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 .کردم باز را چشمانم کرختی و کسالت با

 درست نمیتوانستم و میبردم سر به صبحگاهی یگیج در همیشه ماننده

 .کنم درک را موقعیتم

 ..دردم دل این که میدانستم خوب را این ولی

 ..میدیدند تار کمی که چشمانی و سرگیچه این

 !است دلیل چه از

 .دارد تعجب جای میشوی ماهیانه چطور ندانی اگر سال 25 بعداز

 ..کردم لرزی تنم اتاق سردی از کشیدم، باال را خودم

 !!بود؟ روشن کولر

 برای را هایم شانه میزدم پلک بار چند درحالیکه و مالیدم را چشمانم

 .پوشاندم سرما از جلوگیری

 ..!!زد خشکم شک از ناگهان که

 ..!کرد ام شکه بیشتر موضوع کدام نمیدانم

 ..تنم عریانی

 ..آشنا نا و سفید سرتاسر دکراسیون با اتاقی یا

 .میشد بیشتر تنم کرختی و دلم زیر جایی درد میگذشت چقدر هر انگار

 .زدم کنارم پاهایم روی از را مالفه کنند منزجر حالتی احساس با



 ..رانم تمام و نبود تنم شلوار

 !بود خون پر..راست سمت مخصوصا

 ..زدم عق بلند صدای با و گرفت عقم که انگار کردم استشمام تازه را بویش

 ..پریدم پایین تخت از عجله با

 .شد بلند آخم و کرد برخورد جینم مدور ی دکمه با پایم کف

 ..بردم پی فاجعه عمق به که بود زمان آن و

 داشت و بود من به پشت که مردی هیبت و خوردند دیگری تکان ها مالفه

 .شد نمایان میشد بیدار

 ..شدند جاری بیدرنگ هایم اشک

 ای ازگوشه را تیکه هر و میگشتم هایم لباس دنبال تند تند آنها ماننده من و

 .میپوشیدم کرده پیدا

 توی چه..کنه بلند صداشو نباید دختر میگفت همیشه بی بی..کردمهق نمی هق

 ..گریه توی چه خنده

 !!!بفهمه اگه...!! بی بی وای

 روی خون بزرگ ی لکه به نگاهم میبستم امو مانتو های دکمه که عینی در

 ..افتاد تخت های مالفه

 ..نبود هیز خون



 ..بود قرمز و شفاف

 !!نداشت گی تیره هیچ

 ..بود من پاکی خون این

 ..جسمم پاکی

 .روحم پاکی

 !!بود ام  رفته برباد دخترانگی خون

 کافی ی اندازه به بود شده بیدار که مردی انگار پوشیدم را شالم وقتی

 .آورد ستد به هوشیاری

 .زدم زجه و شناختمش گردنش خالکوبی روی از که میچرخید سمتم به داشت

 ..بود حسان

 ..میکردم کار آن در که شرکتی سئری پسر تک

 را چیزی نداشت امکان او. میکردند صحبت بدش ی سابقه از همیشه دخترها

 !بگیرد بگردن

 .گرفتم صورتم روی و کرده بلند را شالم ی گوشه آنی تصمیم یک در

 ..بود معلوم اشکم پر های چشم تنها



 بگوید چیزی کرد باز دهان و کشید باال را خودش..میکرد نگاه تعجب با حسان

 نگاه و نشست تخت بر موجود خون بزرگ ی لکه روی درست دستش که

 .چرخید سمت آن به متعجبش

 !شد مخفی شالم پشت و بیرون دهانم از دیگری ی خفه ی زجه

 .شد خارج تخت از ها گرفته برق ماننده حسان

 ..داشت تن به شورت یک تنها

 ..من! بودی راضی تو..میخواستی خودتم..تو..تو..خدایا..این..ای ـ

 .ماند نمی هیچی پای که بود معلوم..دادم تکان تاسف ی نشانه به را سرم

 .زدم بیرون اتاق از سریع و چرخیدم در سمت به

 .میشدند زنده سرم در تند تند خانه دیدن با دیشب خاطرات

 شرکت برای انگیز وسوسه پیشنهاد یک به را بی بی تربیت و نصیحت سال 25

 .فروختم تولد جشن یک در

 ..بودند بسته پشت از را دشمنانم دست که کسانی..هایم دوست

 !!بودند داده خوردم به را رنگاورنگ های قرص آن از یکی صد در صد

 ..طعم بد البالوی آب لیوان آن..اره

 ..میوه آب لیوان یک

 !!کرد تباه مرا آینده تمام



 و دادم تکان دست آمد دستم دم که ماشینی اولین برای و زدم بیرون خانه از

 .شد بیرون ام راننده آرام سال کهن مرد یک بودکه من با شانس اینبار ظاهرا

 مانتوی جیب در که کمی پول با خوشبختانه و رساند اپارتمانم تا مرا حرف بی

 .رفت و کرد قناعت داشتم ام

 .بود رفته فرو نسبی سکوت در و خالی اپارتمانم خیابان و بود صبح 7 ساعت

 حاال دویدن و رفتن راه عجله با آنقدر. شدم ام خانه وارد سرصدا بی و حال بی

 .میداد نشان را خودش دورانی های درد با داشت

 .شود بند ام گریه نمیگذاشت و میکرد سنگینی دلم روی شدید چیزی

 .سابیدم را خودم گریه با را ساعتی و رفتم حمام سمت به نجاست احساس با

 سرم و کرده ورم چشمانم ولی بود آمده بند ام گریه شدم بیرون حمام از وقتی

 .میکرد درد

 ..بودم شده خشک اشکم ی چشمه. نمیکردم گریه دیگه ولی

 !کنم گریه نمیگذاشت ام بینی های فغان و سردرد هم شاید

 سالن ی رفته در زهوار ی کاناپه روی تمیزم ولی قدیمی پوش تن ی حوله با

 .نشستم اپارتمانم کوچک

 همین در..میگیریم همینجا رو بدمان کارهای جزای ما میگفت همیشه بی بی

 ..دنیا



 را جزایش شب همان یا کار آن بعداز ساعت چند دقیقا که بود نگفته ولی

 !!بد اینقدر اونم..دید خواهیم

 ..بود شده تباه ام آینده

 در را رویایش هرگز نه انداختم می وی به چشمی گوشه نه که کسی توسط

 .میپروراندم سرم

 گاهی که را او اصال آمد نمی پیش که بود خودم کار به سرم آنقدر شرکت در

 سر شود خودش مال بود قرار روزی که پدرش عظیم فروانروایی به آمد می

 .نمیدیدم را بزند

 ..بودمش دیده که هم چندباری همان

 یاد به را گردنش روی خالکوبی و غریبش عجیب و رنگ خوش چشمان فقط

 .داشتم

 بار و بند بی و باز دختر العاده فوق بودم شنیده لباس طراحی بخش دختران از

 اینجا برسر چه شود شرکت سئری او اگر که بودند این نگران ها بعضی و است

 ..!آمد خواهد

 ولی..ریخت صورتم روی خیسم موهای. کردم سرم اهتکیه گ مبل روی را دستم

 ..ندادم آنها به اهمیتی

 سمت به سریع..کردم تهوع حالت احساس و شدند خیس دوباره چشمانم

 دیروز از و ام گرسنه  آمد یادم تازه و زدم خشک عق چندین و دویده  سرویس

 .نخوردم چیزی ظهر



 ساندویچ یخچال از و رساندم آشپزخانه به را خودم لرزان پای و دست با

 !بلعیدم تند تند و کشیده بیرون میداشتم نگه اماده همیشه که کالباسی

 و نداده آن به اهمیتی ولی بود گرفته درد ام معده غذا خوردن تند خاطر به

 .نشستم صندلی روی

 سرسخت بخش آن که نشست می تنم بر آرام آرام غمی و گی دلمرده احساس

 .کند دورش داشت سعی وجودم بیخیال و شاد نسبتا و

 محرم رعایت و بود خودم کار به سرم همیشه بی بی خاص تربیت نوع خاطر به

 .نشدم آن برعکس و کسی به عالقه و عشق دچار هرگز و میکردم نامحرم

 از میشد باعث همیشه هم بی بی و خودم خرج کردن پیدا و کردن کار فکر

 .بمانم دور ام زندگی حواشی

 !!دادم برباد رو چیزم همه..خطا یک با و..آمدم آهسته و رفتم آهسته همه آن

 ..آمد می موبایلم زنگ صدای

 !بود جینم شلوار جیب درون بازهم داغونم و درب نوکیای آن حتما

 به هم حمام درون های چرک لباس سبد دورن از که بود بلند آنقدر صدایش

 .میرسید گوش

 !بود بریده را امانم درد معده..نداشتم شدن بلند ی حوصله

 ..خطه پشت کی میدانستم هم ندیده



 ای ساده اجتماعی زندگی اینکه با. بود مون تولیدی زنی برش بخش مدیر

 و خوب کارم( حسانینا شرکت) پوشان شیک فشن و مد شرکت در ولی داشتم

 .بودم تایید مورد

 و پارچه با را اوقاتم اکثر و بود شرکت تولیدی بخش در روز بیشتر من کار البته

 . میگذراندم قیچی

 هیچ به نیافتن راه و دیپلم گرفتن بعداز و بودم گرفته یاد بی بی از را خیاطی

 کار همان آزاد دانشگاهای در تحصیل برای کافی پول نداشتن و دانشگاهی

 و کرده شرکت دولتی غیر و دولتی کالس چندین در و کردم دنبال را خیاطی

 .کردم دریافت باالیی نمرات با مدارکی

 به هنوز که بود هایی وقت همان لما و اتفاقی کامال کار این کردن پیدا البته

 دستمزدم رفتن باال برای فقط را آموزشگاها و بودم نرفته آموزشگاهی هیچ

 .رفتم

 !بود نرسیده اش امروزی پیشرفت این به هنوز شرکت ها وقت آن

 آه و بستم را چشمانم و گذاشتم میز روی بود شده سنگین ازبس را سرم

 .برد خوابم چطور نفهمیدم و کشیدم لرزانی

 سنگین هنوز سرم ولی بود شده تاریک هوا..شدم بیدار درد گردن احساس با

 اتاق سمت به سردردم گرفتن نظر در بدون ها زده خواب عینه همین برای بود

 .برد خوابم دوباره و افتادم تخت روی و رفته خوابم



 داده جای گلویم درون خشک چوب یک میکردم احساس شدم بیدار که اینبار

 !اند

 و بود پرتر و تر سنگین یکی آن به نسبت انگار هم ام بینی های سوراخ از یکی

 بلند نهادم از آه درد گلو احساس با بدهم قورت را دهانم آب خواستم زمانیکه

 .شد

 !!بودم خورده سرما ماه اردیبهشت اواخر گرمای در

 !میداد نشان را صبح 4 تخت کنار ساعت و بود میش و گرگ هوا

 لباس دیگر ساندویچ یک خوردن بعداز و شده جدا تخت از میلم برخالف

 .کردم ترک شرکت مقصد به را آپارتمانمو پوشیده

 ولی بودم خوران تلوتلو خمار معتاد یک شبیه بیشتر و میرفتم پیاده اینکه با

 .رسیدم مقصدم به 5:30 ساعت بازهم

 !بودم نفر اولین اینکه با کرد باز برایم را در خوشرویی با نگهبان

 برش برای که بزرگی میز چندین سمت به و شدم تولیدی بخش وارد مستقیم

 دیروز های لباس میزدم حدس که همانطور و رفتم بود شده درست پارچه

 .بودند نخورده برش همچنان

 بود معتقد که چرا بزند قیچی را آنها من جز کسی بود نگذاشته خانوم فهیمه

 .کند پیاده پارچه روی را همرنگ برش چندین نمیتواند من ماننده کسی



 تا و شدم مشغول بود شده حالم عاید که گی سرماخورده و گی دلمرده همان با

 را آنها ی همه شدند وارد باهم یکجا جوان خیاط چندین که صبح 9 ساعت

 .کردم تمام

 بعداز دقایقی خانوم فهیمه وقتی. میشوم تر سنگین میکردم احساس لحظه هر

 رو بدم حال چون و کرد سرزنشم کمی پر توپ با اول آمد خیاطان ی دسته آن

 .آورد گی سرماخورده قرص برایم حتی و شد حالم جویای و شده آروم دید

 چهارم طبقه به زمینی زیر از و شد تمام کارهایم که بود ظهر 2 ساعت

 .رفتم شرکت ساختمان

 لباس طراحان کنار برایم راحتی چرخداری صندلی و کوچک میز یک که جایی

 .بودند گذاشته

 انبوه تولید برای که هایی طرح و کارها شاهد نزدیک از اینکه برای فقط من

 .داشت مهمی رل هم خوردن چای و استراحت البته و بودند آنجا میشدند تایید

 فرو صندلی در همیشه از بیشتر را دردناکم تن گرفتم جای میزم پشت وقتی

 . بردم

 روزی مد العاده فوق و پوش خوش های خانوم یا جوان دختران طراحان اکثرا

 خودمونی و خونگرم خیلی همه شان انداز غلط ظاهر برعکس البته که بودند

 .بودند

 هیچ خیلی و نبودم شان هیچکدام با مقایسه قابل اصال من چون هم شاید

 .میکردند رفتاری اینطوری نمیکردند احساس من طرف از آزاری و خطری



 و آمد سمتم به بخش جوانتر نسبتا دار سابق ساله سه طراحان از یکی مریم

 !شدند؟ غرق هات کشتی شده؟ چت: پرسید و نشسته میزم کنار

 !نساخته بهم آباد ناکجا هوای: گفتم و داده تحویلش بیحالی زهرخند

 به من: گفت و سرداده بلندی ی خنده آباد ناکجا از منظورم گرفتن با مریم

 این گفتم(  بود طراحان بخش مدیر ی خاله دختر که مالی بخش مدیر) شکوهی

 همه کرد اصرار ولی! نیست ها مهمونی اینجور اهل شو بیخیال مارو خانوم ثنا

 .بیان باید

 بقیه و ظاهراتو از خب: گفتم و بشینم تر راحت تا کردم جا به جا کمی را خودم

 .منم کرده ضرر تولد مثال مهمونی اون و اصرار این از که کسی تنها مشخصه

 ..ش چی..عزیزم چرا: پرسید سریع نگرانی کمی با مریم

 فرار برای مریم و ماند نیمه اش خاله دختر و شکوهی شدن وارد با سوالش ولی

 .رفت خودش میز سمت به سریع خاله دختر دو این های ترکش از

 تو اندام بلند، قد..انداختم اش سنگی زغال شلوار و کت در شکوهی به نگاهی

 . داشت هم ای افتاده جا و زیبا ی چهره کشیده، و پر

 چیزی من ماننده او که بود این ی دهنده نشان دستش سفید طالی حلقه

 .بدهد دست از تا نداشت

 شرکت هایی مهمانی چنین در زیبایش و جوان زن میگذاشت چطور شوهرش

 !!کند؟



 و مواقعیتی چنین برای جون فهیمه که ماسکی کردم که ای سرفه اولین با

 بند که همانطور و برداشتم رو بود آورده برام بقیه شدن مبتال از جلوگیری

 .رفتم بقیه و مریم سمت به میفرستادم گوشم پشت هاشو

 آن. میشدم کشیده میز آن به میز ازین دایم و بودم سرپا عصر 4 ساعت تا

 فردا احمدی خانوم بخش مدیر خوده که بود شده بد حالم آنقدر آخری دقایق

 !بروم دکتر حتما و کنم استراحت هم را

 مرا کارهای فردا بود قرار که کسی به را ها توصیه آخرین که بود 4:30 ساعت

 شدن بیهوش از قبل کیفم برداشتن با تا 4 طبقه به برگشتم و کرده دهد انجام

 .برسانم ارپاتمانم به را خودم

 که شدم مدلی آخرین اپل مارک موبایل ی متوجه برداشتم را کیفم که همین

 .داشت قرار میز روی

 .شدم تر مطمئن صدایش شنیدن با ولی کیست مال میدانستم ندیده

 ایجاد برام مشکلی دختره اون بشم مطمئن باید( احمدی خانم) فروزان ـ

 ..!انداختند پیش و عروسی و عقد خانواده ها که داری خبر..نمیکنه

 بیاد هم اگه تازه..برگرده بخواد نکنم فکر کرده، فرار طرف نگفتی خودت مگه ـ

 !!زیرش میزنی توهم..کنه ثابت نمیتونه بکنه ادعایی و

.. مهمه چقدر شرکتمون و ما برای ازدواج این که میدونی..میترسم کمی بازم ـ

 !بدم دستش از خیابونی ی رزه*ه یک حرفای روی نمیتونم من

 ...راح ـ



 در و کشیده دیگری لرزان آه بشنوم را شان های حرف ی ادامه تا ایستادم نه

 .زدم بیرون شرکت از سریع و برداشته را حسان  موبایل آنی تصمیم یک

 آن بعداز و انداختم جوب درون و آورده بیرون را کارتش سیم سریع مسیر در

 .کردم خاموش را موبایل

 از لحظه همان و رساندم اپارتمانم به را خودم روی پیاده هم کمی و اتوبوس با

 طبقه همسایه خلف نا پسر  مصطفی لحظه همان بدم یا خوب نمیدانم شانس

 .دیدم مان را پایینی

 اینبار ولی بودم نشده دهان به دهان او با هرگز بود، محلی خالفکارهایی آن از

 باعث که بود شده عصبانیتی به تبدیل حاال گی دلمرده آن انگار. بود الزم

 .میشد شجاعتم

 !طفیمص ـ

 یا هستم خودش با شود مطمئن تا کرد نگاه را برش و دور و ایستاد حرکت از

 ..دیگری کس

 ..!خودتم با ـ

 ثنا..به به: گفت و زده صورتش پهنای به بلندی ی خنده شده مطمئن وقتی

 ..گل خانوم

 چنده؟ دزدی)....(   موبایل یه قیمت ببینم..نزن بیخود حرف ـ

  کردی؟ پیدا منج گنج..اوووو ـ



 !بده جواب ـ

 قیمتش هست ای 300 میلیون دو میلیون دو یه فابریکش..بگه براتون جونم ـ

 .بشه پیدا 1.800 شاید دومش دست

 اش زده بیرون حدقه از چشمان مقابل و کرده بیرون کیفم داخل از را موبایل

 کنی؟ جور یمشتر این برای میتونی: گفتم و داده تکان

 ثنا بــــه: گفت ای مسخره لحن با دوباره و شود خارج بهت از تا زد پلک

 !!؟..مالف خالف کار تو رفتی خانوم

 برای بیم بی.. کردم پیداش کنم؟ خالف میاد من قیافه به! میکنی؟ به به چیه ـ

 ولش وگرنه میفروشمش دارم همین برای داره نیاز پول اش خونه سقف تعمیر

 ..!!بود افتاده که همونجایی میکردم

 بابت ام ناراحتی ولی دربیاورم شاخ نزدیک میگفتم پی در پی که هایی دروغ از

 وجدان عذاب زیاد نمیگذاشت احمدی خانوم و حسان های حرف شنیدن

 .بگیرم

 هفته آخر..نمیدونم: گفت و خارانده را گردنش پشت که بود کرده باور ظاهرا

 ..میدم خبر بهت

 برمیگردم سرکار از که عصر فردا تا: گفتم و گذاشته جایش سر دوباره را موبایل

 .دارم اتوبوس بلیت فردا پس من..داری وقت

 ..شای زوده ـ



 !خوش وقت ـ

 1 ولی..برمیدارم خودم..کن صبر: زد صدا که بودم نشده دور قدم چند هنوز

 .نمیدم بیشتر تومن

 ..میکنم پیدا رو دیگه نفر یک: گفتم و انداخته باال شانه 

 ..دیگه قدم دو

 ..!تومن 1.2 ـ 

 ..دیگه قدم دو

 ..! تومن 1.3

 .شنیدم را دویدنش صدای که بودم رسیده در به بخشیدم سرعت هایم قدم به

 ..آخرشه 500 و یک ـ

 .برگشتم سمتش به و گرفتم عمیقی نفس

 ..نداره فایده من برای این از بیشتر بخدا ـ

 خودم..سالمه سالمه..! میدمت تحویل موبایلمو بیا پول با شب..خب خیلی ـ

 .کردم خاموشش

 ..کنم جور پولتو میرم من! آبجی چشم: گفت و کرده ای دیگه ای خنده

 ..!سوخت اش جوانی برای دلم..دیدم را شدنش دور و دادم تکان سر

 . کردم حمام دوباره و آورده در را هایم لباس شدم، اپارتمانم وارد



 بیرون حمام از. دادم بخور را خودم را لحظاتی و کند بخار خوب حمام گذاشتم

 .زدم تن به ای پوشیده لباس و شده

 برای و خورده دیگری قرص و سرکشیدم را صبح از ام مانده باقی پرتقال آب

 .کردم درست سوپ دردم گلو

 به رو واحد در و شده خارج اپارتمانم از داشتم بهتری احساس کمی شب وقتی

 .زدم را رویی

 ..کرد باز را در بسر چادر خانوم هاجر

 خیر: پرسید اش مادرانه نگران همیشه ی روحیه همان با احوالپرسی بعداز

 ؟..شب وقت این..جان ثنا باشه

 جهاز برای کردین پیدا خیاط بپرسم میخواستم..خانوم هاجر خیره ـ

 دخترتون؟

 !دخترم؟ کردی پیدا رو کسی تو..نه هنوز ـ

 .بدم انجامش براتون میتونم بخواین اگه..بیکارم مدت یه خودم..اره ـ

 که زد چانه قیمت سر آنقدر بعدا ولی شد خوشحال حسابی اول جون هاجر

 .شد راضی 300 و میلیون 1 به آخر در و شوم پشیمان بود نزدیک

 کامل را اش خانه ست و ها پرده بود قرار و بود دخترش عروسی دیگر روز 15

 .بدوزم برایش



 اصغر وانت پشت میدانستم ندیده من و میکنند حرکت رداف گفت خانوم هاجر

 .بود خواهد من جای آقا

. بود الزم بودم گرفته که تصمیمی به رسیدن برای ولی آمد می بدم دورغ از

 و داشت ادامه هنوز ام فعلی زندگی ولی بود شده تباه ام آینده

 ی کله و سر که بودم نبسته را در هنوز خانوم هاجر از خداحافظی بعداز

 .شد پیدا مصطفی

 . کرده جور را پول گفت  کرد سالم بریده بریده و بود سوخته نفس

 را آن از مقداری کالفگی با که داد دستم به رو ای شده پیچ کاغذ ای بسته

 .دادم دستش به را حسان موبایل و است درست گفتم و شمردم

 نرم با باید که کارهایی درمورد کمی و کند آبش زودتر و برود باید که گفت

 .داد توضیح میکرد افزارش

: گفتم و فشردم دستم درون کمی را پول برود که کرد خداحافظی وقتی

 ..باشه خالفت آخرین این امیدوارم

 کرده گیر لجن توی کسی..نمیکنم فکر: گفت میرفت راه عقبکی که همانطور

 تعفنش بوی بیاد بیرون اگرم حتی.. نمیتونه امده بیرون ازش وقت هیچ باشه

 .باهاشه همیشه

 حل گالب و عطر یکم و اساسی دوش یک با تعفن بوی: گفتم و کرده ای خنده

 ..میشه



 !رفت پایین ها پله از و خندیده اوهم

 حساب وارد فردا تا کردم سازی جا ام دستی کیف درون را پول و شده داخل

 .کنمشون ام بانکی

 یخچالم داخل موجود پرتقال آب لیوان آخرین همراه دیگر قرص یک خوردن با

 .بودم موفق البته که بخوابم کردم سعی و خزیده تخت توی

 برای کوچک دستی کیف یک بستن بعداز و شده بیدار زود همیشه مثل صبح

 سمت به اش مخصوص پوش در ام خیاطی چرخ دادن قرار و مدت کوتاه سفری

 .کردم حرکت شرکت

 خانوم سراغ و رفتم چهارم ی طبقه سمت به مستقیم زمین زیر جای به اینبار

 .کرد تعجب آنجا روز وقت آن دیدن با البته که گرفتم را احمدی

 ..!!هستم درمرخصی مثال من بود رفته یادش که بگذریم

 ماه 1 گفتم احمدی به بودم کرده شروع دیروز از که هایی دروغ ی ادامه به

 با ام نامزدی دلیلش پرسیدن جواب در و بدهد رد مرخصی برایم حقوق بدون

 بهانه را بود شده بریده نامش به نافم بند کودکی از که ام نداشته عموی پسر

 .کردم

 ! داد مرخصی و گفت تبریک برایم و شد خوشحال

 فهیمه به را دروغ همین و رفته زمین زیر به طراحان بقیه از خدحافظی بعداز

 زن برش چندین به نکات بعضی کردن گوشزد بعداز و کردم بازگو هم جون

 .شدم بیرون شرکت از میکردند کار آنجا که دیگری



 نیمه شلوار و کت درحالیکه او و ایستاد شرکت جلوی حسان ماشین من با برابر

 وارد بودم ایستاده در کنار ای گوشه که من به توجه بدون داشت تن بر اسپرتی

 .شد

 جم دنبال بدر در من. دادم فرو را بغضم و کشیدم دیگر لرزان آه یک بازهم

 بیخیال..او و بودم ام شده خم کمر کردن راست و رفتن درحال ابروی کردن

 ..میگشت راست راست مدلش آخرین ماشین درون..دنیا

 تحویل از بعد و کردم حرکت بانک سمت به شکر رو عدالتت خدایا ی زمزمه با

 کارهایم که دادم اطالع خانوم هاجر به. برگشتم آپارتمانم به دوباره پول دادن

 ظهر از بعد: گفت خانوم هاجر و هستم حرکت ی آماده و است شده تمام

 چرخ و دستی کیف و برگشته خودم واحد به دوباره پس. کرد خواهیم حرکت

 و میشد هم تر گرم و بود شده گرم شدت به هوا.  گذاشتم در دم را ام خیاطی

 های رنگ ترین ،روشن مینشستم آقا اصغر وانت پشت باید که آنجایی از

 نخی سبز تونیک یک. کردم تن بر را میشد پیدا هایم لباس بین در که ممکنی

 شلوار یک با بپوشم را آن مانتو بجای راحتی به میشد باعث بلندیش که بلند

 نبود پسرکشی تیپ که چند هر کرد کامل را تیپم صورتی شال یک و سفید

. داد می نشان شادابتر کمی را ام گرفته ی چهره روشن های رنگ همین ولی

 کیف. کنیم حرکت است قرار داد اطالع خانوم هاجر که بود ظهر دو ساعت

 حمل. کشیدم ها پله از پایین ی طبقه تا خودم را ام خیاطی چرخ و دستی

 که بود کرده ام خسته آنقدر خیاطی چرخ مخصوص کیف و دستی کیف کردن

 بی های غر غر و نمیدیدم خود در را وانت درون گذاشتنش و کردن بلند توان



 کرد حساب هم او کمک روی نمیشود که داد این از نشان آقا اصغر پایان

 بگذارم وانت درون و کنم بلند را خیاطی چرخ این حاال چطور که بودم درمانده

 وانت درون را خیاطی چرخ و شتافت کمکم به غیب از مصطفی دست که

 آورد وجود به هنجاری نا صدای و پرید وانت درون خودش آن متعاقب گذاشت

 وانت درون هم خودم. گردید آقا اصغر های ناسزا بیشتر شدن بلند باعث که

 در که مصطفی به خطاب و نشستم ام خیاطی چرخ کنار ای گوشه و شده باال

 داد جواب مصطفی و شدی سوار چرا تو:گفتم میگرفت قرار رویم به رو ای نقطه

 مادر خانوم، صدیقه لحظه همان. هستیم خانوم هاجر تهرانی های مهمان ما:

 که بود خانوم هاجر همه از تر اخر و شتافت ما جمع به پسرش کمک با مصطفی

 از بعد باالخره آقا اصغر و نشسته شوهرش کنار ماشین جلوی  هن هن با

 .کرد حرکت همسرش و ما سر گذاشتن منت و دیگر غر غر چندین

 را مفهومی نا ریتم خودش برای و بود داده لم دنیا بیخیال کامال که مصطفی

 تر راحت تا بود کشیده سرش روی کامال را چادرش هم مادرش و میزد سوت

 .باشد

 را شالم نهایت در و میپایدم را برم و دور دایم معذب که بودم من وسط ای

 .بپوشاند را صورتم روی تا کشیدم پایین اندکی

 دور کامال آن هیاهوی و شهر از بالاخره اینکه تا ماندم حالت همان در آنقدر

 .گشتیم طوالنی جنگلی مشیر یک وارد و شدیم

 بزرگ بزرگش مادر نزد که بود خدابیامرزش شوهر از خانوم هاجر دختر طیبه

 .کند ازدواج بود قرار یافته پرورش که روستایی همان در حاال و شده



 از سالها که مادری دخترش برای شده هم یکبار برای میخواست خانوم هاجر

 راضی را آقا اصغر زحمت هزار با خودش ی گفته به و دهد انجام بود محروم آن

 .بود نموده ای هفته دو سفر این به

 گرمی و بودم داده تکیه اهنی دیوار به را سرم و کرده جمع شکمم در را پاهایم

 .ببرد خوابم ماشین ناگاه و گاه های تکان وجود با شد باعث هوا

 و نشد بیگاه و گاه ها تکان دیگر شد سنگالخی جاده وارد ماشین زمانیکه ولی

 .میخوردیم تکان ویبراتور دستگاه روی ایستادن ماننده دایم

 !نمیشد خوابیده وضعیت این در

 مصطفی و بود گفتن ذکر درحال و آورده در را اش تسبیح مصطفی مادر

 هایم دندان خوردن برهم داشتم سعی که بودم من فقط و بود موبایلش مشغول

 .بگیرم را

 روستای به رسیدیم بالاخره و بود تر کوتاه سنگالخی ی جاده ی خوشبختانه

 .شان خانوم هاجر بزرگ نسبتا

 اش، تازه نسبتا هوای و بود روستا بازهم ولی بود بزرگ شان روستای هرچند

 موجود و اش خامی خشت و کاهگلی های خانه و نشده اسفالت های خیابان

 پوشش طرز البته و موتورسایکل چندین بجز ای نقلیه ای وسیله هیچ نبود

 !داشت خوبی حس..شان خاص

 !!است آمده سرم بر مصیبتی چه میبرد یادم از دقیقا که خوب آنقدر



 رخ به را ماشینش و میگذشت ها کوچه بین از غرور با درحالیکه آقا اصغر

 مجبور خانوم هاجر سابق شوهر مادر ی خانه دم بالاخره میکشید روستایان

 .کند پیاده مارا شد

 برای تا میبرد وقت اندکی و کرده گیر خانه ی خورده زنگ و بزرگ در که چرا

 .شود باز آقا اصغر( خخخ) وی ام بی ورود

 و گرفت عهده بر مصطفی را ام خیاطی چرخ کردن حمل خوشبختانه اینبار

 .کرد راحت را خیالم

 و بزرگ نسبتا تعمیر یک( خانوم هاجر شوهر مادر)  بی بی حاجی ی خانه

 حیاطی وسط در که بود شده مرمت و تمیز خیلی خیلی و طبق یک قدیمی

 .داشت قرار بزرگ

 .بود دار میوه درختان و گیاه و گل های باغچه از پر تعمیر دور تا دور

 و اسطبل موجودیت از نشان که آمد می گوسفند و گاو صدای تعمیر پشت از

 .میکرد هم داری دام

 .شدیم مواجه اش نوه و بی بی حاجی گرم استقبال با رسیدیم ما وقتی

 .کند کم را دختر و مادر بین محبت بود نتوانسته دور همه این ظاهرا

 تصمیم و شد بی بی تنگ دلم و انداخته شان بین موجود ی عالقه به لبخندی

 .بگیرم تماس وی با فرصت اولین در گرفتم



 چای نوشیدن بعداز و شد تایین  مصطفی مادر و من برای مشترک اتاق یک

 صدای شنیدن با کاری اول همان من و شد قرار را ساعتی خستگی رفع برای

 .خواندم را ام فاتحه ام اتاقی هم پوف و خر

 پسری دیگر بود شده فوت که پسری یک همان جز بی بی حاجی خوشبختانه

 اش دختری های نوه و ها داماد همه که داشت کرده ازدواج دختر 5 و نداشت

 .نداشتند را خانه به ورود ی اجازه مردها که البته و بودند خدمتش در

 شده زده ها مرد از میکردم خرسنده احساس شدت به موضوع این از منکه

 آن به که بودم خوشحال ولی موقتیس حسم این میدانستم هم خودم و بودم

 .نمیشود زده دامن

 .بودند ومهربان برخورد خوش خودش ماننده هم بی بی حاجی دختران

 پرده طیبه ی آینده ی خانه بزرگ سالن و اتاقه 4 ی خانه برای اول بود قرار

 .بدوزم

 این که میدادند نظر آن مدل برای و شده جم هم دور همه کامل شب یک

 .بود آنجا های نشینی شب بخش ترین شیرین

 و درها و رفته مادرش و طیبه خوده با شد انتخاب ها پرده مدل بالاخره وقتی

 دوختن شد من کار آینده روز چهار تا برگشت لحظه از و کرده متر را ها پنجره

 .پرده همه آن



 من پای به پا بامداد 3 ساعت تا شب یک حتی و میکردند کمکم همه اینکه با

 کار بازهم ولی نرود سر ام حوصله تا میزدند حرف دری هر از و بوده بیدار

 .بود کنی خسته

 خورده تکان شدم خشک خیاطی چرخ پشت میکردم احساس گاهی طوریکه

 پز برای هاجرخانوم که روستاییانی احترام به نمیتوانستم گاهی حتی. نمیتوانم

 .شوم بلند جایم از دیدنم نیاورد اش تهرانی خیاط دادن

 لبخند همه کردیم نصب و برده را همه. شد تمام ها پرده کار اخربال وقتی

 !نداشت ایرادی هیچ که چرا داشتند لب بر رضایت

 قبیل از بود دیگه های پرت و خرت سری یک دوز و دخت نوبت ها پرده بعداز

 روی برای شده دوزی رمان و دوزی دست های دستمال کمدی روی میزی رو

 .نکشید طول بیشتر روز یک شان زیاد حجم وجود با که ها پشتی

 یک کار این و شد شروع بود مبل سبک به که هاییی توشک پوش آنها بعداز

 .بود سخت که بس گرفت بر در را کامل هفته

 دوختم را هایش عمه و خانوم عروس خوده های لباس مانده باقی روزهای در و

 .شد تومنی 500 و گرفتم جداگانه را پولش که

 !!بودند راضی هم همه

 توانستم من و شد تمام عروسی به مانده روز یک بالاخره ام خیاطی کارهای

 .بزنم صفا با حیاط در چرخی



 و عروس یک درجه اقوام که داشتند بندان حنا مراسم عروسی قبل شب یک

 .داشتند حضور آن در داماد

 کرده دعوت را روستا کل انگار و بود بزرگتر عروسی مراسم حنابندان برعکس

 .بودند

 در مردها ولی بودند کرده برپا حیاط پشت در موقت کمپ یک ها خانوم برای

 .بودند مشغول سخت بودند آورده که ای موسیقی گروه با آزادی فضای

 آدم و معمولی ی چهره یک دیدیم، را داماد بالاخره که عقدبود مراسم در

 سفیدی دستمال با را اش عرق و بوده پایین سرش دائم که بود خجالتی

 .میگرفت

 مخصوص جایگاه در هم دست در دست وداماد عروس که وقتی از امااان..اما

 ..گرفتند قرار داماد و عروس

 !!زیاد خیلی..کم نه هم آن..بود تر قامت بلند شوهرش از طبیه

 !سرم توی خورد پتک مانند حقیقت بگیرد جای لبم روی لبخندی آنکه از قبل

 ..!!باشم راشته هم را همین نمیتوانستم هرگز من

 دلش و بود دادن جان درحال انگار که بود خجالتی شدت به پسر داماد

 .کند فرار زنانه جمع آن از سریعتر هرچه میخواست

 که کوچکی کیک بریدن و ها مراسم یافتن پایان محض به شد، هم همینطور

 و ایستاده داماد بیشتر که کوتاه رقص یک و بود گذاشته چوبی سکوی روی



 غیب جمع میان از تقریبا وی میزنند صدا را داماد گفتند که همین میزد دست

 !شد

 جوش و جمب پر و زنان کامال شب 1 ساعت های نزدیک تا مجلس آن بعداز

 مدت تمام من و گرفت صورت جمعی دست و محل های رقص انواع. بود

 !بودم نشسته ای گوشه و کرده بهانه را خستگی

.. حسادت..ناراحتی.. میکردم احساس دورنم یکجا را مختلف احساسات انواع

 ..!!خستگی

 دلمرده نوع یک شب اون بعداز ولی نبودم هم خندانی همیشه و شاد دختره

 یا ها جشن درچنین قبل مثل نمیتوانستم که بود نشسته وجودم بر عجیبی گی

 .کنم شادی قبیل این از هایی موقعیت

 راهیه گریه آه و اشک کلی با را خانوم عروس و شد تمام جشن بالاخره وقتی

 .نمودند رفتند زمع هم ها مهمان کم کم کردند بخت ی خانه

 و ها اتاق در بودند مانده که اندکی افراد برای. شد راهی سمتی به هرکسی

 خستگی با همه و کرده پهن تشک سمنتی تخت روی آقایون برای و سالن

 .خوابیدند

 .شدند عروس ی خانه راهی همه صبحانه خوردن بعداز روز آن فردای

 .نمود می سیخ آدم تن به مو که بود رسومی آن از پاتختی مراسم

 ..دادند نشان راهم عروس خونی ی پارچه محفل پایان در که مخصوصا



 افت شدت به فشارم باعث درپالستیک پیچیده رنگ سفید ی پارچه آن دیدن

 .شود سفید دیوار مانند رویم و رنگ و کرده

 بیرون صدا و سر بی پس نبود تحمل قابل برایم دیگر آنجا آور خفقان فضای

 .شدم روان بی بی حاجی ی خانه سمت به و زده

 های پاش و ریخت نمودن جم درحال که دیگر مرد چندین و باغبان جز

 .نبود خانه در ای دیگه سر زنده بودند عروسی

 جم مشغول ضعف همان با و شدم خانه داخل مستقیم و انداخته پایین را سرم

 .گشتم وسایلم نمودن

 بعد دقایقی و کشیدم دراز اتاق از ای گوشه در خستگی با شد تمام کارم وقتی

 .برد خوابم

 آقا اصغر ناهار خوردن محض به و کردند بیدارم ناهار برای که بود ظهر 1 ساعت

 .است رفتن وقت نمود اعالن

 منزل درب جلوی دست به خیاطی چرخ که کسی اولین خواسته خدا از

 .بودم من بود ایستاده

 .شدیم راهی بالاخره و آمده هم مادرش و مصطفی

 را پولم ی مانده باقی خانوم هاجر و کردند پیاده اتوبوس ایستگاه در مرا البته

 .کرد تشکر بودم کشیده که زحماتی بابت و داد



 به و کرد خداحافظی خوشرویی یا مادرش و داده تکان دستی برایم مصطفی

 پس بود بعد ساعت دو که کردم تهیه اتوبوس برای بلیت شدن تنها محض

 .کردم حسابم وارد را نقدم هایم پول و رفته بانک به سریعا

 7 ساعت خداروشکر و رسیدم اتوبوس حرکت ی لحظه دقیقا برگشت موقع در

 .بودم خودمان روستای در شب

 بعد کرده تعجب اول اش خانه در پشت شب وقت آن من دیدن با بی بی

.به این غر .زد غر جانم به توانست تا و شد عصبانی ناگهانی و شده خوشحال

زدن هایش عادت داشتم و اصال ناراحت نمیشدم..ولی همیشه با شوخی و 

 کوتاه به  او میدادم که اینبار اصال اینطور نبود.خنده جواب هایی 

درحالیکه غذا میخوردم آرام و در سکوت حرف های بی بی درمورد ناامن بودن 

ی مان گوش میدادم و در دلم پوزخند میزدم به یراه و کوچه های روستا

بزرگترین دارایی که بی بی غیر مستقیم داشت درمورد حفظ کردنش صحبت 

 خیلی ساده و با یک حماقت کوچک بربادش داده بودم.میکرد و من 

 وقتی بی بی ناگهان ساکت شد سربلند کردم و با نگاه نگرانش مواجه شدم..

 ـ خوبم بی بی..به خدا سالم رسیدم..

ـ حالت خوبم عمر بی بی؟ قبال امکان نداشت اینقدر غر بزنم و تو یک کلمه هم 

 در جوابم نگی..چی شده دخترم؟!

 ی بی..هیچی نشده، یکم خستم..از سر کار مستقیم آمدم اینجا..!ـ خوبم ب

 ـ نکنه اخراج شدی؟!!!



دستم را برای اطمینان روی دست بی بی گذاشتم و گفتم: نه بی بی..آخه تو 

 نمیدونی که من همۀ کارۀ اون شرکتم؟ منو اخراج کنند که نابود میشن!

بی هم راحت شد و  لبخندی هم چاشنی این حرفم کردم که ظاهرا خیال بی

لبخندی زده و با هل دادن دستم گفت: خبه خبه..همه کاره!! یکم خودتو 

 تحویلم بگیر..

ـ ای بابا..بی بی؟ جای اعتماد به نفس دادن به نوه تون بیشتر سرکوفت 

 میزنیدش؟

بی بی لبخند مهربانی تحویلم داده و گفت: نوۀ من احتیاجی به اعتماد بنفس 

 نداره..!

اندن در کنار بی بی و دیدن دوبارۀ روستایمان و برخورد با همسایه دو هفته م

ها فوق العاده کار ساز بود روحیۀ از دست رفته ام را بهتر کرد. هرچند من 

بازهم آن دختر خندان جمع ها نبودم و بیشتر از همیشه سکوت میکردم..ولی 

 دیگر کمتر شب ها گریه میکردم.

 اوند ابرویم را حفظ کند..!!هر وعده سر نماز دعا میکردم خد

برگشتم، یک روز کامل را استراحت کردم و حدودا یک  روز به خانه 15بعداز 

 هفتۀ از مرخصی یک ماهه ای که گرفته بود مانده بود. 

فردای روزی که برگشته بودم به خانه با ذکر خدایا به امید تو بیرون شدم، با 

اژ های مشهور شهر رفتم و تا گرفتن یک دربست مستقیم به سمت یکی از پاس

 میتوانستم برای خودم خرید کردم.



هرچند که با دیدن قیمت های اجناس یک لحظه سرم سوت میکشید ولی بعد 

 با فکر برنامه ای که داشتم کارتم را به فروشنده میدادم تا حساب کند.

چندین دست مانتو و شلوار و چند دست لباس شیک برای خودم خریدم، حتی 

لوازم آرایشی هم خریداری کردم، از پاساژ یا یک دست هایی پر از  اندکی

مشما های خرید هام بیرون شدم و به زحمت یک دربست دیگر گرفته و از 

راننده تاکسی خواستم مرا به یک آرایشگاه خیلی خوب برساند و مرد جوان با 

 کمی چشم چرانی قبول کرده و مرا با کلی شر و وری که بافت رساند.

تی داخل آرایشگاه شدم مخصوصا با آن همه خریدی که کرده بودم والبته وق

سر و وضعی که مطلقا نشان میداد اصال اهل آنجا نیستم کمی بدنم مورمور شد 

ولی آن حس را کنار زده و به یکی از چندین آرایشگری که در سالن بزرگی 

 مشغول بودند گفتم برای اصالح کامل صورتم آمده ام.

با خوشرویی مصنوعی مرا به سمت یک صندلی برد و یک ساعت آرایشگر  

کامل چنان شکنجه ام کرد که دائم میخواست بلند شوم و از آرایشگاه فرار 

 کنم..اما..

در نهایت صورتی که از پشت چهرۀ دخترانه بیرون نموده بود راضی بودم و با 

 رضایت پولش را حساب کردم.

میخواستم مستقیم به سمت خانه بروم که یاد از آرایشگاه که بیرون شدم 

 مهمتر چیزی که الزم داشتم افتادم..حلقه!!



شاید از شکنجه ای که در آرایشگاه شدم اینکه به تنهایی برای خرید حلقه ای 

 ساده و نسبتا ارزان راهی زرگری شدم بیشتر آزرده شدم.

ساده  احساس میکردم نگاه فروشنده یک جوری است برای همین اولین و

ترین حلقه ای که هیچ چیزه خاصی جز رنگ طالیی اش را با خود نداشت را 

انتخاب کرده و پولش را حساب کردم و با مبارک باشۀ فروشنده سریع از آنجا 

 خارج شدم.

وقتی به خانه برگشتم با خستگی ولی همۀ خرید هایم را درون کمدم جای داده 

اشتم جمع نموده و دن شان را ندو بعضی از لباسایم را که دیگر قصد پوشی

 گذاشتم تا سر راه آویزان دیوار مهربانی کنم. درون چندین پالستیک

بعداز خوردن یک غذای ساده که متشکل از اندکی پنیر و تکه ای نان و لیوانی 

چای بود )حوصلۀ آشپزی نداشتم( بی هوش روی تخت افتاده و تا صبح بدون 

 هیچ خواب و رویایی خوابیدم.

فردای آن روز را هم نرفتم سرکار، اندکی خانه ام را سر و سامان دادم که البته 

با وقفه های طوالنی یک روز کامل را در برگرفت همین کار هم..میان کار کردن، 

دقیقه است به همه چیز و هیچ  10ناگهان به گوشه ای خیره میشدم و میدیدم 

 چیز فکر میکنم و به جایی هم نمیرسم.

 ن عالیم افسرده گی چیزی بود ولی خب زیاد هم مهم نبود..بود؟!شاید ای

اینبار چون گرسنه بودم و صبحانه و ناهارم را هم با نون و پنیر گذرانده بودم 

 برای خودم غذا پختم..بندری!



روز بعد بالاخره با تیپی کامال جدید به سر کار برگشتم، مانتوی جدید و شیک 

فش هایی که کمی پاشنه داشتند، شالم را برعکس با شلوار پارچه ای راسته و ک

همیشه لبنانی بسته و با سوزن نگین داری که روز قبل خریداره بودم محکمش 

کردم تا خراب نشود و حتی اندکی ضد افتاب زده و ریمل زده و درون چشمانم 

 را سیاه کردم و رژ لب کالباسی خیلی کمرنگی به لبانم زدم.

ورود به شرکت درون انگشتم انداختم و با گفتن بسم  حلقه ام را درست قبل از

 اهلل زیر لبی وارد شدم.

برعکس همیشه اول وارد شرکت شدم و به سمت تولیدی نرفتم، تنها 

میخواستم خودی نشان دهم و البته که به فروزان نشان دهم برگشته ام، چند 

 روز قبل از پایان مرخصی ام.

ی مواجه شدم که با دیدن من سر داده ولی همین که داخل شدم با جیغ مریم

بود. دختر دیوانه چنان کولی بازی راه انداخته بود که تمام طراحان را به سمت 

من کشاند..اکثریت تبریک میگفتند و همان سوال های رایج ماننده نام نامزدم 

 و شغلش و محل زندگی اش پرسیدند و عکسش را طلب نمودند.

ی محل زندگی: روستا و البته که همۀ اینها را با مزرعه دارنام: اسماعیل شغل: 

حالتی گفتم که اصال راضی و خوشحال نیستم و بارها و بارها در دلم از پسر 

عموی نداشته ام معذرت خواسته و از خداوند برای گفتن چنین دروغ هایی 

 طلب مغفرت کردم.



درمورد عکس گفتم که هردویمان موبایل های ساده ای داشتیم و عکس 

نگرفتیم، درمورد محفل هم گفتم تنها نامزد کردیم و عمویم خودش بین مان 

 ماهه خوانده است. 6یک صیغه ی محرمیت 

در نهایت با توضیحاتی که دادم همه برایم آرزوی خوشبختی کرده و با تشر 

فروزان و البته ورود ناگهانی شکوهی دوباره سرکارهای شان برگشتند و من هم 

 تم.به سمت تولیدی رف

که البته دوباره به یک استقبال بزرگ مواجه شدم، فهیمه خانوم کلی قربان 

صدقه ام رفت و برایم دعا کرد خوشبخت شوم و من در ظاهر لبخند زدم و در 

 دل زار زار گریه کردم.

کاری که یک اما در نهایت رو پوش ام را برتن کرده و دوباره برگشتم سراغ 

 جورایی در آن تخصص داشتم..

آن روز بیشتر از همیشه کار کردم و اشتباهات و اشکاالت چندین برش زنی که 

 به تازه گی وارد بخش ما شده بودند را برایشان گوشزد کردم. 

ظهر بود که بالاخره خودم را به صندلی دوست داشتنی ام  3ساعت دقیقا 

را  رساندم..آبدارچی شرکت برایم چای آورد و من درحالیکه با بیسکویتی چایم

میخوردم نگاهم را به سمت طراحانی دادم که مانند همیشه دور هم حلقه زده و 

 درمورد طرحی نظر میدادند.

شاید همین موضوع که طراحان شرکت همه به هم کمک میکردند به جای 

اینکه با هم رقابت داشته باشند و سعی کنند از هم پیشی بگیرند بود که باعث 



خته شدۀ بازار مد و البته تولیدات داخلی میشد شرکت جزوه نام های شنا

 باشد.

مریم که دور تر از همه ایستاده و تقریبا بیکار بود نگاهش که به من افتاد با 

 لبخند به سراغم آمده و گفت: واقعا تغییر کردی..خوشگل شدی! 

 ـ ممنون

ـ کاش زودتر نامزد میکردی، چی بود اون همه ریش و پشم و نگه داشته بودی 

 خودت..برای 

در جوابش تنها لبخندی زدم که مریم با شیطنت پرسید: راستی..فکر نکن 

میتونی منو بپیچونی..زود باش از اولین شب بگو..مطمئنم که پسر عموت 

 نتونسته از چنین لعبتی بگذره..مگه نه؟!؟

لبخندی که بر لب داشتم آرام آرام محو شد، حقیقت فاجعه ای که بر من رخ 

د دلم بگیرد و ناراحت شوم برای اولین شب و اولین باری که داده بود باعث ش

 دیگر نخواهد بود...هرگز!!

مریم با دیدن این حالت من ادامه داد: وای..چی شد عزیزم؟ نکنه نامزد به 

 زور..ااممم..نکنه برخالف میلت کاری کرده..اون که..وای چی شدددد..ثنا..!؟

م چکید سریع به سمتم آمده و مریم با دیدن اولین قطره اشکی که از چشم

درحالیکه در آغوش میگفت سعی کرد دلداری ام بدهد و من با درد گفتم: من 

 نمیخواستم..من اصال نمیخواستم اون اتفاق بیوفته..خیلی پشیمونم!!



مریم با مهربانی بر شانه ام کوبید و گفت: آروم باش عزیزم..این اتفاق ممکنه 

ا که دیگه محرم هم هستید، چه مشکلی برای هرکسی پیش بیاد..تازه شم

 میتونه وجود داشته باشه...سعی کن باهاش کنار بیایی..

وقتی از آغوشش بیرون شدم با دستمال آرام اشک هایم را پاک کردم و با 

گرفتن نفس عمیقی گفتم: داریم سعی خودمو میکنم که باهاش کنار 

 بیام..ولی..ولی..

روی گونه ام روان شد که خوشبختانه چون بازهم اشک هایم را هق هق خفه بر 

 مریم جلویم بود کسی جز خودش نمیتوانست منه گریان را ببیند. 

 ـ ولی چی عزیزم؟

ـ مریم من اصال دوستش ندارم..مطمئنم اسماعیلم هیچ حسی نسبت به من 

 نداره..

ـ وا! از خداشم باشه، دختر به این خوشگلی خانومی..دیگه چی میخواد مردک 

 روستایی گاو چرون!

 ـ نمیدونم..خیلی میترسم..!!

ـ نترس عزیزم..انشااهلل که همه چیز خوب میشه..شاید بعد ازدواج عاشق هم 

 شدین..

بازهم یک آه لرزان دیگر از گلویم خارج شد و حسرت خوردم برای عشقی که 

 هرگز شکل نخواهد گرفت و ازدواجی که هیچ وقت اتفاق نخواهد افتاد.



م تنهایم گذاشت چای سرد شده و بیسکویتم را خوردم دوباره به وقتی مری

تولیدی برگشته و چندین ساعت دیگر را مشغول برش زدن و شکل دادن به 

 پارچه های دراز و بد قواره شدم.

بعداز پایان ساعت کاری به شرکت برگشته و میخواستم کیفم را بردارم که با 

 :شنیدن صدای مشاجره ای سر جایم خشکم زد

..باور کن دوستت دارم..عزیزم تو تنها عشق زندگی منی..تو اولین و مرجانـ 

 تنها دختری هستی که وارد زندگی من شدی!!

 ـ نداری حسان..دروغ نگو..اگه دوستم داشتی حلقه مونو گم نمیکردی..

ـ عزیزم باور کن نمیدونم کجا افتاده، دستم بود ولی بهت که گفتم گشاده، 

 متوجه نشدم. حتما سر خورده و

 ـ من نمیدونم..تو باید بیشتر توجه میکردی..میدونی قیمتش چند بود؟!! 

بدون شک این صدای حسان و نامزد نازنینش بود که به عنوان اولین دختر 

وارد زندگی او شده بود، بغضم را فرو داده و با برداشتن کیفم به سمت در 

 را لگد کرد.خروجی رفتم که همان لحظه کنار میزم کفشم چیزی 

وقتی به چیزی که زیر کفشم شده بود نگاه کردم و حلقۀ مردانه ای که بدون 

شک مال حسان بود را دیدم خم شده و سریع برداشتمش..همانطور که نگاهش 

 میکردم از شرکت خارج شدم.

طالی سفید بود یا چیزه دیگری..نمیتوانستم تشخیص کنم ولی مطمئن بود 

 گرداندمش!!هرگز به حسان برنخواهم 



 اما جزای این کار بدم چیزی بود که اصال نمیتوانستم تحمل کنم.

فردای آن روز وقتی بعداز پایان کارهایم در تولیدی به شرکت برگشتم و 

میخواستم ساندویج کالباسم را در آورده و ناهار بی وقتم را بخورم با دست 

 ته بود.سفید و ظریف دخترانه ای مواجه شدم که روی میزم ضرب گرف

و زمانیکه ساندویچ به دست سرم را بلند کردم چهرۀ ای را دیدم که هرگز تا به 

آن روز ندیده بودم پس تنها سوالی نگاهش کردم که او چندبار ابروهایش را باال 

پایین انداخت و وقتی صدایی از من بلند نشد با صدای وحشتناکی جیغ زده و 

 ا کجاست؟! خونۀ عمه اته؟!! گفت: جواب منو بده دخترۀ منگول..اینج

از شنیدن صدای آشنا و جیغ گوشخراشش تقریبا هنگ کرده بودم و همانطور 

ساندویچم نصف نیمه باال آمده برای گاز زده تنها نگاهش کردم و اندکی 

 چشمانم را ریز کردم که انگار بدتر شد و دوباره جیغ کشید: 

؟!! چطور جرات میکنی توی ـ کی تو رو راه داده اینجا؟ اصال چیکاره هستی

 تایم کاری خوراکی بخوری..؟!! احمــــدی!!

همان لحظه فروزان با دستپاچگی از اتاق طراحان خارج شد و گفت: بله 

 خانوم..!

ـ این غربتی کیه؟ از کجا پیداش شد یهو..داره به جای رسیده گی به کارش 

 خوراکی میخوره..

ه و چیزی نگفت که ظاهرا نامزد فروزان با دیدن من تنها نفس عمیقی گرفت

 حسان را بیشتر کفری کرد.



ـ تو..هی..اسمت چیه..؟! اخراجی!! گمشو از شرکت من برو بیرون هر قبرستونی 

 که خواستی ساندویچ تو کوفت کن..

نفس من که بند آمده بود ولی فروزان با هول و وال گفت: چی؟ نه..شما نباید ثنا 

 ودی جای فهیمه خانوم رو بگ..رو اخراج کنید..اون قرار به ز

 ـ من به این چیزا کار نداره..زود باش دیگه..هویی..با تو امااا..

 ـ ام..اما..

هنوز جمله ام را کامل نکرده بودم که ساندویچم گوشه ای پرت شد و باوزیم 

محکم گرفتار دستی شده و از صندلی کنده شدم. آنقدر آن کلمۀ اخراج حالم 

وارد بازویم را بد کرده بود که توان هیچ کاری را نداشتم و با حرکتی که به زور 

 شد تلو تلو خورده و محکم با زمین برخورد کردم.

اید از حرکت ناگهانی بود که معدۀ خالی ام در هم پیچید و عقم گرفت، ش

درحالیکه از درد حقارت میخواستم بمیرم دستم را جلوی دهانم گرفتم و دعا 

 کردم تاریخ زندگی بشریت دقیقا همین لحظه تمام شده و قیامت شود.

 فروزان سریع به کمکم آمده و بلندم کرد و درهمان حال سعی کرد نامزد

 حسان را توجیح کند:

 ـ مرجان جان عزیزم..ثنا رو نمیتونی اخراج کنی..اون..

 ـ ساکـت!!



حضور کسانی که از اتاق های شان بیرون آمده و تحقیر شدنم را به جرم نکرده 

نگاه میکردند را حس میکردم و توان بلند کردن سرم را نداشتم، از فروزان دور 

روی کفپوش افتاده بود رفتم و بعداز شده به سمت ساندویچ دست نخورده ام 

برداشتنش و بوسیدنش بابت بی احترامی که به روزی خداوند شده بود به 

چشمم کشیده و درحالیکه گوله گوله اشک میریختم به سمت میزم رفته و 

کیفم را برداشته و نه ایستادم به مشاجرۀ فروزان و مرجان نامی که به تازه گی 

مر به نابودی زندگی من بسته بود را بشنوم و از آمده و در کنار همسرش ک

 شرکت خارج شدم.

از در اصلی شرکت تازه خارج شده بودم که بوی عطر زنان و غلیظی به مشامم 

خورد و خانوم شیک پوشی درحالیکه تند تند با موبایلش صحبت میکرد از 

ا خود جلویم عبور کرد و تمام حواسم را از بالیی که سرم آمده بود گرفته وب

 برد...

 *** 

 سه سال بعد::

 ـ ثنا خانوم ثنا خانوم..ی..یک لحظه!

سرعت قدم هایم را کم کردم ولی نه ایستادم تا مظفری خودش را به من 

 برساند..



وقتی هم قدم من شد سعی کرد نفس هایش را منظم کند تا بتواند صحبت کند 

را نگاه میکردم و من در آن فاصله درحالیکه برگه های بزرگ مخصوص طراحی 

 پرسیدم: باز چی باعث شده اینطوری بدویی مظفری؟!

 مظفری بالاخره بعداز گرفتن یک نفس عمیق گفت: جلسه چطور بود خانوم؟

 ـ خوب بود..چرا میپرسی؟

 ـ خانوم جان یعنی تمام طرح ها تایید شدند..!

 ه باید تایید میشدند تایید شدند..ـ بله، همه اونایی ک

 ابی نفتی که از پارچۀ نخی بود؟! ـ حتی اون طرح

 ـ چرا میپرسی؟؟

ـ خانوم جان اون طرح مال خواهر زاده ام بود، طفلک خودش کار داره نتونست 

 بیاد برای همین منو فرستاد تا از شما بپرسم..

ـ چند ساعت دیگه میام طرح هایی که تایید شدن رو اعالن میکنم! توهم تا 

 توبیخ نگرفتی برگرد سر کارت..!

مظفری با شنیدن اسم توبیخ رنگ از رخسارش پریده و سریع اطاعت نمود و 

 مهرسا شدم..رفت. از پیچ راهرو گذشته و وارد دفتر 

درحالیکه ساغر روی پاهایش نشسته و مشغول ور رفتن با موبایل گرانقیمت 

 مهرسا بود او با حوصله موهای بور وی را میبافت. 



برای بافت موهای ساغر کم کند گفت: چی شد؟ بدون آنکه اندکی از دقت اش 

 جلسه چطور بود؟!

برگه ها را روی میزش انداختم که باعث شد سر ساغر هم از گوشی مهرسا جدا 

 شده و به سمت من برگردد و لبخندی برلبان صورتی کوچکش بنشیدند..

 ـ عالی..شما نمیخوای یه سالم به مامانت بکنی..پس بوس من چی شد؟!

ر عمیق تر شده و با یک خیز از روی پای مهرسا پایین پرید و برای لبخند ساغ

رسیدن به من میز او را دور زد و با جیغ کشیدن: ماماااان..خودش را در آغوشم 

انداخت.. درحالیکه مادر دختر برای بوسه زدن بر صورت همدیگه مسابقه 

بافت  گذاشته بودیم مهرسا غر غر کرد: اههه...ببین چیکار کردی..داشتم

 فرانسوی میزدم موهای پرنسسم رو..همه شو خراب کردی...!! مامان بد..

رگشت و گفت: همان لحظه ساغر دست دور گردنم انداخته و به سمت مهرسا ب

 ..مامان خوب..مامان نفش

گاز گرفتن در می آوردم صدای خندۀ  حالیکه سر در گردنش فرو برده ادایدر

بلندش را در اتاق پخش کردم و زمانیکه از نگه داشتن دخترک تپلوی در سر 

بغل خسته شدم روی زمین گذاشتمش و گفتم: بدو برو به عمو مصطفی بگو 

 کیفتو جمع کنه میخوایم بریم خونه..

رج شد و من ساغر با خوشحالی تایید کرد و تاتی تاتی کنان از دفتر مهرسا خا

با خستگی روی صندلی کنار میز ولو شده و گفتم: مضخرف ترین جلسۀ همۀ 

 عمرم بود...



مهرسا درحالیکه وسایل روی میزش را با وسواس مرتب مینمود پرسید: چطور 

 مگه خانوم مدیر..؟

ـ به اینکه شرکای جدید شرکت شو نو پا بود و سرمایۀ زیادی خرج کردند و 

جونم باال آمد ازبس  م ها محتاط باشند حق میدم..ولی دیگهباید برای اولین قد

درمورد مزایای این پروژه توضیح دادم و درمورد طرح ها صحبت کردم و از 

دقیقه ی دیگه طول میدادند جلسه رو  5طراحان مون تعریف کردم..باورکن 

 بهم میزدم و قرار داد رو بیخیال میشدم.

ک میشه..راستی ثنا یه مدل بافت ـ حرص نخور عزیزم..صورت خوشگلت چرو

خیلی خوشگل برای موهای بلند پیدا کردم..به جون خودم خوراک موهای 

 خودته..!!

درحالیکه ماننده فنر از جایم پریده و به سمت در میرفتم گفتم: نه ممنون، باید 

 برم مصطفی منتظره البته اگه تا االن ساغر درسته قورتش نداده باشه!

 هاتو از ته میچینم..ـ یه روزی اون مو

ـ مگه تو خواب ببینی مهرسا خانوم! راستی طرح های تایید شده رو قبل از 

پایان ساعت کاری ببر نشون طراحان مون بده که اونام تاییدش کنند و 

 بفرستیم برای طبقۀ پایین..

 ـ خودت این کارم بکن دیگه..مگه من برای چی بهت حقوق میدم..؟!!



یکه به با دست باال و پایین مهرسا را نشان میدادم خنده ای کرده و درحال

گفتم: خیلی چاق شدی ها خانوم ریئس..یه حرکتی به خودت بده...همه کارا رو 

 انداختی گردن من..خوبه همش یک سوم اینجا سهم منه..

سریع از اتاق بیرون شده و در را بستم تا از اصابت دستمال کاغذی پرتابی 

 !مهرسا در امان بمانم..!

برای طراحانی که با بی صبری انتظار دیدن لبخند زنان از راهرو ها گذشتم و 

طرح های تایید شدۀ شان برای دوخته شدن انبوه بودند دست تکان داده و 

 : خانوم کیان میان االن..گفتم

و سریع سوار آسانسور شده و دکمۀ پارکینگ را فشردم، همین که رسیدم 

 ام پارکینگ را برسرش گذاشته..متوجه شدم ساغر طبق معمول تم

 خوااااااامم..)یک جیغ بنفش( من جلوووو..جلو جلو..ـ نمو

مصطفی با شنیدن صدای پای من سریع کمرش را راست کرد و همان لحظه 

ساغر از الی دست هایش فرار کرده و محکم به پای من چسپید و گفت: مامان 

 عمو بد..

خودت..زود باش معذرت خواهی کن از با تشر گفتم: حرف زشت؟!! به بزرگتر از 

 عمو مصطفی...زود!

 ساغر با نارضایتی به سمت مصطفی برگشته و گفت: ببشید عمو..

مصطفی لبخندی زده و گفت: بدو بیا برو سوار صندلی خودت شو پدر 

 صلواتی..!



ساغر را با لب و لوچۀ آویزان روی صندلی مخصوص کودک نشانده و خودمان 

درحالیکه کمربندم را می بستم گفتم: اینقدر زود هم سوار شدیم و 

 نبخشش..وقتی میبریش مهد کودک هم همینقدر اذیت میکنه؟

 خوب.. ـ من دخمل

مصطفی درحالیکه از پارکینگ خارج میشد خندیده و گفت: تو پرنسس 

منی..خطاب به من ادامه داد: نه نمیکنه، مهد کودکشو دوست داره..فقط دوست 

 .صندلی شو جلو میزارم..!نداره عقب بشینه.

درحالیکه درون آیینه آفتاب گیر نگاهی به آرایش کم رنگم می انداختم تا 

خراب نشده باشد گفتم: همینطوری شم کم شیطونی نمیکنه ،نمیخوام با اذیت 

 کردنت منو شرمندۀ محبت تو کنه.

ل ت: راحت باش..من هیچ وقت این خوشکمصطفی تنها سرش را تکان داد و گف

 وم خسته نمیشم!خان

 ـ من خوشگل..

 لبخندی زده و دوباره خطاب به مصطفی گفتم: 

 ـ از مادرت چه خبر؟

 ـ سالم تر، سرحال تر و جوونتر از همیشه ست..

 ـ خب پس خداروشکر..!

 ـ هه..



ـ پوزخند نزن، سعی کن با این موضوع کنار بیایی؛ مادرتم احتیاج به همدم 

 داره..اونم حق زندگی داره..

 فی با کنایه جواب داد: تو نداشتی؟! چرا ازدواج نکردی؟مصط

ـ من یک دختر دارم، کارم رو دارم و میدونی که با تجربه ای که پشت سر 

 گذاشتم اصال دلم نمیخواست به این زودی پای مردی توی زندگیم وا بشه..

ـ مادر من نمیتونست یک سال حداقل به احترام خشک شدن خاک مردی که 

 سال باهاش زندگی کرده بود بمونه؟! 20بیشتر از 

ـ مادرت به اندازۀ کافی صبر کرد، ممکن بود به خاطر همین صبر کردن فرصت 

 خوبی مثل جناب مهندس رو از دست بده.

 ـ هه..توهم طرفداری شو بکن!

تقریبا به سمت مصطفی چرخیدم و گفتم: درد تو چیه؟ مهر مادریش کم شده 

میکرد؟؟ تو خودت خواستی جدا زندگی کنی..جناب بود؟ کم بهت رسیده گی 

 مهندس که تو رو از خونه اش بیرون نکرده بود.

 ـ یعنی من میشدم نون خور اون مردک ناموس دزد..!

نگاهی زیر چشمی به ساغر که مشغول شعر خواندن با خودش بود و بیرون را 

اصال  بدون تمرکز نگاه میکرد انداختم و جواب دادم: خودتم میدونی که

اینطوری نیست، االنم بهتر به جای خودخوری کردن، سعی کنی اعصابتو آروم 

کنی و زنگی به اون دخترۀ بیچاره که یک هفته ست خون به جیگرش 



ندی بزنی..پسرتو خجالت نمیکشی؟؟؟ کمتر از دو ماه دیگه عروسیتونه، وخشک

 این قهر کردنا چیه؟!

 ـ این یک موض..

موضوع شخصیه! )با انگشت هایم شکلکی در آوردم( ـ بله بله میدونم که یک 

ولی من بخت برگشته برای تو آستین باال زدم و من رفتم کلی از اخالق های 

خوب تو جلوی خانوادۀ این دختر یاد کردم و من قول دادم که دخترشونو 

 خوشبخت میکنی..پس...کاری نکن پوست سرتو بکنم..آدم شو..!

دستی به پیشانی اش کشید و گفت: یکم مصطفی آهی کشید و با لبخند 

خستم؛ از خونۀ جناب مهندس )جناب مهندس رو با لحن مسخره ای ادا کرد( 

 برگشته بودم و مریمم زنگ زده بود گیر داده بود بیا امشب بریم بیرون..

میان حرفش آمدم: خیلی خوب به من توضیح نده، فقط زنگ بزن به نامزدت و 

برین بیرون یه چیزی هم باهم بخورین و یکم قدم  از دلش در بیار..شاید اگه

 بزنید هم بد نباشه..میتونی ماشینم ببری!

مصطفی نفس بلندی گرفته و گفت: باشه، ولی ماشین رو نمیخوام..همون 

 موتورم خوبه..

 ـ هر طور راحتی!

مجتمع مان هیچ کدام حرفی نزدیم، مصطفی رفت  تا رسیدن بهبعداز آن 

ماشین را پارک کند و من ساغر سوار آسانسور شده و باال رفتیم، واحد ما در 

طبقۀ دهم وسویت کوچک و یک خوابۀ طبقۀ آخر که بیشتر پشت بام بود تا 



یک طبقه و به قیمت خیلی مناسبی با هزار جور چانه زنی و رو اندازی و وکیل 

دادن همسایه به صاحب مجتمع توانستیم برای مصطفی رهنش وسیع قرار 

 کنیم تا بعداز ازدواج با همسرش در همانجا ساکن شوند.

به محض ورود  بی بی بود که به استقبالمان آمد و چنان نتیجه اش را در بغل 

گرفته و بوسید و بویید، هرکسی نمیدانست فکر میکرد چند هفته ای میشد 

 ندیده بودش..

او من بودم که با بوسیدن دستش وارد شدم و درحالیکه لباسم های بعداز 

بیرونم را عوض میکردم به سمت اتاقم رفتم و در همان حال گفتم: عجب بویی 

 میاد بی بی..دارم ضعف میکنم.

 ـ پس سریع دست صورتتو بشور بیا شام بخوریم.

ر هم با خواستۀ بی بی را اطاعت امر کردم و وقتی به آن دو ملحق شدم ساغ

 لباس های تو خانگی و دست و صورتش شسته پشت میز بود.

 هر سه مشغول بودیم که بی بی گفت: چه خبر از سرکار؟

ـ خیریتی، امروز یک قرار داد نسبتا مهم با یک شرکت نو پا ولی بزرگ بستیم 

 که خیلی خسته ام کرد.

 نمی..ود؟ چرا چند وقته به ما سر ـ انشااهلل که خیره، مهرسا چطور ب

هنوز حرف بی بی کامل نشده بود که زنگ در به صدا در آمد، هر دو نگاه 

متعجبی به هم انداختیم و من بلند شدم بروم در راباز کنم، از سوارخ روی در 

بیرون را نگاه کردم و با دیدن مهرسا خنده ای کرده و در را باز کردم و در همان 



ه، هر وقت که ازش یاد کنی باید حال بلند گفتم: این مهرسا خانوم شبیه خرس

 یک چوبم دستت بگیری، چون یهو پیدا میشه؟

مهرسا درحالیکه کنارم میزد و دکمه هایش را با بیخیالی باز میکرد تا از شر 

مانتویش راحت شود گفت: برو کنار ببینم، عشق من داشت درمورد من صحبت 

 میکرد..

 ..من آمدم..!صدایش را به سرش انداخت و ادامه داد: عشقمممم

کفش هایش را درون جا کفشی گذاشتم و شنیدم که مهرسا دارد با بی بی 

 سالم احوالپرسی میکند. 

ـ خوش آمدی مادر، همین االن داشتم میگفتم این دختر چند وقته اصال 

 خبری از منه پیرزن نمیگیره!

این ـ چه میشه کرد عشقم، باید کار کنیم دو سه غران پول دربیاریم بریزم تو 

 خندق بال..اممم..حرف از خندق بال شد به به..چه بوهایی میاد..قرمه سبزییییی..

وقتی من وارد آشپزخانه شدم مهرسا درحال بوسه باران کردن صورت بی بی 

بود. با لبخند سر تکان داده و به سمت دیگ رفتم تا برای مهرسا بشقابی غذا 

و قاشق دهنی مرا بکشم که دیدم رفت روی صندلی من نشست و بشقاب 

 برداشت و سخت مشغول خوردن شد.

خب این یکی از عادت های مهرسا بود، من میگفتم چندش بودن و خودش 

 میگفت خاکی بودن..!!



برای خودم برنج کشیدم و رو به رویش نشستم و لیوانی دوغ کرده و جلویش 

 ه!گذاشتم و گفتم: خوش آمدی، تعارف نکنی یه وقت..بخور عزیزم خونه خودت

مهرسا لقمه اش را جوییده، ناجوییده قورت داد و در جوابم گفت: خونۀ 

 امیدمه..خونۀ عشقمه..

و بوسی برای بی بی فرستاد، بی بی با تاسف سری تکان داده و با گفتن 

 همه را به خوردن دعوت کرد.« بخورید غذا از دهن افتاد»

دختر خوش ساغر آرامتر از هر زمان دیگری مشغول خوردن غذایش بود، 

اشتهای تپلم وقتی بحث غذا میشد به شدت مظلوم میگشت..حتی درمقابل 

آزار و اذیت های مهرسا هم چیزی نگفت و تنها غذایش را خورد..آن هم تا 

 آخرین دانۀ برنج موجود در بشقابش را..

بعداز اول ساغر را فرستادم باب اسفنجی ببیند و بی بی را هم راهی هال کردم 

 مشغول کم کردن میز شدیم و در همان حال پرسیدم: باز چی شده؟و با مهرسا 

مهرسا درحالیکه باقی ماندۀ برنج هایی درون بشقاب ها را میگرفت که آنها را 

 درون ظرفشویی قرار بدهد گفت: وا..چی میخواستی بشه؟

ـ تو امشب قرار شام داشتی، از مدل غذا خوردنتم مشخص بود همچین گرسنه 

 اتفاقی افتاده که بدو بدو آمدی اینجا..نیستی، پس یه 

 شدی؟! از کی تاحاال اینقدر کارگاهـ ای بابا..

 ـ از وقتی که تو رو چند ساله میشناسم، خب..؟



 ـ امشب با سرمایه گذاران شرکت کیان بزرگ قرار داشتم..

 ـ هوم..

سرمایه گذاری باقی مانده از اوضاع شرکت اصال راضی نبودند و بخاطر  5ـ 

 نگرانی از ضایع شدن پولشون میخواستند با شرکت ما مشغول به کار شوند..

با تعجب به سمتش برگشتم و پرسیدم: یعنی چی با ما مشغول شوند؟در 

 میخواهند در هر دو شرکت سرمایه گذاری کنند؟؟!

ـ نخیر..میخوان سرمایه شونو از شرکت عموم برداشت کرده و توی شرکت ما 

 .سرمایه گذاری کنند.

 ـ وای..این یعنی..شرکت..

دارن ورشکست میشه! من که هنوزم متعقدم پا قدم این عروس  هـ بعله! سرما

خانوم خیلی خیلی پولدار خیلی بد بود و از لحظۀ ورود به خانواده و شرکت 

عموم همه چیز رو نیست و نابود کرد..اون از حسان با اون فاجعه ای که پشت 

اوضاع سر گذاشت و اونم از عموم که بدون ویلچر نمیتونه حرکت کنه و اینم از 

شرکتی که اون همه براش زحمت کشیدند و حاال..داره کم کم اسمش به خاطره 

 ها میپونده!

ـ بیخیال خرافات شو، اونا فقط چندین اشتباه مدیریتی داشتند، اتفاقی که 

 برای حسان و عموت افتاد هم که یک حادثه بود و بس!!



فت: خب به مهرسا درحالیکه در ظرفشویی را میبست و دکمۀ اش را میزد گ

هرحال هرچی که بود و هرچی که هست، خاندان کیان داره نیست ونابود 

 میشه، متوجه ای که!

 ـ اوهوم..واقعا متاسفم..

ـ نباش عزیزم، هربالیی که سر کسی میاد، نتیجۀ اعمال خودشه..مطمئنم این 

 اتفاقات چند سال اخیر هم بدون دلیل و همینطور یهوهی رخ ندادند.

میز را دستمال میکشیدم پرسیدم: یعنی فکر میکنی کسی  درحالیکه روی

 برای عموت اینا برنامه ای چیزی ریخته بوده؟!

ـ نه بابا، میدونی که عموم و حسان زیادم آدمای مسلمون و دست به راه پا به 

ن باعث بوجود آمدن وراهی نبودند، شک ندارم یکی از همان کارهای خودش

 این اتفاقات شده.

د د را با خود از آشپزخانه بیرون برچایی سه نفره ای که ریخته بومهرسا سینی 

 و من هم دنبالش رفتم..

 ـ خب، حاال چیکار میخوای بکنی؟!

مهرسا درحالیکه روی مبل کنار بی بی می نشست برای خودش و بی بی چای 

 برداشته و گفت: خب، حاال چیکار میخوای بکنی؟!

 روی دستۀ مبل گذاشتم: چی؟ من!؟ با تعجب سر بلند کردم و چایی ام را 

 ـ آره تو، ناسالمتی مدیر اون شرکتی..



 سشی..ـ توهم رئی

 ـ تو جزوه سهام دارها هستی!

 ـ توهم صاحاب شرکتی!!

 ـ ای بابا، با من کل کل نکن، من نمیدونم چیکار کنم..

 ـ خب چرا فکر میکنی من باید بدونم که باید چیکار کنیم؟ 

 بگو..داره آزارم میده!ـ بی بی یه چیزی بهش 

طبق معمول هیچ صدایی از بی بی بلند نشد و با آرامش چایش را نوشید، 

 پیرزن بیچاره به این قرار های کاری غیر رسمی ما عادت داشت.

ـ به نظرت االن بهترین موقعیت برای اینکه به عموم ثابت کنم از خودش و 

بی حالشونو پسری یک تنه جلو هستیم نیست؟ میتونم اینطوری حسا

یرم..من هنوز یادم نرفته چطوری منو وقتی که زیر باز قرض وبدهی بودم بگ

مسخره میکردند و در جم های خانواده گی به عنوان یک درس عبرت برای 

 جوانانی که میخواستند تنهایی دست به کاری بزنند نشان داده میشدم

 .مخصوصا اون زن عموی عفریته ام که.

تکان داده و استغفرا... گفت؛ به پشت صندلی ام تیکه بی بی با تاسف سری 

 زدم و اندکی از چایی ام نوشیدم..

ـ میدونی نمیخوام که نصیحتت کنم، حتی به نظرم اگه همان چند سال پیش 

میبود این بهترین موقعیت بود برای اینکه حسابی حال عموت و خانواده شو 



زن ل کیو میگیری؟! حسان!؟؟ بگیری، ولی االن اگه بخوای این کارو بکنی..حا

 عمویی که دیگه اینجا نیست؟!

بی بی درحالیکه خمیازه میکشید و لیوان خالی چایی اش را به آشپزخانه 

 میبرد گفت: هر کاری زمانی داره دخترم..

چند ثانیه صدای شر شر آب آمد و بعد بی بی دوباره وارد هال شد و درحالیکه 

را نق نق کنان به سمت اتاقش میبرد دوباره  تلویزیون را خاموش میکرد و ساغر

 گفت: انتقام به وقتش..کمک به وقتش..!

 بی بی داخل رفت و مارا با دو جملۀ ای که گفته بود تنها گذاشت..

 ـ کمک؟!!

 شانه باال انداختم..

مهرسا شب را خانۀ ما مانده و نصف تختم را سرسختانه تصاحب نمود و فردا 

یکه سرحالتر به نظر میرسید و معلوم بود با صبحش مصطفی ما را درحال

 نامزدش آشتی نموده است به شرکت رساند.

وقتی از ماشین پیاده شدم، صورت ساغر را بوسیدم و توصیه کردم شوخی 

 نکند و معلم و مصطفی را آزار ندهد.

وقتی بوسه های خداحافظی را رد و بدل کردیم، مصطفی حرکت کرد و ما به 

و هنوز داخل نشده بودیم که ماشین سیاه رنگ  سمت شرکت چرخیدیم

 آشنایی جلوی شرکت کیان بزرگ ایستاد و حسان از آن خارج شد.



 بود ندیده بودمش؟!! یک سال؟! یک و نیم سال؟! شاید هم بیشتر..چند وقت 

تنها دورا دور خبرهایش را داشتم و از چیزهایی که می شنیدم، اصال 

 ست، انگار چندین سال پیرتر شده بود ونمیتوانستم باورکنم این حسان ا

 حاضرم قسم بخورم که روی شقیقه هایش رگه های سرمه ای دیده میشد.

هنوزم راست و استوار راه میرفت، شیک پوش بود و شاید جذابیت صورتش 

هنوزم با آن تتوی کنار گردنش پا برجابود..ولی یک چیزی در تمام رفتارش کم 

 بود..

 که سالها پیش داشت و حاال دیگر نبود! شاید غرور و خودخواهی

انگار آن حصار غیر قابل نفوذ دورش شکسته بود و حاال کامال قابل دسترسی 

بود، آن زمان ها کسی جرات نداشت حتی برای یک سالم و احوالپرسی ساده 

نزدیک اش شود و حاال، با اینکه سه سال گذشته بود ولی کامال شبیه مردهای 

اده ای شده بود که تجربیات بی شماری را پشت سر گذاشته میان سال و جا افت

 بود.

 البته که تقریبا همینطور هم بود!!

با مهرسا ایستاده و نگاهش میکردیم، ظاهرا نگاه خیرۀ ما توجه او را هم به خود 

جلب نمود که به سمت ما برگشت و با دیدن مهرسا  لحظه ای مکث کرده و در 

 د.یک تصمیم آنی به سمت ما آم

ضربان قلبم باال رفت و کف دست هایم عرق کرد، احساس میکردم جاذبه ی 

 زمین درحال بیشتر و بیشتر شدن است و من به زمین میخکوب شده ام..



 چند ثانیه ای که رسیدن او به ما طول کشید برای من ماننده یک سال گذشت..

 ـ سالم..!

 را نداشت..حتی صدایش هم ماننده گذشته نبود، آن آهنگ قدیمی  

مهرسا با پسر عمویش دست داده و جواب سالمش با گرمی ادا کرد ولی من 

هنوز هم در مرحلۀ خشک زدگی بودم که با چرخیدن نگاه سبز حسان روی 

خودم از آن خارج شدم و با صدایی که خودم هم به زور می شنیدم جواب 

 دادم: سالم..

 زودباش ثنا..تو میتونی..!!

 ن یک پشۀ مزاحم بود که تو از خود دورش کردی..به یادت بیار..حسا

 حسان هیچی نیست..

تو االن برای خودت کسی هستی، تو هیجی از اون کم نداری.. زودباش زودباش 

 زودباش..!

ه و زمانیکه کمی سرم را باال سرفۀ مصلحتی کردم و اندکی سرم را خم کرد

از پایین به باال نگاهی به حسان انداختم، طوری که مژه های ریمل زدۀ  آوردم

بلندم با پلک هایم برخورد کردند و با لبخند کوچکی کنار لبم ادامه دادم: شفا 

 باشه جناب کیان، حال پدر جان چطوره؟! 



و دیدم که چطور آن عشوۀ زیر پوستی ام لحظه ای حسان را محو خود کرد، 

مرتبه تندتند پلک زد و جواب داد: پ..پدر خوب هستند، طوری که او چند 

 یعنی بهتر اند..

آهی کشید و با لحن ناراحت تری ادامه داد: در واقع هیچ تغییری در حالشون 

 بوجود نیامده..!

 اینبار مهرسا اعالن وجود کرد: چقدر بد..! دکتر ها چی میگن؟! 

رش شمالی آرامی وقتی حسان شروع کرد به توضیح دادن درمورد حال پد

وزید که باعث شد چندین تار از چتری های تازه کوتاه شده ام که همه را باال 

 جم نموده بودم روی صورتم بریزد.

چشمانم را چرخانده و با نوک ناخنم آرام به آن پنجۀ کوچک مویی که روی مژه 

ام افتاده بود زدم تا عقب برود و همان لحظه متوجۀ به لکنت افتادن حسان 

 دم..ش

 ـ م..م..من..یعنی ما..ما..تصمیم داریم..

حرف حسان با آمدن چندین تن از طراحان جوان شرکت ما نیمه ماند و آنها 

بعداز سالم و احوالپرسی مرا هم با خود بردند، به خاطر کفش های پاشنه بلندم 

در همان حال که  کمی از بقیه بلندتر بودم و در پشت سرشان حرکت میکردم

ت میشدم دوباره نگاهی به چپکی به پشت سرم انداختم ،جایی که وارد شرک

حسان ایستاده بود، مردی که روزی فکر میکردم با کاری که در حقم انجام داد 

 زندگی و آینده ام را تباه کرده است.



در همان حال متوجه شدم که او هم مرا نگاه میکند و همین که متوجه شدم 

 یردد سر برگرداندم و وارد شرکت شدم.مهرسا هم دارد به سمت من برمگ

همراه طراحان وارد اتاق مخصوصا شان شدم، آنها مشغول جا به جایی بودند و 

من برگه هایی که روی شان کودکانی با لباس های رنگارنگ طراحی شده بود را 

برداشته و درحالیکه دانه دانه نگاهشان میکردم بلند گفتم: خانوم کیان 

 که تایید شد بهتون گفتند؟!درمورد طرح هایی 

 صدای چند نفر که تایید کردند به گوشم رسید.

ـ تا امروز عصر وقت دارید که آخرین اصطالحاتی که تصور میکنید الزمه رو 

روی این برگه ها پیاده کنید، قبل از پایان ساعت کاری میام و میبرم شون برای 

باید همه چیز عالی بخش تولیدی پس سریع باشید و توجه داشته باشید که 

باشه، دوست ندارم در مقابل یک شرکت نو پا سرمون پایین بمونه..متوجه 

 هستید که..

 ـ بله خانوم!

این صدای مهرسا بود، به سمت در برگشتم و لبخندی زدم که با چشم غرۀ او 

 مواجه شدم.

برگه ها را به دست یکی از دختران سپردم و گفتم: حرفام فراموش نشه و او 

 ی گفت..چشم

از اتاق خارج شدم و همراه مهرسا از آنجا دور شده و به سمت اتاقش میرفتیم 

بازویم را نیشگون گرفت و زیر لب گفت: اینقدر برای پسر که او ناجوانمردانه 



عموی من عشوه آمدی بدبخت تسمۀ کالم پاره کرد..!! یکم مراعات این بدبختو 

 میکردی که..

یخواستم تحت تاثیر قرارش بدم، میدونی که نخودی خندیدم و گفتم: فقط م

 کاریه که یک مدیر موفق باید درمقابل همۀ مردها انجام بده.

 ـ کشتی منو توهم با این اوصول مدیریتت..!

با هم وارد اتاقش شدیم و درحالیکه روی مبل لم میدادم گفتم: خب؟ چی 

 میگفت حاال این پسر عموی شما؟!

مورد وضعیت عمو گفت ظاهرا دکترا از اینکه ـ هیچی بابا چیزی نمیگفت، در

 دوباره بتونه راه بره قطع امید کردند..

 ـ مگه این فلج شدند بخاطر یک شک عصبی نبود؟

 ـ چرا..این اتفاق براش وقتی افتاد که زن عموم با معشوقه اش فرار کرد..

ـ خب شاید یک شک عصبی دیگه بتونه دوباره از حالت قبل بیرون 

 نی که چی میگم..بکشتش..میدو

 ـ بارها این راه حل ها رو امتحان کردند..!!

 ـ نمیدونم واال..

 ـ دفعۀ آخرت باشه این پسر عموی بیچارۀ منو اینطوری میکنی هااا..

درحالیکه به ناخن هایم نگاه میکردم گفتم: خب حاال، مگه میخوام بازم 

 ببینمش که دیگه تحــت تاثیــر قرارش ندم.



 ـ شاید دیدی..!

سریع سرم را بلند کردم و عاقل اندرسفیهه نگاهش کردم که گفت: چیه خب؟ 

 به من نمیاد در یک شب به معرفت الهی دست یافته باشم..!!

 ـ خوووب..جناب با معرفت..برنامه ات چیه؟

ـ میخوام بهشون کمک کنم، به نظرم اینکه بهشون کمک کنم تا از 

حکمتره به زیر چونه شون تا ورشکستگی نجات پیدا کنند یک مشت معنوی م

اینکه بخوام در این حالت که هیچی ازشون باقی نمونده انتقام بگیرم و کاری 

 کنم کامال ورشکست بشن..

 ـ به به..آفرین به تو..باس توی فکر دوتا بال برات باشم.

مهرسا درحالیکه به پشتی صندلی اش تکیه میزد قیافۀ مسخره ای به خود 

 لقه هایی طالییکه روی سر می ایسته فراموش نشه!گرفته و گفت: ازون ح

 ـ چشم..!

 از جایم بلند شدم و گفتم: من میرم یه سری به بخش تولیدی بزنم..

 ـ قربون دستت ثنا جون برای منم یک کیک و قهوه سفارش بده!

 ـ تازه صبحانه خوردی..اینقدر نخور چاق میشی..

 ـ ای بابا، نگاه کن شبیه باربی ام..!

 بله، ولی از نوع تپلش..ـ بله 

 ـ ثناااا..



از اتاق خارج شدم و بازهم خودم را سریع از اصابت جعبۀ دستمال کاغذی او 

 نجات دادم.

وقتی وارد بخش تولیدی شدم با سیل سالم و احوالپرسی های گرم خیاطان و 

 چندین برش زن مواجه شدم که به همه را با خوشرویی جواب دادم.

اطان جوانی که گرفته بودیم تذکر دادم و حتی برای برش چندین نکته را به خی

زنان بعداز چند ساعت قیچی به دست گرفتم و جلوی شان پارچه را طبق طرح 

 بریدم..

دلم برای این کار تنگ شده بود، هرچند که هنوزم گاهی دست به خیاطی 

 میزدم ولی نه زیاد ماننده قبال!

ساغر کوله پوشتی به دست،درحالیکه موقعۀ ناهار بود که در دفترم باز شد و 

 پشت سرش می کشیدش وارد دفترم شد.

با لبخند از جایم برخواسته و آغوشم را برایش باز کردم که کوله اش را رها 

کرده و درحالیکه دست های سفید و تپلش را دور گردنم حلقه می نمود گفت: 

 مامانی گرسنمه!

الیکه او را بغل گرفته بودم با خندیدم و گردنش را چندین بار بوسیدم و درح

و به سمت اتاق مهرسا حرکت کردم ولی همین  دست آزادم در را باز میکردم

 که در را باز کردم پشیمان شدم.

 حسان آنجا بود!



روی مبل رو به روی در نشسته بود و صحبتش با مهرسا نیمه ماند با دیدن من 

 که ساغر را بغل داشتم.

لند شده و گفت: بفرما حالل زاده ست، خودشم مهرسا با لبخند از جایش ب

 رسید..بیا ثنا جون من داشتم درمورد تو صحبت میکردم.

لبخند مصلحتی زدم و درحالیکه ساغر را روی زمین میگذاشتم گفتم: امیدوارم 

 درحال غیبت نبوده باشید..

مهرسا خندید، از آن خنده هاییکه مخصوص سرکار بود و ادامه داد: غیبت؟ 

 به حسان میگفتم که اگه نباشی این شرکت چطور از هم میپاشه! داشتم

ساغر را که محو حسان شده بود به جلو هل دادم و گفتم: دخترم تو برو داخل 

 اتاق استراحت خاله تا منم ناهار سفارش بدم..

ساغر سرش را بلند کرده و با چشمان سبز درستش خیره به من شده گفت: 

 ولی مامان..

 مامان..بدو..منم االن میام..!ـ بدو پرنسس 

ساغر با آن قد کوتاه و هیکل تپلش تاتی تاتی کنان به سمت در اتاق استراحت 

رفت و سر راه برای مهرسا هم بوسی فرستاد و زمانیکه در را پشت سرش بست 

 نفس عمیقی گرفته و سعی کردم به خودم مسلط شوم.

کردم پرستیژ همان مدیر حسان نشستم و درحالیکه دوباره سعی میرو به روی 

خوش آمدید جناب کیان، عجیب سعادتی تاثیر گذار را به خودم بگیرم گفتم: 

 در یک روز دوباره همدیگه رو دیدیم.



 ـ ممنونم، مهرسا جان دعوتم کردند!

با لبخند )بعدا حسابتو میرسم( نگاهی به مهرسا انداختم و گفتم: چقدر بی خبر 

 و یهوهی عزیزم!

نزدیک یک ساعته حسان جان اینجا هستند، تو پایین بودی  ـ یهویی نبود،

 برای همین مزاحمت نشدم.

 ـ خب به کجا رسیدین؟

 ـ داشتم به حسان درمورد همکاری صحبت میکردم..

سر تکان دادم: آهان..همکاری..عالیه..خب همکاری در چه زمینه ای..تولید، 

 طراحی..یا سرمایه گذاری؟!

 ـ همه چیز..

ی به حسان و متعاقب آن به مهرسا انداخته و پرسیدم: یعنی با تعجب نگاه

 چی؟!

 ـ من و تو بعدا صحبت میکنیم ثنا جون..

بازهم از آن لبخند های ) بعدا به حسابت میرسم ( به مهرسا زده و گفتم: باشه، 

من برم ناهار سفارش بدم تا ساغر نیومده مادو تا رو جای ناهارش بخوره..چی 

 یرم؟دوست دارین شما بگ

حسان سریع گفت: من ناهار قرار دارم، فقط برای خودتون سفارش بدین خانوم 

 بزرگمهر من زیاد نمیمونم.



 پس مهرسا همون همیشگی..ـ باشه..

 ـ همون همیشگی..!

به سمت اتاق استراحت رفتم، در را که باز کردم با ساغر که عروسک باربی اش 

 شدم.را در دست داشت و باهاش صحبت میکرد مواجه 

ـ آره دخمل خوشگلم، اون آقای خوشتیپ بابای من بود، ولی مامان میگه من 

 نباید هیچ وقت بهش بگم که دخترشم..چرا؟ آخه ممکنه اون آقا..

 ـ تو رو از مامانت جدا کنه!

ساغر با شنیدن صدای من از به سمتم چرخید و سریع از جایش بلند شده  و به 

 سمتم آمد و گفت: بابایی رفت؟!

 نه..چند دقیقۀ دیگه میره..ناهار سفارش دادم به زودی میارن. ـ

 خوره؟ـ بابایی ناهار نمو

 ه، اون هیچ وقت قرار نیست با غذا بخوره!ـ نخیر، بابات با ما ناهار نمیخور

 ـ مامان..من بابا..!

و متعاقبت این حرفش اشک هایش را گوله گوله رها کرد. درحالیکه در آغوشم 

 کردم با ناز و نوازش دلداریش بدم.میگرفتمش سعی 

دخترکم بابا میخواست، بابایی که حتی از وجودش هم خبر نداشت و قرارم 

 نبود هرگز با خبر بشه..

 بچۀ سه ساله به فکر چه چیزهایی بود در این سن! 



گاهی حس میکنم اشتباه کردم که از همان اول کار وقتی ساغر پرسید بابای 

نش داده و گفتم این باباته! اگه بهش میگفتم بابات من کیه عکس حسان را نشا

 مرده..خیلی بهتر بود.

 من فقط روی قسمی که خورده بودم ایستادم..

آخرین بار جلوی بی بی قسم خوردم که دوباره هرگز دروغ نگم، نه به خودم و 

 نه به خودش و نه به بقیه، حتی به ساغر..

غذا گریۀ سوزناک ساغر هم خوشبختانه با وارد شدن مصطفی همراه ظروف 

 بند آمده و فکر خوردن او را از پدری که بود و نبود دور کرد.

وسط غذا خوردن بودیم که بالاخره مهرسا هم به ما پیوست و درحالیکه تند 

تند مشغول خوردن شده بود پرسیدم: خب، نمیخوای درمورد این همکاری 

ه من درموردش بگی خانوم طالع بدی؟! اصال کی میخواستی بهمه جوره به من ا

 رئیس؟

مهرسا لقمه اش را قورت داد و در این فاصله مصطفی پرسید: چه همکاری؟ با 

 کی قراره همکاری کنیم؟!

ـ تا دیشب خانوم به خون عمو و پسر عموش تشنه بود ولی در یک شب خیلی 

ناگهانی چنان به معرفت الهی دست یافت که میخواد سوپرمن وار با شروع یک 

 همکاری همه جانبه شرکت عموشواز ورشکستگی نجات بده..! مگه نه؟

 مهرسا با هر انگشت اشاره اش مرا نشان داده و با لحن شوخی گفت: آفریــن!!



چپ چپ نگاهش کردم که جدی شد و گفت: زیاد سخت نگیر، خوشبختانه 

چک سفید امضا نکردم که اینقدر خودخوری میکنی..من فقط بهش گفتم بیا 

 همکاری کنیم..اما خودمم هنوز نمیدونم چه مدل همکاری..! باهم

ـ ما هنوز مدت زیادی نمیشه شرکت خودمونو راست و ریستش کردیم و 

 تونستیم سری توی سرا بلند کنیم..

ـ نگران این موضوع نباش، قرار داد میبندیم همینطوری الکی که نیست، توی 

 نند..هر معامله ای که بکنیم باید هر دو طرف سود ک

 چشمکی زده و ادامه داد: حتی شاید من و تو بیشتر..!

درحالیکه دوباره مشغول خوردن میشد گفت: امشب بساط باربیکیو راه بنداز، 

 میام بهت میگم چی مد نظرمه..

 ـ تعارف نکنی یه وقت..! 

 ـ نمیکنم..خونه خودمه..میام دیدن عشقم..

گرنه میدونی که غذا بهانه داد: و اش را بلند می نمود ادامههمانطور که قاشق پر

 ست..!!

 سرم را تکان داده و گفتم: پس مامان باباتم بگو بیان..

 ـ چشم!

 ـ مصطفی توهم با مریم بیاین..

 ـ چه خبره این همه ریخت و پاش میخوای بکنی..نمیخواد!



 ـ ریخت و پاشی نیست..

تو که به سر نگاه زیر چشمی به مهرسا انداخته و با خباثت ادامه دادم: گوش

 راهمون از حساب شرکت میخریم..!

 مهرسا با چشمانه گرد شده گفت: ای خسیس..!

 ـ کسی که سفارش میده باید فکر خرج و مجارشم باشه..

ـ من دوتا مدیر دیگه هم شبیه تو داشتم، االن باید درحد برند شنل جهانی و 

 نکته بینی.. درحد مارک زاکرپولدار میبودم..این همه نکته سنجی..این همه

 ـ خفه شو ناهارتو بخور..از دهن افتاد..!

 *** 

 ـ ثنا گوشتا رو بیار دیگه، زغال ها خاکستر شدند..

 بلند از داخل آشپزخانه داد زد: االن االن..!

سریع سینی پر گوشت را برداشته و به سمت تراس رفتم، مصطفی درحالیکه 

 سینی را میگرفت گفت: فردا میاوردی..

 عــه..عزیزم اینقدر نق نزن!مریم: 

مصطفی نگاهی به مریم انداخت و دوباره نگاهی به من کرده و گفتم: فقط به 

 خاطر گل روی خانومم از اینجا پرتت نمیکنم پایین..

همان لحظه مهرسا درحالیکه سینی شربت دستش بود به ما پیوست و درحال 

روستیه..من کلی برای تعارف شربت ها گفت: چه غلطا..کمتر از دو ماه دیگه ع



لباسی که میخوام بپوشم هزینه کردم..دستت به خون این الغر مردنی الوده 

 کنی بری زندان کی میخواد پول منو بده!!

درحالیکه لیوان شربت به دست از تراس خارج میشدم گفتم: تو باز شروع 

 کردی..! بیا بشینیم صحبت کنیم.

روی پای مهتاب جون )مادر  همان لحظه به هال رسیدم، ساغر درحالیکه

 مهرسا( نشسته بود تلویزیون میدید.

بی بی درحال صحبت کردن با آقا مسعود )پدر مهرسا( درمورد روستای شان 

بود.  مادر و پدر مهرسا زن و مرد فوق العاده مهربانی بودند که هر دو شدید با 

 بی بی اخت شده و از هم صحبتی با او لذت میبردند.

روستای شان میگفت که چند وقت پیش سری به آنجا زده بود و  بی بی درمورد

از اینکه روستا دیگر شباهتی به روستا ندارد و خانه هایش مدرن شده و 

اکثریت زمین هایش خانه ساخته شده است گله میکرد و آقا مسعود هم 

 حرفش را تایید میکرد و حتی مهتاب خانومم گاهی اظهار نظری میکرد.

مبل مقابل آنها می نشستم گفتم: مهتاب جون ساغر رو بزارید درحالیکه روی 

 روی مبل، سنگینه پاتون درد میگیره!

مهتاب جون نگاهی به من و بعد با ساغر انداخت و گفت: اشکالی نداره دخترم، 

دلم برای این پرنسس تنگ شده..نام خدا نام خدا چشمش نزنند..آب رفته زیر 

 ه ام..!پوستش انگار..خیلی الغر بود بچ

 حق با آنها بود، تا پارسال ساغر به شدت الغر و ضعیف بود..



ماهه به دنیا آمده بود مدت زیادی را هم در دستگاه مانده بود،  7دخترکم 

رشدش کم بود و الغر مردنی..مخصوصا که من شیر هم نداشتم و هرکاری 

 میکردم س*ینه هایم شیر نمیکرد و دخترکم با شیر خشک بزرگ شد.

اطر همان شیر خشکی بودنش است که این وقت ها زیاد به خورد و به خ

خوراک زیادش گیر نمیدهم، چند سال دیگر که دخترکم بزرگتر شود شاید 

بخاطر اینکه هیچ وقت شیر مادر نخورده به مشکلی بربخورد پس همان بهتر 

 که بنیه اش قوی باشد.

میکردم و خوشبختانه این وقت ها تا میتوانستم برایش شیر و لبنیات فراهم 

 بدون هیچ بهانه گیری هر چیزی که جلویش میگذاشتم میخورد!

همان لحظه مهرسا هم کنارم نشست و ظاهرا صدای ما را شنیده بود که گفت: 

 مامان این پرنسس خیلی شبیه بچگی های حسان نیست؟!

 نفسم رفت!

ات منم داشتم مهتاب خانوم نگاهی به ساغر انداخت و با لبخند گفت: آره..اتفاق

 فکر میکردم چقدر این خوشگل خانوم چهره اش برام آشناست..!

مهرسا خطاب به من ادامه داد: وای ثنا شاید باورت نشه ولی حسانم کپی ساغر 

بود، همینطور تپلی و شکمو..یعنی سنگم جلوش میذاشتی میخورد و هیچ 

 و میگفتیم..وقتم گله نمیکرد..خیلی خوش خوراک بود..ما همیشه بهش گامبال

خندۀ زورکی کرده گفتم: چه جالب...نام خدا مادر دختر چه حافظه های خوبی 

 دارید..!!



 ـ اوه خدا..ببین چه حالل زاده ست!

موبایلش را که درحال زنگ خوردن بود نشانم داد و گفت: تا اسمشو آوردم 

 زنگ زد..

 بازهم مصلحتی خندیدم و گفتم: عینه خودته!

کردن همراه مهتاب جون خودم را از شنیدن مکالمۀ سعی کردم با صحبت 

 مهتاب دور کنم ولی ممکن نبود..

ـ واقعا؟ نه من شرکت نیستم خونه ثنا ایم..جات خالی امشب باربیکیو راه 

 انداختیم..

 ـ ...

 پارتی کجا بود..تو کجایی؟ ـ  نه بابا، مامان و بابا هم هستند، 

 ـ ...

 یاین اینجا..ـ هه جدی؟! خب بلند شین باعمو ب

از این حرف مهرسا یکه ای خوردم عرق سردی را پشت کمرم احساس کردم 

 ولی سعی کردم اصال به روی خودم نیاورم.

لعنتی بر خودم که دیشب نشستم و این دیوانۀ جو گرفته را نصیحت کردم 

پسر عمویش را فرستادم و در جواب مهرسا که مثال خجالت زده میگفت عمو و 

مشکلی نیست ؟؟ حاال که حرفش را زده بود و مرا به ما پیوندند؛هم دعوت کند 

 در عمل انجام شده قرار داده بود اجازه میگرفت..!!



ی داره..بگو بازهم لبخند زورکی و لرزانی زده و گفتم: البته که نه..چه مشکل

 بیان دور هم باشیم...

شوند به  مهرسا با اصرار ظاهرا توانست حسان را راضی کند با به ما محلق

گوشۀ سالن رفت تا آدرس دقیق را به وی بدهد. دقایقی از تماس او میگذشت 

و من درحالیکه ضربان قلبم باال گرفته بود دلم در دل دعا میکردم اتفاقی رخ 

 دهد تا حسان را از آمدن پشیمان کند.

عصبی درحال شکستن مفصل های انگشتان دستم بود که ناگهان ساغر لیوان 

 ر دست داشت را روی لباسش خالی نمود.شربتی که د

دخترکم با قیافۀ مظلوم به من نگاه کرد که لبخند بی حال زده و گفتم: اشکالی 

 نداره مامان جان..بیا بریم عوض کنیم لباستو..

دستش را گرفته و همین که وارد اتاقش شدیم صدای زنگ در آمد، قلبم را 

 ال از ضربان ایستاد. انگار در سینه فشردند، طوریکه لحظه ای کام

با دست و پای لرزان لباس ساغر را در آورده و پیراهنی که ست پیراهن خودم 

بود و دامنش برعکس لباس من پوف زیبایی داشت و خودم برایش دوخته بودم 

را تنش کردم، با حوصله موهایش را باز کرده و شانه زده و دوباره خرگوشی 

 بستم.

یفهمید درحال وقت کشی هستم تا از اتاق هرکسی مرا میدید به راحتی م

خارج نشوم، مخصوصا که صدای سالم و احوالپرسی جمعیت از داخل سالن به 

 گوشم میرسید.



ولی هرچقدر هم که وقت کشی کردم دیگر بیشتر ماندن در اتاق فایده ای 

 نداشت؛ مخصوصا که مهرسا به سراغم آمد گفت: افتادی توی چاه؟

 شونه میزدم، االن میام..ـ داشتم موهای ساغرو 

 مهرسا چشمکی زد و گفت: بیا که چشمای خیل عشاق خشک شد خیره به در..

انگشت اشاره را روی لبم گذاشتم و با چشم به ساغر اشاره کردم و گفتم: 

 هیس..همینطوری شم منو دیوونه کرده، حرف یاد این بچه نده..!!

سرش را به گوشم نزدیک  ساغر را جلوتر فرستادم بیرون و مهرسا درحالیکه

میکرد گفت: وقتی ترفند مدیر تاثیر گذار روی این پسر عموی بدبخت عذب ما 

 میری باید فکر این جاهاشم باشی..

با دست به گونه ام کوبیدم و گفتم: خاک به سرم مهرسا نگو این حرفا..اگه 

 بشنوه! من امروز اولین باری بود که با این پسر عموی شما صحبت کردم.

هرسا درحالیکه دست دور گردنم می انداخت گفت: شما به عشق در نگاه اول م

 باور دارید بانوی من..

بعد درحالیکه خودش به حرفش میخندید ادامه داد: اگه نداری که بگم دوباره 

 از جلوت رد بشه پسر عموم..!!

را چون در زاویۀ دید مهمانان تازه وارد قرار گرفته بودم نتوانستم جواب مهرسا 

 بدهم..



حسان سر پا ایستاده بود، همان کت و شلوار صبح هنوز تنش بود درحالیکه 

دست ساغر را در دست داشت با من احوالپرسی نمود و من مانند مسخ شده ها 

فقط نگاه دست آن دو میکردم که بهم گره خورده بود و به زور میتوانستم 

 جوابش را بدهم.

 حساب آن ساغر خیره سر را برسم!سعی کردم به خود مسلط شوم و بعدا 

 به سمت پدر حسان برگشتم.

 و دلم از دیدنش روی آن ویلچر ریش شد!

بارها او را در زمانیکه در شرکت خودش مشغول به کار بود دیده بودم، مرد 

خوش قد و باال و خوش سیمایی بود که در سنین چلچلی اش بیشتر به مردان 

چندین تار نقره ای در موهایش دیده میشد میان سال میماند، آن زمان ها فقط 

 رنگی در سرش دید.سیاه ولی حاال..به ندرت میشد موی 

سعی میکرد خودش را همچنان با اعتماد بنفس نشان دهد، به سمتش رفتم و 

دستش را که برای دست دادن جلو آورده بود را گرفته و پشتش را بوسیدم و 

 المون کردید.گفتم: خیلی خوش آمدید جناب کیان.. خوشح

درحالیکه مشخص بود از اینکه دستش را به عنوان بزرگتر بوسیده ام تعجب 

 نموده است جواب داد: ممنون دخترم..

درحالیکه به سمت مبل میرفتم خطاب به حسان گفتم: بفرمایید..راحت 

 باشید..!



خودم نشستم و دیدم که حسان هم نشسته و ساغر را روی پای خود نشاند، به 

خیره شدم و منتظرم بودم تا ساغر یک لحظه نگاهم کند و یک چشم آن دو 

غرۀ جانانه نسیبش کنم ولی دخترک باهوشم دقیقا میدانست چی در انتظارش 

 است پس تنها به حسان نگاه میکرد و سخت مشغول بلبل زبانی بود.

 آهی کشیدم و در دلم نالیدم: خدایا در یک روز سه بار؟! 

 بود که حسان را میدیدم..آن هم در یک روز.. دقیقا این سومین باری

مشغول خوش و بش بودند و مشخص بود که بعداز مدت  حسان و برادرش پدر

 طوالنیست همدیگر را دیده اند.

 بی بی هم کنار مهتاب جون نشسته بود و گاهی با او صحبت میکرد.

ر یک مصطفی و مریم هم به جمع ما پیوسته بودند و مریم کنار مهرسا و من د

مبل نشسته بود و مصطفی کنار حسان بود و ساغر هنوز روی پای حسان بود و 

چنان با او درد دل میکرد و از ناخن شکستۀ پایش گرفته تا خال های روی تل 

سر همکالسی اش برایش تعریف می نمود که یک لحظه هم لبخند از روی لبان 

 حسان نمیرفت.

 ! بشکنه دست بی نمک..تا پدرشو دید، منو کامال فراموش کرد..

مهرسا دوباره سرش را نزدیک گوشم آورده و گفت: مادر و دختر خوب برای 

 این پسر عموی بخت برگشتۀ من دلبری کنید..باشه؟

 ـ هیسس..بلند شو این ساغرو بگیر..زشته من برم..



ـ چیکارش داری..گوش مفت گیر آورده، بزار بگه..تلنبار شده روی دلش 

 خورمش..ببین با اون لپاش چه عشوه ای هم میاد..حرفاش..آخ الهی ب

آهی کشیدم و به سمت آشپزخانه رفتم و برای حسان و پدرش )معیاد خان( 

 شربت ریختم و به سالن برگشتم.

جوابم را « دستت درد نکنه دخترم»اول به پدرش تعارف کردم که با لبخند و 

 بفرمایید.بعد به سمت حسان رفتم و جلویش خم شدم و گفتم: داد و 

سرش را بلند و به من نگاه کرد، ناخواسته دوباره مژه هایم به پلک هایم 

چسپیده بود.. حسان با چشمانی که برق میزدند چند لحظه محو نگاهم کرد و 

 در نهایت با سر و صدا 

با دستی که لرزش نامحسوسی داشت ولی من میتوانستم آب دهانش را قورت 

 ببینمش لیوان را برداشت.

پای عمو چشم از او گرفتم و خطاب به ساغر گفتم: مامان جان بلند شو دخترم..

 درد گرفت..

 ساغر به سمت برگشت و با تعجب پرسید: عمو؟

خب..هرچقدرم که دخترکم زرنگ و باهوش میبود بازهم نمیتوانست بعضی از 

درک کند..مانند همینکه به او گفته بودم حسان پدرش در لحظه مسائل را 

 حاال عمو خطابش میکردم. است و

سینی را روی میز گذاشتم و دست ساغر را گرفته و گفتم: بریم عزیزم یه سر 

 به گوشتا بزنیم ببینم پخته یا نه..هوم..بریم؟!



ساغر با بی میلی از روی پای حسان بلند شد و همراه من آمد و در تراس هنوز 

من پیوستند و  مشغول نصیحت کردنش نشده بودم که مصطفی و بقیه هم به

 حرفم نیمه ماند.

بزرگتر ها در سالن نشسته  و همچنان درحال صحبت کردن بودند و ساغر را 

بغل کرده بودم تا جلوی احتمال نزدیک شدن اش به باربیکیو را بگیرم و 

 درهمان حال با مصطفی صحبت میکردم..

 ـ بالاخره انتخاب کردین ماه عسل کجا میخواین برین؟

 بریم مش.. مریم بود کهـ پیشنهاد 

 با واردن شدن حسان به تراس لحظه ای مکث کرده و ادامه داد: بریم مشهد..

اندکی ساغر را در آغوشم جا به جا کردم و گفتم: فکر میکردم میخواین برین 

 کیش!

مصطفی درحال توضیح دادن اینکه چرا نمیخواهند بروند کیش بود و من زیر 

چشمی حسان را می پاییدم که کتش را در آورده و استین های لباس مردانه 

 اش را تا زده بود. 

باید نزد خودم اعتراف میکردم تیپ و قیافه اش واقعا مردانه و جا افتاده تر از 

آن زمان ها ظاهرا باشگاه میرفت، قد ود..آن پسر سر به هوای هوس باز شده ب

 بلند و سیکس پک دار بود ولی حاال توپرتر شده بود!

 هرچند شاید هنوزم آن خصلت های خوب خوبش را داشت..!



با اینکه چیزی از توضیحات مصطفی نفهمیده بودم ولی برای ضایع نشدن 

 گفتم: هرجور راحتید..با ماشین برین..

 اشین نیاز دارین!ـ نه نمیخواد، شما به م

ـ ما یک هفته بدون ماشین نمی میریم مصطفی جان..با ماشین برین راحت 

 ترید!!

مریم با لبخند و عشقی که در چشمانش موج میزد نگاه مصطفی نمود و گفت: 

منم با مصطفی موافقم ثنا جون..با قطار بریم بهتره، اینطوری حداقل خستۀ 

 مسیر و راننده گی هم نمیشیم..!

ا درحالیکه آخرین جرعۀ شربت اش را باال میداد گفت: از این زاویه بهش مهرس

 نگاه نکرده بودم.

 سرتکان دادم همان لحظه ساغر کنار گوشم گفت: مامان دشوری )دستشویی(..

ساغر را زمین گذاشتم و میخواستم به سمت سرویش بهداشتی ببرمش که 

 ا جون..من میبرم.مریم پیش قدم شده و گفت: بده من این پرنسس رو ثن

از آنجایی که بغل کردنش به شدت خسته ام نموده بوده تنها لبخند قدردانانه 

 راهی شدند. ای زده و تشکر کردم و آن دو با هم

حاال من مانده بودم و حسانی که بی توجه به مصطفی و مریم بازهم با چشمانی 

 ستاره دار نگاهم میکرد.



و یک چشم غره از آنهایی که وقتی به دائم دلم میخواست به سمتش برگشته 

؛ و ساغر میرفتم تمام روز از ترس سکوت میکرد بروم..ولی او امشب مهمانم بود

 وقت از اینکه به مهمان توهین شود نستم که خداوند هیچمن اینقدر میدا

 خوشش نمیاد!

پس لبخند مصلحتی به رویش پاشیدم و برای خالی نبودن عریضه گفتم: ساغر 

 تون نکرد؟!که خسته 

 اوهم لبخند جذابی زده و گفت: نه اصال، موجود دوست داشتنیه!

)موجود اون...استغفراهلل!!( لبم را ازداخل گزیدم و دوباره لبخند زورکی زدم که 

اینبار او گفت: بعداز وقت هاست که می بینم پدرم اینقدر صحبت میکنه و 

 سرحال به نظر میرسه..

 آنها رخ داده بود دل هر سنگی را به درد می آورد! دلم گرفت! اتفاقاتی که برای

 ـ متاسفم!

ـ نباشین..من واقعا ممنون شما و مهرسا هستم، امروز صبح که از خواب بیدار 

شدم دقیقا احساس کسی را داشتم که به یک بن بست عظیم رسیدم..واقعا 

هیچ امیدی به اینکه بیام شرکت نداشتم..در یک لحظه همه چیز عوض 

 قایقی در این روز بودند که فکر میکردم درحال خواب دیدن هستم!شد..د

تک خنده ای زده و جواب دادم: معجزات همیشه در دشوارترین لحظات رخ 

 میدهند..!

 لبخندی زده و خیره به چشمانم لب زد: صحیح..



 برای فرار از زیر نگاهش سریع گفتم: م..من باید برم ساالد درست کنم..

از ناکجا آباد پیدا شده و گفت: ساالد؟! درحالیکه ساغر را همان لحظه مهرسا 

در آغوشش جا به جا می نمود گفت: ثنا خانوم، باید بگم که شما در مقابل 

 اسطورۀ ساالد پزی ایستادی..!

حسان لبخندی به لفظ ساالدپزی مهرسا زده و سرش را تکان داد و من بازهم 

 برای خالی نبودن عریضه پرسیدم: واقعا؟!

حسان با فروتنی بازهم سرش را تکان داد که مهرسا با اشتیاق بیشتری گفت: 

 ببرش...زودباش ببرش روی این ثنا خانومو کم کن حسان!

بازهم در کار انجام شده قرار گرفته بودم!! دلم میخواست کلۀ مهرسا را بکنم 

 ولی تنها لبخندی زده و بازهم صبر پیشه کردم...

 تمام میشد!این مهمانی بالاخره که 

به ناچار با دست حسان را به سمت آشپزخانه هدایت کردم و خودم جلوتر 

پشتم آمد. مستقیم به سمت یخچال رفتم و هر چیزی که فکر  حرکت کردم او

میکردم برای ساالد نیاز است را تند تند در آورده و روی میز ناهار خوری 

 چیدم.

 چیزه دیگه ای هم الزمه؟ و خطاب به حسان که همچنان نگاهم میکرد گفتم:

درحالیکه دست هایش را از جیبش بیرون کرده و آستین هایش را اندکی 

 بیشتر تامیکرد گفت: یک چاقوی تیز و چندتا ظرف..



هر چیزی که خواسته بود را برایش مهیا کردم. وقتی دیدم گوجه خیار ها را 

ایستاده  میخواهد بشورد سریع به کمکش کردم، دست هایم از اینکه کنارش

بودند می لرزیدند و حرکاتم اندکی شتاب زده بود و همین باعث شد چند قطره 

 آب روی لباسم بپرد.

از سینگ دور شده و پیش بندی را برداشته و جلوی لباسم بستم و خطاب به او 

 که بازهم بی حرف حرکاتم را نگاه میکرد پرسیدم: شما هم میخواین؟

 و گفت: ممنون میشم.دست های خیس اش را بلند نموده 

تنها پیشبند موجود دیگر در آشپزخانه را برداشته و به سمت او رفتم. با دیدن 

دست هایش فهمیدم باید خودم برایش ببندم. آه نامحسوسی کشیده و پشتش 

قرار گرفتم و گیز گیز انگشتانم زمانیکه ناخواسته با اللۀ گوشش و گردنش و 

 دیده گرفتم.همینطور کمرش برخورد کردند را نا

وقتی کارم تمام شد بازهم به سمت سینگ رفتم و مشغول شستن گوجه ها 

شدم و او هم لحظاتی بعد مشغول شد و دست های هر دویمان در آب بود و 

 شانه هایمان در موازات هم..

وقتی کار شستشو تمام شد دوباره به سمت میز ناهارخوری رفتیم او مشغول 

و من بیکار ایستاده بودم که دست های مردانه  خورد کردن گوجه ها شده بود

اش را که رگ های برجستۀ رویش به طور وحشتناک و تحریک کننده ای 

 بیرون زده بود نگاه میکردم.



با چندبار پلک زدن به خود آمدم و احساس کردم از گرما درحال پختن هستم 

از خیره  وگیریپس کمی شالم را تکان دادم و برای بیکار نبودن و البته جل

لعنتی اش و فکر کردن به اینکه نوازش شدن با آنها  شدن به او دست های

 چگونه خواهد بود؛ پرسیدم: کاهو هم نیازه؟

 سرش را بلند کرد و جواب داد: خودم انجامش میدم..

 ـ فکر میکردم با هم داریم انجامش میدیم!

لی فقط چند بازهم لبخندی زده و گفت: حق با شماست..بله کاهو هم الزمه و

 برگ..

چند برگ سبز و تازه از کاهو رو جدا کردم بعداز شستن اش به سمتش گرفتم 

که از آن جایی که سرش پایی بود به جای کاهو انگشتم را گرفت که انگار 

 جریان برق به هر دویمان وصل کرده باشند.

 سریع سر هایمان باال آمده و چشم در چشم شدیم!

 ! لعنت به چشم های لعنتیش!

 زیر لب زمزمه کرد: ببخشید..

و کاهو را از من گرفت و بازهم مشغول شد و من بازهم با باد زدن خودم سعی 

 داشتم آن گرمای عجیب و غریب را از خودم دور کنم.

 ظاهرا او هم از این سکوت کالفه شده بود که بالاخره گفت: همسرتون نیستند؟

 دم من..خیره به بعداز مکثی جواب دادم: ازدواج نکر



 با تعجب پرسید: پس ساغر..

 ـ دختر خودمه..!

با اجازه گرفتن ماز بی وقتی سردرگمی اش را دیدم همان دورغ همیشگی را که 

ازبس به همه گفته بودم حتی باور خودم هم شده بود را بی به همه میگفتم و 

سال  3خیلی خونسرد تحویلش دادم: از کودکی نشون کردۀ پسر عموم بودم و 

نامزدم کردیم عموم خودش صیغۀ محرمیت بین مون خوند ولی به دالیلی  پیش

 نتونستیم با هم بمونیم و..

 خودش بقیه ماجرا را توانست حدس بزند و سرش را تکان داد..!

 بازهم ساکت مشغول بودیم که دوباره سکوت را شکستاند: پدر ساغر میدونه؟!

 ـ نه!

 خواد..سرش را بلند کرد و گفت: اگه یک زمانی ب

 ـ نمیتونه! اون ازدواج کرده و...توی شهرستان زندگی میکنه! 

زیر لب گفت و بازهم مشغول شد..آخرین ظرف را هم که تزیین  "آهانی"

کردیم هر دو با لبخند و تحسین نگاهی به ساالدی که درست کرده بودیم 

انداختم که ناگهان صدای هیجان زدۀ ساغر هر دوی مان را به سمت ورودی 

 کشاند.شپزخانه آ

او درحالیکه جلوی در ایستاده و هر دو دستش کوچکش را از هیجان مشت 

 کرده و جلوی دهانش گرفته بود با چشمانی براق گفت: مامانی باب...



 ـ دختـــرم!!

 تم و درحالیکه بغلش میکردم کنار گوشش گفتم: هیس!با شتاب به سمتش رف

: بدو بیا ببین عمو چه ساالد و با همان لحن خوشحال مصنوعی ادامه دادم

 خوشگلی درست کرده برات..

خوشبختانه دیدن خوراکی جلوی خوابیدن ذوق دخترکم را گرفت و اوضاع به 

 حالت عادی برگشت!

وقتی بالاخره میز بزرگ گوشۀ سالن را چیدیم و کباب ها را هم آوردیم همه 

 دور آن جمع شده و جو صمیمی تر هم شد.

ته بود و تقریبا عضو آرام جمع او بود که بی حرف سخت ساغر کنار خودم نشس

 مشغول غذایش بود، بقیه همه باهم صحبت میکردند.

مصطفی کنار حسان و بود و یک صندلی با پدر او که در صدر میز نشسته بود 

فاصله داشت و از آنجایی که من دورترین صندلی به حسان را انتخاب کرده بود 

رۀ چی هستند که یک لحظه هم لبخند از روی نمیشنیدم درحال صحبت دربا

 لب های معیاد خان پاک نمیشود..!

با گذاشته شدن دست معیاد خان روی دست مصطفی یک لحظه توجۀ همه به 

 آن سمت جلب شد.

 معیاد خان: همین که گفتم! نمیدونی که نباید روی حرف بزرگترت حرف بزنی..

 ـ اما قربان..!



 جوون..فکر نکن همۀ هزینه ها رو برات کم کردم..ـ پول غذاش با خودته 

 ـ اما..

 بی بی با کنجکاوی پرسید: چی شد معیاد خان؟!

معیاد خان با لبخند جواب داد: من دارم به این پسر میگم میخوام مراسم عقد و 

 عروسی تو توی باغ خودمون بگیریم ولی هزینۀ غذاش با خودت قبول نمیکنه!

حکم فرما شد که ناگهان مهرسا گفت: هه  لحظه ای سکوت بر سر میز

 هه..راست میگین عمو..اینکه عالیه!! تازه هزینۀ میوه جاتم با منه..

 مطصفی: چی؟!

بی بی سریع به ادامۀ حرف مهرسا گفت: خرید های عروسمم که با خودمه، من 

 باید حتما با عروس گلم برم که ببینم هیچ چیزی کم و کاست نداشته باشه!

م قضیه از چه قراره سریع گفتم: لباس عروسم که با منه، خودم یه وقتی گرفت

 لباس خوشگل برای مریم جونم طراحی کردم که دهن همه باز میمونه!!

 مصطفی: ثنا!؟!

مادر مهرسا به ادامۀ حرف من گفتند: درمورد اینکه شیرینی رو هم از قنادی 

جان..یادت که برادر زادۀ من میگیریم هم که قبال صحبت کردیم مصطفی 

 نرفته!

 مصطفی: کی؟!



پدر مهرسا در جواب گفت: ای بابا..پسرم چطور یاد رفته؟ همون روز که داشتیم 

هماهنگی های تزیینات و گل رو با گلفروشی دوست من انجام میدادیم درمورد 

 شیرینی هم صحبت کردیم..! 

امان از بعد به سمت برادرش برگشته و خندۀ مردانۀ صدا داری کرده و گفت: 

 این جوونا..هیچی یادشون نمیمونه!

 و برادرش هم درجواب او لبخندی زد..

حسان که تا آن لحظه ساکت نشسته و به مکالمۀ دست جمعی ما نگاه میکرد 

بالاخره اظهار وجود نمود و گفت: حاال که همه یک چیزی گفتند، باید بگم اگه 

ودمو بیارم..چون من منم عروسی تون دعوتم..باید آشپز و پرسنل مخصوص خ

 روی خورد و خوراکم خیلی حساسم..!

 *** 

با مریم درحال دستمال کشیدن ظرف های شام و جا به جا کردن شون بودیم 

 که مصطفی داخل شد و بی مقدمه گفت: چرا این کارو میکنید؟

 خونسرد به کارم ادامه دادم و پرسیدم: کدوم کار؟

 ونم آشپز و این چیزها..!ـ همین کار دیگه..گل و شیرینی و نمید

 ـ پس تو فقط با گل و شیرینی و آشپز مشکل داری..بقیه چیزها اوکیه؟!

 ـ ثنا!



دستمال را روی ظرف رها کرده و به سمت مصطفی برگشتم و جدی گفتم: 

مصطفی ما یک خانواده ایم، تو داداش منی..شاید از یک خون نباشیم ولی از 

من فقط میخوام تو رو همدیگه ایم..اونم بیشتریم..ما رفیق لحظات سخت 

 خوشحال ببینم..!

وقتی مصطفی نگاه اطمینان بخش مریم را دید آهی کشیده و گفت: ولی 

 یعنی زیاده روی..اینقدر..

ـ هیچ زیاده روی در کار نیست، ما همه با هم داریم برای عضوی از خانواده 

اخماتو باز کن..دوست گیریم چرا که تو لیاقت شو داری!! حاال هم مون محفل می

 که نداری مهمون هامون با اخم و تَخم تو راهی بشن..

مصطفی بعداز مکثی لبخند کوچکی زد که ظرف میوه را سریع به دستش داده 

 و گفتم: حاال شد..اینا رو هم ببر..

م دست مریم و ادامه دادم: با و پیش دستی ها و کارد و چنگال ها رو هم داد

 یرایی کنید کفترای عاشق..!از مهمونا پذ خانومت

اتمام کارم از آشپزخانه خارج و من هم بعداز راهی شدند هر دو لبخندی زدند 

شدم و حالت سرحال و لبخند محوی که روی لبانم نشانده بودم با دیدن ساغر 

با بلبل زبانی و تند تند درحال خوردن  که بازهم روی پای حسان نشسته و

 قاب او بود وا رفت..!میوه های پوست کندۀ درون بش

در مبلی رو به روی حسان نشستم و خطاب به ساغر گفتم: عزیزم بیا اینجا 

 خودم برات میوه پوست بگیرم، چرا عمو رو اذیت میکنی آخه؟!



سر هر دوی شان به سمت من برگشت و حسان درحالیکه لبخند میزد بوسه ای 

و گفت: نه اصال..جای این  بر گونۀ باد کردۀ ساغر  )دهانش پر از میوه بود( زده

 پرنسس خانوم خوبه!

و دخترۀ خیره سر تا آخرین لحظات روی پای پدرش نشسته و میوه های او را 

خورد، خوشبخانه موقعی که مهمانان را بدرقه می نمودیم ساغر ازبس خورده 

 بود به کمای پروتینی رفته و راحت خوابیده بود.

او را تا اتاق ساغر همراهی کنم،  وقتی در آغوش حسان خوابید مجبور شدم

ت مالفه را رویش بکشد که من حسان دخترمان را روی تخت گذاشته و خواس

هم به طور خودکار خم شدم تا همین کار را انجام دهم که دست هایمان در یک 

 حرکت کلیشه ای بهم خورد.

 سرم اندکی کج شدم تا ببینمش  و متوجه شدم اوهم دارد مرا نگاه میکند!

کنار کشیدم که با مالیده شدن دستم به دستش تمام بدنم مور آرام دستم را 

 مور شد. 

بدنم داغ شده بود و ناخواسته بازهم پلک هایم سنگین یک بار روی هم افتاد و 

با رخوت دوباره سعی کردم چشم هایم را باز کنم و احساساتم را کنترل ولی در 

نم عصیان کنان از اختیارم خارج عوض دوباره خیرۀ چشمان حسان ماندم و بد

 شده و به سمت او که نزدیکم میشد کشیده شد.



، وقتی در چند انگار یک طناب نامرئی درحال کشیدن ما به سمت همدیگر بود

اینچی هم رسیدیم چشم های هر دویمان ناخواسته بسته شد، نفس های 

 داغش روی صورتم پخش میشد و حال خرابم را خراب تر میکرد.

نمیتوانستم درک کنم چرا چنین اتفاقی درحال رخ دادن است، من کسی  اصال

م درحالیکه هم، آن هکنترلم رو از دست بد نبودم که در مقابل یک مرد اینگونه

 اون شخص هیچ کاری برای جلب توجه من نکرده باشد.

وقتی لب های داغش روی لب هایم نشست انگار که مغز سرم ذوب شده و در 

جودم پخش شد، انگار آتش گرفتم..ضربان قلبم یک لحظه تمام رگ های و

 ایستاده و دوباره با شدت شروع شد..

لب های نرم و گوشتی حسان دقیقا روی لب هایم بود و ظاهرا اوهم همین حس 

 را داشت که هیچ پیشروی انجام نمیداد. 

 و دقیقا همان لحظه بود که فاجعه رخ داد..!

 *** 

ده و درحالیکه می خندیدم سعی داشتم دستم را روی نردۀ آهنی تراس خم ش

 به حوضی که چندین متر با من فاصله داشت برسانم.

درحالیکه وجودم انگار  باد موهای بلندم را به رقص گرفته بود و این حس سرما

 واقعا فوق العاده بود. در آتش میسوخت

داخل هر لحظه اشتیاقم برای لمس کردن حوض پر آب که المپ های ابی رنگی 

آن روشن بود بیشتر میشد. تقریبا نصف بیشتر بدنم را پایین کشیده بودم و 



حتی لحظه ای ذهنم نمیتوانست ارتفاعم را با زمین تشخیص کند که دستی 

 بزرگ کمرم را گرفته و مرا دوباره به حالت ایستاده در آورد.

 ناخواسته خنده ای کردم و اعتراض نمودم: ولــم کــن!

برای رهایی بودم را  پهلویم را که درحال تقالیی بی جان دست دیگرش هم

 گرفت و گفت: میوفتی پری مو فرفری..

با اعتراض به سمت کسی که پهلویم را گرفته و مرا از رسیدن به آن حوض پر 

نور ابی رنگ دور میکرد نگاه کردم، ولی در تاریک روشن اتاق تنها میتوانستم 

 نها دو چشم مجذوب کننده توجه را جلب کرد.حاله ای از صورت او را ببینم، ت

روی صورت مرد لبخندی بود که بعداز گذشت چند لحظه خیره ماندن به 

 چشمانش روی صورت من هم ناخواسته نقش بست.

 ـ حالت خوبه؟

 درحالیکه لحنم به لبخندی آغشته بود جواب دادم: عالی..

و به رویش باشم و این پسری که پهلوهایم را گرفته بود مرا چرخاند تا درست ر

کار باعث شد فاصلۀ بین مان به حداقل برسه. احساس گرمای شدیدی میکردم 

 و حاال بادی که می وزید لذت بخش تر از قبل هم شده بود.

یک دستش از پهلویم جدا شده و به سمت صورتم آمد و نرم حلقۀ فنر ماننده 

 موهایم را گرفته و پشت گوشم فرستاد. 



نار صورتم مانده و درحالیکه با انگشت شستش آرام کنار دستش همانجا ک

ابرویم را نوازش می نمود گفت: تاحاال توی مهمونی های سعید ندیدمت، یهو از 

 کجا پیدا شدی پریه چشم قهوهی..؟!

 بازهم ناخواسته خندیدم و پرسیدم: پری مو فرفری بودم که!

پهلویم به کمرم لبخند جذابی تحویلم داده و درحالیکه دست دیگرش از 

 مرا نزدیکتر میکشید و حصار بازوانش را تنگ تر: راست میگی..میرسید 

دستش صورتم موهایم را آرام نوازش کرده و بازهم پایین آمد و شیار ابر و 

چشم و گونه ام را به ترتیب تا چانه ام را آرام لمس کرده و گفت: از آسمون 

 افتادی؟  

 لبم را گزیدم: شاید!

 اینجا نیست..ـ تو جات 

دستم روی عضالت ماننده سنگش قرار گرفته و ماننده خودش جواب دادم: من 

 اینجا رو خیلی دوست دارم!

وقتی ایهام موجود در جمله ام را توانست بگیرد بازهم لبخند جذاب دیگری زد 

که باعث شد آشکارا نفس عمیق لرزان و صدا داری بگیرم و او در جواب حلقۀ 

کرد و درحالیکه چشمانش ماننده قبل صورتم را انالیز می  دورم را تنگ تر

 نمود گفت: میخوام ببوسمت!



حرفش ماننده یک نسیم مالیم روی صورتم نشست، درحالکیه احساس 

میکردم جریان خون هر لحظه در رگ هایم سرعت میگیرد و از هیجان درحال 

 پس افتادن هستم.

جشن تولد لعنتی بودم، انگار  حتی دیگر یادم نمی آمد مخالف آمدنم به این

کامال فراموش کردم آمده ام اینجا تا کمی استراحت کنم و تاثیرات آن قرص 

کوچک صورتی رنگی که یکی از دوستان صاحب مهمانی به اسم مسکن به 

 خوردم داد را کم نمایم.

 ..رای اولین بار در عمرم بوسیده شومفقط منتظر بودم که ب

ه مجذوب کنندۀ شخصی که در برم گرفته بود چشمانم گرم شده و از نگا

و ناخواسته لبم را با زبانم خیس کردم که نگاه  گذشت و به لب هایش نگاه کردم

 اوهم به سمت لبانم کشیده و آرام آرام فاصلۀ بین مان به حداقل رسید..

 *** 

ماننده برق گرفته ها به شدت خودم را عقب کشیده و دستم را روی دهانم 

 متوجۀ نگاه شگفت زدۀ حسان شدم. گذاشتم که

 اگر اوهم یادش آمده باشد؟!!

 حسان: ت..

هنوز حرفش کامل از دهانش خارج نشده بود که در باز شده و مهرسا خودش را 

 داخل انداخته و گفت: حسا..



 و حرف او هم با دیدن حالت ما دو نفر نیمه ماند..

 ـ چی شده؟

 و گفتم: هیچی! چی میخواستی بشه.. دستم را پایین آورده و لبخند زورکی زده

هرچقدر من سعی میکردم عادی باشم، برعکس من حسان طوری نگاهم میکرد 

 که انگار میخواهد قورتم بدهد.

 شک نداشتم که دارد چیزهایی را به خاطر می آورد!

 ـ پسرعمو؟!

حسان بالاخره به زور پلک زده و به سمت مهرسا چرخید و آرام گفت: من 

 برم..!دیگه باید 

بعد خم شد و بوسۀ دیگری بر گونۀ ساغر نشانده و از اتاق خارج شد، همین که 

حسان رفت مهرسا به سمتم حمله کرده و گفت: داشتید چیکار میکردین؟ 

 بالاخره از راه بدرش کردی سلیطه؟!!

دست پیش گرفتم: اووفف..توهم با این پسر عموی تحفه ات...چیه بابا..همچین 

 مالی هم نیست!

و من به هم از اتاق خارج شدم، مهرسا دنبالم آمده و گفت: اگه چیزی نبود که 

 این همه براش ناز و عشوه نمی آمدی..

 خنده ای کرده و جواب دادم: عزیزم مدیر تاثیر گذار..تا..ثیر..گ..ذار!



مهرسا ادایم را در آورده و گفت: باشه باشه فهمیدم، خانوم تاثیر گذار..فقط بپا 

 گذاریت مردمو از خواب و خوراک نندازه.. این تاثیر

و دقایقی بعد زمانیکه حسان و پدرش با حدافظی و تشکر فراوان و تاکید بر 

روی برگزاری محفل در ویالی شان رفتند، مهرسا کنار گوشم زمزمه کرد: این 

 پسر عموی من که مشخصه بندو آب داده!

ونۀ من بیرون..کشتی منو با به سمت مهرسا برگشته و کالفه گفتم: بیا برو از خ

 این پسر عموت..

مهرسا درحالیکه به سمت مانتویش میرفت جواب داد: منکه میرم..ولی در 

همون نگاه اول تیر خالص رو زدی عزیزم..پر مشخصه این حسان رو چند روز 

 دیگه باید از زیر پل جمعش کنیم درحالیکه از درد عشق تو مثل معتاد ها شده.

 دو بلند بلند خندیدیم! به این حرفش هر

 و مهرسا و پدر و مادرش هم بالاخره رفتند، مطصفی و مریم افراد بعدی بودند.

البته که مریم قبل از رفتن تند تند بقیۀ ظروف را جم کرده و شسته بود و من 

چقدر بابت این کارش ممنونش بودم چون برای امشب دیگر تاب انجام کاری 

 جز استراحت را نداشتم.

 برعکس من، بی بی کامال سرحال به نظر میرسید..اما 

و این را میتوانستم به راحتی از نگاهش که از من میخواست به حضورش 

 مشرف شوم بخوانم.



 رو به رویش نشستم که بدون مقدمه گفت: خودش بود!

 مکث کردم، واقعا جای حاشایی وجود نداشت..

شیار تر بود. پس نفس مخصوصا جلوی بی بی که از هر کارگاهی فرز تر و هو

 عمیقی گرفته و سرم را تکان دادم.

ـ مگه نگفته بودی ازدواج کرده، پس چرا حلقه دستش نبود؟! زنشم که نیاورده 

 بود.

نفسم را آه ماننده بیرون دادم و به پشت مبلم تکیه زده و جواب دادم: زنش 

 ازش جدا شده!

 بی بی طوری نگاهم کرد که یعنی ادامه بدم..

ا در راه سفر بودند، در جاده تصادف کردند، اینطوری که مهرسا دست و ـ ظاهر

 پا شکسته میگفت در این تصادف تنها کسی که صدمه دیده حسان بوده.

 ـ چه صدمه ای؟

 ـ دیگه بچه دار نمیشه!

 بی بی با ناراحتی نچ نچی کرد و گفت: جوان بیچاره، یعنی کامال از مردا..

 نه..اونطوری نه..فقط گفتند دیگه بچه دار نمیشه..!سریع سرم را تکان دادم: نه 

اگر مشکل اون چیزی که شما فکر میکنید میبود همسرش باید زودتر ازش 

 جدا میشد نه یک سال بعد اون حادثه!

 ـ پدرش چرا اینطوریه؟



ـ بعداز اینکه همسر حسان از او جدا شده و مهریۀ زیادش را به اجرا گذاشته، 

ه اختالف پیدا شده و قرار داد میلیاردی که باهم بسته ظاهرا بین دو خانواد

بودند برهم خورده و این وسط شرکت پدر حسان بیشتر از همه صدمه خورده و 

با عشق دوران هم در همین اوضاع درحال ورشکستگی بوده که مادر حسان 

و پدر حسان  اه بعد خواستار طالق غیابی میشهو یک م جوانی اش فرار میکنه

که نمیتونه این همه فشار رو باهم تحمل کنه توی خواب سختۀ ناقص میکنه که 

 خوشبختانه یا بدبختانه نتیجه اش میشه اینی که االن هست..

 ـ یعنی دیگه هیچ وقت نمیتونه راه بره؟!

 ـ دکترا گفتند مشکلش عصبیه، با دوا و دارو درست نمیشه..

 بی بی بازهم نچ نچی کرد!

 ن زن توی این سن چطور تونسته چنین کاری بکنه؟!ـ او

سرم را دوباره به پشتی تکیه دادم و درحالیکه به سقف نگاه میکردم جواب 

 دادم: آدم های برای پول بیشتر هرکاری میکنند..

قطره اشکی آرام از گونه پایین لغزید: حتی اگر این کار به قیمت شکست دل 

 کسی باشه.

 م خارج شد که بی بی تشر زد: آه نکش!بازهم آهی گرم از گلوی

 هقی زدم که اشک هایم سرعت بیشتری گرفتند..

 ـ آهی که از سر دل شکستۀ تو بلند شده بود به این حال و روز انداختشان!



 هق هقی دیگری کردم، برای حماقت خودم..

حاال که اندکی از اتفاقات آن شب را به یادم آوردم، با اینکه قرص خورده و در 

حال خودم نبودم، ولی هیچ کدام از حرکات حسان به کسی که بخواهد مرتکب 

 جرم بزرگی چون تجاوز شود نبود.

میان گریه خنده ای  "پری مو فرفری "یاد لقبی که به من داده بود افتادم 

 کردم و شالم را از سرم کنار زدم و دستی به موهایم کشیدم.

 ت!تره از موهای فنر مانندم روی صورتم ریخ

بازهم یک نفس عمیق گرفتم و دوباره صاف نشستم و خطاب به بی بی که در 

فکر رفته بود گفتم: زیاد بهش فکر نکن..این روزهام میگذره..شبیه اون 

روزهای سختی که ما کشیدیم و انگار زمان ایستاده بود و ساعت ها جلو نمی 

 رفتند!!

شنیدن جواب او وارد اتاقم از جایم برخواسته و شب بخیری به بی بی گفتم و با 

شدم. لباسم را با یک پیراهن کوتاه ساتن نرم و خنک عوض کردم و به تخت 

 رفتم.

تنش هایی که در این شب تحمل کرده بودم باعث شده بود دوچاره خستگی 

 مفرط شوم پس به سه نرسیده خوابم برد.

راهی مهد  فردای آن روز بعداز اینکه صبحانۀ ساغر را داده و بلندش کردم تا

 کودک شود خطاب به بی بی که هنوزم در فکر بود گفتم: زیاد بهش فکر نکن..

 بی بی با دست مانع ادامۀ حرفم شده و گفت: زودتر برو، مزاحم منم نشو!



چشمانم را در حدقه چرخانده و سریع مانتویم را پوشیده و از خانه بیرون 

صمیم مهم را در پی شدم. این تفکرات عمیق و طوالنی بی بی حتما یک ت

 داشت.

 حاال این تصمیم چی بود!؟ خدا داند!

مصطفی مرا دم شرکت پیاده کرده و خودش دور زد تا ساغر را برساند. هنوز 

قدمی به سمت شرکت برنداشته بودم که ماشین حسان را دیدم به این سمت 

 می آید.

و با شتاب به سمت شرکت حرکت کردم و همین که داخل شدم، صدای باز 

 بسته شدن دروازۀ ماشین را شنیدم و به قدم هایم شدت بیشتری دادم.

میتوانستم قدم های محکم و بلندش را پشت سرم احساس کنم، برای اول 

صبح اصال آماده گی رو به رویی با او را نداشتم پس خودم را سریع به سمت 

 اتاق طراحان کشیده و داخل شدم.

م درحال انجام وظیفۀ بودند و مطلقا هیچ کدابیچاره ها هر کدام مشغول کاری 

سر پا ایستادند.  و همین که مرا دیدند همه وحشت زده اصلی اش نبودند

لبخند مصلحتی زده و سریع گفتم: راحت باشید..آمده بودم فقط یک سری 

 بزنم..

لبخندم را وقتی نفس های آرامی که برای آسوده گی خاطر میگرفتند را دیدم 

و چند دقیقه را همانجا مانده و کمی از هر دری صحبت کردم و عریض تر کرده 



زمانیکه مطمئن شدم حسان رفته است و دیگر جلوی راهم قرار نخواهد گرفت 

 از اتاق طراحان خارج شده و به سمت اتاق خودم راه افتادم.

هنوز پشت میز ننشسته بودم که در زده شد و بعداز اجازه دادن من مدیر 

 انبوه پوشه هایکه در دست داشت وارد شد. بخش تولیدی با 

تا ظهر و زماینکه صدای شکمم بلندشده بود با او مشغول بودم  وحتی دو بار به 

 تولیدی سر زده و خودم از روند کار مطلع گشتم.

صدای آرام قار و قور شکمم در صدای قدم های تاتی کنان ساغر که دست 

به سمت من می آمد باعث شد به مصطفی را گرفته و با خود شعر میخواند و 

سلما که هنوزم با پوشه رو به رویم ایستاده بود بگویم: بقیه اش با خودت، 

خودت میدونی که این بار تا آخر هفته باید کار همۀ لباس ها تموم بشه، امروز 

شاید قرار داد جدید ببندیم و از اونجایی که دو قرار داد بزرگ در کنار هم باید 

 ای اینها هم مانده باشه از همه چیز عقب میمونم.پیش برن کاره

سلما پوشه را بسته و درحالیکه با دقت به حرف هایم گوش میداد سری تکان 

 داده و گفت: حق با شماست! 

 دستی به شانه اش زده و گفتم: خوبه..فعال..

همان لحظه ساغر و مصطفی به من رسیدند. درحالیکه آغوشم را باز کرده بودم 

 رنسس مامان کیه؟!گفتم: پ



ساغر با آن هیکل چاقش درحالیکه موقعۀ دویدن لپ هایش تکان میخوردند به 

سمتم آمده و خودش را در آغوش پرت کرد و با همان لحن با مزه اش گفت: 

 مامانی!!

درحالیکه در آغوشش میکشیدم و اندکی وزن زیادش و کوله پشتی سنگین 

 چقدر سنگین شده! اش اذیتم کردند خطاب به مطصفی نالیدم:

 مصطفی خندید و گفت: کمتر بهش غذا بده!

هنوز جواب او را نداده بودم که صدای بلند ساغر باعث شد تیر کمرم خشک 

 شود: بابای..

دستم را سریع روی دهانش گذاشتم تا کلمه کامل از آن خارج نشود و به پشت 

سمت آبدار سرم نگاه کردم، همان لحظه مهرسا و حسان که درحال رفتن به 

 خانه بودند به سمت ما برگشتند.

دم گوش ساغر زمزمه کردم: یکبار دیگه این کلمه از دهانت خارج بشه خبری 

 از ناهار نیست!

 وافقت تکان داد. دخترکم مظلوم نگاهم کرده و سرش را به نشانۀ م

همه با هم به سمت آبدارخانه حرکت کردیم و در همین عین با حسان که 

 نگاهش داشت قورتم میداد خیلی عادی سالم و احوالپرسی کردم.همچنان با 

حسان جوابم را داده و دست دراز کرد و ساغر را از آغوش بیرون کشید و 

 گفت: این خوشگل خانوم رو بدین بغل من، برای شما سنگینه!



نتوانستم مخالفت کنم و فقط لب هایم را به نشانۀ لبخند اندکی به دو طرف 

 کشاندم.

ی غذایی که برایمان تهیه کرده بود را روی همه دور هم نشستیم، مصطفوقتی 

میز گذاشت و من و مهرسا درحالیکه بشقاب ها را روی میز میچیدیم درمورد 

قرار دادی که او و حسان کل صبح رو مشغول درست کردن آن بودند صحبت 

 کردیم.

به خرید بروند بعداز ناهار مصطفی چند ساعت مرخصی گرفت، قرار بود با مریم 

و ظاهرا بی بی هم همراهشان بود. همین مرخصی گرفتن او مارا به خود آورد 

 که دیشب قول و قرار هایی باهم گذاشته بودیم.

برای همین حسان جلوتر از بقیه گفت: بعداز ساعت کاری با من بیا بریم که 

 مریم خانومم حتما با خودت بیار.. ویالی لواسون مون رو نشونت بدم.

وقتی مصطفی موافقت کرد من سریع ساغر را با خود همراه کرده و به سمت 

اتاقم رفتم، و درحالیکه ساغر را مجبور میکردم چند ساعتی روی مبل داخل 

 اتاقم بخوابد خودم مشغول طراحی لباسی برای مریم شدم.

خوشبختانه تمام اندازه هایش را به لطف آن پیراهنی که برای عقدش دوخته 

فظ بودم و آنقدر سخت مشغول شده بودم که تا ظهر نصف بیشتر آن را بودم ح

 به پایان رسانده بودم.



خوشحال از کارم درحال نگاه کردنش بودم که در باز شد و مهرسا داخل آمده و 

گفت: خانوم مدیر تاثیر گذار، بلند شو که ماهم بریم این ویالی عمو رو ببینیم، 

 اونجا چیکار کنه؟ به هرحال مریم طفلک تنهایی بره

 با کالفگی نالیدم : نمیشه من نیام!

مهرسا عاقل اندر سفیهه نگاهم کرد که خودم معنی اش را فهمیده و درحالیکه 

بهم وقت بده، باید این بچه خرس رو از خواب بیدار  عبلند میشدم گفتم: یک رب

 کنم..

ی می کرد به منظورم به ساغر بودم که با دهان باز درحالیکه خر و پف دلنشین

 خواب رفته بود.

به زور بیدارش کرده و با شستن دست و صورتش راهی ویال شدیم، مریم و 

 مصطفی و بی بی در یک ماشین و ماهم در ماشین حسان جا به جا شدیم.

یک ساعتی طول کشید تا رسیدیم، به محض ورود سرسبزی و باغچه های 

ه وجد آورد که توجه حسان تزیین شده ی زیبایش چنان ما مادر و دختر را ب

 کامال به سمت ما جلب شد.

همین که پیاده شدیم، ساغر به سمت بوته هایی که در این فصل گرما هم گل 

من هم دنبالش برای جلوگیری هر صدمۀ احتمالی که او به داده بود دوید و 

 خودش وارد کند.



مان میدادند تمام مدتی که آنجا بودیم، حسان و مهرسا جای جای ویال را نشان 

و البته من در دورترین فاصله به حسان قرار داشتم و دائما نگاهش را احساس 

 میکردم و خودم را به ندیدن میزدم.

 بعداز ساعتی ساغر اعالن نمود احتیاج به دستشویی دارد. 

با پرسیدن آدرس دقیق سرویس بهداشتی مادر و دختر راهی شدیم و هرکاری 

 وی داخل شوم و دخترکم احساس بزرگی میکرد. کردم ساغر اجازه نداد با

پشت در ایستاده بودم و صدای او را که بلند بلند با خودش شعر میخواند را می 

 شنیدم و خنده ام گرفته بود.

شده بود از شدت خنده  "کپلویم کپلو.."درحالیکه ساغر مشغول خواند شعر 

ر چنگ کسی شده و به دستم را جلوی دهانم گرفته بودم که ناگهان بازویم اسی

 به سمت تاریک زیر پله ها کشیده شدم.

با یک دست بازویم و با دست دیگر جلوی دهانم را گرفته بود و من در تاریکی 

نفس نفس زنان سعی داشتم چهرۀ آشنایی که مرا به این سمت کشیده بود را 

 تشخیص دهم.

 ـ هیـــس..!

دستش را کنار کشید و من کف دست حسان را با حرص گاز گرفتم که او سریع 

 با حرص پرسیدم: عقلتو از دست دادی؟ چیکار میکنی؟!!



حسان مرا بیشتر به خود فشرد و یک دستش را پشت گردنم برده و از میان 

دندان های کلید شده اش غرید: آره آره..عقلمو از دست دادم..چرا همش ازم 

 فرار میکنی؟!!

 حاشا کردم: من؟! من کی فرار کردم!

فشار بیشتری به بدنم وارد کرده و گفت: من بچه نیستم! ولی تو اگه  حسان

 فکر کردی میتونی تظاهر کنی هیچی یادت نیومده خیلی بچه ای..

 ـ من..منظورت چیه؟!

حسان خیره به چشمانم درحالیکه به گردنم فشار می آورد زمزمه کرد: منظورم 

 اینه..

شار لذت بخش بازوان عضالنی و لب هایمان را بهم دوخت، بوسه های داغش، ف

اش و بوی خوش عطرش مرا در آن گوشۀ دنج و تاریک ویال ماننده گل شبویی 

 که در تاریکی باز میشود شکفتاند.

دستانم ساعد های او را چنگ زدند که بالاخره و با نارضایتی لب های حسان، 

 لبانم را رها کردند.

ه شکل وحشتناکی در آن رطوبت نشسته روی لب هایش با برق درون نگاهش ب

 تاریکی به من چشمک میزدند.

 ـ یادت آمد؟!



آب دهانم را قورت داده و لبانم را آرام با زبانم چشیدم. احساسات زنانه ای که 

سالها بود در مقابل کسی فوران نکرده بودند سر باز زدند و پلک هایم گرم 

زمزمه  شده و درحالیکه احساس میکردم قفسۀ سینه ام سنگین شده است

 کردم: نه..

 اشت و متوجۀ تمام حاالتم بود حسان که در نزدیک ترین فاصله به من قرار د

 رش را نزدیک نمودهطی چند ثانیه به حالتی بدتر از من در آمده بود دوباره س

و درحالیکه نفس های داغش را روی صورتم پخش می نمود گفت: پس دوباره 

 بهت یاد آوری می..

 ـ مامااااان...

ساغر بود، با بی حالی و صدایی که خودمم به زور می شنیدم جواب ین صدای ا

 م..ــــدادم: جون

حسان که در نزدیکترین فاصله به من قرار داشت و هنوزم محکم در برم گرفته 

 بود جواب داد: جونت سالمت!

 به خودم آمده و اینبار با صدای بلندتری گفتم: االن میام پرنسسم.

 به زوراز آغوش حسان بیرون کشیدم..!و بعد خودم را 

 حسان ماننده بچه های کوچک نالید: هنوز یادت نیومده بود که..

 درحالیکه تند تند به سمت دستشویی میرفتم جواب دادم: یادم آمد!



حسان دنبالم آمده و با همان لحن که مرا به خنده انداخته بود گفت: تو دروغ 

 ..میگی، بیا بازم کاری کنم یادت بیاد

درحالیکه میخندیدم به سمتش برگشته و سعی کردم جدی باشم: دیگه به من 

 نزدیک نشو!

 حسان ناگهان جدی شد و جواب داد: تو خواب ببینی که من ازت دست بکشم!

کالفه سرم را تکان دادم و داخل سرویس بهداشتی شدم. دقایقی بعد با ساغر 

وشبختانه خبری از که همچنان با خودش شعر میخواند بیرون شدیم و خ

 حسان نبود.

پایین پله ها، جلوی تعمیر همه ایستاده بودند و بازهم خبری ازحسان نبود، 

مهرسا با دیدن من سریع صدایم کرده و گفت: ثنا به نظرت میز و صندلی هارو 

 اونجا بچینیم خوب نیست؟

سۀ سرسری نگاهی به سمتی که او اشاره کرده بود انداختم، ذهنم دائم لحظۀ بو

 مان را بک و ریپلی می کرد و نمیتوانستم اصال تمرکز کنم.

فقط سرم را سرسری تکان میدادم، بی بی و مریم در دورترین فاصله به ما 

مهرسا هم تند تند درحال توضیح تصوراتی ایستاده بودند و صحبت میکردند. 

 که از یک محفل شیک و رویایی داشت را با مصطفی به اشتراک میگذاشت..

من دست ساغر را گرفته ساکت ایستاده بودم که با نشستن دست حسان و 

 پشت کمرم ماننده برق گرفته ها به از جایم پریدم.



به سمت حسان برگشتم ولی او خم شده بود و ساغر را که درحال لبخند زدن 

 به او بود را بغل می نمود.

 ـ بهت گفتم از من دور بمون..!

من شده بود گفت: منم گفتم مگر اینکه توی درحالیکه با نگاهی چپکی خیرۀ 

 خواب ببینی..

ساغر دستش را دور گردن او حلقه کرده بود، حسان درحالیکه دوباره به رو به 

تو که دوباره نمیخوای چیزی رو بهت یاد آوری رو خیره شده بود ادامه داد: 

 کنم..!!

 *** 

بود که ساغر به کمک شاگرد آرایشگر زیپ لباسم را بستم و همان لحظه 

 س شدی!اسم شد و گفت: مامانی..مامانی علوآویزان دامن بلند لب

تمام آرایشگاه با این حرفش به خنده افتادند و مهرسا درحالیکه آماده شده و 

پس توهم با من موافقی پرنسس هوم؟ بیا امشب ساغر را بغل می نمود گفت: 

 مامانتم شوهرش بدیم..

 ..؟ساغر با تعجب پرسید: شوهل

 : حرف یاد بچه نده اینقدر!چشم غره ای به مهرسا رفته و گفتم



مهرسا درحالیکه دوباره ساغر را زمین میگذاشت و میفرستادش دنبال نخود 

سیاه گفت: اگه دنبال تور کردن یه شاه ماهی نیستی پس واسه چی اینقدر 

 خوشگل کردی بال؟

نتی به خود میگرفت بعد درحالیکه یک ابرویش را باال انداخته و چهرۀ پر شیط

گفت: راستشو بگو کلک..میخوای دل شخص خاصی رو ببری؟ هان..! بگو 

 بگوووو..

درحالیکه کنارش میزدم و به سمت مانتو و شالم میرفتم تا بپوشم گفتم: شخص 

 خاص کجا بود مهرسا..نگو اینطوری یکی میشنوه آخه!

خیال زده بود مهرسا درحالیکه دست هایش را درهم گره زده خودش را به بی

 گفت: از ما گفتن بود..ولی امشب بعضی ها ببینتت قورتتون ندن خیلی کاره!

درحالیکه با فهمیدن منظور او لرزی از تنم میگذشت مانتویم را پوشیده و 

گفتم: اصال نمیدونم درمورد چی داری صحبت میکنی؟ زودباش آماده شو ما 

 ادۀ دامادیم هااا..باید زودتر از بقیه توی باغ باشیم..مثال خانو

با کدوم مهرسا هم سریعا با من مشغول پوشیدن مانتو و شالش شد و گفت: 

 ماشین آمدی ؟ من ماشینمو به مامانم و بی بی جون که برن..

خندۀ نخودی و البته خفه ای کردم که مهرسا درجا متوجۀ قضیه شد و ناباور 

 زیر پاته!  نالید: واااای نه!! نگو که اون پراید قراضۀ وحشتناک

 ـ زدی تو خال!

 ـ من با این اباهت، با این همه وجنات و زیبایی بشینم توی اون اون ابوقراضه!؟ 



 ـ چاره ای نیست!

ـ باید اول جاده پیاده کنی منو، ترجیع میدم پیاده برم تا با اون ماشین 

 وحشتناک وارد باغ شم.

شو که حرکت کنیم، خندۀ بلندی سر داده و گفتم: باشه، حاال زودتر آماده 

 ..شاید کسی نیامده باشه هنوز

 با مهرسا لباس مانتو پوشیده و درحالیکه شال هایمان را روی صورت های

آرایش شدۀ مان می کشیدیم سوار ماشین شدیم و به سمت باغ حرکت کردیم. 

در تمام مسیر مهرسا نق زد و دخترک همیشه بیخیالم با آهنگی که از رادیو 

زد و من تنها لبخندی به لب داشتم و در دلم برای مصطفی پخش میشد دست 

 و مریم خوشحال بودم و دعا میکردم همه چیز به خوبی بگذره!

وقتی به خیابانی که انتهایش به باغ پدر حسان شان میرسید رسیدیم قفل های 

به مرکزی را زده و هرچقدر مهرسا جیغ و داد نمود با ماشین داخل شدم و 

 ادیم او ماننده فنر از جایش پریده و از ماشین دور شد.محض اینکه ایست

درحالیکه به این رفتارش می خندیدم ساغر را بغل زده و ماشین را قفل نمودم 

 و به سمت ساختمان و جایی که میز و صندلی ها چیده شده بود حرکت کردم.

درحالیکه دامن لباسم بلند و پف دار بود ولی خوشبختانه دست و پا گیر نبود و 

 ساغر را بغل کرده بودم به راحتی حرکت میکردم.

نگاهم مستقیم به سمت جایی بود که از نور بیشتری برخورد و برای همین 

وقتی ناگهان دست هایم سبک شد هینی کشیده و به سمت راستم نگاه کردم 



حسان شدم، ساغر را از آغوش بیرون کشیده و آن زمان بود که تازه متوجۀ 

 چشمانی که ماننده چلچراغ می درخشیدند خیرۀ من شده بود. بود و با

 اخم کوچکی کرده و گفتم: منو ترسوندین!

درحالیکه گونۀ ساغر که ماننده گل پیچکی دست و پایش را به دور او حلقه 

زده بود را می بوسید جواب داد: فکر میکنم بعداز چیزهایی که یادمون آمد و 

ه یادت آوردم بتونی از استفادۀ افعال جمع بعدش شما یادت رفت و من دوبار

 دست بکشی خانوم خوشگله!

درحالیکه دوباره حرکت میکردم و اوهم هم قدمم شده بود جواب دادم: فکر 

 نکنم چنین قصدی داشته باشم.

بتواند چیزی بگوید به جمعیت رسیدیم، مانتو و شالم خوشبختانه قبل از آنکه 

فتم و حسان هم درحالیکه همچنان ساغر را را در آوردم و به سمت ساختمان ر

 در آغوش داشت دنبالم آمد.

تا چیزی وقتی مانتویم را جایی امن و دم دست گذاشتم به سمت او برگشتم 

 بگویم که با نگاه محوش رو به رو شدم.

در سینه خفه شد، با همان حالت آرام آنقدر خیره نگاهم میکردم که نطقم 

 پرنسس نمیخواد بره پیش بی بی؟ ساغر را زمین گذاشت و گفت:

و ساغرهم که شک نداشتم از لحظۀ ورود متوجۀ میز خوراکی ها هرچند خالی 

شده بود سریع و بدون حرف از اتاق خارج شد. رفیق نیمه را که میگویند او 

 بود..



حسان همانطور که با نگاهش وجبم می نمود نزدیکم شده و دستم را گرفت و 

افتاده بودم یکبار دور خودم چرخاند و زمانیکه رو به مرا که در دام نگاهش 

رویش قرار گرفتم فاصلۀ ما را به صفر رسانده و دستش را دور کمرم حلقه 

 نمود.

از پایین نگاهش میکردم و مژه های ریمل خورده ام به باالی پلک هایم 

 چسپیده بود.

 ـ تو آخر با این نگاهت منو میکشی!

 ه رو می شناسیم..ـ ما مدت زیادی نیست همدیگ

حلقۀ دستش را دورم تنگ تر نمود با دست دیگرش اندکی با حلقۀ پیچ خوردۀ 

 کنار صورتم بازی نمود و گفت: من اینطوری فکر نمیکنم، پری مو فرفری من!

 میزدم گفتم: من..م..من..درحالیکه با کرختی پلک 

گفت: تو ی صورتم فوت می نمود حسان درحالیکه تقریبا نفس خوشبویش را رو

 چی؟

 ـ من..پری..نیس...

حسان فاصلۀ صورت هایمان را کمتر نموده و گفت: هومم..چرا هستی..تو پری 

 مو فرفری منی!

گرما از پهلو هایم به سمت باال حرکت کرده و حتی گوش هایم هم داغ گشته 

 بودند.



حسان بوسه ای نرم روی گونه ام نشانده و گفت: داری سرخ میشی فرفری 

 جان..!

 آرام لب زدم: گرمه!

با انگشت شصتش آرام گردنم می نمود حسان درحالیکه دستش را تکیه گاهه 

 لبم پایینم را نوازش نموده و گفت: چه رژ لب خوش رنگی..

نفس لرزانی از سینه ام خارج شد که حسان بدون تعلل لب هایمان را بهم 

 دوخت...

حرکت میداد که ناگهان سرم  آرام گونه ام را نوازش می نمود و نرم لب هایش را

را عقب کشیدم، البته نتیجۀ آن تنها چند اینج فاصله گرفتن لب هایمان بود و 

 ازآنجایی که نمیتوانستم تمرکز کنم خیلی بی ربط گفتم: رژلبم رو نخور..

 حسان درحالیکه به لب هایم خیره بود جواب داد: باشه!

 *** 

 ـ بفرمایید خوشگل خانوم!

را از دست حسان می قاپیدم چشم غرۀ پدر مادر داری  درحالیکه رژلب

 تحویلش داده و گفتم: بعدا باید در این مورد صحبت کنیم!

حسان خنده بدجنسی تحویلم داده و گفت: منکه از خدامه..تا باشه ازین 

 صحبت ها..



درحالیکه رو به روی آیینه مشغول ترمیم رژلب پخش و پاک شده ام بودم 

 شده و باید برم پیش مهمونا.گفتم: حیف که دیر 

سر رژلب را بسته و به سمت حسان برگشتم که دوباره در نزدیکترین فاصله به 

من ایستاده بود و همان لحظه دوباره دست هایش دور کمرم حلقه شده و گفت: 

 وقتی مهمونا رفتن بمون..

 ـ چرا؟

 ـ  صحبت کنیم دیگه..

بکشم گفتم: من باید با بی  درحالیکه سعی داشتم خودم را از آغوشش بیرون

 بی..

 ـ من بی بی جون رو راهی میکنم، تو بمون!

دست از تقالی بیخود برداشته و نگاهی به چهرۀ مصممش انداختم و در نهایت 

 تسلیم شدم: باشه.

حسان بوسه ای بر پیشانی ام نشانده و با خوشحالی افزود: مرسی پری مو 

 فرفری من!

اتاق خارج شدم و به جمع مهمانان پیوستم، همان وقتی رهایم کرد سریع از 

لحظه با ورود من مریم و مصطفی هم دست به دست هم داخل شدند و 

 خوشبختانه مهرسا نتوانست دلیل این غیبت عجیب غریب مرا کشف کند.



گوشه ای ایستاده و درحالیکه ساغر به دامنم چسپیده بود برای شان دست 

 احی کرده بودم بر تنش عالی نشسته بود.میزدم، لباسی که برای مریم طر

لحظه ای از دیدن چهرۀ شاد و نگاه پر مهر شان به همدیگر گلویم بغض کرده و 

غزید که همان لحظه دست در تاریک روشن هوا قطره اشکی از چشمم پایین ل

 گرم بی بی روی بازویم نشست.

رحالیکه به سمتش برگشتم که چشم هایش را برای اطمینان خاطر من بست، د

 اشک هایم بیشتر ازاین پایین نریزند.لبم را گاز میگرفتم و 

 ـ خودم کردم!

 ـ آروم باش..

 ـ نمیتونم!

 ـ سعی خودتو بکن..همه چیز درست میشه.

تند تند پلک زدم تا اشک هایم عقب بروند و سعی کردم لبخندی روی لبم 

ویی بنشانم، مریم و مصطفی نزدیک میز ما شده و موقعۀ خوش آمد گ

 میتوانستم نگاه خیرۀ مصطفی را روی خودم ببینم.

شک نداشتم به خوبی متوجۀ همه چیز شده است، ما دو نفر روزهای سخت 

زیادی را کنار هم گذرانده بودیم و از دوتا دوست یا خواهر و برادر خیلی بیشتر 

 همدیگر را درک میکردیم.



مت جایگاه رفته و دقایقی خودم را با ساغر مشغول کردم و درنهایت به س

کادوهای آن دو نفر را دادم. چندین عکس یادگاری هم باهم گرفتیم، همانطور 

همراه مهرسا و ساغر به سمت پیست رقص رفته و سعی کردم همه چیز را 

 فراموش کرده و کمی خوش بگذرانم.

به ما پیوسته حسابی پیست حسابی شلوغ شد. و آن زمان بود که بقیه هم 

یرم انداخت. تمام مدت سعی داشتم از دست نگاهش فرار کنم حسان دوباره گ

 ولی ظاهرا او برعکس من تمام مدت خیره ام بود.

 کنار گوشم زمزمه کرد: فرارت بی فایده ست!

 درحالیکه خودم را آرام با ریتم آهنگ تکان میدادم جواب دادم: فرار نمیکردم!

 ـ تو که راست میگی..

 باال انداخته و گفتم: پس چی؟!به سمتش برگشته و ابرویی 

حسان تک خندی از حق به جانبی ام تحویلم داده و گفت: پری مو فرفری 

 کمتر دلبری کن..

بازهم ابرویی باال انداخته و اینبار پشت به او شروع کردم به رقصیدن که درجا 

 خشکم زد!

 بود!!  یک ابرویش را باال برده ست به کمر ایستاده و خیره نگاهم میکردا دمهرس

استفهامی نگاهش کردم که درجواب تنها چپ چپ نگاهم کرده و گفت: به 

 حسابت میرسم..



 ـ چرا؟

 ـ میفهمی خودت!

 با آرنج به پهلویش کوبیده و گفتم: گمشو بابا..

مهرسا کمی دیگر چپ چپ نگاه کرد و در نهایت با یک چشم غره همه چیز را 

همه چیز را رها کرده و بیخیال  پایان داده و مشغول رقصش شد. برای دقایقی

 همه چیز رقصیدم.

 بدون توجه به حسانی که هر چند لحظه با دستانش اعالن حضوری می نمود!

تا پایان محفل چند بار دیگر هم رقصیدم و برای کمتر کردن حساسیت ممکن 

خودم را به پذیرایی از مهمان ها و خوش و بش با اقوام مریم به عنوان خواهر 

 راندم.داماد گذ

چندین بار دیدم که حسان ساغر را در آغوش دارد، حتی یکبار دیدم که 

درحال رقصیدن هستند، موقع شام هم ساغر کنار او نشسته بود و بشقابش از 

 همیشه پر تر بود و بدون حرف تند تند درحال خوردن بود.

حسان درحالیکه با عمویش صحبت می نمود گاهی دور دهان او را نیز دستمال 

 می کشید. هرچقدرم که اصرار کرده بودم او را نزد من بفرستد قبول نکرد..

 منم دیگر پی اش را نگرفتم..

دخترش بود دیگر، باید کمی هم حسان در قبال او مسئولیت هایش را انجام 

 میداد، هرچند ندانسته!



 تا اینکه بالاخره محفل تمام شد.

برداشته شده بود. باورم  احساس راحتی میکردم؛ انگار باری از روی دوشم

 نمیشد که محفل تمام شده است. 

برای مصطفی بسیار خوشحال بودم، موقع بدرقۀ عروس و داماد خواهرانه بغلش 

کرده و برایش آرزوی خوشبختی کردم چرا که واقعا لیاقتش را داشت. او تمام 

آمد تبدیل به آدم خوبی شود و حاال در سعیش را کرده بود از آن خورده فروش 

 مناسب و جایی برای ماندن داشت.

هرچند که در زندگی شخصی اش با مادرش اتفاقات بدی رخ داده بود ولی همه 

 را پشت سرگذاشته بود و با دختر خوبی از یک خانوادۀ خوب ازدواج کرده بود.

وقتی عروس داماد سوار ماشین شده و حرکت کردند نفس عمیقی کشیده و 

کردم، برای او خوشحال بودم و برای خودم کمی مانند آه از گلویم خارج 

 ناراحت..

 شاید بیشتر از کمی!

به ساغر که دستم را گرفته بود و برای ماشین عروس دست تکان میداد 

 انداختم..

 فرشتۀ تپلم را بغل کرده و پرسیدم: امشب به پرنسس مامان خوش گذشت؟

 علوس بشم!با لبخند سرش را تکان داد و گفت: مامانی منم میخوام 



چشمانم گشاد شد و همزمان صدای شلیک خندۀ حسان از پشت سرم بلند 

 ه و گفت: ای جونم..شد. به سمتش برگشتم، نزدیکمان آمد

بعد سریع ساغر را از آغوشم بیرون کشیده و گفت: خانوم خوشگله میخواد 

 عروس شه آره؟ 

کی میخوای  حاال باساغر سرش را به نشانۀ تایید تکان داد که حسان گفت: 

 ازدواج کنی تو پرنسس خانوم؟

 و با جوابی که ساغر داد لحظه ای هر دو کپ کردیم!

 ـ با شما..

دیدن چهرۀ درهم رفتۀ حسان اینبار مرا آنقدر به خنده انداخت که ضعف 

کردم، سینه ام از خنده محکم تکان میخورد و نفسم بند آمده بود، حتی در 

 چشمانم اشک جمع شده بود.

د نشستم و حسان هم به من پیوست یمکتی که در همان نزدیکی بوروی ن

ساغر را روی پاهایش نشانده و هنوز دهان باز نکرده بود تا برای ساغر توضیح 

 دهد ازدواج شان ممکن نیست که بی بی سر رسید.

 ـ خسته نباشین جناب کیان، ثنا دخترم کم کم آماده شو که ماهم بریم!

 داختم، از من خواسته بود بمانم..نگاه کوتاهی به حسان ان

 نباید می ماندم..

 چرا حرفش را قبول کردم؟!



فقط کافی بود دست ساغر را گرفته و با بی بی سوار ماشین می شدم و به 

 خانه میرفتم و تمام شب را راحت میخوابیدم.سمت 

 آدم همیشه در پی انتخاب های اشتباهش میرود..ولی 

کردم به این بهانه که با مهرسا برمیگردم، و  بی بی همراه ساغر راهی خانه

مهرسا را همراه پدر حسان و خانواده اش راهی کردم به این بهانه که همراه بی 

 بی برمیگردم.

 همه را راهی کردیم..

حسان یافتم، اول به سمت دروازه های اصلی رفت و ناگهان خودم را تنها با 

 بعداز داخل آوردن ماشین اش درها را بست.

 مین که به من رسید دستم را گرفته و با خود داخل برد..ه

آن همه تزیینات قشنگ و شکوه درون سالن حاال که ما تنها بودیم کمی 

 ترسناک به نظر میرسید.

 نگاهی سرسری به اطرافم انداختم و گفتم: اینجا چقدر ساکته..

همان لحظه صدای موسیقی بلند شد، حسان آهنگ گذاشته بود. استفهامی 

نگاهش کردم که دستم را گرفت و دست دیگری بند کمرم شد و همانطور که 

 آرام حرکت میکرد و مرا هم با خود همراه نموده و گفت: حاال بهتر شد.

سعی کردم نگاهم را به چشمانش ندوزم چرا که تمرکزم را برهم میزد و در 

 جوابش گفتم: داریم چیکار میکنیم؟ قرار بود صحبت کنیم!



را تکان داد و گفت: داریم صحبت میکنیم دیگه، من دوست حسان سرش 

 ندارم وقتی دارم حرف میزنم یه جا بی حرکت بشینم..

این حرفش تقریبا حقیقت داشت. سالها پیش هم چندین بار دیده بودم وقتی 

شروع می نمود به حرف زدن از جایش برمیخواست و آرام قدم میزد. در 

 جلسات همیشه ول ول میخورد.

در جلساتی که دو شرکت برای شراکت گذاشته بودند هم دیده بودم  حتی

 چقدر روی صندلی معذب است!

 لبخندی زده و گفتم: میدونم!

حسان هم لبخندی زده و بوسه ای بر روی نوک بینی ام نشاند که باعث شد 

 تمام صورتم گور بگیرد.

 حسان بلند خندید: صورتشو ببین..

باره در آغوش گرفته و گفت: داری ار چرخاند و دودستم را باال برده و مرا یکب

 میشی شبیه هلو..

و درحالیکه بینی اش را آرام به گونه ام میکشید با صدای خفه ای ادامه داد: 

 آمادۀ رفتن تو گلو..!

سرم را کج کرده و با صدایی که ناخواسته لرزان شده بود و لرزشش به دست و 

 ما..ما قرا..ر..پاهایم آرام آرام سرایت می نمود لب زدم: حس..ان! 



بینی اش را اینبار آرام بر روی اللۀ گوشم کشید که باعث شد تمام بدنم مور 

 مور شود.

 ..خمار شده بود جواب داد: ما.با صدایی که به شدت 

عزمم را جزم کردم و به خودم تکان محکمی داده و از آغوشش خارج شدم. 

دستی به صورتم کشیدم و خیره به حسان که همچنان با همان چشمان گرسنه 

 اش نگاهم میکرد.

 ـ ما قرار بود صحبت کنیم..

 وقتی جواب نداد به او تشر زدم: اینطوری نگاهم نکن!

 گفت: چطوری؟ خندید و درحالیکه آرام نزدیکم میشد

 دستم را به نشانۀ ایست جلویش گرفته و گفتم: سرجات بمون..

ولی او بند دست دراز شده ام را گرفته و کشید، تعادلم را از دست داده و 

 مستقیم در آغوشش جای گرفتم.

 درحالیکه موهایم را نوازش می نمود گفت: داریم صحبت میکنیم دیگه..

بگو ببینم یادت هست قرار بود درمورد چی با لحن شیطنت باری پرسید: اصال 

 صحبت کنیم؟

 ـ آره!

« نه نیست!» لحظاتی را در سکوت به لبانم خیره گشت و در نهایت با گفتن 

 بازهم لبانمان را بهم دوخت..



توجه: برای خریداری فایل بدون سانسور این رمان به چنل زیر مراجعه 

 فرمایید..

@SH_shafaq 

 *** 

اش گذاشته و گونه ام را روی دستم قرار دادم و در همان  دستم را روی سینه

 حالت آرام لب زدم: نباید این کارو میکردیم..!

 حسان خیره به سقف مشغول نوازش موهایم بود..

 تو پری مو فرفری منی..! ـ 

ناگهان قلتی زد و مرا روی شکم خواباند و مچ هر دو دستم را روی تخت بند 

لبانم نشاند و زماینکه سرش را بلند کرد ادامه داد: نمود و بوسه ای داغ بر 

 بعداز همون شب تو پری مو فرفری من شدی..

 با یاد آوری آن شب لبخندی زدم..

 خاطرات آن شب همه یادم آمده بودند!

 هیچ خبری از تجاوز نبود..

من و حسان هر دو تحت تاثیر قرص ها و جاذبه ای که از کنترلمان خارج بود 

 گذرانده بودیم. شب را باهم

در طول آن اتفاق حتی یک لحظه به یادم نمی آمد ناراضی بوده باشم..جز درد 

 اندکی که احساس میکردم و عادی بود. 



 اون شب رو به یاد میاری؟!حسان پرسید: توهم 

مچ دستم را آزاد کرده و روی گونه اش گذاشتم، با شستم آرام گونه اش را 

 به خاطر میاری؟ نوازش کرده و پرسیدم: تو منو

که تلخ خندی روی لبانم نشست، ابروهایش  حسان فقط سرش را تکان داد

 درهم رفت و پرسید: چی شده؟

 ـ تو منو به یاد نمیاری!

 حسان خودش را باال کشیده و به تاج تخت تکیه زد..

 ـ ثنا..

 چهره اش هر لحظه درهم تر میرفت..

و پیراهن سفید حسان را تنم  فقط نشستم، مالفه را رها کردهچیزی نگفتم و 

 نمودم و چندین دکمه اش را بستم.

 خم های در هم شده نگاهم می نمود..در تمام این مدت حسان با همان ا

وقتی درحال بستن آخرین دکمه بودم که گفت: به خاطر من اون اتفاق 

 افتاد..مگه نه؟

 سرم را بلند کردم و با رنگ و رویی پریده نگاهش کردم!

 اتفاق حرف میزد؟از کدام 

 ضربان قلبم به آنی روی هزار رفت!



 ساغر دخترشه؟!!نکنه حدس زده 

 ..زد خشکم حرفش با که بودم نزده تا کامل هنوز را دومم آستین

 افتاد؟ اتفاق این من بخاطر ـ

 اتفاق؟ کدوم: پرسیدم تعجب با و کرده بلند را سرم

 ..میرسید کالفه نظر به

 خوردن بهم: داد ادامه بریده بریده و کشید اش آشفته موهای به دستی

 ...ساغ و نامزدیت

 . ماند نیمه حرفش شد ظاهر اش چهره بر ناخواسته که داری صدا پوزخند با

 !تو بخاطر..هه: کردم زمزمه لب زیر

 .است شنیده او نداشتم شک ولی

 ..وای: گفت خود با و کشید صورتش به دستی

 خراب تو زندگی من: گفت نادمی لحن با چشمانم به خیره و گرفت را دستم بند

 ..شدم باعث من..کردم

 و بود او دست من مال و من دست در او دست بند طوریکه..چرخاندم را دستم

 !کردم خودم..نکردی خراب منو زندگی تو: داد جواب

 ..نه ـ



 نکردم؟ فکر موضوع این به سالها این در میکنی فکر..بود خودم تقصیر..بله ـ

 کردن قبول با میکردم فکر اوایل بودم بیدار صبح تا از رو زیادی های شب

 شب اون از ولی..دادم انجام اشتباهو این تولد مثال جشن اون به بیام اینکه

 در خودم همه از بیشتر فهمیدم..آوردم یاد به رو چیز همه که باربیکیو مهمونی

 !مقصرم اتفاق این

 حسان دست و کردم گرسنگی احساس ناگهان بازم ولی بود شب نصف اینکه با

 .شدم خارج تخت از نموده رها را

 ..بخورم چیزی یه میرم..گرسنمه: گفتم که کرد نگاهم متعجب

 ..شدم خارج اتاق از دیگری حرف بدون و

. شنیدم میشد پایین ها پله از که اورا قدم صدای رسیدم اشپزخانه به وقتی

 بود خوراکی از پر یخچال درون برانگیزی سوال و عجیب طور به و خوشبختانه

 سینه به دست که او به توجه بدون و آوردم در را ساده ساندویچ یک مواد پس

 .شدم کردن درست ساندویچ مشغول نمود می نگاهم و زده تیکه دیوار به

 تا که بینی می..نکن نگاه من به دارن ترحم یا دلسوزی به احتیاج که کسایی ـ

 ..میتونم بعدم به ازین کشیدم دندون به زندگیمو تنهایی االن

 !نمیکنم دلسوزی ـ

 بهت: گفت نمود می حلقه شکمم دور را دستش درحالیکه  و ایستاد پشتم

 ..میکنم افتخار



 مشکل: پرسید و شد آن ی متوجه کامال که زدم پوزخندی ناخواسته بازهم

 چیه؟

 که پیش سال 3: گفتم و گرفته باال را سرم چرخید دستانش ی حلقه میان

 !نبود اینطوری

 خیابونی ی هرزه یه درحده پیش سال سه: دادم ادامه که کرد نگاهم گیجی با

 خیلی ازدواج و کنه رو نامزدت برا خیانتتو ی پته بیاد میترسیدی که بودم

 !بزنه بهم مهمتو خیلی

 !بخوانم اش چهره از راحتی به میتوانستم را بود شده گیج کامال اینکه

 !!میدونم؟ رو موضوعات این کجا از من میکند فکر دارد بود مشخص

 ..بهت کی..تو ـ

  گفته؟ بهم کی: دادم ادامه خودم کند کامل را حرفش نتوانست وقتی

 !شنیدم خودم..نگفته کسی

 ..من..م ـ

 ..کند صحبت نمیتوانست. بود داده دست از را اش تلکم قدرت کامال انگار

 !بگوید چه نمیدانست هم شاید

 با که نمود سد را گلویم ای کهنه بغض و نشست لرزانم لبان روی خندی زهر

 .زدم ساندویچم به گازی و کرده بلند را دستم گرفتنش نادیده



 به را ساندویچ سردرگمش و منتظر چشمان مقابل در و دادم قورتش زور به

 ..کردم پرت سمت

 !میکنی؟ چیکار: پرسید متعجب و پرید باال ابروهایش

 بود افتاده ساندویچ که سمتی همان به و کشیده بیرون آغوشش از را خودم

 .نمودم پرت

 !نداشت اهمیتی ولی بود سرد زمین

 این: پرسیدم میریختند پایین آرام هایم اشک درحالیکه و برگشتم سمتش به

 نیست؟ آشنا برات منظره

 ..زد خشکش درجا ولی کند بلندم و بگیرد را دستم تا بود شده خم

 ..زدم پوزخندی ام گریه میان

 !!بود آمده یادش

 به را بوسیدمش و برداشته زمین روی از را ساندویچ شدم بلند جایم از خودم

 .گذاشتم اپن روی و زدم ام پیشانی

 خم هم انسانیت بخاطر..شدم تحقیر ناحق به همه جلوی وقتی روز اون ـ

 میشود پایمال ناحق به حقم اینکه فکر به ای لحظه حتی! کنی بلندم تا نشدی

 ! نیوفتادی شدم اخراج نکرده جرم به و

 ..رفتم سمتش به



 خیابانی ی هرزه همان زندگی شدن نابود وجدان عذاب سال همه این بعداز ـ

 گرفتی؟ رو

 نداشته..باش نداشته: گفتم آن درمیان و دادم سر بلندی هیستریک ی خنده

 تو! نیست تدبیر را کرده خود! ندارم وجدان عذاب خودمم من که چرا باش

 ..نکردی نابود منو زندگی

 ..کردی نابود رو دیگه چیزه یک تو

 را حرفم اگرم ولی نبود توصیف قابل که بود نادم ای اندازه به صورتش حالت

 .میشدم منفجر نمیزدم

 !کردی نابود خودمو تو ـ

 ..شدم نزدیک

: فشردم و گرفته را ساعدش و میکردم حس را گرمش های نفس حرم که طوری

 کار تون شرکت توی که مدتی تمام در..ساده خیلی..بودم ساده کارمند یه من

 که میدیدم تو از کمتر خودمو اونقدر! بودمت ندیده بیشتر بار چند میکردم

 که مخصوصا! نمیدادم خودم به رو درموردت کردن فکر ی اجازه ای لحظه حتی

 ..داشتی نامزد تو

 چیز همه اگر حتی اما: دادم ادامه و چکید پایین چشمم از اشکی قطره

 تحقیر اونقدر تو نمیگذاشتم من بود برعکس ما جایگاه اگر..بود می برعکسم

 ...حر سرت پشت! بشه پایمال حقت نمیگذاشتم! بشی



 اش سینه به سرم چسپیدن و تنم دور دستانش شدن حلقه با حرفم ی ادامه

 .ماند نیمه

 به مرا محکم بود ابری کامال چشمانش درحالیکه و پشیمانی و محزون لحن با

 من..پستم آدم یه من..متاسفم..متاسفم: کرد زمزمه گوشم کنار و فشرد خود

 !متاسفم

اندکی مرا از خودش دور نموده و با دستانش صورتم را قاب گرفت و گفت: 

بزرگی داری! میدونم که با مهرسا تو صحبت کردی..میدونم که تو چه قلب 

میتونستی بعداز کاری که من باهات کردم انتقامتو ازم بگیری..میتونستی 

 بشینی و نابود شدنم رو ببینی! ولی تو این کارو نکردی..

بوسه ای روی گونه ام که از اشک هایم خیس شده بود زد و ادامه داد: چون تو 

 فرشتۀ منی..تو پری مو فرفری منی..

ای بر شانه ام نشانده و گفت: چون تو  دوباره در آغوشم گرفت و اینبار بوسه

 خوبی و من بدم..!

دلم بیشتر خواست، از آن ناز و نوازشش خوشم آمده بود..سوای کشش جنسی 

 که بین ما دو نفر وجود داشت..

پس با اندکی چاشنی ناز اسمش را صدا زدم که انگار آتش زیر پایش روشن 

حسان..الهی حسان فدای تند تند جواب داد: جان حسان..عمر کرده باشند، 

 اون ناز توی صدات بره!

 سرم را بیشتر به سینه اش فشردم!



 .میکرد خواهی معذرت میبوسید را صورتم و سر دایم حسان

 ..رفتیم کاناپه سمت به و شدیم خسته ایستادن از دو هر بالاخره طوریکه

 متفاوتی بوی و رنگ دوباره که هایی بوسه و همانا کاناپه روی نشستن ولی

 ..رفت ضعف که دلی و دست و گرفتند

توجه: برای خریداری فایل بدون سانسور این رمان به چنل زیر مراجعه 

 فرمایید..

@SH_shafaq 

 

*** 

 پشت گرم ای بوسه و نمود متوقف مان مجتمع پارکینگ در را ماشین حسان

 ..کن استراحت امروز: گفت و نشانده دستم

 کند اسیر چنگالش به مرا دوباره حسان آنکه از قبل و دادم تکان را سرم تنها

 .شدم پیاده ماشین از

 خدا: داد جواب لبخند با او و دادم تکان برایش سری و کرده خداحافظی آرام

 ..باش خودت مواظب..عزیزم نگهدارت

 و شدم داخل وقتی و رفتم آسانسور سمت به و دادم تکان سری تنها بازهم

 .شنیدم را او دادن گاز صدای در شدن بسته بعداز



 سعی هم هرچقدر و شدم خودمان واحد وارد سریع آپارتمان ایستادن محض به

 !بود بیدار بی بی که البته و نشد باشم صدا و سر بی کردم

 ..میکرد نگاهم و نشسته مبل رو

 نگاهش میشد پایین باال شدت به ام سینه درحالیکه و حرکت بی ای لحظه

 .کرد نگاهم سکوت در اوهم و کردم

 گریه مهابا بی و کردم پرواز آغوشش در من و کرد باز برای را دستانش درنهایت

 ..کردم رها امنش آغوش در را ام

 ..کرد نوازشم تنها و نگفت چیزی هیچ بی بی مدت تمام

 بی بی که کشیدم صورتم به دستی و کردم بلند را سرم آمد بند ام گریه وقتی

 گفتی؟ بهش: پرسید مهربانی با

 ..نتونستم: گفتم و دادم تکان نفعی ی نشانه به را سرم

 !نخوابیدی رو شب کل میاد نظر به..بخواب و بگیر دوش شو بلند ـ

 ...برخواستم جایم از و انداختم اطرافم به نگاهی ناخواسته

 ..!بود کرده ام کالفه شان بلندی. کشیدم ام آشفته موهای به دستی

 زیاد: گفت و برخواست جایش از و فشرده را دستم بود احوالم شاهد که بی بی

 !میشه درست چی همه..نکن فکر بهش

 میشه؟ درست چی بپرسم میخواست دلم

 ..شدم اتاقم وارد و گزیده را لبم ولی



 موهای همان با و رفتم تختم سمت به خسته مدت طوالنی دوش یک بعداز

 پیدا گذاشت که شبی درباره خیال و فکر فرصت و برده پناه تختم به   خیس

 .خوابیدم و نکرده

 همین برای و میکرد درد گرسنگی از شکمم..بود ظهر 1 شدم بیدار وقتی

 را میرسید دستم دم که هرچیزی و بدم یورش آشپزخانه سمت به مستقیم

 .میخوردم

 ی ادامه به و در صدای که بودم سرد ی اولیه ساالد گرفتن لقمه مشغول سخت

 ..ساغر کنان تاتی تاتی های قدم آن

 مامانی؟ ـ

 بلند را صدایم ولی کرد گیر گلویم در درحالیکه و جویدم تندتر را ام لقمه

 ..دخترم اینجام: کردم

 سنگینش کپل هیکل با او بعد لحظاتی و شنیدم را پایش شدن نزدیک صدای

 .رفت درهم ام چهره که انداخت آغوشم در را

 شکم با نمیخوردی سرد ی اولیه: گفت و زده لبخندی صحنه این دیدن با بی بی

 ..گرسنه

 لقمه میکرد نگاه اولیه ظرف با ای گرسنه گرگ چون که ساغر برای درحالیکه

 .میخورم دارم چی فهمیدم نمی حتی شما ورود قبل تا: دادم جواب میگرفتم

 عنوان به ام گونه روی داری صدا ی بوسه درحالیکه و گرفته را لقمه ساغر

 .گرفت آن از گازی نشاند می تشکر



 نیست؟ مصطفی از خبری: گفتم و کرده نگاهی بی بی به

 که زحماتی و هوتل بابت کلی و بودن رسیده..زد زنگ قبل ساعت چند..چرا ـ

 .کرد تشکر بودین کشیده

 ..زدم لبخندی

 !میکرد خوشحالم مصطفی خوشحالی

 ..مهرسا به بزن زنگ یک ـ

 به فکری  باید. شدم بلند خودم و گذاشته صندلی روی را ساغر دادم تکان سر

 ..میکردم ساغر زیادخوراک  و خورد این حال

 !میشد مفرط چاقی دوچار زودی به

 تماس دوباره مهرسا لحظه همان آوردم در را  موبایلم ام دستی کیف درون از

 .گرفت

 ..سالم ـ

 ! شده فالن فالن ی دختره..کوفت و سالم ـ

 ..نشستم تختم روی و کرده ای خنده

 سایلنته؟ روی گوشیت چرا زدم؟ زنگ بهت چندبار میدونی! نخند ـ

 درش صدا بی حالت روی از بود رفته یادم..نمیدونم: کشیدم صورتم به دستی

 شدم؟ مهم برات اینقدر که شده چی حاال..بیارم



 ..ولی..کنم مهمونت مفصل کتک یک حقته ـ

 دارم مهربونی خیـــلی قلب من که اونجایی از: شد محضک دوباره لحنش

 ..میگذرم گناهت ازین

 ! عاجل..ببینمت باید: شد جدی دوباره بعد

 نداری؟ خونمونو آدرس نگه ـ

)...(  کافه دیگه ساعت نیم! خصوصیه کارم..ات دخمه از بیرون بیا شو بلند ـ

 ..باش

 ..میکنم خودمو سعی..باشه: گفتم و کشیدم صورتم به دستی دوباره

 به دادن خبر بعداز و شده آماده سریع. کرد قطع را تماس "منتظرم " گفتن با

 او ولی رسیدم دقیقه 20 از کمتر در. رفتم بود گفته که جایی سمت به بی بی

 .بود نشسته منتظرم من از زودتر

 !شدم عاشق: کرد اعالن ناگهانی خیلی که بود نداده را سالمم جواب هنوز

 اینقدر: گفت و داد باال را ام چانه با خودش که بود مانده باز تعجب از دهانم

 داشت؟ تعجب

 ..بیشتر خیـــلی..نه که اینقدر: دادم تکان سری

 ولی! محاالته جزوه میدونم..میدونم: گفت و داد سر نمکینی نخودی ی خنده

 .دیگه شده



 در عمو پسر عمو دختر عقد" فکر این ای لحظه بپرسم را سوالم آنکه از قبل

 .خورد زنگ سرم در "شده نوشته ها آسمان

 سان؟..ح کیه؟ شخص اون ببینم..ب ـ

 توی شم مجردی دوران همون از حسان..بابا نه: گفت و کرده ای خنده دوباره

 !نیست من ی عالقه مورد مردای تیپ ازون کال حسان..نبود فکرم

 کیه؟ پس ـ

 یادته؟ رو مصطفی عموی: گفت شده سرخ صورتی با و گرفته گاز را لبش

 داشت؟ عمویی مگر مصطفی..نیامد خاطرم به کسی کردم فکر هرچقدر

 یکی؟ کدوم ـ

 جدیدشو بابای این عموی خانوم خنگول: کوفت اش پیشانی بر نمادین مهرسا

 ! میگم

 مهندسم جناب مگه اصال..ندیدمش من اما:  دادم سر ای کشیده "آهـــان"

 بودند؟ آمده

 حسان و تو که ای مشکوکانه ی فاصله اون در: زد ای گیرانه مچ پوزخند مهرسا

 و پدر و مادر کرد درخواست لب رژ من دنبال آمد حسان بعدش و شدین غیب

 .آمدند مصطفی عموی

 پس؟ رفتند زود اینقدر چرا ـ

 .بودند نشسته دید از دور و تاریک خیلی میز یک دور..نرفتند ـ



 عموی جناب این حاال: پرسیدم و دادم تکان استفهام ی نشانه به را سرم

 دزدید؟ رو شما هوش و عقل نگاه یک در که شد چطور مصطفی

 ! نگاه؟ یک در: داد جواب و کرده ای خنده مهرسا

 و پدر جای به شب کل: داد جواب آمد بند اش خنده زمانیکه و خندید دوباره و

 در دم رو ساعتی حتی کرد احوالپرسی همه با و گشت مهمونا بین مصطفی مادر

 . ایستاد گویی آمد خوش برای

 ..نشدم اش متوجه اصال من..عجیبه ـ

 !بود ای دیگه جای حواستون کال شما خوب بله: انداخت تیکه مهرسا

 هارو جانب به حق ی قیافه من واسه: گفت سریع که کردم نگاهش چپ چپ

 ..!هااا کردی اسفالت منو عموی پسر مخ..نگیر

 داشت؟ مخم عموت پسر مگه: زدم خندی تک

 بهت ببینم بگو حاال کنی کشف باید خودت رو اش نداشته..داشته مخ ـ

  داد؟ دوستی پیشنهاد

 صحبت مسائل این درمورد هم کلمه یک حسان دیشب تمام اینکه آوری یاد با

 .کشید تیر سرم بود نکرده

 ..رفت درهم هایم اخم

 ..نه ـ



 اعمال به کردین شروع و هم به پریدن یهو نگفته هیچی نکنه..چیکار پس ـ

 ؟!عفت منافع

 .. شد خرابتر اعصابم شد مثبت مهرسا سوال این جواب وقتی

 ..!نکنیم صحبت فعال مورد درین بیا: کشیدم صورتم به را دستانم

 نرم لحن با میگذرد سرم در چیزی چه میدانست و بود احوالم شاهد که مهرسا

تیز و فرز باشه همینطوریه، تو هر کاری  حسان..نکن خورد اعصابتو: گفت تری

 تو این طور مسائل عینه شیربرنجه!

 ..حتما: کردم زمزمه و زدم پوزخندی

 و بیشتر لحظه هر و رشد و رشد به کردند شروع سرم در مالیخولیایی افکار و

 .شدند بدتر

 عموی یا اش آشنایی درمورد مهرسا های حرف از هم کلمه یک طوریکه

 .نفهمیدم مصطفی

 .میکرد سیر دیگری جای روحم و کافه در جسمم و میدادم تکان را سرم تنها

 میدونم: گفت ام گونه بوسیدن بعداز و کرد بغلم محکم مهرسا خداحافظی موقع

 آدم میده نشون که اونقدارم حسان باش مطمئن ولی..هستی فکری چه توی

 از اون ولی باشه داشته زیادی اشتباهات گذشته در شاید البته..نیست بدی

 ..!میشن درس براش تجاربش که اشخاصیه جمالت



 و کردیم خداحافظی بعد و گفتم امیدوارمی و دادن تکان تایید نشانه به را سرم

 .کردم حرکت خانه سمت به

 و حواسم کردن پرت برای و شدم ترافیک درگیر دقیقه چند مسیر در

 آرایشگاهی به چشمم که انداختم اطرافم به نگاهی عصبانیت از جلوگیری

 .خورد

 ..شدم پیاده و کرده پارک ای درگوشه را ماشین آنی تصمیم یک در

*** 

 ..خورد زنگ موبایلم آسانسور از خروج محض به

 خوبی؟..مصطفی جانم ـ

 ..خوبه هم مصطفی جون ثنا منم: آمد مریم ی خنده صدای

 عزیزم؟ چطوری تو..خداروشکر: دادم قرار ام شانه خالیگاهه میان را موبایل

  رسیدین؟ بخیر

 دوست سوپرایز اون و هوتل بابت مرسی عالیه چی همه..ممنونم ـ

 ! بگیرم احوالی یک زدم زنگ..داشتنی

 باهم لحظات این از میتونید تا راحت خیال با..خانوم عروس خوبیم همه ما ـ

 .نشه تون نسیب هایی موقعیت چنین بعدا ممکنه چون ببرید لذت بودن

 ..دادم تکان سری میکرد نگاهم تعجب با که بی بی برای بستم سرم پشت را در



 آوردن در مشغول تماس قطع بعداز و کردم صحبت مریم باهم هم دیگر دقایقی

 .شدم مانتویم

 ..بود عصر چهار ساعت

 از را اولیه مواد تند تند پس کرد آشپزی هوس دلم و شدم خانه آشپز وارد

 .آوردم در یخچال

 دخترم؟ کردی کوتاه موهاتو چرا ـ

 بعدشم..کرد هوس دلم: کشیدم ام شده رنگ کوتاه موهای به دستی ناخواسته

 ..بی بی میکردند اذیتم خیلی

 زینت " معروف ی جمله آن دیگر خوشبختانه و داد تکان را سرش تنها بی بی

 .نکرد تکرار رو "موهاشه به زن

 میخورد که ای لقمه هر سکوت در ساغر که البته و خوردیم سکوت در را شام

 .میکرد نگاهم خیره

 .ببیند کوتاه موهای با را مادرش که داشت تامل جای اوهم برای ظاهرا

 به دستی و کرده بلند را دستش میگذاشتمش تختش دورن آلود خواب وقتی

 ..میخوام منم:  کشید موهایم

 رسیدی من سن به وقت هر: نشاندم دستش روی ای بوسه و زدم لبخند

 ..! عزیزم

 ..زد لبخندی میبست را خمارش چشمان درحالیکه



 شرکت دو طراحان که مشترکی جدید طراحی چندین به نگاهی خواب از قبل

 .انداختم بودند داده انجام باهم

 ..آمدند می العاده فوق همه نظر به

 ..بودند ست باهم که گی خانواده یا دخترانه_مادر که هایی لباس

 ..!طرح نظر از چه رنگ نظر از چه

 خودم لباس با و میدوختم ساغر برای من گاهی که هایی لباس همان ماننده

 درجایی روز آن به که مخصوصا آمد می ای خالقانه ی ایده نظر به. بودند ست

 .بودیم ندیده را آن نظیر

 سمت به سریع و زدم کوتاهم موهای به ای شانه و پوشیده راحتی خواب لباس

 .خوابیدم موبایلم ی صفحه شدن خاموش روشن به توجه بی و رفتم تخت

 بودم داده نشان ضعف حسان جلوی چقدر اینکه به این از بیشتر نمیخواستم

 .کنم فکر

 سریع ساغر به خوروندش و صبحانه کردن آماده بعداز و شدم بیدار زودتر صبح

 .کردم حرکت کودکش مهد سمت به و کردم تنش فرمشو لباس

 نیامده کارکنان از توکی و تک هنوز..برگشتم شرکت به ساغر رسوندن بعداز

 .شدم دفترم وارد که بودند

 .میدیدم را حسان دوباره شک بدون و کیان شرکت با داشتیم جلسه امروز

 ..ببرم پناه محکمم ی پوسته همان به کردم سعی



 اتاقم در که میکرد سیر دیگری جای در فکرم رویم به رو های طرح به خیره

 .شد باز ناگهان

 ..کردم بلند را سرم زده شک

 !!حسان ـ

 و کرده بلندم بازویم گرفتن با و آمد سمتم به داغون و درب حال همان با

 .گرفت آغوشم در محکم

 یا دستان به حرکت هیچ و بگیرم نفس میتوانستم تنها که بودم گرفته طوری

 .بدهم نمیتوانستم سرم

 !حسان..شدم خفه..حسان ـ

 بر عمیق ای بوسه نشاندن بعداز البته..کردم ولم بالاخره که بود زمان آن و

 .ام پیشانی

 و شدم زنده که میدونی نمیدی؟؟ زنگامو جواب چرا: داشت نگه رویش به رو مرا

 !ساعت؟ 24 این توی مردم

 ..کاریم محل توی االن کن رعایت رو فاصله کمی..نبود موبایلم به حواسم ـ

 باید سریعتر هرچه..نمیخوام: گفت و چسپاند اش سینه به را سرم دوباره حسان

 ..!کنم تحمل تو دوری لحظه یک نمیتونم من کنیم ازدواج

 

 ..زد خشکم و شده گرد چشمانم



 میایم هفته آخر پدرم با من: گفت بود شده موضوع این ی متوجه که حسان

 ...ب

 ..نه نه ـ

 من..م..نرو تند اینقدر..کن صبر: دادم ادامه سریع که شد ساکت حسان

 ..وای..اینقدر

 .بودم شده گیچ کمی. گرفتم دهانم مقابلم را دستانم

 آن به ای ایده هیچ بود افتاده کار از انگار ذهنم و میکوبید تند تند قلبم

 .نمیرسید

 منتظر که حسان سمت به بعد شمردم، 5 تا سرم در و گرفتم عمیقی نفس

 .برگشتم میکرد نگاهم

 ..نکنم نگاه اش کننده هیپنوتیزم لعنتی چشمان به بود این سعیم تمام

 درحالیکه و کرده هدایت اتاقم داخل های مبل سمت به را او و گرفتم را دستش

: گفتم و نشستم بگیرم قرار رویش روبه که طوری مبل دیگر سمت

 ..اممم..حسان

 نباید ما..ببین: دادم ادامه و مایلم هایم ران روی را ام کرده عرق دستان کف

 !دوره ما از خیلی ازدواج یعنی..میدونی..کنیم عجله

 ..!نیستیم نوجوون دوتا که ما..عزیزم: گفت و گرفت را مچم حسان



 دارم یعنی کنی فکر که نمیخوام ببین. نمیشناسیم رو همدیگه اصال ما آخه ـ

 ..دارم زمان به احتیاج واقعا من ولی ندارم بهت حسی یا نمیخوامت که میگم

: گفت و گرفته عمیقی نفس نهایت در و کرد نگاهم سکوت در لحظاتی حسان

 باید ما یعنی..تو مطمئنن..کنیم عجله اینقدر نباید! میگی راست..عزیزم باشه

 ..بشیم آشنا هم با بیشتر کمی

 شاید..نمیگذرم ازت من ولی: گفت سریع که نشست لبانم روی لرزانی لبخند

 !میشم خوب داشتنت برای ولی باشم داشته هایی بدی من

 ..میشد خوب بودن من با برای

 میگذاشت؟ کنار را هایش بدی

 قرار آغوشش در طوریکه کشید را دستم دید را سکوتم و خیره نگاه وقتی

 چی که میدونم: گفت میشدند حلقه دور محکم دستانش درحالیکه و گرفتم

 ! میگذره سرت توی

 ..شد شالم رفتن کنار باعث که نشاند سرم روی ای بوسه

 ..د توی آب نمیگذارم..میکنم درست چیزو همه ـ

 !بود افتاده کوتاه موهای به نگاهش شک بدون

 ..این..این ـ

 را موهایم آرام که گرفتم قرار او از کمی ی فاصله در و کردم بلند را سرم

 ..کرد نوازش



 !آمد دلت چطور ـ 

 .بودم شده خسته: کشیدم موهایم به دستی کالفه

 ..داشتم دوست بلندتو موهای من ـ

 .میشه بلند دوباره: فشردم را ام پیشانی

 .داد خاتمه را موهایم  مورد در بحث دیگر ام کالفه حالت دیدن با دیگر حسان

 و شروعمونم عاشق من البته..نداشتیم خوبی شروع که میدونم..عزیزم ببین ـ

 هردومون به که میخوام ولی! عمرمه تمام های شب بهترین از یکی شب اون

 در باید کردم عمل زده شتاب یکم ازت خبری بی بخاطر من! بدی فرصت

 ..میکردم درخواستی چنین ازت بهتری موقعیت

 !دادی دستور نکردی درخواست: دادم تذکر

 صبر میکنم سعی ولی نبود درست کارم..توهه با حق بله: داد تکان را سرش

 باشه؟..میکنی فکر جدی درموردش که بگو بهم توهم فقط کنم

 لحظات آخرین در ولی نشوم خیره چشمانش به داشتم سعی مدت تمام

 .کردند را خودشان کار جادوگرش چشمان

 !بود صورتش در موجود همیشه ریش ته ثانت چند آن تاثیر هم شاید

 ..خندانش های لب یا



 شتاب اینطور دیگه بده قول فقط..میکنم فکر بهش..باشه: گفتم و جنبانده سر

 دختر یه من که میدونی..ندی هایی پیشنهاد چنین و نشی اتاقم داخل زده

 ..و دارم

 را لبانم محکم درحالیکه و گرفت دستانش میان را سرم هیجان با حسان

 !من میرم هردوتون قربون: گفت میبوسید

 اش همراهی اندکی درنهایت نداشتم فایده کنم متوقفش داشتم سعی هرچقدر

 .کردم

 ..!بودند ساز کار همیشه هایش بوسه

 ..میربود مرا دنیای و دین تمام بوسه یک با هربار

 رشته استوار را شخصیتم و محکم را خودم سالها این در هرچقدر که انگار

 !نمود می پنبه را بودم

 ..نیست جاش اینجا: گفتم و کشیدم کنار زور به لحظه را سرم

 ..باتوهه حق: کرد زمزمه خمارش و گرفته صدای با

 !بود کنند دیوانه دستانش نوازش. دوخت بهم را هایمان لب دوباره و

 ..می یکی االن بیرون برو حسان: دادم هلش سریع کرد، رهایم بالاخره اینکه تا

 ..گذا سرمایه ثنا: مهرسا

 !شد افتضاح

 .میکرد نفر دو ما نگاه شده گرد چشمان با مهرسا



 مشهود کامال چیز همه ولی بودیم شده خارج لب تو لب حالت آن از هرچند

 .بود

 ..افتاده شال

 ..ریخته بهم موهای

 نشسته مبل روی که کمی فاصله و بود نمانده آثاراش از اثری دیگر که لبی رژ

 !بودیم

 !خبره؟ چه اینجا: مهرسا

 .پوشاندم را ام پیشانی دستم کف با و بستم را چشمانم

 به خودم..حسان بیرون بری تو میشه: گفتم که دهد توضیح خواست حسان

 ..!میدم توضیح مهرسا

 اینکار جای به ولی کرد خواهد فرار اتاق از سریع حرفم این با میکردم فکر

 ..که نمیترسم مهرسا از من چرا؟: گفت و ایستاد

 ..بزار تنها رو ما حسان: گفتم بازوش گرفتن با و ایستادم منم

 ..کرد نگاهم

 !لطفا ـ

 بیرون اتاقم از و نشانده ام پیشانی روی ای بوسه و زده را خالص تیر حسان

 .رفت



 من به لحظه چند: گرفتم باال سکوت ی نشانه به را دستم شد بسته در وقتی

 .کنم جمع حواسمو یکم تا بده فرصت

 ..ثنــــااا آه: شکست را سکوتش اینگونه مهرسا تصورم برخالف

 ..گرفت آغوشم در و

 مانده گلویم در نمیدانستم که بغضی نکشید ثانیه به که شد چی نمیدانم و

 .گرفت سر هقم هق و شکست است

 روی مرا شد کم ام اولیه هق هق آن وقتی و کرد نوازش را پشتم آرام مهرسا

 .آورد آب برایم و نشاند مبل

 زده حدسایی یک اینکه با: گفت و نشست کنارم سریع که نوشیدم قلوپ یک

 به اصال باشه؟! بدی توضیح نیست الزم ولی میمیرم فضولی از دارم و بودم

 ..نیار فشار خودت

 خوبه: گفت شوخی لحن با و زد کنار مرا سریع که گرفتم آغوشش در دوباره

 ..!کن شروع زودباش..نگیر جدی تو میزنم تعارفی یه من..توهم دیگه

 ..برمیگرده پیش سال چند به قضیه این: گفتم و کشیدم باال را ام بینی

 سالها: پرسید و شد خارج طبعی شوخی آن از آرام آرام مهرسا ی چهره حالت

 پیش؟

 ..نگو کسی به لطفا توهم..نگفتم هیچکس به موضوعو این تاحاال..آره ـ



 بالیی چه خدا وای! میترسونی منو داری: گفت و زده مصلحتی لبخند مهرسا

 !!آوردی؟ موهات سر

 !نیست مهم موضوع این: چرخاندم حدقه در را چشمانم

 ..میگفتی داشتی آره: گفت و شد جدی دوباره سریع مهرسا

 

*** 

 .دادم دستش به و آورده در اش جعبه از راهم کاغذی دستمال برگ آخرین

: زد زار و کرده بغلم دوباره نمودن فین بعداز و کرده پاک آن با را هایش اشک

 ..!برات بمیرم..خدا واااای

 .میشه درست چی همه..نیست طوری: گفتم و کردم نوازش را کمرش آرام

 بگم خدا: نالید میریخت اشک گوله گوله که همانطور و نشست راست دوباره

 ..تونست چطور..کنه چیکارش حسانو این

 .بود گرفته ام خنده

 شده متاثر برایم آنقدر مهرسا بود افتاده پیش سال 3 که اتفاقاتی تعریف بعداز

 .بدم اش دلداری شدن آرام برای شدم مجبور من که بود

 .دادم مهرسا دست آبی لیوان و برخواسته جایم از

 !نکن گریه دختر شد خراب آرایشت همه ـ



 نباید: گفت اش بینی کشیدن باال بعداز بالاخره و نوشیده را آب از اندکی

 !ببخشیش زود اینقدر

 خبر با موضوع ازین ها زودی این به نیست قرار: گفتم و گرفتم قرار میزم پشت

 .بشه

 حسرت تو هم دیگه یکم بزار..آره:  گفت و برخواست جایش از سریع مهرسا

 !بسوزه خودش ی نداشته ی بچه

 ..شد مقلوب حالم ناگهان

 بشه؟ پدر نمیتونه دیگه اون واقعا ـ

 اون ظاهرا! شنیدم همینطوری واال: گفت و انداخت باال شانه بیخیالی با مهرسا

 ..!کرده ولش همین واسه هم....  مرجان

 نتیجه..نباش خنگ دخترای این شبیه! نسوزه اون برای دلت: زد تشر مهرسا

 ..آمده سرش که بالهایی این خودشه اعمال

: گفتم برمیداشتم هارا طرح ی پوشه که همانطور و دادم تکان را سرم

 ذهنمو بدجور ساغر ی آینده فکر روزها این ولی شدم گیچ یکم فعال..نمیدونم

 ..کرده مشغول

 شم همینطوری: گفت جدی دوباره و کرده متوقف مرا ساعدم گرفتن با مهرسا

 فکر خودتم درمورد یکم کن سعی! کردی بچه اون وقف عمرتو سال 3

 !!مونند نمی آدم کنار ابد تا ها بچه چون..مهمه خودتم ی آینده..کنی



 .شد وارد منشی و خورد در به ای تقه که بودم نداده را مهرسا جواب هنوز

 ..آوردند تشریف علوی آقای خانوم ـ

 و من چشمان شدن گرد باعث که برخواست جایش از جت ماننده مهرسا

 ..میان االن بگو برو: گفت و شد منشی

 بدو..آرایش لوازم: گفت و زد شیرجه کیفم روی مهرسا رفت منشی که همین و

 ..بدو

 ؟!مگه علوی آقای این کیه چته؟ دختر؟ شدی جنی..اهلل بسم ـ

 نگفتمت؟: داد جواب نمود می واژگون مبل روی کامال را کیفم که همانطور

 !جدیده گذار سرمایه..ست مصطفی عموی

 وقتی: پرسیدم بودم آرایشش ترمیم درحال که او به خیره و دادم تکان را سرم

 بگی؟ میخواستی همینو شدی وارد

 .داد نامفهومی اصوات با را جوابم و بود زدن ریمل درحال

 مجدد آرایش ی حوصله. کشیدم وضعم و سر به دستی منم شد آماده مهرسا تا

 مهرسا با درحالیکه و کردم مرتب را شالم و کرده پاک را اشکم رد پس نداشتم

 ..درنیار بازی هول اینقدر حاال: گفتم میشیدم خارج دفترم از

 !میگه کی به کی ببین: داد جواب سریع مهرسا

 !!کوفت ـ



 ولی بعدا میجوم حسانو اون خرخره: گفت که بودیم رسیده اتاقش در پشت

 گی رسیده تو موضوع به بعدا..برسیم سود سر دو ی معامله این به بریم فعال

 .میکنیم

 ..کردم باز را در و خندیدم

 

*** 

 روی که مهرسا به رو و بسته را در( حسین محمد) حسان عموی ی بدرقه بعداز

 !من خدای وای: زدم لب صدا بی بود رفته وا تقریبا اش صندلی

 ..نگفتم: داد جواب و کرده ای خنده

 که شو بلند شو بلند: گفتم میکردم بلندش درحالیکه و رفتم سمتش به سریع

 ..!شده باز بختت بالاخره ظاهرا

 ..خورده ر*ج..نشده باز: داد جواب جدی خیلی

 .خنده از شدیم منفجر بمب ماننده درنهایت و بودیم ساکت هردو ثانیه چند

 ..خوشحالم خیلی: گفتم میکردم بغلش درحالیکه

 !منم: گفت و گرفت درآغوشم متقابال

 کارهایش به تا گرفت قرار میزش پشت دوباره مهرسا شدیم جدا هم از وقتی

 .برسد



 درهمان که بود محترمی و جنتلمن مرد حدی به حسین محمد مصطفی عموی

 .داد قرار تاثیر تحت را دویمان هر اول نگاه

 از نمیتوانستی بدی حس هیچ و بود مشخص کامال مهرسا به اش شیفته نگاهای

 .کنی احساس آنها

 حرف از و بود سنش از تر تجربه با بسیار ولی نداشت سال 35..34 از بیشتر

 .دریافت را این میشد زدنش

 سرمایه هم دیگر شرکت چندین در مهندس جناب بودیم فهمیده که آنطور

 .بودند کرده گذاری

 بنشیند میز پشت نداشت دوست که بود مردی او که بود این بود مشخص آنچه

 استفاده آن ی فایده از و گذاری سرمایه مطمئنی جای در را هایش پول فقط و

 .نمود می

 شان حسان شرکت و ما مشترک جدید ی پروژه برای او گذاری سرمایه

 .شود شرکت بیشتر شهرت و پیشرفت باعث میتوانست

 ساغر دنبال و شده خارج شرکت از زودتر خودم شدم مجبور که بود ناهار وقت

 .بروم

  نمیخوری؟ اتوڎغ مهرسا خاله: گفت ساغر که میخوردیم ناهار و نشسته هم دور

 ..!میخوره داره هنوز خاله بعدش..عزیزم غذا: زدم تشر



 بخور بگیر..من نمیخورم نه: گفت و گذاشت ساغر جلوی را غذایش ظرف مهرسا

 ..عزیزم تو

 بگیری؟ رژیم میخوای نکنه چته؟ ـ

 ..خال وسط زدی: گفت و بشوید را دستانش تا برخواست جایش از مهرسا

 میکرد نگاهت شیفته اونقدر که اونی چون نگیر، سخت خودت به خیلی ـ

 !پسنددت همینطوری

 ؟..واقعا: پرسید دلی دو با مهرسا

 ..نکن شک ـ

 ..میخورم غذامو ی ادامه من پس ـ

 جویدن درحال لپی دو که ساغر و کردیم نگاه مهرسا غذای ظرف سمت به باهم

 .خنده زیر زدیم باهم دو هر که شد حرکت بی ما نگاه با بود اش لقمه

 ! اشتهاست خوش باباش مثل: گفت منظور بی مهرسا

 ..باباش: گفتم و کشیدم آهی

 شمارو ایڎغ هم بابایی: گفت و داده قورت را اش لقمه ساغر لحظه همان

 خاله؟ میخوره

 حق دخترم: دادم جواب که برگشت من سمت به شده گشاد چشمانی با مهرسا

 .بشناسه پدرشو داره

 !!!گفتی؟ بهش ـ



: دادم جواب میکردم جمع رو غذا خالی ظروف درحالیکه و برخواستم جایم از

  نگم؟ چرا

 !بچزونیم حسانو این بلکه دلت توی چیزو همه دار نگه یکم گفتم من بابا ای ـ

 ولی! سرجاشه هنوز برنامه اون: گفتم و کرده بلند اش صندلی روی از را ساغر

 باباش که گفتم و دادم نشونش حسانو عکس آمد حرف به دخترم وقتی از من

 !! کیه

 ! ژذابه خیلی اون..دارم دوست خیلی مو بابایی من خاله: گفت لبخند با ساغر

 کی نگی اینو تو: کرد زمزمه آرامتر..بله بله: گفت و زده زورکی لبخند مهرسا

 !بگه؟

 .آمدم کنار موضوع این با من..کن بس: گفتم و خندیدم

 تو خاک: گفت تکاند می را لباسش که همانطور و شد بلند جایش از هم مهرسا

 ! کنند سرت

 ..میگم باباییم به میرم..نده فش مامانمو خاله: ساغر

 !!لوس چه: گفت بود رفته درهم اش چهره درحالیکه و برگرداند رویش مهرسا

 .بشه تایید اصلی های طرح قراره امروز: داد ادامه من به خطاب

 خوب؟ ـ

 ..کیش بره عکاسی تیم با باید ما از یکی بعد ی هفته ـ



 جواب بنویسد را هایش مشق تا میاوردم در را ساغر های کتابچه درحالیکه

 ..!جهنم اون نمیرم هم بکشی منو..خودته کار: دادم

 آرزوشونه همه..ناسپاس ی دختره! جهنمه؟ اونجا: کرد نگاهم چپ چپ مهرسا

 !کیش برن

 .نکن حساب من روی لطفا..کنم تحمل شو گرمی نمیتونم ـ

 ..!اصال فرستادم رو دیگه یکی شاید..ام تو حاال خب خیلی ـ

: گفتم و برداشته هارا طرح دوباره شدم مطمئن ساغر شدن مشغول از وقتی

 .بدیم قرار اصلی تایید تحت هارو طرح این بریم حاال خوبه

 .شد خارج اتاقش از بامن مهرسا

 حسان برای آنقدر مهرسا بودیم نشسته جلسه اتاق در که بعد ساعت یک

 ...!سوخت حسان برای دلم من که آمد آبرو و چشم

 درحال شک بدون که داشت حضور هم حسین محمد نماینده جلسه همین در

 .بود آن کردن سنگین سبک و پروژه برسی

 بود، خوبی ی جلسه: گفت مهرسا و من به خطاب مرد شد تموم جلسه وقتی

 .بیشتر های صحبت برای میرسیم خدمت وکیلشون و علوی آقای با فردا

 با آشنایی از شدیم خوشحال! منتظریم..حتما: گفت مهرسا و زدیم لبخند دو هر

 ..شما



 های طرح من. شد خالی بالاخره جلسه اتاق رفت و کرد خداحافظی مرد وقتی

 راه مهرسا و بدم شون نشون طراحانمون به ببرم تا برداشتم را شده تایید

 .نشود خارج اتاق از تا کرد بند را حسان

 خارج اتاق از و داده تکان بود شده همیشه از تر مظلوم که حسان برای سری

 .شدم

 

*** 

 .کنم استراحت اندکی کردم فرصت بالاخره که بود کاری آخر ساعات

 .بودم ندیده را حسان جلسه بعداز

 !خودشان شرکت بود رفته شاید

 .بستم را چشمانم و زدم تکیه ام صندلی پشتی به را سرم

 چیزی بودیم کرده احوالپرسی و بودم دیده سال 3 بعداز را حسان که روزی از

 .بود دلم درون

 !میکرد آرامم نا هرلحظه

 باز حساب آینده برای او روی میتوانم چقدر نمیدانستم که بود این حقیقت

 .کنم

 چی؟ باشد نکرده رها را اش قدیمی بد های اخالق اگر

 !داشتم؟ را حقیقت گفتن توانایی اصال



 بود؟ خواهد چی العملش عکس

 .کردم باز را چشمانم سریع نشست لبانم روی که نرمی ی بوسه با

 .است شده اتاقم وارد حسان نفهمیدم که بودم خیال و فکر در آنقدر

 عمیق؟ اینقدر میکنی فکر چی به: گفت و زد تکیه میزم به من روی به رو

 ..تو به: گفتم چشمانش به خیره و مانده باقی حالت درهمان

 ..!بانو کن دلبری کمتر: گفت و کرد ای خنده تک

: پرسیدم بحث کردن عوض برای و دادم تکان را سرم و خندیدم خودش ماننده

 بودی؟ کجا

 از وقتی: داد جواب میزد گره درهم را دستانش درحالیکه و گرفت عمیقی نفس

 افتاده عقب کار کمی..شرکت برگشتم بشم خالص تونستم مهرسا دست

 .بودم اونا مشغول قبل دقیقه چند همین تا داشتیم

 برات؟ بیارن چای بگم..نباشی خسته ـ

 !پرسش؟ و نیکی: گفت لبخند با

 صندلی روی قبل حالت به دوباره درحالیکه و خواستم چای هردویمان برای

 !بشی؟ پدر نمیتونه دیگه واقعا تو..حسان: پرسیدم ناگهانی خیلی میگرفتم قرار

 ..شد تیره خندانش ی چهره

 .آید نمی خوشش موضوع این از بود مشخص فقط..نشد عصبانی ولی



 چرا نمیدونم..بدی جواب نیستی مجبور اصال: کردم سازی روشن سریع

 ..!سوالو این پرسیدم

 سواالیی چنین که حقته..نیست مشکلی: گفت و کشید صورتش به دستی

 .میگیری تصمیم نفر یک با زندگی عمر یک درمورد داری ناسالمتی بپرسی

 کردیم مراجعه دکتر به حادثات اون بعد ماه 6 وقتی: داد ادامه و کشید آهی

 . ندارد مشکلی هیچ مرجان شد معلوم آزمایشات سری یک بعداز

 دادی؟ آزمایش توهم ـ

: داد جواب میرفت ها مبل سمت به درحالیکه و گرفت میزم از را اش تکیه

 ..پیش ها مدت از من که بود گفته مرجان به دکتر ظاهرا..بله

 آزمایشت؟ دنبال نرفتی خودت: پریدم حرفش میان

 نرفتی خودت چرا: گفتم و شدم بلند میز پشت از سریع که کرد نگاهم گیجی با

 !باشی نداشته مشکل شاید کارات؟ این پی

 زن اون شاید: دادم ادامه سریع که میکرد نگاهم بهت و درسکوت بازهم حسان

 میگه کی!!  گفته اینطوری کنه جور تون طالق واسه خوب دلیل یک اینکه برای

 ...بچ یک االنشم همین وقتی داشتی مشکل پیش مدتها از تو

 !کوفتم دهانم روی را دستم

 !!بودیم خیره هم به شده گشاد چشمانی با دو هر



 حسان اینکه تا کشید طول عمر یک ماننده بودیم کرده سکوت که دقایقی

 ..زد پلک

 ..بچه..من..منظ ـه؟..بچ ـ

 ..میزد دو دو چشمانش

 ..!است چیز همه تحلیل تجزیه درحال بود مشخص

: گفت و گرفت را هایم شانه حسان ناگهان که دادم تکان را سرم و کشیده آهی

 !نه؟ مگه!! منه دختر اون! ساغر

 باز در که بودم نکرده پیدا حرفش این انکار برای دروغی یافتن فرصت هنوز

 بابایی: گفت حالت آن در ما دیدن با و گشت داخل کنان تاتی تاتی ساغر شد

 :( موکنی؟ بوش رو مامانی داری

 درحال انگار حسان صورت اجزای و برگشت هم سمت به دوباره سرهایمان

 .بودند شدن منفجر

 .شوند پاره طرف دو از بود ممکن هرلحظه که بود آمده کش چنان هایش لب

 زن اون شاید: دادم ادامه سریع که میکرد نگاهم بهت و درسکوت بازهم حسان

 میگه کی!!  گفته اینطوری کنه جور تون طالق واسه خوب دلیل یک اینکه برای

 ...بچ یک االنشم همین وقتی داشتی مشکل پیش مدتها از تو

 !کوفتم دهانم روی را دستم

 !!بودیم خیره هم به شده گشاد چشمانی با دو هر



 حسان اینکه تا کشید طول عمر یک ماننده بودیم کرده سکوت که دقایقی

 ..زد پلک

 ..بچه..من..منظ ـه؟..بچ ـ

 ..میزد دو دو چشمانش

 ..!است چیز همه تحلیل تجزیه درحال بود مشخص

: گفت و گرفت را هایم شانه حسان ناگهان که دادم تکان را سرم و کشیده آهی

 !نه؟ مگه!! منه دختر اون! ساغر

 باز در که بودم نکرده پیدا حرفش این انکار برای دروغی یافتن فرصت هنوز

 بابایی: گفت حالت آن در ما دیدن با و گشت داخل کنان تاتی تاتی ساغر شد

 :( موکنی؟ بوش رو مامانی داری

 درحال انگار حسان صورت اجزای و برگشت هم سمت به دوباره سرهایمان

 .بودند شدن منفجر

 .شوند پاره طرف دو از بود ممکن هرلحظه که بود آمده کش چنان هایش لب

 !چسپاند اش سینه به محکم مرا و شد جفت سرم پشت دستانش

 چطور..نفهمیدم چطور: گفت میداد فشار سرم به را اش گونه درحالیکه

 !!بودم نفهمیده

 !!عاشقتم..عاشقتم: گفت صورتم به خیره و انداخت میانمان فاصله اندکی



 آسمان در و کرده بلندش و رفت ساغر سمت به و جست فنر ماننده جایش از

 .چرخاند

 ..میخندید بلند بلند ساغر

 !میوفته سنگینه حسان نکن ـ

 آبدار ی بوسه چندین نشاندن بعداز و گرفت آغوشش در را دخترمان حسان

 !منی دختر تو..هستم تو بابای من..باباتم من: گفت او به خطاب و لپش روی

 اش همراهی اشتیاق یا هست چیزی بازی درحال پدرش میکرد تصور که ساغر

 ..من بابایی..بله بله: میداد جواب و کرده

 ای فایده کنیم صحبت تا بگذارد زمین را ساغر زدم تشر حسان به هرچقدر

 ..انگار نداشت

 نمیکنیم فرار..حسان بسه: زدم تشر کالفه و شدم بلند جایم از بالاخره طوریکه

 ..که

 ..حسان ولی

 !بود شده خارج نرمال حالت از کامال رفتارش

 ..شنید نمی را صدایم انگار

 اش همراهی و خندید نمی دیگر که بود شده متوجه هم ساغر را حالتش آن

 .نمود نمی



 لحظاتی از بیشتر حتی. میزدند دو دو کردم نگاه حسان خوشرنگ چشمان به

 .بود نشسته مبل روی که

 !میترسونی منو داری..لطفا بسه شده؟ چت حسان ـ

 ..ای..ن..ای..این! شدم بابام من..شدم بابا من: داد ادامه همانطور حسان اما

 .داد رخ دقیقه یک از کمتر در آن بعداز اتفاقات

 با وگرنه گرفتمش سریع من که افتاد دستش از ساغر و لرزید حسان دستان

 .میرفت اتاق ها پارکت روی سر

 که کنم ساکتش داشتم سعی من و بود سرداده گریه بلند بلند ترس از ساغر

 .شدم حسان ی متوجه لحظه همان

 و کرد حرکت باال سمت به چشمانش های مردمک ناگهان ولی بود ایستاده

 .شد خم زمین سمت به استوارش قامت و لرزید پاهایش

 !حســــان: زدم جیغ وحشت با

 چنین با آن برخورد از و میرفت ها مبل روی به رو میز سمت به مستقیم سرش

 ..شدتی

 بزرگی ی مردانه دست میر ی لبه را سرش برخورد از قبل لحظات آخرین در

 .گرفت قرار گوشش زیر درست

 !بود خان معیاد

 !!!ایستاده سرپا



 ..نمیشد گشادتر ازین چشمانم

 ..میزدم نفس نفس

 زمین روی را حسان سر سریع خان معیاد. نمیکرد گریه دیگر هم ساغر حتی

 از که کسی برای اولیه اقدام چندین چاالکی با و چرخاندش پهلو به و گذاشت

 .دادم انجام را میرود حال

 برای نگرانی به ترس از اش گریه موضوع بود آمده خود به تازه ظاهرا که ساغر

 .بود کرده تغییر پدرش

 ..بابایییی ـ

 یکم بابایی..نیست چیزی..گلم هیس: گفتم و فشردم آغوشم در بیشتر اورا

 ..گرفته خوابش ست خسته

 !چسپاندم ام سینه به را صورتش

: گفت و انداخت بیوفتم پس بود مانده کم که خودم نگران صورت به خان معیاد

 ..بزن زنگ ارژانس به فقط..نباش نگران

 حسان ماننده زمرمه و بیحال صدای که بودم نیافته خوردن تکان فرصت هنوز

 .شد بلند

 ..نــه ـ

 به و داشته نگه آغوشم در همانطور هم را ساغر و برخواستم جایم از زور به

 .شدم نزدیک حسان



 ..زنگ بزار نیست خوب حالت ـ

 ..نمیخواد: نالید واضحتر کمی اینبار

 رو مهرسا خاله برو بدو: گفتم و گذاشته زمین روی را ساغر و رفتم در سمت به

 ..!اینجا بیار

 شروع تپلش هیکل آن با و داد تکان تایید ی نشانه به را سرش سریع ساغر

 .دویدن به کرد

 آن در پدرش دیدن مخصوصا بود، سخت برایش متشنج جو تحمل ظاهرا

 ..حالت

 .برگشتم پدرش و حسان سمت به دوباره

 نبود معلوم. بود شده رها در جلوی خان معیاد سیستم آخرین چرخدار صندلی

 ی اندازه به پسرش افتادن که بود مشخص ولی است اتاق داخل وقت چی از

 .است بوده آمیز تحریک برخواستنش برای کافی

 .کرد باز را چشمانش آرام حسان لحظه همان

 ..انداخت من به نگاهی بعد و پدرش به نگاهی اول

 خوابم؟: گفت و لغزید پایین چشمش ی گوشه از آرام اشکی قطره

 ..پسرم نیستی خواب: گفت و گذاشت او سر زیر را دستش خان معیاد

 !ریخت پایین اشکی قطره دوباره و نگریست پدرش به حسان

 ..شدین بلند جاتون از شما ـ



 ..نتونستم سرجام بمونم افتاد دستت از ام نوه که وقتی: داد جواب خان معیاد

 دختر یک من! نداشتم مشکل من: داد ادامه و زد ای مردانه و آرام هق حسان

 ..دارم

 بغض با و بود شد ناک نم چشمانش پسرش ی گریه تاثیر تحت خان معیاد

 !پسرم دیدم..دیدم: گفت ای مردانه

 .شد داخل بریده نفس مهرسا و شد باز در

 ...خدا یا..می گریه چرا شده؟ چی ـ

 عمو؟! حسان؟ شده چت شده؟ چی:  انداخت حسان جلوی را خودش

 ضعف نیست چیزی: شود مسلط خود به تا داد قورت را دهانش آب خان معیاد

 ..!عصبیه

 اورژانس؟ زدین زنگ: مهرسا

 خوب االن..نمیخواد: گفت و بدهد خودش به تکانی کرد سعی اینبار حسان

 !میشم

 قوطی آوردن در بعداز و شد حسان های جیب جستجوی مشغول خان معیاد

 .گذاشت او دهان درون قرص دانه یک رنگی قهوهی

 میکنی؟ مصرف قرص: پرسیدم و دادم دستش به آبی لیوان سریع

 چه اینجا نمیگه من به یکی چرا میکنی؟ مصرف قرص کی از: پرسید هم مهرسا

 چیه؟ قرص اینا اصال! افتاده؟ اتفاقی



 مهرسا که بود لحظه آن و بنشیدن سرجایش کرد کمک حسان به خان معیاد

 .شد عمویش ی متوجه

 .نمود فراموش کامال را حسان موضوع که آورد در بازی کولی آنقدر آن بعداز

 .بود پدرش روی چشمش اول همان از و شد اتاق وارد آرام ساغر

 بدو هم ساغر و کرد باز کشیدنش آغوش در برای را دستانش لبخند با حسان

 .انداخت حسان روی در را خودش بدو

 ..!ندو که نگفتم مگه! دخترم آرومتر: زدم تشر

 باال شانه آرام که کرد اشاره ساغر و حسان به چشم با و کرد نگاه من به مهرسا

 ..گفت ای "برسرت خاک" دست اشاره با او و انداختم

 بریم حتما باید نمیشه اینطوری ولی: گفت عمویش به خطاب دوباره مهرسا

 حسان برای که اتفاقی این و شدین بلند جاتون از یهو شما عمو! دکتر

 ..رو شما کنه معاینه دکتر یک باید حتما..افتاد

 !شد برنده مهرسا های اصرار اینبار خوشبختانه

 و گرفته را پسرش بغل زیر خودش و کنیم حسان کمک ما نگذاشت خان معیاد

 .آوردش پارکینگ تا و کرد سرپایش

 بعداز هم مهرسا و رفتم شان دنبال سریع و کرده جمع را ساغر وسایل منم

 .نشست رل پشت و شد خارج رفتیم ما که  نگهبان به دادن خبر



 با مهرسا. بود نشسته جلو خان معیاد و ساغر و من کنار بود عقب حسان

 دکتر ظاهرا که بیمارستانی به مارا دقیقه چند ظرف و میکرد گی راننده سرعت

 .بود آنجا خان معیاد آشنای و متخصص

 ی شانه بر زده تکیه همچنان حسان کند پیدا را شان آشنای دکتر مهرسا تا

 .بود ایستاده پدرش

 !است افتاده فشارش که بود مشخص و پریده رنگش کمی ولی بود بهتر حالش

 نگاه را اطراف صدا و سر بدون و گرفت را پدرش دست هم ساغر مدت تمام

 .میکرد

 کنیم؟ اوخ آوردیمش کرده بد کال بابای مامانی: پرسید و نیاورد طاقت انتها در

 بودنش واقعی ی همه با حسان ی خنده که خندیدم نفرمان سه هر حرف این به

 .بود حال بی

 سالم کامال که حسان پدر دیدن با و شد پیدایش دکتر لحظه همان خوشبختانه

 پرستار چندین سریع بعد و شد خشک سرجایش لحظه بود ایستاده سرپایش

 داشت اصرار خودش و نمایند بستری و ببرند اتاقی به را حسان تا زد صدا را

 .ایستد نه سرپا معیادخان

 منتظر اتاق بیرون شد وصل دستش به سرمی و بستری حسان که مدتی تمام

 نگران و برمیگردم دیرتر کمی بودم داده اطالع بی بی به آن از قبل و بودم

 .نشود

 !نگفتم چیزی آمده پیش اتفاقات از که البته و



 همسرتونو میتونید حاال: گفت من به خطاب شد خارج اتاق از پرستار وقتی

 شوهر و زن ما میکردند فکر همه بود کرده بابایی بابایی ساغر ازبس) ببینید

 .شدم اتاق داخل و برخواسته جایم از( هستیم

 همخوانی چشماش رنگ با عجیب که بیمارستان لباس با تخت روی حسان

 .بود کشیده دراز نمیکرد کم اش گی چهره خوش از چیزی هیچ و داشت

 ..ندو دخترم: زدم تشر بازهم که دوید سمتش به دوباره ساغر

 !بود ناموفق که برود باال تخت از داشت سعی تپلش هیکل آن با دخترکم

 شکم روی را سرش سریع که گذاشتمش تخت روی و کردم بلندش خودم

 !نکنه اوخت دکتول خانوم که نکن بد کال دیگه بابایی: گفت و گذاشته حسان

: داد جواب من چشمان به خیره و کشید سرش به دستی و زد لبخندی حسان

 ..باشم خوبی آدم بعد به ازین میدم قول...دخترم باره آخرین این

 و نمیرفتم سرکار زیاد: داد ادامه حسان که نشستم تخت کنار صندلی روی

 شب یک اینکه تا بودم خوشگذرونی درحال اونور و اینور دوستام با همیشه

 رو مرجان. کنم ازدواج گرفته نظر در برام که دختری با باید گفت مادرم یهو

 تیپ آن از اصال. بودم نسپندیده خواستگاریش رفتیم که اول شب همون

 گفتم خونه برگشتیم شب همون وقتی..نبود میکردم تصور همیشه که دخترانی

 که هنگفتی سرمایه و همکاری قضیه درمورد مادرم ولی نیستم راضی که

 را پدرم هم و من هم ترتیب همین به و گفت میکنه وارد ما شرکت در پدرش

 خودم کنار مرجان حضور از منبود خوشحال اصال. کرد وصلت این به راضی



! نمیشدم کشیده سمتش به هم سوزنی سر ی اندازه حتی نداشتم خوبی حس

 هربار ولی بزنیم بهم چیزو همه و سروقته هنوز که گفتم مادرم به بارها حتی

 آمدم که شبی. میکرد ساکت پدرمو هم و من هم میاورد که دالیلی با مادرم

 چون مجردیم پارتی آخرین عنوان به بودند آورده زور به منو دوستام مهمونی

 نیومدم داخل شبم همون حتی. نداشتم شلوغی هیچ دماغ و دل بود ها مدت

 به زور به نوشیدنی پیک چند دوستام از یکی تا بودم حیاط داخل بقیه کنار

 گفت و سمتم گرفت قرص یه گرفته درد سرم گفتم زمانیکه و بود داده خوردم

 حتی. شد خوب سردردم دقیقه چند و خوردمش فکر بی میکنه خوب حالتو

 از صدایی که بود موقع همون و رفت بین از کامال داشتم که هم بدی حال اون

 که دیدم فرفری مو رنگی چشم پری یه کردم نگاه بالکن به وقتی و. شنیدم باال

 ! آویزونه بالکن از تنش نصف

 از وقتی ولی باال دویدم بهت کردن کمک قصد به فقط من و میوفتی داشتی

 ..دیدمت نزدیک

 چون نبودند کسانی تو از قبل که نمیکنم انکار من: داد ادامه و کشید آهی

 اون اما..بکنم کاری میلشون برخالف که نبودم باز هوس اونقدر من ولی!! بودند

 فرفری موهای و خودت بی خود از و لوند حالت..معصومت چشمای اون..شب

 باشی نکرده مخالفتی تو شاید..! ازت بگذرم که نگذاشت..بادت در شده رها

 سردرد شدم بیدار وقتی صبحش فردا! کردم اغوات که بودم من این ولی

 .نداشتم رو بود آمده پیش که ای مسئله درک توانایی و داشتم وحشتناکی



 دلتو که متاسفم: گفت و نشاند انگشتانم روی ای بوسه و گرفت را دستم

 زشتو لقب  او بهت نباید..میکردم صحبت باهات اونطوری نباید..شکستم

 ..! میدادم

 داشت سعی دهانش آب دادن قورت یا درحالیکه و بود شده بغض پر صدایش

 چرا من؟ پری بودی گرفته صورتت رو شالتو چرا: پرسید بگیرد را خود جلوی

 ..صورتم تو میزدی میومدی باید کردی؟ فرار

 روی خالکوبی از: دادم جواب و لغزید پایین چشمم از ناخواسته اشکی قطره

 ازدواج قراره دیگه ی هفته یک داشتم رخب و بودمت شناخته گردنت

 با ممکنه حتی و بگیری گردن به رو چیزی نمیشی حاضر که میدونستم..کنی

 .داشتم احتیاج کار اون به من..کنی اخراج شرکت از منو شناختنم

 چشمش ی گوشه از و رفت درهم ابروهایش و بست درد با را چشمانش حسان

 ..چکید پایین اشکی قطره

 ..گشود چشم حسان

 ..میلرزید چشمانش نی نی

 باید من! تو نه..بشم تحقیر که بود حقم من آدم همه اون جلوی روز اون ـ

 ..بیرون میشدم پرتاب اونطوری

 سریع حسان خیس چشمان دیدن با و کرد بلند را سرش ساغر لحظه همام

 میکنه؟ گلیه داره چرا بابایی مامان: پرسید



 اوخ آخه: دادم جواب بودم کرده پاک را هایم اشک حسان از سریعتر منکه

 بینی؟ نمی..دستش شده

 میکنی فراموش میشی بزلگ: گفت و برگشت حسان سمت به سریع ساغر

 ! نکن گلیه..بابایی

 ..نمیکنم گریه دیگه! بابایی چشم: داد جواب و زد لبخندی حسان

: گفت و بوسید را بود وصل سرم که حسان دست و کشید پیش را خودش ساغر

 ..میشه خوب االن دستتو کلدم بوش

 بوسیدی که همین..دخترم شد خوب: داد جواب و بوسید را سرش روی حسان

 .شد خوب

 اعتراف برای فرصت بهترین لحظه همین کردم احساس که بودم دو آن به خیره

 ..است

 !حسان ـ

 ..جانم ـ

 ..!بکنم اعترافی یه باید من ـ

 صحبت احمدی با داشتی که روز اون: گفتم که کرد نگاهم کنجکاوی با حسان

 ..میکردی



 عصبانی خیلی شنیدم، حرفاتونو اینکه بعداز: دادم ادامه که کرد نگاهم منتظر

 کنار دیدم موبایلتو که خونه برم وردارم کیفمو رفتم همین برای بودم ناراحت و

 !برداشتمش همین برای کنم فکر درست نمیتونستم هیچی به لحظه اون..میزم

 اون: دادم ادامه که میکرد نگاهم شگفتی با و بود شده گرد حسان چشمان

 چیزی یه روی پام بیرون میرفتم داشتم وقتی شدم اخراج شرکت از که روزم

!! بودی کرده گم که همونی..بود ات حلقه برداشتمش شدم خم وقتی و رفت

 ..برداشتم اونم

 ..ناقال دزد ای: گفت بهت با و داد سر ای خنده حسان

 !حسان هـــه: نالیدم گی شرمنده با

 جوری یک منو صاحاب بی قلب این..دیگه میگم راست خوب..حسان جان ـ

 ...که کردی خودت مال و دزدیدی

 !هیس: گفتم سریع که شد باز در لحظه همان

 .خندید دوباره حسان

 ..آمد دنبالش دکترش و شد وارد خان معیاد

 میخوام من بده آزمایشو همه اون برو خودت..خودتی مریضم..خودتی پیرمرد ـ

 !باشم ام نوه و پسرم پیش االن

 سریع که انداخت من به بعد و ساغر به نگاهی تعجب با نوه لفظ شنیدن با دکتر

 .انداختم پایین را سرم



 با و حسان وضعیت کردن چک بعداز و کرد احوالپرسی من با و آمد پیش دکتر

 شدن تمام بعد کرد اعالن کند دوری عصبی فشار و استرس از اینکه توصیه

 .شود مرخص میتواند سرم

 .کشیدم خجالت پیش از بیشتر رفت دکتر وقتی

 !رفت بین از آور خفقان جو این مهرسا صدای سرو پر ورود با خوشبختانه که

 رو و بودی هم غشی غش: گفت شوخی به و رفت حسان تخت سمت به

  عمو؟ پسر نمیکردی

 ..زیاد خوشی از: داد جواب حسان

 ولی میگی راست..بله: گفت و انداخت من به ای سفیهه اندر عاقل نگاه مهرسا

 نوبره..آقایون ولی میکنند ضعف زیاد خوشی از که بودم دیده رو خانوما معموال

 ..!واال

 و شد بلند او آخ آخ صدای که کشید و گرفت را مهرسا گوش آرام خان معیاد

 ! نکن اذیت پسرمو اونور برو بیا: گفت

 میکنید لوسش چه..ایشش: زد غر میمالید را گوشش درحالیکه مهرسا

 .میکنه ضعف و غش راه به راه که میکنید رو کارا همین..عمو

 تو: گفت عمیقی نفس با و انداخت پسرش به ای پدرانه مهره پر نگاه خان معیاد

 .کشیدیم ها چی و دیدیم ها چی پسر این و من که میدونی چه



: گفت و کرد بلند را سرش ساغر ناگهان که میشد محزون داشت دوباره جو

 !دارم پی پی مامانی

 االن: کشید جیغ ناگهان که میکردیم نگاهش شده گرد چشمانی با همه

 ...میریزههههه

 این من: گفت میدوید دروازه سمت به درحالیکه و زد بغل اورا سریع مهرسا

 .دستشویی میبرم رو ساعتی بمب

 خیلی خان معیاد که میخندیدیم هنوز اتاق از دو آن رفتن بعداز حتی لحظات

 !دخترم ممنونم: گفت ناگهانی

 .دوختم چشم وی به استفهامی و کردم جمع را لبخندم

 آرزوی و بشه راست پدر یک کمر شد باعث تو امشب..ممنونم چیز همه برای ـ

 حق در حسان مادر پایان بی طمع و حرص که ظلمی. آورده بر دیگه مرد یک

 چقدر اینکه. بود کرده گیر زمین منو پسرم بار آسف سرنوشت و کرد ما زندگی

 باعث همسرش وفایی بی و بود آمده پسرم سرم بر حادثه اون بعداز که بالیی از

 ولی عالمه خدا رو میداد آزارم باشه داشته من ی مشابه تقدیری اونم شد

 به معجزه یک مثل امشب تو! بخوابم آسوده خیال با میتونم سالها بعداز..امشب

 .دخترم بخشیدی روح ما ی مرده زندگی

 نوه ساغر شاید ؟!نمیگم دروغ من مطمئنید کجا از شما..شما: پرسیدم تردید با

 !!نباشه شما ی



 کالنت مادر با که باری چندین همین من: داد جواب و خندید خان معیاد

 نمیتونم که آوردم ایمان زن اون صداقت و پاکی و خوبی به اونقدر شدم همکالم

 ! باشه بد بتونه یافته پرورش زنی چنین ی سایه زیر که دختری کنم قبول

 بخاطر تو از باید همینطور: داد ادامه اخم با باشه آمده یادش چیزی که انگار

 ..و خورده بهم نامزدیت اینکه

 نه: دادم جواب میشد سرخ شرم از که صورتی با و آمده کالمش میان سریع

 ..!بود الکی خوردنش بهم و نامزدی موضوع اون ولی ببخشید منو..نه

 انگ دخترم به نمیخواستم فقط من: دهم ادامه شد باعث وی سکوت

 .بشه زده گی زادهحر***

 پسر و پدر برای حرومزاده لغت ظاهرا اما کند، بلند را سرم نداشتم جرات

 به خطاب گرفت که عمیقی نفس با خان معیاد که چرا بود شده تمام سنگین

 گرفتن برای شیرینی و گل سفارش بعداز کار اولین فردا: گفت حسان

 پسر؟ مفهومه..میکنی اقدام ام نوه واسه شناسنامه

 ..پدر بله: داد جواب حسان

 شب فردا برای کالنت مادر میزنم زنگ امشب: داد ادامه من به خطاب..خوبه ـ

 .خیر امر واسه میگرم وقت

 ..عجله قدر..این..اما: گفتم پته تته با

 ! کاردان و جدی شرکت ریس همان بود شده دوباره خان معیاد



 ! دیر..دخترم دیره هم خیلی ـ

 چه: پرسید سریع دید مارا سکوت و شد داخل آغوشش در ساغر مهرسا وقتی

 دادم؟ دست از چیو خبره؟

 !مونده عروسی و عقد تاریخ فقط: داد جواب حسان

 آخجووونننن: گفت و کشید هورا خبر بی جا همه از ساغر

 مامانی؟ کیه علوسیه..علوسی..علوسی

 !مامانت..جون خاله مامانته عروسیه: داد جواب من جای به مهرسا

 *** 

 

 از یکی درحالیکه و آمد آشپزخانه داخل مهرسا که بودم ریختن چای مشغول

 حسان این ی سلیقه: گفت میزد آن به گازی و برداشته را ظرف های شیرینی

 ..افتضاحه گرفتن شیرینی توی همیشه

 جواب راستکی میپرسم سوال یه: پرسید و زده تکیه کانتر به که خندیدم آرام

 .بده

 بدم؟ جواب کجکی بهت من شده تاحاال: کردم نگاهش چپ چپ

 خواستگاری همین منظورم چیزو؟ همه کردی قبول سریع اینقدر که شد چی ـ

 نه؟ مگه..ساغره بخاطره..چیزاست این و

 .میپرسم خودم از دارم پیوسته دیشب از که بود سوالی این



 !بود پرسیده من از مشابه سوالی هم بی بی حتی

 اینطوری ولی! ساغره بخاطره بیشترش که میکنم اعتراف: دادم جواب صادقانه

 . باشم گرفته نادیده خودمو احساسات که نیست

 .انداختم حسان به نگاهی آشپزخانه درون از

 و کت با رسمی و خوشتیپ کامال ولی میرسید نظر به پریده رنگ کمی هنوز

 .بود شده حاضر شب دوختی خوش شلوار

 !باشه گذار تاثیر عامل مدیر یک چطور بلده عموتم پسر ـ

 !بلده کارشو آره: گفت شگفت می لبانش روی بر که شیطانی لبخند با مهرسا

 معیاد و شد کشیده خواستگاری سوق و سمت به ها صحبت وقتی شب اون

 و میخندید ریز ریز مهرسا کنیم صحبت تنها حسان و من داد پیشنهاد خان

 .میدانستم من تنها را اش خنده این دلیل

 با مهرسا مادر ولی شود اتاق وارد که شد بلند هم ساغر ما پی در که مخصوصا

 .کرد دور ما از اورا خوراکی دادن ی وعده

 .کرد بغلم محکم حرف بدون و بست را در حسان شدیم داخل که همین

 !میگرفتم نفس سختی به و بخورم تکان نمیتوانستم حتی طوریکه

 .میفشرد آغوشش در مرا فقط نمیگفت هیچی

 شل را دستانش ی گره کمی بالاخره اینکه تا بودیم حالت همین در دقایقی

  کرده



 .نشاند ام پیشانی روی طوالنی و عمیق ای بوسه و

 !ممنونم: گفت و نشاند خودش روی به رو تخت روی مرا و گرفته را دستم بعد

 جواب مصلحتی لبخند و میکند تشکر دقیقا چیزی چه از اینکه از تردید با

 !میکنم خواهش: دادم

 دیدم رو ساغر که اولی ی لحظه همون: گفت و پاشید رویم به لبخندی حسان

 . بود نشسته دلم به مهرش

 ششم؟ حس ست؟ پدرانه حس این میکنی فکر: داد ادامه ذوق با

 !شاید..نمیدونم: دادم جواب و خندیدم

 رو دیدم هم تورو که باری اولین البته: گفت و گرفت را دستم دوباره حسان

 ..خانوم من سمت به میکردی پرت تیر ها مژه اون از. کنیم فراموش نباید

 !گذاره تاثیر مدیر ی حربه اون: گفتم و خندیدم دوباره

 ..منو انداختی دام به بدجور..بود شکارچی مدیر ی حربه شبیه بیشتر واال ـ

 بعد و کرد سکوت ای لحظه هم حسان که نگفتم چیزی و زده لبخندی تنها

 حرفی نداشتن و مون بین سکوت این که میدونم: گفت و گرفت عمیقی نفس

 هایی کشش شاید. نشناختیم رو همدیگه خیلی هنوز که اینه واس گفتن برای

 بهم اما. نیست هضم قابل اصال که آمده پیش بیمون اتفاقاتی و داریم بهم

 داریم زود اینقدر که اونه ی آینده و دخترمون بخاطر االن شاید  کن اعتماد

 من از شاید تو..میشم عاشقت ندارم شک و دارم دوستت من ولی میریم پیش



 سعیمو تمام..کنم بیشتر حستو این میکنم خودمو سعی من و بیاد خوشت

 ! براتون باشم خوب شوهر و خوب پدر یک که میکنم

 میکنی؟ اعتماد بهم..بگو بهم حاال: داد ادامه چشمانم به خیره

*** 

 

 سوار هنوز خودم و بستم را کمربندش و نشانده کودک صندلی روی را ساغر

 ..مادمازل بدین اجازه: گفت و کرد باز برایم را دروازه دستی که بودم نشده

 .شدم سوار و زده بارش شیطنت نگاه به لبخندی

 خوب: پرسید نفر دو ما به خطاب و شد سوار سریع هم خودش در بستن بعداز

 کجا؟ بریم االن..خانوما

 ...پیتزاااا: کرد اعالن ذوق با و زد بهم را دستانش ساغر

 !بخواد بابایی پرنسس هرچی..چشم به ای ـ

 این باید: گفتم حسان به خطاب که میکرد هورا هورا عقب صندلی در ساغر

 .بندازیم سرش از رو فودش فست مخصوصا خوری پر عادت

 ..بوسید و کرده بلند را دستم حسان

 ! ست بچه جان خانوم نگیر سخت خیلی ـ

 میشه بزرگ: کردم زمزمه بود نموده دفاع آرام ساغر نشنیدن برای که او ماننده

 ..داره ضرر..میمونه سرش عادت همین



 !عزیزم: گفتم آرامتر و گزیدم را لبم

 و برگشت من سمت به شده گرده چشمانی و باران ستاره نگاهی با حسان

 .بست نقش لبانش روی بزرگی لبخندی

  کنیم؟ خرید ساغر اتاق واسه بریم ناهار بعد خوای..می: پرسید هیجان با 

 میکرد نگاه را بیرون آرام و نشسته عقب صندلی که دخترکم به نگاهی

 .انداختم

 ..کنیم ازدواج باهم شرکت دو مشترک کار از نمایی رو اولین بعداز بود قرار

. بود دستم نامزدی ی حلقه عنوان به برلیانی نگین انگشتر و بودیم شده محرم

 نیز مریم و مصطفی که گرفتیم خانواده دو بین خودمانی و کوچک نامزدی

 حضور داشتند.

 خوشحال آنقدر حسان. گرفتیم شناسنامه حسان اسم به ساغر برای هم امروز

 !شناخت نمی پا از سر که بود

 بعداز بود قرار که داشتند میراثی بزرگ نسبتا ویالیی ی خانه پدرش و حسان

 .کنیم زندگی آنجا ازدواج

 از کوچکی آپارتمان به تا گرفت تصمیم ما راحتی برای_خان معیاد_حسان پدر

 این جلوی ی نفره دو تصمیم یک با که کند مکان نقل شان امالک ی جمله

 .گرفتیم را کارش



 در میتوانستند همه که بود چیزی پدرش سالمتی و صحت بابت حسان نگرانی

 .بود طرفه دو کامال احساس این و بخوانند او چشمان از اول نگاه

 ی رابطه بود شده باعث بود گذشته پسر و پدر دو این بر که سختی روزگار

 .آید بوجود آنها بین شان خونی ی رابطه درکنار احساسی ناگسستنی

 بی بی داد پیشنهاد حسان کند زندگی ما با نمود قبول خان معیاد اینکه بعداز

 !بپیوندد ما جمع به هم

 ..شد بی بی نه جواب و سریع العمل عکس باعث البته که

 !فایده بی ما های اصرار و بود موجه خودش برای بی بی دالیل

 اندازی رو و اصرار کلی با و شد قدم پیش خان معیاد خود شب یک اینکه تا

 .کند کار این به راضی را بی بی توانست

 .بودیم بیرون روز هر تقریبا بودیم کرده نامزد که ای هفته دو در

 با داشت سعی مدت تمام و بود من جفت حسان میشدیم بیکار که ای هرلحظه

 .کنیم پیدا آشنایی هم روحیات به بیشتر دری هر از زدن حرف

 ..بود ای عجله مان ازدواج

 یک از کمتر ما و الزمه وقت سالها همدیگر شناخت برای ولی زیاد نه هرچند

 .داشتیم وقت ماه



 حیایش بی خود ی گفته به میماند ما ی خانه را ها شب از بعضی حسان البته

 از خبری هیچ و میخوابید ما تخت و اتاق در هم ساغر البته که "بازی نامزد"

 ..!!نبود حسان پلید افکار

 ..ازدواجمان بعداز برای باشه چی همه میگفت هم خودش

 !نمود نمی ای اشاره مصطفی عروسی شب به هم اصال

 و میز روی سفید های برگه و بود شده کمتر کارهایم حجم وقت آخر روز همان

 .نمودند جلب را ام توجه تیز نوک های مداد

 با مداد نوک برخورد محض به و گرفتم دست به هم مدادی و برداشته ای برگه

 ...دادم دست از کامال را زمان سفید ی برگه

 !تره قشنگ باشه پارچه خود جنس از نمیاد بهش دانتل آستین ـ

 مطمئنی؟: گفتم و دادم قرار هایم دندان میان را مداد

 چشمانم ناگهان که بود پفم بدون ساده عروسی لباس از ناقص طراحی به خیره

 .شد گرد

 !حســـان؟ آمدی کی: پرسیدم تعجب با و گذاشته طراحی روی را دستانم

 ..حسان جان: داد جواب و خندید

 و کاری به مشغول وقتی اینطوری نکن: داد ادامه و نشاند چشمانم بر ای بوسه

 خوردنی کافی ی اندازه به پیشونیت روی ریخته فرفرت موهای از تیکه یک

 !!هستی



 ..اتاقم توی آمدی چطور ـ

 .کرد بلند میز پشت از مرا و گرفته را هایم شانه و زد لبخندی

 !بودی نقاشیت غرق خیلی خیلی ولی..زدم صدات..کردم سالم..زدم در ـ

 میکردی؟ طراحی لباس  خودت برای داشتی: افزود شیطنت با بعد

 رنگ هایم گونه که او نگاه طرز یا بود عروش لباس پوشیدن فکر بخاطر نمیدانم

 .گرفت

 داری کم بال دوتا! من بخورم خجالتتو..جون ای: گفت و خندید دوباره حسان

 ..خانومم پری

 آغوشم در و کرد حلقه دورم را دستانش. بودم مانده او ی خیره حرف بی

 .گرفت

 !کرد پر را ام بینی عطرش بوی و گرفتم عمیقی نفس

 ..نمیکردم آرزوتم حتی که بودی محال اینقدر: زدم لب آرام

 ستاره پر چشمان و لبخند با و انداخت فاصله هایمان هیبت میان اندکی حسان

 ..!شیفته خود میکنه ذوقی چه ببین حاال: افزودم که کرد نگاهم ای

 میشه باعث بیام تو چشم به اینکه: گفت و داد سر داری صدا ی خنده تک

 !!عزیزم باشم داشته خوبی احساس



 قسمت به هیچوقت من: گرفت آغوشم در و نشاند ابرویم بر ای بوسه دوباره

 مو خانوم پری.. بودی قسمتم توی تو که ندارم شک االن ولی..نداشتم باور

 ..!من فرفری

 .کردم جا به جا اش سینه روی را سرم و نشست لبانم بر لبخندی آرام

 .شد باز محابا بی اتاقم ی دروازه که بود نگذشته هم ثانیه چند شاید

 ساغر. میکرد نگاهمون شیطنت با داشت آغوش در را ساغر درحالیکه مهرسا

 در را او و کرده رها مرا شد مجبور حسان و گرفت پدرش سمت به را دستانش

 .بگیرد آغوش

 ..!مامانن هووی دخترا: گفت شیطنت پر لحن همان با مهرسا

 میفهمه باش هیس: گفتم میرفتم در سمت به درحالیکه و برداشتم را کیفم

 ؟!چیه هوو چیه هوو که جونم به میوفته االن! بچه

 چیه؟ آهو بابایی ـ

 .خنده از شد منفجر اتاق بعد و شد سکوت ای لحظه ساغر سوال شنیدن با

 که بماند شام برای شب کرد دعوتش بی بی رساند مارا وقتی حسان شب آن

 .موند خوابیدنم برای رو پر جناب

 .بردم خوش اتاق خواببه بعداز را ساغر شب آن

 تی با اش مردانه پیراهن کردن عوض درحال حسان شدم اتاقم داخل که وقتی

 .بود راحتی شرت



 کجاست؟ ساغر: پرسید و زد لبخندی دیدنم با

 .بخوابه ما پیش اینکه به کنه عادت میترسم..اتاقش گذاشتمش خوابید ـ

 سیاستمدار خانوم: زد لب و رساند حداقل به را مان ی فاصله و کشید را دستم

 ..هاا شمایین میگن که

 !حاال نریز زبون: گفتم و خندیدم نخودی

 من روی هم خودش و میکرد درازم درحالیکه و کرد هدایت تخت روی مرا

 در و نشاند صورتم روی ریزی های بوسه و گرفت را سرم طرف دو میزد خیمه

 ی خوشمزه..من پری..قشنگم..خانومم: کرد زمزمه ای خفه صدای با حال همان

 ..من سیاستمدار..من

 و کنم باز چشمانم کرختی با شد باعث که برداشت من بوسیدن از دست ناگهان

 .بشم مواجه آمیزش شیطنت ی چهره با

 !جان خـــانوم بمونی منتظر باید ازدواجمون شب تا ولی ـ

 حال درهمان و بزنم کنار خودم روی از را او کردم تقال و شد گرد چشمانم

 ..اونور میگم بهت..اونور برو..سفید چشم ی پسره: گفتم

 ..نشستم سرجایم و زدم کنار اورا

 من خانومم نکن ترش حاال: گفت و خوابید پشت به میخندید درحالیکه حسان

 ..میدم هدیه بهت مونو زندگی شب بهترین



 حرفا این! باش ساکت واای: گفتم و کردم نگاهش شده گرد چشمانی با بازهم

 ..میزنی چیه

 سرخ هیجان از..لپاشو..چشماشو جووون جووون: داد ادامه همچنان حسان

 ! خانومم که شدی

 خنده باعث بیشتر که افتادم جانش به مشت با پس نمیشد حرف با دیگر اینبار

 ..میداد ادامه عفتش منافعه های حرف به همچنان و شده اش

 

*** 

 خوابم آن بعداز دیگر و بودم شده بیدار آب نوشیدن برای بود صبح 5 ساعت

 .نمیبرد

 پهلوی روی دستش و زد قلتی حسان که بودم کشیده دراز صبح اذان منتظر

 .گرفت قرار من

 محسوب خوابش در العمل عکس یک این و نبود بیدار او تصورم برخالف

 .میشد

 ..شدم خیره پهلویم روی بزرگش دست به و کردم خم را سرم

 .بود پر هیچی حال عین در و چی همه از ذهنم

 توقف مهمانی شب در بالاخره اینکه تا میشد کشیده سمتی هر به افکارم

 .کردند



 شب همان اتفاقات سمت به پیوسته ذهنم ولی بود شده مرگم چه نمیدانم

 .میرفت

 .بودم بیایی آهسته برو آهسته و آروم دختر من که افتادم این یاد

 جنس که هایی محل در کمم آمدم و رفت و کاملم حجاب و افتاده پایین سر

 فرصت وقت هیچ میشد باعث همین و بود کم خیلی داشت حضور آن در مذکر

 .باشم نداشته را کسی با آشنایی

 شده حسان ی شیفته چنان بودم خورده که لعنتی قرص تاثیر تحت شب آن و

 ..کیست آمد نمی یادم حتی که بودم

 !شوم بزرگش آغوش و نگاه غرق میخواستم فقط

 شبیه درست..بودم کرده فراموش را نامحرم و محرم موضوع کامال که طوریکه

 .مصطفی ازدواج شب

توجه: برای خریداری فایل بدون سانسور این رمان به چنل زیر مراجعه 

 فرمایید..

@SH_shafaq 

 ..شب آن خاطرات مرور با

 ..حسان گرم آغوش و ها بوسه مرور



 دلنشین های حرف و میشد لرزم باعث و داشتم که شیرینی ترس و استرس

 لرز را تنم حال زمان در بود شده باعث خودی بی خود از حالت در حسان

 .بگیرد

 که بود خراب آنقدر حالم ظاهرا و نمیشد باشم آرام میکردم سعی هرچقدر

 .کردم بیدار هم را حسان

: پرسید ام شانه باال از زده تکیه و کشید باال را خودش گی آلوده خواب با او

 عزیزم؟ خوبه حالت..چی

 باال احساس و ام معده پیچش با که بدهم را جوابش تا کشیدم باال را خودم

 سمت به کردم فرار و گرفته دهانم جلوی را دستم سریع تیزابش آمدن

 ..دستشویی

 .سوزاند را گلویم ام معده تیزاب ولی نیاوردم باال

 از وقتی. رفت بین از دهانم بد ی مزه کمی تا کردم قرقره آب بار چندین

 .بود منتظرم نگران حسان شدم بیرون دستشویی

 تیزاب..گرسنگیه از کنم فکر نیست چیزی: دادم تحویلش ای خسته لبخند

 ..فقط بود ام معده

 خداروشکری و گرفته عمیقی نفس سرم بوسیدن با و گرفت آغوشم در حسان

 .کرد زمزمه لب زیر

 لیوان و کرد درست ساندویچی برایم سریع حسان و رفتیم آشپزخانه به باهم

 .داد دستم به شیرینی



 شدی؟ اینطوری هم قبال: پرسید که بودم ساندویچم بلعیدن درحال تند تند

 .دادم تکان را سرم فقط پس بود پر دهانم

 !خانومم حتما خوردی کم شام ـ

 ای: گفت و گرفت اش خنده که کردم تایید سر تکان با و بود پر دهانم بازهم

 ..!خواست دلم منم..میخوره ولعم با چه جونم

 نگاه زمانیکه و نوشید من شیر لیوان از قلپی با و زد دستم ساندویچ از گازی و

 نیستم وسواسی من! هست ترم خوشمزه اینطوری چیه؟: گفت دید مرا متعجب

 ! میخورم دهانتم ی جوییده ی لقمه حتی..عزیزم

 اینقدر: گفت که کردم نگاهش چپ چپ و رفت درهم ام چهره حرفش این با

 !میخورم خودتم وگرنه..من هواس نیا ابرو و چشم

 !حســان ـ

 ..حسان جان ـ

 .شدم ساکت ساغر صدای شنیدن با اما بدهم را جوابش که کردم باز دهان

 ...بابایی..مامانی: ساغر

 .نمود بغل بود چشمانش مالیدن مشغول که اورا و رفتم سمتش به سریع حسان

 !نشده صبح هنوز..خانوم پرنسس شدی بیدار چرا شما: حسان



 دیدن با بود برداشته آلودش خواب چشمان مالیدن از دست تازه که ساغر

 مادر: گفت خنده با حسان که زد برقی چشمانش من دست درون ساندویچ

 ..هم شبیه چه دختر

 برای و کند تحمل نتوانست درنهایت و کرد درست ساندویچی هم ساغر برای و

 هایمان ساندویچ و نشستیم هم دور نفری سه و گرفت ساندویچی هم خودش

 .خوردیم را

 لحظه چند هر و داشت لب بر نشدنی جدا لبخند حسان که بود درحالی این

 !فهمیدم می را آن معنی من تنها که میگرفت عمیقی نفس

*** 

 سرپا تازه شان شرکت که شرایطی در ها کیان بزرگ عمارت دکور کامل تغییر

 تا من و نبود معقولی کار بود گذاشته سر پشت را ورشکستگی و بود شده

 کنم تفهیم نشود دار خدشه غرورش طوریکه حسان به را موضوع این توانستم

 .گذشتم رستم خوان هفت از که انگار

 را چیز همه باید خودش میگفت و ببرم خودم با جهازی نمیگذاشت که مرا

 ...بخرد

 !بود لوکس و جدید وسایل و تمیز کامال عمارت البته

 .کردیم دکور نو از کامال را خوابمان اتاق فقط ما



 اتاق از یکی بی بی. کردیم وسایل از پر کامال نو از ساغر برای اتاقی همچنین

 رفتن باال ها پله از که چرا چید آن درون را وسایلش و انتخاب را پایین های

 .میکرد اذیتش

 !داشت را خودش اتاق هم خان معیاد

 داد قرار چندین ما و بود شده تمام دختری مادر ست های لباس ی ارائه کار

 حال در شدید خودمان های تولیدی و بودیم بسته هایمان خریدار با جدید

 .بودند فعالیت

 قرار کند تحمل را دوری این نمیتواند دیگر اینکه بر مبنی حسان اعالن با ولی

 زندگی خانه سر بریم و بگیریم جور و جم عروسی جشن یک زودتر هرچه شد

 .مان

 ..!!جوری و جم چه اما

 گرفته درد مان ی همه پاهای که بودیم رفته گردی پاساژ و کرده خریده آنقدر

 .بود

 .آرایشگاه رفتیم مهرسا با که شده تایین تاریخ به بود مانده روز 5

 ..داشتم استرس

 و تندسمیش رخت دلم در دائم. بود شده شروع پیش وقت چند از که استرسی

 !میرفت گیچ سرم



 اش نادیده میکردم سعی که میکردم تهوع حالت احساس ها وقت بعضی حتی

 .بگیرم

 میدونم: گفت و زده لبخندی دید حالت آن در مرا آرایشگر وقتی آرایشگاه در

 تموم محفل که همین ولی بودم تو مثل آخر روزهای خودمم..داری حالی چه

 آرامش احساس کنند شدن خارج به شروع مهموناتون که همین یعنی..شه

 ..میشه تموم چیز همه دیگه! میکنی

 و ختیپات رسم اگر البته: افزود چشکمی با و زده آمیزی شیطنت لبخند بعد

 !باشین نداشته پارچه

 پیش سال چند به ناخواسته من و خنده زیر زد بلند حرف این شنیدن با مهرسا

 .افتادم ام قدیمی ی همسایه دختر عروسی محفل و

 زدم عق ناخواسته همه به اش خونی ی پارچه دادن نشان آوری یاد با وقتی

 .آمد بند مهرسا ی خنده

 ..گفت مهرسا به چی آرایشگاه نفهمیدم و شدم بلند جایم از سریع

: گفت و زد ام شانه به دستی شد بیرون آرایشگاه از دقایقی بعداز مهرسا وقتی

 .خودم کردم هماهنگ چیزو همه..بریم

 از کمی و بخورد صورتم به هوا تا گذاشتم باز را پنجره من و شدیم ماشین سوار

 .شود کم التهابم

 نباید مگه میریم؟ داریم کجا: پرسیدم مهرسا از میرفتیم که مسیری دیدن با

 !شرکت؟ میرفتیم



 خیالت! برمت نمی بدی جای: گفت و انداخت من به نگاهی لبخند با مهرسا

 ..راحت

 ...نگفتم چیزی و انداختم باال ابرو

*** 

 میدین من به رقص دور یک افتخار: گفت نشاند دستم پشت بر ای بوسه حسان

 مادمازل؟

 که برخواستم جایم از و که کردم بسته و باز آرام را چشمانم و زده لبخندی

 ! نکن..سرپام زور به شم همینطوری..جان خانوم کارو این من با نکن: گفت

 ..بریز زبون کمتر: گفتم و خندیدم آرام

 ..میشد کم استرس بودم کنارم وقتی. رفتیم رقص پیست سمت به باهم

 .میشد کمتر ام تهوع حالت و میرفت بین از بود تنم در که لرزی

 شده خیره من روی جمعیت آن اینکه ولی نداشتم مشکلی ها جمع در بودن با

 اوصول و ادا از بودند کشته را خودشان عکاس دو و بردار فیلم درحالیکه باشند

 .آمده

 میدادم فشارش و بودم گرفته را حسان دست محکم مراسمات ی بقیه طول در

 .سازد آرام مرا داشت سعی هایش لبخند با اوهم و

 استفاده دانتل و داشت خودش جنس از هایی آستین او پشنهاد به لباسم

 .بودم نکرده



 .میکرد کمکم هم حسان و میرفتم راه ای مورچه بلندم پاشنه های کفش با

 و بود نشسته مهرسا مادر کنار که انداختم بی بی به نگاهی رقص شروع از قبل

 .میکرد نگاهم لبخند با

 حالم. شد پخش آرام کالم بی موزیک و ایستادیم رقص پیست وسط درست

 دو رقص یک بودم خواسته حسان از همین برای و نبود عادی رقص مساعد

 .دهیم نشام مان مهمانان به آرام ی نفره

 قرار کمرم و شانه روی دیگرمان های دست و بودیم گرفته را مان دست یک

 .داشت

 آرام با ریتم موزیک تکان میخوردیم..

 خیره به چشمان هم!

حسان لبخندی بر لب داشت که از لحظۀ رو در رویی مان در البی مجتمعی که 

 نداشت!آرایشگاه در آن بود روی صورتش نشسته بود و قصد رفتن هم 

بعداز یک چرخ وقتی دوباره در آغوشش قرار گرفتم آرام لب زد: احساس 

میکنم دارم خواب می بینم..همش استرس این رو دارم که هر لحظه از خواب 

 بیدار شم...!

دلشوره را از خودم دور کنم. نگاه لبخندی زدم و با نفس عمیقی سعی کردم 

 های خیرۀ رویمان زیاد بود..

 شانۀ حسان نگاهم به مهرسا افتاد..لحظه از روی 



کنار محمد حسین ایستاده بود، هیچوقت روزی که با صورتی گل انداخت و با 

 نفس نفس داخل اتاقم شدم را فراموش نمیکنم.

آنقدر هیجان زده بود که تا دقایقی اصال صحبت کرده نمیتوانست فقط 

 دستانش را تکان میداد.

یکه چشمانش گشاد شده و بود با هیجان در آخروقتی کمی به حال آمد درحال

 گفت: منو بوسید!

و بازهم کمی بال بال زد و در نهایت با به دست آوردن آرامش نسبی اش گفت: 

 محمد منو بوسید!!

در سکوت نگاهش کردم که خودش توضیح داد: جلسه تموم شده بود و همه 

صحبت  رفته بودند، منم داشتم با یکی از طرف های قرار داد جدید مون

میکردم حواسم نبود، وقتی اون مردم رفت فکر کردم اتاق خالیه و شالمو در 

آورد و کلیپسمو باز کردم تا موهامو درست جمع کنم یهو دستم به عقب 

 کشیده شد و دیدم که اون هنوز توی اتاقه! 

انگار به همان لحظات برگشته بود که خیره به افق ساکت شد و من با حرص 

 بعدش؟! همینطور یهوهی بوسیدت..پرسیدم: خوب؟ 

دست  مهرسا به خود آمد و با اخم گفت: نه..البته که نه..اولس یکم موهامو

 کشید..بعدش منو بوسید!

 ـ مهرســـا..!!

 گذاشتم..ـ منم اینطوری ن



 ـ تو چیکارکردی!؟

 ـ من خوب هولش دادم و یه سیلی زدم توی صورتش!

 ـ بعدش اون چی گفت؟

 ازدواج کنیم..و دوباره منو بوسید..!!ـ گفت ما باید 

 دستش را گرفتم و گفتم: خدای من..ای...این..کنارش نشستم و 

همان لحظه در اتاق زده شد و ماننده همیشه بدون دریافت اجازه باز شد و 

اینبار محمد حسین درحالیکه دکمۀ کتش را با پرستیژ جذابی می بست در 

 زنگ زدم با خانواده هماهنگ کردم..! درگاه ظاهر شد و گفت: برای جمعه شب

مهرسا از جایش پرید و با تعجب گفت: چی؟ نه..منکه هنوز جواب مثبت 

 ندادم...

محمد حسین: ولی تو اتاق کانفرانس اون بوسه رو من جواب مثبت حساب 

 کردم عزیزم..!

روی آتیش جلز ولز زد: داره دروغ میگه!  هینی کشیدم که مهرسا ماننده روغن

 منو بوسید..من نبوسیدمش..خودش 

محمد حسین با چند قدم بلند خودش را به مهرسا رساند و بوسۀ محکمی روی 

گونه اش نشاند و گفت: رابطۀ ما دیگه داشت خیلی طوالنی میشد باید هرچه 

 سریعتر همه چیزو رسمی کنیم..منتظرم باش عزیزم.



هم دوست مهرسا با چشمانی گرد شده گفت: چی؟ کدوم رابطه..ما که با

 نبودیم!! 

لبخندی با یاد آوری آن روز بر لبانم نشست. اعترافم میکنم که اصال چنین 

رفتاری را از محمد حسین انتظار نداشتم ولی با همۀ این حرف ها توانست شب 

 خواستگاری بله را از مهرسا بگیرد و انگشتر نشان درون انگشتش بیاندازد.

جشن نامزدی برگذار کنند! محمد حسین قرار بود چند وقتی بعداز عروسی ما 

که میگفت مستقیم ازدواج کرده و سرخانه زندگی شان بروند ولی خوشبختانه 

مادر و پدر مهرسا اینبار به کمکش شتافته و آماده گی نداشتن برای عروس 

 کردن دخترشان و جدایی از او به این زودی را بهانه کردند.

لی مهرسا کامال خوشحال به نظر با اینکه همه چیز جنبۀ زوری داشت و

 میرسید!

میتوان گفت سخت تر از راضی کردن مهرسا بدست آوردن احوال مصطفی 

 زحمت داشت.

هرچند رابطه اش با مادرش همچنان تیره و تار بود ولی همینکه با ازدواج 

روزی دست از مهرسا همراهه عمو اندرش کمی جای امیدواری میگذاشت که 

 مادرش بردارد.این قهر بی خود با 

او درحالیکه یک دستش دور بازوی محمد حلقه نگاهم دوباره به مهرسا افتاد..

 و با دست دیگرش به من اشاره نمود.. شده بود

 لبم را گزیدم!



 آرام صدایش زدم: حسان..

 سرش را به سمتم اندکی مایل نمود..!

ولی االن ـ ساغر رو تنهایی بزرگ کردم..با اینکه هنوز سه سالش کامل نشده 

 تقریبا از آب و گل در آمده..

و گفت: متاسفم..متاسفم که پیشتون لبخند حسان اندکی محزون شد 

نبودم..بیشتر از همه برای خودم متاسفم که بزرگ شدن دخترمو ندیدم..اولین 

 دندونش..اولین کلمه اش..اولین قدم هاش..همۀ اولین بارهاشو از دست دادم!

: اشکالی نداره عزیزم..میتونی برای بعدی جبران لبخندم بزرگتر شد و گفتم

 کنی...این یکی هنوز ی یک دوماهشه..

چهره اش کامال نشان میداد که گیچ شده است و چشمانش دو دو میزد، در 

چند ثانیه توانستم به طور کامل بوجود آمدن ده نوع احساس مختلف را در 

 چهره اش مشاهده کنم.

 ـ چی..چی؟ منظورت چیه؟  من..

تکان دادم و با لبخند گفتم: آره آره..تو داری پدر میشی..! برای بار  سرم را

 دوم..

مدتی بود که دیگه حرکت نمیکردیم و سرجایمان ساکن ایستاده بودیم. دست 

 های حسان دست و کمرم را رها کرده بودند. 



داری شوخی میکنی؟ نه..نه وای خدای ـ این..این.. خدای من..من یعنی من..

 تو جدی هستی؟!! این یعنی که من..من..

و ما میتونیم هرچندتا این یعنی تو هیچ مشکلی نداری..لبخندی زدم و گفتم: 

 بچه ای که خواسته باشی، داشته باشیم..

وقتی نصف شب با بوی باد معده اش از  خندیدم و ادامه دادم: البته همینکه

 و دیگه بچه نخوای.. اب بیدارت کنه باعث میشه به غلط کردن بیوفتیخو

 چهره اش انگار برق میزد!

 چشمانش ستاره باران بودند..

ناگهان با دستانش کمرم را گرفت و وقتی مرا یک دور در آسمان چرخاند روی 

زمین گذاشتم و گفت: امشب بهترین شب زندگی منه..همین که تورو 

 دارم..ساغر رو دارم منو خوشبخت ترین مرد دنیا میکنه..و حاال..

با دستانش صورتم را قاب گرفت و ادامه داد: تو یک معجزه ای..تو معجزه ای 

 پری من..

رنگ حسان لحظه به لحظه سفید تر میشد و مهرسا که متوجۀ این موضوع بود 

سریع موزیک شادی گذاشت و جوان ها را دور ما جمع نمود و خودش 

را به دست درحالیکه لیوان شربتی به دست داشت نزدیکمان شد و لیوان 

حسان داد: بگیر بخور کمتر ضایع بازی دربیار، دلت میخواد همه از شاهکارت با 

 خبر بشن؟! 



گونه هایم رنگ انداختند و حسان با نشاندن بوسه ای بر گونه ام گفت: شرمتو 

 بخورم پری من..ما خوشبخت ترین خانوادۀ دنیا میشیم..بهت قول میدم..

 دند..!همان لحظه ساغر را نزد مان آور

 حسان سریع بغلش نمود ساغر به من نگاه کرد و گفت: مامان علوس شدی..

خندیدم و حسان جواب داد: آره..از این به بعد قراره هر شب پیش هم بخوابیم 

 پرنسس بابا..

 وقتی ساغر هورا کشید چهرۀحسان ناگهان درهم رفت و گفت: چی گفتم!!

 ده ام بلند شد..با دیدن لب و لوچۀ آویزانش اینبار صدای خن

و در دل آروز کردم همۀ ما تا ابد ماننده امشب خوشحال باشیم..قصه ی من و 

 حسان بد شروع شد.. با اشک شروع شد ولی با لبخند ادامه یافت...

 پایان

 نویسنده: شیدا شفق

 دقیقۀ بعداز ظهر  4:26زمان: 

 2019فوریۀ  10تاریخ: 

تشکر ویژه ای بکنم از ادمین و دوست خوبم آیدا جان که در نوشتن بخش سخن آخر: در پایان این رمان جا داره که 

 های مهمی از این رمان به من کمک کرد.

همچنین دوست و ادمین خوبم زینب جان )زی زی( که در نوشتن و به پایان رساندن این رمان انگیزه و روحیۀ زیادی 

حضور پر رنگ شون همیشه باعث ادامه دادن من شدند. و به من داد..همچنین بچه های گروه نقد )خل و چلکده( که با 

در آخر جا داره تشکر کنم از همۀ خواننده گان عزیزم در چنل تلگرام که مرا پیوسته همراهی کردند و با نقد و نظرات 

 و البته بوسه های آبدارشون منو تنها نگذاشتند..



 خرش نیست!یادتون باشه که همیشه آخرش خوبه، اگه خوب نیست؛ پس این آ

 و همچنین یادتون نره که دوستتون دارم یک دنیا..

 شیدا شفق

 دیگر آثار این نویسنده: 

 یک تصمیم ناگهانی 

 عود 

 سایۀ اجبار 

 هیروگلیف 

 


