای  .کردند برگذار خانه در را مراسمشان

 در ها زن و بودند  حیاط در ها مرد احسان خواست به خانواده،

 در و کردند عبور هایشان تبریک سیل و جمعیت میان از .خانه

 .نشستند مخصوصشان جایگاه

  احساس هنوز چون .کرد جلوگیری  شنلش  آوردن در از حنا

  های  فامیل .کند اذیت را او یخواست نم و بود نشده محرمش

  تبریک مجددا  و آمدند می سمتشان به یک به یک نزدیک،

 گوش در سر احسان شد، خلوت  دورشان که کمی  .میگفتند

 :زد لب و برد حنا

  !دارم  سوپرایز واست-
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 . دادند اطالع را عاقد آمدن که  بود نشده تمام اش جمله هنوز

 نزدیکی در و آمدند داخل عاقد  همراه به فامیل، های  بزرگتر

  به که آرزویی  همراه به الناز و گالره  . ایستادند عقد سفره

  و رفتند سرشان پشت سرعت بود،به  آمده  تهران به تنهایی

  سائیدن قند مشغول  و گرفتند سرشان باالی  سفیدی  پارچهی

 .شدند 

 و کرد باز را یس سورهی و برداشت  را قرآن و  شد خم احسان

 و ختم صلواتی  عاقد . کنند تالوت باهم دو هر  تا داد قرار وسط

 :گفت و  کرد وادار سکوت به را اطرافیان

  وکالت بنده به آیا. حسین  فرزند رحمانی، حنا خانم سرکار-

  میدهید

  چهارده مقدار  و مجید اهلل م کال جلد یک ی  مهریه با شمارا که

 احسان آقای  جناب دائم نکاح و عقد به آزادی  بهار سکه

 بیاورم؟  در آریامنش

 :گفت داشت مهارش در سعی که  بغضی  با گالره

  . بچینند گل  رفتن خانوم عروس-

 : داد ادامه و داد تکان سری   لبخند با عاقد
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 آیا میپرسم، دوم بار برای  خانوم عروس شااهلل، ان شادی  به-

  بنده

  جناب دائم عقد به شمارو شده،  تعیین ی  مهریه با  که وکیلم

 بیاورم؟ در آریامنش احسان آقای 

 : داد جواب که  بود الناز بار این

  !بیارن گالب  رفتند خانوم عروس-

 آیا میپرسم  سوم بار برای  خانوم عروس شااهلل،  ان سالمتی به-

 وکیلم؟   بنده

 : داد جواب الناز مجددا

  .میخواد لفظی زیر عروسمون آقا، حاج نه-

 به او و کرد  ای  اشاره اش خاله به احسان و خندیدند همه

  میکردند نگاه احسان به کنجکاو همه .رفت باال  طبقه   به سرعت

 نوزاد با احسان خاله که نکشید طولی .چیست قضیه بدانند  تا

 لحظه و آمد پایین ها پله از  بود، آغوشش در  که  پوشی سفید 

 . شد بلند  اطرافیان جیغ و دست صدای  بعد ای 

  لب لبخند با او و کرد نگاه  احسان به سوالی و زده حیرت حنا

 : زد

  !است هدیه-
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  های  قدم با  و شد بلند  مبل  روی  از و کند داری  خود نتوانست

 مالیمت با را هایش  دست  .رفت عزیزش نوزاد  سمت به سریعی

  به  نگاهی  .برگشت جایش  سر و پیچید هاش هدی  تن دور

 و انداخت بود خواب عمیقا اطرافش شلوغی خالف بر که هدیه

 :کرد زمزمه لب زیر

  !من خوابالوی  بگردم دورت-

  دخترش و عروس صدقهی قربان بیشتر نداد اجازه عاقد صدای 

 .کرد سکوت ناچار به و برود

  بنده. شااهلل  ان میپرسم آخر بار برای  خانم، عروس خب-

  وکیلم؟

  .را اش  خسته روح داد جال حنا، رسای  و لطیف صدای 

  !بله ها، بزرگتر همهی اجازه با-

                                                     

  داری  خود نتوانست  .عاقد  رفتی و عقد صیغه خواندن از بعد

 و انداخت هدیه  به کوتاهی نگاه  .چرخید حنا  سمت به  و کند

 و انداخت  نبود، پیدا کامل که حنایی صورت  به خیره سپس

  مبهوت و کرد  خارج تنش از آرامی به .کرد باز  را شنلش گره
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  و کرد نگاه دقت با را صورتش جای  جای  .ماند   همسرش زیبایی

  حنا سمت  به اطرافش، شلوغی  به توجه بی .زد لبخند مردانه

  و گذاشت اش پیشانی روی  را هایش لب آرامی به  .شد خم

  گوشش به که  هایی زدن دست و جیغ صدای  .بوسید  عمیق

 نتوانست  هم میرسید

  به همانجا !بوسید  دوم بار برای  او و .کند خارجش خلسه از

 :کرد  زمزمه برسد، حنا گوش به  تنها که طوری  آرامی،

  !عزیزدل. من  دنیای  به اومدی  خوش-

                                                     

 بست را در بودند خانوادهشان  که  ها مهمان آخرین رفتن از بعد

 .چرخید  حنا سمت به و

 :میکرد نگاهش  ناراحتی با

  سیر دل  یه میخواستم! الناز به نمیسپردی  رو هدیه کاش-

  !ببینمش

 آهسته های   قدم با  و گذاشت شلوارش جیب در را هایش دست

  پلک بدون و ایستاد اش قدمی یک در .رفت سمتش به ای 

 :کرد زمزمه زدن،
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  .کنم نگات سیر دل یه میخواد  دلم منم-

 حلقه همسرش کمر دور را هایش دست و رفت جلوتر کمی

  و !قلبش روی  درست گذاشت سینهاش روی  را حنا سر .کرد

 موهایش روی  ای  بوسه .کرد استشمام را موهایش عطر عمیق

 :کرد  زمزمه و نشاند

  .بگردم دورت-

  پیچیده هایش شانه دور و آمد باال  آرامی به حنا های  دست

 .زد موهایش روی  دیگری  ی  بوسه  .شد

  تا گرفت باال  به را سرش  و رساند حنا صورت  به را دستش

  بی بعد، ای  لحظه و زد کوتاهی  لبخند .کند  نگاهش  مستقیم

 .زد بوسه عمیق و گذاشت حنا  های  لب روی  را  هایش لب  تابانه

 

 

                                                     

 از را نگاهم .کردم باز را هایم چشم  و دادم تنم  به قوسی  و کش

 عمیق احسان  که جایی  راست،  سمت به  و برداشتم سقف

  .کردم نگاهش  عاشقانه و زدم لبخندی  .انداختم بود خوابیده
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 تر باال  را سرم کمی .بمانم  آرام نگذاشت بوسیدنش وسوسه

 زبرش  ی  گونه روی  هامو لب آرامی به و بردم

  .زد خیمه تنم روی  و کرد باز را هایش پلک سرعت  به .گذاشتم 

 قورت را دهنم آب و کردم نگاه خندانش های  چشم به ترس با

  . خندید عمیقا و انداخت ترسیدهام های  چشم  به  نگاهی .دادم

 بازویش به ای  ضربه و کردم آزاد تنش زیر از سختی به را دستم

 :گفتم و زدم

  . بدی  خیلی. احسان ترسیدم-

  .زد بوسه نوبت به را هایم  انگشت  و گرفت را دستم  خنده  با

 :کردم زمزمه ناخواسته و کردم  نگاهش عاشقانه

  . احسانم منی ی   شده برآورده آرزوی  بزرگترین تو 

  را پلکم دو هر  روی  و زد خیمه تنم روی  دوباره  .زد لبخند  کوتاه

 :زد لب گوشم در بمی  صدای  با  .بوسید 

  .خانوم  عاشقتم-

 زیر سرمو .کردم حلقه کمرش دور و آوردم باال   هامو دست

 .بوسیدم  عمیق و بردم گلویش
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 تر پایین را خودش بعد لحظهای  و کرد خم سمتم به را سرش

 و بردم موهایش بین دستمو . خوابید ام سینه روی  و کشید

 مشغول و کرد باز کمرش دور از را دیگرم دست .کردم نوازش

 .شد  بوسیدن

                                                     

 دم شد  راحت خیالم که  وقتی و انداختم ها  برنج  به نگاهی 

  احسان های  دست همزمان .کردم خاموش و زیرش کشیدند

 روی  هامو دست .بوسید  را سرم روی  و شد پیچیده کمرم دور

 :گفتم و گذاشتم هاش دست

  سرگرد؟ جناب نبودی  حموم مگه-

 :کرد زمزمه همانجا و بوسید را گوشم الله

  ! دیگه بود ای  دقیقه یک غسل یه-

  نگاه رخم نیم به  . ندادم جوابی و گزیدم خجالت با را هایم لب

 :گفت و کرد بغلم  قبل از تر محکم همزمان. خندید بلند و کرد

  !من  سرخ سیب بگردم کشیدنت خجالت دور-

   .گفتم حیایی بی لب زیر  و خندیدم کوتاه
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  ادامه شوخی به ایستادم کمر  به دست و چرخیدم سمتش  به

 : دادم

  عمه پیش شب  بچه داره معنی چه. بیارن رو هدیه بزن زنگ-

 !بمونه  اش

  و دستش و کرد پر قدم یک با و بود بینمان  که کمی فاصله

 .کشید چانهام زیر تا گوش از  وار نوازش

 .آورد لبم نزدیک را سر و انداخت منتظرم های   چشم به نگاهی 

  ابرویم دو بین  جایی و کرد عوض را مسیرش  اخر لحظه در اما

  بلند  بافت  به دستی و کشید عقب بعد ای  ثانیه  .بوسید عمیق را

 :کرد زمزمه  و کشید موهایم

   .حنا  قشنگی  چقدر-

 ریشش  ته روی  آرامی به را دستم .کردم  نگاهش عاشقانه

 :کردم  زمزمه و کشیدم

  !من خوب میبینه، قشنگ منو  که  نگاهتِ این-

  به و خندید  کوتاه  .رفت  عقب و ماند صورتم خیره  لحظه چند

 :گفت شوخی
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 آب قبض تا کن دلبری  کمتر ! حنا  خطرناکی واسم خیلی-

 !!!نکنه  بیچارم

  .داد تکان را سرش و خندید بلند  که کردم نگاهش  گیجی با

  گاز کنار از را کفگیر شدم منظورش متوجه  که بعد ای  ثانیه

 :گفتم خنده با همزمان .دویدم سمتش  به و برداشتم

  .احسان ادبی بی خیلی-

  که سمت  هر  به .میچرخید  ها مبل دور خنده با و کرد فرار

 و دویدیم خانه دور آنقدر .میکردم سد را راهش میدوید

  . نشستیم مبل روی  نفس نفس با خسته، هردو که خندیدیم

 .زد خیمه تنم روی  سرعت به و انداخت رخم نیم   به نگاهی 

 :زد لب همانجا و زد بوسه را دماغم نوک

  .زندگیم به اومدی  که خوب چه! خوبه خیلی  بودنت-

                                                     

  همچنین عمو، زن و عمو .رفتیم شهاب و گالره  خانه به را شام

 همراه به الناز خواهرش و احسان پدر

  پر .بود ای  العاده فوق  شب . بودند  آنجا همچنان دلبرم، هدیه

  بابت  جمع،  افراد تک تک به نگاه با !خوب حال و صمیمیت از
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 که بودم  خوشحال عمیقا و میکردم خداروشکر حضورشون

 حاضر و بودم  گرفته بغل را هدیه شب تمام ! داشتم خانواده

 .بشم جدا او از  ای  ثانیه نبودم

  به  شبیه حد از بیش  که احساسی !بود العادهای  فوق احساس

 !بود شدن مادر

                                                     

  صندلی روی  آینه روی  روبه پیچیدم تنم دور رو حمام حوله 

 و انداختم بود خواب همچنان که هدیه به  نگاهی  . نشستم

 و بود گذشته ازدواجمان از ماه یک به نزدیک .زدم لبخند

 احسان تولد امشب،

 شهاب .بود آمده  کمکم  به خانه تزئین برای  صبح از گالره .بود

 .کند  سرگرم  را احسان که بود  شده  مامور هم

  شانه طرف دو  را موهایم و نشاندم صورتم روی  مالیمی آرایش

 زیبایی لباس آرامش، کمال در  و رفتم هدیه سمت  به . بافتم ام

  .گذاشتم کوتاهش موهای  روی  سری  گل و کردم  تنش به

  کمی  .بوسیدم را پایش کف  و زدم دردانهام به  عمیقی لبخند

  به و خندیدم کوتاه . خوابید مجددا و کرد  باز را پلکش  بین
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  تهیه گالره کمک  به قبل از که  لباسی .رفتم  لباسی کمد سمت

  یاسی پیراهن کشیدم رویش دستی و برداشتم رو بودیم کرده

 کالم یک  در .بود گیپور هایش آستین  که  بلندی  و رنگ

 . بود شیک و پوشیده 

  نگاهی ها پله باالی  از .شدم خارج  اتاق از و کردم تن به و لباس

  به  لبخند  با و انداختم بود گردگیری  مشغول که گالرهای  به

 و شد ام متوجه  هام کفش  ی  پاشنه صدای   از .رفتم سمتش

 .کرد نگاهم 

  انداخت گردنش دور رو گردگیری  دستمال ای  مسخره حالت با

 و بخشیدم  سرعت هام  قدم  به .کرد رقصیدن به شروع و

  و رقصیدیم آهنگ بدون و ای  دقیقه  ده .کردم اش همراهی

  نفس با و  گذاشت زانوهایش روی  دستی گالره  .زدیم قهقهه

 :گفت  نفس

   آماده هنوز  و میشه پیداشون االن. کنارت میرقصم وایسادم-

 . نیستم

 :کردم زمزمه جوابش در خنده  با

  .میرسن  دیگه ساعت یک بگیر دوش اول بدو-
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  سری  .رفت باال  طبقه به دو با و کرد پرتاب سمتم به را دستمال

  ماشین توی  را دستمال. رفتم آشپزخانه سمت به و دادم تکان

 :رسید  گوشم به گالره بلند  صدای  که انداختم لباسشویی

  .شد بیدار ات تحفه که قزی  خاله بدو-

 ی  هدیه  .رفتم  باال   طبقه  به دو با و گفتم جونی آخ لب زیر

  اطراف به رنگش ای  نقره های   چشم به و بود شده بیدار  قشنگم

 :گفتم   و کردم بغلش ذوق با  .میکرد نگاه 

  .من  خوشگل قربون و چشمات جونم ای -

  به و شدم بلند  هراسان .رسید  گوشم به که در زنگ صدای 

 :گفتم بود حمام داخل همچنان که گالرهای 

  .باش زود پایین رفتم من اومدن گالره بدو-

  پایین هدیه همراه به و نماندم  گالره جانب از جوابی منتظری 

  نگاه بدون .رفتم در سمت به و کردم روشن ای  فشفشه . رفتم

  گرفتم باالتر رو هدیه .ایستادم عقب و زدم را در کلید آیفون به

 .شمردم  لب زیر و

 . ..یک

 ...دو
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 !سه

 

 

  مردی  و سارا  تحقیرآمیز نگاه  به ام زده حیرت  نگاه و شد باز در

 . افتاد بود ایستاده کنارش در که

 دستی استرس با  .افتاد زمین روی  و شد رها  دستم از فشفشه

  این در .کردم بغل تر محکم رو هدیه و کشیدم حریرم شال  به

  هدیه از ام جدایی بودم  ترسانده مرگ حد تا که چیزی  لحظه

 !بود

  با  !بود پیوسته حقیقت به میداد آزارم روز شبانه که کابوسی 

  پاشنه های  کفش همان  با تعارف بی و کرد نگاهم تمسخر

  و برداشت پریدهام رنگ صورت  از را نگاهش .آمد داخل بلندش

  عقب قدمی و  دادم قورت ترس با را دهنم آب . دوخت هدیه به

  خنده با و کرد نگاه سرش پشت مرد به و زد  پوزخندی  .رفتم

 :گفت

  !فرهاد ازم میترسه چه ببین-
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  هیجان با و داد تکیه در به داشت نام فرهاد ظاهرا که مردی 

 .شکست  گالره هیجان پر صدای  را بینمان سکوت .خندید

 شمع! مبارک تولدت مبارک  مبارک!  مبارک تولدت تولد، تولد

- 

 ....منم بذارین  نکنیا فوت هارو

  نگاهی  سارا .کرد سکوت و افتاد سارا  به نگاهش ها پله باالی  از

 :گفت و  انداخت گالره به

   نکردین؟ دعوت منو  گرفتین  تولد چطوری؟ جون، گلی  به به-

 .اومدم دعوت بدون خودم نداره اشکال

 :داد ادامه پوزخند با  و انداخت نفرمان دو هر به نگاهی 

  .... و آوردین گیر  خالی خونه نکنه کجان؟ آقایون-

 ی  خونه اومدی  و پایین انداختی و سرت اجازه بی که باز-

   !من

  عقب قدمی  باز و کشیدم راحتی نفس شهاب و احسان آمدن با

  و گذاشت سارا همراه ی  شانه  روی  را دستش احسان .رفتم

  به دست.  زد لبخند  کوتاه  احسان، دیدن با سارا .زد کنارش

 با  و ایستاد سینه
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 :گفت تمسخر

  ! ببینم بچمو اومدم نیار جوش-

  تر عقب قدمی  مجددا و کردم بغل تر محکم هدیهرو  بغض با

 به رو و انداخت ترسیدهام صورت به  کوتاهی نگاه احسان .رفتم

 سارا

 :گفت

  دنیا خبرکه  همونی از میزنی؟ حرف بچه کدوم از بچه؟-

 گفتی  خوشحالی جای  دادم بهت اومدنشو

   ؟ بیاد زندگیم تو ازش اسمی حتی نمیخوام

  تو به متعلق که ای  بچه اینجا میزنی؟ حرف بچه کدوم از دقیقا

 !نیست  باشه

  احسان قدمی یک در و رفت  جلوتر نفس  به اعتماد با سارا

 :گفت جدیت با و کرد نگاهش  سینه  به دست .ایستاد

  .کنی  کتمان اینو نمیتونی تو و! هست اما-

 :غرید و کرد  نگاهش خشمگین احسان

  میخواهی؟ چی بگو رک-

  !بچمو-
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 :گفت و زد نعرهای  جوابش در آرامم، همیشه احسان

 حاال  و یدونی نم  و بچت اصطالح به اسم حتی تو لعنتی دِ-

 !نگو چرند دنبالش؟  اومدی 

  عقب  قدمی ترس با و کشید بلوندش موهای  به  دستی سارا

  جرئت کسی و بود احسان خشمگین صورت به همه نگاه  .رفت

  نشانه به را دستش دو هر سارا  .نداشت را خانه سکوت شکستن

 :کرد زمزمه و  آورد بابا  تسلیم

  .باش آروم اوکی،-

 مرد همان سمت  به و نماند احسان جانب از  پاسخی منتظر

   .گرفت را بازویش و رفت

   اونجا...میخوایم. آلمان میریم. داریم پرواز فردا فرهاد منو-

 . ..شروع و زندگیمون...  و کنیم  ازدواج

 :پرید حرفش بین  حوصله بی احسان

  !نداره  ربطی ما  به کنی چیکار قراره که این-

 :کرد زمزمه و انداخت هدیه به معمولی نگاهی  سارا

...   و بیام سرزده زد سرم  به. ببینمش شدم کنجکاو یهو-

 بود خودم شبیه اگه میکردم فکر این به راه تو اما   است مسخره
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!  خودته شبیه زیادی  دخترت...  اما! زور به  حتی بگیرمش، ازت

 نمیخوام  من... و

  چون،! باش خوشحال  پس . باشم داشته  زندگیم توی  تورو کپی

 دیدن از من  و. میبینم  تورو چهره فقط میکنم  نگاهش که االن

 .بیزارم تو روزه هر

 : داد ادامه پوزخند با و انداخت احسان به نگاهی 

  !خودت ارزونی هم دخترت-

  گرفتم بغل رو  هدیه همه، حضور به توجه بی سارا، رفتن از بعد

 .کردم گریه و

  خونی انگار و بود  گرفته پاهام از و رمق دادنش دست  از ترس

  قدم با احسان ام، گریه صدای  با  .نداشت جریان هام رگ توی 

  بغلم گالره  و شهاب به توجه بی و آمد سمتم به سریعی های 

 آغوش تنها لحظه این در.  نداشتم  تعارف که  خودم با .کرد

 شالم روی  را  هایش لب .کند آرامم کمی میتوانست احسان

  پیشانی آرامی به و کرد خم را سرش سپس .بوسید  و گذاشت

 .زد بوسه را هدیه

 :زد لب و دوخت هایم چشم به را ایش نقره نگاه 

  .من خانوم نریز اشک. بگردم  بارونیت  نگاه دور... حنا-



 

717 
 

 .کردم زمزمه چشمی زیرلب و انداختم پایین را سرم

 

  سمت  به بود مشخص  بودنش مصنوعی  که شادی   لحن با شهاب

 :گفت  و رفت سالن  وسط های  بادکنک

  !داریم  تولد مثال خودتونو، کنین جمع-

 :گفتم و شدم خارج احسان  آغوش از کوتاهی  لبخند با

  !شد خراب بودیم هم  با که تولدی  اولین ببخش-

 :کرد زمزمه و کشید هایم اشک رد روی  را دستش

  .است دوباره عمر برام کنارم  در هدیه و تو ی  روزه هر حضور-

  هایش دست و آمد احسان سمت به سریعی های  قدم با شهاب

  را کمرش آهنگی  و ریتم بدون .برد سالن  وسط به و گرفت را

  کوتاه .میکرد رقصیدن به مجبور نیز را احسان و میداد تکان

  تعجبم باعث  نبودنش اما .چرخیدم گالره سمت به و خندیدم

 .چرخیدم احسان سمت به و کردم  نگاه اطراف  به حیرت با  .شد

 به سریعی های  قدم با .دادم دستش  به را هدیه و زدم صدایش

 در .کرد سست را پاهایم گالره گریه صدای  که  رفتم  دوم طبقه
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  پلک زیر به دستی دیدنم با  .کردم  نگاهش و کردم باز رو اتاق

 :گفت و کشید هایش

  . منو  نبینه کسی  ببند و در-

  .نشستم تخت روی  کنارش و دادم انجام و گفت  که کاری 

 :گفت و  شد  صحبت  کننده شروع خودش

 واسه دلم کردم حس یهو! دیدم رو سارا گرفت دلم...فقط-

 .شده تنگ سابق  سارای 

 پایین را سرش. کردم نوازشش  و گذاشتم دستش روی  را دستم

 .کشید آهی و انداخت

 :گفت و ایستاد  سرعت به  سپس

  .شد  گرفته هممون حال  الکی الکی. برسیم تولد به بریم-

  به  را نفسم .کردم روشنشون  و گذاشتم کیک  روی  هارو شمع

  قدم با همزمان .شدم خارج آشپزخانه از و کردم فوت بیرون

 :کردم خواندن به شروع هایم

 مبارک تولدت تولد تولد

 مبارک تولدت مبارک مبارک

 یادگاری عکس یه امشب  بندازیم  بیا
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 بهاری  گل  مثل  شکفتی که شب  همین

 مبارک تولدت تولد تولد

 مبارک تولدت مبارک مبارک

 چیکه چیکه میچکه واست  که کن نگاه و شمع شادی  اشک

 تیکه  تیکه ببر رو کیک  بیا  کن شیرین  بیا رو همه کام

 بچینی  که  میدن  بوسه گل امشب تو دور اند شده جمع همه

 نگینی  تو انگشترن همه عزیزم  تولدت جشن در

 و  گذاشتم رویش روبه میز روی  را کیک شعر، اتمام با همزمان

  مهر  با و گرفت دستش در را  دستم .نشستم مبل روی  کنارش

 صورت  به نگاهی شهاب و گالره معکوس شمارش با .کرد نگاهم 

 شمع و انداخت بود خواب آغوشش در که هدیهای  سپس و من

 .کرد فوت هارو

                                                     

 اتاق راهی و گذاشتم  آشپزخانه داخل هم هارو بشقاب آخرین

  با .ایستاد سرعت  به دیدنم با   اما بود نشسته تخت روی  .شدم

  حلقه گردنش دور را هایم دست و رفتم سمتش  به  لبخند

 اَبرو کنار از را  دیگرش دست و  کمرم دور را دستش یک .کردم

 :زد لب و کشید ام زیرچانه تا
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  .امروز شدی  خسته خیلی  شرمندتم-

 :گفتم و زدم لبخندی 

   و امروز ی  لحظه به  لحظه من  نداره،  معنایی خستگی تو واسه-

 .کردم  عاشقی

  زندگیم،  به اومدنت برای ... حضورت برای  خانومم،  ممنونم-

 .من حنای  ای  العاده فوق تو. دارم  کنارت در که آرامشی  برای 

 ی ه دهند زینت هایش لب مهر  سرعت به و بدم  جوابی نذاشت

 .شد  لبهایم

 

 ۱۳۹۹  خرداد  ۳۱  پایان 

 نژادصاحبی   هاله 

 


