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ست.شراب تلخ بیاور که وقت شیدایی   

ست.که آنچه در سر من نیست بیم رسوایی  

 *فاضل نظری* 

 

 رمان روزهای مسموم.

 ژانر: عاشقانه.

 نویسنده: هاله نژادصاحبی.

  

رسد، اشک هایم بی با صدای اذان که از مسجد کوچه به گوشم می

شود. سرم را روی زانوهایم اختیار روی گونه هایم سرازیر می

گذارم.می  

ام بندم تا شاید آخرین تصویری که از خانوادهچشم هایم را محکم می

خواهد آخرین تصویری که از پدرم دارم از ذهنم پاک شود، دلم می

م، قد رعنا و لبخند منحصر به فردش باشد، دلم در ذهنم دار

ای به آن ساعتی فکر کنم که دستش را زیر خواهد حتی لحظهنمی

خواست صدایش بزنم و از او بخواهم من آوار گرفته بودم و دلم می

را بغل کند، اما انبوه خاکی که در دهن و دور تا دور بدنم بود اجازه 

ادم می افتد ساعت های اول دست گیرد وقتی یداد، دلم آتش مینمی

داد تا شاید وادارم کند هایم را محکم بین دست های گرمش فشار می
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که نخوابم و قوی باشم اما دست های من آن قدر قدرت نداشت تا او  

را بیدار نگه دارد و ساعتی بعد، دیگر دست هایش گرم نبود، دلم 

وار ها خاک خواهد ثانیه ای یاد بدن بی جان و سردش زیر خرنمی

خواهد اما شانزده سال است که تمام آن ساعت و آهن بیوفتم.دلم نمی

خواهد یاد آن جهنم بیوفتم اما شب و ها کابوس من است، دلم نمی

 روز همراه من است.

دلم نمیخواهد یاد آن صحنه ای بیوفتم که جنازه ی برادر شیرخوارم 

ز جنازه ها به را جلوی صورتم در پتو پیچیدند و همراه انبوهی ا

خواهد هیچ کدام را در ذهنم مرور سمت بهشت زهرا بردند.دلم نمی 

کنم اما انگار روی ذهن و قلب و تمام وجودم حک شدند، یاد آن 

ساعت هایی که دنبال جنازه ی مادرم، پشت کامیونی که مسئول 

زدم اما کسی نبود که دستم  دویدم و زجه میبردن جنازه ها بود می

اغانم می کند. را بگیرد د  

رسد، شهرم را هرساله پنجمین روز از اولین ماه زمستان که سر می

گیرد و من چه قدر نفرت دارم از دی گیرد. دل ها را غم میماتم می

 ماه...

خدایا این چه معجزه ای بود؟ چه حکمتی بود که از آن ویرانه، فقط 

 من زنده ماندم؟

 آخ امان از آن شب ها، آخ امان از آوار.
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کنم از سال هشتاد و دو تا نود هشت چند سال می  کودکانه حساب می

کنم که شانزده سال گذشته! اشتباه فکر گذرد؟! شاید اشتباه فکر می

شان را ندیدم. زود کنم که شانزده سال است صورت ماهمی

 گذشت...اما سخت.

شوم و به سمت میز کامپیوتر از روی تخت فلزِی اتاقم، بلند می 

کند، از ضعف بیزارم اما هایم حالم را بدتر میلرزش زانو روم.می

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

خواهد گالیه کنم، گریه کنم، جیغ بزنم، التماس کنم، که خدا دلم می

ای خانواده ام را به من نشان دهد.ثانیه   

 حسرت دارم، خیلی زیاد.

ن حدودا چهل و خرده ای سن داشت پس باید  خدایا، پدرم اگر بود اال

کمی شقیقه هایش سفید شده باشند، االن با شقیقه هایی که سفید شدند  

 چه شکلی است؟ هنوز هم جذاب است؟

 برادرم خوب است؟

 خدایا، مردی شده برای خودش، مگر نه؟ پشت لبش سبز شده؟

گ از مادرم چه خبر؟ هنوز هم طبق خواسته ی پدر، موهایش به رن

آمد. خدایا نگذار  سیاهی شب است؟ مادرم از پیر شدن خوشش نمی

کنم.پیر شود، خواهش می  
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دهم تا صدایم به بیرون دستم را جلوی دهانم محکم تر فشار می

اندازم و بی توجه به لرزش دست نرسد. نگاهی به قاب روی میز می

ار که فشارم. انگهایم، آن را از روی میز می دارم و به سینه ام می 

 در آغوششان کشیدم.

کنم!کند اما من، هنوز هم عطر پدرم را حس میکسی باورم نمی  

که هر ثانیه حواسش به من است.ایمان دارم به این  

ایمان دارم به این که روح هر سه نفرشان، ثانیه ای تنهایم 

گیرد؟ دلی که لک زده است ثانیه ای  گذارند اما مگر دلم آرام مینمی

 صورت ماهشان را ببیند. 

کنم دهد و تعجب میاین حجم از دلتنگی، هر سال بیشتر عذابم می

 که

چگونه شانزده سال بدون آن ها زنده ماندم؟ چرا همان سال های اول 

 نمردم؟

روم. پرده ی اق میی بزرگ اتبه همراه قاب عکس، به طرف پنجره

کنم.کشم و به حیاط خانه ی عمو نگاه میاتاق را می  

کند و با کمی دقت، صورت ای لب حوض، توجهم را جلب میسایه

دهم.عمو را تشخیص می  

شود داغدار کردم. اصال مگر میاگر امشب خواب بود، تعجب می

 عزیزی باشی و سالگرد پر کشیدنش، در آرامش بخوابی؟
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ل است که همچین شبی، در این شهر کسی خواب نیست. شانزده سا  

گذارم و به طرف در اتاق گردم و قاب عکس را روی میز میبر می

دارم تا سری به عمو بزنم.قدم بر می  

شوم. هجوم از پله ها پایین می روم و آرام از خانه خارج می

شود دست هایم را دور بدنم حلقه ی هوای سرد، باعث مییکباره

 کنم.

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

شد کم تر بر می دارم. شباهتی که عمو با پدرم داشت، باعث می

 برای پدرم احساس دلتنگی کنم.

شوم که لرزش خفیف شانه هایش، قدم هایم را سست  نزدیک می

کنم که به داخل بروم.کند. پشیمان از آمدنم، عقب گرد میمی  

بیا بشین حنا!  -  

کنم. با دستماِل سبز گردم و نگاهش میبا صدای عمو، با مکث برمی

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

کند.کند و با دست به کنارش اشاره میصورتش را پاک می  

م و کنارش، لب حوض مربع شکل گوشه ی روآرام به سمتش می

نشینم و به آسمانی که چیزی به طلوعش نمانده، خیره حیاط می

شوم.می  
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کند که سرم را به شانه اش تکیه  هایش را دور شانه ام حلقه میدست

دهم.می  

کشد و روی سرم را می بوسد.نفس عمیقی می  

و شکست، خیلی تنها شدم.  مرگ حسین کمرم -  

یک ترم بود اما پشت و پناهم بود. شاید خدا دلش به حالم  برادر کوچ

 سوخت که یادگاری حسین و برام حفظ کرد.

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

دهم:زودی از گلویم جدا شود، جواب می  

کنم. من بابام و  عمو، هر وقت که کنارتونم حضور بابام و حس می

بینم؛ عمو علی شما بابای منی. گریه نکن ون شما میتو وجود مهرب

 حنا به فدات. 

 واسه قلبت خوب نیست عموجان.

لرزش شدید شانه هایش و هق هق مردانه اش، دلم را به درد می  

شود. چرا امشب تمام نمی شود؟آورد و سیل اشک هایم سرازیر می  

دست  شوم و دو زانو رو به رویش، روی زمین می نشینم و بلند می 

کنم.هایش را بوسه باران می  

بی توجه به خاکی شدن لباس هایم، بی توجه به سرمای هوا، بی 

بوسم.توجه به دل داغ دیده و پر رنجم، می  
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 زیاد، چندین بار پشت سر هم.

شوم که بدون گیرد تا بلند شوم، پا میشود و دستم را میبلند می 

کند.مکث و با شتاب بغلم می  

ر شانه هایی که در آستانه ی شصت سالگی، خمیده دست هایم را دو

کنم.کنم و عطر پدرم را استشمام میشده اند، حلقه می  

دونی.حنا جان دونه چقدر خوشحالم که من و مثل حسین میخدا می -

ترسم شرمنده داداشم بشم؛ چیزی بخوای بهم میگی؟می  

 مگه نه عمو؟

بوسم و در دلم ادامه ی زبرش را از ته دل می زنم و گونهلبخند می 

شرمنده منم عمو که سربار زندگیتون شدم، شرمنده منم که 》دهم:می

《چند ساله آرامش و ازت دور کردم؛ شرمنده منم...  

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

 جواب می دهم:

عموعلی.گردم من فردا برمی  

کنم، متعجب و با کمی اخم به  ای نگاهش میلحظه از گوشه ی چشم

کند:من خیره شده. نزدیک تر می آید و زمزمه می  

 چرا حنا؟مشکلی پیش اومده؟

گویم:روم و میی دل همیشه نگرانش میدر دلم قربان صدقه  
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دونم که خونه دوستش نه عزیزم چه مشکلی آخه؟ گالره تنهاست. می

یست.راحت ن  

زند و سری به نشانه ی  دستی به ریش سراسر به رنگ برف اش می

دانم که هر چقدر هم دلش تایید صحبت هایم تکان می دهد. می

بخواهد بیشتر بمانم، باز هم راضی به تنها ماندن تک فرزندش 

 نیست. 

چه ساعتی برات بلیط بگیرم؟ -  

ساعتی  رم، بعد از اون هرفردا صبح یه سر به بهشت زهرا می -

کنه. که گرفتین، فرقی نمی  

سری به نشانه تایید تکان می دهد و جلوتر از من به سمت خانه قدم  

زند. خواب و خستگی، رمق را از بدنم گرفته، نگاهی دردمند به می

اندازم که رنگ نارنجی قبل از طلوع خورشیدش عجیب آسمان می

روم.خواهد هر چه زودتر از این شهر بدلگیر است. دلم می  

عاشق این شهر و تک تک کوچه و خیابان هایش هستم، عاشق 

عظمت ارگ، عاشق خلوتی و سکوت کوچه هایش اما آرامشی هم 

ندارم، پارادوکس عجیبی است! هم عاشقش هستم و هم از آن فراری 

 ام.

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

 می آیم. 
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خوری.تو عمو سرما میچرا وایستادی حنا؟ بیا  -  

روم نگاهش میکنم که چند قدمی از من دورتر است، به طرفش می

بوسم.و دست دور شانه هایش می اندازم و صورت مهربانش را می  

کنیم.بی حرف، آرام، شانه به شانه به سمت خانه حرکت می  

 فردا روز سختی بود... 

ی به عمو که با دیدن زن عمو که سر سجاده خوابش برده بود، لبخند

بعد از گذشت چندین سال، هنوز هم عاشق زنش بود میزنم و آرام 

 از پله ها باال می روم و وارد اتاقم می شوم.

اندازم. چیزی به هفت صبح نمانده، نگاهی به ساعت روی دیوار می

دلم میخواهد هر چه زودتر به تهران برگردم اما سردرد شدیدم 

گیرم حتی یک یرد، تصمیم میاجازه ی هر کاری را از من می گ

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

کنم فراموش کنم کشم و سعی میجبران شود. روی تخت دراز می

امروز چه روزی است... فراموش کنم شانزده سال پیش چه بالیی  

 سرم آمده است...

انزده سال زند برای دیدن دوباره ی خانه ی پدری که شدلم پر می

 است دیدنش را برای خودم حرام کردم.

کند.زند برای نام )خرابه ای( که عمو از آنجا یاد میدلم پر می  
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زند برای برای خاطراتی که در خشت خشت آن خانه جا پر می دلم

 مانده است،

زند اما طاقت دیدن آنجا را هم ندارم. حداقل االن ندارم.دلم پر می  

خواهد؛ سوار شدن روی دوش پدرم، بافتن میهارا دلم خیلی چیز

ام. خرمن موهایم توسط دست های مادرم؛ بغل کردن برادر دوماهه

خواهد اما حق داشتن ندارم.دلم می  

 _____ 

حنا جان پاشو عموت برات بلیط گرفته. پاشو مادر خواب نمونی.  -

 مگه نمیخوای بری بهشت زهرا؟

ین به گوشم رسید؛عمو که از طبقه پایبا فریاد های زن  

نشینم. به ساعت نگاه  دهم و روی تخت میکش و قوسی به بدنم می

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

 بودم.

روم و کنم، رو به روی آیینه می شوم و تخت را مرتب میبلند می 

زنم. موهایی که از سال هشتاد و دو و بعد از موهایم را شانه می

زلزله، دیگر کوتاه نشده بودند و االن نزدیک زانوهایم بودند. بعد از  

مکافات شانه کردن موهایم و  مرتب کردن ظاهرم، به طبقه ی پایین  

روم.می  

سالم -  
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دارد و زن عمو، با صدای من دست از بافتن رومیزی اش بر می

کند.گاهم مین  

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

 آماده اس.

کنم.نشینم و بغلش میروم و کنارش روی مبل میبه طرفش می  

گذارد و دست هایش را قالب و کاموای در دستش را روی میز می

کند و محکم تر از من بغلم می کند.دورم حلقه می  

بود، به اندازه ی زن عمو دوستش  شاید اگر مادر خودم هم زنده

رود شب داشتم. کم زحمت نکشیده بود برایم، هیچ وقت یادم نمی

ریختم و او هایی را که از کابوس زلزله تا خود صبح اشک می

کرد و با قصه تعریف کردن، سعی داشت حواسم صبورانه بغلم می

 را پرت کند.

ل لجبازی رود زحمت هایش را، صبوری هایش در مقابیادم نمی 

 هایم را، مادر بودن هایش را.

دانست چقدر شرمنده ی زحمت های این خانواده بودم. خدا می  

گوید:بوسد و میشوم که گونه ام را میاز او جدا می  

کاش امروز و هم می موندی. -  

خواهد تنها نباشم اما  دانم به خاطر این تاریخ نحس است که میمی

چه تهران و چه هرجای این کره ی  داند که من چه بم باشم ونمی
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شد خاکی، این تاریخ، بغض را به گلویم می آورد. اصال کاش می

 پنج دی را از تقویم حذف کرد.

های مزاحمم کنم جلوی ریزش اشککشم و سعی مینفس عمیقی می

 را بگیرم.

زنم.لبخندی به پهنای درد عمیق در دلم می  

 _من خوبم زن عمو.

نمیاد بیشتر از این، بدون اون خل و چل اینجا  گالره تنهاست، دلم 

 بمونم.

بوسم و به طرف آشپزخانه می روم و هم زمان را می صورتش

دهم:ادامه می  

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

 نره ها، بدون مربا برم خونم حالله.

تنها کمی حال  شنوم و کمی،صدای خنده هایش را از پشت سرم می

 دلم خوب می شود... 

عمو را روی نان می زنم و با لذت به  های خانگی زنکمی از مربا

کشم، طعمشان فوق العاده است!دهن می  

عمو طور خاصی خوشمزه اند. یاد حرف زن های زناصال مربا

گویم:ی بلیط گرفته شده توسط عمو می افتم و بلند می عمو درباره  
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مو برام بلیط گرفته؟زن عمو گفتین ع -  

آره؛پنج عصر باید ترمینال باشی.  -  

شوم کمتر از چهار ساعت دیگر، کنم و متوجه میبه ساعتم نگاه می

دهم که قبل از رفتن، باید آماده رفتن باشم. به خوردنم سرعت می

 بهشت زهرا هم بروم.

 _________ 

روم تا ظرف های کثیف صبحانه را بشویم، به طرف سینک می

ید بتوانم کمی ذهنم را از خاطرات بچگی دور کنم، شاید!شا  

 سخت ترین کار دنیا همین بود، فراموش کردن.

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

روم تا ساعتی را هم پیش زن عمو باشم.طرف پذیرایی می  

روی مبل نشسته و سرگرم بافتن رومیزی زیبایی است که چند وقت  

 قبل مدلش را از اینترنت نشانش داده بودم. 

دارد؛ نشینم که دست از بافتن بر میزنم و کنارش میلبخندی می 

گیرد و روی میز می گذارد.سینی را از دستم می  

چرا زحمت کشیدی عزیزم؟ دستت درد نکنه. -  

، نوش جونتون.کاری نکردم زن عمو-  

دهد:زند و با کمی مکث ادامه میلبخندی می   
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حنا جان یه مسئله پیش اومده که قرار بود عموت باهات صحبت کنه  

حرف  اما انگار وقت نکرده. تصمیم گرفتم تا دیر نشده خودم باهات

بزنم ،به هر حال حتی اگه قبولمم نداشته باشی سعی کردم طی این 

برات پر کنم .سال ها کمی جای مادرت و   

اینو بدون هر تصمیمی بگیری برای ما مورد احترامه اما خواهش 

 می کنم، سرسری جوابمو نده. 

کردم و منتظر کنجکاو و با کمی اخم به صورت زن عمو نگاه می

بودم حرفش را کامل کند. دلیل این همه تشویش و مکث بین حرف 

ترسیدم.میفهمیدم و ناخواسته از جمله های بعدش هایش را نمی  

هایش زن عمو نگاهی مردد به صورتم انداخت و دستم را در دست

 گرفت و ادامه داد:

شهاب و که میشناسی؟ -  

آشنایی وسط صحبت هایمان تعجب  در حالی که از آوردن نام نا

کرده بودم، به نشانه ی فکر کردن ابروهایم را به هم نزدیک کردم 

س می کردم جایی این اسم را و به میز رو به رویم خیره شدم. احسا

 شنیدم! اما کجا؟

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

 نفسش را به حالت کالفگی به بیرون فوت کرد و گفت:
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پسر بزرگه ی دوست عموت آقای سهرابی .دو سه بار هم اومدن  -

 اینجا،چه جور یادت نمیاد؟

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

گفتین؟ قضیه چیه؟یادم بمونه؟! خب،داشتین می  

گفتم، خیلی پسر با کماالتیه دستش هم به دهنش آره داشتم می -

رسه از حق نگذریم بر و رو هم داره. شنیدم وکیل هم هست.می  

خواست تاثیر تعریف سکوت کرد و به من خیره شد. انگار که می

نان با کنجکاوی و تعجب به  هایش را در صورتم ببیند. همچ

 صورتش خیره شده بودم. 

 لبخند عمیقی زد و ادامه داد: 

 ازت خواستگاری کرده!

لبخند غمگینی زدم و سرم را پایین انداختم، دلیل ذوق زده بودن زن 

 عمو زیادی برایم تلخ بود.

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

اسم یک خواستگار در این خانه شنیده می شد اما هیچ وقت مورد 

 خوبی سراغ من نمی آمد!

هر چند به آنها حق می دادم. دختری که در هفده سالگی مطلقه شده 

 و خانواده ای هم ندارد، کیس مناسب هیچ پسری نبود.

دادم تا افکار نامرتب را از ذهنم پاک کنم.سرم را تکان   
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به زن عمو که همچنان با خوشحالی به من خیره شده بود نگاه کردم.  

در این لحظه نمی دانستم باید چه جوابی بدهم. به قول زن عمو سعی 

 کردم سرسری جواب ندهم!

سرم را بلند کردم و به تابلو فرشی از ارگ بم که دست باف خودم 

کرد ،نگاه وار رو به رو در قابی طالیی دلبری میبود و روی دی

 کردم و گفتم:

عمو راضی هست؟ شما چی؟ -  

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

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

مو سرم را پایین انداختم، مدام این جمله در گوشم زنگ می زد که ع

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

خواسته ی دلم بگذارم. رضایت عمو که بود، دِر قلب و منطقم را 

کردم. آب دهنم را قورت دادم و گفتم:بسته، قبول می بستم و چشممی  

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

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

 دستم وارد کرد و گفت:

هر جور راحتی عزیزم؛ من با پروین خانوم حرف می زنم و 

خوام،خوبه؟ازشون یک هفته مهلت می  

 سری به نشانه تایید تکان دادم و از جایم بلند شدم. 
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ام شده بود انداختم و  اهی به زن عمو که همچنان با اشتیاق خیرهنگ

 گفتم :

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

خواست که تا یادم نرفته اونارو هم باید جمع کنم. اینجوری خیالم می

 راحت تره.

چاییت و نخوردی! -  

.اشکال نداره عزیزم، میل ندارم. با اجازه -  

پله ها را با سرعت بیشتری باال رفتم و وارد اتاق مشترکم با گالره 

شدم. دستی به پیشانی ام کشیدم و سعی کردم ثانیه ای به این  

 خواستگار مورد رضایت عمو فکر نکنم!

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

 کردن وسایلم شدم تا هرچه زودتر از اینجا بروم.

جمع کردن وسیله های سفارشی گالره که شامل چند کتاب و لباس 

بود و بستن ساک خودم یک ساعتی طول کشید و خداراشکر این 

 مزیت را داشت که به چیزی فکر نکنم.

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

بروم. از پنجره به هوای بارانی و دلگیر نگاه کردم و مشغول 

وشیدن لباس هایم شدم، ظاهری سراسر مشکی، درست شبیه  پ

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

موبایلم را در جیب پالتویم گذاشتم و بعد از برداشتن کیف و چتر از 

 اتاق خارج شدم.

آرام و با کم ترین صدای ممکن، از پله ها پایین رفتم تا اگر زن عمو 

خواب بود بیدارش نکنم. حدسم درست بود و همان جا، روی مبل 

سه نفره ی کرمی رنگ خوابیده بود و دستش را روی چشم هایش 

گذاشته بود. هوای خانه کمی خنک بود، احتماال سردش بود. پله  

های پایین آمده را باال رفتم و از اتاق خوابشان پتوی نازکی برداشتم 

 و به پایین رفتم. 

پتو را روی بدنش انداختم و بعد از پوشیدن کفش ها و  با آرامش

 برداشتن دسته کلید آویزان شده به جاکلیدی کنار در، به بیرون رفتم.

تا بهشت زهرا چند کوچه و خیابان بیشتر نبود. قدم زدن در این هوا 

کرد. صدای خش خش برگ های زیر پایم، حالم را خوب می

باران که شدت گرفت چتر را احساس خوبی به من می داد، نم نم 

باز کردم و روی سرم نگه داشتم. قطعا اگر قرار نبود به بهشت  

دادم تک تک قطره های باران روی صورتم زهرا بروم، ترجیح می

خواست، سرماخوردگی فرود بیایند اما االن آخرین چیزی که دلم می 

 بود.

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

 همین بود.
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همه یا بهشت زهرا بودند یا دل و دماغ بیرون آمدن از خانه را 

 نداشتند. 

باران شدت گرفته بود و در کوچه و خیابان ها حسابی آب جمع شده 

بود. نفس عمیقی کشیدم و عطر خوش خاک های نم زده را به ریه 

هایم هدیه دادم. فوق العاده بود، ناخواسته لبخند عمیقی زدم و 

واظب بودم که در گودال های کوچک و بزرگ پر از آب نیوفتم. م  

فروشی، به قدم هایم سرعت بخشیدم تا دست خالی به  با دیدن گل

 دیدن عزیزانم نروم.

وارد گل فروشی شدم که گرمای مطبوع و عطر خوش گل ها، 

 حسابی مستم کرد.

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

ر آمده بود توجه ام را جلب کرد.د  

 مدل عجیبی داشت، انگار که دست ساز باشد.

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

 را به خاطر بسپارم که اگر جایی شبیه اش را دیدم حتما بخرم.

اگه خوشتون اومده بدم خدمتتون.  -  

کرد لبخندی یاق من نگاه میبا صدای مرد جوانی که با لبخند به اشت

 زدم و به سمت گل های رز سمت راست رفتم و جواب دادم: 

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

هایش را روی سینه اش جمع کرد. بدون نگاه کردن به صورتم 

 ادامه داد: 

ی ست حدس زدین،کار داداش خدا بیامرزمه،با مس و هستهبله در-

 خرما و اینجور چیزا درست شده.

لبخندی به صورت خسته اش زدم و شاخه های گل را در دستم جا 

به جا کردم تا خار هایش دست هایم را نبرد، جلوتر از خودش به 

 سمت پیشخوان رفتم و گل هارا رویش گذاشتم و گفتم:

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

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

--------------------------  

های در دستم و هوای بارانی،شدیدا حال دلم را انگیز گلعطر دل

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

ی من، رحمتی زدهعزیزترین هایم نبود.اصال انگار خدا برای دل غم

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

کردم، از هر سمت صدای گریه و شیون و هق هق به گوشم 

م ادامه دادم. ی گلویم را پس زدم و به راهرسید. بغض خانه کردهمی

شدم. انبوهی از خاطرات انگار که قدم به قدم به قتلگاهم نزدیک می

دانستم برای کدامش ناله کنم؟زد و نمیدر سرم چرخ می  
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ام بکوبم؟برای کدامش هق هق کنم و به سر و سینه  

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

خواست دل آشوبم را آرام کند.که او هم به هر طریقی می  

 به خانه ی ابدِی عزیزترین هایم رسیدم.

ی کنم، نگاهم روی اسم های حک شدهنفس کشیدن را فراموش می

مشترک شود. با درد، میان قبر روی سنگ ها می افتد و دیدم تار می

نشینم. بی توجه به بارش پدر و مادرم و قبر کوچک برادرم می

 باران، بی توجه به خیس بودن زمین.

زنم و هر بار، انبوهی از اشک روی پلک هایم را تند تند به هم می 

شود.صورتم جاری می  

کنم: سالم قربونتون برم.با درد زمزمه می  

-----------------------  

هایم را بستم. از زمانی که دلی تکیه دادم و چشمسرم را به پشتی صن

عمو بود و من هم سوار اتوبوس شدم ذهنم درگیر حرف های زن

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

عمو برای خواستگاری که شرایط خوبی داشت تا زد. از ذوق زنمی

دش را یادم نبود. ی دامارضایت عمو برای ازدواجی که حتی چهره

ناخواسته حتی از اسم شهاب هم متنفر شده بودم و این برایم عجیب 

که چرا آمده خواستگاری من؟ وقتی من چهره بود و عجیب تر این
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اش را به خاطر ندارم او چگونه به من توجه کرده و من را 

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

ب و غریب، دلم را به خواب بدهم. شاید ساعتی از فکر های عجی

 ذهنم آرام شد. شاید!

--------------------------  

را  را در دستم جا به جا کردم تا سنگینی اش کمتر دستم ساک دستی

اذیت کند. به سمت آسانسور رفتم و سوار شدم؛ باز ذهن لجبازم پر 

ه اش را یادم کشید به خواستگاری پسری به نام شهاب که نه قیاف

 بود؛ نه حتی نام خانوادگی اش را.

عمو، این پسر همه چیز تمام بود؛ چرا باید از من اگر به گفته ی زن

 خوشش بیاید؟

دختری ریز نقش با پوستی گندمی و چشم و ابروی مشکی که در 

آستانه ی هجده سالگی، مهر شوم طالق روی شناسنامه اش خورده 

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

 لوندی چیزی بلد نیست.

 این دختری که من بودم؛ زیادی معمولی بود.

 بعد از رسیدن به طبقه ی چهارم، از آسانسور پیاده شدم.
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زدم این موقع شب گالره خواب باشد. البته اگر امشب را حدس می

یکی هم به خانه ی دوستش نرفته باشد. گالره از همان بچگی از تار

ترسید.و تنهایی می  

دسته کلیدم را از کیفم در آوردم و با کمترین صدای ممکن، در 

 ورودی را باز کردم.

با نگاه به چراغ های خاموش خانه، حدسم مبنی بر نبودن گالره 

 درست در آمد.

فوبیای تاریکی داشت و حتی موقع خواب هم باید اندک نوری دور 

 و برش باشد.

که حدس می زدم کلید المپ هال باشد، قدم آرام به سمت قسمتی 

 برداشتم.

بعد از روشن کردن چراغ هال، نگاهی به خانه ی نقلی این 

 روزهایمان کردم.

با لبخند نگاهی به جزوه ها و کتاب های جور واجور اطرافم انداختم 

 و سری تکان دادم.

 این دختر هیچ وقت منظم نمی شد!

تا کمی آب بخورم، وضعیت  به طرف آشپزخانه ی نقلی خانه رفتم

آشپزخانه هم تعریفی نداشت. روی کانتر، در سینک، حتی روی گاز 

شد.هم آثاری از غذاهای بیرون دیده می  
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بیخیال نگاه کردن به اطرافم شدم و دنبال لیوان تمیزی در کابینت  

 گشتم تا کمی آب بخورم.

بعد از برداشتن لیوان، کمی آب خوردم و به طرف ورودی خانه 

رفتم تا بعد از برداشتن ساک، به اتاقم بروم و بخوابم. دیدن خانه آن  

 هم با این وضعیت، اعصاب نداشته ام را متشنج تر می کرد.

ی وارد تنها اتاق خانه شدم که در نگاه اول، نامرتبی تخت دو نفره

م بود.مشترکم با گالره در چش  

پوفی کردم و به اطراف نگاهی انداختم، خانه هیچ شباهتی با خانه ی  

 چهار روز پیش نداشت!

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

شد، واقعا در عرض چهار روز چه طور توانسته بود این حجم از 

 کثیفی را بار بیاورد؟!

شغول عوض کردن لباس سری به نشانه ی تاسف تکان دادم و م

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

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

خواست بین خوابم هربار بلند شوم و موهایم را از بین دست و نمی

 پایم جمع کنم. 

ود. برای همین قبل از خواب، بافتن موهایم جزء واجبات ب  

 ____ 
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در اتاق به شدت باز شد و به دیوار برخورد کرد. از صدای 

ترسناکی که ایجاد شد، هراسان روی تخت نشستم و به در نگاه  

 کردم.

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

 نگاه می کرد.

 لبخندی زدم و گفتم:

تو کی قراره آدم شی؟ -  

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

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

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

 کنارم روی تخت نشست و گفت:

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

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

 نمی فهمی!

زدم مشتی بر شانه اش زدم در حالی که از شدت خنده نفس نفس می

 و گفتم:

منم دلم برات تنگ شده بود عزیزم، دیشب نصف شب رسیدم،  -

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

بیشعوری دیگه! من نباشم که روزگارت سیاهه. -  
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دمه گفتم:خندیدم و بی مق  

گالره گرسنمه! -  

خندید، دستم را گرفت و از روی در حالی که باز با صدای زیاد می

ام، دنبالش به  تخت بلند کرد. بی توجه به ظاهر ژولیده و بهم ریخته 

. هال رفتم  

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

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

 و از بدنم پاک کنم.

 خندیدم و گفتم: 

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

بی توجه به خنده هایش، به سرویس بهداشتی رفتم. وجود گالره در 

 زندگی من بی شک عنایت الهی بود.

بعد از شستن دست و صورتم، به آشپرخانه رفتم که متوجه شدم 

ره سفره را پهن کرده و خودش هم در حال چای درست کردن گال

 است.

 سر سفره نشستم و تکه ای نان و پنیر خوردم و در همان حال گفتم:

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

 خداروشکر شب هارو خونه نبودی!
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سینی چای به دست، از آشپزخانه به سمت سفره آمدد و با لبخند  

 گفت:

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

به کار سخت خونه داری. بیخیال، تمیز میکنم. صبحانه ت رو 

 بخور.

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

 شیرین کردم.

امروز کالس نداری؟ -  

چرا، اما مهم نیست نمیرم، بیا امروز و بریم کمی گشت و گذار،  -

 چطوره؟

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

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

س عمیقی کشیدم و لقمه ی درون دهانم را قورت دادم و به او نگاه  نف

کردم که مشتاق به من خیره شده بود. حدس زدم که احتماال زن عمو 

هایی گفته باشد بنابراین یک دستی زدم و از آن پسر نا آشنا چیز

 گفتم:

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

جدیده. ورود یه خواستگار  
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خواست بر دهان بگذارد را دوباره در بشقابش گذاشت ای که میلقمه

 و با چشم های گرد شده نگاهم کرد.

خواستگار! واسه من یا تو؟ کی هست؟ -  

 ابروهایم را باال انداختم و گفتم:

باور کنم خبر نداری؟! -  

به جون تو خبر ندارم حنا،قضیه چیه؟ -  

کاش کنارم لیوان آبی بود تا  به لقمه ی در دستم خیره شدم. 

توانستم کمی از شدت بغض خانه کرده در گلویم را کم کنم.می  

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

نداشتم. تنها رضایت عمو برایم شرط بود که او هم راضی بود. حنا  

 که باشد که روی حرف عمویش حرف بزند؟

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

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

 را داشت.

گفت اسمش شهاب و پسر دوست دونم کیه!رزن عمو مینمی -

که دستش به دهنش می رسه و ظاهر خوبی داره! عموئه، مثل این

 این تنها چیز هایی که ازش میدونم.

اه کردم که انگار نفس کشیدن را فراموش کرده بود. به گالره نگ

کرد. با تعجب اسمش را رنگش شدیدا پریده بود و خیره نگاهم می
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صدا زدم؛ دست هایش را به صورتش کشید و مانند من، کمی چای 

 خورد. انگار که او هم میخواست بغضش را پس بزند؛ اما چرا؟

ترسونیم!زنی؟ چت شده گالره؟ داری می چرا حرف نمی -  

شد، گفت:با صدایی که به زور شنیده می  

اومده خواستگاری تو؟! -  

انتظار چنین سوالی را نداشتم! گیج شده بودم، دلیل ناراحتی و بغض 

کردم. دست و پاهایم یخ کرده بود و طعم دهانم گالره را درک نمی

 به تلخی زهر بود. گیج و با من من جواب دادم: 

گفت...حرف بزن گالره! جون عمو.اینجور که زن عمو می -  

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

 خوبیه و شرایط مناسبی هم داره.

با دقت به او نگاه کردم، انگار که با نگاهش از من می خواست 

جوابم مثبت نباشد! چشمانش لبالب از اشک بود و سرسختانه جلوی 

 ریزش آنها را گرفته بود. 

هانم از شدت شوک و ناراحتی، خشک شده بود و من هم توانایی د

 خوردن حتی جرعه ای چای را نداشتم.

از کنارش بلند شدم و مشغول جمع کردن سفره شدم، قطعا نه چیزی 

 از گلوی من پایین می رفت و نه از گلوی گالره.
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 به آشپزخانه رفتم تا ظرف پنیر را در یخچال بگذارم.

اه کردم که هنوز همان طور روی زمین نشسته زیر چشمی به او نگ

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

شدم و با قدم های تندی به سمتش رفتم و رو به رویش روی دو زانو 

 نشستم.

 دست هایش را در دست هایم گرفتم و فشار دادم.

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

دونم قضیه چیه و این داره منو دیوونه میرم،نمیدارم از نگرانی می

 میکنه. خواهش میکنم حرف بزن منم بفهمم چه خبره؟

اش به من خیره شد و گفت:سرش را باال آورد و با چشم های اشکی  

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

 مجبور شدم برم در حیاط و باز کنم. اون پشت در بود.

با دقت به صحبت های گالره گوش می دادم. تقریبا چیزی نفهمیده 

بودم جز جمله ی اولش! خواستگار مرموز من گالره را بوسیده 

 بود! اینجا چه خبر بود؟

تا شاید بفهمم قضیه  حواسم را باز به صحبت های گالره جمع کردم

 چه بوده. 

گالره تقریبا هق هق می کرد و سعی داشت واضح صحبت کند تا  

 منظورش را به من بفهماند.
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شوکه شدم وقتی جلوی در با یه جعبه کوچیک هدیه دیدمش. سالم  -

دادم که بهم لبخند زد و جعبه رو تو دستم گذاشت. حنا گیج شده 

ش پرسیدم که به چه  بودم! پرسیدم...بخدا همون موقع از

 مناسبت؟برای منه یا نه؟ 

اش نشه. همونجور که خم نگاهی به حیاط انداخت تا کسی متوجه

و بوسید و گفت: تولدت پیشاپیش مبارک!شده بود پیشونیم   

اش به اوج رسیده بود و من به قدری غرق در افکار به هم هق هق

ام بودم؛ که قادر نبودم آرامش کنم.ریخته  

یه ادامه داد:باز با گر  

رم، خودت که بازیچه شدم حنا؟ یک ماهه که با فکرش خواب می -

کار کنم؟شناسی چقدر حساسم.االن باید چی منو می  

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

پسرک مرموز این قصه حس هایی داشت که این گونه جلوی من 

ریخت.اشک می  

زدم و شماره ی شهاب رابه زن عمو زنگ می باید در اسرع وقت  

 می گرفتم.

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

شدند.متوجه می  

فهمیدم قصد شهاب از این کار چه بوده.باید می   
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تنها ترسم، بازیچه شدن گالره توسط این پسرک مرموز بود! 

 امیدوارم که اشتباه باشد. 

بلند شدم و به سمت آشپزخانه رفتم تا لیوان آبی برای گالره بیاورم، 

کمی آب از پارچ، در لیوان ریختم و به سمت هال رفتم اما گالره را 

 ندیدم. 

سید، متوجه راز صدایی که از سمت سرویس بهداشتی به گوشم می

 شدم که آنجاست.

روی کناره های زیبایی که دور تا دور هال چیده بودیم و جای مبل  

هایم گذاشتم.های امروزی بود؛ نشستم و سرم را روی زانو  

رسیدم و ای نمی کردم به هیچ نتیجههر طور که به این قضیه نگاه می

.شدمبیشتر از قبل گیج می  

ترسیدم که انگار گالره دچارش یبیشتر از هر چیزی از احساسی م

 شده بود و شهابی که انگار، هم خدا را خواسته هم خرما را.

حنا، ناهار بریم بیرون؟ صبحانه که نخوردیم. -  

ای اش سراسر به رنگ خون شده های قهوهبه او نگاه کردم، چشم

بود، متوجه شدم که نمی خواهد فعال درباره ی این موضوع صحبت 

نکردم و حرف زدن را به شب موکول کردم.کنیم. اصراری   
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بلند شدم و لیوان آبی که برایش آورده بودم را به دستش دادم و بی  

حرف سمت اتاق حرکت کردم تا برای بیرون رفتن آماده شوم. شاید 

 کمی ذهن نا آرام جفتمان آرام می گرفت ؛ شاید...

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

رتش شد.صو  

هنوز وقت نکرده بودم لباس هایم را از ساک در بیاورم و قطعا تا 

االن همه چروک شده بودند و این لحظه، اصال حوصله ی اتو کردن 

 لباس را نداشتم.

به سمت کمد دیواری سمت راست اتاق رفتم و مشغول بررسی لباس 

 های داخلش شدم.

حنا؟ -  

بی حرف به سمتش برگشتم و نگاهش کردم، صورت همیشه 

داد و  خندانش را سراسر غم گرفته بود و این بی نهایت عذابم می

کردم! کاش نگفته بودم...کاش!ناخواسته احساس شرمندگی می  

سرش را پایین انداخت و با دست هایش بازی کرد. انگار که در 

خواست بزند.می ذهنش مشغول باال و پایین کردن حرفی بود که  

سری تکان دادم و به طرفش رفتم، پشت صندلی که رویش نشسته 

را روی سرش گذاشتم. بود ایستادم و سرم  

 از آیینه به من خیره شده بود و باز اشکش سرازیر شد.
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آب دهنم را به سختی قورت دادم و همان طور که از آیینه نگاهش 

 می کردم گفتم:

 _ دوسش داری؟

ی قرمز و صورت درهمش گواه این بود اما هر چند چشم ها

خواستم از زبان خودش هم بشنوم.می  

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

دونم  زنه. نمیوقتی پیشونیم و بوسید...احساس کردم دیگه قلبم نمی -

اسمش دوست داشتنه یا از این حس های بچگونه و زودگذره ولی 

تونم  دونم که نمیداره برام مهم نیست. فقط می حنا، هر اسمی که

خوام.نسبت بهش بی تفاوت باشم. نمیشه،شایدم نمی  

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

 زنجیری با ترکیب اسم های گالره و شهاب به التین.

 پالکی که تا امروز فقط زنجیرش نمایان بود.

ادامه داد: بی حرف نگاهش کردم که  

اومد همون روز که اگه دوسش نداشتم، یا اگه ازش خوشم نمی -

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

 در زده بودن!

گفتم پسر آقای سهرابی خیلی یهویی منو بوسید و رفت،تا بابا هم می

و سرویس کنه. بره دهنش  
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ی آرامی به سرش زدم دیدم و ضربهاز تعبیر دوست داشتنش بلند خن

 که خودش هم لبخند کوتاهی زد. 

زدم که اشتباه فکر می کنم. تا االن با هزار دلیل خودم را گول می

 مثل اینکه شانس با من یار نبود و گالره زیادی عاشقش شده بود.

ی دست این پسر نشده باشیم!فقط خداکند بازیچه  

ا انگار تعبیر گالره از چشمانم را از شدت اضطراب بستم ام

را محکم  کارم چیز دیگری بود چون بالفاصله ایستاد و بازوهایماین

 گرفت.

 با تعجب نگاهش کردم که هراسان گفت:

حنا! تو دوسش نداری...مگه نه؟ -  

ناخواسته لبخندی به این ذهن خیال پردازش زدم و با انگشت ضربه 

انی سراسر چین و ای آرام به پیشانی اش که از شدت اخم و نگر

 چروک شده بود زدم و گفتم:

تو فقط نه ماه از من کوچیکتری...گالره این حجم از خنگی طبیعی  -

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

زد ادامه دادم:و با خنده ای که تلخ بودنش از فرسنگ ها هم داد می  

ه رسم عاشقی و ای گالره! اخه من و عاشق شدن؟ من اگخیلی بچه -

بلد بودم االن سر زندگیم بودم،خانوم خونه ی امیر،من عاشق امیری 
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که اونقدر با محبت بود نشدم .حاال بیام عاشق پسری بشم که سر 

 جمع دوبار چشمم بهش نیوفتاده؟ جوک میگی واسه خودتا.

احساس کردم از کل جمله هایی که گفتم، تنها عاشق نشدنم را فهمید 

را دور زد و محکم بغلم کرد. و فوری صندلی  

آن قدر محکم که صدای شکستن استخوان های کمرم به گوش هر 

 دو نفرمان رسید و هم زمان شروع به خندیدن کردیم.

 این خنده خوب بود...نیاز بود! 

شد.حتی اگر منجر به له شدنم در بغل گالره می  

 خودم را از آغوش گالره بیرون کشیدم و گفتم:

خب قرار ناهارمون چی شد؟! -  

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

شما جون بخواه! -  

به سمت کمد رفتم تا هر چه زودتر لباس هایم را عوض کنم. دلم  

را آرام کنم اما در حال  خواست حمام هم بروم و کمی ذهنممی

 حاضر گرسنگی ام ارجعیت داشت!

 ______________ 

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

هایم زدم و از اتاق انداختم و به سمت آیینه رفتم.کمی رژ به لب
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در واحد، در حال  خارج شدم، با چشم به دنبالش گشتم، جلوی

پوشیدن کفش هایش بود. نگاهی به من انداخت و سوتی کشید که  

 زیرلب، خاک بر سری نثارش کردم.

موبایلم را از روی کانتر برداشتم و بعد از پوشیدن پالتوی مشکی 

رنگم که همیشه روی آویز،کنار در ورودی آویزان بود، به بیرون 

 رفتم.

ارد شدیم. از آینه ی رو به رو، به با هم به سمت آسانسور رفتیم و و

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

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

 می دانست خواهر نیستیم و من فقط دختر عموی گالره هستم.

تر بودم  تنها تفاوتمان قد بلند گالره بود. با اینکه نه ماه از او بزرگ

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

 بزرگ تر است.

چیزی شده حنا؟چرا پیاده نمیشی؟ -  

متوجه شدم که تمام مدتی که در آسانسور بودیم را در خیالم چرخ 

 می زدم. باز سوالی نگاهم کرد.

لبخندی زدم و دست چپش را در دستم گرفتم و هم زمان به بیرون 

رفتیم. از در ورودی ساختمان که عبور کردیم، با دیدن بارش شدید 

 باران شوکه شدیم. چه طور صدای باران را نشنیده بودیم؟
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نگاهی به گالره کردم و لبخند عمیقی به صورت سراسر ذوق زده 

اش زدم. طبق قرار نانوشته ای که از بچگی با هم داشتیم، هر زمان 

رید شروع به دویدن می کردیم و تا که باهم بودیم و باران می با

زمانی که قطرات باران از لباس های مان چکه نمی کرد، دست از 

داشتیم. حس خوبی بود. برخورد قطره های خنک دویدن بر نمی

داد. با اینکه از همان باران و سردی هوا همیشه حال خوبی به ما می 

ا به آن شد امبچگی این دویدن ها موجب به سرماخوردگی سختی می

 حال خوش چند ساعتمان می ارزید.

دست های مان را به هم گره زدیم و با شمارش من شروع به دویدن 

 کردیم.

دویدیم... با سرعت؛ به اندازه ی حجم استرسی که در دل های مان 

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

بی توجه به مسیر.رها کردن دست های گره خورده مان.   

دانم از چند کوچه و خیابون عبور کردیم.نمی  

دانم چه ساعتی از شبانه روز بود.نمی  

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

 اثری از ابرهای سیاه و دلگیر نیست.

 با نفس نفس، کنار خیابانی پر تردد، روی جدول ها نشستیم.

کردم و متوجه شدم زیادی از خانه دور شدیم. نگاهی به اطرافم  
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وای گالره! چه جور این همه راه و اومدیم؟ -  

 با خنده ای بلند، مشتی به شانه ام زد و گفت:

 _ دوری راه به درک،ناهار نخوردیم!

بی توجه به مردمی که با تعجب به سر و شکل خیس و به هم ریخته  

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

 بی توجه به قضاوت و تهمت های مردمی که کارشان قضاوت بود.

اشک گوشه چشمم را پاک کردم و طبق عادت مشتی به شانه اش  

 زدم و گفتم:

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

 و مه و خورشید و فلک همگی به کمکت اومدن.

ستادم و دستش را گرفتم تا او را هم از بلند خندید و تایید کرد. ای

 روی جدول ها بلند کنم و هم زمان گفتم:

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

 انتظارمونه.

 با دیدن ماشین زرد رنگ تاکسی، دستم را بلند کردم و گفتم:

دربست! -  

با ایستادن ماشین، با سرعت روی صندلی عقب نشستیم و آن موقع 

 بود که متوجه شدت سرمای بیرون از ماشین شدیم.
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نگاهی به گالره  انداختم که متوجه شدم دست هایش را روی سینه 

لرزد.اش بغل گرفته و می  

 به راننده نگاه کردم و گفتم:

ببخشید اقا؛ میشه لطفا بخاری و روشن کنین؟ -  

ننده جوان از آیینه نگاهی به من انداخت و به نشانه تایید پلک رو را

 هم زد و بخاری را تا آخرین درجه روشن کرد.

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

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

 تکیه دادم و چشم هایم را بستم.

ی ام این روزها زیادی، زیاد شده بودند و این از درگیری های ذهن

 توانم خارج بود.

دست خودم نیست اما هر روز و هر ساعت حسرت زندگی از دست 

خورم. عاشقش نبودم، نه آن زمان و نه االن که  رفته ام را می

چندسال از جدا شدنمان میگذرد اما کاش بود، تا خیال عمو راحت 

. کاش ...بود. کاش عاشق هم شده بودیم  

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

شد عمو برای گالره ی آفتاب که دو سالی میسمت مجتمع پنج طبقه

اش کرده بود، رفتیم.کرایه  
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را در آسانسور انداختم و فوری دکمه ی شماره ی  با سرعت خودم

 چهار را زدم.

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

توانستیم مانعش شویم.بدنمان شده بود که به هیچ وجه نمی  

با توقف آسانسور،به سمت واحد خودمان رفتیم تا هر چه زودتر از 

 شر این لباس های خیس خالص شویم.

 _____________ 

تابه ی نیمروی داغ را وسط سفره گذاشتم و با اشتها نگاهش کردم. 

االن که هفت عصر بود چیزی نخورده بودم و  تقریبا از دیشب تا

 بوی نیمرو شدیدا اشتهایم را تحریک می کرد.

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

زند. نفسم را به بیرون حواسش به اینجا نیست و در خیالش چرخ می

 فوت کردم و دستم را زیر چانه ام زدم و عمیق نگاهش کردم.

انش بودم، زیاد، همیشه، از همان بچگی.نگر  

خواست حتی خم به اَبرویش گالره خیلی برایم عزیز بود و دلم نمی

 بیاید چه برسد به غم در دلش.

 گالره مرهم زخم هایم بود؛ گالره سهم من از این زندگی سیاه بود... 

ی گالره نشان داده دانم با این خواستگاری که خودش را شیفتهنمی

 بود اما دقیقا ماه بعد به خواستگاری من آمده بود چه کار کنم؟
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تمام ترس و نگرانی ام از بابت گالره و احساسات بکر و دست 

نخورده اش بود وگرنه بود یا نبود این پسرک ذره ای برایم اهمیت 

 نداشت.

تا به خودش بیاید. آرام صدایش زدم  

هایش بود، انکار نشدنی بود. دلم از غم نگام کرد، غمی که در چشم

چشم هایش خون شد. برای بار هزارم خودم و آن پسرک خودخواه 

را نفرین کردم. دست هایش را گرفتم و سعی کردم قانعش کنم که 

 ناراحتی اش را به بعد موکول کند.

 لب هایم را خیس کردم و گفتم:

ف می زنیم گالره، اما نه االن! اول غذاتو بخور.از صبح حر -

 هیچی نخوردی.

 سرش را تکان داد و لقمه ای نیمرو داخل دهانش برد.

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

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

 چقدر رئوفم من. خدا حفظم کنه برات.

گرفت گفت:خنده ی بلندی کرد و همان طور که لقمه را از دستم می  

نمیری رئوف جان. -  

 صدای زنگ موبایلم، اجازه ادامه صحبت را از او گرفت.
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م که متوجه شدم روی اپن با چشم، دور تا دورم را نگاه کرد

 آشپزخانه است.

به غیر از عمو و زن عمو کسی را نداشتم که به من زنگ بزند و 

 حسی به من می گفت قطعا زن عمو پشت خط است!

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

 شد و فوری جواب دادم: 

سالم زری بانو،خوبی؟عمو خوبه؟ -  

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

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

 جواب دادم:  

ممنونم زن عمو خوبیم! -  

 چیزی که قطعا در این لحظه نبودیم... 

صدایش کمی لرزان شد و حدس زدم اتفاقی افتاده که این طور 

 نگران است و استرس دارد.

؟عمو چیزی شدهزن -  

گالره هم با نگرانی به کنارم آمد و اشاره کرد که گوشی را روی 

 بلندگو بگذارم تا او هم بشنود.
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همین کار را کردم و گوشی را روی اپن، رو به روی خودم و 

 گالره گذاشتم و منتظر ادامه ی صحبت های زن عمو شدم.

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

 فکر می کردم از قضیه ی تو خبر دارن.

تقریبا چیزی از صحبت های زن عمو نفهمیدم و با گیجی به گالره 

 نگاه کردم تا ببینم چیزی متوجه شده یا نه؟ 

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

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

نا؛ روم سیاه، تورو خدا به دل نگیر، دونم چه جوری بگم حنمی -

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

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

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

لرزید اما ادامه دادم و گفتم: تنم می   

باشین زن عمو؛ خواهش میکنم...قضیه چیه؟ راحت -  

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

اومده، فکر می کردم تورو میگه! واسه همین خوشحال شدم و 

 باهات صحبت کردم.

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

 حرفا
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جازه ی گالره دست خواهر کوچیک یهو گفت: چرا حناجان؟ مگه ا

 ترشه!

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

 تره.

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

 جفتمون معذرت می خوام. 

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

ن خودم جواب منفی و به پروین صحبت کن، نخواستی هم بگو، م

 خانم اینا میرسونم.

چند دقیقه ای گذشت،نمی دانم به زن عمو چه جوابی دادم. اصال  

دانم خداحافظی کردم یا نه؟ شوک صحبت های زن عمو آنقدر نمی

دانستم باید چه  شدید بود که تنها به رو به رو خیره شده بودم و نمی 

 واکنشی نشان دهم.

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

 هایش شدم.

 این دختر کی این همه گریه کرده بود؟!

گالره؟چته دختر؟ آهه خره تو که االن باید خوشحال باشی؟!-  
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به هم زن ترین حالت ممکن باال کشید که عق  آب دماغش را به حال

زدم و محکم به پشت کمرش کوبیدم، بین گریه هایش صدا دار خندید 

 و بغلم کرد.

دانست که قاصد  خوشحال بودم. خیلی خیلی زیاد! زن عمو نمی

 بهترین خبر زندگی ام شده بود. 

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

ته دل بخندم؛ چه چیزی بهتر از رسیدن گالره به فردی که از  از

 چند ساعت پیش فهمیده بودم بیش از حد عاشقش شده است؟!

خواستگار مرموز یک ساعت پیش به خواستگار عاشق و رمانتیکی 

 تبدیل شده بود که یک دانه خواهرم را زیادی دوست داشت.

 از کنار گالره بلند شدم و گفتم:

هم عین خودت خل و چل. خواستگارتیعنی حتی  -  

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

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

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

 باخته بود. 

 دیگر چه نیازی به حرف زدن با او بود؟

 به طرف اتاق رفتم تا ساعتی را بخوابم.
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نیاز به این آرامش داشتم البته اگر جیغ های پی در پی گالره اجازه 

 می داد. 

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

 مامانم ب حنا گفت.

- .........  

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

شی.اینجا دور هم باشیم با حنا هم آشنا می  

ای کشیدم و روی تخت نشستم، به ساعت نگاه کردم، کمتر خمیازه

از یک ساعت بود که خوابیده بودم. نمیدانم مخاطب پشت گوشی 

 گالره چه گفت که بلند تر جیغ زد و گفت:

همین که گفتم؛ منتظرم خداحافظ.-  

های شوم.  با همان چشموفی می کشم و پتو را کنار میزنم و بلند می پ

شوم تا یه چای دارچین بخورم و از سردرد بسته راهی هال می

 احتمالی پیشگیری کنم.

گالره را مشغول شستن برنج می بینم. از تعجب ابروهایم را به باال  

می فرستم و همان جلوی در اشپزخونه خشکم میزند و شوکه در 

ایم می مانم.ج  

 جدی جدی دارد آشپزی میکند؟!
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کشد و برنج هارا روی گاز گردد و با دیدنم هین بلندی میبر می

گذارد.می  

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

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

ی لوسی کرد و گفت:خنده  

شم، باید چیزی بلد باشم واسه آقامون عروس می به هر حال دارم

 درست کنم یا نه؟

با این که از رسیدنش به کسی که دوستش دارد خوشحال هستم اما 

توانم مانع بغضی که ناشی از فکر کردن درباره تنها شدنم بعد  نمی

 از ازدواج گالره است بشوم.

 ازدواج گالره و تنها شدنم، یعنی مرگ تدریجی من!

تمام خانواده ی من خالصه میشود در عمو و زن عمو و گالره ای 

 که هم خواهر است، هم مادر. هم رفیق است و هم دختر عمو.

ای که کرد، ندهم تا متوجه ترجیح میدهم جوابی به شوخی بامزه

 ناراحتی ام نشود.

فرستم و به طرف یخچال میموهای در صورتم را پشت گوش 

کشم.روم و بطری آب را سر میمی  
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وقتی که شدت بغض نشسته در گلویم کم شد؛ دست از خوردن آب 

کنم که به کابینت پشت سرم تکیه داده کشم و به گالره ای نگاه می می

کند.و عمیقا نگاهم می  

کردم چیزی از ناراحتی ام نفهمیده!ساده لوحانه فکر می  

ه من را بیشتر از خودم می شناخت.قطعا گالر  

قدمی به طرفم آمد و دستانم را در دست هایش گرفت. سردی دست 

دانست ناراحت که باشم، نه  هایم اصال دست خودم نبود.گالره هم می

زند.تنها دست،بلکه کل بدنم یخ می   

گذارم.خیلی دیوونه ای حنا اگه لحظه ای فکر کنی تورو تنها می -  

انده شده برای گالره بودم، نیازی نبود حس های من یک دفتر خو

درونی ام را برایش به زبان بیاورم، او قطعا با نیم نگاهی متوجه 

شد.می  

 لب هایم را با زبانم خیس کردم و به پایین خیره شدم و آرام لب زدم:

ترسم نه از ازدواج تو. دست خودم نیست. من از تنها شدنم می -  

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

ای فکر کنی.ثانیه   

نگاهش کردم، به دختری که شباهت زیادی به مِن تنها داشت. 

آمد.  دختری که انگار دختری که گاهی عجیب مادر بودن به او می 

 نیمه ی دیگر من بود. ناخواسته گفتم:
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میدونی که کل خانواده منی؟ -  

که یکی پس از دیگری روی هایی شد بغضش تبدیل به اشک

شدند.هایش سرازیر میگونه  

جلو آمد و محکم بغلم کرد. دست هایم را دور کمرش گره زدم و 

خواست حال سرم را روی شانه اش گذاشتم و اشک ریختم. دلم نمی

خوبش را خراب کنم اما این کار را کرده بودم و حسابی پشیمان 

 بودم.

شید و سعی داشت کمی حال کوار پشت کمرم میدستش را نوازش

 خرابم را التیام ببخشد.

دانست. گالره درمان تمام درد هایم بود؛ این را خودش هم می  

حال کمی طپش نامنظم قلبم آرام شد. کمی خیال بهم ریخته ام آرامش 

 گرفت. این خانواده کوچک، آب روی آتش غم هایم بود.

گاز رفتم که از او فاصله گرفتم و لبخند زدم. بی حرف به طرف 

طور گذاشته بود، بدون آن که شعله ی متوجه شدم برنج را همان

زیرش را روشن کند. آخر گالره را چه به آشپزی و خانه داری. 

 خواهرم زیادی ناز پرورده بود.

 به طرفش برگشتم و گفتم:

خوای عروس بشی؟هات میآخه نخود، تو با همین گیج بازی -  
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شود تا دلیل  به سمت چپ متمایل می کند و کمیناباور نگاهم می

 حرفی که به او زدم را بفهمد.

کشد که اخم هایش در هم میرود و با ای نمی با نگاه به گاز، ثانیه

رود و روشنش غرغر های زیر لبش به طرف فندک کنار گاز می

کند.می  

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

؛ مهمون داریم.برو لباس مناسب بپوش -  

آن موقع بود که تازه یادم افتاد پشت گوشی داشت با کسی صحبت 

کرد و او را برای شام دعوت کرده بود.می  

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

 من خبر ندارم؟

دارد و در قابلمه می گذارد. خیره به کار هایی مرغ از فریزر بر می

داد بودم که گفت:که انجام می  

موندم،دختر همون دوستمه که وقتی نبودی شب هارو خونش می -

 خیلی خوبیه،با شوهرش میاد.

روم تا حداقل دهم و به سمت اتاق میسری به نشانه فهمیدن تکان می

.ظاهر مرتبی داشته باشم  

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

 سمتش چرخیدم.
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چیه گالره؟ -  

هایش را دو طرف صورتم نگاه مرددی به من انداخت و دست

کردم.های عجیبش،خیره نگاهش میگذاشت. گیج از رفتار  

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

گو.راستشو ب  

اش جواب دادم:گیج از رفتار عجیب  

دی؟مگه تا حاال ازم دروغ شنیدی که قسم می -  

نه! نه حنا،اصال،اما این مهم ترین سوال زندگیمه! جواب تو خیلی  -

 برام مهمه.

اش را از روی صورتم برداشتم و در دست هایم دست های یخ زده

 گرفتم.

بپرس،قول میدم راستش و بگم. -  

انداخت و نگاهش را راهی گل های طالیی رنگ سرش را پایین 

 قالی کرد.

شی من جواب مثبت بدم؟ تو به شهاب حسی نداری؟ ناراحت نمی-  

کنم، نگاه خیره و دهانی که باز مانده بود، خودش ناباور نگاهش می

.گواه حد شوکه شدنم بود   
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رود و با لحن تندی جواب کشد که اخم هایم در هم میبه ثانیه ای نمی 

یدهم:م  

ای گالره،خیلی خیلی.خیلی دیوونه   

از آن بیرون نپرد و   دهم تا حرف دیگریدهانم را به هم فشار می

منظور دل عزیزترین فرد زندگی ام را نشکنم. قدمی از او دور بی

گردم و بدون نیم نگاهی به  می شوم اما پشیمان باز سر جایم برمی

 او، ادامه میدهم:

شم.شناسم نمیعاشق کسی که نمی خیالت راحت، من یه شبه  

کند و با  فوری به سمتم می آید و دستم را در دستانش قفل می

 کالفگی به من نگاه می کند. 

فهمم چی میگم.بخدا ببخش، ببخش حنا توروخدا، هیجان زده ام نمی -

منظورم بد نبود! تو همه جون منی، رو تو برنگردون ازم. توروخدا 

 حنا! ببخش جون من.

کنم.گردم و بغلش میمیبندم. به سمتش برهایم را میچشم  

ای ناراحتی گالره را نداشتم. دستم را دورش حلقه طاقت حتی ثانیه 

زنم.های آرامی پشت کمرش میکنم و ضربهمی  

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

 خودشون و پرت میکنن پایین.
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ای به سر و وضع نامرتب و موهای ژولیده ام هو هم زمان اشار

 کردم.

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

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

 سمندونی.

 بلند خندیدم و خودم را در اتاق انداختم.

همیشه همین بود. ناراحتی من و گالره از هم دیگر به دقیقه  

شد که انگار از اول هم ناراحت رسید. طوری فراموش مینمی

 نبودیم. 

فورا خودم را در حمام داخل اتاق انداختم تا دوش بگیرم. چیزی به 

خواست در دیدار اول آمدن مهمان هایش نمانده بود و اصال دلم نمی

 نامرتب باشم.

از یک دوش فوری بیرون آمدم و مشغول خشک کردن انبوه بعد 

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

ای زمان برد.پروسه خشک کردن موهایم ده دقیقه  

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

ی موهایم شوند. همهیکنم تا شانه و نرم مبار این عمل را تکرار می

شوم تا در گردن و را روی شانه چپم می اندازم و مشغول بافتن می

 صورتم نباشند.
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کنم. زنم و به آینه نگاه می پاپیون صورتی رنگی را پایین موهایم می

داد.را پر تر از همیشه نشان می بافت مدل تیغ ماهی، موهایم  

خواهد الک هم و دلم می کنم به انبوه الک های جلوی آینه نگاه می

شوم و در آخر الک یاسی رنگ را بر بزنم. مشغول انتخاب می

کنم تا زودتر زنم و فوت میدارم و یکی یکی روی ناخن هایم میمی

 خشک شوند.

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

م بینم که گوشی به دست داخل می آید و فوری گوشی را در بغل

اندازد و میگوید:می  

 بیا، مامان با تو کار داره.

عمو  برم که قطعا زناز لبخند عریض و صورت خوشحالش پی می

 برای جواب گرفتن زنگ زده است.

گذارم و سالم میدهم.گوشی را روی اسپیکر می  

سالم مادر خوبی؟ -  

ممنونم زن عمو؛خوبم،شما و عمو خوبین؟چه خبر؟ -  

جان، مادِر شهاب االن زنگ زد باز، مثل اینکه خوبیم عزیزم،حنا  -

گفت اگه خواد، اینجور که پروین خانم میپسرش زودتر جواب می

خوان که هر چه زودتر عقد جواب گالره مثبت باشه،می

دم، کنن.خالصه مادر، من گفتم تا فردا جواب قطعی و بهشون می
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ها رو  دهنش چیه؟ بنده خداامشب و با گالره صحبت کن ببین مزه 

 عالف خودمون نگذاریم خدا رو خوش نمیاد.

زنم و به گالره نگاه لبخندی از ته دل به شتاب پسرک عاشق می

کنم که صورت سفیدش، گلگون شده و لب هایش را روی هم می

دهد تا صدایی از آنها در نیاید و به گوش زن عمو نرسد.فشار می  

 سری تکان میدهم و در جواب زن عمو میگویم:

کنم و فردا چشم قربونت برم، من همین امشب با گالره صحبت می -

گم، خوبه؟و بهتون می اول وقت جوابش  

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

 خوبی بهم بدی! پسر خوبیه.

دهم:خندم و جواب میمی  

چشم، چشم، چشم.امر دیگه؟ -  

چشمت به ضریح امام حسین روشن بشه ان شاهللا، من برم غذام ته  -

شه، خب کاری نداری مادر؟نگیره؛ عموت هم االن پیداش می  

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

های گالره بر سرم جاری کنم، سیل جیغگوشی را که قطع می

شود.می  
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روم تا لباس مد دیواری اتاق میخندم و به سمت کاز ته دل می 

 مناسبی بپوشم.

هد.دکند و سرش را به شانه ام تکیه می از پشت بغلم می  

کنم.با لبخند نگاهش می  

رود و دست به کمر، به بوسد و به سمت کمد من میام را میگونه

کنم و به  ام قالب میهایم را روی سینهشود. دستلباس ها خیره می

کنم تا او لباسم را انتخاب کند.گالره کنم. صبر میحرکاتش نگاه می

ای داشت.العادهی فوقسلیقه  

کند، چشمش به شومیز سفید همین طور که لباس هارا بررسی می

گذارد.دارد و در دستم میخورد و همان را بر میرنگم می  

 انتخاب خوبی بود.

ها رفته و در آخر کنم که این بار به سمت کشو شلوارباز نگاهش می

گوید:شلوار برمودای نقره ای رنگی را به دستم میدهد و با لبخند می   

شال یا روسری؟-  

گزینه هیچ کدوم، نداریم؟-  

گوید:اندازد و میسری باال می  

شه بچه مردم.نچ، آقاشون از این مذهبی هاست، معذب می -  
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حسودش بلند خندیدم و چتری های در صورتش را به هم به لحن 

 ریختم که حرصی پشت دستم زد و گفت:

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

اش رفت و مشغول انتخاب هم زمان خودش هم به سمت کمد لباسی

 لباسی برای خودش شد.

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

ا برایم حفظ کند.ر  

با گالره خندیدن راحت بود، با گالره غم و غصه در خانه معنی 

زد.نداشت. اصال گالره که بود، انگار که خدا هم به من لبخند می   

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

 تهیه کند سری بزنم.

یا پلو باشد اما  در قابلمه را برداشتم، انتظار داشتم خورشت

 ماکارونی خوش رنگی داخلش بود.

 مگر برنج دم نکرده بود؟

ام ی سوخته ی زیر سینک توجه برگشتم که به اتاق بروم اما قابلمه

 را جلب کرد.

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

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

بود. شده   
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کرد و انصافا خیلی هم تقریبا تنها غذایی که گالره درست می

 خوشمزه بود، همین ماکارونی بود.

دستکش هارا پوشیدم تا قابلمه سوخته را بشویم که زنگ واحد به  

 صدا درآمد.

مهمان هایش آمدند و درست نبود در حال ظرف شستن باشم، به 

ره در را باز کرده ناچار دستکش هارا در آوردم که متوجه شدم گال

 و مشغول احوال پرسی است.

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

م را بپوشاند.انداختم تا بافت موهای روی شانه ا  

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

 چادری افتاد.

به نفس سالم داد. با لبخند به سمتم آمد و با اعتماد  

ی نرمش را قدمی نزدیکش شدم و دستم را در دستش گذاشتم و گونه

 بوسیدم.

سالم عزیزم، خیلی خوش اومدین. -  

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

ممنون خانومی، سارا هستم. دوست گلی. -  
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یان حرفم پرید و دهانم را برای جواب دادن باز کردم که  گالره م

 مشتی به کمر سارا زد و حرصی گفت:

گلی و درد، هی هیچی نمیگم گلی ورد زبونش شده.-  

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

ای رنگ نشست.های فیروزه  

کش چادرش را از روی سرش برداشت و روی شانه هایش 

دانم چرا احساس خوبی نمیکردم اما انداخت. با لبخند نگاهش می

 نسبت بهش نداشتم!

 گالره به سمتش رفت.کنارش نشست و گفت:

شوهر پاشدی اومدی چه کار؟ی بی شوهرت کو؟ سایه -  

لبخندی زد و گوشی اش را از توی کیف در آورد و در همان حال 

 پاسخ داد:

کنه بیاد یا نه؟من زودتر اومدم، حوصله نداشتم ببینم وقت می -  

 منتظر جواب گالره نماندم به آشپزخانه رفتم تا چای بیاورم.

بود را توی سینی  فنجان هایی که به قول گالره مخصوص مهمان

اش چیدم و هر سه را از چای خوشرنگ و تازه دمی که عطر هل

د از برداشتن سینی، راهی هال کرد؛ پر کردم و بعآدم را مست می

 شدم.
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 سارا با دیدنم سکوت کرد و تنها با لبخند مالیمی نظاره گرم شد.

گالره سینی چای را جلوی خودش گذاشت و فنجانی برداشت و به 

 پشتی تکیه داد. 

 با لبخند خیره به حرکاتش بودم .

 نزدیک به او روی کناره نشستم.

 نگاهی به من کرد و کمی به سمت من متمایل شد و گفت:

تعریفت و خیلی از گالره شنیده بودم. کنجکاو بودم ببینمت.  -  

 با مهربانی به گالره نگاه کردم و همزمان جواب دادم:

گالره لطف داره به من.   -  

 سرم را پایین انداختم و خودم را سرگرم چای خوردن نشان دادم.

گالره نداشتم و شاید هم نخواستم که داشته  از بچگی دوستی جز 

 باشم. ارتباط گرفتن با اشخاص غریبه برایم سخت بود.

خواست شخصی وارد حریمم بشود. و هیچ گاه دلم نمی  

حنا جون خیلی ساکتی! کمی از خودت بگو. بیشتر آشنا بشیم. -  

با صدای سارا که من را مخاطب سوالش قرار داده بود، جواب 

 دادم:

کردم. شتم به صحبت هاتون گوش میدا -  
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 سپس با لبخند مالیمی ادامه دادم: 

با شناختی که از گالره دارم، مطمئنم گفتنی هارو بهتون گفتن. -  

 در جوابم کوتاه لبخند زد و تنها سرش را تکان داد.

نخواستم دیدار اول، در نگاهش مغرور جلوه کنم. به همین دلیل با 

 لحن شادی پرسیدم:

چه جوری باهم اشنا شدین؟شما  -  

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

 دوست شو.

 گالره مشت محکمی نثار بازوی سارا کرد و ادامه داد:

اوال کوفت و گلی، ثانیا کی بود اومد کنارم و گفت من ازت خوشم  -

 اومده بیا دوست شیم باهم؟

ن شدم. قطعا جواب مورد سری تکان دادم و مشغول چای خورد

گرفتم.را نمی نظرم  

شان شدیدا در حال کلکل و خندیدن بودند. هر دوی  

شنیدم و انتظار برای پاسخ ظاهرا جواب مورد نظرم را نمی

شان بیهوده بود.دادن  
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ی هر فکری را از من گرفت. نگاهی به  صدای زنگ واحد اجازه

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

 بودند. 

 با لبخندی نگاه از آن ها برداشتم

 سراغ در رفتم و دستگیره را پایین کشیدم.

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

گذشت، گرد و غباری حتی در خیابان هم نبوده؟ ذهنم  

ای ی مشکی و پیراهن چهارخانه ی سرمهنگاه از شلوار مردانه 

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

هایش شدم.چشم  

هایی که حتی  ای ماه داشتند. چشمهایی که رنگی به زیبایی نقره چشم

بودند. اجازه پلک زدن را از من گرفته  

 نگاهی توام با تعجب به من انداخت.

 انگار که از بلندی به پایین سقوط کرده باشم.

 نگاهم را از آن دو گوی الماس برداشتم و به پایین خیره شدم.

کوبید. خجالت  وار در سینه ام میزد و قلبم دیوانه تمام بدنم نبض می

ه؟بود. من و خیره شدن به مرد غریبتمام وجودم را گرفته  

عه احسان! چرا نمیایی داخل؟  -  
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شد تنها بفرماییدی گفتم و با صدای سارا که از پشت سرم شنیده می

 از جلوی در کنار رفتم.

 زیر چشمی و کوتاه نگاهی به من انداخت و یاهللا گویان وارد شد.

از شدت خجالت حتی روی نگاه کردن به سارا را هم نداشتم. دستی  

شیدم و بی حرف به آشپزخانه رفتم.ام کبه پیشانی عرق کرده  

چرا اومدی اینجا؟ -  

با صدای گالره نگاه از سرامیک های مشکی رنگ آشپزخانه گرفتم 

 و به صورتش دوختم.

 با دیدن حال خرابم جلو اومد و گفت:

خوبی حنا؟-  

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

است با مهمان های این خانه رو به رو خوبودم و حاال اصال دلم نمی 

 شوم.

بر خالف درگیری هایی که در ذهنم با خودم داشتم لبخندی زدم و 

 گفتم:

خوبم عزیزم، برو پیششون منم میام. -  

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

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

از سرما خوردگی نبود. آب دهانم را قورت دادم و دستی به زیر 

پلک هایم کشیدم و بی حرف دست گالره را گرفتم و به سوی هال 

 رفتم.

اشت. پنهان شدنم در آشپزخانه قطعا وجهه خوبی ند  

ام فکر ناشایستی بکند چه  ای دربارهخواست حتی غریبهدلم نمی 

ام و همسرش.برسد به دوست یک ساعته  

نگاهم به سارا افتاد که با اخم مشغول صحبت با همسرش بود، با 

دیدن من و گالره دستش را دور بازوی همسرش گره زد و لبخند 

 مالیمی زد. به سمتشان قدم برداشتم:

امد گویی نکردم.احتماال دارم سرما ببخشید که درست خوش -

خورم، حالم زیاد مساعد نیست.خوش اومدین.می  

ای زد و به احترامم ایستاد و بدون نگاه کردن به احسان لبخند مردانه

 صورتم گفت:

اختیار دارید، شرمنده بد موقع مزاحم شدیم. -  

کنم، بفرمایید بشینید. خواهش می-  

روسری اش را باز کرد و از سرش در آورد. موهای سارا گره 

اش ریخت.اش را روی شانهزیتونی رنگ  
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وای کل سرم عرق کرده بود.امروز و اصال نخوابیدم. از هشت  -

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

 بعدم رفتم بازار دنبال رنگ روغن و چندتا بوم جدید 

. 

 گالره خندید و گفت:

س قبول داری که من نباشم حالت زاره!پ -  

کل مجدد را به آنها ندادم و رو به سارا ادامه دادم: اجازه کل  

کشی؟نقاشی می-  

باران شد و گفت: چشم هایش از شدت شوق ستاره  

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

دم. بیا خونمون نشونت می  

دای آرامی جواب دادم: لبخندی زدم و با ص  

شم.با کمال میل، خوشحال می -  

صدای تلفن همراه همسرش اجازه صحبت را از او گرفت. ببخشیدی 

گفت به سمت دیگر هال رفت. اقتدار خاصی داشت،آدم را وادار به 

کرد.سکوت و احترام می  

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

ام اون از من.  ن از اون فراریخونه است!م  



68 

 کنجکاو از شکایت های سارا پرسیدم:

مگه چیکاره هستن؟-  

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

آقاشون جناب سرگرد تشریف دارن!-  

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

 گالره سوالی نگاهم کرد که پاسخ دادم:

ده کنم. میرم شام و اما -  

----------------------  

الو، سالم زن عمو، خوبین؟ -  

سالم مادر، خوبم الحمدهللا، تو خوبی؟گالره خوبه؟-  

خوبیم عزیزم، زری بانو جان زنگ زدم که بگم با گالره صحبت -

 کردم، گفت هرچی شما و عمو تشخیص بدین.

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

میشه بنده خدا.فقط حنا جان به گالره بگو چند روزی و دانشگاه نره، 

 باید بیایین بم.واسه خواستگاری و این حرفا.

چشم قربونتون برم.با من کاری ندارین؟-  

نه دورت بگردم برو بسالمت.-  



69 

شی را قطع کرد.که منتظر پاسخ بماند، گوبدون این  

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

 سمت آشپزخانه حرکت کردم.

 زن عمو همیشه همین بود.

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

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

ست.بیست، باید به حالش گری  

دانست  با یاد شعری که ورد زبان زن عمو بود، بلند خندیدم.خدا می

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

بودیم.کرده  

با صدای زنگ در، با تعجب نگاهی به ساعت دیواری انداختم. 

آمد. نگاهی به لباسم انداختم که  گالره دو ساعت دیگر به خانه می 

د.مناسب بو  

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

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

 کردم.

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

اش اقتدار خاصی داشت. رنگ  

بود؟ باز پلک زدن برایم دشوار شد. چه رازی در چشم هایش  
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سالم ببخشید، مزاحمتون شدم.دیشب کلید های کمدم و اینجا جا   -

 گذاشتم.

اش به خودم آمدم و زیر لب سالم دادم. و  با صدای خش دار و جدی

 گفتم:

_ببخشید من تازه بیدار شدم، به چشمم نخورده، صبر کنین یه نگاه  

 بندازم.

اش را از روی سرش بدون جواب دادن سری تکان داد و کاله

 برداشت و دستی به موهای مشکی و کوتاهش کشید.

 لبم را از شدت خجالت زیر دندان هایم کشیدم.

دی!خاک بر سرت حنا، باز که مانند دیوانه ها به او خیره ش  

انگار که از کوره آتش در آمده باشم، تمام بدنم گر گرفته بود.  چشم 

 هایش چه جادویی داشتند؟ خدایا چه بر سرم آمده؟

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

گشتم.زدم و دنبال دسته کلید میپُشتی و کناره هارا کنار می  

ن گذاشتم.ببخشید، یادم اومد کجا جاشو -  

آورد، به سمت سرویس اش را در میدر حالی که کفش های نظامی

 بهداشتی رفت.

کردم.با تعجب همان جا ایستاده بودم و به سرویس بهداشتی نگاه می  
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 طولی نکشید که بیرون آمد و دسته کلید را نشانم داد. 

لبخندی زدم که بی توجه و با خداحافظی کوتاهی به بیرون رفت و 

ست.در را ب  

های تدارک ای باال انداختم و به سمت آشپزخانه رفتم تا ظرفشانه

شام دیشب را بشویم. شب قبل نه من حال ظرف شستن داشتم نه  

کشید.را می گالره؛ و االن انبوهی از ظرف های کثیف انتظارم  

روم و گوشت بعد از شست و شوی ظرف ها، به طرف فریزر می

تا برای ناهار کتلت درست کنم.چرخ کرده را بیرون می گذارم   

 صدای باز شدن قفل در، نوید آمدن گالره را می دهد.

گذشت. وای به  ساعت های نبودن گالره در خونه، خیلی سخت می

 حال تنهایی من بعد از ازدواجش!

سالم بر بانوی خونه.-  

شم. نزدیک در ایستاده بود و مشغول با لبخند از آشپزخانه خارج می

اش بود.باز کردن دکمه های مانتوی طوسی رنگ  

مقنعه اش را از سرش با شتاب در آورده بود و این از موهای بهم 

 ریخته اش کامال مشخص بود.

 واقعا چه زمانی قرار بود بزرگ شود؟

یه خبر خوش دارم برات. سالم برو لباست و عوض کن و بیا که -  
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 خندان به سمتم می آید و می گوید: 

شده؟جان من؟ چی  

کشم. کمر کنم و روی کناره ها به پشت دراز میاز کنارش عبور می

دهد و انگار باری از شانه هایم برداشته دردناکم صدایی می  

کنم.را فوت می  گویم و نفسممی شود. زیر لب" آخی" می   

ی آید و می گوید: گالره به کنارم م  

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

 حنا!

گویم:زنم و میاش میلبخندی به نگرانی های خواهرانه  

ام سررفته بود، زیاد هم نبودن.اینارو بیخیال، خبر دارم حوصله

 برات!

کند:کشد و با کنجکاوی نگاهم میکنارم دراز می  

م، گفتم جوابت مثبته! عمو صحبت کردبا زن  

با شتاب نشست و با تعجب به صورتم خیره شد. واکنش های گالره 

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

چنین بهت زده!این  

ی  کرد. خندیدم وضربههمچنان به صورتم خیره شده بود و نگاهم می

جا آمد، لب زد:اش زدم.کمی که حالش مالیمی به گونه های برجسته  



73 

حنا، من میمیرم برات! -  

دهم:گویم و بلند ادامه میای میزیر لب خدانکنه  

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

 در حالی که از کنارم بلند می شد گفت:

این هفته کالس های مهمی ندارم میتونم بپیچونم، باهاش صحبت –

 میکنم فردا راه بیوفتیم!

گاهش میکنم و می گویم:با لبخند ن  

 هر جور که راحتی.

----------------------------  

پیراهن کوتاه و عروسکی لیمویی رنگم را در ساک گذاشتم و رو به 

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

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

 خانوادگی برگزار بشه!

ی اخم نگاهم می کندو با حرص ادامه میدهد:با کم  

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

داری غر میزنی!من نمیدونم تو چه مشکلی با اومدن سارا و احسان 

 داری!

دانستم چه میخواهم،گفتم:در حالی که خودم هم نمی  
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چرا باید مشکل داشته باشم ؟ به نظرم بودنشون توی جمع -

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

به صورت نمایشی زیپ دهانم را بستم و مشغول جمع کردن بقیه ی  

شوهرش آنقدر هم بد نبود که از   لباس هایم شدم. حقیقتا آمدن سارا و

آن فاجعه ساخته بودم! اما ابدا دلم نمیخواست با همسر سارا رو به 

 رو شوم و دلیلش حتی برای خودم هم مبهم بود.

پا خودش را به سمتم کشید و   گالره پوف بلندی کشید و چهاردست و

 گفت:

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

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

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

چگانه بود. من دلم  خودم هم می دانستم رفتارم زیادی لجوجانه و ب

 نمی خواست با آن مرد رو به رو شوم، گناه گالره چه بود؟

لبخندی زدم و دست هایش را در دست های همیشه سردم فشار دادم 

 و گفتم:

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

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

: خندید و گفت  
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خسیس بیشعور.وای حنا به نظرت دو سه روزه به همه کارام  -

 میرسم؟

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

 هاتونم بزارین واسه عروسی.

اینا رو میدونم، جشن و میگم!-  

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

 داریم مگه؟

حنا!خیلی استرس دارم -  

به جای   عمیقا درکش می کردم. یادم است روزهای قبل از ازدواجم

رفتن به خرید و گشت و گذار با امیر، در اتاقم بودم  و مثل گالره 

 استرس نداشتم!

 فقط هیچ حسی به عروس امیر شدن نداشتم.

امیر برایم پسرخاله ی مهربانی بود که همیشه هوایم را داشت. شاید 

بدون فکر و در سن پایین با او ازدواج کردم  یکی از دالیلی که 

همین خیاالت بچگانه ام بود که فکر می کردم تنها مهربانی امیر 

 کافی است.

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

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

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

 چیزی که روی میز بود را در چمدان ریخت.

--------------------------  

ساک تقریبا سنگینم را به زور دنبال خودم کشیدم و جلوی آسانسور 

منتظر گالره ماندم. از صبح که بیدار شده بود یک کلمه حرف نزده 

دش بود.من هم ترجیح دادم بود و رسما در حال و هوای خو

 مزاحمش نباشم.

ی سنگین آبی بیرون آمد و مشغول قفل کردن در واحدمان شد.کوله

رنگش را روی شانه اش گذاشت و بعد از برداشتن چمدانش به 

 سمت من که جلوی اسانسور بودم آمد.

ای اش که برعکس همیشه حتی ذرهلبخندی به صورت رنگ پریده

ی آسانسور را فشار دادم.کمهآرایش نداشت، زدم و د  

سارا و همسرش جلوی در منتظرمان بودند. از دیشب دائما با خودم  

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

خواست باز ناخواسته صورت احسان نگاه نکنم! اصال دلم نمی

ای رنگِ ممنوعه شوم!مجذوب آن تیله های نقره  

یاده شدیم و بیرون رفتیم. هوای سرد دم صبح را با توقف آسانسور پ

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

ی هوای مطلوب و سردش بودم.خاطره خوشی نداشتم اما شیفته  
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شال گردن دست باف زن عمو که ترکیبی از رنگ های جورواجور 

ر جیب های بود را محکم تر دور خودم پیچیدم و دست هایم را د

پالتو سفید رنگم گذاشتم. با دیدن پژو پارس نقره ای رنگی که کمی 

جلوتر و آن سمت خیابان پارک شده بود و احسان دست به سینه به  

کاپوت تکیه داده بود، ضربان قلبم باال رفت. لعنتی چه داشت که با  

 دیدنش تمام اعضای بدنم از کار می افتادند. 

زد و جلوتر آمد. گالره در سالم دادن پیش با دیدنمان لبخند کوتاهی 

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

نگاهم را از کفش های ورنی براقش باالتر نمی آوردم، خیره شد. 

 نگاه نفس گیر و خیره اش باعث تپش قلب و تنگی نفسم شده بود.

 زیر لب سالم و صبح بخیری گفتم.

وابم را داد و چمدان در دستم را گرفت و به سمت  مانند خودم ج

 گالره ای که کمی جلوتر ایستاده بود حرکت کرد.

مبهوت سر جایم ایستاده بودم و به قدم های محکم و هیکل ورزیده 

 اش، نگاه میکردم.

چمدان گالره را هم گرفت و به سمت جعبه عقب ماشینش رفت. 

نگاهم را به زور از او گرفتم و به سمت گالره ای که سوار ماشین 

 شده بود، قدم برداشتم.

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

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

 را بوسید.

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

لبخندی زدم و موهای ریخته شده در صورتم را زیر شال سفید 

 رنگم فرستادم و گفتم:

اشکال نداره عزیزم.-  

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

ای؟ چرا ساکتی؟وای گلی چته تو؟ این چه قیافه-  

ی صحبت را از گالره گرفت.احسان به ماشین اجازهورود   

کاپشن مشکی رنگش را در آورد و پشت صندلی اش آویزان کرد. 

 لعنت به تو! همین کم بود که تا مقصد بوی عطرت دیوانه ام کند! 

عطر تلخ و سردی که فضای ماشین را پر کرده بود، باعث بسته 

 شدن ناخواسته چشم هایم شد.

ه گوشم رسید که زیر لب بسم هللا گفت و راه صدای مردانه اش ب

 افتاد.

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

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

تهوع بدی داشتم. به گالره نگاه کردم که به سختی، در حالی که 
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سرم را باز به کنند. بود، پچ پچ می سارا خودش را به عقب خم کرده

پشتی صندلی تکیه دادم و پلک های خسته ام را روی هم گذاشتم. 

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

حنا جان؟ -  

با صدای سارا که با لحن کالفه ای صدایم زد، چشم هایم را باز 

 کردم و سوالی نگاهش کردم:

 جونم؟

زیزم میشه چند لحظه جلو بشینی من بیام پیش گلی؟ببخش ع -  

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

 ناخن های بلند و مرتبش بود، اشاره کرد.

ی ساکت انداختم، قطعا موضوعی اذیتش  کالفه نگاهی به گالره

به  توانست با من در میان بگذارد، به اجبار سرم راکرد که نمیمی

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

 گفت:

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

نفس عمیقی کشیدم تا کمی حال آشفته ام را آرام کنم، نمیدوانم چرا؟ 

ای چشم در چشم یا حتی نزدیک این  خواست ثانیه اما اصال دلم نمی

 مرد باشم. انگار که تمام اعضای بدنم آالرم خطر میدادند. 
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طولی نکشید که راهنما زد و بی حرف کنار خیابان پارک کرد. 

سارا بالفاصله پیاده شد و به سمت مخالف ماشین که من همچنان 

 نشسته بودم، آمد.

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

 را به دستگیره ماشین گرفتم و پیاده شدم.

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

کردم، به سمت صندلی جلو  لرزان بودنشان را فقط خودم احساس می

را   قدم برداشتم. دستم را روی دستگیره گذاشتم. ناخن های بلندم

محکم کف دستم فشار دادم تا قدرت باز کردن این در کوفتی را 

 داشته باشم. 

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

کرد، هوای گرمی که از بخاری ماشین به صورتم برخورد می

 باعث شد لحظه ای گرمای مطبوعی، تن یخ زده ام را نوازش کند.

ت هیچ شرایطی به سمت چپ نگاه  کردم تحسرسختانه سعی می

 نکنم.

نگاهم را بی هدف به داشبورد ماشین انداخته بودم و کنجکاو سعی 

کردم، حتی کلمه ای از صحبت های در گوشی گالره و سارا را می

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

 سمت جایگاه بنزین رفت.

نزدیک خیابان اصلی، مغازه هایی بود که همان لحظه تصمیم گرفتم 

 به داد گرسنگی اول صبحم برسم.

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

 کیف پول کوچکم بودم، گفتم:

ین میزنین، من میرم یه خرده خوراکی بخرم.تا شما بنز  

بدون اینکه به کسی اجازه جواب دادن بدهم، کمی به عقب متمایل 

 شدم و پرسیدم:

 چی میخورین بچه ها؟

منتظر جوابی از جانب گالره یا حداقل سارا بودم که برخالف 

 انتظارم، صدای احسان به گوشم رسید:

کنین بنزین زدم باهم اینجا خارج از شهره، امنیت نداره، صبر

 میریم.

آن قدر محو اقتدار و محکمی لحن صدایش شدم که یادم رفت باید  

 جواب بدهم. آن هم منتظر پاسخی از جانب من نماند و پیاده شد. 

لب های خشکم را داخل دهانم کشیدم و کمی خیس کردم و با بستن 

 پلک هایم سعی کردم اکوی صدایش را دیگر در سرم تکرار نکنم.
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هسته سرم را به چپ و راست تکان دادم و کمی به عقب برگشتم.آ  

سارا و گالره هم چنان مشغول پچ پچ کردن بودند و بعید بود که  

 حتی صدای من و احسان را شنیده باشند.

 طولی نکشید که احسان سوار شد و از جایگاه خارج شد.

 کمی جلوتر، جلوی فروشگاهی در همان نزدیکی نگه داشت. 

عقب برگشتم و اینبار بلند تر پرسیدم:باز به   

 چیزی میخورین دخترا؟

ای با لبخند روی لبش گالره با چشم هایی غمگین که تضاد مسخره

 داشت، جواب داد:

 هرچی خودت میخوری منم میخورم.

 سارا هم بالفاصله گفت:

 واسه منم فرقی نمیکنه حنا جون.

پیاده شدم.  لبخندی به هر دو زدم و بعد از برداشتن کیف پولم  

اش پیاده شد و با قدم های هم زمان احسان هم بعد از پوشیدن کاپشن

 بلند و محکمی به سمتم آمد.

نامحسوس سعی کردم کمی قدم هایم را تند تر بردارم تا مجبور 

 نباشم همراه او به فروشگاه بروم.
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طی این چند برخوردی که با او داشتم، به این پی بردم که کنارش 

و پا چلفتی می شوم و این اصال دست خودم نبود.  زیادی دست  

بهتره همراه من باشین. -  

با صدایش که در عین جدیت همراه با تشر بود، ایستادم و شاکی به  

 سمتش برگشتم و گفتم:

به چه علت؟ آقا احسان من بچه نیستم که نیاز به همراه داشته  -

 باشم!

ه ی قد بلندش روی در حالی که در یک قدمی ام ایستاده بود و سای

 صورتم افتاده بود، ابروی راستش را باال داد و به آرامی گفت:

قطعا همین طوره! جسارت نکردم، توی ماشین هم گفتم، اینجا 

امنیت نداره. خصوصا برای خانومی که فکر میکنه نیازی به همراه 

 نداره.

چشم هایم را بستم و سعی کردم به اعصابم مسلط باشم تا حرف 

نامربوطی نزنم. هیچ وقت اهل کلکل یا جر و بحث نبودم و همیشه 

کردم.در حد امکان از این کار دوری می  

انگار احسان هم به حالم پی برده بود که دستش را به طرف 

 فروشگاه دراز کرد و گفت:

 بغرمایید، هوا سرده. 
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سری تکان دادم و شانه به شانه اش به سمت فروشگاه راه به اجبار 

کند تا قدم هایش را افتادم. متوجه شدم که تمام سعی اش را می

هماهنگ با من بردارد. به سایه های مان که روی زمین خاکی افتاده 

 بود، نگاه کردم.

 زیادی در برابرش کوتاه بودم!

د. "سیب" چه اسم  نگاهم به اسم فروشگاه کوچک کنار خیابان افتا

 جالب و خاصی!

با ورود به فروشگاه و برخورد هوای گرم به صورتم، تازه به این 

 پی بردم که بیرون، هوا زیادی سرد بوده است.

نامحسوس خودش را به من نزدیک تر کرد و دستش را با فاصله، 

 پشت کمرم گذاشت و به جلو هدایتم کرد.

و چیپس رفتم و تعدادی  بی توجه به احسان، به سمت قفسه ی پفک

 برداشتم.

 زیر چشمی نگاهش کردم.

دست هایش را روی سینه قالب کرده بود و نزدیک فروشنده به 

 دیوار تکیه داده و خیره به کفش هایش بود.

به سمت یخچال رفتم و بعد از برداشتن تعدادی شیرکاکائو، به سمت 

فروشنده رفتم که احسان پیش قدم شد و سبد خوراکی ها را از من 

 گرفت و روی میز جلوی فروشنده گذاشت.



85 

 لبم را از داخل گاز گرفتم و با حرص نگاهش کردم.

کرد؟زیادی دخالت نمی  

ام خوراکی ها را مشغول حرص خوردن بودم که متوجه شدم تم

حساب کرده و با لبخند کوچکی که با دقت زیاد دیده میشد، نگاهم 

کند.می  

 جلوتر رفتم و در یک قدمی اش ایستادم. 

خودم حساب می کردم آقا احسان. -  

 پوزخندی زد و زیر لب گفت:

 دفعه بعد نوبت شما، بفرمایید.

ردم نگاهی به دستش که به سمت در خروجی فروشگاه گرفته بود ک

 و به همان سمت راه افتادم.

رسما جایی برای اعتراض نگذاشته بود. صدای کفش هایش را از 

ام را با او حفظ پشت سر شنیدم و سعی کردم تا حد امکان، فاصله

 کنم.

ماشین سمت دیگر بزرگراه بود. با دقت نگاه کردم. سارا، هم چنان 

 عقب نشسته بود.

شما با من مشکلی دارین؟ -  
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اه سر جایم ایستادم. فوری به عقب برگشتم و مبهوت نگاهش ناخودآگ

 کردم.

 با جدیت و کمی اخم، خیره به صورتم بود.

 االن چه وقت سوال پرسیدن بود؟ آن هم این سوال!

منظورتون رو نمی فهمم. چرا باید مشکل داشته باشم؟ -  

نزدیکم ایستاد. کمتر از یک قدم فاصله داشتیم و سایه ی قد بلندش،  

ی صورتم افتاده بود. رو  

 لعنتی! چرا تا این حد در برابرش کوتاه بودم؟!

کنم سعی بر این دارین که فاصله تون رو با من و احساس می -

 همسرم حفظ کنین.

 لعنت به من! چه قدر تیز بود.

 نکند سارا هم متوجه این خواسته ی من شده باشد؟

 من چه قدر گیج هستم. مگر می شود نفهمیده باشد؟

 آب دهانم را به سختی قورت دادم، انگار هوایی برای بلعیدن نداشتم. 

کنین. دلیلی نداره بخوام حفظ فاصله کنم، من کمی اشتباه فکر می -

دیر با افراد جدید ارتباط برقرار میکنم. شاید این باعث تفکر 

 اشتباهتون شده.

به ذهن خسته و مشغولم رسید، همین بود! تنها جوابی که  
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زیر نگاهش در حال ذوب  خیره نگاهم کرد...شاید نزدیک به ده ثانیه 

 شدن بودم.

 مگر زمستان نبود؟ پس چرا هوا یک باره شرجی شد؟

خوام!حق با شماست. معذرت می -  

لبخند کوتاه و سردی زدم و بی توجه به اتوبان و سرعت ماشین ها، 

د خیابان شدم.با شتاب وار  

ثانیه ای نگذشت که صدای بوق های ممتد ماشینی، نگاهم را به 

 سمت چپم کشاند. 

تنها به ماشینی نگاه می کردم که چیزی به برخوردش با جسم خسته 

، قدرت حرکت نداشتم.ام نمانده بود   

انگار در این لحظه، تمام حس های حرکتی ام از کار افتاده بودند.  

. هر آن منتظر مرگم بودم که ناگهان دستی دور چشم هایم را بستم

کمرم پیچیده شد و ثانیه ای بعد، به سینه ای گرم و عضالنی 

 برخورد کردم.

 ناخودآگاه، از ترس افتادن، دست هایم را دور کمرش حلقه کردم.

به صورت ناجی ام نگاه کردم که نگاهم به دو گوی نقره ای رنگ و 

 نگران افتاد.

ش را از دور کمرم باز کرد و قدمی عقب رفت. با شتاب دست های

 همچنان مجذوب نگاهش بودم. نگران من شده بود؟
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داشتی خودت و به کشتن میدادی! حالت خوبه؟ می شنوی صدام  -

 و؟

 لحن عصبانی و تشرگونه اش، باعث شد سریع به خودم بیایم. 

صدای گریه ی بلند گالره از پشت سرم به گوشم رسید. به عقب  

ردم و متوجه شدم سارا، در حالی که دست گالره را گرفته، نگاه ک

 از بین ماشین ها رد می شوند و سمت ما می آیند. 

ناخودآگاه با دیدن سارا، فاصله ام را با احسان بیشتر کردم و به آنها 

کردم خونی در رگ هایم نبود. خیره شدم. احساس می  

من برسد. احساس کردم گالره، قبل از اینکه بیهوش شوم به دعا می

 می کردم ایستادن روی پاهایم را فراموش کرده ام.

 گالره بالفاصله بعد از رسیدنش، بغلم کرد و گریه اش شدید تر شد.

دست هایم را دورش حلقه کردم و اجازه دادم تمام وزنم، روی شانه 

 های گالره باشد. 

 هایم شده بود که دست هایش را دور کمرمانگار متوجه ضعف زانو

 محکم تر کرد و کمکم کرد کنار خیابان بنشینم. 

دست هایش را روی صورتم گذاشت. با چشم های اشکی اش، تک 

کرد. انگار که هنوز باورش نشده بود تک اعضای بدنم را نگاه می

ام سالم هستم. سعی کردم کمی به خودم مسلط شوم. لب های خشکیده
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آرام باش و چیزی را با زبانم خیس کردم و زمزمه هایی شبیه به 

 نیست، نجوا کردم.

ناخودآگاه، زیر چشمی نگاهی به احسان انداختم که دست های سارا 

 را گرفته بود و مشغول صحبت بودند. 

 سرم را به گوش گالره نزدیک کردم و آرام گفتم:

گالره من صندلی جلو معذبم، توروخدا نذار تحت هیچ شرایطی 

 سارا جاش و باهام عوض کنه.

 گالره با تعجب نگاهم کرد و با تشر جواب داد:

داری میمیری حنا! رنگت شده عین میت، بعد واسم حرف از جای 

 نشستنت میزنی؟ به خدا که یه تختت کمه.

دستم را به نشانه ی هیس جلوی دماغم گذاشتم و با لبخند جواب 

 دادم:

خب حاال تو هم شلوغش کردیا! در جریانی که بادمجون بمم؟ کسی 

که تونسته یه روز کامل زیر آوار دووم بیاره، سگ جون تر از این 

 حرفاست.

متوجه کفش های مردانه ای شدم که رو به رویم ایستاد. سرم را بلند 

به صاحب کفش ها نگاه کردم. احسان بود که با جدیت به   کردم و

 صورتم خیره شده بود.
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نگاهم  را از چشم هایش گرفتم و به نوک کفش هایم دوختم. قطعا 

نگاه کردن به هر جاندار و بی جانی، آسان تر از خیره شدن به چشم 

 هایش بود. 

سمتم شیر کاکائویی که در فروشگاه خریده بودیم را باز کرد و به 

 گرفت.

رنگتون پریده، این و بخورید درست میشه. -  

ایستادم و در حالی که پشت پالتو ام را از خاک های احتمالی تمیز 

کردم، تشکر کردم و شیر کاکائو را گرفتم.می  

بی توجه به سه نفِر پشت سرم که شدیدا نگرانشان کرده بودم، از 

ینم.خیابان عبور کردم تا زودتر روی صندلی عقب بنش  

تحمل کردن این مرد چشم نقره ای، آن هم در این لحظه، سخت 

 ترین کار ممکن بود.

طولی نکشید که هر سه نفر سوار ماشین شدند و در سکوت به راه 

 ادامه دادیم. 

با این که از آمدن سارا و همسرش خیلی راضی نبودم اما اعتراف 

العاده ای بودند. کنم هم سفران فوقمی  

بین تهران و بم همیشه خسته کننده بود. مسافت طوالنی  

با دیدن تابلوی کنار اتوبان که نشان می داد تا بم تنها ده کیلومتر 

 مانده، ناخواسته لبخندی زدم.



91 

به گالره نگاه کردم که از ساعتی پیش، همچنان خواب بود. کمی  

شانه اش را تکان دادم، تحمل سکوت ماشین را نداشتم. احسان که 

های کوتاه، آن هم نسبت به سوال های جورواجور  غیر از جواب

سارا دیگر حرفی نزده بود، سارا هم مثل گالره چند ساعتی می شد 

 که خواب بود. 

 من هم مجبور به تماشای بیرون و سکوت مطلق بودم.

گالره با تکان های دستم بیدار شد و با گیجی به اطراف نگاه کرد. با 

لبخند عمیقی زد و با ذوق گفت:دیدن روستاهای کوچک قبل از بم،   

 وای خدا رسیدیم که! چرا زودتر بیدارم نکردی حنا؟

نخندون منو؛ بالنسبت خرس، از خود کرمان تا اینجا پلک   -

نزدی.با این همه دست انداز و بوق ماشین بیدار نشدی، بعد با 

شدی؟ پاشو یکم سر و شکلت و مرتب کن شبیه صدای من بیدار می

زن عمو اینجوری ببینتت پس میوفته. روح شدی، طفلی   

گالره دستی به گونه هایش زد و فوری آیینه کوچکش را از کیفش 

 در آورد و مشغول کنکاش صورتش شد.

------------------------  

گالره محض رضای خدا بیا حداقل چمدونت و از این وسط جمع  -

 کن، بابا جای نشستن هم نیست تو اتاق! 
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بودیم، گالره یک سره مشغول صحبت کردن با از وقتی که رسیده 

کرد، زن عمو بود. قطعا تا اسم جد بزرگ شهاب را هم کشف نمی

کشید.دست نمی  

برخالف نگرانی های من، عمو و زن عمو از دیدن سارا و 

همسرش خیلی خوشحال شده بودند. احسان به اتاق کوچک مهمان 

نفره داشت، سارا   در طبقه پایین رفته بود و چون تنها یک تخت یک

 به اتاق مشترک من و گالره آمده بود.

 گالره با سر و صدای من به اتاق آمد و گفت:

حنا بدبخت شدیم! -  

 دست از جمع کردن اتاق برداشتم و خیره نگاهش کردم.

 سارا هم زمان با گالره به اتاق آمد و گفت:

 چته گلی؟ باز چیشده؟

گالره نگران و هول زده داخل آمد و دست هایش را روی چشم 

هایش گذاشت و مشغول قدم زدن های پی در پی و بی هدف در اتاق 

 شد.

 به طرفش رفتم و شانه هایش را گرفتم.

زنی یا نه؟ نصف عمرم کردی.وایسا ببینم! حرف می-  

 با چشم هایی که نم اشک از داخلش نمایان بود، آرام زمزمه کرد:
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الت اینا هم دعوتن... قراره امیر عکاسی عقد و انجام بده. خ  

شوک خبر گالره آن چنان زیاد بود که باعث شد سرگیجه ی  

 ناگهانی، دیدم را تار کند.

از بعد از طالقمان، تنها یک بار دیده بودمش که آن هم عید نوروز 

 دو سال پیش بود.

 نه من اشتیاقی به دیدنش داشتم و نه ظاهرا او.

زدم که عمو برای جشن گالره دعوتشان کرده باشد. د حدس میبای

 سارا کنجکاو کنارم آمد و دستش را دور شانه ام حلقه کرد و گفت:

 خوبی حنا؟ یخ کردی که! گالره، فکرکنم فشارش افتاده.

 پاشو براش آب قند بیار.

 دستم را به نشانه ی اعتراض تکان دادم. از ضعف بیزار بودم!

ایم کشیدم و لحظه ای چشم هایم را روی هم گذاشتم. دستی میان موه

 شاید بودنشان بد هم نبود.

 این موش و گربه بازی های من و امیر، باید یک جایی تمام می شد.

 تا کی قرار بود هم چون جن و بسم هللا باشیم؟

 به طرف در اتاق رفتم و هم زمان گفتم:

کنه.نگران نباش گالره، چند سال گذشته... دیدنش اذیتم نمی  
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 با شتاب به سمتم آمد و مشکوک نگاهم کرد.

 مطمئنی حضور امیر اذیتت نمیکنه؟ 

حنا اطمینان داری به حرفت؟ نمیخوام خاطره ی بدی از روز عقدم 

توی ذهنت بمونه. تو ناراحت باشی گور بابای شهاب، جشن و بهم 

 می زنم.

و بغلش کردم. خندیدم  

این از خود گذشتگی هات منو کشت گلی خانم. نمیخواد محبت  -

 کنی. بپر برو حموم. شب قوم شوهر تشریف میارن.

ای بمیری که همیشه گوه میزنی به احساسات من. بعدشم ذهرمار  -

 و گلی، توهم یاد گرفتی؟

 سارا به طرفمان آمد و گفت:

یه سر به احسان بزنم خب ظاهرا همه چی گل و بلبل شد. من برم  

بعد از رفتن سارا به طبقه پایین، به سمت گالره چرخیدم و پچ پچ 

 وار گفتم:

 تو به سارا نگفتی من قبال ازدواج کردم؟

گفتم؟نه! چرا باید می  -  

کردم بهش گفته آخه دیدم از آوردن اسم امیر کنجکاو شد. فکر می -

 باشی.
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 گالره سرش را به گوشم نزدیک کرد و آرام لب زد:

نه بابا، سارا کنار ُحسن های خوبی که داره، شدیدا کنجکاو و 

 فضوله. قشنگ تا ته چیزی و در نیاره ول کن نیس.

 خندیدم و گفتم: 

 حس نمیکنی خیلی شبیه خودته؟ 

مشت محکمی به شانه ام زد که خندیدم و به طرف طبقه پایین 

دویدم. گالره هم پشت سرم با جیغ های پی در پی، می دوید. قطعا 

 افتادن از پله ها، گزینه بهتری بود تا کشته شدن توسط گالره!

به پایین پله ها که رسیدم، با نفس نفس ایستادم و دست هایم را به 

و گفتم:نشانه تسلیم باال آوردم   

 جان من بیخیال ،نفسم باال نمیاد. غلط کردم بابا تو خوب .

 کنارم آمد و با خنده گونه ام را بوسید و گفت:

 همین پشیمون بودنت کافیه، گذشتم ازت.

خندیدم و به سمت چپ نگاه کردم. با خجالت دستم را جلوی دهانم 

گذاشتم و با لبخند مالیمی به سمت عمو و زن عمو و سارا و 

مسرش که روی مبل نشسته بودند و با تعجب نگاهمان میکردند، ه

قدم برداشتم. گالره هم پشت سرم با خنده آمد و دست هایش را از 

 پشت، دور گردنم حلقه کرد و گفت:
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چیه نگاه میکنین؟ ابراز عالقه ما یه خورده خاِص!-  

 زن عمو چشم غره مالیمی به گالره رفت و گفت:

آماده شو! شب شد. یکی دو ساعت دیگه  جای این کارا پاشو برو

 پیداشون میشه.

گالره نگاه نگرانی به صورتم انداخت و بی جواب به طبقه باال  

 رفت.

داشت و از من دور می شد با تعجب به قدم های آرامی که بر می

خیره شدم. حال گالره خوب نبود... این را منی که از هشت سالگی، 

ا او  بودم می فهمیدم.ثانیه به ثانیه زندگی ام را ب  

 سارا به کنارم آمد و در گوشم گفت:

زنم.من باز باهاش حرف می  

فرصت جواب دادن را به من نداد و بالفاصله به سمت پله ها راه 

 افتاد.

به بقیه نگاه کردم که باز فارغ از اتفاقات اطرافشان، مشغول 

ور کنم. توانستم ذهنم را از ناراحتی گالره دصحبت شده بودند. نمی

 به سمت پله ها رفتم تا هرچه زودتر خودم با گالره حرف بزنم.

 نزدیک اتاق، صدای گریه گالره شوکه ام کرد.

 با تعجب ایستادم. آرام به سمت در خم شدم و گوش دادم:
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اون غیر از من کسی و نداره سارا! چه غلطی کردم جواب مثبت  

 دادم. 

ین جنازه پشت در خشکم هق هق گالره به اوج رسیده بود و من... ع

 زده بود.

 پس دلیل ناراحتی های چند روزه اش این بود.

 تعلل را کنار گذاشتم و به طور ناگهانی در اتاق را باز کردم.

گالره و سارا کنار هم روی تخت نشسته بودند. با دیدن من، گالره 

 فورا اشک هایش را پاک کرد و لبخند مسخره ای زد.

جلوی پاهایش نشستم. سارا دستش را  به سمتش قدم برداشتم و

نوازش وار، به شانه ی گالره کشید و بی صدا بیرون رفت. 

 ممنونش بودم که تنهای مان گذاشت.

چرا اذیت میکنی خواهر من؟  -  

 چرا بهترین روز زندگی جفتمون رو تلخ میکنی؟ گالره منو ببین! 

 قیافه ام شبیه کساییه که از ازدواج خواهرشون ناراحت شدن؟

اشک هایش، باز راه خودشان را پیدا کردند و یکی پس از دیگری، 

روی گونه هایش چکیدند. دستم را روی رد اشک هایش کشیدم و 

بودم که با ریختن هر  مشغول پاک کردن آن مروارید هایی

 کدامشان، ساعت ها از عمرم کم می شد.
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نریز این اشک هارو گالره. حال من و خودت رو خراب تر از  -

 این نکن.

 با صدای گرفته ای جواب داد: 

 حنا من نگران تو ام! می ترسم ازدواج من، بینمون فاصله بندازه... 

نگران من نباش! بعدشم، جنابعالی بیخود میکنی بخوای منو تنها  -

بذاری. اینو تو مخت فرو کن گل گلی، هیچی و هیچ کس نمیتونه من 

 و تورو از هم جدا کنه. حاال هم جمع کن خودت رو!

ه شب عین وزغ میشی جلو قوم الکی گریه نکن، چشمات ورم میکن

 شوهر. پاشو برو دوش بگیر االن میان.

 خندید و محکم بغلم کرد. گونه اش را پر صدا بوسیدم و بلند شدم. 

وقت منم الکی گرفتی. حاال وقت ندارم موهام و اتو کنم. مجبورم  -

 مثل همیشه ببافم.

، چشم کردبرگشتم و با دیدن گالره ای که با لبخند همچنان نگاهم می

 غره ای رفتم.

تو که هنوز نشستی منو نگاه میکنی! -  

عصره! نمیرسی به کارات. ۶پاشو ساعت   

 با خنده دست هایش را باال برد و با شتاب، به سمت حمام رفت.
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خیره به جای خالی گالره ای بودم که ثانیه ای پیش به حمام رفته 

س ها را بود. بی هدف به سمت کمد رفتم و یکی پس از دیگری، لبا

 زیر و رو کردم اما نمی دانستم چه بپوشم.

 تقه ای کوتاه به در خورد و سارا وارد شد.

 با دیدنش، لبخند زدم.

چه به موقع اومدی. بیا ببین به نظرت چی بپوشم بهتره؟ -  

 سارا نزدیکم آمد و به کمد نگاه کرد.

ببین حنا، اینجور که من فهمیدم امشب خواستگاری معمولی  -

تقریبا یه جشن نامزدی کوچیکه. پس تونیک و شومیز و این نیست. 

 چیزا انتخاب مناسبی نیست. آهان! ببین این کت و شلوار عالیه!

 نگاهی به کت و شلوار مشکی رنگم انداختم. انتخاب مناسبی بود. 

آن را پارسال برای تولد گالره خریده بودم. زیبا و خوش دوخت 

شلوار را برداشتم و مشغول  بود. گونه سارا را بوسیدم و کت و

 بیرون آوردنش از کاور شدم.

 سارا دست هایش را به هم گره زد گفت:

 حنا یه سوال بپرسم؟

 نپرسیده تقریبا مطمئن بودم که مربوط به امیر است.

جونم؟ -  
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شخصی توی زندگیته؟ اووم چه جور بگم... آخه دیدم از آوردن  -

 اسم امیر بهم ریختی. 

لبخندی زدم و مشغول پوشیدن کت و شلوار  حدسم درست در آمد.

 شدم و هم زمان گفتم:

امیر، همسر سابق منه...  -  

 کنجکاو قدمی جلو آمد و رو به رویم ایستاد. 

توروخدا! مگه تو ازدواج کردی؟ اصال بهت نمیاد دختر! کی جدا  -

 شدین؟

خندیدم و مشخص شد طبق گفته های گالره، سارا تا ته چیزی را در 

شد.نمی آورد، بیخیال نمی  

آره هفده سالگی ازدواج کردم، تفاهم نداشتیم. -  

یعنی چه جوری بگم... بچه بودم دیگه. اونم حوصله ی بچه بزرگ 

 کردن و نداشت. هجده سالگی هم توافقی جدا شدیم.

آخی ، ناراحت شدم برات. -  

 با لبخند چشمکی به او زدم و گفتم:

ناراحتی نداره. این قسمتی از زندگی من بوده، من ازش به عنوان یه 

 شکست یا نمیدونم، یه اتفاق تلخ توی زندگیم یاد نمیکنم!
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اگر هم از رو به رو شدن با امیر استرس داشتم و شوکه شدم، صرفا 

اون زمانم به خاطر احساس خجالت واسه اذیت ها و بچه بازی های 

 بود.

 سارا کنجکاو نگاهم کرد.

مثال چیکار می کردی؟ -  

برای جلوگیری از خنده ی بی موقعم، لب هایم را محکم روی هم 

 فشار دادم. حق با گالره بود! سوال های سارا تمامی نداشت!

خب ببین من اون روزا دبیرستانی بودم. پر از شور و شوق و  -

ن طبقه باالی خونه خالم اینا  فانتزی های عجیب و غریب. خونمو

 بود.

 مثال حتی یه نیمرو واسه امیر درست نمیکردم!

طفلی خسته از سرکار میومد، گرسنه بود. مثل همه ی مرد ها توقع 

غذای گرم و داشت اما فوری میگفتم من کلفت نیستم، غذا میخوای 

 برو خونه مامانت بخور!

الصی از سوال از یادآوری آن روزها ناراحت بودم اما برای خ

 های متعدد سارا، ادامه دادم: 

 حاال فقط این نبود. اون روزا، خیلی نبود خانوادم اذیتم میکرد.

توقع داشتم امیر عین بابام نازم و بکشه، عین مادرم از گل نازک تر 

 بهم نگه. نه که امیر بد باشه ها، نه!
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بنده خدا خیلی واسه زندگیمون تالش کرد اما هر قدمی که بهم 

نزدیک می شد، به همون اندازه من ازش دور میشدم! میدونی سارا، 

 من خود امیر و نمیخواستم! 

فقط دوست داشتم نقش خانوادم و برام اجرا کنه که خب نه تنها امیر، 

بلکه هیچ کسی نمیتونه جای کس دیگه ای رو واسه آدم پر کنه.  

 خصوصا پدر و مادر!

شد جدا شدین؟چیحق داشتی... بچه بودی دیگه. حاال  -  

هیچی دیگه، تقریبا جفتمون می دونستیم این زندگی دوام نداره، یه   -

روز بین دعوا های همیشگی مون بهم گفت: "خسته شدم از این 

 زندگی، من همسر میخوام نه یه دختر بچه!"

منم که انگار حکم آزادیم رو گرفته باشم، بی حرف ساکم و جمع 

هفته بعد هم توی سکوت و بدون کردم و اومدم خونه عمو. چند 

 کوچیک ترین جر و بحثی توافقی جدا شدیم. 

 برای خالصی از این بحث، به سمت سارا چرخیدم و گفتم:

موهام و چیکار کنم؟ ببافم خوبه؟ نگین هم میزنم بینشون. -  

 جلوتر آمد و دستی به موهایم کشید.

موهات خیلی قشنگن حنا. هیچ کارشون هم نکنی قشنگی خودشون  -

 و دارن.
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چشمات قشنگ میبینه دختره، اما خوشم نمیاد توی سر و صورتم  -

 بریزن. همون ببافم بهتره.

میخوای برات ببافم؟ -  

خسته میشی آخه. -  

بشین بابا تعارف میکنی با من. -  

روی تخت نشستم و سارا هم پشت سرم نشست. بُرس را برداشت و 

 از باال تا پایین موهایم کشید.

شد و کرد، چشم هایم خسته میهمیشه وقتی کسی موهایم را شانه می

میل عجیبی به خوابیدن داشتم. با چشم های خمار به پنجره اتاق و 

که   آسمانی که چیزی به غروب خورشیدش نمانده بود خیره بودم

 صدای سارا به گوشم رسید.

حنا... تو پشیمون نیستی از جداییت؟ منظورم اینه که، شده با  -

 خودت فکر کنی کاش جدا نشده بودم؟

راستش و بخوای زیاد... میدونی سارا، من از سر بار بودن  -

بیزارم! نه که عمو و زن عمو یا گالره حرفی زده باشن ها، نه 

د اگه خونه ی خودم بودم اوضاع بهتر از اصال. اما خودم معذبم، شای

 این بود. چرا میپرسی؟
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دست از بافتن موهایم برداشت و بی حرف به کنار پنجره رفت. با 

تعجب نگاهش می کردم که بدون نگاه به سمتی که من نشسته بودم، 

 ادامه داد: 

کنم.دارم به طالق از احسان فکر می  

ه سمتش رفتم.ناخودآگاه ایستادم و با قدم های تندی ب  

چی میگی سارا؟ شما که خیلی باهم خوبین! -  

باز شدن در حمام و آمدن گالره، اجازه ی جواب را از سارا گرفت. 

گالره در حالی که با حوله موهایش را خشک می کرد به سمت 

 سشوار رفت و گفت:

 چی داشتین میگفتین کلک ها؟ من اومدم مشکوک ساکت شدین.

به سمت گالره رفت و سشوار را از او سارا با لبخند مصنوعی 

 گرفت و بی حرف مشغول خشک کردن موهای گالره شد.

با این کار نشان داد که مایل نیست جلوی گالره صحبت کنیم. من هم 

 اصراری نکردم و بی حرف ادامه ی موهایم را بافتم.

با صحبت هایی که بین من و سارا پیش آمد، حوصله ی نگین زدن 

مام تزئین موهایم، پاپیون قرمز رنگی انتهای موهایم را نداشتم و ت

 بود.

به طرف کمد آرایشی رفتم و بعد از زدن ادکلن همیشگی ام، آرایش 

 مالیمی را هم روی صورتم نشاندم.
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 با صدای گالره، نگاهم را از آیینه گرفتم و به صورتش دوختم.

و چالم حنا میشه تو آرایشم کنی؟ من االن استرس دارم میزنم چشم  -

 و کور می کنم.

بیا بشین روی تخت. کمرم درد میکنه نمیتونم خیلی وایستم. -  

----------------------  

گالره، پیراهن بلند یاسی شکلی پوشیده بود که شدیدا به او می آمد.  

آرایش مالیم صورتش که ترکیبی از رنگ پیراهنش بود، 

صحبت نیمه   معصومیتش را دو چندان کرده بود. سارا هم بعد از

تمامی که کرده بودیم، زیادی ساکت شده بود. دوست نداشتم ناراحت 

ببینمش به همین خاطر تصمیم گرفتم حتما در اسرع وقت با او 

 صحبت کنم. 

دستی به بافت موهایم کشیدم و بعد از پوشیدن روسری بلند ساتن  

 قرمز رنگم، بیرون رفتم.

زنگ در و آمدن شهاب  پایین آمدنم از پله ها، مصادف شد با صدای

 و خانواده اش.

دستی به روسری و کت و شلوارم کشیدم و فوری کنار بقیه نزدیک 

 در، برای خوش آمد گویی ایستادم. 
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خانواده ی کم جمعیتی بودند. اول آقای سهرابی، پدر شهاب داخل 

آمد. مردی قد کوتاه و تپل که صورت مهربان و ریش پرفسوری 

ر نگاه اول به چشم می آمد.اش اولین چیزی بود که د  

احوال پرسی گرمی با همه کرد و در آخر پدرانه پیشانی گالره را 

 بوسید.

پروین خانم هم با خوش رویی داخل آمد و سبدی تزئین شده با گل و  

ربان سفید که داخلش انواع هدایا برای گالره بود را روی اپن 

 آشپزخانه که نزدیک در ورودی بود، گذاشت.

نفر بعدی بود. با دقت نگاهش کردم. بعد از سالم و احوال شهاب هم 

پرسی، بدون خجالت به سمت گالره رفت و دسته گل بزرگی از 

انواع گل های طبیعی که از همان اول بوی خوشش، آدم را مست 

کرد را به دست گالره داد و با لبخندی به سمت پذیرایی رفت.می  

گاه کردم که همچنان به صورت سرخ و گونه های گلگون گالره ن

 به جای خالی شهاب خیره شده بود. 

 با لبخند تنه ای به او زدم و آرام گفتم:

 جمع کن خودت رو، رفت نشست بابا، تو هنوز مدهوشی.

 لبخند حرص دراری زد و آرام لب زد:

 جان همدیگه امشب و سر به سرم نذار، پتانسیل غش کردن و دارم.

 سارا نزدیکمان اومد.
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زشته وایسادین دم در پچ پچ میکنین. بیایین بشینین.  -  

با لبخند حرفش را تایید کردم و هر سه نفر به سمت پذیرایی رفتیم و  

 روی مبل سه نفره، کنار هم نشستیم.

هاب و گالره به همدیگر، نگاهبا لبخند به نگاه های زیر چشمی ش  

 می کردم و از ته دل برای خوشبختی شان دعا کردم.

زدم، بی خوابی به سرم زده بود، هر چه قدر در جایم غلت می

 خبری از خواب نبود.

 خیره به سقف نسبتا تاریک اتاق بودم و در خیاالتم غوطه ور.

فردا  شب خوبی بود، گالره و شهاب رسما نامزد شدند و قرار بود

 دو نفری به آزمایشگاه و بعد از آن خرید های عقدشان بروند.

من و سارا هم قرار شد که فردا اول وقت، به آرایشگاه های خوب 

شهر برویم و برای دو روز دیگر که جشن عقد گالره بود، نوبت 

 رزرو کنیم.

 از سر شب ذهنم درگیر حرف های نیمه تمام سارا بود.

کرد.برایم گنگ و عجیب بود که داشت به طالق از احسان فکر می  

رفتم، دلیلی برای این کردم و کلنجار میهر چه قدر با خودم فکر می

کردم.کار پیدا نمی  
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ناامید از خوابیدن، آرام از جایم بلند شدم و پاورچین پاورچین به 

اتاق رفتم. آرام دستگیره در را پایین کشیدم و بیرون رفتم. سمت در  

بافت موهایم را روی شانه سمت چپم فرستادم و با دست، مشغول 

 محکم کردن گره انتهای بافت بودم. 

به آشپزخانه که رسیدم، چای ساز را پر از آب کردم و به برق زدم، 

 در سکوت خیره به چراغ قرمز چای ساز بودم.

کرد.را قطعا یک لیوان چای داغ و تازه دم، رفع می خستگی ذهنم  

شد، باعث شد به آرامی  صدای قدم هایی که از پشت سرم شنیده می 

 برگردم و در تاریکی دنبال صاحب صدا بگردم.

حضور یک باره ی احسان، باعث شد هین بلندی بکشم و دستم را 

 روی قلبم بگذارم.

ه یعنی جایی که من با صدای من، فورا به سمت راست آشپزخان

 ایستاده بودم، نگاه کرد.

انگار که تازه چشم هایش به تاریکی خانه عادت کرده بود، لحظه 

ای خیره نگاهم کرد و بعد به سرعت نگاهش را به سرامیک های 

 کف آشپزخانه دوخت.

تازه متوجه نبود روسری روی سرم شدم و دست هایم را روی سرم 

نبودم اما دلم نمیخواست احسان را گذاشتم. خیلی متعهد به حجاب 

 معذب کنم.
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ناخواسته قدمی عقب تر رفتم و چای ساز را خاموش کردم تا هر چه 

 زودتر از این برزخ دور شوم.

 قدمی به سمت هال برداشتم که صدای محکمش به گوشم رسید.

راحت باشین حنا خانم، اومده بودم آب بخورم. متوجه حضورتون  -

کردم و بدون یاهللا نمی اومدم.ارت نمینشده بودم وگرنه جس  

 انگار پاهایم به زمین چسبیده بود که توانایی قدم بعدی را نداشتم.

اش را در ذهنم تکرار کردم.بارها و بارها صدای محکم و جدی  

ناخواسته دلم خواست که ضبط صوتی همراهم بود تا صدایش را 

کردم. این چه کشش مزخرفی بود؟ این چه  برای همیشه ضبط می

 حال ممنوعه ای بود؟

 به آرامی برگشتم و لب زدم:

معذرت میخوام، فکر نمی کردم این موقع شب بیدار باشین وگرنه 

 حتما حجابم و رعایت میکردم.

رفت و بعد از ندیدن لیوان، باز به سمتم  در سکوت به طرف سینک

 برگشت و بدون نگاهی به من، آرام گفت:

 میشه یه لیوان به من بدین؟

سری تکان دادم و بی حرف، به سمت آشپزخانه برگشتم و از 

 کابینت لیوانی برداشتم و به سمتش رفتم.
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به کابینت نزدیک سینک تکیه داده بود و دست هایش را روی سینه 

ده بود و هم چنان خیره به سرامیک های کف آشپزخانه قالب کر

. اگر تمام دنیا در این لحظه، در این شب، در این ساعت، از من بود

می پرسیدند که زیبا ترین تصویر سال های اخیر زندگی ات چه  

 بود؛

می گفتم مردی ممنوعه و متعهد که با تیشرت سفید و شلوار آدیداس 

هم ریخته اش، بدون نگاهی آلوده! مشکی، با موهای کوتاه و به  

 به کابینت آشپزخانه تکیه داده و منتظر لیوان است.

بفرمایید. -  

لیوان را به دستش دادم. زیر لب ممنونی گفت و لیوان را از آب پر 

 کرد.

ماندن بیشتر را جایز ندانستم و بی صدا اما به سرعت به سمت پله  

 ها رفتم.

ف شب!لعنت به من و هوس خوردن چای نص  

فورا در اتاق را باز کردم و خودم را روی تخت انداختم. تپش قلبم  

چنان زیاد بود که هر آن می ترسیدم صدایش به گوش تمام اعضای 

 خانه برسد.

کشیدم تا شاید تپش نامنظم قلبم آرام بگیرد.نفس های عمیقی می  
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خدایا این چه حسی است؟ این چه کشش مزخرف و در عین حال 

ست؟جذابی  

 دست های سردم را روی گونه های تب دارم گذاشتم.

 چشم های نمناکم منتظر تلنگری برای باریدن بودند. 

 چشم هایم را روی هم گذاشتم تا شاید این شب نحس تمام شود.

 که ای کاش این کابوس پایان یابد،..

---------------------  

پاشو دختر، ساعت یازده شد! من میخوام بازار هم برم. -  

ا صدای عصبی سارا، چشم هایم را باز کردم و چند بار آرام اما ب

 پیاپی پلک زدم تا چشم هایم به نور عادت کند.

 نگاهم را به سارایی دوختم که طلبکار، باالی سرم ایستاده بود. 

آب دهانم را قورت دادم و دستی به صورتم کشیدم و با صدایی خش 

 دار جواب دادم:

بیدم؟ مگه ساعت چنده؟ خیلی خوا  

نه عزیزم فقط قرار اول صبحمون، موکول شد به اول ظهر. پاشو  -

 جمع کن خودتو فردا جشِن، نه آرایشگاه داریم نه لباس.

فورا روی تخت نشستم و به ساعت گرد و کوچک روی میز نگاه 

 کردم. خیلی دیر شده بود. 
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وای، وای ، وای، چرا اینقدر خوابیدم آخه؟ آماده شو سارا ،زود  -

 توروخدا.

چشمات و باز کنی میبینی که من آمادم. تو زود حاضر شو. -  

اولین مانتو و شلواری که به چشمم خورد را پوشیدم و بعد به سمت  

سرویس بهداشتی رفتم و چندین بار آب سرد را به صورتم زدم تا 

 هم خواب از چشم هایم بپرد هم پف احتمالی چشم هایم بخوابد. 

به آیینه رو به رویم خیره شدم. اطراف چشم های مشکی ام را هاله 

 ای از رنگ قرمز پوشانده بود.

 باز دستم را زیر آب گرفتم و به صورت زدم.

ا برداشتم و به سرعت، همراه با سارا پله ها را کیف و گوشی ام ر

 طی کردیم.

 شلوغی سالِن پایین، باعث شد لحظه ای بایستم. چه خبر بود؟

 سوالم را بلند از سارا پرسیدم.

بفرما، خانم تازه میپرسه چه خبره؟ مطمئنی بیداری؟ فردا جشنه  -

 ها، زن عموت چند نفر و آورده سالن و تزئین کنن.

؟!ری با این همه سر و صدا بیدار نشدم من چه طو -  

عزیزم شما خواب نبودی که! ُمرده بودی! حاال هم واینستا اینجا،  -

 بریم دیر شد.
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 خندیدم و باقی پله هارا با سرعت بیشتری پایین رفتم.

سارا؟ -  

 با صدای احسان، ناخودآگاه ایستادم و به عقب نگاه کردم.

جانم؟ تازه بیدار شدی؟ -  

نها فاصله گرفتم و نزدیک در ورودی ایستادم. صدای پچ  قدمی از آ

رسید و باعث می شد ناخواسته گوش پچ وار احسان به گوشم می

 هایم را برای تک تک آواهایی که از دهانش بیرون می آمد تیز کنم.

دیشب و خوب نخوابیدم، دم دم های صبح بود خوابم برد. کجا  -

 میری؟

رایشگاه واسه فردا.با حنا میریم خرید و رزرو آ -  

بیا این سوییچ و بگیر، ماشین داشته باشین راحت ترین. -  

منتظر سارا نماندم و از در بیرون زدم . کتانی های مشکی ام را 

برداشتم و با گره زدن چندین باره ی بند هایش، سعی کردم به 

 صوت صدای آن فرد ممنوعه فکر نکنم.

ریم که خدا قسمتت کرده خب حنا خانم ماشین هم جور شد، بدو ب -

 دست فرمون سارا شوماخر و ببینی.

لبخندی بی انرژی به سارایی که همیشه بمب انرژی بود زدم و از 

 پله های ورودی پایین رفتم.
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بعد از رزور آرایشگاه، به رستورانی سنتی در همان نزدیکی رفتیم 

 تا ناهار بخوریم.

. سارا هم بالفاصله بند کتونی هایم را باز کردم و روی تخت نشستم

 رو به رویم نشست و با لبخند گفت:

چه جای قشنگیه، هیچ وقت درخت نخل و از نزدیک ندیده بودم. چه  

 ابهتی داره.کی فصل برداشت خرماست؟

نخل نماد ایستادگیه، نماد غرور. تقریبا شهریور دیگه فصل  -

برداشت خرماست اما خب توی سردخونه های شهر، هر فصلی 

ا پیدا کرد.میشه خرم  

فوق العاده است.راستش و بخوای همیشه بم و یه شهر محروم و  -

گرم و خشک تصور میکردم. اما این چند روز تمام تصوراتم بهم 

 ریخت.واقعا باورش برام سخته بم این همه قنات و نهر و باغ داره.

دقیقا تصورات همه ی کسایی که بم و ندیدن همین، هر کس که به  -

ریزه.نه تمام تصوراتشون بهم میکبم سفر می  

)چی میل دارین؟( با صدای گارسون که پسر نوجوانی بود، حرفمان 

نیمه تمام ماند. نگاهی به سارا انداختم که شانه ای باال انداخت و  

 گفت:

 فرقی نداره، البته غیر از غذاهای دریایی!

 لبخندی زدم و گفتم:
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اینجا جوجه هاش حرف نداره. -  

 دست هایش را به هم زد و گفت:

عالیه؛ همون جوجه خوبه. -  

 به پسرک نگاه کردم و دو پرس جوجه و مخلفات سفارش دادم.

بعد از رفتن گارسون، لب هایم را در دهان کشیدم و در ذهنم، 

 صحبت هایم را باال پایین کردم.

با سارا صحبت کنم اما   تصمیم گرفتم درباره صحبت های آن شبمان

اصال دلم نمی خواست خاطره بدی از اولین بیرون رفتنمان در 

 ذهنش باشد.

زیر چشمی نگاهش کردم، مشغول عکس برداری از محیط 

 رستوران با موبایلش بود.

تونم بپرسم؟سارا جان یه موضوعی ذهنم و درگیر کرده. می -  

خت. لبخندی  نگاهش را از گوشی موبایلش گرفت و به صورتم دو

 زد و گفت:

اره راحت باش. -  

راستش از اون شب که صحبت هامون نصفه موند خیلی با خودم   -

کلنجار رفتم. حقیقتش واقعا ذهنم و درگیر کرده. آخه شما که ظاهرا 

 خیلی خوشبختین...
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لبخند تلخی زد و سرش را پایین انداخت و با گوشه های چادرش 

م. بازی کرد. منتظر به او خیره شد  

ظاهرا بله... ظاهرا خوشبختیم... ظاهرا هیچ مشکلی توی  -

زندگیمون نیست. اما فقط ظاهرا! منو احسان مشکالت زیادی داریم 

 که بزرگترینش بچه دار نشدن منه.

 نفسم در سینه حبس شد، ناخودآگاه چشم هایم را نم اشک پوشاند.

ا کردم. بچرخید، فقط خیره نگاهش میزبانم برای حرفی نمی

 ناراحتی ادامه داد:

چند ماه بعد از ازدواجمون ناخواسته باردار شدم. آمادگی شو نداشتم 

و به اصرار احسان نگهش داشتم. اما رفته رفته عاشقش شدم. من 

عاشق پسر بودم و احسان شیفته ی دختر. اما...انقدر درگیر درس و 

 دانشگاهم بودم که یادم رفت سونو گرافی هم باید برم.

ردن غذاهایمان سکوت کرد کو من مشغول چیدن سفره شدم.با آو  

 اولین لقمه را نجویده قورت داد و ادامه داد:  

تقریبا یازده هفته بودم و به خاطر لکه بینی های زیاد،  به اصرار  -

مادرم به سونوگرافی رفتم. اما دنیا روی سرم خراب شد، جنین من 

خارج از رحم بود و چون سن بارداریم برای سقط با دارو زیاد شده 

بود. دکتر دستور بستری شدن داد که در اسرع وقت عمل بشم.آخ 

حنا نگم از حال خودم و احسان... انگار تمام سقف آرزوهامون 
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بالفاصله بعد از بستری شدنم، خراب شد روی سرمون. خالصه 

 عمل شدم... اما یکی از لوله هام و از دست دادم.

 بین حرفش پریدم و گفتم:

 خیلی ناراحت شدم سارا، اما چرا میگی بچه دار نمیشی؟

 خیلی ها هستن که با یه لوله هم بچه دار شدن! ناامید نباش.

 لبخند تلخی زد و ادامه داد: 

. اون تنها بارداری من نبود..  

 شوکه سرم را باال آوردم و نگاهش کردم.

یعنی چی؟ دوباره باردار شدی؟ -  

 سرش را تکان داد و زمزمه کرد:

آره یک ماه بعد از عملم حال روحیم خیلی بد بود. جای خالی جنین 

توی شکمم عذابم میداد، نمیدونی حنا چی کشیدم! هر زن بارداری و 

ماه اجازه بارداری و بهم نداد.  ۶میدیدم بغض میکردم. دکتر تا   

 می گفت رحمم ضعیف میشه اما مگه دلم طاقت می آورد؟

 لیوانی دوغ برایش ریختم و به دستش دادم.

بیا یکم دوغ بخور بعد تعریف کن. -  
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زدیک کرد و میان انبوه بغض، جرعه ای دوغ لیوان را به لبش ن

 خورد. باز خیره نگاهم کرد و ادامه داد: 

میدونی بیشتر از چی میسوزم؟ اینکه این بال رو خودم سر خودم 

آوردم. شاید اگه مادرزادی نازا بودم یا چمدونم با یه اتفاق ناخواسته 

 این بال سرم می اومد کمتر میسوختم.

وشش کن، مگه تضمین خوشبختی بچه  سارا جان بس کن، فرام -

اس؟ تو عاشق شوهرتی، اونم دوستت داره. باور کن همین تضمین 

 خوشبختی تمام عمرتونه.

نیست حنا. اینا همش شعاره. -  

خب چرا دوباره امتحان نمیکنی؟ نمیفهمم دلیل اینهمه ناامیدیت و!   -

ن و االن که میگن اصال نازایی وجود نداره و همه توان بچه دار شد

 دارن!

بعضیا عین من بدشانسن حنا. -  

نمیفهمم مشکلت چیه سارا؟ بارداری اولت اونجور شد، بارداری  -

 دومت چی؟

با اصرار های بی جای خودم، با لجبازی های بچگونه ام،  -

برخالف دستور دکترم یک ماه بعد باردار شدم! به قول دکترم 

معجزه ای بود واسه باردار شدنم با یه لوله اونم ماه اول اقدامم 



119 

خودش! این بار ظاهرا همه چیز خوب پیش میرفت. اما هفده هفته 

 که شد، بدون هیچ دلیلی سقط شد!

 دستم را جلوی دهانم گرفتم و به سارا نگاه کردم.

 لب هایم را تر کردم و به زور نجوا کردم:

 متاسفم.

  مستاصل به او خیره شده بودم. دیگر هیچ میلی به آن جوجه کبابی

که عطر زعفرانش حتی آدم سیر را وسوسه به خوردنش میکرد، 

 نداشتم. 

 بعد از چند لحظه ای مکث ادامه داد:

همه چی خوب بود، قلب تشکیل شد، وضعیت جنین بررسی شد، 

همه نرمال بودن. غیر از این سقط یهویی! باز دکتر رفتم. این بار 

چندین آزمایش شد ساده گذشت... قطعا علتی داشت. بعد از دیگه نمی 

و سونوگرافی های مختلف، بدترین خبر عمرم و شنیدم... رحم من 

ماه صبر نکردنم ۶توانایی حمل جنین و نداشت! و دلیلش هم همون 

 بود،حنا من اگه هزار بارم حامله شم عاقبتش بچه نیست! سقِط...

---------------------  

نداشتیم.  نه من و نه سارا اشتهایی به خوردن آن ناهار کذایی  

در سکوت و بعد از تسویه حساب، به طرف بازار رفتیم و بی هدف 

 یکی پس از دیگری، ویترین مغازه ها را نگاه می کردیم.



120 

با دیدن پیراهن بلند نباتی رنگ پشت ویترین، دست سارا را گرفتم و 

 به طرف بوتیک رفتم.

نظرت چیه؟ -  

سان غدغن آخ چقدر دلم لک زده واسه این لباس ها. حیف اح -

 کرده.

 خندیدم و گفتم: 

 خوش اشتها، واسه خودم گفتم! نه واسه تو.

دیوونه فکر کردم واسه من پسند کردی. آخه احسان اجازه اینجور  -

 لباس پوشیدن و بهم نمیده. ولی خیلی خوشگله حنا. بریم تنت کن.

بعد از رفتن به مغازه و گرفتن سایز مورد نظرم، داخل اتاق پرو 

ش خداراشکر از بغل بود و مشکلی از این جانب نداشتم. رفتم. زیپ  

 بعد از پوشیدن لباس، خودم را در آیینه اتاق پرو برانداز کردم.

لباسی که مدل ماهی بود و بلندی اش باعث میشد قدم کشیده تر دیده  

شود، آستین های بلندی از جنس تور داشت اما یقه قایقی اش زیادی 

 باز بود. البته میتوانستم موهایم را دو طرف شانه هایم بریزم.

 تقه ای به در خورد .

 کمی بین در را باز کردم.رسارا خودش را جلوتر کشید و گفت:

 باز کن در و منم ببینمت، وای حنا چه بهت میاد! 



121 

و؟جدی؟ بخرم همین  -  

 به نشانه تایید سرش را تکان داد و گفت:

آره بابا، خیلی به تنت نشسته، اگه احسان غیرت خرکیش گل 

داشتم.کرد، واسه خودم برش مینمی  

لبخندی زدم و در اتاق را بستم. نگاه آخر را به آیینه انداختم و  

مشغول تعویض لباس هایم شدم. بعد از بیرون آمدن از اتاق پرو، به 

فروشنده رفتم.سمت زن   

 خداراشکر قیمت نجومی هم نداشت و با خیال راحت خریدم.

صدای زنگ موبایلم به گوشم خورد. با دیدن اسم گالره روی صفحه 

 گوشی، لبخندی زدم و جواب دادم. 

جونم عروس خانم؟ -  

ای زهرمار و عروس خانم، معلوم هست شما دوتا کجایین؟ -  

ریلکس خواهرم، کار های آرایشگاه تموم شد. همون جایی نوبت   -

. االنم اومدیم بازار و من لباسم و خریدم. گرفتم که دوست داشتی

 منتظر سارام.

کنه آدم و! وای این سارا بدبخت می -  

احسان دوست نداره، این این رنگ و احسان دوست نداره، این جلفه 

 کوتاهه، احسان دوست نداره. ای درد بگیره این احسان!
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" ی عمیقی گفتم و خودم هم از این ناخودآگاه در دلم "خدانکنه 

واکنش غیر ارادی، متعجب شدم. لحظه ای انگار حتی قلبم هم تپیدن  

 را فراموش کرد و تمام تنم را گرمای سوزانی در بر گرفت.

و! کجا رفتی تو؟الو حنا؟ ال -  

پلک های دردناکم را لحظه ای کوتاه، روی هم گذاشتم. آب دهانم را 

 به سختی قورت دادم و زمزمه کردم:

 جونم؟ گوشم با توئه. 

کجا رفتی تو؟ میگم گوشی و بده سارا. -  

 گوشی را به سمت سارا گرفتم و لب زدم:

 گالره با تو کار داره.

ه اطراف، قدم زدم. خیره به گوشی را به دستش دادم و بی توجه ب

ای رنگ زیر پاهایم بودم اما هیچ درکی از اطراف آسفالت سورمه

 نداشتم. 

قدم می زدم... بی هدف... بدون ذره ای توجه به سارا. بدون اینکه  

 مقصد مشخصی داشته باشم. نمی دانم به چند نفر تنه زدم. نمی دانم  

نداشتم. انگار چشم چه قدر از سارا دور شدم. هیچ درکی از محیط 

دید که تا االن روی واقعیت ای را می هایم فقط کنار رفتن آن پرده

 کشیده بودم!
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واقعیت عین سیلی محکمی به صورتم خورده بود. دردناک بود...  

 مضحک بود!

انگار آن عمل غیر ارادی... آن خدانکند زیر لبم، چشم هایم را باز 

 کرده بود.

حتی برای خودم. تلخ بود، باور نکردنی بود،  

کشیدم.از تکرار این واقعیت، حتی در دل خودم هم خجالت می  

اما... من دختر بدی بودم! خیلی بد... بد بودم که ناخودآگاه مجذوب 

 تیله های نقره ای رنگش شدم.

 تیله هایی که متعلق به زِن پشت سرم بود!

کشید!زنی که نام دوست را یدک می  

دستی به شانه ام خورد که ناخودآگاه به عقب برگشتم. با دیدن سارا 

 نفس راحتی کشیدم اما روی نگاه کردن به چشم هایش را نداشتم!

کجا رفتی دختر؟ من و ول کردی توی شهر غریب. مردم از  -

 ترس.

خوام، یه لحظه حواسم پرت شد.معذرت می -  

م یه چیزی بخرم تا صدای آقا در نیومده.بریم من -  

-------------------------  
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خرید لباس مورد پسند سارا دو ساعتی طول کشید و عاقبت، کت و 

دامن زیبایی خرید که به قول خودش پوشیده بودنش، مورد پسند 

 احسان بود.

ی هوای سرد به شیشه ماشین را پایین کشیدم. هجوم یک باره

ته شدن پلک هایم شد. روز سختی بود... خستگی  صورتم، باعث بس

 روحم انگار قامتم را هم خم کرده بود.

خوبی حنا؟ یهو از عصر رفتی تو لک. چیزی شده؟ -  

به نیم رخ سارا نگاه کردم، صورت سبزه و گونه های برجسته اش، 

 از او چهره زیبایی ساخته بود. 

رعت از باز به رو به رو خیره شدم و تک تک مردمی که با س

کردم.کردیم را نگاه میکنارشان عبور می  

چیزی نیست، کمی خستم... همین. -  

حق داری، خیلی راه رفتیم امروز. ناهارم نخوردیم، انرژی برات  -

 نمونده. 

سرم را به نشانه تایید تکان دادم اما در دلم نجوا کردم که کاش 

ار بود...همینطور بود! که ای کاش حال بد من ناشی از نخوردن ناه  

بسته های خرید را برداشتم و به سرعت به سمت خانه رفتم. با دیدن  

 احسان کنار در ورودی، دست و پا که نه، تمام وجودم لرزید. 
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آب دهنم را قورت دادم و برگشتم و به سارایی نگاه کردم که 

کشید!نامحسوس چادرش را جلو تر می  

دادم. نزدیک در ایستاده  سرم را پایین انداختم و باز به راهم ادامه 

شدند. چشم هایم بود. با اخم هایی که حتی از این فاصله هم دیده می 

ای به آسمان سوق دادم.را روی هم گذاشتم و بعد نگاهم را لحظه  

سارا کنارم آمد و نامحسوس، سرش را به گوشم نزدیک کرد و 

 گفت:

 میگم کار تو طول کشید!

شد و به طرف احسان رفت.  منتظر جوابم نماند و به سرعت دور

کردم، حتی اجازه اعتراض را هاج و واج به جای خالی اش نگاه می

 هم به من نداد. 

رسید:ی احسان به گوشم میصدای محکم و توبیخ گونه  

چرا گوشیت و جواب نمیدادی؟  -  

با دیدن من، سکوت کرد و با نفس های عصبی از جلوی در کنار 

من داخل بروم.رفت و با دست اشاره کرد که   

 نگاه ناراحتی به سارا انداختم و داخل رفتم.

سالن خانه به زیبایی تزئین شده بود. بادکنک ها و ریسه های سفید و 

صورتی زیبایی که دور مبل دو نفره را گرفته بودند، باعث شد 

 مبهوت به خانه نگاه کنم. فوق العاده شده بود.  
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سفره عقد کوچک اما زیبایی به رنگ سفید پهن شده بود که  

ناخواسته موجب جاری شدن اشک هایم شد. سفره بخت من هم سفید 

 بود اما روزگارم درست برعکس!

 جلوتر رفتم و دستی به حریر نرم سفره کشیدم.

 همه چیز زیباتر از حد تصورم شده بود. 

 با دیدن عمو و زن عمو که از پله ها پایین می آمدند و صحبت 

می کردند، اشکم هایم را پاک کردم و با لبخند مالیمی به سمتشان 

رفتم. زن عمو، کاغذی دستش بود و آن را به عمو نشان می داد، 

تم.عمو هم گاهی سر تکان میداد. کنجکاو به سمتشان رف  

سالم. چیکار میکنین شیطونا؟ -  

 عمو به سمتم برگشت و با لبخند جواب داد: 

بیا باباجان، بیا که خستگیم و فقط خودت میتونی رفع کنی. -  

خستگیت به جان حنا، همه چی فوق العاده اس عمو، دستتون درد  -

 نکنه. 

 پاکت های خرید را کنار پله ها گذاشتم و به سمتش رفتم.

اش تکیه دادم و چشم هایم را بستم. دستش ا به شانه بی حرف سرم ر

را دورم حلقه کرد و آرام به سمت آشپزخانه رفتیم و کنار هم، دور 

 میز ناهار خوری نشستیم.



127 

قطعا من بیشتر از عمو به این آرامش نیاز داشتم. تحت هر شرایطی 

 عمو مسکن روح و جانم بود.

حناجان، بیا ببین چیزی کم و کسر نیست؟ -  

با صدای زن عمو، پلک های دردناک و خست ام را باز کردم و به 

 کاغذی که سمتم گرفته بود، نگاه کردم. بی حرف کاغذ را گرفتم.

 لیست کاملی از اجناس مورد نیاز جهیزیه بود.

با سر و  بی حرف، در حال خواندن و بررسی لیست بودم که گالره

 صدا از پله ها پایین آمد.

ای مصنوعی چنان در آغوش عمو بودم، چشم غرهبا دیدن من که هم

 رفت و دست به کمر به سمتم آمد و گفت:

 ای ورپریده، بذار من برم بعد جام و بگیر.

همگی به لحن حسودش خندیدیم که با خنده به سمتم آمد و روی میز 

 ناهار خوری نشست.

جمع کن خودت و پالس شدی تو بغل بابام! بیا ببینم چیا خریدی. -  

. لباست و خریدی؟ستم گالره، بریم باال، خودت نگاه کنخ -  

وای آره حنا ، محشره، خیلی چیز ها خرید کردیم. بریم باال  -

 نشونت بدم. 

 صورت عمو را بوسیدم و بی حرف، به طرف پله ها رفتم.
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رسید.نزدیک پله ها، صدای سارا، خفیف اما واضح به گوش می  

د، حنا لفتش داد. توقع نداشتی  کشش نده احسان، تقصیر من که نبو -

رسید که من مهمونم و باید که تنها برگردم؟ اون باید به عقلش می

زودتر برگردم که نرسید. منم مجبور شدم بمونم تا خریدهاش تموم 

گشتم.بشه. اگه شهر و بلد بودم زود برمی  

با صدای گالره، توجهم را از صحبت های سارا و احسان گرفتم و 

شتم. با دیدن پاکت های خرید در دستش، تازه یادم به سمتش برگ

 افتاد که آنها را بر نداشتم. 

 اشاره ای به بیرون کرد و گفت:

تعجب نکن، سارا هیچ وقت خودش و بد جلوه نمیده، مخصوصا 

 پیش احسان.

وای گالره، خیلی راحت داره دروغ میگه! -  

ی... بیخیال،  سارا دوست خوبیه، اما... هنوز مونده تا اون و بشناس -

 بریم باال. 

نفسم را با آه بیرون فرستادم و پله ها را باال رفتم. هضم دروغی که 

سارا گفته بود، برایم سخت بود و از آن بدتر، دل رسوایم از بد جلوه 

 داده شدنم جلوی احسان غمگین بود.

چی خریدی مگه؟ چرا این همه سنگین؟ -  
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برگشتم و به گالره نگاه کردم. بسته های خرید را دو دستی گرفته 

 بود.

ببخش حواسم نبود، بده دست خودم. پیراهنم سنگ دوزی داره  -

 واسه همین سنگین.

خواد بابا خودم میارم، اونقدرا هم سنگین نیست که نتونم. نمی -  

در اتاق را باز کردم و به سمت تخت رفتم و خودم را رویش پرت 

دم.کر  

 دست هایم را زیر سرم قالب کردم چشم هایم را بستم.

چشم هایم خواب را التماس می کردند اما به هم ریختگی ذهنم، این 

 اجازه را نمی داد.

هوی خانم نخوابیا، پاشو خرید هام ببین.  -  

چشم هایم را به زور باز کردم و به سقف سفید رنگ خیره شدم. 

ن علتش، حی برای خودم هم حالم اصال خوب نبود و بازگو کرد

 خجالت آور بود.

باز که رفتی هپروت! حنا تو چته امروز؟ -  

چرا جو میدی گالره؟ چمه آخه؟ فقط خیلی راه رفتم خستم. همین! -  

خیلی خب، پاشو بیا کنارم. -  



130 

روی تخت نشستم. تازه متوجه انبوه جعبه های کادویی اطراف 

.گالره شدم  

خریدی؟ من از صب تا شب هنر کردم  یه روزه این همه چیز میز -

 یه پیراهن و کفش خریدم فقط!

تو ُکند و سخت پسندی تقصیر منه؟ بیا اول پیراهنم و ببین.  -  

 به سمت بزرگ ترین جعبه کادویی رفت و آن را روی پایم گذاشت. 

 در جعبه را باز کردم و لباس را بیرون آوردم و جلوی گالره گرفتم.

پیراهنی بلند و دنباله دار به رنگ سفید که آستین های سه ربع و 

گیپوری داشت. تنها طرح آن گل های رز صورتی رنگی بودند که  

اش را روی دنباله ی بلند لباس دوخته شده بود و زیبایی لباس ساده 

ود.دو چندان کرده ب  

کردی؟ دختر محشره این!تو این همه خوش سلیقه بودی و رو نمی -  

صدای تقه ی آرام در و ورود سارا، اجازه صحبت را از گالره 

 گرفت.

 سارا داخل آمد و چادرش را در اورد و روی صندلی انداخت. 

بی معرفتا میذاشتین منم بیام نگاه کنم خب. وای گالره چقدر  -

 خوشگله لباست!



131 

به دست گالره دادم و بی حرف، سمت پنجره رفتم. سارا  لباس را

برایم دوست عزیزی شده بود اما هیچ وقت طاقت دو رویی و 

دانستم برای دو رویی سارا ناراحت بودم و  نداشتم. خودم هم نمی

 یا...بد دیده شدنم جلوی احسان!

ای پرده را آرام کنار زدم و خیره به هالل زیبای ماه شدم. رنگ نقره

اه از همان ابتدا هم من را یاد چشم های احسان می انداخت. لعنت  م

به احسان و چشم هایش... لعنت به دل رسوای من که مجذوب آن 

 تیله های شوم شد. لعنت به بخت سیاه منی که روز خوش نداشتم.

دستی به شانه ام خورد که باعث شد پرده را رها کنم و به عقب  

 برگردم.

گین، در حالی که دستش را دور شانه ام حلقه سارا با قیافه ای غم

کرد:کرده بود نگاهم می  

 گالره گفت از دستم ناراحت شدی...

کردم که به پیراهن و کفشی که برای زیر چشمی به گالره نگاه می

کرد حواسش به من و کرد و وانمود میخودم خریده بودم نگاه می

 سارا نیست!

مهم نیست سارا جان. -  
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واسه من مهمه! تو االن همون اندازه برام مهم و عزیزی که تا  -

خواستم ناراحتت کنم، فقط االن گالره بود.تو دوست منی حنا! نمی

خواستم از شر گیر دادن های احسان راحت بشم.متاسفم.می  

درست نبود از من سپر بسازی سارا! بیخیال...بهتره درباره اش  -

 حرف نزنیم.

ر جوابی از جانب سارا باشم به سمت گالره رفتم و بدون اینکه منتظ

 گفتم:

 خب، چطوره؟

خیلی قشنگه حنا. واقعا شیک و خوش دوخت. فقط کاش کفش هات  -

 و پاشنه ده سانتی میگرفتی.

وای توروخدا من و کفش پاشنه بلند؟ تازه میخواستم پنج سانتی   -

ت فردا بگیرم که سارا نذاشت.حاال صبر کن ببین با همین هفت سان

 شب چند بار بخورم زمین!

بعد از دیدن باقی خرید های گالره که شامل حلقه و ساعت و چند 

 دست لباس و ست آرایشی بود، تصمیم گرفتم که بخوابم.

بی توجه به سارا و گالره که همچنان درباره مدل مو و میکاپ 

مورد عالقشون برای فردا شب نظر می دادند، لحاف سنگین تخت 

ورتم کشیدم و چشم هایم را بستم.را روی ص  
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عجیب بود اما کامال حضور امیر در مراسم را فراموش کرده بودم. 

البته شاید هم برایم بی اهمیت شده بود! خالصه هر چه که بود، 

 استرسی نداشتم و آرام بودم.

خوابیدی حنا؟ -  

 با صدای گالره، لحاف را تا زیر گردنم پایین کشیدم و گفتم:

را؟نه هنوز، چ  

امیر فردا میاد...بهش فکر کردی؟ استرس نداری؟ -  

اتفاقا االن داشتم بهش فکر می کردم، شاید باورت نشه اما دیگه   -

 استرس ندارم! میدونم چه جوری برخورد کنم، تو فکرش و نکن. 

 در جوابم لبخندی زد. به سمت چراغ اتاق رفت و خاموشش کرد.

ار تخت، کنارم دراز بعد از روشن کردن چراغ خواب کوچک کن

 کشید و  بالفاصله به خواب رفت. 

 سارا هم روی تنها کاناپه بزرگ اتاق دراز کشیده بود.

به سمت گالره چرخیدم نزدیک تر به او خوابیدم و نگاهش کردم. 

مژه های بلند اش باعث سایه انداختن روی صورتش شده بود. دماغ  

گ از گالره کوچک و متناسب، کنار لب های نازک و صورتی رن

ی من نه تنها صورت، بلکه یک تابلو نقاشی زنده ساخته بود. گالره

سیرت زیبایی هم داشت و من مطمئن بودم الیق بیشترین خوشبختی 

 ها بود.
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------------------------  

چند ساعتی بود که زیر دست آرایشگر بودم. سارا هم صندلی کنار 

دیگری رفته بود. من دراز کشیده بود، اما گالره به اتاق  

خب کار میکاپت تمومه، پاشو عزیزم. -  

با صدای آرایشگری که چند ساعتی و مشغول آرایش کردنم بود، 

چشم هایم را باز کردم و بعد از چند بار پلک زدن پیاپی؛ به آیینه  

 بزرگ رو به رویم خیره شدم.

آرایش صورتم طبق خواسته ی خودم، ساده و دخترانه بود اما خیلی  

صورتم می آمد. چشم هایی که با آرایش کشیده تر و خمار تر  به

دیده می شدند؛ گونه های برجسته ام با رژ گونه مسی رنگ جلوه 

بیشتری گرفته بودند و در آخر رژ لبی گوشتی رنگ که حسن ختام 

 آرایشم بود.

ببینمت حنا.  -  

 به سارا نگاه کردم که او هم با آرایش ملیح و ساده ای که آرایشگر

 روی صورتش نشانده بود، زیباتر شده بود. 

 لبخندی زدم و گفتم:

 چقدر ناز شدی سارا!

خودت و ندیدی احیانا؟  -  
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 به سمت آیینه برگشتم و باز به صورتم خیره شدم.

این بار بر عکس دفعه قبل، شور و هیجان از چشم هایم پر کشیده 

بود و جایش را به غم عظیمی داده بود. غمی که فقط خودم و خدایم 

دانستیم چه قدر جانسوز است...می  

خواست از او ناخواسته مشغول مقایسه صورتم با سارا شدم. دلم می

 زیباتر و لوند تر باشم.

ی زن های خواست از همه! دلم میبا خودم که تعارف نداشتم

اطراف احسان زیباتر باشم! غیر ممکن بود... درست عین به دست  

 آوردن احسان!

افسار دلم از دستم در رفته بود، عقل و منطقم این روزها کامال من 

را با دل و احساسم تنها گذاشته بودند و من کامال تحت اختیار 

 احساس جدیدم بودم... 

احساسی که عیب بود، گناه بود، غیرممکن و ممنوع بود اما امان از 

 دل نفهم من!

عزیزم برو اون اتاق واسه شینیون. نازی جان منتظرتونه. -  

به همراه سارا، به طرف سالن کوچک سمت راست رفتیم و روی 

 صندلی های مخصوص نشستیم.

ر کار من خیلی طول نکشید. طبق خواسته ی خودم موهایم را ف

درشت و حالت دار کرد و دو طرف شانه هایم ریخت. تنها زینت  
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موهایم، تاج گل ظریف و نباتی رنگی بود که روی سرم قرار 

 گرفت.

از روی صندلی بلند شدم به سالن رفتم و مشغول پوشیدن پیراهنم 

 شدم.

کفش هایم را هم پایم کردم و به طرف اتاقی که همچنان سارا داخلش 

 بود رفتم.

ی موهایش را مدل جمع بسته هایش تقریبا تمام شده بود. همهکار مو

بود. به گفته خودش، احسان دوست نداشت موهایش از زیر روسری 

 پیدا باشند. لبخندی به او زدم و گفتم:

 قشنگ شدی.

تو هم خیلی ناز شدی. دل تو دلم نیست گالره و ببینم. -  

ی صندلی های با لبخندی حرفش را تایید کردم و بیرون رفتم و رو

انتظار نشستم. طولی نکشید که سارا هم کت و دامنش را پوشید و 

 کنارم نشست.

نگاهم خیره به کفش های پاشنه بلند و مشکی رنگم بود.قطعا امشب  

 با آنها ماجراها داشتم.

ای به پوشیدن این نوع کفش نداشتم. گاهی در  هیچ وقت عالقه

شدم، برای جلوگیری از میاینطور مراسم ها که مجبور به پوشیدن 

چسبیدم!زمین خوردن، مانند میمون به گالره می  
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ما فردا صبح زود برمیگردیم تهران، شما نمیایین؟ -  

 نگاهم را از کفش هایم گرفتم و به سارا دوختم.

چرا اینقدر زود؟  -  

 ابروی چپش را باال داد و با لبخند ملیحی جواب داد: 

ه مزاحمیم. احسان هم بیشتر از این خیلی هم زود نیست ها! چند روز

 مرخصی نداره. همین چند روز هم معجزه ای بود واسه خودش.

 لب هایم را به داخل دهانم کشیدم و چشم هایم را لحظه ای بستم. 

مسخره بود اما از همین االن احساس دلتنگی عمیقی نسبت به احسان  

مهلت کردم! صدای باز شدن در اتاقی که گالره داخلش بود، می

 ادامه صحبت را به من نداد. بلند شدم و فورا به سمتش رفتم.

چند قدمی فاصله داشتیم اما اینقدر مجذوب زیبایی و تغییر چهره اش 

 شدم که به کل راه رفتن را فراموش کردم.

 بی حرف، خیره نگاهش می کردم.

خواست پلک بزنم.آنقدر زیبا شده بود که حتی دلم نمی   

و اصالح صورتش، به معنای واقعی فوق العاده آرایش نسبتا غلیظ 

 بود.

اشک هایی که از شدت شوق در چشم هایم جمع شده بودند، تضاد  

 مزخرفی با لبخند روی لبم داشتند.
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گالره در حالی که دنباله ی لباسش را باالتر می گرفت، قدمی به  

سمتم آمد و با صدایی گرفته که ناشی از بغض پنهان در گلویش 

:بود، گفت  

تو فقط یه قطره اشک بریز، ببین چه جور سقف اینجا و روی سرت 

کنم!خراب می  

دستی به زیر پلک هایم کشیدم و با خنده به سمتش رفتم و بغلش 

 کردم. توی گوشش زمزمه کردم:

کشتی منو با این ابراز عالقه هات دختر!  -  

 خندید و از بغلم بیرون آمد و قدمی فاصله گرفت و گفت:

 چطور شدم؟

 سارا در جواب دادن پیش قدم شد و گفت:

دست آرایشگرت درد نکنه واقعا، ُگلی به معنای واقعی تبدیل لولو به  

 هلو و به چشم خودم دیدم. به قول بزرگان چی بودی؟ چی شدی تو؟!

ه سرعت پوشیدم .قطعا خندیدم و به سمت مانتو و شالم رفتم و ب

 چیزی به آمدن شهاب و احسان نمانده بود. 

طولی نکشید که با صدای زنگ آرایشگاه و مطلع شدن از آمدن آقا 

داماد، سارا و گالره بیرون رفتند و من هم بعد از تصفیه حساب و 

برداشتن ساک کوچک وسایل گالره، به طرف در خروجی 

 آرایشگاه قدم برداشتم.
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سم را باالتر گرفتم که زمین نخورم. آهسته در حیاط دنباله ی لبا

 آرایشگاه را باز کردم و بیرون رفتم.

ای رنگ می گشت.ناخواسته چشم هایم، تنها به دنبال دو گوی نقره  

کرد.کنار سارا ایستاده بود و با لبخند مالیمی نگاهش می  

در یک کالم جذاب و نفس گیر شده بود! موهای کوتاهش را کوتاه 

کرده بود و خبری از ریش همیشگی اش نبود و جایش را به ته  تر

 ریش کوتاهی داده بود.

کت و شلوار مشکی رنگ و خوش دوختی پوشیده بود که هیکل 

 ورزیده اش را به زیبایی قاب گرفته بود. 

داد برای این مرد؛ گرم صحبت با  فارغ از حنایی که جان می

 همسرش بود...

نگاه را دروغ و مسخره بازی  حنایی که همیشه عشق در یک

دانست  اما خودش دچار شده بود... می  

نگاهم را از مرد جذاب و عزیز این روزهایم گرفتم و به رو به رو 

 دوختم.

با دیدن امیر، لحظه ای پلک هایم را بستم و دستم را روی پیشانی ام 

 گذاشتم. به کل حضورش را فراموش کرده بودم. 

اده بود و دوربین بزرگی هم روی شانه اش کنار شهاب و گالره ایست

 قرار داشت.
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انگار که داشت توضیحاتی مربوط به راه رفتن و سوار شدنشان در 

.ماشین را به آنها گوشزد می کرد  

 نفس عمیقی کشیدم و با قدم های آهسته، به سمتشان رفتم.

 لب هایم رارروی هم فشار دادم و بعد از مکث کوتاهی گفتم:

 سالم.

شهاب و گالره با لبخند جواب دادندراما امیر با تعلل به سمتم  

کرد. انگار که انتظار برگشت و مبهوت و خیره به صورتم نگاه می 

 دیدنم را درست در یک قدمی اش نداشت.

 نسبت به سال های پیش تغییر کرده بود. 

قیافه اش مردانه تر شده بود و با کمی دقت، تار های سفیدی ما بین 

هایش دیده می شد. ریش نسبتا بلندی که گذاشته بود باعث  شقیقه 

 جدی تر شدن صورتش شده بود.

لحظه ای پلک زد و زیر لب سالم داد و باز بی توجه، به سمت 

 گالره و شهاب برگشت.

 زهرخندی زدم و سرم را به چپ و راست تکان دادم.

ای  ظاهرا فقط قیافه اش تغییر کرده بود و هنوز هم مثل قدیم کینه 

 بود.
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به سمت راستم که احسان و سارا ایستاده بودند، نگاه کردم که 

 متوجه نگاه جدی احسان، به خودم شدم.

ناخواسته مجذوب خم ابروهای کشیده اش شدم و قدرت حرکت 

نداشتم. دست هایش را در جیب شلوارش گذاشته بود و به بدنه ی  

ماشین تکیه داده بود. سارا همچنان مشغول صحبت کردن با احسان 

داد که حواسش اصال به بود اما نگاه جدی احسان به من، نشان می

 صحبت های سارا نیست. 

 نگاهم را از صورت جدی اش گرفتم و به زمین دوختم.

ترسیدم هر آن، صدایش به ان زیاد شده بود که میضربان قلبم آنچن

 گوش تمام فلک برسد.

لب های رژ زده ام را در دهانم کشیدم. مزه ی شکالت رژ لبم کمی 

دانستم. طی از تلخی دهانم را کم کرد. دلیل نگاه خیره اش را نمی

 این چند مدت، هیچ وقت بیشتر از ثانیه ای نگاهم نکرده بود.

تونم رانندگی کنم.وام فیلم برداری کنم، نمیبا من بیا، میخ -  

به سمت امیر چرخیدم که با جدیت در حالی که مشغول ور رفتن به 

دوربینش بود، من را مخاطب قرار داده بود. ابروی چپم را باال دادم  

 و گفتم:

تو که میدونستی قراره فیلم برداری کنی، چرا با خودت راننده  

 نیاوردی؟
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گاهم کرد.پوزخندی زد و جدی ن  

حواسم بود خانم مارپل، اون کسی که قرار بود االن اینجا باشه،  -

کیفش و دزد زده و االن درگیر دزد و پلیس بازیه! واسه همین 

 مزاحم وقت گران بهای تو شدم.

خواست! انگار که عادت همیشه جلوی امیر دلم لج و لجبازی می

در مقابل همه کرده بودم خالف خواسته هایش عمل کنم. ناخواسته  

 ی حرف ها و اعمالش جبهه میگرفتم.

 شانه هایم را باال انداختم و گفتم: 

تونم کمکت کنم! با این کفش های پاشنه بلند  در هر صورت من نمی

 نمیتونم رانندگی کنم. برو یه فکری به حال خودت کن!

چرا الکی لجبازی میکنی حنا؟ فیلم عروسیه خواهر خودته! میبینی   -

ن هم نزدیک نیم ساعته معطل شدیم!با من مشکل داری یا که تا اال

 گالره؟

افتین؟ درست نیست با سه تا خانم  مشکلی پیش اومده؟ چرا راه نمی -

 لب خیابون وایسادیم!

با صدای احسان که جلوتر آمده بود و درست نزدیک من و امیر 

ایستاده بود، لج بازی را فراموش کردم. حق با احسان بود! نزدیک 

توانست بیاید. امیر با  یم ساعت معطل همراه امیری بودیم که نمین

 لحنی جدی جواب داد: 



143 

 خیر مشکلی نیست، االن راه میوفتیم.حنا بریم! 

متعجب از خودمانی صحبت کردنش جلوی احسان، زیر چشمی به 

احسان نگاه کردم که با اخم، به جای خالی امیر نگاه می کرد. زیر 

به سمت صندلی راننده ی دویست و شش  لب با اجازه ای گفتم و

 مشکی رنگ امیر رفتم.

 امیر هم ثانیه ای بعد سوار شد و آرام زمزمه کرد:

 پشت ماشینشون حرکت کن، نه خیلی نزدیک باش نه خیلی دور! 

از امر و نهی خوشم نمیاد! من همکار یا زیر دستت نیستم! طبق  -

اده شم.روال همیشه رانندگی می کنم. ناراحتی؟ بگو پی  

 دستی به ریش نسبتا بلندش کشید و گفت:

خواد برو. فقط شمشیرت و از رو بستی! ... هر جور که دلت می

 زودتر راه بیوفت.

 بدون جواب، پشت ماشین شهاب و گالره حرکت کردم.

قرار نبود آتلیه بروند و دوست داشتند همه ی عکس هایشان از 

واسته ی امیر، گفته بودم مراسم در خانه باشد. با اینکه بر خالف خ

هر طور که دلم بخواهد رانندگی میکنم اما سعی میکردم نامحسوس 

ی او بروم.طبق خواسته  

شد باعث خراب شدن فیلم عقد گالره با امیر لج داشتم اما دلیل نمی 

 شوم.
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کردم ای را در سکوت فیلم برداری کرد و من هم سعی میچند دقیقه 

شمی نگاهش کردم که دوربین را با دقت رانندگی کنم. زیر چ

 خاموش کرد و روی پاهایش گذاشت.

مامان و آرزو خیلی دلتنگتن...تو با من مشکل داشتی، چرا از اونا  -

 دل بریدی؟

دل بریدم؟ خودت و زدی به کدوم راه؟ چه توقعی از یه دختر  -

هجده ساله داشتین؟ من بچگی کردم نیومدم پیششون، درست. خاله 

هست؟  که بچه نیست!  

از خودش پرسید این بچه یتیم که از قضا خواهرزادمه و یک سال 

خوای گالیه نقش عروسم و بازی کرده، االن چیکار میکنه؟ می

 کنی؟ اوکی، اما اصولی لطفا!  

تو راهی گذاشته بودی؟ انگار هنوز هم عادته یه طرفه به قاضی  -

رفتن و! تو حتی بابام که فوت کرد واسه ختم نیومدی! تموم پل های 

پشت سرت رو، خراب که چه عرض کنم، نابود کرده بودی... حتی  

ات!واسه خاله  

الزمه بازم تکرار کنم که بچه بودم؟ امیر خان من بچه بودم و   -

م.خودمم قبول دارم! اما خاله بچه نبود! تویی که ادعای بچگی کرد

 عقل کل بودن و داری، بچه نبودی!

تو هنوزم بچه ای حنا... هنوزم عوض نشدی... -  
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 ناخواسته دستم را روی فرمان زدم و با جیغ گفتم:

ی نحس و! میشه نبش قبر نکنی؟ بس کن امیر! ول کن این گذشته

م مقدسات قسمت بدم که بریزی ول کن این حنای نحس و! به کدو

دور اون یه سال و؟ نمیخوام هیچی یادم بیاد! بفهم اینو امیر! 

خوام!نمی  

 دست هایش را به نشانه ی تسلیم باال آورد و آرام جواب داد: 

زنم.خوام، آروم باش. دیگه حرفی نمیمعذرت می  

کنترل قطره های اشکی که بی اجازه از چشم هایم پایین می آمدند، 

و جلوی دیدم را تار کرده بود. آرام و زیر چشمی  خت شده بودس

نگاهش کردم، با اخمی عمیق به جلو خیره شده بود. آهسته زمزمه 

 کردم:

اگه دیگه فیلم برداری نمیکنی لطفا جات و با من عوض کن، 

تونم رانندگی کنم.نمی  

 سرش را به نشانه تایید تکان داد و گفت:

 نگه دار.

راهنما زدم و آهسته، فرمان را به سمت راست هدایت کردم. 

کمربندم را باز کردم و قبل از اینکه پیاده شود، صدایش کردم که 

 زیر چشمی نگاهم کرد.

 لب هایم را روی هم فشار دادم و بعد از مکث کوتاهی گفتم:
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زیر و رو کردن گذشته ام، اذیتم میکنه... دست خودم نیست. ببخشید  

اد زدم. فراموشش کن پسرخاله جان. هم دادی که زدم هم که سرت د

 ...اون یک سال و!

لبخند تلخ و کوتاهی زد و پیاده شد، من هم شالم را جلوتر کشیدم و 

 پیاده شدم. 

 از کنارش که رد شدم، مچ دستم را نگه داشت. 

با تعجب ابتدا به مچ دستم که در دست مردانه اش گم شده بود نگاه  

هم را سوالی به صورتش دوختم.کردم و بعد نگا  

 دستم را آرام رها کرد و گفت:

ازدواج برای هر دوتامون زود بود. نزدیک به شش سال گذشته 

 حنا... 

 نه من اون امیر سابقم، نه تو دیگه حنای من! 

دیگه خیلی وقته فراموش کردم. تو هم بیا و بزرگی کن کینه هارو 

سال و پاک کن. اشتباه  بریز دور...مامان بی تاب دیدنت، اون یک

منو پای مادرم ننویس، ما هنوزم خانواده ایم!  قیچی نزن این نسبت 

 فامیلی و !

اون یک سال تیشه زد به ریشه من، روح و جسم و آینده ام و تباه   -

کرد، اما میریزم دور! چون کم مقصر نبودم، چون دیگه حنای سابق 

 نیستم.سردمه...بریم تو ماشین؟
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زد و بی حرف سوار شد، دست هایم را دورم حلقه  لبخند مالیمی

 کردم و به سمت مخالف ماشین رفتم و سوار شدم.

 درجه بخاری را بیشتر کرد و راه افتاد.

 به عکس صورتم که در آینه بغل ماشین افتاده بود، نگاه کردم.

آرایشم بهم نخورده بود اما لب هایم نیاز به رژ داشتند. کیفم را باز 

شکالتی رنگ مورد نظرم را برداشتم و بی توجه به  کردم و رژ 

 امیر، روی لب هایی که دیگر اثری از رژ نداشتند، کشیدم.

اون دو نفر و نشناختم! نسبتی باهاتون دارن؟ -  

کنجکاو به سمت امیر برگشتم و در حالی که لب هایم را بهم فشار م 

 یدادم که رژ روی لب هایم یکسان پخش شود، گفتم:

 کدوم دو نفر؟...آها منظورت سارا و احسان؟

منظورم اون دو نفریه که جلوی آرایشگاه بودن. تا حاال ندیده   -

 بودمشون.

ی نزدیک خانه ی عمو نگاه کردم و بی تفاوت برگشتم و به کوچه

 گفتم:

سارا دوست مشترک من و گالره اس، احسان هم شوهرش. -  

کان داد. پشت ماشین توضیح بیشتری ندادم. او هم تنها سری ت

 شهاب، پارک کرد و با دوربین پیاده شد.
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 ساک کوچک گالره را از صندلی عقب برداشتم و پیاده شدم. 

بی توجه به جمعیت کمی که جلوی در منتظر گالره و شهاب بودند؛ 

 داخل خانه رفتم. 

 دنباله بلند پیراهنم را باالتر کشیدم و پله ها را به سرعت باال رفتم.

ی اتاق را پایین کشیدم و وارد شدم. ساک را در کمد  دستگیره

 دیواری اتاق گذاشتم و مانتو ام را در آوردم.

 دو دل بودم که شالم را در بیاورم یا نه. 

قطعا اگر مثل قبل احسانی در زندگی ام نبود، بدون شال بیرون 

رفتم اما حاال دلم می خواست طوری بپوشم که او دوست دارد... می

بزنم که او می پسندد...اصال بشوم همانی که او می   طوری حرف

 خواهد.

 احسان ممنوعه بود... احسان نشدنی بود اما دلم قبول نداشت.  

 احسان خواستنی ترین نشدنی من بود... 

لبخند غمگینی به آینه زدم و به طرف کمد رفتم.  شال حریر نباتی 

 رنگم را با شال صورتی رنگ روی سرم تعویض کردم.

ن نگاه را به آینه انداختم و بیرون رفتم.آخری  

شهاب و گالره نشسته بودند و زن عمو در حال نقل ریختن روی 

 سرشان بود.
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از میان جمعیت عبور کردم. با افرادی که میرشناختم احوال پرسی 

کردم و خوش آمد گفتم. بی هدف دور تا دور سالن را به دنبال  

ای آشنا می گشتم.چهره  

حنا خودتی؟! -  

شد با صدای آرزو، به سرعت به پشت سرم نگاه کردم. باورم نمی

اینقدر بزرگ و خانم شده باشد! قدمی نزدیکش شدم و دست هایش 

کردم. را در دستم هایم گرفتم. با چشم هایی نم زده خیره نگاهش می

 چطور این چند سال خودم را از دیدنشان محروم کرده بودم؟

دورم حلقه کرد و صدای گریه  محکم بغلش کردم. دست هایش را

 اش بلند شد.

 در گوشش زمزمه کردم:

 قربونت برم من... بریم باال آرزو. اینجا درست نیست.

 سرش را به نشانه تایید تکان داد و همراهم به طبقه باال آمد.

دستگیره در را پایین کشیدم، دستم را پشت کمرش گذاشتم و به داخل  

 هدایت کردم.

ناپه سه نفره گوشه ی اتاق رفت و نشست. مستقیم به سمت کا

دستمالی از روی میز برداشتم و به سمتش رفتم و بی حرف، اشک 

 هایش را پاک کردم.

دختر کوچولوی من، کی این همه خانم شدی؟ -  
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 بغضش را قورت داد و با صدایی گرفته جواب داد:

تو از کی اینقدر بد شدی حنا؟ من بدی در حقت کرده بودم که  

م و رفتی؟گذاشتی  

 کنارش روی کاناپه نشستم و گفتم:

ی اشک هات بشه. میگم همه چی رو بهت الهی حنا فدای دونه دونه 

زنیم.خاله اما االن وقتش نیس... بعد مراسم مفصل حرف می

 کجاست؟

 پلک هایش را به نشانه تایید روی هم گذاشت و لب زد:

 باور کنم دلت واسه مامان تنگ شده؟ 

 دست هایش را در دست هایم گرفتم و گفتم:

 انقدر اشتباهام و به روم نیار بال خانم، جبران میکنم...قول میدم. 

 زهرخندی زد و با غم نگاهم کرد. آرام زمزمه کرد:

جبران میکنی؟ چی و حنا؟ میدونی چی به ما گذشت؟ دلتنگی چند   -

ن کنی؟ حنا شش سال گذشت! طی این شش سال و میخوای جبرا

سال فقط یه بار اتفاقی مامان و دیدی، اونم به گفته مامان پنج دقیقه 

هم طول نکشیده. منو ببین! من همون آرزو دوازده ساله ام؟ برو 

مشکی روی سرش نیست!  مامان و ببین، یه تار موی  
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حق کردم. ریخت و بی صدا گریه میاشک هایم روی گونه هایم می

با آرزو بود... چه چیزی را می خواستم جبران کنم؟ چند سال را می 

 خواستم جبران کنم؟ بغضم را پس زدم و گفتم:

تونستیم باهم زندگی کنیم. دنیامون فرق آرزو، من و امیر نمی

داشت! بفهم آرزو! من ناز بودم و امیر نازکش نبود...من درد بودم 

باشه، نه! فقط متعلق به دنیای من و امیر درمان نبود! نه که امیر بد 

 نبود. 

 بین حرفم پرید و با عصبانیت گفت:

ی من پرسیدم چرا طالق گرفتی؟! حنا اینکه، چی تو زندگی گذشته

شماها بوده به هیچ احدی ربط نداره اما حق داریم بدونیم چرا شش 

سال خودت از ما محروم کردی؟ امیر بد عالم! ولی ما چی؟ من و 

ر حقت کرده بودیم؟ حنا به من نگاه کن! ما از گل مامان بدی د

 نازک تر گفتیم بهت؟

صدای گریه ام بلند شد و بی توجه به خراب شدن آرایشم، اشک 

 ریختم.

حق با آرزو بود... آرزوی هجده ساله از حنایی که آن روزها در 

همین سن و سال بود، بیشتر می فهمید! حنای تن روزها را حی 

خواست فرار کنم! فرار کنم از آن دم! فقط دلم میخودم هم نمی فهمی

یک سالی که تا ابد مهر مطلقه بودن را به من چسباند! فرار کنم از 

 تک تک خاطراتی که با امیر داشتم!
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یادم هست آن روزها، عمو خیلی تالش کرد که رابطه ی من و خاله 

خواست به دیدنشان را حفظ کند اما تحت هیچ شرایطی، دلم نمی

وم.بر  

 اوایل کینه بود و نفرت، بعدها خجالت و خجالت... 

 بی حرف بلند شدم و به طرف آینه بزرگ روی میز آرایشی رفتم.

دستی به زیر پلک هایم کشیدم و رد اشک هایم را پاک کردم. رد 

ریمل ریخته شده را پاک کردم و بی توجه به آرزو، مشغول تجدید 

 آرایشم شدم.

خلوت کنم! دلم سکوتی عمیق می نیاز داشتم کمی با خودم 

خواست... سکوتی زیر بام آسمان. حتی بدون شنیدن صدای نفس 

 هایم.

 پد پنکک را برداشتم و روی صورتم کشیدم.

کار تجدید آرایشم تمام شد اما قرمزی چشم هایم را نمیتوانستم با هیچ 

 آرایشی محو کنم.

دم.برگشتم و به میز آرایش تکیه دادم و به آرزو نگاه کر  

 به پشتی کاناپه تکیه داده بود و چشم هایش را بسته بود.

 آن روزها با اینکه دوازده سال بیشتر نداشت، اما همدمم شده بود. 
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واقعا چطور توانستم به آن همه محبت خاله و آرزو پشت پا بزنم؟ 

 چطور شش سال از آنها فرار کردم؟

_هیچ تا خود صبح هم خیره نگاهم کنی، بس نیست! فعال شش -

 عقبی دختر خاله جان.

 لبخندی زدم و گفتم:

 تو با چشم های بسته، چه جور تشخیص میدی نگاهت میکنم؟

 چشم هایش را باز کرد و لبخند مالیمی زد و آروم گفت:

 تازه االن باورم شده که دارم میبینمت! تا االن انگار خواب بودم.

به سمتش رفتم و کنارش روی کاناپه نشستم. دست هایش را بین 

 پنجه هایم گرفتم و فشار دادم.

خواست اندازه شش سال نگاهش کنم. لب هایش به حقیقتا دلم می

 خنده باز شد و گفت:

 هنوزم گیسو کمندی.

این لقبی بود که آن روزها، قبل از بروز اختالفات شدیدمان، امیر به 

یشه گیسو کمند صدایم می زد و من، بعد از گذشت من داده بود.رهم

 شش سال هنوز هم از این لفظ بیزارم!
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کنم عطر دستای دست و دلم به کوتاه کردنشون نمیره... حس می -

مامان روی تک تک تار موهام مونده... بیخیال، خیلی وقته اومدیم  

 باال، بریم پایین؟ 

ادمجانی رنگش کشید.بی حرف بلند شد و دستی به پیراهن کوتاه و ب  

------------------  

پله ها را به سرعت پایین آمدیم و به طرف جایی که طبق گفته 

 آرزو، خاله نشسته بود؛ قدم زدیم. 

 روی مبل نشسته بود و با پروین خانم، مادر شهاب صحبت میکرد.

چشم های نم زده ام را روی هم گذاشتم تا اشک های داخلش، راهی 

ن نداشته باشند. برای بیرون ریخت  

 به سمتش قدم زدم و آرام کنار پاهایش، پایین صندلی نشستم.

سالم آذر خوشگله... حنا قربونت بره که روز به روز خوشگل تر  -

 از قبل میشی.

به سرعت به سمتم برگشت و شوکه نگاهم کرد. انگار که باورش 

شد کنارش باشم.نمی  

چشم هایش جدا شدند ثانیه ای طول نکشید که اشک هایش از حصار 

 و روی گونه هایش چکیدند.

 دستش که روی پاهایش بود را برداشتم و بوسه باران کردم.
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لب هایش را روی سرم گذاشت و ما بین گریه هایش، چندین بار 

 پیاپی بوسه زد. 

. از روی صندلی بلند شد. آرام کنارش ایستادم و لبخند غمگینی زدم

ستانه شصت سالگی چروکیده شده دستم را روی گونه هایی که در آ

بودند گذاشتم. فارغ از اطراف... فارغ از هیاهوی آدم های اندک 

دور و برم؛ فارغ از صدای موسیقی بلندی که جوان ها را وادار به 

کرد؛ نگاهش کردم.رقصیدن می  

 به قول آرزو شش_هیچ عقب بودم!

کردم، کم بود.اندازه شش سال هم نگاهش می  

 اشک های غلطیده روی صورتش را پاک کردم و گفتم:

گریه نکن قربونت برم، بیشتر از این شرمنده ام نکن. ببخش حنای 

 بی معرفت و...حاللم کن خاله.

دست های لرزانش را دور تنم پیچید و بغلم کرد. سرم را روی شانه 

ه ریه هایم هدیه دادم. عطری که عجیب اش گذاشتم و عطر تنش را ب

داد.بوی مادرم را می  

ریخت. خدا ای بی حرف بغلم کرده بودو بی صدا اشک میچند دقیقه 

شدم. می دانست که به ازای هر قطره اشکش، شرمنده تر از قبل می

دست هایش را از دور تنم باز کرد و دو طرف صورتم گذاشت و 

 آرام گفت:
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شم من. بالخره اومدی نور چ  

-----------------------  

بی حرف از جمعیت دور شدم و بدون در نظر گرفتن هوای سرد، 

 بیرون رفتم.

شد که عاقد آمده بود اما دلم نمی خواست این لحظه ای میچند دقیقه 

 را در اتاق بمانم و شاید... هیچکس دلش نمی خواست!

خته ها و خواهشا دو ب 》ی شهاب باز در گوشم پیچیدصدای خاله

《سیاه بخت ها توی اتاق نمونن، خدا خیرتون بده.  

نفس عمیقی کشیدم که بازدمم به شکل بخار در هوا پخش شد. نیاز 

 به این تنهایی داشتم. نیاز به این خلوت...

ی ماه در آب خیره شدم. کنار حوض کوچیک حیاط نشستم و به سایه 

 صدای قدم هایی باعث شد به پشت سرم نگاه کنم.

 با دیدن احسان، درست پشت سرم، یک آن قلبم از تپیدن ایستاد. 

به سرعت ایستادم و زیر لب سالم دادم. بدون توجه به سالمی که 

تاد و خیره به آب های داده بودم، نزدیک تر آمد و کنار حوض ایس

 تیره رنگ حوض شد و بی مقدمه گفت:

 دارن خطبه عقد میخونن.
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اش گرفتم و مثل ای رنگنگاهم را از قامت بلند و چشم های نقره

 خودش به آب دوختم.

میدونم. -  

پس چرا اینجایین؟-  

 نفس عمیقی کشیدم و با لحنی گرفته جواب دادم: 

 چون مطلقه ام!

ن داد و گفت:بی تفاوت سرش را تکا  

 میدونم.

 ناخودآگاه، به سرعت به سمتش چرخیدم.

میدونین؟! از کجا؟! -  

قدمی دور شد و پشت به من ایستاد .دست هایش را در جیب 

ی این تندیِس شلوارش گذاشت که باعث شد در دلم قربان صدقه

نشدنی بروم. به باغچه نسبتا بزرگ حیاط خیره شد. کنجکاو همچنان 

 نگاهش 

ای سکوت ، ادامه داد: م. بعد از ثانیه می کرد  

 امروز فهمیدم، سارا گفت...

بدون اینکه به من اجازه صحبت بدهد، به سمتم برگشت و خیره به  

 صورتم ادامه داد:
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 بهتون نمیاد خرافاتی باشین!

نگاهم را از صورتش گرفتم و باز خیره به حوض شدم و زیر لب 

 گفتم:

تی اگه خرافات باشه.کنم! حسر زندگی گالره ریسک نمی  

قدمی نزدیک تر آمد. تپش قلبم از این، هم صحبتی و نزدیکی باال  

ی شهاب را دعا کردم که رفته بود. هزاران بار در دلم، خاله

ناخواسته باعث شیرین ترین اتفاق زندگی ام شده بود.صحبت با  

احسان، یعنی نهایت خوشبختی من حتی اگر اشتباه باشد! حتی اگر 

اشد! حتی اگر متعلق به من نباشد. دل من سرسختانه احسان ممنوع ب

خواست.را می  

 نفس عمیقی کشید و به سمتم برگشت.

خواهد احسان می《ساکت!》ی عالم بگویمخواست به همهدلم می

 حرف بزند!

 درست در یک قدمی ام ایستاد و آرام لب زد:

 یاد بگیر فقط سر زندگی خودت ریسک نکنی!

کردم. با صدای امیر که با اسم کوچک و هش میمبهوت و خیره نگا

بلند صدایم زد، نگاهم را از احسان گرفتم و به عقب برگشتم. با اخم 

 غلیظی باال پله ها ایستاده بود : 

 چرا تو این سرما اومدی بیرون؟ عاقد خطبه رو خوند!
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بدون نگاه مجددی به احسان، به طرف امیر رفتم و در یک قدمی 

م طوری که فقط خودش بشنود گفتم:اش ایستادم. آرا  

 اشتباهه...

 ابروهایش را بهم نزدیک تر کرد و پرسید:

 چی؟

 دست هایم را روی سینه قالب کردم و گفتم:

تنها صحبت کردن من و تو! اومدنت به دنبال من! بازخواست 

 کردنم! بازم بگم؟

پوزخندی زد و نامحسوس به احسانی که همچنان کنار حوض 

 ایستاده بود اشاره کرد و گفت:

کردی بد نبود؟احیانا با اون یارو تنها صحبت می   

 مثل خودش پوزخندی زدم و گفتم:

اون آقا! شوهر دوستمه. نه همسر سابقم! -  

اون آقا مرد ممنوعه و عزیز این 》و در دلم ادامه دادم

《روزهامه...  

این خزعبالت و ول کن حنا، پرسیدم چرا تو این سرما بیرون  -

 وایسادی؟

 در صورتش براق شدم و با لحن تندی جواب دادم: 



160 

 این بار آخرت بود که منو بازخواست کردی! فهمیدی جناب؟ 

ش عبور کردم و داخل رفتم.ی مبهوتش، از کناربی توجه به چهره   

موج هوای گرم خانه، باعث شد لحظه ای پلک های یخ زده ام را 

روی هم بگذارم. دیگر حوصله ی ادامه جشن و شلوغی را نداشتم. 

خواست در خلوت خودم، ساعت ها، بارها و بارها، تمام آوا دلم می

  هایی که احسان به کار برده بود را تکرار کنم که مبادا حتی یک

العاده ای بود... واو از حرف هایش را فراموش کنم. امشب شب فوق  

حنا جان، احسان و ندیدی؟ عاقد که اومد غیبش زد! هر چی  -

 میگردم نمیبینمش.تو حیاط نبود؟

با صدای سارا، از خلسه ممنوع و شیرینم در آمدم و نگاهش کردم. 

 لب های خشکم را با زبان خیس کردم و گفتم:

!تو حیاط بودن  

خواست حس کردم نیازی به توضیح بیشتر نیست. ناخواسته دلم نمی 

هیچکس از صحبت های امشبمان باخبر باشد. هر چند صحبت  

 خاصی نبود اما دلم می خواست مانند راز، حفظش کنم.

لبخندی زد و چادر گلدارش را جلوتر کشید و بعد از تشکر، به 

 طرف حیاط رفت.

ه شهاب و گالره نشسته بودند  نگاهم را به رو به رو، جایی ک

 انداختم. 
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شود.می دانستم توبیخ سنگینی از جانب گالره نصیبم می  

ی مبل دو نفره کنار گالره به طرفشان رفتم و بی حرف، روی دسته

و گفتم: نشستم  

چه عروس اخمالویی! باز کن سگرمه هات و بابا.پیشونیت   -

 چروک شد.

وار گفت: با اخم غلیظی به سمتم برگشت و پچ پچ  

 تو فقط صبر کن امشب تموم بشه!خیلی نامردی حنا...

 به صورت غرق در آرایشش با لبخند نگاه کردم.

مگه چیکار کردم؟ چرا خودت و ناراحت میکنی؟-  

 به سمت شهاب برگشت و با ناراحتی لب زد: 

کنه!میبینی؟ قشنگ داره انکار می  

شهاب لبخندی زد و به سمتم برگشت و شانه هایش را باال داد . با  

امال بی طرف نشان داد که باعث شد لبخند  این حرکت خودش را ک

عمیقی بزنم! هیچ وقت دوست نداشتم همسر من یا گالره، کوچک 

ترین دخالتی در رابطه مان داشته باشد و االن از صمیم قلب 

 خوشحال بودم.

گالره را از روی پاهایش برداشتم و  دسته گل صورتی رنگ

 نگاهش کردم و گفتم:
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الکی واسه خودت داستان نباف، هوای خونه گرم بود حالم داشت از 

بوی عطر و ادکلن های مختلف بهم میخورد، یه سر رفتم بیرون و 

 برگشتم! به من چه که عاقد تند تند خطبه رو خوند؟!

 پوزخند عصبی زد و گفت:

میگی! فقط صرفا جهت اطالع حنا خانوم، منی آره خب تو درست  -

 که بزرگت کردم و نمیتونی سیاه کنی!

با خنده به سمتش برگشتم و دستم را دور شانه هایش حلقه کردم و 

ترجیح دادم جواب ندهم. تجربه نشان داده بود هر کس با گالره بحث 

 کند قطعا بازنده است!

دم، گذاشت و آرام دستش را روی دستی که دور شانه اش گذاشته بو

 گفت:

دلم گرفت دیدم کنارم نیستی... فهمیدم چرا رفتی! شهاب هم متوجه 

 شد. گفت که بعد از مراسم با خالش برخورد میکنه.

دستم را از دور شانه اش برداشتم و کمی بلند تر، طوری که شهاب 

 هم بشنود گفتم:

، من حق ندارین حرفی بزنین، با جفتتونم. بنده خدا که حرفی نزد

خودم رفتم بیرون. این بحث همینجا تموم میشه گالره! اینقدر الکی 

 گنده اش نکن.

اما حنا...  -  
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 بین حرفش پریدم و محکم تکرار کردم:

 این بحث تمومه گالره جان! باشه خواهرم؟

 به ناچار سرش را تکان داد و به رو به رو خیره شد.

 برای عوض کردن بحث، پرسیدم:

گردن. خودمون تا کی اینجاییم؟برمی سارا اینا صبح زود  

 لبخند مالیمی زد و نیم نگاهی به شهاب انداخت و گفت:

 شهاب مرخصی گرفته، قراره فردا عصر راه بیوفتیم.

رفتن! فردا عصر همگی خب...میگم که کاش سارا اینا هم نمی -

افتادیم.باهم راه می  

ایش را باال داد گالره نگاه بی تفاوتی به سفره عقد انداخت و شانه ه

 و گفت:

باور کن اینقدر درگیر بودم که یادم رفت به سارا بگم. خواستی 

 خودت صبحت کن باهاشون!

----------------------  

چمدان هارا با خودم از پله ها پایین آوردم. در هال را باز کردم و به 

سمت ماشین شهاب رفتم و آنها را در جعبه عقب گذاشتم. از خستگی 

نه ماشین تکیه دادم و چندین بار نفس عمیق کشیدم. شب قبل با  به بد
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سارا صحبت کردم و قرار شد همگی عصر امروز، باهم راه 

 بیوفتیم. 

خواستم.این نهایت چیزی بود که می  

با صدای کلید و باز شدن در حیاط، به عقب نگاه کردم. با دیدن عمو 

و به سمتش  زد، لبخندی زدمکه با مخاطب پشت موبایلش حرف می

 رفتم.

نه مشتی از هرکدوم دو تا طاقه برام بیار. فقط جیر و کتان و یه  -

 طاقه.

بی حرف، دستم را دورش حلقه کردم و همراه قدم هایش به سمت 

 خانه رفتم.

فقط زحمت صحبت کردن باهاشون گردن خودته، مهلت بگیر  -

 دوماهه تسویه میکنم. چک ها هم آماده ان، خیالت جمع. یاعلی

گوشی موبایلش را در جیب کت طوسی رنگش گذاشت و سرم را 

 بوسید و گفت:

 خوبی بابا؟ هوا سرده، چرا بیرونی؟

اومدم چمدون هارو بزارم تو ماشین. همه در حال الو ترکوندنن،  -

 حنای مظلوم باید جور بکشه!

 عمو کنجکاو نگاهم کرد و گفت:
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 چی ترکوندن عمو؟

ی زبرش را از ته دل بوسیدم.ی بلندی زدم وگونهقهقه  

بعد از خوردن ناهار و استراحتی یک ساعته، حاال همه عازم 

عمو و زن عمو را به نوبت، بغل گرفتم و  برگشتن به تهران بودیم.

خداحافظی کردم و بی حرف به سمت ماشین شهاب رفتم. در عقب 

 را باز کردم و نشستم.

دلم گرفته بود... به قدری این چند روز را درگیر بودم که وقت رفتن 

ای به بهشت زهرا را نداشتم و االن، احساس عذاب وجدان، لحظه

کرد.رهایم نمی  

وتاهی به شیشه خورد که باعث شد با ترس به سمت ی کضربه

 شیشه نگاه کنم. چشم هایم به صورت خندان سارا افتاد.

 در ماشین را باز کرد و دستم را کشید و به زور پیاده کرد.

یعنی چی اومدی اینجا نشستی؟ تنهایی من به درک، اون دوتا مرغ  -

 عشق اولین سفر زندگی شونه ها! بزار تنها باشن.

خندی زدم و جوابی ندادم.حقیقتا این بار، از اعماق وجودم این لب

خواستم! با لبخند عریضی که ناخواسته زینت  همسفری را می

ی صورتم شده بود، دست به دست سارا از کنار گالره و دهنده

شهاب و احسانی که همچنان کنار عمو و زن عمو ایستاده بودند،  

 گذشتم.
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کرد و برعکس تصورم، مخالفتی  گالره تنها با لبخندی نگاهم

نکرد.حق با سارا بود! ماندنم در ماشین آن دوتا مرغ عشق، جز 

 مزاحمت هیچ نفع دیگری نداشت.

نزدیک ماشین که شدیم، این بار، برعکس دفعه قبل، با کمال میل  

پشت سر احسان را برای نشستن انتخاب کردم. سارا هم بالفاصله 

 صندلی جلو نشست.

دم و به انعکاس تصویر محوم، در شیشه ی ماشین سرم را کج کر

 خیره شدم.

ناخواسته شال روی سرم را جلوتر کشیدم و موهایی که به زیبایی  

 یک طرف صورتم ریخته بودم را زیر شال سبز رنگم فرستادم.

باز به تصویرم خیره شدم. به حنایی که حاال برعکس همیشه، فقط 

وایای صورتم را بررسی گردی صورتش پیدا بود. با دقت تمام ز

 کردم

اما احساس غریب و گنگی داشتم. این من نبودم...حنا بازیگر قهار و 

ای توجه احسان را خوبی نبود... دل رسوایم سرسختانه حتی ثانیه 

خواست اما  نقش بازی کردن هم بلد نبودم! می  

چه سرنوشت مزخرفی... من عاشق احسانی بودم که عاشق 

 همسرش بود!
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، عاشق مردی بودم که عاشق زنی، درست نقطه مقابل مِن یاغی

 شخصیت من شده بود!

حنای فلک زده، هیچ شانسی در مقابل حریف قدری چون سارا 

 نداشت.

باز تار موهای مشکی و مواجم را بیرون فرستادم و شالم را 

 معمولی روی سرم گذاشتم و به شیشه نگاه کردم. حنا همین بود!

م نشست، حالم را بهتر کرد.لبخند رضایتی که روی لب  

دست هایش را در جیب شلوار کتانش گذاشت و به منظره ی 

ی رو به رو چشم دوخت.العادهفوق  

بی هدف نوک کتانی های مشکی رنگش را به سنگ های زیر پایش 

برد.زد و از هوای خنک غروب لذت میمی  

تاده  کرد که فاصله تقریبا زیادی با جایی که ایسبه همسرش نگاه می

 بود داشت. 

 نگاهش را از آن سه نفر برداشت و به طرف ماشین قدم برداشت.

اش خیره دخترکی شد که سرش را به شیشه تکیه داده و عمیقا  نگاه

 خواب بود.

ناخواسته قدم هایش را آهسته تر برداشت تا صدای برخورد کفش 

 هایش به سنگ ریزه های کف جاده، بیدارش نکند.
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جایی که آن سه نفر بودند انداخت و سرش را به باز نیم نگاهی به  

 طرف دخترک چرخاند.

 به بدنه ماشین، دقیقا همان سمتی که دخترک خواب بود تکیه داد. 

دستی میان موهای کوتاهش کشید و سرش را کمی به سمت جایی  

 که حنا خواب بود، چرخاند.

اش کرد و ناخوآگاه از ذهنش گذشت این ای خیره نگاهلحظه

 دختربچه در خواب خیلی زیباتر و معصوم تر بود.

ی مژه های بلند و مشکی رنگش زیر قاب هالل ابروهای بلند و سایه

ای ساخته بود. العادهمشکی اش، تندیس زیبا و فوق  

شم اش را کمی پایین تر آورد و به بینی کوچک دخترک چنگاه

 دوخت.

اش قرار داشت، کک و مک های قهوه ای رنگی که روی بینی

داد.صورتش را کودکانه تر نشان می  

ی ی لب های رژ زدهآرام نگاهش را کمی پایین تر آورد و خیره

 دخترک شد.

 نگاهش را بالفاصله برداشت و به سرعت از ماشین فاصله گرفت.

کرد؟داشت چه می  
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میان موهایش کشید و از ماشین فاصله دستش را چندین بار پیاپی 

 گرفت.

 از دست خودش شدیدا عصبانی بود.

در سی سال زندگی اش، تمام سعی خودش را کرده بود که پایش 

کرد؟میای از راه خدا کج نرود اما حاال داشت چه  ذره  

کشیدند. دستش را به چشم هایش کشید تا هر چه شقیقه هایش تیر می

نسپارد.دیده بود را به خاطر   

صدای بسته شدن در ماشین، باعث شد بالفاصله به عقب برگردد 

رقصید.اش در باد میاما، محو دخترکی شد که موهای بافته شده   

بودند! اخمی کرد و بدون نگاه دیگری  چشم هایش امروز یاغی شده

 به دخترک، به سمتش قدم برداشت.

چشم هایم را به آرامی باز کردم و متوجه حرکت نکردن ماشین 

شدم. خمیازه کوتاهی کشیدم و دستی به گردن دردناکم زدم و آرام 

 ماساژ دادم.

 با تعجب به اطراف نگاه کردم.تنها بودنم عجیب بود!

 بالفاصله از ماشین پیاده شدم و به اطراف نگاه کردم.

نگاه کنم.  صدای قدم هایی باعث شد به سمت چپم  

آمد،احسان با سری پایین به سمتم می   
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 با نگرانی به سمتش رفتم و گفتم:

شده؟چی  

 با کمی تاخیر سرش و باال آورد و با تعجب پرسید:

 چی؟

بچه ها کو؟ گالره؟ شهاب؟ سارا؟ چرا کسی نیست؟ -  

نیم نگاهی به صورتم انداخت و با اخم رویش را به طرف خیابان 

ث گفت:چرخاند و با کمی مک  

 روسری تون افتاده!

ابروهایم از شدت تعجب تا حد ممکن باال رفت، قطعا توقع هر 

جوابی را داشتم الی این! دستم را روی سرم گذاشتم و شالم را روی 

 سرم تنظیم کردم و بی حرف، منتظر جواب مورد نظرم ماندم.

از کنارم به آرامی رد شد و به طرف ماشین رفت و با اشاره دست 

ن گفت که دنبالش بروم.به م  

 به قدم هایم سرعت بخشیدم و پشت سرش حرکت کردم.

 بی مقدمه گفت:

 رفتن سرویس بهداشتی. شما خواب بودی بیدارتون نکردن.
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بی هدف نگاهی به اطراف انداختم. تقریبا نزدیک یزد بودیم.سوز 

آند و چیزی به تاریک شدن هوا نمانده بود و کم و بیش سردی می

شدند.ستاره ها دیده می  

بی توجه به احسانی که لب پرتگاه کوچکی کنار جاده ایستاده بود،  

به طرف ماشین رفتم و شنل بافتم را برداشتم و دورم پیچیدم. به  

. به ماشین تکیه دادم و دست هایم را جلوی صورتم گرفتم و ها کردم

ای احسان نگاه کردم که با گوشی همراهش مشغول گرفتن شماره

 شده بود. لحظه ای بعد صدای گرم اش سکوت شب و شکست.

کجایین سارا جان؟ دیر کردین. -  

 نمی دانم سارا چه جوابی داد که احسان با لحن عصبی گفت:

 ما رو یه ساعت تو این سرما کاشتین! 

ا قطع کرد.ی دیگری گوشی رو بی حرف اضافه  

با تعجب به سمتش رفتم و کنارش لب پرتگاه ایستادم و با احتیاط 

 پرسیدم:

شده؟ببخشید... چی   

 دستی میان موهای مشکی و کوتاهش کشید و گفت:

گویا چندتا دست فروش کنار پمپ بنزین صنایع دستی میفروشن. اینا 

 هم بعد از دسشویی رفتن یه نگاهی بندازن!
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سرم را به نشانه تاسف تکان دادم.لبخند کوتاهی زدم و   

 نیم نگاهی به صورتم انداخت و زیر لب گفت:

 خیلی سرده، بهتره بریم تو ماشین.

 و خودش جلوتر از من، به سمت ماشین حرکت کرد و سوار شد.

نگاهی به آن سمت خیابان و جایی که آن سه نفر بودند انداختم که  

 متوجه شدم به این سمت می آیند،

یم سرعت بخشیدم و سوار شدم. از آینه ماشین نگاه کوتاهی به قدم ها

 به صورتم انداخت و بخاری را تا آخرین حد روشن کرد.

--------------------------  

چهل روز گذشت. چهل روز نحسی که عین اسپند روی آتش بودم.  

 بعد از رسیدن به تهران، دیگر احسان را ندیده بودم. 

و بیشتر  حویل همیشه سرشان شلوغ بود به گفته سارا نزدیک سال ت

گذراند.وقتش را در آگاهی می  

طی این چهل روز، شهاب انتقالی گرفت و به تهران آمد. عمو تا قبل  

از مراسم عروسی، اجازه تنها زندگی کردن را به شهاب و گالره 

 نداده بود و به همین علت، من نقلی خانه شان بودم.

ای تلویزیون را تا آخرین درجه با صدای زنگ تلفن همراهم، صد

 کم کردم و جواب دادم: 
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 سالم زری بانوی خوشگلم، خوبی زن عمو؟

صدای هق هق بلند زن عمو که به گوشم رسید، لحظه ای قلبم تپیدن  

م جلوگیری را فراموش کرد. دستم را به دیوار گرفتم تا از سقوط

نداشتم.   کنم. دهانم خشک شده بود و توانایی پرسیدن هیچ سوالی را

داد، اتفاق ناگواری بود که احیانا  تنها چیزی که در ذهنم جوالن می

 برای عموی مثل پدرم افتاده بود. 

همان جا روی سرامیک های سرد و سفید رنگ هال نشستم و تمام 

 قوایم رو جمع کردم و به زور پرسیدم:

 عمو؟

 هق هق اش شدید تر شد و بین گریه هایش با زجه ادامه داد: 

ای خدا آه و نفرین کی دامن گیر زندگیم شد؟ حنا تمام سرمایه زندگی 

 مون سوخت.

انگار کسی دستش را از دور گلویم باز کردکه راه تنفسم باز شد. به  

جزئیات صحبت های زن عمو توجهی نکردم. مهم زنده بودن عمو 

 بود.

 لب هایم را با زبانم کمی خیس کردم و آرام گفتم:

شده!شده زن عمو؟توروخدا گریه نکن بفهمم چیچی  

مغازه عموت دیشب سوخت حنا! خاکستر شد!حتی یه آجر سالمم  -

 نمونده چه برسه به پارچه. ای خدا این چه بدبختی بود.



174 

 سعی کردم کمی به خودم و زن عمو تسلی خاطر و دلداری بدهم.

 با لحن لرزانی جواب دادم: 

شکر چهار ستون بدن شما و عمو تنتون سالمت زن عمو. خدارو

 سالمه، نگران چی هستین اخه؟ مغازه و جنس ها بیمه بودن و... 

 بین حرفم پرید و هراسان گفت:

نبوده حنا، نبوده دخترم، نبوده همدمم، یک ماهه از مهلت بیمه اش 

 گذشته! اگه بیمه بودن که غمی نداشتم جان مادر.

را بستم. زیر لب یا حسینی زمزمه کردم و چشم هایم  

دادم. بی حرف، به هق هق و بی تابی های زن عمو گوش می  

ای تکان خوردن را نداشت! رمقی در بدنم نبود.  زبانم توانایی ذره 

افتد؟( سوالم زد) حاال چه اتفاقی میفقط یک سوال در ذهنم چرخ می

 را به زور و با لحنی درمانده با زن عمو در میان گذاشتم.

ی چک هاش نزدیکه! مش نداره، موعد همهعموت از دیشب آرا -  

حنا... می ترسم آخر عمری بندازنش گوشه زندون. ای خدا چه  

 خاکی تو سرم شد.

 با لحنی پریشان، فوری و شتاب زده جواب دادم: 
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افته زن عمو! نمی ذاریم که بیوفته! فراموش کردین شهاب نمی

 وکیل؟ زنگ زدین بهش؟ نگران چی هستین آخه؟ اون خودش و

رسونه... زنگ زدین نه؟ گفته میاد؟فوراً می  

واسه همین به تو زنگ زدم، هر چی به شهاب و گالره زنگ  -

زنم جواب نمیدن اخه، دلم شور اونا رو هم میزنه. کجا رفتن؟می  

دستی به پیشانی عرق کرده و دردناکم کشیدم و با لحن مالیمی 

 جواب دادم:

دیگه االن ها پیداشون  نگران نباش زن عمو، شام رفتن بیرون،

میشه، احتماال موبایل هاشون سایلنت که جواب ندادن. من همین 

زنم.فقط... زن عمو توروخدا جلوی عمو امشب با شهاب حرف می

کمتر بی تابی کن! وضعیت قلبش و که میدونی؟ بزار دلش به شما 

 قرص باشه فداتون بشم. به خدا بسپارین درست میشه.

شم مادر وگرنه هزار تا مغازه فدای یه تار  منم دل نگرون خود -

سوزه سر پیری به جای آرامش و راحتی باید درگیر موهاش. دلم می

بدهی و قسط و قرض باشه! حنا، دلم واسه سی سال جون کندنش که 

سوزه! آخ که اگه عموت و ببینی... یه شبه  یه شبه به باد رفت می

 کمرش خم شد.

صحبت را به من نداد.   صدای زنگ واحد، اجازه ی ادامه

عمو کردم و به طرف در رفتم و آن را خداحافظی سرسری با زن

 باز کردم.
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ابتدا گالره و بعد هم شهاب با لبخند داخل آمدند و سالم کردند. زیر 

 لب سالمی دادم و در را بستم.

 نفس عمیقی کشیدم و بلند گفتم: 

افتاده. بچه ها یه لحظه بشینید، باید حرف بزنیم. یه اتفاقی   

 گالره کیفش را روی زمین انداخت و با نگرانی به سمتم آمد.

تا دیدمت حس کردم گرفته ای، چی شده حنا؟ -  

لب هایم را در دهانم کشیدم و به شهابی نگاه کردم که با کنجکاوی 

 کنار کانتر ایستاده بود و منتظر به من خیره شده بود.

و بلند تر تکرار کرد:گالره دست هایش را دور بازوهایم حلقه کرد   

کنی؟ُکشتی منو، حرف بزن دیگه. استخاره می  

 دست هایم را روی صورتم گذاشتم و آرام گفتم:

پش پای شما زن عمو زنگ زد. مغازه عمو دیشب آتیش گرفته... -

نمیدونم چرا و به چه علت؟ فقط به گفته زن عمو حتی یه آجر هم 

سالم نمونده و خب... مشکل اینجاست که از موعد تمدید بیمه هم  

 گذشته بوده. 

 گالره یا خدایی زمزمه کرد و کنار پاهایم، زانو زد.

ش، هم من و هم شهاب به ثانیه ای نگذشت که با صدای هق هق بلند

اش گذاشتم و گفتم:تم را روی شانهسرعت کنارش نشستیم. س  
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گالره جان، االن وقت گریه زاری نیست خواهرمن، باید به فکر 

 چاره باشیم.

بمیرم واسه بابام...بمیرم واسه حالش...حنا میدونی بدبخت شدیم؟   -

میدونی این یعنی چی؟ یعنی بدهی چند صد میلیونی بابا ! چه خاکی  

 به سرم بریزم من.

در بغلش گرفت و گفت: شهاب سر گالره را  

آروم باش عزیزم، خودم درستش میکنم، تو نگران نباش. فردا اول 

 وقت میرم بم.

بوسه کوتاهی روی موهای گالره زد و به آشپزخانه رفت و با لیوان 

 آب برگشت.

از کنار گالره بلند شدم و بی حرف به اتاق رفتم. قطعا شهاب بهتر 

هد.توانست به او آرامش بداز هرکسی می  

روی تخت دراز کشیدم و چشم هایم را بستم.حق با گالره بود، 

ی پارچه فروشی عمو، یعنی بدهی چند صد میلیونی!  سوختن مغازه

یعنی بعد از سی سال زحمت کشیدن، به صفر رسیدن. وای از حال 

 عمو.

-----------------------  

 امروز صبح قبل از اذان، شهاب به بم رفت.
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الره اصرار برای  همراهی با او را داشتیم؛ هر چه قدر من و گ

کند و تنها  راضی نشد و اعتقاد داشت که حضور ما کمکی نمی

 رفتنش بهتر است.

از صبح نه من و نه گالره حتی حوصله حرف زدن هم نداشتیم. بی  

حرف روی ِکناره های هال دراز کشیده بودم و به سقف خیره شده 

 بودم.

، باعث شد هر دو نفرمان به صدای زنگ گوشی همراه گالره

 سرعت بنشینیم.

 گوشی را نگاه کرد و با ناراحتی زمزمه کرد:

 ساراست.

 باز روی ِکناره های خوش رنگ هال نشستم و به گالره نگاه کردم.

سالم سارا جان خوبی؟ -  

- ................  

باور کن امروز نه من حال مهمونی اومدن و دارم نه حنا.  -  

- ................  

اش آتیش گرفته سارا. شهاب هم امروز رفت بم ببینه بابام... مغازه -

 چیکار میشه کرد.

- ................  
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باشه بابا، چه بد پیله ای تو؟ اوکی میاییم.خداحافظ. -  

د. کنجکاو پرسیدم:گوشی را قطع کرد و پوف کالفه ای کشی  

گفت؟چی می  

 نزدیکم شد و نشست و با کالفگی گفت:

هیچی بابا اصرار پشت اصرار که امشب و بیایین اونجا! عه عه 

دختره بد پیله! هرچی میگم حال نداریم. میگه بیایین دور هم درست 

 میشه!

ناخواسته لبخند کوتاهی زدم و در دلم دعا کردم که امشب احسان 

ام شیفت نباشد! دلتنگی عمیقی که نسبت به او داشتم، شدیدا کالفه

زد یواشکی بروم نزدیک میکرده بود تا حدی که گاهی به سرم 

اش و دزدکی نگاهش کنم. دلم راضی به حتی یک ثانیه دیدنش  خانه

 بود.

گاهم کرد و گفت:گالره با کنجکاوی ن  

مثل اینکه خیلی هم بدت نیومده ها! از خدا خواسته منتظر یه 

 مهمونی بودی.

 لبخندم را جمع کردم و با ناراحتی جواب دادم: 

گالره، منم اندازه تو واسه عمو ناراحتم، منم اندازه تو نگرانم، منم 

اندازه تو غصه دارم. اما بچه نباش.گوشه خونه کز کردنمون هیچ 
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و  کنه. من چهل روزه از این چهار دیواری پامبه عمو نمیکمکی 

 بیرون نذاشتم! حاال یه لبخند کوتاه زدم، گناه کردم؟

 به سمتم آمد و سرش را روی پاهایم گذاشت.

الهی گالره فدای تنهایی هات بشه، نه عزیزدلم چه گناهی.حق با  -

شدی توئه. باور کن همینجوری گفتم منظوری نداشتم. بمب باروت 

حنا. تازگی ها یهو منفجر میشی! بگو اون چیزی که تو دلته عذابت  

 میده. من که میدونم یه دردی داری و نمیگی.

دستم را نوازش وار بین موهای لختش کشیدم و سرم را به دیوار 

 تکیه دادم و چشم هایم را بستم. در دلم زمزمه کردم:

عه ای که عین درد من گناهیه که مرتکب شدم... درد من عشق ممنو

طناب دار، دور گلوم حلقه زده... درد من بی حیایِی دل رسوامه... 

ی من.درد من مال جار زدن نیست گالره  

درد من باید همراه من دفن شه. چی بگم از دردی که گفتنش حتی 

کنه. درد این حنا گفتنی نیست... خودم و خجالت زده می  

دگی صورتم حتی حال  آخرین نگاه را به آینه انداختم. رنگ پری

زد. رژگونه رابرداشتم اما لحظه آخر از زدن خودم را هم بهم می

 پشیمان شدم.

خواست خودم باشم.دالیلم مسخره بود اما دلم می  

ای رنگ و لعاب.حنای واقعی... بدون ذره  
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 لبخند مرددی به صورتم زدم و از جلوی آینه کنار رفتم.

 گالره با تعجب نگاهم کرد و پرسید:

 چرا آرایش نکردی؟

 لبخندی زدم و گفتم:

 زشتم االن؟

 ضربه کوتاهی به دماغم زد و با خنده گفت:

 نه عزیزدلم، خیالت راحت تو خوشگل ترین زشت دنیایی! 

دیوانه ای زیر لب گفتم و بعد از برداشتن کیف دستی کوچکم، از 

 اتاق بیرون رفتم.

. بعد از پوشیدن کتانی هایم، گالره ا بلند صدا زدم  

ماشین اومده، من رفتم پایین زود بیا.  -  

 به سمت آسانسور رفتم و سوار شدم.

---------------------  

ی تقریبا باالی شهر که خانه احسان در آن نگاهی کوتاه به محله

 قرار داشت انداختم و زنگ در را زدم.

خانه شان ویالیی بود و سراسر دیوار های بلندش، نرده های 

شد.کوچکی دیده می  
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 با صدای "کیه" گفتن سارا، به خودم آمدم.

باز کن، ماییم. -  

 در با صدای تیکی باز شد.

 با کنجکاوی به جای جای حیاط نگاه کردم.

حیاطی تقریبا متوسط که کامال موزاییک شده بود و تنها چیزی که 

شد، باغچه کوچکی در سمت راست بود که خالی  می در حیاط دیده

زد.از هر نوع گل و گیاه بودنش، توی ذوق می  

نزدیک در ورودی که رسیدیم، سارا بیرون اآمد و با لبخند سالم و 

 احوال پرسی کرد.

پیراهن بلندی به رنگ لیمویی پوشیده بود و موهای تقریبا کوتاهش 

ایش ریخته بود.را آزادانه روی شانه ه  

جلوتر رفتیم و به نوبت روبوسی کردیم و بعد از اظهار خوشحالی و 

 خوش آمد گویی، به داخل خانه رفتیم.

چشم هایم با عطش و دلتنگی، گوشه به گوشه خانه را به دنبال  

گشت.احسان می  

در حدی که تا زمانی که روی مبل های سلطنتی طالیی رنگ هال 

نه نفهمیدم.نشستم، چیزی از دکور خا  
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عدم حضور احسان، تمام ذوق و شوقی که برای آمدن داشتم را کور 

 کرد.

کردم.بی هدف به خانه شیک و جهاز نسبتا لوکس سارا نگاه می  

نگاهی کوتاه به پله های پشت سرم انداختم. ظاهرا اتاق یا اتاق هایی 

 در طبقه باال قرار داشت.

کور سوی امیدیر دلم روشن شد که شاید احسان در یکی از اتاق 

 های باال باشد.

سارا با دلبری ذاتی اش روی مبل رو به روی من و گالره نشست و 

 با لبخند ادامه داد: 

 راحت باشین بچه ها، احسان خونه نیست. 

 همین جمله کوتاِه سارا، برای دمغ شدنم کافی بود.

آمدن داشت را در سینه خفه کردم و به آه بلندی که تمنای بیرون 

 سارایی خیره ماندم که گرم صحبت با گالره بود.

 بی هدف نگاهم را به اطراف چرخاندم و به سکوت ادامه دادم. 

حنا گرمت نیست؟ -  

با صدای گالره، نگاهم را از لوسترهای کالسیک و شکالتی رنگ 

 سقف گرفتم و به گالره دوختم.
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را  در تنم شدم. لبخند مالیمی زدم و پالتویم  تازه متوجه وجود پالتو

 در آوردم و کنارم روی دسته مبل گذاشتم.

 سارا با سینی که حاوی شکالت داغ بود، به طرفمان آمد.

 با تشکر فنجانی برداشتم و روی عسلی کنارم گذاشتم.

کردم.ناخواسته تمام حرکات سارا را با دقت نگاه می  

را بدانم. حتی در انتخاب همسر...  ی احسانخواست سلیقهدلم می

ای بود که هیچ احسان رویای دست نیافتنی من بود! احسان حفره

 وقت قرار نبود ترمیم شود.

همیشه یادم است یک عمر در کتاب ها و دوران مدرسه خواندیم که 

رسند، امروز در بیست و چهار گاه بهم نمیدو خط موازی هیچ

ود درک کردم.سالگی این جمله را با تمام وج  

 احسان خط موازی من بود...

خواست همانی باشد کرد! دلش میاما حنای درونم، بازیگوشی می

احسان...حتی در خیال. که احسان دوست دارد، بشودحنای  

بغضی ناخواسته دور گلویم حلقه زده بود. برای فرار از حال و 

 هوای بدی که داشتم، به سارا نگاه کردم و گفتم:

 عزیزم سرویس بهداشتی کجاست؟
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با لبخند به راه رو کوچکی، نزدیک به در ورودی اشاره کرد و باز 

 مشغول صحبت با گالره شد.

 به سمت سرویس بهداشتی رفتم و وارد شدم.

صله بعد از بستن در، اشک های حسرتم روی گونه هایم جاری بالفا

 شدند.

 دستم را جلوی دهانم گرفتم و گریه کردم.

کشیدم با  گریه کردم برای حس دلتنگی عمیقی که حتی خجالت می

 خدا در میان بگذارم و از بابتش به خدا گالیه کنم. 

د. گریه کردم برای آرزوهایی که حتی فکر کردن به آنها گناه بو  

 گریه کردم برای حنایی که از بچگی، با حسرت ها بزرگ شده بود.

 نمی دانم چند دقیقه داخل بودم اما قطعا خیلی طوالنی شده بود. 

 جلوی آینه ایستادم و شیر آب را باز کردم.

نگاهی به چشم هایم که شدیدا قرمز شده بودند انداختم و پوف 

ای کشیدم.کالفه  

توانستم گول بزنم اما گالره...قطعا ی میسارا را با بهانه های الک

شد.متوجه گریه هایم می  

 دستم را زیر آب گرفتم و به صورتم زدم.

 چندین بار پیاپی خنکی آب را روی صورتم حس کردم.
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وقتی که حس کردم از قرمزی چشم هایم کاسته شده، در را باز 

 کردم و بیرون رفتم.

م که الک قرمز رنگ مشغول نگاه کردن به انگشت های دستم بود

ی قشنگی نداشت.ناخن هایم، کمی تا قسمتی پاک شده بود و جلوه  

قدم بعدی ام مصادف شد با پرت شدن در آغوشی که چندوقت پیش، 

 عطر تنش را حس کرده بودم.

ای چشم هایی نگاهم را به آرامی باال آوردم و جان دادم... برای نقره

. برای مردی که عطر که با کنجکاوی خیره صورتم شده بودند

قرارم را آرام کرده بود.ی تنش، دل بی ممنوعه  

 برای احسانی که در آغوشش بودم، حتی اتفاقی! 

ثانیه ای فارغ از اطراف، محو تماشای چشم هایش بودم. باورش 

 سخت بود که خیال نیست. 

طولی نکشید که دست هایش را کمی باال آورد و قدمی به عقب  

 رفت.

م هایش گرفتم و به پایین دوختم و مانند خودش نگاهم را از چش

 قدمی فاصله گرفتم.

ی مناسبی برای عذرخواهی از این برخورد اتفاقی اما دنبال واژه

ای صدایش را صاف دلچسب بودم که پیش قدم شد و با تک سرفه

 کرد و گفت:
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حالتون خوبه؟ باالی پیشونیتون قرمز شده، فکر کنم خورد به دکمه 

 پیراهنم.

اش شدم، کشیدم تی به باالی ابرویم که تازه متوجه سوزش خفیفدس

 و لبخند خجالت زده و مالیمی زدم.

چیز خاصی نیست، ببخشید سرم پایین بود ندیدمتون. -  

نگاه دیگری به قرمزی کوچک باالی ابرویم انداخت و در سکوت 

 دستش را به نشانه بفرمایید به سمتم گرفت.

 تشکری کردم و جلوتر از احسان به سمت هال قدم برداشتم.

صدای قدم ها و نفس های بلندش، درست پشت سرم حس خوبی به 

داد.من می  

نگرانی کوتاه و شاید معمولی اش برای قرمزی پیشانی ام، قند در 

کرد.دلم آب می   

العاده ای بود امشب! چه شب فوق  

 کنار گالره ای که مشغول احوال پرسی با احسان بود نشستم.

لبخند مالیمی که روی لب هایم نقش بسته بود، هیچ جوره جمع 

شد و تضاد مسخره ای با قرمزی چشم هایم داشت.نمی  

سرم را پایین انداختم و اینبار، از روی اجبار مشغول بررسی ناخن 

 هایم شدم.
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گالره پرسید: سارا کنار احسان نشست و رو به   

 آقا شهاب خبری نداد؟ حدودا چقدر ضرر کردن؟

نیم نگاهی به احسان انداختم که با کنجکاوی به گالره نگاه کرد و 

 پرسید:

 اتفاقی افتاده؟ کی ضرر کرده؟

 گالره مغموم سرش را پایین انداخت و گفت:

 دو شب پیش مغازه بابام آتیش گرفت. متاسفانه بیمه هم نبوده... 

بالفاصله بین ابروهایش نشست، دل بی جنبه ام را بدتر از  اخمی که

 قبل هوایی کرد. با لحن جدی تری پرسید:

 مگه میشه الکی آتیش گرفته باشه؟ دلیلش چی بوده؟

 گالره دست هایش را به نشانه ندانستن تکان داد و ادامه داد: 

خبری نداریم. شهاب رفته بم اما هرچی زنگ میزنم رد تماس میده. 

ظرم خودش خبرم کنه.منت  

دست هایش را روی پشتی مبلی که سارا تکیه داده بود انداخت و به  

معنایی سارا را در آغوشش گرفت. نگاه حسرت بارم را روانه 

 دست اش کردم و چشم هایم را به زمین دوختم.

 دستی به ته ریش نسبتا بلندش کشید و پچ پچ وار زمزمه کرد:

نه؟ مغازه شون توی پاساژ بوده یا  



189 

 در جواب دادن پیش قدم شدم و گفتم:

واحدی لب خیابون. نه، تک  -  

نیم نگاهی به صورتم انداخت و تنها سرش را به نشانه تفهیم تکان 

 داد.

 ناامید از هم صحبت شدن با او، باز سرم را پایین انداختم.

---------------------  

ش خوب شب خوبی بود، رفع دلتنگی ام خوب بود، آغوش اتفاقی ا

ی پیراهن احسان روی پیشانی ام، خوب بود.بود، یادگاری دکمه  

همه چیز خوب بود اما امان از نشدن ها، امان از عشقی که می 

دانی فرجام ندارد اما ثانیه به ثانیه بیشتر در تار و پود وجودت 

 رخنه می کند.

امان از احساس گناهی که شیرینی این عشق را به کامم زهر 

کرد.می  

کرد.ای رهایم نمیان از عذاب وجدانی که لحظهام  

ی من....امان از احسان و احساس ممنوعه  

پتو را بیشتر روی خودم کشیدم و به سقف خیره شدم، گالره کنارم 

 عمیقا خواب بود.
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ساعتی از نیمه شب گذشته بود اما همچنان خواب به چشم هایم 

ی پیراهن احسان روی پیشانی ام کشیدم و آمد. دستی به رد دکمهنمی

 لبخند زدم.

گالره تمام راه را بازخواستم کرده بود و به سختی توانستم قانعش 

ی تند مایع دستشویی کنم که قرمزی چشم هایم، حاصل از رایحه

 بوده!

رمزی کوچک باال پیشانی ام، خب تقریبا باورش سخت بود که اما ق

 جای نیش پشه است!

 اما در آت لحظه، تنها جوابی که به ذهنم رسید همین بود.

چشم هایم را بستم و سعی کردم بدون فکر کردن بخوابم. بدون فکر 

کردن به عمو و دردسر عظیمی که دچارش شده بود؛ بدون فکر 

ام و بدون فکر کردن به شهابی که همچنان کردن به احسان ممنوعه

 خبری از او نبود، فقط بخوابم!

----------------------  

 لقمه ای نان و پنیر و گردو به دستش دادم و پرسیدم:

 خب خودت زنگ بزن! یعنی چی که هی رد تماس میده؟

 گالره لقمه را نجویده قورت داد و گفت:

ال صبحانه خوردم باز میشناسمش حنا، مطمئنم خیلی درگیره.حا

 بهش زنگ میزنم.
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 صدای گوشی گالره باعث شد هم زمان از سر سفره بلند شویم. 

با دیدن نام شهاب روی گوشی، نفس عمیقی کشیدم و منتظر به 

 گالره نگاه کردم.

الو، شهاب.دق دادی منو! چه خبر؟ -  

-  .........  

کی راه میوفتین؟ پس بابا چی؟ -  

-  ...........  

وای شهاب تا برسین من هزارتا فکر و خیال کردم.باشه خداحافظ. -  

گوشی را قطع کرد. پوف کالفه ای کشید و روی ِکناره دراز کشید. 

 نزدیکش نشستم و پرسیدم:

شد؟خب؟چی  

کنم.دارن با مامان میان. میگه میام اونجا مفصل تعریف می -  

رسیدم:ابروهایم و باال فرستادم و کنجکاو نگاهش کردم و پ  

 با زن عمو میاد؟ چرا؟

کالفه نشست و دست هایش را روی سرش گذاشت و با بغض ادامه 

 داد:
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وای حنا نمیدونم، نکنه بابارو گرفته باشن؟ ای خدا این چه بدبختی  

 بود دم عیدی. 

اش گذاشتم و زمزمه کردم:دستم را روی شانه  

بیوفته.   چیزی نمیشه...نمی ذاریم... حنا مرده باشه که عموش زندان

گفت.تو آروم باش. اگه اتفاقی افتاده بود شهاب می  

 سرش را به شانه ام تکیه داد و با صدای بلند گریه کرد.

 حلقه دستم را تنگ تر کردم و بغلش کردم.

 حقیقتا خودم هم به دلداری هایم ایمان نداشتم... 

شالم را روی سرم انداختم و بعد از پوشیدن پالتو، بیرون رفتم و 

ی آسانسور خیره شدم. این سوار آسانسور شدم. به تصویرم در آینه

ی بی روح ای آرایش کردن نداشتم. چهرهی ذرهروزها حتی حوصله

ی حنای توی آینه، زمین تا آسمان با گذشته فرق و رنگ پریده

ی آسانسور تکیه دادم. اختم و به دیوارهداشت. سرم را پایین اند  

گالره از صبح زود دانشگاه رفته بود و تا عصر کالس داشت. زن 

رسیدند.عمو و شهاب هم تقریبا غروب می  

 تحمل تنهایی و سکوت خانه را نداشتم.

تصمیم گرفتم به بازار بروم و کمی خرید کنم. نزدیک عید نوروز 

عید نداشت. کمی تا قسمتی تغییر، ای حال و هوای بود اما خانه ذره

بخشید.قطعا به خانه روح می  
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به قدم هایم سرعت بخشیدم و از عرض خیابان عبور کردم تا به  

 موقع به اتوبوس برسم.

ی ایستگاه نشستم و به شلوغی با نفس نفس روی صندلی های یخ زده

 همیشگی خیابان های تهران خیره شدم.

س مورد نظر، سوار شدم و به  طولی نکشید که با رسیدن اتوبو

 انتهای اتوبوس رفتم وکنار پنجره نشستم.

سرم را به شیشه تکیه دادم و به تک تک افرادی که به سرعت از 

کردند، خیره شدم.کنارم عبور می  

دلم پیش عمو بود... ناراحتی قلبی که داشت به نگرانی هایم شدت 

ود. بلند شدن  بخشید. عمو تمام ثمره عمرش را از دست داده بمی

اش، آن هم بدون هیچ پشتیبانی واقعا سخت بود... دوباره  

هنزفری را در گوشم گذاشتم و به صدای آرامش بخش رضا بهرام 

گوش دادم. به آهنگی که این روزها عجیب حال و هوای دلم و 

کرد...روایت می  

حکم دل است که مشکل است بین منو تو》  

تو حکم دل است که فاصله است بین منو  

 حتی اگر از دوریت این دل بمیرد 

 عاشق محال است که فراموشی بگیرد!
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 من در خطرم بی عشق بی بال و پرم بی عشق

 بی عشق جهان یعنی، یک چرخش بی معنی. 

 حاال ببین نام من از نامت جدا شد

 بی رحم من سهم من از تو گریه ها شد

 این خانه بعد از تو شده دیوانه خانه 

جنون عاشقانهدر من نمرده این   

 من در خطرم بی عشق بی بال و پرم بی عشق

 بی عشق جهان یعنی، یک چرخش بی معنی!《

با توقف اتوبوس، چشم هایم را باز کردم و پیاده شدم. صدای آهنگ 

را بیشتر کردم و به طرف پاساژ مورد نظرم قدم زدم. بی هدف به  

ودند نگاه  هایی که در نزدیکی سال جدید شلوغ تر از همیشه بمغازه

دانستم دقیقا برای خرید چه چیزی به بازار آمده کردم و نمیمی

 بودم.

ضربه ی کوتاهی به شانه ام خورد که باعث شد جیغ بلندی بکشم و  

 به عقب برگردم.

ای مات شدم.با دیدن فرد پشت سرم، لحظه  

 احسان!

 پلک زدم و با تعجب نگاهش کردم.
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کرد.یبا اندکی اخم، جدی به صورتم نگاه م  

انگار که تازه به خودم اومدم. صدای آهنگ را قطع کردم و 

 هندسفری را از گوش هایم در آوردم و با تعجب پرسیدم:

کنین؟شما اینجا چیکار می  

به عادت همیشگی دست هایش را در جیب شلوار کتان مشکی 

اش گذاشت و گفت:رنگ  

 بین راه وایسادیم، بفرمایید بریم اونور.

و با دست به قسمت خلوت و کم تردد پاساژ اشاره کرد. لب هایم را 

اش، شیرین داخل دهتنم کشیدم و پشت سرش راه افتادم. دیدن یهویی

ام را با لبخند  ترین اتفاق غیرمنتظره امروز شد.رتمام خوشحالی

دا را شکر کردم.مالیمی نشان دادم و در دلم هزاران بار خ  

 دست هایش را روی سینه قالب کرد و بی مقدمه ادامه داد: 

 خیلی صداتون زدم... 

 لبخند کوتاهی زدم و هندسفری در دستم را نشانش دادم و گفتم:

 معذرت میخوام، نشنیدم. 

گوشی همراهش را از جیبش در آورد و مشغول بررسی شد، بدون 

 نگاه دیگری به صورتم ادامه داد:



196 

راستش سه روز دیگه تولد ساراست، متاسفانه هنوز وقت نکردم 

کادو مناسبی براش بخرم... امروز سرم خلوت بود گفتم تا دیر نشده  

 از فرصت استفاده کنم... 

بود. حتی قلبم هم با شنیدن   تپش های نامنظم قلبم، نگرانم کرده

گرفت. دستم را نوازش وار به گردنم صدایش تصمیم به سکوت می

 کشیدم و به زور جواب دادم:

 عه تولدشون مبارک، خب...کمکی از من برمیاد؟

 دستی به ته ریش بلندش کشید و گفت:

راستش نمیدونم چی بخرم... اگه کار مهمی ندارین ممنون میشم 

 همراهیم کنین.

رخندی زدم و سرم را پایین انداختم. چه قرار عاشقانه ای! عشقم زه

خواست...اش از من کمک میبرای تولد عشق  

 این حال تقاص کدام گناهم بود خدا؟

 سرم را پایین انداختم و جواب دادم:

 نه، کار خاصی نداشتم.

(ای زمزمه کرد و جلوتر از من سرش را تکان داد و زیر لب )خوبه

و  ای پاساژ راه افتاد. به قدم های محکم و قد بلند به سمت انته

اش خیره بودم.کشیده  
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ام نگاه کرد و به عقب برگشت.باتعجب به جای خالی  

اش رفتم. نگاه کوتاهی به صورتم انداخت و در قدم زنان به سمت

 سکوت راه افتاد. بی مقدمه آرام زمزمه کرد:

براش ساعت خریدم سارا از جواهرات خوشش میاد. تولد سال قبل، 

 اما... پسندش نبود.

هدیه خاصی مدنظرتونه؟ -  

 دستی به شقیقه اش کشید و بعد از سرفه کوتاهی، جواب داد:

جلوتر مغازه نقره فروشی یکی از دوست هامه، راستش باید برگردم 

 اداره، خیلی وقت ندارم. ترجیح میدم از همون مغازه خرید کنم.

هایش سرم را تکان دادم. بی حرف به نشانه تایید صحبت   

نزدیک به مغازه با زنگ گوشی همراهم، ایستادم و به اسم سارا 

 روی گوشی ام خیره ماندم.

به احسان نگاه کردم که بی توجه به من به داخل مغازه رفت و 

 مشغول خوش و بش با فروشنده شد.

 دستی به صورتم کشیدم و جواب دادم:

 سالم سارا جان.

سالم عزیزم خوبی؟ دور و برت شلوغه... خونه نیستی؟ -  
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دستی به لب هایم کشیدم و با ترس به به احسانی که همچنان بی 

 توجه به من، مشغول صحبت بود نگاه کردم و گفتم:

 نه، یه خورده خرید داشتم...اومدم بیرون.کارم داشتی؟

راستش حنا جان، چه جور بگم... -  

فاصله گرفتم و پرسیدم: نگران شدم، کمی از مغازه  

چیزی شده سارا؟ -  

یه خواهشی ازت داشتم.رمن امشب تولد یکی از دوست هام دعوتم  -

 خب احسان خیلی ازش خوشش نمیاد.

ی شما... البته مزاحمت نمیشم ها، فقط خوام بگم شب میام خونهمی

چون احسان منو میرسونه... میفهمی که؟ یه لحظه میام تو خونتون 

اصله دوستم میاد دنبالم. بعد بالف  

توانستم حرف بزنم.سارا شوکه از صحبت هایی که شنیده بودم، نمی

خواست؟از من چه می  

اتفاقی افتاده؟  -  

با صدای احسان هین بلندی کشیدم و دستم را روی گوشی گذاشتم که 

 صداش به گوش سارا نرسد. زیر لب زمزمه کردم:

 نه...شما بفرمایید من االن میام.

نگاه کوتاهی به گوشی در دستم انداخت و به عقب برگشت.نیم   
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کمی جلوتر رفتم و به عقب نگاه کردم. با اطمینان از نبودن احسان، 

 زمزمه کردم:

 سارا من نمیتونم همچین کاری کنم...

چرا آخه؟ بخدا هیچ مشکلی پیش نمیاد، ببین حنا، دوستم مثل اکثر  -

داره اما خب به من ربطی دخترای امروزی و باکالس، روابط بازی 

نداره. احسان قدیمی فکر میکنه... دوست نداره باهاش رفت و آمد 

داشته باشم. باور کن نرم تولدش خیلی ناراحت میشه. ببین حاال یه  

ها.چیزی ازت خواستم   

ام کشیدم و به احسانی که همچنان مشغول نگاه دستی به پیشانی 

دانستم چه جوابی  . نمیکردن به ویترین جواهرات بود، خیره شدم

 بدهم.

ی سارا به گوشم رسید:صدای کالفه  

 الو؟ رفتی حنا؟

 مستاصل از اصرار های زیاد سارا جواب دادم: 

 شب مهمون دارم سارا... زن عمو و شهاب میان.

شم نهایت دو دقیقه میام داخل. حناجان گفتم که مزاحمت نمی -  

 کالفه از اصرار های زیاد سارا، دستم را به سرم گرفتم و گفتم:
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ی خودته اما...چه جور بگم. نه... آخه بحث مزاحمت نیست، خونه

ترسم سارا...می  

 بلند خندید و ما بین خنده هایش جواب داد: 

ترسی؟ آخه چه ربطی به تو داره زنم تو میمن دارم جیم می

میخوام برم تولد دوستم، همین!خنگول. مگه قراره چیکار کنیم؟   

ترسم! من خواست داد بزنم و بگویم من دقیقا از شوهر تو میدلم می

کنی میترسم! من از دروغ به از جیم زدنی که انقدر ساده بیانش می

احسانی که شرعا و عرفا به او تعهدی ندارم می ترسم. تو چطور 

ترسی؟!نمی  

ی تونم قبول کنم. در خونهسارا جان...ببخشید توروخدا، من نمی -

 من و گالره به روی تو شبانه روز بازه اما اینجوری نه... 

ای نگذشت که گوشی را ی صحبت را به من نداد و ثانیه اجازه ادامه

 قطع کرد.

چشم هایم را بستم و نفسم را به بیرون فوت کردم. قهر کردن سارا 

ارزید!کسی که تعهد قلبی به او داشتم میبه دور زدن   

 برگشتم و به طرف مغازه نقره فروشی رفتم.

اش را به فروشنده قطع کرد و گفت:احسان با دیدنم صحبت  

 فرمایید.
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زیر لب به فروشنده سالمی دادم و کنار احسان ایستادم و به نیم ست  

.های زیبایی که روی میز، کنار هم چیده شده بودند نگاه کردم  

فروشنده با خوش رویی چندین نیم ست نقره که از همه زیباتر بودند 

 را جلویم چید و گفت:

اس اومدن تو بازار، بفرمایید این ها نمونه های جدیدن، یکی دو هفته

 انتخاب با شما. 

خواست حتی به نمیذهنم آنقدر درگیر صحبت های سارا بود که دلم 

خابی شیک و عالی، برای زنی نیم ست ها نگاه کنم. چه برسد به انت

 که به فکر جیم زدن از شوهرش بود.

زد، دستی به صورتم کالفه از فکر هایی که در ذهنم چرخ می

کشیدم و مدلی که ظریف تر و زیباتر بود را برداشتم و از نزدیک 

 نگاهش کردم.

کرد. لبخند  ظرافت و درخششی که داشت چشم هارا خیره می

سان برگشتم.مالیمی زدم و به سمت اح  

اش به صورتم، لحظه ای شوکه ام کرد.نگاهش را از نگاه خیره

 صورتم برداشت و زمین دوخت.

 نیم ست را به طرفش گرفتم و نزدیک تر ایستادم و زمزمه کردم:

ان، این نسبتا شیک تره.ی مدل ها قدیمیبقیه   
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بدون نگاهی به صورتم و یا حتی نیم ست انتخابی ام، به فروشنده 

کرد و گفت: نگاه  

برم. چقدر بدم خب محسن جان، نیم ستی که دست خانومه رو می -

 خدمتت؟

منتظر جواب فروشنده نماندم و نیم ست را روی میز گذاشتم و 

 بیرون آمدم.

انداختم. خیلی دیر شده بود و وقت  نگاهی به ساعت مچی روی دستم 

ده دست خرید کردن را نداشتم. به عقب نگاه کردم. احسان به فروشن

 داد و به سمتم آمد.

جلوتر رفتم و رو به رویش، درست در یک قدمی اش ایستادم و 

 گفتم:

 خب دیگه اگه کاری ندارین، بنده از خدمتتون مرخص بشم.

نگاه مستقیمش را از صورتم برداشت و به ساعتش دوخت و هم 

 زمان گفت:

رسونمتون.لطف کردین، بفرمایید می  

دادم:  لبخند مالیمی زدم و جواب  

شم خودم...نه مزاحمتون نمی  

 بین حرفم پرید و قاطع گفت:
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رسونمتون!می  

اجازه اعتراض مجدد را به من نداد و جلوتر از من، به سمت 

 خروجی پاساژ راه افتاد. 

لبخندی زدم و پشت سرش راه افتادم. همراهی با احسان، چه توفیق 

 اجباری قشنگی.

ای بود امروز. البته اگه اصرار و توقع العادهاصال چه روز فوق

گرفتم.بیجای سارا را فاکتور می  

رفت قدم هایم را تند تر برداشتم تا به او برسم. سریع و مقتدر راه می

شدم که راه رفتن را فراموش و من آنقدر مجذوب قدم هایش می

کردم.می  

ت و تازه به من که قدمی با نزدیک به ماشین ایستاد. به عقب برگش

 او فاصله داشتم، نگاه کرد.

در جلو را باز کرد و بی حرف، به سمت دیگر ماشین رفت و سوار 

 شد.

ام را نامحسوس به مانتویم کشیدم و آرام کف دست های عرق کرده

 روی صندلی جلو نشستم.

کت مشکی رنگش را در آورد و خم شد و روی صندلی عقب   

 قرارش داد.
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گردنش با صورتم، باعث شد کمی خودم را  کی بیش از حدنزدی

عقب بکشم تا از هر برخورد اتفاقی جلوگیری کنم. با این که دل  

ای برخورد بود اما به گناه و خجالت رسوایم بی تاب حتی ثانیه 

ارزید.کشیدن بعدش نمی  

ای به جانم  ی ادکلن سردی که زده بود، روح تازهالعادهبوی فوق

الالیی مالیمی برای ضربان پرجنب و جوش قلبم شد.بخشید و   

کشیدم، دست خودم نبود و تنها خواهش و نفس های عمیقی که می

ای آرامش بود.قرارم برای لحظهتمنای دل بی   

اش، استارت زد و راه افتاد.بعد از بستن کمربند ایمنی   

طولی نکشید که دستش را به سمت ضبط ماشین برد و روشنش 

 کرد.

ی بیرون را به شیشه ماشین تکیه دادم و به هوای دلگیر و آلودهسرم 

 خیره شدم و در سکوت به صدای زیبای شادمهر گوش دادم.

 خانه خراب تو شدم، به سوی من روانه شو

 سجده به عشقت میزنم، منجی جاودانه شو

 ای کوه پر غرور من، سنگ صبور تو منم

 ای لحظه ساز عاشقی، عاشق با تو بودنم... 

------- 
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 صدای ضبط را کم کرد و گفت:

 چیزی بخرم بخورین؟ گرسنه نیستین؟

ی نه تکان دادم گفتم:سرم را آرام به نشانه  

 نه ممنونم گرسنه نیستم. 

 راهنما زد و به سمت چپ پیچید و هم زمان گفت:

 از عمو چه خبر؟ مشکلشون حل شد؟

دم و با ناراحتی زیر لب جواب دادم:نفس عمیقی کشی  

ی جوونیش. وضع زندگیشون و ی عمرش و گذاشت، همهعمو همه

هم دیدین خودتون، قدم راست کردن زیر بار همچین بدهی واسه 

 عمو سخته...

نیم نگاه کوتاهی به صورتم انداخت و سرش را به نشانه تایید  

 صحبت هایم تکان داد و زمزمه کرد:

شه چه بسا بدتر هم غصه خوردن چیزی درست نمیخدا بزرگه، با 

ای تنها نمیذاره.اگر میشه.روحیه تون و حفظ کنین خدا هیچ بنده

 کمکی هم از من بر میومد باهام در میون بذارین.

قطره اشکی که ناخودآگاه از صورتم چکید راه و برای سیل اشک 

و پایین  هام باز کرد.انگار که منتظر تلنگری برای باریدن بودم.سرم

 انداختم تا متوجه ریزش اشک هام نشه.
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 طولی نکشید که ماشین را نگه داشت و به سمتم برگشت.

ای کوتاه نگاهم کرد و دستش را در جیب پیراهنش کرد و ثانیه 

ای سفید رنگ زیبایی را به سمتم گرفت و ادامه داد: دستمال پارچه  

گاهی تو زندگی مشکالتی پیش میاد که فکر میکنی دیگه بدتر از 

تر  اون وجود نداره اما چرا...هر وقت یه اتفاق بدی برات افتاد به بد

از اون هم فکر کن.اون وقت دیگه اون اتفاق به تلخی قبل  

چشمت تلخ نیاد. اینجوری تحمل اون اتفاق  نیست.اصال شاید دیگه به

 آسون تر میشه.

دستمال را از دستش گرفتم و به صورتم کشیدم و رد اشک هایم را 

 پاک کردم.

بدتر از این حال من هم مگر وجود داشت؟ بدتر از یتیمی مگه  

داشتیم؟ بدتر از عشقی که تمام وجودت را پرکرده اما ممنوع و 

دتر از ورشکستگی عزیزترین فرد نشدنی است مگر داشتیم؟ ب

 زندگی هم مگر 

 می شد؟

شد به بدترین حالت  العاده سختی بود که می زندگی من، تراژدی فوق

اش کرد. من در بدترین حالت ممکن زندگی بودم و بدتر  ممکن تشبیه

 از این، حتی برایم قابل تصور هم نبود. 

 زیر لب تشکر کوتاهی کردم و ادامه دادم: 
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ها متفاوته...بدترین حالت ممکن برای من، شاید یه  گنجایش آدم

اتفاق معمول و پیش پا افتاده برای شما باشه. من اونقدر قوی نیستم 

 آقا احسان که به بدتر از این هم فکر کنم.

دستی به پشت گردنش کشید و به رو به رو خیره شد. بعد از مکث 

 کوتاهی ادامه داد:

گی بی پشتیبانی و حضور پدر خودت و باور کن، دختری که از بچ

 و مادر با سختی های زندگی جنگیده، قوی تر این حرفاست!

که از من را در دهانم کشیدم و جوابی ندادم. حقیقتا از این لب هایم

تعریف کرده بود به حدی خوشحال شدم که ذهنم حتی برای جواب 

کرد.ام نمیکوتاهی هم یاری  

استارت زد و راه افتاد. سرفه کوتاهی کرد و بی حرف دوباره  

این بار حتی ضبط ماشین را هم روشن نکرد. سکوتی که بینمان بود  

را دوست داشتم. سرشار از حس آرامش بود... آرامشی که دلم  

خواست تحت هیچ شرایطی بهم بخورد. نمی  

سرم را به شیشه تکیه دادم و به صدای نفس هایش گوش دادم. به دم  

ین پنهان زندگی ام.و بازدم دوست داشتنی تر  

ام را برداشتم و به سمتش برگشتم.جلوی در خانه ایستاد. کیف  

ممنون از لطفتون، مزاحمتون شدم. -  

 دستی به صورتش کشید و بدون نگاهی به صورتم ادامه داد: 
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کاری نکردم... فقط، لطفا از این دیدار اتفاقی به سارا حرفی 

هین که؟نزنین.دوست ندارم بی خودی حساس بشه.متوج  

 سرم را پایین انداختم و به سختی زیرلب زمزمه کردم:

 خیالتون راحت.

کوتاه و مختصر جواب دادم اما بند بند وجودم درگیر لرزش شده 

 بود.

کلمه )بی خودی(که به کار برده بود، گسل فعالی شد برای شهر 

 زلزله خیز دلم.

قدر فاصله بود بین من و این عزیز پنهان!چه  

قی که برای من نوشدارو بود، برای احسان بی خودی تلفظ دیدار اتفا

شد.می  

 )خداحافظ( کوتاهی گفتم و پیاده شدم.

 قدمی فاصله گرفتم که صدایم زد:

 حنا خانم؟

ام نهیب زدم که حق نداری برای چشم هام را بستم و به دل بی جنبه 

اش غش و ضعف بروی!و محکم لحن مردانه  

ه چه زیبا صدایت زده، حق نداری کنی کحق نداری به این فکر

 ساعت ها اکوی صدایش را در ذهنت تصور کنی! حق نداری.
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 برگشتم و تنها نگاهش کردم.

از ماشین پیاده شد و دستش را روی سقف ماشین گذاشت و ادامه  

 داد:

هرجا کاری داشتین خبرم کنین، تعارف و بذارین کنار جایی مشکلی 

 داشتین هم شما هم گالره خانم، برادرانه روم حساب کنین.یاعلی.

 گفت و رفت...

اش زده ای توجه به حنایی که همچنان جلوی در خشکبدون ذره

 بود.

انگار که امروز کمر همت را بسته بود که کامم را تلخ تر از همیشه 

د.بکن  

ام بست،  شیرینی صدا زدن اسمم را ای( که به ریشتلخی )برادرانه

 هم زهر کرد...

ام حرکت دادم  و به  ی توانم را جمع کردم و به پاهای خستههمه

 سمت ورودی مجتمع قدم زدم.

ای بودم که نه توانایی جنگیدن با در این لحظه پیرزن صد ساله

اش را!زندگی را داشت و نه حتی حوصله   

ی تنهایی خودم بنشینم و منتظر سوت پایان خواست گوشهفقط دلم می

ی تلخ باشم.این قصه  
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کلید را از کیفم در آوردم و درقفل در، چرخاندم و وارد کنج 

ام شدم.تنهایی   

در را مشت سرم بستم و همانجا تکیه دادم.سرم را روی زانوهایم 

زد برای ه زجه میهق حنایی کای بعد، من بودم و هقگذاشتم و ثانیه 

ای توجه.ذره  

حتی توانایی بلند شدن را هم نداشتم. همان جا دراز کشیدم و اشک 

ای داشت مرد ممنوع من!ریختم. چه دل خجسته  

گفت به بدترین ها فکر کنم که بدی به چشمم نیاید، دلم  می

خواست داد بزنم و بگویم بدترین من تویی و احساس گناهم! می

ات. و احساس برادرانهبدترین من تویی   

با من از بدترین ها نگو احسان من، بدترین ها برای من، روزمرگی 

 های زندگی ام هستند.

چندی طول نکشید که به عالم بی خبری رفتم... شاید خدا هم فهمید 

 که امروز، قرار نیست دریای اشکم به این سادگی خشک شود.

--------------------  

م خورد که باعث شد چشم هایم را باز کنم ی محکمی به پهلویضربه

 و با گیجی به اطراف نگاه کنم.

ضربه دوباره و محکم تری که به کمرم برخورد کرد، باعث شد 

 کمی از گیجی در بیایم و خودم را از جلوی در کنار بکشم.
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گالره با تعجب داخل آمد و به منی که همچنان با مانتو شلوار و 

پشت در نشسته بودم نگاه کرد. ی قرمز،چشم های پف کرده  

اش از دستش ُسر خورد و روی زمین افتاد.ی مشکی رنگکوله  

دو زانو کنارم نشست و دست هایش را دو طرف صورتم گذاشت و 

 با نگرانی زمزمه کرد:

شده؟ گریه کردی؟حنا؟ چی  

سرم را پایین انداختم و دست هایش را از روی صورتم کنار زدم و 

ام برسم. دستم را لند شدم تا به داد گلوی خشک شدهتلو تلو خوران ب

به دیوار گرفتم و به آشپزخانه رفتم. قدم های گالره را از پشت سرم 

کردم.احساس می  

شیر آب را باز کردم. دستم را زیر آب گرفتم و سرم را خم کردم و 

 آب خوردم.

ای؟ زنم! جواب منو بده.این چه قیافه حنا دارم با تو حرف می -

علوم هست چت شده؟ م  

 به سمتش برگشتم و با التماس جواب دادم: 

گالره توروخدا بیخیال شو! رفتم بیرون یه خورده قدم زدم، بس که 

خسته شدم جلوی در خوابم برد. این خانم مارپل بازیا چیه از خودت  

 در میاری؟
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که منتظر جوابی از جانب گالره بمانم، به سمت اتاق قدم بدون این

 زدم.

اش را پشت سرم احساس کردم، همزمان بازوی زدهحرکت شتاب

اش برگشتم و گفتم:ام داشت.کالفه به سمتدست چپم را گرفت و نگه  

ام، یه زن باز چیه خواهرمن؟ گالره، من بچه نیستم! یه زن مطلقه

کار میکنم.نیاز به مراقبت ندارم.فهمم دارم چهکامل.می  

ثانیه ای بعد صدایش را باال برد و عصبانی به چشم هایم خیره شد و 

 جواب داد:

فهمی نگرانتم؟ ای! یعنی اینقدر خری که نمیبچه ای حنا، واقعا بچه

اومدم خونه میبینم عین جنازه ولو شدی جلوی در، یه کلمه هم حرف 

زنی، توقع داری چه برخوردی داشته باشم؟ نمی  

 اجازه جواب دادن را به من نداد. 

زمزمه کرد:از کنارم گذشت و   

 عوض شدی حنا... خیلی هم عوض شدی.

مستاصل از تلخی های ناتمام امروز، دست هایم را روی صورتم 

شد؟دادم. چرا امروز تمام نمی هایم را فشارگذاشتم و شقیقه  

 راه رفته را برگشتم و خودم را در سرویس بهداشتی انداختم. 
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وی زمین بی توجه به کثیف بودن سرامیک های کف دستشویی، ر

 نشستم و زانوهایم را بغل گرفتم.

سرم را به دِر سرد و فلزی دستشویی تکیه دادم و چشم هایم را روی 

 هم فشار دادم. امروز به اندازه کافی گریه کرده بودم.

هایم ریخته ی کوچک دیگری روی گونهخواست حتی قطرهدلم نمی 

 شود.

و به رو به رو خیره دانم چند دقیقه را الکی در دستشویی نشسته نمی

 شده بودم اما رمقی برای بلند شدن نداشتم!

ی کوتاهی به در خورد و بعد از آن صدای گالره به گوشم رسید:تقه  

 حنا؟ اونجایی؟

با کمک دیوار بلند شدم و شیرآب را باز کردم و سرم را زیر آب 

 گرفتم.

ند کرد، نفس هایم را تخنکای آب سردی که از موهای بلندم چکه می

کرده بود. چشم هایم را بستم و اجازه دادم کمی آب سرد، حواسم را 

 از وقایع ریز و درشت امروز پرت کند. 

ی دیگری که در خورد، باعث شد شیر آب را ببندم و بلند جواب  تقه

 بدهم:

 خوبم گالره، االن میام.
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سرم را به جلو خم کردم و موهایم را در دستم گرفتم. چندین بار 

مشت های دستم فشردم تا دیگر قطره های آب از آنها  پیاپی بین

 چکه نکند.

 نگاهی به آینه کردم.

کرد، چشم دختری با موهای بلند و بهم ریخته که آب از آنها چکه می

ی زیاد، ورم کرده و سرخ بودند.هایی که از گریه  

لب هایی که خشکیده و ترک خورده بودند و در آخر، صورتی که 

زد.از شدت رنگ پریده بودن به کبودی می  

شد...حنایی که  مجموع این ها حنای جدیدی بود که داشت متولد می

داد.اش را میتاوان عشق ممنوعه  

نفس عمیقی کشیدم و بیرون رفتم. گالره ظاهرا بی توجه به من 

کرد.ته بود و بی هدف کانال ها را عوض میجلوی تلویزیون نشس  

لبخندی زدم و به سمتش رفتم. نزدیک به او نشستم و دستم را دور 

 کمرش حلقه کردم.

 اخم هایش را در هم کشید و سعی کرد کمی فاصله بگیرد.

اش را محکم و صدا دار بوسیدم که با پشت دست  گونه ی برجسته

ام را پاک کرد.رد بوسه  

بار لبخند گفتم و مجددا گونه اش را بوسیدم. این سرتقی زیر لب

 مالیمی زد و به سمتم چرخید.
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کنی نگرانتم؟کنی حنا؟ چرا باور نمیچرا اذیت می -  

من غلط بکنم تورو اذیت کنم! کی اذیتت کردم بی انصاف؟ -  

 دست هایش را روی دستم گذاشت و با لحن مالیمی جواب داد:

اینکه میدونم یه دردت هست و نمیگی اذیته! اینکه چندماهه خبری 

از خنده های بلندت نیست اذیته! من میفهمم یه چیزی این وسط 

درست نیست... یه چیزی که داره تورو اذیت میکنه اما نمیدونم چرا 

ن اذیتم میکنه، وقتی میفهمم حالت زنی. حنا این اطمیناحرف نمی

زنی آبجی شم. چرا حرف نمیخرابه و نمیتونم کمکت کنم داغون می

 من؟

 سرم را پایین انداختم.

حقیقتا جوابی نداشتم که بتواند گالره را قانع کند. گول زدن گالره 

 کار محالی بود...

 برای فرار از منجالبی که داخلش گیر کرده بودم، سرم را روی پای

 گالره گذاشتم و گفتم:

زنی تو آخه! بیا که نوازش خونم افتاده. این تو و اینم  چقدر حرف می

 موهای من... ببینم چیکار میکنی!

 نگاهش را به چشم هایم دوخت و با جدیت گفت: 

تونی!اگه تمام عالم و هم بتونی گول بزنی... منو نمی   
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انم، ماه پشت خوام اذیتت کنم اما حنا خ دم چون نمیبحث وکش نمی

مونه...ابر نمی  

کردم. جمله آخرش ترس بدی را به دلم  مبهوت به صورتش نگاه می

《مونه... ماه پشت ابر نمی》انداخت:  

ام گوش عالم را کر کند... وای از روزی که صدای طبل رسوایی

 خدا نیارد... خدا نخواهد.

چشم هایم رو بستم و حواسم را معطوف نوازش انگشت های گالره 

 بین موهایم کردم.

های آب که داخل کتری کتری را زیر شیر آب گرفتم. صدای قطره

شد.ریخت، باعث شکسته شدن سکوت خانه میفلزی می  

 اواخر دیشب، زن عمو و شهاب رسیدند. 

ی بدی بود. ی هر دو، نشانهچهره مغموم و گرفته  

هر چند هر دو صحبت را به امروز موکول کرده بودند اما، نگفته 

 هم پیدا بود. 

ی آشپزخانه، ریزش آب از کترِی لبریز روی سرامیک های یخ زده

 باعث شد از فکر بیرون بیایم و فوری شیر آب را ببندم. 

 کتری سر ریز شده را کمی خالی کردم و روی گاز گذاشتم.
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ی نور آبی رنگ شعله های به کابینت کنار گاز تکیه دادم و خیره

 رقصان آتش شدم.

وزهایی بود که بعد از اذان صبح، خواب به چشم هایم از معدود ر

 نیامده بود. 

 تمام دل و دینم پیش عمو بود اما هنوز به او زنگ نزده بودم.

خواست.ی عمو را نمیدلم صدای ناراحت و گرفته  

جرئت حرف زدن با او را نداشتم. عمو االن به کمک و دلداری نیاز 

دلداری.  داشت که از من نه کمک بر می آمد و نه  

شد و من این را شنیدم اشکم سرازیر میقطعا تا صدای عمو را می

خواستم.نمی  

چرا اینقدر زود بیدار شدی؟ -  

گر شهاب، نگاهم را بهش دوختم. ظاهر متعجب و پرسش با صدای

آراسته و کت و شلوار رسمی که پوشیده بود، نشان از بیرون 

اش داشت.رفتن  

میشگی به داخل دهانم کشیدم و گفتم:لب هایم را به رسم عادت ه  

 در حد نیم ساعت وقت داری؟

نگاهش را به ساعت مچی روی دستش انداخت و سرش را به نشانه  

 تایید تکان داد. 
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شده؟آره، چی -  

عمو و گالره خواب قدمی جلوتر رفتم و نگاهی به در اتاقی که زن

 بودند، انداختم و اشاره کردم که دنبالم بیاید. 

 با تعجب پشت سرم حرکت کرد.

به سمتی که کمترین دید را نسبت به اتاق داشت رفتم و نشستم. 

 اشاره کردم که او هم بنشیند. 

 رو به رویم نشست و گفت:

شده؟چیاین کارا چیه حنا؟   

دست هایم را در هم قالب کردم و با آهسته ترین صدای ممکن 

 زمزمه کردم:

شهاب، جان مامانت راستش و بهم بگو. از وقتی که رفتی بم   -

پرسیم طفره میری!هرچی ازت سوال می  

االن گالره هم نیست که مراعات حالش و بکنی.حرف بزن 

 توروخدا. اوضاع عمو چطوره؟

 سرش را کالفه به زیر انداخت و جواب داد: 

آخه من چی بگم به تو، اوضاع حاجی اصال خوب نیست...طبق 

براوردی که کردیم فقط حدود هفتاد_هشتاد میلیون، چک دست مردم 

ود مغازه هم نزدیک داره!که خب...موعدشون هم نزدیکه.خ
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صدتومن جنس داخلش بوده.سر راست بخوام بهت بگم، بدهی حاجی 

 یه چیزی بیش از دویست میلیون!

دستم را روی دهانم گذاشتم. بیش از دویست میلیون! اوضاع خراب 

کردم.تر از حدی بود که تصور می  

خب این یعنی چی؟ االن باید چیکار کنیم؟ عمو این همه پول  -

خه، چیزی هم واسه فروش نداره!نداره...آ  

 سرش را پایین انداخت و جواب داد:

فعال باید بدهی هارو پاس کنیم.حاجی میگه خونه رو بفروشیم، اما 

من فعال منصرفش کردم.خدا رو خوش نمیاد  آخر عمری اجاره 

نشین بشن. میخوام ماشینم و بفروشم...زیاد نمیخوانش مدلش پاییِن، 

پنجاه تومنی بعدی هم  -برش میدارن.اون چهل اما کِم کم چهل تومنی

خدا بزرگه.بدهی ها که پاس بشن خیالمون راحت میشه.واسه سرپا 

اش هم میشه وام گرفت...البته به شرطی که چک شدن دوباره

 برگشتی نداشته باشه.

خالصه اول باید این هشتاد تومن بدهی و جور کنیم.که چک ها 

.برگشت نخورن یا دست شرخر نیوفتن  

صدای باز شدن در اتاق، اجازه ادامه صحبت را از ما گرفت.بلند 

 شدم و آهسته به سمت آشپزخانه رفتم

 و آب جوش را داخل قوری ریختم.
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 شهاب خداحافظی زیر لب گفت و بیرون رفت.

عمو روسری بلندی و به سرش بسته بود. چشم های قرمز و زن

اش داشت.اش نشان از سردرد عصبی همیشگیصورت رنگ پریده   

به طرفش رفتم و دستش را در دست هایم گرفتم و بی حرف به 

ی هال رفتم.سمت گوشه  

 کمکش کردم که راحت روی زمین بنشیند. 

 خیرببینی زیر لب گفت و سرش را به پُشتی تکیه داد.

عمو؟ صبحانه بیارم برات؟خوبی زن -  

 سرش را به سمت باال تکان داد و گفت:

بیار.یوان چایی برامنه، فقط بی زحمت یه ل  

به سمت آشپزخانه رفتم و لیوان چای برایش ریختم و در سینی 

گذاشتم. از کابینت باالی گاز هم چند تکه نبات زعفرانی کوچک هم 

 برداشتم ودر لیوان ریختم.

 سینی و قوری را به دستم گرفتم و به بیرون رفتم.

 رو به رویش نشستم  و لیوان چای را به دستش دادم.

درست میشه زن عمو...  -  

 با زاری جواب داد:



221 

 چه جوری؟ میندازنش گوشه زندون...

 من میشناسمش،طاقت نمیاره حنا... 

ش گم شد.هق بلند ی صحبت هایش میان هقادامه  

هایش تکیه دادم. بغلش کردم و سرم را به شانه   

 زیر لب زمزمه کردم :

کنیم ...مطمئن درست میشه، هر جور شده بدهی هارو پرداخت می

عمو.باش زن  

 **** 

 گالره گوشی و قطع کرد و پوف کالفه و بلندی کشید:

وای از اون روزی که سارا پیله کنه به چیزی، حاال مگه ول  -

کنه! هر چی میگم باباجان، مامان خسته اس یه شب دیگه میاییم،  می

ه معلوم نیست احسان خونه باشه یا نه. میگه نه شب های دیگ  

 زن عمو لبخندی زد و گفت:

دختر خوبیه، اشکال نداره مامان جان زشته این همه اصرار  -

 کرده، پاشین آماده شین بریم.

مستاصل مونده بودم.بعد از اون اتفاق توی پاساژ، سارا ظاهرا قهر 

 بود.
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شو اینجا  ش خبری بود و نه حتی پاچون نه از زنگ های همیشگی

 گذاشته بود. 

دونستم رفتن امشب من درست بود یا نه... نمی  

گالره بی حرف به سمت اتاق رفت.زن عمو نگاهی به من که 

 همچنان نشسته بودم، انداخت و گفت:

پاشو مادر، تو چرا نشستی؟ -  

 تعلل و کنار گذاشتم و بلند شدم. 

شد.نرفتن من باعث طوالنی شدن این کدورت الکی می  

خواست.م اصال همچین چیزی و نمیو دل  

کردم تا و خب بهتر بود که امشب هر جور شده با سارا صحبت می

اش بردارد.دست از این قهر مسخره  

 در اتاق و آرام باز کردم و به داخل رفتم.

 گالره مشغول اصالح کردن اَبرو هاش بود.

 با باز شدن در نگاهم کرد و اشاره کرد که داخل بروم.

ای روی تخت دراز کشیدم و دست هایم را زیر سرم حلقه کردم.ثانیه 

 نگذشت که گالره گفت:

بین تو و سارا اتفاقی افتاده که من خبر ندارم؟ -  
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 آروم روی تخت نشستم و گفتم:

چطور مگه؟ -  

 از آینه نگاهی به صورتم انداخت و جواب داد: 

این یعنی آره...  -  

شد که به این نتیجه رسیدی؟!نه!...این یعنی چی -  

 به سمتم چرخید و دست هایش را روی سینه اش قالب کرد و گفت:

گفتی نه! اگه اتفاقی نیوفتاده بود در جواب من بالفاصله می -  

فراموش نکن که برای من نمیتونی فیلم بازی کنی.نمیخوای بگی، 

 نگو! اما دروغ هم نگو.

چرخید و مشغول آرایش صورتش شد.باز به سمت آینه    

 دست هایم را در هم گره زدم و گفتم:

چند روز پیش بهم زنگ زد...گفت تولد یکی از دوست هاش  -

 دعوته، اما احسان از دختره خوشش نمیاد.

رسونتش میخواد بیاد اینجا، احسان که گفت که چون احسان می

.از اون روز زنه دوستش بیاد دنبالش.منم گفتم نه..رفت، زنگ می

 ظاهرا قهره.

اش روی میز، صدای ریمل از دستش افتاد. و در اثر افتادن

 ناهنجاری توی اتاق پیچید.  
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 هراسان به سمتم چرخید و گفت:

اسم دوستش و نگفت؟-  

شدن گالره، نگاه کردم و زیر لب زمزمه کردم: با تعجب به شوکه   

نه...  -  

 دست هاش و روی صورتش گذاشت و گفت:

وای وای چقدر این دختر خره! داره دستی دستی زندگیش و وای  -

کنه.خراب می  

 کنجکاو از روی تخت بلند شدم.  

 به سمتش رفتم و گفتم:

از چی حرف میزنی گالره؟ قضیه چیه؟ -  

 از روی صندلی بلند شد و شروع به قدم زدن کرد.

منتظر بهش خیره شده بودم که روی تخت نشست و بی مقدمه 

زدن کرد:شروع به حرف   

سارا و احسان دو قطب کامال متفاوتن...نگاه به چادر سارا ننداز،  -

اون هیچ اعتقادی به دین و حجاب و این چیزا نداره.فقط به اصرار 

 احسان سرش کرده. 

 کنارش روی تخت نشستم و با گیجی زمزمه کردم:
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خب اینا چه ربطی به خراب شدن زندگیش داره؟ -  

دوست داشتیم به نام میترا...هم قبل از ازدواجشون، یه  -

دانشگاهیمون بود. اوایل خوب بودا اما کم کم...همه تو دانشگاه با 

انگشت نشونش میدادن.خبر پارتی های هر شبش توی دانشگاه 

پیچید.تیغ زدن پسرهای پولدار براش عین آب خوردن بود.اونقدر بی 

دا کردم.آبرویی کرد که من راهم و ازش ج  

ی میترا بود، در حدی که قید منم زد.ا شیفته اما سارا، شدید  

اش. پلیس ریخت و همه چند وقت بعد تو یکی از پارتی های شبانه

 رو دستگیر کرد.

 سارا هم جز دستگیری ها بود...

میترا و با وضع بدی توی پارتی گرفته بودن، در حدی که به عقد  

 اون یارو در اومد! و از دانشگاه هم اخراج شد.

اما سارا...احسان با همون یک بار دیدنش عاشقش شد و چند وقت  

 بعد بهش پیشنهاد ازدواج داد.

 و در کمال تعجب همه، سارا جواب مثبت داد. 

آمد با میترا و غدغن کرد.سارا  بعد از ازدواجشون، احسان رفت و

 هم قبول کرد.

اش با تو حرف زده قطعا میتراست!اما...این دوستی که سارا درباره  
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 ******************** 

آینه کوچکم و از توی کیفم در آوردم و برای آخرین بار، نگاه 

 دیگری به صورتم انداختم. 

 ظاهرا همه چی خوب بود.

ی مسی رنگ، کمی رنگ گرفته نهصورت رنگ پریده ام، با رژ گو

 بود.

ام و برق لب کمی جال داده بود. لب های بی رنگ و خشکیده  

 در کل خوب بود!

 حنا امشب در ظاهر خوب بود...

 صدای شهاب باعث شد از فکر بیرون بیام:

پالک چنده؟  -  

 گالره جواب داد:

پالک بیست، همون جلوییه، در سمت چپ. -  

ی احسان، اشاره کرد و موهای جلوی و با دست به در حیاط خونه

 صورتش و به زیر شال فرستاد.

 بعد از پارک کردن ماشین.همگی پیاده شدیم. 

 دستم را روی زنگ گذاشتم و عقب رفتم.
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 در با صدای تیکی باز شد.

بستم.آخرین نفر داخل رفتم و در را پشت سرم   

 قامت احسان، جلوی در پیدا بود. 

 تپش شدید قلبم، باعث تند شدن نفس هایم شده بود. 

شدم.قدم به قدم بهش نزدیک تر می  

 بعد از احوال پرسی های معمول، نگاهش و به صورتم دوخت.

 رد لبخندش را پاک کرد و معمولی گفت:

سالم، خوش اومدین. -  

 نگاهم و از صورتش برداشتم و گفتم:

سالم، متشکرم. -  

منتظر منی که در حال باز کردن بند های کتونیم بودم نماند و دستش 

 را پشت کمر شهاب گذاشت و به داخل هدایتش کرد.

ای ُهل دادم و داخل رفتم.کفش هام و به گوشه  

مات و مبهوت به بادکنک های قرمز رنگی که به سقف متصل 

گاه کردم.بودن، ن  

سارا با پیراهن بلند قرمز رنگ و روسری بلند سفید رنگی که مدل 

 لبنانی بسته بود، زیبایی اش دو چندان شده بود.
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 با لبخند سردی به سمتم آمد و خوش آمد گفت.

 دستم را پشت کمرش گذاشتم و توی گوشش زمزمه کردم:

قهر نباش...دوست ندارم ازم ناراحت باشی. -  

ت و با لبخند پلک هایش را به نشانه تایید روی هم ازم فاصله گرف

 گذاشت و برگشت.

ای نشستم.پشت سرش حرکت کردم و روی مبل تک نفره    

 همچنان بادکنک های قرمز رنگ، برایم عالمت سوال بزرگی بود.

با صدای گالره، نگاه از بادکنک های قرمز رنگ گرفتم و بهش 

 نگاه کردم:

خبریه؟ قضیه این بادکنک ها چیه؟ -  

 سارا لبخندی زد و جواب داد:

ای بی معرفت! واقعا نمیدونی؟ فردا تولدمه...ماها که تهران فامیل  -

نداریم.احسان جان گفت امشب که شما هم هستین یه تولد خودمونی 

 بگیریم.

 گالره بلند شد و سارا و بغل کرد و بعد از بوسیدن صورتش گفت:

رس بابا و دارم هیچی یادم  ببخش عزیزم این روزها اینقدر است -

نمیمونه...بعدم بیشعور چرا یه خبر ندادی که حداقل دست خالی  

 نیاییم؟ 
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برو بشین سر جات بابا، به عمد نگفتم که تو زحمت نیوفتین.  -  

ای نکردم و نگاهم و به ی صحبت های گالره و سارا توجه به ادامه 

دوختم. احسانی که با لبخند مالیمی خیره به صورت سارا بود،  

فهمیدم...معنی نگاهش و می  

فهمیدم... تلخ بود، اما می  

 نگاه احسان به سارا، همان نگاه من به احسان بود.

 اما خالص تر...پاک تر... و قطعا حالل تر.

اش به سارا گرفتم و بی هدف به اطراف خیره نگاهم را از نگاه

 دوختم.

ورده بود، افتادم.ناخوداگاه یاد متنی که چند روز پیش، به چشمم خ  

 یک روز...

 یک جایی... 

شویعاشق کسی می  

 که دوستت ندارد.

 حاال تمام دلتنگی های دنیا را هم که گریه کنی... 

شوی.سبک نمی  

《امیر وجود》  
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 بعد از سرو چندین نمونه غذاهای مختلف، نوبت به تولد سارا رسید.

ی ذاتی اش  اش را جمع کرد و با ناز و عشوهدامِن گشاد پیراهن

 روی مبل دو نفره نشست.

احسان هم چند لحظه بعد، با کیک شکالتی و تعدادی شمع روشن که 

مان آمد.رویش قرار داشت به سمت   

ی نور های جذاب بودم که با سایهمحو تماشای برق زدن اون نقره

کردند.شمع، به لوستر های بزرگ و زیبای سقف، دهن کجی می  

به  ی صورتش بود که با سرفه مصلحتی گالره نگاهم همچنان خیره

 خودم آمدم.

به سمت راست نگاه کردم، گالره نامحسوس زهرچشمی گرفت و با 

 حرکت سر، به احسان اشاره کرد!

ام بود!و این همان طبل رسوایی  

نگاهم را از چشم های کنجکاو و توبیخ گر، گالره گرفتم و به زمین 

 دوختم.

شدنم به ممنوع این روزهایم، کار دستم داد... خیره  

زیر دندان فشردم و پلک های لرزانم و روی هم گذاشتم.لب هایم را   

 ترسم از رسوا شدنم پیش گالره نبود!

دادم جلوی گالره بی آبرو بشم، اما...ترجیح می  
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 سارا نه! احسان نه!

و فقط زیر لب، تمام ذکر و دعاهایی که بلد بودم و زمزمه کردم که 

اشند.خدایا مبادا احسان یا سارا متوجه این نگاهم شده ب  

خواست.شان را  نمیدلم عفونی شدن حریم زندگی  

 دل بی آبروی من، هنجار شکنی کرده بود. درست.

اما تحت هیچ شرایطی حاضر نبود خللی به زندگی این عزیز پنهان، 

 وارد شود.

سارا در آغوش احسان، شمع های تولدش را یکی پس از دیگری 

 فوت کرد و همه دست زدند.

پیشانی بلند، سارا زد و همه دست زدند... ای رویاحسان بوسه  

ی احسان زد و همه دست زدند... ی کوتاهی روی گونهسارا بوسه  

 اما من در دلم ناخواسته عزادار بودم!

 عزادار آبرویی که جلوی گالره رفته بود... 

 عزادار عاشقانه های حالِل عزیزترینم...

اشت. عزادار عشقی که جز عذاب و رسوایی چیزی برایم ند  

 سارا ظرف کیک و جلویم گذاشت و گفت:

نوش جونت. -  
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 لبخند لرزانی زدم و گفتم:

ممنونم عزیزم. -  

ای از آن کیک و به دهن ببرم.تلخی دهنم، وادارم کرد که تکه  

ای طول نکشید که سارا بی مقدمه پرسید:لحظه  

راستی، مبلغ بدهی حاج آقا دقیقا چنده؟ -  

ی صورت سارا زیر چشمی به احسانی که با اخم و کنجکاوی خیره

 شده بود، نگاه کردم.

 قطعا اون هم مثل ما توقع همچین سوالی و نداشت!

 سوال بدی نبود، اما مهمونی تولد هم جایش نبود!

، بشقاب کوچک حاوی کیک و روی میز عسلی کنارش زن عمو

ذاشت و جواب داد:گ  

به طور کلی یه چیزی بیشتر از دویست میلیون...اما بدهی اصلیش  -

چک هایی هستن که دست مردم داره! دقیق نمیدونم مادر...شهاب 

 جان هشتاد میلیون بود؟

 شهاب با دستمال کاغذی، دور دهنش و پاک کرد و ادامه داد: 

هل تومنش جوره بله، بدهی اصلی هشتاد میلیوِن...که یه جورایی چ -

 اما چهل تومن بعدیش نه هنوز.
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سکوت جمع را باز سارا شکست و با لبخند ملیحی نیم نگاهی به 

 احسان کرد و جواب داد: 

اونم جور میشه...به امید خدا.  -  

----------- 

بعد از رفتن مهمان ها، در حیاط و بست و دستی به شقیقه های 

اش کشید و داخل رفت.دردناک  

بل سه نفره، دراز کشیده و به سقف خیره شده بود. سارا روی م  

خواست کام خودش و از سوال بی جایش، ناراحت بود.اما دلش نمی

 همسری که تولدش بود و تلخ کند.

 پس سکوت پیشه کرد و روی مبل نشست و چشم هایش را بست.

احسان، میشه نخوابی؟ باید حرف بزنیم... -  

ی سارا شد و زمزمه کرد:هچشم های دردناکش، و باز کرد و خیر  

کنه.اگه خیلی واجب نیست بذار واسه فردا عزیزم...سرم درد می -  

اش را نداد و گفت:ی قطع شدن جملهسارا اجازه  

گم امشب، یعنی امشب!گفتم! وقتی میاگه واجب نبود که نمی -  

اش کشید مجدد چشم هایش دستی به رگ های بیرون زده از پیشانی  

 را بست و به پشتی مبل تکیه داد و همزمان گفت:
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جانم؟گوشم با توئه...  -  

 سارا بی مقدمه جواب داد: 

بدهی بابای گالره رو پرداخت کنیم! -  

اش، باعث شد سرش تیری بکشد و چشم هایش تار نشستن یک دفعه

 شود.

ای شبیه به آخ را زمزمه کرد.دستی به سرش کشید و زیر لب واژه  

 سارا بی توجه به حال احسان ادامه داد:

نه همش و! میدونم نداری...فقط چهل میلیونش و.اونم کافیه یه   -

 زنگ به بابا بزنم تا بفرسته برام...

با عصبانیت بین حرفش پرید و گفت:احسان   

چی داری میگی ؟ هی پشت سر هم میبافی! به منو تو چه آخه؟  -

 خاموش کن باهم بریم.

 سارا با ناراحتی جواب داد:

بذار تا آخر حرفم و بزنم بعد بین حرفم بپر! -  

اش پرید و گفت:احسان بین حرف  

ث و زنی که! داری چرت میگی. این بحِد آخه تو حرف نمی -

 تمومش کن سارا.
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 اجازه جواب دادن را به سارا نداد و بلند شد. 

 سارا پشت سرش، راه افتاد و با جیغ گفت:

ی من و تو! چرا لگد به شانسمون اون جنین تنها امید ماست! بچه -

زنی؟ احسان تو بچه میخوای! نگو نه؟ که محاله باور کنم! منم می

خوام! همون خودمون و میی خوام.من بچهی پرورشگاه و نمیبچه

ی بیمارستان افتاده و من، رحمی برای ای که گوشهجنین فریز شده

ی دنیا اوردنش ندارم! بفهم احسان...خودخواه نباش.حنا برگ برنده

 ماست!

با اوردن نام حنا بالفاصله به سمت سارا چرخید و مبهوت به  

همسرش، خیره شد. صورت خیس از اشک  

و اشک های صورت همسرش را پاک کرد. اش رفتقدمی به سمت  

 صدایش را پایین تر اورد و با لحن مالیمی گفت:

سارا جان، عزیزدلم، میفهمی چی میگی؟ اون دختر دوست توئه!  -

کردم این کار تو سواستفاده از موقعیت اون هاست. تا االن فکر می

خواستم دستم جلوی خوای کمک کنی. مخالف بودم چون نمیفقط می

ات دراز بشه. مخالف بودم چون با کمک کردن ما، غرور دوست باب

هات خورد میشه.اما...االن قضیه فرق داره، درست نیست خانوم  

 جان. حتی فکرشم اشتباهه سارا.
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اش کرد و با جیغ اش را نثار شانه های پهنسارا مشت های محکم

 ادامه داد: 

فهمم. نمی فهمم چی میگم. اما دلیل جبهه گرفتن تو روآره می -

احسان چشمات و باز کن، این دختر برگ برنده ماست. سند پدر و  

مادر شدنمون. چند وقته دنبال یه آدم مطمئنیم که بچمون و دنیا 

بیاره؟ هان؟ چند وقته؟ پیدا کردیم؟ نه! حاال که شانس بهمون رو 

کنی؟ونی میاورده چرا داری لگد پر  

شت و قدمی فاصله اش بردامشت های همسرش را از روی سینه

 گرفت.

 نگاهش را به بیرون دوخت و دستی بین موهایش کشید.

اش را متشنج تر نبض زدن شقیقه های دردناکش، حال خراب

کرد.می  

خواست! اصال مگر کسی بود که دلش غش و ضعف نرود بچه می

خواست.اما حنا...برای آن موجودات کوچک؟ دلش پدر شدن می  

حیف بود. حیف بود! برای این کار،  

اش.صدای سارا، باز خط کشید به روی اعصاب بهم ریخته  

کنم! چهل تومن پولی نیس که نتونن جورش کنن. من اینکارو می -

دم...چه  پس وقت و از دست نمیدم، من این فرصت و از دست نمی



237 

گیرم...خودمم با تو بخوای چه نخوای! فردا اول وقت از بابا پول می 

زنم.حنا حرف می  

جونش به عموش بسته است، شک نکن قبول میکنه.  اون  

با عصبانیت به سمت سارایی که انگار عذم خودش را جذم کرده بود 

 که امشب میخ خودش را بکوبد، چرخید و گفت:

گم؟ من مخالفم. تکرار کن؟ مخالف! کال توجه نداری من چی می -

لود این کار از انسانیت به دوره سارا. فرصت طلبیه...از آب گل آ

 ماهی گرفتنه... 

د آخه خانوم من، تو بعد روت میشه نگاشون کنی؟ اونا مثال 

 دوستاتن.

 دست هایش را روی گوش هایش گذاشت و گفت:

خوام چیزی بشنوم...اصال بهتر که بعد از تمومش کن احسان.نمی -

مون هم تموم شه، بچمون و که دنیا اورد دیگه قضیه دوستی

خوام چشمم به چشم هیچ کدومشون بیوفته...تو هم بهتره با من نمی

کنم.کار و میکنار بیایی، چون من این  

نه عصبانیت و نه مالیمت...هیچ کدام تاثیری در تصمیم سارا 

 نداشت.  

 مستاصل از رفتار غیر منطقی همسرش
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اش را میان پنجه هایش اش رفت و شانه های ظریفقدمی به سمت

 گرفت و گفت:

سارا، اون دختر، یتیمه...بترس از آهی که عرش خدارو  -

کنی. اش تباه میلرزونه. اون دختر حیِف...تو با این کارت آیندهمی  

چرا به فکر آبروی اون دختر نیستی؟ زن باردار ندیدی؟ اون دختر 

اش و چی باید بده؟ اب در و همسایهمجرده...شکمش باال اومد جو

مونه؟اش میآبرو واسه  

کنی؟تو اصال به اون دختر فکر می  

کنم...به آرزوی تو. نه! چرا باید بهش فکر کنم؟ من به تو فکر می -

بینم. به نگاهی که به بچه ها به حسرتی که تو چشم هات می

 خوام به آرزوت برسونمت!ندازی. تو چت شده احسان؟ میمی

خوام بابا بشی...میخوام مامان بشم. حنا هم باید کالهش و احسان می

دم. مثبت نگاه کن. ما پدر و مادر بندازه باال که بدهی عموش و می

کنه. ببین؟ خیلی هم بد نیست. شیم! حنا هم به عموش کمک میمی  

اش بود دوخت.اش را به سارایی که مشتاقانه خیرهنگاه  

خواست.سوخت، اما...دلش بچه میدلش به حال آن دختر می  

اش لبه تیغ بود.نگران آبروی آن دختر بود، اما...زندگی  

 بین دو راهی سختی بود... 

 یک طرف، زندگی و کمبود هایش بود و در سمت دیگر...
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سوخت!اش میدخترکی بود که دلش به حال نگاه معصوم  

زد پس آبرو و خواست اما وجدانش تشر میدلش پدر شدن می

ی آن دخترک چه؟آینده   

بی هدف به سمت پنجره رفت و پرده های ضخیم را کنار زد و 

ی آسمان ابری شد.خیره  

ش احساس کرد.حضور سارا را کنار  

همسرش به دور بازو هایش حلقه زد  ثانیه ای بعد دست های ظریف

یش تکیه داد.و سرش را به شانه ها  

 ناخواسته خم شد و بوسه ای روی موهای همسرش زد.

فردا با حنا صحبت کنم؟ -  

 بی حرف سرش را به نشانه مثبت تکان داد.

 قبول کرده بود! ساده نبود...اما کنار آمده بود. 

 دلش را آرام کرد که ممکن است دخترک قبول نکند!

ش را با سارا اکرد و دوستی کوتاه مدتاصال شاید سر و صدا می

زد.بهم می  

اش این بود که دل همسرش را راضی کرده بود.لبخند  اما...حداقل

 سارا اجازه فکر های بیشتر را نداد.
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خوشحالی سارا کافی بود تا خط بزند تمامی خط قرمز های 

اش را.زندگی  

 زیر چشمی به سارا نگاه کرد و گفت:

اگر...اگر یک درصد هم قبول کرد، حرفی به بابات اینا نزنی!   -

فروشیم.ماشین و می  

اش کرد و لب به اعتراض گشود:با ناراحتی نگاه  

اما احسان این ماشین... -  

اش را روی لب های سارا گذاشت و با تحکم جواب داد: دست  

کافیه سارا ! بریم بخوابیم؟  -  

گشته بودیم، گالره حتی یک کلمه  ی احسان براز دیشب که از خونه

ش واقعا ترسناک بود.اکرد و این سکوتهم با من صحبت نمی  

ی صحبت کردن و گرفت. و اجازهتقریبا حضورم و به کل ندید می 

داد.هم بهم نمی  

شهاب از صبح زود بیرون رفته بود تا ماشینش و به چند فروشگاه 

عمو و جور کنیم.خرید و فروش نشان بده تا هرچه زودتر بدهی   

 زن عمو هم سردرد و بهانه کرده بود و توی اتاق خواب بود.

کتلت هارو کف دستم پهن کردم و بهش شکل دادم و توی تابه  

 انداختم. 
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باید حرف بزنیم. -  

ی گالره باعث شد به عقب برگردم و نگاهش کنم.حضور یک باره  

فتم:دست هایم را از شدت استرس به لباسم کشیدم و زیر لب گ  

حرف بزنیم! -  

ی اتاق انداخت و جواب داد:نگاهی به در بسته  

خرم. نمیخواد اینجا نه...بریم بیرون. ناهار هم بیرون یه چیزی می -

 درست کنی.

 بدون اینکه منتظر جوابم بماند به طرف اتاق رفت.

 به کابینت پشت سرم تکیه دادم و چشم هایم را بستم.

ظرِف حاوی مواد کتلت، سلفون  زیر تابه و خاموش کردم و روی

 کشیدم و توی یخچال گذاشتم.

 لیوان آب سردی و برای خودم ریختم و الجرعه سر کشیدم.

 به طرف اتاق رفتم و آرام دستگیره در و پایین کشیدم.

زن عمو همچنان روی تخت خواب بود و گالره مشغول بستن دکمه 

اش.ای رنگهای مانتوی قهوه  

فتم و اولین مانتویی که به دستم آمد و تنم  بی حرف به سمت کمد ر

 کردم.
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ای که نامحسوس با نگاهی غمگین جلوی آینه ایستادم و به گالره

کرد، نگاه کردم.براندازم می  

 سرم و پایین انداختم و نفسم و آه مانند به بیرون فرستادم.

 از کنارم رد شد و زیر لب گفت:

پایین منتظرتم.  -  

--------- 

ه سمت پارک همیشه خلوتی که در نزدیکی خونه بود، قدم زنان ب

 رفتیم و روی نیمکت سردی نشستیم.

ی دادم شروع کنندهگالره همچنان سکوت کرده بود و منم ترجیح می

 صحبتی نباشم. 

ام قالب کردم و به شکوفه های ریز و صورتی دستم و روی سینه

دانستم خیره شدم.رنگ درختی که حتی اسمش و هم نمی  

صدای قهقهه های بچه هایی که مشغول دویدن و بازی کردن بودند 

شد.آورد و باعث لبخند زدن هر عابری میآدم و به وجد می   

بزنم... خوام درباره چی باهات حرفباورم نمیشه می -  

ای که با اخم به رو به رو خیره شده بود و دست هایش را به گالره

داد نگاه کردم.بهم فشار می  

 همچنان سکوت کرده بودم .
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 لحظه ای طول نکشید که به سمتم چرخید و با عصبانیت گفت:

کنم حنا، بگو توهم زدم ! نجاتم بده از این بگو اشتباه فکر می -

تی به جونم...یه چیزی بگو لعنتی! با تو ام. برزخ که از دیشب انداخ  

 رد اشک و از صورتم پاک کردم و زیر لب زمزمه کردم:

ببخشید...  -  

چیو؟ چیو من باید ببخشم؟ تو چیکار کردی حنا؟ منو نگاه کن!  -

خجالت نکشیدی؟ از سارا و احسان نه! از خدا هم خجالت نکشیدی؟ 

 چرا این قدر وقیح شدی...

شد. ام میبه اوج رسیده بود و مانع صحبت کردنهق هق گریه ام 

 دستم و جلوی دهنم گرفتم تا صدای گریه ام، کام کسی و تلخ نکند. 

کرد و همچنان با حرف هایی که حقیقت  گالره به حال بدم رحم نمی

داد:کوبید. ادامه می تلخی و بی رحمانه به صورتم می  

رف این گریه مسخره و تموم کن حنا! آوردمت که ح -

 بزنی...تعریف کن برام! تعریف کن ببینم تا کجا پیش رفتی ؟ نکنه...

 با شتاب ایستادم و با صدای بلند گفتم:

نه! احسان خبر نداره...بخدا هیچکس از خریتم خبر نداره. گالره  -

 من قدمی خطا نرفتم...دلم چرا ! اما خودم نه. 

اد: شانه هایم را میان پنجه هایش گرفت و با بغض ادامه د  
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خطا نرفتی؟ تو به این احساس حرامت چی میگی؟ اسم این عشق  -

 اگه خطا نیست چیه؟

 هق زدم و گفتم :

ی این حرامه...گناهه...شرعا و عرفا. بخدا میدونم گالره، همه -

هارو صد هزار بار پیش خودم تکرار کردم. به خداوندی خدا دست  

.دلتنگی  خودم نیست. دوست داشتن یواشکیش دست خودم نیست..

کشم؟کنی من عذاب نمیهام دست خودم نیست. فکر می  

اش گذاشت و گفت:با شتاب بغلم کرد و سرم و روی شانه  

میدونم، اما...دست بکش ازش حنا! سخته...مشکل...اما دل بکن   -

خواهر من...تهش جز عذاب چیزی نصیبت نمیشه. دل بکن از 

بگردم. خودم احسانی که جون میده واسه سارا. دل بکن دورت 

کنم.کمکت می  

صدای زنگ گوشیم باعث شد از بغلش بیرون بیام و به طرف 

ام که روی نیمکت بود؛ قدم بزنم.کیف  

 منتظر اسم زن عمو بودم، اما...

 با دیدن نام سارا روی صفحه گوشی، نفسم توی سینه حبس شد.

ام شد. ظاهرا گالره هم متوجه حال بهم ریخته   

گوشی را از دستم گرفت و به اسم سارا که  بی حرف کنارم آمد و

 روی صفحه گوشی نقش بسته بود نگاه کرد.
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ای کوتاه به گوشی کرد و لب زد:اشاره  

جواب بده!  -  

ام گرفتم و با صدایی که لرزان گوشی و بین انگشت های یخ زده

زد، جواب دادم:اش حالم و بهم میبودن  

الو... -  

 صدایش با تاخیر به گوشم رسید:

سالم حنا جون، خوبی عزیزم؟ مزاحمت که نشدم ؟ -  

حالش نفس راحتی کشیدم و روی ناخودآگاه با شنیدن صدای خوش

 نیمکت پشت سرم نشستم.

 پلک هام و روی هم فشار دادم و گفتم:

ممنونم شما خوبین؟ نه بابا کاری نداشتم...جانم؟  -  

اش به گوشم رسید: با کمی تاخیر، صدای جدی  

منو احسان هم خوبیم خداروشکر، خب بی مقدمه بگم...باید   -

 ببینمت!  

 گالره کنارم نشست و زمزمه کرد:

چی میگه؟ -  

 گوشی و بین دستم گرفتم و لب زدم:
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میگم بهت. -  

 صدای سارا باز به گوشم رسید:

الو رفتی حنا؟ -  

ت گوش کردند و پشموهایی که لجوجانه روی صورتم بازی می

 فرستادم و شتاب زده جواب دادم:

نه نه هستم. اتفاقی افتاده؟ آخه...نگران شدم.-  

نه عزیزم اتفاق خاصی که نه، اما پشت گوشی هم نمیتونم توضیح -

بدم. امروز بریم کافه گیالس؟ آدرسش و گلی داره به خونتونم تقریبا  

 نزدیکه... وقت داری امروز؟

جواب دادم:  نیم نگاهی به گالره انداختم و  

راستش امروز نه...کمی درگیرم. فردا ده صبح کافه گیالس؟  -  

 با نارضایتی که کامال از صدایش مشخص بود، گفت:

باشه...پس تا فردا. -  

خداحافظ. -  

 گوشی و قطع کردم و با زاری به گالره نگاه کردم.

چی گفت که پَس افتادی؟ -  
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ی آفتاب سوزان باالی سرم شدم سرم و به نیمکت تکیه دادم و خیره 

 و زمزمه کردم :

خواد باهام حرف بزنه...تنهایی...کافه گیالس...می -  

 بالفاصله نشستم و با ترس به گالره نگاه کردم و گفتم:

وای ! گالره میخواد منو ببینه! تنهایی...گفت حرف داره باهام.  -

سارا چه حرف خصوصی داره که با من خاک بر سر شدم؟ آخه 

 بزنه. 

دست هایش را به نشانه تسلیم جلوی صورتم گرفت و بین حرفم 

 پرید:

ترسی آخه؟آروم باش ببینم چی میگی تو! از چی می -  

 پوزخندی زد و با کنایه ادامه داد: 

نترس...قطعا قضیه شوهرش و عشق جنابعالی نیست! -  

اش انداختم و با ناراحتی صورتم را چرخاندم.نیم نگاهی به صورت  

 شاید بدتر از این ها حقم بود.

عاشقی درد داشت، اما عشق ممنوعه، مرگ تدریجی که نه! حقیقتا 

 خود مرگ بود.

دانست از حال مزخرف من ؟کسی چه می  
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اش حتی توی دلت هم عذاب اما از بیان کردناین که عاشق باشی 

 وجدان داشته باشی، اسمی جز مرگ داشت؟

 گالره دستم را توی دستش گرفت و زمرمه کرد:

تونم باهاش کنار بیام. نمیشه  باورش سخته برام...بفهم حنا. نمی -

هضمش کنم. تو چطور تونستی عاشِق شوهر دوستت بشی؟! یکم به  

من، فکر کن توروخدا. دل بکن جاِن عمق ماجرا فکر کن خواهر

 عمو.

اش بیرون کشیدم و روی صورتم گذاشتم و زیر دستم و از زیر دست

 لب جواب دادم: 

دونستم. اینجور عاشقی همیشه عشق توی یک نگاه و هوس می -

کردم.اما...گالره، عشق که مدل حالیش هارو مسخره بازی تلفظ می

زی نداره. من... احسان و نمیشه! بخدا که هیچ قائده و حد و مر

دوست دارم! بیشتر از جونم.گناهه...نشدنیه...عیِب! اما من این عیب 

عاشقی، دوست داشتن یواشکیش هم  و دوست دارم. سهم من از

تونم نخوامش! بخدا نمیشه... نیست؟ گالره...نمی  

از روی نیمکت بلند شد و قدمی فاصله گرفت، دستمال سفیدی که 

د و از توی کیفم برداشتم و رد اشک هام و پاک یادگاری احسان بو

 کردم.

 دستمالی که حتی یک ثانیه ازم دور نبود... 
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 گالره راه رفته و برگشت و جلوی پام زانو زد.

 دست هایم را بین دست هایش گرفت و به چشم هام خیره شد:

تونم شاهد باشم و کاری نکنم. مجبورم نکن تباه میشی حنا...نمی -

بم! برت گردونم   

اش پریدم و با زاری نالیدم:بین حرف  

گالره...توروخدا! -  

 دست هایم را فشار داد و قاطع لب زد:

فرستمت بم. دلتنگت  اگه ازش دست نکشی این کار و میکنم! می -

شم! شاهد دست و پا زدنت  شم...خیلی! اما حداقل نگرانت نمیمی

 توی باتالق نمیشم.

بکشی؟ اوکی...برگرد بم!  تونی از این عشق مزخرف دستنمی

برگرد و توی چشم نباش. برگرد و فراموش کن آدمایی به اسم  

احسان و سارا توی زندگیت بودن. مامان چند روز دیگه برمیگرده 

 پیش بابا...اونا بیشتر به حضورت نیاز دارن. من تنها نیستم.

ای که هیچ وقت تا این اندازه جدی و با ترس بلند شدم و به گالره

طع ندیده بودم، خیره شدم و لب زدم:قا  

تونی؟ ...من...من به امید همین دیدار نه...گالره نه! چطور می -

ام، بعد تو میخوای منو بفرستی بم؟ چرا میخوای های کوتاه زنده

 عذابم و بیشتر کنی؟ گالره با من باش! 
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اش و از روی نیمکت برگشت و بی توجه به حال زارم، کیف

ارم عبور کرد.برداشت و از کن  

ی آخر صداش به گوشم رسید:لحظه  

متاسفم! اما حرفم عوض نمیشه... -  

------------------  

 گالره منتظرم نماند و برگشت.

دانستم قرار ناهار و یاد اش هست یا نه. نمی  

واسه همین ریسک نکردم و سر راه، چند تا دونه تخم مرغ و گوجه 

 خریدم.

 در خونه و باز کردم و داخل شدم.

شهاب هم برگشته بود، جلوی تلویزیون نشسته بود و مشغول دیدن 

 فوتبال بود. 

 و...من مطمئنم که ماشینش و جلوی پارکینگ ندیدم! 

 روی کانتر ظرف های یه بار مصرف غذا بود.

ره ناهار گرفته بود.پس گال  

 سالم بلندی به جمع کردم و کتونی هایم را داخل جاکفشی گذاشتم.

 زن عمو با مهربونی نگاهم کرد و گفت:
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بیا چایی بخور عزیزم ،تازه درست کردم. -  

چشم عزیزم، لباس هامو عوض کنم میام. گالره کجاست؟ -  

 شهاب برگشت و جواب سالمم و زیر لب داد و ادامه داد: 

رفته حموم...برو صداش بزن بیاد ناهار بخوریم.مردم از  -

 گرسنگی.

 سرم و تکان دادم و به سمت اتاق رفتم.

دست هام و با استرس، روی میز بهم گره زدم و منتظر به سارا 

 چشم دوختم.

بود که امروز ی فکر و ذهنم درگیر صحبت هایی از دیروز همه

 قرار بود از زبان سارا بشنوم.

اش را نوشید و پرسید:ای از قهوهدر سکوت جرعه  

چقدر از بدهی عموت مونده؟ -  

ناخوداگاه از شدت تعجب ابروهام و باال فرستادم و سوالی نگاهش 

 کردم.

انگار که خودشم متوجه بی مورد بودن سوالش شد که دوباره ادامه  

 داد:

ک بگم بهت. من میخوام کمکتون کنم!خب...بذار ر -  

 با گیجی لبخندی زدم و گفتم:
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کمکمون کنی؟ من چرا نمیفهمم تو چی میگی؟ میشه مقدمه چینی و   -

 بیخیال شی؟ اصل مطلب و بگو.

 سرش را پایین انداخت و بعد از مکث کوتاهی جواب داد: 

میدونی که من رحمم و از دست دادم؟ گفته بودم بهت. من تحت  -

تونم بچه دار شم.مگر...مگر اینکه رحم اجاره شرایطی نمی هیچ

 کنم.

ام و توی دهنم کشیدم و گفتم:لب های ترک خورده  

خب...خب این چه ربطی به قرار امروزمون داره؟  -  

 نگاهش و به چشم هام دوخت و با جدیت گفت:

خوام یه معامله باهات بکنم. دو سر سود! می -  

تر از قبل توی هم گره زدم و پرسیدم:دست هامو محکم  

از چی حرف میزنی سارا؟ قلبم اومد تو دهنم.درست بگو ببینم  -

 منظورت چیه؟

 پلکی زد و به میز خیره شد.نفس عمیقی کشید و ادامه داد: 

که تنها شانس مون منو احسان یه جنین فریز شده داریم. جنینی  -

واسه ادامه این زندگیه. واسه دنیا اومدنش نیاز به یک رحم سالم 

داریم. خیلی گشتیم...اما مورد های درستی و پیدا نکردیم. و خب، 
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حقیقتش یا قیمت هاشون خیلی باال بود و یا اینکه...آدم های درستی 

 نبودن.

صحبت  خواست تاثیرمکث کرد و به صورتم خیره شد.انگار که می

 هایش را توی صورتم ببیند. 

 و خب من در این لحظه هیچ درکی از صحبت هایش نداشتم. 

چیدم فقط با گیجی تیکه های صحبت هایش و عین پازل کنار هم می

 تا شاید به جواب برسم.

اش دوخت و ادامه داد: نگاهش و به فنجان قهوه  

کنه و می یه پیشنهاد خوب دارم برات. پیشنهادی که هم به تو کمک -

 هم به منو همسرم. 

 کمرم و صاف کردم و به پشتی صندلی تکیه دادم. 

ی ذهنم به جواب رسیده بود اما... پازل بهم ریخته  

خواست باور کنم منظور سارا همین بوده باشه.دلم نمی   

کردم.همچنان در سکوت خیره نگاهش می  

اش قهوهانقدر این سکوت ادامه دار شد که سارا نگاهش و از فنجان 

 برداشت و به چشم هام دوخت.

دونم چی توی نگاهم دید که دست هایش را روی دست های یخ نمی

 زدم گذاشت و با مالیمت ادامه داد: 
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حنا جان، باور کن به نفع جفتمونه! کمی عاقالنه فکر کن. تو  -

ی منو احسان و به دنیا میاری، منم بدهی عموت و میدم. ببین  بچه

موت بنده خدا اخر عمری دنبال چک و شرخر بدو منو؟ دلت میاد ع

 بدو کنه؟ آخه خدارو خوش میاد؟

چشم هایم را روی هم گذاشتم و با گیجی و لکنت مزخرفی که هنگام 

شد، زمزمه کردم:استرس مهمون لب هایم می  

شهاب ماشینش و فروخته...خودش دیشب بهمون خبر داد.فقط  -

بزرگه...اونم جور  چهل میلیون دیگه نیاز داریم.خب، خدا

کنیم.میشه.یعنی...جورش می  

پیشنهاد دادم خونه پدریم و بفروشیم. مخروبه اس اما میخرن ...ولی 

خب، دلم نمیاد. یعنی عمو هم دلش نمیاد من مطمئنم. ولی چاره ای 

 نیس مگه نه؟ عموم واجب تره یا خاطرات کودکیم؟

ه یادگاری گالره میگه عمو از پیشنهادش هم ناراحت میشه...آخ

 برادرشه.ولی...

 مکث کردم و به سارا نگاه کردم.

 انگار که تازه از شوک در آمده باشم.

دست هام و به سرعت از بین پنجه هاش بیرون کشیدم و سرم و به 

 چپ و راست تکان دادم.

 صندلی و عقب کشیدم و بلند شدم. 
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سرگیجه و تاری دید، باعث شد دستم و روی میز نگه دارم تا از 

.فتادنم جلوگیری کرده باشما  

 سارا با شتاب به سمتم آمد و بازویم را بین انگشت هایش نگه داشت.

 تقال کردم که از دستش خالص شوم.

 اما تن بی جون من

 کجا و عذم راسخ سارا کجا.

با بیچارگی توی دلم زمزمه کردم: چرا همه کمر همت بستن که منو 

 نابود کنن؟

زد:صدای گالره توی گوشم زنگ می  

 )سارا، منفعت خودش و به هر چیزی ترجیح میده...(

 چقدر زود معنی صحبت های گالره را فهمیدم.

با تمام توان، بازومو از میان دست های سارا بیرون کشیدم و از آن 

خرف خارج شدم.کافه مز  

شنیدم و با هر قدمش، صدای قدم هایش را از پشت سرم می  

بخشیدم. به قدم هام سرعت می  

 از خیابون رد شدم و خودم را توی پیاده رو انداختم. 

 اما...درست در یک قدمیم احسان و دیدم. 
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عینک دودی زیبایی روی موهاش قرار داشت و به بدنه ماشینش 

 تکیه داده بود. 

، قدمی از ماشین فاصله گرفت و به سمتم امد. با دیدنم  

.تمام حرص و عقده های درونم و جمع کردم و به سمتش رفتم  

بی توجه به سارا که با نفس نفس بهم رسیده بود و پشت سرم قرار 

 داشت.  داد زدم: 

تو آدمی؟ تو شرف داری؟ تو و اون زن منفعت طلبت بویی از   -

 انسانیت نبردین. 

ن حرفم پرید و گفت:سارا با خشم بی  

ببند اون دهنت و! لیاقت کمک هم نداری. چیه؟ بد کردم خواستم  -

خوره؟ کمکت کنم؟ فکر کردی دختر شاه پریونی که بهت بر می  

احسان، بین من و سارا آمد و بازوی سارا را به عقب کشید تا ازم 

 دورش کند.

رفت.ام دوخت و فاصله گسارا نگاه عصبی شو به چشم های نم زده  

احسان هم با دیدن کوتاه آمدن سارا، نگاهش و از او که پشت سرش 

 ایستاده بود، برداشت و به آسفالت های خیابان دوخت و گفت:

خوام. اینجا جای درستی واسه بحث نیست.بفرمایید من معذرت می -

 توی ماشین.
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 با بغض ادامه دادم:

درکتون  اینجا جای این بحث ها نیست. یعنی توی ماشین هست؟ -

کنم... نمی  

قدمی عقب رفتم و زیر لب، جوری که فقط احسان بشنود، زمزمه 

 کردم:

ازتون توقع نداشتم...از سارا چرا! اما شما نه...  -  

منتظر جوابی نماندم و به سمت اولین تاکسی زرد رنگی که دیدم  

 دویدم و بلند گفتم: 

دربست! -  

ا دم و بازدم های سرم و به شیشه ماشین تکیه دادم و سعی کردم ب

 منظم، ضربان باالی قلبم و آرام کنم.

 باور چیزهایی که شنیده بودم سخت بود.

ی احسان و سارا و به دنیا بیارم؟ در ازای پول؟بچه  

لعنت بهت سارا...لعنت به من و باور هام.لعنت به منی که پام و  

 توی اون کافه مزخرف گذاشتم.

کجا برم خانوم؟ -  

با صدای راننده که منو مخاطب سوالش قرار داده بود، نگاهم و از 

 شلوغی خیابان گرفتم.
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--------------------  

ام و روی شانه ام گذاشتم و پیاده شدم. کیف  

 خودم و توی آسانسور انداختم و به صورتم خیره شدم.

زد. و قطعا از دور سرخی چشم هام بیش از هر چیزی توی ذوق می

که حنای فلک زده کل راه و اشک ریخته. زدداد می  

ام انداختم.نگاهی به محتوای داخل کیف  

 رژ لب و برداشتم و کمی به لب هام رنگ دادم. 

 رژ گونه هم پدیده خوبی برای رفع رنگ پریدگی صورتم بود.

 چند ضربه کوتاه به گونه هام زدم.

 کمی بهتر شد.

رسیدم.حداقل در نگاه اول، داغون و خسته به نظر نمی  

ی آسانسور انداختم و بیرون آمدم.نگاه آخر و به تصویرم در آینه  

 در و باز کردم و داخل شدم.

 زن عمو به پشتی تکیه داده و مشغول بافتن بود.

 با دیدنم لبخندی زد و در سالم دادن پیش قدم شد.

 به سمتش رفتم و صورت مهربانش و بوسیدم و همزمان گفتم:

تنهایی چرا قربونت برم؟ گالره و شهاب کجان؟ -  
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بافتنی توی دستش را کنار گذاشت و دستی به مچ های دردناکش 

اش از درد توی هم رفته بود جواب داد: کشید و در حالی که صورت  

نیم ساعتی هست که  رفتن بلیط بگیرن. -  

؟بلیط چی -  

تونم بمونم مادر. دل و دینم پیش عموته، کنارش قطار، بیشتر نمی -

باشم دلم آروم تره. نزدیک عید هم هست دیرتر بخوام برگردم بلیط 

خوای برگردی، چرا ؟ خدای گیرم نمیاد. گالره گفت که تو هم می

 نکرده مشکلی داری اینجا؟

.مبهوت به صورت زن عمو چشم دوختم  

خواست منو توی را گرفته بود! و عمال میگالره تصمیم خودش 

 عمل انجام شده قرار بده.

 بی هدف از کنار زن عمو بلند شدم.

 دستی به پیشانی دردناکم کشیدم و راهی آشپزخونه شدم.

حنا؟ بیا اینجا ببینم. میگم مشکلی پیش اومده؟ -  

آب بخورم میام زن عمو. -  

سرم و زیر سینک گرفتم و اجازه دادم آب سرد کمی التهاب درونم و 

 کم کند.

 امکان نداشت برگردم...من به امید همین دیدار های کوتاه زنده بودم.  
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گرفت.ام به بم قطعا نفسم و میبرگشتن  

 روسری بلندم و در اوردم و روی شانه ام انداختم. 

اش دور گردنم حس خوبی بود. خیس بودن  

فته را برگشتم و کنار زن عمو نشستم.راه ر  

 دست هایش را  گرفتم و گفتم:

کنین که سرش حرص بخورین؟ آخه چرا الکی یه موضوع پیدا می  -

خوشگلم، من چه مشکلی باید داشته باشم اینجا؟ گالره که بحثش 

جداست. اما از بابت شهاب هم خیالتون راحت عین یه برادر خوب 

 هوامو داره.

گرانش همچنان خیره صورتم بود.با چشم های ن  

اش و روی صورتم گذاشت و آروم لب زد:شده دست های چروک  

حنا، به اون خدایی که اون باال شاهده تو برام اندازه گالره  -

عزیزی. نگرانتم. اگه اینجا راحتی، پس دلیل برگشتت چیه؟ چرا یهو 

 تصمیم گرفتی بیایی بم؟ 

 سرم و پایین انداختم.

د وضعیتی قرارم داده بود.گالره تو ب  

کرد.ام میجوابی برای زن عمو نداشتم و این کالفه  

 صدای چرخیدن کلید، توی قفل در



261 

 باعث شد نفس راحتی بکشم.

ی گالره و شهاب اجازه صحبت و ازم گرفت.حضور یکباره  

 زیر لب سالم دادم و به سمت اتاق رفتم.

شت سرش بست.طولی نکشید که گالره هم به اتاق آمد و در و پ  

 برگشتم و با ناراحتی گفتم:

ممنونم ازت...ممنونم که داری دکم میکنی.خواهریت همین بود؟  -

کنم؟ اینقدر ...گالره من برم؟ فکر میکنی احسان و نبینم فراموش می

 این احساس لعنتی و زودگذر تصور کردی؟ 

کرد. بی حرف روی تخت نشست و همچنان خیره نگاهم می

تشدید عصبانیتم شد. اش باعثسکوت  

 با قدم های سریع به سمتش رفتم و پایین تخت نشستم و گفتم:

گالره تو دیگه پات و از رو خرخره من بردار! من تموم  -

شدم...ببین؟ من دیگه چیزی ندارم که ببازم. تو همرام باش...گالره 

مثل بچگی هامون تو پناهم باش. نفس منو قطع نکن. به قرآن من 

زنم.زنم، به وهللا نمیندگی سارا و احسان نمیگزندی به ز  

 بین حرفم پرید و با عصبانیت گفت:

تونی این اطمینان و بهم بدی که این وسط به خود لعنتیت چی؟ می -

رسه؟ حنا چرا کور شدی؟ من نگران تو ام. به خودت هم آسیبی نمی
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شه. تو حنای چند ماه  نگران احساسات تو که این وسط داره له می

قبلی؟ خنده هات کو؟ حال خوشت کو؟ آخه خره من اینارو دارم 

نمون.بینم که میگم برو و می  

 دست هایش را بین دست هایم گرفتم و گفتم:

هر چی تو بگی قبول، اما بم نمیرم. -  

 سرش و پایین انداخت و با بغض ادامه داد: 

برو قربونت برم.دوری از تو واسه من سخت ترین چیزه اما برو  -

آبجی...یه مدت نبینی یادت میره. واسه دو روز دیگه بلیط گرفتم. به  

 حرفم گوش کن حناجان.

 سرم و روی زانوهام گذاشتم و چشم هام و بستم. 

 گالره این بار توی تیم من نبود... 

 این بار من بودم و یه دنیا که مقابلم ایستاده بود. 

سارا چه کارت داشت؟ -  

 دکمه های مانتومو باز کردم و از تنم خارج کردم.

در همین لحظه فکر کردم، که گالره نباید چیزی از این پیشنهاد  

بداند. اصال هر چیزی که باعث شود من از تهران دور شوم، گفتنش 

 درست نبود!

اش برداشتم و زیرلب جواب دادم: هم و از صورتبی تفاوت نگا  
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کار خاصی نداشت. -  

 از روی تخت بلند شد و مشغول تعویض لباس هایش شد.

 پوزخندی زد و گفت:

چرا فکر میکنی میتونی منو گول بزنی؟ -  

به سمتش چرخیدم و با لحنی که سعی کردم ناراحت جلوه کند، 

 جواب دادم:

؟ چرا باید گولت بزنم؟تو چرا به همه چی بدبین شدی -  

 نگاه ناراحتی به صورتم انداخت و زیر لب جواب داد:

اگه شناخت تورو فاکتور بگیرم. سارا آدمی نیست که سر یه چیز  -

 الکی، طرف و بکشونه کافی شاپ!

 سرش و با ناراحتی تکان داد و بیرون رفت.

 پوف کالفه ای کشیدم و خودم و روی تخت پرتاب کردم.

ره، قوز باالی قوز بود.ناراحتی گال  

دانستم از ناراحتی خودم، آنقدر همه چیز بهم پیچیده بود که نمی

 ناراحت باشم.

 یا ناراحتی گالره!

 برای احساساتی که نابود شده بود، زار بزنم.
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 یا رفتنم به شهری که مثال قرار بود احسان را از دلم بیرون کند.

کسته بود.احسانی که توی دلم بود اما عجیب دلم را ش  

ی احسان، غم عالم و به دلم سرازیر فکر کردن به دنیا آوردن بچه

کرد.می  

 دست هایم را زیر سرم گره زدم و چشم هایم را بستم.

ای آرامش...ای حال خوب، ذرهدلم لک زده بود برای ذره  

ای خیال راحت!ذره  

ای احسان، بدون سارا...ذره  

 بدون لشکرکشی دنیا... 

بدون هر احساس مزخرفی که شیرینی این احساس و به دلم تلخ  

کرد.می  

---------------  

هنوز خوابی؟ -  

 پلک های سنگینم و به زور باز کردم و به گالره نگاه کردم.

 سینی بزرگی که شامل شام امشب بود، دستش بود.

 آرام کنارم روی تخت نشست و گفت:
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م. دیدم خوابیدی، بیدارت نکردم، بعدشم گفتم شاید ما شام خوردی -

 حوصله جمع و نداشته باشی، غذاتو اوردم همینجا بخوری.

 کش و قوسی به بدنم دادم و روی تخت نشستم و با لبخند گفتم:

زندگی الکچری منو! میبینی توروخدا؟ عین یه پرنسس خوشبخت  -

فرقش اینه همه  از خواب ناز بلند شدم و توی تختم غذا میخورم.فقط

صبحانه شون و توی تخت میخورن بنده شام! فرق دیگه ای من 

 نمیبینم. 

 مشت محکمی به کمرم زد و ادامه داد:

خواد ببند دهنت و رنگی رنگی، شامت و کوفت کن. مامان می -

 باهات حرف بزنه.

لقمه اول عدس پلو از گلوم پایین نرفته به سمت گالره برگشتم و با 

گفتم:همان دهن پر   

چیکار؟ -  

اَه قورت بده اون لقمه کوفتی و بعد صحبت کن. چمدونم بابا گیر  -

داده یه اتفاقی افتاده که حنا یهو میخواد برگرده...فکر میکنه شهاب 

طفلی اذیتت میکنه. من دیگه عقلم کار نمیکنه حنا، خودت یه بهونه  

 بچین مامان و قانع کن.

الره نگاه کردم که سرش و سینی غذا و به عقب ُهل دادم و به گ

ام را نداشت.پایین انداخته بود و قصد نگاه کردن به چهره  
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 با ناراحتی زمزمه کردم:

کوتاه نمیایی؟   -  

به نفع خودته...دوریت سخته برام. اما الزمه چند وقتی دور باشی. -  

 سرم و بین دست هایم گرفتم و زمزمه کردم:

م فشار نیار! چرا فکر گالره بس کن، تمومش کن. تو دیگه به -

میکنی حس من به اون لعنتی یه هوس زودگذره؟ من بیست و چهار 

م، خوب و از بد تشخیص میدم. من مرز بین سالمه! یه زن مطلقه

 عشق و هوس و میشناسم. 

 زهرخندی زد و گفت:

خوب و از بد تشخیص میدی...منم تا االن همین فکر و میکردم  -

ام! احیانا منطق جنابعالی به این احساس .اما خوب گذاشتی تو کاسه

 شما چی میگه؟ 

 با ناراحتی نگاهش کردم و گفتم:

کنارم نیستی، نباش...اما مقابلم قدعلم نکن. کنایه هات و بذار  -

ساسم گناهه، احساسم عیب، بخدا کنار.زخم نزن گالره...توروخدا. اح

 که میفهمم اینارو! اما چرا دوستش دارم و نمیفهمم...

فهممت حنا، ناراحت نشو اما باورم نسبت به خودت  منم نمی -

 شکستی. تو از احسان چی دیدی که دل بستی به مرد سارا؟ 
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از روی تخت بلند شدم و به سمت میز رفتم و بُرس و برداشتم و 

دن موهیام شدم.مشغول شانه کر  

حرف زدن درباره احساسی که هیچ منطقی برایش نداشتم، سخت 

 بود.

ای بود که انگار حریف میطلبید.سخت تر از اون قانع کردن گالره  

بیا موهات و شونه کنم برات.  -  

 به سمتش چرخیدم و بی حرف بُرس و به دستش دادم.

 پشت بهش روی تخت نشستم.

بردم از کشید. و من لذت میبرس و از باال تا پایین موهای بلندم می

 این خلسه دلچسب اما کوتاه.

 نفس عمیقی کشید و گفت:

به مامان بگو به خاطر بابا، میخوای چند وقتی و برگردی. دروغ  -

 هم نگفتی، بابا به دیدنت احتیاج داره.

موضع خودش  چشم هایم را با درد بستم و جوابی ندادم. گالره از

آمد.کوتاه نمی  

 من هم...

گشتم! تحت هیچ شرایطی برنمی  

 تحت هیچ شرایطی... 
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 ندیدن احسان ه

کرد.چیزی را درست نمی  

کرد.فقط دلتنگی و هم به کلکسیون درد هام اضافه می  

ای به ذهنم خورد، که شاید واقعا پیشنهاد سارا چندان هم بد جرقه

 نبود!

 یعنی... 

کردم، بد نبود. د سارا نگاه میاگر از زاویه دی  

 حداقل به منفوری قبل نبود! 

شد.اش پرداخت میعمو بدهی  

شدند و من...احسان و سارا پدر و مادر می  

 من هیچ!

 حنا خیلی وقته که هیچ بود.

دادم. پس چیزی و از دست نمی  

دادم...ظاهرا چیزی و از دست نمی  

 دست و صورتم و آب زدم و به آینه خیره شدم.

 تصمیم خودم  را گرفته بودم.

کردم. نگرانی گالره و درک می  
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 اما پافشاری بیش از حدش را نه.

من حنا بودم! دختری که از بچگی روی پای خودش ایستاده بود، بی  

 کمک...بی حمایت...بی پشتیبان. 

گالره عزیزدل من بود، اما حق نداشت برای من تصمیم بگیرد.  من 

زدم، این را مطمئن بودم. پس گزندی به زندگی احسان و سارا نمی

کرد، همین.رفتنم فقط عذابم را بیشتر می  

 نفس عمیقی کشیدم و از توالت بیرون آمدم.

بوی نان داغ و کله پاچه، که شهاب صبح زود خریده بود، اشتهای 

کرد.آدم سیری و هم برانگیخته می هر  

 لبخندی به جمع زدم و کنار گالره نشستم.

 کاسه و برداشتم و مشغول چشیدن کله پاچه شدم. و همزمان گفتم:

زن عمو ساعت چند بلیط دارین؟ -  

ای پیاز و گاز زد و زن عمو بی توجه به مفرد پرسیدن سوالم، تکه

 جواب داد:

اب؟فکر کنم سه صبح بود، نه شه -  

 گالره اجازه جواب دادن را  به شهاب نداد و با گیجی پرسید:

صبر کن ببینم، مگه تو قرار نیست بری؟ -  

عمو کردم و با آرامش ظاهری لبخند زدم و گفتم:نگاهی به زن  
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نه عزیزم، پشیمون شدم. یه سری کارها دارم اینجا. ان شاهللا بعد  -

ریم.عید همه باهم می  

گالره لبخند حرصی زد و در حالی که با نگاهش خط و نشان 

کشید، جواب داد:می  

آخه قربونت برم تو چه کاری اینجا داری؟ اگه به خاطر من  -

 میگی...که من تنها نیستم.  

و صدا زد و ادامه داد: زن عمو با تشر گالره   

یعنی چی گالره؟ حنا بچه نیست که نیاز باشه واسه کارهاش  -

بینم حنا بخواد  توضیح بده! حاال که بحثش پیش اومد منم صالح نمی

برگرده. ُرک و پوست کنده بگم بابات راضی نیست تو و شهاب تنها 

باشین. گفت که بهت بگم هر وقت عروسی گرفتین و رسما رفتین 

ونه زندگی خودتون اون موقع حرفی نیست. اما االن تنها سر خ

 بودنتون درست نیست.

 شهاب سرش رل پایین انداخت و جواب داد: 

حق با ماماِن گالره جان، یکی از شروط تهران اومدنم همین بوده.  -

درست نیست تو این وضعیت خاطر حاج آقا به خاطر ما مکدر بشه. 

از رفتن پشیمونش کنم که  تصمیم داشتم با حنا حرف بزنم و 

 خداروشکر حنا خودش بیخیال رفتن شد.
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گالره نگاه دیگری به صورتم انداخت و سرش را  بی حرف پایین 

 انداخت. 

با خیال راحت نفس عمیقی و به ریه ام هدیه دادم و اولین لقمه و به 

 دهن کشیدم.

 و حاال فقط مانده بود تصمیم اصلی...

 زنگ زدن به سارا!

ع کردن سفره، بی حرف به اتاق رفتم و مشغول انتخاب  بعد از جم

 مانتو مناسبی برای بیرون رفتن شدم.

 مشغول بستن دکمه های مانتوم بودم که گالره داخل شد.

نمیدونم از موندنت خوشحال باشم یا ناراحت...  -  

بهش نگاه کردم روی تخت نشست و به پایین خیره شد. جلوی آینه  

 رفتم و گفتم:

رم داشته باش، مثل قبل... من همون حنام. گالره من کمی باو -

آبروم برام مهمه. احسان و دوست دارم...نمیدونم چرا اما برام عزیز 

شده. احساسم گناهه، بخدا میدونم، اما به همون خدا قسم، حریم 

کنم. زندگیشون و حفظ می  

 برگشتم تا تاثیر صحبت هایم را در چهره اش ببینم. 

شان مشخص بود لب زد:م اشک داخلهایی که نبا چشم  
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ایمان دارم بهت...تو حنایی نیستی که زندگیشون و خراب کنی،  -

اگه اصرار به رفتنت داشتم فقط به خاطر خودت بود. گفتم نباشی، 

 نبینی، شاید از دلت بیرون رفت.

 لبخندی زدم و به سمت آینه چرخیدم.

تصمیم داشتم امروز مرتب تر و آراسته تر از همیشه به دیدن سارا 

 بروم.

 آرایش مالیمی روی صورتم نشاندم.

 گالره همچنان کنجکاو به صورتم خیره شده بود.

 از آینه نگاهش کردم و با خنده گفتم:

یعنی داری میترکی از فضولی! خالص کن خودتو خواهرمن. -  

پرتاب کرد و گفت: خندید و شال روی تخت و به سمتم  

ببند بابا، حاال کجا شال و کاله کردی به سالمتی؟ خوشگل موشگل  -

 کردی بعد از چندوقت.

 لب هایم را روی هم فشار دادم و بعد از مکث کوتاهی جواب دادم: 

گم چرا، اما برگشتم برات تعریف میرم دیدن سارا، االن بهت نمی -

کنم.می  

نزد. کنجکاو سرش را تکان داد و حرفی  

---------------------  
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ام را روی موهایم گذاشتم و زنگ در و فشار دادم.عینک دودی  

کردم که این موقع خونه بدون خبر قبلی آمده بودم و االن دعا می

 باشند.

کیه؟ -  

 صدای سارا که به گوشم رسید، جلوتر رفتم و گفتم:

حنام. -  

 در بعد از مکث کوتاهی باز شد.

م و زیر لب دعا کردم که تصمیم درستی گرفته چشم هایم را بست

 باشم. نفسم را با فوت بیرون فرستادم و داخل رفتم.

کرد.سارا با تعجب جلوی در ایستاده بود و نگاهم می  

 ظاهرا توقع دیدنم و بعد از بحثی که آخرین بار کرده بودیم، نداشت. 

 دستش و به سمتم دراز کرد و زیر لب سالم داد. 

زدم و جوابش و دادم. لبخند مالیمی  

 دستش و پشت کمرم گذاشت و به داخل هدایتم کرد.

 بی حرف به سمت مبل دو نفره رفتم و نشستم.

 با قدم های کوتاهی به سمتم آمد و رو به رویم نشست و گفت:

خوش اومدی...راستش توقع دیدنت و نداشتم.  -  
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 سرم و پایین انداختم و با لبخند جواب دادم: 

آخرین بار...رفتار درستی نداشتم. بهم حق بده، شوکه بودم.   -

خوام.اگه...اگه ناراحتت کردم معذرت می  

 بلند شد و کنارم نشست.دستش و دور شانه ام انداخت و گفت:

خوام. تند برخورد کردم. این چه حرفیه دختر، من معذرت می -

 ممنونم که اومدی... برم به چای بیارم برات.

وی دستش گذاشتم و گفتم:دستم را ر  

باید حرف بزنیم... شوهرت خونه نیست؟ -  

 با تعجب به صورتم نگاه کرد و مجدد کنارم نشست و گفت:

نه خونه نیست، جونم؟ من گوشم با توئه.  -  

دست هایم را به هم گره زدم و چشم هایم را بستم. با صدایی که  

شد گفتم:لرزان بودنش کامال حس می  

شنهادت... من فکرهام و کردم. درباره اون پی -  

خب؟ -  

 به صورتش که رد لبخند مالیمی داشت نگاه کردم و ادامه دادم: 

تنها دارایی من، خونه پدریمه... که نه خودم دلم میاد بفروشمش و  -

نه عمو اجازه این کارو میده. فرصت زیادی هم باقی نمونده، چهل و 
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اهی جز این به ذهنم  سه میلیون از بدهی عمو باقی مونده. دیگه ر

کنم.رسه. پس...قبول مینمی  

 ثانیه ای مبهوت به صورتم نگاه کرد.

ی  بست، تبدیل به خنده لبخندی که رفته رفته روی صورتش نقش می

 بلندی شد و بعد از اون به سرعت بغلم کرد.

وای حنا، مرسی، مرسی. بخدا که بهترین خبری بود که  -

ای دختر.عادهالتونستی بهم بدی. تو فوقمی  

 دست هام و دور کمرش حلقه کردم و زیر لب زمزمه کردم:

ترسم... امیدوارم پشیمون نشم.می -  

 خودش و از بغلم بیرون کشید. 

 دست هاش و دو طرف صورتم گذاشت و با لبخند گفت:

ای گرفتی حناجان، ممنونم ازت.تو تصمیم عاقالنه -  

تر کردم و گفتم: لبخند مصنوعی که روی لب هام بود و عمیق  

عموم تحت هیچ شرایطی نباید بفهمن.  از این قضیه...عمو و زن -

زنم، اما تونم ازش پنهون کنم.خودم باهاش حرف میاما گالره...نمی

 وقتی که کار تموم شده باشه... 

 از کنارم بلند شد و به سمت آشپزخانه رفت و همزمان گفت:
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. گالره هم با خودت. فردا آره آره. دلیلی نداره کسی بفهمه اصال -

بیکاری؟ بریم مطب دکتر...الکی دست دست نکنیم دیگه. نظر تو 

 چیه؟

نه...یعنی، مشکلی نیست بریم. فقط...مبلغ و... -  

 بین حرفم پرید و گفت:

نگران اون نباش، آزمایشات اولیه که اوکی شد، جوره عزیزم. -  

 صدای بسته شدن در حیاط، نوید آمدن احسان را داد.

ناخوداگاه شالم و جلوتر کشیدم و با استرس، دست هام و بهم گره 

العملش بعد از حرف های آن روز و یا دانستم عکسزدم. نمی

ترساند.تصمیم امروزم چیه؟ و همین منو شدیدا می  

 سارا سینی چای و جلویم، روی میز گذاشت و به طرف در رفت.

ای طول نکشید که سارا به همراه احسان داخل آمد .چند دقیقه   

 به نشانه احترام بلند شدم و سالم دادم.

 ثانیه ای مکث کرد و زیر لب جوابم را داد:

سالم، خیلی خوش اومدین. -  

بدین رفع زحمت شم، اگه اجازه ممنونم. دیگه مزاحمتون نمی -

کنم.می  
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زد، به سمت احسان در حالی که آستین های پیراهنش و به باال تا می

 سرویس بهداشتی رفت و جواب داد:

کنم، باید صحبت کنیم. بفرمایید خواهش می -  

 سارا هم با لبخند ادامه داد: 

اره حناجان، بشین. -  

 لبخند نگرانی زدم و مجددا روی مبل نشستم. احساس خجالت و

ترسی که سراسر وجودم را گرفته بود باعث عرق کردن بیش از 

 حد دست هایم شده بود. 

 بی حواس دستمال را از کیفم در آوردم و بین انگشت هام فشردم.

 صدای متعجب سارا، باعث حبس شدن نفس، توی سینم شد!

این دستمال...چقدر، چقدر شبیه دستمال احساِن.  -  

حدم، لعنت کردم و ناخواسته به   خودم و برای این گیجی بیش از

سمت سرویس بهداشتی که احسان داخلش بود نگاه کردم. همان 

 لحظه، احسان با دست و صورت خیس، بیرون آمد .

 سارا باز تکرار کرد:

حنا جون دستمال و جای خاصی خریدی؟ آخه احسان هم یکی عین  -

 اینو داشت...اما گفت گمش کرده! نه احسان؟
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اول به صورتم نگاه کرد و بعد از مکث کوتاهی، احسان با تعجب 

نگاهش و به دستمال سفید رنگی که بین مشت هام مچاله کرده بودم، 

ای پلک هایش را به هم فشرد و من احساس کردم که دوخت. لحظه

 او هم عین من، نفسش بند آمده . 

 این که هر دو نفرمان سکوت کرده بودیم، وجه خوبی نداشت. 

زودتر از احسان به خودم آمدم  و دستمال و توی کیفم انداختم و با  

 لبخند ظاهری رو به سارا جواب دادم:

ش پیدا ی سفید رنگِ، چیز خاصی نیست که شبیه یه دستمال ساده  -

 نشه.

 سارا هم با لبخند سرش را تکان داد و گفت:

ره بابا، حق با توئه...فقط یه لحظه از شباهتشون شوکه شدم. آخه آ -

 میدونی دستمال احسان ماجراها داره!

 احسان بین حرفش پرید و با لبخند گفت:

حاال نمیخواد قصه تعریف کنی بانوجان، چای داریم؟ -  

لبخند حسرت باری زدم و دلم ضعف رفت، برای لفظ بانویی که 

 نثار سارا کرد.

زد.و خوش آوا صدایش میچه قشنگ   

 بیچاره دل پر حسرت من...
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نگاهی به پشت سرش، انداخت و وقتی از نبود سارا خیالش راحت 

 شد روی مبل رو به رویم نشست و بی مقدمه پرسید:

عواقب کارت و میدونی؟ -  

 با تعجب نگاهش کردم و مثل خودش، زیر لب پرسیدم:

کدوم کارم؟ -  

ثانیه ای خیره به چشم هایم ماند و بعد سرش را پایین انداخت و  

 جواب داد:

ی منو سارا، میدونی چه ها برات پیش میاد؟ به  به دنیا اوردن بچه -

کنه؟حرف در و همسایه فکر کردی؟ نگاه اطرافیان اذیتت نمی  

ریدم و با گیجی پرسیدم:بین حرفش پ  

فهمم...شما مخالفی؟ نمی -  

نه! من قراره پدر بشم، چرا باید مخالف باشم؟ اما میخوام بهت  -

گوشزد کنم راه سختی و در پیش داری! تو واسه این مشکالت خیلی 

ای حناخانم. آمادگی شو داری؟بچه  

ناخودآگاه به سارایی که مشغول تعویض استکان های چای یخ زده 

 بود، نگاه کردم و با ترس لب زدم:

دارین منو میترسونین... -  
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کمی به جلو خم شد و دست هایش را روی زانوهایش قالب کرد و 

 جواب داد:

این راه ترس داره، قضاوت های به جا و نا به جا داره. نیت   -

کارت بد نیست، حتی کارت هم بد نیست. اما جبهه گیری های 

ن فقط خواستم کمی تاریکی راه و برات زیادی و اطرافت میبینی. م

 روشن کنم.

 آمدن سارا، اجازه ادامه صحبت و  

 ازم سلب کرد.

ذهنم درگیرتر از آنی بود که به پیچیدن دست های احسان، دور کمر 

 سارا فکر کنم!

دانستم... که راه سختی و در پیش داشتم و میاین  

بود. اما دل بی جنبه ام ناخوداگاه به حضور احسان، گرم   

گفت حمایت هایش را دارم...یک حسی بهم می  

 لب های رژ زدم و روی هم فشار دادم و شالم و روی سرم گذاشتم.

ام خیره شدم.کمی از آینه فاصله گرفتم و به اندام کشیده و ظریف  

باور اینکه تا چند ماه دیگه برامدگی شکمم، زودتر از هرچیزی نگاه 

کرد.میهارو جذب میکرد طعم دهنم و تلخ   

 راه سختی و در پیش داشتم.
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شد، اما عجیب بود که  تمام وجودم با فکر کردن بهش دچار لرز می

پشیمان نبودم. ایحتی ثانیه   

 عمو به پول احتیاج داشت...

 چهل و سه میلیون برای عمو مبلغ زیادی بود.

خواست تا لحظه تحویل سال، این مبلغ و به عمو برسانم...دلم می  

ای ِدینم را نسبت به  گفت شاید بتوانم با این کار، ذرهم می یه حسی به

 عمو ادا کنم.

دستی به زیر پلک هایم کشیدم و بعد از برداشتن کیف و گوشیم از 

 اتاق بیرون رفتم.

گالره سرش را روی پای شهاب گذاشته بود و مشغول دیدن سریال 

 بودند. 

 لبخندی زدم و بلند گفتم:

مرغ و خروس عاشق، من بیرون کار دارم، چیزی نمیخواین؟ -  

 گالره بالفاصله با شنیدن صدایم نشست و با تعجب گفت:

عه کجا؟ چه بی خبر؟ -  

گردم.زنم، زود برمیدلم گرفت تو خونه، میرم یه دوری می -  

 شهاب دستش را دور گردن گالره حلقه کرد و با خنده گفت:
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گه زود برگردی، اصال شتاب نکن. با راحت باش حنا، مدیونی ا -

 خیال راحت به کارت برس.

 خندیدم و خداحافظی کردم و بیرون آمدم.

در و پشت سرم بستم و با نفس های عمیق سعی کردم کمی خودم و 

 آرام کنم.

-------------------  

 سکوت ماشین سرشار از ناگفته ها بود.

دانم. ور بودند و نمیاینکه سارا و احسان در چه فکر هایی غوطه  

اما ذهن من سرشار از حس های مزخرفی بود که یکی پس از 

دادند.دیگری خودشان را نشان می  

ها ترس بود!و شاید بارز ترین آن   

احسان جلوی در مطب دکتر زنان و زایمانی که ظاهرا سارا تحت 

 نظرش بود، نگه داشت.

اش انداخت و حین پیاده شدن از ماشین کیفش و روی شانه سارا 

 گفت:

تا شما میاین من برم هماهنگی های الزم و بکنم، ببینم چند نفر  -

 جلومونه.
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صدای بسته شدن در و دور شدن قدم های سارا با صدای احسان 

 یکی شد:

حنا خانوم. -  

کرد.از آینه ماشین به صورتم نگاه می  

ورت دادم و جواب دادم: آب دهنم و با صدا ق  

بله؟ -  

 به سمتم چرخید و مستقیم به صورتم خیره شد و گفت:

اگه یک درصد هم پشیمون شدی همین االن بگو، بهت قول میدم  -

ای هم به این موضوع نه من و نه سارا تا اخر عمرمون حتی اشاره

کنیم و... نمی  

 بین حرفش پریدم و گفتم:

آقا احسان! -  

ی صحبتم  به چشم هایم دوخت و منتظر ادامه نگاهش و در سکوت

 ماند:

این که شما منتظرید من پشیمون بشم بدتر منو  -

ترسونه...معذرت میخوام که این و میگم، اما من االن بیشتر از می

هرچیزی به یه نفر که اطمینان بده کارم اشتباه نیست نیاز دارم. حتی 

خالی نکنین.کنم ته دل منو زبونی...حتی الکی! خواهش می  
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نگاهش را با مکث کوتاهی از صورتم برداشت و به رو به رو 

 دوخت. 

 دستی به صورتش کشید و گفت:

من هستم...هم من و هم سارا. از االن تا آخر عمرت روی بودن ما  -

 دو نفر حساب کن.

 دستگیره در و گرفتم و بی حرف پیاده شدم. 

شد و من هربار غرق در خوشی ( توی سرم اکو میجمله )من هستم

شدم.می  

 دلم قرص شد به بودنش...

شد پشتیبانی به محکمی احسان داشت و نگران بود؟اصال مگر می  

کرد هم، خودش به تنهایی حالم اینکه دیگه سوم شخص صحبت نمی

 و بهتر کرده بود.

هسته تر قدم برداشتم.صدای قدم هایش را  از پشت سرم شنیدم و آ  

خواست. دلم قدم زدن دو نفره می  

 هر چند اجباری...

 هرچند کوتاه!

 کنارم رسید و نگاهی به ساعتش کرد.
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 در و برام نگه داشت و اجازه داد من اول داخل بر م.

دیدن اون همه زن با شکم های برجسته و صورت های پف کرده، 

ای جلوی در مکث کنم. باعث شد لحظه  

ها بودم سخت و اینکه تا چندماه دیگه من هم یکی از این مادرباور 

 ترسناک بود.

 احسان با تعجب نگاهم کرد و نزدیک گوشم لب زد:

اتفاقی افتاده؟ خوبی؟ -  

 ناخواسته با ترس به سمتش چرخیدم.

اش چه بود اما انگار ترس را از چشم هایم خواند.دانم برداشتنمی  

ن، روی هم گذاشت و گفت:پلک هایش و به نشانه اطمینا  

تو تنها نیستی...  -  

 جمله کوتاهش، کمی آرامم کرد.

 این که تنها نبودم، خوب بود.

 حضور و اطمینان احسان، خوب بود.

 لبخند لرزانی زدم و با چشم دنبال سارا گشتم.

روی یکی از صندلی های انتظار، نشسته و مشغول صحبت با  

همراهش بود.گوشی  
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اش را قطع کرد.با دیدن ما، دستش را باال برد و مکالمه  

 هر دو به سمت سارا رفتیم.

 سارا هم با رسیدن ما، ایستاد و گفت:

خداروشکر یه نفر بیشتر جلومون نیست. بیا بشین حنا. -  

 احسان رو به سارا گفت:

من تو ماشین راحت ترم. کاری داشتین تک بزن بیام. -  

باشه برو. -  

با چشم احسان و بدرقه کردم.و روی صندلی نشستم و با استرس به 

 اطراف نگاه کردم.

ت:سارا کنارم نشست و دستشو روی دست هایم گذاشت و گف  

یخ کردی دختر! آروم باش. یه معاینه معمولیه. -  

 توی دلم گفتم که کاش ترسم فقط همین معاینه ظاهرا معمولی بود!

 صداش و پایین تر اورد و ادامه داد:

با گالره صحبت کردی؟ چی گفت؟ -  

نه! گالره االن بفهمه همه چی تمومه! هروقت کار تموم شد...اون  -

کنم تا اون موقع حتی واهش میزنم. خموقع باهاش حرف می

ای هم به این قضیه نکن.اشاره  
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خانوم حنا رحمانی! نوبت شماست. -  

صدای منشی ، باعث شد ادامه حرفم و فراموش کنم و با نگرانی به  

 سارا نگاه کنم.

 با قدم های لرزان وارد اتاق نسبتا بزرگ دکتر شدم.

 با خوش رویی احوال پرسی کرد و گفت:

من در خدمتم.خب عزیزم  -  

 سارا نگاه مهربونی به صورتم انداخت و رو به دکتر ادامه داد:

شون بهتون گفته بودم.ایشون همون کسی هستن که تلفنی درباره -  

دکتر شهالیی که زنی مسن اما شیک پوش و سرحالی بود، عینکش 

 و برداشت و با دقت به صورتم نگاه کرد.

م زد و رو به سارا گفت:البخندی به چهره نگران و رنگ پریده  

عزیزم لطف میکنی چند لحظه مارو تنها بذاری؟ -  

 سارا دستش را روی شانه ام فشار داد و همزمان بلند شد و گفت:

البته. من بیرونم حنا جان. -  

 چشم هایم را روی هم گذاشتم و لبخند مالیمی زدم.

 سارا در و پشت سرش بست. 

با لبخند گفت: دکتر دست هایش رل روی میز گره زد و  
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گفتم بیرون باشه که راحت تر صحبت کنیم؛ خیلی  -

ای...چندسالته؟بچه  

زیادم بچه نیستم خانوم دکتر؛ بیست و چهارسالمه. -  

اش را مجدد روی چشم هایش گذاشت و ادامه داد: عینک  

بچه تر میخوری؛ حاال این ها مهم نیست. شرط اول این کار عدم  -

 بکارت! باکره که نیستی؟

 سرم و پایین انداختم و زیرلب جواب دادم: 

خیر...یه ازدواج ناموفق داشتم. -  

ای که نداری؟ کم اوکی...خب بیماری زمینه -

 خونی...هپاتیت...ایدز؟ 

واب دادم:سرم و به چپ و راست تکان دادم و زیر لب ج  

نه.  -  

خیله خب روی اون تخت دراز بکش اول یه سونو گرافی ازت  -

میگیرم که وضعیت رحم و چک کنم؛  یه سری آزمایشات هم هست 

که همین فردا برو انجام بده. اگه مشکلی نبود انتقال جنین و انجام 

 میدیم. 

بی حرف بلند شدم و روی تخت سرد دراز کشیدم و مشغول باز 

های مانتوم شدم.کردن دکمه  
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ژل سرد و روی شکمم ریخت و مشغول حرکت دادن دستگاه؛ روی 

 شکمم شد.

خب ظاهرا مشکلی نیست. همه چی عالیه. میتونی بلند بشی.  -  

ژل هارو پاک کردم و  نفس عمیقی کشیدم و با دستمال کاغذی؛ ادامه

 بلند شدم. 

و گفت:تقه ای به در خورد و بعد از اون سارا با خنده داخل آمد   

همچنان بیرون باشم؟  -  

 دکتر سرش و با خنده تکان داد و جواب داد:

خواستم صدات بزنم. سونوگرافی مشکلی نه به موقع اومدی، می -

نداشت. به نظر نیازی به پاپ اسمیر هم نیست. اما یه سری 

 آزمایشات هست که فردا اول وقت باید انجام بده. 

 سارا کنارم آمد و جواب داد:

خب خداروشکر غول اول و رد کردیم پس، چشم خانوم دکتر   -

 آزمایش هارو هم همین فردا انجام میدیم. 

کردم که بی توجه به ادامه صحبت های دکتر و سارا به این فکر می

نه بیرون بیام.ای از خوفردا و مجددا به چه بهونه   

 شیشه و پایین تر کشیدم. 

 سرم و به پشتی صندلی تکیه دادم و چشم هام و بستم.
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زد اما حاضر ام شالق میبرخورد هوای خنک به صورت خسته

 نبودم شیشه را باال بکشم.

 صدای زمزمه آرام احسان به گوشم رسید:

حالش خوب نیست...ازش بپرس شاید فشارش افتاده. -  

ارا به عقب برگشت و گفت:بالفاصله س  

حالت خوبه حنا؟  -  

ای رنگ، چشم هایم را باز کردم. ناخواسته نگاهم به دوتا گوی نقره

ام شده بود.نگران افتاد که از آینه خیره   

 نگاهم و به صورت سارا دوختم و جواب دادم:

خوبم مشکلی نیست. -  

ی کوتاهی پرسید:احسان بعد از تک سرفه  

خانوما چیزی میخورین بگیرم؟  -  

 سارا در جواب دادن پیش قدم شد و با ناراحتی گفت:

بریم خونه همگی.زنگ میزنم گالره و شوهرش هم بیان. هوم؟   -

 بهتر نیست؟

من چیزی میل ندارم، ممنون میشم منو برسونین خونه...  -  

 احسان زیر لب جواب داد: 
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هر جور مایلین. -  

 ********** 

ه ان شاهللا مامان جان، بخدا بابا این حال شما رو میبینه جور میش -

بیشتر جوش میزنه، توروخدا مواظب خودتون باشین دیگه سفارش 

 نکنم. قربونتون برم من.بابا و هم از طرف من ببوسین.خداحافظ.

کفش هایم را توی جا کفشی گذاشتم و به سمت سرویس بهداشتی 

 رفتم تا دست هایم رل بشورم.

کرد و خبری هم از شهاب نبود.می عمو صحبتاهرا با زنگالره ظ  

 دست هایم را با حوله خشک کردم و بیرون آمدم.

ریخت.گالره به کانتر تکیه داده بود و بی صدا اشک می  

 با نگرانی به سمتش رفتم و صداش زدم:

شده؟گالره! ببینمت...چی -  

 خودش و توی بغلم انداخت و گفت: 

..مامان میگه ده سال شکسته شده، چه خاکی به بمیرم واسه بابام. -

سرم بریزم من.هی به مامان و بابا دلداری الکی میدم. چیکار کنیم 

 حنا؟

 دست هایم را نوازش وار پشت کمرش کشیدم و با بغض ادامه دادم:
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فقط چند روز دیگه...چند روز دیگه صبر  کنین درست  -

 میشه...قول میدم گالره.

و گفت: اش بلندتر شدهقهق  

باره برامون؟ جگرم آخه چه جوری؟ از آسمون چهل میلیون می -

 آتیش گرفته واسه بابام...این چه امتحانی بود که خدا ازمون گرفت؟

 سرش را بین دست هایم گرفتم و با قاطعیت لب زدم:

فقط چند روز دیگه گالره! همه چی درست میشه...بهم اطمینان  -

 کن.

 با ترس زمزمه کرد:

وای چیکار کنی حنا؟میخ -  

بهم اعتماد کن، به زودی میفهمی، فقط جان عمو االن نپرس. -  

ی هال برد.دستم را گرفت و گوشه  

 روبه رویم نشست و با نگرانی پرسید:

کنی حنا؟داری چیکار می -  

 نگاهم و به اطراف چرخاندم و گفتم:

شهاب کو؟ خوابه؟ -  

 زهرخندی زد و گفت:
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احساس نمیکنی خیلی ناشیانه بحث و عوض کردی؟ -  

میشه نپرسی؟ وقتش برسه میگم. -  

 زیرلب زمزمه کرد:

داری یه کارایی میکنی حنا...میترسم. -  

 دست هایش را گرفتم و گفتم:

آره؛ اما به ضرر هیچکس نیست. گالره بهم اعتماد کن. -  

آخه این چه کاریه که نمیتونی به من بگی؟ اینقدر غریبه شدم  -

 برات؟

 صورتش را بوسیدم و گفتم:

میگم بهت بخدا؛ فقط چند روز دیگه صبر کن که قطعی بشه. همه  -

 چی و برات توضیح میدم.

 به ناچار سرش و تکان داد و پرسید:

راستی نگفتی کجا بودی؟! -  

:نداختم . همزمان گفتمشالم را در آوردم و دور گردنم ا  

رفتم یه بادی به سرم بخوره، پوسیدیم تو خونه. راستی فردا قراره  -

با سارا بریم بیرون، گفت جایی کار داره نمیخواد تنها بره. تو 

 میایی؟
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به صورتش نگاه کردم و توی دلم دعا کردم که جوابش منفی باشد و 

 هوس بیرون آمدن نکند.

که جواب داد: انگار خدا دعایم را شنید   

نه بابا مگه از جونم سیر شدم بیام بیرون؟ تو هم قول نمیدادی   -

خب، این همه میگن از خونه در نیایین چرا به گوشت نمیره؟ خیلی 

 کله شقی بخدا.

 خندیدم و به شوخی گفتم:

کله شق خواهرته، اینم کار واجبه دیگه،  فردا و برم دیگه میشینم   -

ه؟ نگفتی این آقای مجنون کو؟ تو خونه ور دل خودت، خوب  

فرستادمش یه خورده خرید کنه، یخچال تار عنکبوت بسته   -

زد.بود.طفلی درش و باز میکردی جیغ می  

 خندیدم و گفتم: 

آها یادم رفت بگم، سارا گفت شب سال تحویل و بریم اونجا. شبم  -

 بمونیم که صبح زود و پیش هم باشیم. نظرت؟

نه رفت و همزمان گفت:بلند شد و به سمت آشپزخو  

معلومه که نه! -  

 مبهوت دنبالش رفتم و پرسیدم:

آخه چرا ؟ بده دور هم باشیم؟ ماها که اینجا تنهاییم.... -  
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 با عصبانیت بین حرفم پرید و گفت:

ات به احسان و یادم نرفته! حنا من حس مسخره -  

 ناراحت به چشم هایش خیره ماندم و جوابی ندادم. 

 صدایش را پایین تر آورد و ادامه داد:

رفت و آمد و کم کنیم بهتره حنا...زودتر فراموش میکنی. نباید   -

خاطره بسازی باهاش. اونجوری شاید خودش و فراموش کنی؛ اما 

 خاطره ها تا اخر عمرت یادآوریش میکنن. 

احسان هیچ تاثیری روی احساس من  گالره دیدن یا ندیدن  -

اش بحث نکنیم. چون به نتیجه مشترکی نداره...بهتره درباره

رسیم. نمی  

اما حنا ! -  

 بین حرفش پریدم و با زاری ادامه دادم:

کشم دیگه. شروع نکن گالره توروخدا! نمی -  

 با نارضایتی رویش را برگرداند و به طرف یخچال رفت.

دم و بی حرف به سمت اتاق رفتم. دستی به پلک هایم کشی  

 *********** 

شهاب بهتر بود قبلش با من مشورت میکردی! -  
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حق با توئه خانومی، فکر کردم تو هم موافق باشی. حاال هم چیزی  -

 نشده زنگ میزنم میگم نمیاییم. 

ای کشید و با ناراحتی جواب داد: گالره پوف کالفه   

آخه االن؟زشته دیگه، تدارک دیدن. -  

ی گالره را بوسید و گفت:شهاب با لبخند گونه  

االن من چیکار کنم تو لبخند بزنی؟ بگو اطاعت کنم. -  

شان رفتم و گفتم:با لبخند به سمت  

خب، خب، خب. فاصله و رعایت کنین بنده اینجام.  -  

 شهاب با خنده به سمتم چرخید و گفت:

یادم بنداز سال تحویل ویژه دعات کنم! -  

دعایی؟! اون وقت چه -  

 با صدای بلند خندید و پشت گالره سنگر گرفت و گفت:

این که یکی پیدا شه تورو بگیره! -  

 بلند خندیدم و آمیـــــن کش داری گفتم.

کرد.کل منو شهاب نگاه میگالره همچنان جدی به کل   

 ترجیح دادم تنهایشان بگذارم.

 به همین خاطر بی حرف به سمت اتاق رفتم.
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 خودم را روی تخت انداختم و به وقایع این چند روز فکر کردم.

آزمایش هایی که دکتر نوشته بود و انجام دادم و مشکلی برای انتقال 

 جنین نبود. 

قرار بود ششم فروردین بیمارستانی که مدنظر دکتر بود، بستری 

 بشوم.

و خب ظاهرا احسان به شهاب زنگ زده بود و قرار شده بود که 

امشب را به خانه آن ها بریم تا فردا اول وقت، سال تحویل را کنار 

 هم باشیم.

و شهاب هم به راحتی قبول کرده بود و با این کارش ناخواسته منو 

کرده بود و گالره را عصبی! خوشحال  

ور بودم که با صدای گالره، جیغ کوتاهی همچنان توی فکر غوطه

 زدم و روی تخت نشستم.

 گالره با ترس نگاهم کرد و گفت:

چته تو؟ جن دیدی مگه؟ صدات میزنم جیغ میزنی! -  

زدم جواب دادم: در حالی که از شدت ترس، نفس نفس می  

متوجه نشدم اومدی تو اتاق.نمیری گالره، تو فکر بودم  -  

 نگاه دلخوری بهم انداخت و با کنایه گفت:
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آره، بایدم تو فکر باشی...چی بهتر از این که به مراد دلت  -

 رسیدی؟

 با کالفگی بلند شدم و جواب دادم: 

بس کن توروخدا گالره، خودت از تیکه و کنایه زدن خسته نشدی؟  -

همون یک بار، دیگه از مراد دل؟ نخندون منو شب عیدی. غیر از 

من، اصراری مبنی بر رفتنمون به خونه سارا اینا شنیدی؟شد 

 حرفش و بزنم؟ 

 صورتش را چرخاند و به طرف آینه رفت.

گوشواره های توی گوشش و در آورد و با گل گوش های کوچیکی 

 تعویض کرد و گفت:

اش حرف نزنیم بهتره، چرا بیکار نشستی؟ بیخیال حنا، درباره -

و آماده شو خب.پاش  

 با ناراحتی ازش چشم برداشتم و به طرف کمد لباسی رفتم.

نگاهم را به سفره هفت سین زیبایی که سارا با سلیقه چیده بود،  

 دوختم.

 آرام آرام به سمت سفره هفت سین رفتم و با صدای بلند گفتم: 

خیلی خوشگله سارا، دستت درد نکنه.  -  
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ان نشسته و مشغول پوست سارا در حالی که روی مبل کنار احس

 گرفتن سیب بود، جواب داد:

چشمات خوشگل میبینه گلم، نبین اینجور، همین نیم وجبی پوستم و  -

 کند. احسان شاهده یه نصف روز معطل چیدن بودم.

آره معلومه که خیلی زحمت کشیدی، خسته نباشی. -  

ممنون عزیزم، راستی حنا تو نقاشی هامو ندیدی! حوصله داری  -

یم نشونت بدم؟بر  

 با اشتیاق قدمی جلوتر رفتم و جواب دادم: 

ام.حتـما! من عاشق نقاشی -  

 احسان با لبخند بین حرفمان پرید و گفت:

کنه. خب دیگه کارت در اومد. سارا تا صبح ولت نمی -  

 خندیدم و سرم و پایین انداختم.  

 سارا با حرص جواب داد: 

اِ احسان ! حاال یکی هم پیدا شده نقاشی هامو نگاه کنه تو پشیمونش  -

 کن.

 احسان به نشانه تسلیم دست هاشو باال برد و گفت:

گردن ما از مو باریک تر. -  
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 سارا با دلبری لبخند زد و رو به گالره گفت:

تو هم بیا باال، یکم این آقایون و با بحث های جذابشون تنها بذاریم. -  

بلند شد و همزمان گفت:گالره   

گل گفتی بخدا؛ شب عیدی این از موکل هاش میگه اون هم جنایت  -

 هایی که این روزا میشه. سرمون سوت کشید.

 شهاب با خنده جواب داد: 

عزیزم خداروشکر آرایشگاه ها بسته ان، وگرنه منو احسان االن  -

ور باید بحث های جذاب، جدید ترین رنگ موی اقدس خانوم و مانیک

 پلنگی شمسی خانوم و گوش میدادیم.

 با صدای بلند خندیدم و گفتم:

بمیری تو شهاب. -  

 جلوتر از گالره و سارا به سمت پله ها رفتم.

 از باالی پله ها نگاهی به پایین انداختم و با صدای بلند گفتم: 

زیر پام علف سبز شد دخترا. -  

سارا و گالره نگاهی به باال انداختند و با خنده به سمت پله ها راهی 

 شدند.

سارا دستش را پشت کمرم گذاشت و به سمت آخرین اتاق که انتهای 

 راهرو بود، هدایتم کرد.
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 نگاهی به اطراف انداختم. 

شان شامل سه اتاق خواب بود، که دوتاشون کنار هم طبقه دوم خانه

ه ظاهرا مربوط به نقاشی های سارا بود، بودند و آخرین اتاق ک

 انتهای راهرو قرار داشت.

 سارا با لبخند در اتاق را باز کرد و گفت:

این هم کنج تنهایی من. بفرمایید. -  

 با لبخند داخل شدم و مبهوت به دیوار های اتاق نگاه کردم.

اتاقی به رنگ مشکی که دیوار هایش را سرتاسر بوم هایی با اندازه  

ختلف تشکیل داده بود. های م  

ای پهن بود و جای جای اتاق ای رنگ و سادهکف اتاق موکت قهوه

شد.مو دیده می قوطی های مختلف رنگ و قلم  

 با اشتیاق به سمت اولین تابلو رفتم.

تصویری از دختری برهنه بود که روسری روی سرش تضاد 

اش داشت!جالبی با تن برهنه  

 به سمت تابلو بعدی رفتم.

ای شبیه گرگ پر ری در قفس که اطرافش را مرد هایی با چهرهدخت

 کرده بودند!

 به سمت تابلو بعدی رفتم.
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باز دختری بود که چادر روی سرش تبدیل به طناب دار شده بود! با  

 حیرت 

 به سمت تابلو های بعد رفتم... 

 یکی پس از دیگری را نگاه کردم.

 نکته جالبی که نقاشی هایش القا میکرد.

 اسارت زن بود!

کشیدند.تقریبا تمام تابلو ها به نحوی اسارت زن را به تصویر می  

 با حیرت به سمتش چرخیدم و گفتم:

اس سارا، اما...چرا اینقدر تلخ؟ العادهفوق -  

 لبخند تلخی زد و زیرلب جواب داد:

یت هارو به تصویر کشیدم.واقعیت ها همیشه تلخن...من فقط واقع -  

 گالره کنارم اومد و گفت:

شون تنم مور مور تکحس بدی بهت نمیدن؟ باور کن با دیدن تک  -

 شد.

رنگش را کنار زد  ی حریر کرمیسارا به سمت پنجره رفت و پرده

 و به بیرون خیره شد.

ای مکث کرد و بعد جواب داد: ثانیه   
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ام و فریاد میزنم. من از این هحس بد...نه! من با کشیدنشون عقده -

 اسارت متنفرم.

حیرت زده و کنجکاو از صحبت های بین گالره و سارا، در سکوت 

 روی چهارپایه بلند گوشه اتاق رفتم و نشستم.

 گالره دست هایش را روی سینه قالب کرد و پرسید:

اوایل که اینجور نبود... یادمه میگفتی احسان، دیدت و نسبت به   -

شده حاال اسمش شده اسارت؟غییر داده، چیاعتقادات ت  

 سارا با ناراحتی برگشت و نیم نگاهی به صورتم انداخت.

 انگار که حضور من کمی معذبش کرده بود. 

شان بودم که در کمال پررویی،  ی صحبت هایانقدر کنجکاو ادامه

 همچنان نشستن در اتاق را ترجیح دادم.  

 سارا بعد از مکث کوتاهی جواب داد:

ای بزرگ اوایل این تفاوت هامون برام جذاب بود، من تو خونواده -

شدم که محرم و نامحرم اصال معنی نداره و حجاب یه چیز بیخود  

محسوب میشه. اوایل برام جالب بود که روی طرز پوششم حساسه، 

یا حتی طرز صحبت کردنم با مردهای اطراف. اما... گالره حاال که 

نگ نیست برام، این تفاوت هامون اذیتم  چندسال میگذره دیگه قش

 میکنه.

 گالره در جواب سارا نیشخندی زد و گفت:
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خیلی دیر به این نتیجه نرسیدی؟ بعدشم خیلی واسه خودت سخت  -

 گرفتی سارا. از چادر خوشت نمیاد؟ خب نپوش. 

 سارا بین حرف گالره پرید و جواب داد: 

مشکل من دنیامونه  تو فکر میکنی من مشکلم چادره؟ نه عزیزمن. -

که زمین تا آسمون فرق دارن. ببین مثال من اجازه ندارم از تاکسی و 

آژانس استفاده کنم!چرا؟ چون آقا معتقده امن نیست! عین بچه های 

کوچولو هر جا بخوام برم، خودش منو میرسونه و بعد دنبالم میاد! یا  

نظر  مد  با دوست های مجردم و بد میدونه! چون بهحتی رفت و ا

آقا، یه زن متاهل باید فقط با خانوم های متاهل نشست و برخواست 

 کنه. ببین گلی اینا فقط یکی دو مورده... 

 گالره به سمت سارا قدم برداشت و همزمان پرسید:

چرا با احسان حرف نمیزنی؟ شاید این سکوت تو باعث میشه که   -

 فکر کنه تو هم باهاش موافقی.

 سارا سرش و پایین انداخت و باز به سمت پنجره چرخید و گفت:

میگه اینا بهونه تراشی...میگه چون بچه نداریم، داری بهونه  -

چینی که جدا شیم!  حاضر نیست قبول کنه.فکر کن؟ میگه تموم می

 اینا یعنی عاشقتم! یعنی تو مال منی...دهنم و اینجور مواقع میبنده.

ی سارا گذاشت و با لحن آرامی ادامه گالره دستش را روی شانه

 داد:
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احسان عاشقته سارا، یه مرد با تفکرات احسان، عشقش و  -

کنه. آدم ها فرق دارن عزیزمن، منکر تفاوت اینجوری ابراز می

ا این تضاد هاتون، کنار هم قشنگین. زندگی و هاتون نمیشم اما شما ب

 به کام خودت سخت نکن.

 نیش خندی زدم و سرم را پایین تر انداختم. 

به این فکر کردم که اگه من جای سارا بودم باز هم توجه های 

دانستم؟احسان را تفکرات قدیمی می   

دادم.اش جان مینه...قطعا با کوچک ترین اشاره  

ی صحبت های سارا و گالره جلب کردم.توجه ام را به ادامه  

 سارا دستش را پشت کمر گالره گذاشت و با خنده گفت:

کامتون و شب عیدی تلخ کردم، بیخیال این حرفا. بریم پیش پسرا.  -  

از روی چهارپایه، پایین پریدم و رد خاک های احتمالی را از پشت 

 شومیزم پاک کردم.

از پله ها پایین آمدم  جلوتر از گالره و سارا بیرون رفتم و  

 ********* 

 یا مقلب القلوب و االبصار

یا مدبرالیل و النهار   

 یا محول الحول و االحوال
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حول حالنا الی احسن الحال   

 آغاز سال یک هزار و سیصد و نود و نه. 

 رد اشک را از صورتم پاک کردم و با لبخند گالره را بغل گرفتم.

گوشم لب زد: دست هایش را دورم حلقه کرد و توی  

بهترین سال زندگیت باشه عزیزدل من. امسال لبخند از لبت پاک   -

کنم.نشه حنا، خواهش می  

 سرم و بلند کردم و لب زدم:

کنم.سعی می -  

 نگاهم را به جمع دوختم.

احسان و شهاب مشغول روبوسی بودند.  سارا با لبخند ملیحی به  

مان آمد و گفت:سمت  

ها. عیدتون مبارک دو قلو  -  

مان کرد و عید را تبریک گفت.به نوبت بغلم   

 به سمت احسان و شهاب رفتم.

 دستم را به سمت شهاب گرفتم و دست دادم. با خنده گفتم:

سال نو مبارک آق وکیل.  -  
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خندید و موهایی که به زیبایی دو طرف شانه هایم، بافته بودم و از  

شدند. به سمت صورتم آورد و جواب داد:زیر شال کوتاهم دیده می   

عید تو هم مبارک جغله. ان شاهللا امسال شوهردار شدن تو و  -

 باجناق دار شدن من!

سرم را عقب کشیدم و موهایم را از حصار انگشت هایش آزاد کردم 

با خنده گفتم:  و  

سق سیاه، دم عیدی نفرین نکنی نمیشه؟ -  

اجازه جواب دادن و بهش ندادم و با همان لبخند به سمت احسانی که 

ی بحث منو شهاب بود، نگاه کردم.همچنان در سکوت خیره  

اش و دو چندان کرده بود.لبخند محو روی لبش، زیبایی چهره  

ت. نگاه مهربانش را به دستش را روی سینه به نشانه احترام گذاش

 صورتم دوخت. سرش را کمی خم کرد و گفت:

کنم.عیدت مبارک حناخانوم، سال خوبی و برات آرزو می  -  

 دل بی جنبه ام طاقت این همه نگاه مستقیم را نداشت.

 به ناچار چشم هایم را از صورتش گرفتم و به زمین دوختم:

باشه. ممنونم، ان شاهللا که سال خوبی واسه هممون -  

 زیرلب ان شاهللا ای گفت و کمی عقب تر رفت.

ی سارا به گوشم رسید:صدای هیجان زده  
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_ عاشقتم حنا،  باور میکنی احسان اشک شوق ریخت؟  همش 

کرد. توروخدا خیلی مراقب خودت باش هرچی هم خداروشکر می

هوس کردی کافیه به من یا احسان زنگ بزنی. شماره احسان و 

زنی؟ چیزی نیاز نداری؟ م . چرا حرف نمیفرستبرات می  

هق ام به گوش سارا نرسد. دستم و روی دهنم گذاشتم تا صدای هق  

 عقب عقب رفتم و روی تخت نشستم. 

رسید اما توانایی جواب  صدای الو های  مکرر سارا به گوشم می

 دادن نداشتم.  

یک ماه و چند روز استرس این لحظه را داشتم و االن... باور اینکه 

 باردار بودم سخت بود!  من مادر شده بودم؟ سارا مادر شده بود؟

 اشک هایم را پاک کردم و زمزمه کردم: 

_ خوبم سارا... فقط نمیدونم چی بگم. نمیدونم باید خوشحال باشم یا 

نم از سرنوشتم؟ ناراحت؟ باید خداروشکر کنم یا گالیه ک  

 صدای مالیم سارا بعد از مکث کوتاهی به گوشم رسید:  

_ شوکه شدی،  حق داری. به این فکر کن که مشکالت عموت تموم 

شد! پس خداروشکر کن. چک و شب برات میارم. خوبه حنا؟ 

خوای برات بیارم؟ چیزی نمی  

هایم را پاک کردم.دستی به زیر پلک هایم کشیدم و رد اشک  
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ماغم و باال کشیدم و با صدایی گرفته جواب دادم: آب د  

خوام.  فقط سارا، من هنوز به گالره نگفتم!  _ خوبه... نه چیزی نمی  

_ باید بگی حنا.  االن دیگه تنها نیستی. حرف دکتر و یادت رفته؟   

باید استراحت مطلق باشی. گالره باید در جریان باشه که مراقبت 

اشه؟ باشه.  امروز بگو بهش.  ب  

گم. _ باشه... تا شب بهش می  

_ آفرین،  خب دیگه کاری نداری؟ من برم صبحانه بخورم. بس 

 استرس داشتم بدون این که چیزی بخورم رفتیم آزمایشگاه. 

روی تخت دراز کشیدم و دستم را با استرس روی شکمم گذاشتم و 

 همزمان جواب دادم: 

 _ نه، به آقا احسان سالم برسون خداحافظ. 

 منتظر جوابش نماندم و گوشی را قطع کردم. 

وار روی شکمم کشیدم. لبخند  چشم هایم را بستم و دستم را نوازش

ای با اشک چشم هایم داشت. مالیم روی لب هایم تضاد مسخره  

 حنا مادر شده بود...

اش سارا در حقیقیحنای بیچاره مادر شده بود، مادر جنینی که ما

 بود.
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دستم را به قاب عکس پدرو مادرم که کنار تخت بود رساندم و برش 

 داشتم. 

دستی به غبار های اندک روی عکس کشیدم و لب هایم را روی 

صورتشان گذاشتم. چندین بار پیاپی بوسه زدم و هربار بیشتر از 

شدم.قبل دلتنگ می   

مه کردم:ام فشردم و زمزهق زدم و عکس را به سینه   

_ ببخش بابا...ببخش حنارو. فقط به خاطر عمو. میدونم دلت ازم 

دعای خیرتون و ازم دریغ گرفته. ولی حاللم کن.  مامان جونم، 

نکنین. االن تنهاتر از قبلم... راه سختی جلوم مامانی،  میترسم... از 

 قضاوت ها میترسم. از عواقب کارم میترسم... 

و زیرلب ادامه دادم:  چشم هایم را با درد بستم   

ترسم! _ من به ظاهر قوی، حتی از این جنین هم می  

آمد باعث شد به سرعت صدای خنده های گالره که از هال می

 بنشینم.  

تیر کشیدن زیرشکمم بهم نهیب زد که حنا خانم  شما دیگه تنها  

 نیستی!  

 صورتم لحظه ای از درد توی هم رفت.

احتیاط بلند شدم.  دستم را زیر شکمم گذاشتم و با  
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ی  به سمت آینه رفتم و کمی رژگونه و ریمل زدم تا رنگ پریده

 صورتم، حال زارم و نشان ندهد.

_ سالم بر مرغ و خروس عاشق.  رسیدن به خیر... توروخدا از 

این به بعد خواستین برین دور دور به من نگید ها. من بیرون بیا 

 نیستم. گفته باشم.  

کرد الی که یکی یکی دکمه های مانتوشو باز میگالره با خنده در ح

 به سمتم آمد و گفت: 

 _ کوفت تیکه نپرون.  خواب بودی خب.  

 _ آره شما هم دل رحــــم.  دلتون نیومد بیدارم کنین. 

شهاب باخنده کنارمان آمد. دست هایش را دور کمر گالره حلقه کرد 

 و جواب داد:  

ر توی بیداری اصرار کردیم _ اذیت نکن خانوممو.  حاال هزار با

بیایی، گفتی حسش نیست.  یه بار خواب بودی و بیدارت نکردیم 

 زبونت دراز شده.

 مشتی به بازوی شهاب زدم و به سمت آشپزخانه رفتم و گفتم: 

 _ صبحانه خوردین؟ 

 گالره کنار کانتر آمد و جواب داد:  
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شتم روی _ آره جات خالی رفتیم کله پزی،  واسه تو هم اوردیم گذا

 گاز.  نوش جونت. 

 به سمت قابلمه کوچیک روی گاز رفتم و با اشتیاق بو کشیدم اما،

ام به دهنم حجوم آوردند .  ثانیه ای بعد تمام محتویات معده  

عق کوتاهی زدم و دستم را روی دهنم فشار دادم و در مقابل چشم 

های نگران گالره و شهاب،  با شتاب به سمت سرویس بهداشتی 

م و باال اوردم. رفت  

ی کوتاهی به در خورد و بعد از اون صدای ثانیه ای بعد ضربه

 گالره با نگرانی به گوشم رسید: 

رنگ _ حنا؟  خوبی؟  بیا ببرمت دکتر. چند روزه همش تهوع داری 

و روتم پریده.  حتما یه چیزی هست دیگه. بیا قربونت برم. شهاب 

 آژانس خبر کن. 

 با شتاب چند مشت آب سرد به صورتم زدم. 

 در و باز کردم و بالفاصله باصدای آرامی گفتم: 

 _ نه... خوبم.  

ام حلقه کرد و کمکم کرد راحت تر راه گالره دستش و دور شانه 

 بروم. 

 دستی به رد موهای خیس روی صورتم کشید و با نگرانی گفت: 
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 _ چرا الکی لج میکنی خواهرمن؟ کجای قیافت شبیه آدم های خوبه؟  

 شهاب جلوتر آمد و گفت: 

_ گالره درست میگه حناجان.  شاید مسموم شده باشی.  حداقل یه  

 آمپول میزنی تهوعت خوب بشه. 

یدم  خدا کمکم کن! چشم هام و با درد بستم و در دل نال   

 با التماس به چشم های نگران گالره نگاه کردم و گفتم: 

 _ خوبم گالره جان. اما... باید حرف بزنیم. 

گالره نگاه نگران و کنجکاوی به صورتم انداخت و زیر لب جواب 

 داد:  

 _ حرف بزنیم، درباره چی؟ 

سرم را به گوشش نزدیک کردم،  جوری که صدام به گوش شهاب 

سه لب زدم: نر  

 _ درباره تهوعی که دارم... حرف بزنیم،  اما خصوصی!

ای رنگش بود نیم نگاهی به شهاب که مشغول در آوردن کت سورمه

 انداخت و به سمتم برگشت و لب زد: 

باشه بریم تو اتاق. -  

 و بعد جوری که شهاب هم بشنود ادامه داد:  
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برم.بیا بریم تو اتاق یکم دراز بکش. بیا قربونت  -  

شدیم و با هر قدم نفسم تنگ تر و قدم به قدم به اتاق نزدیک تر می

شد.ضربان قلبم تند تر می  

 در اتاق و آرام باز کرد و اجازه داد من اول برم.

 زیر لب بسم هللا گفتم و وارد اتاق شدم.

پشت سرم داخل شد و در را بست. همانجا به در تکیه داد و آرام  

 پرسید:

نگرانم کردی. شده حنا؟ چی -  

روی تخت نشستمو دست هایم را روی زانوهایم گره زدم. جرئت 

 نگاه کردن به صورتش را نداشتم.

 ناامید ازجواب دادن من، جلوتر آمد و روی تخت نشست.

ام حلقه کرد و با نگرانی زمزمه کرد:دستش را دور شانه    

حناجان، چت شده خواهرمن؟ قلبم اومد تو دهنم. -  

دستی که بی استفاده روی پاهایش گذاشته بود و بین دست های یخ 

ام گرفتم و فشار دادم.زده  

 نفس عمیقی کشیدم و نگاهم را به چشم های نگرانش دوختم و گفتم:

مدیون زحمت های عمو بودم گالره...این بهترین تصمیم بود.  -  
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به صورتم شد و لب زد: با ترس خیره   

چه کار کردی حنا؟  -  

 سرم و پایین انداختم و بعد از نفس عمیقی گفتم: 

من رحمم و اجاره دادم. به... سارا و شوهرش! -  

ناباور به صورتم خیره شد.  بعد از مکث کوتاهی شروع به خندیدن 

 کرد. 

از کنارش بلند شدم و به کمد تکیه دادم. همچنان خیره به صورتم 

زد. قهقهه می  

 واکنش های گالره همیشه عجیب و غیرقابل پیش بینی بود.  

لحظه ای بعد اشک های حاصل از خندیدنش و با انگشت های 

اش پاک کرد و از روی تخت بلند شد. سبابه  

 با قدم های لرزان به سمتم آمد و گفت: 

ای بود، منو بگو نگرانت شدم الکی الکی. خانوم شوخی مسخره -

گرفته... شوخیش   

 بین حرفش پریدم و زمزمه کردم: 

شوخی نیست گالره،  من... من حامله ام! -  

 دست هاش و روی سینه اش قالب کرد و با عصبانیت جواب داد: 
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بس کن این چرندیات مسخرت و،  خجالت بکش حنا شوخیشم   -

قشنگ نیست. برم یه زنگ به بابا بزنم. امروز حالشون و نپرسیدم 

شور افتاده...  دلم بی خودی   

یادته گفتم دارم یه کاری میکنم که بدهی عمو جبران شه؟ گفتم  -

نپرس... گفتم حل شد بهت میگم... االن موقعش رسیده گالره.  من 

 لعنتی حامله ام. اما...بدهی عمو و

 بین حرفم پرید و با لکنت زمزمه کرد:

تو...تو...چه غلطی کردی...حنا؟ -  

رفتم و جواب دادم:با ترس قدمی ازش فاصله گ  

بدهی عمو و جور کردم گالره، دیگه نیاز نیست سرش و جلوی  -

 کس و ناکس خم کنه. گالره غم و غصه هامون تموم شد. دیگه... 

 با عصبانیت نزدیکم شد و گفت: 

تو غلط کردی... تو گوه خوردی بیــــشعور،  خاک بر سرت حنا.  -  

اش گم شد. ی حرفش بین هق هقادامه  

 با گریه به سمتش رفتم و سعی کردم بغلش کنم و همزمان گفتم: 

دورت بگردم خواهری،  آره غلط کردم... اصال گوه خوردم. اما  -

ن بدهی عمو جور شد. نکن با خودت اینجوری... منو ببی
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خوابه...به اینا فکر گالره...گالره جان، دیگه عمو شب و راحت می

 کن.

 دست هاش باال برد و محکم توی سرش زد و جواب داد: 

خاک بر سر من...خاک بر سرت حنا. این چه رسوایی بود به بار  -

اوردی؟ آخه احمق این چه فکری بود تو کردی؟ االن چیکار کنم 

 من؟ 

 دست هاش و گرفتم و سرش و به سینه ام تکیه دادم و گفتم: 

هیچی قربونت برم فقط کمکم کن.  شب سارا چک و میاره...  -

برسون دست عمو، بگو شهاب یا خودت جور کردین. فقط 

ین قضیه نبرن. توروقرآن گالره... عمو و زن عمو بویی از ا  

با عصبانیت از کنارم بلند شد و به سمت میز آرایشی رفت و 

 محتویات روش و پایین انداخت. دست هام و روی گوش هام گذاشتم.  

 با گریه جیغ زد: 

چرا نمیمیرم من؟  باورم نمیشه اینقدر خر باشی حنا. چه خاکی به   -

 سرم بریزم االن؟ ای خــــــدا خودت کمکم کن...

ه حرفش را با ورود یهویی شهاب به اتاق، قطع کرد.ادام  

ی ادکلن ها و قاب عکس شهاب با ترس نگاهی به شیشه های شکسته

های شکسته انداخت و با تعجب خیره به صورت های خیس از 

 اشک منو گالره شد و گفت: 
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یاحسین،  چه خبره اینجا؟ گالره؟... حنا؟ حرف بزنین ببینم.   -  

حضور شهاب و شیشه های شکسته،  روی زمین گالره بی توجه به 

 نشست و با صدای بلند گریه کرد. 

 شهاب با احتیاط قدم برداشت و کنار گالره نشست و پرسید: 

حرف بزن گالره،  کسی چیزیش شده؟!  با تو ام.  -  

ی بی صدام ادامه دادم.  سرم و روی زانوهام گذاشتم و به گریه  

د:صدای گالره با بغض به گوشم رسی  

آره... حنا بدبخت شده. حنا افتاده توی چاه.  ای خـــــدا با این   -

 بدبختی جدید چیکار  کنم؟

 سرمو از روی زانوهام برداشتم و رو به گالره گفتم:

بس کن توروخدا گالره، کجای زندگیم بیرون از چاه بودم؟ مگه  -

 قبل این خوشبخت بودم؟

 شهاب ایستاد و با صدای بلند گفت: 

شین. با هر دوتاتونم! یکی عین آدم تعریف کنه اینجا چه   ساکت -

 خبره؟ 

 اشک هایم را پاک کردم و زیرلب جواب دادم: 

خبر خوش! بدهی عمو جور شد. -  
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 گالره با شتاب بلند شد و جیغ زد: 

ببند دهنت و حنا. حاملگی تو خبر خوش؟ رفتن آبروت خبر  -

 خوش؟  چرا کور شدی؟ 

کرد و من از خجالت سرم را پایین اه میشهاب مبهوت به گالره نگ

 انداخته بودم.  

 با تعجب بهم نگاه کرد و گفت: 

حنا؟  تو چیکار کردی؟ گالره چی میگه؟  -  

 با خجالت سرم را باال اوردم و با لکنت جواب دادم: 

اسمش بده فقط... اما... بدهی   -  

د و ی شهاب کوبیگالره باگریه بین حرفم پرید و دستش را به سینه

 گفت: 

خوای بدونی چی شده؟ حنا خانوم رحمش و اجاره داده... این  می -

خواهر بی عقل من حامله است! آبروشو چهل تومن معامله کرد... 

شو آتیش کشید.خاک بر سرمون کرد. آینده   

شهاب مبهوت به صورتم خیره شد و همزمان تن لرزان گالره را به 

 آغوش کشید. 

 باخجالت بلند شدم و از کنارشون رد شدم.  

 شهاب دستش و باال آورد و دور مچ دستم حلقه کرد. 
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ی شهاب فشرده با تعجب و ترس به مچ دستم که در دست مردانه

شد،  نگاه کردم و نالیدم:  می  

شکست. آخ! شهاب؟ دستم...  -  

 با چشم های برزخی نگاهم کرد و غرید: 

برو بشین سرجات حنا.  -  

ی شهاب بلند کرد و نگاهی به مچ دستم که  گالره سرش را از سینه

در حصار انگشت های شهاب بود انداخت و موهایش را پشت گوش 

ای گفت:  زد . با صدای گرفته  

دستش شکست شهاب! ولش کن. -  

و مچ دست دردناکم را رها کرد.  شهاب سرش را تکان داد  

دستی بین موهایش کشید و بی حرف به سمت پنجره رفت. گالره 

نگاه دلگیری به صورتم انداخت و روی تخت نشست . سرش را بین 

 دست هایش گرفت.  

 نفسی گرفتم تا بغضم را پس بزنم. با صدایی گرفته گفتم: 

چرا گارد گرفتین طرفم؟ گالره؟ مگه تا دیروز واسه حال عمو  -

گفتی عمو این چند وقت همش کردی؟ مگه نمیگریه زاری نمی

کنه؟ سردرد های همیشگی زن عمو و یادتون رفته؟ قلبش درد می

شهاب خان،  آقای داداش،  مگه نگفتی تا این چک ها پاس نشن عمو 
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ه مشکل حل شد... شهاب تو مگه تونه وام بگیره. خب االن دیگنمی

 از ماشینت نگذشتی؟ هممون باید کمک....  

 شهاب با عصبانیت بین حرف پرید و گفت: 

من از ماشینم گذشتم اما تو از آبرو و آیندت!  کی از تو خواست  -

کمک کنی؟ لعنتی چرا از منو گالره مشورت نگرفتی؟ گند زدی 

 حنا... گند زدی.  

ادم:  به سمتش رفتم و جواب د  

زنی؟ یه دختر یتیم که هجده سالگیش ازکدوم آینده حرف می -

مصادف شد با طالقش چه آینده درخشانی داره؟ از آبرو حرف 

میزنی؟ شهاب،  آبروی من فدای قلب مریض عموم. آبروی من 

عمویی عموم. تمام دارایی من عمو و زنفدای سر دردناک زن

جز اونا چیزی واسه از هستن که چندماهه خواب خوش ندارن.  من 

 دست دادن ندارم...

 به سمتم چرخید و شانه هایم را بین انگشت هایش گرفت و گفت: 

حنا... خواهرمن،  تو به آبروی همون دارایی هات فکر کردی؟ به  -

نظرت عموت میاد تشکر کنه و بگه مرسی دخترم که در ازای 

 آبروت بدهی منو پرداخت کردی؟ 

له گرفتم و با نگاهی به هر دو نفرشان ادامه با ترس قدمی ازش فاص

 دادم:  
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نه... به هیچ وجه عمو و زن عمو نباید حتی بویی از این قضیه  -

ببرن... با هر دوتاتونم. این قضیه بین ما پنج نفر تا اخر عمرمون 

 میمونه. 

 شهاب با کنجکاوی پرسید: 

پنج نفر؟! منظورت چیه حنا؟  -  

زمه کرد: گالره ایستاد و با بغض زم  

پدر و مادر این تحفه... سارا و احسان!  -  

شهاب مبهوت به صورتم خیره شد و زیر لب آوایی شبیه به وای  

 زمزمه کرد.

 آب دهنم و قورت دادم و آروم گفتم: 

شب چک و میارن...  -  

 شهاب با عصبانیت بین حرفم پرید و گفت: 

توقع داری ازشون پذیرایی هم کنیم؟ زنش هیچی... احسان چرا  -

قاطی خاله بازی شماها شد؟ آدم اینقدر فرصت طلب و نارفیق؟ د 

آخه حنا تو آبروی منم گوه مالی کردی،  همون احسان نامرد نمیگه 

دامادشون چقدر بی عرضه اس که نتونست چهل تومن جور کنه؟ 

کردی با ما؟ وای حنا وای از دست تو. چیکار   
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ای نه احسان نامرد. درست صحبت کن شهاب،  نه تو بی عرضه -

صرفا جهت اطالع هردوتاتون میگم،  تا لحظه آخر احسان سعی در 

پشیمون کردن من داشت،  آخر این راه و هم نشونم داد. من خودم به  

تنهایی این تصمیم و گرفتم. پشیمونم نیستم...بدهی عمو پرداخت 

ن نه ماه و بم نمیرم. شما دوتا راز دار باشین نه عمو میشه، منم ای

 میفهمه نه زن عمو. توروخدا دیگه اذیتم نکنین... جون ندارم وایسم.

 شهاب پوزخندی زد و با عصبانیت از اتاق بیرون رفت. 

ام گذاشتم و به سمت گالره ای که همچنان کنار دستم را روی پیشانی

تم.  پنجره بزرگ اتاق ایستاده بود، رف  

اش گذاشتم که با ناراحتی فاصله گرفت وگفت:دستم را روی شانه   

شم...کنم از دستت. دارم خفه میحنا طرفم نیا، دارم سکته می -  

 راه رفته را برگشتم و روی تخت نشستم:

سخت بود...اولش سر و صدا کردم و از کافه زدم بیرون، هر چی  -

کردم، اما...گالره بخدا بد و بیراه بلد بودم، بار خودش و احسان 

کرد، عذاب کشیدن عمو، قلبم و از جا در گریه هات داغونم می

اورد. دیدم تنها راه نجاتمون همینه...قبولش واسه خودمم سخت می

بود، اما عزیزدلم، خواهرم، عمو سابقه دوتا سکته داره،  این همه 

ن  فشار عصبی براش ضرر داره.  خدای نکرده زبونم الل اگه تو ای

اوضاع بازم سکته کنه،  تضمینی واسه زنده موندنش نیست!  گالره 

 نگام کن! 
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گالره با بغض نگاهم کرد و به آرامی به سمتم آمد و روی تخت 

 نشست: 

ی دست سارای فرصت چرا بهم نگفتی حنا؟ چرا شدی بازیچه -

طلب؟ دلم آتیش گرفته برات... آیندت،  شانس ازدواج مجددت،  حنا، 

وت زیر سوال میره. اصال تو به این چیزا فکر کردی؟  حتی آبر   

 دستم را روی دستش گذاشتم و جواب دادم:  

گالره قبول کن من بازیچه نشدم! سارا فقط پیشنهاد داد،  مجبورم  -

ی این ها که گفتی فدای  که نکرد. خودم قبول کردم. آبجی من... همه

ای برام مهم نیست.   عمو.  ذره  

خی زد و گفت: گالره لبخند تل  

از خودم بدم میاد. -  

گالره؟ این چه حرفیه؟ -  

 نگاهم کرد و زمزمه کرد: 

واسه حل شدن مشکل بابام خوشحالم و دلم واسه تو خون. حنا این  -

کنه.  تضاد داره خفم می  

ام گذاشتم و دستم و دور گردنش حلقه کردم و سرش را روی شانه  

 گفتم: 
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گذره. فقط نه ماه...  ی مسموم هم میفقط خوشحال باش. این روزها -

 فقط نه ماه!

رسونه این نه ماه لعنتی.  جونم و به لبم می -  

ارزه. عمو میارزه... به لبخند زنبه خیال راحت عمو می -  

ام برداشت و زمزمه کرد: سرش را از روی شانه   

کاش پشیمون نشی.  -  

 نامطمئن و با ترس لب زدم: 

وارم که نشم. شم. یعنی،  امیدنمی -  

 گالره سرش را تکان داد و ایستاد . همزمان گفت: 

برم یه سر به شهاب بزنم. میگم... صبحانه نخوردی حنا.   -  

 روی تخت دراز کشیدم و جواب دادم: 

نه... اشتها ندارم. تو برو پیش شهاب. فقط گالره؟ مواظب باش به  -

 احسان زنگ نزنه بد و بیراه بگه!  

گالره در را باز کرد و چشم هایش را به نشانه اطمینان روی هم 

 گذاشت.

 ************************** 

نمیایی داخل؟   -  
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 سارا نگاهی به در انداخت و جواب داد:  

ظاهرا استقبال خوبی ازم نمیشه. احسان هم تو ماشین منتظره.  -  

ان. بهشون حق بده.  بچه ها کمی شوکه -  

 سارا کوتاه و با تمسخر خندید و گفت: 

حق میدم... خب دیگه کاری با من نداری؟  -  

نه،  ممنونم.   -  

بخند جواب داد:  ام گذاشت و با ل دستش و روی شانه  

قابلت و نداشت. فقط حناجان،  مواظب هستی دیگه؟  -  

مواظبم.  -  

 زیرلب ممنونی گفت و با خداحافظ کوتاهی به سمت آسانسور رفت. 

عقب گرد کردم و به داخل رفتم. شهاب و گالره کنارهم نشسته 

 بودند.  

 با قدم های کوتاهی به سمت شان رفتم و نشستم. 

اه کردم و به سمت شهاب گرفتم: چک و بار دیگر نگ  

ببین مشکلی نداره؟  -  

 شهاب نیم نگاهی به چک انداخت و با کنایه جواب داد: 

واسه مشورت کمی دیر نیست؟  -  
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بس کن داداش من،  بس کن شهاب جان. چک و به دست عمو  -

 برسون. بعدش گردن من از مو باریک تر. 

ای ردن شد. ثانیه بی حرف چک و از دستم گرفت و مشغول نگاه ک

 بعد زیرلب جواب داد:  

درسته.  -  

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم : 

خداروشکر. گالره پاشو زنگ بزن عمو قربونت برم. پاشو بهش  -

 بگو بقیه پول هم حل شد. 

گالره با چشم هایی که نم اشک زیباترشان کرده بود لبخند کوتاهی 

 زد و بلند شد.  

ویزیون را برداشت و روشنش کرد. شهاب بی توجه به من کنترل تل  

ی با احتیاط ایستادم و به سمت آشپزخانه رفتم تا به داد معده

ام ام برسم. تقریبا آخرین باری که چیزی راهی معده بیچارهگرسنمه

 شده بود،  شب قبل بود.  

ناخودآگاه دلم به حال جنینی که تازه یک روز از حضورش با خبر 

 شده بودم سوخت. 

 قطعا با این وضع غذا خوردن من،  گرسنگی شدیدی نصیبش میشد.
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انتهای چادرش را جمع کرد و سوار شد.نگاهی به سارا انداخت و 

 پرسید: 

زود اومدی.  -  

 کمربند ایمنی اش را بست و گفت: 

وای احسان توروخدا دست رو دلم نذار،  گالره و شوهرش انگار  -

اینقدر اوضاع خراب بود داخل  ای منو ندیده بودن،  سر هیچ کوچه

 نرفتم. همون جلوی در چک و دادم حنا و اومدم. 

 راهنما زد و فرمون ماشین را به چپ چرخاند و همزمان جواب داد:  

حق دارن.  -  

 سارا با ناراحتی به سمتش چرخید و گفت: 

چی چی و حق دارن؟ اصال به اونا چه؟ حنا یه زن عاقل،  بچه که  -

باباشن. امان از جوگیری.  نیست. انگار ننه  

 نیم نگاهی به سارا انداخت و بی توجه به صحبت هایش پرسید: 

حالش چطور بود؟  -  

 سارا با گیجی نگاهش کرد و گفت: 

حالش؟ حال کی؟  -  

ای بوی نگرانی ندهد: احسان تمام تالشش را کرد تا لحنش ذره  
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حال حنا خانوم.  -  

زد اش، داد میو ورم کرده ظاهرا که خوب نبود. چشم های قرمز -

 که حسابی گریه کرده. 

 سرش و به نشانه تاسف تکان داد و گفت: 

عذاب وجدان دارم سارا،  خدا میدونه امروز چی به اون دختر  -

 گذشته،  چه حرفا که نشنیده.  

ول کن توروخدا احسان، هرکی طاووس خواست جور هندوستان  -

.حنا و ولش کن به داد من خواست،  بهشم رسیدکشد.  حنا پول می

سوزم. برس که دارم می  

 احسان با نگرانی نگاهی به سارا انداخت و گفت: 

چی شده؟  -  

کاش ماشین و فروخته بودی،  زمین شمال حیف بود بخدا.    -

 یادگاری آقاجونت بود.  

ای کشید و گفت: احسان نفس آسوده  

ماشین بیشتر نیازمونه تا زمین. وظیفه رسیدگی به اون دختر با  -

ماست. پیاده یا با آژانس که نمیشه ببریمش مطب دکتر و آزمایش و 

 هزار کوفت دیگه.

 سارا آهی کشید و ادامه داد:  
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ولی حیف بود... جون میداد واسه یه کلبه چوبی ساختن.  -  

گفت:  احسان نگاهی به همسرش انداخت و با لبخند   

فدای سرت بانو،  حرص مال دنیا رو نخور. -  

*********************** 

 جلوی آینه رفتم و با وسواس اندامم را نگاه کردم. 

 نگاهی به در باز اتاق انداختم و به سمتش رفتم و آرام بستم.  

باز جلوی آینه رفتم و پیراهن بلندم را تا زیر سینه باال کشیدم، از 

آینه نگاهی به شکمم که همچنان تخت بود و اثری از بارداری 

ای کشیدم و روی تخت نشستم. نداشت،  انداختم. نفس آسوده  

گذشت و این روزها کمتر بیرون ام میهشت هفته از بارداری

داری در چهره و اندامم مشخص نبود رفتم. با اینکه اثری از بارمی

اما از قضاوت ها و حرف هایی که به زودی نقل مجلس همسایه ها 

ترسیدم.شد میمی  

 گالره داخل اومد و گفت: 

چرا تنها نشستی اینجا؟  -  

باید آماده شم،  قراره بیان دنبالم برم سونوگرافی.  -  

 کنارم نشست و با ناراحتی گفت: 

کنم چه جور بهت بگم؟ رم فکر میحنا،  چند روزه دا -  
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 با کنجکاوی نگاهش کردم و پرسیدم: 

چیو؟  -  

 دستمو گرفت و با ناراحتی ادامه داد: 

میگم... تا شکمت جلو نیومده،  یه جوری این بچه رو سقط کن.  -

 بگو خوردی زمین یا نمیدونم یهو خودش سقط شد یا...  

 با عصبانیت بین حرفش پریدم و گفتم: 

ه؟  باورم نمیشه همچین پیشنهادی میدی!  من بابت این کار گالر -

پول گرفتم حاال بیام سقطش کنم؟  به نظرت اون پول حالل؟ این بچه 

ی امید اوناست،  بکشمش؟ گالره، من آدم بکشم؟ همه  

گالره با ناراحتی بلند شد و مشغول قدم زدن های عصبی در اتاق 

 شد. 

نا دو روز دیگه شکمت باال اومد  ترسم،  اما حمنم از گناهش می -

ی همسایه ها تونی پات و از در خونه بیرون بگذاری،  همهنمی

میدونن تو مجردی،  بعد با شکم جلو اومده ببیننت،  چه جوابی 

ترسونه؟ داری بدی؟ اینا تو رو نمی  

 دست هایم را روی صورتم گذاشتم و جواب دادم:  

ترسم.  اما من این راه تو می ترسم،  خیلی بیشتر ازمعلومه که می -

و انتخاب کردم، مجبورم با قضاوت هاش کنار بیام. اما گالره به 
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خاطر حرف چندتا آدم بیکار که از باطن زندگیمون خبر ندارن،  

کنم.امید یه زن و شوهر و ناامید نمی  

 گالره با ناامیدی نگاهم کرد و زمزمه کرد: 

تر از همیشه.  تونم بگم،  قوی باش... قویفقط می -  

بلند شدم و بغلش کردم. دست هایش را دور کمرم حلقه کرد، و 

 گفت: 

کاش قلبش تشکیل نشده باشه.  -  

 از بغلش بیرون آمدم و با ناراحتی گفتم: 

خدانکنه گالره،  گناه دارن. -  

تو بیشتر گناه داری! تو و آبرو و آیندت بیشتر گناه دارین.  -  

لباسی رفتم. در حال پوشیدن مانتوم فاصله گرفتم و به سمت کمد 

 جواب دادم:  

توروخدا این بحث و تموم کن،  االن که بیان، بعد من هنوز آماده  -

 نشدم.

خب،  خداروشکر جنین کامال سالمه،  قلب تشکیل شده،  تعداد   -

ضربان قلب هم نرمال،  اما جفت پایین،  و این یعنی همچنان 

پله به کلی ممنوعه برات.  استراحت مطلق الزمه، پیاده روی و
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ورزش و فراموش کن. یک سری مواد غذایی هم نباید مصرف کنی 

نویسم برات.که االن می  

ژل لزج و سرد و از روی شکمم پاک کردم و روی تخت نشستم. و  

 زیر لب تشکر کردم.  

سارا همچنان مشغول صحبت با دکتر بود. دکمه های مانتومو بستم 

کرد گوش و کنار سارا ایستادم و به نکاتی که دکتر بهش گوشزد می

 دادم:  

ی دیگه نوبت غربالگری اول، حتما سر موقع بیاین. چهار هفته -  

 دکتر نگاه مهربونی به صورتم انداخت و ادامه داد:  

چنان استراحت کن. سه ماه اول خیلی  تا چهار هفته ی دیگه هم -

 حساس. 

 در جوابش لبخندی زدم و پرسیدم:

این روزها زیادی سرگیجه دارم،  طبیعیه؟  -  

تا حدودی بله،  چون شما کم خونی عزیزم،  یدوفولیک و حتما سر  -

 موقع مصرف کن.

 بعد از تشکر،  به همراه سارا بیرون آمدم. 

ببین چه گوگولیه.  اندازه یه بند انگشت.  -  
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نگاهم و از رو به رو گرفتم و به سارایی که با ذوق به تصویر سیاه  

کرد. دوختم و پرسیدم: و سفید جنین نگاه می  

از هفته چندم شکمم میاد باال؟  -  

 سارا با کنجکاوی نگاهم کرد و گفت: 

انزده هفته دیگه  واسه همه متغیره،  اما فکر کنم میانگین از پ -

پرسی؟مشخص بشه.  چرا می  

 دکمه آسانسور و زدم و جواب دادم: 

خوام بدونم چقدر وقت دارم، تا راحت از خونه بیام بیرون.می -  

سارا لب هاشو به پایین خم کرد و بی حرف، جلوتر از من وارد 

 آسانسور شد. 

*********************** 

اینم عکس فسقلی.  -  

ه نگاه کوتاهی به صورتم انداخت و تصویر کوچک و احسان از آین

 از سارا گرفت. 

با دقت به صورتش نگاه کردم،  لبخند کوتاه اما عمیقی که لب هاش 

 و زینت داد،  باعث شد ناخواسته و از ته دل لبخند بزنم.

 زمزمه خداروشکری که روی لب هاش نشست دلم و آروم کرد. 
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مم متعلق به من نیست.  یادم  لحظه ای یادم رفت که جنین توی رح

 رفت که مادرش ساراست و حنا حتی حق دیدنش را ندارد. 

 یادم رفت و از ته دل همراه خوشحالی احسان خوشحالی کردم.

انگشت هام و دو طرف چشمم گذاشتم و پلک هامو بهم فشار دادم،  

سرگیجه هایی که این روزها گریبان گیرم شده بود،  بیشتر از 

داد.  م میهرچیزی عذاب  

 صدای احسان وادارم کرد که نگاهش کنم: 

به خونه خبر بدین،  شام نمیایین. -  

از آینه نگاهی به چشم هاش که خیره صورتم بود انداختم و جواب 

 دادم:  

شم... مزاحم شما نمی -  

سارا از بین دو صندلی خم شد و با نگاه به صورتم، بین حرفم پرید 

 و گفت: 

کنی تو؟  زنگ بزن دیگه. چقدر تعارف می -  

 خندیدم و گفتم:  

چشم.  -  

 ************* 

من برم دست هام و بشورم،  میام.  -  
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با بلند شدن سارا از روی تخت،  و تنها شدنم با احسان،  معذب به 

وم رستوران نگاه کردم. محیط سنتی و آر  

مشکل عمو حل شد؟  -  

نگاهم و به احسانی که در حال ریختن چای داخل استکان ها بود، 

 انداختم و جواب دادم: 

ی بدهی هاشون پرداخته شد و چک هارو به لطف شما،  بله همه -

پاس کردن،  برای وام هم تقاضا دادن ان شاهللا به زودی وام 

میزنن. میگیرن و مجددا مغازه   

 استکان چای و جلوم گذاشت و پرسید:  

قند یا نبات؟  -  

نبات.  -  

 دو شاخه نبات هم کنار چای ام گذاشت و گفت: 

خداروشکر پس مشکلشون حل شده.  -  

بله،  فقط... راستش ما به عموگفتیم از شما قرض گرفتیم. و اینکه   -

گردونن. کاراشون رو به راه شه مبلغ و بهتون بر می  

با تعجب بلند کرد و ثانیه ای بعد با اخم جواب داد:  سرش و   

کار اشتباهی کردی،  این پول مال خودته. فکر پس دادنش و از  -

 سرت بیرون کن.
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تون چهل  چک به نام شما بود، نمی تونستیم بگیم در ازای بچه -

 تومن گرفتم!

اش زد و گفت:دستش را با ناراحتی روی پیشانی  

ام. اصال حواسم نبود، متاسفم. اون مبلغی و خومیواقعا معذرت  -

کنه من قرض دادم، مال شماست.که عموتون فکر می  

 نگاهش کردم و گفتم:

یا مفرد، یاجمع!  -  

 با تعجب نگاهم کرد و گفت:

بله؟ -  

 دست هایم را روی سینه قالب کردم و با لبخند ادامه دادم: 

طاب کنین باهام، گاهی جمع خهر بار متفاوت صحبت می -

کنین، گاهی مفرد...عجیب نیست؟می  

ای کرد و سرش و پایین انداخت و دستی به ته ریشش تک خنده 

 کشید. 

ی سارا،  در کردم که حضور یک بارهبا شوق به لبخندش نگاه می

زد. باعث شد کرد ولبخند میحالی که به گوشی همراهش نگاه می

 نگاهم را از احسان بگیرم و مشغول هم زدن نبات داخل چای بشم.

معذرت میخوام طول کشید،  کمی شلوغ بود.چی سفارش دادین؟  -  
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در حالی که احسان مشغول جواب دادن به سارا بود،  با تعجب به  

خلوتی و سکوت اطراف نگاه کردم و به ذهنم رسید که با این میزان 

 خلوتی چرا سرویس بهداشتی شلوغ بوده؟

حنا جان تو چی میخوری؟ -  

 با ذهنی درگیر به سارا نگاه کردم و جواب دادم:  

ورین.خکنه، هر چی خودتون میفرقی نمی -  

وای حنا چقدر الکی تعارف داری،  چی میخوری؟  -  

کرد. انداختم و  نیم نگاهی به احسان که با دقت اطراف و نگاه می

 جواب دادم:  

جوجه لطفا. -  

 سارا با لبخند به سمت احسان برگشت و گفت:

خوری؟منم جوجه، احسان تو چی می -  

با تعجب  احسان همچنان خیره اطراف بود و جوابی نداد، سارا 

 ضربه کوتاهی به پای احسان زد و دوباره پرسید:

کجایی آقا؟ با تو بودم ها. -  

احسان اول نگاهی به دست سارا که همچنان روی پاش بود، انداخت 

 و بعد از مکث کوتاهی جواب داد:

متوجه نشدم، چی گفتی؟ -  
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خوریم،  تو چی؟ وا کجایی تو؟  میگم ماها جوجه می -  

ش را تکان داد و از روی تخت بلند شد.  احسان بی حرف سر  

 سارا با گیجی لبخند زد و به سمتم چرخید: 

معلوم نیست چشه دوباره،  یهو میره هپروت. -  

نگاه نگرانم و بدرقه احسانی که بی حرف به سمت صندوق رفته 

بود،  کردم و جواب ندادم. سارا مجددا منو مخاطب صحبت هایش 

 قرار داد و پرسید:

حنا ویار نداری؟ ازچیزی بدت یا خوشت نیومده؟ راستی  -  

 نگاهم و به سختی از احسان گرفتم و جواب دادم:  

کنه.  فعال فقط بوی غذا کمی اذیتم می  -  

 لبخندی زد و بی حرف مشغول کار با موبایلش شد.

نگاهم را ازش برداشتم و به احسانی که سر به زیر به سمت تخت  

امد، نگاه کردم.می  

اش نشان از بهم ریختگی های ذهنش و اخم های درهمسر پایین 

 داشت. 

با نگرانی نگاهش کردم و دنبال فرصتی بودم تا ازش بپرسم از 

 شوخیم ناراحت شده یانه؟ 
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کفش هاش و در اورد و روی تخت نشست. همزمان گوشی سارا 

 زنگ خورد. 

 سارا با لبخند بلند شد و گفت: 

وسیقی بلند، برم اونور تر مامانمه، ببخشید این جا صدای  م -

 صحبت کنم. 

 زیر لب جواب دادم: 

کنم،  راحت باش.خواهش می-  

کردم که شد نگاه میبه قدم های شتاب زده سارا که از تخت دور می

سرفه های ممتد احسان باعث شد شتاب زده و نگران به صورتش 

 نگاه کنم.

زد و نفس هاش کوتاه شده بود. رنگ صورتش ب کبودی می  

بالفاصله پارچ آب و برداشتم و کمی تو لیوان ریختم وبه سمتش 

 گرفتم.

با چشم هایی که در اثر سرفه، قرمز و نمناک شده بودن و به 

 صورتم نگاه کرد و لیوان و از دستم گرفت و بی وقفه سرکشید. 

به پشتی های روی تخت لیوان و روی زمین گذاشت و سرش و 

 تکیه داد و چشم هاش بست. 
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ثانیه ای صبر کردم تا خیالم از بابت قطع شدن سرفه هاش راحت 

 بشه و بعد آروم پرسیدم: 

شد یهو؟ حالتون بهتره؟ چی -  

 پلک هاش و آروم باز کرد و با نگاه کوتاهی به صورتم جواب داد: 

چیزی نیست،  آسم دارم. -  

دم: ناخوداگاه زمزمه کر  

بمیرم! -  

و بعد بالفاصله جلوی دهنم و گرفتم،  اما ظاهرا صدام اونقدر بلند  

 بود که به گوش احسان برسه چون با گیجی لب زد:  

خدانکنه!    -  

خواست از ته دل  از خجالت سرم و پایین انداخته بودم و دلم می

 برای گیجی بی موقعه ام زار بزنم. 

شد ثانیه به ثانیه سکوتی که بینمون بود اصال خوب نبود و باعث می

 بیشتر از قبل بغض ناشی از خجالتم به گلوم فشار بیاره.

دقیقه ای بعد با اومدن سارا باعث شد نفس راحتی بکشم و از ته دل 

 خداروشکر کنم.

برای اولین بار، طی این مدت، دلم تنهایی با احسان وتحت هیچ 

خواست.شرایطی نمی  
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چیزی از طعم جوجه نفهمیدم، حتی یادم نیست چه حرف هایی 

ب بینمون رد و بدل شد یا حتی خداحافظی کردم یا نه؟ تنها تا آخرش

که روی تخت دراز کشیدم و دل به خواب دادم،  تصویر چشم های 

بست.مبهوت احسان،  در ذهنم نقش می  

ره به داخل اتاق  به پهلوی چپ دراز کشیدم و به نور ماه که از پنج

شد، خیره شدم. منعکس می  

گذشت، هربار دیدن ماه منو یاد  طی این چندماه که از آشنایی ما می

انداخت.  الماس درخشان چشم های احسان می  

دونستم از دیدن ماه لذت ببرم یا بغض کنم؟ به طوری که نمی  

 آهسته دستم و روی شکمم گذاشتم.

ی که متعلق به من نبود و خواست. ناخواسته دلم درد و دل با جنین   

ی ذهنم، لب زدم: این احساس انقدر شدید بود که برخالف خواسته  

دونم باید خودمو چی دونم صدامو میشنوی یا نه؟ حتی نمی نمی -

معرفی کنم برات!  اما... نخود جون،  من خیلی باباتو دوست دارم. 

ما بازم دوستش ی عالم میگن گناهه،  میگن بی حیایی کردم،  اهمه

دارم. بابات خیلی مرد خوبیه، خیلی هم...خیلی هم مامانت و دوست 

من مامانت نیستم...ولی، دل لعنتیم میگه کاش مال داره! منو نه ها! 

کنم تورو من بودی! نخود نجات بخش و مزاحم! تازگی ها حس می

 هم دوست دارم! 
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 **************** 

برداشتم. جلوی صورتم نگه دستمال سفید رنگ یادگاری احسان و

 داشتم و عمیقا بو کشیدم.

 به تازگی متوجه شده بودم که دلم شدیدا  عطر احسان و میخواهد.

کردم بعد از گذشت چند ماه،  همچنان روی عطری که حس می

 دستمال اهدایی اش مانده. 

با دیدن گالره که مشغول پوشیدن مقنعه اش بود،  دستمال و پشت 

 سرم پنهان کردم و پرسیدم: 

کنی. صبحانه نخوردی که! ضعف می -  

 به سمتم آمد و بعد از بوسیدن گونه ام جواب داد:  

صبح زود همراه شهاب خوردم. تنبلی کردم خاک تو سرم، شهاب  -

حاصلش شد خواب عمیق  که رفت گفتم یه چرت ده دقیقه ای بزنم،

یک ساعته!  کالس اول و که از دست دادم،  برم به دومی برسم.  

خوای از بیرون بگیرم برات؟ چیزی نمی  

نه قربونت برم،  برو مواظب خودت باش.  -  

 دستش را به نشانه خداحافظی باال آورد و بیرون رفت.  

دیک با بسته شدن در، دستمال و با خیال راحت باال آوردم و نز

ام نگه داشتم. با اشتیاق بو کشیدم و لبخند زدم بینی   
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 صدای زنگ موبایلم از اتاق به گوشم رسید. 

به سمت  اتاق رفتم و با تعجب به شماره ای که ناآشنا بود،  خیره 

 شدم. 

 با تعلل گوشی و باال آوردم و جواب دادم:  

الو.  -  

 صدای جدی اما نگران امیر،  باعث لرزیدن تنم شد: 

الو،  سالم. خودتی حنا؟ -  

دست های خیس از عرقم و روی قلبم گذاشتم و با صدای لرزان 

 جواب دادم:  

شده امیر؟ همه خوبن؟ خاله؟ ارزو؟ سالم،  آره خودمم،  چی -  

 با کنایه بین حرفم پرید و گفت: 

سوزه که واسه زنگ زدن بهت باید دنبال دلیل باشم!دلم می -  

لفن باهات حرف زدم، شش سال پیش بوده!  آخرین باری که پشت ت -

تونه بی دلیل باشه، پس خواهشا برو سر زنگ زدن یهوییت نمی

 اصل مطلب. 

ای مکث کرد و بعد با ناراحتی زمزمه کرد:چند ثانیه   

خواد ببینتت حنا.  مامان حالش خوب نیست. می  -  
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 ترسیده روی زمین نشستم وبا بغض پرسیدم: 

ش خوب نیست؟  توروخدا درست حرف یاخدا،  یعنی چی حال  -

 بزن امیر. 

اش دارد به گوشم کرد پنهان نگهصدای او هم با بغضی که سعی می

 رسید: 

مامان سرطان داره،  دیر متوجه شدیم حنا... خیلی دیر متوجه  -

 شدیم.

گوشی از بین انگشت هایم سر خورد و روی زمین افتاد،  سرگیجه 

  شدیدی،  جلوی دیدم و تار کرد.

شوک جمالتی که شنیده بودم،  آنقدر شدید بود که نفس هایم به 

 شماره افتاد. 

امد. و اکوی صدای الو گفتن های امیر، عین پتک بر سرم فرود می

شد.هربار باعث تیر کشیدن سرم می  

جمله دیر متوجه شدیم انقدر ترسناک بود که عین طناب دار دور 

بست. گلویم پیچیده بود و راه نفسم و می  

 با آخرین توانم گوشی و از روی زمین برداشتم و زمزمه کردم: 

امیر.  -  

جان دل امیر،  خوبی؟ حنا.   -  
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به زور بلند شدم و خودم را به تخت رساندم و نشستم، با نفس های 

جواب دادم:  بریده  

بگو دروغه...  -  

کاش اینجور بود،  حناجان توروخدا این روزها رو بیا بم،  مامان  -

خواد ببینتت. بذار با خیال راحت... خیلی دلش می  

فشار ادامه حرفش بین هق هق مردانه اش گم شد. دستم و روی دهنم 

 دادم تا صدای گریه ام به گوشش نرسد. 

 سکوتم که طوالنی شد،  دوباره پرسید: 

دم که دیدنم  میایی حنا؟  فقط به خاطر مامان، خودم و نشونت نمی -

کنم بیا. اذیتت نکنه.  فقط خواهش می  

 لب هایم را داخل دهنم کشیدم و زمزمه کردم: 

میام امیر،  حتما میام! -  

خواد منو ببینه!   ره، خالم داره میمیره. میباید برم گال -  

با هق هق روی زمین نشستم و سرم را روی زانوهایم گذاشتم. 

 حضور گالره را کنارم احساس کردم.  

ام حلقه کرد. سرش را به سرم تکیه داد و  دستش را دور شانه  

 زمزمه کرد: 
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ا آره فدات شم،  باید بری،  اما حنا خیلی مواظب باش، تو اکثر -

ترسم بالیی سرت بیاد، اینقدر غیبت سرگیجه و تهوع داری. می

 داشتم که جایی واسه غیبت مجدد ندارم وگرنه باهات میومدم. 

بی توجه به صحبت های گالره،  دستم را با وسواس روی شکمم 

 گذاشتم و پرسیدم: 

شکمم دیده نمیشه؟  توروخدا راستش و بگو.  -  

نه عزیزم، نه، دیده نمیشه.  -  

نفس راحتی کشیدم و بلند شدم. به سمت اتاق رفتم تا هر چه زودتر  

 ساکمو جمع کنم. 

 گالره پشت سرم آمد و گفت: 

کجا یهو بلند شدی؟  -  

 به سمتش چرخیدم و جواب دادم:  

برم ساکمو جمع کنم،  باید هر چی زودتر برم و برگردم،  میترسم  -

 گالره... میترسم طول بکشه وشکمم رسوام کنه! 

خوای؟ آره حق با توئه،  کمک نمی -  

سرم و به چپ و راست تکان دادم و داخل اتاق شدم و در را پشت 

 سرم بستم.
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نگاهم و معطوف اطراف کردم و به سمت گوشیم رفتم و روی 

 شماره سارا کلیک کردم. 

 بهتر بود که آن ها هم در جریان مسافرت من باشند. 

ظر پاسخ ماندم. گوشی و کنار گوشم نگه داشتم و منت  

با جواب ندادن سارا مجدد تماس گرفتم و این بار صدای زنی که 

باشد. باعث شد با میگفت: مشترک مورد نظر در دسترس نمی

 ناامیدی قطع کنم. 

 بی هدف روی تخت نشستم و گوشی را بین لب هایم نگه داشتم.  

ثانیه ای به جلو خیره شدم و بعد یادم افتاد که سارا قبال شماره 

 احسان و برایم فرستاده بود و من فراموش کرده بودم که سیو کنم.  

لیست پیامک های سارا و چک کردم.  با دیدن شماره ای که ظاهرا 

 از آن احسان بود خداروشکری گفتم و تماس گرفتم. 

تم.دستم را با استرس روی قلبم گذاش  

اش، چشم هایم را بستم و با جان دل گوش با شنیدن صدای جدی

 دادم:  

بله،  بفرمایید.   -  

 آب دهنم و با استرس قورت دادم و گفتم: 

الو،  سالم آقا احسان.  -  
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 صداطش با مکث به گوشم رسید: 

سالم،  حنا خانوم؟شمایین؟  -  

   در حالی که از تشخیص صدام خوشحال شده بودم، جواب دادم:

بله حنام،  ببخشید بد موقع مزاحم شدم،  راستش به سارا زنگ زدم  -

 اما جواب نداد، مجبور شدم به شما زنگ بزنم.

کنم، مراحمین،  من در خدمتم. خواهش می -  

م خوب نیست، دارم میرم بم. گفتم در جریانتون بگذارم.حال خاله  -  

 با نگرانی جواب داد:

ین؟  با چی میرین؟ان شاهللا که خیره، تنهای -  

بله تنها میرم،  دارم ساکمو جمع میکنم اگه بلیط قطار گیرم بیاد که  -

 عالیه، اما اگرم گیرم نیاد مجبورم با اتوبوس برم.

صدایش با نفس نفس همراه شد،  انگار که مشغول انجام کاری بود،  

 بعد از مکث کوتاهی گفت: 

ن. من کارم تمومه،  آماده شین میام دنبالتو -  

 بالفاصله جواب دادم: 

شم. خودم میرم. نه نه،  مزاحم شما نمی -  

 با قاطعیت بین حرفم پرید و گفت: 
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آماده باش،اومدم.  یاعلی.  -  

اجازه مخالفت بیشتر نداد و گوشی را قطع کرد.  با تعجب به گوشی 

ای بعد بالفاصله به سمت ساک دستی کوچکم رفتم.  نگاه کردم و ثانیه   

 ******************** 

به سمتم آمد و بعد از سالم،  ساک کوچکم را گرفت و صندلی عقب 

 گذاشت.

 با قدم های آهسته به سمت در جلو رفتم و سوار شدم. 

 کیفم و روی پام گذاشتم و از آینه بغل به صورتم خیره شدم.  

طبق عادت همیشگی دستم و زیر پلک هایم کشیدم و لب های رژ 

ام را بهم مالیدم.زده  

 بی حرف انگشتش را به دکمه ضبط زد و روشنش کرد.

سکوت و آرامش فضای ماشین، با صدای موسیقی مالیمی که پخش 

شد، فضا رو رویایی تر از قبل کرده بود. و دل لعنتی من حض می

.برد از این همه آرامشمی  

 آرامشی که بعد از گریه های امروزم، کوچک ترین حقم بود.

پلک هایی که از شدت گریه همچنان متورم و دردناک بودند و روی 

 هم قرار دامد.
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ی کنارم و بهتر سرم را به چپ متمایل کردم تا عطر تن ممنوعه

 استشمام کنم.

کشیدم، حالت تهوعی که به تازگی همیشگی نفس های عمیقی که می

کرد.ه بود و کمتر میشد  

تنگی نفس دارین؟  -  

با تعجب چشم هامو باز کردم و به صورت نگران احسان که سوال 

 پرسیده بود،  خیره شدم و جواب دادم: 

نه، چطور مگه؟  -  

 نگاه کوتاهی به صورتم انداخت و گفت: 

کشیدین. خیلی عمیق نفس می -  

آب شده بود،  با اش کیلو کیلو قند در دلم در حالی که از توجه

 خجالت لبخند زدم و گفتم: 

نه،  مشکلی نیست.   -  

سرش و بی تفاوت تکان داد و مشغول گرفتن شماره شد. دقایقی بعد  

 صدای مکالمه اش،  خط کشید به هر چه حال خوشی که داشتم.  

دادی نگرانت الو، کجایی سارا؟ هر چی زنگ میزدم جواب نمی -

 شدم. خوبی؟

-...  
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ندادی برسونمت؟ تا کی اونجایی؟چرا خبر  -  

-...  

باشه عزیزم، مواظب خودت باش، تنها برنگردی آدرس بده میام  -

دنبالت. ساراجان، حنا خانوم مشکلی پیش اومده باید بره بم، دارم 

برمشون ترمینال.می  

حالت تهوع شدیدم باعث شد جلوی دهنم و بگیرم و ضربه کوتاهی 

بزنم.  به بازوی ورزیده و محکم احسان  

زنیم به نگاه نگرانی بهم انداخت و مکالمه اش را با بعدا حرف می

 پایان رساند و پرسید: 

خوبی؟  -  

ی انرژیم زمزمه کردم: با ته مانده   

نگه دار.  -  

به سرعت راهنما زد و ایستاد. بالفاصله از ماشین پیاده شدم و دو  

اال اوردم. زانو لب جوی خالی از آب نشستم تمام محتوای معدم و ب  

ی شدت تهوعم به قدری شدید بود که عق زدن های مداومم اجازه 

داد.تنفس نمی  

حضور احسان و کنارم احساس کردم. نزدیکم نشست. درب بطری 

 داخل دستش و باز کرد و مشتش را پر از آب کرد و به صورتم زد.  
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ای بند امد. تنم از سردی آب لرز شدیدی کرد و نفسم ثانیه   

داد.ی باز کردن چشم هام ونمیی شدیدم، اجازهسرگیجه  

آب فاصله گرفتم. زانوهایم را کمی خودم و عقب کشیدم و از جوی

 توی سینه جمع کردم. 

بهتری؟  بریم بیمارستان؟ -  

کرد، با بغض و خجالت سرم و حضور نزدیکش حالم و بهتر می

 روی زانوهام گذاشتم و زمزمه کردم: 

زدیک تر؟ توروخدا. میشه بیایی ن -  

 با تعجب گفت:

بیام نزدیک تر؟ حالت خوبه؟ -  

در این حال، از اینکه مجددا مفرد خطابم کرده بود، لبخند دردناکی  

 زدم و با بغض جواب دادم: 

نپرس توروخدا، فقط یکم بیا نزدیک تر! -  

اش و احساس کردم، در یک وجبی ام نشست. صدای قدم های آهسته

کوبید.  ام مینزدیکی در سینهقلبم از شوق این   

نگاهم و به صورتش دوختم.  نگاهش و با جدیت به زمین دوخته 

 بود.
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دستم و با احتیاط جلو بردم و پیراهنش را بین انگشت هایم گرفتم و 

ای تماس با سطح سینه اش. سرم و به پیراهنش چسباندم. بدون ذره

دم. انگار که ای مکث کرتکان شدید تنش آنقدر واضح بود که لحظه

 توقع این برخورد نزدیک و نداشت. 

 این همه نزدیکی برایم غیرقابل تصور بود. 

چکید پیراهنش را خیس کرده بود. اشک هایی که از چشمم می

ی نازک لباسش را محکم تر بین انگشت هایم فشردم و عمیق پارچه

 بوییدم.  

 به اندازه تمام دلتنگی هایم نفس کشیدم و اشک ریختم.

در سکوت نشسته بود و صدای نفس های بلندش، الالیی آرامش 

ام.بخشی شد برای دل طوفان زده  

ی آرامی روی پیراهنش زدم و عقب رفتم. نامحسوس بوسه  

 دستی به شقیقه هایش کشید و بلند شد.

اد. به سمتم چرخید و قدمی به سمت ماشین برداشت و دوباره ایست

 نگاهم کرد.

 احساس کردم منتظر دلیلی برای کارم است.

 به آرامی ایستادم و با قدم های آهسته به سمتش رفتم.

 به  زمین خیره شدم و گفتم:



355 

خوام، من...معذرت می -  

من منتظر توضیحم نه عذرخواهی، چرا خواستی نزدیکت بیام؟   -

 چرا گریه کردی؟ 

و محکمش، سرم و باال آوردم و نگاهش  دیبا حیرت از لحن ج

 کردم.

اش، ترس از رسوایی و به دلم انداخت. با لکنت  اخم های درهم

 زمزمه کردم:

من...متوجه شدم، که...من... به عطر شما ویار دارم! -  

 ابروهایش به طرز عجیبی باال رفت و گفت:

تو؟ صبر کن ببینم، تو به عطر تن من ویار داری؟  -  

 با بغض و خجالت جواب دادم:  

آره آقا احسان،  به خدایی که باال سرمون شاهده، دست خودم  -

اش نه با خوام. توروخدا دربارهنیست. اگه اذیتتون کردم معذرت می

کنه.  ای حرف نزنین، اذیتم میخودم نه با هیچ کس دیگه  

دست هایش را توی جیب شلوارش گذاشت و چند ثانیه نگاهم کرد و 

عد سرش و به نشانه تایید تکان داد و به سمت ماشین رفت. ب  

 اشک های صورتم و پاک کردم و همراهش راه افتادم. 

ی شالم شدم.دستگیره در و پایین کشیدم  که متوجه کشیده شدن دنباله  



356 

برگشتم و با تعجب به دست های احسان که شالم را بین مشت هایش 

 نگه داشته بود. 

 نگاه کردم.

تم، انگشت هایش را باز کرد و شالم را رها کرد. با برگش  

سرش و سرسختانه پایین نگه داشته بود و نبض شقیقه هایش نشان 

ی آشنا را حفظ از سردرد شدیدش داشت. من عادت های این غریبه

 بودم.  

تند رفتم، به دل نگیر حنا خانم.  -  

 لبخند مالیمی زدم و گفتم: 

فراموش کنید. -  

************** **********  

ای من حرف زدم و نه احسان. کیفم و باز کردم تا از بودن نه کلمه

 دستمال سفیدی که این روزها همدمم شده بود،  اطمینان پیدا کنم.  

بعد از دیدنش با خیال راحت، سرم و به شیشه تکیه دادم و به بیرون 

 خیره شدم. 

ای زد و گفت: احسان تک سرفه  

وقع گیر نمیاد،  مجبورم مستقیم بریم  بلیط قطار قطعا این م -

 ترمینال. 
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بی حرف با حرکت سر تائید کردم و پلک هام و روی هم گذاشتم و 

 چند لحظه بعد عمیقا به خواب رفتم. 

 *************** 

حناخانم،  پاشو رسیدیم.  -  

چشم هایم را  به سختی باز کردم و با گیجی به ترمینال نگاه کردم و 

ن چرخیدم. همزمان کیفم و روی شونم انداختم و  بعد به سمت احسا

 گفتم: 

ببخشید خیلی زحمتتون دادم.  خداحافظ.  -  

کاری نکردم،  بلیط گرفتم براتون...   -  

 بین حرفش پریدم و با ناراحتی گفتم: 

چرا این کارو کردین؟   -  

بی حرف پیاده شد و ساکم را از صندلی عقب برداشت و به سمتم  

کرد و بدون نگاهی به صورتم گفت: آمد.  در و باز   

بفرمایید. -  

با کمی تاخیر پیاده شدم و کنارش ایستادم. در و بست و بعد از زدن 

 دزدگیر ماشین جلوتر از من حرکت کرد. 

از این که امروز مزاحمش شده بودم و اون هم مجبور به قبول 

 زحمت هایم شده بود،  عذاب وجدان داشتم. 
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 قدم هام و سریع تر برداشتم و گفتم: 

ساک و بدین خودم بیارم.  -  

 نگاه کوتاهی بهم انداخت و جواب داد: 

سنگیِن،  خودم میارم. -  

ی بحث و اصرار بیشتر و ازم گرفت. تحکم کالمش، اجازه  

 به سمت اتوبوس مورد نظر رفت و گفت: 

خواین از ساک بردارین؟ چیزی نمی-  

نه ممنون.  -  

ساک و به دست پسری که مسئول جا دادن ساک ها بود،  سپرد و به 

 سمتم آمد و گفت: 

دوتا صندلی  گرفتم که راحت باشین،  خانواده سالم برسونین.  -

 یاعلی. 

 از کنارم گذشت. قدمی فاصله نگرفته بود که صدایش زدم: 

آقا احسان.  -  

شت و منتظر نگاهم کرد. برگ  

 کمی جلوتر رفتم و ادامه دادم:  

امروز،  هم زحمتتون دادم،  هم اذیتتون کردم. حاللم کنین.  -  
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دستی به پلک هایش کشید و بعد از ثانیه ای مکث،  دست به جیب  

 جلوتر آمد و جواب داد:  

شما کاری نکردین، من باید عذرخواهی کنم،  بیشتر از این  -

نکنید.  ام شرمنده  

شما چرا؟  -  

نگاه کوتاهی به صورتم انداخت و عقب رفت.  همزمان در جوابم 

 گفت: 

ای که مسبب حال بدته. ی من تو شکمته! بچهچون بچه  -  

از شیشه اتوبوس برای آخرین بار نگاهش کردم و چشم هایم را 

ام هنوز سرشار از عطر تنش بود و من همچنان مدهوش بستم. شامه

ش بودم.  این بوی خو  

دستمال احسان و برداشتم روی صورتم انداختم و صندلی و به حالت 

خوابیده تنظیم کردم. حرکت مالیم اتوبوس همیشه به خواب وادارم 

کرد.می  

کرد چند ساعت توی راه باشم، چون قطعا کل راه اصوال فرقی نمی

فهمیدم. و خواب بودم و چیزی از مسافت نمی  

 ********************** 

نباید میومدی دنبالم!    -  
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 امیر با ناراحتی نگاهم کرد و جواب داد:  

دلم خواست به استقبال مهمون عزیز خونمون بیام.  گناهه؟  -  

 شیشه ماشین و پایین کشیدم و همزمان گفتم: 

گناه؟  نمیدونم!  اما درست نیست امیر.  من راه و بلد بودم خودم   -

 میومدم.

صدای مالیم موسیقی و تا آخرین حد ممکن کم کرد و بحث و عوض 

 کرد : 

مامان از دیدنت خیلی خوشحال میشه. از وقتی بهش گفتم قراره  -

 بیایی دل تو دلش نیست. 

ام گرفته بود، جواب دادم: در حالی که از عوض شدن بحث،  خنده   

هنوزم بلد نیستی بحث و نامحسوس عوض کنی!  -  

آهسته گفت:  نگاهم کرد و   

خندی.تو هم هنوز قشنگ می -  

 با خجالت،  کمی اخم کردم و در سکوت به جلو خیره شدم.

گوشیم را از کیفم در آوردم و به گالره پیامک زدم که رسیدم و 

 نگران نباشد.

 با دیدن گل فروشی گفتم: 
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لطفا چند لحظه نگه دار.  -  

 با تعجب راهنما زد و ایستاد: 

چیزی شده؟  -  

خوام واسه خاله گل بخرم.  بس هول هولکی راه افتادم ه می ن -

 سوغاتی یادم رفت.  

 منتظر اعتراض های احتمالیش نماندم و پیاده شدم.  

*********************** 

نگاهی به در حیاط انداختم. امیر کنارم ایستاد و بهم خیره شد،  

اش، گفتم: معذب از نگاه خیره  

کنی؟ در و باز نمی -  

ند کوتاهی زد و به سمت در رفت و همزمان گفت: لبخ  

باورش سخته اینجایی! -  

 بدون تعارف جواب دادم:  

ی این ای به دیدن دوبارهفقط به خاطر خاله اینجام. وگرنه عالقه -

 خونه ندارم. 

هنوزم زبونت عین نیش ماره.  -  

 با ناراحتی گفتم: 
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اگه قراره این چند روز هی گذشته رو به رخم بکشی بگو از  -

 همینجا برگردم! 

 به سمتم چرخید و دست هایش را به نشانه تسلیم باال آورد و گفت: 

زنم.  بیا داخل.غالف کن شمشیرت و، دیگه حرفی نمی -  

 از جلوی در کنار رفت و اجازه داد اول من داخل بروم. 

رش عبور کردم. با قدم های آهسته از کنا  

نگاهی به حیاط بزرگ و درخت های نخل و مرکباتی که هنوز 

ی خاصی به  استوار بودند انداختم و تمام تالشم و کردم که خاطره

 یادم نیاید. 

نگاهم را به سختی از سرسبزی حیاط گرفتم و به ساختمانی که به  

جز تغییر رنگ پنجره هایش، تفاوتی با شش سال پیش نداشت، 

 دوختم.

ی دوم،  جایی که روزگاری محل سرم و باال انداختم و به طبقه

 زندگیم بود،  نگاه کردم. 

حقیقتا دلتنگ آن روزها نبودم،  چون خاطره های خوشی که از 

رسید.اینجا داشتم،  به تعداد انگشت های یک دست هم نمی  

وشحال خاله باعث شد با شوق به رو به رو خیره بشم: صدای خ  
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بالخره اومدی نورچشمم،  خوش اومدی برگ گلم.  چرا وایسادی؟  -

 بیا ببینمت. 

ای با دیدن خاله که اثری از مژه های بلند و ابرو های کمانی و قهوه

 رنگش نبود،  جان از تنم رفت. 

لچر نشسته مات به صورت زنی که با چشم های بی فروغ روی وی

کردم. ی همیشه شیک پوشم نداشت،  نگاه میبود و شباهتی به خاله  

با پیچیدن دست امیر دور کمرم و پچ پچ آرامش در گوشم به خودم 

 آمدم و پلک بستم. 

حناجان قوی باش، عین قبل باهاش برخورد کن. برو جلو...  -

کنم.خواهش می  

 زیرلب با دندون قروچه جواب دادم: 

بردار!  دستت و -  

وار،  از دور کمرم برداشت.   بی حرف دستش و نوازش  

نفس راحتی کشیدم و با لبخندی که به زور روی لبم نشانده بودم به  

 جلو رفتم و بلند گفتم: 

الهی قربونت بره حنا،  خیلی دلتنگت بودم خوشگل من.  -  

 پایین ویلچر دو زانو نشستم و دست هایش را غرق بوسه کردم. 
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ام گذاشت.  سرم و باال اورد بیرون کشید و زیر چانه دستش را

 باچشم های بی فروغش خیره به صورتم شد و گفت: 

خواد اندازه کل عمرم نگاهت کنم.دلم می -  

ایستادم و سرش و در اغوشم گرفتم.  دست هایش به آرامی دور تنم 

 پیچید.  

ی راهی. بریم داخل عزیزخاله،  خسته -  

و پرسیدم:  از بغلش بیرون آمدم  

آرزو کجاست؟  -  

 صدای امیر از پشت سرم به گوشم رسید: 

کالس تقویتی داشت. دیگه االن پیداش میشه. -  

تنها سرم را به نشانه تایید تکان دادم و با هول دادن ویلچر داخل 

 رفتم.

حضور آرزو کمی به فضای غمگین خانه را روح بخشید. با اینکه  

عی بود،  اما باز هم خوب بود.  خنده ها و هیجانش کامال مصنو

نشاند، نم اشک و به چشم هایم لبخندی که روی لب های خاله می

داد. باورش سخت بود که باید منتظر مرگ یکی دیگر از هدیه می

 عزیزانم باشم. 
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نشستن زیادی باعث شده بود زیر شکم و کمرم درد بیاد. بلند شدم و  

 گفتم: 

ازتون برم کمی بخوابم.  ببخشید من واقعا خستم،  با اج -  

 خاله هم بالفاصله در جوابم گفت:

برو خاله خسته ای.منم برم کمی دراز بکشم همه استخوون هام  -

کنه. آرزوجان، مادر کمکم کن برم اتاقم.گزگز می  

 آرزو بالفاصله چشم گفت و به همراه خاله به اتاق رفت.

کرد. امیر همچنان دست به سینه روی مبل نشسته بود و نگاهم می

 پرسیدم:

ساکمو کجا گذاشتی؟ کدوم اتاق؟ -  

 بلند شد و همزمان گفت:

تو اتاق خودم!  -  

 عصبی نگاهش کردم و گفتم: 

چرا اونجا؟   -  

و گفت:  کمی اخم چاشنی لحن ناراحتش کرد  

نکنه یادت رفته اینجا فقط دوتا اتاق داریم؟  -  

داد،گفتم:با پوزخند و لحنی که بوی تمسخر می  
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نخیر یادم نرفته، اتاق تو راحت نیستم. ساکمو بی زحمت بیار،   -

 میرم اتاق خاله و آرزو. 

 سرش را به نشانه تاسف تکان داد.

از کنارم عبور کرد و به سمت در ورودی رفت. همزمان جواب 

 داد:  

من طبقه باالم، هر جا راحت تر بودی بخواب.  -  

بعد از رفتنش با ناراحتی به در بسته اتاق نگاه کردم. با قدم های 

 سنگین به سمت اتاق امیر رفتم. 

 دستگیره در و بازکردم و نگاهی اجمالی به اتاق انداختم. 

سال پیش فرق کرده بود.  اما جای جای ۶ه ظاهر اتاق با خوشبختان

داد و این یعنی کابوس. اتاق،  بوی امیر و می  

با ناراحتی روی تخت تک نفره نشستم.  لعنت به خاطره هایی که 

آمد.  ناخواسته به یادم می  

ای که به اجبار در این اتاق خاطره مزخرفی مثل، اولین تجربه بوسه

یر داشتم.  نفرین شده با ام  

بوسه ای که با محرمم بود اما، باعث شد تا مدت ها احساس گناه 

 کنم. 
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ی پنهانی که روی پیراهن احساِن نامحرمم ذهنم پر کشید به بوسه

 زدم. 

 احسان محرم نبود،  اما دلم باور نداشت. 

ی که به پیراهنش زدم،  شیرین ترین تجربه عمرم بود.بوسه  

شد.ن بهش، باعث لبخند روی لبم می ای که حتی فکر کردتجربه  

 به سمت ساک رفتم و مشغول تعویض لباس هایم شدم. 

دستمال احسان و هم برداشتم و با اکراه به سمت تخت رفتم. بالشت  

 روی تخت و برداشتم و به مشامم نزدیک کردم. 

با بوییدن عطر همیشگی امیر ناخوداگاه عق زدم و دستم را جلوی 

 دهانم نگه داشتم. 

 بالشت و  روی تخت پرتاب و باکالفگی به اطراف نگاه کردم.

مجددا به سمت ساک رفتم و بلند ترین شالم را برداشتم و روی 

بالشت انداختم. با احتیاط روی تخت دراز کشیدم و سعی کردم به 

کنم خواب باشد. تنها چیزی که فکر می  

 دستمال و روی صورتم انداختم و با اشتیاق چشم هامو بستم. 

 ********************* 
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گذشت.  طی این روزها تنها یک بار سه روز از حضورم در بم می

دادم تا زمانی که به دیدن عمو و زن عمو رفته بودم. ترجیح می

 هستم اکثر لحظه هارو پیش خاله باشم.

انداختم. سارافن بلندی که پوشیده  اخرین نگاه و به خودم در آینه 

داد. دستی به موهایی که دم اسبی بسته  بودم قدم و کشیده تر نشان می

 بودم کشیدم.  

انقدر بلند شده بودند که در حالت ایستاده دستم به انتهای موهایم 

رسید.نمی  

 با اطمینان از عدم حضور امیر، بیرون رفتم. 

ت اتاق خاله رفتم.  نگاهم و به اطراف انداختم  و به سم  

ی کوتاهی به در زدم. تقه  

 با صدای آرزو که گفت: 

بیا داخل عزیزم.  -  

 دستگیره در و پایین کشیدم و داخل رفتم. 

خاله روی تخت نشسته بود و آرزو در حالی که مهر نماز دستش 

کرد که نماز بخواند. بود، کمک می  

ی زیبایش بین قاب چادرش شدم.محو تماشای چهره  

 سالم نمازش را خواند و رو به آرزو گفت: 
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خیر ببینی مامان جان،  برو ناهار درست کن داداشت از سرکار  -

 میاد، گرسنه نمونه.  

 آرزو گوشه چادر خاله رو باال گرفت و بوسید.  همزمان گفت: 

چشم مامان.  -  

 بعد از بیرون رفتن آرزو،  خاله با لبخند بهم گفت:  

درم پشت سرت ببند. حرف دارم باهات. بیا تو نورچشم من،  -  

با کنجکاوی کنارش روی تخت نشستم و به آرامی سرم و روی 

 پاهایش گذاشتم.

من سر تا پا گوشم خوشگل من.  -  

 دستشو نوازش وار روی سرم کشید و گفت:

گفتم درست میشه.  به  اون روزها که شاهد دعوا هاتون بودم، می -

نین، دخالت نکردم که نشم  کاخالق و خصوصیات هم عادت می

مادرشوهر! پیش خودم گفتم فقط خالت بمونم،  اما اشتباه کردم. اگه  

تون کرده بودم االن جدا نشده بودین. اون روزها راهنمایی  

 سرم و از روی پاهاطش برداشتم و گفتم: 

خاله حتی اگه دخالت هم کرده بودین باز وضع ما همین بود، چرا  -

بونتون برم؟ شش سال گذشته، همه چی تموم کنین قرنبش قبر می

 شده. 
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 خاله سرش و با تاسف تکان داد و دستم و بین دست هایش گرفت: 

امیرم هنوز دوستت داره،  شش سال گذشته اما بچم هنوز دلش بند  -

ای نه امیر اون پسر بی تجربه دلته. دیگه نه تو اون حنای هفده ساله

قبل.  تو خانوم شدی و امیر شقیقه هاش سفید شده. حنا جان، منت به 

سر منو پسرم بگذار و برگرد، برگرد و خانومی کن در نبود من. 

و حنا.آرامش امیرم ش  

 شوکه نشستم و نالیدم:  

نو امیر یه بار خواستیم و نشد.   خاله جان اصال حرفشم نزنید،  م -  

 بین حرفم پرید و گفت: 

داد. االن  تون بوی قرمه سبزی میبچه بودین هر دوتاتون.  کله -

بزنم به تخته تو خانومی شدی واسه خودت. امیر، بچم آقا تر و پخته  

 تر شده. 

 با ناراحتی بلند شدم و گفتم: 

ی من، نه عزیزدل من. به خدا امیر با من خوشبخت نمیشه.  نه خاله  -  

 خاله با تشرجواب داد:  

کجا رو بگرده بهتر از تو گیرش بیاد؟ اگه بهتر از تو رو دیده بود   -

 تا االن زن گرفته بود. 
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ی امیر در با شتاب باز شد و امیر داخل اتاق آمد. حضوره یک باره

بس بشه. با ناراحتی از تخت فاصله باعث شد نفسم توی سینه ح

 گرفتم و گفتم: 

من برم کمک آرزو.  -  

از کنار امیر عبور کردم، اما خودش و بهم نزدیک کرد و بازوم 

 اسیر انگشت هایش شد. 

با تعجب به انگشت هایش که دور بازوم حلقه شده بود نگاه کردم و 

 گفتم: 

کنی؟ چیکار می -  

داد: به چشم هایم خیره شد و جواب   

کنم.برو توی حیاط.  باید باهم حرف بزنیم،  خواهش می -  

نامحسوسی که به خاله کرد.  باعث شد به اجبار سرم را تکان  اشاره

 بدهم و راهی حیاط بشوم. 

نگاهی اجمالی به حیاط انداختم و به سمت بزرگترین درخت پرتقال 

اش نشستم. رفتم و زیر سایه  

ا صدای پای امیر،  سرم را از روی چند دقیقه نگذشته بود که ب

 زانوهایم برداشتم. 

ببخش منتظر موندی.  -  
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 منتظر جوابم نماند و با فاصله کمی روی زمین نشست.

ی چوبی برداشتم و خطوط بی هدفی روی خاک کشیدم. تکه  

اش شدم اما صورتم و همچنان پایین نگه داشته  متوجه نگاه خیره

 بودم.  

 بی مقدمه گفت: 

دم. هم گفته های مامان ، هم جواب های تورو.شنی  -  

ی کوچک چوپ را پرت کردم و جواب دادم:تکه  

استراق سمع! کار درستی نکردی.  -  

االن بحث درست و غلط کار منه؟  -  

 بلند شدم و گفتم:  

نه!  من و تو بحث مشترکی نداریم. -  

قدم اول و برداشتم اما به سرعت ایستاد. دستم را محکم گرفت و 

 مانع قدم های بعدم شد. 

و از بین انگشت هایش بیرون کشیدم و با تهدید گفتم:  با تشر دستم  

بار آخرت بود که به من دست زدی! -  

 با ناراحتی زمرمه کرد: 

تو از من متنفری حنا؟  -  
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 دستم و به صورتم کشیدم و کوتاه جواب دادم:  

نه.  -  

 با لحن آرومی لب زد:

کنم بشین باهات حرف دارم.  فقط چند دقیقه!  خواهش می  -  

راه رفته را برگشتم و به اجبار روی زمین نشستم. کنارم نشست و 

ی درخت تکیه داد. دستی بین موهایش کشید گفت: به تنه   

کوتاهی از من بود.  نفسم بسته به نفس هات بود،  اما جا زدم.  -

ر از تو، شرمنده دلمم.شرمندتم که دل به دلت ندادم. بیشت  

 با ناراحتی جواب دادم:  

این حرفا چه فایده داره امیر؟ مقصر بودن تو یا من بعد از شش  -

 سال چیو تغییر میده؟ 

 چند ثانیه به چشم هایم خیره شد و لب زد: 

اگه... اگه بخوام فراموش کنی و برگردی...  -  

 بین حرفش پریدم و بلند گفتم:  

کنم. هش مینه! نه امیر. خوا -  

چرا؟ حنا من هنوزم  بیشتر از جونم دوستت دارم. هنوز بعد از  -

گذشت شش سال دست به خونمون نزدم به امید برگشت تو! جبران 

کنم. ی این سال هارو جبران میکنم.  بخدا همهمی  
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 با ناراحتی دستم را به نشانه سکوت باال گرفتم و گفتم:  

بس کن!  امیر نگذار پشیمون بشم از اومدنم!  کی حرف از جبران  -

خوای جبران کنی؟ این راه و شش سال پیش هم زد؟  اصال چیو می

 رفتیم.  درس عبرت نشد برات؟

 با داد بین حرفم پرید وگفت: 

و نمیشه حالیشه؟ تو تا صبح دل عاشق درس عبرت حالیشه؟ نشد  -

اینجا داد بزن و بگو عبرت بگیر.  من حالیم میشه اما قلبی که با هر 

زنه چی؟ ضربانش اسم تو رو داد می  

دست هایم را روی گوش هایم گذاشتم.  تا نشنوم،  تا نبینم، شباهت 

 احساس امیر به منو، احساس من به احسان!

نبود.  دل یاغی منم نمیشه و غیرممکن حالیش   

قدمی نزدیک تر شد. با احتیاط دست هایش رو باالتر اورد و روی 

 شانه هایم گذاشت. 

 کمی سرش را خم کرد تا فاصله را کمتر کند. 

کردم. همچنان مصرانه نگاهش نمی  

 چند ثانیه خیره  چشم هایم شد و زمزمه کرد:

شه  کنم. چون اگه دلت با منم نبامن تا آخر دنیا هم بخوای صبر می -

ای هم نیست... مطمئنن با کس دیگه  



375 

 سرم را به سرعت بلند کردم و با پریدن بین حرفش، گفتم:

از کجا مطمئنی؟ -  

 باگیجی جواب داد:

از چی؟ -  

از اینکه دلم با کس دیگه ای نیست.   -  

بهت زده دست هایش را برداشت و قدمی عقب رفت. سرش و به 

 چپ و راست تکان داد گفت:

مطمئنم، یعنی...اگر بود تو این سال ها ازدواج کرده بودی. امکان  -

 نداره دلت با کسی باشه!

 با خجالت سرم و پایین انداختم و جواب دادم: 

شصت سال  اما هست... تا آخر عمرمم دلم با اونه! امیر،  تو اگه -

گردم! اگرم مجبورم کنی فقط جسمم با دیگه هم صبر کنی من برنمی

خوای؟توئه... تو که اینو نمی  

ای مکث کردم و بعد تلخ خندید و نگاهش را به آسمان دوخت. ثانیه 

بی توجه به امیر، به سمت ساختمان قدم زدم.  صدای قدم های پر 

 شتابش و از پشت سر شنیدم و ایستادم. 

ب چرخیدم و نگاهش کردم. به عق  
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در یک قدمیم ایستاد و در حالی که نور آفتاب باعث بهم پیوستن 

 ابرو هایش شده بود گفت: 

میشه یه خواهشی بکنم ازت؟  -  

 سوالی نگاهش کردم که ادامه داد: 

بینی ،  بدنش اونقدر ضعیف شده که خیلی  حال مامان و که می -

زو راحت نیست. به سرم منت  دووم نمیاره. خیالش از بابت منو آر

 بذار و تا زنده است نقش بازی کن که دوستم داری. 

 قاطعانه جواب دادم:

فکرشم نکن امیر،  عمرا همچین کاری بکنم!  من با عذاب  -

تونم دووم بیارم. کنه نمیوجدانی که یک عمر این دروغ نصیبم می 

ا اینکه  ترجیح میدم جواب منفی من، خاطر خاله رو کمی مکدر کنه ت

 با دروغم گولش بزنم! 

 منتظر جوابی از جانبش نماندم و به سمت ساختمان رفتم.  

داد،  برگشتم و ادامه عدم صدای قدم هایش، نشان از ایستادنش می

 دادم:  

لطف کن برام بلیط بگیر.  باید برگردم.  -  

 کالفه به سمتم امد و همزمان گفت: 

سه روزه اومدی!  بیشتر بمون.  -  
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حالی که نور مستقیم آفتاب باعث سرگیجه و تهوعم شده بود،  در 

 کوتاه تکرار کردم: 

باید برگردم. -  

هق بلندش، باعث شد هر دویمان هراسان به صدای جیغ آرزو و هق

 سمت اتاق خاله بدویم.

*********************** 

گذشت. دوماهی که نبودن خاله به تلخ  نزدیک دو ماه از برگشتم می

اتفاق این سال هایم تبدیل شده بود. فضای غمگین و جای خالی ترین 

خاله انقدر برایم سنگین و غیرقابل تحمل شده بود، که تنها یک هفته  

 دوام اوردم و بی توجه به اصرار های امیر ، به تهران برگشتم. 

 طی این مدت حتی یک بار هم احسان و ندیده بودم. 

رافی هم،  سارا به تنهایی  برای آزمایش غربالگری و قرار سونوگ

 آمد. و من بیشتر از همیشه دلتنگ بودم.

کرد و من دلتنگ عطری که جنین در رحمم، بودنش را التماس می

کردم.با همان دستمال کوچک،  کمی آرامش می  

 صدای معترض گالره،  خط کشید به افکار بهم ریخته ذهنم:

خواهی بیایی؟ بخدا شکمت هنوز مشخص نیست.   مطمئنی نمی -

 الکی حساس شدی. 



378 

شد گذاشتم دستم را روی برآمدگی کوچکی که با کمی دقت دیده می

 و جواب دادم:  

شن. کنم،  پس بقیه هم متوجه میوقتی خودم حسش می -  

روسری توی دستش را داخل ساک پرت کرد. به سمتم آمد و 

 همزمان گفت: 

به خدا که معلوم نیست،  بابا یه خورده لباست و گشاد تر برداری  -

شی، چه برسه به بابا و مامان. اش نمیخودت هم متوجه  

رو نگاه کردم. لباس با ناراحتی روی صندلی نشستم و به آینه روبه 

داد. های مشکی تنم افسرده تر از هر زمانی نشانم می  

راه هم طوالنیه و منم    دیگه خودمم حوصله مسافرت ندارم. -

ترسم بالیی سر این بچه بیاد. شما برید  همچنان استراحت مطلق.  می

 خوش بگذره.

گالره با ناراحتی پشت سرم ایستاد و دست هایش را دور گردنم 

 حلقه کرد: 

گردیم،  نهایت سه روز. امتحانامم نزدیکه نمیشه بیشتر زود برمی -

 بمونیم.   

 دست هام

آوردم و روی دست هایش گذاشتم. با لبخند از آینه خیره  هایم را باال 

 صورتش شدم و گفتم: 
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برو عزیزم چندماهه که نرفتی دیدنشون.  فقط یه بهونه بیار واسه  -

 نیومدنم.  

ترسی؟ تنهایی نمی  -  

با سارا صحبت کردم،  قراره شب هارو بیاد پیشم. تو نگران  -

 نباش. 

و باقی لباس هایش را تا زد:  گالره با ناراحتی به سمت ساک رفت  

ولی کاش میومدی،  چهلم خالت هم نزدیکه.  -  

گیرن.با امیر صحبت کردم. ظاهرا مراسم نمی -  

 تقه کوتاهی به در خورد،  شهاب داخل آمد و گفت: 

ای؟ آژانس پایینه.  آماده -  

 گالره زیپ ساک و بست و از روی تخت بلند شد:  

آره بریم.  -  

دست گالره گرفت و رو به من گفت: شهاب ساک و از   

تنها نمون حناجان. چیزی نیاز داشتی خبرم کن.  ماهم زود  -

گردیم. برمی  

برید به سالمت عزیزم،  نگران من نباشین. -  
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گالره با نگرانی صورتم را بوسید و بعد از تاکید بر تنها نماندم،  

 راضی به رفتن شد. 

  در و بستم و به خانه خلوت نگاه کردم.

 با قدم های آهسته به سمت آشپزخانه رفتم ودر یخچال و باز کردم. 

ی عزیز این روزهایم نگاه کردم و درش با اشتیاق به ظرف هندوانه

 آوردم. 

 اولین قاشق و توی دهنم گذاشتم و با لذت جویدم.  

صدای زنگ گوشیم که از اتاق آمد باعث شد با نارضایتی بلند شوم  

 و به سمت اتاق بروم. 

 با دیدن نام سارا،  هندوانه داخل دهنم و تند تر جویدم و قورت دادم: 

الو،  جانم سارا؟  -  

سالم حنا خوبی؟  گالره اینا رفتن؟  -  

 روی تخت نشستم و همزمان جواب دادم:  

ین چند دقیقه پیش رفتن. مرسی خوبم، آره هم -  

عزیزم من امشب جایی کار دارم،  آخرشب میام. حدود دوازده،  -

 بیداری که؟ 

 با کالفگی روی تخت دراز کشیدم و گفتم: 
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اره بیدارم،  ببخش مزاحمت هم شدم.  -  

این چه حرفیه؟  پس آخرشب میبینمت. فعال. -  

ذشت که به  ای نگگوشی و قطع کردم و چشم هایم را  بستم. ثانیه 

 خواب رفتم. 

 ******** 

خورد،  باعث شد چشم هایم صدای ضربه های ممتدی که به در می

 را با تاخیر باز کنم. 

با گیجی  نگاهم را به اطراف دوختم .  با صدای در،  به سرعت 

 نشستم و به ساعت نگاه کردم. 

 هنوز ساعت هشت شب بود و برای امدن سارا زود بود.

م و شال بلندی پوشیدم.  به سمت آینه رفت  

 با قدم های سریعی به سمت در رفتم و دستگیره در و پایین کشیدم.  

ای احسان که به نگاهم و باال آوردم و مبهوت به چشم های نقره

 تنهایی پشت در ایستاده بود،  خیره شدم.

 نگاهم و از دو الماس صورتش برداشتم و لبخند زدم:

.سالم حال شما؟ بفرمایید داخل -  

 نگاه کوتاهی به صورتم انداخت و جواب داد: 
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سالم تسلیت میگم، ببخشید مرخصی نتونستم بگیرم مراسم بیاییم.  -  

 سرم و پایین انداختم و گفتم:

ممنونم از لطفتون. اشکال نداره. -  

 نگاهش و باال اورد و به داخل خانه انداخت و گفت: 

بی زحمت سارا و صدا بزنین، گوشیش در دسترس نبود، کارش  -

 دارم.

حیرت زده نگاهش کردم و دنبال ردی از شوخی توی صورتش 

گشتم، اما ظاهرا جدی تر از همیشه بود. نگاهش و از داخل خانه 

 گرفت و به آرامی به صورتم دوخت.

 دوباره زمزمه کرد:

بی زحمت زودتر صداش بزنید. -  

 با لکنت جواب دادم:

اما...سارا اینجا نیست! -  

 مبهوت به صورتم نگاه کرد و لب زد:

یعنی چی؟ خودم بعد از ظهر رسوندمش. شوخی تون گرفته؟ -  

 با ناراحتی جواب دادم: 
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نه بخدا آخه چه وقت شوخیه، اصال سارا اینجا نیومده! عصر  -

 زنگ زد گفت جایی کار داره آخرشب میاد.

اصله گرفت و تلو تلو خوران به دیوار تکیه داد.مبهوت قدمی ف  

 با نگرانی نگاهش می کردم. 

 دستش را پشت گردنش کشید و زیر لب آرام زمزمه کرد:

وای به حالت سارا.وای. -  

 نگران به سمتش رفتم و گفتم:

خوبین؟  -  

 بی روح به صورتم نگاه کرد و جواب نداد. 

 با نگرانی ادامه دادم:

ارا هم االن پیداش میشه.بیایین داخل، س -  

بی حرف از کنارم عبور کرد و داخل خانه رفت. پشت سرش راه 

 افتادم و در را بستم.

 با ناراحتی روی کناره نشست و سرش و به پشتی تکیه داد. 

چشم های بسته اش اجازه داد، یک دل سیر نگاهش کنم. سرم و با 

 ناراحتی تکان دادم و به سمت آشپزخانه رفتم.

آب سردی برایش ریختم و رو به رویش نشستم.لیوان   
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 با احتیاط صدایش زدم:

آقا احسان. -  

چشم هایش را باز کرد و سوالی نگاهم کرد. قرمزی چشم هایش 

ای حیرت زده نگاهش کنم.باعث لحظه  

صدام زدین. -  

 با گیجی جواب دادم:

بله؟ آهان، آب اوردم براتون. -  

کشید و گفت:لیوان و از دستم گرفت و الجرعه سر   

ممنون. -  

 گوشی شو برداشت و شماره گرفت.

ای مکث کرد و بعد با ناامیدی قطع کرد و لب زد:چند لحظه  

لعنتی.  -  

میخواین منم زنگ بزنم؟ شاید...شاید جواب منو داد. -  

 تلخ خندید و جواب داد: 

جواب منو نمیده...زنم تا نیمه شب بیرونه و جواب منو نمیده!   -

 خاک بر سرت احسان.

 با ناراحتی گفتم:
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خودتون و ناراحت نکنین، شاید جایی مشکلی براشون پیش اومده،  -

 میاد توضیح میده. 

ای خیره صورتم ماند و درحالی که انگار با خودش صحبت لحظه

کنه، زمزمه کرد:می  

شد، تلفن های مشکوک و دروغ هاش و فاکتور  چوب خطش پر -

کار کردی با کارش چه جور کنار بیام. سارا، سارا چیبگیرم، با این

 من، با زندگی مون.

صدای زنگ تلفن همراش باعث شد هر دوی مان به سرعت به 

 گوشی نگاه کنیم.

 هراسان جواب داد:

الو؟ بفرمایید. -  

-  ........  

 با نگرانی ایستاد و با صدای بلند گفت:

بله، بله همسرشم. -  

- ..........  

حیرت زده دستش و به دیوار گرفت تا سقوط نکند. با ترس به 

 سمتش رفتم و نگاهش کردم.

 چشم هایش را با درد بست و زمزمه کرد:
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االن میام. -  

 گوشی از بین دست های لرزانش سر خورد و روی زمین افتاد.

شدم و گفتم: نزدیک تر  

شده؟ چی -  

چشم هایش را همچنان بسته بود و فکش را از شدت حرص بهم 

داد.فشار می  

 دستم و روی بازوش گذاشتم و با بغض لب زدم:

شده؟ احسان با تو ام.حرف بزن، چی -  

 انگار شنیدن اسمش، بدون هیچ پسوندی، باعث شد به خودش بیاد.

ن نداشتند، جواب داد: با چشم هایی که فرقی با دو گوی آتشی  

کالنتری بود، سارا اونجاست! -  

با شتاب به سمت در رفت، به سمت اتاق دویدم و همزمان با صدای 

 بلند گفتم: 

صبر کنین منم میام. -  

 نگاهم کرد و گفت:

شما کجا؟ -  

 با ناراحتی به سمتش چرخیدم و گفتم:
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ترسم!کنم، تنهایی هم میحالتون خوب نیست من رانندگی می -  

ای نگاهم کرد و به ناچار سرش و تکان داد و زمزمه کرد:لحظه  

پایین منتظرم. -  

باز به سمت اتاق دویدم و مانتو مشکی بلندم و پوشیدم.حقیقتا تنهایی  

خواست تنها راهی بشود. بهانه بود، حالش آنقدر بد بود که دلم نمی  

گوشی هایمان و کلید های خونه رو برداشتم و بعد از قفل کردن در 

 ورودی به سمت آسانسور رفتم.

با دیدنش که سمت شاگرد نشسته بود و سرش را بین پنجه های 

 محکمش نگه داشته بود، قلبم فشرده شد.

 با قدم های سریع به طرف در سمت راننده رفتم و سوار شدم.

و نگاهم کرد:با دیدنم سرش و بلند کرد   

حالم رو به راه نیست، شما رانندگی کن. -  

بی حرف سرم و تکان دادم و راه افتادم. مسیر طوالنی تا کالنتری 

نبود، اما طی این مسیر، احسان بارها و بارها پنجه میان موهای 

 کوتاهش کشید.

بارها مشت به پایش کوبید و زیرلب بد و بیراه بار خودش و سارایی 

کرد.برد، میتم چرا و چگونه در کالنتری به سر میدانسکه نمی  
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شد و رگ های لحظه به لحظه رنگ صورتش سرخ تر از قبل می

اش، نمایان تر.برجسته پیشانی  

انداختم، بیشتر از قبل نگران اش میبا هر نیم نگاهی که به جانب 

شدم.می  

نگران احسانی که حالش اصال خوب نبود و حتی نگران سارایی که 

دانستم چه کار کرده که تا این حد احسان عاشق را از خودش مین

 آزرده بود.

کردم و احسان، تنها با حرکت دست همچنان در سکوت رانندگی می

کرد.آدرس را یادآوری می  

 با دیدن تابلو کالنتری، ماشین را جای مناسبی پارک کردم.

النتری احسان زودتر از من پیاده شد و با قدم های سریع به سمت ک

 رفت.

به قدم هایم سرعت بخشیدم و پا به پای احسان به سمت کالنتری 

 رفتم.

اش را نشان مامور جلوی در داد و او هم بعد از کارت شناسایی

 سالم نظامی، اجازه داد بی دردسر وارد محیط کالنتری شویم.

ی احسان بی حرف به سمت اتاق افسر نگهبان رفت و بعد از تقه

داخل شد. کوتاهی به در،  

 خلوتی راه رو اجازه داد تا پشت سرش داخل بروم.
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نگاهم مات تعدادی دختر و پسر شد که با وضع نامناسب و صورت 

 های ترسان ایستاد بودند. 

ی آشنایی افتاد. چشمم به چهره  

شد.ای که زیر آرایش غلیظش به سختی شناخته میچهره  

اش نبود.سارایی که خبری از حجاب و چادر مشکی  

ای رنگ داده بود.و  چادری که جایش را به مانتو کتی سورمه

اش، زیر آرایش برنزش قابل تشخیص نبود. صورت ساده  

کردم. سارا با چشم های ترسیده خیره احسانی با حیرت نگاهش می

کرد.بود که با خشم نگاهش می  

احسانی که نبض زدن رگ گردنش نشان از به درد آمدن غیرتش 

 داشت.

کردم و گوشم به غیر از صدا های خشمگین با نگرانی نگاهش می

شنید. احسان، چیزی نمی  

کرد خوددار باشد احسانی که سعی می  

-----------------------  

بازوی زنی که تا چند ساعت پیش، عشقش بود و زیر پنجه هایش 

در سکوت، با قدم هایی که بی شباهت به دویدن نبودند، به   فشرد و

 سمت ماشین راه افتاد.
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کرد با ی پشت سرش که سعی میبین راه ایستاد و به دخترک خسته

 سرعت قدم بردارد، نگاه کرد.

ی کوتاهی از حرکت ایستاد تا از حنا غافل نشود. دخترکی که لحظه

شد.روز به روز بیشتر مدیونش می  

ی که همچنان سکوت کرده بود و روی صندلی جلو پرت کرد سارای

 و سوار شد.

با نفس نفس روی صندلی عقب نشستم و با استرس خیره نیم رخ 

 عصبی احسان شدم.

کرد و من از ترس قالب تهی کرده با سرعت باالیی رانندگی می

.  بودم  

 اما بیشتر از هر چیزی سکوت طوالنی مدتش وحشتناک بود. 

کرد حتی به دروغ چیزی عجیب بود، این که سعی نمی آرامش سارا

 و توجیح کند باعث تعجبم شده بود.

 انگار که ترسش فقط برای همان دقایق اول بود.

دستم را پشت صندلی سارا نگه داشته بودم تا در پیچ وخم جاده و 

سرعت گیر هایی که احسان نسبت به آن ها بی توجه بود، از خودم 

حمم حفاظت کنم.و جنین مظلوم در ر  

در سکوت، راه منزل خودشان را  پیش گرفته بود و من جرئت 

 اعتراض نداشتم.
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خواست کمترین مخالفت را با احسان حقیقتا در این لحظه دلم می

اش نباشم.ای برای ناراحتی داشته باشم. تا دلیل تازه  

بعد از باز کردن در حیاط و پیاده شدن و سارا، من هم پیاده شدم و  

نار سارا ایستادم.ک  

سارا از غفلت احسان، که مشغول قفل کردن در حیاط بود، استفاده 

 کرد و نزدیک به گوشم زمزمه کرد:

حنا حالت و بد کن! خودت و بزن به غش و ضعف! یه کاری کن   -

 این امشب و یادش بره. زود باش دختر.

 با تعجب نگاهش کردم و حیرت زده لب زدم:

چی میگی سارا؟  -  

ی حرفم با صدای قدم هایی احسان، قطع شد.امهاد  

 از کنار هر دوی ما عبور کرد و داخل شد.

 کفش هایم را داخل جاکفشی گذاشتم و بالتکلیف جلوی در ایستادم.

 احسان نگاهم کرد و گفت:

باال اتاق خالی هست، دیر وقته شما بفرمایید استراحت کنید.  -  

و به طرف پله ها رفتم.محترمانه عذرم را خواست، تشکری کردم   

 سارا هم بالفاصله پشت سرم روانه شد که احسان با تشر گفت:
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شما کجا؟ بفرما پایین حرف ها داریم باهم. -  

سارا نیشگون کوتاهی از بازویم گرفت و با قدم های آهسته، به 

 سمت احسان بازگشت.

زدم برای به قدم هایم سرعت بخشیدم و وارد اتاقی که حدس می

 مهمان بود، شدم.

 ********* 

نگاهی به صورت غرق در آرایش همسرش کرد. انگشت هایش را 

 به کف دستش فشرد تا به صورت سارا نکوبد.

اش شد.قدم به قدم نزدیک   

 دقیق نگاه کرد، کفش های پاشنه بلند قرمز و شلوار نود سانتی!

ای رنگش، تمام گاهش را خصمانه باالتر آورد. مانتو کتی سورمهن

انحنای اندامش را به نمایش گذاشته بود و... وای از غیرت 

ی این مرد.سوخته  

شال قرمزی که آزادانه روی سرش انداخته بود، کجا و روسری 

بست کجا؟هایی که مدل لبنانی می  

که فقط خدا نگاهش میخ لب های رژ زده همسرش شد. لب هایی 

دانست امشب چند نفر را به گناه کشانده بود!می  

 دستی به صورتش کشید و قدمی به عقب رفت.
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ای مکث کرد، سپس با صدای آرام غرید:ثانیه   

از کی اینقدر بی شرف شدی؟  -  

اش.سکوت سارا خط کشید به اعصاب متشنج  

 بلند تر از قبل داد زد:

خودم و خودت و اینجا   حرف بزن ناموس احسان. حرف بزن تا -

 چال نکردم.

 چی برات کم گذاشتم؟

 سارا کیف کوچکش را به سمتی پرت کرد و جیغ زد:

حق انتخاب! حق انتخاب ندادی بهم آقایی که ادعای خوش غیرتی  -

حجاب داری. پرسیدی چادر و دوست دارم؟ پرسیدی نظرم راجع به 

 چیه؟نه! فقط تحمیل و تحمیل وتحمیل!

 به سمتش قدم برداشت و بلند تر از سارا داد زد:

کردی! هر کی چادر دوست نداره میره دوست نداشتی؟ سرت نمی -

پارتی؟ لعنتی تو زن منی! ناموس منی! د بیشعور عشق منی! زن 

 من، ناموس من، جاش تو پارتیه؟

. دست روی رد آتشین، رژش اجازه جواب دادن را به سارا نداد

 کشید و گفت:

رنگ و لعاب مالیدی به صورتت، واسه کی؟ -  
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 دستش را با خشونت بین موهای سارا کشید و عربده زد:

موهات و دورت ریختی که واسه کی دلبری کنی؟  -  

با تاسف سرش را تکان داد. قدم به قدم از عشق منفورش فاصله 

روی صورتش گذاشت و  گرفت و روی مبل نشست. دست هایش را

 نالید: 

به گند کشیدی حریم زندگی مون و، خیانت کردی...به من، به   -

ای که...  باورم. به بچه   

 اندکی مکث کرد و برخواست. 

 رو به روی سارا ایستاد و گفت:

برو. جوری ردت و گم کن که یادم بره تو زندگیم بودی. آزادی  -

 سارا ادیب. 

اش را پس زد و راه خروجی را نشان عشق بی وفایش بغض مردانه

 داد.

 با درد لب زد:

ام میندازمت بیرون!از زندگیم، از قلبم، حتی از شناسنامه -  

عبور  سارا لبخند تلخی زد و بعد از برداشتن کیفش از کنار احسان

 کرد.
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هایش نزدیک در ورودی ایستاد و به سمت احسانی که خم شدن شانه

 را به چشم دیده بود، نگاه کرد.

 با تلخی خندید و گفت:

ما آدم های اشتباهی واسه هم بودیم. تو خوبی احسان، اما نه برای  -

ات، با من! و من اینو دیر فهمیدم. از زندگیت، قلبت، شناسنامه

رم بیرون!خواسته خودم می  

 *** 

پشت در نشسته بودم و به جدال لفظی میان احسان و سارا گوش 

دادم.می  

بغض  صدای همیشه محکم احسان، نم اشک و به چشم هایم 

کشید.می  

 خروج سارا از خانه با صدای شکستن شیشه در هم آمیخته شد. 

 هراسان ایستادم و به بیرون رفتم.

بودم.از باالی پله ها شاهد شکستن، احسان   

 دستش را به آینه بوفه زده بود و تمام محتویاتش را شکسته بود.

 خونریزی شدید دستش، اجازه فکر کردن و بهم نداد.

 با عجله از پله ها پایین امدم و شالمو از سرم بیرون اوردم.
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حالش آنقدر بد بود که میان شیشه های شکسته نشسته بود و سرش 

 را روی دست سالمش تکیه داده بود.

 با احتیاط از بین شیشه ها گذشتم و رو به روش زانو زدم.

ای به  و توجه نگاهش را همچنان به دیوار کنارش دوخته بود

 حضورم نداشت.

با ترس دستمو جلو بردم و دور مچ دستی که بریده شده بود حلقه  

 کردم.

نگاه بی روحش را به مچ دستش که سیر انگشت هایم بود، دوخت و 

نگاهم کرد.بعد به آرامی   

کرد، بستم شالمو دور دستش که شدیدا زخم شده بود و خونریزی می

 و لب زدم:

بریدگیش عمیق. -  

 دستش را به آرامی عقب کشید و با صدایی خش داد، زمزمه کرد:

نه به اندازه اعتمادم! -  

لب هایم را توی دهنم کشیدم و به مردی که انگار یک شبه شکسته 

دانستم از چه کردم و نمیسکوت نگاهش میشده بود، خیره شدم. در 

های برای تسکین دردش استفاده کنم. واژه  
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دقایقی گذشت. نگران دستش بودم که از میان شال نسبتا ضخیم، 

چکید و برخورد قطره های خون با سرامیک ها، همچنان خون می

شکست.سکوت فضا را بر هم می  

 آب دهنم و قورت دادم و با احتیاط صدایش زدم:

آقا احسان. -  

 با تاخیر سرش را به سمتم چرخاند و نگاهم کرد.

 به دستش اشاره کردم و گفتم:

ترسم به  تاندون ها آسیب ....بخیه نیاز داره، زخم خیلی عمیق می -  

رسید، بین حرفم پرید و با صدایی که انگار از قعر چاه به گوشم می

 گفت:

تونم رانندگی کنم.کمکم کن برم درمانگاه. نمی -  

 بی فکر بلند شدم و گفتم:

پاشین زودتر، من آماده ام. -  

ای به سرم کرد و لب زد:ایستاد و اشاره  

موهات پیداست. -  

 با خجالت دستم را روی سرم گذاشتم و گفتم:

دور دست شما پیچیدم. حاال چی بپوشم؟ -  
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با صورتی که از درد در هم پیچیده شده بود، از کنارم گذشت و 

 همزمان گفت:

از کمدش بردار! -  

با عجله به سمت اتاق مشترکشان رفتم و کشو هارو یکی یکی باز 

روی سرم انداختم و به  کردم. اولین روسری که به چشمم خورد و 

 سمت پله ها دویدم.

بین راه از شدت تیر کشیدن زیر شکمم آخ بلندی گفتم و روی پله ها 

 نشستم.

 ظاهرا صدایم آنقدر بلند بود که به گوش احسان برسد.

 شتابان به سمتم آمد و نزدیکم نشست. با نگرانی گفت:

شد؟خوردین زمین؟چی -  

امی بلند شدم. همزمان نگاهش دستم و روی شکمم گذاشتم و به آر

 کردم و جواب دادم:

چیزی نیست. امروز خیلی راه رفتم. -  

صحبتم و ادامه ندادم.  از پله ها پایین آمدم. صدای قدم های 

شنیدم.محکمش را از پشت سر می  

پشت فرمان نشستم و راه افتادم. به پشتی صندلی تکیه داده بود و  

ه داشته بود.دست زخمی اش را بین دست سالمش نگ  
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ای کرد و بی مقدمه شروع به صحبت کرد:تک سرفه  

انگار منتظر فرصت بود...  -  

دانستم منظورش ساراست، اما باز پرسیدم:می  

کی؟ -  

 نفس عمیق و دردناکی کشید و زمزمه کرد:

دونم.سارا، کجای راه و اشتباه رفتم، نمی -  

 آب دهنم و به سختی قورت دادم و گفتم:

خوام من نباید دخالت کنم، اما هر دو عصبانی بودین.  معذرت می -

کمی بهم فرصت بدین و دوباره راجع به مشکالت بینتون صحبت  

 کنید. 

 سرش و قاطع به نشانه نه تکان داد و جواب داد: 

به هیچ وجه! سارا راه برگشت و برای خودش خراب کرد. حتی  -

گر تمام تقصیر ها گردن منو غیرت زیادیم باشه، بازم حق نداشت ا

 سر از پارتی های مختلط و شبانه در بیاره! 

نگاهش کردم، صورت سرخ و رگ های برجسته پیشانیش، نشان 

داد که صحبت درباره این موضوع تا چه حد کالفه و ناراحتش می

کند.می  
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هم، کمی ذهن بهم  ترجیح دادم تا بیمارستان سکوت کنم تا احسان

اش آرامش بگیرد.ریخته  

 جلوی اورژانس پارک کردم و پیاده شدم.

انداخت. خونریزی رنگ پریده و بی حالی احسان ترس به دلم می

کردم نیازی به اتاق عمل نباشد.دستش خیلی شدید بود و دعا می  

 بعد از پذیرش بالفاصله به تشخیص پزشک به اتاق بخیه رفت.

ی ایستاده بودم. اما بوی الکل و فضای خفه پشت در منتظرش

 بیمارستان، ناخواسته باعث عق زدنم شد.

کشیدم. به سرعت خودم و به حیاط رساندم و نفس عمیق می  

دستمال اهدایی احسان هم همراهم نبود و این فاجعه باعث تشدید 

شد.تهوعم می  

ودند به سمت چمن هایی که دور تا دور بیمارستان را احاطه کرده ب

 رفتم و دراز کشیدم تا شاید تهوعم کمتر شود.

دست هایم را زیر سرم حلقه کردم و به آسمان ابری باالی سرم 

 خیره شدم.

خیلی دنبالتون گشتم. چرا اینجا خوابیدین؟ -  

اش نگاه کردم و گفتم:به سرعت نشستم و به دست پانسمان شده  
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د. مجبور شدم کرخوام، بوی بیمارستان حالمو بد میمعذرت می -

 بیام تو هوای آزاد.

ام.  خیلی اذیت شدین امشب، من شرمنده -  

ایستادم و به پشت مانتوی بلندم دست کشیدم تا چیزی نچسبیده باشه.  

 همزمان جواب دادم:

نه بابا این چه حرفیه. تموم شد؟ بریم؟ -  

سرش و تکان داد و بله کوتاهی زیر لب گفت. جلوتر از من به 

مارستان و جایی که ماشین را پارک کرده بودم، سمت خروجی بی

 قدم زد.

رفتم.با یک قدم فاصله پشت سرش راه می  

 پشت فرمان نشستم و قبل از اینکه راه بیوفتم گفتم:

تونین تنهایی رانندگی کنین؟ من میرم خونه، می -  

ای کوتاه نگاهم کرد و بعد از چندین سرفه کوتاه، جواب داد:لحظه  

ترسین؟تنهایی نمی  -  

. مشکلی نیست.نه، شما نگران نباشید-  

* 

جلوی در پیاده شدم. به آرامی پیاده شد و به سمت صندلی راننده  

 رفت. قبل از نشستن نگاهم کرد و گفت:
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رسونم.مشکلی داشتین خبرم کنین، ساعتش مهم نیست خودمو می -  

 با اطمینان چشم هایم را روی هم گذاشتم و جواب دادم:

خیالتون راحت. -  

 خداحافظی کوتاهی کرد و راه افتاد.

ای به جای خالی ماشینش نگاه کردم و به سمت ساختمان چند ثانیه 

 چرخیدم.

احسان خبری بود و نه از چند روزی گذشت. چند روزی که نه از 

 سارا. و تا برگشت گالره و شهاب، تمام مدت را تنهایی گذراندم.

گیرن؟به نظرت طالق می -  

با صدای گالره که با ناراحتی در حالی که پیراهن شهاب را اتو 

زد، پرسیده بود.می  

 هسته های هندوانه رو از دهنم خارج کردم و توی بشقاب گذاشتم:

ان خیلی سارا و دوست داره. نبودی گالره...واقعا فکر نکنم! احس -

 اون شب حس کردم ده سال پیر شد.

 گالره با ناراحتی یقه پیراهن را اتو کرد و جواب داد:

زدم یه خورده حق داره، کاش گوشی سارا روشن بود. زنگ می -

. عه عه دختره خنگ، پارتی شبانه رفته و قر زدمباهاش حرف می
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لوی شوهرش زبونش هم درازه! بخدا حرصم هاش و داده بعد ج

گیره از دستش.می  

بلند شدم و بشقاب خالی و به آشپزخانه بردم، صدایم را بلند کردم و 

 در جواب به  گالره گفتم:

گفت. بنده خدا میگفت اصال من مقصر، میدونی احسانم همینو می -

 اما حق نداشته پارتی بره!

 صدای شهاب به گوشم رسید:

اس که حمومم، تمام این مدت و شما دو تا دارین پنج دقیقهچهل و  -

گیرن یا نه. زنین. به ما چه که طالق میحرف می  

 از آشپزخانه خارج شدم و با لبخند گفتم:

ای نداریم اخه.حرف دیگه -  

شهاب با ناراحتی روی کناره نشست و در حالی که با حوله سفید 

ن زمزمه کرد:کرد، خطاب به مرنگ موهایش را خشک می  

تو برو دعا کن که جدا نشن حنا. فقط خدا بهت رحم کنه.   -  

 با ناراحتی رو به رویش نشستم و پرسیدم:

به من چه؟ جدا بشن یا نشن به من مربوط نیست. -  

ای پرت کرد و گفت:شهاب حوله رو گوشه  
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گیری حنا؟ فکر کردی جدا بشن تکلیف این تحفه تو چرا نمی -

ی بی پدر و سارا بزرگ حویل کی میدیش؟ بچهشکمت چی میشه؟ ت

خواد چیکار؟میکنه؟ احسان چی؟ بچه بی مادر و می  

ام و جلوی دهنم گرفتم و با ترس خیره به گالره دست های یخ زده

 که مانند من شوکه شده بود، نگاه کردم.

االن، من باید چیکار کنم؟ -  

 شهاب با ناراحتی نگاهم کرد و گفت:

ترین حالت ممکن و نشونت دادم. اما حنا باید با سارا من بدبینانه  -

یا احسان صحبت کنی. اگه تصمیمشون برای جدایی قطعیه باید  

 تکلیف نگه داری این بچه مشخص بشه.

 با ترس سرم و تکان دادم و بلند شدم، همزمان جواب دادم: 

امروز عصر نوبت غربالگری دوم و باید برم سونوگرافی. همین  -

بهونه میشه که به احسان زنگ بزنم و باهاش صحبت کنم. سارا که 

 همچنان گوشیش خاموشه.

 شهاب حرفم را تایید کرد و گفت:

شون فقط مربوط به  آره بهترین کار و میکنی. چون طالق -

ای.خودشون دو نفر نیست. تو هم یک طرف قضیه  

 *********** 
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ی احسان را گرفتم. دومین بوق به اتاق رفتم و با استرس شماره

 جواب داد:

سالم حالتون خوبه؟ -  

 در حالی که از شنیدن صدایش انرژی گرفته بودم، جواب دادم:

سالم مرسی شکر خدا خوبم، شما خوبین؟ دستتون بهتره؟ -  

تشکر خوبم. امری داشتین با بنده؟ -  

تم و انگشت هایم را با استرس زیر دندانم کشیدم و  روی تخت نشس

 گفتم:

راستش من امروز عصر نوبت دکتر دارم، و خب، متاسفانه هر  -

زنم...چی به سارا زنگ می  

 بین حرفم پرید و گفت:

برمتون. ساعت چند؟خودم می -  

 نگاهی به ساعت کنار تخت انداختم و گفتم:

شش باید اونجا باشم. -  

 سرفه ای کرد و جواب داد:

چشم، میام دنبالتون. -  

ممنونم. خداحافظ. -  
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یاعلی. -  

به آینه نگاه کردم. مانتو پانچ کرمی رنگی که پوشیده بودم، برامدگی 

کوچک شکمم را پنهان کرده بود. به اصرار گالره مشکی و از تنم 

 در اورده بودم.

اله مهربانم بود.اما دلم تا ابد عزادار خ  

داد. ای که کوتاهی کرده بودم در حقش و این خیلی عذابم میخاله  

 شال بلندم که ترکیبی از چندین رنگ روشن بود، روی سرم گذاشتم.

ام نسبت به زدن رژ را در لحظه آخر، نتوانستم جلوی وسوسه

 بگیرم.

 رژ کالباسی رنگی برداشتم و روی لب هام کشیدم.

انداختم و متوجه شدم چهار دقیقه پیش احسان نگاهی به گوشیم 

 پیامکی مبنی بر اینکه جلوی در منتظرم هست و فرستاده بود. 

 با ناراحتی وسایل مورد نیازم را برداشتم و از اتاق خارج شدم.

خواب بودن گالره و شهاب باعث شد با کمترین صدای ممکن کفش 

 هایم را بردارم و خارج بشوم.

ه داده بود و مشغول صحبت با موبایلش بود.به کاپوت ماشین تکی  

 به آرامی نزدیکش شدم و در سکوت نگاهش کردم.

 متوجه حضورم نبود و با ناراحتی مشغول گفتگو بود:
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جناب ادیب حرف شما متین. سارا از سر منم زیاد بود قبول دارم.   -  

- ....  

اصرار نکنین آقا منصور، بهتر بود قبل از اینکه به من زنگ  -

تونیم ادامه  زدین. منو سارا دیگه نمیبزنین با دخترتون حرف می

 بدیم. 

- ......  

اجازه بدین دلیلش بین خودمون بمونه. فقط عاجزانه خواهش  -

کنم باهاش حرف بزنین که هر چی زودتر بیاد که توافقی جدا  می

 شیم.

- .......  

بله بله حرف آخرمه. روزتون خوش. -  

 با عصبانیت گوشی و قطع  کرد و به سمتم چرخید.

 با تعجب نگاهم کرد وگفت:

سالم، خیلی معطل شدین؟ متوجه حضورتون نشدم. -  

 در حالی که شنیدن چیز هایی که گفته بود، ترسیده بودم جواب دادم: 

سالم، نه...تازه اومدم. -  

شد گفت:ر حالی که سوار میبه سمت در ماشین رفت و د  
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بفرمایید. -  

 **** 

 نیمی از راه در سکوت طی شد.

اش نگاه کردم و به آرامی گفتم:رخ جدیبا فکری درگیر به نیم   

ببخشید آقا احسان، باید درباره موضوعی حرف بزنیم.  -  

 صدای مالیم موسیقی و تا آخرین حد کم کرد و گفت:

خیر باشه. گوشم با شماست. -  

ام را در هم گره زدم و گفتم:کردهای عرقدست ه  

ی حرفم واجبه.  پرسم. اما برای ادامهخوام که میمعذرت می -

 شما...یعنی، منظورم اینه که، شما و سارا تصمیم به جدایی دارین؟

پشت چراغ قرمز ایستاد و با مکث به سمتم چرخید. نگاهش و 

 معطوف صورتم کرد و جواب داد:

من خودم و میشناسم حنا خانم. برگرده زندگی  میشه زندگی کرد؟ -

تونم کنم. چون یادم نمیره...نمی و واسه هردوتامون تلخ تر از قبل می

کنم. دو رویی شو فراموش کنم. هر لحظه و هر ثانیه بهش شک می

 با این شک هم خودم نابود میشم هم اون.

یقه به  نگاهی به ثانیه شمار چراغ راهنما انداختم. نزدیک به دو دق

 سبز شدنش مانده بود.
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داد نگاهش کردم، اخم عمیقی که صورتش را پوشانده بود، نشان می

کند.حتی یادآوری این موضوع چقدر ناراحتش می  

 با لحن مالیمی جواب دادم: 

دونستین شما با وجود تفاوت هاتون سارا و پذیرفتین. غیر اینه؟ می -

 که زمین تا آسمون فرق دارین اما ازدواج کردین...

 با ناراحتی بین حرفم پرید و گفت:

آره، میدونستم اهل پارتی و مجلس های مختلط، میدونستم اهل قید   -

ازدواج  و بند و دین و مذهب نیست. اما اون زمان مجرد بود! گفتم

کنه. اما اشتباه  کنیم. دلش که بند دلم شه گذشته شو فراموش میمی

کردم. ذات آدمی عوض نمیشه. شاید بشه مدتی پنهانش کرد، اما می

کنه. سارا هم پیش من و احساسم یه روزی  یه جایی بد رسوات می

 رسوا شد. راهی واسه برگشت نمونده. 

 مکث کوتاهی کردم و سپس با حالتی زار پرسیدم:

تکلیف من چی میشه؟ -  

 با تعجب نگاهم کرد. و پرسید:

شم.تکلیف شما؟ متوجه نمی -  

 نگاهم را به رو به رو دوختم و جواب دادم: 
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ترسم آقا احسان...از اینکه دنیا بیارمش نه شما تکلیف این بچه! می -

من چی میشه؟ باید باهاش قبولش کنین نه سارا! اونوقت تکلیف 

 چیکار کنم؟

ام زد و گفت:لبخند مهربانی به صورت ترسیده  

دونم، اما از نترس خانوم، چرا نباید بچم و بخوام؟ سارا و نمی -

ام از این نخودفرنگی بابت من خیالتون راحت باشه. من تا زنده

گذرم.نمی  

  جدیت کالمش که با طنز همراه شده بود، دلم را قرص کرد.

 لحظاتی در سکوت گذشت. اما اینبار دلم آرام بود.

 نگاهی به جانبم انداخت و به آرامی پرسید:

است؟ چه جوریه؟ االن...چه اندازه  -  

 با گیجی به سمتش چرخیدم و گفتم:

چی؟ منظورتون و متوجه نشدم. -  

اش کشید و با خجالت ادامه داد: کردهدستی به پیشانی عرق  

است. چند ماهشه. اینا دیگه.اندازهبچه رو میگم...چه  -  

 خندیدم و جواب دادم:

است و دقیق نمیدونم. اما اواخر هفده هفته است.  این که چه اندازه -

 و خب جنسیتش هم امروز مشخص میشه.
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به سمتم چرخید و نگاه کوتاهی به شکمم انداخت. مجددا نگاهش را 

دل عاشقم. برد ازرو دوخت اما خط نازک لبخندش دل میبه روبه  

 **** 

جلوی کلینیک پارک کرد و پیاده شد. با احتیاط پیاده شدم و با قدم  

 های آرامی همراه احسان به مطب رفتم.

کنار هم روی صندلی های انتظار نشسته بودیم و این شیرین ترین 

 انتظاری بود که تجربه کرده بودم.

رده دلبسته به جنین در رحمم نبودم. اما دلم به حضورش عادت ک

 بود.

کردم تا بفهمم موجود کوچک درونم دختره و االن لحظه شماری می

 یا پسر.

منشی صدایم زد، احسان بی تعارف همراهم بلند شد و داخل اتاق 

 دکتر امد.

دکتر با دیدن احسان بلند شد و احوال پرسی کرد. و جویای حال 

 سارا شد.

 احسان نگاه کوتاهی به سمتم انداخت و گفت:

ان شاهللا که حالشون خوبه. -  
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دکتر با کنجکاوی نگاهی به صورت جدی احسان انداخت و بحث را 

 ادامه نداد. 

 آزمایش های مربوطه را روی دفترچه نوشت و گفت:

فردا برو آزمایش هارو هم انجام بده، جوابش و برام بیار. برو  -

ازت سونو بگیرم. روی تخت دراز بکش  

روی تخت دراز کشیدم، قبل از اینکه مانتومو باال بکشم، احسان 

 رویش را به سمت در چرخاند.

به آرامی دراز کشیدم و منتظر به دکتر که در حال ریختن ژل روی 

 شکمم بود نگاه کردم.

سرمو باال گرفتم و به تصویر سیاه و سفید جنینی که حاال انحنای  

گاه کردم.صورتش پیدا بود ن  

ای آرام و قرار دست و پاهای کوچکش را تکان میداد و لحظه

 نداشت.

داد، ناخواسته به  از شدت ذوق، بغض عجیبی گلویم را فشار می

 احسان نگاه کردم و گفتم:

بیا ببین چه جوری باال و پایین میپره فسقلی. -  

با مکث به سمتم چرخید و نگاه کوتاهی به صورتم انداخت وبعد به  

انیتور خیره شد.م  
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لبخند عظیمی لب هایش را پوشاند و با کنجکاوی به شیطنت های 

کرد.جنین نگاه می  

 دکتر به سمت احسان چرخید و گفت:

نی جان دختره اما معلومه حسابی شیطونه.هیچ گم، نیتبریک می -

 مشکلی هم نداره و کامال سالمه. اینم از صدای قلبش.

سرعت قلب دخترکوچولوی احسان ای بعد صدای تپش های پرلحظه

 در اتاق پیچید.

 اشک هایم سرازیر شد و به احسان نگاه کردم.

 دست هایش را به صورتش کشید و چندین بار خداروشکر کرد.

بین اشک هایم، لبخندی به حال خوشش زدم و حواسم و معطوف 

 توصیه های دکتر کردم:

زمه یک سری خب عزیزم، تا اینجا عالی پیش رفتی. اما هنوز ال -

موادغذایی هارو مصرف نکنی مثل زعفران یا زرشک. جفتت هم 

خلفی، پس منتظر تکون های دختر خانوم باش. فعال اندازه تکون ها 

مهم نیست اما الزمه حداقل در طول روز خصوصا بعد از غذا یک 

لی نیست؟بار تکون و داشته باشه. خب سوا  

کمم پاک کردم.عکس تشکر کردم و با دستمال ژل بی رنگ و از ش

داد و سیاه و سفیدی که نیم رخ دختر کوچولوی احسان و نشان می

 دستم داد و گفت: 
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تونین برید.اینم از عکس سونوگرافی. می -  

احسان از دکتر تشکر کرد و در را برایم نگه داشت تا اول من 

 خارج شوم.

به سمت آسانسور رفتم و سوار شدیم. به عکس نگاه کردم و لبخند 

کرد، اما خط ظریف لبخندش همچنان زدم. احسان به زمین نگاه می

 نمایان بود.

 کمی نزدیک تر بهش ایستادم و عکس و جلوی صورتش گرفتم.

 نگاهش و به عکس دوخت و لبخند عمیقی زد.

ای قت نگاه کرد.لحظهتصویر سیاه و سفید و از دستم گرفت و با د

 بعد به شوخی نگاهم کرد و گفت:

کاش گفته بود رنگ چشماش هم شبیه منه یا نه. ظاهرا قیافش کپ  -

 باباشه.  

 لبخند مهربانی زدم و از دهنم پرید:

شه.اگه رنگ چشماش شبیه شما باشه حسابی دلبر می -  

 با خجالت لبم و زیر دندان هام فشردم و سرم و پایین انداختم. 

کردم و بیشتر از قبل ی احسان و روی خودم احساس مینگاه خیره

شدم.خجالت زده می  
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آور باز شدن در آسانسور، باعث شد به سرعت از آن فضای خفقان

 خارج بشم.

شد. صدای قدم های محکمش از پشت سرم شنیده می  

ن رفتم و ایستادم. ثانیه ای بعد ریموت ماشین و زد و به سمت ماشی

 هر دوسوارشدیم.

 ** 

 نگاهی به ساعت ماشین انداخت و گفت:

موافقین اول شام بخوریم بعد برسونمتون؟  -  

نگاهی به صورت بیضی شکلش و ریشی که این روزها بلند تر از 

 همیشه بود انداختم. 

ی زیبایی در دل من، الهه ای نداشت، اماالعادهاحسان زیبایی خارق

 بود.

ای که پاک بود... الهه  

 دست نیافتنی بود. 

ای که فقط حق داشتم پنهانی بپرستمش. الهه  

کشیدم بودنش را از خدا آرزو کنم!ای که حتی خجالت میالهه  

آنقدر محو صورتش شده بودم که فراموش کردم منتظر جوابم مانده 

 است.
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شم هایم نگاه کرد.با مکث به سمتم چرخید و به چ  

. اش باعث شد کمی به خودم بیامنگاه سوالی  

 چشم هایم را به تاریکی خیابان دوختم و گفتم:

شم. ممنونم.مزاحم شما نمی -  

 چندین بار پشت سر هم سرفه زد و بعد از مکث کوتاهی جواب داد:

اش خواد تنهایی واسهمراحمین، شیرینی حضور دخترمه. دلم نمی  -

.جشن بگیرم  

است، لبخند زدم و از اینکه آنقدر از حضور دخترکش خوشحال شده

 برای شریک شدن در حال خوشش گفتم:

هر چی شما بگین. -  

ای بود، هر دو بیشتر سکوت کرده بودیم اما سکوتی العادهشب فوق

 که سرشار از آرامش بود.

 جلوی ساختمان نگه داشت و گفت:

ین. خونه برام این روزها شب خوبی بود. ممنونم که وقت گذاشت -

خواست شبی که یادآور ضربه سختیه که از سارا خوردم. دلم نمی

 فهمیدم صاحب یک دختر شدم و با ناراحتی طی کنم.

 نگاهش کردم و در حالی که از غم توی صداش دلم گرفته بود، گفتم:

ای بدین.کاش... بازم به هر دوتون فرصت دوباره -  
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 نگاهی به آسمان کرد و جواب داد:

من خودم و میشناسم. نمیتونم ادای روشن فکر هارو در بیارم. اینو  -

تونم فراموش کنم. پس خود سارا هم میدونه. من تا اخر عمرم نمی

کنه. فرصت دوباره فقط حال جفتمون و بدتر می  

 با نگرانی به صورت ناراحتش نگاه کردم و گفتم:

صالحتونه پیش بیاد. ان شاهللا هر چی -  

 **** 

نزدیک به دوماه گذشت. احسان و سارا طبق خواسته هر دویشان 

ی ما سخت بود. توافقی و بدون دردسر جدا شدند. باورش برای همه  

شد که با تمام صحبت هایی که احسان گفته بود، باز هم باورم نمی

 تصمیمش برای طالق جدی باشد.

ده بودم. دستم و روی شکمم روی تخت، به پهلوی چپ دراز کشی

ی تکان خوردن موجود دوست گذاشته بودم و از حس فوق العاده

کردم.داشتنی این روزهایم حض می  

 گالره سراسیمه با رنگی پریده داخل اتاق امد و گفت:

بدبخت شدیم حنا! -  

 روی تخت نشستم و با نگرانی پرسیدم:

شده این چه حالیه؟چی -  
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 با اشک های که روی صورتش روان شده بود، جواب داد: 

مامان االن زنگ زد، دارن میان تهران! -  

 به سرعت روی تخت نشستم. و با ترس به گالره خیره شدم و گفتم:

وای بدبخت شدم گالره. چه خاکی تو سرم بریزم؟ کجان االن؟  -

 چرا میان اخه؟

ید و در حالی که گالره با کالفگی دست هایش را بین موهایش پیچ

زد گفت:در اتاق قدم می  

ان. حنا حاال چی دونم. یهو مامان زنگ زد گفت نزدیکه خونه نمی -

 میشه؟

 از روی تخت بلند شدم و هراسان به سمت کمد رفتم و گفتم:

نباید بمونم...باید برم. شکمم! وای شکمم گالره. عمو ببینه منو،  -

کنه!سکته می  

به سمتم آمد و ساک و از دستم گرفت: گالره با قدم های سریع  

کنی بابا تا تورو نبینه  کجا بری آخه؟ بگم کجایی؟ دختر فکر می -

گرده؟ برمی  

 روی زمین نشستم و بلند گریه کردم. زندگی من روی خوش نداشت.  

شد!کردم بدترش نصیبم میای نجات پیدا می هر بار از فاجعه  

شد. مشخص میگردی شکمم با گشاد ترین لباس ها هم   
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 گالره با ناراحتی کنارم نشست و پا به پایم اشک ریخت.

اش گذاشت و گفت:سرم و روی سینه  

کنیم. چیزی نمیشه.زنیم. متقاعدش مینترس حنا، باهاش حرف می -  

 نگاهش کردم و با بغض ادامه دادم: 

چیزی نمیشه؟ اینقدر بی غیرته عمو؟ خودم به درک گالره. فکر  -

 قلبشم! 

 گالره دست هایم را توی دستش فشرد و نامطمئن لب زد:

هیچی نمیشه... منو شهاب کنارتیم. -  

* 

رسید.آمد گویی شهاب و گالره به گوشم میصدای خوش  

زدم و روی بیرون آمدن نداشتم.با ترس در اتاق قدم می  

به لباس هایم انداختم. به اصرار گالره، گشاد ترین تونیکم و نگاهی 

عمو متوجه گردی شکمم نشوند. اما پوشیده بودم. تا شاید عمو و زن

 شکم هفت ماهه من حتی زیر گشاد ترین لباس ها هم نمایان بود.

 صدای عمو به گوشم رسید و نفسم در سینه حبس شد:

دختر بابا؟ حنا جانم؟ کجایی عمو؟ -  
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ض عظیمی گلویم را فشرد. قطعا بعد از شنیدن ماجرا دیگه حنا بغ

 جانش نبودم.

دستیگره در به سرعت به پایین خم شد و هیکل درشت عمو و پشت 

عمو دیده شدند. سرش شهاب و گالره و زن  

ی عمو شد.نگاهم میخکوب نگاه بهت زده  

با تعجب قدمی جلو گذاشت و نگاهش بین صورت و شکمم در 

 گردش بود.

 بیشتر از این، تاب نگاه سنگینش را نداشتم.

 سرم و پایین انداختم و انگشت هایم را داخل کف دستم فشردم.

ی زن عمو که گفت:صدای بهت زده  

یا جد سادات. حنا؟ -  

باعث شکستن سکوت جمع، شد. قبل از اینکه عمو حرفی بزند 

 شهاب داخل اتاق آمد و رو به عمو گفت:

یم حاجی. اجازه بدین حرف بزن -  

عمو ضربه نسبتا محکمی به سینه شهاب زد و به سمتم امد. با ترس 

دست هایم را روی شکمم گذاشتم تا ازش در مقابل ضربه های 

 احتمالی محافظت کنم.
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ای مکث کرد و ناگهان ضربه محکمی ام ایستاد، لحظهدر یک قدمی

 به گوشم زد.

ی لبم گوشهای بعد گرمی خون و صورتم به چپ خم شد و ثانیه 

 احساس کردم.

گالره جیغی زد و به سرعت بیرون رفت. اما شهاب جلو آمد و بین 

 من و عمو قرار گرفت :

حاجی کاری نکنین بعد پشیمون بشین! اجازه بدین من توضیح  -

 میدم.

 عمو شهاب را به سرعت کنار زد و رو به رویم ایستاد:

دون شوهر آفرین حنا خانوم. آفرین نازپرورده ی خونم. ب -

ای؟! ای خاک بر سر من. خاک بر سر من که بهت اعتماد حامله

 داشتم.

 با گریه جلو رفتم و گفتم:

کنین عمو توروخدا توضیح میدم. هیچی اونجور که شما تصور می -

 نیست. 

زن عمو چادرش را همانجا جلوی در انداخت و با گریه کنارم 

 ایستاد و گفت:

چیکار کردی با خودت؟ با آبروی عموت؟ حنا باورم نمیشه... -  
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عمو بین حرفش پرید و به سمتم امد و مجددا توی گوشم زد. شهاب 

 دست های عمو را به سرعت گرفت و کمی از من دور کرد.

ای که از شدت ضربه بهم دست داد باعث شد عقب برم و سرگیجه

 تلو تلو خوران روی زمین بنشینم.

زد. گریه کنان به سمتم اومد و بغلم گالره در حالی که نفس نفس می

 کرد.

 همزمان رو به عمو گفت:

دین حرف بزنه؟ اجازه نمیبابا حنا کار خطایی نکرده. چرا  -

 رحمش و اجاره داده... به خاطر بدهی شما. 

ای خیره نگاهم کرد و عصبی تر از قبل شهاب را کنار عمو لحظه

 زد و به سمتم آمد و ضربه های محکمی به

 پهلویم وارد کرد.

جیغ و التماس های گالره و ممانعت های شهاب ، حتی قسم دادن 

کرد.نمیای آرامش عمو، ذرههای زن  

ی در دست هایم را روی شکمم نگه داشته بودم تا دخترک ترسیده

 رحمم آسیبی نبیند.

خسته از  کتک زدنم با نفس نفس عقب رفت و روی تخت نشست و 

 مردانه با صدای بلند گریست.
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 گالره و زن عمو به سرعت کنارم امدند و در آغوشم کشیدند. 

 گالره با هق هق بغلم کرد و گفت:

زدم احسان، داره میاد دنبالت. برو دورت بگردم. برو زنگ  -

 بیمارستان.

 صدای عمو با بغض به گوشم رسید:

بخشمت حنا، بد داغی گذاشتی رو دلم. برو جایی که با این  نمی -

ی دختر بی شوهرم و نبینم. وضع نبینمت. برو که شکم باال اومده  

برداشتم و با گرمی مایعی و بین پام احساس کردم نگاهم و از عمو 

 ترس به خونی که از بین پاهایم جاری بود خیره شدم.

 با لکنت رو به گالره گفتم:

ی احسان!... گالره بچهبچه -  

 و بعد روی دست های لرزان گالره افتادم و به عالم بی خبری رفتم.

کرد، باعث شد به  های محکمی که به صورتم برخورد میضربه

باز کنم.سختی بین پلک های سنگینم و   

نگاهم به چشم های نگران احسان افتاد اما چیزی طول نکشید که 

 مقاومتم از بین رفت و پلک هایم روی هم افتاد.

شنیدم اما توان جواب دادن نداشتم.صدای همه رو می  
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ناگهان دست های احسان دور تنم پیچید و بغلم کرد و شتابان حرکت 

 کرد.

بش تکیه دادم. به آواز  با اطمینان از حضورش، سرم و روی قل

 دلنشین ضربان تند قلبش گوش دادم.

 ** 

تن دخترک و در آغوش کشید و بی توجه به صدا زدن های اعضای 

اش سوار آسانسور شدخوانواده  

نگاهی به صورت کبود حنا انداخت و برای هزارمین بار شرمنده 

 شد.

 شرمنده دخترکی که قربانی خودخواهی های او و سارا شده بود.

کرد. عجیب بود اما  صورت رنگ پریده و کبود حنا نگرانش می

 بیشتر از این که نگران فرزندش باشد، نگران حنا بود.

از آسانسور که خارج شد دوان دوان به سمت ماشین رفت و به 

 سختی در جلو رو باز کرد.

 حنا رو روی صندلی گذاشت و کمربندش را بست.

د و به سرعت پشت فرمان صندلی را به حالت خوابیده تنظیم کر

 نشست و به مقصد نزدیک ترین بیمارستان حرکت کرد.
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کرد اما لحظه به لحظه رنگ صورتش بین راه هر ثانیه نگاهش می

شد.کبود تر می  

دستش را روی دست حنا گذاشت تا خیالش از بابت زدن نبضش 

 راحت شود.

ای نفسش را بند اورد.دست سرد حنا برای لحظه  

اش گذاشت.ا دستش را روی مچ یخ زدهبا ترس مجدد  

 نبض داشت اما ضعیف...

 سرعتش را باال تر برد. و جلوی بیمارستان توقف کرد.

ای برای اوردن برانکارد صبر نکرد و دوباره حنا رو حتی ثانیه 

 بغل گرفت.

 این بار ناخواسته محکم تر...

رفت.به سرعت به سمت بیمارستان می  

فاصله کمی از سینه اش بود، نزدیک  سرش را به گوش حنا که در

 کرد و گفت:

قوی باش حنا. عین همیشه! -  

حنای رنگ پریده و زخمی را روی تخت گذاشت به درخواست 

 پزشک بیرون رفت.

اش کرده بود.کالفه صدای زنگ های ممتد گوشی  
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حوصله جواب دادن نداشت. بدون نگاه کردن به اسم مخاطب 

 خاموشش کرد و توی جیبش گذاشت.

و با نگرانی پشت در اتاق قدم کشید دستش را بین موهایش می

.زدمی  

شد تا زمانی که زنده بود خودش را اگر تار مویی از حنا کم می

بخشید.نمی  

ان بود که رمقی دقایق طوالنی را پشت در منتظر بود. آنقدر نگر

برای ایستادن و راه رفتن نداشت. روی صندلی های انتظار نشست 

 و سرش را میان دست هایش فشرد.

ای طول نکشید که صدای باز شدن در، باعث شد به سرعت به  ثانیه 

 سمت دکتر برود.

شد؟ حالش چطوره؟چی -  

 دکتر نگاه متاسفی به احسان انداخت و جواب داد: 

و داغون کردی مرد ناحسابی حاال حالش و زدی زن حامله ر -

کردی!پرسی؟ به فکر زنت نبودی حداقل به بچت فکر میمی  

 با صدای بلند بین حرف دکتر وراج پرید و گفت:

پرسیدم حالش چطوره؟ -  

 دکتر عینکش را از روی صورتش برداشت و گفت:
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. فشار خونش جناب اگه ده دقیقه دیگه رسونده بودیش زنده نبود  -

بود! مچ پاش شکسته. از حال بچه بی خبریم باید فورا  ۵وی ر

 سونوگرافی بشه.

آمد جواب داد:در حالی که نفسش به سختی باال می  

برم پیشش؟ -  

 دکتر شانه هایش را با بی تفاوتی باال انداخت و گفت:

االن میبرنش سونوگرافی. واسه بعد هم میتونی اتاق خصوصی  -

 بگیری و پیشش بمونی. 

باز شدن مجدد در اتاق. باعث شد بی توجه به دکتر به سمت حنایی  

 که بی حال روی تخت دراز کشیده بود برود.

 چشم های باز و بی رمق حنا دلش را کمی آرام کرد.

.ا به حرکت در اوردکنارش ایستاد و به همراه پرستار تخت ر  

بی حرف خیره به صورت حنا بود و دلش از مظلومیتش، به درد 

 آمده بود. 

حنا نگاهش را از باال برداشت و به صورت احسان دوخت و لب  

 زد:

معذرت میخوام! -  
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برای بهتر شنیدن صدایش، سرش را نزدیک صورت حنا برد و 

 گفت:

متوجه نشدم چی گفتی! -  

ختی قورت داد و با بی حالی، بلند تر از قبل  حنا آب دهانش را به س

 نجوا کرد:

معذرت میخوام! -  

واسه چی؟ تو کاری نکردی! -  

قطره اشکی که از صورت حنا چکید از دیدش دور نماند و  

اش کرد.کالفه  

 به سختی زمزمه کرد:

بچت...خیلی...سعی کردم، ازش...مراقبت کنم. اگه...  -  

ب داد: بین حرفش پرید و با قاطعیت جوا  

فقط به سالمتی خودت فکر کن! هر اتفاقی واسه بچه بیوفته تو   -

 مقصرش نیستی. پس بهش فکر نکن.

کرد. و تاب گریه بی صدا و مظلوم حنا، حالش را بدتر از قبل می

 نگاه کردن به چشم های معصومش را نداشت. 

 نگاهش را از حنا برداشت و به رو به رو دوخت.
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ر گناهی، دستش را زیر سر حنا گذاشت و فارغ از هر فکر و تصو

 به کمک پرستار، روی تخت سونوگرافی گذاشت.

 نگاهش به گردن سفید حنا افتاد.  

چشم هایش را روی هم فشرد و شال حنا را جلوی گردنش کشید و 

 عقب ایستاد.

 به دیواره سرد اتاق تکیه داد و دست هایش را در جیبش گذاشت.

شت و به مانیتور کوچک دوخت.نگاهش را از کفش هایش بردا  

شد. اما چیزی از تصاویر کوچک و بزرگ سیاه و سفید متوجه نمی

کرد.شد خیالش را کمی راحت میتکان هایی که در تصویر دیده می   

دکتر بعد از مکث طوالنی مدتی که نفس احسان را بند آورده بود، 

 رو به حنا چرخید و گفت:

ظاهرا حال دخترتون خوبه، اما ضربان قلبش نوسان داره. بهتره  -

 یکی دوشب بستری باشی تا خیالمون راحت بشه.

نفس راحتی کشید و نگاهش را به حنا دوخت. اشک هایی که از 

ی حنا ریخته شد، لبخند را های برجستهشدت خوشحالی روی گونه

 به لبش هدیه داد. 

فت:سرش را نزدیک گوش حنا برد و گ  

گردم.میرم اتاق رزرو کنم، برمی -  



430 

 حنا تنها نگاهش کرد و چشم هایش را روی هم گذاشت.

 ***** 

در اتاق و به آرامی پشت سرش بست و خیره به حنایی که خوابیده  

 بود، شد.

با کم ترین حالت ممکن قدم برداشت و روی صندلی کنار تخت 

 نشست.

آورد.اش قلبش را به درد میصورت کبود حنا و مچ پای شکسته  

دستی به ریشش کشید و نگاهش را از حنا برداشت و به سقف 

 دوخت.

تابید. بلند شد و سمت پنجره نور مهتاب مستقیم روی صورت حنا می

شید.رفت و پرده آبی رنگ را ک  

 اتاق در تاریکی مطلق رفت.

ی باالی پیراهنش را باز کرد و دستی بین موهایش کشید.دکمه  

سوییچ ماشین و باقی محتوای جیبش را روی میز کنار تخت گذاشت 

 و روی صندلی نشست.

کردند. ای خواب را طلب میدستی به پلک های دردناکش که لحظه

 کشید و چشم هایش را بست.
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خشک صندلی تکیه داد اما طولی نکشید که تیر  سرش را به پشتی

 کشیدن گردنش مانع به خواب رفتنش شد.

با کالفگی نشست. پلک هایش را به زور باز نگه داشته بود. روزها 

ای خواب راحت داشت و میسر نبود. هر بار به بود که تمنای لحظه

خورد.طریقی ساعت خوابش بهم می  

ی سرش را تخت گذاشت و نگاهی به تخت انداخت و به ناچار

ای بعد عمیق به خواب رفت. ثانیه   

 ** 

چشم هایم را به سختی باز کردم. دستم و روی شکمم گذاشتم تا از 

ام اطمینان پیدا کنم. حضور مهمان کوچک و دوست داشتنی  

 برامدگی شکمم خیالم را راحت کرد.

 لبخندی زدم و به سمت چپ چرخیدم.

زیر سرش روی تخت گذاشته بود،  با تعجب به احسانی که دستش را

 نگاه کردم.

 لبخند عمیقی روی لب هایم شکل گرفت.

به ارامی خودم را باالتر کشیدم تا صورتش را در خواب راحت تر 

 ببینم. 
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شد، زیباترین نوایی صدای نفس های عمیقش که در اتاق پخش می

 بود که تا آن زمان به گوشم رسیده بود.

اش برای نوازش موهای احسان ی وسوسهدستم را بهم فشردم تا جلو

 را بگیرم.

 آنقدر محو تماشایش بودم که متوجه گذر زمان نشدم.

با پلک های بسته، دستی به پشت گردنش کشید و اخم هایش از درد 

 توی هم رفت.

یا ناراحتی نگاهش کردم و در سکوت منتظر باز شدن پلک هایش 

 ماندم.

ایش را مستقیم به چشم چشم هایش را به آرامی باز کرد و نگاه نقره

 هایم دوخت.

سرش را از روی تخت برداشت و گوشه های چشمی را با انگشت 

 هایش پاک کرد.

 آب دهنش را قورت داد و گفت: 

بهتری؟ -  

کلی داشتم؟ وقتی اولین تصویری که بعد از بهترم؟ اصال مگه مش

 بیداریم دیدم صورت جذابش بوده، حال بد دلیلی نداشت.

 لبخند عمیقی زدم و گفتم:
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. از کار و زندگی افتادین.خوبم خداروشکر، شرمنده شما شدم فقط -  

این چه حرفیه وظیفمه. صبحانه آوردن براتون؟ -  

دادم: نگاهی به ساعت رو به رو انداختم و جواب  

هنوز شش صبح. میارن به زودی. -  

ایستاد و دستی به موهایش کشید. وسایلش را از روی میز برداشت 

 و گفت:

نمازم قضا شد، میرم نمازخونه وبعد هم باید برم اداره. شرمنده  -

گردم.مونین اما زود برمیتنها می  

خودم را به سختی باالتر کشیدم تا راحت تر بنشینم، همزمان جواب 

 دادم:

شما به کارتون برسین. من مشکلی ندارم. -  

در سکوت به سمتم امد و و تخت را به حالت نشسته در اورد. 

 بالشت را پشت سرم درست کرد تا راحت تر بنشینم.

سرم در نزدیکی گردنش بود و بوی دیوانه کننده عطرش مدهوشم 

 کرده بود.

را برای عقب رفت و نگاهم کرد. سعی کردم چشم هایم اشتیاقم 

ی پیراهنش، نشان ندهد.بوییدن دوباره  
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ای نگاهم کرد و بعد به سمت در رفت. همزمان که دستگیره لحظه

کشید گفت:در را پایین می  

گردم. یاعلی.میتا عصر بر -  

بالفاصله بعد از رفتن احسان، پرستاری داخل اتاق آمد و مشغول 

 تعویض سرم داخل دستم شد. 

ی عمو بود.فکرم درگیر حال و هوا  

 با خودم که تعارف نداشتم، دلم گرفته بود. 

دلم از اینکه فرصت دفاع نداد و به جان یادگار برادرش افتاد، به 

 درد آمده بود.

ماندند، اما قطعا تا زمانی که آنجا دانستم چند روز در تهران مینمی

.بودند، جایی برای من نبود  

سوخت.ام میدلم برای بی کسی  

اش نباشند من حتی جایی برای خواب ندارم.اگر عمو و خانواده  

 نگاهی به لباس های صورتی رنگ و گشاد بیمارستان انداختم. 

شدند. ام داخل پیراهن بودند و دیده نمی موهای بافته شده  

را تکمیل  کاله سفید رنگی که روی سرم بود، این تیپ مسخره

کرد.می  
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دستم را روی شکمم گذاشتم و ضربه هایی کوچک رویش زدم. 

ای نگذشت که دختر شیطان احسان شروع به لگد زدن کرد.ثانیه   

ام با خنده، این بازی شیرین را بارها تکرار کردم و هربار خنده

ام. این مهمان نعمتی بود برای تنهایی شد. وجودعمیق تر از قبل می  

 *** 

ریموت ماشین را زد و سوار شد. تصمیم داشت اول به خانه برود تا  

 لباس هایش را عوض کند و دوش کوتاهی بگیرد.

زد.تمام فکرش در بیمارستان چرخ می  

آنقدر شتاب زده حنا را به بیمارستان آورده بود که فراموش کرد 

راهی برای پرسیدن حالش نداشت.حنا را بیاورد و گوشی  

ای به  اش خاموش است، ضربهبا یادآوری این که از دیشب گوشی

.اش کوبید و روشنش کردپیشانی  

 بالفاصه با سیلی از تماس ها و پیامک های گالره رو به رو شد.

ماشین را به گوشه خیابان هدایت کرد و با شماره گالره تماس 

 گرفت.

بود که صدای لرزان گالره توی گوشی پیچید.  ای نگذشته هنوز ثانیه  

آقا احسان، حنا حالش چطوره؟!  -  

 با شرمندگی جواب داد:  
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ام. دیشب اینقدر درگیر بودم گوشیم رو خاموش من واقعا شرمنده

 کردم و تازه االن یادم افتاد که خاموشه.

 گالره بی توجه به صحبت هایش، دوباره تکرار کرد:

شه باهاش حرف بزنم؟حنا حالش چطوره؟ نمی  

 دستی به ته ریش بلندش کشید و گفت:

چی بگم...متاسفانه مچ پاش شکسته، تمام صورت و بدنش هم کبود 

.شده. االن بیمارستان نیستم  

 صدای هق هق گالره توی گوشی پیچید. 

ی گفتگو ماند.احسان در سکوت منتظر ادامه  

 دقایق کوتاهی را گالره هق زد و احسان سکوت کرد.

خواست، از خستگی روی پاهایش بند نبود و دلش دوش آب گرم می

اش را بشوید و ببرد.تا تمام خستگی های روی شانه  

 گالره دماغش را باال کشید و با صدایی آرام زمزمه کرد:

آقا احسان مردونگی کن و حنا رو چند وقتی ببر خونتون، بابا سر 

ده. حنا تنهاست، کسی لج افتاده حتی دیدن حنا رو واسه منم قدغن کر

 رو نداره که پیشش بمونه. توروخدا تنهاش نگذارین.

 احسان با اطمینان جواب داد: 
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خیالتون راحت، جاش پیشم امنه. فقط لطف کنین لباس و موبایل و 

برم.باقی وسایلی که نیاز داره رو آماده کنین میام می  

ن.کنم هر زمان خواستین بیاییخدا خیرتون بده، آماده می -  

 **** 

اش را سر و سامانی داد تا این روزها محل اتاق کار و مطالعه

 زندگی حنا شود.

نگاه آخر را به اتاق تمیز و مرتب انداخت و بعد از برداشتن سوییچ 

 راهی بیمارستان شد.

تصمیم داشت با دکتر صحبت کند تا اگر حنا و فرزندش مشکلی 

 نداشتند، مرخص شوند.

میوه و کمپوت با طعم های مختلف خرید، تا بین راه ایستاد و چند آب 

 دست خالی نرود.

ماشین را با حوصله در پارکینگ بزرگ بیمارستان پارک کرد و 

 راه افتاد.

ر زد. ای آرامی به دپشت در اتاق ایستاد و تقه  

 صدای بفرمایید حنا به گوشش رسید.

 یا هللا گویان داخل اتاق شد.
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نگاهش ابتدا میخ موهای بلند و مشکی حنا که بافته شده روی شانه 

 هایش بود، افتاد و فوری چشم بست.

به آرامی داخل شد و همزمان که آب میوه و کمپوت هارو روی میز 

گذاشت، گفت:کوچک کنار تخت می  

ن الحمدهللا؟سالم، خوبی  

 دخترک لبخند با نمکی زد و جواب داد: 

 سالم از ماست، الهی شکر هر دو خوبیم.

روی صندلی نشست و سعی کرد نگاهش را به آن گیسو کمند ندوزد 

 و حرف بزند، اما سخت بود.

آنقدر سخت، که به ناچار کامال سرش را پایین انداخت و به کفش 

 هایش نگاه کرد.

ای مکث کرد و پرسید:حنا ثانیه   

گوشیم همراهم نیست، شما خبری از عموم و بقیه ندارین؟ حالم رو 

 نپرسیدن؟

گوشی حنا که همچنان داخل جیبش بود را در آورد و به دستش داد.  

 به آرامی گفت:

نگ زد. نگران بود، اما ظاهرا عموتون اجازه نمی دخترعموتون ز

 دن به دیدن شما بیان. 
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العمل خاصی سکوت کرد و به صورت حنا نگاه کرد، منتظر عکس

 بود، اما تنها لبخند تلخی زد و سرش را پایین انداخت.

حق داشت دلگیر باشد، هم حنا و هم عمویی که کار حنا را هرزگی 

دانست.می  

ا نگاه کرد و ادامه داد: به نم چشم های حن  

زنم، که اگه مشکلی نداشتین مرخص بشین. نظر با دکتر حرف می

 شما چیه؟

خواست با گفتگو های مداوم حواس حنا را از اتفاقات دلش می

اطراف پرت کند.اما ظاهرا موفق نبود، چون حنا با صدایی که از 

 شدت بغض دو رگه شده بود، گفت:

ارم پیشش برم؟ خونه و زندگی مرخص بشم کجا برم؟ کی رو د

ای منتظرمه؟ حداقل توی بیمارستان سقفی روی سرم دارم؟ خانواده

 هست.

 احسان صدایش را پایین آورد و زمزمه کرد:

مگه من مردم؟ تا هر زمان که دلت بخواد روی تخم چشم من جا 

داری.  چند ماه پیش، تو ماشین گفتم که از االن تا آخر عمرت 

حساب کنی! سر حرفمم هستم. پس نگران نباش. تونی روی منمی  
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حواسش بود که باز هم حنا را مفرد خطاب کرده، اما این بار 

ناخواسته نبود. این بار خودش خواست که با مفرد خطاب کردنش، 

 راحتی بیشتری به حنا بدهد.  

ریخت، قطره های اشکی که بی صدا روی گونه های حنا می

کرد.ناراحتش می  

رای آرام کردنش بلد نبود.اما راهی ب  

کرد.تنها در سکوت نگاهش می  

 حنا دقایق کوتاهی و گریه کرد و بعد جواب داد: 

خوام سربار به اندازه کافی مزاحم شما و زندگیتون هستم، دیگه  نمی

 هم باشم.

 صندلی اش را به تخت نزدیک تر کرد و گفت:

کنی؟ شما منت ام میاین چه حرفیه خانوم؟ چرا بیشتر از این شرمنده

سر من بگذار و چند روزی خونه منو تحمل کن. خودم خراب کردم، 

دم. کنم. قول میخودمم آباد می  

 بعد از اجازه دکتر برای ترخیص شدن حنا، راهی خانه شدند. 

یی خانه  بین راه، رو به روی فروشگاهی ایستاد تا کمبود مواد غذا

 را تامین کند.
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نگاهش را به سمت حنایی که سر به زیر تر از همیشه کنارش 

 نشسته بود، انداخت و گفت:

خواهی بخرم؟می رم کمی خرید کنم، چیزی نمی  

حنا به آرامی نگاهش را باال آورد و با خجالتی که برای احسان 

 جالب بود، جواب داد: 

 نه، ممنونم.

و پیاده شد. اش را بازکردکمربند ایمنی  

بعد از خرید مایحتاج خانه، به سمت تنقالت رفت و هر چیزی که 

زد حنا دوست داشته باشد، خرید و راهی ماشین شد.حدس می  

بسته های مواد غذایی را صندلی عقب گذاشت و در لحظه آخر، 

ای را برداشت و صندلی جلو نشست.بسته کوچک پاستیل نوشابه   

خت و بی حرف بسته پاستیل را روی نگاهی به حنای مغموم اندا

 پاهایش گذاشت و راه افتاد.

همزمان نیم نگاهی به حنا انداخت که با لبخند مالیمی در حال باز 

 کردن پاستیل بود.

لبخند کوتاهی روی لبش نقش بست. از اینکه بعد از چند روز لبخند 

 را روی لب های حنا دیده بود، خوشحال بود.

خورین؟ا نمیممنونم لطف کردی. شم -  
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 خنده کوتاهی کرد و در جواب به حنا گفت:

 یا مفرد یا جمع!

حنا ابتدا با گیجی نگاهش کرد و بعد با یادآوری خاطره آن شب که 

 خودش همین جمله را به احسان گفته بود، با صدای بلند قهقه زد.

اش کرد و سرش را به آرامی تکان احسان با خنده کوتاهی همراهی

 داد.  

ی کنارش، که دل بزرگی داشت، انداخت وتاهی به دختر بچهنگاه ک

 و گفت:

من مشکلی با مفرد خطاب شدنم ندارم، هر جور راحت تری 

 صحبت کن.

کرد. مفرد خطاب برای عوض کردن حال و هوای حنا هرکاری می

شد.شدنش کوچک ترین چیز محسوب می  

اده بود. از خود گذشتگی این دختر، درس های بزرگی را به او یاد د  

 ریموت در را زد و داخل حیاط شد.

کرد، بود.حواسش به حنایی که معذب تر از قبل به اطراف نگاه می  

 حق داشت، خودش هم معذب بود.

 زیر سقف رفتنش با دختری نامحرم برایش سخت بود. 

ای نداشت.اما چاره  
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شناخت.حنا تنهاترین آدمی بود که می   

کرد. حتی اگر قرار بود پا روی خط قرمز هایش پس تحمل می

گذاشت.می  

کرد.مهم دختری بود که جانش را حمل می  

آورد.دختری که مظلومیتش دل را به درد می  

 ماشین را خاموش کرد و به سمت حنا چرخید و گفت:

 بفرمایید. 

لب زد:حنا نگاهش را باال آورد و   

 ممنونم. 

زودتر از حنا پیاده شد. عصا را از جعبه عقب برداشت و به سمت 

حنا قدم برداشت. به ماشین تکیه داده بود و وزنش را روی در 

انداخته بود تا از افتادنش جلوگیری کند. راه رفتن با عصا خصوصا 

برای زنی که باردار بود، خیلی سخت بود. این حال و روز حنا 

داد. خصوصا اینکه خودش را مسبب تمام قبل عذابش میبیشتر از 

دانست. عصا را به دستش داد. و گفت:این اتفاقات می  

خواهی کمکت کنم؟می -  

تشکری کرد و وزنش را روی عصا انداخت. لبخند مالیمی زد و 

 جواب داد:
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 ممنونم باید عادت کنم بهش! 

 قدمی فاصله گرفت و باز به سمت جعبه عقب رفت.

کوچک حنا را که قبل از رفتنش به بیمارستان از گالره گرفته ساک 

 بود، برداشت و به سمت خانه رفت.

نیم نگاهی به حنا که همچنان بالتکلیف کنار ماشین ایستاده بود.  

 انداخت و گفت:

 بفرمایید داخل، هوا گرمه.

حنا لب هایش را داخل دهنش برد و به سختی، در حالی که سعی 

شکمش وارد نشود، قدم برداشت. کرد فشاری بهمی  

 ساک حنا را داخل اتاقش گذاشت و بالفاصله برگشت.

اتاقی در طبقه پایین نداشتند. و باال آمدن حنا با عصا از پله ها خیلی 

 دشوار بود. 

 به حنایی که بالتکلیف پایین پله ها ایستاده بود، نگاه کرد و گفت:

ی نیست.باید کمکت کنم پله هارو باال بری. چاره ا  

نه، آروم آروم خودم میام. مشکلی نیست.  -  

 دستش را با کمترین فاصله روی عصای حنا گذاشت و گفت:

گیرمت. با من قدم بردار.وزنت رو بنداز روی عصا من می  
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 *********** 

معذب به صورتش نگاه کردم اما ذهنم جایی حوالی عطری بود که 

 روی پیراهنش زده بود.  

داد.صورتم با گردنش، اجازه تمرکز نمینزدیکی بیش از حد   

 تنها سرم را تکان دادم و اولین پله را به کمکش باال آمدم.

 با نفس نفس قدم بعدی را برداشتم.

 نگاهم کرد و گفت:

 عجله نکن. 

خواست با همان پای شکسته تمام اما عجله داشتم! آنقدر که دلم می

 پله ها را دوان دوان باال برم. 

ی هوش و حواسم را معطوف خودش کرده بود و بوی عطرش همه

کنترل حنای عاشقی که دلش شدیدا تکیه دادن به سینه احسان را 

خواست،  سخت و نفس گیر کرده بود. می  

ه هارا باال آمدم.به هر سختی که بود پل  

 فاصله گرفت و در اتاق را باز کرد:

کم و کسری بود ببخش. چیزی نیاز داشتی خبرم کن. -  

خوام.سربار شماهم شدم معذرت می -  
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دست هایش را در جیبش گذاشت و از کنارم عبور کرد. همزمان 

 جوابم را داد:

 بهتره تعارفو بگذاری کنار. هر دومون راحت تریم. کمی استراحت

زنم.کن واسه ناهار صدات می  

 لبخندی زدم و داخل اتاق شدم.

 اتاق ساده ای که شامل کتابخانه و تخت و کمد شکالتی رنگ بود.

تمام تزئین اتاق، گلدون های کاکتوسی بودند که به ترتیب دور تا 

 دور اتاق را چیده شده بودند. 

 روی تخت دراز کشیدم. 

بود که دچارش شده بودم. و  نشستن و راه رفتن با گچ پام عذابی 

ای جز تحمل نداشتم. چاره  

شد که بیدار شده بودم.چند ساعتی می  

شد.رفت اما خجالت مانع پایین رفتنم میدلم از گرسنگی ضعف می  

داد. هرچند گچ پایم هم اجازه تنها پایین رفتن از پله ها رو نمی  

کردم.بالتکلیف روی تخت نشسته بودم و بافت موهام و باز می  

تقه کوتاهی به در خورد و بعد صدای احسان سکوت اتاق و 

 شکست:

تونم بیام داخل؟می  
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 روسریمو برداشتم و روی سرم گذاشتم و گفتم:  بله، بفرمایید.

سینی بزرگی شامل برنج و کباب و دوغ دستش بود و با لبخند  

آمد.م میمالیمی به سمت  

 خودم و باالتر کشیدم و گفتم:

چرا زحمت کشیدین؟ -  

 رو به رویم روی تخت نشست و سینی و جلویم گذاشت:

 کاری نکردم، نوش جان.

 قاشق و چنگال و برداشتم و گفتم:

شام خوردین؟-  

 دوغ و توی لیوان ریخت و همزمان جواب داد:

ات سر میره شام خوردی خبرم کن فعال میل ندارم. اینجا حوصله

شی.کمکت کنم بیا طبقه پایین. اونجا حداقل با تلویزیون سرگرم می  

 لیوان دوغ و از دستش گرفتم و با لبخند گفتم: 

ای بود جناب سرگرد.  ممنونم.العادهپیشنهاد فوق  

 مردانه و سر به زیر خندید و من محو تماشایش شدم. 

کوتاه نگاهم کرد و ایستاد. دستی به شقیقه هایش کشید. و سپس به  

 سمت در قدم برداشت و همزمان گفت:
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 یادت نره شام خوردی صدام کن بیام کمکت، تنها نیا.

چشم. -  

 برگشت و کوتاه نگاهم کرد. زیر لب زمزمه کرد:

 بی بال خانوم. 

 در جوابش لبخند کوتاهی زدم.

ای بعد بیرون رفت و در و اب ندادم. ثانیه سرم و پایین انداختم و جو

 پشت سرش بست.

نگاهم خیره به کباب خوش عطر رو به رویم بود. اما تمام حواس 

پنج گانه ام جایی حوالی لفظ خانومی که نثارم کرده بود، گم شده 

 بودند. 

 آخرین لقمه رو با اشتها به دهن کشیدم

 و عقب نشستم.

افتن موهایم شدم.روسری ام را در آوردم و مشغول ب  

 گره آخر را به موهایم زدم و به کمک عصا بلند شدم.

 به سایه ام در پنجره خیره شدم.

عمو همچنان لباس هایی که دو روز پیش برای آمدن عمو و زن

 پوشیده بودم تنم بود.
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با انزجار به سمت ساک کوچکی که ظاهرا  گالره برایم تهیه کرده 

به محتوای داخلش شدم. بود، رفتم و مشغول نگاه کردن  

پیراهن بارداری سبز رنگم را برداشتم و به سختی مشغول تعویض 

 لباس هایم شدم.

در آخر شال کوتاه سفیدم و برداشتم و روی سرم انداختم. بعد از 

برداشتن گوشی موبایلم، با حال بهتری به سمت در رفتم و دستگیره 

 و پایین کشیدم.

گوشم رسید:صدای احسان از طبقه پایین به   

 وایسا االن میام.

ای طول نکشید که به سرعت از پله ناچار کنار پله ها ایستادم. ثانیه 

 ها باال آمد و کنارم ایستاد. 

 ****** 

 کمکم کرد تا روی مبل سه نفره بنشینم.

کوسن بزرگی پشت کمرم گذاشت و کوسن بعدی و زیر گچ پایم 

 قرار داد.

کرد اما تمام اعضای بدنم با داد و فریاد و در سکوت کمکم می

رفتند.ی مردانگی هایش میقربان صدقه  

 با صدایش به خودم آمدم:
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 راحتی االن؟

 ناخوداگاه با ذوق زمزمه کردم:

 خیلی!

به آرامی گاز گرفتم و چیزی نگفتم.نگاهم کرد و کوتاه خندید. لبم و   

 به سمت آشپزخانه رفت و پرسید:

 چای؟قهوه؟

 صدایم را باال بردم و با خنده جواب دادم: 

با عرض معذرت هیچ کدوم! چای دوست دارما، اما واسه دخترتون 

کنم.خوب نیست. منم گردنم از مو باریک تر اطاعت می  

 صدای خنده بلندش طنین انداز شد و لبخندم را عمیق تر کرد.

ای گفت:اش که تمام شد با لحن دوستانهخنده  

 آبمیوه میارم که هم واسه خودت مفید باشه هم دخترم.

ای بود.العادهشب فوق  

اش ترکیب گیاش در کنار حجب و حیای همیشحضور دوستانه

 محشری بود.

نگاهی به میوه هایی که پوست کنده ای که درون بشقاب چیده بود  

 انداختم. 
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برخالف اصرار هایم، خودش میوه پوست گرفت و برایم داخل 

 بشقاب چید.

هر دو در سکوت خیره به فیلم طنزی بودیم که این روزها خیلی سر 

 و صدا کرده بود.

هم و از صفحه تلویزیون ام باعث شد نگاصدای زنگ گوشی

 بردارم.

 نگاهم خیره به اسم گالره شد.

 به سرعت جواب دادم:

 الو گالره!

ام را نداد. بغضم اجازه ادامه جمله  

حواسم به احسان بود که صدای تلویزیون را کم کرد و خودش به 

 آشپزخانه رفت تا راحت تر صحبت کنم.

ت.  حنا ابجی. الهی فدات بشم. بمیرم برای تنهایی -  

 هق هق گالره، سد اشک هایم را شکست.

ترسم! گریه نکن عزیزم من خوبم. عمو چطوره؟ گالره... می  -

 یعنی نمی بخشه منو؟

کشه حنا. باید باهاش کنار بیاد. بخدا این دو سه روزه یه طول می -

کنه.کالم حرف نزده. چشماش داد میزنه که موقع تنهایی گریه می  
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ام هقام بلند نشود. بین هقدستم و جلوی دهنم نگه داشتم تا ناله

 زمزمه کردم:

 بیام خونه؟

نه! نه حنا قربونت برم. شرمندتم اما االن نه، بگذار بابا آروم  -

گردن. بعد بیا بشه...خیلی نمیمونن تهران. نهایت تا آخر هفته برمی

 دورت بگردم. 

ش حرف بزنم، التماسش کنم. شاید حضورم آرومش کنه! بیام باها -

 شاید بخشید.

گالره در حالی که صدایش از شدت بغض دو رگه شده بود، جواب 

 داد:

بدتر میشه، بگذار یکم بگذره آتیشش بخوابه. بگذار دلتنگت  

بشه...نگرانت بشه. بعد بیا. االن خیلی عصبیه. حتی...حتی صحبت  

 کردن تلفنی باهات و قدغن کرده.

ا گالره حرف زدیم و گریه کردیم. دقایق زیادی را ب  

 از حال خودم و دختر احسان پرسید و من از حال عمو!

ام در خانه احسان پرسید و من بازهم از حال عمو.از راحتی  

عمویی که پدر بود، مادر بود، همدم و همراه بود. اما با تصمیم  

 درست یا غلط من، خودش را ازم دریغ کرده بود.
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مشغول پاک کردن اشک هایم شدم.گوشی را قطع کردم و   

با ندیدن دستمال کاغذی، به ناچار دستمال احسان را از لباسم در 

 آوردم و رد اشک هایم را پاک کردم.

صدایش از پشت سرم به گوشم رسید و نفسم را در سینه ام حبس  

 کرد.

هنوز نگهش داشتی؟ -  

 متوجه شدم که منظورش همان دستمال سفید رنگ خودش است.

ی ندادم. رو به رویم روی مبل نشست و منتظر نگاهم کرد.جواب  

 آب دهنم و به سختی قورت دادم و به آرامی جواب دادم:

اوایل بارداری...تهوع زیاد داشتم. اما...وقتی دستمال نزدیکم بود، 

شد. گالره گفت به عطر شما ویار دارم. واسه حالم خوب می

 همین...این دستمال همیشه همراهمه.

ایش را روی سینه قالب کرد و به پشتی مبل تکیه داد. با  دست ه

لبخند مالیمی، در حالی که انگار از پیش کشیدن این موضوع لذت 

برد. پرسید:می  

اما من این دستمال و چند ماه قبل از بارداری بهت داده بودم! برام  

 عجیبه که چرا یه دستمال ساده رو چند ماهه نگه داشتی!
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ام فشردم. از شدت استرس های عرق کرده دستمال را بین دست

کرد.ام نمیای دروغین هم یاریذهنم حتی برای جمله  

 با لبخند مالیمی، منتظر جوابم بود.

گفتم؟ چه می  

، باارزش ترین گفتم که چون عاشقت بودم همین دستمال سادهمی

ام شده بود؟دارایی  

اعت سکوت بینمان را صدای نفس های تند من و تیک تاک س

شکست.می  

 سرم را پایین انداختم و اولین جوابی که به ذهنم رسید و گفتم:

 دلیل خاصی نداشت. فقط...ازش خوشم اومده بود.

 کوتاه نگاهم کرد. 

 این بار با کنکاش، بدون لبخند!

وار از ترس رسوا شدنم سرم را پایین انداختم و دستم را نوازش

 روی شکمم کشیدم تا حالم را معمولی جلوه دهم.

بار با جدیت همراه شد:صدایش این  

ی فیلم رو فرداشب ببینیم؟ای ادامه اگه خسته  

دیشب را به خواسته خودم روی همان مبل سه نفره خوابیدم و 

 احسان به طبقه باال رفت.
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زدم به محل صبح که بیدار شده بودم ندیده بودمش و حدس می از

 کارش رفته باشد.

بی هدف همچنان روی مبل دراز کشیده بودم و کانال های تلویزیون 

کردم.را عوض می  

کالفه روی مبل نشستم و به اطراف نگاه کردم.  حالم از این سکوت 

خورد.و تنهایی بهم می   

شپزخانه شدم.به کمک عصا بلند شدم و راهی آ  

به سمت یخچال رفتم و نگاهی به محتویات داخلش انداختم. چیزی به  

 ظهر نمانده بود و گرسنه بودم.

 تصمیم گرفتم برای فرار از بیکاری نهار درست کنم.

 ساده ترین غذایی که به ذهنم رسید، عدس پلو بود.

 سرگرم درست کردن نهار شدم و زمان را فراموش کردم.

ه به گوشم رسید، به سرعت زیر شعله گاز و کم صدای زنگ در ک

 کردم تا دم بکشد.

 دستی به روسریم کشیدم و به سمت آیفون رفتم.

 و با اطمینان از اینکه احسان پشت در خواهد بود. در و باز کردم.

به سختی از کنار در گذشتم و روی همان مبل سه نفره،منتظرش 

 نشستم.
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ر ورودی خانه خورد.ای بعد چند ضربه کوتاه به د ثانیه   

 لبخندی زدم و به شوخی گفتم:

 بفرمایید توروخدا جناب سرگرد، منزل خودتونه!

 بعد از مکث کوتاهی در باز شد.

اما به جای احسان، سارا پشت در ایستاده بود و با حیرت نگاهم 

کرد.می  

 بهت زده ایستادم و با ترس خیره چشم های ناباورش ماندم.

در خشک و تلخ شده بود که حتی توانایی  دهنم از شدت ترس آنق

ای هم نداشتم.گفتن کلمه  

 سارا پوزخندی زد و شروع به دست زدن کرد.

آرامی بود  《نه》چشم های نمناکم رو با درد بستم و تنها واکنشم، 

 که به سختی به زبان آوردم.

اش، به آرامی جلو دست زنان، با همان کفش های پاشنه بلند مشکی

رویم ایستاد. آمد و رو به   

 سرم را پایین نگه داشته بودم و حرفی برای دفاع از خودم نداشتم. 

 با تمسخر خندید و گفت:
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خوشم میاد نذاشتی مهر طالق توی شناسنامه هامون خشک بشه! 

آفرین حنا خانوم. آفرین بهت. اینقدر زرنگ بودی و من 

دونستم؟!نمی  

اشتباه ....  -  

 دستش و باال آورد و جیغ زد:

گذاشتی جهازم و خوام حتی صداتو بشنوم. پتیاره می هیچی نگو! نمی

کشی تو؟ زدی روی زندگیم! خجالت نمیببرم بعد چتر می  

 آب دهنم را به سختی قورت دادم و گفتم:

کنی. من فقط...سارا اشتباه می  

م.ضربه محکمی به سینه ام زد که باعث شد روی مبل پرت بش  

 آخی از شدت درد گفتم و دستم و روی شکمم گذاشتم.

 صدایش را باال برد و با تمسخر گفت:

تو چه جور زنی هستی؟ چندشت نمیشه روی تختی که شاهد عشق 

بازی های منو احسان بوده بخوابی؟ جای جای این خونه و وسایل 

 هاش رنگ و بوی منو دارن! 

کرد، ش صحبت میقدمی عقب رفت و در حالی که انگار با خود

 گفت:
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ای...زن حامله هم نمیتونه ازدواج کنه! صبر کن ببینم! تو که حامله

خوابی! آفرین آقا یعنی...تو به احسان نامحرمی و شب پیشش می

کشید.احسان. روشن فکر شده! فقط واسه من جانماز آب می  

اش. داد زدم:به سختی ایستادم و خسته از توهین های بی شرمانه  

بکش سارا اینقدر تهمت نزن!  خجالت  

 بلند تر از من فریاد زد:

ی تو شکمت که ک من باید خجالت بکشم یا تو؟! عوضی از بچه-

کشیدی! تو دوست من بودی! هنوز دو ماه مادرش منم خجالت می

ی هم نشده منو احسان جدا شدیم اومدی سر زندگیم! تو خونه

شده. با شوهر سابق  ای که هنوز جهاز من داخلش چیدهمن...خونه

کنی.من عشق بازی می  

ببند دهنتو سارا! -  

با صدای بلند و عصبانی احسان، هر دو به سرعت به سمت در 

 چرخیدیم.

 با دیدن احسان نفس راحتی کشیدم و از سارا فاصله گرفتم.

ای جلو آمد و رو به سارا گفت:احسان با قدم های آهسته  

خوای؟می اینجا چی  

 سارا دست هایش را روی سینه قالب کرد و پوزخند زنان گفت:



459 

 چیه؟ خلوتتون و بهم زدم؟

احسان هم لبخند مالیمی زد و دست هایش را داخل جیب شلوارش 

 گذاشت و گفت:

خواهی؟می چی شک نکن! حاال سوالم جواب بده. تو خونه من  

 سارا که از لحن جدی احسان شوکه شده بود. گفت: 

 ماشین آوردم جهازم رو بار کنم. 

گذاشتی؟ بهتر نبود که قبلش منو در جریان می  

 سارا به سمت پله ها رفت و همزمان گفت:

گرفتم؟! چیه؟ واسه بردن جهازمم باید اجازه می  

 احسان دستی به صورتش کشید و جواب داد:

گرفتی! در ضمن، این خونه نه واسه اومدن به حریمم باید اجازه می

خونم لطفا با کفش نرو!حرمت داره نماز می  

 سارا با عصبانیت به سمت احسان برگشت و گفت:

کنه اما آقا. کفش های من حریم خونه تو کثیف مینخندون منو حاج -

خودت نه؟رابطه نامشروع   

 احسان چشم هایش را بست و زیر لب زمزمه کرد:

هللا. سارا کمتر تهمت بزن ایشون مهمون منه.االالاله   
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خونه تو خونس! مهمونی که عطر آره مهمونی که قبل صاحب -

پر کرده مهمونی که...  روغذاش خونه  

 احسان صدایش را باال برد و جواب داد: 

سرمنه. تو هم بهتره سرت تو  به هر دلیلی که اینجاست جاش رو

هللا! تو مسائلی که بهت کار خودت باشه. اومدی جهازت و ببری بسم

 مربوط نمیشه دخالت نکن.

در حالی که طرفداری احسان کمی دلم را آرام کرده بود،در سکوت 

به سمت آشپزخانه رفتم و روی صندلی نشستم. دلم از تهمت های 

کس دیگری هم جای سارا بود سارا گرفته بود،اما حق داشت. هر 

کرد.چنین فکری می  

و من چقدر پوست کلفت شده بودم که از کنار تهمت ها و قضاوت 

شدم. دستم را به کمر دردناکم زدم که صورتم از ها به راحتی رد می

 درد در هم رفت.

ام روی مبل، کار خودش را کرده بود و حاال لگن و افتادن یهویی

د.کرکمرم به شدت درد می  

چند لحظه بعد احسان هم به داخل آشپزخانه آمد و مستقیم روی 

رویم نشست.بهصندلی رو  

آورد.چشم های قرمزش دلم را به درد می  

 سرش را بین دست هایش گرفت و به میز خیره شد.
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 به سختی بلند شدم و از یخچال لیوان آبمیوه خنکی برایش ریختم.

 کنارش ایستادم و صدایش زدم:

ن.آقا احسا  

سرش را به آرامی باال آورد و سوالی نگاهم کرد. لیوان آبمیوه رو 

 جلویش گرفتم و  گفتم:

 شاید یکم آرومتون کنه.

ای نوشید. کمی مکث کرد و جواب لیوان و از دستم گرفت و جرعه

 داد:

کنه.فقط نبودنش آرومم می  

میز و دور زدم و روی صندلی رو به رویش نشستم. عصا را به 

دادم و با آرام ترین لحن ممکن گفتم: میز تکیه  

 تقصیر من بود. منو اینجا دید فکرای ناجوری کرد. 

 ******* 

سرش را باالتر برد و خیره  به حنا شد. دخترکی که در این سناریو 

دانست.پیچیده کوچک ترین تقصیری نداشت اما خود را مقصر می  

 لبخند کوتاهی زد و رو به حنا گفت:

اسه هرچیزی معذرت بخوای؟ چرا عادت داری و  
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 حنا هم مانندش لبخند کوتاهی زد و جواب داد: 

چون مقصرم! حضور من واسه همه دردسره. واسه عموم واسه 

. گالره و حاال واسه شما  

نیستی خانوم، نه مقصر و نه دردسر. -  

 حنا زیر لب زمزمه کرد:

 امیدوارم!

باز به کمک عصا به سختی ایستاد و به سمت گاز رفت. ناخواسته  

ی گاز را خاموش کرد.خیره به حرکاتش ماند. زیر شعله  

.سرش را سمت قابلمه خم کرد و بو  کشید  

کرد. حنایی که خانمی  احساس کرد جای حنا، او باید عذرخواهی می

 کرده بود و  در جواب تهمت های سارا، تنها سکوت کرده بود.

متاسفم. امروز حرف های سختی رو شنیدی. من از طرف اون  -

خوام.معذرت می  

حنا به گاز تکیه داد و تا خواست جواب بدهد،صدای شکستن 

پراند. ای هر دو را از جاشیشه  

 به سرعت از روی صندلی بلند شد و به سمت هال رفت.

ی عروسی شان از دست کارگری که ظاهرا سارا برای کمک آینه 

 آورده بود افتاده بود و خورد شده بود.
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 سارا جیغ بلندی زد و رو به کارگر گفت:

 آخه مگه کوری پسرجون؟ این آینه نقره بود میفهمی؟

به سمت کارگر که پسری کم سن و سرش را با تاسف تکان داد و 

 سال بود رفت.

کرد، دستش را روی شانه پسرک که با ناراحتی به آینه نگاه می

 گذاشت و گفت:

 اشکال نداره. پیش میاد.

 پسرک نگاه قدردانی به احسان انداخت و  گفت:

 نوکرتم آقا شرمنده. یهو از دستم ول شد.

 لبخندی زد و گفت:

بیشتری جمع کن. مهم نیست. بقیه رو با دقت  

 پسر چشمی گفت و به سرعت به طبقه باال رفت. 

 سارا حرصی نگاهش کرد و گفت:

که مهم نیست و پیش میاد؟ آره خب جنابعالی که پول ندادی بابای  

خره... ی جای دنیا آینه و شمعدان و داماد میطفلی من خریده. همه

 اما تو پولت کم بود و بابای من خرید! یادته که؟ 
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متاسفی به سارا انداخت. سارایی که کوچک ترین شباهتی به نگاه 

ظاهر معصوم قبلش نداشت. باورش سخت بود که روزی برای این 

داد.زن جانش را هم می  

 عقب گرد کرد و در جواب سارا گفت:

زودتر جمع کن و برو! هرچی حضورت دور و برم کمرنگ تر، 

 آرامشم بیشتر!

ر و صدای سارا و کارگرها مان را در میان سناهار دو نفره

 خوردیم.

هر دو میلی به بیرون رفتن از آشپزخانه نداشتیم و به ناچار روی 

 صندلی ها نشستیم.

کشید. ای که خورده بود تیر میکمرم از شدت نشستن زیاد و ضربه

 دردش به حدی زیاد شد که اشک به چشمم آورد.

 دستم را روی شکمم گذاشتم و بلند شدم.

 نگاه احسان همراهم باال آمد و روی چشم های نمناکم متوقف شد.

 به سرعت ایستاد و پرسید:

کنی؟حالت خوبه؟ گریه می  

 دستم را باال آوردم و به سختی زمزمه کردم:

تونم بشینم!  چیزی نیست...فقط، دیگه نمی  
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اد.ام ایستمیز را دور زد و در یک قدمی  

 عصا را  به دستم داد و گفت:

خوام حواسم نبود. وزنت رو بنداز رو عصا، کمکت معذرت می

کنم.می  

. به ناچار به عصا تکیه دادم و همراهش بیرون رفتم  

ای راه، پله هارو پیش گرفت.با قدم های آهسته  

اش بود و باالرفتن ضربان قلبش را احساس ام چسبیده به سینهشانه

کردم.می  

ی کوچکی جلویمان ه میانه پله ها رسیده بودیم، که سارا با جعبهب

.ظاهر شد  

زدم که احسان با دیدن سارا، فاصله بگیرد اما بر خالف حدس می

 تصورات ذهنم، بی اعتنا به حضورش پله هارو باال رفت.

 ************** 

به حنا کمک کرد تا روی تخت دراز بکشد. دخترک بیچاره تمام 

وی صندلی های خشک آشپزخانه نشسته بود و او روز را ر

 حواسش به وضعیتش نبود.

شد.هر روز بیشتر از روز قبل، شرمنده این دختر می  
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نگاهی به صورت سرخش که هنوز رد کمرنگی از کبودی داشتند، 

 انداخت و گفت:

فقط وسایل های این اتاق از منه! پس با خیال راحت بخواب، 

 مزاحمت نمیشه.

ب دادن و به حنا نداد و با لبخند کوتاهی ادامه داد: اجازه جوا  

 البته حضور منو هم تحمل کن. حوصله دیدنش و ندارم.

این چه حرفیه. راحت باشین. -  

ی اتاق نشست و در سکوت به حنا نگاه کرد. روی مبل گوشه  

 بیچاره از شدت خستگی، خیلی زود به خواب رفته بود.

 نگاهش را از حنا گرفت.

جوراب هایش را از پا در آورد و بعد از باز کردن اولین دکمه 

 پیراهنش، روی مبل دراز کشید.

 دستش را زیر سرش گذاشت و چشم هایش را بست.

 خسته بود... 

آمد. اما خواب به چشمش نمی  

کرد.باید هر چه زودتر فکری به حال خانه بدون وسایلش می  

 جهاز سارا به قدری کامل و بدون نقص بود که طی این سالها 
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 جز وسایل این اتاق، حتی یک قاشق هم نخریده بود!

 غلطید و به سمت چپ دراز کشید.

 نگاهش یاغی شده بود این روزها.

خود گذشتگی کرد، حنا و از به هر سمت و سویی که نگاه می 

بست.هایش، جلوی چشمش نقش می  

 ممنون این دختر بود.

 نگاهش باز روی حنا چرخید.

های بلندش حتی از این فاصله هم پیدا بود.ی مژهسایه  

 نسبت به گذشته، چاق تر شده بود و شاید زیبا تر!

استغفرهللا محکمی روی زبانش آمد و به سرعت نشست. دستی بین  

 موهایش کشید.

خودش و نگاه گناهش، شاکی بود. شیطان را زیرلب لعنت  از دست

 کرد و ایستاد.

دکمه پیراهنش را بست و بدون نگاه دیگری به حنا را بیرون رو 

 پیش گرفت.

اش، پیش خدا بود. تحمل  حضور سارا، آسان تر از شرمندگی  

 پله هارا به سرعت پایین آمد و راهی آشپزخانه شد.
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شم هایش را باز نگه داشت!سرش را زیر شیرآب گرفت و چ  

شد.شد. باعث سوزشی شدید میآبی که وارد چشم هایش می  

 اما این کار را ادامه داد.  

 تا شاید آب، گناه چشم هایش را بشورد.

خفه نشی حاج آقا! بد داغ کردی... -  

 با صدای تمسخرآمیز سارا، سرش را بلند کرد و به سمتش چرخید.

نفس کشید و وقتی که تنفسش نرمال  چندین بار عمیق و پشت سر هم

 شد، جواب داد:

دونستی چقدر از شنیدن صدات نفرت دارم، سکوتو ترجیح اگه می

دادی!می  

یه روزی عاشق صدام بودی! نکنه یادت رفته؟ -  

پوزخندی زد و از آشپزخانه خارج شد. همزمان طوری که به گوش 

 سارا برسد، جواب داد: 

ندگیشون و یادشون نمیره.نه! آدما تا ابد اشتباهات ز  

با تعجب به تاریکی اتاق نگاه کردم. آرام نشستم و به پشتی تخت  

 تکیه دادم. 

 کورکورانه دستم را به چراغ خواب رساندم و روشنش کردم.
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 ظاهرا ساعت های زیادی را خوابیده بودم. 

 عصا را برداشتم و از اتاق خارج شدم.

 حیرت زده به خالی بودن خانه نگاه کردم.

 از باالی پله ها نگاهی کلی به طبقه پایین انداختم. 

شد.جز یک قالیچه کوچک، هیچ چیز دیگری دیده نمی   

مواظب باش نیوفتی! -  

 با صدای احسان، به سرعت به عقب چرخیدم و گفتم:

 وای ترسیدم! 

رد.رو به روم ایستاد و او هم به طبقه پایین نگاه ک  

کردم.اش نگاه میدر سکوت به صورت گرفته  

ای بعد، نگاهش و باال آورد و به صورتم دوخت:ثانیه   

کنم. فردا اول وقت همه چیو تهیه می   

 لبخندی زدم و به شوخی گفتم:

 گنج پیدا کردین جناب سرگرد؟ مظنه جهاز دستتون نیست ها.

 لبخند کوتاهی زد و مانند خودم جواب داد: 

دارم شماهم در جریان فروشگاه های ما نیستین ها! قسطی برمی

 مشکلی نیست.
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 بلند خندیدم و جوابی ندادم. 

ام را قطع کردم که گفت:متوجه نگاه مهربانش به صورتم شدم. خنده   

ریم بیرون.زی واسه خوردن پیدا نمیشه. آماده شو شام میاینجا چی  

 لبخندی زدم و گفتم:

 راضی به زحمت نبودیما! یه املت هم کافیه.

 کوتاه و مردانه خندید و بعد جواب داد:

املت هم گزینه خوبیه اما حتی یه دونه ماهیتابه هم نداریم! پس 

 زودتر آماده شو.

 *************** 

تکیه داده و منتظر حنا بود. به نرده های فلزی  

هنوز دقایق کوتاهی نگذشته بود  که صدای عصا، نوید آمدنش را 

 داد.

 نگاهش را به آرامی باال آورد.

 مانتو پانچ صورتی رنگش شکمش را پنهان کرده بود. 

و صورت بدون آرایشش، با آن شال سفید رنگ، معصومیت خاص 

 تری داشت.

ش را برداشت. دستی به چشم هایش کشید و نگاه  
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داد.کنترل نگاهش سخت شده بود و این عذابش می  

 با غیض شیطان را لعنت کرد و به سمت حنا رفت.

 دستش را دور عصا محکم کرد و بی حرف راه افتاد.

 تا کنار ماشین، در سکوت کمکش کرد. 

 به سمت صندلی راننده رفت و سوار شد.

 ابتدا خواست به جگرکی برود اما با مخالفت حنا رو به رو شد.

 ظاهرا جگر برای زنان باردار مناسب نبود. 

به پیشنهاد حنا، راهش را به سمت همان باغ رستورانی که قبال با  

 سارا رفته بودند، کج کرد.

 هر دو رو به روی هم، روی تخت نشستند. 

کرد. صدای زنگ موبایلش، حواسش را از اطراف پرت  

 با لبخند به نام الناز خیره شد و جواب داد: 

 سالم جان دلم. خوبی؟

 صدای خندانش، لبخندش را عمیق تر کرد:

سالم آقا خوشتیپه. خوبی؟ توروخدا یه وقت حالی از ما نپرسیا بد 

شیم! عادت می  

 خندید و جواب داد:
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 دونیگردن ما از مو باریک تر الناز بانو. هر کی ندونه تو که می

 این روزها چقدر درگیرم.

دونم فدات شم، خودت و ناراحت نکن. فقط خواستم حالت و می -

 بپرسم. 

ی حنا دستی به ته ریشش کشید. نگاهش به نگاه خیره و رنگ پریده

افتاد. مکالمه با الناز را به سرعت قطع کرد و با نگرانی از حنا 

 پرسید:

 حالت خوبه؟ از چیزی ترسیدی؟ 

مکث کرد و نگاهش را از صورتش برداشت.ای حنا ثانیه   

 زیر لب زمزمه کرد:

 نه...خوبم! 

بارید! و احسان به گفته بود خوب است، اما از نگاهش بغض می

 خوبی متوجه این حال او می شد.

اش کالفهاش چه بوده، دانست دلیل بغض و ناراحتیاما اینکه نمی 

کرد.می  

درخواست آبمیوه خنکی  گارسون را صدا زد و قبل از سفارش شام، 

 کرد.
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با نگرانی به حنا که مصرانه نگاهش را به قالیچه زیر پایشان 

انداخته بود  نگاه کرد، و برای عوض کردن حال وهوای بینشان 

 گفت:

الناز، خواهرمو میگم. هم سن و سال توئه. مطمئنم ببینیش دوستای 

م پیش  خوبی واسه هم میشین. خیلی دوست داره تورو ببینه! اگه بگ

 منی، همین فردا اونجاست.

اش، تنها همان خواهری که گفته بود را متوجه شدم!از میان جمله  

 ناخواسته و بدون فکر، فقط برای آرام شدن ضربان قلبم پرسیدم:

الناز اسم خواهرتونه؟ همین که االن باهاش حرف زدین؟ -  

نگاهش را باال آورد و چند لحظه مکث کرد. سپس لبخند کوتاهی زد 

 و جواب داد:

آره، من فقط یه دونه خواهر دارم که به همراه پدرم توی یکی از  -

کنن. تقریبا ده ساله که اونجان.روستاهای شمال زندگی می  

در حالی که خیالم راحت شده بود مخاطبش خواهرش بوده، با 

 کنجکاوی پرسیدم:

را روستا؟ پس مادرتون کجان؟چ  

نگاهش را از صورتم برداشت. منتظر جوابش بودم اما با آمدن 

 گارسون هر دو سکوت کردیم.
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 لیوان آبمیوه را به سمتم گرفت. و گفت:

بابا جانباز هستن. وضعیت ریه هاشون مناسب زندگی توی شهر 

 نیست. مامان هم هفت ساله که فوت کردن.

کنه. متاسفم. خدا رحمتشون -  

خوری؟ممنونم، شام چی می -  

 لبخندی زدم و گفتم:

کنه اما جوجه!فرقی نمی  

اش به آسمان رفت.ای نگاهم کرد و بعد صدای قهقههثانیه   

کردم.اش نگاه میبا لبخند به خنده   

 سرش را به چپ و راست تکان داد و با صدایی که هنوز آثار خنده

 در آن هویدا بود، گفت:

کنه و قشنگ تعریف کردی. معنی فرقی نمی  

آخه یهو یادم افتاد اون شب جوجه هاش خیلی خوشمزه بود.  -  

لبخندش را جمع کرد، نگاهش را از صورتم برداشت و زمزمه 

 کرد:

ی حواسم معطوف هیچی از طعم غذاهای اون شب یادم نیست. همه

 به رفتار های مشکوک سارا بود...
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اش نگاه کردم و گفتم:با ناراحتی به اخم عمیق روی پیشانی  

 هنوز دوستش دارین؟

های که در سکوت سپری شد، نگاهش را با مکث باال آورد. ثانیه 

 نیمه جانم را برد.

کردم.با ترس منتظر، نگاهش می  

 دستی به صورتش کشید، لبخند تلخ و کوتاهی زد و جواب داد: 

 زود عاشقش شدم...با اولین نگاه! زود هم از دلم بیرون رفت.

شق در یک نگاه، به نظرتون اشتباهه؟ یعنی... کسی که ع -

کنه؟اینجوری عاشق میشه زودم فراموش می  

ای بدون پلک زدن نگاهم ایش و به چشم هایم دوخت. ثانیه نگاه نقره

 کرد و گفت:

 شاید آره....شایدم نه!

 نگاهم و به حوض کوچک و فواره آب انداختم و ناخواسته گفتم:

 سارا، دختر بدی نبود! 

 او هم نگاهش و به فواره انداخت و زمزمه کرد:

نه، فقط متعلق به دنیای من نبود. سارا نتونست مال احسان بمونه. 

من خودخواهم! تعلقات من باید تا همیشه واسه خودم باشن. در غیر 

خوامشون! عین سارا.این صورت من نمی  
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ا لبخند پرسیدم:به نیم رخ جدی و جذابش نگاه کردم و ب  

 اونوقت تعلقات شما چه جورین جناب سرگرد؟

نگاهش را برداشت به صورتم دوخت. به پشتی تخت تکیه داد و  

 سرش را رو به آسمان کرد و مانند خودم لبخند زد و جواب داد: 

 خودشونن! بدون ریا...بدون تظاهر.

 اجازه ادامه گفتگو و نداد و  یاعلی گفت و بلند شد: 

خوای؟ای نمیفارش بدم. چیز دیگهبرم شام س  

 سرم و تکان دادم و گفتم: 

 نه مرسی.

بعد از رفتن احسان، گوشی ام را برداشتم و به گالره زنگ زدم. بعد 

ای جواب داد:از چندین بار بوق زدن، با صدای گرفته  

 جانم حنا؟

الو گالره، خوبی؟ چرا صدات گرفته؟ -  

بغض جواب داد:  صدایش با نفس نفس همراه شد و سپس با  

پدر شهاب..دیشب که از سرکار میومده تصادف کرده، یک ساعت 

 پیش خبر دادن که متاسفامه فوت کردن.

وای خدای من!شهاب حالش چطوره؟  -  
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 بغضش تبدیل به گریه شد و به زور جواب داد:

 داغونه حنا، یه لحظه اشکش بند نمیاد.

 دستمو جلوی دهنم گرفتم و با بغض زمزمه کردم:

 بمیرم، من االن میام اونجا.

 شتاب زده جواب داد:

ریم بم. خواد قربونت برم. ما همه داریم مینه! نمی   

پس من چی؟ مگه میشه نیام؟ -  

 صدایش را پایین تر آورد و گفت:

کنه، از تو توقعی نداره، بعدشم...آخه  عزیزدلم شهاب درکت می -

جا بیایی با اون شکمت؟ بمون فدات بشم. پیش احسان بمون تا ما ک

 برگردیم.

اما گالره... -  

 بین حرفم پرید و گفت:

 ما دیگه باید راه بیوفتیم. مواظب خودت باش. خداخافظ.

 گوشیو قطع کردم و با ناراحتی به زمین خیره شدم.

 صدای قدم های احسان و شنیدم، سرمو باال آوردم و نگاهش کردم.

 با نگرانی نگاهم کرد و پرسید:
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 اتفاقی افتاده؟

 سرمو با ناراحتی به نشانه تایید تکان دادم و گفتم:

 بابای شهاب امروز عصر فوت کرده... همشون دارن میرن بم!

 ناخواسته با بغض نگاهش کردم و لب زدم:

به فکر من نیستن که سربار شمام... من چیکار  منو نبردن! اصال

 کنم حاال؟

 با مهربانی نگاهم کرد و روی تخت نشست.

 دستش را به ته ریشش کشید و گفت:

تو سربار من نیستی خانوم. به وهللا نیستی. اونجارو خونه خودت 

ی من به روت بازه.بدون. تا هر زمان که دلت بخواد در خونه  

ده هایمان خوردیم.شام را بین شوخی و خن  

، یخ هر دو نفرمان را شکسته بود. انگار این تنهایی اجباری  

خندیدیم.کردیم و هر دو میدر کمال احترام، شوخی می  

العاده بودند...این ساعت ها نهایت آرزویی بود که این شب ها فوق

شان هر ثانیه خدارا شکر برآورده شده بودند، و من از بابت

کردم.می  

ط ماشین و کم کرد و گفت:صدای ضب  
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 فردا بعد از خرید وسایل خونه، بریم سیسمونی بخریم. 

 به نیم رخش نگاه کردم و با لبخند گفتم:

 هنوز سه ماهه دیگه دنیا میاد.  

 پشت چراغ قرمز ایستاد. 

به سمتم چرخید و کوتاه نگاهم کرد.سپس به رو به رو خیره شد و 

 جواب داد:

هه دنیا بیاد. ترسم عین باباش هفت مامی  

واقعا؟ هفت ماهه دنیا اومدی؟ -  

 کمی مکث کرد و بعد جواب داد: 

مادرم زمان بارداری به سرطان مبتال میشه و دکتر دستور ختم 

بارداری و میده. اینجور شد که من به اجبار هفت ماهه دنیا اومدم  

 وگرنه خودم شتاب نداشتم! 

 لبخند کوتاهی زدم و گفتم:

رطان فوت کردند؟مادرتون، به خاطر س  

 سرشو تکان داد و با ناراحتی لب زد:

نه، مادرم سرطان رو همون سال ها شکست میده. هفت سال 

 پیش...از پشت بام خونه پرت میشه و...
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دستمو جلوی دهنم نگه داشتم تا جلوی ناله ام رو بگیرم. چه مرگ 

 وحشتناکی!

 با ناراحتی نگاهش کردم.

 صورتش سرخ شده بود... 

کشید.انگار از یادآوری این سانحه زجر می  

 به بیرون نگاه کردم و به آرامی زمزمه کردم:

خوام ناراحتت کردم. خدا رحمتشون کنه.معذرت می  

 دستی به چشم هایش کشید و تنها سرش و تکان داد.

با سبز شدن چراغ راه افتاد اما نه صدای موسیقی و بیشتر کرد، نه 

فی زد.حر  

 برای تغیر حال بدش، با لحن شادی پرسیدم:

دونم چی صداش بزنم.اسم دخترت و انتخاب کردی؟ من نمی  

ای کرد و سپس گفت:نیم نگاهی به جانبم انداخت. تک سرفه  

 نظر تو چیه؟

 لبخند غمگینی زدم و جواب دادم: 

ام آخه؟ من چیکاره  
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در حیاط رو با ریموت باز کرد و  در حالی که انگار به جمله ام  

 توجهی نداشته دوباره پرسید:

 خب نگفتی، نظر تو چیه؟

بهش فکر نکردم! -  

اش رو باز کرد و همزمان گفت:کمربند ایمنی  

 بهش فکر کن! من خیلی خوش پسند نیستم.  

سمتی از ماشین پیاده شد و از صندلی عقب عصایم را برداشت. در 

 که من نشسته بودم را باز کرد.

 عصار را به دستم داد و کمک کرد راحت تر پیاده بشم.

 به قدم هایش سرعت داد و مشغول باز کردن در ورودی شد.

 ****** 

 در اتاق را باز کرد و اجازه داد اول من داخل بشم.

 جلوی در ایستاد و گفت:

 راحت باش لباست و عوض کن من فعال بیدارم.

ه... فقط.باش -  

مکث کردم و سرم را پایین انداختم. نگاه منتظرش را احساس 

کردم.می  
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 بغضم را پس زدم و به سختی زمزمه کردم:

خیلی ممنونم، اگه... نبودی من واسه این روزهام حتی... سر پناهی 

تونم جبران کنم.دونم چه جوری مینداشتم. نمی   

به دیوار تکیه داد. دست هایش را توی جیب شلوارش گذاشت و با 

 مهربانی جواب داد:

خوای شرمنده ترم کنی؟ من اگه نبودم...تو، تو این حنا بانو، چرا می

وضعیت نبودی! من شرمنده خانومی و بزرگواری تو ام. من باید  

و جبران کنم. تو به من دینی نداری خانوم.یک به یک خوبی هات  

 ساعتی از نیمه شب گذشته بود و هنوز نیامده بود.  

عذاب وجدان داشتم که من روی تخت بخوابم و او روی مبلی که به 

داد.زور هیکلش را جا می  

به همین دلیل روی مبل دراز کشیدم تا وقتی که آمد روی تخت 

 بخوابد.

ختم و پتو رو روی آن کشیدم تا احسان دستمال را روی صورتم اندا

 نبیند. 

 کم کم پلک هایم سنگین شد و برخالف مقاومتم، به خواب رفتم.

 **** 
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نگاهی به ساعتش انداخت. از دو صبح هم گذشته بود اما برای رفتن 

 به اتاق دو دل بود.

 با خودش که تعارف نداشت.

 این روزها روی رفتار و خصوصیات حنا کنجکاو شده بود. 

 کنترل نگاهش هم سخت شده بود. 

چرخید.کرد باز روی حنا مینگاهی که هر چقدر هم سعی می  

 خانه خالی از فرش و وسایلش سرد تر از همیشه بود.

 عاقبت به ناچار راهی اتاق شد.

 پشت در اتاق ایستاد.

 دستش را به دستگیره در گرفت اما باز به عقب برگشت.

ره شد.به نرده ها تکیه داد و به در خی  

کرد اما دلش دستی بین موهایش کشید. چشم هایش خواب را تمنا می

شد.راضی به رفتن به اتاق مشترکش با حنا نمی  

 مستاصل مانده بود.

 دقایقی را همانجا ایستاد.

 طبقه پایین سرد بود و جایی برای خوابیدن نداشت. 

گویان باز به سمت اتاق رفت.بسم هللا   
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ا اگر حنا بیدار بود، متوجه حضورش ضربه آرامی به در زد ت

 بشود.

 وقتی صدایی از جانب حنا نشنید در را به آرامی باز کرد.

 نگاهش را به زمین دوخت تا چشمش به تخت نیوفتد.

به سمت مبل رفت اما متوجه حنایی که کامال زیر پتو خوابیده بود،  

 شد.

 با تعجب به سمت تخت نگاه کرد.

اش کرد.زدهتخت خالی و مرتبش حیرت  

 دستی به صورتش کشید و با ناراحتی به مبل نگاه کرد.

 قطعا مبل خشک و کوچک اتاق برای خوابیدن راحت نبود. 

 به ناچار صدایش زد:

 حنا خانوم، بیداری؟

وقتی صدایی نشنید، همانجا روی زمین کنار مبل نشست و کمی بلند  

 تر از قبل صدایش زد:

 حنا، چرا اینجا خوابیدی؟

کرد؛ اما همچنان سکوت کرده بود.منتظر نگاهش می  
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او روی تخت بخوابد و حنا با شرایط سخت داد غیرتش اجازه نمی

اش روی مبل.بارداری و پای شکسته  

 به ناچار دستش را روی پتو زد و کمی تکانش داد.

 حنا تکانی خورد و سپس صاف خوابید. 

ناخواسته از خواب عمیقی که داشت، لبخندی زد و باز کمی محکم 

 تر از قبل تکانش داد و همزمان گفت:

اینجا خوابیدی تو؟ پاشو برو روی تخت. پاشو خانوم، چرا  -  

حنا پتو را کنار زد اما نگاه او میخ دستمالی بود که روی صورت 

 حنا، قرار داشت.

یادش رفت که چرا بیدارش کرده و چه کاری داشته. تمام حواسش 

زده حنا بود. معطوف دستمال و صورت بهت  

 دقایقی و هر دو سکوت کرده بودند و بهم خیره شده بودند. 

ای کرد تا صدای گم به خودش آمد و نگاهش را برداشت تک سرفه

اش را پیدا کند.شده  

طور سربه زیر گفت:سپس همان  

 پاشو روی تخت بخواب، اینجا برات راحت نیست. 

حنا که متوجه نگاه او به دستمال شده بود، خجالت زده و سر به زیر 

 جواب داد:
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 نه مشکلی ندارم. خوبه.

تا جو سنگین بینشان را بشکند، هر چند تمام ذهنش لبخند کوتاهی زد 

را سوالی پر کرده بود که چرا حنا تا این حد به این دستمال وابسته 

 است، اما االن زمان پرسش نبود.

 پس دوباره، این بار دوستانه تر و با لبخند گفت: 

دونیم پاشو خانوم، لجبازی نکن برو روی تخت بخواب. جفتمون می

ابیدن راحت نیست.اینجا برای خو  

اما ... -  

 بین حرفش پرید و کمی پتو رو کنار زد و گفت:

پاشو دختر خوب. من خوابم میاد. فکرشم نکن بگذارم روی مبل 

 بخوابی. پس لجبازی نکن و بلند شو.

 حنا با ناراحتی بلند شد و همزمان گفت:

 خیلی بدی، من که خواب بودم مشکلی هم نداشتم. 

 از روی زمین بلند شد و به غر زدن های حنا خندید و جواب داد:

کردم. نصف شبی غر خوابیدی، منم بیدارت نمیسر جای من نمی

 نزن برو سر جات بخواب. 

 حنا به ناچار روی تخت نشست و  به او نگاه کرد.  

 نور ماه روی صورتش سایه انداخته بود. 
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 پلک بست و روی مبل نشست.

دانست این احساس از کجا بر ه او را نداشت و نمیتاب نگاه کردن ب

 سرش آوار شده بود.

 سرش را روی دسته مبل گذاشت که حنا صدایش زد:

 احسان.

در دلش اعتراف کرد که صدا زدن اسمش بدون پسوند آقا، چقدر 

تواند دلنشین باشد.می  

 به سقف خیره شد و به سختی جواب داد: 

 بله؟

ت احساس کرد و به پهلو شد.بلند شدن حنا را از روی تخ  

آمد.تنها بالش روی تخت را برداشته بود و به سمتش می  

شد.سینه اش به تندی باال و پایین می   

 این دختر امشب، کمر به نابودی او بسته بود. 

بره، دسته مبل سفِت. اینو  من بالش زیر سرم باشه خوابم نمی -

 بگذار زیر سرت.

 متوجه ادعای دروغین حنا شد. لبخندی زد و گفت:
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ام خوای دروغ بگی حواست باشه طرفت کیه؟ من نظامیوقتی می

کشم بیرون.خانوم، مو رو از ماست می  

 حنا هم مانند او خندید و جواب داد: 

خدا بالش و نگیری تا خود صبح همینجا وایمیستم.    خب حاال آقا. به

 حاال خود دانی. 

 لبخندی زد و سرش را به طرفین تکان داد.

 به ناچار بالش و از دستش گرفت و روی مبل گذاشت و گفت:

 ممنون خانوم. 

 لبخندی زد و به سمت تخت رفت.

 نگاه از حنا گرفت و روی مبل دراز کشید.

ایش شنوا تر از همیشه، منتظر چشم هایش را بست اما گوش ه

 صدایی از جانب حنا بودند. 

 دلیل این حالش برای خودش هم عجیب بود. 

 دل نبسته بود! اما... به حضورش عادت کرده بود.

کنارش عمیق ترین احساسی که داشت، آرامش بود. حنا حتی با  

داد.سکوتش نیز به او آرامش می  

دانست روزی که حنا از این خانه برود، دلتنگ خواهد این را می

 شد.
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آنقدر به حنا و حس هایش فکر کرد تا به خواب رفت. غافل از اینکه 

 حنا تا نزدیک اذان به او خیره شده بود.

خرید وسایل خانه رو به اتمام بود، از هشت صبح به فروشگاهی که 

ده بودم که مختص به تازگی و طبق توضیحات احسان متوجه ش

نیرو های مسلح بوده، آمده بودیم و تا االن که چهار عصر بود در 

 حال خرید بودیم.  

ویلچری که برایم تهیه کرده بود،  همراهیم برای خرید را برایم 

 راحت تر کرده بود.

کردم چون ربطی به من نداشت. و همین باعث شده بود دخالتی نمی 

نم.اش ککه اکثرا در سکوت همراهی  

خب چیزی جا نموند؟  -  

 پشت سرم ایستاده بود و مشغول حرکت دادن ویلچر بود.

.نه دیگه به نظرم همه چی و خریدی. حداقل واجب هارو خریدی -  

طبقه باال سیسمونی فروشیه. اگه خسته نیستی یه نگاهی بندازیم. -  

 لبخندی به ذوقی که سعی در پنهان کردنش داشت. زدم و گفتم:

که همش نشستم.نه من  -  

 **** 

کردم.با لبخند به لباس و وسایل های رنگی کوچک اطراف نگاه می  
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هر دو سکوت کرده بودیم و به آرامی از کنار لباس ها عبور 

کردیم.می  

دختر جوانی با خوشرویی به سمتمان آمد و گفت:  سالم خوش 

تونم بهتونم بکنم.اومدین، چه کمکی می  

دادن پیش قدم شد: احسان با احترام، در جواب  

سالم، خسته نباشید، اگه یه لیست از وسایلی که برای سیسمونی 

 احتیاجِ در اختیارمون بگذارین ممنون میشم.

حتما؛ با کمال میل.   -  

 با قدم های سریعی به سمت میز رفت و با تعدادی کاغذ برگشت.

.شو به دست من داد و دیگری رو به احسانیکی  

ی که یک سیسمونی کامل احتیاج داره داخلش تقریبا تمام وسایل -

 نوشته شده. نگاهی بندازین. مشکلی بود صدام بزنین. روز خوش.

احسان ویلچر و به حرکت در آورد.کنار صندلی چوبی که همان 

 نزدیکی بود ایستاد و خودش رو به رویم، روی صندلی نشست.

کردم. در سکوت نگاهش می  

گفت روزی به همراه احسان برای شاید اگر چند ماه پیش کسی  می

زدم.خرید سیسمونی می آیم ، قهقهه می  

شد.اما گاهی غیرممکن ها هم ممکن می  
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من، همخونه این روزهایم، مردی که واژه غیرممکن زندگی

مردانگی را برایم معنا کرده بود، در کمال ناباوری روبه رویم 

کرد.ه مینشسته بود و با لبخند مالیمی به لیست سیسمونی نگا  

کردم.ام گرفتم و عمیق نگاهش میدستم را زیر چانه  

 مردی که روزی دوست داشتنش گناه و حرام بود. 

 مردی که مرِد دوستم بود.

 مردی که به خاطر دوست داشتنش، عذاب های زیادی کشیده بودم. 

کنم، بیشتر از قبل عاشقش بودم.حاال که به گذشته نگاه می  

 با خیالی راحت تر...

 با روانی آسوده تر!

خواستم!این بار بدون خجالت، بدون احساس گناه، او را از خدا می  

گرفتم.حتی اگر قرار بود یک تنه جلوی دنیا قرار می  

 انگار که متوجه سنگینی نگاهم شد.

 سرش را به آرامی باال آورد و سوالی نگاهم کرد. لبخندی زدم و

 برای خالی نبودن عریضه گفتم:

خواهی بگیری؟سیسمونی چه رنگی می  

 کاغذ را پایین نگه داشت و جواب داد:
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کنه؟ مگه فرقی هم می  

تر استفاده معلومه آقا! مثال صورتی، طوسی، بنفش بیشتر واسه دخ -

میشن. آبی، سبز، قرمز واسه پسر. یه سری رنگ ها هم اسپرتن، 

 مثل سفید.

عمیق نگاهم کرد. سپس نگاهش را به ساعت روی دستش انداخت و 

 همزمان گفت: نظر تو چیه؟

 لبخند عمیقی زدم.

پرسید کیلو کیلو قند با خودم که تعارف نداشتم. وقتی که نظرم را می

شد.در دلم آب می  

به نظرم ترکیبی قشنگ تره. مثال ترکیبی از رنگ های صورتی و  -

 طوسی!

 کوتاه نگاهم کرد.لبخند زد و با چشم هایش تائید کرد.

 ***** 

همراهی حنا، سکوتش. حتی خنده های بلندش. همه و همه برایش 

 جالب بود. 

داد.پشت سرش ایستاده بود و ویلچرش را هل می  

ا طوسی و صورتی انتخاب  به خواسته حنا، سیسمونی دخترش ر

 کرد. 
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داد! در حالی که خودش رنگ سفید را ترجیح می  

 اما از این انتخاب راضی بود. چون حنا راضی بود.

قرار شد تمامی وسایل را فردا برایشان بفرستند و او از االن در 

فکر خوابیدن مجددشان در یک اتاق بود. دیشب برخالف احساسات 

یق ترین و راحت خواب های عمرش گنگی که داشت، یکی از عم

 را تجربه کرده بود.

به حنا که مشغول صحبت با دختر عمویش بود، نگاه کرد و سریع 

 تر حرکت کرد.

 ریموت ماشین را زد و در سمت شاگرد را برایش باز کرد.

 حنا کوتاه تشکر کرد و روی صندلی نشست.

 ویلچر را جمع کرد و داخل جعبه گذاشت.

 صدای خنده های آشنایی باعث شد میخکوب سر جایش بماند.

.تعللی کرد و سپس به آرامی به عقب چرخید  

ی سارا دور بازوی مردی که نگاهش به دست های گره خورده

 همراهش بود، افتاد.

اش آشنا بود! مطمئن بود با دقت به صورت مرد نگاه کرد، قیافه

 روزی او دیده است.  

شت و سوار ماشین شد.نگاه از آنها بردا  
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زد، بود.در طول راه فکرش درگیر مردی که همراه سارا قدم می  

 یادش آمد چندین بار او را جلوی دانشگاه سارا دیده بود.

توانست شوهرش عده سارا تمام نشده بود، پس مرد همراهش نمی

 باشد.

 از اینکه ناخواسته ذهنش درگیر او شده بود، کالفه بود.

پایین کشید تا باد به صورتش بخورد و ذهنش از او  شیشه ماشین را

اش، دور شود. و دست های گره خورده  

 حواسش به سکوت حنا هم بود. 

 در طول راه حتی یک کلمه هم حرف نزده بود. 

اش گذاشت و ترجیح داد حرفی نزد.سکوتش را پای خستگی  

 **** 

 هر دو در اتاق بودند. 

موبایلش مشغول بود. حنا روی تخت نشسته بود و با گوشی   

خودش هم به تازگی از حمام آمده بود و در حال سشوار کشیدن 

 موهای کوتاهش بود.

 صدای زنگ موبایل حنا سکوت اتاق را شکست.

 سشوار را خاموش کرد تا صدایش، حنا را اذیت نکند.
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بی هدف روی مبل نشست و به حنا که انگار برای جواب دادن دو 

 دل بود نگاه کرد.

به صورتش کشید و با ناراحتی جواب داد: دستی   

 سالم.

- .....  

ممنون. تو خوبی؟ آرزو خوبه؟ اتفاقی افتاده؟ -  

- .....  

 با کالفگی ایستاد و گفت:

 معلومه! وگرنه دلیلی نداره تو به همسر سابقت زنگ بزنی!

ناخواسته از این که فهمیده بود، مخاطب حنا، امیر _همسر سابقش 

_است. ابروهایش در هم گره خورد و دقیق تر از قبل به گفتگوی 

شان گوش داد.بین  

کنی امیر؟ حرمت بینمون و حفظ کن. بذار همون چرا اذیت می -

 دخترخاله، پسرخاله معمولی بمونیم. اگر کاری نداری قطع کنم؟

- ......  

کنم. خداحافظ.تمومش کن امیر، خواهش می -  

مکالمه را به سرعت قطع کرد و لنگ لنگان مجددا روی تخت 

 نشست.
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 نتوانست بیشتر از این سکوت کند و پرسید:

کنه؟اذیتت می   

حنا سرش را به آرامی باال آورد و با چشم هایی که نم اشک، 

شان کرده بود، جواب داد:براق  

کنه. ..عصبیم مینه زیاد، فقط.  

 با کنجکاوی پرسید:

 عصبی؟ چرا؟

های سرخ و گلگونش حنا با خجالت سرش را پایین انداخت. گونه 

کرد. پلک بست و منتظر پاسخی از جانب حنا حواسش را پرت می

 ماند.

کنه و ازم چند ماهه که فیلش یاد هندستون کرده! ابراز عالقه می -

خواد که برگردم.می  

تلخ شد و گوش هایش سوت کشیدند. ترس عجیبی به دهانش به آنی 

 دلش افتاد و تنفسش را نامنظم کرد.

 حال عجیبی داشت که حتی برای خودش هم غریبه بود.

 دستی به ته ریشش کشید و به سختی نجوا کرد:

خوای برگردی؟می  

امیر هم آدم دنیای من نیست. -  
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ام شد.از اینکه جوابی، مانند جواب خودش داده بود، کمی آر  

است.دانست چرا حضور مردی در زندگی حنا ناراحتش کردهنمی  

 نگاهش را به باال آورد و خیره به لبخند مالیم حنا ماند.

جادوی عجیبی که آن هاللی زیبا داشت، وادارش کرد عمیق تر 

 نگاهش کند.

 یادش رفت کجاست و در چه شرایطی است.

جوابی از جانب یادش رفت در حال گفتگو بودند و حنا منتظر 

 اوست.

 تمام ذهنش جای حوالی خط هاللی شکل لب هایش بود.

آمد تا به حال محو لبخند کسی شده باشد. حتی  یادش نمی

 مادرش...حتی سارا! 

جاذبه منحصر به فردی که این دختربچه داشت قوی تر از 

 تصوراتش بود و این یعنی زنگ خطری برای احساسش!

ه زیر شد، به خودش آمد.حنا که نگاه برداشت و سر ب  

با ناراحتی دستی پشت گردنش کشید و در سکوت،  از اتاق خارج 

 شد.

 در را به سرعت پشت سرش بست و به آن تکیه داد. 

سردی از تمام تنش جاری بود. زد و عرقنفس نفس می  
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 از اتاق فاصله گرفت و پله ها را به سرعت پایین آمد.

 از خانه خارج شد تا کمی قدم بزند. 

ای که حنا داخلش بود دور شود.نیاز داشت از خانه  

 ساعت از نه شب گذشته و خلوتی کوچه باب دلش بود.

دستش هایش را در جیبش گذاشت و با قدم های آرامی، از خانه دور 

 شد.

تر از همه خجالت زده بود. کالفه، عصبی و بیش  

 روی نگاه کردن به صورت حنا را نداشت.

مردی که نگاهش به صورت هیچ نامحرمی نیفتاده بود، دقایقی و 

 محو تماشای صورت حنا شده بود.

 زنی که کوچک ترین نسبتی با او نداشت.

 با کالفگی ضربه محکمی به سنگ جلوی پایش زد و ایستاد. 

و به آسمان مهتابی باالی سرش نگاه  دستش را درون موهایش برد

 کرد.

خواست به گناه کشیده شود.نمی  

اصال از قدیم راست گفتند که زن و مرد نامحرم وقتی که زیر یک 

 سقف باشند نفر سومش شیطان است.
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 اشتباه کرده بود... 

اش اشتباه محض بود.آوردن حنا در حریمش، در یک قدمی  

خواست...دلش دلدادگی نمی  

خواست...دلش دلبستگی نمی  

 اما حضور بیشتر حنا، مساوی بود با گیر شدن دلش.

 برایش مانند روز روشن بود که نگاهش به حنا مانند گذشته نیست. 

...و این نگاه یعنی اخطار...یعنی زنگ خطر برای اعتقاداتش  

دانست چه تصمیمی باید  روی جدول های کنار خیابان نشست. و نمی 

 بگیرد.

حضور بیشتر حنا کنارش به نفع هیچ کدامشان نبود اما، دلش 

آمد دست رد به دختری که به او پناه آورده است بزند.نمی  

 مستاصل مانده بود. رویش را به آسمان کرد و زیر لب نجوا کرد:

د دلش بشه، موندنش درست نیست. یا جلوی خدا کمکم کن... دلم بن

ام نباشه.ای کن دیگه تو خونه سریدن دلم و بگیر، یا چاره  

بینی احسان، مات و مبهوت به  بعد از رفتن یکهویی و غیرقابل پیش

کردم.اش نگاه میجای خالی  

کردم حتی کوچک هر چه جمله هایی که گفته بودم را مرور می

احتش کرده باشه و پیدا نکردم.ای که شاید نارترین کلمه  
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لنگ لنگان طول و عرض اتاق را، به امید خبری از احسان و گذر 

زدم.دقایق، قدم می  

 صدای چرخش کلید، نفسم را حبس کرد.

به آرامی، با کمترین صدای ممکن خودم را به کنار نرده ها رساندم 

 و به پایین سرک کشیدم.

ای کشیدم و باز در سکوت راهی اتاق با دیدن احسان نفس آسوده

 شدم.

ی آرامی به در خورد.دقایق طوالنی و منتظر ماندم تا باالخره تقه  

 صدایم را باال بردم و گفتم:

 بیدارم.

ای مکث کرد و سپس دستگیره در را پایین کشید.لحظه  

 نگاهش را به پایین دوخت و در سکوت به سمت مبل رفت.

کردم ظاهر بهم ریخته و چشم های سرخش با تعجب نگاهش می

 نشان از حال بدش داشت.

 با نگرانی پرسیدم:

 اتفاقی افتاده؟ یهو .... 

کشید، جواب داد:بین حرفم پرید و در حالی که دراز می  
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 نه مشکلی نیست. رفتم قدم بزنم. نگران نباش.

ل پرسیدن بیشتر در حالی که به گفته هایش اطمینان نداشتم، اما سوا

 را جایز ندانستم و به ناچار کوتاه آمدم.

ام را دور سرم محکم کردم و دراز کشیدم.روسری  

 **** 

تخت و کنار پنجره نگذار، خطرناکه. -  

کوتاه نگاهم کرد و بی حرف تخت نوزاد را سمت دیگر اتاق 

شد، بی گذاشت. از صبح که بیدار شده بودیم کمتر هم صحبتم می

کرد اما این که سعی داشت فاصله بگیرد برایم عین میاحترامی ن

 روز روشن بود.

 من هم اصراری برای پرسیدن دلیل رفتارش، نداشتم.

همین که چند روزی را پناهم داده بود، برای شرمندگی یک عمرم 

 کافی بود.

 نگاهی اجمالی به اتاق دخترش انداختم و ناخواسته لبخند زدم.

خانه، اولین جایی را که چیده بود اتاق  بعد از آوردن وسایل های 

دخترش بود.  تنها تختش مانده بود که االن مشغول درست کردنش 

 بود.
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به آرامی از اتاق خارج شدم و راهی اتاقی که این چند روز رو در 

 آن سر کرده بودم، شدم.

 مشغول جمع کردن وسایلم شدم.

 ماندن بیشتر از این درست نبود.

ام کرد:داخل ساک گذاشتم که با صدایش شوکهآخرین وسایل را هم   

کنی؟داری چیکار می  

 به سمتش چرخیدم و گفتم:

کنم!وسایلمو جمع می  

از جلوی در کنار رفت و به دیوار تکیه داد. دست هایش را روی 

اش گره زد و جواب داد:سینه  

 چرا؟ مگه قراره جایی بری؟

 لبخند کوتاهی زدم گفتم:

مونه!مهمون که تا ابد نمی  

 در جوابم سرش را به نشانه تایید تکان داد و گفت:

 تنهایی سختت نیست؟ 

از اینکه اصراری بر ماندنم نکرده بود، ناخواسته دلگیر شدم. لبخند 

 تلخی زدم و زمزمه کردم:
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 منو تنهایی بهم عادت کردیم.

م در سکوت نگاهم کرد و من سرسختانه نگاهم را از دست های

 برنداشتم.

 بعد از چندین سرفه پیایی، زمزمه کرد:

 آماده شدی خبرم کن.

تنها سرم را تکان دادم و آن هم بدون حرف دیگری از اتاق خارج 

 شد.

اش نگاه کردم. روی تخت نشستم و به جای خالی   

 **** 

 جلوی در خانه نگه داشت. 

در طول راه باز هم سکوت کرده بود و من هم در افکارم غرق 

دم.بو  

 دستم را به دستگیره در گرفتم که صدایم زد:

 حنا.

 جان حنایی در دلم گفتم اما به زبان آوردم:

 بله؟
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به روبه نگاه کرد و دستی به صورتش کشید. بعد از مکث کوتاهی 

 جواب داد:

کاری داشتی خبرم کن. هرچی دلت خواست یا نیاز داشتی بهم بگو 

کنم.فورا برات تهیه می  

و بر خالف حال بدم، به شوخی گفتم:کوتاه خندیدم   

مون نکن جناب سرگرد. دیگه بیشتر از این شرمنده  

 او هم کوتاه و مردانه خندید و جواب داد: 

خبرم نگذار.از حالت بی  

 چشمکی زدم و با طعنه گفتم:

 حال خودم یا نخودفرنگی؟

 نگاهم کرد وکوتاه لب زد:

 هر دوتاتون.

ه دادم. صدای قدم هایش که دور در را پشت سرم بستم و به آن تکی

کردم.شد را از پشت در احساس میمی  

ایش.از همین حاال دلتنگ بودم. دلتنگ نگاه محجوب نقره  

کرد.دلتنگ حنا بانوهایی که گاهی نثارم می  

 دلتنگ شوخی های محدود اما دوستانه اش.
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دستم را روی شکمم گذاشتم و به کمک عصا، لنگ لنگان راهی 

 کناره شدم و بی وقفه دراز کشیدم.

خانه بدون حضور گالره و شهاب بیش از حد دلگیر بود و بی  

کوبید. ام را بر سرم میرحمانه تنهایی  

ام بود.واقعیت تلخی بود اما انگار، احسان هم همراه چند روزه  

 در آخر من ماندم و من!

 نه دوستی... 

ای...نه خانواده   

 و شاید، نه دلسوزی!

آمدم.بهتر بود با تنهایی کنار می  

 سخت، اما شدنی بود.

 چون آدم های زندگی من، آنقدر که دوستشان داشتم، دوستم نداشتند.  

کرد.این واقعیت، زیادی کامم را تلخ می  

 نگاهی کلی به خانه انداختم. 

مم رسید.بوی بدی که از آشپزخانه به مشا  

 باعث شد برخالف میلم به خوابیدن، بایستم و به آشپزخانه بروم.

 با زاری به ظرف های کثیف نگاه کردم.
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زده راه افتاده بودند که ظرف های کثیف ظاهرا آنقدر شتاب

 فراموششان شده بود.

 از شدت بی حالی، نای ایستادن نداشتم،

 اما تحمل این بوی بد، از آن هم بدتر بود.

به ناچار آستین های مانتویم را باال کشیدم و مشغول شست و شو 

 شدم.

بعد از شستن ظرف ها، از شدت خستگی روی کناره ها دراز 

 کشیدم و به ثانیه نکشید که خواب رفتم.

 ***** 

خورد؛ باعث شد به سختی چشم صدای ضربه هایی که به در می 

ا باز کنم.هایم ر  

 با تعجب به تاریکی خانه نگاه کردم و همزمان با صدای بلند گفتم: 

 بله؟ اومدم.

به سختی ایستادم و ابتدا المپ های خانه را روشن کردم و سپس به 

 سمت در رفتم.

 در را به آرامی باز کردم.

 احسان با پالستیک هایی پر از خوراکی پشت در ایستاده بود. 

 با تعجب نگاهش کردم و پرسیدم:اینا چیه؟
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سالم خانوم، خیلی ممنون شما خوبین الحمدهللا؟ -  

 کوتاه خندیدم و جواب دادم: 

خوام سالم، حاال بفرمایید اینا چین؟معذرت می  

شپزخونه؟کمی موادغذایی و تنقالت. اجازه هست بگذارمشون آ -  

 با ناراحتی از جلوی در کنار رفتم و همزمان گفتم:

چرا زحمت کشیدی؟ به خدا چیزی نیاز نداشتم.  -  

 پاکت های خرید را داخل آشپزخانه گذاشت و به سمت در آمد.

 همزمان با نفس نفس جواب داد:

 وظیفمه خانوم...اشکال نداره خورده میشه. خب کاری با من نداری؟

م و سرم را به چپ و راست تکان دادم. لبخند کوتاهی زد  

 کوتاه نگاهم کرد و یاعلی گویان از در خارج شد.

 با لبخند در را پشت سرش بستم و با اشتیاق راهی آشپزخانه شدم.

 ****** 

باورش برای خودش هم سخت بود که این چنین دلتنگ حنا شده  

 باشد.

ا در هر چه قدر خودش را سرگرم کرده بود باز هم عدم حضور حن

کرد.خانه اذیتش می   



508 

 نتوانسته بود طاقت بیاورد و از خانه بیرون زده بود.

اش شده در آخر به بهانه بردن موادغذایی و کمی تنقالت، راهی خانه

 بود.

لرزید.حال بعد از دیدن حنا، دست و دلش برای رفتن می  

 به سختی نگاه از او برداشت و خداحافظی کرد.

رفتن نداشت.در ماشین نشست اما پای   

 سرش را روی فرمان گذاشت و نالید:

 این چه امتحان سختیه خدا. 

 نگاه آخرش را به خانه حنا انداخت و راهی شد.

 راه خانه خودش را پیش نگرفت.

کرد در نبود او تمام دیوار ها به سمتش هجوم چرا که احساس می

آورند.می  

 بی هدف در خیابان ها پرسه زد.

 به شرایطش فکر کرد.

آمد.به دخترکی که کمتر از سه ماه دیگه به دنیا می   

 به خودش...

 و بیشتر از هر چیزی به حنا!
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دختری که در ازای رحمی که اجاره داده بود، از خانه طرد شده 

 بود.

بست.حنایی که بی پناه تر از همیشه، در ذهنش نقش می  

 فارغ از احساسات عجیبی و مبهمی که به حنا داشت، دلش به حالش

سوخت.می  

ی خیابان پارک کرد.دستش را به صورتش کشید و گوشه  

سرش را روی فرمان گذاشت. پلک هایش را روی هم فشرد تا 

 طرح لبخند حنا به یادش نیاید. 

خندد. تا فکر نکند که چه زیبا و دلبرانه می  

کند.تا یادش نیاید چه طنازانه او را جناب سرگرد خطاب می  

 ضربه محکمی به فرمان ماشین زد و پیاده شد. 

کرد.هوای ماشین هم خفه اش می  

 به بدنه ماشینش تکیه داد و سرش را در دست هایش گرفت.

 سرش را رو به آسمان گرفت و در دل با خدا نجوا کرد.

 ذکر گفت و ذکر گفت و ذکر گفت.

دانست چند ساعت از درد و دلش با خدا گذشته است. اما آرام ینم

 شد.
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ی وجودش رنگ و بوی آرامش گرفت.همه  

 این بار، با خودش رو راست بود.

آمد.خوب یا بد، او از حنا خوشش می  

دانست چطور و چگونه، اما دل بسته بود. نمی  

خواست.اش میدلش حضور همیشگی حنا را، درخانه  

نی در پیش داشت.اما راه طوال  

 راهی که چندان هم آسان نبود.

اما او احسان نبود! داشتن حنا در کنارش به تمام سختی ها 

ارزید.می  

الو، جانم گالره؟ خوبی؟ -  

 صدای بی رمق گالره، با تاخیر به گوشم رسید:

 سالم خواهر، خوبی؟ کجایی حنا؟ مشکلی نداری؟

رین درجه کم کردم، روی کناره نشستم و صدای تلویزیون و تا آخ

 لبخند کوتاهی زدم و جواب دادم: 

خوبم عزیزم. دیروز اومدم خونه. زشت بود بیشتر از این مزاحم 

شدم.احسان می  

 صدایش رنگ و بوی نگرانی به خودش گرفت و بالفاصله گفت:
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موندی چند روز تنها چه جوری از پس کارات بر میایی دختر؟ می 

 دیگه.

گالره یه پام تو گچه! کل تنم که توی گچ نیست! بعدشم عصا دارم،  -

تونم از پس خودم بر میام. از بم چه خبر؟ کی لنگ میزنم اما می

 میایین؟

مواظب خودت باش، خبری نیست فقط هالکم از خستگی. این  -

ام حتی وقت ده دقیقه استراحتم ندارم.دو بدوروزها همش ب  

 به آرامی به پهلوی چپ دراز کشیدم و همزمان گفتم:

زنه؟بمیرم برات. گالره از عمو چه خبر؟ حرفی از من نمی  

ی پر صدایی کشید و گفت:خمیازه  

واال حنا غیر از ساعت هایی که واسه مراسم میان، دیگه ندیدمشون. 

 شبانه روز اینجام.

اراحتی زیر لب نالیدم: با ن  

 پس حکایت من همچنان باقیست...

صدای بوق هایی که توی گوشم پیچید، حواسم و از جوابی که گالره 

.داد پرت کرد  

سرگرد_ خیره شدم و به گالره گفتم:با شوق به نام _جناب  
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کنم پشت خطی دارم، به شهاب سالم گالره من دیگه قطع می

 برسون.خداحافظ.

دن به گالره و ندادم و بالفاصله بعد از قطع فرصت جواب دا

 مکالمه، دکمه سبز و زدم و با شادی گفتم:

 سالم جناب سرگرد.

 صدایش با تاخیر همراه شد:

 سالم خانوم، حالت چطوره؟

 لبخند عمیقی زدم و جواب دادم:

 خوبم خداروشکر. شما در چه حالین؟

کسری، مشکلی  ام. گفتم احوالت و بپرسم. کم والحمدهللا، اداره -

 نداری؟

نشستم و با یک دست مشغول باز کردن بافت موهایم شدم، همزمان 

 هم جواب دادم:

 نه مرسی، با خرید های دیشب تا یک هفته تامینم. 

ای زد و جدی تر جواب داد:تک سرفه  

گیرم. کاری ندارین؟الحمدهللا، من بعدا با شما تماس می  

.مکالمه رو تمام کنه خواستمشخص بود که با آمدن شخصی، می  
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 خندیدم و با لحن شوخی گفت:

شم. به قول جنابعالی بله بله جناب سرگرد، خیر مصدع اوقات نمی

 یاعلی.

 کوتاه و مردانه خندید و سپس گفت:

رسم. یاعلی.عجب، خدمت می  

با خنده گوشی را قطع کردم و چندین بوسه پیایی روی صفحه 

 گوشی نشاندم.

 ***** 

شادی بخشش با حنا، با انرژی بیشتری به کارش  بعد از قطع مکالمه

 رسید. 

 و تا آخر وقت ،لبخند عضو جدا نشدنی صورتش شده بود. 

شام از بیرون  》اش، به حنا پیامک داد: بعد از اتمام ساعت کاری

《رمبرات میا  

 منتظر پاسخ نماند و راهی نزدیک ترین رستوران شد.

 ** 

 فقل گوشی را باز کردم که چشمم به پیامک احسان افتاد.

 با تعجب به پیامکی که ارسال کرده بود، نگاه کردم و لبخند زدم.
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 به سختی راهی اتاق شدم تا لباس بهتر و پوشیده تری بپوشم.

ی را روی گاز گذاشتم تا چای بعد از آماده شدنم. به هال رفتم و کتر

 درست کنم.

 از صبح شدیدا هوس کاهو کرده بودم.

به ناچار به سمت گوشی رفتم و تایپ کردم:) شرمنده...من از صبح 

تونم برم بخرم، اگه هوس کاهو کردم توی خونه نداریم، خودمم نمی

 مقدور بود ...(

.پیامک را ارسال کردم و گوشی را بین دست هایم نگه داشتم  

ای طول نکشید که جواب داد: ) چشم حنا بانو (ثانیه   

 با صدای در، ایستادم. 

 روسری ام را جلوتر کشیدم و به سمت در رفتم.

 پشت در مکث کردم و برای اطمینان پرسیدم:

 کیه؟

احسانم. -  

 لبخند زدم و بدون تعلل در را باز کردم.

ای، کوتاه نگاهم کرد .او هم با لبخند مردانه   

هر دو دستش مملو از خوراکی و تنقالت بود.  باز هم  
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 بعد از احول پرسی کوتاهی، از جلوی در کنار رفتم تا به داخل بیاد. 

 تنقالت را داخل آشپزخانه گذاشت.

 کاهو برداشت و بی حرف مشغول شستشویش شد.

 با خجالت گفتم:

شستمش.خودم بعدا می  

 نگاه مهربانی به جانبم انداخت و به آرامی گفت:

 شاید دیگه بعدا دلت نخواد. 

اش زدم و چیزی نگفتم و در سکوت لبخند عمیقی به استدالل منطقی

 نگاهش کردم. 

 کاهو هارو از هم جدا کرد و با دقت آب کشید. 

 سپس قسمت های نازک تر و توی بشقاب گذاشت و به سمتم آمد.

 بشقاب و روی اپن گذاشت و گفت:

 ایستاده راحت نیستی. برو بشین.

کنی جامون عوض شده؟ من دارم ادای مهمون الن احساس نمیا -

 هارو در میارم!

 کوتاه و مردانه خندید و سرش را به طرفین تکان داد.

ای بنشیند، به سمت کناره رفتم و نشستم.برای اینکه او هم دقیقه    
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ای تاخیر پشت سرم آمد و با فاصله رو به رویم احسان هم با ثانیه

 نشست.

خ و خمار بودند و خستگی از تمام تنش هویدا بود.چشم هایش سر  

اش، شام را در کنار من خورد. با تمام خستگی  

 از هر دری صحبت کردم.

 از عدم بخشش عمو گفتم و او امیدواری داد.

از وحشتم برای تنها ماندن و بی خانمان شدنم گفتم و او امیدواری 

 داد.

 گاهی اشک ریختم و ناراحت شد.

 گاهی خندیدم و خندید. 

با تمام خستگی هایش، ظرف های کثیف را هم به تنهایی شست و 

 من در تمام مدت با شرمندگی نگاهش کردم.

بود!ایالعادهشب فوق  

گذر زمان نشدیم.به طوری که هیچ کدام متوجه   

 زمانی به خودمان آمدیم که ساعت از یک شب هم گذشته بود. 

احسان با دیدن ساعت، بالفاصله عذم رفتن کرد و اجازه بدرقه 

 کردنش را هم نداد و با خداحافظی سریعی بیرون رفت.
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 ******** 

 ده روز از آن شب گذشت.

هربار  زد و بدون استثناطی این مدت تقریبا هر روز، بهم سر می

 در دستش کاهو داشت.

 اواخر دیشب شهاب و گالره هم برگشتند.

 حال روز هیچ کدامشان خوب نبود.

شهاب الغر تر از قبل شده بود و ریش بلند و لباس های یکدست 

.اش، ظاهر جدیدی ازش ساخته بود مشکی  

گالره هم بالفاصله بعد از رسیدن خوابیده بود. و این حجم بی 

داد.ند وقتش را نشان میخوابی های این چ  

شان حتی با این شکل و شمایل باز هم خوشحالم کرد حضور دوباره

ای به جانم بخشید. و روح تازه  

درب قابلمه رو برداشتم و کمی از عطر قورمه سبزی را با لذت  

 چشیدم.

زیر گاز را خاموش کردم و مشغول درست کردن ساالدشیرازی 

 شدم.

وای حنا دلم لک زده بود واسه دست پختت.  -  

 با صدای گالره نگاهم و از ظرف ساالد برداشتم و به او دوختم. 
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 لبخند عمیقی زدم و از ته دل گفتم: 

من دلم لک زده بود واسه خودت. نمیدونی چه ها که نکشیدم این 

 روزها.

ه رویم نشست. با لبخند نگاهم کرد و گفت:رو ب  

 بگو حنا، همه چیو تعریف کن تا خالی بشی.

 به چشم های مشتاقش نگاه کردم و با ناراحتی زمزمه کردم:

 سارا...منو خونه احسان دید.

 چشم های گالره به سرعت گرد شد و جیغ زد:

 چی؟!

کردم یواش گالره! تنها بودم...احسان سرکار بود. در زدن فکر  -

 احساِن...در و باز کردم.

 با ناراحتی نگاهم کرد و سپس جواب داد: 

 وای حنا! االن هزار تا فکر بیخود کرده!

 سرم را با ناراحتی به نشانه تایید تکان دادم و زمزمه کردم:

 هزارجور بد و بیراه بار منو احسان کرد...

خیلی بد شد. چرا توضیح ندادی واسش؟  -  
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داد ماها حرف بزنیم. فقط بد و صال فرصت نمیخدا! انگذاشت به  -

 بیراه گفت و تهمت زد.

 گالره سرش را با ناراحتی تکان داد و در جوابم گفت:

اگه یک درصد امید داشتم سارا برگرده به زندگیش با این اتفاق 

 عمرا برگرده دیگه.

 اجازه جواب دادن را بهم نداد و بالفاصله ادامه داد: 

ود خونه احسان؟حاال چرا اومده ب -  

اش.واسه بردن جهیزیه -  

 سرش را با ناراحتی تکان داد و زیر لب زمزمه کرد:

زنم تلفنش خاموشه.دلم براش تنگ شده. هر چی زنگ می  

احتماال سیم کارتش و عوض کرده.   -  

خورد، نشان از آمدن شهاب های کوتاهی که به در میصدای ضربه

 داد.

ساالد شیرازی هارا برداشتم و به کمک عصا راهی آشپزخانه شدم. 

 گالره هم بالفاصله به استقبال همسرش رفت.

راه خانه را در پیش گرفت اما، در میان راه نظرش عوض شد و به 

ی حنا رفت.سمت خانه  

 این روزها دیدار هایشان به صفر رسیده بود.
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به گفته حنا، دخترعمو و همسرش بازگشته بودند و نیازی به سر 

 زدن های او نبود.

اش را از سر لطف گاهحنا، دیدار ها و سر زدن های گاه و بی 

دانست.می  

شود.دانست که دلش برای او تنگ میاما خودش به خوبی می  

 تصمیم داشت بعد از دنیا آمدن دخترش او را خواستگاری کند.

جلوی میوه فروشی مکث کرد و تعدادی کاهو خرید تا دست  بین راه

 خالی به دیدنش نرود.

 جلوی در مجتمع خورشید ایستاد.

 از پنجره نگاهی به ساختمان انداخت و شماره حنا رو گرفت.

اش را از بین بعد از چندین بوق، صدای آرامش بخشش خستگی

 برد.

سالم. -  

بست. اشتیاق صدایش را به پشتی صندلی تکیه داد، چشم هایش را 

 پنهان کرد و با لحن معمولی جواب داد:

ای؟سالم خانوم. خونه -  

اش، جانی دیگر بهش بخشید.صدای شاد و پر انرژی  

بله. چرا جناب سرگرد؟ -  
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ای گفت:نگاه دیگری به پنجره انداخت و با لبخند مردانه  

باال  پایین ساختمونم، کاهو برات خریدم. اگه مشکلی نیست بیام  -

.کاهو هارو بهت برسونم  

ی حنا به هوا رفت.  اش، شلیک خندهبعد از اتمام جمله  

رو جلوی صورتش گرفت و دوباره گفت: با تعجب گوشی  

چیزی شد؟ -  

ی بلندش بود، جواب حنا در حالی که هنوز در صدایش آثار خنده

 داد:

احسان به خدا من خرگوش نیستم. همون یک بار و هوس کردم.  -

ار نیست تا زایمان کاهو بخورم که!قر  

چشم هایش را بست. فارغ از طنز و شوخی کالمش، حواسش جایی 

زد.حوالی احسانی که به زبان آورده بود، چرخ می  

قبال هم گاهی به نام کوچک صدایش زده بود، اما آن زمان پای 

 احساسش وسط نبود تا حض ببرد! 

الو، ناراحت شدی؟ -  

حنا، حواسش را جمع کرد و بالفاصله  صدای مغموم و پشیمان

 جواب داد:

نه خانوم، چرا ناراحت بشم؟ حواسم پرت شد یک لحظه. -  
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خوام، خواستم مثال شوخی کنم.اگه ناراحت شدی معذرت می -  

اش زد و گفت:لبخندی به مهربانی  

خوای دیگه؟خستگیم رفع شد... پس کاهو نمی -  

نه...نه! لطفا بیار. اما روزهای دیگه رو زحمت نکش. -  

چشم حنا بانو، در و باز کن، اومدم. -  

رژ لب رو به لب هایم کشیدم و شال سبز رنگی و روی موهای بازم 

 گذاشتم.

خواست بعد مدت ها، کمی طراوت و شادابی به صورتم دلم می

 ببخشم.

زد، حضورش را به گوشم رساند.دای ضربه هایی که در میص  

ی حمام انداختم و وقتی که خیالم از نیامدن گالره نگاهی به در بسته

 راحت شد به سمت در رفتم.

 نفسی کشیدم و در و باز کردم.

 پشت در ایستاده بود و نگاهش را به کفش هایش دوخته بود. 

دم شدم.لبخند عمیقی زدم و در سالم دادن پیش ق  

 نگاهش را به آرامی باال آورد و کوتاه نگاهم کرد.

ای زد و کاهو هارو نشانم داد و سپس گفت:لبخند مردانه  
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سالم خانوم، شرمندگی مارو بپذیر. -  

سالم نه توروخدا شوخی کردم. مرسی ازت. -  

 کاهو هارو به دستم داد و عقب گرد کرد.

م چرخاند و لب زد:دکمه آسانسور و زد. همزمان سرش را به سمت  

مواظب خودت باش، یاعلی. -  

 *** 

آخه یعنی چی هر روز هر روز واسه تو کاهو میاره؟ -  

وای گالره! اوال واسه من که نمیاره! به قول خودش واسه هوسم  -

 میاره. 

 با عصبانیت نگاهم کرد و گفت:

مگه ما گداییم حنا؟ این کارش توهیِن! مگه من ُمردم تو چیزی  -

 هوس کنی و نتونی بخری؟

نگاه نگرانی به شهاب که خوابیده بود، انداختم و انگشتم و به نشانه  

 سکوت روی دماغم فشار دادم.

کنی قربونت برم؟ بنده خدا مثال خواسته لطف چرا شلوغش می -

 کنه!

شوهر دوستم بود، االن چه نسبتی با ما   خوام لطف کنه! قبالنمی -

 داره که راه و بی راه اینجاست؟
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 با ناراحتی کنارش نشستم و گفتم:

االنم نسبت داره! پدر این بچه است! اگه اینجا میاد، یا از سر لطف  -

ویارونه میاره، عاشق چشم ابروی من فلک زده نیست. فقط واسه 

 بچشه. بفهم اینو گالره.

احتی به زانویش زد و گفت:دستش را با نار  

شیم؟ چقدر دیگه مونده؟کی از شر این بچه خالص می -  

 دستمو روی حجم جمع شده در شکمم گذاشتم و زمزمه کردم:

نزدیک دوماه دیگه... اوایل آذر.  -  

از کنارم بلند شد و به سمت آشپزخانه رفت. جلوی ورودی 

 آشپزخانه مکث کرد و به سمتم چرخید.

 انگشتش را به سمتم گرفت و گفت:

اش کنار بگذاره. بهش بگو پوالشو واسه بعد دنیا اومدن این تحفه -

االن هر چی هوس کردی روی دو تا تخم چشم من! خودم برات 

کنم.بهترینشو تهیه می  

راحتی نگاهش کردم و به ناچار سرمو تکان دادم تا بیخیال کش  با نا

 دادن این بحث بیخود شود.

 ** 



525 

اش را برداشت و به صفحه چت خودش و حنا نگاهی گوشی

 انداخت. 

رسید که همه شامل احوال پرسی های کوتاه نهایتا به ده تا پیامک می

 و معمولی بودند.

 نگاهی به ساعت رو به رویش انداخت.

به یک شب نمانده بود.  چیزی   

نتوانست جلوی وسوسه اش را بگیرد و دستش شروع به نوشتن  

 کرد:

حنا بانو خوابی یا بیدار؟ -  

اش، بلند شد. ای طول نکشید که صدای پیامک گوشیچند دقیقه   

اش را باز کرد.به سرعت قفل گوشی  

 حرکات شتاب زده و طپش نامنظم قلبش، برایش عجیب بود. 

دید، لبخند کوتاهی زد و با اشتیاق پیامکش را خواند. نام حنا را که  

سالم جناب سرگرد، من که بله بیدارم. اما از نظامی جماعت بعیده   -

 تا دیر وقت بیدار بمونه.

روی تخت دراز کشید و یک دستش را زیر سرش گذاشت و جواب 

 داد:

شناسه خانوم.خوابی که شغل نمیبی -  
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داشت. ز صفحه موبایلش برنمیمنتظر پیامش ماند. حتی چشم ا

اش شوکه اش کرد!ی طول نکشید که سوال غیر منتظرهثانیه   

خوبی؟ -  

 کوتاه لبخند زد و نوشت:

بله خانوم، خوبم الحمدهللا.  -  

خداروشکر! -  

 اینبار او به سرعت تایپ کرد:

خوبی؟ -  

دقایقی طول کشید، تقریبا از جواب دادنش ناامید شده بود که جواب  

 داد:

دونم.  نمی -  

 به سرعت روی تخت نشست و با نگرانی تایپ کرد:

چرا؟ چیزی شده؟ -  

مهم نیست. -  

ریخت برای او اما برای او مهم بود، هر چیزی که حنا رو بهم می

 حائز اهمیت بود.

 پس بالفاصله تایپ کرد:
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برای من چرا، لطفا بگو. -  

خود ر بیپیامکش را ارسال کرد. اما بالفاصله پشیمان شد! اصرا

 کرده بود در صورتی که به او ربطی نداشت.

اش کوبید و دوباره تایپ کرد: دستش را با ناراحتی روی پیشانی  

خوام زیادی اصرار کردم. یاعلی.معذرت می -  

منتظر جواب تند یا حتی خداحافظی حنا بود اما با خواندن پیامکش 

 اخم هایش در   هم رفت.

دونم چه جوری بگم! گالره زیادی به روابط ما حساس شده... نمی  -

راستش میگه درست نیست که واسم ویارونه میاری و... این چیزا 

 دیگه.  

دانست چه  کرد و نمیهمچنان با اخم های درهم به پیامکش نگاه می

 چیزی تایپ کند. 

تر اش کرد: پیامک دوم حنا کالفه  

ها به خاطر دخترتونه! اما... گالره اینو ی ایندونم همهمن می -

کنه. درک نمی  

کنه نیازی نیست احسان من اگه چیزی هوس کنم گالره تهیه می

دیگه این همه راه و زحمت بکشی و بیایی. به هر حال معذرت 

راحتت کردم. خوام اگه نامی  
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 با ناراحتی دستی به صورتش کشید و از روی تخت بلند شد. 

کرد.رفت و به مضمون پیامک حنا فکر میکالفه در اتاق راه می  

 نبردن ویارونه یعنی ندیدن حنا!  

 یعنی خداحافظی با دلخوشی این روزهایش.

اش رفت.دستی بین موهایش کشید و دوباره سمت گوشی  

ت هایش لرزش داشتند و اجازه تایپ کردن را مسخره بود اما انگش

دادند. نمی  

 به اجبار مشغول ضبط کردن صدایش شد.

 کوتاه و مختصر، اما مثل همیشه محکم گفت:

دلیل سر زدن هام فقط آوردن ویارونه نیست...   -  

اش را آزاد کرد.گفت و نفس حبس شده  

گوشی را روی تخت رها کرد و به سمت سرویس های بهداشتی 

ت.رف  

 شیر آب سرد را باز کرد و به سرعت سرش را زیر آب برد.

 چشم هایش را بست و سعی کرد منظم نفس بکشد.

کرد به این زودی وقت اعتراف به حنا و احساسش فکرش هم نمی

 برسد.
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گفت حتی همین دیدار های کوتاه را هم کرد و نمیاما اگر تعلل می

داد.از دست می  

ی کوچکی روی سرش انداخت و مجددا روی تخت نشست.حوله  

 در جواب پیامک حنا که نوشته بود ) پس دلیل اصلی چیه؟(

 کوتاه و مختصر نوشت:

دیدن تو...  -  

هد. او در این دقایق زیادی طول کشید تا حنا پاسخ پیامکش را بد

 دقایق جان دادن را تجربه کرده بود.

شم! دیدن من؟! متوجه نمی -  

 دستی به ته ریشش کشید و مشغول تایپ کردن شد:

واضح تر این بلد نبودم بگم دلم بند دلت شده.   -  

 پیامک را بالفاصله ارسال کرد تا پشیمان نشود از گفتن احساسش.

کرد.احساس می اش ترس رابرای اولین بار در زندگی  

شکستن غرور برایش اهمیتی نداشت. حداقل در مقابل دختری که 

اش شده بود. دلخوشی  

ترسید!اما می  

 از پذیرفته نشدن!
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 از رد شدنش!

هایشان تا ابد به صفر برسد.که دیداراز این  

اش را برداشت و از اتاق خارج شد.گوشی  

تا حواسش را  به سمت آشپزخانه رفت و مشغول دم کردن قهوه شد

 پرت کند.

 تا هی به ساعت خیره نشود و در ذهنش حساب نکند که چند دقیقه 

 است پیامکش بی جواب مانده. 

* 

ریختم!کردم و اشک شوق میمبهوت به پیامکش نگاه می  

گوشیمو مانند یک شی قیمتی و با ارزش توی بغلم نگه داشته بودم و  

کردم.گریه می  

که حتی توانایی جواب دادن نداشتم.آنقدر حیرت زده شده بودم   

 برای بار هزارم پیامکش را نگاه کردم و در میان گریه، خندیدم!

 احسان و دل بستن به حنا؟!

 چه زود رویای محالم به حقیقت پیوسته بود!

 همچنان در رویای خوشم غرق بودم که موبایلم  زنگ خورد.
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شد نگاه سرگرد( که خاموش و روشن میبا تعجب به نام )جناب

 کردم.

از روی تخت بلند شدم و نگاهی به هال انداختم. خیالم که از خواب 

 بودن گالره و شهاب راحت شد،

 در اتاق و بستم و همانجا نشستم.

ی وصل تماس را زدم و منتظر صدایش ماندم.دکمه  

کردند.لب هایم را از بس زیر دندان هایم فشرده بودم، گز گز می  

 احسان پس از سکوت طوالنی به آرامی گفت:

منتظر جوابت بودم... -  

 آب دهنم و قورت دادم و پچ پچ وار گفتم:

دونستم چی باید بگم! نمی -  

ای کرد و گفت:تک سرفه  

فم، من مقدمه چینی  بلد نیستم یهو گفتم. متاس -  

 با بغض و خجالت به آرامی زمزمه کردم:

تا حاال...هیچکس به این قشنگی...بهم ابراز عالقه نکرده بود! -  

 این بار او بود که مکثش طوالنی شد.

ریختم.در سکوت منتظر صدایش بودم و به آرامی اشک می  
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لو از حس خوب بود، گفت:بعد از چندلحظه، با صدایی که برایم مم  

دم توی هر شرایطی کنارت اجازه بده همراهت باشم... قول می -

 بمونم. 

چشم هایم را بستم و دستمو با شدت بیشتری روی لب هایم فشردم تا 

ام به گوش کسی نرسد.صدای گریه  

خواست دنیا در همین لحظه به اتمام برسد. دیگه چی دلم می

خواستم از دنیا؟می  

...خانوم؟ حنا -  

 لب هایم رو روی هم فشردم تا بتوانم کمی اشک شوقم را کنترل کنم.

لرزید جواب نفس عمیقی کشیدم و با صدای که از شدت بغض می

 دادم:

خوام!بمون... این نهایت چیزیه که از دنیا می -  

 مردانه خندید و به آرامی گفت:

خوام.تو هم نهایِت چیزی هستی که من می -  

حرف مکالمه را قطع کرد. گفت و بی  

دانست  زد و نمیدلم ما بین تک تک حروفی که گفته بود چرخ می

اش غش کند؟برای کدام کلمه  

 از پشت در بلند شدم و روی تخت نشستم.
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 دستی به گچ پایم کشیدم و ناخواسته لبخند زدم. 

اش را به رخم هر چیزی که در اطرافم بود احسان و ابراز عالقه

کشید.می  

.نگاهم را به پنجره و ماه دوختم   

 دستمو نوازش وار روی برجستگی شکمم کشیدم و با ذوق لب زدم:

یعنی میشه مامانت بشم؟ -  

 **** 

امشب تولدشه...  -  

 با تعجب به گالره غمگین نگاه کردم و پرسیدم:

تولد کی؟ -  

 نگاهش را از صفحه تلویزیون برداشت و به صورتم دوخت. 

جواب داد :  همزمان آهی کشید و  

تونم کاری شهاب... مثال اولین سالیه که تولدش و کنارشم اما نمی -

 کنم براش. چه برنامه ها داشتم واسه تولدش.

 با ذوق به سمتش چرخیدم و گفتم:

تولد بگیر گالره! یه تولد خودمونی. -  

باباش مرده ها! هنوز یک ماه نشده. تولد بگیرم براش؟  -  
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کوبیدم و گفتم:دستمو محکم به بازویش   

خوای بزن و برقص راه بندازی؟ خودمونیم دیگه... خنگ مگه می -

اش هم یه کیک براش بخر و یه هدیه تولد. باور کن واسه روحیه

 خوبه.

 لب هایش را به داخل دهنش برد و چشم هایش را باریک کرد.

کرد.این یعنی که داشت به پیشنهادم فکر می  

کردم و منتظر جوابش بودم. در سکوت نگاهش می  

 بعد از چند دقیقه سرش را تکان داد و به سرعت ایستاد.

 همزمان گفت:

آره درست میگی! تا شب نشده من برم کیک و باقی چیز هارو  -

 بخرم.

وایسا منم بیام!  -  

تو دیگه کجا؟ با اون پا و شکمت! -  

 دستمو به کمرم گرفتم و ایستادم.

م باید یه چیزی بخرم براش. خب من -  

خرم. خوبه؟خواد قربونت برم. خودم از طرفت یه چیزی مینمی -  

 بعد از رفتن گالره، تصمیم گرفتم کمی به خانه رسیدگی کنم.
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 به کمک عصا و به سختی مشغول کشیدن جاروبرقی شدم.

 و بعد از آن تمام خانه رو گردگیری کردم.

کردم تا  وقایع هیجان انگیز دیشب به هر طریقی خودم و سرگرم می

 و فراموش کنم.

 اما خیلی موفق نبودم!

با هر بار فکر کردن به مکالمه دیشب، لبخند عمیقی روی لب هام 

نشست.می  

 ** 

با بازگشت گالره، هر دو دست به کار شدیم و چندین بادکنک رنگی 

ن کردیم.و ریسه هایی شکل گل، از سقف آویزا  

ای بخشیده بود و مانند قدیم  ظاهر شاد خانه، به هر دویمان روح تازه

خندیدیم. زدیم و بی دلیل می از هر دری حرف می  

ی احسان، با این حال، هنوز جرئت نکرده بودم که از ابراز عالقه

 حرفی بزنم.

 ترجیح دادم این قضیه بعد از دنیا آمدن بچه بازگو شود.

ه مشغول درست کردن ژله بود، انداختم و به  نگاهی به گالره ک

 آرامی زمزمه کردم:

حیف امشب شهاب تنهاست! -  
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 دست از کار برداشت و با تعجب جواب داد: 

وا ، منو تو چی هستیم این وسط؟ -  

 آب دهنم و با استرس قورت دادم و با بی تفاوتی ظاهری گفتم:

د ساعتی حرف نه... آخه منو تو زنیم! کاش یه مرد هم بود که چن -

گذشت. میدونی  زد باهاش. اینجوری بیشتر بهش خوش میمی

 که...به هر حال همه با هم جنس های خودشون راحت ترن!

 متفکرانه به جام های ژله نگاه کرد و گفت:

آره خب. ولی ما که اینجا آشنایی نداریم. همکارهاش و هم  -

 نمیشناسم که دعوت کنم. 

 لب هامو تر کردم و گفتم:

اما یه نفر هست! -  

 موشکافانه نگاهم کرد و پرسید:

منظورت کیه؟ -  

 خیره نگاهش کردم و جواب دادم: 

احسان! -  

شوخیت گرفته؟ اصال در جریانی چی میگی؟ -  

 به سمتش رفتم و با لحن آرامی گفتم:
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گالره این دو نفر دوست شده بودن باهم. خودت که شاهدی چقدر   -

ای میشه که آشتی کنن!نهخوب بودن! باور کن تولدش بهو  

 ژله هارو داخل یخچال گذاشت و گفت:

حنا زمانی که احسان توی این خونه رفت و آمد داشت، شوهر  -

دوست من بود! پس طبیعیه شوهر دوست من، با شوهرمن دوست 

بشه. اما االن سارایی نیست! پس احسان هم هیچ ربطی به این خونه  

 و افراد این خونه نداره! باشه؟

خواهی به کل وجود احسان و از چرا ربط نداره؟ گالره چرا می -

بین ببری؟ احسان و شهاب دوست بودن! تو و سارا هم دوستین! 

تون داره؟طالق اون دو نفر چه ربطی به روابط دوستانه  

 به سمتم چرخید و بی مقدمه گفت:

شناسمت... االن با  حنا، فکر احسان و از سرت بیرون کن! من می -

رفتن سارا تو امید بستی به احسان. اما غلطه... اشتباهه! بکن این 

 دندون لق و!

 در سکوت نگاهش کردم که ادامه داد: 

احسان عاشق ساراست! -  

 ناخواسته با لحن تندی بین حرفش پریدم و گفتم:

! نیست! یعنی...دیگه نیست -  
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دونی خواهرمن؟ تو از کجا می -  

 به کابینت پشت سرم تکیه دادم و گفتم:

مونه؟کدوم مردی بعد از خیانت زنش هنوز عاشقش می -  

 به سمتم قدم برداشت و به تندی گفت:

ی تو فکر کن احسان اولیشه! حنا... سارا دوست ما بود! مادر بچه -

...تو شکمت  

 بغض کرده بین جمالتش پریدم و گفتم:

مگه من زندگی شون و خراب کردم؟ من بودم گفتم طالق بگیرن؟  -

گالره چرا سعی داری سارا رو از هر چیزی مبرا نشون بدی؟چرا 

که پشت پا زد به احسان! این خوای قبول کنی این خود سارا بود نمی

سارا بود که ظاهرش عکس باطنش بود. این سارا بود که خیانت  

... کرد. این سارا بود که  

تونی  بس کن حنا! بسه. حق با توئه... سارا مقصر بود. اما تو نمی -

 به داشتن احسان امیدوار بشی! چون مانعی به بزرگی سارا هست! 

خانه خارج شدم.عصارو زیر بغلم زدم و از آشپز  

 در سکوت رو به روی تلویزیون خاموش نشستم.

 طولی نکشید که کنارم نشست و به آرامی گفت:
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بر فرض محال احسان هم عاشق تو شد و اومد خواستگاری...  -

گیرم که ازدواج هم کردین. یه روزی، یه جایی سارا و دیدی روت 

 میشه بهش نگاه کنی؟ 

بود. حنا، سارا خوب یا بد دوست ما   

 با بغض نگاهش کردم و زمزمه کردم:

من وارد زندگیشون نشدم که خجالت بکشم... آره عاشق احسان  -

شدم! عاشق مردی که شوهر دوستم بود. اما گالره تو که شاهدی 

 حتی یک بار هم خللی به زندگیشون نزدم. 

 خیره نگاهم کرد و لب زد:

زیادی عاشقی حنا! -  

وجه به جمله گالره، ادامه دادم: سرمو پایین انداختم و بی ت  

ام! فقط خدا.قبلم، فقط پیش خدا شرمنده  من برای احساس ممنوعه -  

قبلت؟ یعنی االن... -  

 اجازه اتمام جمله اش را ندادم. نگاهش کردم و گفتم:

نه! االن دیگه احساسم گناه نیست! االن احسان متعلق به کسی  -

نزدیک سه ماهه که طالق  نیست که عذاب وجدان داشته باشم. سارا

 گرفته. همه چیز با گذشته فرق داره گالره!



540 

دقایق طوالنی در سکوت نگاهم کرد. انگار که داشت تک تک  

کرد تا به نتیجه برسد.جمالتم و برای خودش تحلیل می  

 بعد از دقایقی ایستاد و زمزمه کرد:

شاید شهاب ناراحت بشه...  -  

 با تعجب نگاهش کردم و پرسیدم:

از چی؟ -  

 راهی آشپزخانه شد و گفت:

از حضور احسان توی تولدش! -  

 لبخند عمیقی زدم و با صدای بلند گفتم:

گالره عاشقتم! این یعنی این که...  -  

 بین حرفم پرید و گفت:

کنی تولد خیلی واسه خودت رویا نباف! این یعنی اگه تضمین می -

یده نمیشه زنگ بزن احسان بیاد. و این که، اگر یه شوهرم به گند کش

زمانی بر فرض محالی که گفتم، احسان خواست بیاد خواستگاری 

 ،سد راهتون نشم. فقط همین.

اش را بوسیدم.لنگ لنگان به آشپزخانه رفتم و با خوشحالی گونه  

ام کشید و با خنده گفت: دستی به رد خیس بوسه  
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دم حنا. برو زنگ بزن تا پشیمون نش -  

 دستمو روی چشم هایم گذاشتم و با خنده گفتم: 

به روی چشم!  -  

 ** 

گوشی و با استرس نزدیک گوشم نگه داشتم و منتظر پاسخ تماسم 

 ماندم.

کشیدم باهاش خنده دار بود اما، بعد از گفتگوی دیشب، خجالت می

 صحبت کنم. 

ه دستمو روی قلبم نگه داشتم و سعی داشتم با نفس های عمیق، ب

 ضربان نامنظم قلبم، آرامش بدم.

سالم خانوم، خوبی بحمدهللا؟ -  

کرد برای خانوم گفتن های غلیظ و نگفته بودم اما، دلم غش می

اش.دلبرانه  

 لبخند عمیقی زدم و جواب دادم:

سالم جناب سرگرد. -  

 صدایش رنگ و بوی صمیمیت بیشتری به خودش گرفت و گفت:

نگفتی حالت چطوره؟  -  
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خوبم خداروشکر. شما چطورین؟ -  

 کوتاه و مردانه خندید و با شیطنتی که از ش بعید بود، جواب داد:

کنی خانوم؟باز که شدم شما! پس رفت می -  

 با خجالت خندیدم و گفتم:

اذیت نکن! -  

من غلط بکنم بانو! خدا اون روز و نیاره. -  

 آنقدر زیبا و آرام بخش گفت که یادم رفت برای چه زنگ زده بودم.

 سکوتم که طوالنی شد، خودش ادامه داد: 

چیزی شده؟ حنا؟ -  

... زنگ زدم دعوتت کنم!نه  -  

 متعجب جواب داد:

دعوتم کنی؟ کجا؟ -  

خونمون دیگه! امشب تولد شهاِب. -  

 کمی مکث کرد و گفت:

هیچی مثل قبل نیست.  -  

جواب دادم:  معترضانه  
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خوام درست کنم همه چیو! مگه نگفتی همراهمی؟ اولین قدم می -

است!آشتی کردن تو با اعضای این خونه  

ای زد و گفت:تک سرفه  

من با کسی قهر نیستم حناجان! اما... -  

اش را به پایان برساند و گفتم:نگذاشتم جمله  

اگه قهر نیستی بیا! به خاطر من... -  

فت:کوتاه خندید و گ  

بینم که خوب همین اول کاری نقطه ضعف من دستت اومده می -

 خانوم! چشم. شما امر کن.

 بلند خندیدم و جواب دادم: 

بله دیگه آقا، دخترهای شرقی رو دست کم نگیر! شب منتظرتم. -  

 کوتاه و پر مهر گفت:

بینمت، یاعلی.می -  

 گوشی و قطع کردم و روی قلبم گذاشتم.

تک تک کلماتی که گفته بود و بار ها برای  خواست تا شبدلم می

 خودم تکرار کنم! و هربار بیشتر از قلب دلم ضعف برود.

شد؟ میاد؟چی -  
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 با صدای گالره لبخندمو جمع کردم و گفتم:

چی؟ آهان آره گفت میاد. -  

 رو به روی میز آرایش نشست و همزمان گفت:

دی نداشته باشه. کردم بیاد! حاال خداکنه شهاب برخورد بفکر نمی -  

لب هامو روی هم فشردم دعا کردم شهاب برخورد بدی با احسان 

 نداشته باشه. 

 ** 

 نگاهی به ظاهرم در آینه انداختم.  

ای که بلندیش تا  ای رنگ آستین سه ربع و پوشیدهپیراهن سورمه

 قوزک پاهایم بود و تنم کرده بودم. 

شد تا به شکمم فشاری زیر سینه کش میخورد و بعد از آن گشاد می

 نیاد. 

روسری قرمز رنگی که با گل های پیراهنم ست بود و روی سرم 

 انداختم. 

موهای بلندم و دم اسبی بسته بودم که باعث شده بود چشم هایم 

 کشیده تر از همیشه، دیده بشوند. 

ام د اما به چهرهتنها آرایش صورتم کمی ریمل و رژلب سرخی بو

 طراوت خاصی بخشیده بود. 
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نگاهی به گالره که مشغول الک زدن به انگشت های دستش بود؛ 

 انداختم. 

 او هم سارافن کرمی رنگ بلندی پوشیده بود. 

 صدای زنگ در باعث شد هر دو بالفاصله به هم نگاه کنیم. 

 با کمک عصا به سمت در رفتم و به گالره گفتم:

کنم احتماال احسان اتو الک بزن. من در و باز میتو ادامه ناخن ه -

 باشه.

 لنگ لنگان به سمت در رفتم و بازش کردم.

ای رنگش جذاب تر احسان با کت و شلوار مشکی و پیراهن سورمه

 از همیشه بود.

 دسته گل بزرگی دستش بود.

 لبخند مردانه و کوتاهی زد و گفت:

سالم خانوم.  -  

 از جلوی در کنار رفتم و گفتم:

سالم، خوش اومدی. -  

 کفش هایش را در آورد و یاهللا گویان وارد شد.

 دسته گل و روی اپن گذاشت و نشست.
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سالم آقا احسان، خوش اومدی.  -  

احسان با صدای گالره ایستاد و بالفاصله مشغول احوال پرسی های 

 معمولی شد.

. هر سه ایستادیم. طوالنی نکشید که با صدای مجدد زنگ  

 گالره به آرامی با بادکنک و برف شادی به سمت در رفت .

 بعد از باز کردن در، کناری ایستاد و مشغول زدن برف شادی شد.

شهاب ابتدا شوکه به احسان نگاه کرد، اما کم کم لبخندی زد و گالره 

 رو بغل گرفت.

اشد اما استرس داشتم که مبادا شهاب رفتار بدی با احسان داشته ب

 خداروشکر 

همانطور که دست گالره رو توی دست چپش گرفته بود به سمت  

 احسان آمد و رو بوسی کرد.

 نفس راحتی که کشیدم از دید احسان دور نماند و کوتاه خندید. 

 *** 

شب خوبی بود، فارغ از اتفاق های گذشته همه سعی داشتیم که مثل  

ی شهاب بخندیم. مزهقبل رفتار کنیم و به شوخی های بی  

 بهترین اتفاق امشب، آشتی کردن احسان با شهاب و گالره بود.
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شد. و این خودش قدم بزرگی برای رابطه منو احسان محسوب می

 از این بابت خیلی خوشحال بودم.

کرد درد و انقباض هایی بود که از سرشب که خیلی اذیتم می چیزی 

شد.به سراغم آمده بود و لحظه به لحظه بیشتر می  

کشیدم تا درد و کنترل کنم اما به قدری شدید شده نفس های عمیق می

 بودند که نتوانستم تحمل کنم و داد زدم:

آخ!  -  

به سمتم  با صدای من، هر سه با نگرانی نگاهم کردند و به سرعت

 آمدند.

 با شتاب ایستاد و با نگرانی به سمت حنا رفت.

هنوز تا موعد زایمانش زمان زیادی مانده بود اما رنگ پریده و  

اش نشان خوبی نبود. صورت عرق کرده  

بی توجه به گالره و شهاب دستش را زیر بدن حنا قرار داد و به 

 سرعت بغلش کرد.

کجا آقا احسان؟ -  

رفت، در جواب گالره گفت:ت در میهمانطور که به سم  

میرم بیمارستان. -  

صبر کنین منم بیام! -  
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بار شهاب در جواب به گالره گفت:این  

.ریمحالش خوب نیست گالره نباید صبر کنه تو آماده شو باهم می -  

منتظر آن دو نماند و چهار طبقه را بی توجه به آسانسور از پله ها 

.پایین آمد  

شد و دلش را به درد حنا هر لحظه بیشتر از قبل میصدای ناله های 

آورد.می  

بی حرف حنا را روی صندلی گذاشت و به سرعت سوار شد و راه 

 افتاد.

گذاشت تمرکز کند.ی حنا نمیصدای ناله ها و گریه  

 به سمت حنا چرخید وگفت:

رسیم. تحمل کن عزیزم.آروم باش حنا. االن می -  

ستان پارک کرد و به سمت حنا آمد. با ترمز شدیدی جلوی بیمار  

 بدنش را به آغوش کشید و دوان دوان راهی بیمارستان شد.

او را به دست پرستار اورژانس سپرد و روی صندلی های انتظار 

 نشست.

 تلفنی آدرس بیمارستان را به شهاب گفته بود. 

طولی نکشید که هر دو با نگرانی به سمتش آمدند و جویای حال حنا 

 شدند.
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 با نگرانی دستی به موهایش کشید و جواب داد:

ده دقیقه است داخل اتاِق...هنوز کسی بیرون نیومده که خبرم کنه. -  

جان در بدنش نبود تا خبری از حنا بگیرد. صورت عرق کرده و 

رفت.ای از یادش نمیخیس از اشکش لحظه  

نتوانست بیشتر از این صبر کند و به سمت اتاقی که حنا داخلش بود 

 رفت و در زد.

 طولی نکشید که پرستاری در را باز کرد و پرسید:

بله؟ -  

 ناخواسته با نگرانی رو به پرستار پرسید:

حال خانومم چطوره؟ باردار بود! -  

 پرستار نگاهی به صورت نگران هر سه نفر انداخت و گفت:

من خیلی در جریان نیستم آقا، کمی صبر کنید دکتر باهاتون  -

کنه. صحبت می  

 به ناچار سری تکان داد و عقب رفت.

گالره و شهاب هم پشت سرش راه افتادند و روی های انتظار 

 نشستند.

سکوت غرق در افکار خود بودند.هر سه در   
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 اما او تمام فکر و ذهنش درگیر نگاه دردآلود و غمگین حنا بود.

برایش عجیب بود که این دختر در آن مدت کم، چگونه اینقدر جایش 

را در دلش محکم کرده، که تاب ناراحتی و درد کشیدنش برایش تا 

 این حد طاقت فرسا بود.

همراه خانوم حنا رحمانی؟ -  

سه با صدای دکتر، بالفاصله ایستادند و به سمت دکتر راه هر 

 افتادند. 

 خودش را زودتر از گالره و شهاب به دکتر رساند و گفت:

بله؟ حالشون چطوره؟ -  

 دکتر نگاهی به هر سه انداخت و جواب داد:

متاسفانه هر چه زودتر باید عمل بشن. عالئم زایمان شروع شده.  -

طبیعی براشون مساعد نیست.  به خاطر شرایطشون زایمان  

 گالره در صحبت کردن پیشی گرفت و پرسید:

اخه هنوز موعد زایمانشون نیست! تازه سی و سه هفته است! -  

ای باال انداخت و گفت:دکتر شانه  

کوچولو واسه دنیا اومدن شتاب داره، در هر صورت فوری  -

و فرزند کارهای عمل و انجام بدین هر چقدر تاخیر کنید برای مادر 

 خطرناک تره.
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بالفاصله راهی قسمت پذیرش بیمار شد تا هزینه سزارین را 

 پرداخت کند.

بی توجه به حضور گالره، به سمت حنایی که روی تخت دراز 

 کشیده بود تا به اتاق عمل برود، راه افتاد. 

 کنار تخت ایستاد و زمزمه کرد:

اخماتو باز کن خانوم، نگران چیزی نباش.-  

 حنا اشک های صورتش را پاک کرد و گفت:

...خیلی کوچیکه -  

اما خداش بزرگه! توکل به خدا. اگه اون صالح بدونه هیچ اتفاقی  -

 نمیوفته. 

 سرش را پایین تر برد و نزدیک گوش حنا به شوخی ادامه داد: 

اب اسم دخترمونه! به تنها چیزی که حق داری فکر کنی انتخ -  

ی آخر لبخندش را حفظ با اخطار پرستار عقب رفت، اما تا لحظه

اش را از دست ندهد.کرد تا حنا روحیه  

ی نگران نشست.روی صندلی های انتظار نزدیک به گالره  

اش رفته بود.شهاب برای اوردن ساک نوزاد به خانه  

  نیاورد. متوجه نگاه های عجیب گالره شده بود اما سرش را باال
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رفتارتون با حنا زیادی صمیمی نیست؟ -  

منتظر سوال هایش بود! لبخند کوتاهی زد و سرش را باال آورد. 

 نگاه کوتاهی به گالره انداخت و جواب داد: 

بله! صمیمیه.  -  

میشه بدونم چرا؟  -  

 دستی به صورتش کشید و گفت:

چون دوستش دارم! -  

حد شوکه شدنش داشت. صدای هین محکمی که گالره گفت نشان از  

 همچنان در سکوت خیره به کفش هایش بود که گالره گفت:

کنم! باورم نمیشه اینقدر زود! شما تازه سه ماهه طالق باور نمی -

 گرفتین! 

صحبت از احساساتش برای او سخت بود اما برای اثبات خودش 

 گفت:

 باورش برای خودمم ساده نبود، اما من حنا خانوم و دوستش دارم -

 و...

اش را نیمه تمام بگذارد و ی شهاب باعث شد جملهحضور یک باره

 سکوت کند.
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اش ساک نوزاد رو از دست شهاب گرفت و روی صندلی کناری

 گذاشت. تشکری کرد و دوباره نشست.

که در اتاق عمل باز شهاب مشغول پرسیدن حال حنا از گالره بود 

 شد.

 با قدم های سریعی سمت اتاق عمل رفت.

 با دیدن تخت نوزاد لبخند لرزانی زد و به سمتش رفت.

کمی زودتر لطفا، باید بره ان آی سی یو. -  

تنها سرش را تکان داد و به سمت تخت رفت. صدای قدم های گالره 

ی از اشنید اما نگاهش را لحظهو شهاب را هم از پشت سرش می

داشت.کودکش بر نمی  

شد و سرخی بیش از نوزادی که به سختی به اندازه یک وجبش می

 حد صورتش ترسناک بود. 

کشید برایش کافی بود.اما همین که نفس می  

 زیرلب خداروشکری زمزمه کرد و رو به پرستار پرسید:

حال خانوم... چطوره؟ -  

تا نوک زبانش آمد که باز بگوید خانومم اما جلویش را گرفت تا 

 خاطر افراد پشت سرش مکدر نشود.

داخل ریکاوریه. اما فکر کنم حالشون خوبه. نگران نباشید. -  
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از پرستار تشکر کرد و بعد از نگاه دیگری به دخترش عقب رفت و 

 منتظر آمدن حنایش شد!

بیرون آمد.طولی نکشید که حنا هم از اتاق عمل   

باز زودتر از همه به سمت تختش روانه شد و به صورت رنگ 

 پریده و نگاه خمارش چشم دوخت.

 به آرامی پرسید:

خوبی؟  -  

اش را با زبان تر کرد و لب زد:حنا لب های ترک خورده  

بچه؟ -  

 لبخند مردانه و عمیقی زد و گفت:

حالش خوبه نگران نباش.  -  

به دور تخت قدمی عقب رفت و از دور با حلقه زدن گالره و شهاب 

اش شد.نظاره گر نیم رخ  

 ** 

بعد از بستری شدن حنا و فرزندش در بیمارستان، آن ها را به 

 گالره سپرد و از محوطه بیمارستان خارج شد.

 تصمیم داشت به سارا زنگ بزند و تولد فرزندش را خبر بدهد.
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ن را حق طبیعی به هر حال خوب یا بد سارا مادر فرزندش بود و ای

دانست که از دنیا آمدنش باخبر شود.او می  

 شماره جدید سارا رو نداشت به ناچار به پدرش زنگ زد.

الو سالم جناب ادیب.  -  

سالم، فرمایش؟ -  

روی نیمکت های محوطه بیمارستان نشست و سعی کرد آرامشش 

 را حفظ کند. با همان لحن معمولی قبل، ادامه داد: 

ای کار واجبی با دخترتون داشتم. شماره غرض از مزاحمت -

کنین ...ازشون ندارم لطف می  

 با صدای بلند بین حرفش پرید و گفت:

کنی جوجه مذهبی! دیگه هیچی بین تو و دختر من بیخود می -

 نیست. پس الکی به این خونه زنگ نزن.

با عصبانیت پلک هایش را بر هم فشرد و خواست پاسخ بدهد که 

زد را تشخیص داد.حالی که با پدرش حرف می صدای سارا در  

دانست سارای کنجکاو قطعا اجازه قطع شدن مکالمه توسط می

دهد. به همین دلیل لب بر هم فشرد و منتظر ماند.پدرش را نمی  

حدسش درست از آب در آمد. طولی نکشید که صدای سارا به 

 گوشش رسید:
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بگو! -  

 دستی به ته ریشش کشید و گفت:

سالم، خواستم بهت خبر بدم بچه به دنیا اومد. متاسفانه زودتر از  -

 موعد دنیا اومده االن بستریه.

 سارا در حوابش بلند خندید و گفت: 

خواهی؟ نکنه منتظر چشم روشنی؟خب؟ از من چی می -  

 چشم هایش با تعجب گرد شدند! حقیقتا انتظار همچین برخوردی از

 سارا نداشت!

 زبانش بند آمد و نتوانست چیزی بگوید.

 سارا که سکوت او را دید، ادامه داد:

خوام چه برسه به بچه!  ی َگندَم نمیببین! من حتی اسمی از گذشته -

 ارزونی خودت! 

اش را نشوند که خواست گوشی را قطع کند تا بیشتر از این اراجیف

 گفت:

خوام حتی اسمی از وجود کنم! نمیضمناً من به زودی ازدواج می -

 این بچه توی زندگیم باشه! اوکی؟

 دندان هایش را بر هم فشرد و مکالمه را قطع کرد.
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مندان گوسفندی جلوی پای حنا قربانی کرد و تمامش را به خانه سال

 بخشید.

طی این دو روز، حتی ده دقیقه هم با حنا تنها نشده بودند و او هنوز 

طور که باید، از حنا تشکر کند.فرصت نکرده بود آن  

خواست در اولین برایش وان یکاد زیبایی خریده بود و دلش می

کرد، اما متاسفانه هنوز، فرصتی پیش نیامده  فرصت تقدیمش می

 بود.

 **** 

ام، کمی راه رفتن را برایم آسان تر کرده بود اما باز با نبود گچ پ

رفتم.وجود بخیه ها، به سختی راه می  

به کمک گالره روی تخت دراز کشیدم و چشم هامو از شدت درد 

 روی هم گذاشتم.

رسید اما تشخیص جمله صدای پچ پچ شهاب و احسان به گوشم می

 های بینشان سخت بود. 

دن در، پلک هامو باز کردم.طولی نکشید که با بسته ش  

 با تعجب به خلوتی اتاق و حضور به تنهایی احسان نگاه کردم.

 لبخند مالیمی روی لب هاش بود.

 صندلی آرایشی را برداشت و کنار تخت گذاشت و نشست.
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 سرش را پایین انداخت و گفت:

جوری که الیقش بودی تشکر کنم.فرصت نشد ازت اون -  

و گفتم:با ناراحتی نگاهش کردم   

تشکر؟ من که فقط دردسر درست کردم. اینقدر بی عرضه ام که  -

ماه مراقبت کنم!۹حتی نتونستم از دخترت   

 اخم هایش را در هم کشید و گفت:

شون مادرها ی نارس! همهزنی؟ این همه بچه این چه حرفیه که می -

کوتاهی کردن؟ کفر نگو خانوم. دخترمون هم سالمه ان شاهللا که به 

دی مرخص میشه. ما که از مصلحت خدا خبر نداریم.زو  

کردم که لبخند کوتاهی زد و از جیب بغض کرده نگاهش می

 پیراهنش جعبه کوچک قرمزی در آورد.

کردم که جعبه را باز کرد و به سمتم گرفت.حیرت زده نگاهش می  

این چیه؟ واسه منه؟ -  

قابلت و نداره. ان شاهللا که پسندت باشه.  -  

کردم. همزمان هم با شوق به وان یکاد زیبایی که خریده بود نگاه می 

 جواب دادم:

وای احسان، این خیلی قشنگه! چرا زحمت کشیدی؟ -  

 دستش را به صورتش کشید و با لبخند کوتاهی گفت:
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زحمت اصلی که شما کشیدی خانوم. ناقابله.  -  

جود نگاهش کردم و زمزمه کردم:با تمام و  

ارزشمند ترین هدیه تمام عمرمه. -  

 نگاهش را از حنا برداشت و پرسید:

خب خانوم، بالخره اسم انتخاب کردی؟ -  

 حنا با لبخند مالیمی نگاهش کرد و جواب داد:

هدیه... اگه تو هم راضی باشی! -  

 زیر لب چندین بار نام هدیه را تلفظ کرد و سپس گفت:

ی هم قشنگه، مبارکش باشه.خیل -  

ای به در زد و با دو لیوان آب میوه، به داخل اتاق آمد.گالره تقه  

 بالفاصله ایستاد. 

با تشکر سینی را از دست گالره گرفت و روی میز نزدیک به تخت  

 گذاشت.

اش با حنا خوشبختانه بر خالف تصورش گالره مانعی برای رابطه

 نشده بود. 

کرد اما همین هم برایش غنیمتی فتار میهر چند کمی سرسنگین ر

 بود.
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بعد از پرسیدن حال حنا بیرون رفت و مجددا در را پشت سرش 

 بست.

 دوباره روی صندلی نشست و رو به حنا پرسید:

خوام درباره یه سری چیزها صحبت کنیم! حالت خوبه؟ می -  

 حنا کمی خودش را باال کشید و جواب داد: 

شده؟خوبم. چی -  

ای کرد تا صدایش را آزاد کند، سپس به پایین نگاه کرد و تک سرفه

 گفت:

خوام که بدونی من برای تمام عمر، . میام گفتم بهتاز عالقه -

خوام. بهتره خوب فکر کنی حنا، حتی اگه یک  حضورت و می

 درصد پشیمون شدی یا .... 

 بین حرفش پرید و زمزمه کرد:

پشیمون بشم احسان؟ از داشتنت؟ شاید بگی پرو یا بی حیام!   -

ام!زنه واسه اسمت که بره توشناسنامهاما...من دلم پر می  

نگاه خوشحالش را به صورت سرخ از خجالت حنا انداخت و لبخند  

 زد.

اش خیلی کم بود.لبخندی که برای نشان دادن عمق خوشحالی  

 دستی به ته ریشش کشید و گفت:
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لت که بهتر شد باهم بریم دست بوسی عمو.ان شاهللا که رضایت حا -

 ایشون و هم جذب کنیم. 

ترسم!می -  

 با اخم به صورت حنا خیره شد و جواب داد:

از چی؟ اتفاقی قرار نیست بیوفته! -  

 دست هایش را در هم گره زد و لب زد:

از عمو! از مخالفتش! از هر چیزی که این وسط ممکن مانع بشه  -

.و..  

 با لحن قاطع و محکمی بین حرفش پرید و گفت:

من صبورم! ماه که هیچ، اگه سال ها هم طول کشید روی بودنم  -

 حساب باز کن.

 با ناراحتی نگاهم کرد و غر زد:

آخه به تو چه؟ تو هنوز ده روزه زایمان کردی! هنوز بخیه هات  -

ای؟ی احسان دیگه چه صیغه خوب نشده. دیدن بچه  

کالفگی روی سرم انداختم و به سمت گالره چرخیدم.شالم و با   

 چند ثانیه نگاهش کردم و گفتم:

خواهی چشمات و روی حقیقت ببندی؟  گالره؟ خواهر من؟ چرا می -

من احسان و دوست دارم! اونم منو دوست داره! مگه بهت نگفته؟  
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پس اون بچه رو قراره من بزرگ کنم! مگه میشه نسبت بهش بی 

 اعتنا باشم؟

ه سمت در اتاق رفت و همزمان جواب داد:ب  

نه... برو خودت و بکش واسه اون تحفه! الحق که اسمش هم بهش  -

 میاد!

در و با آخرین توان پشت سرش بست. از صدای بلندش دستمو 

 روی گوش هایم گذاشتم و با لبخند سمت آینه چرخیدم.

 به یاد حنای قبل کمی بیشتر از همیشه آرایش کرده بودم.

خواست حاال که از احساس احسان هم باخبر بودم تا می دلم

توانستم دلبری کنم.می  

اش دوختم.با صدای پیامک گوشیم چشم از آینه برداشتم و به صفحه  

 )پایین منتظرتم(

 لبخندی زدم و تایپ کردم

 ) اومدم آقا(

ای چند ضربه آرام به گونه هایم زدم و با احتیاط و قدم های آهسته

رون آمدم.از اتاق بی  

 گالره بی اعتنا به من مشغول خوردن قاووت بود.

 به سمتش رفتم و دستم هایم را دور گردنش حلقه کردم.
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 سرمو روی سرش گذاشتم و با لحن خنده داری گفتم:

حسودی اصال قشنگ نیست ها! -  

ضربه ای به پشت دستم زد و خودش و جلو کشید تا از بغلم بیرون 

 بیاد. 

 دست هایم را با خنده آزاد کردم و گفتم:

خب حاال! این جفتک پرونی ها چیه؟ -  

کرد همچنان جدی باشد به سمتم چرخید و در حالی که سعی می

 گفت:

حنا! برگردی ببینم بخیه هات ورم کرده یا خونریزی داشته خودتو   -

کنم!و احسان و اون تحفه خانومو زنده زنده چال می  

. همزمان گفتم:با صدای بلند خندیدم به سمت در هال رفتم  

خدا به خیر بگذرونه پس! -  

زود هم برگرد! -  

چشم! -  

اما خندانش انداختم و بوسی فرستادم.  نگاه آخر و چشم های حرصی

نه که در و با  به حالت نمایشی خواست لنگه کفشی به سمتم پرتاب ک

 سرعت بستم و به سمتم آسانسور رفتم.
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در ماشین و باز کردم و نشستم. نگاهش را از رو به رو برداشت و 

 کوتاه نگاهم کرد و گفت:

سالم بانو. احوال شریف؟ -  

 کیفم و روی پام گذاشتم و در حال بستن کمربند ایمنی، جواب دادم:

لم نیست هدیه رو سالم خداروشکر خوبم. زود باش که دل تو د -

 ببینم! 

دستش را به حالت نمایشی روی چشمش گذاشت و به سرعت راه 

 افتاد.

 دستم را به ضبط ماشینش رساندم و روشنش کردم.

شد صدای موسیقی مالیمی که در فضای کوچک ماشین پخش می

 عجیب آرامش بخش بود.

 چشم هایم را بستم و لبخند زنان به موسیقی گوش دادم.

 طولی نکشید که صدای ضبط را کم کرد و بی مقدمه گفت:

خب خانوم، کی عازم سفر بشیم؟ -  

 با تعجب نگاهش کردم و پرسیدم:

سفر؟! منظورت چیه؟ -  

پشت چراغ قرمز توقف کرد و به سمتم چرخید. جدی نگاهم کرد و 

 جواب داد:
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ی زودتر با عمو صحبت کنیم. هم کدورت ها رفع بهتره هر چ -

. بشه... هم رضایتشون و واسه ازدواج داشته باشیم  

زد در دلم شوقی بر پا از اینکه اینقدر قاطع از ازدواج حرف می

ترسیدم... از لجبازی های عمو!شد. اما میمی  

 با نگرانی نگاهش کردم و گفتم:

ه! دبخشه، نه رضایت میعمو نه منو می -  

 چند لحظه نگاهم کرد و با مهربانی گفت:

مگه میشه نبخشه حنا جان؟ صبر داشته باش. زود قضاوت نکن.  -

ای مرخصی بگیرم؟هفته دیگه آماده  

از تمام جمالتی که گفته بود فقط همان جانی که بعد از اسمم گذاشته 

 بود و به خاطر داشتم.

کردم. در سکوت با لبخند نگاهش می  

انگار خودش هم متوجه حالم شد که کوتاه و مردانه خندید و سرش 

 را تکان داد و راه افتاد. 

رفتند.هر دو کنار هم به سمت قسمت اِن آی سیو می  

پشت شیشه، شانه به شانه ایستادند و به نوزاد یک وجبی شان نگاه 

 کردند.



566 

را نداده بود و حاال حاالها باید صبر دکتر هنوز اجازه بغل کردنش 

کردند.می  

 سرش را به سمت حنا چرخاند.

اش کرد!اما صورت خیس از اشکش شوکه  

ریخت.دستش را روی شیشه گذاشته بود و بی صدا اشک می  

 با ناراحتی نگاهش کرد و گفت:

این کارا چیه خانوم؟ پاک کن اشکاتو دیوونم نکن!  -  

بغض لب زد: دستی به صورتش کشید و با  

خیلی کوچیکه! تقصیر منه. -  

سرش را کمی خم کرد تا صورت حنا را بهتر ببیند.  لبخند کوتاهی 

 زد و گفت:

ریزی؟ باز کن اخم هاتو چرا با فکر های بیخود روانت و بهم می -

 ببینم.  

مادر کدوم نوزادی؟ -  

 با صدای پرستار هر دو سرشان را باال آوردند و نگاهش کردند.

ر حنا به خودش آمد و پاسخ داد:زودت  

هدیه آریامنش. -  
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پرستار با لبخند سری تکان داد و به سمت حنا رفت. دستش را روی 

اش گذاشت و گفت:شانه  

بیا لباست و عوض کن چند لحظه ببینش.  -  

 هر دو با خوشحالی به هم نگاه کردند و لبخند زدند. 

اشتیاق به پنجره  حنا به سرعت همراه پرستار راهی اتاق شد و او با

ای نگاه کرد.شیشه  

العمل حنا وقتی که هدیه را بغل کرده ببیند. دلش میخواست عکس  

ای طولی نکشید که حنا با لباس های استریل شده، با قدم های آهسته

 سمت 

 تخت کوچک هدیه رفت.

دستش را به آرامی سمت صورت دختر بند انگشتی اش برد و 

 نوازش کرد. 

دانسن فعال دل او هم پر زد برای نوازش کردن دخترش اما می

 میسر نیست و باید صبر کند.

حنا چیزی به پرستار گفت و چند ثانیه بعد،با خوشحالی سرش را 

 تکان داد.

دست هایش را به آرامی دور تن باریک دخترش پیچید و به  

 آغوشش کشید.
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اش شد!و او محو زیباترین تصویر زندگی  

ترش در یک قاب! حنا و دخ  

ی تنش را بو العادهاش را بغل کردم و عطر فوقبه آرامی تن ظریف

 کشیدم.

 حس عجیبی بود!

کردم که این نوزاد متعلق به من نیست.ای احساس نمیحتی ذره  

اش گذاشتم تا طپش های قلبش را احساس کنم.دستم را روی سینه  

 با بغض نگاهش کردم و لب زدم:

ببخشید عزیزم، ببخشید که نتونستم درست ازت مراقبت کنم. خیلی   -

دوستت دارم هدیه کوچولو! دلم واسه لگد ها و تکون خوردن هات 

ابات تنگ شده. توروخدا زود قوی و تپل مپل شو که کمتر شرمنده ب

 باشم.

 از غفلت پرستار استفاده کردم و به آرامی روی سرش رو بوسیدم.

 نگاهمو به پنجره و قامت بلند احسان انداختم. 

دست هایش را  توی جیب شلوارش گذاشته بود و با لبخند نگاهم 

کرد.می  

ای بود گفتم:رو به پرستاری که مشغول تعویض پوشک نوزاد دیگه  

شه باباش هم نگاهش کنه؟چند ثانیه ببرم لب شی -  



569 

فقط چند ثانیه عزیزم. -  

 با خوشحالی تشکر کردم و به سمت پنجره رفتم.

 احسان با دیدنمان نزدیک تر شد و دستش و روی شیشه گذاشت.

کرد.داشت و چیزی زیر لب زمزمه مینگاهش رو از هدیه برنمی  

کردم.با لبخند به اشتیاقش نگاه می  

دستش گذاشتم.دستم را از پشت شیشه روی   

 نگاهش و به آرامی از هدیه برداشت و به دستم دوخت.

 لبخندی زد و نگاهم کرد.

 به آرامی، لب زدم:

باید ببرمش! -  

 چشم هایش را باز و بسته کرد و عقب رفت.

 هدیه رو روی تختش گذاشتم و زمزمه کردم:

ی من! فقط به خاطر بابات.قول بده قوی باشی هدیه -  

 لباسمو عوض کردم و بیرون آمدم.

کرد. یا شنیدن صدای کفش احسان همچنان از شیشه به هدیه نگاه می

 هام  نگاهش و از هدیه برداشت و به عقب چرخید.

بریم؟ -  
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 سرم را تکان دادم و به سمت خروجی بیمارستان راه افتادم. 

ن رفت و این قدم زدن روزی نهایت آرزوی مام راه میبه شانه  شانه

 بود.

رسونمت خونه.بریم کمی قدم بزنیم؟  شام خوردیم می -  

 نگاهش کردم و با خنده  گفتم: 

نیکی و پرسش جناب سرگرد؟  -  

 با خنده سرش را تکان داد و گفت:

کردم یه جناب سرگرد گفتن ساده اینقدر به دلم  هیچ وقت فکر نمی -

 بشینه! 

دتر از من، به با عشق نگاهش کردم که سرش را پایین انداخت و زو

 سمت ماشین رفت.

از پشت به قامت بلند و ورزیده اش نگاه کردم و زیر لب زمزمه 

 کردم:

دورت بگردم! -  

 به سرعت ایستاد. بدون اینکه به سمتم برگردد گفت:

اون وظیفه منه! -  

 در حالی که شک داشتم صدایم را شنیده یا نه، پرسیدم:



571 

چی؟ -  

 راه افتاد و زمزمه کرد:

گشتن و!دورت  -  

سرجام ایستادم و حرفی نزدم. تمام احساسم دو قطره اشک شد و 

 روی گونه هایم ریخت.

برای اولین بار طی این مدت دلم خواست کاش محرمش بودم تا تمام 

کردم.صورتش را بوسه باران می  

 با صدای بوق ماشینش، به خودم آمدم به سمت ماشین رفتم.

دادیم.می هر دو در سکوت به صدای موسیقی گوش  

 به نیم رخش نگاه کردم و لبخند زدم.

بگذار حواسم سر جاش باشه! -  

 سرم و بالفاصله چرخاندم  و با لبخند جواب دادم: 

کاری نکردم که! -  

راهنما زد و به سمت چپ چرخید. جلوی فضای سبزی، پارک کرد 

 و با لحن شوخی گفت:

کاری نکرده کیش و ماتت شدم خانوم. -  

 عاشقانه نگاهش کردم و حرفی نزدم.
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ی آرامی به شیشه، باعث شد چند ثانیه نگذشته بود که صدای ضربه

 نگاه از هم برداریم.

ی گل فروشی بود.دختر بچه  

اش را پایین کشید و رو به دختر بچه پرسید:احسان شیشه  

همشون چند عمو جون؟ -  

 مظلومانه نگاهش کرد و گفت:

خیلی میشه! خیلی خیلی ها! -  

اش.دلم ضعف رفت برای صدای نازک و کودکانه  

 احسان دستی به سر دختر بچه کشید و با مهربانی گفت:

اشکال نداره عزیزم. همشون و بده.   -  

ی نرگس رو با مبلغ زیادی خرید و روی پام گذاشت. همزمان گل ها

 گفت:

ی چیه، اما تو عشق تعبیرشون کن.دونم گل نرگس نشونهنمی -  

 گل هارو باال آوردم و عمیق بو کشیدم. 

 لبخندی زدم و جواب دادم: 

ای هستی احسان! خوش العادهمرسی که اینقدر خوبی! تو آدم فوق -

 به حال من... 
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هم کرد و جواب داد:کوتاه نگا  

مخلصیم خانوم. پیاده شو.  -  

 با احتیاط پیاده شدم و شروع به قدم زدن کردم.

 با چند گام بلند خودش رو بهم رساند و همزمان پرسید:

طی این مدت، به عموت زنگ زدی؟ -  

نه ! دورادور حالشون و از گالره پرسیدم. -  

اون ها چی؟  -  

ما به گفته گالره، زن عمو هربار پرسه، اعمو که حتی حالم و نمی -

 که زنگ زده جویای حال منم شده. 

 روی نیمکت نشست و اشاره کرد منم بشینم. 

سوختند اما هام میبا فاصله نشستم و سکوت کردم. کمی جای بخیه 

آوردم.به روی خودم نمی  

منتظره تو زنگ بزنی.  -  

 نگاهش کردم. با درد خندیدم و گفتم:

کنه چه برسه به  اون دیگه حتی بهم فکر نمیخیلی خوش خیالی.  -

 اینکه منتظرم باشه!
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کنی متاسفم که اینو میگم، اما تو منتظر چی؟ چرا هیچ تالشی نمی -

که این چینی شکسته رو بند بزنی؟ حنا، آقاعلی بزرگترته. توقع داره 

تو ازش معذرت بخواهی. اون االن منتظره که تو بهش برگردی! 

کنی!اشاره. اما تو دریغ می حتی با کوچیک ترین  

احسان یادت نیست چقدر کتکم زد؟ پام تا همین چند روز پیش توی  -

گچ بود! کم عذاب کشیدم؟ چند روز و وبال گردنت بودم؟ اصال حالم 

فرصت داده ای به من و پرسید؟ اسمی از من آورد؟ عمو اگه ذره

رفتم دست بوسیش!بود تا خود بم پیاده می  

یک طرفه قضاوت نکن حناجان. شاید اون هم منتظره تو یه  -

 فرصت کوتاه بهش بدی تا فاصله رو تموم کنه!

ای در سکوت نگاهش کردم.لحظه  

ام را دستی به صورتم کشیدم و سعی کردم بغض حاصل از دلتنگی

 پس بزنم.

زمزمه کردم: سرمو پایین انداختم و  

دل تنگشم... چیکار کنم؟ -  

 با مهربانی سرش را خم کرد و گفت:

نشونم بغض صداتو حنا خانوم! -  

 سرمو باال آوردم و لب زدم:
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خواد!تازه االن فهمیدم چقدر دلم حضورش و می -  

ببرمت بم؟ -  

 با دو دلی نگاهش کردم و پرسیدم:

پس هدیه چی؟ -  

 لبخندی زد و جواب داد: 

گردیم. نهایت دو روز! یه روز واسه آشتی کنون زود برمی -

 و...روز دوم هم اگه خدا بخواد خواستگاری!

 سرمو با خجالت پایین انداختم و لبخند زدم.

 ** 

العاده مثل تمام شب هایی که احسان در کنارم بود. امشب هم فوق

 گذشت.

دیدی و از احسان کشف ی جشد، چهرههر روزی که سپری می

کردم.می  

مثال به تازگی متوجه شده بودم که احسان بر خالف ظاهر خشک و 

ای پر از شوق و جدی که دارد گاهی اندازه نوجوان پانزده ساله

شود.هیجان می  

 دسته گل نرگس را برداشتم و نگاهش کردم.

خیلی خوش گذشت. مواظب خودت باش. شبت بخیر. -  
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اش گذاشت و گفت:احترام، دستش را روی سینهبا خنده به نشانه   

مخلصیم بانو، مگه میشه باشی و خوش نگذره؟ تو هم مواظبت  -

 یادت نره. یاعلی. 

 پیاده شدم دستی برایش تکان دادم.

 بوق کوتاهی زد و به آرامی حرکت کرد.

 **** 

شهاب و گالره هر دو با دیدن گل های داخل دستم. ابروی باال 

ی نگاهم کردند.انداختند و سوال  

 لبخندی زدم و گفتم:

نه سالم! نه احوال پرسی! چشمتون فقط این گل ها رو دید؟ -  

 گالره به سمتم آمد و دسته گل هارو گرفت و عمیق بو کشید.

 لبخندی زد و به شوخی رو به شهاب گفت:

کی میره این همه راه رو! احسانم هم شناگر خوبیه ها! اینقدر  -

اش لطیف بود و ما خبر نداشتیم.  روحیه  

 سرم و تکان دادم و به سمت آشپزخانه رفتم. همزمان با لبخند گفتم: 

کنم!من خودم تازه دارم کشفش می -  

 شهاب پشت سرم به آشپزخانه آمد و پرسید:
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خوب فکر هات و کردی حنا؟ -  

والی به سمتش چرخیدم و گفتم:س  

راجع به؟ -  

 جدی نگاهم کرد و جواب داد:

ازدواجت! اصال تصمیمتون جدی هست؟ -  

لیوان آبی برای خودم ریختم و الجرعه سر کشیدم. نفسی گرفتم و 

 در جوابش گفتم:

احسان مرد خوبیه شهاب. خیلی خوب! قراره اولین تاریخی که  -

بم. قراره با عمو حرف بزنه و  تونست رو مرخصی بگیره که بریم

 ...خواستگاری کنه!

 سرش رو تکان داد و گفت:

دونیم، اما بحث یه چیز احسان مرد خوبیه، هممون هم می  -

است. حناجان احسان شوهر سابق دوست شماست. یه بچه داره دیگه

از سارا! این یعنی تحت هیچ شرایطی پای سارا از زندگیتون قطع 

کنه. به این  از وجود سارا پیش شما زندگی می اینمیشه. چون ذره

 ها فکر کردی؟ 

کرد، نگاهی به گالره که پشت سر شهاب ایستاده بود و نگاهم می

 انداختم و روبه شهاب گفتم:
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زندگی مشترک اون ها بیشتر از سه ماهه که تموم شده. من با  -

مونه؟ قطعا نه! احسان ازدواج نکنم اون تا آخر عمرش مجرد می

کنه. اما به سارا هایت یک سال دیگه با یه شخص دیگه ازدواج مین

گرده! اینو مطمئنم. برنمی  

ای کرد و گفت:شهاب تک خنده   

اش شدی، حرف های ما بی فایده است. وقتی اینقدر دلبسته -  

 لبخندی زدم و پرسیدم:

سرت خلوته؟ یعنی وقت داری دو سه روزه همراه ما بیاین بم؟   -

احسان تنها بریم دیدن عمو! آخه بده منو   

 شهاب با، باز و بسته کردن پلک هایش تایید کرد و در جوابم گفت:

آره میاییم.نگران نباش. -  

 **** 

حنا ساندویچ هارو یادت نره. -  

با صدای گالره بالفاصله به سمت یخچال رفتم و سبد ساندویچ هارو 

 برداشتم.

ب و گالره خارج نگاهی به سرتاسر خانه انداختم و پشت سر شها

 شدم.

 هر سه سوار آسانسور شدیم.
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 قرار بود هر چهار نفر، همراه هم به بم بریم. 

در آینه آسانسور، نگاهی به صورت بشاش و سرحالم انداختم و  

 ناخودآگاه لبخند زدم.

ترسیدم اما امیدوار بودم که پایان  العمل عمو میبا اینکه از عکس

 این سفر خوش است.

هر سه با قدم های سریعی به سمت احسان رفتیم و به نوبت احوال  

 پرسی کردیم. 

نگاه مهربانی به صورتم انداخت و دور از چشم شهاب و گالره، 

 آرام لب زد:

خوبی؟ -  

ند خودش لب زدم:پلک هامو باز و بسته کردم و مان  

وقتی هستی همیشه خوبم. -  

اش عمیق تر شد و به سمت صندلی راننده رفت.لبخند مردانه  

 به سرعت به دنبالش راه افتادم تا پشت سرش بنشینم.

 چند ساعت اول، به شوخی و خنده گذشت.

شد و التیام داد، مسکنی قوی میقهقهه های بلندی که احسان سر می

کهنه دلم را.بخشید زخم های می  
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هایی که نگاه های نامحسوسش از آینه، گذاشتن موسیقی از خواننده 

اش داشت.شان داشتم. همه نشان از توجه های زیر پوستیدوست  

داد که شاید در ظاهر سرگرم باشد اما تحت هر شرایطی نشان می

کرد.حواسش بهم هست و این بیشتر از قبل عاشقم می  

منو احسان بیدار بودیم. ساعت یازده شب بود و فقط  

ای که عمیق خوابیده بودند انداختم و کمی نگاهی به شهاب و گالره

 خودمو جلوتر کشیدم. 

اش پرسیدم:سرم را از بین دو صندلی رد کردم و در نزدیکی شانه  

هدیه چطوره؟  -  

 با لبخند کوتاهی، به سمتم چرخید و گفت:

روز دویست  دکترش خیلی راضیه. خداروشکر طی همین چند -

گرم وزن اضافه کرده که به نوبه خودش عالیه. گفت اگه همین 

 روال طی بشه نهایت یک ماه دیگه مرخص میشه.

 بی صدا خندیدیم و خداروشکرگفتم.

رفت برای موجود ظریفی و کوچکی که از جنس من دلم ضعف می

 نبود!

ام ،کمتر از یک مادر نبود.ای حساما ذره  

ش، برایم ارمغاِن ارزش مندی بود.  هدیه درست مانند اسم  
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.ی این ارمغان بودمو من شیفته  

کنی؟به چی فکر می -  

رخش دوختم.رو برداشتم و به نیم با پرسش احسان، نگاهمو از روبه  

دونم...اما  به اینکه چقدر دوستش دارم. شاید ناراحت بشی، نمی -

در عمیِق که کنم بچه من نیست! حسم به هدیه اونقای احساس نمیذره

 باورم شده مادرشم.

 کوتاه و جدی نگاهم کرد و گفت:

چون مادرشی حنا. هدیه دختر ماست. خوشحالم که اینو قبول   -

 کردی و از این بابت تا آخر عمرم مدیونتم. 

 نزدیک هشت صبح به بم رسیدیم. 

 تمام شب رو پا به پای احسان بیدار بودم و حرف زدم.

...از درسی که ادامه نداده بودم. از بچگی  

ام به قالی بافی. از عالقه  

ام پرسید، از روز زلزله.از خانواده  

خواست از کمبود هایی که با نبودشان نصیبم شده بود. انگار که می

رو بشه.   تمام اتفاق هایی که هر دوی مان پشت پرده داشتیم  

 از امیر پرسید. 
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 از زندگی مشترکی که تنها یک سال طول کشید.

 از احساسی که داشتم و در آخر دلیل طالقم.

ای دروغ نگویم.تمام سعی خودم را کردم تا حتی ذره  

دادم. پرسید و جواب میو در کمال آرامش هر سوالی که می  

را هم سن و اش پرسیدم از تنها خواهرش که ظاهمن هم از خانواده

 سال من بود.

از مادری که هنوز با نبودنش کنار نیومده بود و همیشه دلتنگش 

 بود.

 از سارا پرسیدم و او کوتاه جواب داد:

فقط یه اشتباه بود. -  

 و من هم ترجیح دادم دیگه از سارا حرفی نزنم.

 **** 

 جلوی در حیاط پارک کرد اما هیچ کدام جرئت پیاده شدن نداشتیم.

ترسیدیم.العمل عمو میقطعا همه از عکس  

کرد.هنوز تمام اعضای بدنم از یادآودی آخرین دیدارمان درد می  

گالره خانم شما در بزنید. اما اطالع ندید که ما هم همراهتون  -

 هستیم. 
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گالره ابتدا نگاه نگرانی به احسان، و سپس به من انداخت و به  

 همراه شهاب پیاده شدند. 

صورت آرام احسان نگاه کردم و ناخودآگاه زمزمه کردم: از آینه به  

حواست بهم هست؟  -  

 پلک هاشو به نشانه اطمینان روی هم فشرد و جواب داد: 

تا همیشه. -  

 با نگرانی لب زدم:

اگه خواست دوباره کتکم ... -  

 بین حرفم پرید و نگذاشت جمله ام ادامه داشته باشد. 

مواظبتم حنا. -  

هللا پیاده شدم.لبخندی زدم و با بسم  

 بالفاصله همراهم پیاده شد و کنارم ایستاد.

 از اطمینانی که بهم داده بود کمی جرئت پیدا کردم.

 خواستم قدم اول و بردارم که زمزمه آرامش به گوشم رسید:

مثل همیشه. اینم میگذره، من باهاتم. قوی باش حنا، -  

 به سمتش چرخیدم و نگاهش کردم. لبخند عمیقی زدم و گفتم:

مونم.می چون باهامی قوی -  
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 در جوابم لبخند مالیمی زد و اشاره کرد داخل برم.

عمو با شهاب و گالره در حیاط، به صدای خوش و بش عمو و زن

رسید.گوشم می  

ادم و وارد حیاط شدم.با ترس آب دهنم رو قورت د  

عمو به سمتم برگشت و با حیرت نگاهم کرد.ابتدا نگاه زن  

 لبخندی زدم و جلوتر رفتم.

 عمو پشتش به در بود و متوجه حضورم نشد.

شد شنیدم و باعث میصدای قدم های احسان را از پشت سرم می

 قوی تر قدم بردارم.

 پشت سر عمو ایستادم و با بغض زمزمه کردم:

م عمو جون.سال -  

با شنیدن صدایم، صحبتش را نیمه تمام گذاشت و با تعجب به عقب 

 برگشت.

ای مکث کرد و بعد اخمی کرد و نگاه از صورتم برداشت.لحظه  

 جلوتر رفتم و دستش را گرفتم.

عمو دلم تنگ شده بود. رو برنگردون ازم. من که جز شما کسی و  -

 ندارم.
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. دستی به صورتش کشید و جوابی نداد  

اش گذاشتم. و گریه جرئت بیشتری به خرج دادم و سرم و روی سینه

 کردم.

 دست هامو دور تنش حلقه کردم و گفتم:

حاللم کن عمو... ببخش منو دورت بگردم. شما که مهمون نواز  -

 بودی همیشه! فکر کن مهمونتم. 

همچنان ایستاده بود. با ناامیدی خواستم از بغلش بیرون بیام که به  

.هایم حلقه کرد و روی سرم را بوسیددست هاشو دور شانهسرعت   

ما بین اشک هایم لبخند عمیقی زدم و محکم تر بغلش کردم و 

 زمزمه کردم:

مرسی عمو، مرسی بابا جونم. حنا فدای دل بزرگتون بشه. -  

 با بغض در گوشم زمزمه کرد:

ام. خوش اومدی بابا.نور چشم من! آبادی خونه  -  

همچنان بعد از گذشت یک ساعت، جو  سنگینی بود اما همه سعی 

ای از گذشته صحبت نکنیم تا خاطر کسی بر این داشتیم  حتی کلمه

 مکدر نشود.

کرد نادیده گرفتن احسان، توسط عمو بود.چیزی که خیلی اذیتم می   

گفت. غیر از سالم، کالمی به او نمی کرد اما عمالبی احترامی نمی  
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 سینی چای رو برداشتم و به سمت هال رفتم.

 به غیر از گالره که حمام بود، همه در سکوت دور هم نشسته بودند. 

 سینی چای ابتدا جلوی عمو گرفتم که لبخندی زد و تشکر کرد.

عمو و شهاب هم تعارف کردم و در آخر سینی و به  به نوبت زن

 سمت احسان گرفتم.

 آرام، طوری که به گوش کسی نرسد، لب زد:

.ممنون خانوم، زحمت کشیدی -  

 چشمکی زدم و مانند خودش، لب زدم:

نوش جان جناب سرگرد. -  

 سینی به آشپزخانه بردم و به سرعت برگشتم.

نشسته بود، نشستم و با دلتنگی دستش  ای که عموروی مبل دونفره

 رو بین دستم گرفتم.

ام را بوسید.لبخندی زد و سرش رو خم کرد و پیشانی  

سارا خانوم کجاست؟ چرا نیومدن؟ -  

با صدای زن عمو که ظاهرا از احسان سوال پرسیده بود، نشستم و 

 با نگرانی به احسان نگاه کردم.
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ای و بعد از تک سرفه استکان چای رو روی عسلی کنارش گذاشت

 جواب داد:

جدا شدیم. حدودا چهارماه پیش. -  

ی اش، ضربهعمو به عادت همیشگیعمو شوکه نگاهش کرد و زن

اش زد و پرسید:آرامی به گونه  

خاک به سرم چرا؟  -  

 احسان کوتاه نگاهم کرد و سر به زیر پاسخ داد:

تفاهم نداشتیم.  -  

نه بود و این اصال نشانه خوبی  نگاه عمو به احسان زیادی موشکافا

 نبود. 

 با ترس کمی به عمو و سپس به احسان نگاه کردم.

 زن عمو کوتاه نیامد و ادامه داد: 

شما که ماشاهللا عاقل و با کماالتین چرا. خواهر و برادر ها هم  -

اخالقشون شبیه به هم نمیشه چه برسه به دوتا جنس مخالف که از یه  

شکل شما جوونا اینه که جنس و تعمیر . مرگ و ریشه هم نیستن

خواین تعویض کنین.کنین، فوری مینمی  

 احسان اخم کوتاهی کرد و با احترام جواب داد: 
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زمونه فرق کرده. مطمئن باشین اگه راهی واسه ادامه دادن این  -

کردم. اما... این انتخاب هر دوی ما بود.زندگی بود دریغ نمی  

 عمو اجازه نداد این بحث ادامه داشته باشه و گفت: 

خانوم جان، فکری واسه ناهار بکنین. کم و کسری هم بود بگو  -

 تهیه کنم. 

 با شناختی که از عمو داشتم این یعنی بحث تمام! 

هی آشپرخانه شد.زن عمو به سرعت ایستاد و یاهللا گفت و را  

من هم به سرعت ایستادم تا به کمکش برم البته اگر کاری هم نداشت 

ای درست نبود.ماندنم در جمع مردانه  

ام کرد و من هم دور از چشم عمو لبخندی احسان با نگاهش بدرقه

 برایش زدم و راهی آشپزخانه شدم.

کاری هست کمک کنم زن عمو؟ -  

یزی گفت عموت. بیا اینجا بشین نه مادر هنوز نه صبحِ. یه چ -

 ببینمت. 

 لبخندی زدم و صندلی رو به رویش را عقب کشیدم و نشستم.

 دستمو زیر چانه زدم و با اشتیاق نگاهش کردم.

زیر چشمات گود رفته مادر، الغر شدی چرا؟ -  

عمو. بعد از...زایمان...الغری طبیعیه.ورم داشتم زن -  
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 لب هایش را گزید و با تشر گفت:

دیگه حتی حرفشم نزن حنا. بذار یادمون بره. حاال که گذشت اما  -

 این راز و باخودت به گور ببر.

عمو اجازه نداد حرفی بزنم و بالفاصله  با کنجکاوی پرسید:زن  

دونی چرا جدا شدن؟ تو می -  

عمو.گفت که تفاهم نداشتن زن -  

 به لب هایش انحنا بخشید و گفت:

ونا! واسه هم که تکراری شدین فوری جدا چیه یاد گرفتین شما جو -

میشین میگین تفاهم نداشتیم! ولی حیف واقعا! خیلی زوج خوبی 

 بودن.

 صدایم را پایین تر آوردم و گفتم:

عمو! باید یه چیزی و بگم بهتون.زن -  

جونم مادر؟ چیزی شده؟ -  

لب هامو با استرس توی دهنم کشیدم و بعد از مکث کوتاهی زمزمه 

 کردم:

آقا احسان، اومدن بم که منو از عمو خواستگاری کنه! -  

اش زد و با ی به گونهعمو ضربهام، زنبالفاصله بعد از اتمام جمله

 تشر گفت:
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شون شدی؟خدا مرگم بده، حنا نکنه تو باعث جدایی  -  

 با ناراحتی نگاهش کردم و گفتم:

بانو، من اینجوریم؟ من که زیر دست دستت درد نکنه زری -

 خودتون تربیت شدم.

ناراحت نشو بالگردونت بشم. اما تازه طالق گرفته مادر. نکنه  -

 تبش داغ باشه! 

هایش را روی میز گرفتم و با التماس گفتم:دست   

عمو به خدا مرد خوبیه. خیلی آقاس. سارا خودش طالق زن -

خواست. خودش پشت پا زد به زندگیش وگرنه منو گالره شاهدیم که 

گفت.از گل نازک تر به زنش نمی  

 خیره نگاهم کرد و لب زد:

پس علف به دهن بزی شیرین اومده. که اینجور پشتش در اومدی. -  

اه لبخند زدم. با خجالت سرمو پایین انداختم و کوت  

 ایستاد و روی سرم رو بوسید.

زنم ببینم  ای نیستم. اما با عموت حرف میتصدقت بشم من که کاره -

 مزه دهنش چیه؟

 ایستادم و بغلش کردم.

اش را محکم بوسیدم و زمزمه کردم:گونه  
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عمو.عاشقتم زن -  

بعد از صرف ناهار، من و گالره مشغول شستن ظرف ها شدیم و 

توی هال نشسته بودند.  باقی افراد  

به زن عمو گفتم. -  

چیو؟ -  

قضیه خواستگاری احسان و. -  

 دست از آب کشیدن ظرف ها برداشت و با حیرت نگاهم کرد.

 لبخندی زدم و ادامه دادم: 

اومد تو تیم ما! -  

به نظرت بابا راضی میشه؟ -  

 نگاهمو از صورتش برداشتم و زمزمه کردم:

امیدوارم. -  

* 

وی ظرف ها، به همراه گالره به هال برگشتیم و کنار بعد از شستش

 هم نشستیم.

ای نگذشته بود که احسان سکوت جمع رو شکست و گفت:ثانیه   

آقا یه مطلبی هست که باید با خودتون در میون بذارم.حاج -  
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العمل دست گالره رو با نگرانی بین انگشت هایم فشردم و به عکس

 عمو نگاه کردم.

د و ایستاد. سرش رو تکان دا  

 همزمان به احسان نگاه کرد و گفت:

بیا جوون که منم باهات کار دارم. -  

با استرس به گالره نگاه کردم و آب دهنم و به سختی قورت دادم. نه  

 تنها دست، بلکه کل بدنم یخ زده بود.

احسان نگاهی به جانبم انداخت و به نشانه اطمینان پلک هایش را 

 روی هم فشرد.

 در جوابش لبخند کوتاهی زدم و سرمو پایین انداختم.

بعد از رفتن احسان و عمو به حیاط، با استرس بلند شدم و رو به 

عمو گفتم:زن  

اگه بهش توهین کنه چی؟ وای اگه بیرونش کنه؟ -  

زد و با آرامش جواب داد:عمو لبخند مالیمی زن  

خواد خواستگاری کنه، عموت و اینجوری شناختی؟ بنده خدا می -

کنه! جنایت که نمی   

دست هامو با استرس بهم گره زده بودم و طول و عرض هال و قدم 

زدم.می  
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بشین حنا، سرم گیج رفت. -  

به گالره نگاه کردم و خواستم چیزی بگویم اما پشیمان به سمت 

خیدم و گفتم:عمو چرزن  

عمو، هدیه رو یادم رفت! دختر احسان! وای زن -  

مگه احسان بچه داره؟ -  

عمو نگاه کردم و جواب دادم: اندرسفیه به زنعاقل  

وا زن عمو! پس اون چی بود تو شکم من؟ -  

عمو بالفاصله اخمی کرد و به شهاب اشاره کرد و لب گزید.زن  

 با تشر گفت:

خب حاال! حواسم به اون نبود. تو هم هی دم به دقیقه یادآوری کن! -  

زیپ دهانم و کشیدم و به شهاب و گالره که سعی داشتند جلوی 

 خندیدنشان را بگیرند، نگاه کردم.

 یک ساعت گذشت و ظاهرا حرف هایشان تمومی نداشت. 

های سریعی به سمت پنجره رفتم.با استرس بلند شدم و با قدم   

ی پرده را به آرامی کنار زدم و به حیاط نگاه انداختم. گوشه  

روی هم ایستاده بودند.  به  احسان و عمو رو  



594 

بار، در جواب عمو عمو گرم گفتگو بود و احسان هر چند دقیقه یک 

داد.سری تکان می  

 گالره دستش را دور گردنم حلقه کرد و زمزمه کرد:

نگران نباش عزیزم، بسپار به خدا.   -  

ساعت گذشت گالره! یعنی چی میگن!یک  -  

 در همین لحظه، احسان به سمت پنجره برگشت و کوتاه نگاهم کرد.

 به سمت در هال آمد. 

 به سرعت خودم رو به در رساندم و سوالی نگاهش کردم.

 نگاه کوتاهی به همه انداخت و آرام زمزمه کرد:

حاجی با هر دوتامون کار داره. -  

 برگشتم و با استرس به گالره نگاه کردم. 

برو مادر، برو نگران نباش. -  

کرد، لبخندی زدم و به همراه عمو که با اطمینان نگاهم میبه زن

 احسان به حیاط رفتم.

.عمو جدی نگاهم کرد و اشاره کرد کنارش بایستم  

م.با قدم های سریعی نزدیک عمو ایستاد  



595 

گفتنی هارو به آقا احسان گفتم، اما صدات زدم که جلوی خودش  -

بهت گوشزد کنم. این آقا بچه داره! به اون طفل معصوم باید مثل  

بچه خودت نگاه کنی. حنا پس فردا که خودت بچه دار شدی مبادا 

تونی قول بدی براش مادر نگاهت به اون بچه تغیری کنه. اگه نمی

واج نزن!ازدباشی پس حرفی از این   

من هدیه رو دوست دارم. و این دوست داشتن ربطی به ...به این  -

 ازدواج یا آقا احسان نداره.

 عمو نگاهی به هر دو نفرمون انداخت و با لبخند جواب داد: 

مبارکه ان شاهللا! -  

 لبخند عمیقی زدم و خودمو توی بغل عمو انداختم.

رد:دستش را دورم حلقه کرد و در گوشم زمزمه ک  

خوام عمر حاللم کن اگه کوتاهی کردم. من فقط لبخندت و می -

 عمو.

دورتون بگردم. تا اخر عمرم ممنونتونم. -  

کردم گذشت.همه چیز زودتر از چیزی که تصور می  

فردای روزی که عمو رضایتش رو برای این ازدواج اعالم کرد، 

 همگی راهی تهران شدیم.
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راهی شمال شد تا پدر و بالفاصله بعد از رسیدنمان احسان 

و روز بعد برگشتند.  خواهرش رو در جریان این ازدواج قرار بده  

آمدند.و امشب همگی برای آشنایی خانواده ها به اینجا می   

 **** 

پوشه؟ای میآخه کی روز خواستگاریش سورمه -  

کرد، لبخندی زدم و جواب دادم: به گالره که با عصبانیت نگاهم می  

ام هست!اس! پوشیدهک تر از همهآخه این شی -  

اعصابم و نریز بهم! حنا تو سارای دوم نشو خواهشا! بگذار خود  -

 واقعیت و دوست داشته باشه. پوشش تو اینه، همین هم بمون! 

 خیره نگاهش کردم و به نشانه موافقت لبخند زدم. 

بار، باب دل خودم انتخاب کردم.به سمت کمد لباس رفتم و این  

وتاه شیرینی رنگی که آستین هایش تور بود.پیراهن ک  

 برای لختی پاهام هم جوراب پوشیدم و به سمت گالره چرخیدم.

 کوتاه خندید و با شوق بغلم کرد.

 با صدای آرامی زمزمه کرد:

عین ماه شدی قربونت برم.  -  

 با استرس چرخی زدم و گفتم:
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خیلی مجلسی نیست؟  -  

وا نه دختر، مثال نامزدیته ها! بیا بشین موهات و ببافم.  -  

 بی حرف روی تخت نشستم.

 برس و از روی میز برداشت و مشغول شانه زدن موهایم شد.

یه دونه یا دوتا؟ -  

ام بیاد. نه فقط یه دونه، کج بباف که روی شونه -  

 بی حرف مشغول بافتن موهایم شد و من، غرق در افکارم بودم.

ام، شادی کر کردن به حضور همیشگی احسان در زندگیحتی ف

کرد.وصف ناپذیری و روانه دلم می  

اش کرد و این زیباترین احسان غیرممکنی بود که خدا برایم ممکن

.ام بودسوپرایز زندگی  

شم.خب تمومه، پاشو خودتو آرایش کن منم برم آماده -  

دستت طال خیلی خوب شده.  -  

به سمت میز آرایشی رفتم. اش را بوسیدم وگونه  

ای که به در خورد، نوید آمدنشان را داد.صدای ضربه  

 زودتر از همه ایستادم و با استرس به در نگاه کردم.

 عمو دستی به پیراهنش کشید و به سمت در رفت.
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 همه پشت سرش حرکت کردیم و نزدیک در ایستادیم.

در احسان اولین نفر پیرمردی حدودا شصت ساله بود که ظاهرا پ

اش زیاد نمایان بود که ماسک اکسیژنش روی صورتش بود و چهره

نبود. با عمو و شهاب روبوسی کرد و جلوی من و گالره ایستاد. 

 مجددا ماسک رو از صورتش برداشت و با صدای خش داری گفت:

خوبید باباجان؟ عروس من کدومتونه؟ -  

و پایین گالره دستش را به طرفم گرفت و من با خجالت سرم ر

 انداختم. 

 مانند احسان کوتاه نگاهم کرد و آرام زمزمه کرد:

زنده باشی بابا.  -  

خیلی ممنونم، خوش آمدید. -  

با اشتیاقی مملو از خجالت، به احسان که پشت سر پدرش ایستاده 

بود نگاه کردم. دست گل رز آبی زیبایی به دستش بود و با لبخند  

کرد.نگاهم می  

ودش دید، لبخندش عمیق تر شد و قدمی به جلو  نگاه من رو که به خ

 برداشت.

 دسته گل رو به سمتم گرفت و کوتاه سالم داد. 

 جوابش را مانند خودش دادم و با تشکر گل را گرفتم.
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برو اونور منم ببینمش! -  

 نگاهم و به طرف صاحب صدا چرخاندم.

کرد.دختر زیبا و با حجابی که با لبخند عمیقی نگاهم می  

 حدس اینکه خواهر احسان بود، اصال سخت نبود.

اش.با همان صورت! حتی همان رنگ چشم ها! فقط نوع زنانه  

 دستمو به سمتش گرفتم اما قدمی جلوتر امد و بغلم کرد.

خیلی خوشحال شدم که دیدمت. احسان خیلی ازت تعریف کرده  -

.بود  

منم از دیدنت خوشحال شدم عزیزم. لطف دارن ایشون. -  

 بعداز تعارفات معمول، همگی دور هم نشستیم.

بر خالف اکثر خواستگاری ها که با صحبت از گرانی و آب و هوا 

شد. خیلی زود بحث به ازدواجمان رسید.شروع می  

 قبل از هر صحبتی، احسان به عمو نگاه کرد و گفت:

هر صحبتی، خواستم ازتون اجازه بگیرم با حنا  حاج آقا، قبل از -

 خانم چند کالمی حرف بزنم. 

 عمو نگاهی به جمع کرد و جواب داد:

مشکلی نیست. -  
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 سپس نگاهش را به صورتم دوخت و ادامه داد: 

پاشو عمو. -  

 لب هامو به دهن بردم و زمزمه کردم:

با اجازتون. -  

تم تا اگر شلوغ و بهم زودتر از احسان بلند شدم و به طرف اتاق رف

اش را داشته باشم.ریخته بود، فرصت تمیز کردن  

 در اتاق و باز گذاشتم و نگاهی کلی به اتاق انداختم. 

 خوشبختانه زیاد هم بهم ریخته نبود.

با لبخند کوتاهی از کنارم گذشت و بدون تعارف روی صندلی  

 نشست.

رویش روی تخت نشستم.در اتاق و به آرامی بستم و روبه  

 دست هایش را روی زانوهایش قفل کرد و بی مقدمه شروع کرد:

گفتم تنها حرف بزنیم. چون هنوز تا این لحظه وقت نکرده بودیم   -

 از آینده صحبت کنیم.  

.لبخند کوتاهی زدم و دست به سینه نشستم  

 همزمان نگاهش کردم و جواب دادم::

آره درسته، من در خدمتم. -  



601 

اول از همه خواستم بهت بگم، لطفا خودت باش و خودت بمون.  -

ی هرجور که بهش عالقه داری. من از دو رویی متنفرم حنا، ضربه

 بدی هم ازش خوردم. 

سرم را به نشانه تایید صحبت هایش تکان دادم و به شوخی جواب 

 دادم:

تو اگر این حنا رو دوست داشته باشی من تا لحظه مرگم، حتی  -

زنم.بهش دست هم نمی  

کوتاه و مردانه خندید و دستی به ریش کوتاهش کشید. با اشتیاق تک  

رفتم.کردم و ضعف میتک حرکاتش و نگاه می  

ه زیر ادامه داد: مکثی کرد و سر ب  

خوام اذیت بشی. حنا... مسئله  به قدری برام عزیز شدی که نمی -

بعد حضور ساراست. من چه بخواهم چه نخواهم مجبورم تحملش 

است و قطعا هر چند وقت یک بار برای دیدن کنم، چون مادر هدیه 

خوام حضورش ...هدیه میاد. نمی   

 بین حرفش پریدم و با صداقت گفتم: 

کنه حتی اگر قرار باشه هر روز ، حضور سارا اذیتم نمیاحسان -

 به دیدن هدیه بیاد. حداقل نه تا زمانی که... بدونم دلت با منه! 

اش کشید و با لبخند مردانه و کوتاهی زد و ایستاد. دستی به کت 

 مهربانی گفت:
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خب، من تمام قد در خدمت شرط و شروط هاتون هستم خانوم.  -

 بسم هللا!

ام بردم و به شوخی جواب دادم: تفکر، دستم رو زیر چانه به نشانه  

خب اگه بگم که از ازدواج پشیمون میشی جناب سرگرد. -  

ای در سکوت نگاهم کرد و بعد گفت:ثانیه   

کنم.ای به انتخابم شک نمی حتی ثانیه  -  

 ** 

خب عمو جان، به توافق رسیدین ان شاهللا؟ -  

انداختم و به آرامی زمزمه  نگاهی به چشم های منتظر رو به رویم

 کردم:

بله!  -  

طولی نکشید که صدای دست و جیغ شهاب و گالره، در صدای 

 صلوات فرستادن باقی افراد گم شد!

هر دو سر جای قبل نشستیم و در سکوت به برنامه ریزی های 

دادیم.بزرگ تر ها گوش می  

ام چهارده سکه  شد.به خواست طرفین، مهریه  

سم عروسی مخالفت کردم اما هر دو خانواده موافق در ابتدا با مرا

 عروسی بودند و من هم به ناچار پذیرفتم.
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عقد و عروسی به یکم ماه بعد موکول شد. تا هم زمانی برای خرید 

 داشته باشیم و هم هدیه از بیمارستان مرخص شده باشد.

لطفا تا آخر بخور! -  

تونم احسان، باور کن.نمی -  

ام شد:خیابان پارک کرد و نگاه نگرانی خیرهی ماشینش را گوشه  

.خواهی برسونمت خونه؟ فردا خرید کنیمخیلی رنگت پریده، می -  

ی دیگری از کمپوت گیالس رو به دهن کشیدم و با همان دهان تکه

 پر جواب دادم:

نه! بیست روز دیگه مراسم داریم هیچی آماده نیست. -  

واجب تر؟فدای سرت خانوم؛ چی از سالمتی تو  -  

با محبت به عزیزترین فرد زندگیم نگاه کردم و بدون خجالت، از ته 

 دل گفتم:

هات! چیزی نیست کمی کم خون شدم. حاال حنا فدای نگرانی -

.خداکنه تاثیر بدی روی آزمایش ها نداشته باشه   

اش ی چشم نگاهم کرد و دستی به ریش یک دست و مشکیاز گوشه

 کشید و جدی جواب داد: 

خدانکنه خانومم.  -  

ای با حیرت نگاهش کردم. لحظه  
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میم مالکیتی که به کار برده بود، عجیب دلچسب بود، در حدی که 

رخش ام شد بینایی! و در توانم نبود نگاه از نیم تمام حواس پنچ گانه

 بردارم.

بگذار بیست روز دیگه رو هم پاک زندگی کنم خانوم! پیاده شو.  -  

خندیدم و زودتر از او پیاده شدم. نگاهی به پاساژ انداختم و با لبخند  

.اش، وارد اولین طال فروشی شدمشادی، شانه به شانه  

های زیبایی که در کنار هم چیده شده بودند نگاه  با اشتیاق به حلقه 

 کردم.

که همیشه مور عالقه ام بود، هینی از شدت  با دیدن موردی

 خوشحالی کشیدم و بازوی احسان را فشردم:

خواستم.وای احسان، خودشه! دقیقا همونی که من می -  

اش مجبورم کرد چشم از حلقه بردارم و به احسان نگاه جواب ندادن

 کنم.

ام دور بازویش اشاره کرد.با لبخند مالیمی به دست حلقه شده   

ام را گاز گرفتم و به سرعت قدمی دور شدم:لب پایینی   

ببخش جناب سرگرد، ذوق زده شدم. -  

 سرش را با خنده تکان داد و با صدای بلند فروشنده را صدا زد.

 ***** 
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ها و آینه شمعدان. بعد از خرید حلقه  

زون لباس عروس رفتیم.با خستگی به سمت م  

مان را انتخاب آینه شمعدان و اختالف نظری که داشتیم، هر دوی

 خسته کرده بود اما در آخر من پیروز شدم.

بخرد و من مخالف بودم.  احسان قصد داشت آینه شمعدان نقره  

او هم در آخر کوتاه آمد و به خواست من، مدل ارزان تر و معمولی 

 تری خرید.

مکث کرد و سر به زیر گفت: جلوی در مزون  

لطفا اگر دلت خواست و برات مقدور بود مدل پوشیده تری انتخاب   -

 کن. اما اجباری در کار نیست. 

چشم آقا. -  

کردم.زدم و با دقت نگاه میبا شوق بین لباس عروس ها چرخ می  

کرد.احسان با یک قدم فاصله، پشت سرم حرکت می  

ای بلند و توری داشت حرکت به سمت لباس عروسی که آستین ه

 کردم و با دقت نگاهش کردم.

.اش کامال سنگ دوزی بودپف زیادی داشت و باال تنه   

 آستین های بلندش زیباترش کرده بود.
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 با لبخند به سمت احسان چرخیدم و پرسیدم:

چطوره؟ -  

 نگاه کوتاهی به لباس انداخت و جواب داد: 

قشنگه.  -  

 لبخند با تائید احسان، عمیق تر شد.

 زنی که فروشنده بود و صدا زدم و خواستم که لباس و پرو کنم.

 او هم لبخندی زد و گفت:

برو داخل اتاق پرو عزیزم تا برات بیارمش. -  

به  کیف و گوشیم رو به دست احسان دادم و با قدم های سریعی

 سمت اتاق پرو رفتم.

 ***** 

با کمک همان زن فروشنده، لباس و به تن کردم و با ذوق به 

 تصویرم در آینه خیره شدم.

 لباس به زیبایی اندامم رو در بر گرفته بود.

خیلی بهت میاد عزیزم. مورد پسندت هست؟ -  

 نگاهی به صورت مهربان فروشنده انداختم و جواب دادم: 

.عالیه -  
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چند مدل بهاره هم برات بیارم امتحان کن. وایسا -  

 با لبخند سری تکان دادم و مجددا به سمت آینه برگشتم.

 با خوشحالی کمی جلوی آینه رقصیدم و به ادا های خودم خندیدم. 

ای به در اتاق پرو خورد و بالفاصله صدای احسان به گوشم تقه

 رسید:

پسندت بود حنا جان؟ -  

ند جواب دادم:پشت در ایستادم و با لبخ  

چسبونی جناب سرگرد! میرم واسه این جانی که به اسمم میمن می -

 آره همین عالیه.

 بعد از خرید لباس عروس، با خستگی به خانه برگشتیم. 

عمو برای ناهار ماند و همگی در جوی احسان هم به اصرار زن

 صمیمی دور هم جمع شدیم.

صدای زنگ گوشی خندیدم که با صدای بلند به شوخی شهاب می

 همراهم به گوش رسید.

 با تعجب به نام امیر نگاه کردم.

 ناخواسته نگاه نگرانی به احسان انداختم و آب دهنم را قورت دادم.

جواب ندادنم در جمع وجه خوبی نداشت و اگر هم برای صحبت به  

رفتم امکان داشت احسان حساس شود.اتاق می  
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 به همین علت به ناچاری جواب دادم:

الو. -  

 صدای خش دارش بعد از مکث کوتاهی به گوشم رسید:

سالم بی معرفت! -  

 بی توجه به بی معرفتی که نثارم کرده بود، جواب دادم:

سالم خوبی؟ آرزو خوبه؟ -  

 با آوردن نام آرزو همه با دقت بیشتری نگاهم کردند. زیر هجوم

و ناخواسته انگشت هایم رو به کف دستم نگاهشون هل کرده بودم 

فشردم.می  

... شنیدم قراره عروس بشی!آرزو خوبه، اما من نه -  

درست شنیدی! -  

 با درد زمزمه کرد:

حنا... سخته بخوام فراموشت کنم. -  

 ناخواسته از شدت درد توی صداش، بغض کردم و جواب دادم: 

ول خودت سخته!کارو بکن! حتی اگه... به قکنم اینخواهش می -  

 بی توجه ادامه داد:

مرد خوبیه؟ دوستت داره؟ -  
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 دستی به صورتم کشیدم و زمزمه کردم:

آره. خیلی زیاد.  -  

 نفس عمیقی کشید و گفت:

خوشبخت شی عزیزم. من لیاقت داشتنتو نداشتم.   -  

نگاهی به احسان که سرش را پایین انداخته بود، کردم و همزمان 

 زمزمه کردم:

کنم. سه خوشبختیت دعا میمنم وا -  

 سپس آرام تر از قبل، ادامه دادم: 

امیر... منو تو هیچ وقت آدم دنیای هم نبودیم. پس خودت و عذاب  -

 نده. 

 نفسی گرفت و لب زد:

اما تو دنیای من بودی! -  

کرد، انداختم و در جوابش نگاهی به احسان که با لبخند نگاهم می

:لبخندی زدم. همزمان هم جواب دادم  

کنم. خواهش میگذشته رو فراموش کن. -  

کنه. خداحافظ.خوشبخت شو، فقط خوشبختیت کمی آرومم می -  

 منتظر جوابی از جانبم نماند و گوشی رو قطع کرد.
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 نفس عمیقی کشیدم و ناخوداگاه رو به جمع زمزمه کردم:

زدم.ببخشید. باید... باهاش حرف می -  

 همه لبخند زدند اما احسان با مهربانی جواب داد: 

کار درستی کردی. -  

 با عشق نگاهش کردم و حرفی نزدم.

 _____ 

 تاج و روی سرم محکم کرد و جدی نگاهم کرد.

فشردم.از شدت استرس، تمام انگشت هایم را به کف دستم می  

 لبخندی زد و گفت:

زنم کمکت کنه لباست  عاده شدی عزیزم. همراهت و صدا میالفوق -

 و بپوشی.

ی روی آینه رو بردارم؟ میخوام خودمو ببینم! میشه پارچه -  

 اخمی تصنعی کرد و گفت:

نه! صبر کن لباست و بپوشی بعد.  -  

.ای کشیدم و به ناچار دوباره روی صندلی نشستمپوف کالفه  

خوشحالی وارد اتاق شدند.طولی نکشید که گالره و الناز با   
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گالره با اشک و الناز با جیغ بلندی به سمتم دویدند و به نوبت بغلم  

 کردند.

ام زد و با بغض زمزمه کرد:ی آرامی روی گونهگالره بوسه  

چقدر ماه شدی حنا. -  

 با استرس نگاهش کردم و لب زدم:

توروخدا؟ خیلی غلیظ نیست؟  -  

 الناز بین حرفمون پرید و با شادی گفت:

نه عروس جان، قشنگ داداش پسند شدی! -  

خندیدم و با کمک گالره و الناز لباسم و پوشیدم و به سرعت به 

 سمت آینه رفتم و پارچه رو پایین انداختم.

 برخالف اصرار های شهاب، از زدن کراوات و پاپیون امتناع کرد.

ش، پسند حنا بود و به دلش نشسته  کت شلوار مشکی و پیراهن سفید

 بودند. 

 نگاه آخر را به آینه انداخت. 

مبلغی را به عنوان هدیه به آرایشگرش داد و راهی آرایشگاه حنا 

 شد.

مرد بود، بیشتر از سی سال سن داشت اما دلش برای دیدن عروسش 

رفت.غنج می  
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 نگاهی به دسته گل قرمز حنا انداخت و لبخندی زد. 

جلوی آرایشگاه ایستاد و بعد از برداشتن دسته گل و صاف کردن لبه 

اش پیاده شد.های کت  

ای به سمت ورودی ی فیلم بردار با قدم های آهستهبه خواسته

 ارایشگاه رفت و زنگ زد.

 بعد از معرفی خودش، در باز شد.

ه و سفید، به آرامی باالتر آورد و روی لب نگاهش را از دامن ساد

 های سرخ حنا مکث کرد.

 شنلش به قدری پایین بود که فقط قرمزی لب هایش نمایان بود.

آب دهنش را به سختی قورت داد و با دو قدم بلند، خودش را به حنا 

 رساند.

اش ایستاد و بی حرف دسته گل را به سمتش گرفت.در یک قدمی  

کرد.اش نمیای  یاریبود که زبانش برای کلمهآنقدر هیجان زده   

 حنا لبخندی زد و به آرامی تشکر کرد.

 دامن حنا را به کمکش کمی باالتر گرفت و از آرایشگاه خارج شدند.

بی توجه به شوخی های الناز و شهاب، سوار ماشین شدند و راه 

 افتادند. 
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عد از رفتند و قرار بود تمامی عکس هایشان را ببه آتلیه نمی 

 محرمیت، در خانه بگیرند.

زیر چشمی نگاهی به حنا که در سکوت به بیرون خیره شده بود 

 انداخت و با نگرانی پرسید:

کنم؟حنا... ناراحتی یا من اینجور فکر می -  

 به آرامی به سمتش چرخید و سر به زیر جواب داد:

ی هم توی مراسممون باشه.دوست داشتم هدیه -  

که هدیه دیروز مرخص شده اما برای  لبخندی زد و نگفت

اش به او نگفته بود.زده کردنشگفت  

 لبخندش را به سختی قورت داد و با لحن بی تفاوتی گفت:

ناراحت نباش خانوم، ان شاهللا نخود فرنگی خونمون هم به زودی  -

 مرخص میشه.

ی احسان که محل حنا سرش را تکان داد و دیگر تا رسیدن به خانه

ن بود، حرفی نزد.شاعروسی  

مهمانان زیادی نداشتند و سر جمع دعوتی هایشان پنجاه نفر هم 

شد.نمی  

به همین دلیل از رزرو تاالر خود داری و مراسمشان را در خانه 

 برگذار کردند.
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برای راحتی بیشتر هر دو خانواده، به خواست احسان مرد ها در 

 حیاط بودند و زن ها در خانه.

یل تبریک هایشان عبور کردند و در جایگاه از میان جمعیت و س

شان نشستند. مخصوص  

 حنا از در آوردن شنلش جلوگیری کرد.

خواست او را اذیت  چون هنوز احساس محرمش نشده بود و نمی 

 کند.

آمدند و مجددا تبریک فامیل های نزدیک، یک به یک به سمتشان می

گفتند.می  

ش حنا برد و لب زد:کمی که دورشان خلوت شد، احسان سر در گو  

واست سوپرایز دارم!  -  

اش تمام نشده بود که آمدن عاقد را اطالع دادند. هنوز جمله  

بزرگتر های فامیل، به همراه عاقد داخل آمدند و در نزدیکی سفره 

 عقد ایستادند. 

گالره و الناز به همراه آرزویی که به تنهایی به تهران آمده بود،به 

ی سفیدی باالی سرشان گرفتند سرعت پشت سرشان رفتند و  پارچه

 و مشغول قند سائیدن شدند.
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ی یس را باز کرد و وسط احسان خم شد و قرآن را برداشت و سوره

 قرار داد تا هر دو باهم تالوت کنند. 

اطرافیان را به سکوت وادار کرد و گفت: عاقد صلواتی ختم و  

دهید سرکار خانم حنا رحمانی، فرزند حسین. آیا به بنده وکالت می -

هللا مجید و مقدار چهارده سکه ی یک جلد کالم که شمارا با مهریه

بهار آزادی به عقد و نکاح دائم جناب آقای احسان آریامنش در 

 بیاورم؟ 

 گالره با بغضی که سعی در مهارش داشت گفت:

عروس خانوم رفتن گل بچینند.  -  

 عاقد با لبخند سری تکان داد و ادامه داد: 

پرسم، آیا بنده  به شادی ان شاهللا، عروس خانوم برای بار دوم می -

ی تعیین شده، شمارو به عقد دائم جناب آقای  وکیلم که با مهریه

 احسان آریامنش در بیاورم؟

 این بار الناز بود که جواب داد: 

عروس خانوم رفتند گالب بیارن! -  

پرسم آیا بنده  به سالمتی ان شاهللا، عروس خانوم برای بار سوم می -

 وکیلم؟

 مجددا الناز جواب داد: 
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خواد.نه حاج آقا، عروسمون زیر لفظی می -  

ای کرد و او به سرعت به اش اشارههمه خندیدند و احسان به خاله

بقه باال رفت.ط  

کردند تا بدانند قضیه چیست.همه کنجکاو به احسان نگاه می  

طولی نکشید که خاله احسان با نوزاد سفید پوشی که در آغوشش 

ای بعد صدای دست و جیغ اطرافیان بود، از پله ها پایین آمد و لحظه

 بلند شد. 

 حنا حیرت زده و سوالی به احسان نگاه کرد و او با لبخند لب زد: 

است!هدیه -  

نتوانست خود داری کند و از روی مبل بلند شد و با قدم های سریعی 

 به سمت نوزاد عزیزش رفت.

اش پیچید و سر جایش دست هایش را با مالیمت دور تن هدیه 

 برگشت.

نگاهی به هدیه که بر خالف شلوغی اطرافش عمیقا خواب بود 

 انداخت و زیر لب زمزمه کرد:

لوی من!دورت بگردم خوابا -  

ی عروس و دخترش صدای عاقد اجازه نداد بیشتر قربان صدقه

 برود و به ناچار سکوت کرد.
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پرسم ان شاهللا. بنده وکیلم؟خب عروس خانم، برای بار آخر می -  

 صدای لطیف و رسای حنا، جال داد روح خسته اش را.

ی بزرگتر ها، بله!با اجازه همه -  

 ______ 

 بعد از خواندن صیغه عقد و رفتی عاقد.

 نتوانست خود داری کند و به سمت حنا چرخید.

نگاه کوتاهی به هدیه انداخت و سپس خیره به صورت حنایی که  

 کامل پیدا نبود، انداخت و گره شنلش را باز کرد.

.به آرامی از تنش خارج کرد و مبهوت زیبایی همسرش ماند  

گاه کرد و مردانه لبخند زد.جای جای صورتش را با دقت ن  

 بی توجه به شلوغی اطرافش، به سمت حنا خم شد.

 به آرامی لب هایش را

اش گذاشت و عمیق بوسید.روی پیشانی  

رسید هم نتوانست  صدای جیغ و دست زدن هایی که به گوشش می

 از خلسه خارجش کند.

 و او برای بار دوم بوسید!

وش حنا برسد، زمزمه کرد:همانجا به آرامی، طوری که تنها به گ  
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خوش اومدی به دنیای من. عزیزدل! -  

شان بودند در را بست و به بعد از رفتن آخرین مهمان ها که خانواده

 سمت حنا چرخید.

کرد:با ناراحتی نگاهش می  

خواستم یه دل سیر ببینمش!سپردی به الناز! میکاش هدیه رو نمی -  

با قدم های آهسته ای به  دست هایش را در جیب شلوارش گذاشت و 

 سمتش رفت.

اش ایستاد و بدون پلک زدن، زمزمه کرد:در یک قدمی  

خواد یه دل سیر نگات کنم.منم دلم می  -  

 کمی جلوتر رفت و دست هایش را دور کمر همسرش حلقه کرد.

اش گذاشت درست روی قلبش!سر حنا را روی سینه  

 و عمیق عطر موهایش را استشمام کرد.

روی موهایش نشاند و زمزمه کرد:ای بوسه  

دورت بگردم. -  

هایش پیچیده شد.  دست های حنا به آرامی باال آمد و دور شانه

ی دیگری روی موهایش زد.بوسه  
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دستش را به صورت حنا رساند و سرش را به باال گرفت تا مستقیم 

 نگاهش کند.

ای بعد،  بی تابانه لب هایش را روی لب لبخند کوتاهی زد و لحظه

 های حنا گذاشت و عمیق بوسه زد.

 ___ 

 کش و قوسی به تنم دادم و چشم هایم را باز کردم.

نگاهم را از سقف برداشتم و به سمت راست، جایی که احسان عمیق 

 خوابیده بود انداختم.

 لبخندی زدم و عاشقانه نگاهش کردم.

 وسوسه بوسیدنش نگذاشت آرام بمانم.

ی زبرش کمی سرم را باال تر بردم و به آرامی لب هامو روی گونه

 گذاشتم.

 به سرعت پلک هایش را باز کرد و روی تنم خیمه زد.

 با ترس به چشم های خندانش نگاه کردم و آب دهنم را قورت دادم.

ام انداخت و عمیقا خندید. ترسیدهنگاهی به چشم های   

ای به بازویش دستم را به سختی از زیر تنش آزاد کردم و ضربه

 زدم و گفتم:

ترسیدم احسان. خیلی بدی.  -  
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 با خنده دستم را گرفت و انگشت هایم را به نوبت بوسه زد.

 عاشقانه نگاهش کردم و ناخواسته زمزمه کردم:

منی احسانم.  یتو بزرگترین آرزوی برآورده شده -  

 کوتاه لبخند زد.

 دوباره روی تنم خیمه زد و روی هر دو پلکم  را بوسید.

 با صدای بمی در گوشم لب زد:

عاشقتم خانوم. -  

 دست هامو باال آوردم و دور کمرش حلقه کردم. 

 سرمو زیر گلویش بردم و عمیق بوسیدم.

ید و ای بعد خودش را پایین تر کشسرش را به سمتم خم کرد و لحظه

ام خوابید. روی سینه  

 دستمو بین موهایش بردم و نوازش کردم.

 دست دیگرم را از دور کمرش باز کرد و مشغول بوسیدن شد.

----------------------------  

نگاهی به برنج ها انداختم و وقتی که خیالم راحت شد دم کشیدند  

 زیرش و خاموش کردم.
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شد و روی سرم را  همزمان دست های احسان دور کمرم پیچیده

 بوسید.

 دست هامو روی دست هاش گذاشتم و گفتم:

مگه حموم نبودی جناب سرگرد؟ -  

 الله گوشم را بوسید و همانجا زمزمه کرد:

ای بود دیگه! یه غسل یک دقیقه -  

 لب هایم را با خجالت گزیدم و جوابی ندادم. 

 به نیم رخم نگاه کرد و بلند خندید. 

 همزمان محکم تر از قبل بغلم کرد و گفت:

دور خجالت کشیدنت بگردم سیب سرخ من! -  

 کوتاه خندیدم و زیر لب بی حیایی گفتم.

 به سمتش چرخیدم و دست به کمر ایستادم به شوخی ادامه دادم: 

ش ازنگ بزن هدیه رو بیارن. چه معنی داره بچه شب پیش عمه -

 بمونه!

فاصله کمی که بینمان بود و با یک قدم پر کرد و دستش و نوازش 

ام کشید.وار از گوش تا  زیر چانه  

 نگاهی به چشم های منتظرم انداخت و سر را نزدیک لبم آورد.
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اما در لحظه اخر مسیرش را عوض کرد و جایی بین دو ابرویم را 

 عمیق بوسید.

بافت بلند موهایم کشید و زمزمه ای بعد عقب کشید و دستی به ثانیه 

 کرد:

چقدر قشنگی حنا. -  

 عاشقانه نگاهش کردم.

 دستم را به آرامی روی ته ریشش کشیدم و زمزمه کردم:

بینه، خوب من!این نگاهِت که منو قشنگ می -  

 چند لحظه خیره صورتم ماند و عقب رفت.

 کوتاه خندید و به شوخی گفت:

خیلی واسم خطرناکی حنا! کمتر دلبری کن تا قبض آب بیچارم  -

 نکنه!!!

 با گیجی نگاهش کردم که بلند خندید و سرش را تکان داد.

ای بعد که متوجه منظورش شدم کفگیر را از کنار گاز برداشتم ثانیه 

 و به سمتش دویدم.

 همزمان با خنده گفتم:

خیلی بی ادبی احسان. -  
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چرخید.دور مبل ها می فرار کرد و با خنده  

کردم.دوید راهش را سد میبه هر سمت که می  

آنقدر دور خانه دویدیم و خندیدیم که هردو خسته، با نفس نفس روی 

 مبل نشستیم. 

 نگاهی به نیم رخم انداخت و به سرعت روی تنم خیمه زد.

 نوک دماغم را بوسه زد و همانجا لب زد:

دی به زندگیم.بودنت خیلی خوبه! چه خوب که اوم -  

---------------------  

 شام را به خانه گالره و شهاب رفتیم.

عمو، همچنین پدر احسان و  خواهرش الناز به همراه عمو و زن

 هدیه دلبرم،  همچنان آنجا بودند. 

العاده ای بود.شب فوق  

 پر از صمیمیت و حال خوب!

با نگاه به تک تک افراد جمع، بابت حضورشون خداروشکر 

کردم و عمیقا خوشحال بودم که خانواده داشتم! می  

ای از او جدا تمام شب هدیه را بغل گرفته بودم و حاضر نبودم ثانیه

 بشم.
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ای بود!العادهاحساس فوق  

 احساسی که بیش از حد شبیه به مادر شدن بود!

دم روبه روی آینه روی صندلی نشستم. حوله حمام رو دور تنم پیچی  

 نگاهی به هدیه که همچنان خواب بود انداختم و لبخند زدم.

نزدیک به یک ماه از ازدواجمان گذشته بود و امشب، تولد احسان 

 بود.

 گالره از صبح برای تزئین خانه به کمکم آمده بود.

 شهاب هم مامور شده بود که احسان را سرگرم کند.

ام روی صورتم نشاندم و موهایم را دو طرف شانهآرایش مالیمی 

 بافتم. 

به سمت هدیه رفتم و در کمال آرامش، لباس زیبایی به تنش کردم و 

 گل سری روی موهای کوتاهش گذاشتم.

ام زدم و کف پایش را بوسیدم.لبخند عمیقی به دردانه  

 کمی بین پلکش را باز کرد و مجددا خوابید. 

مد لباسی رفتم.کوتاه خندیدم و به سمت ک  

لباسی که از قبل به کمک گالره تهیه کرده بودیم رو برداشتم و 

 دستی رویش کشیدم.
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 پیراهن یاسی رنگ و بلندی که آستین هایش گیپور بود.

 در یک کالم پوشیده و شیک بود. 

 لباس و به تن کردم و از اتاق خارج شدم.

بود انداختم   ای که مشغول گردگیریاز باالی پله ها نگاهی به گالره

 و با لبخند به سمتش رفتم.

ام شد و نگاهم کرد.ی کفش هام متوجهاز صدای پاشنه  

ای دستمال گردگیری رو دور گردنش انداخت و با حالت مسخره

 شروع به رقصیدن کرد.

اش کردم.به قدم هام سرعت بخشیدم و همراهی  

ای و بدون آهنگ رقصیدیم و قهقهه زدیم.ده دقیقه   

تی روی زانوهایش گذاشت و با نفس نفس گفت:گالره دس  

رقصم کنارت. االن پیداشون میشه و هنوز آماده وایسادم می  -

. نیستم  

 با خنده در جوابش زمزمه کردم:

بدو اول دوش بگیر یک ساعت دیگه میرسن. -  

.دستمال را به سمتم پرتاب کرد و با دو به طبقه باال رفت  
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سری تکان دادم و به سمت آشپزخانه رفتم. دستمال را توی ماشین 

 لباسشویی انداختم که صدای بلند گالره به گوشم رسید:

ات بیدار شد.بدو خاله قزی که تحفه  -  

 زیر لب آخ جونی گفتم و با دو به طبقه باال رفتم.

ای رنگش به ی قشنگم بیدار شده بود و به چشم های نقرههدیه

کرد.اطراف نگاه می  

 با ذوق بغلش کردم و گفتم:

ای جونم چشمات و قربون خوشگل من. -  

 صدای زنگ در که به گوشم رسید.

مام بود گفتم:ای که همچنان داخل حهراسان بلند شدم و به گالره  

بدو گالره اومدن من رفتم پایین زود باش. -  

 منتظری جوابی از جانب گالره نماندم و به همراه هدیه پایین رفتم. 

ای روشن کردم و به سمت در رفتم. فشفشه  

 بدون نگاه به آیفون کلید در را زدم و عقب ایستادم.

 هدیه رو باالتر گرفتم و زیر لب شمردم.

 یک... 

 دو...
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 سه!

ام به نگاه تحقیرآمیز سارا و مردی که  در باز شد و نگاه حیرت زده

 در کنارش ایستاده بود افتاد. 

 فشفشه از دستم رها شد و روی زمین افتاد.

با استرس دستی به شال حریرم کشیدم و هدیه رو محکم تر بغل 

 کردم.

ام از هدیه در این لحظه چیزی که تا حد مرگ ترسانده بودم جدایی

 بود!

داد به حقیقت پیوسته بود!کابوسی که شبانه روز آزارم می  

با تمسخر نگاهم کرد و بی تعارف با همان کفش های پاشنه بلندش  

 داخل آمد.

ام برداشت و به هدیه دوخت. نگاهش را از صورت رنگ پریده  

 آب دهنم را با ترس قورت دادم و قدمی عقب رفتم.

د و با خنده گفت:پوزخندی زد و به مرد پشت سرش نگاه کر  

ترسه ازم فرهاد!ببین چه می  -  

 مردی که ظاهرا فرهاد نام داشت به در تکیه داد و با هیجان خندید.

 سکوت بینمان را صدای پر هیجان گالره شکست.
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تولد تولد، تولدت مبارک! مبارک مبارک تولدت مبارک! شمع  -

 هارو فوت نکنیا بذارین منم....

 از باالی پله ها نگاهش به سارا افتاد و سکوت کرد.

 سارا نگاهی به گالره انداخت و گفت:

به به گلی جون، چطوری؟ تولد گرفتین منو دعوت نکردین؟  -

 اشکال نداره خودم بدون دعوت اومدم.

اهی به هر دو نفرمان انداخت و با پوزخند ادامه داد:نگ  

آقایون کجان؟ نکنه خونه خالی گیر آوردین و .... -  

ی من!باز که بی اجازه سرت و انداختی پایین و اومدی خونه -  

 با آمدن احسان و شهاب نفس راحتی کشیدم و باز قدمی عقب رفتم.

و کنارش زد.ی همراه سارا گذاشت احسان دستش را روی شانه   

سارا با دیدن احسان، کوتاه لبخند زد. دست به سینه ایستاد و با  

 تمسخر گفت:

جوش نیار اومدم بچمو ببینم!  -  

رو محکم تر بغل کردم و مجددا قدمی عقب تر رفتم.با بغض هدیه  

ام انداخت و رو به سارا احسان نگاه کوتاهی به صورت ترسیده

 گفت:
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زنی؟ از همونی خبر دنیا اومدنشو بچه؟ از کدوم بچه حرف می -

نمیخوام حتی اسمی ازش تو 》بهت دادم اما جای خوشحالی گفتی :

؟《زندگیم بیاد  

ای که متعلق به تو باشه زنی؟ اینجا بچه دقیقا از کدوم بچه حرف می

 نیست!

 سارا با اعتماد به نفس جلوتر رفت و در یک قدمی احسان ایستاد.

جدیت گفت: دست به سینه نگاهش کرد و با  

تونی اینو کتمان کنی. اما هست! و تو نمی -  

 احسان خشمگین نگاهش کرد و غرید:

خواهی؟رک بگو چی می -  

بچمو! -  

ای زد و گفت:احسان همیشه آرامم،  در جوابش نعره  

دونی و حاال اومدی ِد لعنتی تو حتی اسم به اصطالح بچت و نمی  -

 دنبالش؟ چرند نگو! 

 سارا دستی به موهای بلوندش کشید و با ترس قدمی عقب رفت.

نگاه همه به صورت خشمگین احسان بود و کسی جرئت شکستن 

 سکوت خانه را نداشت.

کرد:سارا هر دو دستش را به نشانه تسلیم بابا آورد و زمزمه   
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اوکی، آروم باش. -  

منتظر پاسخی از جانب احسان نماند و به سمت همان مرد رفت و 

 بازویش را گرفت.

خوایم...اونجا  منو فرهاد فردا پرواز داریم. میریم آلمان. می -

 ازدواج کنیم و... زندگیمون و شروع... 

 احسان بی حوصله بین حرفش پرید:

این که قراره چیکار کنی به ما ربطی نداره! -  

 سارا نگاهی معمولی به هدیه انداخت و زمزمه کرد:

است یهو کنجکاو شدم ببینمش. به سرم زد سرزده بیام و ... مسخره -

کردم اگه شبیه خودم بود ازت بگیرمش، اما تو راه به این فکر می

.. من نمیخوام حتی به زور! اما... دخترت زیادی شبیه خودته! و.

کپی تورو توی زندگیم داشته باشم. پس خوشحال باش! چون، االن 

بینم. و من از دیدن هر روزه کنم فقط چهره تورو میکه نگاهش می

زارم.تو بی   

 نگاهی به احسان انداخت و با پوزخند ادامه داد: 

دخترت هم ارزونی خودت! -  

رو بغل گرفتم و بعد از رفتن سارا، بی توجه به حضور همه، هدیه 

 گریه کردم.
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ترس از دست دادنش رمق و از پاهام گرفته بود و انگار خونی توی 

.رگ هام جریان نداشت  

ام، احسان با قدم های سریعی به سمتم آمد و بی توجه  با صدای گریه

 به شهاب و گالره بغلم کرد.

با خودم که تعارف نداشتم. در این لحظه تنها آغوش احسان 

کمی آرامم کند. توانستمی  

 لب هایش را روی شالم گذاشت و بوسید. 

 سپس سرش را خم کرد و به آرامی پیشانی هدیه را بوسه زد.

ایش را به چشم هایم دوخت و لب زد:نگاه نقره  

حنا... دور نگاه بارونیت بگردم. اشک نریز خانوم من.  -  

 سرم را پایین انداختم و زیرلب چشمی زمزمه کردم.

حن شادی که مصنوعی بودنش مشخص بود به سمت  شهاب با ل

 بادکنک های وسط سالن رفت و گفت:

جمع کنین خودتونو، مثال تولد داریم!  -  

 با لبخند کوتاهی از آغوش احسان خارج شدم و گفتم:

ببخش اولین تولدی که با هم بودیم خراب شد! -  

 دستش را روی رد اشک هایم کشید و زمزمه کرد:
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است.ی تو و هدیه در کنارم برام عمر دوبارهحضور هر روزه -  

شهاب با قدم های سریعی به سمت احسان آمد و دست هایش را 

 گرفت و به وسط سالن برد.

داد و احسان را نیز مجبور بدون ریتم و آهنگی کمرش را تکان می

کرد.به رقصیدن می  

 کوتاه خندیدم و به سمت گالره چرخیدم.

.اما نبودنش باعث تعجبم شد  

 با حیرت به اطراف نگاه کردم و به سمت احسان چرخیدم.

 صدایش زدم و هدیه را به دستش دادم.

با قدم های سریعی به طبقه دوم رفتم که صدای گریه گالره پاهایم را 

 سست کرد.

 در اتاق رو باز کردم و نگاهش کردم.

 با دیدنم دستی به زیر پلک هایش کشید و گفت:

در و ببند کسی نبینه منو.  -  

 کاری که گفت و انجام دادم و کنارش روی تخت نشستم.

 خودش شروع کننده صحبت شد و گفت:
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فقط...دلم گرفت سارا رو دیدم! یهو حس کردم دلم واسه سارای  -

 سابق تنگ شده. 

دم. سرش را پایین دستم را روی دستش گذاشتم و نوازشش کر

 انداخت و آهی کشید.

به سرعت ایستاد و گفت:سپس  

بریم به تولد برسیم. الکی الکی حال هممون گرفته شد. -  

شون کردم.شمع هارو روی کیک گذاشتم و روشن  

.نفسم را به بیرون فوت کردم و از آشپزخانه خارج شدم  

 همزمان با قدم هایم شروع به خواندن کردم:

 تولد تولد تولدت مبارک

 مبارک مبارک تولدت مبارک

 بیا بندازیم امشب یه عکس یادگاری

 همین شب که شکفتی مثل گل بهاری

 تولد تولد تولدت مبارک

 مبارک مبارک تولدت مبارک

 اشک شادی شمع و نگاه کن که واست میچکه چیکه چیکه

شیرین کن بیا کیک رو ببر تیکه تیکهکام همه رو بیا   
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اند دور تو امشب گل بوسه میدن که بچینیهمه جمع شده  

 در جشن تولدت عزیزم همه انگشترن تو نگینی

رویش گذاشتم و همزمان با اتمام شعر، کیک را روی میز روبه

 کنارش روی مبل نشستم.

 دستم را در دستش گرفت و با مهر نگاهم کرد.

گالره و شهاب با شمارش معکوس   

ای که در آغوشش خواب بود نگاهی به صورت من و سپس هدیه

 انداخت و شمع هارو فوت کرد.

--------------------  

.آخرین بشقاب هارو هم داخل آشپزخانه گذاشتم و راهی اتاق شدم  

 روی تخت نشسته بود اما با دیدنم به سرعت ایستاد.

 با لبخند به سمتش رفتم و دست هایم را دور گردنش حلقه کردم.

یک دستش را دور کمرم و دست دیگرش را از کنار اَبرو تا 

ام کشید و لب زد:زیرچانه  

شرمندتم خیلی خسته شدی امروز. -  

 لبخندی زدم و گفتم:
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ی امروز و واسه تو خستگی معنایی نداره، من لحظه به لحظه -

 عاشقی کردم.

نونم خانومم، برای حضورت... برای اومدنت به زندگیم، برای مم -

من.ای حنایالعادهآرامشی که در کنارت دارم. تو فوق  

ی نگذاشت جوابی بدهم و به سرعت مهر لب هایش زینت دهنده 

هایم شد.لب  

۱۳۹۹خرداد ۳۱پایان   

 هاله نژادصاحبی.


